
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی - 20111

ام اس بوك

در کدام بیت، آرایۀ تناقض (پارادوکس) مشهود است؟  1

 خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا  شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد

 ساقی بده بشارت رندان پارسا را  خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند

 اي در شکسته جام ما، اي بر دریده دام ما  اي یوسف خوش نام ما، خوش می روي بر بام ما

 با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

زمینۀ حماسه در کدام بیت متفاوت است؟  2

 چنان پیر سر بود و پژمرده بود  همان زال کاو مرغ پرورده بود 

 به جاي نیا تاج بر سر نهاد  جهاندار هوشنگ با راي و داد 

 همه دشت پیشش درم ریختند  سواران لشکر برانگیختند 

 بخندید و پذرفت از ایشان سپاس  چو بشنید گفتار اخترشناس 

در عبارت  «گاه ُمجرمان را صواب کردار مخلصان ارزانی می دارند و گاه ناصحان را به عذاب َذلّت جانیان مؤاخذه می نمایند. هوا بر احوال ایشان  3
غالب و خطا در افعال ایشان ظاهر و پادشاِه موّفق آن است که کارهاي او به مصلحت نزدیک باشد و از طریق َمضایق دور و پسندیده تر اخالِق ملوك،

عزیز گردانیدن خدمتکاران مرضّی اثر است.» ، چند غلط امالیی هست؟

یک چهار دو سه

درمتن:  «... و هر صاحب فراستی داند که هیچ کس از سهو و ذلّت مصون و معصوم نتواند بود و هرگاه که به قصد و عمد منصوب نباشد مجال  4
استعفا و تأنّی اندر توابع و لواحق آن هر چه فراخ تر است»   چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  5

 که روزي رسان غوت روزش بداد  دگر روز باز اتفاق اوفتاد  

 بیابان بود و تابستان و آب سرد و استصقا  به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم  

  بخایید دندان به دندان کین  بیفشرد چون کوه پا بر زمین

 نهان راستی آشکارا گزند  هنر خار شد جادویی ارجمند  

مفاهیم «اغتنام فرصت، تالش، توصیه به خویشتن داري، مذّمت نفس پرستی» در کدام ابیات به ترتیب، وجود دارد؟   6
نخواهد به دیوانگی بر گوا  الف) اگر بر خرد چیره گردد هوا 

هم آن را که کاهل بود، گنج نیست  ب) که اندر جهان سود بی رنج نیست 
چو تیغی که گردد ز زنگار کند  ج) هنر با خرد در دل مرد تند 

از آن پس نیاید چنان روزگار  د) چو کاهل شود مرد هنگام کار 

د، الف، ج، ب  الف، ب، ج، د  ب، ج، د، الف  د، ب، ج، الف 
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منظومۀ «آري زمان فّرة جوانی را می پژمرد، بر ابروان زیبا شیارهاي موازي در می افکند.» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  7

 که دیگر سرنگون در پاي خود چون طارم تاکی  عصا با خود ستون کردي کجا شد سرو باالیت

 که سرو راستین دیدم سزاوار سرافرازي  هر آن کاو سرکشی داند مبادش سروري اي گل

من ز خود آزردم از فرط جوانی ها جوانی  خود جوانی هم به این زودي به ترك کس نگوید

 تا مگر پیرانه سر از سر بگیرم نوجوانی  ریختم با نوجوانی باز طرح زندگانی

همۀ گزینه ها با یکدیگر رابطۀ معنایی یکسانی دارند به استثناي گزینۀ  .................. .  8

رقعه و دبیر عقد و مخنقه غزو و شمشیر  خیلتاشان و حشم     

بیت «بلند آن سر، که او خواهد بلندش/ نژند آن دل، که او خواهد نژندش» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟  9

 به هر در که شد هیچ عّزت نیافت   عزیزي که هر کز درش سر بتافت

 یکی را به دریا به ماهی دهی   یکی را برآري و شاهی دهی  

 یکی را به خاك اندر آرد ز تخت   یکی را به سر برنهد تاج بخت 

 نهی چو داغ مذلّت همیشه خوار بَُود  بشود عزیز اَبَد آن که را دهی عّزت  

با توّجه به بیت: « کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود/ عاشق مسکین چرا چندین تجّمل بایدش»، کدام کلمه «ایهام» دارد؟  10

رود تجّمل باده آواز

همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت مضمونی دارند به جز گزینۀ .................. .  11

 که ُملکش قدیم است و ذاتش غنی   َمر او را رسد کبریا و َمنی(غرور) 

 گلیم شقاوت یکی بر سرش   کاله سعادت یکی برسرش  

 گروهی به آتش بََرد زآب نیل   گلستان کند آتشی بر خلیل 

 یکی را به خاك اندر آرد ز تخت  یکی را به سر برنهد تاج بخت 

در کدام گزینه آرایۀ «تناقض» دیده می شود؟  12

بیاموزمت کیمیاي سعادت دولت فقر خدایا به من ارزانی دار کفر نعمت از َکَفت بیرون کند. پیري رسید غرق بطالت پس از شباب

در کدام عبارت غلط امالیی می یابید؟  13

هر چند در آدم تّفرس می کردند نمی دانستند. جمله َمأل اعلی در آن حالت متعّجب وار می نگریستند.

ابلیس گرد جملۀ قالب آدم برآمد و باز دانست. اگر به طوع و رقبت نیاید به اکراه بیاور

عبارت کنایی مشخص شده در کدام بیت به اشتباه معنا شده است؟  14

چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست (فراموش کردن)  من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق 

یعنی از وصِل تواش نیست به جز باد به دست (مفلس و بی چیز است)  حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد 

خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است (به فکر کار خود باش)  ما را ز خیال تو چه پرواي شراب است 

نصیحِت همه عالم به گوِش من باد است (بیهوده است)  به کام تا نرساند مرا لبش چون ناي 

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  15

از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق / روز اّول رنگ این ویرانه، ویران ریختند (خرابی دل و ازلی بودن عشق)

عشق بازي کار بیکاران بود / عاقلش با کار بیکاران چه کار (تقابل عشق و عقل)

دانست که دل اسیر دارد / دردي نه دواپذیر دارد (عشق هم دواست و هم درمان)

حاجت گه جملۀ جهان اوست / محراب زمین و آسمان اوست (قبله بودن کعبه)

رابطه اي که موجب کشف معنا در جملۀ زیر می گردد چیست؟    16
«آن چنان که سوار را غم پیاده نیست، سیر را نیز غم گرسنه نیست»

تناسب ترادف  تضاد تضّمن
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در کدام گزینه آرایه ي جناس به کار نرفته است؟  17

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

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

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

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

آرایه هاي ادبی «کنایه، تشبیه، ایهام تناسب، مراعات نظیر» در کدام بیت یافت می شود؟  18

در جمع کمال شمع اصحاب شدند   اینان که محیط فضل و آداب شدند

ور نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع در شب هجران مرا پروانۀ وصلی فرست 

شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع  بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع  

 که رفته است عنانم ز دست و تیر از شست کنون نشانۀ تیر مالمتم مکنید

نقش ضمیر «-َ ش» در پایان بیت ها در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  19

 تا با شما قشنگ شود نیم دیگرش  خواهر سالم! با غزلی نیمه آمدم

 با هم سروده  ایم-جهان کرده از برش  می خواهم اعتراف کنم؛ هر غزل که ما

 حس می کنم که راه نبردم به باورش  دریا سکوت کرده و من حرف می زنم

با هر غروب خورده بر این صخره ها سرش دریا! منم، همو که به تعداد موج هات

در کدام گزینه جملۀ «نهاد + مسند + فعل» وجود دارد؟  20

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

 ز یاران عاشق حکایت کنیم  بیا عاشقی را رعایت کنیم 

 خموشند و فریادشان تا خداست  ببین الله هایی که در باغ ماست  

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

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  21

معظل ذوق ادبی صافی سّحار معلّم   انعطاف جادوگرانۀ شیخ همیشه شاب آماس سراچۀ ذهن

کدام گزینه داراي آرایۀ «تشبیه» است؟  22

 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  

«خوان عدل» از کدام اثر گوته انتخاب شده است؟  23

دیوان غربی - شرقی ورتر نغمه هاي رومی اگمونت

نشانه صفت نسبی در کدام گزینه وجود ندارد؟  24

ي انی انه ا

آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست است؟  25

 سهیل است در پنجۀ آفتاب (مجاز - تشبیه)  می اندر کف ساقی بی حجاب  

تا به کی زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم (تکرار - تشبیه)  در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم 

بدین صفت که شدم بیخود از شراب الست (مجاز - تلمیح)  به محشرم ز لحد بی خبر برانگیزند

تا روز نخفتیم من و شمع جگرتاب (تشخیص - جناس) دیشب خبرت هست که در مجلس اصحاب 
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حضرت فاطمه (س) جزء .................. وداراي .................. کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي بر همه ي مسلمانان .................. است.  26

اهل بیت است - هدایت و والیت - واجب ائمه (ع) نیست - علم و عصمت - مستحب

اهل بیت است - علم و عصمت - واجب ائمه (ع) نیست - هدایت و والیت - مستحب

پیامبر اکرم (ص) براي حفظ دین، چه توصیه اي به افراد فرموده اند؟  27

توجه به کور شدن ناشی از عالقه اخالق نیکو و زیادي عفاف ازدواج و پروا از خداوند عبادت کردن در حال تأهل

به فراموشی سپرده شدن تدریجی تعلیمات انبیاء که ضرورت تجدید نبّوت را در طول تاریخ رسالت، ایجاب می کرد .................. بود. (با تغییر)  28

علّت پایین بودن سطح درك انسان ها و عدم توسعه ي کتابت و وضع زندگی اجتماعی آنان

علّت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و عدم توانایی انسان ها در گرفتن برنامه ي کامل زندگی

معلول ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ي کتابت

معلول پایین بودن سطح درك انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامه ي کامل زندگی

خداوند نعمت هدایت را با وجود .................. کامل کرده است و پیامبر گرامی اسالم (ص) خود و .................. را .................. امت اعالم فرموده  29
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

اعالم وصایت و جانشینی حضرت علی (ع) توسط پیامبر (ص) در..................مطرح شد و حدیث .................. را پیامبر به طور مکرر از جمله روزهاي  30
آخر عمر خود بیان می کردند.

حدیث منزلت ـ منزلت دعوت خویشان ـ منزلت حدیث منزلت ـ ثقلین دعوت خویشان ـ ثقلین

تقلید در احکام به چه معناست و مرجع تقلید باید کدام شرایط را داشته باشد؟  31

رجوع به متخصص - فقیهی متقی، عادل، شجاع و مقبول مردم باشد.  رجوع به متخصص - فقیهی با تقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد. 

رجوع به بزرگان دین - فقیهی متقی، عادل، شجاع و مقبول مردم باشد.  رجوع به بزرگان دین - فقیهی با تقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد. 

امیرالمؤمنین علی (ع) مسلمانان را نسبت به چه چیزي در مبارزه با حکومت بنی امیه بیم می داد؟ ایشان چه چیزي را موجب سوار شدن بنی امیه بر  32
تخت سلطنت می دانست و در این دوره چه کسانی گریان خواهند بود؟

اختالف و تفرقه ـ سرپیچی از دستورات امام ـ پیروان پیامبر (ص) و اهل بیت ضعف و سستی مسلمانان ـ اختالف و تفرقه ـ طالبان دین و دنیا

ضعف و سستی مسلمانان ـ اختالف و تفرقه ـ پیروان پیامبر (ص) و اهل بیت اختالف و تفرقه ـ سرپیچی از دستورات امام ـ طالبان دین و دنیا

با دقت در کدام آیۀ شریفه، فراگیر بودن پیام «هل من مبارز؟» در بین مخلوقات، از جانب قرآن کریم، مفهوم می گردد؟  33

 «أفال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند َغیِر اهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا»   «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن»  

 «أم یقولون افتراُه قل فأتوا بسورة مثله»   «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان»  

تشکیل حکومت اسالمی توسط پیامبر در کدام شهر بوده و مشروط به پذیرش اسالم توسط چه کسانی بود؟  34

مدینه - مهاجر  مکه - مردم مکه  مکه - مردم مدینه  مدینه - انصار 

در توجه به ایمان نظري و ایمان عملی کدام مقدم بر دیگري است و ایمان به خداي یگانه و دوري از شرك در کدام حیطه قرار می گیرد؟  35

ایمان نظري موخر از ایمان عملی - ایمان نظري  ایمان نظري مقدم بر ایمان عملی - ایمان نظري 

ایمان نظري موخر بر ایمان عملی - ایمان عملی  ایمان نظري مقدم از ایمان عملی - ایمان عملی 

ضرورت نفی حاکمیت طاغوت مستلزم چیست؟  36

پذیرش قاعده نفی سبیل  پذیرش استقالل جامعه اسالمی  پذیرش عبادت و بندگی خدا  پذیرش والیت الهی 

کدام آیه پاسخگوي این سوال است که«طرح و برنامۀ خداوند براي جامعۀ اسالمی پس از رسول خدا چیست؟»  37

آیه ابالغ آیه اطاعت آیه تطهیر آیه والیت
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حافظه سپاري پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم معلول چیست؟  38

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر 

وجود الگوهاي نامناسب  وجود برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس

مشهور بودن یک فقیه در میان چه افرادي موجب می شود که انسان مطمئن شود او فقیه واجدالشرایط است؟  39

عادلین فقها  سطح فکر مردم  اهل علم 

دریافت پاداش نیکو و فزون تر معلول چیست و کدام آیه بیانگر آن است؟  40

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة   دوري از گناه- لِلَّ دوري از گناه- َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّۀ  

انجام عمل نیک- َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّۀ   ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة   انجام عمل نیک- لِلَّ

امام عصر (عج) در پاسخ به اسحاق بن یعقوب به ترتیب درباره فقها و خود چه تعابیري را به کار برده اند؟  41

حجت امام زمان بر مردم - حجت امام زمان بر مردم حجت خدا بر فقها - حجت امام زمان بر مردم

حجت امام زمان بر مردم - حجت خدا بر فقها حجت خدا بر فقها - حجت خدا بر فقها

عبارت شریفۀ «من کان یرید العزه»، مقدمۀ چیست؟  42

« فلله العزه جمیعا » « لیتفقهوا فی الذین » « ال یرهق وجوههم قتر و وال ذله » « للذین احسنو الحسنی و زیاده »

منظور از تعبیر پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) که : «چنین کسی به آسمان نزدیک تر است» ، چه کسانی اند و به چه معنایی است؟  43

عزتمندان- یعنی گرایش به خوبی ها در آن ها قوي است. جوانان- یعنی گرایش به خوبی ها در آن ها قوي است.

عزتمندان- یعنی شامل عنایت خاص الهی می شوند. جوانان- یعنی شامل عنایت خاص الهی می شوند.

تصّرف در عالم خلقت و ُشهود ماوراء الطبیعه توسط پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله)، به کدامین وظیفه یا مقام پیامبر اشاره دارد و اولین و  44
معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی کدام است؟

دریافت و ابالغ وحی - اجراي قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی والیت معنوي - اجراي قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی

دریافت و ابالغ وحی - گفتار و رفتار پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) والیت معنوي - گفتار و رفتار پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله)

براساس آیات قرآنی, چه کسانی مشمول عبارت : « فاتوا بسوره مثله" » ، شده اند و کدام عبارت قرآنی , عجز و ناتوانی آنان را در اثبات غیرالهی  45
بودن قرآن، نشان می دهد؟

افرادي که می گویند پیامبر قرآن را به خدا افترا بسته است - ‹ قل فاتوا بسوره مثله ›

افرادي که به پیامبر خدا افترا می زدند که ایشان امی نبوده است - ‹ علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن ›

افرادي که می گویند پیامبر قرآن را به خدا افترا بسته است - ‹ ال یاتون بمثله ›

افرادي که به پیامبر خدا افترا می زدند که ایشان امی نبوده است - ‹ قل فاتوا بسوره مثله ›

«معرفی روش زندگی امامان (ع) به نسل هاي آینده» مرهون کدام یک از اقدامات ائمه (ع) بود و تداوم و مکمل هم بودن اقدامات و رفتار ائمه (ع)  46

در طول  سال، یادآور مفهوم کدام عبارت روایی است؟

معرفی خویش به عنوان امام بر حق - «نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندة دانش آن هاست» 

انتخاب شیوه هاي درست مبارزه - «نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندة دانش آن هاست»

معرفی خویش به عنوان امام بر حق - «آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند.» 

انتخاب شیوه هاي درست مبارزه - «آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند.»

250

«سلب هدایت از مردم»، «ایجاد انحراف در تعالیم دین» و «گمراهی مردم» به ترتیب به دلیل عدم وجود عصمت پیامبر در کدام زمینه هاي رسالت  47
است؟

اجراي احکام الهی - دریافت و ابالغ وحی - اجراي احکام الهی   دریافت و ابالغ وحی - دریافت و ابالغ وحی - تعلیم و تبیین دین 

دریافت و ابالغ وحی - اجراي احکام الهی - تعلیم و تبیین دین  دریافت و ابالغ وحی - تعلیم و تبیین دین - اجراي احکام الهی 
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عبارت هاي «انسان براي چه زندگی می کند؟» و «آیا زندگی با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات به شکل دیگري گشوده می شود؟» متناسب با  48
کدام یک از نیازهاي برتر انسان می باشند؟

کشف راه درست زندگی - شناخت هدف زندگی  شناخت هدف زندگی - شناخت هدف زندگی 

کشف راه درست زندگی - درك آیندة خویش  شناخت هدف زندگی - درك آیندة خویش 

عبارت شریفۀ «رنج شما براي او سخت و دشوار است» به کدام بُعد از رهبري پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد و سران قریش از روي دشمنی به ایشان  49
چه می گفتند؟

محبت و مدارا با مردم - همنشین بردگان  محبت و مدارا با مردم - ساحر و جادوگر

سختکوشی در هدایت مردم - ساحر و جادوگر  سختکوشی در هدایت مردم - همنشین بردگان 

فرستادن کتاب و میزان به همراه پیامبران چه ثمره اي براي جامعه خواهد داشت؟  50

 «َأرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت»   «لَِیقوَم النُّاس بِالِقسِط»   «َو َقْد ُأِمُروا َأْن َیْکُفُروا بِِه»   «َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا بَِما ُأْنِزَل ِإلَْیَک»  

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

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

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

حیح:  52  َ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 األصحَّ واألدّق فی األجوبۀ لّلترجمۀ:   53
ْقر بحاّسۀ بََصر حاّدة لیستعملها فی صید الحیوانات من َأْعَلی النقاط!» «قد زّود الخالق تعالی الصَّ

خداي تعالی روزي شاهین را در قدرت بینایی اش قرار داده تا آن را در صید جانوران از باالترین نقطه ها به کار بندد! 

خالق متعال شاهین را به حس تیز بینایی مجّهز ساخته تا آن را در شکار حیوانات از باالترین نقطه ها به کار گیرد! 

قطعًا خداي بزرگ شاهین را به احساس دقیق در چشم مجّهز می کند تا درشکار جانوران از مناطق بلند به کار برد! 

خداوند بلند مرتبه شاهین را به حس بینایی تیز آماده کرد تا در صید جانوران از نقاط باال استفاده کند! 

َعیِّن ما  لَْیَس فیه اسم التفضیل:  54

ٍن.   ال  خیَر فی ُودِّ اْمِرٍئ ُمَتَلوِّ الحات خیٌر ِعنَد َربَِّک ثوابًا»   «و الباقیاُت الصُّ

الناس من الیعتقد االمانۀ و الیحتنُب الخیانۀ»  «من غلبْت شهوته عقَله فهو َشرُّ من البهائم»   «شرِّ

َعیِّن اسَم التفضیل خبرًا:  55

«َ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» 

حیَح َعن نوعیِّۀ الکلمات فی الْعباراِت التالیِۀ.   َعیِّن الصَّ  56
«َأْفَضُل النِّاس َأنَْفُعُهم للنِّاس»

الّناس: اسم - مفرد مذکر / مضاف الیه  أْفَضُل: اسم - مفرد مذکر - اسم الّتفضیل / خبر 

ُهم: ضمیر مّتصل - جمع مذکر / مجرور بحرف الجرّ  َأْنَفُع: اسم - مفرد مذکر - اسم التفضیل / خبر 

حیح َعن نوعیِّۀ الْکلماِت فی الْعباراِت التالیِۀ:   َعیِّن الصَّ  57
«و جاِدلُْهم بِالَّتی ِهَی َأْحَسُن إنَّ َربََّک هو َأْعلُم بَمن َضلَّ َعن َسبیِلِه»

ـِ «جاِدل»  َأْحَسُن: اسم - مفرد مذکر - اسم تفضیل / خبر ل جاِدل: فعل امر - للمخاطب (دوم شخص مفرد)، ثالثی مزید باب مفاعلۀ / فاعله «ُهم» 

سبیل: اسم - مفرد مذکر / مضاف الیه  ـِ «هو»  َأْعَلُم: اسم - مفرد مذکر - اسم تفضیل / خبر ل
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حیح فی المحّل اإلعرابّی: ِن الصَّ 58  عیِّ

ِهم »: مجرور بحرف الجرّ   «...یقولون بأفواِهِهم ما لَیَس فی قلوبِِهم واهللاُّ َأعلُم بما َیکتمون»: خبر  «...یقولوَن بألسنَِتـِهم ما لَیَس فی قلوبِ

مْت یداه و یقوُل الکافُر یا لیتنی کنُت ترابًا»: مفعول   «واْذُکروا نِْعَمَۀ اِهللا علیکم إذ کنتم أعداًء»: مفعول  «...یوَم َیْنُظُر الَمْرُء ما َقدَّ

الیۀ:  حیح فی مفهوِم العبارِة التِّ عیِّن الصَّ  59
«َمن طلَب شیئًا و جّد َوَجَد!»

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود / رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود به اندازه بود باید نمود / خجالت نبرد آن که ننمود و بود

چنین گفت دانندة دهقان پیر / که دانش بود مرد را دستگیر نابرده رنج گنج میّسر نمی شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

60  «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! 

عیِّن جوابًا ال یوجد فیه أسماء المکان:  61

الُمصاب - الِمشکاة - المالعب   الطاِئر - الُمنَتج - البیوت   المطارات - الِمفتاح - الصفوف   الموازین - المواعد - المقادیر  

عّین ما لیس فیه وصف جملۀ:  62

تحتوي بذورها علی مقدار من الزیوت ال ُیسبُّب اشتعالها.   شجرة الخبز شجرة الستوائّیۀ تنمو فی ُجُزر المحیِط الهادِيء.  

شجرة السکویا شجرة من اطول اشجار العالم فی کالیفورنیا قد بلغ ارتفاعها اکثر من مئۀ متر.   یوَجُد نوٌع منها فی مدینۀ نیکشهر بمحافظۀ سیستان و بلوشستان.  

عّین الصحیح للفراغ: (لیس األعداُء  .................. أْن یتسّلطوا علی شعبنا).  63

قادَرْیِن   قادراً   قادریَن   قادراٍت  

64  عیِّن حرف «ال» معناه اسم اإلشارة:

«أرسلنا إلی فرعون رسوًال، فعصی فرعون الرسول!»  العنب البرازیلّی شجرة تنبت فی البرازیل!  

الشجرة الخانقۀ شجرٌة تبدأ حیاتها باإللتفاف حول جذع الشجرة!   اشا. کان هذا الخّفاش یطیر فی الغار!   رأیُت خف

عّین ما فیه اسم الّتفضیل!  65

الّلون األحمر لون فریق البرسبولیس!   أحّب معّلم الکیمیاء فی مدرستی!  

َیْذهب الّظالم ِمن أدناه إلی أقصاه فی سبیل اهللا!  ُحسن السؤال نصف العلم!  

َأىُّ العبارة خطٌأ؟  66

ة ُیستفاُد من بعضه فی کثیٍرِمَن الَمصانِِع.  الغاز: حالٌۀ ِمن المادِّ التسلُّل: قانوٌن مهمٌّ فی کرة الید. 

ج: هو الّذي ُیشاِهُد مباراًة.  الُمتفرِّ الِمشکاة: وسیلٌۀ ُیْجَعُل فیه المصباُح. 

عّین الخطَأ فی ترجمۀ العبارات التالیۀ:  67

َتقولوَن بَأفواِهُکم ما لیَس فی قلوبُکم: با دهان هایتان آنچه را که در دل هایتان نیست می گویید.

کانِت المعلُّمات ِإکتسْبَن درجاٍت عالیًۀ فی العلم: معلم ها درجه هاي باالیی را در دانش به دست می آورند.

لَیَس هذا الرجُل ناصراً للظالمیَن: این مرد یاریگر ستمگران نیست.

َقْد َأْصَبحت تباُدل المفردات بین اللغات أمراً طبیعیا: رد و بدل شدن کلمات در میان زبان ها امري طبیعی گردیده است. 

َکْم فعًال ناقصًا جاَء فی العبارة التالیۀ:   68
 کاَن صدیقی قد وصَل إلی قریٍۀ کْم َتُکن بعیدًة ِمن المدینِۀ. فصاَر مسرورًا ِمن مشاهدة رجال قد َأصَبحوا قادریَن فی أداء واجباتهم و یقولوَن: لَْسنا متکاسلیَن فی وظائفنا.

ِسّتۀ   أربعۀ   خمسۀ   ثالثۀ  
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عّین ما فیه فعٌل َیدّل علی الماضی البعید فی الفارسّیۀ:  69

ُکّنا نَشتِغُل فی مزرعٍۀ کبیرة ُتنِتُج کثیراً ِمن المواّد اللبنّیۀ.   کانَت کلماٌت فارسیٌّۀ نُِقَلت إلی اللغۀ العربّیۀ و َتَغّیرْت اَصواُتها.  

َسِمْعُت صدیقی َیقوُل إّن اإلنساَن َیحتاُج ِإلی محّبۀ اآلَخریَن.   فی مدینِۀ اصفهان کانِت الطالباُت ُیَعلِّمَن فنوَن الَعیِش فی المدارس.  

عیِّن الّصحیح: «ما َقّل عدد األشخاص الُمخلصین الّذین نَستطیع أن نَستعین بهم حّتی نَجد طریقنا بسهولۀ!»  70

کم نشده است تعداد افراد با اخالص که بتوانیم از آن ها یاري بجوییم تا راه خود را به  راحتی بیابیم! 

چه کم اند افرادي که مخلص باشند و بتوانیم از آن ها یاري بخواهیم تا راهی آسان براي خود پیدا کنیم! 

کم نبوده است افراد مخلصی که می توانستیم از آن ها یاري بخواهیم تا اینکه راه آسان خود را پیدا کنیم!

کم نیست تعداد اشخاص با اخالصی که می توانیم براي یاري جستن به آن ها روي آوریم تا راه خویش را راحت بیابیم! 

71  «ال َیرَضی أخی أن َیسبَّ َمن َسَخطه، و بِحلمه ُیرضی اَهللا»:

برادرم را دشنام دادن به کسی که او را خشمگین کرده خشنود نمی کند، و بردباریش خدا را راضی می نماید.

برادرم را دشنام دادن کسی که او را عصبانی کرده راضی نمی کند، و خداوند از بردباریش راضی می شود.

برادرم رضایت نمی دهد که دشنام دهد به کسی که او را عصبانی کرده، و خداوند از بردباریش خشنود می گردد.

برادرم راضی نمی شود به کسی که او را خشمگین کرده است دشنام دهد، و با بردباریش خدا را خشنود می سازد.

عیِّن الّصحیح: «َمن َیري الّناس ِصغارا، کالّذي هو واقف علی قّمۀ الجبل، یراه الّناس صغیرا أیضًا»  72

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

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

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

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

عیِّن اَألدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    73
«کاَن اهللا ُیرِسُل إلی الحّکام الظالمیَن أنبیاءه ولکنُّهم َیعصوَن الّرسل.»

خداوند پیامبرانی را به سوي حاکمان ستمگر می فرستاد اما آنها از پیامبران نافرمانی می کردند.

خداوند پیامبران خود را به سوي پادشاهان ستمکار فرستاد ولی ایشان از پیامبران خدا نافرمانی می کردند.

خداوند پیامبران را به نزد حاکمان ظالم گسیل می کرد ولی ایشان از پیامبران نافرمانی می کنند.

خداوند پیامبرانش را نزد پادشاهان ستمگر می فرستاد اما آنها از پیامبران نافرمانی می کردند.

«استاد موافقت کرد که امتحان را براي دانش آموزان به مدت دو هفته به تأخیر اندازد»:  74

توافق اُستاُذنا أن یتأّخر الموعد لالمتحان اُسبوعین اثنین.  وافق اُستاُذنا أن یؤّجل َموعد االمتحانات اُسبوعین اثنین. 

ل االمتحان للطّالب لمّدة اُسبوعین.  وافق اُالستاُذ أن یؤجِّ ر امتحانات الطّالب لمّدة اسبوعین.  توافق اُالستاذ أن یؤخِّ

عّین الخطأ:  75

فل حدٌّ یأکُل طعاَمه بدون مساعدة أحد: کودك به اندازه اي بزرگ شد که بدون کمک کسی غذایش را می خورد! کُبر الطُّ

ة الّناس: زبانمان باید به کالم نرم عادت کند تا دوستی مردم را به   دست آوریم!  لُِنعّوْد لسانَنا بالکالم الّلّین لنکسَب مودَّ

الّلهمَّ لک الحمُد علی ما َتأخذ و ما ُتعطی: پروردگارا، ستایش مخصوص تو است بر آنچه می گیري و آنچه می دهی!

الفین َیبقی فی الماء َثالثین دقیقًۀ متواصلًۀ: نوعی از دلفینها وجود دارد که سی دقیقۀ متوالی در آب باقی می ماند! هناك نوٌع من الدَّ

76  The same thoughts kept going through my  ..................  and I couldn't get to sleep.

brain access media mind

77  People have a right to  ..................  how to spend their own money.

carry range receive decide

78  Which word is different from the other ones?

vary improve range change
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79  Which of the following sentences is grammatically correct?

Very useful was my father's advice. He brought lots of luggage with him.

Today, have lots of people at home a computer. more salt needs the soup a little.

80  If you are uncertain about your physical  .................. , check with your doctor before trying these

exercises.

collection condition addition emotion

81  Which of the following sentences is grammatically wrong?

Bad weather prevented us from leaving. We're planning to go biking tomorrow.

Would you like to come to dinner on Friday? My father promised stopping smoking.

82  I dislike  .................. in one place all day long. It makes me tired.

staying stay stayed to stay

83  Which word is different from the other ones?

catch  get  reach  leave  

84  We're not sure if we'll have the picnic. It  .................. on the weather.

decides builds depends bases  

85  She was very  .................. to win the first prize in poetry.

depressed excited confused frightened

86  There are .................. elderly people who have never touched a computer in their lives.

much many much of many of

87   ..................  your fear and practicing the public speaking skills can bring you success.

Control To control To controlling Controlling

88  Children in many countries are often forced to work in dangerous jobs because they are poor and

have no other  .................. .

habit choice disease hurt

89  It is important to eat meat or eggs, as they .................. protein and vitamins.

contain enable decrease prefer

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

and team work.

moral social shocked skillful

91  

My sister finally agreed .................. my mother in the kitchen.

to help helping helped has helped

92  You know that ..................  regular exercise and eating too much make you fat.

not doing no doing not to do not do

93  I don’t care if you ..................  the bus this morning. You .................. late to work too many times.

missed/ have been     have missed/ was missed/ will be have missed/ were
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94  A: She is the one who wrote a book about children's games. .................. ? 

B: Yes, that's true.

What about these? How cool! How strange! Is that right? 

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

hard - working popular touching former

96  There's  ..................  milk in the fridge for you, And I bought you a  ..................  chocolate.

liter of _ bar of  liters of _ sheet of a liter of _ bar of  some liters _ bar of 

97  Luckily, we  ..................  when the snowstorm started. We were already back at the hotel.

stopped to ski have stopped skiing have stopped to skiing  stopped skiing 

98  As a teacher, you can use a camera in the classroom to let learners see and hear themselves

.................. in the target language.

participating communicating existing imagining

99  This is an important question: How can we best ……………… the needs of all the different groups?

exist imagine meet range

100  Files are only available for 10 days after posting, so download the new file before it ……………… .

loses disappears exchanges meets

در معادلۀ  یک ریشه از سه برابر ریشه دیگر  واحد بیشتراست. مقدار  کدام است؟  1013 − 17x + m = 0x23m

9101215

در یک دنباله ي عددي مجموع جمله هاي هشتم و چهاردهم برابر  است و جمله ي پنجم  می باشد. قدرنسبت این دنباله کدام است؟  1025013

5243

اگر یکی از ریشه هاي معادله ي  برابر  باشد. ریشه ي دیگر کدام است؟  1032 − (a + 1)x − 6 + 2a = 0x21

25−3−2

، دو ریشۀ معادلۀ   عکس و قرینه اند؟ به ازاي چه مقدار   104m3 + 11x − 2m = 7x
2

2−2−55

x

y
y=f ( )x

2-

2-

 

اگر نمودار تابع   به صورت رو به رو باشد، معادله ي  چند ریشه دارد؟  105y = f(x)f(|x|) = 1

23

45

ها را در هر دو طرف مبدأ مختصات، ، محور  ، منحنی به معادله ي  به ازاي کدام مجموعه ي مقادیر   106
قطع می کند؟

فقط   فقط    یا 

my = (m + 2) + 3x + 1 − mx2x

m > 1m < −2−2 < m < 1m < −2m > 1

بازة  فقط شامل یک عضو است.  کدام است؟  107

صفر

(−∞, ] ∩ [ , +∞)a

2
2a − 1

3
a

123
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کدام یک نامتناهی است؟  108

مجموعه ي انسان هاي روي زمین  مجموعه ي اعداد اول یک رقمی

مجموعه ي کسرهاي مثبت با صورت یک مجموعه ي اعداد اول زوج

در یک دنباله ي هندسی با جمالت مثبت، حاصل ضرب سه جمله ي اول برابر با  است. اگر جمله ي اول دنباله ي  باشد، جمله ي سوم چند  109
برابر قدر نسبت است؟

2162

6163236

بین اعداد  چهار عدد به گونه اي قرار می دهیم که یک دنباله ي هندسی تشکیل شود. جمله ي سوم این دنباله کدام است؟  11048,
3
2

461222

، کدام است؟ اگر  باشد، حاصل   111(3x + ) = 5
1

2x
(9 + )x2 1

4x2

18202122

، چند ریشْه حقیقی متمایز دارد؟ معادلْه   112

ً

( − 2x − ( − 2x) = 2x
2 )2

x
2

1234

معادلۀ  چند ریشۀ حقیقی دارد؟  113+ = 0− 3x + 2x2
− −−−−−−−−−

√ 2 − 5x + 3x2
− −−−−−−−−−−

√

2401

حاصل جمع صفرهاي  کدام است؟  114

صفر

f (x) =
− 5 + 4x4 x2

+ x − 2x2

−11−2

مجموع طول پاره خط هاي نمودار  در بازة  کدام است؟ ( [  ]، نماد جزءصحیح است.)  115y = x + [x][−1, 2)

2√3 3√3 2√3√

معادلۀ  چند ریشۀ حقیقی دارد؟  116

ریشۀ حقیقی ندارد.  دو ریشۀ حقیقی دارد.  یک ریشۀ منفی دارد.  یک ریشۀ مثبت دارد. 

1 + =1 + x2
− −−−−

√ 1 + x
− −−−−

√

اگر سه عدد  و  سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ حسابی باشند، لگاریتم  در پایۀ  کدام است؟  117loga, log 3log 2( − 4)a416

0٫751٫251٫51٫75

خط گذرنده از مبدأ با شیب  منحنی  را در دو نقطه  و  قطع می کند، مجموعۀ مقادیر  کدام است؟  118my = (x + 1)(x + 4)ABm

1 < m < 91 < m < 4m < 1 , m > 9m < 1 , m > 4

به ازاي چند مقدار  نامساوي  به ازاي جمیع مقادیر  برقرار است؟  119

بی شمار  صفر

m> 1
+ mx + 2x2

− x + 1x2
x

12

معادلۀ  چند ریشه دارد؟  120

صفر

+ + 3 = x2x − 3
− −−−−−

√ 8 − 3x
− −−−−−

√

123

 

در شکل زیر ابعاد استخر  و  متر ومساحت آبراه بتنی اطرافش،  مترمربع است. پهناي آبراه بتنی چند متر است؟  121

 

  

31030

1
2
3

0٫50٫75
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، پنج واسطۀ حسابی درج کرده ایم که جملۀ وسط آن ها برابر  است و بین همین دو عدد، پنج واسطۀ هندسی مثبت درج بین دو عدد  و   122

شده است که جملۀ وسط آن ها برابر  است. کدام گزینه درست است؟

5320a

b

a − b = 122٫5a + b = 182٫5a = ba = b√

 

استادیومی به شکل مستطیل با دو نیم دایره در دو انتهاي آن در حال ساخت است. اگر محیط استادیوم   123
متر باشد، ابعاد مستطیل کدام باشد تا مساحت استادیوم حداکثر مقدار ممکن شود؟

1500

y = ,x = 50450
π

y = ,x = 600300
π

y = ,x = 01500
π

y = ,x = 450100
π

مساحت ناحیۀ محدود به نمودار تابع  و محور  ها کدام است؟  124f(x) = |||x| − 1| − 3|x

17131416

پایین ترین نقطۀ نمودار تابع  در ناحیۀ چهارم صفحۀ مختصات قرار دارد. مجموعۀ مقادیر ممکن  کدام  125
است؟

f(x) = a − 2(x − a) − 1x2a

(0, 1)(−1, 0)(− , 1)
1
2

(− , 0)
1
2

چند عدد صحیح در مجموعه جواب هاي نامعادلۀ  قرار دارند؟  126| − 3| ≤ 2
2x + 1

4
681012

. چند معادلۀ درجۀ دوم به صورت  می توان نوشت که فاصلۀ حاصل ضرب فرض کنید   127
ریشه هاي هز معادله با جمع ریشه هاي آن معادله دو واحد باشد؟

a, b, c ∈ {1, 2, ⋯ , 9}a + bx − c = 0x2

24283236

( اگر  و  ریشه هاي معادلۀ  باشند، حاصل  کدام است؟ (  128αβ− 6x + 1 = 0x
2−α

−−
√ β

−−√α > β

1234

عبارت  در بازة  مثبت است. بزرگ ترین مقدار  کدام است؟  129P (x) =
(2 − 3x − 5)(x + 1)x2

( + x + 1)(1 − x)x2
(a, b)b − a

11٫522٫5

در مورد جواب هاي  کدام گزینه صحیح است؟  130

دو جواب منفی  یک جواب مثبت و یک جواب منفی   فقط یک جواب کوچک تر از  فقط یک جواب بزرگ تر از 

+ |x + 4| − 1 = 0x + 4
− −−−−

√

−3−3

براي ریشه دار کردن قلمه ها از کدام هورمون استفاده می شود؟  131

اکسین اتیلن سیتوکینین جیبرلین

جهت هدایت پیام عصبی در یک نورون کدام است؟  132

از جسم سلولی به دندریت از دندریت به جسم سلولی از آکسون به دندریت از آکسون به جسم سلولی

حرکت مایع درون مجاري نیمدایرهي گوش درونی با تحریک گیرندههاي مژك دار مکانیکی، باعث .................. نورونهایی میشود که در  133

نهایت به پیام .................. تبدیل میگردند.

خروج ناگهانی  از ـ شنوایی  ورود  ناگهانی به درون ـ شنوایی

خروج  ناگهانی  از ـ تعادلی ورود  ناگهانی  به درون ـ تعادلی

Na
+

K
+

Na
+

K
+
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کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)  134

روي پاهاي مگس، گیرندة شیمیایی وجود دارد. 

گیرندههاي درد فقط با محرك هاي شدید مکانیکی تحریک میشوند.

نقش گیرندههاي حسی، تبدیل و تقویت اثر محرك به پیام عصبی است.

سه استخوان کوچک ارتعاشات گوش بیرونی را به مجاري نیم دایره منتقل میکنند.

لنفوسیت هاي  بالغ و  نابالغ از کدام اندام ها وارد خون می شوند؟  135

تیموس ـ تیموس مغز استخوان ـ مغز استخوان  تیموس ـ مغز استخوان مغز استخوان ـ تیموس

BT

به طور معمول، در مردان بالغ، .................. (با تغییر)  136

تستوسترون تولید اسپرم را در اپی دیدیم (برخاگ) تحریک می کند.

اپی دیدیم داراي اسپرم هایی با قابلیت هاي حرکتی متفاوت است.

همۀ سلول هاي دیوارة لوله هاي اسپرم ساز، توانایی انجام میوز را دارند.

ترشحات پروستات به خنثی کردن محیط قلیایی مسیر حرکت اسپرم ها کمک می کند.

چند مورد به درستی بیان شده است؟    137
الف) توانایی تشکیل تتراد ← اسپرماتوسیت اولیه 

← اسپرماتوسیت ثانویه  ب) ورود به تقسیم میوز 
ج) سلول داراي کروموزوم نوترکیب  ← اسپرماتوسیت ثانویه 

د) سلول سانتریول دار و متحرك ← اسپرماتید 
ه) سلول با توانایی تقسیم میتوز و کوچکتر از اسپرماتوسیت اولیه ← اسپرماتوگونی

یک چهار سه دو

II

در فرایند تخمک زایی انسان، ..................  138

همۀ سلول ها سانتریول دارند.

 اوول برخالف اووگونی فاقد تاژك می باشد.

سلول هاي تک کروماتیدي قطعا سیتوپالسم کمتري از سلول هاي جفت کروماتیدي دارند.

DNAقطعا، تعداد  هاي گویچۀ قطبی و اوول یکسان می باشند.

کدام عبارت در مورد گیاه بلوط، نادرست است؟(با تغییر)  139

این گیاه داراي گل هاي فراوانی است.  

درون هر دانۀ گردة رسیده، دو یاخته وجود دارد.

تکثیر گیاه از طریق دانه امکان پذیر است.

3هر سلول آندوسپرم دانه، داراي  مجموعه کروموزومی است که حاصل ترکیب تخم با گامت نر است.

تعداد کدام یک از استخوان هاي زیر در اسکلت بدن، فرد است؟  140

ترقوه کف هر دست نیم لگن کشکک

هورمون پروالکتین، ..................  141

، در زمان جنینی و کودکی نقش مهمی دارد.  همانند هورمون  همانند هورمون سکرتین بر روي سلول هاي برون ریز اثر دارد.  

برخالف هورمون محرك تیروئیدي، از هیپوفیز پیشین ترشح می شود. برخالف هورمون رشد، فقط در زنان ترشح می شود.  

T3

13

تجربی - 20111

ام اس بوك



کدام گزینه درستی را بیان نمی کند؟  142

تشکیل یاختۀ دندریتی و مهاجرت آن به رگ لنفی می تواند در بخش مشابهی از پوست اتفاق بیافتد. 

مونوسیت ها از مویرگ هاي اطراف حبابک خارج و در حبابک به درشت خوار تبدیل می شوند.

در گره لنفی، ماکروفاژ و یاختۀ دندریتی را می توان با هم یافت.

یاخته هاي کبد ، پس از فاگوسیته کردن گویچه هاي قرمز ، ازبخش هایی از آنها بیلی روبین می سازند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   143
هر کروموزوم موجود در هستۀ سلول انسان با توانایی تقسیم میتوز  ..................

در مرحلۀ  داراي دو رشته کروماتین است که شبیه یکدیگر هستند. داراي یک کروموزوم شبیه به خود است که از والد دیگر دریافت شده است.

، همۀ مراحل فشردگی را پشت سر گذاشته است. در  ، دناي خود را دو برابر کرده و به صورت مضاعف شده در می آید. در مرحلۀ 

G1

SG2

در کدام مرحله از تقسیمات هستۀ سلول به روش میوز، تتراد تشکیل می شود و پوشش هسته از بین می رود؟ (با تغییر)  144

II تلوفاز II متافاز I پروفاز I آنافاز

کدام عبارت نادرست است؟(با تغییر)  145

رشته هاي دوك تقسیم، از لوله کوچک پروتئینی ساخته شده اند. هر سانتریول از  لوله کوچک پروتئینی تشکیل یافته است.

هر سلول جانوري در مرحلۀ پروفاز میتوز، داراي دو جفت سانتریول است. ، دو سانتریول دارد. هر سلول جانوري در مرحلۀ متافاز میوز

27

I

از بین عبارت هاي زیر، کدام عبارت به درستی بیان شده است؟  146

پروتئین هاي اکتین و میوزین فقط در ساختارهاي سارکومِر یاخته هاي ماهیچه اي یافت می شوند.  

قطعًا، پس از تشکیل دوبارة غشاي هسته در مرحله تلوفاز هر یاخته، رشته هاي دوکی، در سیتوپالسم دیده نمی شوند.

برخی از رشته هاي دوك، در مراحل تقسیم، هیچگاه به سانترومر کروموزوم ها متصل نمی شوند.  

همۀ یاخته هایی که تقسیم میتوز انجام می دهند، براي سازمان دادن رشته هاي دوك، نیاز به سانتریول دارند.   

هنگام میوز طبیعی یک سلول زاینده، کروموزوم هاي مضاعف شده، همگی ساختار هاي چهار کروماتیدي ایجاد کرده اند. در این مورد کدام گزینه  147
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.

با توجه به شکل روبرو، کدام گزینه در مورد مرحلۀ تقسیم و عدد کروموزومی یاختۀ اولیه به درستی بیان شده است؟  148

مرحلۀ تلوفاز میوز یک، یاخته   مرحلۀ تلوفاز میتوز، یاخته 

مرحلۀ تلوفاز میوز یک، یاخته   مرحلۀ تلوفاز میوز دو، یاخته 

2n = 62n = 6

2n = 6n = 3

مسیر حرکت کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی بیان شده است؟  149

هورمون جیبرلین از رویان به لپه و از لپه به آندوسپرم و از آندوسپرم به الیۀ گلوتن دار منتقل می شود.

هورمون جیبرلین از الیۀ سطح خارجی پوشش دانه به آندوسپرم منتقل می شود تا سبب تولید آنزیم هاي تجزیه کنندة ذخایر آندوسپرم شود.

آنزیم آمیالز از رویان به لپه و از لپه به آندوسپرم منتقل می شود تا نشاسته تجزیه شود.

ذخایر نشاسته از آندوسپرم به لپه و از لپه به رویان منتقل می شود تا رویان با تجزیه نشاسته مواد غذایی براي رشد خود را، فراهم نماید. 

هر چه میزان هورمون اتیلن میوه ها افزایش یابد معموال  .................. میوه ها ..................  150

احتمال خورده شدن- توسط گیاه خواران افزایش می یابد. مزة - ناخوشایندتر است.  

احتمال پراکنش - کاهش می یابد.   میزان فتوسنتز یاخته هاي سطح - افزایش می یابد.  
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چند گزینۀ زیر عبارت درستی را بیان می کند؟   151
الف. دوره هاي جنسی در زنان ابتدا نامنظم سپس منظم و پس از آن متوقف می شود. 

ب. علت یائسگی پیري زودرس تخمدان ها است. 
پ. تغذیۀ مناسب می تواند سالمت دورة باروري فرد را به طور چشم گیري افزایش دهد. 
ت. در مادة خارج شده از واژن و در هنگام قاعدگی، بافت پوششی و پیوندي وجود دارد.

1234

در کدام یک از مراحل زیر، می توان کروموزوم ها را تک کروماتیدي یافت؟   152

تلوفاز میوز   آنافاز میوز  آنافاز میتوز  IIIIپروفاز میوز 

چند مورد زیر دربارة یاخته اي که در مرحلۀ متافاز تقسیم میتوز قرار دارد، به نادرستی بیان شده است؟    153
الف) عده اي از رشته هاي دوك به سانتریول کروموزوم ها متصل هستند.  

ب) هر رشته دوك از یک طرف به سانتریول متصل است و برخی از رشته هاي دوك از طرف دیگر به  کروموزوم متصل هستند. 
ج) کروموزوم ها در محلی از یاخته ردیف شده اند که در سلول گیاهی هنگام تقسیم سیتوپالسم وزیکول هاي گلژي قرار می گیرند. 

د) یاخته اي که در این مرحله داراي حداکثر فشردگی است براي کاریوتیپ مناسب است.

1234

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟   154

در دو هسته تن متوالی بیش از  مولکول هیستون وجود دارد. 

بین دو هسته تن متوالی مولکول  دو رشته  اي وجود دارد. 

رشته هاي کروماتین در مرحله اي قبل از پروفاز، دو کروماتیدي می شوند.

ساختن پروتئین ها فقط در مرحله اي که رشته هاي کروماتین مضاعف نشده اند، انجام می شود.

4

DNA

در مراحل اسپرم زایی انسان به طور طبیعی گامت  ..................   155

حاوي کروموزوم هایی با دو مولکول  است.  از دومین تقسیم میوز به طور مستقیم به وجود می آید.  

تنها یاخته اي است که تاژك دارد.  داراي کروموزوم تک کروماتیدي است. 

DNA

تنظیم ترشح  توسط استروژن حدود روز چهاردهم از چرخۀ تخمدان .................. افزایش ترشح اکسی توسین هنگام تحریک  156
گیرنده هاي موجود در غدد شیري با مکیدن نوزاد به صورت بازخورد .................. انجام می شود. 

برخالف - منفی  برخالف - مثبت  مانند - منفی  مانند - مثبت 

FSH

کدام گزینه در مورد  هورمونی که از هیپوفیز پیشین ترشح می شود و یکی از اندام هاي هدف آن یک غدة برون ریز است، نادرست است؟  157

پس از تولد نوزاد، این هورمون باعث خروج شیر از غدد شیري می شود.  در تنظیم فرآیند هاي دستگاه تولیدمثلی مردان نقش دارد.

در برقراري هومئوستازي بدن نقش دارد. یکی از وظایف آن مشابه هورمون تیموسین است.

از بین موارد نامبرده شده در چند مورد هیپوفیز پیشین دخالت دارد؟   158
الف) افزایش انتقال سدیم از مجراي نفرون به خون  

ب) افزایش قند خون 
ج) ترشح هورمون مؤثر در تحریک تخمک گذاري      

د) افزایش فشار خون

1234

.................. در .................. نقش ندارد.  159

یون پتاسیم - تولید رشته هاي فیبرین در خون  یون کلسیم - اتصال اکتین و میوزین 

آهن  - ساخت هیچ یک از یاخته هاي خونی  B12(Fe)ویتامین  - تقسیم و تمایز یاخته هاي بنیادي میلوئیدي 

15

تجربی - 20111

ام اس بوك



کدام گزینه دربارة هر گیرندة حسى مژکدار موجود در بدن انسان به درستى بیان شده است؟  160

پیام عصبى را به محل پردازش اولیۀ اطالعات حسی ارسال مى کند.  نوعى گیرندة حواس ویژه محسوب مى شود. 

مژك هایش را مستقیمًا در تماس با محرك قرار می دهد.  تنها با بخش هاى مربوط به خود از قشر مخ در ارتباط است. 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستى کامل می کند؟   161
«هر مرکز مغزى در انسان که در .................. نقش دارد؛ .................. »

تنظیم حرکات بدن – از دو نیمکرة مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است.  تنظیم تنفس – تنظیم فعالیت گرة پیشاهنگ را نیز صورت می دهد. 

یادگیرى – در تماس مستقیم با درونی ترین الیۀ مننژ قرار گرفته است.  حافظه – در یادگیرى فرآیندهاى مختلف نیز وظیفه اى برعهده دارد. 

لنفوسیت   .................. لنفوسیت  ..................  162

برخالف ـ در غدة تیموس بالغ می شود. همانند ـ فقط در مغز استخوان تکثیر می شود.  

همانند ـ فّعالیّت بیگانه خواري را افزایش می دهد. برخالف ـ انواع مختلفی پادتن ترشح می کند.

BT

163  .................. می تواند افزایش  .................. را در پی داشته باشد.

انواعی از یاخته ها با منشـأ لنفوئیدي ـ فّعالیّت بیگانه خوارها تقسیم نوعی یاختۀ خاطره ـ انواعی از پادتن ها

عبور یک عامل غیرخودي از خطوط دفاع غیراختصاصی ـ انواعی از پادتن ها تقسیم ترشح کننده هاي پادتن ـ فّعالیّت بیگانه خوارها

همۀ یاخته هاي ..................  164

ترشح کنندة پادتن، گیرنده هاي آنتی ژنی دارند. ترشح کنندة پرفورین، گلوکز را تجزیه می کنند.

دخیل در دفاع اختصاصی، براي یک آنتی ژن خاص گیرنده دارند. بیگانه خوار، قادرند بین خون و لنف در گردش باشند.

هر هورمونی که براي تولید میوه هاي بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار می رود ..................  165

در جوانه هاي رأسی تولیدشده و با رفتن به جوانه هاي جانبی از رشد آن ها جلوگیري می کند.

با قطع کردن جوانه هاي رأسی در جوانه هاي جانبی کاهش می یابد و ریشه زایی را تحریک می کند.

از طریق تحریک رشد طولی یاخته ها باعث افزایش طول ساقه ها می شود.

با تحریک تقسیم یاخته ها پیر شدن اندام هاي گیاهی را به تأخیر می اندازد.

همۀ گزینه ها جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند به جز:   166
«الیۀ گلوتن دار بذر غلّات دیپلوئید  .................. »

در هر یاختۀ خود سه مجموعه کروموزوم دارد. محل تولید هورمون جیبرلین است.

در یاخته هاي خود گیرنده هورمون جیبرلین را دارد. خارجی ترین الیۀ اندوخته غذایی دانه است.

در یک یاختۀ پارانشیم جوان لوبیا که در حال انجام تقسیم میتوز است ..................  167

دوك تقسیم که توسط سانتریول ها سازماندهی شده اند در پروفاز شکل می گیرد.

در تقسیم سیتوپالسم، حلقۀ انقباضی اکتین ـ میوزین تنگ شده و دو یاختۀ دختري جدا می شوند.

ریزکیسه هاي حاوي پیش سازهاي تیغه میانی تجمع می یابند تا صفحۀ یاخته اي را ایجاد کنند.

در مرحلۀ تلوفاز الن ها و پالسمودسم ها به منظور برقراري ارتباط دو یاختۀ مجاور تشکیل می شوند.

چند عبارت در مورد ماهیچه هاي جسم مژگانی نادرست است؟  168
الف) در ساختار خود داراي ماهیچه هاي صاف حلقوي و شعاعی اند. 

ب) وقتی به اشیاء نزدیک نگاه می کنیم با انقباض این ماهیچه ها عدسی باریک تر می شود. 
ج) تحت تأثیر ناقل هاي عصبی دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را تغییر می دهند. 

د) وقتی به اشیاء دور نگاه می کنیم، یون هاي کلسیم می تواند با انتقال فعال به شبکۀ آندوپالسمی خود بازگردد.

1234
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چند عبارت جملۀ مقابل را به طور صحیح تکمیل می نمایند؟ «براي ساخته شدن ماهیچۀ دو سر بازوي انسان  .................. »   169
الف) به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز است. 
ج) شبکۀ آندوپالسمی اطراف هر تار را احاطه می کند.

ب) مجموعه اي از تارهاي ماهیچه اي در یک غشا قرار می گیرند. 
د) یاخته هاي ماهیچه اي، مانند استوانه اي با چندین هسته دیده می شوند.

4 123

چند عبارت زیر، در مورد نحوه عملکرد لنفوسیت هاي  صحیح است؟   170
الف) پس از شناسایی آنتی ژن، سانتریول هاي خود را مضاعف کرده و غشاي هسته خود را ناپدید می کنند. 

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

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

T

T

1234

در رابطه با نورون ها نمی توان گفت  ..................  171

محل ورود و خروج رشته هاي دندریت و آکسون می تواند یکسان باشد.

هر نورون به دنبال اثر محرك حسی، پیام عصبی تولید می کند.

بخشی از نورون که محل سوخت و ساز می باشد، عایق بندي نشده است.

نورون حرکتی برخالف نورون حسی با بیش از یک نوع سلول می تواند سیناپس بدهد.

گیرنده هاي حسی، همگی  ..................  172

وضعیت بدن را ابتدا به نخاع و سپس به مغز اطالع می دهند. از طریق ریشه هاي شکمی نخاع با مغز در ارتباط هستند.

توسط پوششی از بافت پیوندي احاطه شده اند و سازش پذیر هستند. اطالعاتی درباره محرك ها جمع آوري و به دستگاه عصبی مرکزي می فرستند.

کدام جمله به درستی بیان نشده است؟  173

در دوران جنینی به تدریج با افزوده شدن نمک کلسیم، یاخته هاي استخوانی سخت می شود.

سنگ صفرا و بسته شدن مجراي صفرا موجب کاهش تراکم بافت استخوانی می شود.

تغییرات تراکم استخوان در مردان  تا  سال شدیدتر از زنان است.

افزایش جاذبه برخالف افزایش سن موجب افزایش تراکم بافت استخوانی می شود.

2030

ماهیچه اسکلتی برخالف ..................  174

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

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

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

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

در مورد تقسیم میوز، کدام یک نادرست است؟  175

، هر کروموزوم از دو طرف به رشته هاي دوك متصل است. در متافاز  همانند متافاز

، تعداد سانترومرها تغییر می کند. ، برخالف آنافاز در آنافاز

، تعداد سانتریول هاي سلول انسانی دو برابر می شود. در بین میوز و میوز

معموًال تعداد تترادهاي  تایی هاي یک سلول، با تعداد کروماتیدهاي هر هسته تلوفاز  همان سلول برابر است.

12

21

12

42

هورمون موثر برمیزان گلوکز خون نمی تواند ..................  176

از غده اي ترشح شده باشد که بر میزان کلسیم خون نیز موثر است.

در غده اي با ساختار عصبی تولید و ترشح شده باشد.

در غده اي تولید شده باشد که نقش مهمی در تنظیم ترشح سایر غده ها برعهده دارد.

در یک غده برون ریز گیرنده داشته باشد.

17
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ترتیب زمانی وقایع مربوط به مراحل رویش دانه در کدام گزینه صحیح است؟  177

جذب آب، شکافته شدن پوسته، رسیدن اکسیژن به رویان، استفاده از ذخایر غذایی

قرارگیري در دماي مناسب، رسیدن اکسیژن به رویان، متورم شدن دانه، استفاده از ذخایر غذایی

متورم شدن دانه، تقسیم سریع سلول هاي سرالدي، رسیدن اکسیژن کافی به رویان، خروج دانه رست

رسیدن اکسیژن به رویان، متورم شدن دانه، جذب آب، استفاده از ذخایر غذایی

لنفوسیت  کشنده ..................  178

همانند درشت خوار، در خط هاي دوم و سوم دفاعی بدن انسان فعالیت می کند. برخالف یاختۀ پادتن ساز، توانایی تشدید فعالیت بیگانه خوارهاي بافتی را دارد.

همانند یاختۀ کشندة طبیعی، بر یاخته هاي تغییریافتۀ خودي اثر می گذارد. برخالف یاختۀ دندریتی، در بیماري ایدز اینترفرون ترشح می کنند.

T

همۀ موادي که توسط یاخته هاي دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود دربافت ها به خوناب (پالسما) وارد می شوند، چه مشخصه اي  179
دارند؟

مانع تکثیر عامل بیماري زا، در یاخته هاي سالم می شوند. توانایی اتصال به غشاي یاختۀ بیگانه را دارند. 

بر فعالیت مولکول هایی مؤثرند که در تب بسیار باال تغییر ساختار می دهند. با کمک ساختارهاي حلقه مانند، میکروب را نابود می کنند.

در دومین خط دفاعی در بدن یک فرد سالم ..................  180

آنزیم هاي گوارشی مانند لیزوزیم تنها پس از برون رانی ریزکیسه ها در هضم باکتري ها نقش دارند. 

ممکن نیست ترشح نوعی پروتئین، بر یاخته هاي سالم موثر باشد. 

پروتئین مکمل می تواند پس از تماس با دم پروتئینی  شکل فعال شود. 

تعدادي ائوزینوفیل با برون رانی محتویات دانه هاي خود در مبارزه با یک کرم انگل نقش دارند.

Y

شدت جریان القایی که در پیچه ایجاد می شود با تغییر شار مغناطیسی و مقاومت پیچه به ترتیب چه نسبتی دارد؟  181

مستقیم، مستقیم معکوس، مستقیم مستقیم، معکوس معکوس، معکوس

-

R

I

B

) برابر با چند متر بر ثانیه است؟ ( در شکل مقابل اگر  باشد ، سرعت انتقال میله (  182
طول میله است.)

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

0٫4

0٫5

1

2

A

6Ω

3Ω

I=

20Ω

8Ω
0/8A

 

در شکل زیر شدت جریان در مقاومت  برابر  آمپر می باشد، آمپرسنج  چند آمپر را نشان می دهد؟  1836Ω0٫8A

1٫2

2٫4

3٫6

4

 

میدان مغناطیسی برون سو چگونه تغییر کرده است که میدان الکتریکی القایی ایجاد شده در حلقه مطابق شکل است؟ (جهت گیري حلقه ثابت  184
فرض شده است)

ثابت و یکنواخت مانده است. در حال کاهش است.

هر سه گزینه می تواند در شرایط خاصی صحیح باشد. در حال افزایش است.
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دو سر سیمی به طول  سانتی متر را به هم بسته ایم و با آن یک قاب مستطیل شکل تک دور درست کرده ایم، به طوري که طول آن دو برابر  185

عرض آن است. اگر قاب حاصل در یک میدان مغناطیسی یکنواخت با بزرگی  عمود بر راستاي میدان قرار گیرد و در مدت  بچرخد تا سطح
آن موازي خطوط میدان گردد، اندازه ي نیروي محرکه ي القایی متوسط ایجاد شده در قاب، چند ولت خواهد بود؟

60

0٫2T0٫1s

0٫020٫040٫060٫08

ذره بارداري عمود بر خطوط میدان مغناطیسی یکنواختی با سرعت ثابت در حرکت است. اگر دفعتًا جهت میدان مغناطیسی  درجه تغییر  186
کند، ولی بزرگی میدان ثابت بماند، بزرگی نیروي الکترومغناطیسی وارد بر ذره چگونه تغییر می کند؟

ممکن است ثابت بماند. ثابت می ماند. اندازه قبلی می شود.   صفر می شود.  

90

2√

2

R

6

3

2

4

در شکل مقابل که قسمتی از یک مدار الکتریکی است توان مصرفی مقاومت  اهمی چند برابر توان مصرفی مقاومت  اهمی است؟  18764

1
2

2
3

3
2

1
24

انرژي جنبشی بار  در یک میدان الکتریکی یکنواخت  افزایش یافته است. اگر انتقال آن از نقطه   به   باشد  188
کدام گزینه درست است؟

 

A B

 

A B A B

 

A B

+q = +100μC200μJAB

− = −2VA VB− = 2VA VB− =VA VB 104− = +2VA VB

R =20Ω3

R =5 8Ω
R6 =28Ω

R =1 60Ω

=R2 30ΩR4=20Ω

I

ε =34V
r=2Ω

R7 = 8Ω

در مدار شکل زیر جریان  چند آمپر است؟  189I

0٫6A

0٫8A

1A

2A

10Ω=R3

10
Ω

=
R 2

10Ω
=

R
1 در مدار شکل مقابل جریان خروجی از باتري چند آمپر است؟   190

ε = 20V
r = 5Ω

1A2A

3A4A

ذره اي به جرم  و بار الکتریکی   در میدان الکتریکی یکنواخت  رها می شود. سرعت ذره پس از   191

جابجایی چند  خواهد شد؟

2 × kg10−4+5μC4 × 105 N

C
2m

m

s

420010 2√20

A

B

N

S

با توجه به شکل، جهت میدان مغناطیسی حاصل از آهن رباي تیغه اي در نقاط  و  هم جهت با کدام گزینه اند؟  192

 و   و    

 و     و     

AB

↘ AB ↓↘ AB ↑

↖ AB ↓↖ AB ↑
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،( )، یک ورقۀ شیشه اي (به ضخامت  و  براي ساختن یک خازن، دو صفحۀ فلزي، یک ورقۀ میکا (به ضخامت  و   193

) در اختیار داریم. براي به دست آوردن بیشترین ) و یک الیه پالستیک (به ضخامت  و  یک الیه پارافین (به ضخامت  و 
ظرفیت، با کدام ورقه باید میان صفحات فلزي را ُپر کنیم؟

پالستیک پارافین شیشه میکا

0٫3mmk = 70٫2cmk = 5

0٫1cmk = 20٫2mmk = 3

خازن پر شده اي را از مولد جدا می کنیم. اگر فاصلۀ صفحه هاي آن را زیاد کنیم، کدام کمیت افرایش می یابد؟  194

ظرفیت بار الکتریکی 

اختالف پتانسیل الکتریکی  اندازة میدان الکتریکی میان صفحه هاي خازن 

مدار یک فالش عکاسی انرژي را با ولتاژ  در یک خازن  میکروفارادي ذخیره می کند. اگر همۀ این انرژي در مدت  تخلیه  195
شود، توان متوسط خروجی فالش چند کیلووات است؟

300V6003ms

9180٫91٫8

کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟   196
الف) وقتی به یک فلز یک میدان  الکتریکی اعمال می کنیم، الکترون ها حرکت کاتوره اي خود را تغییر می دهند. 

ب) وقتی به دوسر یک فلز یک اختالف  پتانسیل اعمال می کنیم، الکترون ها بر روي یک مسیر مستقیم در خالف جهت میدان  الکتریکی سوق می یابند. 
ج) سرعت سوق الکترون ها در یک رساناي فلزي نزدیک سرعت نور است.

فقط الف  فقط ب  ب و ج  الف و ب 

x x x

BA q+ q-

در شکل مقابل، اندازة برآیند میدان هاي الکتریکی دو بار  و  در نقطۀ  برابر  است. اندازة برآیند میدان هاي الکتریکی این دو بار در  197

نقطۀ  چند  خواهد بود؟

q−qAE

BE

3
2

2
3

9
4

4
9

یک بار ذره اي با اندازة   با سرعت  متر بر ثانیه در یک میدان مغناطیسی یکنواخت  در  198

واحد  در حال حرکت است. اگر جرم ذره  میلی گرم باشد، شتاب ذره چند متر بر مجذور ثانیه است. (از نیروي وزن صرف نظر کنید)

5μC= i − jv ⃗  104 104= 0٫02i + 0٫01jB⃗ 

SI0٫2

500050075002500

N S

A B

( (1 ( (2 ( (1 ( (2

مطابق شکل زیر یک آهنرباي میله اي در نقطه اي ثابت شده است و یک حلقه رسانا را از سمت چپ به سمت راست حرکت می دهیم. جهت  199

ABجریان القایی ایجاد شده در حلقه در وضعیت هاي  و  به ترتیب از راست به چپ در کدام جهت ها می باشد؟

1 − 1

2 − 2

2 − 1

1 − 2

سیم روکش دار سیم لوله حامل جریان  را باز کرده و با آن سیم لوله دیگري می سازیم که شعاع حلقه هاي آن  برابر قبلی است. اگر جریان   200

 از این سیم لوله عبور دهیم. میدان مغناطیسی در داخل سیم لوله جدید چند برابر میدان مغناطیسی در داخل سیم لوله قبلی است؟ فرض کنید، در هر دو
حالت حلقه ها به هم چسبیده اند.

I
1
2

2I

1
2

2
1
4

4
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در شکل رسانا  شکل در میدان مغناطیسی ثابت   تسالیی قرار دارد و سیم  با سرعت ثابت  در جهت نشان داده  201

شده حرکت می کند و با رساناي  شکل تماس الکتریکی دارد، نیروي محرکه القایی چند ولت و جهت جریان در آن چگونه است؟ 

، ساعتگرد 

، ساعتگرد 

، پادساعتگرد 

، پادساعتگرد 

U0٫5AB = 20cm4
m

s

UAB = ℓ

0٫4

0٫8

0٫8

0٫4

 

مطابق شکل، بار  در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  در مسیر  از نقطۀ  تا  جابه جا می شود. اگر انرژي پتانسیل  202

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

q104 N

C
ABCDAD

0٫7mJq

−1+10

+1−10

 

مطابق شکل، یک سیم رسانا روي قاب فلزي مستطیل شکلی به مقاومت  با سرعت ثابت به سمت راست حرکت می کند. اگر طول سیم   203

 و جریان القا شده در سیم  باشد، سرعت حرکت سیم چند متر بر ثانیه است؟

0٫4Ω

20cm0٫09A

46

810

 

در شکل زیر، خطوط میدان الکتریکی رسم شده است. کدام گزینه رابطه درستی در ارتباط با میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی در نقاط  و   204

 نشان می دهد؟

 و  و 

 و  و 

A

B

=VA VB>EA EB>VA VB=EA EB

<VA VB<EA EB<VA VB>EA EB

با حرکت بار الکتریکی مثبت در خالف جهت میدان الکتریکی، انرژي پتانسیل آن  ..................  می یابد و کار انجام شده توسط میدان روي آن   205
..................  است.

کاهش - منفی  کاهش - مثبت  افزایش - منفی  افزایش - مثبت 

 

R1= R1

R2= R2

R 3= R2

R4= R2

R5= R2

k

ε r, =0

در مدار شکل زیر اگر کلید  بسته شود اختالف پتانسیل مقاومت  چگونه تغییر می کند؟  206

تقریبًا  درصد افزایش می یابد.

 درصد افزایش می یابد.

درصد افزایش می یابد.

تغییر نمی کند.

KR1

33

50

75
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R1= Ω4

R2
R

A
A

V

R
V

ε r, =0
R

در مدار شکل زیر توان مقاومت  برابر  است. با تنظیم رئوستا روي صفر اُهم، ولت سنج عدد  را نشان می دهد. اگر مقاومت  207

آمپرسنج و ولت سنج به ترتیب  و  باشد، مقاومت  کدام است؟

R164W24V

= 1ΩR
A

= 2 × ΩR
V

106
R2

4

8

12

6

 

R1=12Ω R2= 9Ω R3= 3Ω

در مدار شکل زیر، اگر جریان عبوري از مقاومت  برابر  باشد، جریان گذرنده از مقاومت  چند برابر  است؟  208R1IR3I

1
4

4

31
3

t (s )

I(A)

4

5

2 2_

نمودار تغییرات جریان متناوب برحسب زمان در شکل زیر رسم شده است. بسامد زاویه اي چند رادیان بر ثانیه است؟  209

7π
20

π

4
π

20
3π
20

4Ω
1Ω

12Ω

12Ω

R

(1)

(2)

rε ,

K

) یا ( ) قرار دهیم توان خروجی (مفید) باتري تغییر نمی کند. مقاومت الکتریکی R چند اهم در مدار شکل زیر، اگر کلید  را در وضعیت (  210
است؟

k12

2

4

6

8

، چند کیلوژول بر مول است؟  با توجه به واکنش هاي زیر،  تشکیل   211

گرافیت , 

ΔH∘(g)C2H6

(g) + (g) → O(I) , ΔH = −285kJH2
1
2
O2 H2

)+ (g) → C (g) , ΔH = −393kJO2 O2C(s

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

+162−81+166−83

با توجه به واکنش هاي روبه رو:  212

 ) 

 ) 

) 

، چند کیلوژول است؟  واکنش: 

C(s) + 2 (g) → C (g), ΔH° = −680kJF2 F41

2C(s) + 2 (g) → (g), ΔH° = +52kJH2 C2H42

(g) + (g) → 2HF (g), ΔH° = −537kJH2 F23

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

−2566−2684−2856−2486
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مقداري نشادر  و کلسیم اکسید را در یک ظرف حرارت داده ایم تا  تولید شود. سرعت متوسط تولید  از لحظه ي آغاز  213
واکنش تا پایان واکنش، برحسب مول بر دقیقه کدام است؟

 ( زمان (

تعداد مول 

(N Cl)H4NH3NH3

CaO(s) + 2N Cl(aq) → CaC (aq) + 2N (aq) + O(l)H4 l2 H3 H2

40302010s

0٫150٫150٫120٫08NH3

0٫50٫30٫20٫8

در واکنش گازي  از دقیقه اول تا دقیقه سوم واکنش  .................. ,  .................. , .................. ,  ..................     214

می شود.

بیشتر – بیشتر – کمتر – کمتر کمتر – کمتر – بیشتر – بیشتر کمتر – بیشتر – بیشتر – کمتر کمتر – کمتر – بیشتر – کمتر

x → y[x]
−Δ[x]

Δt
[y]

Δ[y]

Δt

اگر در یک ظرف  لیتري،  مول گاز دينیتروژن پنتوکسید بر اثر گرما با فرض سرعت ثابت  تجزیه  215
شود. پس از یک دقیقه چند مول گاز نیتروژن دي  اکسید براساس معادلۀ زیر، در ظرف واکنش وجود خواهد داشت؟ 

 

50٫11 × mol ⋅ ⋅10−4
L

−1
s

−1

→ N +N2O5 o2 O2

0٫050٫060٫50٫6

به  گرم سدیم کلرید  با ظرفیت گرمایی ویژه ي   به مقدار   کیلوژول گرما می دهیم تا دماي آن به   216

 برسد. دماي اولیه ي آن کدام است؟

40(NaCl)0٫85 J ⋅ g−1⋅∘C−10٫17

C20∘

5101525

انرژي پیوندي   برابر  کیلوکالري بر مول است. در کدام یک از واکنش هاي زیر محتواي انرژي سیستم به اندازة  کیلوکالري  217
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

هر یک از شکل هاي زیر مربوط به کدام مولکول است؟    218

 

              (الف)                
 

(ب)

 

(پ)

 

(ت)

ب: اتین، ت: هیدروژن سیانید  الف: هیدروژن سیانید، پ: کربن دي اکسید 

پ: کربن دي اکسید، ب: اتن  الف: اتین، پ: هیدروژن سیانید 

جویدن طوالنی مدت نان یا پخته شدن سیب زمینی باعث کدام یک از پدیده هاي زیر می شود؟   219
الف) ایجاد مزة شیرین بیشتر        ب) ایجاد اندك مزة شیرین 

پ) تبدیل نشاسته به گلوکز        ت) تبدیل نشاسته به الکتوز

الف و ت ب و پ ب و ت الف و پ
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اعداد کوانتومی موجود در گزینه ها مربوط به آخرین الکترون اتم یک عنصر است. کدام یک مربوط به عنصري است که شعاع اتمی کوچکتري  220
دارد؟

n   و     و     و     و   = 3l = 1n = 2l = 1n = 3l = 0n = 2l = 0

چه تعداد از مطالب زیر درست است؟   221
الف) اغلب عنصرها در طبیعت به شکل ترکیب هاي کوواالنسی یافت می شوند. 

،  نافلزهاي جامد و مایع به شکل آزاد در طبیعت وجود ندارند.  ب) برخالف شماري از گازها مانند   و 
پ) فلزهاي طال و پالتین به شکل کلوخه ها یا رگه هاي رنگی البه الي خاك یافت می شوند. 

ت) وجود نمونه هایی از فلزهاي نقره و مس در طبیعت گزارش شده است. 

O2N2

1234

باتوجه به فرمول مولکولی   چه تعداد ترکیب کربونیل  دار می توان رسم کرد که در آن کربن گروه عاملی فقط به یک اتم کربن  222
متصل باشد؟

OC5H10

2345

C H O

با توجه به شمار اتم هاي تشکیل دهندة یک مولکول از یک مادة شیمیایی (مطابق شکل)، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (باتغییر)    223

  

 به مولکول بنزالدهید مربوط است. 

 می تواند یک هیدروکربن زنجیري سیرشده باشد. 

 به تقریب  درصد جرم آن را اکسیژن تشکیل می دهد. 

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

(H = 1, C = 12, O = 6 : g.mo )l−1

∙

∙

∙35٫56

∙13٫5

1234

با توجه به داده هاي جدول زیر، ترتیب واکنش پذیري عنصر ها در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟    224

فلز    

محلول 

   

    

    

    

 واکنش انجام پذیر است. 

 واکنش انجام نمی شود.

AgCrBaNi

✓✓✓AgNO3

×××BaI2

×✓✓NiSO4

×✓×CrCl3

: ✓

: ×

Cr > Ba > Ni > AgAg > Ni > Cr > BaBa > Ni > Cr > AgBa > Cr > Ni > Ag

کدام دو گزینه در مورد آلکان ها نادرست است؟   225
الف) بخش عمدة گاز طبیعی را نخستین عضو خانوادة آلکان ها تشکیل می دهد. 

ب) با افزایش تعداد اتم هاي کربن در آلکان هاي راست زنجیر، گشتاور دو قطبی بزرگ تر می شود؛ در نتیجه نقطۀ جوش آنها افزایش می یابد. 
پ) قرار دادن فلز ها در آلکان هاي مایع، باعث خوردگی فلز می شود. 

ت) در میان دو آلکان  و  ، آلکانی که نیروي واندروالسی ضعیف تري دارد، داراي  پیوند اشتراکی است.

الف و ت  ب و پ  پ و ت  الف و ب 

C4H10C8H1813

24
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چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  226
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

پاسخ درست پرسش هاي «الف» و «ب» در کدام گزینه آمده است؟   227

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

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

330kJ ⋅ mo ،C − Cll
−1

△HC(g) + 4Cl(g) → CC (g)l4

391kJ ⋅ mo ،N − Hl−1
△H+1173

a)N (g) → N(g) + (g)H3
3
2
H2

b)N (g) → N(g) + 3H(g)H3

c)N(g) + 3H(g) → N (g)H3

d)N(g) + (g) → N (g)
3
2
H2 H3

b, −1320b, +1320c, −1320c, +1320

کدام عبارت هاي زیر، درست هستند؟   228
آ) براي تولید استر سازندة بو و طعم آناناس باید اتانول با بوتانوئیک اسید واکنش داده شود. 

ب) استري با فرمول  نقطۀ جوش بیش تري از استیک اسید دارد. 

به ترتیب  و  ـ دي متیل بوتانوئیک اسید و  ـ پروپانول نام دارد.  O

O

پ) اسید و الکل سازندة 

 می تواند با دو مول متانول واکنش داده و ترکیبی به فرمول  تشکیل دهد.
O O

OH
(
HO

ت) یک مول اگزالیک اسید)

«پ» و «ت» «آ» و «پ» «ب» و «ت» «آ» و «ب»

C2H4O2

232

C4H8O4

چند مورد از جمله هاي زیر نادرست است؟   229

آ) گرما کمیتی است که می تواند سبب تغییر دما شود و آن را با نماد  نشان می دهند. 
ب) گرما کمیتی است که از ویژگی هاي یک نمونه از ماده نیست. 

پ) انرژي گرمایی موجود در یک مایع، صرفًا تابع دماي آن است. 

ت) اگر دماي جسم  بیشتر از دماي جسم  باشد، انرژي گرمایی جسم  همواره بیشتر از انرژي گرمایی جسم  است. 
ث) دما در توصیف یک ماده به کار می رود و متناسب با میانگین تندي و میانگین انرژي جنبشی ذره هاي سازندة ماده است.

J

ABAB

3412

کدام گزینه نادرست است؟  230

هر مولکول سلولز همانند هر مولکول نشاسته از اتصال شمار بسیار زیادي مولکول گلوکز به یکدیگر ساخته می شود.

تفلون همانند نایلون و برخالف درشت مولکول هاي گلوکز در طبیعت یافت نمی شود.

پنبه، یک الیاف طبیعی است که از آن در تولید رویۀ مبل، تور ماهیگیري و گاز استریل استفاده می شود.

هر دو مولکول سازندة الیاف سلولز به وسیلۀ یک اتم اکسیژن به یکدیگر متصل شده اند.

25
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کدام یک از موارد زیر درست بیان نشده است؟  231

کاتیون هاي  بی رنگ می باشند.

کاتیون هاي  سبزرنگ و  آبی رنگ است. 

آرایش الکترونی هیچ کاتیونی از فلزهاي واسطه به گاز نجیب دوره ماقبل نمی رسد.

آرایش الکترونی  نمی تواند متعلق به یک کاتیون باشد. 

Z ،Cn2+ r2+

Fe
2+

Cu
2+

Ar]3 4[18 d4 s1

در هر یک از جاهاي خالی واکنش زیر، فرمول شیمیایی کدام ماده باید قرار داده شود؟   232

 

++
O

H

O OH

 OH2

OO

H
C O

O

+− →−−−−
شرایط مناسب

⋯ ⋯ ⋯
(a)

⋯ ⋯ ⋯
(b)

b : CO2a :b : CH2 O3a :

b : OH2a :b : C − O − CH3 H3a :

چرا برخی از شرکت ها، به دنبال استخراج فلز از اعماق و بستر دریاها هستند؟  233

نیاز به ابزارهایی ساده تر و ارزان تر غلظت بیشتر گونه هاي فلزي  سهولت انجام کار  آلودگی کمتر زیست محیطی 

مخلوطی از گازهاي بوتان و اکسیژن به طور کامل باهم واکنش می دهند، چنانچه گاز  حاصل بتواند با مصرف  گرما به میزان   234

 افزایش دما پیدا کند، مخلوط اولیه در شرایط  چند لیتر حجم دارد؟ 

 

CO2739٫2J

C10∘
STP

= 0٫84cCO2

J

g C⋅∘

C = 12 , O = 16

72٫884145٫6168

) سولفید تولید می شود بازدة درصدي این واکنش کدام 235  گرم گرد آهن خالص با مقدار زیادي گوگرد واکنش می دهد و  گرم آهن (

( است؟ (

2811II

Fe = 56,S = 32 : g ⋅ mol
−1

0٫04250٫0850

در واکنش زیر مقدار  گرما آزاد شده است. اگر آنتالپی پیوند  و  و  به نسبت  و  و  باشد آنتالپی پیوند  کدام  236
است؟ 

 

800kJA2B2AB124B2

+ → 2ABA2 B2

160320−160−320
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چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   237
الف. ماهیت ماده جزو مهم ترین عامل در تعیین سرعت واکنش ها محسوب می شود، اما به عنوان متغیر کاربردي ندارد. 

ب. عملکرد رشته هاي چوب و پخش کردن گرد آهن روي شعله هردو نشانۀ تاثیر فاکتور سطح تماس در افزایش سرعت واکنش هاست. 

ج. حبه قند آغشته به خاك به راحتی می سوزد: خاك همان نقشی را دارد که پتاسیم کلرید براي تجزیۀ  ایفا می کند. 

د. محلول بنفش رنگ  با یک اسید آلی در دماي اتاق به کندي وارد واکنش می شود.

H2O2

MnK2 O4

1234

در یک واحد صنعتی تولید اتانول در هر ثانیه،  گرم گاز اتن در شرایط مناسب وارد مخزنی از آب و اسید می شود. در صورتی که بازده  238

 ( این فرایند  درصد باشد، تولید اتانول در این واحد، به تقریب برابر چند تن در هر ساعت است؟ (

 

1400

80H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mol−1

(g) + O(l)C2H4 H2 OH(aq)− →−−−
SH2 O4

C2H5

10٫608٫286٫624٫28

احتمال انجام کدام واکنش در شرایط مشخص شده، کمتر است؟  239

  

  

  

  

Si (s) + 2C(s)O2 −→
Δ

Si(l) + 2CO(g)

(g) + C (g)C2H4 l2 − →−−−−
FeC (aq)l2

C (g)C2H4 l2

2F (s) + 3C(s)e2O3 −→
Δ

4Fe(s) + 3C (g)O2

C COOH(l) + OH(l)H3 C2H5 − →−−−
SH2 O4

C COO (l) + O(l)H3 C2H5 H2

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   240
الف) واکنش پذیري در گروه فلزهاي قلیایی همانند گروه هالوژن ها از باال به پایین افزایش می یابد. 

ب) واکنش پذیري یون هالید از واکنش پذیري هالوژن آن کمتر بوده و ناپایدارتر است. 
ج) در هر گروه از جدول دوره اي با افزایش عدد اتمی شعاع و واکنش پذیري افزایش می یابد. 

∘C200د) هالوژن موجود در دوره سوم در دماي  با گاز هیدروژن واکنش  می دهد.

1023

کدام گزینه نادرست است؟  241

قانون دوره اي عنصرها مربوط به تکرار شدن دوره اي خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر است. 

عناصر را براساس میزان واکنش پذیري آن ها به سه دسته فلز، نافلز، شبه فلز تقسیم بندي می کنند.

هرچه یک فلز فعالیت شیمیایی بیشتري داشته باشد، خصلت فلزي بیشتري نیز دارد. 

718اساس چیدمان عناصر در  دوره و  گروه جدول تناوبی، افزایش عدد اتمی آن ها می باشد.

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  242

عنصري از دستۀ  و دورة چهارم جدول که داراي دو زیرالیۀ نیمه پر است، داراي عدد اتمی  است. 

در یون یک مثبت و دو مثبت اتم مس، تعداد الکترون هاي زیرالیۀ  متفاوت است. 

در دورة چهارم جدول تناوبی، دو عنصر داراي زیرالیۀ نیمه پر  می باشند.

عنصر  در فاصلۀ یکسانی از گاز نجیب قبل و بعد از خود قرار دارد. 

d24

4s

4s

Fe26

کدام گزینه در مورد مقایسه شعاع اتمی عنصرهاي داده شده، نادرست است؟  243

Li N O3 >7 >8Be N Na4 >7 >11N O F7 >8 >9Al B N13 >5 >7
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کدام موارد از مطالب زیر، دربارة آلکانی با فرمول «پیوند ــ خط» روبه رو درست است؟  آ) نام آن  اتیل  244

 متیل نونان است.  

ب) جرم مولی آن،  برابر جرم مولی پروپین است.  

پ) فرمول مولکولی آن با فرمول مولکولی  اتیل دکان، یکسان است. 

ت) شمار گروه هاي  در مولکول آن،  برابر شمار گروه هاي  است.

ب، پ، ت   آ، ب، پ  پ، ت   آ، ت 

(H = 1,C = 12 : g ⋅ mo )l−1−2

−7−

4٫15

−3

CH21٫5CH3

 

G
X56

A D
E

M Y 54

با توجه به جایگاه چند عنصر در جدول تناوبی که نشان داده شده است، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟  عدد اتمی عنصر  برابر   245
است. 

 حالت فیزیکی عنصر  با حالت فیزیکی عنصر  متفاوت است. 

 شعاع اتمی عنصر  از شعاع اتمی هریک از عنصرهاي  و  کوچک تر است. 

، برابر است.   شمار اتم ها در فرمول شیمیایی اکسید عنصر  با اکسید عنصر 

 خاصیت فلزي عنصر  از اولین عنصر گروه خود بیشتر و از عنصر Y کمتر
است. 

∙X71

∙DE

∙DAE

∙GA

∙M

2345
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