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نام آزمون: تجربی - 31011

ام اس بوك

با توّجه به متن زیر، امالي کدام واژه ها همگی غلط است؟  - 1
«شگال گفت: من از مذلّت این تهمت بیرون نیایم، تا ملک حیلتی نسازد که صّحت حال و روشنی کار بدان بشناسد، با آن که به براعت ساحت و کمال دیانت

خویش ِسَقطی تمام دارم و متیقنّم که هر چند حزم بیش تر شود، مزیّت و رجحان من در اخالص و مناصحت بر همۀ حشم و خدم ظاهرتر گردد.»

رجحان، ساحت حزم، مناصحت   مذلّت، متیّقن   براعت، ِسَقط  

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. هر سه آرایۀ «تلمیح ، تضاد و تناسب» وجود دارد. - 2

که چند سال به جان خدمت شعیب کند شبان وادي ایمن گهی رسد به مراد

مانده از این ده ویران شده دهقانی چند یک نگین وار زمین است و هزاران جمشید

ساطور کند را نبود حد ذوالفقار برق یمن به تیزي ذهنت کجا رسد

عرفی، تو گرگ شو اگر اینان شبان شوند مردم کلیم صورت و فرعون سیرتند

کدام آرایه ها در بیت «چرخ گرد از هستی من گر برآرد گو برآر / دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ»  یافت می شود؟ - 3

تشبیه - تکرار - تشخیص - متناقض نما استعاره - تشبیه - جناس - کنایه

کنایه - جناس - استعاره - ایهام تناسب تکرار - مجاز - ایهام تناسب - تلمیح

در کدام بیت «حرف عطف» مشاهده نمی شود؟ - 4

 جزاي آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتم   جگرم خون گشت و کم زینم نمی باید

 دلق بسطامی و سّجادة طامات بریم   سوي رندان قلندر به ره آورد سفر 

 بیا حافظ که تا خود را به ملک دیگر اندازیم   سخن دانی و خوش خوانی نمی وزند در شیراز 

 اي ابر لطف بر من خاکی ببار هم   چون آب روي الله و گل فیض حسن توست 

در کدام گزینه «قید» دیده نمی شود؟ - 5

که بعد از من افروزد از مدفن من مپندار کاین شعله افسرده گردد

دیو آدم را نبیند غیر طین تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین

که شهیداِن که اند این همه خونین کفنان با صبا در چمن الله سحر می گفتم

خوش تر از این نیز توانیم کشت قصد سرم داري خنجر به مشت  

با توجه به عبارات زیر معنی واژه هاي مشّخص شده به ترتیب کدام است؟  - 6
«زاهدان با سگ بازي نکنند و دست و جامه خود را از آسیب او صیانت واجب ببینند. بونصر نامه هاي رسیده را می فرستاد فرودسراي، به دست من و من به
آغاجی خادم می دادم و خیرخیر جواب می آوردم. سلطان از آن جا که سطوت سلطنت است برنجید و گفت این طایفه خرقه پوشان امثال حیوان اند و اهلیّت

و آدمیّت ندارند. کبوتران جمله در دام افتادند و صیّاد شادمان گشت و گزاران به تک ایستاد.»

صدمه، باسرعت، بزرگی، جوان مردي، خرامان دوید گزند، آرام آرام، هیبت، لیاقت، در کمین ایستاد

تماس، پنهانی، شایسته، انسانیّت، خرامید تماس، سریع، وقار، شایستگی، دویدن آغاز کرد

در کدام گزینه، امالي یکی از واژه ها غلط است؟ - 7

وزر و وبال، سیب زنخدان، تضّرع و التماس  تأمّل و مکث، نشئۀ خواب، طاق ضربی 

بیت الحزن و ماتمکده، سباحت و زیبایی، مأوا و سرپناه  کراهیت و ناپسندي، صعب و سخت، مکار و دغل 
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کدام بیت فاقد «تلمیح» و داراي «تضمین» است؟ - 8

نیست در شهر نگاري که دل از ما ببرد    شهریارا به جز این شاهد عشق شیراز 

و گرنه ماه خود از چاه کنعان در نخواهد برد    طبیعت بیت االحزان است باید طی کند یعقوب  

نگین از آصف ملک سلیمان در نخواهد برد     به سر خواهد شدن دوران این شیطان که دایم دیو 

که دل به گندم آدم فریب خال تو بستم    حرام گشت به یغما بهشت روي تو روزي   

در عبارات زیر کدام نقش دستوري وجود ندارد؟ - 9
«ماهی در آب خاموش است و / چارپا روي خاك هیاهو می کند و / پرنده در آسمان آواز می خواند / آدمی / اّما / خاموشی دریا و / هیاهوي خاك و /

موسیقی آسمان را در خود دارد»

مسند قید  معطوف مفعول

در عبارت زیر چند اشتباه امالیی رخ داده است؟  - 10
«تمام غفلت هایم را حمل بر محملی و ولنگاري ا م می کردند. خودم هم با آن ها شریک می شدم. من قال کردم و روزي که پیرزن نبود رفتم سر بقچه اش.
می دانستم که اگر بفهمد چند نی قلیان، به سر و گردنم خواهد زد. پس فرصت را مقتنم شمردم و عینک کزا را به چشم گذاشتم. در این حال وضع من
تماشایی بود. قیافۀ یقورم، صورت درشتم و بینی عقابی ام، هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچک جور نبود. معلم حیرت زده گچ را انداخت و غریب یک

دقیقه مات و مبهوت بّر و بِّر چشم به عینک و قیافۀ من دوخت.»

پنج چهار سه      دو

در کدام عبارت، «غلط امالیی یا رسم الخطی» وجود دارد؟ - 11

عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملحدان و حجت با او بس نیامد، سپر بیانداخت و برگشت. 

چندان ك مالطفت کرد و پرسیدش از کجایی، در قعر بحر مودت چنان غریق بود که مجال نفس نداشت. 

درویشی را شنیدم که در به روي از جهانیان بسته و ملوك و اغنیا را در چشم هّمت او شوکت و هیبت نمانده. 

جوانی خردمند از فنون فضایل، حّظی وافر داشت و طبعی نافر. چندان که در محافل دانشمندان نشستی زبان سخن ببستی. 

معنی درست واژة «ثقت» در کدام گزینه درست آمده است؟ - 12

کی طمع در کار دیگر زاِد مردم می کنم من که اطمینان راي و امتحان دارم نخست 

 که می گوید مالحان سرودي  چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

 وز می سوري درود سوي بنفشه رسید  سر کس بر پشت رودبار بري زد آواز

 به سر کوي سرود است مرا گم شده  فر   من و معشوق و می و رود و سر کو نغمه

در همۀ گزینه ها هر دو «واو» عطف و ربط وجود دارد به جز .................. - 13

 به شادي رخ گلی بیخ غم زدل برکن   بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه  شکن

 صد مایه داشتی و نکردي کفایتی   اي دل به هرزه دانش و عمرت ز دست رفت 

 وز میان تیغ به ما آخته اي یعنی چه   سخنت رمز دهان گفت و کمر ِسّر میان 

 یک شیشه می و نوش لبی و لِب کشتی   مفروش به باغ ارم و نخوت شّداد 

در عبارت زیر کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟  - 14
«از آسمان تاج بارد اّما بر سر آن کس که سر فرو آرد»

استعاره سجع مجاز تشبیه
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همۀ ابیات با عبارِت زیر تناسب مفهومی دارند؛ به جز ... .  - 15
«از آسمان تاج بارد؛ اما بر سر آن کس که سر فرود آرد.»

گوي سعادت از خم چوگان روزگار  تا برده ایم سر به گریبان ربوده ایم 

در نیستی کوفت تا هست شد  بلندي از آن یافت کاو پست شد 

در نظرها سربلند از جبهه فرسایی شدم  خاکساري پیشۀ خود کن که من چون آفتاب 

بود نخل برومند از زمین نرم سرکش تر  شراب زندگی در خاکساري هاست بی غش تر 

در کدام گزینه، واژة مشّخص شده، درست معنا نشده است؟ - 16

جمله به طریِق تعاون، قّوتی کنید. (قّوت کردن: زور زدن) این ستیزه روي در کار ما به جّد است. (ستیزه روي: لجوج)

می ترسم که اگر از گشادن عقده هاي من آغاز کنی، ملول شوي. (ملول: خسته)  در بریدن بندها ایستاد. (ایستاد: درنگ کرد)

پدیدآورندگان «پیامبر و دیوانه، داستان من و شعر، ماه نو و مرغان آواره» به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟ - 17

نزار قبانی، جبران خلیل جبران، رابیندرانات تاگور  جبران خلیل جبران، نزار قبانی، رابیندرانات تاگور

نزار قبانی، نزار قبانی، ریچارد باخ جبران خلیل جبران، جبران خلیل جبران، ریچارد باخ

در همۀ گزینه ها واژه هاي هم خانواده وجود دارد به جز  .................. - 18

 که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز  خیال خال تو با خود به خاك خواهم برد

 لطیفه هاي عجیب زیر دام و دانۀ توست  به لطف خال و خط از عارفان ربودي دل

 فراغت از تو میّسر نمی شود ما را  اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

 اگر طلوع کند طالعم همایون است  ز مشرق سر کوي، آفتاب طلعت تو

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟ - 19

که از عکس ریاهین او بر زاغ چون دم طاووس نمودي. در نحیت کشمیر متسیدي خوش و مرغزاري نزه بود.

در طاعت و مطاوعت او روزگار گزاشتندي ... غافل وار فرود آمدند. اختالف صیادان آنجا متواتر، زاغی در حوالی آن خانه داشت.

مفهوِم عبارِت زیر با کدام بیت، قرابت دارد؟  - 20
«هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم، بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم.»

آن را که او به دانش واال شد  خوي مهان بگیر و تواضع کن 

تا صید کنی هزار دل در نفسی  چون زلف بتان شکستگی عادت کن 

مهربانی و تواضع از بزرگان خوش نماست  سهل باشد گر کنند افتادگان افتادگی 

هست پیچیدن کلید قفل این گنجینه را  نشکنی تا خویش را از دوست کی یابی نشان 

- عّین األصّح و األدّق فی التعریب:    21
«شهیدان در خاطره ي ملت ما هستند و آنان را هرگز فراموش نخواهیم کرد!»

إنَّ الشهداء فی ذاکرة شعبنا و لن ننساهم أبداً! الشهداء فی ِذکَري اَُمتنا و ال ننسی هؤالء ابداً

الشهداء یکونون فی تذکر أمتنا و ال ننسی إیاهم حّتی األبد! الشهیداِن فی ذاکر شعبنا و هؤالء سوف ال ننساهم إلی األبد!

َعیِّن العبارة الّتی لیس فیها معاِدٌل للمضارع اإللْتزامی المنفی فی الفارسیۀ: - 22

ار!  إنَّ القرآَن َیأُمُر الُمسِلمیَن أّال َیُسّبوا َمعبوداِت المشرکیَن و الُکفِّ َفَعَلْینا أْن نَْبَتِعَد َعِن الُعْجِب و َأْن النَْذُکَر ُعیوَب اآلَخرین!  

«...لَِکیال َتْحَزنوا َعَلی ما فَاتُکم...»  ادُق بِِصْدِقِه ما الَیْبُلُغُه الکاِذُب بِاْحتیالِِه!   َیْبُلُغ الصِّ

َعیِّن ما جاَء فیها معاِدٌل لِلمضارع االلتزامی المنفّی فی الفارسیۀ: - 23

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

ِل المؤمنوَن   ...َعَلی اِهللا َفْلَیَتَوکَّ زَق لَِمْن َیشاُء...»   «َأَولَْم َیْعَلموا َأنَّ اَهللا َیْبُسُط الرِّ
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حیَح َعن نوعیِّۀ الکلمات:   ِن الصَّ - َعیِّ 24
نیا و اآلِخَرِة» ْمنی ُخُلقًا َیْجَمُع لی َخْیَر الدُّ «َعلِّ

ْمنی: فعل ماٍض - مصدره تعلیم - یحتاج إلی المفعول/ فعل و «ي» مفعوله  َیْجَمُع: فعل مضارع، للغائب (سوم شخص مفرد) - یحتاج إلی المفعول/ جملۀ وصفیۀ   َعلِّ

نیا: اسم - مفرد - اسم تفضیل/ مفعول  اآلِخرة: اسم - مفرد مؤنث - اسم تفضیل   الدُّ

حیَح َعن نوعیِّۀ الکلماِت:   - َعیِّن الصَّ 25
ُد َعلی الَْقریَب» ُب علیک البعید و ُیبعِّ راِب ُیَقرَّ اب َفإنَُّه کالسَّ «الَتْسَتِشِر الکذَّ

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

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

» تختلف من حیث المفهوم: ـِ َعیِّن حرف «ل - 26

ِألنجح فی اِالمتحان، حاولُت کثیراً.  هذا الدرس صعٌب، لیساعدك صدیقک.  إنَّ األعداء هجموا علی أراضینا، فلُنقاتلهم.  ِألجتنب جلیَس الّسوء فی کّل األّیام. 

- ما هی الترجمۀ الدقیقۀ للعبارة التالیۀ؟ «إن طلبنا العلم النشبع، و من طلب الدنیا الیشبع أیضا!»: 27

آنگاه که طلب علم کردیم سیر نشدیم و کسی که طلب دنیا کرد نیز بی شک سیري نمی پذیرد!

آنگاه که علم را جستجو کنیم، به حد اشباع نمی رسیم، اما هر کس دنیا را جستجو کند، به آن حد می رسد!

اگر ما طالب علم باشیم سیر نمی شویم، و هر کس که طالب دنیا باشد نیز سیر نمی شود!

اگر در جستجوي علم باشیم اشباع می شویم، اما هر کس جستجوي دنیا کند اشباع نمی شود!

ُرِق. - فی الماضی کان النُّاس َیستخِدموَن .................. ِإلنارِة البیوِت و الطُّ 28

یاج   جاجۀ  اللُّّب  المشکاة  السِّ  الزُّ

عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:   - 29
«هذا أمر طبیعیۀ أّن الّناس ُتلجئهم الّضرورة إلی مساعدة اآلخرین!»

این مسأله، طبیعی است که ضرورت، مردم را به کمک دیگران سوق می دهد!

این امري طبیعی است که مردم را، ضرورت به کمک کردن به دیگران وادار می کند!

این امر، طبیعی است که ضرورت همان است که مردم را به کمک به دیگران وادر می کند!

این مسأله اي طبیعی است که بسبب ضرورت است که مردم به کمک کردن به دیگران وادار می شوند! 

عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  - 30
«إذا لم یکن لک مال تعطیه اآلخرین فأعطهم الّسرور و الهدوء بحسن خلقک!»

چنانچه مال براي بخشیدن به سایرین نداشتی با اخالق خوبت سرور و آرامش را به آنها عطا کن!

هرگاه مالی نداري که به دیگران ببخشی پس با خوبی اخالقت شادي و آرامش را به آنها اعطا کن!

هنگامی که مالی براي بخشش به سایرین نداشتی پس خوش اخالق باش تا شادي و آرامش را به آنها ببخشی!

آنگاه که مالی نداري و چیزي به دیگران نمی بخشی می توانی با حسن خلق خود سرور و آرامش را به آنها بدهی!

- عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:  31
«علی الّشباب أن یغتنموا لحظات عمرهم و یبادروا باکتساب الفرص، ألّن العمر مع الشیب ینقص!»

بر جوانان است که لحظه هاي عمر خود را غنیمت بشمارند و براي به دست آوردن فرصتها مبادرت کنند، زیرا عمر با سالخوردگی نقصان می یابد!

غنیمت شمردن لحظه هاي عمر و مبادرت در به دست آوردن فرصتها، بر جوانان ما واجب است، زیرا با پیر شدن از عمر کاسته می گردد!

باید جوانان، لحظات عمر را غنیمت بدانند و اقدام به استفاده از فرصت به دست آمده کنند، چه همراه پیري عمر می گذرد!

جوانان باید از تمام لحظات عمر خود بهره ببرند و اقدام به کسب فرصتها نمایند، چه پیري عمر را کاهش می دهد!

عیِّن حرف الّالم یختلف عن الباقی: - 32

ُخّطۀ الطالب لتأجیل االمتحان نجحْت.   هذه قّصۀ قصیرة ُتبّین لَک نتیجۀ الکذب.  

هل واَفق االستاذ أْن یؤّجل االمتحان لِلطالب لمّدة اسبوَعین؟   طلب االستاذ أن یجلس کّل واحد لُیفّرقهم.  
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عیِّن ما فیه الم التعلیل (لبیان العّلۀ): - 33

السنجاب الطائر له غشاء خاّص یفتحه.   عات. لکثیر من الشعراء االیرانیّین ملمٌّ إنّما بُعثُت ُالتّمم مکارم األخالق.   علی اهللا فلیتوّکل المؤمنون.  

عیِّن ما لیس فیه من انواع الماضی فی المفهوم: - 34

رأیُت کتابًا فی المکتبۀ قرأتها و أنتفعتها من قبل. (الماضی البعید).   کتب االروبّیون مقاالٍت یأخذون من المسلمیَن. (الماضی االستمرارّي)  

أنا لم اُکْن أعلُم طریقۀ حل تلَک المسألۀ. (الماضی االستمرارّي)   کان المعلم فی وسط الصّف و هو ناظٌر لإلمتحان. (الماضی البعید).  

َعیِّن الّالم َیختِلُف َعِن الباقی: - 35

  . فِّ َم َعِن اْلَمشاکِل اْلتی َحدَثْت ِفی الصَّ الُب ُغرفَۀ المدیر لَِتتَکلَّ َدَخَل الطِّ وق لَِنشترَي احتیاجاِت اْلَبْیِت.    َذَهْبُت َمَع والِدي إلَی السِّ

رَس.   لَِیْقرأ ُکلُّ واحٍد ِمنُکم َصفحًۀ واِحَدًة َحّتی تتعّلموا الدَّ َیْغِرُس الُمزارعوَن االشجاَر فی َمزارعهم لَِیستفیدوا من شمارها أو َأجزاءها اُألخري.  

فعال ِفی الَمعنی: َعیِّن المضارع َیْخَتِلُف َعْن بَقیِۀ اْألَ - 36

ائُر َیُمدُّ َزعانَِفُه الکبیرة لِْلِفرار ِمْن َأعداِءِه.   َمُک الطِّ اَلسَّ راسیَّۀ.   فوف الدِّ عام قبل بَدِء الصِّ  یا ُأوالُد! اِسَرعوا لَِتناول الطِّ

ُر بِه بقیِّۀ الحیواناِت لِالبتعاِد َعْن ِمنَطقِه اْلَخطِر.   یور َصوٌت ُیَحذِّ لِبعِض الطِّ ال نَستَطیُع َأن نَجَد لَُغًۀ بدون کلماٍت َدخیلۀ.  

َعیِّن «الّالم» َیختلف نَوعه عن الباقی: - 37

رس.   ات لَیفهم الّطّالب الدَّ ُس الموضوع ِعّدة َمرٍّ َیْشَرُح الُمدرِّ َوَقَفِت الحاِفَلُۀ لَِینزَل الرّکاب ِمنها.  

مهم و نجاِحِهم.   َفْلُنطالِع تاریخ األمِم لِمعَرَفِۀ أسباِب َتقدِّ رُکم تطهیراً.   جس أهل البیت َو ُیطهِّ إنَّما ُیریُداُهللا لُِیْذِهب عنکم الرِّ

َعیِّن المضارَع ُیترَجم ماضیًا: - 38

ِل المؤمنوَن.   َعَلی اِهللا َفْلَیَتوکَّ ِإنَّ اَهللا ال ُیَغیُِّر ما بَِقوٍم َحّتی ُیغیّروا ما بِأنفِسهم.  

ْس ِفی الجامعات اإلیرانّیۀ.   ست «شیمل» فی جاِمَعۀ «ِهند» ولکنَّها لَم ُتدرِّ َدرَّ   . بُِعَث الّنبیُّ (ص) لَِیْهدَي النَّاس َفلَنسَتِمْع إلَی کالِم الَحقِّ

عیِّن األدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    - 39
«ِمن َأخالق الجاهلیَن اإلجابۀ قبَل أن َیْسَمعوا جیدا و المعارضُۀ قبَل أن َیْفهموا کامًال.»

از رفتارهاي نادانان پاسخ دادن قبل از آن که خوب بشنوند و مخالفت آنان قبل از آنکه کامل بفهمند، می باشد.

از اخالق نادانان پاسخ دادن قبل از این که خوب بشنوند و مخالفت کردن قبل از آنکه کامًال بفهمند، می باشد.

از رفتار نادان ها پاسخ گویی قبل از آنکه خوب گوش کرده باشند و مخالفت آنها قبل از آنکه کامل فهمیده باشند. 

از اخالق نادان جواب دادن قبل از آنکه خوب گوش کند و مخالفت او قبل از آنکه کامًال بفهمد، می باشد.

حیح: عیِّن الصَّ - 40

حاولت زمیلتی أن ُتغِلق باب حافلۀ المدرسۀ: همشاگردیم تالش کرد که در اتوبوس مدرسه را ببندد، 

ولکّن الباب لم ُیغَلق و أخذت الحافلۀ َتسیر بسرعۀ: ولی درب بسته نشد و اتوبوس می خواست به سرعت حرکت کند، 

َتغّلب الخوُف علی الّالتی ُکّن قد جلسَن علی الکراسّی األمامّیۀ: کسانی را که در جلوي صندلی ها نشسته بودند ترس فرا گرفت، 

ألّن السائق لم َیکن جالسًا علی کرسّیه الخاّص فی السّیارة: زیرا رانندة اتوبوس هنوز در جاي خود ننشسته بود، 

برخورداري رهبري جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و روایات و سرسپردگی مردم در برابر دستورهاي او به ترتیب، مسألۀ  .................. و  - 41
.................. را تحّقق می بخشد و مقام والیت .................. امام زمان در عصر غیبت در چارچوب ولی فقیه، استمرار دارد. (با تغییر)

مقبولیّت - مشروعیّت - معنوي مقبولیّت - مشروعیّت - ظاهري مشروعیّت - مقبولیّت - ظاهري مشروعیّت - مقبولیّت - معنوي

با توجه به آیۀ  سورة توبه  «و ما کان المؤمنون لینفروا کافۀ فلوال نفر من کّل فرقه منهم طائفۀ ...» کدام پیام دریافت نمی گردد؟ - 42

قرآن کریم ابتدا از جامعۀ اسالمی می خواهد که گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند.

وجوب کوچ کردن براي گروهی از مؤمنان به منظور تفقه در دین و انذار مردم است.

وجوب تفقه در حد رفع نیاز در دین براي تداوم مرجعیت علمی و والیت معنوي در عصر غیبت محقق می شود.

مرجعیت علمی امام عصر (عج) با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط جبران می شود.

122
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«وجوب تفقه در دین در حد رفع نیاز، براي تداوم مرجعیت علمی و والیت ظاهري» از کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟ - 43

 و ما کان المؤمنون لینفروا کاّفۀ فلوال نفر من کّل فرقًۀ منهم ...   هَو الّذي أرسل رسوله بالهدي و دین الحقَّ ... 

 و نرید ان نمّن علی الّذین استضعفوا فی االرض ...  وعد اهللا الّذین ءامنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفّنهم ... 

ثمرة مشارکت مردم در نظارت همگانی در جامعه چیست؟ - 44

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

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

مطابق حدیث شریف  «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواًهْ حدیثنا»  در زمان غیبت امام عصر در کدام احکام باید به فقیه مراجعه کنیم و انجام این - 45

وظیفه چگونه امکان پذیر است؟

فردي ـ تشکیل حکومت اسالمی اجتماعی ـ تشکیل حکومت اسالمی اجتماعی ـ اجراي دستورات دین فردي ـ اجراي دستورات دین

عزت به چه معنایی است و انسان براي یافتن و پرورش آن در خود چه باید بکند و کدام آیۀ شریفه انسان را به آن رهنمون می سازد؟ - 46

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َو ِزَیاَدٌة   نفوذناپذیري ـ به سراغ سرچشمۀ آن برود. ـ  لِلَّ

ُة َجِمیًعا   َة فللِه اْلِعزَّ نفوذناپذیري ـ به سراغ سرچشمۀ آن برود. ـ  َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َو ِزَیاَدٌة   درك عظمت خداوند ـ خود عالی را پرورش داده و خدا را فراموش نکند ـ  لِلَّ

ُة َجِمیًعا   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ درك عظمت خداوند ـ خود عالی را پرورش داده و خدا را فراموش نکند ـ  َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

مفهوم «یکی از راه هاي کسب عزت نیکی کردن است» و مفهوم «روي گرداندن از بدي ها براي به دست آوردن عزت» از دقت در کدام آیات شریفه - 47
به دست می آید و هر کدام از آیات چه نتایجی به دنبال دارد؟

َئٍۀ بِِمْثِلَها  ـ  َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر  ـ َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ  َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ُة َجِمیًعا  ـ  َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة...  ـ  َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ  ـ  َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر   ُة َجِمیًعا  ـ  للَّ ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

َئٍۀ بِِمْثِلَها  ـ  َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ  ـ  َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر   َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة...  ـ  َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ لِّلَّ

َئٍۀ بِِمْثِلَها  ـ  َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر  ـ  َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ   َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة...  ـ  َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ لِّلَّ

به ترتیب عزت نفس علت و معلول چیست؟ - 48

تسلیم و بندگی خدا - باقی ماندن بر عزم و تصمیم  حفظ پیمان با خدا - باقی ماندن بر عزم و تصمیم 

حفظ پیمان با خدا - احساس حضور در پیشگاه خدا  تسلیم و بندگی خدا - احساس حضور در پیشگاه خدا 

ُهْم َیْحَذُروَن ) چیست؟ به ترتیب شرایط برحذر بودن از کیفر و عقوبت الهی ( لََعلَّ - 49

شناخت عمیق دین - انذار مردم - کوچ کردن  کوچ کردن - شناخت عمیق دین - انذار مردم 

کوچ کردن - انذار مردم - شناخت عمیق دین  شناخت عمیق دین - کوچ کردن - انذار مردم 

راهکار پیامبر و امامان براي عصر غیبت چه بود؟ این راهکار به چه منظور بود؟ با کدام عبارت قرآنی زیر در ارتباط است؟ - 50

یِن   ُهوا ِفی الدِّ تربیت دانشمندان - هشدار و انذار مردم به احکام و معارف دین -  لَِیَتَفقَّ

یِن ُهوا ِفی الدِّ تربیت دانشمندان - هشدار و انذار مردم از کیفر الهی -  لَِیَتَفقَّ

ًۀ   حضور در بین مردم - تداوم مرجعیت دینی -  لَِیْنِفُروا َکافَّ

ًۀ حضور در بین مردم - هشدار و انذار مردم از کیفر الهی -  لَِیْنِفُروا َکافَّ

بهره گیري رهبر از «اندیشه هاي اندیشمندان و متخصصان» بیانگر کدام وظیفۀ رهبري بوده است؟ این بهره گیري چه نتیجه اي را در پی دارد؟ - 51

تالش براي اجراي احکام و دستورات الهی- سبب رستگاري مردم می شود.

تصمیم گیري براساس مشورت- سبب رستگاري جامعه می شود.

تالش براي اجراي احکام و دستورات الهی- موجب پیشرفت و عدالت و تعالی جامعه می شود.

تصمیم گیري بر اساس مشورت- موجب پیشرفت و عدالت و تعالی جامعه می شود.
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میان مفاهیِم "ذلّت نفس" و "غفلت از خداوند" و "گرفتار آمدن در دام گناه" رابطۀ علیّت برقرار است. عنوان هریک، به ترتیب در کدام گزینه صحیح - 52
بیان شده است؟

علّت ــ معلول ــ علّت علّت ـــ معلول ــ معلول معلول ــ علّت ــ علّت معلول ــ علّت ــ معلول

امام عصر (عج) در پاسخ به اسحاق بن یعقوب به ترتیب درباره فقها و خود چه تعابیري را به کار برده اند؟ - 53

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

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

تکیه بر بندگی خداوند و پیوند با او، اهل بیت (علیهم السالم) را به چه منظوري می رساند و تمییز انسان در راستاي ارزش گذاري براي نیازهاي عالی و - 54
دانی، چیست؟

زندگی عزتمندانه - سیره اهل بیت (علیهم السالم) زندگی عزتمندانه - قرآن کریم

تن ندادن به ذلت و خواري - احکام تن ندادن به ذلت و خواري - سیرة پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله)

کدام عبارت توضیح مناسبی دربارة ریشۀ تمایالت عالی و دانی در وجود انسان می باشد؟ - 55

با رسیدن به تمایل به ایثار و حیا که مربوط به روح معنوي انسان است، از آن ها لذت نمی بریم و فقط خوشحال می شویم.

با رسیدن به تمایل به ایثار و حیا که مربوط به روح معنوي انسان است، از آن ها لذت نمی بریم و احساس موفقیّت نمی کنیم.

هنگامی  که به تمایل ثروت و شهوت که مربوط به بعد حیوانی انسان است دست می یابیم، از آن ها لذت نمی بریم و خوشحال نمی شویم.

هنگامی  که به تمایل ثروت و شهوت که مربوط به بعد حیوانی انسان است دست می یابیم، از آن ها لذت می بریم و خوشحال می شویم.

با توجه به آیات و احادیث بازتاب تسلیم و بندگی خداوند چیست و انسان عّزتمند در برابر مردم چه ویژگی خاصی دارد؟ - 56

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

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

کدام یک، معنی صفتی است که ائمه معصومین (علیهم السالم) آن را از ارکان فضایل اخالقی دانسته اند؟ - 57

نفوذناپذیري پرواپیشگی دادگري نیکوکاري

این سخن که: «ادارة جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و یک رهبري امکان پذیر است.» خاستگاه بیان کدام موضوع است؟ - 58

از آنجا که فقیه بیان کنندة قوانین و مقررات اجتماعی اسالم است، انتخاب وي نمی تواند مانند انتخاب ولی فقیه باشد.

از آنجا که ولی فقیه تنها بیان کنندة قوانین و مقررات فردي اسالم است، انتخاب وي می تواند مانند انتخاب مرجع تقلید باشد.

از آنجا که ولی فقیه بیان کنندة قوانین و مقررات اجتماعی اسالم است، انتخاب وي نمی تواند مانند انتخاب مرجع تقلید باشد.

از آنجا که فقیه بیان کنندة قوانین و مقررات اجتماعی اسالم است، انتخاب وي می تواند مانند انتخاب ولی فقیه باشد.

با استناد به آیات قرآنی، عزیزشدن در برابر گناه نتیجۀ چیست و مفهوم مستفاد شده از کدام آیه است؟ - 59

ایستادگی در برابر تمایالت نامشروع و روي آوردن به نیکی ها و دوري از گناه – (و الیرهق وجوههم قتُر و ال ذلُّۀ ...)

دنباله روي از هوي و هوس و روي آوردن به گناه و زشتی – (و الّذین کسبوا الّسیئات جزاء سیٍّئۀ ...)

ایستادگی در برابر تمایالت نامشروع و روي آوردن به نیکی ها و دوري از گناه – (و الّذین کسبوا ال ّسیئات جزاء س ٍّیئۀ ...)

دنباله روي از هوي و هوس و روي آوردن به گناه و زشتی – (و الیرهق وجوههم قتر و ال ذلُّۀ ...)

پایه و اساس پیشرفت نظام و حکومت اسالمی چیست و ظهور و بروز آن به چه صورت است؟ - 60

قدم گذاشتن رهبر در مسیر عدالت و کمال - ادارة جامعه براساس دستورات دین 

مشارکت و همراهی مردم - تنها نگذاشتن قافله ساالر در همۀ عرصه ها

قدم گذاشتن رهبر در مسیر عدالت و کمال - حفظ استقالل کشور و جلوگیري از نفوذ بیگانگان 

مشارکت و همراهی مردم - اعتماد روزافزون به مدیران و مسئوالن جامعه 

61 - She does not know much about computers, though she is an  .................. person.

educated education educate educating
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62 - Many modern architects insist on using materials native to the  ..................  that will blend into the

surrounding land

core mantle region culture

63 - Human languages are so different that a person may not understand someone from another 

..................  , country or continent at all.

region religion experience experiment

64 - Choose the different word in grammer.

homework advice luggage researcher

65 - We only have  ..................  coffee. Won’t you buy  ..................  when you go shopping?

a little / some a few / some a lot / much a few / a little

66 - There are more than two  ..................  languages in Africa and about thirteen  .................. in Oceania.

thousand / hundred thousands / hundreds thousand / hundreds thousands / hundred

67 - I would like to go on a long  ..................  by train.

journey travel journeys travels

68 - Sadly, modern way of life has changed young people’s .................. and many of them now prefer fast

food to homemade dishes.

emotion point region taste

69 - How well a child does at school is .................. by the level of parental education.

influenced measured prepared experienced

70 - One in seven road accidents is caused by drivers falling  .................. at the wheel.

emotional  angry asleep excited

71 - If Max helps us tomorrow,  ..................

we'll finish the job quickly it is much easier

I lent him my bike I'd pay him some money

72 - Choose the odd word out.

craftsman  potter  foreigner  carpet weaver  

73 - The report on average  .................. across Europe found that German families earn a lot more than

the rest in the continent.

attitudes customs discounts incomes

74 - There are no shirts left in this size, but we can .................. one for you tomorrow morning.

vary order  escape improve

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

not doing no doing not to do not do

76 - Having a healthy life requires all people to receive suitable .................. on eating habits.

education addiction prevention emotion
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77 - Flying kites has been .................. in public parks and gardens throughout the city since the beginning

of this month.

sociable effective forbidden necessary

78 - A: Alex, .................. the new movie by Spielberg? 

B: Yes, I .................. it two times last week. It was great.

did you see / have seen have you seen / have seen 

are you going to see / saw have you seen / saw

79 - A: When .................. spaghetti first? 

B: I guess I .................. spaghetti first in 1995 when I was in Italy.

have you eaten / ate did you eat / ate

did you eat / have you eaten have you eaten / have you eaten

80 - An amazing .................. of trees – some 100 native species – make spring in these mountains
uniquely spectacular.

point diversity institute consideration

بدون درنظر گرفتن هر گونه تغییر در ماده وراثتى یک یاختۀ دوالد (دیپلوئید)، چند مورد از موارد زیر قطعًا بین دو کروموزوم همتا مشابه است؟  - 81
الف. طول                        ب. شکل                  ج. حاالت متفاوت یک صفت              ج. محل سانترومر 

د. محتواي ژنی

5234

کدام عبارت نادرست است؟(با تغییر) - 82

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

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

27

I

سانتریول در سلول هاي جانوري .................. - 83

داراي تعدادي لولۀ کوچک تر پروتئینی هستند که در نُه دستۀ سه تایی سازمان یافته اند.  

در مرحلۀ وقفۀ اول، دو جفت است که عمود بر هم اند.  

ساخته شدن ریزلوله هاي پروتئینی رشته هاي دوك را موجب می شود.

در مرحلۀ پیش از تقسیم، در قطبین سلول یافت می شود.  

یاختۀ دیپلوئید، که داراي چهار کروموزوم است .................. - 84

در مرحله آنافاز میتوز در هر قطب سلول داراي چهار سانترومر است.

در مرحلۀ تلوفاز میتوز، مادة وراثتی مضاعف شده، وجود دارد.  

در مرحله پروفاز میتوز، کروموزم ها به تدریج همانند سازي می کنند، و با میکروسکوپ نوري می توان آنها را مشاهده کرد.  

) در سطح استوایی سلول وجود دارد.   4DNAدر مرحله متافاز میتوز،  مولکول ِدنا (

در تقسیم رشتمان (میتوز)، به ترتیب کدام واقعه قبل، و کدام واقعه بعد از عبارت زیر روي می دهد؟  - 85
" کروموزوم ها در وسط یاخته ردیف می شوند"

در هستۀ یاخته، سانترومر کروموزوم ها به رشته هاي دوك متصل می شوند - جدا شدن کروماتیدها با کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به کروموزوم انجام می شود.  

کروموزوم ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند - کوتاه شدن رشته هاي دوك عامل اصلی جدا شدن دو کروماتید از هم می شود.

کروموزوم ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند - تعداد کروموزوم ها در یاخته دو برابر می شود.  

پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچک تر تجزیه می شوند. - کروموزوم ها که اکنون داراي دو مولکول ِدنا هستند، به دو سوي یاخته (قطب) کشیده می شوند.  
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کدامیک از یاخته هاي زیر، نسبت به بقیه موارد سرعت تقسیم یاخته اي کمتري دارد؟ - 86

یاخته هایی که منشا آوندهاي چوب پسین و آوند آبکش پسین در گیاه هستند.    یاخته هایی که منشا بافت چوب پنبه اي هستند.  

یاخته هایی که منشا پوستک در گیاه هستند.   یاخته هایی که منشا آوندهاي چوبی و آبکش نخستین در گیاه هستند.  

کدام گزینه دربارة همۀ رشته هاي دوك موجود در یک سلول مریستمی گیاه توت فرنگی، درست است؟ (با تغییر) - 87

به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند. تا صفحۀ میانی سلول ادامه می یابند.

در حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ها اهمیت دارد. در پی حرکت جفت سانتریول ها شکل می گیرند.

یکی از وظایف دستگاه تولیدمثل زنان همانند دستگاه تولید مثل مردان، .................. - 88

ایجاد محیطی مناسب براي نگهداري و ذخیرة سلول هاي جنسی است.

تولید هورمون جنسی تستوسترون است هر چند به میزان بسیار جزئی نسبت به مردان است.

ایجاد شرایط مناسب براي لقاح اسپرم و تخمک است.

تولید یاخته هایی هستند که فاقد کروموزوم همتا هستند. 

به ترتیب چه روش هایی براي تولید مثل غیرجنسی در زنبق، نرگس، سیب زمینی و توت فرنگی به کار می رود؟ - 89

ساقۀ رونده، پیاز، زمین ساقه ، غده زمین ساقه، پیاز، غده، ساقۀ رونده ساقۀ رونده، پیاز، غده، زمین ساقه زمین ساقه، پیاز، ساقۀ رونده، غده

در مورد دستگاه تناسلی مرد، کدام گزینه نادرست است؟ - 90

سلول هاي بینابینی داراي  کروموزوم بوده و فعالیت خود را از دوران بلوغ آغاز می کنند.

هیپوتاالموس همانند هیپوفیز در فعالیت اسپرم سازي نقش دارد.

اسپرم ها با کمک انقباض ماهیچه هاي صاف جدار لولۀ اسپرم بر حرکت کرده و از طریق میزناي از بدن خارج می شوند.

تعداد غدد برون ریز در دستگاه تولیدمثلی مرد  عدد می باشد که اسپرم فقط از میان یکی از آن ها عبور می کند.

46

5

 

با توجه به شکل روبه رو، کدام گزینه در مورد مرحلۀ تقسیم و عدد کروموزومی یاختۀ اولیه به درستی بیان شده است؟ - 91

مرحلۀ پروفاز میوز دو  مرحلۀ پروفاز میوز یک 

مرحلۀ پروفاز میوز یک  مرحلۀ پروفاز میتوز 

2n = 8n = 4

2n = 82n = 4

رگ هایی که به شکل مارپیچ درون بند ناف قرار دارند: - 92

داراي مواد مغذي، اکسیژن و بعضی از پادتن ها هستند که از طریق جفت به جنین منتقل می شوند.

داراي موادي از جمله اوره، اسید اوریک است تا در جفت به خون مادر منتقل  شوند.  

سرخرگ هایی هستند که خون را از جفت نهایتا به دهلیز راست قلب جنین هدایت می کنند. 

سیاهرگ هایی هستند که خون را از پرز هاي کوریون در جفت به سمت جنین هدایت می کنند.

کدام گزینه، عبارت درستی را بیان می کند؟ - 93

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

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

کدام گزینه عبارت درستی را بیان می کند؟ - 94

جنس طنابی که تخمدان را به دیوارة رحم متصل می کند، یک نوع بافت است که یاخته هاي آن تک هسته اي هستند.

پس از تولد تعداد یاخته هاي فولیکولی افزایش نمی یابد.

هنگام تخمک گذاري عالوه بر یاخته هاي خارج شده، مقداري مایع نیز خارج می شود.

داخل لوله هاي رحم از نوعی بافت پیوندي مخاطی و مژکدار تشکیل شده است.  
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؟
شکل مقابل، بخشی از چرخه ي تخمدان انسان را نشان می دهد. کمی قبل از مرحله اي که عالمت سؤال نشان داده شده است، کدام هورمون تخمدانی، - 95

بیش تر ترشح می شود؟ (با تغییر) 

استروژن پروژسترون

محرك فولیکولی  لوتئینی کننده

در کدام یاخته هاي انسان، تعداد کروموزوم ها با یکدیگر مشابه است؟  - 96

اسپرماتید - یاخته هاي الیۀ زایندة تخمدان در دوران جنینی 

یاخته اي که در یک دورة جنسی از تخمدان آزاد می شود و در اطراف آن تعداد زیادي یاخته پیکري قرار دارد - یاخته اي درون لولۀ اسپرم ساز که به اسپرم تمایز می یابد.

اسپرماتوسیت ثانویه - بخشی درون تخمدان که از باقیماندة یاخته هاي فولیکولی به وجود می آید.

اسپرماتوسیت اولیه - دومین جسم قطبی 

به طور طبیعی در .................. همۀ سلول هاي تقسیم شونده ..................  - 97

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

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

آنافاز میوز - کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند.

تلوفاز میتوز - کروموزوم ها تک کروماتیدي هستند. 

کدام گزینه در رابطه با یک سلول  درست است؟  - 98

: جداشدن کروموزوم هاي هم ساخت و کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر  آنافاز  : اتصال هر کروموزوم دوکروماتیدي از دو طرف به رشته هاي دوك  پروفاز 

: ایجاد هسته هایی با کروموزوم هاي دوکروماتیدي  تلوفاز  : ردیف شدن کروموزوم هاي غیرهمتا در استواي یاخته  متافاز 

2n

11

22

در یک فرد بالغ، همۀ فولیکول هاي ..................  - 99

نابالغ دوران جنینی شامل یک اووسیت اولیه و یک گویچۀ قطبی می باشند.

بالغ در تخمدان شامل یک اووسیت حاوي تعدادي کروموزوم دوکروماتیدي است. 

درون تخمدان که با  تحریک شده و رشد خود را آغاز می کنند به جسم زرد تبدیل می شوند.

درون تخمدان در نهایت یک گامت را تولید می کنند.

LH

زنبور عسل ملکه .................. . - 100

مغز آن، از دو گره عصبی به هم جوش خورده تشکیل شده است. 

می تواند عمدة اطالعات خودش را به صورت امواج فروسرخ درك کند.

یاخته هاي پیکري آن ها، از هر کروموزوم داراي  نسخه بوده و توانایی بکرزایی دارد. 

داراي چشم مرکب است که هر واحد بینایی آن، تصویري موزاییکی ایجاد کرده و به مغز می فرستد.

2

به طور طبیعی، در مراحل چرخۀ یاخته اي اووسیت اولیۀ فردي بالغ، .................. - 101

ضمن فشرده شدن کروموزوم، سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند.  

تشکیل پوشش هسته در اطراف هر مجموعه کروموزومی قبل از ایجاد حلقۀ انقباضی در استواي یاخته روي می دهد.

پس از آنکه کروموزوم هاي مضاعف شده در دو قطب سلول تجمع یافتند، هر سلول کشیده تر و بزرگ تر می شود.

در مراحل قبل از مرحله ي تلوفاز ،  همواره تعداد رشته هاي دوك از سانترومر هاي موجود در هسته بیشتر است.

به طور معمول، کدام عبارت، دربارة نوعی پردة جنینی که به دیوارة رحم مادر نفوذ می کند، نادرست است؟ - 102

تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه می یابد. باعث اختالط خون جنین و مادر می شود.

حاصل تقسیم و تمایز تعدادي از یاخته هاي بالستوسیست است.  در انتقال مواد مغذي به جنین نقش مؤثري دارد. 
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در چند مورد از موارد زیر ممکن است مرگ برنامه ریزي شده رخ دهد؟  - 103
الف) حذف انگشتان پا در دوران جنینی مرغ 

ب) از بین رفتن سلول هاي آسیب دیده در اثر سوختگی 

ج) اتصال لنفوسیت  کشنده به سلول آلوده به ویروس 
د) مصرف قرص هاي ضدبارداري به مدت طوالنی 
هـ) اتصال پروتئین هاي مکمل به غشاي میکروب 

و. بلعیده شدن گلبول قرمز توسط ماکروفاژ

T

4123

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد میتوز و میوز در انسان نادرست است؟    - 104

الف) مقدار  در پرومتافازمیتوز و پروفاز  میوز برابر است. 

ب) تعداد سانترومرها در پروفاز میتوز و پروفاز  میوز برابر است. 

ج) تعداد کروموزوم ها در پرومتافاز میتوز و متافاز  میوز برابر است. 

د) مقدار  در آنافازمیتوز دو برابر مقدار  در متافاز  میوز است.

ج، د  الف، د  ب، ج  الف، ب 

DNAI

II

II

DNADNAII

یاخته هاي سرتولی در مردان  .................. - 105

درون لوله اي پیچیده و طویل قرار دارند. براي هورمون  گیرنده دارند.

از تقسیم سلول هاي اسپرماتوگونی در دیواره لوله هاي اسپرم ساز ساخته می شوند. می توانند عملکردي مشابه نوتروفیل ها داشته باشند.

LH

کدام عبارت زیر درست است؟   - 106

قرارگیري بیضه ها در خارج از بدن براي فعالیت بیضه ها و تمایز صحیح اسپرم ها ضروري است.

قرارگیري بیضه ها در پایین حفره شکمی و وجود رگ هاي کوچک در بیضه ها به تنظیم دما براي فعالیت بیضه ها کمک می کند.

قرارگیري کیسه هاي بیضه در خارج از محوطه شکمی باعث می شود دماي درون آنها سه درجه پایین تر از دماي بدن باشد.

تولید ذخیره، بلوغ اسپرم و تولید تستوسترون همگی در خارج از حفره شکمی انجام می گیرد.

در رابطه با اسپرم، کدام درست است؟  - 107

اسپرم ها با قرار گرفتن در درون لوله هاي پیچیده و طویل اپیدیدیم درون بیضه ها توانایی تحرك را کسب می کنند.

کیسه اي پر از آنزیم، بیشترین قسمت سر اسپرم را تشکیل می دهد و تعداد زیادي میتوکندري در کوچک ترین بخش اسپرم وجود دارد.

اسپرم ها از  غده، ترشحات قلیایی دریافت می کنند.

سلول هایی در دیواره لوله هاي اسپرم بر، عالوه بر نقش درتمایز اسپرم ها، بیگانه خواري باکتري ها را نیز به عهده دارند.

3

کدام در مورد هر فولیکول زنانه پس از تولد، درست می باشد؟   - 108

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

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

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

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

به طور معمول در دوره جنسی زنانه، هنگام تشکیل جسم زرد، قطعًا .................... .  - 109

اولین جسم قطبی تشکیل شده است. تخمک نابالغ، کروماتیدي است.

اسپرم با اووسیت ثانویه برخورد و لقاح صورت می گیرد.  دیواره رحم بیشترین ضخامت خود را دارد.   
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همه جانورانی که لقاح داخلی دارند .................... .    - 110

اسکلت داخلی از جنس غضروف یا استخوان دارند. گردش خون بسته دارند.

توانایی تولید آمونیاك در سلول هاي خود را دارند. داراي دفاع اختصاصی هستند.  

( (2

( (3

( (4

( (1

 

با توجه به شکل زیر، کدام گزینه نادرست است؟ - 111

، در آینده نقشی در تغذیۀ جنین دارد.  بخش  همانند بخش 

، در آینده مانع تخمک گذاري فرد باردار می شود. بخش  برخالف بخش 

، در آینده همۀ بافت هاي مختلف جنین را می سازد. بخش  برخالف بخش 

، در آینده بر قطر هر دو نوع رگ خونی آن افزوده می گردد.  بخش  همانند بخش 

24

13

34

41

کدام گزینه، دربارة همۀ جانورانی صادق است که زاده هایشان را به کمک غدد شیري خود تغذیه می کنند؟ - 112

گوارش میکروبی در آن ها، پس از گوارش آنزیمی صورت می گیرد.

در شرایطی، بازجذب آب از مثانۀ آن ها به خون افزایش پیدا می کند. 

فشار خون ریوي در آن ها، کمتر از فشار خون گردش عمومی بدن است. 

در شرایط بارداري، سرخرگ هاي بند ناف، خون جنین آن ها را به جفت منتقل می کند.

در بدن یک زن سالم و بالغ؛ چند مورد دربارة هر یاخته اي که در روز  چرخۀ جنسی از تخمدان خارج می  شود، درست است؟  - 113
الف) در غدد جنسی فرد، در پی تقسیم نامساوي سیتوپالسم  به  وجود آمده است. 

ب) درون لولۀ رحمی فرد، توانایی انجام لقاح با اسپرم هاي متحرك را دارند. 

ج) در پی تقسیم میوز نوعی یاخته با دو کروموزوم جنسی در یک فولیکول تولید شده است. 
د) بعد از ایجاد رابطۀ بازخوردي مثبت بین هورمونی جنسی و هورمون هاي هیپوفیزي از تخمدان آزاد می شوند.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

14

1

در طی تقسیم میتوز یک یاختۀ گیاهی سالم، در مرحلۀ  .................. از  ..................  اتفاق می افتد. - 114

آنافاز، تجزیۀ پروتئین ناحیۀ سانترومر بعد - افزایش تعداد فام تن (کروموزوم)ها  

پروفاز، افزایش فاصلۀ بین جفت میانک (سانتریول)ها قبل - تشکیل رشته هاي دوك  

تلوفاز، کاهش فشردگی فام تن (کروموزوم)ها بعد - تولید دو یاخته با مادة ژنتیکی یکسان

متافاز، رسیدن فام تن (کروموزوم)ها به حداکثر فشردگی قبل - قرارگیري آن ها در استواي یاخته

در مراحل تقسیم میتوز یک یاختۀ گیاهی، کدام واقعه پس از سایرین رخ می دهد؟ - 115

رشته هاي فامینه (کروماتین)، دستخوش تغییر می شوند.   رشته هاي دوك تقسیم شروع به تشکیل شدن می کنند.

کروماتین ها به واسطۀ میکروسکوپ نوري دیده می شوند.   آنزیم هایی باعث تجزیۀ کامل پوشش هسته می شوند.

 

مطابق شکل روبرو، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  «در مرحله اي که بالفاصله .................. از این - 116
مرحله قرار دارد .................. انتظار است.» 

الف) قبل - تجزیۀ پوشش شبکۀ آندوپالسمی دور از         
ب) بعد - افزایش تعداد کروموزوم هاي یاخته قابل 

ج) قبل - اتصال رشته هاي دوك به کروموزوم ها قابل        
د) بعد - افزایش طول رشته هاي دوك تقسیم دور از

1234

13

تجربی - 31011

ام اس بوك



چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب و صحیح تکمیل می کند؟  - 117
« در تقسیم میتوز یک یاختۀ بنیادي در مغز استخوان، در مرحله اي که .................. » 

الف) تعداد کروموزوم ها لزومًا عددي زوج می شود، گروهی از رشته هاي دوك میتوزي بلندتر می شوند. 
ب) پوشش هسته مجدداً تشکیل می شود، شیار تقسیم یاخته نیز شروع به شکل گیري می کند. 

ج) دوك میتوزي تشکیل می شود، پوشش هسته شروع به از بین رفتن می کند. 
د) پروتئین  اتصالی در ناحیۀ سانترومر تجزیه می شوند، کروموزوم ها در بیشترین فشردگی قرار دارند. 

1234

با توجه به مرحلۀ پرومتافاز، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کنند؟  - 118
« در مرحله اي که بالفاصله  ..................  از این مرحله قرار دارد،  .................. » 

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

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

1234

به طور معمول در یک زن بالغ ، هر مام یاخته اي که .................. - 119

در نیمۀ دوم دورة جنسی در تخمدان باقی می ماند، فاقد پروتئین میوزین در سیتوپالسم خود است.

داراي فام تن هاي دو فامینکی است، تقسیم کاستمان خود را در مرحلۀ پروفاز  متوقف کرده است.

از بخش ابتدایی لولۀ فالوپ وارد اندامی کیسه مانند می شود، امکان ندارد توسط زامه لقاح یافته باشد.

 توسط یاخته هاي دیپلوئید احاطه شده است، ضمن تقسیم حداقل یک جسم قطبی را ایجاد خواهد کرد.  

1

به طور معمول در مهره هاي نوعی جانور ماده، رسوبی از نمک هاي کلسیم یافت نمی شود، کدام ویژگی، دربارة این جانور صحیح است؟ - 120

می تواند تخمکی با اندوختۀ زیاد و دیواره اي چسبناك و ژله اي تولید کند.  با فشار جریان آب به سمت بیرون، به سمت مخالف حرکت می نماید. 

خون پس از عبور از سینوس سیاهرگی، ابتدا به حفرة بزرگتر قلب وارد می شود. توسط ساختار ویژه اي، محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می کند.

کدام یک از واحدهاي زیر واحد شار مغناطیسی در SI است؟ - 121

ولت

ژول

ژول

ولت

آمپر

ژول

ژول

آمپر

 

شکل زیر مقطع سیم راست حامل جریانی را با صفحه نشان می دهد. در حالی که سیم از دو نخ آویزان است در یک میدان مغناطیسی به حال تعادل - 122

قرار دارد و نخ ها با راستاي قائم زاویه  درجه می سازند. اگر جرم سیم  گرم و طول آن  متر بوده و از آن جریان  آمپر بگذرد، جهت میدان
مغناطیسی و بزرگی آن کدام است؟

 تسال  تسال 

 تسال  تسال 

452000٫54

1B ↓1B ↑

2–√

2
B ↓

2–√

2
B ↑

    

B

F

نیروي  وارد بر الکترونی که در میدان مغناطیسی  در حرکت است، در شکل نشان داده شده است. جهت سرعت الکترون کدام است؟ (  - 123

روي صفحه و  درون سو است.)

گزینه هاي  و  می توانند درست باشند.

F
→

B
→

B
→

F
→

↖v
→

→v
→

↗v
→23
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شکل هاي زیر، چهار آرایش را نشان می دهد که در آن سیم هاي موازي حامل جریان  در گوشه هاي مربعهاي مشابه قرار گرفته اند و سیم ها بلند و - 124
همگی عمود بر صفحه اند. در کدام شکل بزرگی میدان مغناطیسی برآیند در مرکز مربع بیش ترین مقدار را دارد؟

    

I

3)) 2))

Iدر حال افزایش

1))

Iدر حال افزایش

Iدر حال کاهش

در شکل هاي زیر شدت جریان  در سیم مستقیم نشان داده شده است. جهت جریان القایی در کدام شکل صحیح است؟ - 125

( ) و ( )

( )

  ( )

( )

I

12

1

2

3

پیچه اي داراي  حلقه است و شار مغناطیسی  از آن می گذرد. این شار مغناطیسی به طور منظم کاهش پیدا کرده و در نهایت در - 126

مدت  به صفر می رسد. اگر مقاومت الکتریکی این مدار  باشد، چند کولن الکتریسیتۀ القایی در این مدار شارش پیدا می کند؟

1000٫05(W b)

Δt5Ω

1μC1C10μC10C

10 15 30

φ

t s( (

wb( (

10 3-

نمودار شار عبوري از حلقه اي بر حسب زمان به صورت روبروست. نیروي محرکۀ القایی در بازة زمانی  تا  ثانیه چند ولت است؟  - 127020

− V
1
3V

10−4

3

V
−10−4

3
V10−4

I

2
3

1
در شکل مقابل سیم حامل جریان ثابت است ولی قاب را می توانیم حرکت دهیم. در این صورت قاب را به کدام یک از جهت هاي نشان داده شده - 128

حرکت دهیم تا جریان در حالت اول ساعتگرد و در حالت دوم جریانی در آن القا نشود؟ (به ترتیب از راست به چپ)

2 − 33 − 2

1 − 31 − 2

اگر جریان الکتریکی عبوري از یک سیم لوله  کاهش یابد، انرژي آن از  به  کاهش می یابد. ضریب القاوري این القاگر چند - 129
هانري است؟

0٫2A40μJ10μJ

0٫55050٫5 × 10−3

V

P

+

+_

_

+ در شکل رو به رو براي آن که پروتون منحرف نگردد جهت میدان مغناطیسی الزم چگونه است؟ - 130

به طرف راست برونسو

درونسو به طرف چپ
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قابی مستطیل شکل با مساحت شامل  حلقه بوده و مقاومت آن  است. این قاب عمود بر میدان مغناطیسی به بزرگی  قرار - 131

دارد. این قاب   می چرخد تا دوباره عمود بر خطوط میدان مغناطیسی قرار بگیرد. اگر میزان بار القایی در قاب  میلی کولن باشد، تعداد حلقه هاي
آن کدام است؟  

50cm2N9Ω900G

180∘60

601206001200

بار  با سرعت  و جرم  وارد یک میدان مغناطیسی افقی و یکنواخت  که عمود بر راستاي حرکت بار  - 132

است، می شود. شتاب جاذبه در محل،  است. جهت و اندازة میدان مغناطیسی مطابق با کدام گزینه باشد تا شتاب ذره در لحظه ورود به

میدان برابر  باشد؟

درون سو،  درون سو،  برون سو،  برون سو، 

q = 400μC= −400 ( )v ⃗  i ⃗  m

s
20gB⃗ q

= −10 ( )g ⃗  j ⃗  m

s2

= −3a ⃗  g ⃗ 

3٫75T3٫75T5T5T

سیم لوله اي با  دور، مقاومت الکتریکی  و مساحت سطح مقطع  سانتی متر مربع عمود بر یک میدان مغناطیسی یکنواخت قرار دارد. - 133

میدان مغناطیسی به چه آهنگی برحسب  باید تغییر کند تا جریانی به شدت  در سیم لوله القا شود؟

40010Ω25
T

s
2mA

0٫040٫20٫020٫4

 K

RA

مطابق شکل زیر، القاگري به یک مقاومت به صورت متوالی بسته شده است. بعد از بستن کلید، عدد نشان داده شده توسط آمپرسنج برحسب زمان - 134
مطابق کدام گزینه تغییر می کند؟

  

I
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I

t

 

  

I

t

   

I

t

 

εΩ V
M

I

A

N2 1=8 Ω1/5

ε2

3

I1= 4

Ω3

0/02L = H  

در مدار شکل زیر انرژي ذخیره شده در القاگر  میلی ژول است. نیروي محرکۀ  چند ولت است؟ ( است) - 13540ε2− = 4VVM VN

1

5

7

13

آهنربا

A

یک آهنربا را رها می کنیم تا مطابق شکل از میان یک سیم پیچ که آمپرسنجی به آن متصل شده سقوط کند. از بین نمودارهاي زیر کدام نمودارها - 136
جریان آمپرسنج و شتاب آهنربا را برحسب زمان به ترتیب به صورت کیفی درست نمایش می دهند؟ 

نمودار ستون الف ستون ب ستون ج ستون د 

 
t

 
t

 
t

 
t

جریان 

 t

a

g

 t

a

g

 t

a

g

 t

a

g

شتاب 

ستون ب- ستون د  ستون د- ستون ج  ستون ج- ستون الف  ستون الف- ستون ب 
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در شکل مقابل، سیم لوله فاقد هسته از سیمی به طول  متر ساخته شده است و قطر مقطع هر حلقه،  می باشد. بزرگی میدان مغناطیسی - 137

به وجود آمده در داخل سیم لوله  می باشد. طول سیم لوله چند  بوده است؟

121cm

40Gacm

360

18

180

36

مطابق شکل زیر، دو الکترون در راستاي موازي با هم و با سرعت یکسان یکی به طرف داخل صفحه و دیگري به صورت برون سو در حال حرکت - 138

است. بردار میدان مغناطیسی حاصل از هر کدام از الکترون ها در نقطۀ  در کدام شکل به صورت صحیح نشان داده شده است؟

        

        

M

حلقه اي به مساحت  عمود بر خطوط میدان مغناطیسی یکنواختی قرار دارد. اگر حلقه را  حول محوري که منطبق بر خطوط میدان است - 139
دوران دهیم، شار عبوري از آن چند درصد تغییر می کند؟

8cm
237∘

0406080

           

جهت جریان القایی در شکل هاي مقابل از راست به چپ مطابق کدام گزینه است؟ - 140

هر دو جریان ساعتگرد 

هر دو پادساعتگرد 

) ساعتگرد  ) پادساعتگرد و جریان ( جریان (

) پادساعتگرد ) ساعتگرد و جریان ( جریان (

12

12

 

در شکل مقابل میدان مغناطیسی یکنواخت و عمود بر صفحه و درون سو به بزرگی  تسال وجود دارد و سیم هاي رساناي  و  ساکن و میله - 141

رساناي بلند با سرعت  به سمت راست در حرکت است. اگر در لحظه  از مکان  عبور کرده باشد آهنگ متوسط تغییرات شار مغناطیسی

داخل حلقه در  دوم چند واحد  است؟

0٫2ABAC

10
cm

s
t = 0M

2sSI

0٫01

0٫02

0٫1

0٫2
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سطح پیچۀ مسطح دایره اي شکلی به مساحت  را عمود بر خط هاي میدان قرار می دهیم و شار گذرنده از آن برابر  می شود. اگر همین پیچه را - 142
به صورت یک قاب مربعی در بیاوریم و به همان صورت داخل همان میدان قرار دهیم، شار گذرنده از آن چقدر خواهد شد؟

64πϕ

ϕπϕϕ
π

2
ϕ

π

4

x

y

O

N

الکترونی مطابق شکل از نقطۀ  شروع به حرکت می کند و تحت تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت  در ناحیۀ محصور در دایره، به نقطۀ  در - 143

صفحۀ  می رسد. محورهاي  و  مطابق شکل و محور عمود بر صفحه و جهت مثبت آن رو به بیرون است. جهت میدان مغناطیسی کدام گزینه است؟

OBN

xOyxy

+y

−y

+Z

−Z

حلقه اي به مساحت  بر میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی  تسال عمود است. اگر در مدت  ثانیه میدان مغناطیسی با تغییر جهت به - 144

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

800cm
2820

1
8

562802836

 
t (s )

(wb)Φ

6

30

یک پیچۀ مسطحی شامل  دور سیم است که داراي مقاومت  اهم است. شار مغناطیسی گذرنده از پیچه برحسب زمان مطابق نمودار مقابل - 145

است. جریان القایی متوسط در  ثانیۀ دوم چند آمپر است؟

2025

4

42

10٫5

کدام مورد از مطالب زیر درست است؟  - 146
الف) با رشد جمعیت و افزایش مصرف پوشاك صنعت نساجی پدیدار شد. 

ب) امروزه با تولید میلیون ها تن الیاف مصنوعی دیگر از الیاف طبیعی استفاده نمی شود.
پ) با رشد جمعیت شیمی دان ها از طالي سیاه براي تولید الیاف جدیدي براي شرکت هاي نساجی استفاده کردند. 

ت) با ظهور صنعت نساجی و تولید الیاف از منابع طبیعی نیازهاي جامعه به پوشاك برطرف شد.

ب و پ الف و پ ب و ت الف و ت

شمار پیوندهاي بین اتم ها، در کدام دو مولکول برابر است؟ - 147

اتیل آمین- اتانوییک اسید آمونیاك- متانول   کربن دي اکسید- متان اتانول- متانوییک اسید

O

O

O

CH 3

HO با توجه به فرمول ساختاري «آسپرین» کدام عبارت نادرست است؟ - 148

فرمول مولکولی آن  است. داراي گروه عاملی کربوکسیل و استري است.

داراي  جفت الکترون ناپیوندي است. داراي گروه عاملی کربوکسیل و حلقۀ آروماتیک است.

C9H8O4

7

در یک ترکیب آلی داراي گروه عاملی هیدروکسیل با کاهش تعداد اتم کربن ویژگی ............ و با افزایش تعداد اتم کربن ویژگی ............... - 149
افزایش می یابد.

آب دوستی- آب دوستی    آب گریزي- آب دوستی آب گریزي- چربی دوستی آب دوستی- آب گریزي
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چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  - 150
الف) با افزایش تعداد اتم کربن در الکل ها، نیروهاي واندروالسی قوي تر می شوند. 

ب) بوي خوش گل یاسمن به دلیل وجود نوعی استر است. 
پ) در فرمول ساختاري ویتامین (آ) عالوه بر گروه عاملی آلکن یک عامل هیدروکسیل (الکل) نیز وجود دارد. 

ت) در ویتامین  بخش ناقطبی مولکول بر بخش قطبی غلبه می کند. 

- پنتانول» کم تر از یک گرم در  گرم آب است. ث ) انحالل پذیري «

K

1100

1234

OH

چه تعداد از عبارت هاي زیر دربارة ساختار مقابل (منتول) صحیح است؟ الف) تعداد اتم هاي کربن در ساختار آن نصف اتم هاي - 151
هیدروژن است. 

ب) داراي حلقۀ کربنی آروماتیک است. 
پ) داراي یک گروه عاملی هیدروکسیل است. 

ت) در ساخت برخی پمادهاي ویژة کاهش درد عضالنی استفاده می شود. 
ث ) داراي دو شاخۀ فرعی متیل است.

1235

در مقایسۀ اتیل بوتانوآت با سیانواتن، کدام مورد، درست است؟ - 152

کاربرد مشابهی در تهیۀ پلیمرها دارند. 

شمار جفت الکترون هاي پیوندي در مولکول آن ها، یکسان است. 

نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به شمار اتم هاي کربن در مولکول آن ها، برابر است. 

اتم هاي کربن با عدد اکسایش مشابه هر یک از سه اتم کربن مولکول سیانواتن، در مولکول این استر یافت می شود.

در کدام گزینه مقایسۀ انجام شده صحیح است؟ - 153

جرم مولی: نایلون > گلوکز > سیکلو هگزان > بنزن نیروي بین مولکولی: پلی اتن > نفتالن > پروپان > آب

اندازة مولکول: دکان > نشاسته گندم تعداد اتم: بنزآلدهید > هیدرازین > بنزوئیک اسید > انسولین

در  کیلوگرم از یک نمونه پلی پروپن، چند واحد تکرار شونده وجود دارد؟  - 15420

( C = 12, H = 1 g ⋅ mo )l−1

: 6٫02 ×NA 1023

86 × 102528٫7 × 102328٫7 × 102586 × 1023

کدام دو گزینه نادرست هستند؟  - 155

، فلزي محکم و مقاوم است که از آن به عنوان کاتالیزگر در تهیه پلی اتن استفاده می شود.  الف) 
ب) تفلون مانند نایلون، یک درشت مولکول است؛ اما برخالف آن در طبیعت یافت نمی شود. 

پ) مونومر سازندة تفلون، تترافلوئورواتان با فرمول  است. 

ت) نسبت جفت الکترون هاي ناپیوندي به جفت الکترون هاي پیوندي در مونومر سازندة تفلون برابر همین نسبت در  می باشد.

الف و ت ب و پ پ و ت الف و ب

T i22

C2F4

SO3
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از واکنش استیک اسید با یک الکل پنج کربنی براي تهیۀ یک استر (اسانس موز) استفاده می شود. در صورتی که بازدة درصدي واکنش  باشد، - 156

از واکنش یک مول استیک اسید با مقدار کافی از این الکل، چند گرم از این استر به دست می آید؟  

%80

(O = 16,C = 12,H = 1 : g ⋅ mo )l−1

C COOH + OH + OH3 C5 H11 ⇌
H +

C7 H14O2 H2

104112121130

CH 3

H H H H

CH CH 3HH3H C3H C

CH2OH

3

 

اگر ویتامین آ با ساختار زیر، با استفاده از اتانوییک اسید به استر مربوطه تبدیل شود، کدام مورد، درست است؟ - 157

فراوردة واکنش، نوعی پلی استر است.

انحالل پذیري آن در آب، افزایش می یابد.

خاصیت آبگریزي فراوردة آلی، کاهش می یابد.

جرم فراوردة آلی از مجموع جرم دو واکنش دهنده، کمتر است.

مخلوطی از  مول اتانوئیک اسید و  مول اتانول در مجاورت  گرما داده  شده است. اگر در پایان واکنش،  آب تولید شود، بازده - 158

)، به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟   درصدي واکنش و جرم استر تولید شده (برحسب 

55SH2 O472g

g(O = 16,C = 12,H = 1 : g ⋅ mo )l−1

C COOH + OH C COO + OH3 C2 H5 −→−
H +

H3 C2 H5 H2

352, 80264, 80352, 90264, 90

چند مورد از گزینه هاي زیر جملۀ «مولکول وینیل کلرید از نظر .................. مشابه مولکول .................. است» را به درستی کامل می کند.  - 159
الف) شمار پیوندهاي دوگانه - سیانو اتن 

ب) نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به کربن - سبک ترین هیدروکربن سیرنشده 
پ) شمار پیوندهاي یگانه کربن - هیدروژن - فرار ترین آلکان مایع در دماي اتاق 

ت) شمار اتم هاي هیدروژن - ساده ترین آلکین

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

در کدام گزینه جاهاي خالی به درستی پرشده اند؟  - 160
الف) با افزایش طول زنجیر هیدروکربنی در الکل ها نیروي .................. بر هیدروژنی غلبه می کند و ویژگی ناقطبی الکل .................. می یابد. 

ب) کرفس، کلم سفید و کلم بروکلی از منابع مهم ویتامین .................. به شمار می روند.

واندروالس - کاهش -  واندروالس - کاهش -  واندروالس - افزایش -  CKKCواندروالس - افزایش - 

چند مورد از گزینه هاي زیر جملۀ «مولکول وینیل کلرید از نظر .................. مشابه مولکول .................. است.» را به درستی کامل می کنند؟  - 161
الف) شمار پیوندهاي دوگانه - سیانواتن 

ب) نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به کربن - سبک ترین هیدروکربن سیرنشده 
پ) شمار پیوندهاي یگانۀ کربن - هیدروژن - فرارترین آلکان مایع در دماي اتاق  

ت) شمار اتم هاي هیدروژن - ساده ترین آلکین

1234

کدام مطالب زیر دربارة کربوکسیلیک اسیدها نادرست هستند؟  - 162

آ) کربوکسیلیک اسیدهاي یک عاملی را می توان با فرمول  نشان داد که در آن  یک زنجیر هیدروکربنی یا اتم هیدروژن است. 

ب) شمار اتم هاي آشناترین عضو این خانواده  شمار اتم هاي بنزوئیک اسید است.

پ) نقطۀ جوش کربوکسیلیک اسیدها از نقطۀ جوش الکل هاي هم کربن باالتر است. 
ت) سه ویژگی قطبیت، نیروي بین مولکولی و چربی دوستی بوتانوئیک اسید از هگزانوئیک اسید کم تر است.

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

RCOOHR

1
3
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O

O

A:

B:

C OCH

OH

O

O

OC:

3

، اسید سازندة  و نام ترکیب  کدام است و اختالف جرم مولی اسید سازندة  و الکل با توجه به ساختارهاي شیمیایی داده شده، الکل سازندة  - 163

سازندة  چند گرم است؟                 

 

فورمیک اسید ـ پنتیل پروپانوات ـ 

OH

پروپیل پنتانوات ـ  OHOH
C

O OH

ـ

 

اتانول ـ فورمیک اسید ـ پروپیل پنتانوات ـ  

OH ـ پنتیل پروپانوات ـ 
C

O OH

 

اتانول ـ 

ABCA

B

(H = 1, C = 12, O = 16 : g ⋅ mo )l−1

32

28

32

28

ماده اي با فرمول مولکولی  به ترتیب چند ایزومر اسیدي و استري دارد؟ - 164

و  و  و  و 

C4H8O2

24332334

کدام یک از مطالب زیر درباره پلیمرهاي روبه رو درست است؟  - 165

ـ بوتن است.    آ) مونومر پلیمر «آ»، 

ب) در پلیمر «ب» اگر تعداد واحدهاي تکرارشونده برابر  باشد، جرم مولی آن برابر است. 

ـ متیل ـ 2 ـ پنتن نام دارد.  پ) مونومر پلیمر «ب» 
ت) درصد جرمی هیدروژن در مونومر ترکیب «آ» کم تر از مونومر ترکیب «ب» است.

  

n

n

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

2

5004٫2 × g ⋅ mo104
l
−1

4

با توجه به دو ترکیب مقابل چه تعداد از عبارت هاي داده شده صحیح است؟  - 166

الف) فرمول مولکولی ترکیب (الف)  است. 

ب) تفاوت جرم مولی این دو ترکیب برابر با  است. (  ,  ,  ) 

پ) هر دو ترکیب آروماتیک و داراي  الکترون ناپیوندي و ایزومر یکدیگر هستند. 
ت) یکی از گروه هاي عاملی موجود در ترکیب (الف) بخشی از یک حلقۀ پنج ضلعی در ویتامین ث است. 

 

COOCH

OH

H

H

COOH

OH

HH

H

H
H

H
3

الف

C8H8O3

15O = 16 : g ⋅ mol−1H = 1C = 12

12

1234
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الکل کربوکسیلیک اسید
( )I II

III

( )

( )

IV( )

با توجه به نمودار زیر، چند مورد از عبارت هاي زیر درست اند؟الف) در تبدیل  - 167

، جرم مولی واکنش دهندة آلی به اندازة  گرم از جرم مولی فراوردة آلی کمتر
است. 

ب) اگر در تبدیل فراورده، بوتیل پروپانوات باشد، الکل مصرفی  پروپانول بوده است. 

، اختالف شمار پیوندهاي اشتراکی بین واکنش دهنده و فراورده، یک پ) در تبدیل 
می باشد. 

، عدد اکسایش کربن بدون تغییر باقی می ماند. ت) در تغییر 

(III)12

−1

(I)

(IV )

43

21

نام اِستر حاصل از اسید سازنده استر انگور و الکل سازنده استر موز کدام است؟ - 168

پنتیل هپتانوات  متیل استات  اتیل اتانوات  بوتیل پنتانوات 

اختالف جرم بخش قطبی و بخش ناقطبی در  مول از یک الکل برابر  گرم است. کدام جمله زیر دربارة این الکل درست نیست؟ - 169

می تواند داراي دو ساختار متفاوت باشد.  به هر نسبتی در آب حل می شود.

برهمکنش غالب در آن از نوع هیدروژنی است.  آلکن هم کربن با آن سومین عضو خانواده آلکن ها است. 

0٫12٫6

در هر یک از جاهاي خالی واکنش زیر، فرمول شیمیایی کدام ماده باید قرار داده شود؟  - 170

 

++
O

H

O OH

 OH2

OO

H
C O

O

+− →−−−−
شرایط مناسب

⋯ ⋯ ⋯
(a)

⋯ ⋯ ⋯
(b)

b : CO2a :b : CH2 O3a :

b : OH2a :b : C − O − CH3 H3a :

جرم مولی یک کربوکسیلیک اسید (یک عاملی) دو برابر جرم کربن دي اکسید می باشد. این اسید چند پیوند کوواالنسی دارد؟  - 171

(C = 12 O = 16)

12131415

مادة داراي  ..................  ایزومر اتري و ..................  ایزومر الکلی است که نقطه جوش  ..................  در بین این ایزومرها نسبت به بقیه - 172
بیش تر است.

 و   و  و   و  و   و  و   و 

OC3H8

22C − − CC
|

OH

22C − C − C
|

OH

12C − − CC
|

OH

12C − C − C
|

OH

22
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براي تهیه  گرم پلی اتن با جرم مولی معین به تقریب چند لیتر گاز اتن نیاز است؟ (چگالی گاز هیدروژن در شرایط آزمایش  است)  - 1731000٫01
g

lit

C = 12 , H = 1
g

mol

715710700690

CH2OH

OH

OH

OH

OHO
کدام مطلب زیر، دربارة ترکیبی با ساختار روبه رو، نادرست است؟ - 174

CHOH در مولکول آن وجود دارد. چهار گروه

مولکول آن، داراي پنج گروه عاملی الکلی و یک گروه اتري است. 

با تشکیل پیوند هیدروژنی در آب حل می شود و مقدار انحالل پذیري آن مشابه اتانول است.

نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به شمار اتم هاي کربن در مولکول آن، مشابه مولکول هگزن است. 

)، با شمار اتم هاي کربن زنجیرة آلکانی را به درستی نشان می دهد؟ کدام نمودار، رابطۀ انحالل پذیري الکل ها ( - 175
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اگر  باشد حاصل   کدام است؟ - 176log 2 = klog(6 − 2 ) + 2 log(1 + )5
–

√ 5
–

√

2 + 4k4k1 + k2k

اگر  ،  و  باشد،  برابر است با  .................. - 177= 3logx
a= 6logx

b= 12logx
clogx

abc

1
96

96
3
4

12
7

اگر  باشد، آنگاه حاصل  کدام است؟ - 178log 2 + log 3 + log 4 = a
3 log 6 + log 64
log 24 + log 100

a2

a + 3
a + 3
a + 4

a

3a + 6
3a

a + 2

، از دو نقطه ي  و  بگذرد، کدام است؟ اگر نمودار تابع  - 179f(x) = a − 1(b)x
A(− , )

1
2

1
2

B(1, 11)f(−1)

−
3

4
−

1

2
−

1

4

3

4

فاصله ي نقطه ي تالقی دو منحنی به معادالت   و  ، از نقطه ي  کدام است؟ - 180y = 2x
y = + 4( )2

–
√

x+1
A(0, 4)

2345

23
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مجموعه  جواب نامعادلۀ  کدام است؟ - 181≥ −1log

2x+3
4

0٫5

( , ]
3
2

5
2

( , ]
−3
2

5
2

(−∞, ]
5
2

( , +∞)
−3
2

، تابع  در  داراي حد است؟ به ازاي کدام مقدار  - 182af(x) =

⎧

⎩

⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

6a + 1x2

3

− 4x + 4x2
− −−−−−−−−−

√

−2x + 4

x > 2

x = 2

x < 2

x = 2

−
1

24
−

1
48

1
24

1
48

حاصل  را به دست آورید. - 183

صفر

[− ]lim
x→

5π

6

+

1
xsin2

−4−5−3

1

1

2
با توجه به نمودار حاصل  کدام است؟ - 184

صفر

وجود ندارد 

[ ]lim
x→1+

2f(x) − 1
f(x) + 1

−1

1

حاصل  کدام است؟ - 185

صفر

[ ]lim
x→π

1
cos x

−1−23

نمودار   کدام است؟ - 186y =
1
5

log(x−1)
5

1

5

3

1 2 3  

با توجه به نمودار  کدام است؟ - 187f(f(x))lim
x→3+

53

01

حاصل عبارت  کدام است؟ - 18849
+

1
2

log
5

7√

− −−−−−−−
√

5 7√25 7√5 35
−−

√7 5√

اگر   باشد، آن گاه حاصل   کدام است؟ - 189= ylog27
12log32

6

15 − y

1 + y

10 − 15y

1 + y

15 − 5y

3 + y

10y

3 + y

24
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حد کسر  اگر  کدام است؟ - 190
( + 1 − ( + 1(x + h) 2 )2 x2 )2

h
h → 0

2( + 1)x
24x( + 1)x

2+ 1x
2

( + 1)x2 2

حاصل  کدام است؟ - 191

        

lim

x→
3π

4

1 + cot x

1 + tan x

−101+∞

اگر  آنگاه  کدام است؟ - 192= 2lim
x→−3

ax + 3a

1 − 5x + 16− −−−−−−√
a

a = 1a = −1a = 5a = −5

y

x_1

شکل روبه رو، نمودار تابع  است.  کدام است؟ - 193y = logU(x)
2

U(x)

x + 1(x + 1)−1

x − 11 − x

x

y

x

y

g f

1 2 3

1

2_
1_

1_1 2
3

1

2

1_

در شکل مقابل نمودار  و  رسم شده است. کدام حد موجود است؟ - 194fg

(f(x) + g(x))lim
x→1

lim
x→0

f(x)

g(x)

lim
x→−2

g(x)

f(x)

f(x) ⋅ g(x)lim
x→3

اگر  باشد، کدام تابع زیر نمی تواند  باشد؟ - 195= 3lim
x→2

f(x)

− 1x3
f(x)

3 + 4x + 1x
22 − x + 7x

35 + 3x − 4x
2+ 2 + 5x

3
x

2

در چه تعداد از توابع زیر  موجود است ولی  موجود نیست؟  - 196

ب)  الف)  

د)  ج)  

f(0)f(x)lim
x→0

f(x) = x−−√f(x) ={x

−x

x > 0
x < 0

f(x) ={ + 2x2

−2x − 2
x > 0
x ≤ 0

f(x) =
|x|

x

1234

اگر تابع  روي  پیوسته باشد، حدود  کدام است؟ - 197f(x) =
16

a cos 2x + 4
Ra

a ≠ 0 − 4 < a < aو4 > 4−4 < a < 4a > 4 a < یا4−

تابع  در کدام یک از بازه هاي زیر پیوسته است؟ - 198f(x) = ( + 3x + 2)[x]x2

(0, 3)(1, 4)(−3, 0)(−1, 2)

از معادالت  و  مقدار  کدام است؟ - 199+ = 2logx log2 log(−y)× = 13x+y 9x+x2 y2

40
81

32
81

2
27

7
27
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اگر  و  آنگاه حاصل  کدام است؟ - 200= 2 −loga
2 logb

2+ = 2
1
a

1
b

log + −7a2 b
2

7√

24814
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