
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی _ 31010

ام اس بوك

مفهوم کدام گزینه با بیت «دمی آب خوردن پس از بدسگال / به از عمر هفتاد و هشتاد سال» یکسان است؟  1

 برآید پس از تیره شب آفتاب  پس از تیرگی روشنی گیرد آب

 تات بود دیو همی همنشین  بر نشوي تو بر جهاِن برین

 آسمان را پیشه بیداد آمده است  کار عالم ُسست بنیاد آمده است

 بعد از هزار دور که نوبت به ما رسید  پیمانه ام ز رعشۀ پیري به خاك ریخت

معنی چند واژه در کمانک مقابل نادرست است؟   2
«َکل (بی مو) - َجست (جهید) - نطق (سخن گو) - دلق (خرقه) - غضب (ناراحتی) - ناب (کم یاب) - صدر (باال) - سوداگر (تاجر) - فارغ (جدا)»

دو یک پنج  چهار

واژگان کدام گزینه هم خانواده نمی باشند؟  3

حرام - محرم عیب - معیوب خالصه - تلخیص تحصیل - حاصل

در کدام بیت آرایۀ تضمین دیده می شود؟  4

 اگر زخم بینند و گر مرهمش   خوشا وقت شوریدگان غمش 

 باده پیش آر هر چه بادا باد   باد و ابر است این جهان افسوس 

 ز روي خوب، لکم دینکم ولی دینی   مرا شکیب نمی باشد اي مسلمانان 

 چون خارپشت بر بدنم موي سوزن است   گر گوییم که سوزنی از سفله اي بخواه 

واژة «قضا» در بیت زیر با همۀ گزینه ها به جز .................. یکسان است.    5
 قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام»  «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید

 همه عاقالن کور گردند و کر  قضا چون ز گردون فرو هشت پر

 تا آن چه دوشش فوت شد آن را کند این دم قضا  این جان پاره پاره را خوش پاره پاره مست کن

 فلک گفت احسنت و مه گفت زه  قضا گفت گیر و قدر گفت ده

 اي پس از سوءالقضا حسن القضا  راز بگشا اي علی مرتضی

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   6
قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام»  «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید 

شمع ناحق کشته را خشنود می دانیم ما  در شبستان رضا تیغ زبان شکوه نیست 

چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم  نیست امید صالحی ز فساد حافظ 

که هر روزي از وي شب قدر بود   قضا روزگاري ز من در ربود 

بر آن رمیده که تیر قضا همی آید  به دست حیلت و افسون سپر نشاید ساخت 

معنی چند واژ درست است؟   7
(خذالن: درماندگی) (مگسل: خرده نگیر)( ِمالك: ملک ها) (نفخ: دمیدن با دهان) (کیوان: سیارة مریخ) (جلجل: زنگوله) (جولقی: عارف و سالک) (متراکم:

انبوه) (تبار: بزرگ) (ُمقري: اقرار شده)

چهار پنج شش هفت
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کدام یک از گروه کلمات زیر با غلط امالیی نوشته شده است؟  8

قرابت و نزدیکی ذبح و بسمل طمانینه و آرامش لحو و لهب

در بیت زیر معناي واژه هاي مشخص شده به ترتیب چیست؟  9
 عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی  «عنان گیر تو گر روزي جمال درد دین باشد

مددکار – بدکاران – هم افسار یاریگر – مردان کامل – هم ردیف

مددکار – مردان شجاع – همراه کمک کننده – مردان بی نظیر- هم سفر

مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات، تفاوت دارد؟  10

که دهر با همه از پشت و روي در جنگ است  ز محنت شب و روِز زمانه دانستم 

زان که سرشته است نباتش به زهر  بوي سالمت ندهد باغ دهر 

دهر به جاي من و تو بد نکرد  دهر نکوهی مکن اي نیک مرد

منشین بر او گرت نه سِر زخم خوردن است  دهر ابلق است و عرصۀ خاکی مصافگاه 

در عبارت زیر معناي واژة «طبیعت» در همۀ گزینه ها به جز .................. درست است.   11
«این را من از روي طبیعت کشیده ام»

مناظر طبیعی ذوق سرشت ذات

مفهوم آمده در مقابل کدام بیت غلط است؟  12

هر جا که تویی تفرج آنجاست (شرف  المکان بالمکین)   ما را سر باغ و بوستان نیست  

فردا که شوم خاك چه سود اشک ندامت (الدَّهُر یومان یوٌم لک و یوٌم َعلیک)   امروز که در دست توام مرحمتی کن  

بیش از آن کز تو نیاید هیچ کار (حاسبوا قبل ان تحاسبوا)   اي که دستت می رسد کاري بکن

کار بد و نیک چو کوه و صداست (کل اناء یترشُح بما فیه)   هر چه کنی کشت همان  بدروي   

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  13

عشق آن من است و لحو از آن دگران  ما دیده به جایی متحیر نگران 

برو بر خاذل و مخذول می خند  اگر بر نفس نحسی دیو شد چیر 

عمري که بی حضور صراحی و جام رفت  وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم 

بدان سوگواران بگفت آنچ دید  چنین تا دِر خان راهب رسید 

در کدام گزینه واژه اي با معناي «سفاهت» آمده است؟  14

 آن جا به رغم باد صبا می فرستمت  باد صبا دروغ زن است و تو راستگو

 کز کشیدن تنگ تر گردد کمند  توسنی کردم ندانستم همی

 خواهش نافهمی انسان مکن  حرف نزن این سخن عنوان مکن

 غیر تسلیم و رضا کو چاره اي؟  در کف شیر نر خونخواره اي

معناي کدام واژه با توجه به امالي آن درست است؟  15

سبیان: کودکان معلوف: خو گرفته برازنده گی: لیاقت تعلل: بهانه آوردن

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  16

لهو و لعب، تقریر و بیان، عذاب قرض و دین  عمارت و آبادانی، ذي حیات و جاندار، خشم و عتاب 

فیاز و فراوان، صور اسرافیل، فرسوده و مندرس  ضایع و تباه، قرابت و خویشی، نقض پیمان ها

رابطۀ معنایی کدام گروه واژه متفاوت است؟  17

عندلیب و بلبل - طّرار و دزد  پند و نصیحت - رخ و چهره  نانوایی و خمیر - سال و اردیبهشت  فراست و زیرکی - طیّب و پاکیزه 
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واژة « گور » در کدام گزینه معنی متفاوتی دارد؟  18

 یا قناعت پر کند یا خاك گور »   « گفت : چشم تنگ دنیادوست را 

 ز چنگم رهایی نیابی مشور »   « نیامد به دامم به سان تو گور 

 نشیند برانگیزد از گور شور »   « به سان پلنگی که بر پشت گور 

 نهاده بر خویش گوپال و رخت »   « یکی نره گوري زده بر درخت 

کدام تساوي نادرست است؟  19

قهر: دشمنی تحسین : آفرین گفتن سفاهت : بی رحمی تلَطف: مهربانی

کدام بیت «فاقد» مفهوم بیِت زیر است؟   20
غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد» «مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد 

چون مستمع نیابد پس چون کند روایت  عطار در دل و جان اسرار دارد از تو 

چو عالم نباشی کم از مستمع  تنی چند بر گفِت او مجتمع 

قطره در گوش صدف گوهر شهوار شود سخن از مستمعان قدر پذیرد هیهات 

مگر مستمع را بدانم که کیست  سماع اي برادر نگویم که چیست  

حیح:   21  َعیِّن الصَّ
مسلمانان یک پنجم ساکنین جهان هستند که از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می کنند:

 المسلمون فی العالم خمسۀ فی الِمئۀ یعیشون ِمن الصیِن اِلی المحیط األطلس.  المسلمون ُخمس ُسّکان العالَم یعیشون ِمن الصین اِلی المحیط األطلسّی. 

 المسلمون واحُد و خمسون بالمئۀ ساکنی العالم یسکنون ِمن الصین اِلی المحیط األطلس.  ُخمس ساکنی العالم مسلمون، هم َیعیشون فی الصین حّتی محیط األطلسّی. 

حیح فی ترجمۀ الکلمتین:  22  َعّین الصَّ
«فی المکتبۀ بحثُت عن کتاٍب حول طبخ األطعمۀ!»

دنباِل ... گشتم – پختن صحبت کردم – پختن دنباِل ... گشتم – خوردن صحبت کردم – خوردن

23  عیِّن الّصحیح عن صیاغۀ اسم مفعول و اسم فاعل علی الترتیب:

س   َیْنَتِظروَن: منظور – ناظر   س – ُمَدرِّ ُس: ُمَدرَّ  َیْکُتُب: کاِتب – مکتوب   ناَظَر: ناظر – منظور   ُیدرِّ

24  عیِّن الّصحیح:

 الکّفار: جمع الّتکسیر – اسم فاعل من ثالثی مجّرد   الُمنتحرین: جمع سالم مذّکر – اسم فاعل من باب اِنفعال  

 الَخَدَمۀ: اسم مفرد – مؤنث – اسم الفاعل   الُمشِرکات: جمع سالم مؤنث – مفرد اسم مفعول من باب افعال  

25  عیِّن ما فیه اسم المبالََغۀ:

ِبرُّ جاِهد الُکّفار و المنافقین.   م للعبید.   العالُم بِال َعَمٍل کالَشَجِر بِال َثَمر.   یا أیُّها النَّ  العاِقل َمْن َیْعَتِبُر الّتجارب.   أّن اَهللا لَْیَس بَِظالٍّ

26  َعّین حرف الجّر المناسب للفراغ 
إّن الّدالفین ُتَغّنی ................ الّطیور.

ـِ   فی    َك   ِل   ب

حیح فی الترجمۀ:  27  َعیِّن الصَّ
َرنی. ق أنَّ َالدالفین قد ُاوصلْت شخصًا ِالی الشاطی هذا األمر َحیَّ ُکنُت ال أَصدِّ

من باور نمی کردم که دلفین ها شخصی را به ساحل رسانده اند این موضوع مرا به حیرت واداشت.   

من باور نمی کنم که دلفین شخصی را به ساحل برساند با این موضوع حیرت زده شدم. 

نمی توانم باور کنم که دلفین ها شخصی را به ساحل برسانند این موضوعی است که مرا حیرت زده کرد.

من باور نکردم که دلفین فردي را به ساحل رسانده باشد این موضوع تعّجب مرا برانگیخت.
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حیَح فی الترجمۀ:  َعیِّن الصَّ  28
«َهْل َتْعِرُف َانَّ الحیوان اللُّبون الَّذي ُیْرِضُع ِصغارها و هو یعیش فی البحر؟»:

آیا می دانی حیوان پستانداري که به بچه هایش شیر می دهد و در دریا زندگی می کند؟    

آیا حیوانی را که پستاندار است و به کودکانش شیر می دهد و در دریا زندگی می کند، شناخته اي؟

آیا می شناسی حیوان پستانداري که به بچه هایش شیر می دهد و در حالی که در دریا زندگی می کند؟

آیا حیوان پستانداري که خردساالنش از او شیر می خورند و در دریا زندگی می کنند، دانسته اي؟

حیَحَۀ:  29  َعّین الّترجمۀ الصَّ
یِل، َفخاَف الَجمیُع.» «ِآنَْقَطَع َتیُّار الَکهَرباِء فی اللَّ

جریان برق که شبانه قطع می شود، همه می ترسند. جریان برق در شب قطع شد، پس همه ترسیدند. 

جریان برق دیشب قطع شد، پس همه ترسیدند.  جریان برق در شب قطع شده بود، پس همه ترسیدند. 

30  أيُّ ُجمَلٍۀ فیها ِاْسُم الفاِعِل و المفعوِل َمعًا:

 َمْن قاَل أنا عالٌِم َفهَو جاِهٌل.   هذا الُکرسُی َمصنوٌع ِمَن الَخْشِب.  

  .  َیْبُلُغ َعدُد مجموِع الُمساِفریَن عشریَن ُمساِفراً.   حاِرُس الِبناَیِۀ کاَن ناِئمًا ِعندما َدَخَل اللِّصُّ

تاِن؟ 31  َأيُّ ِعباَرَة لیست فیها َکِلمتان ُمترادِفتاِن َأو ُمتضادَّ

احِل.  ا.  ُکْنُت أسیُر َعَلی الّشاطیء عندما َوَصَل القارُب إلَی السِّ ُق، هذا األمُر ُیَحیِّرنی ِجد  ال ُأصدِّ

الفیُن َتبکی َکاألطفاِل َو َتْضَحُک َکاإلنساِن.  لََقد ذاِکَرٌة َقویٌَّۀ ولِکن ِجسَمُه َضعیٌف.   اَلدَّ

32  َأيُّ َجواٍب الُیناِسُب السؤال: «ما ِهَی الُمشِکَلُۀ؟»

 هناَك مشکلۀ اَْلُغرَفُۀ نَظیَفٌۀ و ُکلُّ َشیِء جاِهٌز لِإلستراَحۀ.  ال توجُد ُمشِکَلٌۀ. 

 لَْیَسْت ُغرفتی نَظیَفًۀ.  ُهناَك مشاِکٌل کثیَرٌة. 

حیَح فی الّترجمۀ: 33  َعیِّن الصَّ

 َوَصْفُت ُکلَّ َملیٍح َکما ُتِحبُّ َو َترضی  / هر با نمکی را همانگونه که دوست دارد و می پسندد وصف کردم. 

 َوَجْدُت راِئحَۀ اْلودَّ إْن َشَمْمَت ُرفاتی  / اگر استخوان هاي پوسیده ام را ببویی، بوي عشق را می یابی.

 إنّی َراُیُت َدهراً ِمن َهْجِرَك القیَامۀ  / من از دوري او، روزگار را قیامت دیدم. 

 َسِل الَمصانَِع َرکبًا تهیُم فی الَفَلواِت  / از آب انبار ها دربارة سوارانی بپرس که در بیابان ها تشنه اند.

34  َعّین العباَرة الّتی فیها َعَدٌد أکثُر ِمن أسماِء الْفاِعِل؟

نوب َو َستُّار ْالُعیوِب.  عاِت.  إنَّ اّهللا غاِفُر الذِّ ریقِۀ فی ِعْلم الکیمیاِء.  بَعَض أشعار حاِفظ َمعروَفٌۀ بِاْلُمَلمَّ .  ُهَو ُمَقَترُح هِذه الطَّ  الف) َمن قاَل َأنا عالٌِم َفُهَو جاهٌلِ

35  عیِّن الخطأ فی ضبط حَرکات الکلمات:

َمِۀ األَمِم الُمتَِّحَدِة!  سمیَِّۀ فی ُمَنظَّ هُر َیوماِن، َیوٌم لَُکم َو َیوٌم َعَلیُکم!  الَعَربیَُّۀ ِمن اللِّغات الرَّ  الدَّ

ِتِه!   َعَلیُکم بَمکارِم األخالِق َفإنَّ َربّی بََعَثنی بها!  َفضُل العالَِم َعلی َغیرِه َکَفضَل النَّبّی علی أمَّ

36  عیِّن األصحَّ و األدقَّ فی الجواب للّترجمۀ ِمن أو إلی العربیَّۀ أو المفهوم:   
نٍۀ!»: ُم باسِتخداِم أصواٍت ُمعیَّ الفیِن تتکلَّ ُد فی الموسوعات العلمّیۀ أّن کلَّ الدَّ «ُیَؤکَّ

در دانش نامه هاي علمی تأکید می کنند که همۀ دلفین ها با به کار بردِن صدایی مشخص حرف می زنند!

در دانش نامه هاي علمی تأکید می شود که همۀ دلفین ها با به کار بردِن صداهایی مشخص صحبت می کنند!

دانش نامه هاي علمی تأکید دارند که همۀ دلفین ها با به کار بردِن صداهایی معّین با هم صحبت می کنند!

در دانش نامه هاي علمی تأکید می شود که دلفین با به کار بردِن صداهایی خاص با یکدیگر حرف می زنند!

37  «لَْیَس فی ُغْرفۀ الفندِق ... .»

 َسریٌر!   َشْرَشٌف!   مکیٌّف!   سمک القرش!  
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عّین ما لیس فیه نون الوقایۀ:  38

إنما بعثنی ربّی ألتّمم مکارَم األخالق!   قالت األّم ُیَحیِّرنی کالُم إبنی فی هذا المجال!  

قنی یعنی اعَتِرف بصدِق َقولی!   قوُل صدِّ شاهدُت عصفوراً کان یبنی عّشه فوق الشجرة!  

عّین ما لیس فیه (نون الوقایۀ):  39

إّن اهللا أمَرنی بمداراة الناس.   یا امِّ ال تحزنی کثیراً.   الّلّهم اْجَعْلنی شکوراً و اجَعْلنی صبوراً.   اللهّم انَفْعنی بما علَّمتنی.  

عّین الخطأ عن المفهوم:  40

َزرَع: جعل البذوَر تحت التُّراب!   رع : مکاٌن َیعمل الُمزارع فیه!   الزَّ

الَمزارع: األراضی الّتی ُزرع فیها الّزرع، و الزارُع َیحصده!   الُمزارع : من َیزرع شیًئا فی األرض ثّم یحصده!  

مهمترین فایده و نتیجۀ روزه کدام است؟  41

تندرستی جسم انسان آگاهی از حال گرسنگان تمرین تقوا تمرین بندگی

اگر کسی روزة ماه رمضان را عمداً نگیرد، وظیفه اش چیست؟  42

باید براي هر روز، دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد. باید هم قضاي آن را به جا آورد هم براي هر روز یک ُمّد گندم  و جو به فقیر بدهد.

باید هم براي هر روز دو ماه روزه بگیرد و هم به شصت فقیر طعام دهد. باید هم قضاي آن را به جا آورد و هم کفاره بدهد.

تمام کوشش هاي انسان، در کشف استعداد هاي خویش و شکوفا کردن آن استعداد ها و به منّصه ظهور نشاندن آن که به تثبیت جایگاه مناسب وي  43
بینجامد، پاسخی است بر نیاز به .................. که این نیاز در دورة .................. نمود بیشتري دارد. (با تغییر)

عزت - جوانی و نوجوانی  مقبولیت - میان سالی و کهن سالی عزت - میان سالی و کهن سالی مقبولیت - جوانی و نوجوانی 

ضعیف شدن رشته هاي عفاف در روح انسان چه نتیجه اي دارد و پوشیدن لباس نازك و بدن نما، نشانۀ  چیست؟ (با تغییر)  44

آراستگی او سبک تر و حرکت به سوي خودنمایی - سستی و ضعف دین داري فرد 

آراستگی او سبک تر و حرکت به سوي خودنمایی - انجام گناه و جنگ با خدا 

جلوه گر شدن روح و حرکت به سوي شخصیت متفاوت - سستی و ضعف دین داري فرد 

جلوه گر شدن روح و حرکت به سوي شخصیت متفاوت -  انجام گناه و جنگ با خدا 

45  اگر روزه دار پیش از ظهر مسافرت کند و بیش از چهار فرسخ سفر نماید و مجموعۀ رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ باشد، حکم روزه اش
چیست؟ (با تغییر)

نباید روزه بگیرد.  باید روزة خود را ادامه دهد.  صحیح است، گناه دارد.  صحیح است، کفاره دارد. 

8

اگر کسی به چیز .................. روزة خود را باطل کند، ..................  بر او واجب است.  46

حرام - اطعام ده فقیر  حرام - کفارة جمع  حالل - اطعام ده فقیر  حالل - کفارة جمع 

باالترین و برترین فایدة نماز .................. است. (با تغییر)  47

یاد خدا  آرامش دل  دوري از گناه  خدمت به مردم 

تأثیر نماز به .................. بستگی دارد و در بیان امام صادق (ع) خشم فرزند بر پدر و مادر باعث عدم پذیرش .................. از سوي می شود و ثمرة  48
برتر نماز همان .................. است.

تداوم و به میزان دقت و توجه ما - نماز و روزه - دوري از گناه  تداوم و به میزان دقت و توجه ما - نماز - یاد خدا 

تقوا و تسلط بر خویش - نماز و روزه - یاد خدا  تقوا و تسلط بر خویش - نماز - دوري از گناه 

حضرت علی (ع) َمَثل چه آدم هایی را َمَثل سوارکارانی می داند که بر اسب هاي راهوار و رام سوار شده اند و لجام اسب را در اختیار دارند، و فرجام  49
رویگردانی از آن چیست؟

باتقوا ـ افکنده شدن در آتش دوزخ باایمان ـ افکندن در آتش دوزخ  

باتقوا ـ گرفتارآمدن به گمراهی و سرگردانی باایمان ـ گرفتارآمدن به گمراهی و سرگردانی
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 50
قرآن کریم آراسته کردن خود به همراه زیاده روي را چه می نامد و آن را چگونه عملی معرفی می کند؟

تبّرج ــ جاهالنه افراط ــ جاهالنه تبّرج ــ منافقانه افراط ــ منافقانه

چرا پیامبر صلی اهللا علیه و آله هنگام مالقات با دیگران خود را مرتّب می کرد و ایشان بلند نگه داشتن ناخن را براي زنان، چگونه می دانست؟  51

زیرا خداوند دوست دارد هنگامی که بنده اش به سوي دیگران می رود خود را آراسته کند_ پسندیده نمی دانست.

زیرا خداوند آراستگی را دوست دارد از به خود نپرداختن و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید_ پسندیده می دانست.

زیرا خداوند دوست دارد هنگامی که بنده اش به سوي دیگران می رود خود را آراسته کند_ پسندیده می دانست.

زیرا خداوند آراستگی را دوست دارد از به خود نپرداختن و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید_ پسندیده نمی دانست.

در بیان امام علی (ع) چه چیزي انسان را از سرکشی و لجام گسیختگی نفس می رهاند و نتیجۀ روي گردانی از آن چیست؟  52

نماز - افتادن در دره هاي هولناك گناه  نماز - در آتش دوزخ گرفتار شدن 

تقوا - افتادن در دره هاي هولناك گناه  تقوا - در آتش دورخ گرفتار شدن 

عامل مؤثر در تبدیل مسلمانان به آراسته ترین ملت ها چیست و وسیلۀ جلب توجه قراردادن ظاهر خود، وجود کدام ویژگی را در انسان نقض  53
می کند؟

آراستگی پیشوایان دین و دعوت مردم به رعایت آن - عفاف  آراستگی پیشوایان دین و دعوت مردم به رعایت آن - عزت 

نیاز انسان به جلب مقبولیت و تحسین اطرافیان - عزت  نیاز انسان به جلب مقبولیت و تحسین اطرافیان - عفاف 

آراستگی به چه معناست؟ عالقه به آن در بین انسان ها چگونه است؟  54

بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو - فطري بهتر کردن وضع ظاهري و باطنی و زیبا نمودن این دو - اکتسابی

کشف و شکوفایی زیبایی ظاهري و باطنی و بهتر کردن این دو - فطري کشف و شکوفایی زیبایی ظاهري و باطنی و بهتر کردن این دو - اکتسابی

کدام افعال نماز به ترتیب نتایج زیر را براي ما به ارمغان می آورد؟   55
- بیرون کردن دیگران از دل خود 

- دوري از کسب درآمد حرام 
- دوري از بی نظمی در زندگی

تکبیرة االحرام - غصبی نبودن لباس  و مکان نمازگزار - نماز اول وقت 

تکبیرة االحرام - توجه به عبارت اهدنا الصراط المستقیم - نماز اول وقت

ذکر رکوع و سجود - غصبی نبودن لباس  و مکان نمازگزار - تکرار صحیح قرائت و اعمال نماز 

ذکر رکوع و سجود - توجه به عبارت اهدنا الصراط المستقیم - تکرار صحیح قرائت و اعمال نماز 

حکم فقهی موارد زیر کدام است؟   56
- اگر روزه دار سهواً چیزي بخورد، روزه اش .................. است. 

- اگر روزه دار چیزي را که الي دندانش مانده، عمداً بخورد روزه اش .................. است. 
- استفراغ عمدي روزه را .................. می کند.

باطل - صحیح - باطل  باطل - صحیح - صحیح  صحیح - باطل - باطل  صحیح - باطل - صحیح 

کدام عبارت قرآنی عمومیت روزه و مسبوق به سابقه بودن وجوب آن را تبیین می کند؟  57

و لذکراهللا اکبر  لعلکم تتقون  کما کتب علی الذین من قبلکم  کتب علیکم الصیام 

شرط رستگاري در دنیا و آخرت عمل به چیست؟ کدام عمل می تواند انسان را در وصول به چنین هدفی یاري نماید؟  58

عمل به احکام و دستورات - روزه  عمل به احکام و دستورات - نماز 

معرفت بیشتر نسبت به خداوند - روزه  معرفت بیشتر نسبت به خداوند - نماز 
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اگر فردي در ماه مبارك رمضان تنها براي سالمت جسم روزه بگیرد، حکم روزة آن فرد، کدام است؟  59

باطل است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.   باطل است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد.  

بالاشکال است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.   بالاشکال است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد. 

به ترتیب در چه صورتی کفارة جمع بر روزه دار واجب می شود و مصداق آن  کدام است؟  60

به چیز حرامی روزة خود را باطل کند - دروغ بستن به خدا  روزة ماه رمضان را عمداً باطل کند - دروغ بستن به خدا 

به چیز حرامی روزة خود را باطل کند - باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح  روزة ماه رمضان را عمداً باطل کند - باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

61  A: “Nader is in hospital.” B: “Oh, really?! I .................. visit him tomorrow.”

will won't am going to  am not going to 

62  The zookeeper wanted the .................. to stay away from dangerous animals.

firefighters goats hunters visitors

63  I think people who volunteer to ..................  blood are wonderful.

fight  injure divide donate

64   ..................  is the yellow liquid that carries the blood cells.

Plasma  Red cells   Microbes  Bacteria

65  China has the .................. people in the world.

much many most more

66  I haven't talked to my parents for two weeks. I .................. to see them in the afternoon.

was going   will  went am going  

67  The teacher gave us  .................. homework during the last term.

many a few few a little

68  Choose the phrase with the correct spelling.

traditional ceremonys internashional airports summer activitys go on a vacation

69  Choose the phrase with the wrong spelling.

attractive destination historical site pyramids of Ejypt  European countries

70  You .................. buy that dress. It´s too expensive.

won’t  shouldn’t will  should

71  She always gets up early .................. the morning and goes to bed late .................. night.

in / in in / at at / in at / on

72  Ma’am! The rule says that you must be standing inside the line, but unfortunately you ..................
it.

followed found broke observed

73  We bought a new car and got some maps last week. We ..................  to Isfahan next month.

are going to drive   drive will drive   drove

74  Tomorrow, Mr. Jones and his wife .................. on a trip to Los Angeles.

is going are going to go is going to go were going
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75  Doctors helped patients with penicillin invented by Alexander Fleming fast, when the flu was
............... .

getting around putting out giving up growing up

76  The number of high school students using cellphones at school has .................. to its highest level
since 2001.

endangered increased  destroyed attended

77  The English version of the storybook is boring - maybe it has lost something in .................. .

translation  invention nation attention

78  I turned off the television because the show was .................. .

as boring as the most boring very boring more boring

79  Can you take care of our kids this afternoon? We .................. an important meeting.

will attend be going to attend attended are going to attend

80  Will Mr. Smith, your new neighbor, ……………… you with your housework?

help  helps helping to help

کدام یک از معادالت زیر جواب حقیقی ندارند؟  81

    − 3x + 1 = 0x23 − 7x + 2 = 0x2−2 − 3x + 4 = 0x2+ 3x + 10 = 0x2

3

S

7-

معادله ي خط تقارن سهمی روبرو کدام است؟  82

x = −2x = 3

x = −5x =
3
7

، عرض نقطه ي  نمودار سهمی    بر روي خط    واقع است؟ به ازاي کدام مقدار   83aminy = a − 2 x + ax2 2√y = 1

−1
1
2

12

ها را با کدام عرض قطع می کند؟ اگر  رأس سهمی به معادله ي    باشد، این سهمی محور   84A(−1, −4)y = 3 + ax + bx
2

y

−3−2−12

مجموعه ي همه ي مقادیر  که با ازاي آنها عبارت    صفر یا منفی شود، کدام است؟  85x( + x + 2)( − 4)x
2 2√ x

2

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

مقادیر  در نامعادله ي    کدام است؟  86x− >
2x + 3

2
3
4

4x + 1
3

x <
2
3

x >
3
4

x >
7
6

x <
5
4

در معادله ي درجه دوم  با شرط  یکی از ریشه هاي آن کدام است؟  87+ bx + c = 0x2b = c + 1

−c2b − 1
b

2
c

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  88

هیچکدام   و   

− 3x ≤ 4x
2

−4 < x < 1−1 ≤ x ≤ 4x > 1x < −4
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مجموعه جواب نامعادله ي    کدام بازه است؟  89> 1
2 + 2x−−√

3 + 1x−−√

(−∞, 1](−∞, 1)(0, 1)[0, 1)

نمودار سهمی به معادله ي  از کدام ناحیه ي محورهاي مختصات نمی گذرد؟  90

چهارم سوم دوم اول

y = 2 − 8x + 1x2

اگر   مقدار   کدام است؟  91

تعریف نشده

f(x) = x + 2 |x|
− −−−−−−

√f (f(−144))

6812

، کدام است؟ خط گذرا بر نقطه ي   با شیب  و منحنی   در دو نقطه ي  و  مشترك هستند. مختصات وسط   92(−2, 4)2y = x2ABAB

(1, 8)(1, 10)(2, 9)(2, 10)

نمودار تابع   کدام است؟  93

 

y

x
 

y

x

 

y

x

 

y

x

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

تعداد اعضاي دامنه ي کدام تابع بیشتر از تعداد اعضاي برد آن تابع است؟  94

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

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

باتوجه به تابع  ، حاصل کدام یک از گزینه هاي هاي زیر برابر با  است؟  95f = {(1, −4), (2, 3), (3, 4), (−1, 2)}5

f(1) − f(−1)f(2) − f(1)f(3) + f(2)f(2) + f(−1)

1

1

1

-

1-

f اگر در تابع مقابل ،  باشد؛آنگاه  کدام است؟  96

صفر

f(1) + f(−1) = f(0) +
m

2
m

1

2

3

اگر  باشد، آنگاه  کدام است؟  97f(x) = 3 + 2x
−−

√f(8)

5378

اگر  و  باشد، کدام عدد زیر حتمًا منفی است؟  98b < 0 ، a > 0>
2
a

−1
b

a + b3b + ab + 2a1 + ab

مجموعه جواب نامعادلۀ  کدام است؟  99

 یا 

≤ ≤ 2
1
2

|x|

|x| + 1
−1 ≤ x ≤ 1x ≥ 1x ≤ −1∅R
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ماشین  مطابق با نمودار زیر عمل می کند. براي آن که  درست کار کند، ورودي آن از چه بازه اي انتخاب شود؟   100

قرینه 2توانبه 3+ xمعکوس f(x)
 

ff

[0, +∞)[−1, 1][0, 1]R

فرض کنید  باشد. اگر  باشد، آن گاه:  101x + 1 = (2y − 1)
3
5

≤ x < −4
−26

5
−3 ≤ y < −2−3 < y ≤ −2−4 < y ≤ −3−4 ≤ y < −3

عبارت  همواره منفی است. حدود  کدام است؟  102P (x) = 6m + 2x − 1x
2m

m < 0m < −
1
6

− < m < 0
1
6

m > −
1
6

) پایین تر از خط  قرار می گیرد. مقدار  کدام است؟ نمودار تابع  در بازة (  103f(x) = 2 − 5x + 1x
2

a, by = 8x − 9b

13 − 89−−√

2
13 + 89−−√

2
13 − 89−−√

4
13 + 89−−√

4

جدول تعیین عالمت عبارت  به صورت زیر است. حاصل  کدام است؟    104

 

p = + a + 5x + bx3 x2a ⋅ b

x

p −

−2
0 +

−1
0 +

−86−68

مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  به صورت  است. مقدار  کدام است؟  105|2x + a| ≥ 4(−∞, −3) ∪ (b, +∞)a + b

1234

.................. دیواره، در .................. متناسب با کاري که انجام می دهند، فرق می کند.  106

ترکیب شیمیایی - یاخته هاي مختلف ترکیب شیمیایی - یک یاخته

زمان شروع تشکیل - یاخته هاي مختلف ضخامت - یک یاخته 

در .................. به علت .................. آب، حجم کریچه .................. می یابد و پروتوپالست از دیواره .................. می شوند.  107

پالسمولیز - کاهش - کاهش - دور پالسمولیز - افزایش - کاهش - نزدیک

تورژسانس - کاهش - کاهش - نزدیک تورژسانس - افزایش - کاهش - دور

شیرابۀ  ..................، ترکیبات .................. و شیرابۀ ..................، ترکیبات .................. دارد.  108

خشخاش - آنتی اکسیدان - انجیر - آنتوسیانین خشخاش - آنتوسیانین - انجیر - آنتی اکسیدان

انجیر - آلکالوئیدي - خشخاش - آنزیمی انجیر - آنزیمی - خشخاش - آلکالوئیدي

با توجه به خصوصیت هاي آلکالوئید ها، کدام مورد دربارة آن ها صدق نمی کند؟  109

آلکالوئیدها در شیرابۀ برخی از گیاهان مثل خشخاش به مقدار فراوان وجود دارند.

نقش آلکالوئیدها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران است.

آلکالوئیدها نوعی ترکیب شیمیایی هستند.

آلکالوئیدها در ساختن مسّکن ها به کار می روند که می توانند اعتیادآور باشند.

منشاء کدام یک از موارد، یاخته هاي سرالدي است؟  110

نگهبان روزنه کرك پارانشیم تار کشنده

یاخته هاي همراه از اجزاي کدام بافت هستند؟  111

چسب آکنه آوند چوبی سخت آکنه آوند آبکشی
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کدام عبارت دربارة ساختارهاي نخستین گیاه، صحیح نیست؟  112

گروهی از جوانه هاي ساقه، می توانند در فاصلۀ بین دو گره قرار بگیرند.

جوانه هاي جانبی، در محل اتصال دمبرگ به ساقۀ تشکیل می شوند.

در ریشه، تمایز سلول هاي روپوستی در منطقه اي باالتر از کالهک رخ می دهد.

مریستم نخستین نزدیک به نوك ریشه، سلول هاي بافتی جدید را به سمت باال می سازد.

یاخته هاي بالغ .................. پروتوپالست ندارند.  113

آوند آبکش عناصر آوندي چسب آکنه (کالنشیم) نرم آکنه (پارانشیم)

یاخته هاي پارانشیمی، کالنشیمی و تراکئیدها، به ترتیب مربوط به کدام بافت ها هستند؟  114

پوششی - پوششی - زمینه اي زمینه اي - زمینه اي - آوندي  آوندي - زمینه اي - پوششی زمینه اي - پوششی - آوندي 

پوستک در کدام عمل نقشی ندارد؟   115

حفاظت در برابر سرما ورود گازها حفاظت در برابر حمله ي میکروب ها جلوگیري از خروج آب

کدام بخش در کاهش تبخیر آب در سطح برگ نقش ندارد؟  116

کالهک نگهبان روزنه پوستک کرك

کدام مورد از ورود عوامل بیمار زا به یاختۀ گیاهی جلوگیري می کنند؟  117

همۀ موارد چوب پنبه اي شدن کوتینی شدن دیوارة یاخته اي

کدام یک از نقش هاي کرك ها نیست؟  118

استحکام دفاع تولید اسانس جلوگیري از تبخیر آب

کدام یک از یاخته هاي زیر، فاقد هسته و زنده است؟  119

تراکئید (نایدیسی) یاختۀ آبکشی یاختۀ همراه عنصر آوندي

دربارة ذره هاي میوة گالبی کدام گزینه صحیح نیست؟  120

یاخته هاي این ذره ها، دیوارة پسین ضخیمی دارند. یاخته هاي این ذره ها کوتاه و کروي است.

از این مواد، در تولید طناب و پارچه استفاده می شود. این یاخته ها، باعث استحکام اندام می شود.

باکتري آمونیاك  ساز  .................. باکتري نیترات ساز  ..................  121

برخالف – از یک ترکیب غیرآلی، یک ترکیب غیرآلی می سازد. همانند – توانایی تثبیت تمام ترکیبات مهم و موجود در ساختار پروتئین ها را دارد.

برخالف – ترکیبی تولید می کند که فقط توسط این نوع باکتري تولید می شود. همانند – توانایی تولید ترکیبی دارد که به طور مستقیم جذب گیاه می شود.

تمام باکتري هاي تولیدکنندة آمونیوم،  ..................  122

داراي ژنی هستند که در صورت انتقال آن به گیاهان، دیگر گیاهان نیاز به باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن ندارند.

همانند باکتري هاي تولید کنندة یون فسفات، به صورت آزاد یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند.

بخشی از نیتروژن جو که به فضاي بین اجزاي خاك نفوذ کرده را به آمونیوم تبدیل می کنند.

همانند باکتري هاي نیترات ساز، توانایی تولید ترکیباتی را دارند که توسط ریشۀ گیاه جذب می شود. 

گیاهانی که ژن هاي مؤثر در تثبیت نیتروژن به آن ها منتقل شده  .................. باکتري هاي نیترات ساز  ..................  123

همانند – در صورت شسته شدن کودهاي شیمیایی، باعث مرگ و میر جانوران آبزي می شوند.

برخالف – با تولید   مادة اولیه گروه دیگري از جانداران را تأمین می کند.

برخالف – بعد از مرگ می توانند در تشکیل قسمت عمده اي از بخش آلی خاك شرکت کنند.

همانند – طی فرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی می توانند به موادي تبدیل شوند که در هر سه نوع کود وجود دارند.

NH+
4
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باتوجه به عبارت مقابل، چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   124
«جانداران تثبیت کنندة نیتروژن .................. . »  

الف) همگی داراي توانایی زندگی آزاد در خاك هستند. 
ب) با فعالیت بیشتر، تعداد بیشتري از اتم هاي فسفر را به یون هاي فسفات تبدیل می کند. 

ج) همگی براي این فرآیند، فقط از نیتروژن جو استفاده می کنند. 
د) داراي شبکۀ گسترده اي از ریشه ها می باشند.

2431

یون فسفات  .................. یون نیترات و  .................. یون بی کربنات،  ..................  125

همانند – برخالف – در محیطی قرار دارد که مواد اولیۀ آنها در محیط دیگري یافت می شوند.

همانند – همانند – می تواند به طور مستقیم توسط اندام هاي داراي تار کشندة فراوان، جذب شود.

برخالف – همانند – در محیطی مشاهده می شود که، ذرات غیرآلی آن همانند ذرات آلی، می توانند از نظر مقدار متفاوت باشند.

برخالف – همانند – در ریزاندامگان تثبیت کنندة نیتروژن، وجود دارد. 

 

باتوجه به شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟  126

 براي افزایش ساختار مقابل گیاهان تیرة پروانه واران را پی در پی می کارند.

باکتري هاي موجود برخالف باکتري هاي آمونیاك ساز، از ترکیبات آلی براي ساخت آمونیوم استفاده نمی کنند.

باکتري هاي ساختار مقابل، عالوه بر اینکه نیاز آلی گیاه را برطرف می کند، نیاز آلی خود را نیز برطرف می کند.

میزان مادة معدنی نیتروژن دار تولیدي توسط جانداران شکل مقابل، به میزان مصرف گیاه وابسته است.

 

باتوجه به شکل مقابل کدام گزینه درست است؟  127

سیانوباکتري ها در این جانداران در قسمتی زندگی می کنند که در گیاه حرا محل ذخیرة هوا است.

این گیاهان در نواحی غنی از نیتروژن، رشد شگفت انگیزي نشان می دهند.

باکتري هاي تثبیت کنندة محیط زندگی آن ها همانند باکتري هاي محیط سرخس آزوال فتوسنتزکننده اند.

با کشت این گیاهان خاك تقویت شده و باکتري بیشتري تولید می شود.

کودهایی که معموًال همراه هم هستند .................. کود دیگر،  ..................  128

برخالف – به نیازهاي جانداران شباهت بیشتري دارند.

برخالف – مواد معدنی را در گذر زمان و با سرعت آهسته به خاك می دهند.

همانند - داراي باکتري هایی مفید براي خاك، با توانایی تولید موادمعدنی در طی تکثیر می باشد.

همانند- می توانند خاك را اصالح کرده و حاصل خیزي آن را افزایش دهند. 

کاشت زیاد  .................. باعث  .................. می شود.   129

گیاهی با قابلیت رشد در محلول هاي مغذي – کاهش عامل تغییردهندة رنگ گیاه گل ادریسی 

گل ادریسی – افزایش مواد معدنی خاك

سرخس مانند – کاهش نوعی مادة مفید در خاك

گیاهی داراي تار کشندة بسیار – افزایش فعالیت باکتري هاي نیترا ت ساز همانند تبدیل فسفر به فسفات

وزن یک تکه از بافت گیاهی در آب مقطر، آب معمولی و آب نمک در مقایسه با هم چگونه است؟  130

آب مقطر= آب معمولی > آب نمک آب مقطر= آب معمولی < آب نمک آب نمک < آب معمولی < آب مقطر آب مقطر < آب معمولی < آب نمک

12

تجربی _ 31010

ام اس بوك



بعضی پالست ها  .................. و  .................. کریچه می توانند  ..................  131

فاقد رنگیزه هستند – همانند – نشاسته را در خود ذخیره کنند.

حاوي ترکیبات پاد اکسننده هستند – همانند – حاوي کلروفیل باشند.

حاوي ترکیبات آنتی اکسیدان هستند – همانند – رنگ ریشۀ گیاه را تعیین کنند.

حاوي نوعی پلی ساکارید می باشند – برخالف – بر میزان جذب آب توسط ریشه مؤثر باشند.

کدام مورد دربارة تورژسانس صحیح نمی باشد؟   132
«در حالت تورژسانس،  .................. »

فشار اسمزي درون سلول کم می شود. پتانسیل آب درون سلول زیاد می شود.

پتانسیل آب محیط اطراف سلول زیاد می شود. غلظت مواد حل شونده در محیط اطراف سلول زیاد می شود.

هر چه ریشۀ گیاه بیشتر به خاك نفوذ می کند  .................. نیز بیشتر می شود.  133

میزان فاصلۀ دسته هاي آوندي از هم، در باالترین نقطۀ ریشه همانند فاصلۀ بافت پوششی دو طرف ریشه

تعداد سلول مردة کالهکی ناشی از مریستمی که به طور عمده در جوانه ها قرار دارد.

میزان مصرف مواد غذایی خاك توسط سلول هاي تولید کنندة مادة لزج کمک کننده به نفوذ ریشۀ  

مقدار پلی ساکارید تولید شده توسط سطحی ترین یاختۀ کالهک همانند مقدار پلی ساکارید مصرفی در آن.

134  .................. در کامبیوم آوند ساز بر خالف کامبیوم چوب پنبه ساز وجود دارد.

یاختۀ داراي توانایی انتقال آب به یاختۀ کناري. 

قرار گیري در کنار هر نوع یاختۀ زنده و مرده در هر دو طرف بر خالف قرار گیري در کناریاختۀ زنده در یک طرف و مرده در طرف دیگر. 

تماس گاز ها با یاخته هاي مرده همانند حل شدن آنها در یاخته هاي زنده. 

ساختن یاخته هایی با دیواره هاي چوب پنبه اي.

آنتوسیانین .................. ، می تواند  .................. .  135

برخالف گلوتن در گندم و جو که نقش بیماري زایی در انسان دارد – نقش درمانی داشته باشد.

همانند گروهی از ترکیبات رنگی که در کنار گروه دیگري تأثیر کمی بر رنگ گیاه دارد – رنگ اندام هایی از برخی گیاهان را به خود اختصاص دهد.

برخالف آلکالوئیدها – بر بیماري سرطان در انسان، تأثیرگذار باشند.

برخالف رنگیزه هاي بیشتر یاخته هاي با دیواره پسین چوبی – در دیسه ها قرار نگیرد. 

در یاخته هاي گیاهی، تمام اندامک هایی که رنگدانه ذخیره می کنند،  ..................  136

عالوه بر رنگدانه ها ترکیبات دیگري دارند که در بهبود کارکرد مغز نقش مثبتی دارند.

قطعا در رنگ اندام هاي داراي آن ها، تأثیرگذار می باشند.

با جذب آب زیاد و بدون اینکه ساختار دیواره تخریب شود، باعث افزایش حجم یاخته می شوند.

همانند تمام قسمت هاي اولین بخش دیواره، توانایی ذخیرة گروهی از ترکیبات دومین بخش دیواره را دارند.

در رویش  .................. می توان  .................. را مشاهده کرد.  137

جوانه هاي سیب زمینی – کاهش اندازة پالست هاي فاقد مواد آنتی اکسیدان

رویان گیاهان گندم و جو – مصرف ماده آنتی اکسیدانی که در بعضی افراد، اختالل رشد ایجاد می کند.

ریشۀ گیاه چغندر قرمز – ترکیبات نگه دارندة یون هاي مثبت در خاك، که در دیواره نخستین نیز وجود دارند.

اندام بخش هاي رنگیزه دار – یاخته هاي با دیوارة لیپیدي شده که به صورت مرده مانع نفوذ عوامل بیماري زا می شوند.
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در دیواره در محل الن، می توان،  ..................  138

حین عبور مواد از داخل کانال هاي بین یاخته اي، بخشی از دیواره که برخالف بخش هاي دیگر توانایی داشتن بخش نفوذ ناپذیر به مایع را دارد، مشاهده کرد.

برخالف قسمت هایی از دیواره که ساختاري شبیه به محل الن را ندارند، حتی عبور ذرات بزرگ تولید شده توسط یاخته را مشاهده کرد.

با توجه به این که ضخامت دیواره تغییر می کند، تأثیر منفی تیغۀ میانی بر روي عبور مواد را که کاهش یافته، مشاهده نکرد.

تعداد زیادي از پالسمودسم ها همانند، تعداد زیادي از الیه هاي دیوارة پسین با آرایش یکسان و مجاور هم را، مشاهده کرد.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   139
گیاه خرزهره ..................

داراي پوستک ضخیم در روپوست زیرین و فرورفتگی غار مانند در روپوست باالیی برگ است.

یاخته هاي نگهبان روزنه، به کمک  فرایند فتوستنز رطوبت را به دام می اندازد.

به کمک یاخته هاي کرك خود، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ایجاد می کند.

در مناطق خشک و کم آب و دماي باالي محیط توانایی رشد و سازش با محیط را ندارد.

نمی توان گفت گیاخاك یا هوموس ..................  140

در عدم نگهداري و شست وشوي یون هاي مثبت مفید در خاك نقش مهمی برعهده دارد.

به طور عمده از بقایاي جانداران، به ویژه اجزاي در حال تجزیه آن ها تشکیل شده است.

بخش آلی خاك است که باعث نرمی بافت آن و نفوذ راحت ریشه در خاك می شود.

در هوازدگی شیمیایی سنگ ها و تشکیل ذرات غیر آلی خاك نقش دارد.

کدام عبارت نادرست است؟  141

یاخته هاي گیاهان چوبی، قادر به تورژسانس نیستند. در واکوئول گوجه فرنگی تازه، کلروفیل وجود ندارد.

الستیک اولین بار از شیرابۀ نوعی درخت ساخته شد. مواد رنگی کریچه و رنگ دیسه خاصیت ضدسرطانی دارد.

ریشۀ گیاهان تک لپه اي .................. ریشۀ گیاهان دولپه  اي ..................  142

برخالف – پوست بزرگ تري نسبت به استوانۀ آوندي دارد. همانند – داراي مغز ریشه از جنس یاخته هاي پارانشیمی است.

برخالف – در خاك منشعب و پراکنده نیست. همانند – آوندهاي چوبی را در سمت داخل آوندهاي آبکش دارد.

کدام عبارت صحیح است؟  143

ریشۀ گیاهان فقط در هوازدگی فیزیکی مؤثر است.

گیاهان نیتروژن و فسفر مورد نیاز خود را تنها از خاك دریافت می کنند.

گیاهان بیشتر نیتروژن مورد نیازشان را به صورت مولکول نیتروژن دریافت می کنند.

نیترات و آمونیوم توسط موجودات زنده در خاك تولید می شود.

چند مورد در ارتباط با رنگ آمیزي مضاعف (استفاده از دو رنگ) درست است؟   144
الف) از استیک اسید به منظور بی رنگ کردن بافت گیاهی استفاده می شود. 

ب) نمونه ها را در کارمن زاجی به مدت  تا  دقیقه قرار می دهیم. 
ج) از رنگ کارمن زاجی پس از آبی متیل استفاده می شود. 

د) از آب مقطر فقط پس از قرار دادن نمونه ها در رنگ استفاده می شود.

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد  

12

دربارة همزیستی ریزوبیوم چند مورد به نادرستی بیان شده است؟   145
الف) باکتري هاي فتوسنتز کننده اي هستند که با ریشۀ برخی از گیاهان همزیست می شوند.

ب) در ریشۀ اکثر گیاهان وارد شده و در برخی از آن ها گرهک تشکیل می دهد. 
ج) گیاهان همزیست با این باکتري ها به تنهایی قادر به تولید مواد آلی نیتروژن دار نیستند. 

د) این باکتري ها قادرند نیتروژن مولکولی را به نیترات تبدیل کنند.

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد  
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یکاي ضریب انبساط سطحی جامدات در  کدام است؟  146

کلوین بر متر مربع   متر مربع بر کلوین  بر متر مربع  برکلوین  

SI

ضریب انبساط طولی میله اي  است. اگر دماي این میله  افزایش یابد، طول آن چند درصد افزایش می یابد؟  1472 × 10−5
K−150°C

0٫11220

طول میله اي در دماي صفر درجه ي سلسیوس برابر  است. اگر طول آن در دماي  درجه ي سلسیوس به  برسد، ضریب  148

انبساط طولی آن در  کدام است؟

800cm50801cm

SI

2٫5 × 10−42٫5 × 10−54 × 10−44 × 10−5

اگر دماي یک میله ي فلزي به طول  را به اندازه ي  باال ببریم،  درصد به طول آن اضافه می شود. اگر دماي یک صفحه ي مربع شکل به ضلع   149

 از همان جنس را  باال ببریم، مساحت آن چند درصد اضافه می شود؟

Lθ5

3L2θ

60302010

دو میله ي هم طول  و  داریم که ضریب انبساط طولی آن ها به ترتیب  و  است. اگر دماي میله ي  را به اندازه ي  درجه ي  150

سلسیوس و دماي میله ي  را به اندازه ي  درجه ي سلسیوس باال ببریم، نسبت افزایش طول آن ها  کدام است؟

ABαAαBAθ

B2θ( )
ΔLA

ΔLB

1 + αA

1 + 2αB

1 + 2αA

1 + 2αB

αA

2αB

2αA

αB

در چه دمایی برحسب کلوین، عدد دماسنج کلوین  برابر عدد دماسنج سلسیوس است؟  1514

9136468٫25341٫25

 

فلز

فلز
فلز

فلز

A

C
B

A

دماي نوارهاي دو فلزة نشان داده شده را به یک اندازه افزایش داده ایم و شکل هاي زیر، وضعیت آن ها را نشان می دهد. کدام یک از گزینه هاي  152
زیر در مورد ضریب انبساط طولی فلزها به کار رفته در این نوارها درست است؟

> >αA αB αC

> >αB αA αC

> >αC αA αB

> >αC αB αA

اگر دماي یک میلۀ فلزي را از  به  برسانیم، طول آن از  متر به  میلی متر می رسد. اگر یک حلقه از همان جنس به شعاع  153

 سانتی متر را از دماي  به  برسانیم، مساحت داخل آن تقریبًا چند سانتی متر مربع اضافه می شود؟ 

C10∘
C100∘22009

20C10∘
C100∘(π ≃ 3)

10٫85٫448

طول ضلع یک مکعب فلزي  و دماي آن  است. اگر دماي این مکعب فلزي را به  برسانیم. حجم آن چند سانتی متر مکعب  154

می شود؟ (ضریب انبساط طولی فلزي  است.)

5cmC20∘
C120∘

2 × 10−6∘C−1

25٫7525٫075125٫075125٫75

دماي یک ورقۀ فلزي را  افزایش می دهیم. در اثر این تغییر دما، به اندازة  طول اولیه، بر طول آن اضافه می شود. ضریب انبساط  155

حجمی این فلز در  کدام است؟

C50∘1
1000

SI

2 × 10−52 × 10−44 × 10−46 × 10−5

اگر دماي یک میلۀ فلزي را از  به  برسانیم، طول آن از  میلی متر به  میلی متر می رسد. اگر دماي یک مکعب فلزي  156

به ضلع  سانتی متر از همان جنس را از  به  برسانیم، حجم آن چند سانتی متر مکعب می شود؟

C20∘
C60∘15001503

20C30∘
C90∘

8048814480968072
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یک ظرف شیشه اي را که در دماي  گنجایشی برابر با  دارد، با گلیسیرین در همان دما پر کرده ایم. اگر دماي ظرف و  157

گلیسیرین را به  برسانیم، مقدار  گلیسیرین سرریز می شود. ضریب انبساط حجمی گلیسیرین در  کدام است؟ 

C20∘200cm3

C70∘4٫73cm3SI

( = 9 × )αشیشھ 10−6
K−1

5 × 10−55 × 10−44٫5 × 10−54٫5 × 10−4

ضریب انبساط حجمی مایعی  است. بر اثر افزایش دماي  چگالی آن تقریبًا چند درصد و چگونه تغییر می کند؟  158

 درصد، افزایش درصد، کاهش درصد، افزایش درصد، کاهش

10−3
K

−1
C100∘

101011

یک پمپ الکتریکی با بازدة  درصد،  آب را از عمق  متري سطح زمین باال آورده و با سرعت  بیرون می ریزد، اگر توان  159

( کل پمپ برابر  باشد، مدت زمان الزم براي باال آوردن آب چند ثانیه است؟ (

7550kg4020m/s

4kWg = 10m/s2

s
20
3

s
10
3

10ss
40
3

یک پمپ آب در هر ساعت  تن آب را تا ارتفاع  متر باال می کشد. اگر بازدة پمپ  درصد باشد، توان پمپ چند کیلووات است؟   1602521280

(g = 10m/ )s2

7٫588٫410٫5

دو کرة فلزي هم جنس  و  داریم. کرة تو پر   به شعاع  و دیگري تو خالی که شعاع خارجی آن  و شعاع حفرة داخلی آن:   161

است. اگر به دو کره به یک اندازه گرما بدهیم و تغییر حجم کرة  برابر  و تغییر حجم فلز به کار رفته در کرة  برابر  باشد، نسبت 

 کدام است؟

ABARRr =
R

4
AΔVABΔVB

ΔVA

ΔVB

16
15

1
64
63

4
3

d

L
A A

α, L
B B

α,
 

دماي مجموعۀ مقابل را چقدر افزایش دهیم، تا میله ها به هم برسند؟  162

2d
+LAαA LBαB

d

−LAαA LBαB

d

+LAαA LBαB

2d
−LAαA LBαB

پمپ آبی در هر دقیقه  مترمکعب آب رودخانه اي را به نقطه اي منتقل می کند که ارتفاع آن تا سطح آب رودخانه  متر است. اگر توان  163

( ورودي پمپ  کیلووات باشد، بازده پمپ چند درصد است؟ ( و 

324

20g = 10
m

s2
= 1ρآب

g

cm3

70604030

یک دماسنج مخصوص، نقطۀ ذوب یخ را  درجه و نقطه جوش آب در یک اتمسفر را  درجه نشان می دهد. در کدام دما عددي که این  164
دماسنج نشان می دهد با دماي محیط برحسب درجه سلسیوس برابر است؟

2575

507580105

دماي اولیه جسمی  است. با  برابر کردن دماي اولیۀ جسم برحسب سلسیوس، تغییرات دماي جسم برحسب فارنهایت  درجه  165

می شود.  کدام است؟
C25∘

n270

n

5789

در دماي  برحسب درجۀ سلسیوس، دماي جسمی برحسب درجۀ سلسیوس و درجۀ فارنهایت با هم برابر می شود. دماي جسم چند کلوین  166

افزایش یابد (دماي اولیۀ جسم  باشد) تا دماي جسم، به  درجۀ فارنهایت برسد؟

θ

θ68

6068104108
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میله اي فلزي به طول  در اختیار داریم. دماي آن را به مقدار  افزایش می دهیم. در این صورت طول آن  افزایش می یابد. اگر در  167

همین حالت مجدداً دماي آن را به مقدار  (پس از افزایش طول حاصل شده) افزایش دهیم، در این صورت افزایش طول میله برابر  خواهد شد.
کدام رابطه درست است؟

بستگی به طول اولیه و مقدار  دارد.  

L1Δθ4mm

ΔθΔL′

Δ < 4mmL′Δ > 4mmL′

Δ = 4mmL′Δθ

دماي جسمی برحسب سلسیوس  و بزرگ تر از صفر است. اگر  درصد به دماي جسم افزوده شود، تغییر دماي جسم در مقیاس فارنهایت  168
کدام است؟

θ40

θ
18
25

1٫4θθ
9
5

1٫4θ + 32

( اگر دماي یک جسم آهنی را  افزایش دهیم چگالی آن چگونه تغییر می کند؟ (  169

 درصد کاهش می یابد. درصد افزایش می یابد. درصد افزایش می یابد. درصد کاهش می یابد.

C250∘= 12 ×α آھن 10−6 1
K

0٫60٫60٫90٫9

آب ذخیره شده در پشت یک نیروگاه از ارتفاع  متري روي توربین می ریزد و  درصد کار نیروي گرانش به انرژي الکتریکی تبدیل  170

( می شود، در هر دقیقه چند متر مکعب آب روي توربین بریزد تا توان الکتریکی خروجی به  برسد؟ (

10060

200Mwρ = آب100
kg

m3

2 × 1022 × 1043 × 1044 × 104

با توجه به این که فرمول پتاسیم دي  کرومات،  و فرمول اسکاندیم فسفات ،  است، فرمول اسکاندیم دي کرومات کدام  171
است؟

CK2 r2O7ScPO4

ScCr2O7Sc2(C )r2O7 3Sc(C )r2O7 2Sc3(C )r2O7 2

نسبت شمار کاتیون ها به شمار آنیون ها در ترکیب ردیف  .................. از ستون  با نسبت شمار آنیون ها به شمار کاتیون ها در ترکیب ردیف   172

.................. از ستون  جدول زیر برابر است. (عددها را از راست به چپ بخوانید.) 
ردیف / ستون 

 
 

پتاسیم کروماتروي نیتریت 

آهن (III) سولفاتاسترانسیم کربنات  

آمونیوم سولفیتمنیزیم فسفات 

آلومینیوم فسفاتکلسیم هیدروژن فسفات 

1

2

1
12

2

3

4

1, 22, 34, 13, 4

براي رسوب یون هاي باریم موجود در  میلی لیتر از محلول نیم موالر باریم کلرید، چند میلی لیتر محلول  موالر سولفوریک اسید الزم  173
است؟

100٫5

5102025

نیروهاي بین مولکولی به طور عمده به  .................. و  .................. وابسته است.  174

جرم مولی – میزان قطبی بودن مولکول   شکل مولکول – قدرت پیوند اشتراکی

قدرت پیوند اشتراکی – جرم مولی میزان قطبی بودن مولکول – شکل مولکول

نیروهاي بین مولکولی در تعیین  .................. یک ماده نقش مهمی داشته و در حالت  ..................  175

حالت فیزیکی و نقطه ي جوش – جامد کم تر از مایع است. شکل مولکولی و گشتاور دوقطبی – مایع کم تر از گازي است.

حالت فیزیکی و خواص – گازي شکل کم ترین مقدار را دارد. گشتاور دوقطبی و نقطه ي انجماد – جامد بیش ترین مقدار را دارد.
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)) )) ))13 2

شکل هاي زیر مولکول هاي آب را در سه حالت فیزیکی متفاوت نشان می دهد. کدام یک از عبارت هاي زیر صحیح است؟   176

) ایجاد می شود. الف) بیش ترین تعداد پیوند هیدروژنی بین مولکول ها در شکل (

) بین مولکول ها، پیوند هیدروژنی ضعیف تشکیل می شود.  ب) در شکل (

) است.  ) کم تر از شکل ( پ) به ازاي مقادیر یکسان، چگالی شکل (

ت) ترتیب انرژي جنبشی مولکول ها در سه شکل به صورت  است.

الف

ب و پ  

ب و ت

الف، پ و ت

3

2

32

1 > 2 > 3

چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   177
الف) به برهم کنش هاي میان مولکول هاي سازنده ي یک ماده، نیروهاي بین مولکولی می گویند. 

ب) گشتاور دوقطبی ویژه ي مولکول هاي دوقطبی است که اثر و میزان چرخانندگی مولکول را نشان می دهد. 

پ) میان مولکول هاي  در حالت مایع پیوند هیدروژنی وجود دارد و این نیرو به اندازه اي قوي است که مولکول هاي این ماده در حالت بخار به
صورت دو تایی، سه تایی و گاهی چندتایی با پیوند هیدروژنی به هم متصل اند. 

ت) به جز پیوندهاي هیدروژنی، به نیروهاي جاذبه بین مولکولی، نیروهاي وان دروالسی می گویند.

HF

1234

سنگ کلیه در بیش تر موارد، شامل نمک هاي .................. دار  است که باید به صورت .................. و از طریق ادرار دفع شوند و نزدیک به  178
.................. درصد از جمعیت کشورمان سنگ کلیه دارند.

سدیم – رسوب –  کلسیم – رسوب –  سدیم – محلول –  3355کلسیم – محلول – 

کدام گزینه درست است؟  179

جرم کل مواد حل شده در آب کره ثابت نمی باشد.

کره ي زمین شامل سه بخش هواکره، آب کره و سنگ کره است.

بیش از نیمی از جمعیت جهان در خشک ترین و پهناورترین قاره زندگی می کنند.

 پویا بودن زمین به معناي وجود برهم کنش هاي شیمیایی بین بخش هاي گوناگون آن است.

یک یون چند اتمی به صورت ................. بوده و شامل ................. می باشد که این اتم ها با پیوند کوواالنسی به یکدیگر متصل شده اند.  180

کاتیون یا آنیون – دو یا چند اتم متفاوت کاتیون – دو یا چند اتم متفاوت

آنیون – دو یا چند اتم یکسان کاتیون یا آنیون – دو یا چند اتم یکسان یا متفاوت

عنصرهاي  و  می توانند با یکدیگر ترکیبی با فرمول عمومی ................. تشکیل دهند که ................. است.  181

 - قطبی  - ناقطبی - ناقطبی - قطبی

A15B9

AB2AB3AB2AB3

براي تهیه ي  میلی لیتر محلول  موالر سود باید ..................        182

 گرم سود را در  میلی لیتر آب حل کرد. مول سود را در آب حل کرده و حجم محلول آن را به  میلی لیتر رساند.

 گرم سود را در آب حل کرد و حجم آن را به  میلی لیتر رساند. مول سود را در  میلی لیتر آب حل کرد.

2000٫5(NaOH = 40g ⋅ mo )l−1

42000٫5200

42000٫5200

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   183
الف) بلورهاي زیباي تشکیل شده بر اثر تبخیر آب دریاچه ها و دریاها، تنها شامل سدیم کلرید است. 

ب) مواد شیمیایی موجود در آب دریاها را می توان به روش هاي فیزیکی یا شیمیایی از آن جدا کرد. 
پ) تبلور، روش شیمیایی است که براي جداسازي و استخراج سدیم کلرید از آب دریا استفاده می شود. 

ت) نخستین مرحله در استخراج و جداسازي منیزیم از آب دریا، رسوب دادن آن به صورت منیزیم هیدروکسید است.

4321
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سیاره ي زمین را به این دلیل همانند سفینه اي مجهز و بسیار بزرگ می شناسیم که:  184

بزرگ ترین سیاره در سامانه ي خورشیدي است. داراي منابع فراوان و در دسترس آب آشامیدنی است.

تنها بخش کوچکی از جمعیت آن داراي کمبود در آب هاي زیرزمینی هستند. جوي سرشار از اکسیژن و سطحی پوشیده از آب فراوان دارد.

 

شکل روبه رو، دستگاه اندازه گیري قند خون (گلوکومتر) را نشان می دهد. این دستگاه میلی گرم هاي گلوکز را در دسی لیتر  از خون نشان  185

می دهد. غلظت مولی گلوکز در این نمونه از خون به تقریب چند موالر است؟ 

(dL)

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

5٫28 × 10−3

2٫58 × 10−3

5٫93 × 10−3

2٫89 × 10−3

اگر فرمول نیترید فلز اصلی  به صورت  باشد، فرمول سولفات و نیترات آن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟  186MMN

MN −O3 M2(S )O4 3M − M(N )O3 2 (S )O4 3M − MS(N )O3 3 O3M −(N )O3 3 M2(S )O4 3

 

مدل فضاپرکن نشان داده شده مربوط به کدام دسته از یون ها می تواند باشد؟  187

آمونیوم – سولفات کربنات – آمونیم نیتریت – کربنات نیترات – سولفات

چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد  و  صحیح است؟    188

، داراي مولکول هاي قطبی است.  ، برخالف  الف) 

ب) شمار الکترون هاي ناپیوندي در  بیشتر از شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي در  است. 

پ) نیروي جاذبۀ بین مولکولی در   از نوع هیدروژ نی و در  از نوع واندروالسی است. 

، در دماي اتاق یکسان است. ت) حالت فیزیکی  و 

 مورد  مورد  مورد  مورد 

Br2SH2S = 34 B = 160g ⋅ moH2 r2 l−1

SH2Br2

SH2Br2

SH2Br2

SH2Br2

4132

با توجه به جدول زیر، در میان موارد ذکر شده، چند عبارت درست هستند؟   189
شمارة ردیف نام ترکیب  

) نیترات  آهن (
باریم سولفات  

) کربنات  کروم (
روي سولفات 

،  جفت الکترون پیوندي وجود دارد.  الف) در ساختار لوویس آنیون ترکیب  و 

ب) نسبت اتم هاي اکسیژن در ترکیب   به همین اتم در ترکیب  برابر یک است. 

پ) مدل فضا پرکن آنیون هاي  و  مشابه یکدیگر است.

صفر   مورد  مورد  مورد 

IIIa

b

IIIc

d

db4

ac

ac

321

کدام دو مورد درست است؟   190

الف) آنیون هاي کلرید و فسفات به ترتیب براي شناسایی کاتیون هاي  و  استفاده می شود. 
ب) بر اثر واکنش محلول هاي باریم کلرید و سدیم سولفات، رسوب سفیدرنگ باریم سولفات تشکیل می شود. 

پ) در شناسایی یون نقره، رسوبی تشکیل می شود که در آن نسبت شمار آنیون به کاتیون برابر یک است. 
ت) از محلول نقره نیترات براي شناسایی یون سدیم محلول در آب، می توان بهره برد.

الف و ت  ب و پ  پ و ت  الف و ب 

Ba2+Ca2+
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غلظت یون کلسیم برابر  میلی گرم در یک کیلوگرم از یک نمونه آب است. درصد جرمی و غلظت موالر این یون، به ترتیب از راست به  191

( چپ، کدام اند؟ ( و 

1360

= 1g ⋅md محلول L−1Ca = 40g ⋅mol−1

0٫034, 0٫1360٫125 × , 0٫13610−30٫34, 13٫61٫25 × , 13٫610−3

یک کارخانه در هر روز، صد هزار قوطی داراي  گرم نوشابه که  جرم آن شکر است، تولید می کند. مصرف روزانۀ آب   192

  و شکر این کارخانه، به ترتیب چند متر مکعب و چند  کیلوگرم است؟ (از تغییر حجم در اثر انحالل، صرف نظر شود.)

320%12

( = 1g ⋅m )dآب L−1

3840, 323840, 28٫162840, 322840, 28٫16

اگر در مقدار معینی از یک نمونۀ آب، به ترتیب  و  گرم از یون هاي  و  و مقدار کافی از  وجود داشته باشد، پس  193
از تبخیر آب، تفاوت جرم نمک بدون آب سدیم با جرم نمک بدون آب روي، چند گرم است؟ 

195184Zn2+Na+SO
2−
4

(O = 16,Na = 23,S = 32,Zn = 65 : g ⋅ mo )l−1

708594112

کدام گزینه از جمله کاربردهاي  محسوب نمی شود؟  194

پارچه و تهیۀ گاز کلر  خمیر کاغذ و آلیاژ  تهیۀ گاز هیدروژن و رنگ  تغذیۀ جانوران و پالستیک 

NaCl

کدام دومورد زیر بیش ترین کاربرد  را پس از استخراج به خود اختصاص می دهد؟   195
 آ) تولید سدیم کربنات 

پ) تغذیه جانوران 
ب) مصارف خانگی

ت) تولید مواد شیمیایی دیگر
ث) فراوري گوشت، تهیۀ کنسرو، تهیۀ خمیرکاغذ، پارچه، رنگ، پالستیک و صنعت نفت 

ج) تهیۀ گازکلر، فلزسدیم، سودسوزآور و گازهیدروژن 
د) ذوب کردن یخ جاده ها

ب و پ  ج و ث  ج و د  د و ث 

NaCl

در کدام ترکیب، تعداد پیوند کوواالنسی بیشتري وجود دارد؟  196

آمونیوم  برمید آمونیوم  اکسید آمونیوم کلرید آمونیوم هیدروکسید

تعداد یون  آزادشده هر ترکیب پس از انحالل در آب در کدام گزینه بیشتر از باقی گزینه ها است؟  197

 محلول  موالر سدیم کربنات محلول  موالر سدیم  هیدروکسید

 محلول  موالر سدیم  فسفات محلول  موالر آمونیوم سولفات

100mL0٫150mL0٫1

100mL0٫0550mL0٫05

چند تا از موارد زیر درست است؟   198

-   برابر  درصد جرمی است. 
- براي تبدیل درصد جرمی به غلظت مولی، نیاز به دانستن جرم مولی مواد است. 

- درصد جرمی و  همانند غلظت مولی، واحد ندارند. 

-  براي غلظت هاي پایین کاربرد دارد.

2

ppm505000

ppm

ppm

134

مقدار کافی باریم کلرید با  گرم محلول سدیم سولفات ده درصد جرمی واکنش می دهد و سدیم کلرید، یکی از فرآورده هاي این واکنش  199
است. با توجه به آن، کدام مطلب درست است؟ (از تغییر حجم محلول چشم پوشی شود، 

(

به تقریب  مول فرآوردة محلول در آب تشکیل می شود. به تقریب  گرم باریم سولفات به  دست می آید.

نیروهاي جاذبۀ یون - دوقطبی قوي سبب انحالل فرآورده ها در آب می شوند. در این واکنش، شمار  یون کلرید مصرف می شود.

200

O = 16,Na = 23,S = 32,Cl = 35٫5,Ba = 137 : g ⋅ mol−1

32٫81٫17

1٫7 × 1022
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) سولفات، چه مقدار از تغییرات زیر رخ می دهد؟  در صورت اضافه کردن مقداري آب به یک محلول مس (  200
آ) افزایش رسانایی 

ب) کم رنگ شدن محلول 
پ) افزایش درصد جرمی حل شونده 

ت) کاهش غلظت  محلول

II

ppm

1234
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