
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی - 40211

ام اس بوك

در کدام بیت همۀ آرایه هاي « جناس، استعاره، کنایه و تشبیه » موجود است؟ - 1

ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم    گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق           

یک روز این بیاید و یک روز آن رود  مهمان  سر است خانۀ دنیا که اندر او           

بگذار تا به چاه مذلّت فرو رود  آن کس که سر به جیب قناعت فرو نبرد           

اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد؟           

آرایه هاي بیت زیر، کدام اند؟  - 2
می رود آب حیات از چشمۀ نوش شما»  «آب آتش می برد خورشید شب پوش شما 

مجاز، ایهام، تشخیص، پارادوکس  ایهام، استعاره، جناس تام، پارادوکس  مجاز، جناس تام، تضاد، تلمیح  استعاره، تشخیص، تلمیح، تضاد 

مفهوم کلّی همه  ي ابیات با یکدیگر تناسب دارند، به جز: - 3

تو سالمت گزین که نام دلم  /  از مالمت به هر زبان افتاد 

عشق را روي در سالمت نیست  /  راه عاشق بجز مالمت نیست 

به جان و سر که نگردانم از وصال تو روي  /  و گر هزار مالمت رسد به جان و سرم 

بس مالمت  ها که خواهد برد جان نازنین  /  روز عرض از دست جور نفس ناپرهیزگار 

با توّجه به بیت زیر کدام گزینه درست است؟  - 4
 تا به کف می آورم یک معنی برجسته را»  «می نهم در زیر پاي فکر کرسی فلک

ُحسن تعلیل - تشبیه - اغراق - جناس اسلوب معادله - استعاره - کنایه - مراعات نظیر

تشخیص - تشبیه - اغراق - کنایه ایهام - حس آمیزي - جناس - کنایه

مفهوم بیت زیر در کدام گزینه یافت نمی شود؟  - 5
 شرط عقل است جستن از درها»  «رزق هر چند بی گمان برسد

 زان که توفیق و جهد هست رفیق  جهد بر توست و بر خدا توفیق

 مرد را در حضر کجا باید  آن چه اندر سفر به دست آید

 در قفس هم روزِي ما بی طالعان آماده نیست  از هوا مرغان فارغ بال روزي می خورند

 بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان  از خطر خیزد خطر زان رو که سود ده چهل

مصراع اّول همۀ گزینه ها به مفعول نیاز دارد به جز .................. - 6

 ز رحمت، یک نظر در کار ما کن   الهی، فضل خود را یار ما کن 

 عجایب نقش ها سازي سوي خاك   فروغ رویت اندازي سوي خاك 

 از آنش رنگ هاي بی شمار است   گل از شوق تو خندان در بهار است 

 ماه ببیند رخ خود را به من   چون بگشایم ز سر مو، شکن 

در کدام بیت "ادات تشبیه" وجود ندارد؟  - 7

که سخت نامه سیاهیم و عفو ما اینجاست    خوش آن که سایه صفت محو آفتاب شویم 

الله آسا، هر که را رنگی در این بستان دهد  هر زمان سوزد، ز محرومی به داغ دیگرش 

در نقطۀ دل ما چون ناپدید کردي  نوري که شمع گردون از عکس اوست روشن  

سواران و شیران روز نبرد    برفتند لشکر به کردار گرد 
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کدام بیت به «پاك و زالل بودن » کالم رزمندگان اسالم اشاره می کند؟ - 8

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

 خموشی است هان! اّولین شرط عشق  مگو سوخت جان من از فرط عشق

 چنین نغمۀ عشق سر می کنند به رقصی که بی پا و سر می کنند   

 دمید از گلوي سحر زادشان  از آن ها که خورشید فریادشان

در کدام گزینه واژة مشّخص شده نادرست معنا شده است؟ - 9

 تا جزاي من بدنام چه خواهد بودن        (سازموسیقی)  بردم از ره دل حافظ به دف  و چنگ  و غزل

 تا کی شود قرین حقیقت مجاز من      (نزدیک)  نقشی برآب می زنم از گریه حالیا

 باش تا قوت تو از روضۀ رضوان آرند  (رزق) شمس تبریز اگر بلبل باغ ارمی 

 سایه اندازد هماِي چتِر گردون ساي تو        (روي  آورنده)  جلوه گاه طایر اقبال گردد هرکجا

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟  - 10
«پدر گفت اي پسر به مجّرد خیال باطل نشاید روي از تربیت ناصحان شایق بگردانیدن و علما را به زاللت منصوب کردن و در طلب عالم معصوم از فواید

علم محروم ماندن.»

چهار سه دو یک

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. جابه جایی ضمیر رخ داده است. - 11

 دلبر که در کف او موم است سنگ خارا  سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد

 همی آب شرمم به چهر آورد  دل من همی بر تو مهر آورد

 ُکندم قصد دل ریش به آزار دگر  هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت

 امیدم به آموزگاري توست  جز این کاعتمادم به یاري توست

مفهوم بیت «چون رایت عشق آن جهان گیر / شد چون مه لیلی آسمان گیر» با کدام گزینه تناسب معنایی ندارد؟ - 12

 منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن  منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن

 متنّفر شدم از هرچه ازین شهره شدن  آنچنان در حرِم ستر تو جاگیر شدم

 کامروز در جهان همه افسانۀ من است  زد آتشی به پردة ناموس، سوز عشق

 شهرة شهري شده، کاو چنین بد شد چنان  نقل هر مجلس شده این عشق ما و حسن تو

در کدام بیت تناقض به کار رفته است؟ - 13

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

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

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

 جز بدان خاك آستان، روشن  دیدة بخت مقبالن نشود

همۀ ابیات با شعر زیر تناسب مفهومی دارند به جز  ..................   - 14
ماهی در آب خاموش است / و چارپا روي خاك هیاهو می کند / و پرنده در آسمان آواز می خواند / آدمی، اما / خاموشی دریا / و هیاهوي خاك / و موسیقی

آسمان را در خود دارد.

وي سبک سایه ترین پیکر خاك  اي گرمانمایه ترین گوهر پاك 

گنجی از بهر ازل گوهرسنج  پیکر خاك طلسمی است تو گنج 

یکی هستی عجایب طرفه معجون  به هر صورت که می آیی تو بیرون 

مجلس بزم تو را همچو نگارستان کرد  از کف طرفه نگاري که نگارین رخ او 

2

تجربی - 40211

ام اس بوك



معناي «رایت» در کدام گزینه متفاوت است؟ - 15

 رایت بیداد و جور گشت از او سرنگون  سر به فلک برکشید رایت ستّارخان 

 سر سرکشان زیر گرد من است  گر ایدون که رایت نبرد من است  

 پدید آمد و رایت بخردي  ز باالي او فّره ایزدي  

 نمی آید که رایت سرنگون است  مگر شاهنشه اندر قلب لشکر  

معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟  - 16
«ژنده (مهیب) ، غضنفر (شیر)، گوهر (نژاد)، اهریمن (ابلیس)، عّزت (ارجمند)، مأمور (فرماندار)، کاهلی (سستی)، برافراختن (بلند کردن)، خاوران (مغرب)»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه مفهوم کنایی قسمت هاي مشّخص شده نادرست است؟ - 17

پی سر بریدن بیفشرد پا    (براي سر بریدن پافشاري کرد)  پرید از رخ کفر در هند رنگ (ترسید) 

چو ننمود رخ شاهد آرزو     (چهرة او آشکار شد)  بزد بوسه بر دست او جبرئیل    (تشکر و سپاسگزاري کرد) 

همۀ گزینه ها به گوشه اي یکسان از سرگذشت «آدم (ع)» اشاره می کنند به جز گزینۀ  .................. - 18

 آدم آورد درین دیر خراب آبادم  من َمَلک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم صفت از روضۀ رضوان به در آیی  ُهش دار که گر وسوسۀ عقل کنی گوش

 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت  نه من از پردة تقوا به در افتادم و بس

 کاندر آنجا طینت آدم مخّمر می کنند  بر در میخانۀ عشق، اي َمَلک، تسبیح گوي

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 19

جان به شکرانه کنم صرف گر آن دانۀ ُدر / صدف دیدة حافظ شود آرامگهش (حس آمیزي – استعاره) 

وانگهم در داد جامی کز فروغش بر فلک / زهره در رقص آمد و بر بط زنان می گفت نوش (اغراق – تشخیص) 

مهر لیلی بین که اشکش بر سر راه وداع / همچو باران بر سر مجنون ز محمل ریخته (تلمیح – تشبیه) 

آتش ظلم به یک چشم زدن، می میرد / برق از بوتۀ خاشاك نیاید بیرون (کنایه – تشبیه) 

در بیت «اي آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر / کان چهرة مشعشع تابانم آرزوست» کدام آرایه ي ادبی وجود ندارد؟ - 20

کنایه پارادوکس استعاره مجاز

در عبارت زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» وجود دارد؟   - 21
«پرده داران حرم ستر و عفاف ملکوت، دیوان را که می خواهند به خلوت انس که هیچ کس را در آن، راه نیست، سرکشند، با آن شهاب هاي آتشین می زنند.»

پنج چهار سه دو

عبارت «او با وحشت برخواست ، بیرون آمد ، در باالي سرش تأللؤ ستارگان را می نگریست گفت : بخوان به نام خدایی که خلق کرد انسان را از علق . - 22
و این غار حرا مرکز تخیّالت و منبع الهامات غیبی بود و از باالي کوه ، قوافلی در راه مکه رفت و آمد می کردند» امالي کدام کلمه غلط است ؟

قوافلی تأللؤ برخواست الهامات

تعداد بن هاي فعلی به کار رفته در واژه هاي کدام بیت بیشتر است؟ - 23

هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد   هر که چیزي دوست دارد جان و دل بر وي گمارد  

کان که در پاي تو میرد جان به شیرینی سپارد   روزي اندر خاکت افتم ور به باد می رود سر

هوش من دانی که برده آن که صورت می نگارد من نه آن صورت پرستم کز تمناي تو مستم   

چند خواهی گفت سعدي طیبات آخر ندارد   آن چه رفتاري و قامت وان چه گفتار و قیامت   
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عبارات زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  - 24
«از ابر کرم، باران محبت بر خاك آدم بارید و به یِد قدرت دِر گل از ِگل دل کرد.»

اشک بارید و به گل هاي خزان شبنم زد صبح خندان محبت به فروغی گریان  

دل آدم شد و از عشق و محبت دم زد   نقطۀ عشق که از کلک محبت بچکید  

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد   در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد  

از بر لوح عدم نقش همه عالم زد   کلک نّقاش ازل کز ابدیّت دم زد  

کدام بیت نقش تبعی ندارد؟ - 25

 پنهان نموده ایم چو پیري پس خضاب  ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر 

 دل به عشقت مبتال شد خوب شد  خوب شد دردم دوا شد خوب شد 

 که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش   نماند فتنه در ایام شاه جز سعدي 

 گفت آن زمان که مشتري و مه قران کنند  گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود

- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  26
 انزعجُت من بعض أعماله الّتی کانت تسّبب أذي الّناس، و لکّنه لم یهتّم با نزعاجی!

از بعضی از کارهایش که سبب آزار مردم می شد ناراحت شدم، اما او به ناراحتی من توجهی نکرد!

بعضی اعمال او که مردم آزاري را در پی داشت مرا ناراحت کرد، ولی او به ناراحتی ام اهمیتی نداد! 

از برخی کارهاي وي ناراحت شده بودم زیرا اذیت مردم را در پی داشت، ولی او اهمیتی به آن نمی داد!

برخی اعمال او که اذیت مردم را در پی دارد براي من ناراحت کننده بود، ولیکن او توجهی به آن نکرد!

عّیّن الّصحیح فی الترجمۀ:  - 27

ذهب الصّیادون إلی البحر و َرَموا شبکاتهم فیه،: صیادان به دریا رفتند و تورهاي خود را در آن انداختند،

و کّل شبکۀ صادت أسماکًا، ولکّن بعضها تخّلصت منها ذلک الیوم،: پس تورها ماهیان را صید می کرد ولی آن روز تعدادي از آن ها خالص شدند،

و بعض آخر سیقع فی الشبکۀ غداً و ال ینجوا منها أبداً،: و تعدادي دیگر هرگز از آن رهایی نخواهند یافت و فرداي آن روز در دام افتادند،

إّن الدنیا کشبکۀ الصّیادین، إن وقع فیها اإلنسان لن ینجو منها أبداً!: دنیا نیز چون تورهاي ماهیگیري است که اگر فردي در آن بیفتد نجات نمی یابد!

ِن غیر المناسب ِالسِم المکان: َعیِّ - 28

ِمالبِس   َمطاِعم   َمالِعب   َمدارس  

َعیِّن اسَم التفضیل مضافًا: - 29

«َمْن َغَلَبْت َشْهَوُتَه َعْقَلُه َفُهَو َشرٌّ ِمَن الَبهاِئِم»  تِهم!  اِْعَلم َأنَّ شجاعَۀ الجْیِش َأَهمُّ ِمن ِعدِّ

َشرُّ النِّاس َمْن ال  َیْعَتِقُد اَألمانََۀ و ال  َیْجَتِنُب الخیانََۀ»  ُأحاِوُل َأْن َأَصُدَق فی کالمی دائمًا 

َعّیّن الّصحیح َعن نوعیِّۀ الکلماِت فی الْعباراِت التالیِۀ.   - 30
«َمْن َغَلَبْت َشْهَوُتُه َعْقَلُه َفُهَو َشرٌّ ِمَن الَْبهاِئِم»

َغَلَبْت: فعل ماٍض - للغائبۀ (سوم شخص مفرد) مجرد ثالثی / فاعُلُه «َمن» َمن: اسم - مفرد مذکر - استفهام / مبتدأ 

اَْلبهائم: اسم - جمع مکّسر مفرُدُه «البهیمۀ» / مضاف الیه  َشْهَوُة: اسم - مفرد مؤنث / فاعل 

حیح َعن نوعّیۀ الکلمات و المحّل االعرابی:   - َعیِّن الصَّ 31
« َۀ ُمنُذ الَْعصِر الْجاِهلیَّ ُۀ َدَخَلِت اللَُّغَۀ العربیَّ «َالُْمفَرداُت الْفارسیَّ

د/ مبتدا  َدَخَلت: فعل ماٍض، للغائبۀ (سوم شخص مفرد) لیس له حرف زائد/ خبر   اَْلُمفَردات: اسم، جمع سالم للمؤنث، اسم مفعول ِمن مصدر َتَفرُّ

: اسم مفرد مذکر، اسم فاعل ِمن مصدر َتجاُهل/ صفت   اَلعربیََّۀ: اسم، مفرد مؤنث، معّرف بأل/ مفعول  اَْلجاهلیِّ

» تختلف من حیث المفهوم: ـِ عیِّن حرف «ل - 32

نحُن نتناول الّرمان لتکوین الکریات الحمراء.  لیعتمد الّطّالب علی أنفسهم فی المجاالت المختلفۀ. 

الکذب عمل قبیح، لَِنْجَتِنبه.  التلمیذ الکسالن لَِیَتَنبَّه من نوم الغفلۀ. 
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- َعیِّن الخطأ فی مفهوم العبارة التالیۀ:   33
«تکّلموا ُتْعَرفوا فإنَّ المرَء مخبوء تحَت لسانِِه»

 عیب و هنرش نهفته باشد   تا مرد سخن نگفته باشد 

 إّن الکالم معیار لمعرفۀ اإلنسان.  

 أنّه یجب أن نتکّلم حّتی ال نُعرف.  

 من ال یتکّلم الُیَعرف؛ فإّن اإلنسان مخفّی تحت لسانه. 

- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:  34
«ُادُع إلی سبیل ربّک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جاِدلْهم بالّتی هی أحسن».

به راه پروردگارت با حکمت و  موعظۀ نیکو دعوت کن،  و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن! 

به راه خداي خود به وسیلۀ دانش و پند نیکو فراخوان، و با آنان به وسیلۀ سخنان خوب و زیبا مقابله کن! 

دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظۀ پسندیده باشد، و با آنان با هرچه نیکوتر است مجادله کن! 

فراخواندن به راه خداي خود را از طریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه اي بهتر مقابله کن! 

- عّین الجملۀ الوصفّیۀ: 35

ة ُتشِبُه إطالق السهم   رأي محّمد الدموع التی تتساَقُط من أعینهم فسأل منهم ...    أنّها ُتطِلُق قطرات الماء ِمن فمها إلی الهواء بقوٍّ

 شاَهدوا لیًال مئات المصابیح الکهربائّیۀ ذات ألواٍن متعّددة   نادیُت فاطمۀ فی المکتبۀ تذهب إلی باب القاعۀ  

عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل: - 36

شّر الناس هم الذین ال یعقلوَن.   قل أعوذ برّب الفلق، من شّر ما خلق.  

ال تکْن من المسرفین فاإلسراف شّر األعمال.   َمن غلبت شهوُته عقَله فهو شّر البهائم.  

عّین ما فیه الترکیب الوصفّی: - 37

اب رحیٌم.   الیغتْب بغضکم بعضًا و اّتقوا اهللا إّن اهللا توٌّ بئس االثُم الُفسوُق بعد االیمان و َمن لم یُتْب فأولئک هم الظالموَن.  

الغیبۀ و هی من أهّم اسباب قطع التواصل بین الناس.   تنصحنا اآلیۀ األولی و تقول: التعیبوا اآلخرین.  

عیِّن ما فیه (المضارع االلتزامی) فی المعنی: - 38

یبلغ الصادق بصدقه ما ال یبلُغه الکاذب بإحتیاله.   لکْیال تحزنوا علی مافاتکم و ال تفرحوا بما أتاکم.  

ُکْن صادقًا مع نفسک و اآلخرین و ال تهُرْب من الواقع.   ال ُتحّدث الناَس بُکّل ما سمعَت به.  

- (هذان التلمیذاِن یکسباِن الدرس) عّین الصحیح مع (کان): 39

کان هؤالء التالمیذ یکسبون الدرس   کانْت هاتاِن التلمیذتاِن تکسباِن الدرس   کانا هذاِن التلمیذاِن یکسبان الدرس.   کان هذاِن التلمیذاِن یکسباِن الدرس.  

اّي عبارة یشتمل علی المالکّیۀ فی الماضی؟ - 40

کان الکتاب عند المدیر.   کان عندَك بیٌت کبیٌر. أتمکله اآلن؟   لک کتاٌب مفیٌد مطالبها نارة.   عندي سیارٌة جمیلٌۀ اشتریتها بثمن رخیص.  

رط: َعیِّن ما لَْیَس فیه ُأسلوُب الشَّ - 41

ل َهدفًا َیْذَهب إلَی الّنهائی.   َمْن ُیَسجِّ ما قرْأَت ِمَن المعلوماِت فی هِذه المقاله، ترجمها إلَی اْلفاِرسیَِّۀ.  

ما نفعل ِمَن اْلَحَسناِت نُشاِهد نتاِئجها المفیدة.   َمْن َعِمَل صالِحًا َجزاُه اُهللا َخیراً.  

عیِّن حرف «الّالم» لیس لألمر: - 42

إن نشأ أن نهتدي إلی الصراط المستقیم لنّتبع قوانینا الدینّیۀ!   ألتعّلم من اُّمی درس الحیاة ألنّها أعلم ِمّنی!  

أال یتعّلم الّطالب الّلغۀ العربیۀ فی ُمجتمعنا لیتکّلموا بهذه اللغۀ!   هؤالء الّالعبون لیجتهدوا حّتی ُیسّجلوا هدفًا فی المسابقۀ!  

عیِّن اإلسم النکرة یمکن أن یترجم معرفۀ: - 43

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!  
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عّین ما لیس فیه ُاسلوب الّشرط: - 44

الّناس نیاٌم فإذا ماتوا اِنتبهوا!   من یفعل الّشر و یتوّقع الخیر أجهل الناس!  

إن شاءاهللا فسوف نتّخرج کّلنا من المدرسۀ بعد سنتین!   من أهدي إلی إخوانه عیوبهم فهو خیرهم!  

عّین الخطأ: - 45

األسعار تختلف َحَسَب نوعّیۀ المالبس و هی الرخیصۀ أو الغالیۀ: قیمت ها براساس جنس کاالها مختلف است و آنها ارزان یا گران هستند. 

هناك َمتجر فی الّسوق لَه َسراویل أفضل ولکن أغلی: مغازه اي در بازار وجود دارد که شلوارهایی بهتر ولی گران تر دارد. 

من أذي اآلخرین بسلوکه فهو ِمن شّر الّناس: هرکس با رفتارش دیگران را آزار دهد از بدترین مردم است. 

ُیحافظ السّیاج المحاصیل من هجوم الحیوانات فی المزرعۀ: پرچین محصول ها را از حمله حیوانات در مزرعه محافظت می کند.

عیِّن الخطأ عن نوعّیۀ الکلمات:  - 46
«الغراُب َیعیُش ثالثیَن سنًۀ َأْو َاْکَثر»

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

عّین الّصحیح فی ترجمۀ العبارات التالیۀ : - 47

َتحِمل شجرة الخبز َأثماراً فی نهایۀ الُغصوِن : درخت نان، میوه اي در انتهاي شاخه دارد. 

حدیقۀ شاهزاده قرب کرمان جنٌّۀ فی الصحراء : باغ شاهزاده نزدیک کرمان بهشت بیابان است. 

 ُأنُظِري، هجمۀ قویۀ ِمن جانب فریق الّصداقۀ : نگاه می کنم به حمله اي نیرومند از سمت تیم صداقت. 

کان بیَننا طالٌب ُمشاِغب َیُضرُّ الطّالب بُسلوکه : در میان ما دانش آموز شلوغی بود که با رفتارش به دانش آموزان زیان می رساند.

عّین الخطَأ فی ترجمۀ العبارات التالیۀ: - 48

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

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

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

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

عیِّن ما فیه اسم التفضیل: - 49

موا ألنفِسکم ِمن خیٍر تجدوه عند اهللا!   ما ُتقدِّ ال خیَر لنا فی ُمصاحبۀ اإلنسان الکّذاب!  

  ! لها إلی شرٍّ َجعل اُهللا فی کّل نعمۀ خیراً إْن لم نُبدِّ ز نفَسک لِشّر األشیاء و علیک أن َترجو خیَرها!   جهِّ

عّین الصحیح: - 50

کاد أخی یبکی بکاَء ألّن له ألّما شدیداً: برادرم نزدیک است از درد شدیدي که دارد، گریه کند! 

طوبی لمن ال ُیحّدث عّما فیه احتماُل الکذب: خوشا به حال آنان که از هرچه احتمال دروغ دارد، سخن نگویند! 

ل َمن َیشکو من قّلته: کسی که از وقت بخوبی استفاده نمی کند، اولین کسی است که از کمی آن، شکایت می کند!  من ال َیستخدم الوقَت جیدا هو أوُّ

العلماء من ُینیرون عقوَل الّناس بالعلوم النافعۀ: دانشمندان همان کسانی هستند که به وسیلۀ علوم سودمند خود، مردم را داراي عقل نورانی می کنند! 

حرمت مراجعه به طاغوت و عدم تبعیت از عامل گمراهی انسان (شیطان) از کدام یک از آیات زیر دریافت می گردد؟ - 51

 اَلَم َتَر اِلی الَّذیَن َیزُعموَن اَنَُّهم ءاَمنوا بِما اُنزَل اِلَیَک و ما اُنِزَل ِمن َقبِلَک ... واُهللا َیعِصُمَک ِمن النِّاس انَّ اهللا ال َیهِدي الَقوِم الکافریَن

لمات َو َمن َیعِص اَهللا و َرسولََه َفقد َضلَّ َضالًال ُمبینًا اغوت ُیخِرجونهم ِمَن الّنور الی الظِّ  و الّذین َکَفروا اولیاؤُهُم الطُّ

فاصله نیفتادن میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج، .................. تشویق پیشوایان ما به ازدواج است و خوش رویی و خوش خلقی و سالمت جسمی و - 52
روانی، معلول ..................

معلول - ازدواج به موقع است. علت - ازواج به موقع است.

معلول - احساس استقالل و شخصیت پس از ازدواج است. علت - احساس استقالل و شخصیت پس از ازدواج است.

شعر "مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار" با کدام یک از گزینه هاي زیر ارتباط دارد؟ - 53

درك آیندة خویش چرایی زندگی  شناخت هدف زندگی  کشف راه درست زندگی 
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اگر بگوییم «داوري خواستن از طاغوت با ایمان به خدا و کتب آسمانی سازگار نیست» پیام کدام آیۀ شریفه را ترسیم کرده ایم؟ - 54

 «من یبتغ غیراالسالم دینا فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین»   «الم تر الی الّذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک»  

 «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان»   «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ بعد الرسول»  

پیام آیۀ شریفۀ  «الم تر الی الّذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک» این است که  .................. - 55

الزمۀ ایمان راستین به وحی الهی عدم پذیرش حاکمیت طاغوت است.  الزمۀ ایمان داشتن به خداوند کفر به حاکمیت طاغوت است. 

ایمان پنداري گره گشاي مسائل اجتماعی نیست.  ایمان پنداري منتهی به کفر به طاغوت نمی شود.

آسان ترین راه براي غیرالهی نشان دادن قرآن چیست و بی تأثیري در  پشتیبانی یکدیگر ما را به سوي کدام عبارت رهنمون خواهد ساخت؟ - 56

ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َیْأُتوا»   ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن َیْأُتوا»   «فاتوا بسورة مثله» - «قْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ «لََوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا» - «قْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

«لََوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا َکِثیًرا» - «ال یاتون بمثله لو کان بعضهم لبعض ظهیراً»   «فاتوا بسورة مثله» - « ال یاتون بمثله لو کان بعضهم لبعض ظهیراً»  

هرگاه بخواهیم با استمداد از قرآن کریم که مبناي تفکر و اندیشۀ هماهنگ با فطرت اسالمی است «برنامه اي جامع براي نجات انسان از خسران» ارائه - 57
دهیم، پیام کدام آیه وافی به این مقصود است؟

 «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»  

ة» ِ ُحجَّ ِریَن َوُمْنِذِریَن ِلئَالَّ یَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى �َّ  «ُرُسًال ُمبَّشِ

 «والعصر ان االنسان لفی خسر»  

 «الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق»  

اگر با استاد سخن سعدي علیه الرحمۀ هم آرمان شده و بگوییم: - 58
 مرد خردمند هنرپیشه را 
تا به یکی تجربه آموختن 

 عمر دو بایست در این روزگار  
با دگري تجربه بردن به کار

پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟

 «رسًال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهللا حجۀ»   «من یبتغ غیراالسالم دینًا فلن یقبل منه»  

 «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا»   «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب»  

ضرورت نفی حاکمیت طاغوت مستلزم چیست؟ - 59

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

هریک از موارد «مبناي حکومت»، «پایۀ حکومت» و «مالك حکومت» در حکومت نبوي به ترتیب چگونه طراحی شده بود؟ - 60

امامت- عدالت- قرب الهی عدالت- امامت- قرب الهی عدل- امامت- تقوا  امامت- عدل- تقوا

تقابل «عزت» با کدام واژه است و به چه معناست؟ - 61

ذلت- شکست پذیري و مغلوب و تسلیم بودن  ذلت- کوچک و داراي روح آزرده خاطر 

حقیر- شکست پذیري و مغلوب و تسلیم بودن  حقیر- کوچک و داراي روح آزرده خاطر 

در صورت فقدان کدام عامل پیروي از رهبري حرام است؟ - 62

اعلم بودن  مقبولیت مشروعیت تقوا

هر یک از موارد «انذار از ناسپاسی» و «دعوت به تفکر» به ترتیب از کدام آیات مفهوم می گردد؟ - 63

َجَعَل لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا- َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا   َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا- َجَعَل لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا  

َجَعَل لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا-  َجَعَل لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا   َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا- َخَلَق لَُکْم ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْزَواًجا  

7

تجربی - 40211

ام اس بوك



اجراي قاطع کدام وظیفۀ رهبري به ترتیب موجب «نارضایتی برخی از مردم» و «موجب رستگاري مردم» می شود؟ - 64

اجراي احکام و دستورات الهی- اجراي احکام و دستورات الهی اجراي احکام و دستورات الهی- مشورت با مردم 

حفظ استقالل کشور- حفظ استقالل کشور حفظ استقالل کشور- اجراي احکام الهی

حضرت علی (ع) در عهدنامۀ مالک اشتر چه کسانی را بیش از دیگران نیازمند عدالت می داند؟ و چه توصیه اي درمورد این افراد می نماید؟ - 65

ترسو- با آن ها مشورت نکن  طبقات محروم- براي رفع مشکالت آن ها عمل کن 

عموم مردم- براي جلب رضایت آن ها تالش کن  نیکوکاران- هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد 

چرا پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم یاران خود را از بازگویی بدي هاي دیگران نزد ایشان نهی می کردند و این موضوع به کدام ویژگی ایشان اشاره - 66
می کند؟ 

دوست داشتند با دلی پاك و خالی از کدورت با مردم معاشرت کنند - محبت و مدارا با مردم

دوست داشتند با دلی پاك و خالی از کدورت با مردم معاشرت کنند - سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم

در برابر ضایع شدن حقوق افراد جامعه می ایستادند و کوتاه نمی آمدند - سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم

در برابر ضایع شدن حقوق افراد جامعه می ایستادند و کوتاه نمی آمدند - محبت و مدارا با مردم

عدم  التفات مسلمانان به انذار  الهی در آیۀ : «و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر - 67

اهللا شیئا و سیجزي اهللا الشاکرین»، پس از رحلت رسول رحمت (صلی اهللا علیه و آله) چه بازتابی در جامعه داشت؟

با معرفی اسوه هاي غیر موثق از سوي زمامداران براي توجیه موقعیت خود، طالبان قدرت و ثروت منزلت یافتند.

جامعۀ ایمانی ایثارگر عصر نبوت، متاثر از سلطنت پیشگی حّکام اموي و عباسی، به سیرة نبوي بی اعتنایی کردند.

با وجود رواج کتابت احادیث نبوي، تعداد کثیري از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند.

چالش هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متبوع دوري مردم از راه و روش ائمۀ اطهار (علیهم السالم) بود.

«دخالت دادن سلیقه هاي شخصی در احکام دینی» و «منزوي شدن افراد باتقوا و جهادگري که مورد اعتماد پیامبر بودند» به ترتیب نتیجه کدام یک از - 68
شرایط اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر صلی اهللا علیه و آله بود؟

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) - ارائه الگوهاي نامناسب

ارائه الگوهاي نامناسب - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر(ص)

گشودن ابواب علوم به روي منّور امام علی (علیه السالم) توسط حضرت محمد (صلی اهللا علیه و آله) مربوط به کدام مورد است و امکان هدایت از مردم - 69
معطوف به عصمت پیامبران در حیطۀ کدام قلمرو آنان است؟

والیت معنوي - دریافت وحی و ابالغ آن مرجعیت دینی - دریافت وحی و ابالغ آن

والیت معنوي - تعلیم و تبیین دین و وحی الهی مرجعیت دینی - تعلیم و تبیین دین و وحی الهی

از منظر قرآن کریم، ثمرة امید به خدا و روز رستاخیز چیست و ویژگی دیگر افراد آراسته به آن کدام است؟ - 70

بهره مندي از مقام الگویی رسول خدا (ص) - خدا را بسیار یاد کردن  بهره مندي از مقام الگویی رسول خدا (ص) - ایمان و عمل صالح 

پذیرش دعوت خدا و رسول اهللا (ص) - خدا را بسیار یاد کردن پذیرش دعوت خدا و رسول اهللا (ص) - ایمان و عمل صالح 

فراتر رفتن انسان از سطح زندگی روزمره، او را با چه چیز مواجه می کند و پاسخ صحیح به آن، سبب چیست؟ - 71

نیازهاي - تضمین سعادت انسان تغییر نیازهاي اولیه - تضمین سعادت انسان 

نیازهاي - زنده شدن روح بشري تغییر نیازهاي اولیه - زنده شدن روح بشري 
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اگر بگوییم «یکی از قلمروهاي رسالت نبی بزرگوار اسالم (ص) اجراي قوانین الهی از طریق والیت بر جامعه است»، مقصود کدام مرتبه از والیت است و - 72
پیام کدام آیه حاکی از آن است؟

معنوي - «لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بالبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الکتاَب...» ظاهري -  «لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بالبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الکتاَب...»  

معنوي - «َو َمن َیبَتِغ َغیَر االسالم دینًا َفلن َیقَبَل ِمنُه...» ظاهري -  «َو َمن َیبَتِغ َغیَر االسالم دینًا َفلن َیقَبَل ِمنُه...»  

«آشکار کردن رهنمودهاي قرآنی» و «انتقال آداب زندگی پیامبر (ص) به فرزندان» ، «بهره مند ساختن مسلمانان از معارف امامان»،  - 73
«فراهم آوردن کتاب هاي بزرگ در سیرة ائمه(ع)» به ترتیب از ثمرات حضور امامان معصوم (ع) در جهت تحقق کدام مورد بوده است؟

تعلیم و تفسیر قرآن - اقدام به حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو- تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو 

اقدام به حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - تعلیم و تفسیر قرآن - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو- اقدام به حفظ سخنان و سیرة پیامبر(ص) 

تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - تعلیم و تفسیر قرآن - اقدام به حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص)- تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو 

تعلیم و تفسیر قرآن - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - اقدام به حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص)- اقدام به حفظ سخنان و سیرة پیامبر(ص)

کدام مقوله از جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، این کتاب را از تجدید نظر و اصالح بی نیاز می سازد و در راستاي فهم این حقیقت  تدبّر در کدام آیه مؤثر - 74
خواهد بود؟

جامعیت و همه جانبه بودن - «و ما کنت تتلوا من قبِله من کتاٍب وال تخّطه بیمیِنَک اّذا الرتاب المبطلون» 

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - «افال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر اهللا لوجدوا فِیه اختالفًا کثیراً» 

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - «و ما کنت تتلوا من قبِله من کتاٍب وال تخّطه بیمیِنَک اّذا الرتاب المبطلون»

جامعیت و همه جانبه بودن - «افال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر اهللا لوجدوا فِیه اختالفًا کثیراً»

کدام آیۀ شریفه، دست یافتن به اکسیر حیات روح بشر را تبیین می کند؟ - 75

 «لِلَّذیَن َأْحَسنوا الُحسنی َو ِزیاَدَة ...»   «َو َجَعَل لَُکم ِمن َأزواِجُکم بَنیَن و َحَفدًة...»  

ُسوِل...»   «َو ِمْن آیاِتِه َأن َخَلَق لَکم ِمن أنفِسُکم َأزَواجًا لَِتسُکُنوا إلَیها...»    «یا َأُیَها الَّذیَن آمنوا اْسَتجیبوا هللا َو لِلرَّ

76 - I was so tired after the exam that I  ..................  not to attend the party after all .

forgot decided mentioned escaped

77 - If you want to improve your English or any other foreign languages, you should  ..................  some of

these helpful hints I have written on the board.

forget consider mention escape

78 - There are four brightly lit  ..................  on our cake this year, and we can't wait to blow them out.

bottles melons loaves candles

79 - Which of the following sentences is grammatically correct?

There are in the street lots of cars. How many sheets of paper do you need?

How much bread does need your mother? My grandfather sang yesterday a song.

80 - Which sentence is grammatically correct?

Keeping a copy of your letters are a good idea. She decided to quit smoking since years ago.

He made a lot of money by work hard. They've known each other since they were at school.

81 - The teacher sometimes lets the class choose which topic they want to  .................. .

invent influence discuss discover  

82 - 'Remember  .................. Tom tomorrow.' 'OK. I won't forget.'

calling call to call of calling
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83 - I can't believe that you behaved so rudely. I'm ashamed  .................. seen with you!

being to be of be for being

84 - She has a vast amount of knowledge on this subject. The underlined word ‘vast’ is the antonym of 

.................. .

huge tiny ugly rare

85 - Choose the odd word out.

craftsman  potter  foreigner  carpet weaver  

86 - Do you really believe that those lines on the   .................. of your hand can tell what is going to

happen to you in the future?

middle cradle calm palm

87 - We can use these two colors, in  .................. or individually, to decorate the room.

observation protection combination addiction

88 - Which one is grammatically WRONG?

How much information do you need? I asked him to give me a piece of cake.

She says she needs 12 birthday candle. There are two bottles of water on the table.

89 - The money they asked for in return for the company's services was eight  ..................  dollars.

million  millions  millions of  million of 

90 - This magazine article gives some  ..................  advice on what to look for when shopping for a used
car.

imaginative physical useful mental

91 - The young girl had  .................. experience working with kids, so she was not hired.

  much little a little a few

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

education addiction prevention emotion

93 - The workers who work in this car factory can buy all new models at a .................. .

custom metal discount percent

94 - As a teacher, you can use a camera in the classroom to let learners see and hear themselves
.................. in the target language.

participating communicating existing imagining

95 - A: Excuse me, sir. Can I talk to Mr. Morison, please? 

B: I’m sorry. He’s not here. He .................. out.

went has gone is going wil go

96 - Last summer, my family and I traveld to China. We .................. there to visit the Great Wall.

are going have gone went will go

To be completely healthy, you should take care not only of your physical health, but your .................. (8)

..................  health, too. People who are happier in life are aware of their thoughts, feelings and
10
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behaviors. They have learned healthy ways to deal with the stress and  .................. (9) ..................  . They

feel good about themselves and have healthy   .................. (10) ..................   with others. However, many

things that happen in your life can make you feel sad, stressed or depressed. Even good changes can be
as stressful as unwanted changes. If feelings of stress and sadness are causing physical problems,

keeping these feelings inside  .................. (11) .................. .

97 - 8)

emotional recent additional favorite

98 - 9)

that problems are a part normal of life a part of life are problems that normal     

problems that are a normal part of life     are problems that normal part of life  

99 - 10)

actions relationships periods servings

100 - 11)

can often make you feel worse often can make worse you feel

makes you worse you can often feel you can often feel worse to make  

، نماد جزء صحیح است) در تابع   حد چپ در  کدام است؟ ( - 101y = [ ]
1
x

x =
−1
10

[ ]

11−9−10−11

سه قطعه چوب از میان پنج قطعه چوب با طول هاي  و  و  و  و  به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال این که بتوان با این سه قطعه چوب یک - 102
مثلث ساخت چقدر است؟

13579

0٫20٫30٫40٫5

سکه اي را آنقدر پرتاب می کنیم تا یک رو ظاهر می گردد احتمال آن که تعداد فردي پرتاب الزم باشد کدام است؟ - 103

2
3

1
2

1
4

3
4

سه تاس همگن را با هم می ریزیم احتمال آن که سه عدد روشده یک تصاعد عددي با قدرنسبت   تشکیل دهند کدام است؟ - 1042

1
9

1
18

1
27

1
36

اگر    و   و    باشد.  کدام است؟ - 105= alog2
3= blog3

5= clog5
7log12

7

1
ab + c

2abc + bc
abc + 2a

bc
abc

معادله ي  چه وضعی دارد؟ - 106

ریشه ي حقیقی ندارد دو ریشه ي مختلف العالمت دارد دو ریشه ي منفی دارد دو ریشه ي مثبت دارد

(−x − 1)(x − 3) + 2 + = 0k2

دامنه ي تعریف تابع  کدام است؟ ( [  ] نماد جزءصحیح می باشد) - 107y =
16 − x2
− −−−−−

√

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

دو ضلع یک مربع منطبق بر دو خط به معادالت  و  هستند، مساحت این مربع کدام است؟ - 1082x− 2y = 3y = x+ 1

9

8

9

4

25

8

25

4
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h

4

3 1

h

10

6 2

 

در شکل زیر نسبت  به  کدام است؟ - 109h2h1

0٫81

1٫21٫4

 

قاعده ي بزرگ تر ذوزنقه دو برابر قاعده ي کوچک تر آن است. مساحت کل ذوزنقه چند برابر مساحت مثلث سایه زده است؟ - 110

78

910

 

2

y

x60

شکل روبهرو قسمتی از نمودار تابع   است.  کدام است؟ - 111y = a sin(bπx)a+ b

4

3

5

3

7

3

8

3

دو تاس سالم را با هم پرتاب میکنیم تا براي اولین بار هر دو عدد رو شده زوج باشند. با کدام احتمال حداکثر در سه پرتاب نتیجه حاصل میشود؟ - 112

27
64

37
64

19
32

39
64

سه ضلع مثلثی به معادالت   و   و   می باشند، ارتفاع  از این مثلث محور - 113
طول را با کدام طول قطع می کند؟

AB : 2y − x = 3AC : y − 2x = 5BC : 2y + 3x = 6AH

17
6

−
17
6

15
6

−
15
6

اگر   و   معادالت اضالع یک مستطیل باشند، اندازه ي قطر این مستطیل کدام است؟ - 114|y| = 4|x| = 2

4 5√70
−−

√2 5√2 10
−−

√

، کدام است؟ از معادله ي  لگاریتمی  ، مقدار لگاریتم   در پایه  ي  - 115log( − x − 6) − log(x − 3) = log(2x − 5)x2x + 1
− −−−

√34

1
3

1
2

2
3

1

درون مثلثی به اضالع  و  و  واحد، مثلث دیگر طوري رسم می کنیم که اضالع آن موازي اضالع مثلث اصلی باشد. اگر بزرگترین ضلع این مثلث  - 116
واحد باشد مساحت محدود به این دو مثلث، چند برابر مساحت مثلث کوچکتر است؟

9756

0٫7511٫251٫5

G

BC

E

α

F

A

D
4x

2
x

اگر  باشد،  کدام است؟ - 117AC = 16ABcosα

3
4

1
4

3
5

1
2

اگر   و   باشد ،   در کدام ربع است؟ - 118

چهارم سوم دوم اول

a ∈ R − {0}cosx =
cotx

cotx − a2

− −−−−−−−−

√x
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اگر در تابع خطی  داشته باشیم:   مقدار   کدام است؟ - 119f3f(3x + 1) + 5f(2x + 1) − 7f(x + 1) = 24x − 20f(1)

−20−11715

با توجه به اندازه هاي روي تصویر اندازة ضلع  کدام است؟ - 120AC

17
4

21
4

8
19
2

1

2

 

با توجه به نمودار  حاصل  کدام است؟ - 121

صفر

f(x)(f (2 − x) − f (x − 2))lim
x→2+

21

−1

نمودار   کدام است؟ - 122y =
1
5

log(x−1)
5

اگر در تابع  داشته باشیم   و  ، مقدار  کدام است؟ - 123f(x) = kaxf(2) = 8f(10) = 72f(6)

26242830

در پرتاب یک سکه و تاس با هم، اگر  پیشامد پشت آمدن سکه و مربع کامل آمدن تاس و  پیشامد رو آمدن سکه و اول آمدن تاس باشد، - 124

حاصل  کدام است؟

AB

P (A)

P (B)

1
2
3

3
2

2

اگر  و  دو پیشامد از فضاي نمونه اي  باشند و  و  باشد و تفاضل حداکثر و حداقل مقدار ممکن  - 125
کدام است؟

ABSn(A) = 8n(A) < n(B)n(A ∪ B)

2468

تمام اعداد سه رقمی که با ارقام  و بدون تکرار ارقام می توان نوشت را روي تعدادي کارت می نویسیم و یک کارت را به تصادف خارج - 126

می کنیم. پیشامد آنکه عدد روي کارت خارج شده بزرگ تر از  باشد  و بر  بخش پذیر باشد چند عضو دارد؟

2, 3, 4, 5

3503

4567

، در  پیوسته است؟ ، تابع با ضابطۀ  به ازاي کدام مقدار  - 127af(x) =

⎧

⎩
⎨
⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

; x ≠
2 x−sin x−1sin2

xcos2
π
2

a ; x = π
2

x =
π

2

1٫51−1−1٫5

حاصل  در صورت وجود کدام است؟ - 128L = lim
x→2

+ − 62x 2a−x

+ − 522−x 2x

3
2

2
3

4
3

3
4
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] عالمت جزء صحیح است) تابع  در بازة  پیوسته است. حداکثر مقدار  کدام است؟ ([ - 129f(x) = [ ]
−3
x

( − k, )
2

13
1
4

k

5
13

−
1

13
−

5
7

1
2

، آن گاه حاصل  کدام است؟ توابع  و  در  حد دارند. اگر  و  - 130fgx = 3(3f − g)(x) = 10lim
x→3

(f + 2g)(x) = 8lim
x→3

( + )lim
x→3

f(x)

g(x)
x2

109118

کدام، نادرست است؟  - 131
در عمل تطابق، قطر عدسی .................. می شود.

به علت انقباض ماهیچه هاي مژگانی، زیاد هنگام دیدن اشیاي دور، کم

به علت انقباض ماهیچه هاي مژگانی، کم هنگام دیدن اشیاي نزدیک، زیاد

در بافت استخوانی اسفنجی، .................. - 132

مغز زرد استخوان، لنفوسیت ها را می سازد.

استوانه هایی هم مرکز از یاخته هاي استخوانی قرار دارند. 

رگ هاي خونی از درون مجاري هاورس عبور می کنند.

حفره هایی بین تیغه هاي استخوانی وجود دارد که توسط مغز استخوان قرمز پر شده است. 

در یک فرد بالغ .................. میتواند ناشی از افزایش .................. باشد.(با تغییر) - 133

افزایش گلوکز خوناب - هورمون کورتیزول

کاهش میزان آب خون - هورمون ضد ادراري

افزایش دفع سدیم از کلیه - هورمون باالبرنده فشار خون مترشحه از بخش قشري فوق کلیه 

افزایش خون رسانی به ماهیچهي چهار سر ران - تحریک اعصاب پاراسمپاتیک

کدام گزینه، براي کامل کردن عبارت زیر مناسب نیست؟ (با تغییر)  - 134
در انسان، افزایش غیر طبیعی ..................

و طوالنی مدت کورتیزول، سبب کاهش پادتن می شود. اپی نفرین، سبب افزایش قند و کاهش فشار خون می شود.

محرك غدة فوق کلیه، سبب افزایش سدیم خون می شود. هورمون هاي تیروئیدي، سبب افزایش تنفس یاخته اي می شود.

از بین بردن .................. از طریق ایجاد منفذ در آن توسط .................. ممکن نیست. (با تغییر) - 135

ویروس ـ اینترفرون باکتري ـ پروتیئن هاي مکمل ـ پرفورین سلول آلوده به  HIVسلول سرطانی ـ پرفورین

در گیاه نخود، پس از آنکه کروماتیدهاي یاختۀ تخم حداکثر فشردگی را پیدا نمودند، ..................  (با تغییر) - 136

جفت سانتریولها در قطبین سلول مستقر میشوند. غشاء هسته شروع به محو شدن مینماید.

کوتاه شدن ریز لوله هاي پروتئینی ممکن میشود. کروموزومهاي همتا از یکدیگر جدا میگردند.

تا زمانی که ماهیچه در حال انقباض است .................. - 137

هیدرولیز  براي تأمین انرژي ادامه می یابد. پل اتصالی تشکیل شده بین اکتین و میوزین همیشه برقرار می ماند.  

کانال هاي یونی در محل سیناپس ماهیچه و نورون، باز است. رشته هاي ضخیم به سمت خطوط  کشیده می شوند.  

ADP

z

رابط سه گوش .................. - 138

از رشته هاي عصبی تشکیل شده است و بنابراین هستۀ یاخته در آن مشاهده نمی شود.

را، زمانی که با نوك چاقوي جراحی، در جلوي رابط پینه اي، برش عمیقی ایجاد کنیم، مشاهده می کنیم.

راس آن در جلو و قاعدة آن به سمت پشتی مغز نزدیک تر است.

در دو طرف بطن هاي جانبی یک و دو، قرار دارد.
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دستور انقباض ماهیچه هاي دیافراگم و بین دنده اي خارجی براي آغاز تنفس، مستقیما توسط بخشی از مغز صادر می شود که .................. - 139

فقط در سطح پشتی مغز دیده می شود و زیر مغز میانی است.

در سمت پشتی آن بطن چهارم قرار دارد و در تشریح مغز، سفید رنگ دیده می شود.

بخشی که بین کیاسماي بینایی و مغز میانی قرار دارد.

بخشی که در فعالیت هاي شنوایی، بینایی و حرکت هم نقش دارد.

پرفورین  .................. پروتئین مکمل .................. - 140

همانند- گروهی از پروتئین هاي محلول در خوناب است، که در دومین خط دفاعی نقش دارد. 

برخالف-باعث مرگ برنامه  ریزي شدة میکروب می شود. 

همانند- در بین دو الیه فسفولیپیدي یاختۀ هدف، قرار می گیرد.  

برخالف- باعث مرگ یاخته هدف می شود، در نتیجه زمینه براي فعالیت درشت خوارها را فراهم می کند.

ت
شد

سخ
پا

برخورداولین دومین برخورد

((هفتهزمان

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2 کدام گزینه در رابطه با شکل مقابل صحیح نیست؟ - 141

در شمارة  برخالف شمارة  لنفوسیت خاطره تولید می شود.

شمارة  می تواند، برخورد اول فرد واکسن  زده با میکروب واقعی باشد.

شماره هاي  و  هردو می توانند پس از تزریق واکسن اتفاق بیفتند.

دومین پاسخ ایمنی موجود در نمودار به دلیل خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی است.

21

2

12

غدة بیضه .................. - 142

داراي یک لولۀ پر پیچ خم به نام لولۀ اسپرم ساز است.

به علت ترشح هورمون، یک غدة درون ریز محسوب می شود و به علت تولید اسپرم، یک غدة برون ریز حساب می شود.

محل طبیعی آن خارج و پایین محوطۀ شکم است، تا دماي بدن را حدود سه درجه پایین تر از دماي مورد نیاز تولید اسپرم نگه دارد.

مانند تخمدان، درون آن، امکان انجام شدن تقسیم میتوز و تقسیم میوز وجود دارد. 

هورمون پروالکتین، همۀ اعمال زیر را انجام می دهد به جزء .................. - 143

حفظ تعادل آب خروج شیر از غدد شیري

اثر بر دستگاه ایمنی تنظیم فرآیند هاي تولیدمثلی در مردان

کدام گزینه دربارة حشرات به نادرستی بیان شده است؟   - 144

مغز از چند گره به هم جوش خورده، تشکیل شده است.  

هر چشم مرکب، تصویر کوچکی از میدان بینایی ایجاد می کند.

هر واحد بینایی آنها از یک عدسی و یک قرنیه و چند گیرندة نوري تشکیل شده است.  

O2سیستم تنفسی آنها براي انتقال  نیاز به دستگاه گردش خون و گلبول قرمز ندارد.  

چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  - 145
«همۀ گویچه هاي سفید ..................» 

الف) توانایی تراگذري دارند. 
ب) در دوران جنینی فقط در کبد و طحال و در فرد بالغ یاخته هاي بنیادي مغزاستخوان، تقسیم می شود و این یاخته ها را می سازند.           

ج) در بدن یک فرد، داراي ژن هاي یکسانی هستند.     

صفر 123
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.................. اسپرم سالم انسان، .................. - 146

سر - قطعًا داراي یک کروموزوم جنسی  است.  سر - هر کروموزوم آن، داراي دو مولکول  است. 

دم - حداقل بخشی از آن توسط غشاي پالسمایی احاطه شده است. قطعۀ میانی - در مصرف  نقش دارد.

DNAX

CO2

از بین موارد نامبرده شده در چند مورد هیپوفیز پیشین دخالت دارد؟  - 147
الف) افزایش انتقال سدیم از مجراي نفرون به خون  

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

د) افزایش فشار خون

1234

قرنیۀ چشم .................. - 148

در تماس مستقیم با مایعی شفاف می باشد.

حاوي سلول هایی است که مواد دفعی این سلول ها به طور مستقیم به خون وارد می شود.

سطح کامًال صاف و کروي قرنیه می تواند یکی از علل آستیگماتیسم باشد. 

سلول هایی دارد که توانایی تولید و ذخیره گلیکوژن را دارند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟(با تغییر)  - 149
«در تقسیم میتوز یک یاختۀ پوششی عمقی اپی درم پوست بدون بروز جهش، در مرحله اي که ..................»

فام تن ها (کروموزوم ها) در سطح استوایی یاخته قرار می گیرند، هر ریزلولۀ پروتئینی دوك، در ساختار دوم خود داراي پیوند هاي هیدروژنی است. 

تجزیۀ پوشش هسته آغاز می شود، فام تن شمارة  که بزرگ ترین فام تن (کروموزوم) می باشد، به کمک میکروسکوپ نوري قابل مشاهده می شود.

فام تن ها حداکثر فشردگی را دارند، ممکن است عدد کروموزومی یاخته بر خالف مقدار مادة ژنتیک هسته اي افزایش یابد. 

تخریب نوعی پروتئین در یاخته  مشاهده می شود، همواره کروماتید هاي خواهري هر کروموزوم از یکدیگر جدا می شوند.

1

همۀ یاخته هاي تک الد (هاپلوئید)ي موجود در یک گیاه دو جنسی چه مشخصه اي دارند؟ - 150

پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغییر می شوند. پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی می مانند.

در زمان تشکیل، توسط یاخته هاي دوالدي (دیپلوئیدي) احاطه می شوند. در ابتداي تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند.

کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟ - 151

همۀ یاخته هاي سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می شوند. همۀ یاخته هاي دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می کنند.

، می توانند از خون خارج شوند.  همۀ یاخته هاي قادر به ترشح اینترفرون  IIهمۀ عوامل بیماري زا، با بیگانه خواري گویچه هاي سفید از بین می روند.

کدام گزینه دربارة هر گیرندة حسى مژکدار موجود در بدن انسان به درستى بیان شده است؟ - 152

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

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

در صورت نقص در تولید مولکول هاي پر انرژي  در سلول عصبی حرکتی، کدام مورد قطعًا رخ می دهد؟(با تغییر) - 153

خروج بیش از حد ناقل  هاي عصبی از سلول پیش سیناپسی عدم خروج یون هاي پتاسیم از سلول عصبی 

تغییر میزان غلظت یون ها در پتانسیل آرامش در دو سوي غشاي نورون  اختالل در جابه جایی هر نوع یون از طریق غشا 

ATP

در استخوان بازوي انسان، به دنبال فّعالیّت صفحۀ رشد غضروفی .................. - 154

یاخته هاي غضروفی در سمت رو به سر استخوان، استخوانی می شوند.

غضروف جدید به سمت سر استخوان شکل می گیرد.

تا آخر عمر، گیرنده هاي هورمون رشد در یاخته هاي هدف به فّعالیّت ادامه می دهند.

هر دو نوع رشد طولی و قطري در استخوان اتفاق می افتد.
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همۀ جمالت براي کامل کردن عبارت مناسب اند به جز:  - 155
«در پرتودرمانی ..................  شیمی درمانی .................. »

همانند ـ یاخته هاي مغز استخوان می توانند آسیب ببینند. برخالف ـ تقسیم یاخته هاي سرطانی در همه بدن سرکوب نمی شود.

و ـ فقط یاخته هاي سرطانی مورد هجوم پرتو یا دارو قرار می گیرند. و ـ بعضی بیماران مجبور به پیوند مغز استخوان هستند.

هر هورمونی که براي تولید میوه هاي بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار می رود .................. - 156

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

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

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

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

در مورد کدام عامل حفاظتی دستگاه عصبی مرکزي مشخصه هاي ارائه شده نادرست می باشد؟  - 157
الف) پرده هاي مننژ: قطورترین پردة آن داراي دو الیه است. 

ب) استخوان: استخوان هاي محافظت کنندة آنها فقط پهن بوده و اولین عامل حفاظتی هستند. 
ج) سد خونی ـ مغزي: همۀ مواد اعتیادآور قادر به عبور از آن می باشند و توسط پردة درونی مننژ ایجاد می شوند.

د) مایع مغزي ـ نخاعی: مویرگ هاي ترشح کنندة آن در درون بطن ها دیده می شوند.

«ب»، «د» «ب»، «ج» «الف»، «د» «الف»، «ج»

فرایند  ..................  محرك ها،  ..................  فرایند  ..................  گیرنده هاي حسی  .................. - 158

دریافت اثر ـ همانند ـ سازش ـ قطعًا خارج از مغز و نخاع رخ می دهد.

درك اثر ـ برخالف ـ تحریک شدن ـ فقط توسط دستگاه عصبی مرکزي انجام می شود.

دریافت اثر ـ برخالف ـ سازش ـ به نوع محرك ارتباطی ندارد.

درك اثر ـ همانند ـ تحریک شدن ـ در خود سلول گیرنده صورت می گیرد.

نمی توان گفت در تشریح مغز ماهی  ..................  مغز انسان  .................. . - 159

برخالف ـ مخ چین خوردگی هاي کمتري را دارا می باشد. همانند ـ بزرگ ترین بخش مغز مربوط به مخ می باشد.

برخالف ـ پردازش اطالعات بینایی در خارج از مخ صورت می گیرد. همانند ـ بصل النخاع در مجاورت مخچه قراردارد.   

چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کنند؟ «در بیماري سلیاك  .................. »  - 160

الف) در پی کاهش جذب ویتامین  تراکم تودة استخوانی کاهش می یابد. 
ب) در پی کاهش جذب کلسیم، باعث اختالل در انقباض ماهیچه ها می شود. 

ج) با افزایش ترشح هورمون محرك تیروئید حجم غدة تیروئید بزرگ تر می شود. 
د) با ترشح هورمون پاراتیروئید، استحکام استخوان ها کاهش می یابد.

D

1234

در انسان هر پیک شیمیایی  .................. به طور حتم  ..................  می شود. - 161

دوربرد ـ توسط یاخته هاي غیرعصبی تولید کوتاه برد ـ توسط یاخته هاي عصبی تولید

کوتاه برد ـ با فعالیت برون رانی از یاختۀ سازندة خود ترشح   دوربرد ـ در محل تولید خود وارد جریان خون

در گیاه کدو  ..................  حلقۀ هر گلی می تواند  .................. - 162

سلول هاي حاصل از میوز سومین ـ با تقسیم میتوز دانۀ گردة رسیده تولید کند. از رشد داخلی ترین ـ میوة حقیقی به وجود آید.

دومین ـ به صورت گلبرگ هاي متصل به هم و پیوسته باشند. در چهارمین ـ پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل شود.
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در دستگاه عصبی ملخ  .................. دستگاه عصبی  .................. . - 163

برخالف – پالناریا، گره هاي عصبی مغز داراي اتصال هستند.  

برخالف – هیدر، گرة عصبی مشاهده می شود.

همانند – پالناریا، دستگاه عصبی مرکزي از مغز و طناب هاي عصبی تشکیل شده است.   

همانند – هیدر، دستگاه عصبی مرکزي فعالیت هاي بدن را کنترل می کند.

در هر جانوري که .................. ممکن نیست .................. - 164

کانال جانبی دارد - تنها خون تیره از حفره هاي قلب عبور کند. تنفس نایدیسی دارد - چشم مرکب در دیدن رنگ اجسام نقش داشته باشد.

دو طناب عصبی موازي دارد - لوله گوارشی در طول بدن وجود داشته باشد.  گیرنده شنوایی روي پاهاي جلویی خود دارد - قلب منفذدار در سطح پشتی باشد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   - 165
در تقسیم میتوز یک سلول بافت پوششی پوست، در مرحله  ..................

تلوفاز برخالف پروفاز، گروهی از ریزلوله هاي پروتئینی درون سلول مجددا تشکیل می شوند. 

پرومتافاز، همانند آنافاز، به هر کروموزوم، دو دوك تقسیم متصل است.

متافاز، همانند آنافاز، تعداد کروموزوم ها با کروموزم هاي سلول آغازگر تقسیم، برابرند.

آنافاز برخالف متافاز، ریزلوله هاي پروتئینی کشیده شده به استواي سلول، اختالف طول بیشتري با هم دارند.

فردي در اولین تقسیم میوز، دچار با هم ماندن جفت کروموزوم  شده است، ممکن نیست  .................. - 166

گامتی طبیعی ایجاد کند. ، داراي کروموزوم دوکروماتیدي باشد.   در شروع میوز 

گامتی با  کروموزوم ایجاد کند. گامتی با  کرموزوم ایجاد کند.  

21
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2224

به دنبال کاهش  .................. در خون هر فرد، میزان  .................. کاهش می یابد. - 167

آلدسترون – دفع سدیم از ادرار گلوکاگون - جذب گلوکز توسط سلول هاي کبدي

گلوکز -  مصرف ذخایر چربی سلول ها   انسولین –  مصرف گلوکز در سلول هاي بدن  

گروهی از فاگوسیت ها (بیگانه خوارها)  .................. . - 168

نخستین بار توسط ایلیا مچنیکو، درون بدن شفاف ستاره دریایی بالغ شناسایی شدند.

در دیواره نایژك هاي مبادله اي انسان، باکتري ها را نابود می کنند.

می توانند باعث نشت پروتئین هاي دفاعی به خارج از رگ  شوند.

بخش هایی از میکروب را به لنفوسیت هاي فعال در گره هاي لنفی ارائه می کنند.

همه موارد زیر نادرست است به جز گزینه ....................     - 169

میزان هورمون هاي  و   پس از جایگزینی جنین در آندومتر افزایش پیدا نمی کنند.

نمی توان گفت که بافت فولیکولی و آندومتر، بافت هدف هورمون استروژن می باشند.

نمی توان نقشی مانند هورمون هاي آزاد کننده هیپوتاالموس را از هورمون ترشح شده از تروفوبالست انتظار داشت.

می توان گفت که اولین جسم قطبی و اووسیت ثانویه همواره از نظر عدد کروموزومی با یکدیگر یکسان هستند.

LHFSH

آمیزش گیاه نر  با گیاه ماده  دانه اي با پوسته، .................. تولید می شود و آندوسپرم این گیاه،  ..................  است. - 1702n6n

6n − 4n6n − 6n7n − 6n7n − 4n

به طور معمول، در ارتباط با هر یاختۀ لقاح یافته در یک گل دو جنسی، کدام گزینه صحیح است؟ - 171

رویان دانه را به وجود می آورد. در بخش متورم مادگی یافت می شود.

دو مجموعۀ فام تن (کروموزوم) دارد.  با هر بار تقسیم، دو یاختۀ مساوي را ایجاد می کند.
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در پایان یک پتانسیل عمل در نورون حرکتی مربوط به ماهیچۀ دو سر بازو، ممکن نیست  .................. - 172

غلظت یون سدیم موجود در نورون در محل پیام بیش از حالت آرامش باشد.  سدیم و پتاسیم از سیتوپالسم وارد فضاي بین یاخته اي شوند. 

غلظت پتاسیم داخل یاخته همانند سدیم خارج آن، شدیداً کاهش یابد.  دو نوع پروتئین غشایی در جابه جایی یون پتاسیم نقش داشته باشند. 

در نقطۀ شروع پتانسیل عمل در گیرندة شیمیایی واقع در مو هاي حسی پاي مگس، ممکن است .................. . - 173

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.

کدام مورد، دربارة سرخرگ هاي تغذیه کنندة الیۀ شبکیه، صحیح می باشد؟ - 174

این انشعابات تا قسمت پشتی عدسی چشم، امتداد یافته اند.  در دیوارة خود تنها داراي دو نوع بافت اصلی هستند. 

از سرخرگی منشا می گیرند که از بخش داراي مشیمیه وارد چشم می شود. در تماس با مادة ژله اي هستند که سبب حفظ شکل کروي چشم می شود. 

در هر مرحله از تقسیم یاختۀ اسپرماتوسیت اولیه که  .................. - 175

فام تن هاي شبیه به هم از یکدیگر جدا می شوند، عدد کروموزومی یاخته ثابت می ماند.

غشاي هسته اي در دو طرف یاخته تشکیل می شود، کوتاه شدن رشته هاي دوك آغاز می  شود.

از بین رفتن ساختار تتراد در سطح استوایی یاخته، کاهش طول همۀ رشته هاي دوك اتفاق می اقتد.

به هر سانترومر فام تن ها، دو رشتۀ دوك متصل می شود، تجزیۀ غشاي شبکۀ آندوپالسمی رخ می دهد.

همۀ یاخته هاي حاصل از ..................  در دیوارة لوله هاي اسپرم ساز یک مرد سی سالۀ سالم، .................. - 176

میتوز اسپرماتوگونی – با ایجاد ساختارهاي چهار کروماتیدي، اسپرماتوسیت ثانویه به وجود می آورند.

میتوز یاخته هاي دیپلوئید – در مسیر اسپرم زایی به تولید یاخته هاي جنسی می پردازند. 

میوز اسپرماتوسیت  اولیه - داراي فام تن هایی با دو نیمۀ یکسان از نظر نوع ژن هستند.

میوز اسپرماتوسیت ثانویه - به هم چسبیده و فاقد زائدة حرکتی می باشند.

الیه اي از کرة چشم انسان در تماس با بزرگترین بافت ذخیره کنندة انرژي است. کدام گزینه مشخصۀ این الیه است؟ - 177

با بخش ماهیچۀ تغییردهندة خمیدگی عدسی تماس ندارد. نمی تواند تمام کرة چشم را به صورت پیوسته پوشش دهد.

سرتاسر آن توسط مایع شفاف قرار گرفته در جلوي عدسی تغذیه می شود. در محل خروج عصب از کرة چشم، فاقد تماس با عصب بینایی است.

چند مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 178
«در مرگ برنامه ریزي شدة یاخته اي برخالف بافت مردگی، .................. » 

آ) پاسخ هاي التهابی رخ می دهد. 
ب) اثرات مثبتی براي بدن ایجاد می شود. 

ج) ابتدا تغییري در غشاي یاخته ایجاد می شود. 
د) یاخته به سبب فعالیت درشت خوارها می میرد.

1234

کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟  - 179
«به طور معمول از پنجمین روز شروع دورة جنسی در یک فرد تا زمانی که یاخته هاي انبانِک (فولیکوِل) در حال رشد، نوعی هورمون ترشح می کنند

« ..................

در مواقعی ترشح هورمون آزادکننده افزایش می یابد.

در مواقعی هورمون هاي محرك غدد جنسی کاهش می یابند.

به طور حتم، اندوختۀ خونی دیوارة داخلی رحم به حداکثر میزان خود می رسد.

به طور حتم، از رشد و تمایز مام یاخته اي (اووسیت )هاي اولیۀ دیگر جلوگیري می شود.
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کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟  - 180
«در دستگاه عصبی مرکزي گوسفند، یکی از بخش هایی که مجاور ساقۀ مغز است و با ترشح پیک دور برد، فعالیت هاي بدن را تنظیم می کند،

در .................. قرار دارد.»

فضایی محتوي شبکه هاي مویرگی و اجسام مخطط کنار لوب هاي بویایی 

مجاورت دو تا از برجستگی هاي بزرگ تر مغز میانی  مجاورت بطن هاي جانبی مغز 

R

R2

R2

k

V

r=0 ε

A

در مدار شکل مقابل، ابتدا کلید  باز است. اگر کلید را ببندیم، اعدادي که ولت سنج و آمپرسنج نشان می دهند به ترتیب از راست به چپ چند - 181
برابر می شوند؟

صفر 

K

2,,
3
2

4
3

,
3
4

2
3

,
3
2

3
4

در شکل زیر دو حلقه مشابه در میدان مغناطیسی یک آهنرباي تیغه اي شکل در جهت هاي نشان داده شده حرکت می کنند سطح حلقه ها بر صفحه - 182
کاغذ عمود است و تیغه آهنربا در صفحه اي قرار دارد اگر به حلقه ها از سمت راست نگاه شود کدام یک از گزینه ها جهت جریان القایی در آن ها را به ترتیب

شماره درست بیان می کند؟

پاد ساعتگرد- پاد ساعتگرد پاد ساعتگرد- ساعتگرد

ساعتگرد- پاد ساعتگرد ساعتگرد- ساعتگرد

A N S

A

Bk

 

، عددي که ترازو نشان می دهد چه تغییري می کند؟ با توجه به شکل مقابل با بسته شدن کلید  - 183

افزایش

کاهش

تغییراتی را نشان نمی دهد.

هر سه گزینه می تواند درست باشد.

k

از سیمی به طول  متر که اختالف پتانسیل  ولت در دو سر آن برقرار است، جریان  آمپر عبور می کند، اگر مقاومت ویژه ي سیم  - 184

 و چگالی آن  باشد، جرم سیم چند گرم است؟

2531٫2

1٫8 × Ω ⋅ m10−88
g

cm3

18365472

Ω6

B

R

2

A

=R

= Ω
ε

2
1

r

برده شود، توان مصرفی مقاومت  و توان خروجی مولد به ترتیب چه تغییري در مدار روبه رو، وقتی لغزنده ي رئوستا از نقطه ي  به نقطه ي  - 185
می کنند؟ 

 کاهش – کاهش
 کاهش – افزایش 

افزایش- کاهش   افزایش – افزایش

ABR1
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t s( )

B T( )

0/5

0
0/1 0/2 0/3

یک حلقه به شعاع  سانتی متر و مقاومت  به طور عمود بر یک میدان مغناطیسی قرار دارد و میدان مغناطیسی مطابق شکل زیر تغییر می کند. - 186

نمودار نیروي محرکه ي القا شده در حلقه، کدام است؟ 

 0/2 0/3
0/15

0/15-
t s( )

v )(ε

0
0/1

 
0/2 0/3

0/1
0/15

0/15-
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 0/2 0/3
0/1

5

5

-
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v)(ε

0
 

0/2 0/3
0/1

5

5

-
t s( )

v)(ε

0

105Ω

(π = 3)

اگر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر خازنی  درصد کاهش یابد، انرژي ذخیره شده در آن چند برابر می شود؟ - 18725

9
16

3
4

2√

2
3√

2

V

R =3 R
=R5 R

=R1 R

=R2 R

R4= R

ε =15V

عددي که ولت متر نشان می دهد چقدر است؟ (همۀ مقاومت ها، مشابه و  اهمی  هستند) - 1883

1V

2V

3V

6V

R =2Ω

R = 4Ω

3

R =12Ω 2

v1

v2
1

ε =36v  

در مدار زیر عددي که ولت سنج  نشان می دهد، چند برابر عددي است که ولت سنج  نشان می دهد؟ (ولت سنج ها ایده آل هستند) - 189V1V2

2

3
2

1

8
3

y

F

V
e x

در شکل روبه رو جهت حرکت الکترونی در یک میدان مغناطیسی یکنواخت و جهت نیروي وارد بر آن نشان داده شده است. این میدان  .................. - 190
قرار دارد.

با بزرگی  و هم جهت با نیروي  ( در جهت مخالف حرکت الکترون (منفی 

عمود بر صفحۀ شکل و به طرف بیرون صفحه عمود بر صفحۀ شکل و رو به داخل صفحه

x
F

ev
F

 

B

A

α

میلۀ فلزي  روي دو بازوي یک قاب فلزي به شکل مقابل که با سطح افق زاویۀ  می سازد، به پایین می لغزد. اگر میدان مغناطیسی یکنواخت - 191

عمود بر سطح قاب وجود داشته باشد کدام گزینه دربارة شتاب میلۀ  درست است؟

هر  گزینۀ می تواند صحیح باشد.

ABα

a

a < g sin θa = g sin θ

a > g sin θ3
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دو بار الکتریکی  و  در فاصلۀ  از هم ثابت نگه داشته شده اند و میدان الکتریکی برایند در وسط فاصلۀ بین آنها برابر  - 192

است. حال اگر نصف بار الکتریکی  را کم کرده و به  منتقل کنیم، میدان الکتریکی در همان نقطه برابر  می شود.  چقدر است؟

= −qq1= +4qq2dE1

q1q2E2
E1

E2

5
3

5
4

4
3

3
2

A

ε =24V
r = 2Ω

R

RR
R

R 22
3 R

( در مدار شکل مقابل، آمپرسنج ایده آل چند آمپر را نشان می دهد؟ ( - 193R = 3Ω

86

22
3

20

 

L L

q1= 4μ C 2q 3q

در شکل زیر، سه بار نقطه اي قرار دارند. برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار  هم اندازة نیروي الکتریکی است که بار  بر  وارد می کند.  - 194
چند میکروکولن است؟

q3q1q3q2

82

−2−8

خازن تختی را با اختالف پتانسیل ثابت پر می کنیم. اگر اندازة میدان الکتریکی بین صفحه هاي خازن  و حجم فضاي بین دو صفحه  - 195

 باشد، انرژي ذخیره شده در خازن چند میکروژول است؟ ( و فضاي بین دو صفحه خأل است)

2 × N/C105

2cm3= 9 × F/mε0 10−12

7٫21٫440٫720٫36

بردار میدان الکتریکی در نقطۀ  برابر  می باشد. یکبار بار  را در نقطۀ  قرار داده و سپس بار الکتریکی  را در نقطۀ  قرار - 196

می دهیم. اگر نیرویی که میدان  به بار هاي  و  وارد می کند به ترتیب:  و  باشد،  کدام است؟

B= 2 −E ⃗  i ⃗  j ⃗ q1Bq2B

E ⃗ q1q2= −6 + αF ⃗ 
1 i ⃗  j ⃗ = β − 4F ⃗ 

2 i ⃗  j ⃗ (α + β)

11−55−11

خازن تختی با دي الکتریکی با ثابت  پر شده است. مساحت و فاصلۀ صفحات این خازن از یکدیگر به ترتیب  و  است. اگر - 197

میدان الکتریکی میان صفحات از  تجاوز کند، خازن دچار فروریزش الکتریکی می شود. بیش ترین انرژي ذخیره شده در این خازن چند نانوژول

می تواند باشد؟

κ = 21cm23mm

200
kN

C

( ≃ 9 × )ε0 10−12 F

m

487296108

رانندة یک خودرو فراموش می کند چراغ هاي اتومبیل خود را در پارکینگ خاموش کند. اگر باتري خودرو  و  باشد و توان مصرفی - 198

چراغ ها  باشد، چند ساعت طول می کشد تا باتري خودرو به طور کامل خالی شود؟

12V90A ⋅ h

36W

20241230

 

A

V

r

KK

چراغ ها

استارت

ε

در شکل زیر مدار ساده اي از سامانۀ الکتریکی یک خودرو رسم شده است. هنگامی که چراغ هاي اتومبیل روشن می شود آمپرسنج  و ولت سنج - 199

 را نشان می دهند. در این حالت وقتی استارت زده می شود آمپرسنج  را نشان می دهد. اگر مقاومت درونی باتري  باشد، هنگامی که چراغ ها
روشن است و استارت زده می شود، چند آمپر جریان از استارت عبور می کند؟

10A

12V8A0٫3Ω

810

1612

22
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جو زمین توسط پرتوهاي کیهانی بمباران می شود. اگر به طور متوسط  پرتو کیهانی در هر ثانیه به هر متر مربع از سطح زمین برخورد کند، - 200

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

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

1500

6400kmπ ≃ 3

1٫6 × C10−19

110−110−210−7

Ω

V

V1
4

4

2

A

Ω

6Ω

6Ω 6Ω3 Ω

در مدار شکل مقابل ولت سنج ها ایده آل هستند  چه عددي را نشان می دهد؟ - 201

صفر

V1

18

28

48

 

( اگر  مرکز دو نیم حلقه ها باشد بزرگی میدان مغناطیسی در  چند گاوس است؟ ( - 202OO= 12 ×μ0 10−7 Tm

A

0٫54

0٫04

0٫06

0٫6

 

شار عبوري از یک پیچه ي مسطح برحسب زمان مطابق نمودار مقابل تغییر می کند. اندازه ي نیروي محرکه ي القایی متوسط در  ثانیه ي اول به  - 203
ثانیه ي دوم کدام گزینه است؟

44

14
5

24

q
1

q
2

3

 

مطابق شکل زیر میدان الکتریکی برایند حاصل از دو بار نقطه اي  و  در نقطۀ  برابر  است. اگر عالمت بار  را قرینه و بار  را به اندازه - 204

 و در راستاي خط واصل دو بار از نقطۀ  دور کنیم، میدان برایند در این نقطه برابر  می شود. حاصل  کدام است؟

q1q2ME ⃗ q2q1

2dM
E ⃗ 

2
q1

q2

3
7

7
3

−2−
1
6

 

در شکل مقابل، ذره اي باردار به جرم  را بین صفحات یک خازن تخت از نقطۀ  با تندي  در خالف جهت خط هاي میدان الکتریکی بین - 205

صفحات پرتاب می کنیم، اگر جهت حرکت ذره در نقطۀ  عوض شود، بار الکتریکی ذره چند میکروکولن است؟

4mgA20
m

s
B

8

6

4

2
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دو بار الکتریکی مثبت  و  به ترتیب با اندازه هاي  و  میکروکولن مطابق شکل ثابت شده اند. بین کدام دو نقطه پتانسیل الکتریکی وقتی به - 206
سمت چپ حرکت می کنیم حتمًا کاهش می یابد؟

از  به  از  به 

از  به  از  به 

q1q2218

BADB

CADA

R 2= Ω1

R 8= Ω2 R 16= Ω3

R =4 8Ω

A B

در مدار شکل زیر اگر توان مصرفی بین نقاط  و  معادل  وات باشد، توان مصرفی مقاومت  چند وات است؟ - 207AB32R2

324٫5

20٫5

 

12Ω

6Ω

ε =12V

r =0
K

12Ω

در مدار روبه رو، با بستن کلید، توان مصرفی مدار چگونه تغییر می کند؟ - 208

 وات کم می شود.  

 وات زیاد می شود.

 وات زیاد می شود.

 وات کم می شود.

3

3

6

6

سیم روپوش دار سیم لوله اي حامل جریان را باز کرده و با آن سیم لولۀ دیگري را می سازیم که شعاع حلقه هاي آن دو برابر شعاع حلقه هاي قبلی - 209
است. اگر همان جریان از سیم لولۀ جدید عبور کند، میدان مغناطیسی درون آن چند برابر می شود؟ (در هر دو حالت حلقه ها به  هم چسبیده اند.)

21تغییر نمی کند. برابر  برابر  برابر 
2

1
4

ها قرار دارد. اگر میدان مغناطیسی   در واحد  از آن عبور سطح یک حلقۀ دایره اي شکل به شعاع  عمود بر محور  - 210

کند، شار عبوري از آن چند وبر خواهد شد؟ 

1cmy= 2 + 0٫4B⃗  i ⃗  j ⃗ SI

(π = 3)

18 × 10−412 × 10−43 ×20
−−

√ 10−42 × 10−4

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

گرافیت , 

ΔH ∘(g)C2H6

(g) + (g) → O(I) , ΔH = −285kJH2
1

2
O2 H2

)+ (g) → C (g) , ΔH = −393kJO2 O2C(s

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

+162−81+166−83

ول
ه م

ماد
دار

مق

20 40 500/00

3/00
1/00
2/00

4/00

3010

5/00
6/00
7/00
8/00

دقیقهزمان

(

))

(

، نسبت به زمان در شرایط آزمایش نشان میدهد، سرعت متوسط با توجه به نمودار روبه رو، که تغییرات مقدار  را در واکنش فرضی:  - 212

مصرف ماده  در فاصله زمانی بین  دقیقه تا  دقیقه، بر حسب مول بر دقیقه، به کدام عدد نزدیک تر است؟

B2A → B

A2040

0٫15

0٫20

0٫25

0٫30

، پس از موازنه ، ضریب مولی آب برابر با توجه به واکنش:  - 213

، .................. برابر سرعت متوسط مصرف  است. .................. و سرعت متوسط تولید 

-  - -  -

20HN (aq) + 3 (s) + x O(l) → 12 P (aq) + 20NO(g)O3 P4 H2 H3 O4

PH3 O4OH2

81٫221281٫5121

24
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- در یک ظرف  لیتري در دماي معین  پتاسیم کلرات را حرارت می دهیم تا تجزیه شود. اگر در مدت  دقیقه،  این ماده تجزیه 214
شود، سرعت واکنش برحسب گاز حاصل، تقریبًا چند مول بر لیتر بر ثانیه است؟ 

261٫25g5%80

2KCl (s) → 2KCl(s) + 3 (g)O3 O2

K = 39g ⋅ mo ; Cl = 35٫5g ⋅ mo ; O = 16g ⋅ mol−1 l−1 l−1

0٫0010٫0021٫33 × 10−30٫06

اگر  گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص  درصد، بر اثر گرما به میزان  درصد تجزیه شود، جرم جامد بر جاي مانده چند گرم است؟ - 215

 ( (گرما بر ناخالصی اثر ندارد) (

 

208450

H = 1 , C = 12 , O = 16 , Na = 23 : g ⋅mol−1

2NaHC (s) → N C (s) +C (g) + O(g)O3 a2 O3 O2 H2

5٫411٫613٫816٫9

عنصر  در گروه  و دورة سوم و عنصر  در گروه  و دورة چهارم جدول دوره اي عناصر قرار دارد. تعداد عنصرهایی که در جدول بین  و  - 216

 قرار دارند، کدام اند؟

A13B17A

B

20212223

 

از تجزیۀ چند گرم  با خلوص  مطابق واکنش زیر،  لیتر گاز در شرایط  تولید می شود؟ (معادله واکنش موازنه شود.) - 217

  

KNO395%17٫5STP

KN (s) → O(s) + (g) + (g)O3 K2 N2 O2

(N = 14,O = 16,K = 39 : g ⋅ mo )l−1

45٫353٫4

47٫4669٫2

) به تقریب چند لیتر گاز در شرایط  تولید می شود؟ (بازده واکنش  است.)  از تجزیۀ  گرم سدیم آزید ( - 2182NaN3STP65%

2Na (s) → 2Na(s) + 3 (g) (Na = 23,N = 14 : g ⋅ mo )N3 N2 l−1

0٫6150٫2760٫6720٫453

نام آیوپاك کدام مولکول است؟ - 219

 : دي اتیل  برموهگزان   :  اتیل  متیل هگزان 

 : کلرو  متیل  برموپنتان   :  اتیل  متیل هپتان 

−3, 3 C CH(Br)C C(H3 H2 C2H5)3−5−−3−2−

−2 C CH(Br)C CCl(CH3 H2 H3)2−2−−4−−2−4−

در ارتباط با واکنش گاز اتن با آب و برم مایع، چند مورد از مطالب زیر درست است؟  - 220

آ) فرآورده واکنش با آب، یک ترکیب سیر شده است که هر مول از آن براي سوختن به  مول گاز اکسیژن نیاز دارد. 

ب)   فرآورده واکنش با برم مایع،  دي برمو اتن است که حالت فیزیکی آن در دماي اتاق مایع است.

پ)  فرآوردة واکنش با آب، یک الکل دوکربنی است که در ساختار خود  پیوند اشتراکی دارد. 

ت)  در فرآوردة واکنش برم دار شدن اتن، نسبت شمار جفت الکترون هاي پیوندي به شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي برابر  است.

3

−2, 1

7
5
6

1234

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
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، کدام گزینه صحیح است؟   با توجه به پلی اتن هاي  و  - 222

A B

مقایسۀ پلی اتن  > پلی اتن  را می توان به چگالی و انعطاف پذیري مولکول هاي آن نسبت داد.

مقایسۀ پلی اتن  < پلی اتن  را می توان به نیرو هاي بین مولکولی آنها  نسبت داد.

پلی اتن  و پلیمر موجود در سرنگ در ساختار مونومر هاي سازندة خود، تعداد اتم هاي کربن برابري دارند.

تعداد کربن ها در مونومر سازندة پلی اتن  با تعداد کربن ها در مونومر سازندة تفلون برابر است. 

AB

AB

AB

B

A

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، - 223

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 C5H11 ⇌
H +

C7H14O2 H2

104112121130

اگر ظرفیت گرمایی یک مول آب،  برابر ظرفیت گرمایی یک مول مس باشد، با ریختن  گرم آب  درجۀ سانتی گراد در یک ظرف مسی - 224

( ، این دو ماده در چه دمایی با یکدیگر هم دما می شوند؟ ( به جرم  گرم و دماي 

1110070

500C25∘
Cu = 64 , H = 1mO = 16 : g ⋅mol−1

64٫949٫669٫494٫6

در کدام گزینه جاهاي خالی به درستی پرشده اند؟  - 225
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؟  - 226
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

غلظت اولیۀ   در یک ظرف  لیتري برابر  است. با فرض این که در مدت  ثانیه شمار مول هاي موجود در ظرف به - 227

اندازة   درصد افزایش یابد، سرعت متوسط واکنش:  برحسب  کدام است؟ 

 

(g)N2O5100٫5mol ⋅ L−120

702 (g) → 4N (g) + (g)N2O5 O2 O2mol ⋅ ⋅ miL−1 n−1

0٫750٫350٫691٫5

عبارت کدام گزینه در رابطه با عنصر یا عناصري از دورة چهارم که اختالف تعداد الکترون هاي با مشخصات  و الکترون هاي داراي  - 228

 در آن برابر  است، همواره درست است؟

رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارد. عنصري فلزي یا شبه فلزي است.

در اثر ضربه شکل آن تغییر می کند، اما خرد نمی شود. حداکثر تعداد زیرالیه هاي اشغال شده در آن می تواند  زیرالیه باشد.

(l = 0)

(n = 3)10

8

26
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چه تعداد از عبارت هاي زیر، درست است؟  - 229

در دورة سوم بیش ترین خصلت فلزي مربوط به سدیم و بیش ترین خصلت نافلزي مربوط به آرگون است. 

از خواص شیمیایی همۀ فلزها می توان به واکنش پذیري زیاد و تمایل به تشکیل کاتیون اشاره کرد. 

از خواص فیزیکی فلزات می توان به رسانایی الکتریکی و گرمایی، چکش خوار بودن و سطح درخشان داشتن اشاره کرد. 

نداشتن سطح براق، شکنندگی، تمایل به گرفتن الکترون و عدم رسانایی جریان برق و گرما از ویژگی هاي شاخص نافلزهاست. 

در دورة سوم، تعداد عناصري که رسانایی الکتریکی دارند برابر تعداد عناصري است که رسانایی الکتریکی ندارند.

∙

∙

∙

∙

∙

1324

OO

O
( I )

( II )( II )

O

O

با توجه به فرمول «نقطه ـ خط» دو استر زیر، فرمول ساختاري استري که از واکنش اسید سازندة استر  و الکل سازندة استر  به دست - 230
می آید، کدام است؟

(I)(II)

C − O − − C − CH3 C
||
O

H2 H3C − − O − CH3 C
||
O

H3

C − C − − O − C − CH3 H2 C
||
O

H2 H3C − C − O − − CH3 H2 C
||
O

H3

دو ترکیب معرفی شده در کدام گزینه، شمار اتم هیدروژن یکسانی ندارند؟ - 231

هیدرازین و اتین  اولین استر و اولین آلکن  کوچک ترین اتر و کوچک ترین کتون  دومین آلکن و دومین الکل 

اگر در ساختار یک آلکان، تعداد اتم هاي هیدروژن  برابر تعداد اتم هاي کربن باشد، براي سوزاندن کامل  گرم از این ترکیب با خلوص  - 232

درصد به چند لیتر گاز اکسیژن با چگالی  گرم بر لیتر نیاز است؟ 

( ) 

2٫43٫290

1٫28

O = 16,C = 12,H = 1 : g ⋅ mol
−1

1612820

در یک واحد صنعتی تولید اتانول در هر ثانیه،  گرم گاز اتن در شرایط مناسب وارد مخزنی از آب و اسید می شود. در صورتی که بازده این - 233

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

 

1400

80H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mol−1

(g) + O(l)C2H4 H2 OH(aq)− →−−−
SH2 O4

C2H5

10٫608٫286٫624٫28

 
O

) )I    

O

) )II

کدام مطلب دربارة ترکیب هایی با ساختارهاي «پیوند - خط» روبه رو درست است؟ ( - 234

(

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
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چند مورد از مطالب زیر درست است؟  - 235

 یون  یکی از سازنده هاي زنگ آهن است. 

) اکسید، انجام ناپذیر است.   واکنش فلز مس با آهن (

 نمک به دست آمده از واکنش هیدروکلریک اسید با فلز آهن و زنگ آهن، یکسان است. 

) کلرید با سدیم هیدروکسید کافی،  گرم رسوب تشکیل می شود. (  از واکنش  مول آهن (

 (

 (معادلۀ واکنش موازنه شود.) 

∙Fe2+

∙II

∙

∙0٫05III5٫35

H = 1,O = 16,Fe = 56 : g ⋅ mol−1

FeC (aq) + NaOH(aq)l3 → Fe(OH (s) + NaCl(aq))3

1234

،  گرم جرم دارد. درصد جرمی تقریبی کربن در آن کدام است و فرمول «پیوند - خط» آن به هر لیتر از یک هیدروکربن گازي در شرایط  - 236

( کدام صورت می تواند باشد؟ (

، ، 
 

، ، 

STP2٫5

H = 1,C = 12 : g ⋅ mol
−1

85٫7185٫7178٫1578٫15

کدام موارد از نام گذاري ترکیب هاي زیر، درست است؟  - 237

آ) 

 

CH2

CH2

CH

CH3

C2H 5

CH3

 اتیل پنتان

ب) 

 

تري متیل اوکتان  ،  ،   اتیل 

،  دي متیل پنتانپ) 
،  تري متیل هپتان ت)  ، 

ب، پ، ت  آ، ب، پ  ب ، پ  آ ، ت 

−2

−52−4−6

(C CH − C CH(CH3)2 H2 H3)22−4

C (C CH(C )CH(CH3 H2)2 H3 H3

)CH(CH3)2

45−6

در همۀ گزینه ها ترتیب تمایل به تشکیل کاتیون به درستی بیان شده است، به جز .................. - 238

کلسیم  منیزیم  آلومینیوم پتاسیم  آهن  مس سدیم  روي  نقره >>>>>>>>سدیم  مس  روي 

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 239

شرایط نگهداري روي نسبت به آلومینیوم دشوارتر است. 

به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود، واکنش پذیري واکنش دهنده ها از فراورده ها بیشتر است. 

هرچه واکنش پذیري یک عنصر بیشتر باشد، تمایل آن براي اشتراك گذاري الکترون بیشتر است. 

Fe2O3نگهداري  در ظرف مسی امکان پذیر نمی باشد.
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چه تعداد از عبارات زیر صحیح می باشند؟  - 240
آ) بیشتر عناصر جدول دوره اي را فلزات تشکیل می دهند. 

ب) در گروه  جدول دوره اي دو عنصر نافلز و دو عنصر شبه فلز وجود دارند. 
پ) شبه فلزات در واکنش با نافلزها تمایل به اشتراك گذاشتن الکترون دارند. 

ت) در یک گروه از باال به پایین خاصیت فلزي کاهش می یابد.

14

1234

با توجه به واکنش هاي داده شده، در کدام گزینه ترتیب واکنش پذیري فلزات به درستی بیان شده است؟  - 241

 CoO(s) + Ni(s) (الف→ انجام ناپذیر

C + Co(s) (ب→ r2O3 انجام ناپذیر

Mn (s) + 2Mg(s) → 2MgO(s) + Mn(s)پ) O2

Mn(s) + C (s) → Mn (s) + 2Cr(s)ت) r2O3 O3

Ni < Co < Mn < Cr < MgNi < Cr < Mg < Mn < Co

Co < Ni < Cr < Mn < MgNi < Co < Cr < Mn < Mg

) باشد، چند مورد از جمالت زیر صحیح است؟  اگر مجموع  الکترون هاي ظرفیت اتمی برابر  شود و از گروه هالوژن ها ( - 242

آ) مجموع الکترون هاي با  نسبت به  در این اتم برابر 11 می باشد. 

ب) این اتم در دماي اتاق به آرامی با گاز  واکنش می دهد. 

ها برابر  می شود.  پ) نسبت الکترون هاي با  آن به الکترون هاي با  هفتمین عنصر دسته 

ت) وقتی به یون تبدیل می شود مجموع  در بیرونی ترین الیۀ آن برابر  می شود.

n + l2617

l = 0l = 1

H2

l = 0l = 0p1

n + l30

1234

با توجه به عناصر زیر عنصرهاي .................. و .................. به ترتیب فلز و شبه فلز می باشد، میزان پایداري عنصر  .................. از  .................. - 243

( K,Na,S,Fبیشتر است. (

Na,K,Si,FeK,Na,Si,FeNa,K,F ,SiK,Na,F ,Si

از ویژگی هاي مشترك میان عنصرهاي سیلیسیم، کربن و قلع می توان .................. اشاره کرد. - 244

خرد شدن در اثر ضربه - سطح براق  جریان برق، سطح براق 

خرد شدن در اثر ضربه، حالت فیزیکی جامد در دماي اتاق  جریان برق، حالت فیزیکی جامد در دماي اتاق 

اگر با وارد کردن یک تیغۀ روي در  میلی لیتر محلول  موالر مس  سولفات، پس از  دقیقه، واکنش پایان یافته باشد، تفاوت جرم - 245
تیغه پیش و پس از انجام واکنش، برابر چند گرم و سرعت متوسط مصرف فلز روي، برابر چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟ (فرض شود که همۀ ذرات مس

( آزادشده بر سطح تیغۀ روي نشسته است، 

 ،  ،  ،  ،

2001٫25(II)50

Zn = 65,Cu = 64 : g ⋅ mol−1

0٫250٫050٫250٫02516٫250٫02516٫250٫05
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