
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی - 40111

ام اس بوك

در همۀ عبارت ها به استثناي عبارت  .................. آرایه هاي «تشبیه و پارادوکس» هر دو وجود دارد. - 1

صداي سایش بال هاي خیال تنها سخنی است که سکوت ابدي کویر را نشان می دهد.

کویر انتهاي زمین است، پایان سرزمین حیات است در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم.

شب کویر این موجود زیبا و آسمانی شبی است که از بامداد آغاز می شود، شب کویر به وصف نمی آید.

آن باغ پر از گل هاي رنگین و معّطر شعر و خیال در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد.

کدام بیت فاقد حسن تعلیل است؟ - 2

 پیداست که از روي لطیف تو حیا کرد   باران همه بر جاي عرق می چکد از ابر 

 گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد   رسم بدعهدي ایام چو دید ابر بهار

 که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد   گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت 

 من موي از مصیبت پیري کنم سیاه   چون جامه ها به وقت مصیبت سیه کنند 

نقش هاي اصلی و تبعی واژه هاي مشخص شده در بیت زیر به ترتیب کدام است؟  - 3
 اگر نه رشتۀ جان ها به یکدگر بسته است؟»  «چرا غم دگران می کند پریشانم  

مفعول، قید، مفعول، نهاد مضاف الیه، مسند، نهاد، مفعول نهاد، مسند، مفعول، نهاد نهاد، قید، مفعول، مفعول

نقش کلمات مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  - 4
«چو بگذشت، از پِس آن جنگ دشوار / از آن دریاي بی پایاب، آسان 
به فرزندان و یاران گفت چنگیز / که گر فرزند باید، باید این سان!»  

مضاف الیه - صفت - مسند  قید - صفت - مفعول صفت - قید - متمم صفت - مسند - نهاد

تعداد «ترکیب هاي اضافی» در همۀ گزینه ها یکسان است به جز  .................. - 5

 سرو روي مردان پر از گرد و خاك  زره لخت لخت و قبا چاك چاك

 که شد طالب رزم آن اژدها   به جز بازوي دین و شیر خدا  

 به سر کوفت شیطان دو دست دریغ  چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ

 شیر حق را دان منزه از دغل  از علی آموز اخالص عمل

در کدام عبارت «نقش تبعی» وجود ندارد؟ - 6

هرگز خداوند، جهان را و طبیعت را با پاییز و زمستان یا تابستان آغاز نکرده است.

سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است. نوروز یک جشن ملّی است که هرساله برپا می شود.

نوروز، داستان زیبایی است که در آن، طبیعت، احساس و جامعه، هر سه، دست اندرکارند.

نوروز، روز نخستین آفرینش، که اهورامزدا دست به خلقت جهان زد و شش روز در این کار بود.

ضمیِر شخصِی پیوستۀ «م» در قافیۀ کدام بیت «مفعول» است؟ - 7

 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست  زین همرهاِن سست عناصر دلم گرفت 

 آن گفتنت که «بیش مرنجانم» آرزوست   گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو 

 کز دیو و َدد ملولم و انسانم آرزوست   دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 

 گفت: آن که یافت می نشود آنم آرزوست   گفتند یافت می نشود، جسته ایم ما 
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در عبارت «گفت: فارغ باش و بیگانگی و توُحش از خاطر دور کن که ابواب تمتّع زندگانی در مدارج آمال بر این درگاه گشاده فرمایم و از این نمط - 8
نواخت بسیار و وعده هاي لطف هاي بی شمار فرمود. پس مستظهر و واثق به وفاي روزگار به رغبتی صادق به کار بندگی و خدمات مرضی مشغول شد و هر

روز مقامی دیگر در بساط غربت به تازگی می یافت تا قدم راسخ گردانید و از جملۀ ُمشیران و محرمان گشت.»  چند غلط امالیی وجود دارد؟

سه دو چهار یک

در کدام مصراع دو آرایۀ مجاز و کنایه با هم دیده می شود؟ - 9

آفتاب نعمتم شد زیر میغ گر َمَلک باشد سیاهستش ورق گوش فریادرسی نیست خدایا در شهر پس به هر دستی نباید داد دست

در کدام بیت آرایۀ «پارادوکس (متناقض نما)» دیده می شود؟ - 10

زنجیرکشان بردم و در زلف تو بستم   دیشب دل دیوانۀ بگسسته عنان را  

بر سر آتش و آب است ز بی آرامی   تا دلم در گره زلف دالرام افتاد  

ببریدم ز همه خلق و در او پیوستم   هر که با زلف گره گیر تو پیوندي ساخت   

کاندر حجاب کفرش ایمان تازه بینی    یک سو فکن دو زلفش و ایمانت تازه گردان  

مفهوم نمادین درخت «سرو» در همۀ گزینه ها یکسان است به جز  .................. - 11

 الّا که سرو و سوسن از احرار روزگار  تا بندگیت عام شد، آزاد کس نماند

 زآن که دامان تعلّق زین چمن برچیده است  سرو را دانی چرا آزاد می گویند خلق

 جواب داد که آزادگان تهی دستند  به سرو گفت کسی میوه اي نمی آري

 سرو نباشد به اعتدال محّمد  ماه فرو ماند از جمال محّمد

در متن زیر چند «وابستۀ پسین» وجود دارد؟  - 12
«آقاي مدیر و آقاي ناظم و آقاي معلم عربی کمیسیون کردند. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتند. وقتی خواستند تصمیم را به من ابالغ کنند.

ماجراي نیمه کوري خود را برایشان گفتم اّول باور نکردند.»

ده نه هشت هفت

با توّجه به داستان کاوه،علّت اصلی قیام بر ضد ضّحاك چه بود؟ - 13

هر روز خورش کردن سر یک بیگناه براي خوراك ماران ظلم بیش از حد ضّحاك و کشتن افراد بی گناه     

همداستانی با فریدون و از بیخ و بن برکندن ضحاك 17کشتن  فرزند کاوه
–––

مفهوم آیۀ «انا عرضنا االمانه علی السماوات...» در کدام گزینه نیامده است؟ - 14

خرمن مه به جوي، خوشۀ پروین به دو جو  آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق

 کانچه نتوانست بردن آسمان، بر دوش اوست  آدمی گر خون بگرید از گران باري، رواست

 قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند  آسمان بار امانت نتوانست کشید

 ظلوم ماست که شد عامل امانت عشق  نداشت طاقت این بار آسمان و زمین

ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه هاي «حس آمیزي، حسن تعلیل و تناقض» کدام است؟ - 15
  آستین بر رخ نهد با دامن تر آفتاب الف) ابر از آن پیدا شود کز رشک خورشید رخت

 در آغاز رفتن به پایان رسیدم ب) براي رسیدن چه راهی بریدم
 طفل بازیگوش را آتش به چنگ افتاده است ج) دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است

 هرچه خواهی سخنش شیرین است د) گرچه جز تلخی از ایام ندید

د - الف - ب د - ج - ب د - الف - ج الف - ج - د
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در کدام بیت منادا وجود دارد؟ - 16

 خوش بود هر چه تو  گویی و شکر هر چه تو باريسعدي آن طبع ندارد که ز خوي تو برنجد

 که بدانست که در بند تو خوش تر که رهایی  سعدي آن نیست که هرگز ز کمند تو گریزد  

 قیدي نکرده اي که میّسر شود گریز  سعدي به دام عشق تو در پاي بند ماند  

 بیرون نمی توان کرد اال به روزگاران   سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل 

مترادف کلمات "انکار، رستن، پیمان، آدینه" در کدام گزینه آمده است؟ - 17

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

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

معادل واژة «شریعت» در کدام گزینه وجود ندارد؟ - 18

 برون اند زین جرگه هشیار ها  پرستش به مستی است در کیش مهر  

 که در طریقت ما کافري ست رنجیدن  وفا کنیم و مالمت کنیم و خوش باشیم

 سزا نیست این کار در دین ما  مبادا چنین هرگز آیین من

 خوش بود ناچار بدبختی هاي ما  مذهب عشق است این سختی هاي من

در متن زیر کدام فعل وجود ندارد؟  - 19
«رزمیار، تو دیگر به من نیازي نداري، باید بکوشی طبیعت و جوهر خود را بیابی و آن، طبیعت واقعی و بدون محدودیت توست و اوست که آموزگار تو

خواهد بود.» 

ماضی بعید آینده مضارع التزامی مضارع اخباري

در هیچ گزینه اي «تناقض» وجود ندارد به جز گزینۀ .................. - 20

 روشنایی بخش چشم اوست خاك پاي تو  گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است

 سایه اندازد هماي چتر گردون ساي تو  جلوه گاه طایر اقبال گردد هر کجا

 نکته اي هرگز نشد فوت از دل داناي تو  در رسوم شرع و حکمت با هزاران اختالف

 جرعه اي بود از زالل جام جان افزاي تو  آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار

معنِی واژه هاي «اِدبار- افگار- التهاب- ترگ- ِحرز»  به ترتیب، کدام است؟ - 21

دورویی - مجروح - اضطراب - فرِق سر- برانگیختن ُپشت کردن - آزرده - زبانه کشیدن - کاله خود - بازوبند

پیش بینی - زخمی - سوختن - نمدزین - تعویذ بدبختی - بسته - برافروختگی - زین بند - دوري جستن

در متن زیر، امالي کدام واژه نادرست است؟  - 22
در این عهد دهشت بار و زمانۀ غّدار که زبونی آورد و خوف گستراند همان به که طرد شدیم از ساحت دارالّسلطنه. تحت الحمایۀ خویش بودن به که اسباب
دل ریش. تهلیل و تسبیح صبح بهتر که تشریف و خدمت ناالیقان. فرزند خصال خویشتن بهتر که رفیق خوان ناکس بودن. این به سالح دل نزدیکتر و به

عافیت قرین.»

غّدار سالح خوان تهلیل

در کدام بیت، هر دو ضمیر شخصی، جهش ضمیر دارد؟ - 23

 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست   زین همراهاِن سست عناصر دلم گرفت 

 آن گفتنت که «بیش مرنجانم» آرزوست   گفتی ز نار «بیش مرنجان مرا، برو» 

 بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست   بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست 

 آن آشکار صنعِت پنهانم آرزوست   پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست 

امالي کدام کلمه با توجه به معنی مقابل آن درست است ؟ - 24

مشهون و انباشته غربت و نزدیکی  خاذن و گنجور ذلیل و خوار 
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آرایۀ مقابل کدام بیت درست نیست؟ - 25

درویش ناله اش به دل ماه می رسد (اضافۀ استعاري - جناس) درد دل فقیر ز ماهی به ماه رفت  

از چاه دل برون شد و بر شاه می رسد (تضاد - تناسب)   دست از دلم بدار که فریاد این گدا  

بی پرده نگر نگار آمد (جناس - تلمیح)  بگشود در و نقاب برداشت  

 دگر بر چشمه ننشاند ز خجلت سرو بستان را (مراعات نظیر، استعاره) چمن پیرا اگر چشمش بر آن سرو روان افتد

- عّین األصَح و األدَق فی الجواب للترجمۀ:  26
کنت حزینۀ ألنّنی ما شاهدت تقدمًا فی دراستی!

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

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

- عّین األصحَّ و األدقَّ فی األجوبۀ لِلّتعریب:  27

 «زمین به جاذبه ي خود مباهات می کرد در حالی که پرندگان می خندیدند!» 

 کانت األرض تفخر بجاذبّیتها و الطیور تضحک!  إّن األرض تفتخر بالجاذبّیه لها و الطیور ضاحکۀ! 
 إّن األرض أصبحت تفاخر بجذبها و کانت الّطیور تضحک!  کانت األرض تفاخر بقدرة جذبها و أصبحت الّطیور ضاحکۀ! 

َعیِّن الّصحیح عن مفرد الکلمات التالیۀ:  - 28
«َأراِذل، َأفاِضل، َأکابِر، َأساِفل، َأعاِظم»

َأْرذل، َأْفَضل، َأْکَبر، َأْسَفل، َأْعَظم  َأْرذل، َأْفَضل، َأْکَبر، َأْسَفل، ُعْظَمی  َرْذل، َأْفَضل، ِکَبر، ُسْفَلی، َأْعَظم  َأْرَذل، َفْضل، کبیر، َأْسَفل، ُعْظَمی 

َم ِعْلمًا، َفَلُه َأْجُر َمْن َعِمَل بِِه ال َیْنُقُص ِمن َأجِر الْعاِمِل.» َمّیز جواَب الّشرط: «َمْن َعلَّ - 29

َم  َعلَّ ال َیْنُقص  َعِمَل  لَُه َأْجُر َمْن َعِمَل بِِه 

حیح َعن نوعّیۀ الکلمات و المحّل االعرابی:   -  َعیِّن الصَّ 30
بََۀ» َۀ الُْمَعرَّ کتوُر الّتونجیُّ ِکتابًا َیُضمُّ الَْکِلماِت الْفاِرسیَّ «َفَقْد َألََّف الدُّ

 َألََّف: فعل ماٍض - یحتاُج إلی المفعول - مصدره «تألُّف» / فعل   ِکتابًا: اسم - مفرد مذکر - نکرة / مفعول  

بَۀ: اسم - مفرد مذکر - اسم مفعول ِمن مصدر «تعریب» / مضاف إلیه   : فعل مضارع - الیحتاُج إلی المفعول / جملۀ وصفیۀ   اَْلُمَعرَّ  َیُضمُّ

- َعیِّن أفعال ناقصۀ تختلف من حیث األسلوب: 31

الِة والّزکاّة»   کانت تلَک المفرداُت َترتِبُط بِموضوع الدرس   «کان َیْأُمُر َأْهَلُه بالصَّ

 ما أسمعت الی المعلم ِألنّی کنُت َأعرُف شیئًا َعِن الموضوع.  کان األطفال قد لَِعبوا بالُکرِة َعلی الشاِطِئ فی األسبوع الماضی. 

عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  - 32
«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!

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ :  - 33
«إنّما یعیش فی راحۀ من یترك حرص الّدنیا!»

فقط کسی که حرص دنیا را رها کند، در آسودگی به سر برده است!  فقط کسی که حرص دنیا را ترك کند، در راحتی زندگی می کند!

تنها کسی که حرص دنیا را رها کرده است، هم او در راحتی به سر می برد! کسی که حرص دنیا را ترك کند، فقط در آسایش زندگی کرده است! 
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عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:  - 34
«یا أّیها الّرسول؛ بّلغ ما أنزل إلیک من ربّک، و إن لم تفعل فما بّلغت رسالته»: اي رسول؛...

چیزي را که خداوند بر تو نازل کرده ابالغ کن، که اگر نکنی رسالت خود را ابالغ نکرده اي!

برسان چیزهایی را که از پروردگار بر تو فرود آمده و اگر چنین نکنی رسالت او را نخواهی رساند! 

آنچه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده ابالغ کن، و اگر انجام ندهی رسالت او را ابالغ نکرده اي!

ابالغ کن چیزهایی را که خدایت براي تو می فرستد، چه اگر ابالغ نکنی رسالت خویش را نرسانده اي!

ا أن َتجعل عدّوك صدیقًا، و األجمُل منه هو أّال َتفتَح بّوابۀ قلبک للعداوة، بل ُتسبِّب تحویلها إلی صداقٍۀ!»: هذا جمیٌل جد» - 35

ا زیباست که دشمنت را دوست بگردانی، و زیباتر این بود که دروازة قلب خود را براي دشمن نگشایی، بلکه باعث تحّول آن به دوستی بشوي!  این جد

این بسیار زیباست که دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر از آن اینست که دروازة قلبت را براي دشمنی نگشایی، بلکه سبب تبدیل آن به دوستی بشوي! 

ا که دشمن را دوست خود گردانده اي، و زیباتر از آن اینکه دروازة قلب خود را به روي دشمنی باز نکرده اي، تا سبب شوي دوستی به دشمنی تحّول پیدا کند!  این زیباست جد

این چقدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده اي، اما زیباتر این است که دروازة قلبت را براي دشمنی باز نکنی، بلکه سبب شوي آن دشمنی به دوستی تبدیل شود!

عیِّن جوابًا فیه أسماء المکان فقط: - 36

الَمکاتب - الَمکتبات - الَمطار   الَمنافذ - الَموعد - الَمحامد   الُمنهمر - الَمالعب - الَمدارس   الَمالبس - الَممّر - الِمنشفۀ  

اّي عبارة ال تدلُّ علی الماضی فی المفهوم: - 37

کان یأمر اهله بالصالة و الزکاة.   یۀ اعِجُبها کثیراً.   کان لی خاتم فضٌّ کان الباب مغلقًا فقفُت مدًة طویلًۀ.   إّن اهللا کان غفوراً رحیمًا.  

بیعِۀ. ُتهاِجُر الَحیواناُت ِمْن َمکاٍن إلی آَخر لَِتِجَد الِغذاَء والمکاَن الُمناِسَبْیِن و َتْحُصَل َعلی البیئِۀ الُمناِسَبۀ لِلتِّکاثر (زاد و ولد) و زیادِة یور ِمْن أبرز ظواِهِر الطَّ ِهجَرُة الَحیواناِت والطِّ
مال إلَی یِف. َیْعَتِقُد بَْعُض الُْعلماِء بَِأنَّ الَْغریزَة ِهَی الّتی َتدَفُعها َأن ُتهاِجَر ِمَن الشِّ تاء َو ِرْحَلٌۀ ُأخري ِفی الصَّ ٍد. َفُهناَك ِرْحَلٌۀ ِفی الشِّ َعدِدها. َتْحُدُث هجرُة الَحیواناِت ِفی َزَمٍن ُمحدَّ
رِق إلَی الْغرب أو بِالعکس. َأّما َأْغرُب هِذه الهجرات َفهَی ِهجَرُة «أسماِك الّسلمون» الّتی ُتهاجُر آالَف الکیلومترات و َتسَبُح َعکس حرکِۀ الماء َحّتی َتِصَل إلی الجنوب أو ِمَن الشَّ

َعِب الّشدید الّذي َأصابها. عبۀ والتَّ مکاٍن خاٍص تستطیع فیه َأن َتَضَع بیوَضها (تخم هایشان)، ثم َتْبَتِعُد منها لَِتموَت بِسبب الّرحلۀ الصَّ

حیحۀ: َعیِّن العباَرة الصَّ - 38

هَلِۀ.   ِهجَرُة «أسماك الّسلمون» ُتَعّد ِمن الهجراِت الَبسیطۀ والسَّ ُتهاِجُر الَحیواناُت هروبًا ِمْن أعدائها.  

عاَدًة ُتهاِجُر الَحیواناُت للحصول َعلی الغذاء و المکان المناسب للتُّکاثِر.   َتحُدُث اْلِهجرُة داِئمًا ِمَن الِمنطقِۀ البارَدِة إلَی الحاّرة.  

حیح َعن «أسماك الّسلمون»: َعیِّن الصَّ - 39

اَلتَّعُب الّشدید ُیؤّدي إلَی َموِت «أسماك الّسلمون» بَعَد َأن َتَضَع بیوضها.   ُتهاِجُر َأقل ِمْن ألف کیلومتر للوصوِل إلی مکاٍن ُیناسب تکاثِرها.  

ة قلیلٍۀ.   غیرُة الَّتی َتْخُرُج ِمَن الُبیوِض بَْعَد ُمدٍّ تموت اَألْسماُك الصَّ َتْسَبُح َمَع َحرکِۀ الماء فتکون حرکُتها َسهلًۀ.  

رفی واإلعراب: حیح َعِن التِّحلیل الصَّ َعیِّن الصَّ - 40

ُتهاِجُر: فعل مضارع، لِلغاِئبۀ، مزیٌد ثالثی (باب  مفاعلۀ)، مجهول، الزم، مبنی / فعل و فاعله الحیوانات 

د: اسم، مفرد مذّکر، اسم الفاعل، نکرة، معرب / صفۀ و مجرور   ُمَحدَّ

أغَرُب: اسم، اسم التفضیل، معرفۀ، معرب/ فاعل و مرفوع 

بُیوض: اسم، جمع الّتکسیر، مفرده بَیض، معرفۀ، معرب/ مفعول به و منصوب  

عیِّن اإلسم النکرة یمکن أن یترجم معرفۀ: - 41

رأیُت أفراسًا . کانت األفراس جنب صاحبها!   ظواهر الطبیعۀ تثبت حقیقۀ واحدة و هی قدرة اهللا!  

رائحۀ شجرة النِّفط کریهۀ و الحیوانات تهرب منها!   شجرة الخانقۀ شجرة تبدأ حیاتها باإللتفاف حول جذع شجرة!  

عیِّن ما لیس فی العبارة:  - 42
«ُتسَتخدُم َشجرة النِّفط حول المزارع  لِحمایۀ الَمحاصیل ِمَن الَحَیوانات. ألّن رائحۀ هذه الشجرة کریهۀ و َتهرُب منها الحیوانات و تحتوي بذورها علی ِمقدار ِمَن الّزیوت.» 

مزید ثالثی و مجهول  اسم مفعول  مجّرد ثالثی و معلوم  اسم تفضیل 
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عّین الّصحیح فی تعیین جواب الشرط: - 43

إن نطلب أن نفوز فی أمورنا یجب أن نجتهد کثیراً: (أن نفوز)   من یرد التقّرب إلی اهللا یسهر الّلیالی لیصل إلیه: (یصل)  

إن َتْذهب إلی ذلک الّسوق تجد فیه أشیاء رخیصۀ کثیرة (فیه أشیاء رخیصۀ کثیرة)   إن سمعَت الکالم الحّق و عمْلَت به فی حیاتک فتح اهللا أبواب رحمته علیک (فتح)  

عیِّن ما لیس فیه اسم المکان و اسم الّتفضیل معًا: - 44

من أعاظم مقابر فی شیراز هی المقبرة حافٍظ!   العلماء أَجّل َمکَرمۀ فی الُمجتمع من بین الّناس!  

أفضل األعمال الکسب من الحالل فی متاجرکم!   کلُّمت صدیقی عن أغلی المنازل فی الشارع الثانی!  

عیِّن کلمۀ «خیر» تختلف عن الباقی: - 45

خیر إخوانکم َمن أهدي إلیکم عیوبکم!   تفّکر ساعۀ خیر ِمن عبادة سبعین سنۀ!   لیلۀ القدر خیر ِمن ألف شهر!   ما تفعلوا ِمن خیر یعلمه اهللا!  

نتعّلم من الُکُتب الّتی یؤلّفها العلماء أّن للمتعّلم فی َمحضر المعّلم آداب منها أّال یعصی أوامر المعّلم و یصبر حّتی یفرغ من الکالم: - 46

از کتاب هایی که دانشمندان آنها را تألیف کرده اند یاد می گیریم که یادگیرنده را در حضور معّلم آدابی است که نباید از دستورات معلم سرپیچی کند و صبر کند تا سخن گفتن او تمام شود! 

از کتاب هایی که علما آن ها را تألیف می کنند یاد می گیریم که در حضور معّلم یادگیرنده آدابی دارد از جمله اینکه از دستورات معّلم سرپیچی نکند و صبر کند تا از سخن گفتن فارغ شود! 

از کتاب هایی که دانشمندان آن را تألیف می کنند یاد گرفتیم که براي یادگیرنده در محضر معّلم آدابی است از جمله اینکه از اوامر معلم سرپیچی نکند و تا سخن گفتنش تمام نشده صبر کند! 

کتاب هایی که دانشمندان آن را تألیف می کنند به ما می آموزد که ُمتعّلم در محضر ُمعّلم باید آدابی را رعایت کند از جمله اینکه از اوامر او پیروي کند و صبر کند تا سخن گفتن را تمام کند! 

عّین ما َیدّل علی الماضی اإلستمراري: - 47

ِإنَّ الُمخطئیَن قْد نَِدموا ِمَن اَألعمال الَقبیحۀ فی حیاتهم.   کانَت فی قریٍۀ ِإمرَأٌة َتلَعُب مع األطفاِل بکّل سروٍر. 

لََعلَّ اإلنساَن َیْعَتِبُر ِمَن تجارب الُقدماء فی التاریِخ.   سون فی مدارس الُقري ُمجتهدیَن.   هؤالِء المعلَّمون ُیدرَّ

- عّین العبارة کّل أسماءها معرفۀ:  48

ج ِمن الجامعِۀ بعَد سنتیِن.   الُجنوُد ُیداِفعوَن َعِن البالد و الُعمالُء ُیدافعوَن َعِن األعداِء.  سوف نََتخرُّ

یاج مانِع لِدخول الحیواناِت إلى المزارِع.   القرآن هو الدلیل ُیرِشد الناَس إلى خبِر سبیٍل.  السُّ

عّین ما فیه فعٌل َیدّل علی الماضی البعید فی الفارسّیۀ: - 49

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

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

عّین الوصف یختلف عن الباقی: - 50

ُکن فی الّشدائد کجزیرٍة ال یکون البحُر قادراً أن َیبلعها!   لوها إلی فرٍص ذهبّیۀ!   اِغتنموا الفرَص القلیلۀ و بَدِّ

کانت سیَّارتنا معّطلۀ فجعلَتها فی موقف تصلیح السّیارات لمّدة أسبوع واحد!   آثارنا التاریخّیۀ فخرنا و هی من أهّم اآلثار الّتی ُسّجلت فی ذاکرتنا!  

با دقت در عبارت شریفۀ .................. مستفاد می گردد که خطر انحراف جامعۀ اسالمی از مسیر الهی که پیامبر اکرم (ص) بنا کرده است .................. . - 51

 کیف کان عاقبۀ الذین من قبلهم ـ وجود ندارد انقلبتم علی اعقابکم  - وجود ندارد 

 کیف کان عاقبۀ الذین من قبلهم  - وجود دارد  انقلبتم علی اعقابکم  - وجود دارد 

اگر بگوییم زمانی که انسان ها و جنیان با یکدیگر همکاري داشته باشند، می توانند مثل قرآن را بیاورند، سخن به .................. گفته ایم و آیۀ شریفۀ - 52
.................. به این مهم اشاره دارد.

صدق ـ «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن... » کذب ـ «ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله »

صدق ـ «ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» کذب ـ «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن... »

با توجه به آیات قرآن کریم «دعوت خداوند به اجتماع جن و انس» به منظور چیست و ثمرة این اجتماع با وجود پشتیبانی از یکدیگر چگونه بیان شده - 53
است؟

 «فأتو بسورة مثله» - «بعضهم لبعض ظهیراً»   «علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن» - «بعضهم لبعض ظهیراً»  

 «فاتوا بسورة مثله» - «ال یأتون بمثله»   «علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن» - «ال یأتون بمثله»  
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بی بهره ماندن مردم و محققان از منبع مهم هدایت نتیجۀ چیست و این اقدام موجب ورود .................. در دین شد. - 54

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر - اغراض شخصی  ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر - سلیقۀ شخصی 

تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - اغراض  شخصی  تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث - سلیقۀ شخصی 

با توجه به سخنان پیامبر «تقویت عفاف و غیرت و توسعه رزق و روزي» در گرو چیست و مقصود حضرت علی (ع) از عبارت «حب شیء یعمی و یصم - 55
» ضرورت .................. است.

رشد اخالقی و معنوي - توجه به اهداف ازدواج  فراهم شدن امکان ازدواج - توجه به اهداف ازدواج 

رشد اخالقی و معنوي - مشورت با پدر و مادر  فراهم شدن امکان ازدواج - مشورت با پدر و مادر 

با توجه به سخنان حضرت علی (ع) نتیجۀ عظمت خالق جهان در نظر بندگان واقعی خداوند .................. می باشد و «حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر - 56
عزم و تصمیم» در گرو  .................. است.

توجه به حدیث و نعمت آزادگی - کسب عزت نفس و دوري از گناه  توجه به حدیث و نعمت آزادگی - قدم نهادن در مسیر کمال و قرب الهی 

کوچک شدن غیر خدا در دیدگاه بندگان - کسب عزت نفس و دوري از گناه  کوچک شدن غیر خدا در دیدگاه بندگان - قدم نهادن در مسیر کمال و قرب الهی 

کدام ویژگی، قرآن را از دیگر کتب آسمانی ممتاز می کند وتحدي قرآن کریم به کدام جنبه ي اعجازي این کتاب مربوط است و کدام عبارت بیانگر - 57
شکست مخالفان در تحدي است؟

گواه و دلیِل نبوت پیامبر اکرم (ص) بودن- لفظی و محتوایی -  «"َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه"»  

گواه و دلیِل نبوت پیامبر اکرم (ص) بودن- لفظی و محتوایی -  «"َعَلى َأن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن"»  

جاودانگی و سندیت بر نبوت پیامبر اکرم (ص) ـ محتوایی ـ  «"َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه"»  

جاودانگی و سندیت بر نبوت پیامبر اکرم (ص) - لفظی -  «"َعَلى َأن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن"»  

مبارزه طلبی قرآن و این که جاي آن بود که کج اندیشان دربارة الهی بودن قرآن دچار شک شوند، به ترتیب مفهوم قابل برداشت از کدام آیات شریفه - 58
است؟

ُه بَِیِمیِنَک   ٌۀ  ـ َوَما ُکنَت َتْتُلوا ِمن َقْبِلِه ِمن ِکَتاٍب َوَال َتُخطُّ ِ ُحجَّ َیُکوَن لِلنَّاِس َعَلى اهللاَّ ُه بَِیِمیِنَک   ْثِلِه - َوَما ُکنَت َتْتُلوا ِمن َقْبِلِه ِمن ِکَتاٍب َوَال َتُخطُّ ُقْل َفْأُتوا بُِسوَرٍة مِّ

ٌۀ  ـ  َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن  ِ ُحجَّ َیُکوَن لِلنَّاِس َعَلى اهللاَّ ْثِلِه  ـ  َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآنَلو کان من عند غیر اهللا   ُقْل َفْأُتوا بُِسوَرٍة مِّ

بزرگان علم و دانش مسلمان و غیرمسلمان پس از بررسی شخصیت امیرالمؤمنین علی (ع) به ترتیب ایشان را در میدان جنگ، در محراب عبادت، در - 59
مقام قضاوت و در عرصۀ حکمرانی چگونه معرفی می کند؟

شجاع ترین ـ دقیق ترین ـ بلیغ ترین ـ عابدترین دقیق ترین ـ عابدترین ـ شجاع ترین ـ عادل ترین

شجاع ترین ـ عابدترین ـ دقیق ترین ـ عادل ترین بلیغ ترین ـ شجاع ترین ـ دقیق ترین ـ عابدترین

اولین و برترین حافظ و کاتب به ترتیب چه کسانی هستند؟ - 60

حضرت علی(ع) - پیامبر (ص)  حضرت علی(ع) - حضرت علی(ع)  پیامبر(ص) - پیامبر(ص)  پیامبر(ص) - حضرت علی (ع) 

در کدام عبارت و در کدام حدیث همیشگی بودن وجود معصوم در کنار قرآن بیان شده است؟ - 61

 «"انّهما لن یفترقا"» - حدیث منزلت «"انّهما لن یفترقا» - حدیث ثقلین «"لن تضّلوا ابداً» - حدیث منزلت لن تضلوا ابداً - حدیث ثقلین

معناي «تفقه» و «فقیه» با کدام مورد هم خوانی دارد؟ - 62

تالش براي استخراج احکام و قوانین - توانایی استخراج احکام و قوانین  تالش براي سرپرستی و والیت ظاهري - متخصص در امور دین 

تالش براي کسب معرفت عمیق - متخصص در امور دین  ژرف اندیشی در دین - توانایی استخراج احکام و قوانین اسالم از قرآن و روایات 

عدم ابطال عقدي که به زور انجام گیرد چه ضرورتی را ایجاب می کند؟ محبوب ترین بنا نزد خدا چیست؟ - 63

اذن پدر براي دختر - ازدواج  رضایت کامل دختر و پسر - ازدواج  اذن پدر براي دختر - خانواده  رضایت کامل دختر و پسر - خانواده 

در چه صورتی در جامعه مهدوي زکات داده نمی شود؟ این امر بیانگر کدام ویژگی تحقق اهداف جامعه مهدوي است؟ - 64

برقراري مساوات - عدالت گستري برکت و سرسبزي همه سرزمین ها - آبادانی 

تحقق اهداف خلقت انسان - فراهم شدن زمینه رشد و کمال  نبودن دزدي در اموال و ثروت - امنیت کامل 
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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؟ - 65

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.

فرمایش پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله): «إنَّا َمَعاِشَر االنِْبَیآِء ُأِمْرنَا ....» و بیان دوبارة تعلیمات اصیل و صحیح، تابع کدام علل فرستادن پیامبران متعدد - 66

است؟

رشد تدریجی سطح فکر مردم ــ تحریف تعلیمات پیامبر پیشین رشد تدریجی سطح فکر مردم ــ استمرار و پیوستگی در دعوت  

استمرار و پیوستگی در دعوت ــ رشد تدریجی سطح فکر مردم   استمرار و پیوستگی در دعوت ــ تحریف تعلیمات پیامبر پیشین  

قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد حتما  ..................  پیشه کنند تا خداوند  .................. و به هیچ وجه در پی رابطۀ غیرشرعی چه پنهان چه  - 67
به طور آشکار، نباشد که زیان آن  ..................  دامن گیر آنان خواهد شد.

صبر ــ زندگی آنان را مملو از آرامش و رحمت کند ــ در قیامت عفاف ــ به بهترین وجه زندگی آنان را سامان بخشد ــ تا قیامت

صبر ــ به بهترین وجه زندگی آنان را سامان بخشد ــ در قیامت عفاف ــ زندگی آنان را مملو از آرامش و رحمت کند ــ تا قیامت

در راستاي ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، نفی حاکمیت کسانی که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نیست، در کدام پیام رهبر کبیر - 68
انقالب اسال می  مستتر است؟

 مذهب اسالم هم زمان با اینکه به انسان  می گوید خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او  می گوید چگونه زندگی کن.

 هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر اینکه مذهب اسالم براي آن حکمی  مقرر داشته است.

 هر نظام سیاسی غیراسالمی، نظا می  شرك آمیز است و ما موظفیم آثار شرك را از جامعۀ مسلمانان دور کنیم.

 اسالم در مورد چگونگی روابط انسان با سایر انسان ها و حتی جامعۀ اسال می  با سایر جوامع سخن  می گوید.

مطابق حدیث جابر چه کسانی بر اعتقاد به امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) باقی خواهند ماند و جابر در هنگام پیري به کدام امام بزرگوار از - 69
جانب پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) سالم رساند؟

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

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

«عمل بر اساس وظیفۀ «امر به معروف و نهی از منکر»، «بهره مند شدن مشتاقان معارف قرآنی» و «اجراي قوانین اسالم و برقراري عدالت»، به ترتیب - 70
زمینه ساز کدام یک از اقدامات ائمه اطهار علیهم السالم بوده است؟

والیت ظاهري - تعلیم و تفسیر قرآن کریم - والیت ظاهري عدم تایید حاکمان - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - مرجعیت دینی

والیت ظاهري - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو- مرجعیت دینی عدم تایید حاکمان - تعلیم و تفسیر قرآن کریم - والیت ظاهري

به نتیجه رسیدن مسئولیت پیامبري مستلزم چیست و فقدان آن الزمه، چه پیامد ناگواري به دنبال می داشت؟ - 71

وجود عصمت در پیامبران - اعتماد مردم به پیامبران از بین می رفت و از آنان پیروي نمی کردند.

وجود عصمت در پیامبران - اجراي قوانین الهی امکان پذیر نمی شد.

تبلور والیت معنوي در پیامبر صلی اهللا علیه و آله - اعتماد مردم به پیامبران از بین می رفت و از آنان پیروي نمی کردند.

تبلور والیت معنوي در پیامبرصلی اهللا علیه و آله - اجراي قوانین الهی امکان پذیر نمی شد.

اگر در پی تبیین وظیفۀ مؤمنان نسبت به یکدیگر باشیم، کدام آیۀ شریفه راهگشاي ما در این راستا خواهد بود؟ - 72

الِحاِت َو َتواَصْوا»   «ِإالَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ «ُرُسًال ُمبشریَن و ُمنِذریَن لِئًال َیکون »  

«َو َمن َیبَتغ َغیَر اإلسالم دینًا َفَلن ُیقبَل ِمنُه»   ُسوِل»   ِ َولِلرَّ «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِهللاَّ
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دغدغۀ «کشف راه درست زندگی» از چه روي، دغدغه اي جدي به حساب می آید و آیات سورة مبارکۀ عصر با اشاره به چه مواردي مبیّن آن می باشند؟ - 73

تجربۀ یکبارة زندگی در دنیا - دعوت به احسان و نیکوکاري همه جانبه بودن ابعاد وجودي انسان - دعوت به احسان و نیکوکاري 

تجربۀ یکبارة زندگی در دنیا - سفارش متقابل به صبر و جهاد  همه جانبه بودن ابعاد وجودي انسان - سفارش متقابل به صبر و جهاد 

پیروي از انسان هایی که همۀ زندگی خود را براي نجات و رستگاري انسان ها، فدا کردند، به ترتیب ضرورت چه نوع سبک زندگی و علم به کدام مسئله - 74
را براي ما روشن می سازد؟

سبب بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشویم - اهل بیت (ع) جانشین راستین پیامبرند. 

سبب بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشویم - شیعه بودن تنها به اسم نیست. 

با امر به معروف و نهی از منکر، از حقوق مردم دفاع کنیم - اهل بیت (ع) جانشین راستین پیامبرند.

با امر به معروف و نهی از منکر، از حقوق مردم دفاع کنیم - شیعه بودن تنها به اسم نیست.

کسانی که به احادیث نبوي عالقه مند بودند، در عصر ممنوعیت احادیث پیامبر اکرم (ص) چگونه آن را به دیگران منتقل می کردند و نتیجۀ نامطلوب آن - 75
چه بود؟

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

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

به حافظه سپردن احادیث - افزایش احتمال خطا در نقل احادیث

کتابت مخفیانۀ احادیث - افزایش احتمال خطا در نقل احادیث

76 - Many researchers believe that protecting endangered languages can save cultural   ..................   of
people all around the world.

importance values differences centers

77 - We do not  ..................  this film suitable for children under the age of 12.

consider contact complete combine

78 - A: 'If you're hungry, I'd be happy to cook you .................. eggs'.                           

B: 'No thanks, I ate .................. fruit about 20 minutes ago' 

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

79 - We should keep on  .................. if we want to succeed.

try to try tries trying

80 - Would you mind  .................. the door? It’s hot in here.

not to close to not close not closing closing not

81 - When I'm on holiday, I enjoy  .................. get up early.

don’t have to not to have to don’t having to not having to

82 - The evening meal is a time when all the family can get together and discuss the day's  .................. .

states events species  pilots   

83 - I'd been waiting for twenty minutes in the station and I was getting  .................. .   

impatient serious  generous various  

84 - Choose the odd word out.

hobby diet serving dish
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85 - Which word is different from the other ones?

line subject matter topic

86 - Which of the underlined words in the following sentence is grammatically wrong? 

If my brother went out with his friends tonight, I will watch the football match on TV.

went out friends will watch on

87 - The teacher asked the students .................. while he was teaching.

don’t talk not to talk not be talking not talking

88 - Complete this sentence using correct choice: 
"He sings beautifully .................. every night."

last year at the opera always to make money 

89 - If you don’t eat anything now, you .................. hungry later.

were are will be are going

90 - Which sentece is grammatically WRONG?

An endangered language that has a lot of speakers. 

Much people are trying to protect endangered languages. 

I need two slices of banana. 

There are a lot of cars in the street. 

91 - To live longer, they need to  ..................  the way they live, work, and use technology.

misunderstand rewrite rethink underdevelop

92 - If their train  .................. it to the theater on time.

arrive late, we will not make will arrive late, we do not make

will arrive lately, we will not make arrives late, we will not make  

93 - There’s an Egyptian art .................. on display at the museum at the moment.

collection pleasure economy mistake

94 - Walking in the park in the morning and ..................  me feel better.

swim make swimming makes to swim makes swimming make

95 - He is a really famous painter, but  ..................  is known about his early life.

a lot  little few less

96 - When he fell on the ground, his mother .................. to the doctor.

confused pressed rushed retired

97 - If a patient is deeply shocked, .................. of peripheral blood pressure may be very low or difficult to

record.

addiction serving measurement education

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

produce weave appreciate attempt
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99 - There was a big fire and the firefighters arrived late, but they managed to .................. .

put them off put it out put them out put it off

100 - My translation is by no means ‘standard’, as my Chinese is strongly .................. by the Beijing

Mandarin dialect, and I had no academic training in Standard Mandarin.

experienced produced retired influenced

معادلهي  چند ریشه دارد؟ - 101

هیچ

− 3 × − 4 = 04x 2x

123

تابع نمایی  محور  ها را در نقطه ي  قطع می کند معکوس این تابع محور  ها را در نقطه ي  قطع می کند. مساحت مثلث  - 102
کدام است؟

y = 3xyAxBABO

2
1
2

3√

2
2√

اگر  باشد آن گاه مقدار  کدام است؟ - 103=5x+1 10x4x5
1
x

30809050

، نقطه ي  روي  و بین  و  و  روي  و بین  و  می باشد. در کدام حالت دو مثلث  و  متشابه اند؟ در مثلث  - 104

 و  و و  و  و  و 

 و  و  و  و  و  و 

ABCEABABFACACABCAEF

AE = 3FC = 4EB = 5AF = 2AE = 6FC = 6EB = 10AF = 4

AE = 10FC = 2EB = 3AF = 7AE = 6FC = 8EB = 4AF = 12

اگر  متغیر کمی باشد، از اطالعات جدول زیر، ضریب تغییرات این داده ها کدام است؟ - 105x210−1−2−3− 12xi

263131fi 1
12

1
8

1
6

1
4

، دامنه ي تعریف تابع  کدام است؟ اگر  و  - 106f(x) = x − − 1x2
− −−−−

√g(x) = 4 − x2
− −−−−

√f–g

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

اگر  درصد ژن هاي تعیین کننده عامل  خون منفی باشد. با کدام احتمال دو فرزند از لحاظ خونی داراي یک نوع  هستند؟ - 10740RHRH

0٫73120٫36560٫40560٫3528

سه نقطۀ   و   و   سه رأس یک مثلث هستند. این مثلث همواره چگونه است؟ - 108

متساوي الساقین است ولی قائم الزاویه نیست. مختلف االضالع است.   

قائم الزاویه است، ولی متساوي الساقین نیست. قائم الزاویه و متساوي الساقین است.

A
∣

∣
∣

0
−1

B
∣

∣
∣
3
1

C
∣

∣
∣

2
−4

در  داده ي آماري مجموع تمام داده ها برابر  و مجموع مجذورات این داده ها برابر  می باشد ضریب تغییرات کدام است؟ - 10950100272

0٫30٫40٫50٫6

در مثلث قائم الزاویه   که در رأس   قائمه است. حاصل عبارت   کدام است؟ - 110

صفر

A CB
Δ

A1 − ( + )cos2B̂ cos2Ĉ

321

با فرض   و    مقادیر   در کدام فاصله است؟ - 111< x <60
∘

150
∘

sinx =
3 − m2

3 + m2
m

|m| < 3√|m| < 2√|m| < 1|m| <
1
2
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اگر  و  -   باشد،  در کدام ربع است؟ - 112

چهارم سوم دوم اول

sinx + tanx > 0sinx tanx < 0
1

cosx
x

در آزمایش پرتاب دو تاس، اگر مجموع دو تاس برابر  باشد، احتمال اینکه حاصلضرب آن دو  باشد کدام است؟ - 113710

1
2

1
3

1
4

1
5

معادله ي   چند ریشه دارد؟ - 114

سه  دو  یک 

2 + = 4x + 2
x − 3

− −−−−

√ x + 3
x − 3

− −−−−

√ 1 − x2
− −−−−

√

∅

دو نقطۀ متمایز  و  مفروض است. دو دایره به شعاع  و  از این دو نقطه رسم شده است. حداقل فاصلۀ دو نقطه چقدر باشد تا دو دایره یکدیگر - 115
را قطع ننمایند؟

AB34

5678

، محیط مستطیل چند برابر  است؟ در مستطیل  داریم  و  و  - 116ABCDA(6, −22)B(2006, 178)D(8,y)101
− −−

√

404202200400

در نقطۀ  و  از یکدیگر  سانتی متر فاصله دارند، چه تعداد مثلث مانند  می توان ساخت که در آن ها ارتفاع و میانه گذرا از رأس  بر - 117
هم منطبق باشند؟

بی شمار هیچ فقط دو  فقط یک 

EF6F DE
Δ

D

، به ازاي کدام مقدار  همواره پیوسته است؟ تابع با ضابطه ي  - 118

      

f(x) =

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

− 3 + 4x3 x2

x − 2
2x + b

;x > 2

;x ≤ 2
b

−42−24

مجموع مربعات ریشه هاي معادلۀ  کدام است؟ - 119(x− 1 + 2x = + 7)4 x2

681012

، نمودار تابع  را در دو نقطه به طول هاي  و  قطع می کند. عرض نقطۀ تالقی تابع  با محور  نمودار یک تابع به صورت  - 120

 ها، کدام است؟

f(x) = 3Ax+B
y = x

213f

y

1
27

1
9

1
3

3√

1_
1_

1
1 2

2

3

y

x

نمودار  به صورت مقابل است. حاصل  کدام است؟ - 121f(x)f(f(− ))lim
x→2+

2
x

−11

23
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،  و  به صورت زیر تعریف شده اند. چه تعداد از گزاره هاي زیر صحیح هستند؟   ، دو تاس را به ترتیب پرتاب می کنیم. پیشامدهاي  - 122

: پیشامد این که در پرتاب اولین تاس عدد  ظاهر شود. 

: پیشامد این که مجموع دو تاس برابر  شود.

: پیشامد این که مجموع دو تاس برابر  شود. 

: پیشامد این که مجموع دو تاس برابر  شود.

الف) پیشامدهاي  و  مستقلند.  

ج) پیشامدهاي  و  مستقلند.

ب) پیشامدهاي  و  مستقلند.

صفر

ABCD

A2

C7

B5

D10

AB

AD

AC

123

تیم ملی والیبال  بازیکن دارد که قد هیچ دو نفري برابر نیست. دو شخص  و  را به تصادف از بین  نفر انتخاب می کنیم و مشخص می شود - 123

که شخص  بلندقدترین بازیکن نیست. احتمال آن که شخص  بلندقدترین بازیکن باشد، کدام است؟

14AB14

BA

1
7

1
13

1
6

2
13

به ازاي کدام مقدار  تابع  در  پیوسته است؟ - 124af(x) = [cosax]x =
π

6
361215

معادلۀ  چند جواب متمایز دارد؟ - 125

صفر

+ = 4
2 + x + 1x2

x + 1
3x + 3

2 + x + 1x2

123

محور تقارن سهمی به معادلۀ  سهمی را در نقطه اي به عرض  قطع می کند. طول پاره خطی که سهمی روي خط  - 126
جدا می کند، چقدر است؟

y = − + 6x − kx24y = −5

4567

مجموع اعداد صحیحی که در دامنۀ تابع  قرار دارند، کدام است؟ - 127f(x) =
|x| − 3
− −−−−−

√

16 − |2x − 1|
− −−−−−−−−−−

√

78910

اگر  و  مقدار چند برابر  است؟ - 128+ − = −282x+1 2x−2 2x+2− = 1log5α
3√

logx
33√

5
2

2
3

3
2

2
5

در یک قفسۀ کتاب،  کتاب ادبیات،  کتاب فیزیک و  کتاب ریاضی وجود دارد. از این قفسه  کتاب به تصادف برمی داریم. با کدام احتمال - 129
حداقل دو کتاب با عنوان یکسان انتخاب می شود؟

3243

2
7

3
7

4
7

5
7

واریانس  دادة آماري صفر است. اگر سه دادة  و  و  را به داده ها اضافه کنیم، میانگین داده ها 4 می شود. واریانس کل  داده کدام است؟ - 13061239

20
9

20
3

5
9

5
3

طی انتقال فعال یون هاي سدیم و پتاسیم از عرض غشاء؛ .................. - 131

یون هاي پتاسیم بدون صرف انرژي وارد یاخته می شوند. یون هاي سدیم با صرف انرژي از یاخته خارج می شوند.

نیازي به پروتئین هاي غشایی جهت این انتقال نیست. یون هاي پتاسیم با صرف انرژي از یاخته خارج می شوند.
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درباره ي کرم خاکی چند مورد درست است؟  - 132
الف) داراي تنفس نایدیسی است. 

ب) فاقد رباط یا زردپی در بدن خود است. 
ج) داراي ساده ترین سامانه ي گردش خون بسته می باشد. 

5د) در قسمت جلویی بدن داراي  کمان رگی در اطراف لوله ي گوارش می باشد.

4123

کدام عبارت، درست است؟ (با تغییر) - 133

هر رشته عصبی، مجموعهاي از آکسونها و دندریتها، یا هردوي آنهاست.

اغلب اطالعات حسی به تاالموس، در پایین هیپوتاالموس، منتقل میشوند.

هر جفت عصب نخاعی، داراي یک ریشهي پشتی و یک ریشهي شکمی است.

انعکاس، پاسخ ناگهانی و غیرارادي ماهیچههاي صاف و یا مخطط در پاسخ به محركهاست.

یاخته هاي پادتن ساز، نمی توانند ..................  (با تغییر) - 134

حاوي نوکلئوزوم باشند. گیرنده هاي پروتئینی داشته باشند.

اطراف هسته، رشته هاي دوك بسازند. در هستۀ خود کروموزوم هاي همتا داشته باشند. 

ژن سازندة پروتئین .................. می تواند در سلول هاي .................. انسان بیان شود. - 135

ناقل عصبی از سیناپس مهاري- ماهیچه اي میلین - عصبی

پرفورین - پالسموسیت اینترفرون - پوششی

در انسان کدام سلول به سطح خارجی لولۀ اسپرم ساز نزدیک تر است؟ - 136

کدام عبارت، در مورد همۀ گیاهان چند ساله دانه دار درست است؟ (با تغییر) - 137

داراي بُن الد آوند ساز می باشند. در هر تخمدان، یک تخمک تشکیل می شود.

آبکش پسین به سمت بیرون ساقه تشکیل می شود. پوستۀ دانه، ژنوتیپ والد ماده را دارد.

شیپور استاش بخشی است (که)  .................. - 138

ناحیه اي مخاطی را به ناحیۀ هوا دار متصل می کند. هوا را از طریق مجراي شنوایی به گوش میانی منتقل می شود.

ماهیچه اي که بر خالف گوش میانی درون استخوان  قرار ندارد.  با یکسان کردن فشار دو طرف پردة صماخ باعث می شود این پرده بلرزد.

کدام جمله نادرست است؟  - 139
در انعکاس عقب کشیدن دست ..................

پتانسیل هر یاختۀ عصبی شرکت کننده در مسیر انعکاس تغییر می کند.

هر یاختۀ رابط شرکت کننده در مسیر انعکاس، از انتهاي خود ناقل عصبی آزاد می کند.

ماهیچۀ سه سر بازو برخالف ماهیچۀ دو سر بازو به حالت استراحت در می آید.

جسم سلولی یاخته هاي عصبی حرکتی شرکت کننده در مسیر انعکاس، همانند یاخته هاي عصبی رابط درون مادة خاکستري، در سطح خارجی نخاع قرار دارند.

هر بخشی از مغز که در یادگیري دخالت دارد، قطعا .................. - 140

داراي سلول هایی با توانایی تغییر پتانسیل غشاء است. جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودي به مغز است.

در بین دو نیم کرة خود چندین رابط دارند. در تنظیم ترشح بسیاري از هورمون ها موثر است.
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کدام دو مورد، در طول یک سال اتفاق نمی افتد؟ - 141

تشکیل میوه و دانه در زنبق تولید گل و ریشه در خیار 

تشکیل ساقۀ گل دهنده و دانه در چغندر قند  تولید ریشه و مرگ گیاه در شلغم

F
G
D
E
C

B

A

 

چند مورد صحیح می باشد؟الف) ترشحات  همانند  قلیایی است.  - 142

ب)  از کنار و پشت مثانه عبور می کند. 

ج)  برخالف  خارج از حفرة شکمی قرار دارد. 

د) اسپرم با کمک انرژي حاصل از راکیزة خود از  عبور کرده و وارد میزراه می شود. 

ه) اسپرم ها پس از  ساعت که در  قرار می گیرند، توانایی حرکت و عبور از  را پیدا می کنند.

DG

D

AE

D

18BD

1234

چند گزینه، عبارت نادرستی را بیان می کنند؟  - 143
الف. همۀ فعالیت هاي غیر ارادي اعصاب حرکتی، انعکاس محسوب می شوند 

ب. عده اي از موادي که درمغز وجود دارند از سد خونی مغزي گذشته اند. 
ج. بصل النخاع و هیپوتاالموس در تنظیم فشار خون نقش دارند. 

د. اعتیاد بیماري برگشت پذیر است پس تغییرات حاصل از آن بر روي مغز همیشه قابل برگشت است

1234

کدام گزینه عبارت درستی را بیان می کند؟ - 144

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.  

در ارتباط با عمل پمپ سدیم - پتاسیم، واقع در غشاي نورون ها، کدام عبارت نادرست است؟ - 145

افزایش بار مثبت در بیرون سلول تغییر حالت یون ها در پتانسیل آرامش

منفی تر کردن درون سلول، به علت ورود یون هایی با بار منفی انتقال یون هاي با بار مثبت به دو سوي غشاء

- هورمونی که محرك .................. است، نمی تواند سبب .................. شود.(با تغییر) 146

ریشهدار کردن قلمهها- توقف رشد جوانههاي جانبی  درشت کردن میوههاي بیدانه- تحریک طویل شدن ساقهها 

تقسیم سلولی- تسهیل در برداشت مکانیکی میوهها پالسمولیز سلولهاي نگهبان روزنهها- عدم رشد دانهها

کدام جمله درست است؟ - 147

عالوه برپرده هاي مننژ، بافت پیوندي دیگري نیز از مغز و اعصاب مغزي محافظت می کند.

از سد خونی - مغزي، مواد اولیه مورد نیاز تنفس یاخته اي عبور می کند.

در نخاع، پرده هاي مننژ بر روي بخشی از نخاع که جسم یاخته اي زیاد دارد، قرار دارد. 

مغز برخالف نخاع داراي مویرگ هاي خونی فاقد منافذ یاخته اي است. 

اعصاب حرکتی خودمختار، که باعث افزایش فعالیت دستگاه گوارش می شوند، به ترتیب چه تأثیري بر برون ده و فشار خون دارند؟  - 148

افزایش - کاهش  افزایش - افزایش  کاهش - افزایش  کاهش - کاهش 

در انسان هاي سالم و بالغ، غدد جنسی نر .................. غدد جنسی ماده ..................  - 149

برخالف - هورمون جنسی ترشح می کند. همانند - داراي یاخته هاي زاینده است. 

همانند - درون محوطۀ شکم قرار دارند.  برخالف - داراي لوله هاي پیچ درپیچ است. 
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کدام مورد زیر درست است؟  - 150

یاختۀ زایشی  گامت نر گیاه آلبالو  یاخته  خورش کیسۀ رویانی گل قاصدك 

تخم ضمیمه  اندوختۀ غذایی دانۀ ذرت  یاختۀ رویشی   لولۀ گرده گل نرگس 

← −−−−−−
تقسیم میتوز3

←−−
میوز

← −−−
میتوز

←−−
میتوز

کدام عبارت نمی تواند جملۀ زیر را به درستی کامل کند؟  - 151
«هر جانوري که ..................»

طناب عصبی دارد، داراي مغز است.

اسکلت آن از نوعی بافت پیوندي است، داراي دستگاه عصبی مرکزي و محیطی است.

داراي مجموعه اي از یاخته هاي نورونی است، داراي مغز است. 

طناب عصبی پشتی دارد، داراي اسکلت درونی است.

چند مورد، جملۀ زیر را می تواند به درستی تکمیل کند؟  - 152
«یاخته هاي .................. ترشح می کنند.» 

, اینترفرون نوع دو Tالف) استخوانی، کالژن       ب) عصبی، پیک دوربرد       ج) الیۀ زیر کپسول رشته اي، مایع مفصلی       د) لنفوسیت هاي 

1234

شکل مقابل مربوط به دانۀ گردة گیاهی پیشرفته است. در این گیاه .................. - 153

تخمک جوان داراي یک یاختۀ هاپلوئیدي است.  دیوارة لولۀ گردة آن از دیوارة خارجی و داخلی دانۀ گرده منشأ می گیرد.

اندوختۀ دانه پس از لقاح تشکیل می شود. دانۀ گرده سلول هاي فراوانی دارد.

سلول هاي بافت پوششی قادر به ساختن و ترشح، .................. نیستند. - 154

کالژن آمیالز لیزوزیم عامل سطحی فعال

یک سلول جانوري در کدام مرحله از چرخۀ سلولی خود، مدت بیشتري را سپري می کند؟ - 155

مرحله اي که یاخته ها آماده تقسیم می شوند. ) هسته دو برابر می شود. مرحله اي که دناي (

مرحله اي که بعد از تقسیم سیتوپالسم آغاز می شود. مرحله اي که حلقۀ انقباضی در سیتوپالسم قرار می گیرد.

DNA

چند مورد ، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 156
«در انعکاس عقب کشیدن دست بین پایانۀ آکسون نورون   .................. با ..................  سیناپس برقرار نمی شود.» 

الف) رابط - نورون حسی 
ب) حرکتی - سلول غیر عصبی 

ج) حسی - سلول غیر عصبی 
د)  حسی - حرکتی

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

ریز کیسه هاي حاوي ناقل عصبی، ..................  - 157

پس از ساخته شدن در یاختۀ عصبی و ورود به پایانۀ نورون در فضاي سیناپسی آزاد می شوند.

 بعد از آزاد کردن محتویات خود در فضاي سیناپس، محتویات خود را از طریق گیرنده هاي غشایی وارد سلول پس سیناپس می کنند.

پس از عبور از فضاي سیناپسی به گیرندة خود در غشاء پس سیناپسی متصل می شود. 

بعد از افزایش غشا سلول پیش سیناپسی ناقل عصبی خود را آزاد می کنند.

چگونگی آزاد شدن پادتن ترشحی از یاختۀ پادتن ساز .................. خروج انتقال دهندة عصبی از پایانۀ آکسونی به شیوة ..................  است. - 158

همانند - انتشار تسهیلشده برخالف - انتشار تسهیلشده همانند - برون رانی برخالف - برون رانی

تنظیم ترشح تمام هورمون هاي زیر به جز ..................، بر عهدة هیپوتاالموس است. - 159

کورتیزول محرك فوق کلیه گلوکاگون هورمون هاي تیروئیدي 
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در تومورهاي بدخیم ..................  تومورهاي خوش خیم،  .................. - 160

همانند ـ توانایی دگرنشینی و استقرار در بافت هاي دورتر وجود دارد. برخالف ـ احتمال آسیب بافتی و اختالل در اعمال طبیعی اندام ها وجود دارد.

همانند ـ یاخته ها گاهی در جاي خود می مانند و منتشر نمی شوند. برخالف ـ معموًال به بافت هاي مجاور حمله شده و به آن ها آسیب می رسد.

به طور معمول  .................. - 161

تعداد یاخته هاي ترشح کنندة تستوسترون از یاخته هاي زایندة اسپرم بیش تر است.

یاخته هاي سرتولی که در دیوارة لوله هاي اسپرم بر وجود دارند تمایز اسپرم ها را هدایت می کنند.

اسپرماتوگونی ها در نزدیک سطح داخلی لوله هاي اسپرم ساز قرار گرفته اند.

یاخته هاي تغذیه کنندة اسپرم ها در محل تولید آن ها از اسپرماتیدها بزرگ تر هستند.

بالفاصله قبل از متافاز میتوز یاختۀ سرالدي ریشۀ زیتون .................. - 162

سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند و بین آن ها دوك میتوزي تشکیل می شود.

پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی تجزیه می شوند تا رشته هاي دوك بتوانند به کروموزوم ها برسند.

کروموزوم ها در بخش استوایی یاخته ردیف می شوند.

هستک ناپدید و کروموزوم هاي دو کروماتیدي پدیدار می شوند.

به دنبال ورود ویروس ها به یاخته هاي گیاهی .................. - 163

مرگ یاخته اي باعث رها شدن سالیسیلیک اسید و مقاومت یاخته هاي سالم می شود.

گوارش یاخته هاي آلوده در اثر آنزیم هاي ویروسی باعث قطع ارتباط آن ها با بافت هاي سالم می شود.

آلکالوئیدهاي رها شده باعث نابودي ویروس ها و گوارش یاخته هاي آلوده می شوند.

قطع ارتباط یاخته هاي آلوده و بافت هاي سالم فرصت را براي سایر سازوکارهاي دفاعی فراهم می کند.

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کنند؟ « .................. همانند  ..................  در  ..................  نقش دارند.»  - 164

الف) تاالموس ـ قشر مخ ـ پردازش اطالعات                               ب) پل مغزي ـ بصل النخاع ـ تنظیم میزان  بافت ها 
ج) هیپوتاالموس ـ بصل النخاع ـ فعالیت گرة سینوسی ـ دهلیزي      د) هیپوتاالموس ـ لیمبیک ـ احساسات

O2

1234

1
2

3

- چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  165
«با توجه به شکل زیر، بخش شمارة  ..................  معادل بخشی از چشم انسان است که  .................. » 

) ـ با انقباض ماهیچه هاي بین مشیمیه و عنبیه، ضخیم می شود.  الف) (

) ـ براي ساخت مادة حساس به نور، به نوعی ویتامین نیاز دارد.  ب) (

) ـ مواد دفعی آن توسط مایعی که فضاي جلوي عدسی را پر کرده است جمع آوري می شود.  ج) (

) ـ پرتوهاي نور به علت انحناي آن قبل از عبور از مردمک در آن همگرا می شوند. د) (

2

3

1

1

1234

در فرد معتاد به کوکایین،  روز پس از آخرین مصرف، لوب هاي ................. مخ نسبت به لوب هاي  .................. . - 166

پیشانی - پس سري، بهبود بیشتري نشان می دهند.   پیشانی - پس سري، گلوکز بیشتري مصرف می کنند.

پس سري – پیشانی، جریان خون کمتري دریافت می کنند. پس سري – پیشانی، دي اکسید کربن بیشتري تولید می کنند.

100

می توان گفت در مرحله  .................. چرخه سلولی، .................. » - 167

با تعداد کروموزوم ها برابر است. قبل از تقسیم سلولی – تعداد مولکول هاي   - میزان ماده وراثتی هسته سلول نسبت به  کاهش یافته است.  

اینترفاز- ماده وراثتی طولی بیشتر از تقسیم سلول دارد.  - تعداد مجموعه کروموزوم هاي سلول نسبت به مرحله قبل، دو برابر می شود.

G2G1DNA

S

17

تجربی - 40111

ام اس بوك



فعالیت   .................. نمی تواند موجب ..................  گردد. - 168

ماستوسیت - کاهش حجم موضعی مایع بین سلولی بازوفیل - افزایش دیاپدز نوتروفیل ها  

پروتئین هاي مکمل - افزایش فعالیت نوتروفیل ها سلول هاي دندریتی - آغاز واکنش ایمنی  

ایمنی حاصل از تزریق واکسن کزاز به بدن،  .................. . - 169

نسبت به ایمنی حاصل از سرم ضدکزاز، سریع تر و طوالنی تر است.

نوعی ایمنی فعال است که برخالف سرم ضدکزاز، مربوط به دفاع اختصاصی می باشد.  

باعث می شود میزان تولید سلول هاي خاطره در خون، نسبت به لنفوسیت هاي عمل کننده، بیشتر شود.  

میزان بیگانه خواري سلول هاي ماکروفاژ را افزایش می دهد.

A C

B

E

D

با توجه به شکل مقابل چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده است؟الف) بخش  در تامین مواد غذایی رویان نقش - 170
دارد.     

ب) بخش  و  از نظر تعداد کروموزوم ها یکسان است. 

ج) بخش  همانند بخش  از نظر محتواي ژنتیکی عینا همانند والد ماده می باشد. 

د) اندوخته غذایی دانه بعدا در بخش  ذخیره خواهد شد.

D

BD

EA

C

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد هورمون جیبرلین درست است؟  - 171
الف) عالوه بر گیاهان در برخی قارچ ها نیز تولید می شود. 
ب) با تأثیر بر الیه گلوتن دار، سبب تولید آمیالز می شود. 

ج) توسط رویان غالت در هنگام رویش تولید شده و از راه لپه به آندوسپرم می رسد. 
د) عالوه بر دیواره یاخته ها، ذخایر آندوسپرم را تجزیه می کند.

چهار مورد   سه مورد   دو مورد   یک مورد  

براي تحریک گیرنده هاي .................. همواره باید .................. . - 172

درد ـ غالف پیوندي اطراف آن ها فشرده شود.   درد ـ بافت هاي خاصی تخریب شوند.  

حس وضعیت ماهیچه ـ طول ماهیچه کاهش یابد.   دمایی پوست ـ دماي محیط اطراف تغییر یابد.  

با توجه به جملۀ مقابل چند مورد از عبارت هاي زیر به شکل صحیحی جمله را کامل می کنند؟ «در سلول هاي ماهیچه اي .................. در پی - 173
 « ..................

آ) تنگ کنندة مردمک عنبیه ـ فعالیت دستگاه عصبی سمپاتیک نور کمتري از عدسی عبور می کند. 
ب) بین دنده اي خارجی ـ کوتاه تر شدن مناطق روشن، فشار از روي سیاهرگ هاي نزدیک قلب برداشته می شود.  

پ) بندارة خارجی میز راه ـ با طویل شدن طول آن ها، ادرار به شکل ارادي از مثانه خارج می شود. 
ت) که براي شنا ویژه شده ـ کمبود اکسیژن باعث می شود که رنگدانه هاي قرمز ذخایر خود را از دست بدهند.

2341 مورد  مورد  مورد  مورد 

( (2

( (3

( (4

( (1

 

با توجه به شکل زیر، کدام گزینه نادرست است؟ - 174

، 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
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در نقطۀ شروع پتانسیل عمل در گیرندة شیمیایی واقع در مو هاي حسی پاي مگس، ممکن است .................. . - 175

سه نوع پروتئین سرتاسري در جابجا شدن یون هاي سدیم نقش داشته باشند.  غلظت سدیم خارج یاخته بر خالف پتاسیم، شدیداً افزایش یابد.

یون پتاسیم با انتقال فعال از سیتوپالسم گیرنده، وارد فضاي بین یاخته   اي شود.  غلظت یون پتاسیم، درون گیرنده، کمتر از نقطۀ پایان پتانسیل عمل باشد.

 

2
1

3

( (
((

( (

شکل مقابل بخشی از لولۀ اسپرم ساز را نشان می دهد؛ کدام عبارت در رابطه با یاخته هاي این لوله صحیح است؟ - 176

)، به سانترومر هر کروموزوم فقط یک رشتۀ دوك می تواند متصل شود. در یاختۀ شمارة (

)، فقط در صورت وقوع جهش، تنوع گامت هاي تولیدي افزایش می یابد. در یاختۀ شمارة (

)، توانایی حرکت تاژك در بخش قرار گرفته در باالي بیضه کسب می شود. در یاختۀ شمارة (

)، فشرده شدن هسته، زودتر از دست یابی به حالت کشیده رخ می دهد. در یاختۀ شمارة (

2

1

3

3

 

با توجه به شکل رو به رو کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟ - 177

براي انجام صحیح نقش خود در بدن به نوعی ویتامین نیاز دارد.

در تشخیص رنگ و جزئیات اجسام نقش مهمی را ایفا می کند.

طویل ترین بخش آن در تشکیل عصب بینایی نقش دارد.

در امتداد محور نوري کرة چشم به فراوانی دیده می شود.

کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با ماهی نادرست می باشد؟ - 178

بخش هم ارز عقب ترین لوب مخ انسان در این جانور، بزرگترین بخش مغز است. در مغز این جانور برخالف گوسفند اندازة مخچه از مخ بزرگتر می باشد.  

محل ورود عصب بویایی و عصب بینایی به مغز جانور یکسان می باشد.   از هر سلول  مژکدار در ساختار خط جانبی دو رشتۀ عصبی خارج می شود.  

در هر بخش از یک یاختۀ عصبی که همۀ کانال هاي دریچه دار به صورت همزمان بسته هستند ممکن .................. که .................. - 179

نیست- یاخته هاي غیرعصبی در تغییر وضعیت پتانسیل غشا نقشی داشته باشند.  است- مصرف  توسط پمپ سدیم- پتاسیم به بیشترین مقدار خود برسد. 

نیست- یون هاي سدیم به واسطۀ فعالیت نوعی پمپ، به خارج از یاخته منتقل شود. است- پتانسیل سمت درونی غشا بیشتر از پتانسیل سمت خارجی غشا باشد. 

ATP

کدام گزینه عبارت زیر را به طرز صحیحی کامل می کند؟  - 180
«در هنگام تقسیم رشتمان یک یاختۀ بنیادي مغز استخوان، بالفاصله پس از مرحله اي که .................. صورت می گیرد، .................. »

تجزیۀ پوشش هسته به اجزاي کوچک تري - کروموزوم هاي تک کروماتیدي به سوي دو قطب یاخته حرکت می کنند.

کروماتیدها از یکدیگر جدا می شوند - پوشش هسته مجدداً تشکیل می شود.

تشکیل دوك میتوزي بین سانتریول ها - کروموزوم ها در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند.

اتصال سانترومر کروموزوم ها به رشته هاي دوك - کروماتید ها به دو سوي یاخته کشیده می شوند.

3R1 R

R2 R4

=9 2=

= =4

Ω

18 Ω

Ω

Ω

ε r

A B
A در مدار روبه رو، اگر آمپرسنج ایده آل  را نشان دهد، توان مصرفی  چند وات است؟ - 1810٫5AR4
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ε r

kΩ3

1/5Ω
V

 

در مدار روبه رو، درحالتی که کلید باز است، ولت سنج  را نشان می دهد و اگر کلید راببندیم،  را نشان می دهد. اگر  برابر با  باشد، - 182

مقاومت درونی باتري چند اهم است؟

V1V2
V2

V1

8
9

0٫51

1٫52

Bi2

i1

 

) می رسد. جهت جریان القایی به چه صورت است؟ در شکل داده شده میدان مغناطیسی از  به ( - 183

ابتدا  و سپس  ابتدا  و سپس 

همیشه  همیشه 

B−B

i1i2i2i1

i1i2

درون سیملوله اي که داراي  حلقه است، میدان مغناطیسی با آهنگ  تسال بر ثانیه کاهش می یابد. اگر نیروي محرکه القایی در سیملوله  - 184
ولت باشد، مساحت هر حلقه چند سانتی متر مربع است؟

5000٫20٫1

5102025

کدام شکل، جهت جریان القایی در حلقه را درست نشان می دهد؟ - 185

 N S  NS  N S  NS

= Vε

=0 Ωr 5

1 5

=0 ΩR 5
k در مدار  رو، ابتدا کلید باز است. در صورتی که کلید بسته شود، اختالف پتانسیل دو سر مولد چند ولت کاهش می یابد؟ - 186

0٫5صفر

0٫751٫5

R در مدار روبه رو  و  است. پس از گذشت چند ثانیه  بار از مقاومت می گذرد؟ - 187ε = 18VR = 3Ω60C

106

3615

R2=5 Ω

R 4=3 Ω
R 2=4Ω

R 3=8 Ω
R1=2Ω I11A

10VV

در شکل مقابل اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  اهمی چند ولت است؟ - 188

 

3

15V

7٫5V

6V

3V

a

a

A

E =0

q+

q- q+

در شکل مقابل بزرگی میدان الکتریکی حاصل از بارهاي نقطه اي  در نقطۀ  برابر صفر است. اندازة  چند برابر اندازة  است؟ - 189− , +q , +qq′Aq′q
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کرة رساناي  داراي بار  است. اگر آن را به کرة رساناي  اتصال دهیم، مجموع بار دو کره   می شود. اگر کرة  قبل از اتصال - 190

، به زمین وصل شود، چه تعداد الکترون بین زمین و کرة  منتقل می شود؟  به کرة 

A+5μCB3٫4μCB

AB(e = 1٫6 × C)10−19

101110+135 × 10115 × 1013

R

RR

R
RR

R

A

B

R

در شکل داده شده، مقاومت معادل بین دو نقطۀ  و  چند اُهم است؟ (مقاومت هر یک از مقاومت ها برابر  است.) - 191AB8Ω

1Ω2Ω

4Ω8Ω

 
vq+

ذره اي باردار به جرم  و بار  با سرعت  وارد میدان مغناطیسی افقی و عمود بر راستاي حرکت بار می شود. جهت و بزرگی میدان مغناطیسی - 192

چگونه باشد تا شتاب ذره در لحظۀ ورود به میدان برابر  و به سمت پایین شود؟

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

m+qv

3g

2mg

qv

2mg

qv

4mg

qv

4mg

qv

I1

2I

 

حلقۀ مطابق شکل عمود بر میدان مغناطیسی  (درون سو) قرار دارد. اگر میدان به طور یکنواخت از  به  کاهش یابد، جریان القایی در داخل - 193
حلقه در کدام جهت خواهد بود؟

، سپس  ابتدا  ، سپس  ابتدا 

BB−B

(1)(2)(2)(1)

(1)(2)

 

Y

XC

B

O
A

Z
m( (1

m( (1

m( (1

شار گذرنده از مثلث  ، در میدان   چند وبر است؟ - 194ABC= 0٫5 (T )B⃗  i ⃗ 

3√

6
1
4

2 3√

3
1
6

q'
x'

y

θ θ_90
q

2
1

q

هاست، نسبت  برابر چیست؟ در شکل زیر برایند نیروي الکتریکی وارد بر بار الکتریکی واقع در مرکز دایره در جهت مثبت محور  - 195y
q1

q2

tan θ

cot gθ

sin θ

1 − cos θ

cos θ

1 + sin θ

R

Ω8 Ω8 Ω8

A3

ɛ
r

،  ولت  است،  چند اهم است؟ در شکل روبه رو، اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  - 196R12R
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مطابق شکل زیر، دو بار الکتریکی در فاصلۀ  از یک دیگر قرار دارند و نیروي جاذبۀ  به یک دیگر وارد می کنند، اگر با ثابت بودن فاصله  - 197

درصد از بار  را به  انتقال دهیم، نیروي جاذبۀ بین دو بار چند درصد و چگونه تغییر می کند؟

 درصد کاهش  درصد افزایش 

 درصد افزایش  درصد کاهش 

rF40

q1q2

2080

2080

 

نمودار شار مغناطیسی عبوري از یک حلقۀ رسانا برحسب زمان نشان داده شده است. اگر اندازة نیروي محرکۀ القایی در سه ثانیۀ اول  برابر - 198

اندازة نیروي محرکۀ القایی در دو ثانیۀ سوم باشد، مقدار  چند میکرو وبر است؟

6
5

x

10

12

15

16

 

مطابق شکل گوي بارداري از سقف آویزان است و گلوله دیگري که بار الکتریکی آن هم اندازه بار گوي آویزان بوده؛ ولی نوع آن - 199

متفاوت است در فاصله  زیرگوي معلق است. اگر جرم گلوله معلق  باشد، اندازه بار گوي و گلوله چند نانوکولن است؟ (

(

2cm0٫4g

g = 10
N

kg

204020
3

40
3

 

 

 

) کنار یکدیگر ) و ( ) و ( ،  و  در سه شکل متفاوت ( سه بار نقطه اي  - 200

) به ترتیب  ) و ( ) ،( قرار گرفته اند. اگر بزرگی نیروي الکتریکی برآیند وارد بر بار  در شکل هاي (

،  و  باشد، کدام گزینه درست است؟

= qq1= qq2= qq3123

q3123

F1F2F3

> >F2 F3 F1

> >F1 F2 F3

> >F1 F3 F2

> >F3 F1 F2

 

A B

K
R 6= Ω2

R 6= Ω4

R 3= Ω1

R 3= Ω3

مقاومت معادل در مدار شکل زیر بین نقاط  و  پس از بستن کلید مدار چند برابر می شود؟ - 201AB

40
121

24
198

12
33

60
121

N

R 4= Ω3

R 3= Ω2

R
2

=
Ω

1

M

ε 24= V
r 0=

در مدار شکل زیر جریان در شاخۀ  چند آمپر بوده و جهت آن کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ - 202

،  به 

،  به 

،  به 

،  به 

MN

6MN

6NM

18MN

18NM
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V

A

R R R

RR

r
ε K

 

، اعدادي که ولت سنج و آمپرسنج ایده آل نشان می دهند چگونه تغییر می کند؟ در شکل زیر با بستن کلید  - 203

کاهش - افزایش 

هر دو کاهش می یابد.

هر دو افزایش می یابد.

افزایش - کاهش 

K

یک سیم افقی در راستاي غرب به شرق حامل جریان  است. در صفحۀ موازي سطح زمین آن را دوران می دهیم تا در راستاي شمال شرقی، با زاویۀ  - 204

 نسبت به شمال قرار بگیرد. جهت نیروي مغناطیسی زمین وارد بر آن  ..................  درجه تغییر می کند و اندازة آن  ..................  برابر می شود.

صفر،  صفر، 

I

30∘

3√

2
1
2

,
3√

2
180∘,

1
2

180∘

باتري 

+ -

R

R R

در مدار شکل زیر هر سه مقاومت خارجی مشابه اند. اگر یکی از مقاومت هاي موازي،  برابر شود، توان خروجی باتري  برابر شده و اختالف - 205

پتانسیل دو پایانۀ باتري تغییر نمی کند.  کدام است؟

n
6
5

n

5
7

1
3

1
6

4

rε ,
R2

R3

R1

 

،  برابر جریان گذرنده از مقاومت  و توان خروجی (مفید) باتري برابر  است. در مدار شکل زیر، شدت جریان گذرنده از مقاومت  - 206

، توان مصرفی مقاومت  چند وات است؟ اگر 

R12R230W

=R3 R1R2

24

1218

4Ω2Ω

2Ω

12Ω

A B

 

در مدار زیر، اگر توان مصرفی در مقاومت  اهمی برابر  وات باشد،  چند وات است؟ - 207464ΔVAB

2428

3648

r=0

ε

3Ω6Ω 12Ω

4Ω
K

 

در مدار شکل زیر، اگر کلید  را ببندیم، توان مصرفی مجموعۀ مقاومت هاي خارجی مدار چند برابر می شود؟ - 208k

3
1
3

4
1
4

 

R2

R3

R4

R5

R1
A

V
ε r

در مدار شکل زیر، اگر مقاومت  افزایش یابد، ولت سنج و آمپرسنج هاي ایده آل به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می کنند؟ - 209

کاهش، افزایش 

کاهش، کاهش 

افزایش، کاهش 

افزایش، افزایش 

R5
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مطابق شکل زیر، سه بار نقطه اي در صفحۀ   قرار دارند و بزرگی میدان الکتریکی خالص در نقطۀ  (مبدأ مختصات) در  برابر  - 210

است. بزرگی نیروي الکتریکی که بار  به  وارد می کند، چند نیوتون است؟ 

xyOSI7٫5 × 103

q1q2(k = 9 × )109 Nm2

C 2

2٫16 × 10−2

2٫64 × 10−2

9٫2 × 10−2

9٫6 × 10−2

هرگاه سرعت تشکیل هیدروژن در واکنش زیر در شرایط متعارفی  لیتر بر دقیقه باشد سرعت متوسط مصرف آلومینیوم بر حسب مول بر دقیقه - 211
چقدر است؟ 

مول مول مول مول

5٫6

2Al + 2O + 6 O → 2Al(OH + 3H
−

H2 )
−

4 H2

3
4

1
2

1
3

1
6

کدام نام گذاري درباره آلکان ها درست است؟ - 212

,24 - اتیل -  - دي متیل پنتان   - اتیل -  - متیل هگزان - اتیل -  - متیل پنتان - اتیل -  - دي متیل هگزان 3254243, 2

 
جدول روبرو می تواند متعلق به کدام واکنش باشد؟ - زمان213

0 ثانیھ ی
20 ثانیھ ی

[x]

10
40

[y]

30
10

[z]

0
20

4x + 2z → y2z + 3x → 2y

y → 2z + 4x2y → 3x + 2z

آرایش الکترونی اتم عنصر  به  ختم می شود. کدام مطلب زیر در مورد این عنصر درست نیست؟ - 214

در واکنش ها با از دست دادن  الکترون به آرایش گاز نجیب می رسد.   عدد اتمی آن برابر  است. 

در دورة چهارم و گروه هفتم قرار دارد. کاتیون سه بار مثبت آن در ترکیب ها آرایش الکترونی  را دارد.

X3 4d
5
s

2

257

3d4

با توجه به جدول زیر مقدار انرژي پیوند   در واکنش  برحسب   - 215
چقدر می باشد؟ 

اطالعات مسئله کافی نیست 

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

Br − Br

192
C − Br

276
C − H

435
نوع پیوند

(kJ ⋅ mo )l−1 انرژی پیوندی

351371391

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد عناصر گروه چهاردهم صحیح است؟ (با تغییر) - 216

عنصر پنجم این گروه برخالف عنصر سوم در اثر ضربه خرد می شود. عنصر سوم این گروه در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراك می گذارد.

عنصر اول این گروه همانند عنصر دوم سطح تیره و غیربراق دارد. 26عناصر این گروه در دوره هاي  تا  جدول دوره اي قرار گرفته اند.

همۀ مطالب زیر درست هستند به جز: - 217

ریسندگی، بافندگی و فرآوري و دوزندگی به ترتیب مراحل تولید یک لباس از الیاف است.

بافندگی مرحله اي در صنعت نساجی است که در آن الیاف به نخ هاي قابل استفاده تبدیل می شود.

در سال  نزدیک به صد میلیون تن انواع الیاف در جهان تولید و مصرف شده است.

در صنعت نساجی پارچه هاي آمادة استفاده از فرآوري پارچه هاي خام تهیه می شوند.

2014

24
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چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 218

الف) در سه دورة اول جدول تناوبی در مجموع  عنصر گازي شکل وجود دارد. 
ب) دومین و سومین عنصر گروه چهاردهم جدول تناوبی شبه فلز هستند. 

پ) به طور کلی روند خاصیت فلزي در یک دوره از جدول دوره اي مشابه روند کلی شعاع اتمی در یک دوره است. 
ت) به طور کلی روند واکنش پذیري در یک گروه از جدول دوره اي مشابه روند کلی شعاع اتمی در همان گروه است.

8

1234

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   - 219
الف) تنها نقش غذا در بدن انسان تأمین انرژي فعالیت هاي ارادي و غیرارادي است. 

ب) اگر دماي مقداري آب در اثر سوختن یک گرم گردو دو برابر شود دماي همان مقدار آب در اثر سوختن دو گرم گردو چهار برابر می شود. 
پ) مقدار گرماي حاصل از سوختن عالوه بر جرم ماده به نوع ماده نیز بستگی دارد. 

ت) ترموشیمی تنها شاخه اي از شیمی است که به افزایش زمان ماندگاري و ارزش غذایی خوراکی ها تولید بیشتر و سریع تر مواد غذایی و تغییر یا بهبود
دادن بو و مزة خوراکی ها می پردازد.

1234

دماي  گرم الکل معمولی با دریافت مقداري گرما از   به   می رسد. همین مقدار گرما دماي چند گرم گرافیت را به میزان   - 220

افزایش می دهد؟ (ظرفیت گرمایی یک مول گرافیت برابر   است و   و  )

20C28∘
C45∘

C8∘

8٫5J⋅∘C−1= 2٫5J ⋅cاتانول g−1⋅∘C−1C = 12g ⋅ mol−1

125162٫5150175

دماي  از یک عنصر فلزي با جذب  گرما از  به  می رسد. اگر ظرفیت گرمایی   مول از این فلز برابر  - 221
باشد، کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند فلز مورد نظر باشد؟

  

30g 108J C220 C300125٫2J ⋅0 C−1

Cu
64
29Fe

56
26Ca

40
20Ba

137
56

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 222
آ) در استخراج فلز بیش از نیمی از سنگ معدن به فلز تبدیل می شود. 

ب) کاهش ردپاي کربن دي اکسید و کاهش سرعت گرمایش جهانی از مزایاي بازیافت فلز هاست. 
پ) فلز آهن در مقایسه با آلومینیم دیرتر به دامان طبیعت باز می گردد. 

ت) منابع شیمیایی کف دریا ها می توانند حاوي سولفید برخی از فلز هاي واسطه باشند.

      1234

چه تعداد از نامگذاري هاي زیر بر اساس قواعد آیوپاك نادرست است؟  - 223

آ)  ،  ،  - تري متیل -  - برموهگزان 

ب)  - اتیل -  ،  - دي متیل هگزان 

پ)  - کلرو -  - اتیل پنتان 

ت)  - اتیل -  - متیل پنتان

   

3342

312

22

32

1234

براي تهیۀ  گرم باریم سولفات با خلوص  درصد، طبق معادلۀ زیر، به تقریب چند مول آلومینیم سولفات باید با مقدار کافی باریم کلرید - 224
واکنش دهد و در این واکنش چند مول باریم کلرید مصرف می شود؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید، 

 (

 

79٫0697

O = 16,S = 32,Ba = 137 : g ⋅mol−1

BaC (aq) +A (S (aq) → BaS (s) +AlC (aq)(⋅ )l2 l2 O4 )3 O4 l3 معادلھ موازنھ شود

0٫33, 0٫130٫44, 0٫130٫44, 0٫110٫33, 0٫11

25

تجربی - 40111

ام اس بوك



کدام موارد از مطالب زیر نادرست است؟  - 225
آ) در جدول تناوبی با پیمایش هر دوره از چپ به راست، تعداد الیه ها و زیر الیه هاي الکترونی اشغال شده اتم ها تغییري نمی کند. 

ب) نماد شیمیایی چهار عنصر قلع، سلنیم، سیلیسیم و استرانسیم به ترتیب به صورت  و  است. 

، با تعداد شبه فلز هاي دورة سوم برابر است.  پ) تعداد نا فلزهاي جامد گروه 
ت) همۀ تناوب  (دوره)هاي جدول تناوبی، با یک فلز شروع شده و با یک نافلز گازي خاتمه می یابند.

فقط آ  ب، ت  فقط پ  آ، ب، پ 

Si,Se,SnSt

14

C OH

H
3

O

O

O
O H

کدام گزینه دربارة ترکیبی با فرمول رو به رو، درست است؟ (با تغییر) - 226

فاقد گروه استري است و می تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.

شمار اتم هاي کربنی که به هیچ هیدروژنی متصل نیستند برابر  است. 

یک گروه عاملی کتونی و دو گروه عاملی هیدروکسیل دارد.

فرمول مولکولی آن  است.

2

C15H20O5

کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟ - 227

عنصرهاي فلزي به طور عمده در سمت چپ و مرکز جدول دوره اي قرار دارند. کربن تقریبًا رسانایی گرمایی ندارد اما رساناي الکتریسیته می باشد.

عنصر گوگرد در حالت جامد برخالف عنصر آلومینیم بر اثر ضربه خرد نمی شود. 118تاکنون  عنصر شناسایی شده است.

چه تعداد از نام گذاري ها درست بیان شده اند؟  - 228

آ)  ، - دي اتیل -  - متیل هگزان 

،  - دي متیل  اوکتان  ،  - تري اتیل -   ، ب) 

،  - دي متیل -  - هگزن  پ)  - اتیل - 

ت)  - برمو -  - کلرو -  - اتیل -  - متیل -  - نونین                           

353

34526

4342

37324( CBrC − C ≡ C − CHCl − CH(CC2H5)2 H2 H3)2

4132

پاسخ درست پرسش هاي «آ» و «پ» و پاسخ نادرست پرسش هاي «ب» و «ت» در کدام گزینه آمده است؟  - 229

آ)آرایش الکترونی یونی به زیر الیۀ  ختم می شود. در اتم  در مجموع چند الکترون تنها وجود دارد؟ 

ب)از میان عنصرهاي گروه  چند عنصر می تواند در دماي اتاق با گاز هیدروژن واکنش دهد؟ 

باشد، این یون چند الکترون با  دارد؟  پ)اگر عدد جرمی اتم  برابر و اختالف شمار الکترون ها و نوترون ها در یون  آن برابر
ت)در مقایسۀ میزان سرعت و شدت واکنش سه عنصر سدیم، آهن و طال با اکسیژن به چه ترتیبی است؟

A+33d3A

17

A64A
+7l = 0

Na > Au > Fe − 6 − 1 − 4Na > Fe > Au − 7 − 2 − 4Na > Au > Fe − 6 − 1 − 6Na > Fe > Au − 7 − 2 − 6
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( (a

( (b

O

HO

 

- کدام یک از مطالب زیر در مورد ترکیب هاي آلی روبه رو درست اند؟   230

 

آ) ترکیب  یک اتر سیرنشده و ترکیب  نیز یک الکل سیرنشده است. 

ب) طعم و بوي رازیانه به طور عمده ناشی از ترکیب است. 
پ) تفاوت جرم مولی این دو ترکیب برابر با تفاوت جرم مولی متان و اتانول است. 

ت) هر دو می توانند محلول برم را بی رنگ کنند.

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

(H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mo )l−1

(a)(b)

(b)

مخلوطی از پتاسیم نیترات خالص و پتاسیم کلرات خالص را که در مجموع یک مول ماده را تشکیل می دهد، به طورکامل حرارت می دهیم. اگر در - 231

مجموع  گرم گاز اکسیژن حاصل شود، درصد خلوص پتاسیم نیترات در این مخلوط تقریبًا کدام است؟ 

 

24

(O = 16,KN = 101,KCl = 122٫5 : g ⋅ mo )O3 O3 l−1

2KCl (s) 2KCl(s) + 3 (g)O3 −→
Δ

O2

2KN (s) 2KN (s) + (g)O3 −→
Δ

O2 O2

71463286

A : (CH ) CHCH(C H )C(CH )
B :

3 2 2 5 3 3
نام آیوپاك ترکیب  و  به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ - 232

- دي اتیل -  - متیل هگزان   ، - اتیل -  - تري متیل  پنتان / 

 - تري متیل -  - اتیل پنتان /  - اتیل -   - دي متیل هپتان 

- اتیل -  - تري متیل پنتان /  - اتیل -  - دي متیل هپتان 

- اتیل پنتان /  - دي اتیل -  - متیل هگزان   - تري متیل - 

AB

34 ، 2 ، 2235

4 ، 4 ، 2345 ، 2

34 ، 2 ، 245 ، 2

4 ، 4 ، 233 ، 25

در کدام گونه نصف طول پیوند نشان دهنده شعاع کوواالنسی است؟ - 233

COO2Br2N2

) عبور دهیم، چند گرم نمک کلسیم کربنات به دست اگر گاز کربن دار حاصل از سوختن کامل  گرم استیلن را از آب آهک ( - 234
می آید؟ (در این فرایند، عالوه بر کلسیم کربنات، آب نیز تولید می شود.) 

( ) 

5٫2Ca(OH)2

Ca = 40,O = 16,C = 12,H = 1 : g ⋅ mol−1

15304045

معادله هاي شیمیایی زیر را در نظر بگیرید:  - 235

 

 کدام یک از گزینه هاي داده شده درست است؟ 

 

گرماي ناشی از سوختن یک گرم اتن، بیش تر است. زیرا، این ماده جرم مولی کم تري دارد. 

گرماي ناشی از سوختن یک مول اتانول، بیش تر است. زیرا، اتانول جرم مولی بیش تري دارد. 

ارزش سوختی اتانول از اتان کم تر است. از این رو، نمی توان آن را به عنوان سوخت، مورد استفاده قرار داد.

در بین معادله هاي شیمیایی داده شده، سه ترکیب آلی یافت می شود که در ساختار دو مورد از آن ها، گروه عاملی به چشم می خورد.

2 (g) + 7 (g) 4C (g) + 6 O(l) + 3120kJC2H6 O2 − →−−
298K

O2 H2

OH(l) + 3 (g) 2C (g) + 2 O(l) + 1368kJC2H5 O2 − →−−
C25∘

O2 H2

(g) + 3 (g) 2C (g) + 2 O(l) + 1410kJC2H4 O2 − →−−
C25∘

O2 H2

(H = 1,O = 16,C = 12,g ⋅ mo )l−1
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آنتالپی کدام واکنش را می توان به طور مستقیم اندازه گیري نمود؟ - 236

تهیۀ گاز متان از گرافیت و هیدروژن: 

تهیۀ هیدروژن پراکسید از اکسیژن و هیدروژن: 

تهیۀ کربن مونوکسید از گرافیت و اکسیژن: 

تهیۀ کربن دي اکسید از کربن مونوکسید: 

C(s) + 2 (g) → C (g)H2 H4

(g) + (g) → (l)O2 H2 H2O2

2C(s) + (g) → 2CO(g)O2

2CO(g) + (g) → 2C (g)O2 O2

 
O

) )I    

O

) )II

کدام مطلب دربارة ترکیب هایی با ساختارهاي «پیوند - خط» روبه رو درست است؟ ( - 237

(

تفاوت جرم مولی دو ترکیب برابر  گرم است. 

) با  گرم برم واکنش کامل می دهد.  گرم از ترکیب (

)، یک عامل کتونی دارد.  دو ترکیب، همپارند و ترکیب (

،  لیتر گاز اکسیژن در شرایط  مصرف می شود. براي سوختن کامل  گرم ترکیب 

H = 1,C = 12,O = 16,Br = 80 : g ⋅ mol−1

4

3٫8II6

I

7٫5I14٫56STP

احتمال انجام کدام واکنش در شرایط مشخص شده، کمتر است؟ - 238

  

  

  

  

Si (s) + 2C(s)O2 −→
Δ

Si(l) + 2CO(g)

(g) + C (g)C2H4 l2 − →−−−−
FeC (aq)l2

C (g)C2H4 l2

2F (s) + 3C(s)e2O3 −→
Δ

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

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

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

کدام محلول را می توان در ظرف مذکور نگهداري کرد؟ - 239

) نیترات در ظرف آهنی محلول مس ( ) کلرید در ظرف آلومینیم  محلول آهن (

محلول نقره نیترات در ظرفی از جنس روي  محلول روي کلرید در ظرفی از جنس مس 

III

عدد جرمی عنصر  برابر با  است. اگر در یون سه بار مثبت آن اختالف تعداد نوترون ها با الکترون ها برابر با  باشد، در زیرالیۀ با  این - 240
عنصر چند الکترون موجود است؟

A518l = 2

0123

در کدام گزینه دسته فلزات ذکر شده در هواي مرطوب سریع تر از سایر گزینه ها واکنش می دهند؟ - 241

 Na − Fe − CuAl − Mg − ZnK − Ca − CrLi − K − Mg

عنصر ژرمانیم که در گروه  و دورة  ..................  جدول تناوبی قرار دارد، رسانایی الکتریکی  ..................  دارد و اختالف عدد اتمی آن با دومین - 242
عنصر این گروه  ..................  است.

 - زیادي -  - زیادي -  - کمی -  - کمی - 

14

418326418326

همۀ عبارات دربارة دورة چهارم جدول تناوبی صحیح می باشد، به جز  .................. - 243

آرایش الکترونی عنصر کروم که در این دوره قرار دارد به  ختم می شود.  در این دوره  عنصر وجود دارد که تنها یک زیرالیۀ آن نیمه پر است. 

عنصر  در دورة چهارم قرار دارد و متعلق به گروه  می باشد. سه بی نظمی در آرایش الکترونی فلزات این دوره مشاهده می شود.

44s1

X3113
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دربارة عنصرهاي  و  جدول تناوبی، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   - 244

، رساناي گرما است و قابلیت مفتول شدن دارد.   عنصر 

 هر دو عنصر در واکنش با اکسیژن، دي اکسید تشکیل می دهند. 

 شعاع اتمی هر دو عنصر، از شعاع اتمی عنصر مایع (در دماي اتاق) گروه  جدول تناوبی، بزرگتر است.  

، مانند اتم عنصرهاي دیگر هم گروه خود، در واکنش ها الکترون به اشتراك می گذارد.  اتم عنصر 

X32Z22

∙Z

∙

∙17

∙X

4321

- گرم گاز بوتان، به صورت جداگانه یک بار به صورت ناقص و یک بار به صورت کامل سوزانده می شود. تفاوت حجم گاز اکسیژن مصرف شده 245

) برابر چند لیتر است؟ (از سوختن ناقص هیدروکربن ها، گاز کربن مونوکسید و آب تشکیل می شود،  (پس از تبدیل به شرایط 

(

72٫5

STP

O = 16,C = 12,H = 1 : g ⋅ mol
−1

56٫065٫086٫989٫6
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