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نام آزمون: تجربی - 30611

ام اس بوك

کدام بیت با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟  - 1
بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا»  «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 

همه عالم به چشم چشمۀ آب  تشنگان را نماید اندر خواب 

کاین شتر صالح است یا خر دّجال  چون سِگ دّرنده، گوشت یافت نپرسد 

در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی  روز صحرا و سماع است و لب جوي و تماشا 

عقل باور نکند کز رمضان اندیشد  ملحد گرسنه در خانۀ خالی بر خوان 

در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟ - 2

 بگرفته ز طامات الف المی چند  پوشیده مرقّعند از این خامی چند

 به اوج عّز و قناعت گذر توانی کرد  گر از حضیض جهالت حذر توانی کرد

 سعدي بنالیدي ز ما مردان ننالند از الم  می زد به شمشیر جفا می رفت و می گفت از قفا

 قّصۀ طول عمل را که سخن طوالنی است  با چنین کوتهی عمر بیان نتوان کرد

در همۀ ابیات به جز بیت  ..................  متناقض نما موجود است. - 3

 گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش  تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي

راحتی گر هست در ترِك امیِد راحت است  این مقّرر شد که هرگز نیست راحت در جهان

 چون درنگري دشمن جان تو هم اوست  هر کس که تو را به دوستی تکیه بر اوست

  دم  به دم با من و پیوسته گریزان از من  با من آمیزش او الفت موج است و کنار

کدام گزینه موضوع اصلی کتاب هاي «اسرارالتّوحید و «روزها» است؟ - 4

شرح حال نویسی و مسائل اجتماعی - نمونۀ برجستۀ زندگی اخالقی مردم

رازهاي عاشقانه و کرامت عرفا - برجسته ترین کتاب تحلیلی و اجتماعی مردم

شرح کرامات بزرگان تا قرن هفتم - نمونۀ برجستۀ حسب حال و داستان بزرگان

شرح حال نویسی و کرامات به شیوة داستانی - نمونۀ برجستۀ حسب حال و زندگی نامه

در کدام بیت بعضی از آرایه هاي ذکر شده در مقابل آن، به کار نرفته است؟ - 5

 سوزي ز ساز عشقت در دل چرا نگیرد / ریزي ز راز مهرت در جان چرا ندارم (جناس، تشبیه) 

چند دام از زهد سازي و دم از طاعت زنی / ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم (جناس، مجاز)

دامن مفشان از من خاکی که پس از من / زین در نتواند که برد باد غبارم (تشخیص، تشبیه)  

کی شود این روان من ساکن / این چنین ساکن روان که منم (کنایه، پارادوکس)

در بیت «ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید / آن که در دستش کلید شهر پرآیینه دارد» به ترتیب چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود - 6
دارد؟

3 − 22 − 32 − 43 − 3
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در کدام گزینه ها جملۀ «نهاد + فعل» دیده می شود؟  - 7
 الف) از آنها که خورشید فریادشان 

ب) مگو سوخت جان من از فرط عشق  
پ) هال منکر جان و جانان ما         

ت) بزن زخم این مرهم عاشق است 

 دمید از گلوي سحرزادشان  
خموشی است هان، اولین شرط عشق 

بزن زخم انکار بر جان ما 
که بی زخم مردن غم عاشق است

ب و ت ت و پ الف و ت الف و ب

در کدام مصراع آرایۀ «پارادوکس» به کار رفته است؟ - 8

یک صالي آشنا به رهگذر نمی زند. جامه اش شوالي عریانی است. خشک آمد کشتگاه من سحر از سپیدة چشمان تو می شکوفد.

آرایه هاي «حسن تعلیل، ایهام، تشخیص و تشبیه» به ترتیب در کدام بیت هاي زیر دیده می شود؟  - 9
چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد الف) به بوي آن که ببوسم به مستی آن لب لعل

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد      ب) دیدم و آن چشم دل سیه که تو داري
به امید آنکه شاید تو به چشم من درآیی ج) در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟

باشد که به حشرمان چنان انگیزند   د) ما با می و معشوق از آنیم مدام

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

کدام گزینه مصراع دوم شعر زیر است؟  - 10
..................»  «بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازي 

عشق با آزار خویشاوندي دیرینه دارد بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد

عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد؟ خاك این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد

در همۀ گزینه ها نوع صفت بیانی یکسان است، به جز گزینۀ  ..................  . - 11

 بر در آن حّی توانا که هست  عجز به از هر دل دانا که هست  

اندر آن سرگشته و حیران دو مرد کوه هاي شسته و عریان و سرد  

 بوي نهفته زان صنم دلربا بیار   اي باد صبح خبر آشنا بیار 

 من خود شکسته وار بر این دل نهاده ام  گفتی دل شکسته بنه بر دو زلف من 

کدام گزینه اضافۀ تشبیهی نیست؟ - 12

آیینۀ دل کلید شهر کار عشق بازي قفل تیرگی

در کدام بیت تناقض به کار رفته است؟ - 13

 که سرتا پاي حافظ را چرا در زر نمی گیرد  ازین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

 قوافل دل و دانش که مرد راه رسید  ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن

 کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید  اي شاه حسن چشم به حال گدا فَکن

 جز بدان خاك آستان، روشن  دیدة بخت مقبالن نشود

کدام آرایۀ ادبی در بیت زیر وجود ندارد؟  - 14
 که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان»  «شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان

جناس ایهام تناسب واج آرایی ایهام
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در متن زیر، چند شاخص دیده می شود؟  - 15
«سرپاسبان از قول ابوالقاسم خان داد زد: «می شنوید یا نه؟ جناب ابوالقاسم خان، از غّصه نمی تواند حرف بزند ...» 

... حسین آقا که شانه زیر تابوت داشت، به سیّدمحّمد اشاره کرد و او را جانشین خود کرد و آمد جلو سرپاسبان و گفت: «سرکار، یک جوان را به تیر غیب
کشته اند ...»

پنج چهار سه دو

مترادف کلمات "انکار، رستن، پیمان، آدینه" در کدام گزینه آمده است؟ - 16

باور ناپذیر، رها شدن، بیعت، شب جمعه باور نکردن، نجات بخشیدن، عهد، روز جمعه

باور نکردن، نجات یافتن، بیعت، روز جمعه باور ناپذیر، نجات یافتن، عهد، شب جمعه

در کدام گزینه نوع «صفت بیانی» متفاوت است؟ - 17

 اي گنبد گیتی اي دماوند  اي دیو سپید پاي در بند 

 از گردش قرن ها پس افکند  تو مشت درشت روزگاري 

 با اختر سعد کرده پیوند  با شیر سپهر بسته پیمان 

 چو چنگ اندرآن بزم خلقی نواخت  شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت  

در بیت زیر چند آرایۀ استعاره به کار رفته است؟    - 18
 موسی جلودار است و نیل اندر میان است» « وادي ُپر از فرعونیان و قبطیان است

شش دو سه پنج

در کدام گزینه نوع صفت با بقیه تفاوت دارد؟ - 19

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

این رود به جست  و جوي دریا می رفت بی تاب نظیر جوشش چشمۀ دور

دمید از گلوي سحرزادشان  از آنها که خورشید فریادشان 

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

در بیت زیر کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟  - 20
 خموشند و فریادشان تا خداست» «ببین الله هایی که در باغ ماست  

واج آرایی استعاره تشخیص تناقض 

سخن «علی با قرآن و قرآن با علی است» با کدام حدیث ارتباط معنایی دارد؟ - 21

 أنت ِمّنی بمنزلۀ هارون من موسی ...  من کنُت موالُه فهذا علیٌّ موالُه  اِنّی تارُك فیکم الثقلیِن ... من مات و لم یعرف اِماَم زمانِِه ...

«بی بهره ماندن مردم از یک منبع مهم هدایت» ،«منزوي شدن شخصیت هاي با تقوا و جهاد گر مورد اعتماد و احترام پیامبر(ص)» و  «تفسیر و تبیین قرآن - 22
و معارف اسالمی از سوي کعب االحبار» به ترتیب نتیجۀ کدام یک از مشکالت دوره ي ائمۀ اطهار(ع) بود؟

تحریف در معارف اسالمی – ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر(ص) – تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت  – ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر(ص) – تحریف در معارف اسالمی

تحریف در معارف اسالمی – تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت  – ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر(ص)

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر(ص) – تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - تحریف در معارف اسالمی

با توّجه به آیۀ شریفۀ «و ما محّمد اّال رسول قد خلت من قبله الّرسل افأن مات او ُقتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی َعقبیه  فلن یضر اهللا شیئًا و َسَیجزي اهللا - 23

الشاکرین» آن چه از مؤمنان انتظار می رود .................. به منظور اثبات .................. می باشد.

ثبات قدم در برابر سختی هاي راه – اعتقاد به سنّت هاي الهی قبول پیوستگی رسالت انبیا – سپاس گزاري

ثبات قدم در برابر سختی هاي راه – سپاس گزاري قبول پیوستگی رسالت انبیا – اعتقاد به سنت هاي الهی
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با توجه به آیۀ شریفۀ «ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل...» مهم ترین خطري که مسلمانان را تهدید می کند، چیست؟ - 24

 «انقلبتم علی اَعقابکم»  «و من ینقلب علی عقبیه»  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت»  «فلن یضراهللا شیئا» 

خطاب خداوند به مسلمانان که می فرماید «رنج شما براي او سخت و دشوار است» در راستاي کدام یک از سیره هاي حکومت داري پیامبر بیان شده است - 25
و کدام عبارت شریفه ترسیم کنندة آن است؟

محبت و مدارا با مردم -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»   محبت و مدارا با مردم -  «لعلک باخِع نفسک اال یکون مؤمنین»  

سخت کوشی در هدایت -  «لعلک باخع نفسک اال یکونوا مؤمنین»   سخت کوشی در هدایت -  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»  

بیان پیامبر (ص) خطاب به حضرت علی (ع) که می فرماید: «بی گمان آنچه را من می شنوم تو هم می شنوي و آنچه را منمی بینم تو هم می بینی، جز اینکه - 26
تو پیامبر نیستی ...» مرتبط با کدام عبارت شریفه است؟

«َمْن ُکْنُت َمْوَالُه َفَهَذا َعِلیٌّ َمْوَالُه»  ْغ ما ُأْنِزَل ِإلَْیَک ِمْن َربَِّک...»  «بَلِّ  « «َعِلیٌّ َمَع الُقرآِن َو الُقرآُن َمَع َعِلیٍّ «أنَت ِمّنی بَِمنِزلَِۀ هاروَن ِمن موسى ...» 

با توجه به کالم قرآن پیامبر بر چه چیز حریص و کدام یک برایشان سخت و دشوار بود؟ - 27

هدایت مسلمانان - فقر مردم  اجراي عدالت - رنج مسلمانان  اجراي عدالت - فقر مردم  هدایت مسلمانان - رنج مسلمانان 

ُسُل» پیامد بازگشت به دوران جاهلیت در کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ در آیۀ شریفۀ «َوَما ُمَحمَّ - 28

اِکِریَن   َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل   ُ الشَّ َ َشْیًئا   َسَیْجِزي اهللاَّ  اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم   َفَلْن َیُضرَّ اهللاَّ

پس از رحلت پیامبر جاهلیت جدید به چه شکلی وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد؟ - 29

منزوي شدن شخصیت هاي باتقوا و قرب و منزلت طالبان قدرت و ثروت  خروج رهبري از مسیر امامت 

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت  تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث 

آیۀ شریفۀ:  «لعلک باخع نفسک اال یکونوا مؤمنین»  به کدام ویژگی رهبري پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وآله) اشاره دارد و شدت اندوه پیامبر (صلی اهللا - 30

علیه  وآله) تا حد جان به چه دلیل بود؟

اجراي عدالت و برادري اسالمی ــ طعنه ها و تمسخرهاي کافران محبت و احترام به مردم ــ طعنه ها و تمسخرهاي کافران

سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم ــ ایمان نیاوردن برخی از مردم توجه به فقیران و محرومان ــ ایمان نیاوردن برخی از مردم

کدام حدیث نبوي، تأکیدي بر  حدیث ثقلین می باشد؟ - 31

 (انا مدینه علم و علی بابها)   (علی مع الحق و الحق مع علی)  

 (علی مع القرآن والقرآن مع علی)   (ان الذین امنوا و عملو الصالحات اولئک هم خیر البریه)  

چه کسانی جنگ هایی را علیه پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) به راه  می انداختند و اگر در بحبوحه جنگ، یکی از مشرکان  می خواست تا در مورد - 32
حقیقت اسالم مطالبی بداند، واکنش ایشان چه بود؟

عده اي که دوره هاي قبل دریافت ویژه و کالن داشتند -  می فرمود او در پناه اسالم است تا کالم خدا را بشنود.

عده اي که دوره هاي قبل دریافت ویژه و کالن داشتند - اگر فقیر بود، اجازه نمی داد که به خاطر فقر مورد بی توجهی قرار گیرد.

متکبران و برخی از بزرگان قبایل که تعالیم اسالم را به ضرر خود  می دیدند -  می فرمود او در پناه اسالم است تا کالم خدا را بشنود.

متکبران و برخی از بزرگان قبایل که تعالیم اسالم را به ضرر خود  می دیدند - اگر فقیر بود، اجازه نمی داد که به خاطر فقر مورد بی توجهی قرار گیرد.

با نگاهی به مهم ترین چالش هاي عصر ائمه (علیهم السالم)، بی بهره ماندن مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت، از پیامدهاي نامبارك کدام یک از - 33
چالش ها بود و چه نتیجه اي را دربرداشت؟

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) - تحریف یا جعل احادیث بر اساس اغراض شخصی

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) – دخالت دادن سالیق شخصی در احکام دینی و گرفتارشدن به اشتباهات بزرگ

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث – تحریف یا جعل احادیث بر اساس اغراض شخصی

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث – دخالت دادن سالیق شخصی در احکام دینی و گرفتارشدن به اشتباهات بزرگ
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عبارت هاي «مذمت عابدان بیکار» و «همراهی با یاران در سخن از آخرت» به ترتیب نشأت گرفته از کدام سیره و روش پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) در - 34
رهبري جامعه بوده و قرآن کریم در کدام زمینه ایشان را حریص (به شدت عالقه مند) معرفی می کند؟

مبارزه با فقر و محرومیت – محبت و مدارا با مردم – سخت کوشی در هدایت

مبارزه با فقر و محرومیت – دلسوزي در هدایت مردم – برقراري عدالت

تالش براي برقراري عدالت و برابري – محبت و مدارا با مردم – سخت کوشی در هدایت

تالش براي برقراري عدالت و برابري – دلسوزي در هدایت مردم – برقراري عدالت

«جعل و تحریف احادیث» و « اشتباهات بزرگ بسیاري از مردم و محققان» پس از رحلت پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) به ترتیب چه آثار شومی را بر - 35
جاي گذاشت؟

دخالت سالیق شخصی - دخالت اغراض شخصی دخالت اغراض شخصی - دخالت سالیق شخصی

گمراهی مردم و انجام کارهاي مخالف دین - بی اعتماد شدن مردم نسبت به دین بی اعتماد شدن مردم نسبت به دین - گمراهی مردم و انجام کارهاي مخالف دین

اهمیت ابالغ حکم خداوند در غدیر خم از کدام عبارت قرآنی مستفاد می گردد و دلیل شیعه بر اینکه لفظ « َمولی» در حدیث غدیر به معناي سرپرست - 36
است نه دوست، مستمسک قرار دادن کدام عبارت شریفه است؟

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

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

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

ُ یْعِصُمک ِمَن النَّاِس » - « یا اّیها الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم »  « َو اهللاَّ

تبدیل جامعۀ مؤمن  و فداکار عصر پیامبر اکرم (ص) به جامعه اي راحت طلب و تسلیم، معلول چه بود و ثمرة این تغییر فرهنگ چه بود؟ - 37

ارائۀ الگوهاي نامناسب - برجسته شدن جایگاه افراد دور از معیارهاي اسالمی 

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - برجسته شدن جایگاه افراد دور از معیارهاي اسالمی

ارائۀ الگوهاي نامناسب - ناتوانی ائمه (ص) در همراه کردن مردم آن دوره با خود 

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - ناتوانی ائمه (ص) در همراه کردن مردم آن دوره با خود

کدام یک از پیام هاي زیر متناسب با آیۀ «و ما محمد الّا َرسول قد خلت من قبله الّرسل...» نیست؟ - 38

مهم ترین خطري که پس از رحلت پیامبر (ص) جامعۀ اسالمی را تهدید می کند، بازگشت مسلمانان به جاهلیت و دور شدن از آداب و فرهنگ اسالمی است. 

بازگشت مسلمانان به دوران جاهلیت موجب پشیمانی خداوند از خلقت انسان می شود.

بازگشت جاهلیت، کفران نعمت هدایت و وجود رسول خدا (ص) است. 

خداوند، به مسلمانان ثابت قدم، پاداش شکرگذاري شان را می دهد.

کسانی که به احادیث نبوي عالقه مند بودند، در عصر ممنوعیت احادیث پیامبر اکرم (ص) چگونه آن را به دیگران منتقل می کردند و نتیجۀ نامطلوب آن - 39
چه بود؟

به حافظه سپردن احادیث - دخالت دادن اغراض شخصی در احکام دین توسط مردم و محققان

کتابت مخفیانۀ احادیث - دخالت دادن اغراض شخصی در احکام دین توسط مردم و محققان

به حافظه سپردن احادیث - افزایش احتمال خطا در نقل احادیث

کتابت مخفیانۀ احادیث - افزایش احتمال خطا در نقل احادیث

قرآن کریم تعبیر «لعلَّک باخٌع نفسک» را در چه موردي به کار برده است و مصداق آن چه می باشد؟ - 40

حرص و عالقه مندي رسول خدا (ص) به هدایت مردم - عدم دوري رسول خدا (ص) از مردم با وجود سختی راه

ایمان نیاوردن بعضی از مردم - عدم دوري رسول خدا (ص) از مردم با وجود سختی راه

حرص و عالقه مندي رسول خدا (ص) در هدایت مردم - احترام رسول خدا (ص) به یاران خود

ایمان نیاوردن بعضی از مردم - احترام رسول خدا (ص) به یاران خود
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41 - Interestingly, the other passengers took no   ..................   of what was happening in the airport

lounge.

activity notice escape range

42 - Which word is different from the other ones?

available generous accessible   ready

43 - We got to the airport early because there was   ..................   traffic at 3 a.m. Therefore, we had 

..................  time to take a rest in the terminal.

a few / little a little / a few a few /  few little / a little

44 - Which of the following sentences is grammatically wrong?

I speak a little French. She has a few relatives living there.

We have a little knowledge of this subject. A few animal can survive in the desert.

45 - I haven't driven a car since I .................. that accident.

have had have had was having

46 - I don't mind  .................. alone, but it's better to be with other people.

to be be been being

47 - A lot of people were celebrating in the streets and handing out  .................. on the 15th of Sha’ban.

quince emotion candy hobby

48 - The little boy said he was unhappy at school and felt lonely and  .................. .

excited balanced depressed surprised  

49 - Ever since I was a teenager, I have had the bad  .................. of playing with my hair when I’m nervous.

choice feeling habit title

50 - The media reports on a miracle  .................. used to cure people with high blood pressure are really
promising.

event drug quince tile

51 - Healthy lifestyle habits like  .................. exercise and eating balanced diets begin when you’re young.

regular indirect free tiny

52 - Which word is different from the other ones?

to mistake     to rush to mix to confuse

53 - A: May I help you?                                                                                                   B: Yes, please. I am looking for some pencil-
sharpeners. 

A: How  .................. pencil sharpeners do you need? B: I need 10 of them. How much  .................. ?

much - are these much - does it cost many - do they cost many - is this

54 - More than 53 million people, about one-fifth of the .................. , live in those villages.

difference project population explanation

55 -  ..................  people have read the report. It should have been published in a popular newspaper.

No many Not much  Not many  No more 
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56 - I was being watched by the whole office, yet I was .................. from saying anything to anybody.

translated influenced forbidden visited

57 - I could see  ..................  on the floor.

drops of bloods  a drop blood drops of blood a blood of drop 

58 - The police contacted by a number of people who had ……………… information about the accident.

available mental valuable popular

59 - When he was questioned, Jack told police that he had .................. the pictures and movies through

file-sharing software and kept them on his hard drive.

explained accessed measured described

60 - A: Steve, .................. fruit do you need for the party? 

         B: We need .................. oranges and .................. pineapple.

how much / a few / one how many / some / __ 

how much / a lot of / many how many / three / a

ف بـ َاْل» َعیِّن العبارة الّتی ماجاء فیها «معرَّ - 61

سوَل ...»   « ... اَْرَسلنا إلَی ِفرَعوَن َرسوًال َفَعَصی ِفرعوُن الرَّ أنا َرَأْیُت سائحًا ِمَن الُکَویِت فی َمطاِر مدینِۀ النََّجف.  

  «. «خیُر اْلکالِم ما َقلَّ و َدلَّ َقْبُر کوُرش َیْجِذُب ُسیاحا ِمْن ُدَوِل العالَِم.  

عیِّن ما لیس فیه المعّرف بأل: - 62

عۀ.    للّتالمیذ آداٌب کثیرٌة و متنوٌّ رأیُت فی الّنجف أصدقائی بعد سّت سنواٍت.   

َتْسُقُط أسناُن َسَمِک اْلِقْرِش داِئمًا َو َتْنمو أسناٌن َجدیَدٌة َمکانَها.    هاِب إلَی اْلَمْلَعِب.    ِکالُهما َقویِّان. َعَلیَنا بِالذَّ

- فی َأيِّ ِعباَرٍة ال توَجُد َمعِرَفٌۀ؟ 63

َیدُرُس َعلیٌّ فی ُکلِّ َیوٍم َثالَث ساعاٍت.  فی نِهاَیِۀ َأغصانِها َأثماٌر َکالُخبِز.  َقبُر کوُرش َیجِذُب ُسیَّاحًا ِمْن ُدَوِل اْلعالَِم.  ْل َهَدَفًا َینَجْح.  َمْن ُیَسجِّ

ِن الَْخَطأ فی َمفهوِم الِْعباَرة: - َعیِّ 64

ناُن   ائُر الطَّ ْرِض: اَلطِّ ُهَو َأْصَغُر طاِئٍر َعَلی اْألَ لَُه َطریَقٌۀ َغریَبٌۀ فی َتْنظیِف َأْسنانِِه :اَلتِّمساُح 

ار اْلَخَشِب   ا فیها: نَقُّ ْشجاِر، َو َیْصَنُع ُعش َطاِئٌر َیْنُقُر ُجذوَع اْألَ  َحَیواٌن َیْمشی َعَلی ِرجَلیِه: اَلَحیَّۀ 

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للتعریب:   - 65
«اسب هایی را دیدم، آن اسب ها کنار صاحبشان بودند!»:

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

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

- عّین الخطأ فی ضبط حرکات الحروف: 66

 ثمرة الِعلِم إخالِص الَعَمل!  عالٌِم ُینَتَفع بِعلِمِه َخیٌر ِمن ألف عابِد! 

َجرة الخانَقٌۀ َشجرٌة َتنمو فی بَعِض الغابات اُالستوائّیۀ!  لم!  الشَّ ا فی الَحرِب و السَّ الفین دوراً ُمهم  ُتؤّدي الدَّ

عیِّن ما لیس فیه اسم العلم: - 67

اشارت شیمل فی إحدي مقابَالتها الی األدعیۀ االسالمیۀ.   أنا أقرأ األدعیۀ و األحادیث االسالمّیۀ بالّلغۀ العربیِّۀ.  

الّفْت أکثر من مئۀ کتاٍب و مقالٍۀ حول شخصّیۀ جالل الّدین الّرومّی.   ست ما یقارُب خمسًۀ و عشرین عامًا فی جامعۀ هارفارد.   هی درِّ

فی أّي عبارة جاء مضاف الیه بصورة اسم نکرة؟ - 68

ال تذُکْر عیوب اآلخرین بکالٍم خفیٍّ أو بإشارٍة.   یا أّیها الّذین آمنوا الَیْسَخر قوٌم ِمن قوٍم عسی أن یکونوا خیراً منهم.  

ما تقّدموا ألنفسکم من خیٍر تجدوه عنداهللا.   سوءالظّن و هو اّتهام شخص لشخٍص آخَر بدون دلیل منطقی.  
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عیِّن ما فیه اسم علم أکثر من الباقی: - 69

شجرة الّسکویا من أطول أشجارالعالم فی کالیفورنیا.   العنب البرازیلّی شجرة تختلف عن باقی أشجار العالم.  

قال الشاعر الِمصرّي أحمد شوقّی عن المعّلم.  سّجلْت منّظمۀ الیونسکو مسجداالمام و قّبۀ قابوس.  

ما هوالّصحیح فی التعریف؟ - 70

عبین: (المتفّرجون)   الّذین فی الملعب یشّجعون الالَّ نوع من األخطاء فی مباراة کرة القدم: (الهدف)  

هو شخص الّذي یستخدم من أیدیه فی کرة القدم: (َمرمی)   هو مربی الفریق فیأمر الالعبین فی ساحۀ المسابقۀ: (الَحکم)  

عیِّن الخطأ عن نوعّیۀ الکلمات:  - 71
«الغراُب َیعیُش ثالثیَن سنًۀ َأْو َاْکَثر»

الُغراب: إسم - مفرد مذّکر - معرفۀ   أکثر: إسم - إسم تفضیل - مفرد مذّکر  ثالثین: إسم - عدد - مثّنی مذّکر  َیعیُش: فعل مضارع - مفرد مذّکر  

- فی َاّي عبارة ُیوجُد اِإلسُم النکرة: 72

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

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

ما هو السؤال المناسُب لهذا الجواب؟   - 73
 ِکال الفریقیِن َقِویِّان.

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

- عّین اَألصّح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    74
مین ألّن التعلیَم ِمهَنۀ اَألنبیاء.  إلتِزموا بآداٍب َترتبُط بکم فی َمحضر المعلَّ

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

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

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

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

عّین الّصحیح فی الترجمِۀ العبارات التالیۀ: - 75

ما کانَت فی الَفَلواِت َقد نََبَتْت نباتاٌت کثیرٌة : در بیابان ها گیاهان بسیار نروییده بود. 

َتْعِصُف ریاٌح شدیدة و تنَکِسُر ُغصوُن األشجاِر : بادهاي شدید می وزید و شاخه هاي درختانی می شکست.

َقد َیبلُغ إرتفاُع بعض أشجار السکویا أکثَر ِمن ِمئۀ ِمتٍر : گاهی ارتفاع برخی از درختان سکویا به بیش از یکصد متر می رسد.

ة سائلٌۀ و ُتصَنع موادٌّ کثیرٌة منُه : نفت ماّدة روانی است و مواّد بسیاري را از آن می سازند. النفط مادٌّ

عیِّن الّصحیح للتوضیحات التالیۀ: - 76

َمزارع: االنساُن الّذي َیْعَمل فی مزرعٍۀ.  فالِق: الّذي ُیْقِبُل کلَّ شیٍء بسرعٍۀ.   الِمشکاة: ُیفَتح األبواب بواسطتها.    نََوي: مرکز األشیاء َأوُمّخها و َأصلها. 

عیِّن المناسب للجواب للفراغات التالیۀ:    - 77
 َتحَتوي بذور شجرة .................. علی مقدار ِمن .................. الُیسّبب .................. ُخروَج أّي غازات .................. .

ثۀ  النِِّفط - الّزیوت - ِإشتعالُها - ُملوِّ الخانقۀ - الغابات - إْلِتفافها - سائلۀ  ثۀ  النِّفط - الغابات - ِإشتعالُها - ُملوِّ الخانقۀ - الّزیوت - إْلِتفافها - سائلۀ 

َأىُّ العبارة خطٌأ؟ - 78

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. 
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عیِّن األدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:  - 79
«لیَس الِعنب البرازیلّی کأشجاِر العالَِم، َتنمو أثمار هذه الشجرِة علی جذعها الطویل.»

انگور برزیلی چون دیگر درختان جهان نیست، میوه هاي این درخت بر روي تنۀ بلندي می روید.

انگورهاي برزیلی مانند باقی درختان جهان نمی باشد، میوة این درختان بر روي تنۀ بلندشان می روید.

انگور برزیلی مانند بقّیۀ درختان عالم نیست، میوه هاي این درخت بر روي تنۀ بلندش می روید.

انگورهاي در برزیل چون دیگر درختان عالم نمی باشد، میوة این درخت روي تنۀ بلندي می روید.

عیِّن الّصحیح: «السیرة الَحسنۀ کشجرة الزیتون، الَتنمو سریعًا و لکّنها َتعیش طویًال» - 80

یک رفتار نیکو مانند درخت زیتون سریع نمی بالد ولی زندگِی طوالنی خواهد داشت! 

راه و روش خوب چون درخت زیتون است، بسرعت رشد نمی کند اما طوالنی زندگی می کند! 

سیرة نیک همچون درخت زیتون است که سریع رشد نمی کند، ولی زندگِی طوالنی می کند! 

یک سیرة حسنه مانند درخت زیتونی است که بسرعت بزرگ نمی شود، اما زندگیش طوالنی است! 

تابع مفروض است. اگر دامنۀ آن برابر  باشد،  کدام است؟ - 81f(x) =
x + 2

− ax + bx2
R−{1}a + b

4321

در چه تعداد از موارد زیر تابع هاي  و  مساوي یکدیگر هستند؟   - 82

الف)                                           ب)  

ج)                                    د) 

fg

⎧

⎩

⎨

⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪

f(x) =
x − 1
x + 1

− −−−−

√

g(x) =
x − 1− −−−√

x + 1− −−−√

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

f(x) = 1 − x2
− −−−−

√

g(x) = 1 − x
− −−−

√ 1 + x
− −−−

√

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

f(x) = − (1 − x)3
− −−−−−−

√

g(x) = (x − 1) 1 − x
− −−−

√

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

f(x) = − 1x−−√

g(x) =
x − 1

− 1x−−√

4321

دامنه ي تعریف تابع  کدام است؟ ( [  ] نماد جزءصحیح می باشد) - 83y =
16 − x2
− −−−−−

√

[x] − 4
[−4, 4][−4, 3)[−4, 4)[−4, 3) ∪ {4}

به فرض این که  تابع باشد.  کدام است؟ - 84g(x) =

⎧

⎩
⎨

⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪

x − 1
+ 3x2

− 2ax + bx2

x − 3

|x| ≥ 1

|x| ≤ 1
2a + b

12
3
2

4

باشند. حاصل  کدام است؟ اگر  و  - 85f = {(2,1) ,  (−1,2) ,  (4,2)}g = {(2,−2) ,  (4,3) ,  (−1,0)}3f + g

g

{(2, 3) ,  (4, 1)}{(2, ) ,  (4, 3)}−1
2

{(2,0) ,  (4, 1)}{(2, −1) ,  (4, 5)}
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ها را در نقطه اي به عرض  قطع کرده و از نقطه ي  ها را در نقطه اي به طول  و محور  اگر  باشد و سهمی محور  - 86

 نیز بگذرد  و  و  کدام است؟

f(x) = a + bx + cx2x2y1

(−1,0)abc

a = −  ,  b =  ,  c = 41
2

2
3

a =  ,  b = 0 ,  c = 23
2

a = −1 ,  b =  ,  c = 11
2

a =  ,  b =  ,  c = 1−1
2

1
2

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟ - 87+ x < 0x2[x] + [ ] + [ ] + [ ]x2 x3 x4

−2−101

، دامنه ي تعریف تابع  کدام است؟ اگر  و  - 88f(x) = x − − 1x2
− −−−−

√g(x) = 4 − x2
− −−−−

√f–g

[−2, 1] ∪ [−1, 1][−2, −1] ∪ [1, 2]R − [−1, 1][−1, 1] − [−2, 2]

اگر  باشد آن گاه حاصل  کدام است؟ - 89[x] = 1+  − 2x + 1x2
− −−−−−−−−

√ − 4x + 4x2
− −−−−−−−−

√

1232x − 3

در تابع خطی  اگر  باشد  کدام است؟ - 90f(x)f(5) = 2 ,  f(3x − 1) + 3f(1 − x) = 4f(14)

3456

اگر   باشد دامنه ي تابع  کدام است؟ - 91f(x) = − 3xx3h(x) = x − f(x)
− −−−−−−

√

(−∞,−2] ∪ [0, 2][−2,0] ∪ [2,+∞)(−∞,−2][0, 2]

به ازاي چند مقدار مختلف  تابع   تابعی ثابت است؟ - 92mf(x) =
mx − 4
x − m

0123

براي کدام مقدار  تابع   یک به یک نیست؟ - 93ay =
3x + a + 4

x + a

23−2−3

اگر  باشد   کدام گزینه است؟ - 94f(x) =
5x + 3
4x − 5

f(f(f(f( ))))2√

5 2√−5 2√2√− 2√

تابع   مفروض است. اگر  و   بر هم منطبق باشند مجموع مقادیر قابل قبول  کدام است؟ - 95

صفر

f(x) =
− x + 3m2

(2m + 2)x + 1
ff−1m

1−12

- - -

-
f

g

اگر نمودار  و  به صورت مقابل باشد نمودار   کدام است؟ - 96

y== 2-

y==2

fgf + g
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اگر  باشد، دامنۀ تابع  کدام است؟ - 97f(x) = 4 − 3xy = (3 + 4) − 2xf−1 x2
− −−−−−−−−−−−−−−

√

[0, 2][−2,0]R − (−2,0)R − (0, 2)

اگر  باشد، تابع  چند زوج مرتب دارد؟ - 98

صفر 

f = {(2,0), (4,2), (5,1), (−3,3)}y =
2f

− 3f + 2f 2

124

نمودار تابع  به کدام شکل است؟ - 99

x

y

 

y

x  

y

x

 

x

y

 

y = x
−−

√ x
−−

√

حاصل عبارت  به ازاي  کدام است؟ - 100[ ]
5 + 10x + 3x2

+ 2x + 4x2
x = 1397

4567

اگر  و  باشد، جواب معادلۀ  کدام است؟ - 101f(x + 1) = 3x − 2g(x − 2) = 5xf(x) − 1 = g(f(3))

1114129

دامنۀ تابع  کدام است؟ - 102=
y + 4
y + 1

1
x

RR − {0}R − {1}R − {0, 1}

x

y

4-

9

 

اگر نمودار تابع  به شکل روبه رو باشد، برد این تابع کدام مجموعه است؟ - 103y = 2 + bx − a− −−−−√

[3, +∞)

[5, +∞)

[0, +∞)

[6, +∞)

تابع با ضابطۀ  یک به یک است. حداکثر مقدار  کدام است؟ - 104

صفر

f(x) =
⎧

⎩⎨
⎪

⎪

2x + 1− −−−−−√

+ c
x

2

x ≥ 4

x < 4
c

−112

دامنۀ تابع  بازة  است. مقدار  کدام است؟ - 105f(x) = ( − 1) + ax + −a2 x2 1
2

a2
− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

√(−∞, b]f(− )
3b

2a

1
2

1
4

1
3

1
6

هر یک از مراکز مغزي در انسان، چه مشخصه اي دارد؟ - 106

فقط انتقال دهنده هاي عصبی تولید می کند. در باالي ساقه ي مغز قرار گرفته است.

به پردازش اطالعات حسی مربوط به همه ي نقاط بدن می پردازد. از سلول هاي عصبی و غیرعصبی تشکیل شده است.
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کدام عبارت نادرست است؟ - 107

اپی نفرین همانند آلدوسترون سبب افزایش فشارخون می شود. بازخورد منفی سهم بیشتري در تنظیم ترشح هورمون ها دارد.

تنظیم انسولین از طریق بازخورد مثبت است.  ، جذب کلسیم از روده ها افزایش می یابد. Dبا تغییر شکل ویتامین 

کدام عبارت صحیح است؟ - 108

آلدوسترون، سبب غلیظ شدن ادرار می شود. انسولین، سبب افزایش حجم ادرار می شود.

هورمون تولید شده در هیپوفیز پسین، سبب رقیق شدن ادرار می شود. هورمون تولید شده در بخش مرکزي فوق کلیه، سبب افزایش حجم ادرار می شود.

لنفوسیت هاي   .................. (با تغییر) - 109

در مبارزه علیه ویروس ها نقش دارند.  برخالف لنفوسیت هاي  در  مبارزه با سلول هاي سرطانی، نقش دارند.

با ترشح پرفورین، منافذي در سلول هاي آلوده به ویروس ایجاد می کنند. با داشتن گیرنده هاي آنتی ژنی در دفاع غیر اختصاصی شرکت می کنند.

B

T

گویچه هاي سفید با میان یاخته هاي دانه دار توانایی تولید .................. را ندارند. (با تغییر) - 110

آنزیم هاي لیزوزومی  پرفورین هیستامین Iاینترفرون نوع 

ژن سازندة پروتئین .................. می تواند در سلول هاي .................. انسان بیان شود. - 111

ناقل عصبی از سیناپس مهاري- ماهیچه اي میلین - عصبی

پرفورین - پالسموسیت اینترفرون - پوششی

در تزریق دوباره ي واکسنی که حدود دو ماه قبل در بدن فردي، پاسخ ایمنی اولیه ایجاد کرده بود، کدام یک نمی تواند صحیح باشد؟ - 112

کاهش فاصلۀ زمانی رسیدن به حداکثر پاسخ ایمنی افزایش غلظت پادتن در مرحله ي دوم

کاهش زمان تقسیم میتوز تولید بیشتر یاخته هاي خاطره نسبت به یاختۀ پادتن ساز

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند.   - 113
«در مبارزه دستگاه ایمنی بدن با یاخته هاي سرطانی .................. نمی تواند نقش داشته باشد.» 

الف) لنفوسیت هاي  خاطره                       ب) ماکروفاژها 

ج) یاختۀ کشندة طبیعی                                                             د) لنفوسیت هاي  کشنده

سه مورد مورد دو مورد یک مورد

T

T

4

کدام گزینه، عبارت درستی را بیان می کند؟ - 114

خیز همانند تورم در التهاب، می تواند به علت کاهش سرعت بازگشت مایعات از بافت به خون باشد.

پروتئین هاي مکمل می توانند هم در خون، هم در مایع بین یاخته اي یافت شوند.  

به دنبال ترشح هیستامین، نوتروفیل ها و مونوسیت ها که در گردش اند با تراگذري از خون خارج می شوند و در بیرون از خون، شروع به بیگانه خواري می کنند. 

در میان یاختۀ درشت خوارها، بر خالف ماستوسیت ها و ائوزینوفیل ها، دانه هاي درشت وجود ندارد.

چند مورد می تواند جاي خالی عبارت زیر را به درستی تکمیل کند؟  - 115
 .................. در خون، لنف، و مایعات بین سلولی یافت می شود. 

الف-پادتن        ب-پروتئین هاي مکمل     ج- ماکروفاژ      د-لنفوسیت 

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

T

کدام یک از گزینه هاي زیر، تعریف درست تري از فعال شدن لنفوسیت هاي  بیان می کند؟ - 116

تمایز لنفوسیت نابالغ به لنفوسیت بالغ  تولید لنفوسیت ها از یاخته هاي لنفوئیدي 

، و تولید لنفوسیت  کشنده و لنفوسیت خاطره.  تقسیم و تکثیر لنفوسیت  ایجاد گیرنده هاي آنتی ژنی بر غشا لنفوسیت 

T

TT
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همه یاخته هایی که در خط دوم دفاع نقش دارند  .................. - 117

به طور مستقیم یا غیرمستقیم از تقسیم یاخته هاي میلوئیدي در مغز استخوان به وجود آمده اند. 

در میان یاخته خود، دانه هایی دارند که در دفاع از آنها استفاده می کنند. 

با عمل بیگانه خواري، عامل بیماري زا را نابود می کنند. 

می تواند تنها در برابر آنچه بیگانه تشخیص داده می شود، پاسخ دهند. 

الیه بیرونی پوست  .................. الیه درونی پوست .................. - 118

همانند- خارجی ترین یاخته هاي آن مرده اند.

همانند – فاصله بین یاخته اي کمی دارند.

بر خالف- داراي یاخته است اما الیه درونی برخالف الیه بیرونی داراي رشته کالژن و رشته هاي کشسان است.

برخالف- فاقد گیرنده هاي حسی فشار است.  

چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟  - 119
الف) فرومون ها از یک فرد ترشح شده و فقط در افراد گونۀ دیگر، پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند. 

ب) زنبور از فرومون ها براي هشدار خطر حضور شکارچی به دیگر زنبورها استفاده می کند. 
ج) مارها قادرند با گیرنده هاي شیمیایی بینی خود، فرومون هاي موجود در هوا را تشخیص دهند. 

د) گربه ها از فرومون ها براي تعیین قلمرو خود استفاده می کنند.

4321

هورمونی که در تنظیم ریتم شبانه روزي نقش دارد،  .................. نام دارد و توسط یاخته هاي  .................. ترشح می شود. - 120

کورتیزول - بخش قشري غده فوق کلیه ساخته و   مالتونین -هیپوتاالموس (زیر نهنج) ساخته و از هیپوفیز پسین (زیر مغزي)  

نوعی پیک دور برد - غده درون مغز مالتونین - غده تیموسین ساخته و.  

دربارة هورمون ها چند عبارت زیر درست است؟  - 121
الف) آلدوسترون همانند اپی نفرین می تواند باعث افزایش فشار خون سرخرگی شود. 

ب) هورمون ضد ادراري به همان طریق هورمون آلدوسترون فشار اسمزي خون را افزایش می دهد. 
ج) هورمون تیموسین در تمایز یاخته هاي داراي هسته تکی گرد یا بیضی مؤثر است.  

د) هورمون هاي تیروئیدي در بزرگساالن سبب کاهش کلسیم خون می شوند.

1234

در پاسخ التهابی، کدام یک زودتر از سایرین رخ می دهد؟   - 122

خوناب بیش تر به بیرون از مویرگ ها نشت می کند. فعال شدن پروتئین هاي مکمل 

آسیب بافتی  خروج هیستامین از ماستوسیت ها افزایش می یابد.

برخورد دست یک فرد با چاقو سبب جراحت و خونریزي دست وي شده است. عمل کدام یک از موارد زیر جزء دفاع اختصاصی محسوب نمی شود؟  - 123

برخورد آنتی ژن به گیرنده هاي آنتی ژنی لنفوسیت  ترشح هیستامین توسط ماستوسیت ها

فعال شدن پروتئین هاي مکمل توسط پادتن ها دفاع لنفوسیت هاي  کشنده 

B

T

کدام گزینه درست است؟ - 124

هر لنفوسیت  می تواند آنتی ژن هاي میکروبی را شناسایی کند. 

لنفوسیت ها می توانند سبب افزایش بیگانه خواري درشت خوارها شوند. 

ائوزینوفیل ها دسته اي از گلبول هاي سفید هستند که در حافظه دار بودن سیستم ایمنی نقش دارند. 

نوتروفیل ها در سومین خط دفاعی عالوه بر دومین خط دفاعی سبب بیگانه خواري میکروب ها می شوند.

B
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بخشی از پوست جانوران که در تهیۀ چرم به کار می رود .................. زردپی ماهیچه، داراي نوعی بافت است که .................. . - 125

برخالف - پیوندي رشته اي مانند - سلول هاي آن، رشته هایی پروتئینی در ماده زمینه ترشح می کنند .

برخالف - پوششی سنگفرشی چند الیه اي مانند - پوششی سنگفرشی چند الیه اي

ماکروفاژها نمی توانند .................. باشند. - 126

درمبارزه با سلول هاي سرطانی، نقش داشته توانایی حرکت داشته 

در از بین بردن ذرات گرد و غبار درون حبابک نقش داشته  در تولید پرفورین مؤثر

در صورت مهار شدن اپی نفرین به عنوان یک هورمون، ..................   - 127

ضربان قلب افزایش می یابد. گلوکز خوناب افزایش می یابد.

ارتفاع  در الکترو کاردیوگرام می تواند کاهش یابد. QRSفشار خون را افزایش می دهد.

کدام عبارت، دربارة هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟ - 128

می تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) متصل شود.  به طور مستقیم توسط یاخته هاي پاد تن ساز تولید می گردد.

با رسوب دادن پادگن (آنتی ژن) هاي محلول، باعث غیر فعال شدن آن ها می گردد. در مبارزه با پادگن (آنتی ژن) ابتدا باعث نابودي یاختۀ بیگانه می شود.

مرکز اصلی تنظیم دماي بدن انسان قادر به تولید کدام هورمون نیست؟ هورمون  ..................   - 129

محرك خروج شیر  کاهش دهنده میزان هورمون هاي ترشحی از هیپوفیز پیشین 

کاهش دهندة میزان آب ادرار  محرك غدة فوق کلیه 

 

جانورانی که در شکل مقابل مشاهده می کنید، در داشتن .................. مشترك اند. - 130

لنفوسیت  یاختۀ پادتن ساز

لیزوزیم  خاطره 

T

T

کدام گزینه در مورد انسان، صحیح است؟ (با تغییر) - 131

گلوکاگون باعث تبدیل گلوکز به گلیکوژن ذخیره اي می شود. آلدوسترون با افزایش بازجذب یون هاي سدیم، فشار خون را افزایش می دهد.

دیابت نوع  معموًال در سنین کودکی ظاهر می شود. IIIدیابت نوع  با تزریق انسولین تحت واپایش قرار نمی گیرد.

در یاختۀ آلوده به ویروس در دفاع اختصاصی، .................. - 132

آنزیم یاختۀ  کشنده از راه حفره هاي ایجاد شده توسط پروتئین مکمل وارد می شود.

لنفوسیت  کشنده بدون اتصال به یاخته آلوده با استفاده از پرفورین حفره ایجاد می کند.

نوعی آنزیم وارد می شود که مرگ برنامه ریزي شده را به راه می اندازد.

پادتن ها به ویروس متصل و آن را خنثی می کنند تا درشت خوارها ویروس را ببلعند.

T

T

چند عبارت صحیح است؟  - 133
الف) هر هورمونی که در غدة هیپوتاالموس ساخته می شود، از طریق آکسون وارد هیپوفیز می شود. 

ب) تنظیم میزان آب در بدن تحت تأثیر هر دو بخش پسین و پیشین هیپوفیز قرار می گیرد. 
ج) همۀ هورمون هایی که از هیپوفیز ترشح می شوند، تحت تاثیر آزادکننده یا مهارکننده هستند. 

د) هیپوفیز هورمونی اختصاصی براي مهار فعالیت غدد تیروئید و فوق کلیه نمی سازد.

1234

هورمونی که در هیپوفیز انسان ساخته می شود نمی تواند با اتصال خود به گیرنده هاي واقع در  ..................  مؤثر باشد. - 134

نفرون ها، بر کاهش حجم ادرار یاخته هاي بینابین بیضه، بر مقدار تولید اسپرم ها

تیروئید، فعالیت نوعی آنزیم موجود در غشاي گلبول هاي قرمز را افزایش دهد. قشر فوق کلیوي، دستگاه ایمنی را تضعیف کند.
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در مگس میوه  ..................  الرو ستاره دریایی  .................. - 135

همانند ـ میکروب ها براساس ویژگی هاي عمومی شناسایی می شوند.

برخالف ـ نوعی یاخته کشف شده است که می تواند آنتی ژن هاي مختلفی را شناسایی کند.

همانند ـ پادتن توانایی شناسایی میکروب هاي بیماري زا را دارد.

برخالف ـ یاخته هاي بیگانه خوار وجود دارند.

کدام یک از گزینه هاي زیر به نادرستی بیان شده است؟ - 136

هورمون غدد پاراتیروئید در تولید ماده اي نقش دارد که تولید ترومبین در محل خون ریزي را تسهیل می کند. 

در اختالالت نمو دستگاه عصبی دوران جنینی، غلظت یکی از هورمون هاي محرك در خون افزایش پیدا می کند. 

یاخته هایی که در ترشح هورمون کم کننده ادرار دخالت دارند، قادر به ترشح پیک هاي کوتاه بُرد هستند. 

در تنش هاي طوالنی مدت، همانند ورود نوعی ویروس به گویچه هاي سفید، سیستم ایمنی بدن تضعیف می شود. 

هورمون موثر برمیزان گلوکز خون نمی تواند .................. - 137

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.

با برداشتن لوزالمعده یک جانور گوشت خوار، چند مورد رخ می دهد؟  - 138

تجزیه چربی هاي بدن               مشاهده گلوکز در ادرار                  کاهش  خون 

افزایش  محیط دوازدهه    مشاهده پروتئین زیاد در مدفوع    کاهش حجم ادرار

P H

P H

1234

در پرکاري غده تیروئید، همانند دیابت شیرین  .................. می یابد. - 139

بازجذب هیدروژن توسط کلیه ها افزایش  ذخایر چربی بدن کاهش  

وزن بدن افزایش حجم ادرار افزایش

1
2 4

5

  

3

  

با توجه به شکل روبه رو گزینه صحیح را انتخاب کنید. - 140

شمارة  بر خالف  نوعی بافت پیوندي رشته اي است.

شمارة  همانند  به کاهش اصطکاك بین استخوان ها کمک می کند.

، داراي دوائر متحدالمرکز و کالژن می باشد. شمارة  و بخش اعظم شمارة 

، براي هورمون کلسی تونین گیرنده دارد. ، بر خالف شمارة  شمارة 

12

53

21

12

- چند مورد در ارتباط پروتئین مشخص شده در شکل مقابل به درستی بیان شده است؟  141
الف ـ به کمک اطالعات وراثتی موجود در هستۀ لنفوسیت ایجاد می شوند.  

ب ـ داراي دو جایگاه متفاوت براي اتصال اختصاصی به آنتی ژن هستند.  
ج ـ تنها در تشخیص پادگن هاي مربوط به یاخته هاي زندة بیگانه واجد نقش هستند.

  

لنفوسیت
B

صفر  123
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کدام عبارت در ارتباط با دستگاه ایمنی انسان به درستی بیان شده است؟ - 142

نوعی باکتري مهاجم به بدن انسان که داراي چند نوع آنتی ژن غشاییست، می تواند توسط یک گیرندة آنتی ژنی شناسایی شود. 

پادتن ها از قسمت انتهایی خود می توانند به غشاي یاختۀ بیگانه یا غشاي بیگانه خوار متصل شوند.

پادتن ها زمانی می توانند آنتی ژن هاي محلول را رسوب دهند که هردو جایگاه اتصال آنتی ژن در آن ها اشغال شده باشد.

پروتئین هاي دفاعی دومین خط ایمنی بدن انسان ممکن نیست بتوانند بر یاخته هاي سالم همانند یاخته هاي آلوده مؤثر باشند.  

چند مورد از موارد زیر به طور قطع درست است؟  - 143

، برخی یاخته هاي بافت عصبی مرکزي از بین می روند.  الف- در بیماري 

ب- لنفوسیت هاي  آلوده به  براي دفاع از خود، پرفورین می سازند.  
پ- هرلنفوسیت دفاع اختصاصی، پس از بلوغ به جریان خون وارد می شود. 

ت- در ایمنی فعال، یاخته هاي خاطره در بدن ایجاد می شوند.

یک مورد  دو مورد سه مورد  چهار مورد

MS

THIV

هر یاختۀ .................. ، ممکن نیست .................. - 144

داراي گیرنده آنتی ژنی در سطح خود - توانایی ترشح پادتن را داشته باشد.  بالغ شده در تیموس - در تشکیل لنفوسیت هاي  خاطره نقش داشته باشد. 

واجد توانایی بیگانه خواري - بتواند از یاخته هاي پوششی مویرگ عبور کند. تولید کننده پرفورین - در خط دوم دفاع غیراختصاصی قرار داشته باشد. 

B

کدام دو مورد، دربارة همۀ اندام هاي لنفی انسان که خون خارج شده از آن ها به سیاهرگ باب وارد می شود، صحیح است؟  - 145
آ) محتوي یاخته هایی است که می توانند مولکول هایی مشابه با مولکول هاي موجود در سطح خود ترشح کنند. 

ب) تولیدات خود را از طریق رگ هایی به نوعی بافت پیوندي وارد می کنند. 
ج) در آزادسازي آهن موجود در یاخته هاي خونی مرده نقش مؤثري دارند. 

د) در نیمۀ راست بدن و باالتر از کولون افقی قرار گرفته اند.

ج و د ب و د آ و ج  آ و ب 

3R1 R

R2 R4

=9 2=

= =4

Ω

18 Ω

Ω

Ω

ε r

A B
A در مدار روبه رو، اگر آمپرسنج ایده آل  را نشان دهد، توان مصرفی  چند وات است؟ - 1460٫5AR4

9

4٫5

3

1٫5

 

V=Ɛ 15

V A

R

1Ʊr =

در شکل زیر اگر مقاومت  را افزایش دهیم به ترتیب مقادیري که ولت سنج و آمپرسنج نشان می دهند نسبت به حالت اول چگونه خواهد بود؟ - 147

بیشتر، کمتر

کمتر، بیشتر

 بیشتر، بیشتر

کمتر، کمتر

R

20Ω

20Ω

30Ω

10Ω

30Ω

20Ω
V

A

 

در مدار شکل مقابل اگر ولت سنج  ولت را نشان دهد آمپرسنج چند آمپر را نشان می دهد؟ - 14812

0٫2

0٫4

0٫6

0٫8
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اگر  مقاومت الکتریکی مشابه را به طور متوالی به هم ببندیم و دو سر مجموعه را به اختالف پتانسیل ثابت وصل کنیم، توان مصرفی کل مدار  - 149
وات می شود. اگر همان مقاومت ها را به طور موازي به همان اختالف پتانسیل وصل کنیم، توان کل مدار چند وات می شود؟

390

30270560810

Ω6Ω12

Ω3

Ω
12

Ω
12

Ω
18

K

A

B

در مدار مقابل، ابتدا کلید باز می شود. اگر کلید بسته شود، مقاومت معادل بین  و  چند اهم تغییر می کند؟ - 150AB

0٫4

2

2٫6

4

V

R =1 R R3

=

R

R2 R

r=2Ωε =12V

= در مدار شکل زیر ولت سنج چه عددي را نشان می دهد؟ (مقاومت ها مشابه و  اهمی هستند.) - 1516

8V9V

10V12V

کدام یک از نمودارهاي زیر نحوة تغییرات یک مقاومت را برحسب جریان عبوري از مقاومت به درستی نشان می دهد؟ (اختالف پتانسیل دو سر - 152
مقاومت ثابت است. دماي مقاومت در حال تغییر است)

R

I

R

I

R

I

R

I

v1

A

R 1t

R =10Ω1

در مدار شکل ولت متر  ولت و آمپرسنج  را نشان می دهد. مجموعۀ  کدام یک از موارد زیر می تواند باشد؟ - 153

20Ω
5 Ω

20Ω

10Ω
30Ω

20Ω

30Ω

60Ω

10Ω

20Ω20Ω

1004A⊗

450

Vε =9

Ω=r 2
A

سیمی با مقاومت  را به صورت دایره اي مانند شکل درمی آوریم و به یک باتري متصل می کنیم. در این حالت آمپرسنج چند آمپر را نشان - 154
می دهد؟

64Ω

1A2A

3A4A

10Ω=R3

10
Ω

=
R 2

10Ω
=

R
1 در مدار شکل مقابل جریان خروجی از باتري چند آمپر است؟  - 155

ε = 20V

r = 5Ω
1A2A

3A4A
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I

t

( (mA

( (s

نمودار جریان – زمان براي خازنی به ظرفیت  هنگام پر شدن خازن بصورت زیر است. اگر مساحت زیر نمودار برابر  باشد، انرژي ذخیره - 156
شده در خازن چند ژول است؟

20μF2

1040

0٫1100

A

B

3Ω

5Ω

Y

X
Z

با توجه به شکل داده شده، کدام گزینه درست است؟ (مقاومت معادل بین  و  را  می نامیم.) - 157

بسته به مقدار  و  ممکن است  یا  باشد. 

ABRAB

< 8ΩRAB

< 3Ω, > XRAB RAB

8Ω < < ZRAB

XY> ZR
AB

< ZR
AB

R

V

R

R R

R
RR

R

ε
r =

=
Ω1

12V در شکل  داده شده تمام مقاومت هاي اهمی مدار برابر  هستند. ولت سنج ایده آل چه عددي را نشان می دهد؟ - 1586Ω

3V3٫6V

3٫9V9V

ε R1 R2

 

در مدار زیر، یک باتري آرمانی با  و  و  قرار دارند. جریانی که از باتري می گذرد، چند میلی آمپر است؟ - 159ε = 20V= 100kΩR1= 2MΩR2

0٫212٫1

21210

BC

A

Ω20

Ω40 Ω10

Ω60

Ω30
 

در مدار روبرو مقاومت معادل بین نقاط  و  چند برابر مقاومت معادل بین نقاط  و  است؟ - 160ACAB

10
9

9
10

5
6

6
5

V

I(A)

ε =12
r =0

R1

R2 R3 2

6

R3

در مدار زیر مقاومت  متغیر است. در نمودار رسم شده جریان عبوري از باتري برحسب تغییرات مقاومت  نشان داده شده است. مقاومت - 161

الکتریکی  چند برابر  است؟

R3R3

R2R1

1
2

2

1
4

4
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جو زمین توسط پرتوهاي کیهانی بمباران می شود. اگر به طور متوسط  پرتو کیهانی در هر ثانیه به هر متر مربع از سطح زمین برخورد کند، - 162

تخمین بزنید جریان الکتریکی که به سطح زمین برخورد می کند، چند آمپر است؟ (شعاع کره زمین  و  و بار الکترون 

) فرض کنید هر پرتوي کیهانی باري معادل بار یک پروتون دارد.

1500

6400kmπ ≃ 3

1٫6 × C10−19

110−110−210−7

یک ورقۀ آلومینیمی به جرم  توسط پرتو نهایی که توسط جریان  شتاب می گیرند، بمب باران می شود. اگر انرژي جنبشی هر پروتون - 163

هنگام برخورد به هدف  بوده و تمام این انرژي به گرما تبدیل شود، در مدت  دماي ورقۀ آلومینیمی چند  باال می رود؟ 

15gr0٫5μA

5٫4 × J10−1216sC
∘

e = 1٫6 × C , = 900J/kg ⋅ K10−19
CAl

C35∘
C30∘

C25∘
C20∘

 

A1
R2

R1 Ω= 28
A2

εr
R3 R4 Ω= 390

در مدار رو به رو، اگر توان خروجی مولد،  وات باشد و هر یک از آمپرسنج هاي ایده آل  و  عدد  را نشان دهند، مقاومت  و  - 164
کدام است؟

234A1A21٫5AR2R3

= 120Ω, = 24ΩR3 R2= 60Ω, = 76ΩR3 R2= 72Ω, = 28ΩR3 R2= 60Ω, = 24ΩR3 R2

 

B R1= 2Ω r =2

ε =6V

Ω1

1 R2= 4Ω
C

R5= 1Ω

r =1

=12V

Ω3

2ε

AI =2A1

R
3 =

5
Ω

ε
=
24

V
2 =
0/5V

2 r

I =1/5 A2

) چند ولت است؟ شکل مقابل، قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان می دهد. ( - 165−V
A

V
B

9

12

14

20

 

2k

1k
2Ω1R =

6Ω3R =

3Ω2R =

B

A

در شکل زیر، اختالف پتانسیل نقاط  و  ثابت است. ابتدا کلید  وصل و کلید  باز است. سپس کلید  قطع و کلید  وصل و در نهایت هر - 166
دو کلید را می بندیم. نسبت بیش ترین توان مصرفی مقاومت ها به کمترین توان مصرفی مقاومت ها در مجموع حاالت بیان شده، کدام است؟

ABk1k2k1k2

2

3

3
2

6
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،  ولت است. پتانسیل نقطۀ  چند ولت می باشد؟ در مدار زیر اختالف پتانسیل دو سر باتري شمارة  - 167(2)6A

40

30

20

10

 

در شکل زیر، مقاومت الکتریکی معادل بین دو نقطۀ  و  چند اهم است؟ - 168AB

2

5٫2

5٫5

9

 

در مدار شکل زیر، جریان عبوري از سیم رساناي متصل بین نقاط  و  چند آمپر است؟ - 169

صفر

AB

1

2

3

 

Ω1 ε =3V2 Ω1 ε =8V1

R

R4

در مدار زیر، اختالف پتانسیل دو سر باتري  برابر  ولت است. توان مصرفی مقاومت  چند وات است؟ - 170ε23٫5R

1٫6

2٫5

3٫2

1٫5

کدام دو ترکیب ایزومرهاي ساختاري یک دیگرند؟ - 171

اتانول- دي اتیل اتر اتانول- دي متیل اتر استون- استالدهید متانول- متانال

کدام گزینه بیان صحیحی از قانون هس نمی باشد؟ - 172

براي واکنش هایی استفاده می شود که شامل چند مرحله باشند.

جزء روش هاي غیرمستقیم تعیین گرماي واکنش می باشد.

اگر معادلۀ یک واکنش از جمع معادله هاي چند واکنش دیگر به دست آید،  آن نیز از جمع جبري  هاي همۀ واکنش هاي تشکیل دهندة آن به دست می آید.

نمی توان از آن براي واکنش هایی که تولید مقادیري به جز یک مول فراورده می کنند، استفاده کرد.

ΔHΔH

با استفاده از داده هاي زیر:  - 173

مقدار  واکنش سوختن آهن کدام است؟ 

F (s) + C(s)→ C (g) + 2F e(s)e2O3
3
2

3
2

O2 ; ΔH =+234٫1∘

ΔH

C(s) + (g)→ C (g);ΔH =−393٫5O2 O2
∘

4F e(s) + 3 (g)→ 2F (s);ΔH =?O2 e2O3
∘

−1648٫7−1255٫3−129٫4−1021٫2
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باتوجه به واکنشهاي زیر:  - 174

  

 واکنش:  ، چند کیلوژول است؟

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

2C(s, ) + 2 (g)→ (g), ΔH =+52٫3kJگرافیت H2 C2H4
(g) + (g)→ 2HF (g) , ΔH =−537kJH2 F2

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

−2564٫3−2564٫6−2486٫3−2474٫6

با توجه به جدول زیر مقدار انرژي پیوند   در واکنش  برحسب   - 175
چقدر می باشد؟ 

اطالعات مسئله کافی نیست 

H − Br+ B → Br + HBr + 20kJC2H6 r2 C2H5kJ ⋅ mol
−1

Br − Br

192
C − Br

276
C − H

435
نوع پیوند

(kJ ⋅ mo )l−1 انرژی پیوندی

351371391

کدام عبارت نادرست است؟ - 176

انرژي مواد از مجموع انرژي ذره هاي سازنده ي آن ها کم تر است. همه ي مواد داراي انرژي جنبشی هستند.

همه ي مواد انرژي دارند. ذره هاي سازنده ي ماده یعنی اتم ها و مولکول ها یا یون ها پیوسته در حرکتند.

کدام گزینه درست است؟ - 177

فرمالدهید  ساده ترین آلدهید است که محلول آن براي نگهداري نمونه هاي جانوري به کار می رود.

گروه عاملی آرایش مشخصی از مولکول هاست که به مادة آلی داراي آن خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردي می بخشد.

طعم و بوي خوش گل ها و میوه ها به دلیل وجود اسیدهاي آلی در آن ها است.

شیر ترش و آناناس به ترتیب داراي الکتیک اسید و اتیل بوتانوات هستند.

( CO)H2

در کدام گزینه نام ماده با فرمول پیشنهادي مطابقت دارد؟ - 178

اتیل بوتانوات:  

 

CH2CH 3 CH2 CH2 CH2 CH CH 3

C
O H

 هپتانون:

استیک اسید:  

CHO

بنزآلدهید:

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

H2 H3

2−

H − − − − O − H

H

|

C

|

H

H

|

C

|

H

C

||

O

چه تعداد از مطالب زیر در مورد یخچال صحرایی درست است؟  - 179
الف) مبتکر این دستگاه یک معلم مسلمان اهل آفریقاي جنوبی بنام محمد باه آبا است. 

ب) این دستگاه همانند یک یخچال اما بدون نیاز به انرژي الکتریکی غذا را خنک و براي مدت طوالنی نگه می دارد. 
پ) مبتکر این دستگاه  براي ساخت آن از یک ظرف سفالی (ساخته شده از خاك رس) و مقداري شن خیس استفاده کرد. 

ت) درپوش یخچال صحرایی قطعه اي چوبی است که مبادله ي گرما را با سرعت بسیار کمی انجام می دهد.

1234
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در کدام واکنش گرماي کم تري آزاد می شود؟ - 180

2C(s) + 3 (g) → (g)گرافیت H2 C2H62C(s) + 3 (g) → (g)الماس H2 C2H6

2C(s) + 6H(g) → (g)گرافیت C2H62C(s) + 6H(g) → (g)الماس C2H6

انرژي پیوندهاي   و   و   به ترتیب برابر  و  و  کیلوژول بر مول است. اگر آنتالپی تبخیر آب برابر  - 181

کیلوژول بر مول باشد، از سوختن  گرم گاز هیدروژن در اکسیژن در دما و فشار اتاق چه مقدار گرما برحسب کیلوژول تولید می شود؟ 

H − HO = OO − H43249445944

10

(H = 1g ⋅ mo )l
−1

28356614152420

، دماي آن از  به  رسیده است. از سوزاندن کامل  گرم از یک مادة غذایی در یک گرماسنج بمبی با ظرفیت گرمایی  - 182
این مادة غذایی با توجه به جدول زیر، کدام است؟ 

تخم مرغنان سیب برنج نوع مادة غذایی 

) گرم  ارزش غذایی  )

تخم مرغ سیب برنج نان

270 J ⋅ ∘C −125 C∘85 C∘

Cal10036050250140

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

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

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

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

+352+66−66−352

، به ترتیب برابر  - واکنش پلیمر شدن کامل یک مول اتیلن، به تقریب چند کیلوژول است؟ (انرژي پیوند هاي  و  184

(  و  کیلوژول بر مول است. 

ΔHC − H,C = CC − C

412,612348nC = C → [−C − C −H2 H2 H2 H2 ]n

+264+84−84−264

با توجه به آنتالپی پیوندها و واکنش  زیر کدام هیدروکربن زیر پایدارتر است و  این واکنش، چند کیلوژول است؟  - 185

 

CH2
CH2 CH2

CH2
CH2

CH2

 

پیوند 

انرژي 

سیکلوهگزان،  هگزان،  سیکلوهگزان،  هگزان، 

ΔH

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

H − HC − HC − C

kJ ⋅ mol−1436412348

−40−40+40+40
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با توجه به واکنش هاي زیر، با حل شدن  مول از  در  آب با دماي  و داراي سولفوریک اسید کافی، طبق معادلۀ:  - 186

، دماي نهایی آب، به تقریب به چند درجۀ سلسیوس می رسد؟ (فرض کنید که آنتالپی

  ( واکنش فقط صرف تغییر دماي آب شده است: 

0٫1BaO(s)200gC25∘

BaO(s) + S (aq) → BaS (g) + O(l)H2 O4 O4 H2

= 4٫2J ⋅ ⋅c OH2
g−1 K −1

BaS (s) → BaO(s) + S (g), ΔH = +213kJO4 O3

S (g) + O(l) → S (aq), ΔH = −78kJO3 H2 H2 O4

16193141

کدام واکنش از نظر عالمت  با سایرین متفاوت است؟ - 187

واکنش فوتوسنتز  تبدیل دي نیتروژن تترااکسید به نیتروژن دي اکسید

تولید آمونیاك از هیدرازین و هیدروژن  واکنش تبدیل گرافیت به الماس 

ΔH

،  درصد خالص چند ژول انرژي الزم است؟  با توجه به گرماي واکنش هاي داده شده، براي تجزیۀ  گرم  - 188

 (آ

 (ب

 (پ

2٫16N2O580

2 (g)→ 4N (g) + (g)N2O5 O2 O2

(g) + (g)→ 2NO(g),ΔH = 180kJN2 O2

2N (g)→ 2NO(g) + (g),ΔH = 114kJO2 O2

2 (g) + 5 (g)→ 2 (g),ΔH = 22kJN2 O2 N2O5

110880137٫5357٫2

) ، گروه کربوکسیل  قرار دهیم، چند عبارت، از عبارت هاي زیر در  ترکیب  بنزآلدهید، اگر به جاي گروه آلدهیدي ( - 189
نادرست خواهند بود؟ 

 
آ) ترکیب حاصل شده، بنزوئیک اسید نامیده می شود که یک پیوند کوواالنسی بیشتر نسبت به بنز آلدهید دارد. 

ب) با تبدیل بنز آلدهید به ترکیب حاصل، جرم اتمی  افزایش و درصد جرمی کربن کاهش می یابد. 
پ) با تشکیل ترکیب حاصل، میزان انحالل پذیري در آب کاهش ولی مقدار آنتالپی سوختن افزایش می یابد. 

ت) به ازاِء سوختن یک مول از بنزآلدهید و ترکیب حاصل از جایگزینی گروه عاملی، تعداد مول برابري از کربن دي اکسید و آب تولید می شود.

−CHO(−COOH)

(C = 12 , O = 16 , H = 1 : g ⋅ mo )l−1

16amu

4321

چند مورد از جمله هاي زیر نادرست است؟  - 190

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

مخلوطی از گازهاي بوتان و اکسیژن به طور کامل باهم واکنش می دهند، چنانچه گاز  حاصل بتواند با مصرف  گرما به میزان  - 191

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

 

CO2739٫2JC10∘

ST P

= 0٫84cCO2

J

g C⋅∘

C = 12 , O = 16

72٫884145٫6168
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چند گرم هیدرازین در واکنش زیر مصرف شود تا گرماي حاصل از آن  گرم آب  را به دماي  برساند؟  - 192500C20∘
C30∘

(g) + (g)→ 2N (g) + 183kJN2H4 H2 H3

(N = 14,H = 1g ⋅ mo ) ( = 4٫2J ⋅ ⋅ )l−1 C g−1 C −1

36٫73٫676٫7367٫3

آنتالپی کدام واکنش را می توان به طور مستقیم اندازه گیري نمود؟ - 193

تهیۀ گاز متان از گرافیت و هیدروژن: 

تهیۀ هیدروژن پراکسید از اکسیژن و هیدروژن: 

تهیۀ کربن مونوکسید از گرافیت و اکسیژن: 

تهیۀ کربن دي اکسید از کربن مونوکسید: 

C(s) + 2 (g) → C (g)H2 H4

(g) + (g) → (l)O2 H2 H2O2

2C(s) + (g) → 2CO(g)O2

2CO(g) + (g) → 2C (g)O2 O2

در کدام واکنش، داشتن آنتالپی پیوندها براي محاسبۀ  واکنش، کافی است؟ - 194ΔH

2 (g) + CO(g) → C OH(l)H2 H2I(g) + I(g) → (s)I2

OH(l) + 3 (g) → 2C (g) + 3 O(g)C2H5 O2 O2 H2(g) + 2 (g) → (g)C2H2 H2 C2H6

باتوجه به واکنش هاي زیر و مقادیر آنتالپی واکنش در صورتی که در هریک از واکنش هاي زیر فقط یک گرم فراورده تولید شده باشد، کدام ترتیب - 195
مقدار گرماي مبادله شده در آن ها را درست نشان می دهد؟ 

 (P = 31 , H = 1 , O = 16 , C = 12 , Cl = 35٫5 g ⋅ mo )l
−1

a)2 (g) + (g)→ 2 O(g)H2 O2 H2

b)C(s) + (g)→ C (g)O2 O2

c)P C (g) + C (g)→ P C (g)l3 l2 l5

ΔH =−484kJ

ΔH =−394kJ

ΔH =−116kJ

c > b > ab > c > ab > a > ca > b > c

کدام گزینه نادرست است؟ - 196

 تولید  را نمی توان به روش مستقیم تعیین نمود. 

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

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

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

ΔHCO

ΔH

با توجه به واکنش هاي گرماشیمیایی زیر:  - 197

 

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

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

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

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

,ΔH =−1075kJ

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

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

1, 1٫592, 2٫190٫5, 1٫592٫25, 2٫19
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با توجه به واکنش هاي گرماشیمیایی زیر:  - 198

 

، برابر چند کیلوژول است و اگر  میلی لیتر از محلول    واکنش: 
موالر هیدروژن پراکسید در این واکنش مصرف شود، با گرماي آزادشده، چند گرم کربن دي اکسید جامد را می توان به گاز تبدیل کرد؟ (گزینه ها را از

راست به چپ بخوانید، هر مول کربن دي اکسید جامد با جذب  کیلوژول انرژي، به طور مستقیم به گاز تبدیل می شود، 

(

2 (g) + (g)→ 2 O(l)H2 O2 H2

2 O(l) + (g)→ 2 (aq)H2 O2 H2O2

(aq)→ (aq) + (g)C6H6O2 C6H4O2 H2

,Δ =−572kJH
∘

,Δ =+190kJH∘

,Δ =+116kJH∘

ΔH∘(aq) + (aq)→ (aq) + 2 O(l)C6H6O2 H2O2 C6H4O2 H21002٫5

50

C = 12,O = 16 : g ⋅ mol
−1

42٫8, −25445٫3, −25458٫3, −26562٫8, −265

،  و  باشد، مطابق  ، ،  و  با یکاي کیلوژول بر مول، به ترتیب برابر   ، اگر آنتالپی پیوندهاي  - 199

، به ازاي مصرف  مولکول هیدروژن، چند کیلوژول انرژي جذب می شود؟ واکنش: 

H − HN − HN − NN ≡ N435389159941

(g) + 2 (g)→ N − N (g)N2 H2 H2 H23٫01 × 1025

1200240036004800

 

با توجه به نمودار داده شده، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ آنتالپی - 200

تهیۀ یک مول آب از عنصرهاي گازي سازندة آن، برابر  است. 

، برابر   انرژي آزادشده از اکسایش یک مول کربن و تشکیل گاز 

 است. 

 انرژي آزادشده از سوختن یک مول پروپان در دماي  و فشار  اتمسفر

برابر  است. 

 این نمودار تغییرات انرژي یک واکنش سه مرحله اي را نشان می دهد که آنتالپی آن، برابر  است. 

 از نمودار می توان دریافت که فراوردة حاصل از اکسایش هیدروژن، پایدارتر از فراوردة حاصل از اکسایش کربن است.

∙

1143kJ

∙CO2

393٫6kJ

∙C120∘1

2220kJ

∙−2220kJ

∙

2345
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