
وقت : 80   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ادبیات دھم سال 96-95:2.فارسي (3) -دوازدھم:3.عربی دھم:4.عربي، زبان قرآن (3) -دوازدھم:5.دین و زندگی (3) -دوازدھم:6.دین و زندگی سال دھم (سال

97-96):7.زبان انگلیسی (3) -دوازدھم:8.زبان انگلیسی سال دھم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

 
1. در کدام گزینه آرایه ي «تضمین» وجود دارد؟

1) خجسته باد نام خداوند نیکوترین آفریدگاران / که تو را آفرید
2) «فتبارك اهللا، تبارك اهللا» / «تبارك اهللا احسُن الخالقین»
3) چاه، از آن زمان که تو در آن گریستی / جوشان است

4) کدام وام دار ترید؟ / دین به تو، یا تو بدان؟ / هیچ دینی نیست که وام دار تو نیست

 
2. در کدام گزینه جمله ي چهار جزیی وجود دارد؟

2) سرهاي قدسیان همه بر زانوي غم است1) جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند

 
4) کاشوب در تمامی ذّرات عالم است3) خوانیمش قیامت دنیا 

3. در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

 
دریا همه عمر خوابش آشفته است. دریایم و نیست باکم از طوفان  (1

2) آن ها چه انسی با خاك گرفته اند و خاك مظهر فقر مخلوق در برابر قناي خالق است.
3) گویی تقدیر تاریخی زمین در حاشیه اروند رود جاري می گردد.

4) با اشتیاق از بین گل  و الیی که حاصل جزر و مد خور است، می روند.

 
4. در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

به خودم قول دادم، هیچ وقت درد و رنج خود و لحظه هاي انتضار طاقت فرساي خانواده ي بزرگ اسیران درد کشیده را فراموش نکنم.
اگر فراموش کنیم و دچار قفلت شویم؛ دوباره هم گذیده می شویم. تاریخ کشورمان سرشار از خاطراتی است که یک نسل به فراموشی

سپرده و تاوان آن فراموشی را نسل دیگري پرداخته است.
 (1 (2 (3 (4

5. کدام گزینه با بیت «من آزاده از خاك آزادگانم  /  گل صبر می پرورد دامن من» تقابل معنایی دارد؟
1)  که وراي تو هیچ نعمت نیست اي قناعت توانگرم گردان

2)  تو صبر از من توانی کرد من صبر از تو نتوانمچنانت دوست می دارم که گر روزي فراق افتد 
3)  هر که را صبر نیست حکمت نیست کنج صبر اختیار لقمان است

 
4)  دل نهادم به صبوري که جز این چاره ندانم نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت 

6. بیت «مپندار این شعله افسرده گردد /  که بعد از من افروزد از مدفن من» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟
1)  که بر خاکم روان گردي بگیرد دامنت گردم ندارم دستت از دامن به جز خاك و آن دم  هم

2)  ز خاك نعره برآرم که مرحبا اي دوست هزار سال پس از مرگ من چو باز آیی
3)  بی روي خوبت آخر تا چند زنده مانم  بگذار تا بمیرم در آرزوي رویت

4)  از آن گر نان پزي مستی خزاید  ز خاك من اگر گندم برآید
7. در چند تا از ابیات زیر، جملۀ غیر ساده دیده می شود؟

 
 از سر من گر قدم، باز گرفتی چه شد 

 کام دل خویش یافت، هر که به درد تو مرد 

 
 خادم نّقاش فکر، نقش رخت سال ها 

 
 از پی محنت شود، مست محبّت، مدام 

 
 لطف تو صد در گشاد، یک در اگر بست بست

 
 درد دل خویش جست، هر که ز درد تو جست
 خواست که بر لوح جان، بندد و صورت نبست

 
 هر که شراب «بلی» خورد زجام الست

4) هر چهار بیت 3) سه بیت    2) دو بیت 1) یک بیت    
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صفحه 2

 
8. در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟

1) تو آن بلندترین حرمی / که فرعون تخیّل می تواند ساخت
2) پیش از تو / هیچ فرمانروا را ندیده بودم / که پاي افزاري وسله دار به پا کند

3) به خانۀ یتیمکان بیوه زنی تابیدي / و سولت حیدري را / دست مایه شادي کودکانه شان کردي
4) و از آن دهان که هّراي شیر می خروشید / کلمات کودکانه تراوید

 
9. در کدام گزینه، آرایۀ ادبی «تشبیه» دیده نمی شود؟ 

1) تو آن بلندترین هرمی / که فرعون تخیّل می تواند ساخت
2) پیش از تو، هیچ / اقیانوس را نمی شناختم / که عمود بر زمین بایستد...

3) چگونه شمشیر زهرآگین / پیشانی بلند تو / این کتاب خداوند را / از هم می گشاید؟
4) و از آن دهان که هّراي شیر می خروشید / کلمات کودکانه تراوید

10. در کدام گزینه، هستۀ گروه اسمی یک صفت و یک مضاف الیه گرفته است؟
2) بلنداي تو را درچشم نمی تواند داشت 1) چشم کوچک من، بسنده نیست 

4) مشکی کهنه بر دوش کشد 3) که پاي افزاري وصله دار به پاي کند 

 
11. نوع حرف «و» در کدام مصراع متفاوت است. 
2) لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید1) محتسب مردي به ره دید و گریبانش گرفت

4) گفت دیناري بده پنهان و خود را وارهان3) همه نوري و سروري همه جودي و جزایی
12. در بیت زیر، چند واژه، فرآیند واجی افزایش دارد؟ 

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی» «همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
4) چهار3) سه2) دو1) یک

 
13. مفهوم آیۀ «لئن شکرتم الزیدنکم» در کدام گزینه آمده است؟

2) خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده1) طاعتش موجب قربت است.
4) تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته3) به شکر اندرش مزید نعمت

14. هر دو ترکیب اضافی و وصفی، فقط در گزینۀ .................. به کار نرفته است. 
2) خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده1) باران رحمت بی حسابش همه را رسیده

4) دایۀ ابر بهاري را فرموده3) پردة ناموس بندگان به گناه ندرد

 
15. هم خانوادة کدام واژه غلط آمده است؟ 

4) مراقبت: رقیب3) مفّرح: حریف2) قربت: مقّرب1) نعمت: منعم

 
16. آرایۀ درج شده در مقابل کدام بیت، درست نیست؟

1) گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي / گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست (کنایه)
2) گفت می باید تو را تا خانۀ قاضی برم / گفت رو صبح آي قاضی نیمه شب بیدار نیست (پارادوکس)

3) گفت دیناري بده و خود را وارهان / گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست (تناسب)
4) گفت باید حد زند هشیار مردم مست را / گفت هشیاري بیار اینجا کسی هشیار نیست (تکرار)

 
17. در بیت زیر، چندبار از آرایۀ تشبیه استفاده شده است؟ 

 
 تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي»  «دست از مس وجود چو مردان ره بشوي 

4) چهار3) سه2) دو1) یک



صفحه 3

18. مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب دارد؟
 کان را که خبر شد خبري باز نیامد» «این مّدعیان در طلبش بی خبران اند

1)  رازها دانسته و پوشیده اند عارفان که جام حق نوشیده اند
2)  ز ذوق این خبر خوش سزد که بی خبر افتم خبر رسید که باشد سري به  بی خبرانش

 
 اي بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوي

 
3)  تا راهرو نباشی، کی راهبر شوي

 
4)  اي بی خبر ز عالم این بیع و این شري بفروش خویشتن که خریدي خداي را

19. در کدام بیت مفهوم «بیگانه ستیزي» دیده می شود؟
1)  مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است نالۀ مرغ اسیر این همه بهر وطن است

2)  بَدر آن جامه که ننِگ تن و کم از کفن است جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن
3)  خبر از من به رفیقی که به َطرف چمن است همت از باد سحر می طلبم گر ببرد

4)  ز اشک ویران ُکَنش آن خانه که بیت الَحَزن است خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد
20. در بیت «بدین شکستۀ بیت الَحَزن که می آرد؟ / نشان یوسف دل از َچِه زنخدانش» نقش واژه هاي مشخص شده به ترتیب در کدام

 
گزینه درست آمده است؟ 

2) حرف ربط – مفعول – متمم1) نهاد – مضاف الیه – متمم
4) نهاد – مفعول – متمم3) مفعول – مضاف الیه – متمم

21.  َعیِّن اْلَخَطأ:
4) َتَعلَّما  ِفْعُل ماٍض3) اِْجَتِهُدوا  فعل امٍر2) َتَعلَّما  فعُل ماٍض1) اِْجَتَهُدوا  فعُل امٍر

22.  اِنَّ رسالة المرأة االولی ھی عنایتھا باالُسرة وتربیة اوالد متخلقین بأخالق َحَسنة:
1) همانا اولین رسالت زن توجه به خانواده و تربیت فرزندان نیکو است.

2) اولین پیام شخص رو کردن به خانواده ي خود و تربیت فرزندان با اخالق نیک است.
3) بدرستی که رسالت نخستین زن توجه او به خانواده و تربیت فرزندانی که متخلّق به اخالق نیکو هستند. 

4) پیام زن نخستین این بوده که باید به خانواده و تربیت فرزندان با اخالق خوب توجه شود.
23. مسلمانان یک پنجم ساکنین جهان هستند که از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می کنند:

1)  المسلمون فی العالم خمسة فی الِمئة یعیشون ِمن الصیِن اِلی المحیط األطلس.
2)  المسلمون ُخمس سّکان العالَم یعیشون ِمن الصین اِلی المحیط األطلسی.

3)  المسلمون واحدُ و خمسون بالمئھ ساکنی العالم یسکنون ِمن الصین اِلی المحیط األطلس.
4)  ُخمس ساکنی العالم مسلمون، ھم یعیشون فی الصین حتی محیط األطلسی.

24.  عیّن الَخَطأ عن باب األفعال:
4) َعلَّْمتُما = تفعیل3) َتساَمَح = ُمفاَعَلۀ2) َیْسَتِمُعوَن = افتعال1) َیَتقاَتُل = تفاعل

25.  عیّن الَخَطأ للفراغ؟
انتُم .................. فی سبیل هللا. 

4) جاَهُدوا3) ُمجاهدون2) تُجاهدوَن1) جاَهْدتُم

26.  َعیِّن الفاعل لیس ضمیر مستتراً.
2)  ھو یدرُس درَسھُ.1)  یَْعِرُف المعلمیَن بأعمالھم. 

4)  ھم یدرسوَن درَسُھم.3)  اُْکتُْب ھذا الدّرَس. 

 
27. در کدام گزینه مفعول به نیست؟
2)  یُعاِلُج االطباء بعَض االمراِض باالعشاِب1)  فََحَص الطبیُب الماھُر المریَض 

4)  ھو یَْعَمُل بواجباتِِھ الدراسیّة3)  اَْغلََق العّماُل باَب المضعِ

28.  ما ھو الخطأ؟ (عداوة العاقِِل خیٌر من صداقِة الجاِھِل)
4) عداوة  مبتدا3) خیر  خبر2) العاقِل   مضاٌف الیه1) الجاِهِل  صفت

29.  عیِّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة:  إنتَِخب ما لیس فیھ حرٌف زائدٌ 

←←←←
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صفحه 4

1)  «َربَّ إنّی ِلما أنَزلَت إلی ِمن َخیٍر فقیٌر» 

 
2)  «إنَّ الَحَسناِت یُذِھبَن السیّئاِت» 

3)  أجعَل الجھدَ نصَب عینی َحتّی أِصَل إلی َھدَفی! 
4)  «أحِسن َکما أحَسَن هللاُ إلیک» 

 
30.  عیّن الخبر في ھذه العبارة:

 
فیھ شفاٌء للنّاس

 
4)  للنّاس 3)   فیِھ 2)  فیِھ شفاٌء 1)  شفاٌء 

31. عیّن «ال»  النافیۀ للجنس:
2)  ال تطلبوا إّال أعمال الخیر!1)  الیوم ال طالبة في المدرسة!

4)  لم تقول ما ال تعلم ، أیّھا اإلنسان!3)  أال تعلم أّن ّ� علي کّل شي ء محیط!

 
32. اجعل (کاَن) بََدَل (انَّ) 

اِنَّ البَالَء للمؤِمِن امتحاَن    (کاَن ...................... للُمؤِمِن....................) 
4) البالَء- امتحانا3) الَبالُء- امتحانًا2) البالُء- امتحاّن1) البالَء- امتحاّن

33. عیّن «ال»  النافیۀ للجنس:
2) ال أعلم أّن أخی هل نجح فی االمتحان أم ال!1) أال کّل شیء غیر اهللا باطل!

4) ال عجب من أنّک نجحت، ألنّک درسَت جیّداً!3) هو و اُسرته فقراء ال أغنیاء!

 
34.  عیّن الّصحیح عن «ال» النّافیة للجنس: 

 
2)  ال في المدرسة تلمیذَ عندما تبدأ العُطالُت! 1)  ال تُفّکر أّن النّعَم تنزل من الّسماء جاھزة! 

 
ن!  4)  ال بلیةَ أصعب من الجھل في العیش! 3)  ال خیراً في ُودِّ اإلنسان المتلّوِ

35.  َعیِِّن التّرَجَمةُ الصَّحیَحةَ:  «ال َشعَب ِمْن ُشعوِب العالَِم اِّال و کاَن لَھُ دیٌن و طریقَةٌ لْلِعبادَةِ.»
1) هیچ ملتی از ملت هاي دنیا نیست مگر اینکه دین و شریعتی براي عبادت داشته است.

 
2) هیچ ملتی از ملت هاي دنیا دین و روشی براي عبادت ندارند.

 
3) ملت هاي دنیا دین و راه و روشی براي عبادت داشتند.

4) هر مردمی از مردمان جهان از یک دین و روش براي عبادت پیروي می کنند.

 
36.  َعیِِّن الخطأَ فيِ التَّرَجَمِة. 

 
1)  إِنَّ هللا لم یَتُرِک النّاَس َعلَی ھِذِه الحالَِة.  بی گمان خداوند مردم را در این حالت رها نکرد.

2)  فَْلنَذُکر تلَک األیّاَم الَجمیلة الَّتي قََضیناھا َمعاً.  که به یاد آوریم آن روزهاي زیبا را که در کنار هم بودیم.
3)  جاَء دَلیُل السَّفَِر َمعَنا ِلیُبَیَِّن الطَّریَق لَنا.  راهنماي سفر با ما آمد تا راه را براي ما مشخص کند.

4)  لَْم یَُکن لَُھم َعَمٌل خاٌص فَتَرکوا الَمدرَسةَ.  کار خاصی نداشتند پس مدرسه را ترك کردند.

 
37.  ما ُھَو الَخبَُر و المفعول في الِعباَرةِ: 

 
 «إِنَّ الفَّالحیَن و ُمساِعِدیھم یَزرعوَن الحنَطةَ و الشَّعیَر في الَمزَرَعِة.»

 
2)  الفَّالحین - الُحنَطة و الشَّعیر 1)  ُمساِعدیھم - الّشعیر 

 
4)  یَزرعوَن - اَلشَّعیر 3)  یَزَرعوَن - الُحنَطة 

 
38.  َعیّن التشکیَل. الصَّحیح للکلماِت في الِعباَرةِ: 

 
 «یا لیَت الّطّالب یَدرسوَن َجیّداً فَما کانَت نتیجة امتِحانھم الّسابق ُمفَّرَحة.

 
1)  الّطالُب - نتیجةَ - امتحاِن 

 
2)  نتیجِة - السابِق - ُمفّرَحةَ 

حةٌ 3)  امتحاِن - السابَق - ُمفّرحةً  4)  الّطالَب - امتحاِن - ُمفّرِ

←
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39.  «�ِ ُملُک السَّماواِت و االَرِض» عیِّن غیَرالمناسب فی المفھوِم: 

1) به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
2)  از دل و جانم بگویم  این ندا / هر زمان و هر مکان نام تو را

3) هر چه که بیند دیده، خدایش آفریده / خورشید و ماه تابان، ستارة درخشان
4)  به نام حق، خالق هر دو جهان / و آنچه باشد در زمین و آسمان

 
40.  عیِّن األنَسب فی المفھوم: «إنَّ الظلَم الّذي ال یَترُکھُ ّ� فَُھو ُظْلَم الِعباِد بَْعِضھم بعضاً!» 

 
  خرم آن کس که در این محنت گاه

 
1)  خاطري را سبب تسکین است

 
  عبادت به جز خدمت خلق نیست

 
2)  به تسبیح و سّجاده و دلق نیست

 
  جفا پیشگان را بده سر به باد 

 
3)  ستم بر ستم پیشه عدل است و داد

 
  خدا را بر آن بنده بخشایش است 

 
4)  که خلق از وجودش در آسایش است

41. گواهی و شهادت فرشتگان، پذیرفته  دادگاه عدل الهی است، بدان جهت که  .................. و  .................. 
1) در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنان بوده اند - از آالیش به خطا محفوظ و مصون اند.

2) کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین اند به اذن خداوند - تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط کرده اند.
3) در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنان بوده اند - تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط کرده اند.

4) کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین اند به اذن خداوند - از آالیش به خطا محفوظ و مصون اند.
42. «آشکار شدن اعمال، رفتار و نیات انسان ها» و «هراسان شدن دل ها» به مربوط به حوادث .................. و .................. می باشد.

1) کنار رفتن پرده از حقایق عالم – زنده شدن همۀ انسان ها
2) کنار رفتن پرده از حقایق عالم – تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

3) برپا شدن دادگاه عدل الهی – زنده شدن همۀ انسان ها
4) برپا شدن دادگاه عدل الهی – تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

43. آمادگی انسان براي دریافت پاداش وکیفر ناظر بر مرحلۀ .................. قیامت است که داراي .................. واقعۀ خاص است که

 
اولین واقعۀ آن عبارت است .................. . 

2) اّول – سه – شنیدن صدایی مهیب1) دوم – پنج – کنار رفتن پرده از حقایق عالم
4) اّول – سه – مرگ اهل آسمان ها و زمین3) دوم – پنج – زنده شدن همۀ انسان ها

44. بهشت  را «دارالسالم» گویند چون در آن  .................. و دوستان و هم نشینان انسان در آن جا، .................. هستند.
1) انسان دائمًا در سپاس وعده هاي الهی اند – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران

 
2) انسان دائمًا در سپاس وعده هاي الهی اند – فرشتگان الهی، اولیاء و امامان

 
3) هیچ نقصانی و اندوهی و غصه اي و خوفی در آن جا نیست – فرشتگان الهی، اولیاء و امامان

4) هیچ نقصانی و اندوهی و غصه اي و خوفی در آن جا نیست – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران

 
45. «تصویر عمل» و «گزارش عمل» به ترتیب مربوط به کدام عالم است؟

 
1) دنیا - قیامت

 
4) قیامت - قیامت3) دنیا - دنیا2) قیامت - دنیا

46. چه کسانی از وحشت روز قیامت مصون و محفوظ اند؟

 
2) نیکوکاران1) ایمان آورندگان

 
3) مادران شیرده

 
4) دعا کنندگان

47. کارمندي که با مذاکره با مدیر خود، حقوق ماه بعدي اش را زودتر دریافت می کند، مرهون استفاده از کدام گونۀ رابطه میان عمل و
پاداش و کیفر می باشد؟

1) قراردادي
 
3) طبیعی2) گزارش عمل

 
4) تجسم عمل

48. مطابق انواع مختلف رابطۀ میان عمل و پاداش و کیفر، رابطۀ میان جرم و کیفر یک زندانی از چه نوعی است و به چه علت در این

 
رابطه باید تناسب وجود داشته باشد؟

2) قراردادي - تا نمایش گر حکمت الهی باشد.1)  طبیعی - تا نمایش گر حکمت الهی باشد.
4) قراردادي - تا عدالت برقرار گردد.3) طبیعی - تا عدالت برقرار گردد.
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49. کدام آیه بیانگر این است که بساط اختیار و عمل در عالم برزخ برچیده می شود؟ (با تغییر)
1)  «حتّی اذا جاء احدھم الموت قال رّب ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت»
2)  «َمن آمن با� و الیوم االخر و عمل صالحاً فال خوٌف علیھم و ال ھم یحزنون»

3)  «و ما ھذه الحیاة الدّنیا اّال لھٌو و لعٌب و انَّ الدّار االخرة لھی الحیوان»
ر» 4)  «یُنبَّؤا االنسان یومئٍذ بما قَدَّم و اخَّ

50. آتش دوزخ، بدان جهت از درون جان دوزخیان، شعله ور است که  .................. رسیدن به مقام خشنودي خدا،  .................. و
بهشت براي بهشتیان قرآن کریم بیان فرموده است.(با تغییر)

 
1) حاصل عمل خود آنان است - باالترین نعمت

 
2) عدل خدا این گونه ایجاب می کند - باالترین نعمت

 
3) حاصل عمل خود آنان است - برترین مرتبه

 
4) عدل خدا این گونه ایجاب می کند - برترین مرتبه

 
51. کدام یک از موارد زیر رابطۀ بین اندیشه و عمل را به درستی بیان نکرده است؟

1) اندیشه مانند بذري است که در ذهن جوانه زده و برگ و بار آن عمل انسان است. 

 
2) عمل هر انسانی زیربناي اندیشه اي داشته و بر تفکرات او تکیه زده است. 

 
3) عمل انسان است که علت اصلی شکل گیري اندیشۀ او به حساب می آید.

4) اندیشۀ انسان مولد اعمال اوست و تا اندیشه شکل نگیرد عملی از انسان سرنمی زند.
52. سرلوحه دعوت پیامبران کدام مورد بوده است و چه قضاوتی دربارة آن صحیح تر است؟

 
1) توحید و یکتا پرستی که بدون آن سایر اعتقادات ناقص هستند.

 
2) توحید و یکتا پرستی که بدون آن سایر اعتقادات فاقد اعتبار هستند.

 
3) عبودیت حق تعالی که بدون آن سایر اعتقادات ناقص هستند.

4) عبودیت حق تعالی که بدون آن سایر اعتقادات بی اعتبار هستند.
53. اگر دقیق به مثال «نیاز بنا به معمار در پیدایش» توجه کنیم درمی یابیم که این رابطه .................. مثال مناسبی براي رابطه «مخلوق و

 
خالق» باشد چرا که .................. 

 
1) می تواند - یک معمار قادر است بنایی که قبال نبوده را ایجاد کند.

2) نمی تواند - یک بنا سالها پس از مرگ یک معمار، به هستی خود ادامه می دهد.

 
3) می تواند - اگر معماري در کار نباشد بنایی هم ساخته نخواهد شد.

 
4) نمی تواند - معمار تنها به چیدمان اجزایی که از قبل هستی یافته اند می پردازد.

54.  پیامبر (ص) با بیان چه عبارتی از مردم می خواست که دست از شرك بردارند و بیان این جمله از چه زمانی آغاز شد؟

 
ُ َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء  - پس از اینکه مردم اّولیات دین را پذیرفته بودند. َّ�  (1

 
2)  ال إلھ إّال ّ�  - پس از اینکه مردم اّولیات دین را پذیرفته بودند.

 
ُ َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء  - در همان ابتداي رسالت و دعوت مردم با اسالم َّ�  (3

 
4)  ال إلھ إّال ّ�  - در همان ابتداي رسالت و دعوت مردم به اسالم

55. اینکه گفته شود: «آنکه خالق چیزي باشد مالک آن نیز خواهد بود»، کدام برداشت را به دنبال دارد؟

 
1) مالکیت حقیقی از آن خداست و هیچ گونه مالکیتی براي انسان قابل تصور نیست.

2) از آنجایی که انسان خالق چیزي نیست پس مالکیت او هم یک مالکیت اعتباري می باشد.
3) خداوند مالک حقیقی این عالم است و می تواند این مالکیت را به مخلوقات اعطاء کند.

4) هرچه انسان به خداوند نزدیک تر شود مالکیت او هم حقیقی تر خواهد بود.
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56. در امر کشاورزي اگرچه زارع حقیقی ..................  است اما می توان گفت که .................. . 
1) باغبان - باغبان و تدبیرش همه از آن خداست و تحت تدبیر او پیش می رود.

 
2) خدا - باغبان هم با کمال یافتن قادر است در تدبیر عالم اثر گذار باشد.

 
3) باغبان - این خداوند است که این حد از اثر گذاري را به او سپرده است.

4) خدا - باغبان هم تدبیر کرده و به نوعی مجرا و مسیر تدبیر الهی می باشد.
57. اگر قرار باشد این حقیقت را که «نیاز عالم به خدا فراتر از پیدایش است» ترسیم نماییم، از کدام یک از گزینه ها نمی توان به طور

 
مستقیم استمداد کرد؟

 
1) خداوند هر لحظه اراده کند مخلوقات را از بین برده و ایشان را از گوهر وجود بی بهره خواهد کرد.

2) مخلوقات عالم دائمًا با زبان حال خویش، به پیشگاه حق تعالی عرض نیاز کرده و هستی می طلبند.

 
3) جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیازمندي هیچ گه قطع نخواهد شد

 
4) خداوند وجودي است که همواره بوده و خواهد بود و مخلوقات در هستی خود وام دارد او هستند.

58. تفاوت بنیادین موجود، میان رابطۀ جهان با خدا و رابطۀ مسجد با بنّا کدام است و رابطۀ اول تا حّدي شبیه کدام رابطه است؟
1) جابه جا کردن مواد و چینش آن ها - ساعت و ساعت ساز

 
2) جابه جا کردن مواد و چینش آن ها - جریان برق و مولّد برق

3) وابستگی در هر لحظه و هر آن - ساعت و ساعت ساز

 
4) وابستگی در هر لحظه و هر آن - جریان برق و مولّد برق

59. دربیان پیامبرعظیم الشأن اسالم(ص):«تفّکروا فی کّل شیء» شناخت چیستی خداوند موصوف به چه صفتی است و چرا؟

 
1) ممکن - زیرا الزمۀ شناخت هرچیزي، احاطه و دسترسی به آن است.

2) ناممکن - زیرا شناخت خداوند از طریق تفکردر نعمت هاي الهی تا حدودي امکان پذیراست.

 
3) ناممکن- زیرا الزمۀ شناخت هرچیزي، احاطه و دسترسی به آن است.

 
4) ممکن- زیرا شناخت خداوند ازطریق تفکر در نعمت هاي الهی تا حدودي امکان پذیر است.

60. این که جهان همواره و در هر آن به خداوند نیازمند است و این نیاز هی چگاه قطع و یا کم نم یشود از کدام آیه برداشت می شود و
افزایش عبودیت و بندگی به پیشگاه خداوند، تابع چیست؟

 
ُ نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرِض»  - افزایش خداشناسی َّ�»  (1

 
2)  «یَْسأَلُھُ َمن فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض»  - افزایش خداشناسی

3)  «یَْسأَلُھُ َمن فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض»  - افزایش خویشت نشناسی
ُ نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرِض»  - افزایش خویشت نشناسی َّ�»  (4

61. Which sentence is different in sentence intonation?
 1) Is this your new car?

 
2) Was the book interesting?

3) Is this problem easier than that one? 4) How was the movie?

62. Choose the odd word out.
1) blood

 
2) oil

 
3) water

 
4) carbon dioxide

63. The  .................. I thought about it, the  .................. I liked the idea.
 1) most / most 

 
2) least / least 3) most/ least 4) more / less

64. The man is carrying a  .................. packet.
1) small black plastic 2) small and black plastic
3) black small plastic 4) plastic small black

65. Those  .................. defended the town bravely.
1) soldiers young Lebanese 2) Lebanese young soldiers
3) young Lebanese soldiers 4) young soldiers Lebanese
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66. Tehran is a  .................. more important city than Tabriz.
 1) very 2) most 3) many 4) much

67. The hotel we stayed in was not a good one, but it was  .................. nothing.
1) better than 2) the best 3) good than 4) as well as

68. This is  .................. story in this book.
1) interesting

 
2) more interesting

3) the most interesting 4) as interesting as
69. Everyone knows the fact that eating too many  .................. foods is bad for the heart.

1) healthy 2) fresh 3) delicious 4) fatty

70. Which one has rising intonation ( )?
1) I was there for 2 months. 2) Where are you going to go?
3) Is this car faster than that one? 4) The students will visit a church.

71. Which sentence is grammatically WRONG?
1) It is never too late to leave Smoking, is it?

 2) This book is being read by all the students.
3) There is nothing we can do, isn't there?

 4) Many mistakes were made by all students.
 72. The student's questions .................. by the teacher.

 1) were answered
 

2) was answered
3) were answering

 
4) answered

73. Which part of the following sentence is grammatically WRONG?
  "Hafez  to be  one of   persian ." 

1) A 2) B 3) C 4) D

74. The questions .................. carefully by the students.
 1) was replying 2) were replied

3) replied 4) is replying
 75. Which part of the following sentence is grammatically WRONG?

 " Hafez   Hafez because he  the   heart.

1) a 2) b 3) c 4) d

76. Her son can go to cinema tomorrow to watch movie, ..................?
1) can she

 
2) can he

 
3) can't he

 
4) can't she

77. My father and I will not come back untill they come, ..................? 
1) will we

 
2) won't we

 
3) do we

 
4) don't we

78. She later agreed to the publication of parts of her personal ..................  .
1) sofa

 
2) pigeon 3) collocation 4) diary

79. The heart's .................. is to pump blood through the body.
 1) function 2) foundation 3) temperature 4) distinguished

↗

known
  

A

as
 

B

the most famous
  

C

poets of all time
  

D

is called
  

a

was learned
  

b

Holy Quran
  

c

by
 
d
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80. Alexander Selkirk  .................. to be a model for Robinson Crusoe, but his story was very different from the
famous novel.

1) believed 2) has believed 3) is believed 4) was believing



وقت : 155   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 140نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ریاضي (3) -دوازدھم:2.زمین شناسی (پایھ یازدھم):3.زیست دھم:4.زیست شناسي (3) -دوازدھم:5.فیزیک یازدھم (رشتھ تجربی):6.فیزیک (3) تجربي -

دوازدھم:7.شیمی یازدھم:8.شیمي (3) -دوازدھم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

، مقدار  کدام است؟ 81. اگر 
4) 3) 2) 1) تعریف نشده

82. معادلهي  به ازاي جمیع مقادیر  :
2) دو ریشه ي منفی دارد.1) دو ریشه ي مثبت دارد.

4) دو ریشه ي مضاعف دارد.3) دو ریشه ي مختلف العالمت دارد.
83. اگر معادلهي  دو ریشه ي حقیقی داشته باشد. کدام معادله دو ریشهي حقیقی دارد؟

 (1 (2
 (3 (4

84. معادله ي درجه ي دومی که ریشه هایش  و  باشد. کدام است؟

 (1 (2
 (3 (4

85. در معادله ي  بین ضرایب، رابطه ي  برقرار است، یکی از ریشه هاي معادله در کدام گزینه
است؟

 (1 (2 (3 (4

86. اگر مجموع ریشه هاي معادله ي  مساوي  باشد. حاصل ضرب ریشه ها کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

، دو ریشه ي معادله ي   عکس و قرینه اند؟ 87. به ازاي چه مقدار 
 (1 (2 (3 (4

88. دامنه ي تعریف تابع  کدام یک از گزینه هاي زیر است؟

 (1 (2
 (3 (4

89. نمودارهاي دو تابع  و  نسبت به هم چگونه هستند؟
2) متقاطع1) یکی قسمتی از دیگري

4) منطبق3) یکی با جا به جایی دیگري به دست می آید.

، مجموع مربعات ریشه هاي معادله ي درجه ي دوم  برابر   است؟ 90. به ازاي کدام مقدار 

4) فقط 3) 2) 1) 

هاي مثبت انتقال دهیم، تا طول نقاط تالقی نمودار 91. نمودار تابع با ضابطه ي  را، حداقل چند واحد به طرف 
ها غیر منفی باشد؟ حاصل با محور 

 (1 (2 (3 (4
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f(x) = x + 2 | |x
− −−−−−−

√f(f(−144))

6812

− (k + 1)x − 1 = 0( + 1)k2 2
x2k

(x − a)(x − b) + 1 = 0
(x − a)(x + b) + 2 = 0(b − x)(x − a) − 2 = 0
(x − a)(x − b) + 2 = 0(x − a)(x − b) − 2 = 0

2 − 4 − a
− −−−

√2 + 4 − a
− −−−

√

− 4x + a = 0x2+ ax − 4 = 0x2

+ 4x − a = 0x2− ax + 4 = 0x2

a + bx + c = 0x29a + 3b + c = 0

3c

a
−3−

b + 3a

a

2c

3a

− (a + 3)x + 3a = 0x24
3469

m3 + 11x − 2m = 7x2

2−2−55

f(x) =
1 − x2− −−−−

√

[ ] + [− ]x2 x2
[−1, 1]R− Z

(−1, 1) − { }0(−1, 1)

f(x) = logx
4g(x) = log

x√
2

m2 + (m − 1)x = 1x213
4

2, −4−3, 4−2, 4−2

y = − 3x − 10x2x

x

11٫523



2

1

1
α x

y

-

x

y

212-

صفحه 2

 
، محور طول ها را در  و  و محور عرض ها را در  قطع می کند. مقدار کدام است؟ 92. تابع درجه ي دوم 

 (1 (2 (3 (4

 
، بین ریشه هاي معادله ي درجه ي دوم  باشد، حدود  کدام است؟ 93. اگر عدد 

 (1 (2
 
  (3 (4

94. برد تابع  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

95. ضابطه ي تابع  با نمودار مقابل، مطابق کدام گزینه می تواند باشد؟
 (1
 (2
 (3
 (4

96. اگر  ریشه هاي معادله ي  باشند، حاصل  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

97. با توجه به شکل روبه  رو که نمودار یک تابع درجه ي دو را نشان می دهد. مقدار  کدام است؟
 (1

 (2

 (3

 (4

98. اگر  و  ریشه هاي معادله ي  باشند حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

99. نمودار تابع  را یک واحد به چپ و سپس یک واحد به باال منتقل می کنیم. ضابطه ي معکوس تابع به دست آمده
کدام است؟

 (1 (2

 (3 (4

100. اگر تابع  به صورت روبه رو باشد، دامنه ي تعریف تابع  کدام است؟

 (1
 (2
 (3
 (4

101. اگر  و  جواب هاي معادله ي  باشند، حاصل کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
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صفحه 3

102. اگر نمودار تابع نمایی   از نقاط   و   عبور کند، مقدار  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

103. نمودار تابع  به صورت مقابل است. مجموعه مقادیر  چگونه است؟
1) تهی است.

2) شامل هیچ عدد صحیحی نیست.
3) دو عضوي است.

4) تنها شامل یک عدد صحیح است.

104. اگر   و   ریشه هاي معادله ي   باشند، حاصل   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

105. تابع  مفروض است. در کدام یک از بازه هاي زیر، براي هر  و  عضو این بازه رابطه ي 

 برقرار است؟
 (1 (2 (3 (4

106. در کدام محدوده از دامنه ي تابع  ، تابع  قابل تعریف است؟
 (1 (2 (3 (4

، مقدار مینیمم تابع  کدام است؟  107. شکل روبه رو نمودار تابع  است. اگر 
 (1 (2
 (3 (4

، مجموع معکوس ریشه هاي معادله ي  برابر  است؟ 108. به ازاي کدام مقدار 

 (1 (2 (3 (4

109. اگر نقطه ي  رأس سهمی  باشد،  کدام است؟
4) 3) 2) 1) صفر

110. اگر تابع  در بازه اعداد حقیقی اکیداً نزولی باشد، دامنه تابع  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

111. همۀ موارد زیر می توانند یک کانی به حساب آیند به جز .................. .
4) مس3) نقره2) طال1) آلومینیوم

 
112. ترکیب شیمیایی کروندم کدام است؟

 
1) سولفید آهن

 
2) کلرید کلسیم

 
4) اکسید آلومینیوم3) اکسید آهن

 
113. کدام مورد می تواند، شباهت مراحل تشکیل زغال و نفت باشد؟  (با تغییر)

2) فقدان اکسیژن در محیط 1) افزایش خلوص کربن
4) نوع حوضه ي رسوبی اولیه3) فعالیت باکتري در مواد اولیه
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صفحه 4

114. انتخاب روش استخراج یک کانسنگ با توجه به چه چیزي تعیین می شود؟

 
1) عیار اقتصادي ذخیرة معدنی

 
2) شیوة تشکیل کانسنگ

 
4) میزان کانی هاي باطله3) موقعیت کانسنگ در پوسته

115. نحوة تشکیل عناصر موجود در کدام یک از گزینه هاي زیر یکسان می باشد؟

 
1) لیتیم - پالتین

 
2) کروم - مولیبدن

 
4) طال - پالتین3) سرب - نیکل

116. کدام جواهر، سیلیکات نیست؟
4) الیوین3) گارنت2) زمرد1) یاقوت

 
117. کدام گزینه نادرست است؟

1) در مهاجرت اولیه نفت و گاز از سنگ مادر به سمت باال حرکت می کند.
2) در مهاجرت اولیه نفت و گاز اگر به سنگ هایی با نفوذپذیري باال مثل ماسه سنگ و شیل برسند حفره ها و فضاهاي خالی آن ها را پر

می کنند.
3) نفت و گاز از آب سبک  ترند و بر روي آب قرار می گیرند که به این جدایش مهاجرت ثانویه می گویند.

4) اگر مانعی سر راه نفت و گاز نباشد به سطح زمین می رسند و چشمه هاي نفتی را به وجود می آورند.
118. کوچک ترین واحد سازندة سیلیکات ها با یون هاي کدام عناصر می توانند در ساختمان بلورین یک کانی شرکت کنند؟

 
 ،  (1

 
 ،  (2 ،  (3 ،  (4

119. کدام نوع زغال سنگ از بقیه و تخلخل بیش تري دارد؟ 
4) آنتراسیت3) بیتومین2) لیگنیت1) تورب

 
120. در تقسیم بندي کانی هاي غیرسیلیکاته، گالن و مانیتت به ترتیب نوعی  .................. و .................. هستند.

 
1) سولفید - اکسید

 
2) کلرید - اکسید

 
3) اکسید - اکسید

 
4) سولفات - سولفید

121. در یک انسان سالم در فاصلۀ صداي دوم تا صداي اول قلب که حدود .................. طول می کشد، دریچه هاي .................. هستند.
4)  - دو لختی، باز3)  - سینی، باز2)  - سه لختی، بسته1)  - سینی، بسته

 
122. چند مورد از جمله هاي زیر درست است؟

الف) در ابتداي سرخرگ آئورت، باالي دریچه سینی، دو مدخل سرخرگ هاي اکلیلی دیده می شود.

 
ب) به دهلیز چپ چهار سیاهرگ و به دهلیز راست، سه سیاهرگ وارد می شود.

 
ج) بافت پیوندي رشته اي شامل رشته هاي پروتئینی فراوانی است که فقط در برون شامه قرار دارد، از بافت هاي محافظت کننده است.

د) الیه میوکارد قلب، از یاخته هاي بافت ماهیچه اي قلبی تشکیل شده که بین  یاخته هاي ماهیچه اي، مقداري بافت پوششی به نام اسکلت

 
فیبري قرار دارد.

 (1 (2 (3 (4

 
123. کدام عامل ، در برون ده قلبی، تأثیري ندارد؟

2) امتداد فعالیت بدنی 1) سوخت و ساز پایه بدن

 
4) سن و اندازة بدن3) سن و جنسیت 

124. در کدام مورد جدایی خون در بطن هاي چپ و راست، کامًال صورت نمی گیرد؟
4) جوجۀ کاکایی3) انسان2) کروکودیل1) قورباغه

125. کدام جمله دربارة سلول هاي خونی درست است؟
1) گویچه هاي سفید بدون دانه، از یاخته ي بنیادي لنفوئیدي منشاء می گیرند.

2) یاخته هاي بنیادي میلوئیدي، گویچه هاي سفید دانه دار، گرده و گویچه هاي قرمز را می سازد.
3) گرده ها از مگاکاریوسیت ها که خود از یاختۀ بنیادي لنفوئیدي منشاء می گیرند، تشکیل می شوند.

4) منشاء گلبول هاي قرمز، یاخته هاي بنیادي میلوئیدي می باشد.

Na+1k+1k+1Al+3Ca+2Na+1F e3+Mg2+

0٫30٫30٫50٫5
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صفحه 5

 
126. در مورد گلبول هاي قرمز، چند جمله درست است؟ 

 
از گویچه هاي قرمز، تخریب می شوند. الف) روزانه تقریبًا 

ب) تخریب یاخته هاي خونی آسیب دیده و مرده در کلیه انجام می شود.

 
ج) در حین تخریب گویچه هاي قرمز، آهن آزاد می شود.

 
د) گلبول هاي قرمز، کروي هستند که از دو طرف، حالت فرو رفته دارند.

 (1 (2 (3 (4
127. با توجه به شکل مقابل که بخشی از دستگاه لنفی را نشان می دهد، کدام عبارت درست است؟ 

1) مانند طحال، لنفوسیت تولید می کند.
2) در سراسر بدن پراکندگی یکنواختی دارد.

3) خون را تصفیه می کند.
4) لنف پس از عبور از آن، به سرخرگ وارد می شود.

128. کدام گزینه در مورد بخش عالمت گذاري شده در شکل مقابل نادرست است؟ 
1) خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود.

2) خون از بطن ها وارد مسیر ششی و عمومی می شود.
3) دهلیزها در حال دیاستول هستند.

4) دریچه هاي دهلیزي - بطنی بسته هستند.
129. کدام جمله دربارة گردش مواد در جانداران نادرست است؟

1) یاختۀ یقه دار در جانداري وجود دارد که سامانۀ گردش آب دارد.
2) در کرم پهن پالناریا، حرکات بدن به جابه جایی مواد در لولۀ گوارش کمک می کند.

3) در زنبور هنگام انقباض قلب، دریچه هاي منافذ قلب بسته هستند.
4) قلب کروکودیل ها داراي چهار حفره است.

130. کدام مورد فاقد هسته و کدام داراي هستۀ چند قسمتی با دانه هاي روشن ریز است؟
2) گویچۀ قرمز - ائوزینوفیل1) گرده - لنفوسیت

4) گویچۀ قرمز - نوتروفیل3) گرده - بازوفیل

 
131. در فردي بالغ و سالم، در رگ خونی موجود در مغز استخوان  ..................  حضور دارند.

2)  گرده ها و گویچه هاي قرمز هسته دار1) مگاکاریوسیت و گویچۀ قرمز هسته دار
4)  مگاکاریوسیت و گویچه هاي قرمز پر شده از هموگلوبین3) گرده ها و گویچه هاي قرمز پر شده از هموگلوبین

132. در بافت پیوندي پریکارد نسبت به بافت پیوندي که الیۀ پوششی روده را پشتیبانی می کند، تعداد یاخته ها  ..................  و انعطاف 

 
پذیري  .................. است. 

 
4) بیشتر - بیشتر3) کمتر - کمتر 2) بیشتر - کمتر1) کمتر - بیشتر

 
133. چند مورد زیر داراي مژك است؟ 

 
الف) �اختۀ شعله ای �النار�ا

 
ب) متانفر�دی كرم خاكی

 
ج) نایژک مبادله ای انسان 

 
د) یاختۀ یقه دار اسفنج ها 
هـ) حفرة دهانی پارامسی 

 (1 (2 (3 (4
134. در مسیر گردش خون بدن انسان، کدام عبارت دربارة هر رگی که در مسیر گردش خون بدن انسان، داراي خون تیره می باشد،

صحیح است؟
1) در دیوارة آنها ضخامت الیۀ ماهیچه اي و پیوندي کم است.

2) باقی ماندة فشار خون سرخرگی باعث حرکت خون در آنها می شود.
3) خون تیره و کم اکسیژن را به سمت قلب هدایت می کند.

4) خون به صورت منظم و یک طرفه درون آنها جریان دارد.

%1

1234

5234



صفحه 6

135. کدام گزینه در رابطه با قلب ملخ درست است؟

 
1) منافذي دارد که همواره باز هستند.    

2) برخالف قلب کرم خاکی در سطح شکمی جانور قرار دارد.    
3) مانند بطن انسان دریچۀ ورودي و خروجی دارد.

4) همانند قلب ماهی در سطح پشتی جانور قرار دارد.

 
136. کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«در هر جانوري که داراي  .................. است، قطعًا  .................. برخالف  .................. وجود ندارد. »
1) متانفریدي- چینه دان- تنفس ششی

2) قلب سه حفره اي- غدد راست روده اي- مادة مخاطی لغزنده در سطح پوست
3) تنفس پوستی- گردش خون مضاعف- سامانۀ پروتونفریدي

4) پیچیده ترین شکل کلیه- تنفس آبششی- یاخته هاي خونی قرمز هسته دار بالغ

 
137. چند مورد به درستی بیان شده است؟

 
الف) مراکز تنظیم تنفس، گردش خون و بلع در بصل النخاع و پل مغزي قرار دارند.

، فاصلۀ موج هاي  از هم افزایش می یابد. ب) با افزایش ضربان قلب، در 
ج) شبکۀ مویرگی کالهک (گلومرول) در کلیه ها از نوع مویرگ هاي ناپیوسته است.

 
د) رگ هاي لنفی درنهایت به سرخرگ هاي سینه متصل می شوند.

 
و) سرخرگ ها در مقایسه با سیاهرگ ها در قسمت هاي عمیق تر هر اندام قرارگرفته اند.

 (1 (2 (3 (4

 
138. چند مورد به درستی بیان شده است؟

 
الف) جدایی کامل بطن ها، باعث حفظ فشار در گردش خون مضاعف می شود.

 
ب) پرندگان همانند کروکودیل ها دیوارة بین بطن ها کامل نشده است.

ج) در گردش خون مضاعف سمت راست قلب حاوي خون تیره و سمت چپ قلب حاوي خون روشن است.
د) در سمت راست قلب فشار خون کم و در سمت چپ قلب فشار خون باالست.

 (1 (2 (3 (4

 
139. چند مورد جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کند؟

هر چه قطر تارهاي تخصص یافتۀ شبکۀ هادي قلب  .................. باشد، سرعت هدایت پیام  .................. است.
الف) کمتر- بیشتر        ب) بیشتر- بیشتر

ج) بیشتر- کمتر  د) کمتر- کمتر
 (1 (2 (3 (4

140. سامانۀ دفعی در کدام دو جانور زیر یکسان است؟

 
1) پالناریا- کرم خاکی    

 
2) میگو- پالناریا

 
3) کرم خاکی- خرچنگ

 
4) خرچنگ- میگو

141. بین مولکولهاي DNA دو گونهي مورد مطالعهي گریفیت، به شرط برابري تعداد نوکلئوتیدها تعداد .................. متفاوت هستند.
2) دئوکسیریبوز1) پیوندهاي قند - بازآلی

4) پورینها3) پیوندهاي فسفودياستر
142. در قطعهاي از مولکول DNA ذاتالریه نسبت  :  بین نوکلئوتیدهاي C : T برقرار است. اگر تعداد پیوندهاي هیدروژنی مابین

 
دو رشته  عدد باشد، تعداد فسفاتهاي این مولکول را مشخص نمایید.

 (1 (2 (3 (4

ECGQRS

3210

4321

4321

23
600

600500750720
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143. چند عبارت از موارد زیر صحیح است؟

الف) در سلول هایی که از یک نوع آنزیم فقط براي ساختن رونوشت همۀ پروتئین ها استفاده می شود، تعداد دو راهی همانندسازي با

 
تعداد جایگاه آغاز همانندسازي می تواند برابر باشد.

 
ب) در پارامسی، در حین همانندسازي تعداد حباب هاي همانندسازي بیشتر از تعداد مولکول هاي  است.

ج) فقط در جاندارانی که اندامک داخلی سلولی ندارند، تعداد هلیکازها می تواند از تعداد  پلیمرازها کمتر باشد.
د) در پالناریا همیشه تعداد هلیکازهاي فعال در امر همانندسازي دو برابر تعداد نقاط آغاز همانندسازي است.

 (1 (2 (3 (4
144. براي تجزیۀ یک مولکول هموگلوبین با  آمینواسید  .................. مولکول آب  .................. می شود.

2)  – تولید1)  – مصرف
4)  – تولید3)  – مصرف

145. به طور معمول در هنگام همانندسازي یک کروموزوم هسته اي انسان،  .................. 
1) تعداد معینی دنا بسپاراز فعالیت دارند.

2) امکان دارد دو نوکلئوتید پورین دار به هم متصل شوند.
3) نوکلئوتیدهاي سه فسفات در میان یاخته در مقابل نوکلئوتید رشته الگو قرار می گیرند.

4) دو کربن هر مولکول قند در تشکیل پیوند فسفودي استر شرکت دارند.
146. در جاندار مورد مطالعۀ گریفیت  .................. 
1) مولکول هاي دنا به غشاي پالسمایی متصل است.

2) قبل از همانندسازي دنا باید هیستون ها از آن جدا شوند.
3) فقط یک نقطۀ آغاز همانندسازي در دنا وجود دارد.

4) محل تولید و فعالیت هلیکاز یکسان می باشد.
147. اگر در آزمایش ایوري آنزیمی که  .................. به محیط کشت باکتري بدون کپسول اضافه شود، ممکن است انتقال اطالعات رخ

 
ندهد.

2) در بزاق گوارش شیمیایی غذا را آغاز می کند.1) توسط سلول هاي غدد معده ترشح می شود.

 
4) به صورت غیرفعال به لولۀ گوارش ترشح می شود.3) فعالیتی مشابه دنابسپاراز دارد.

 
148. در یک مولکول دنا با  نوکلئوتید تعداد  .................. از تعداد  .................. .

1) پیوند قند فسفات ممکن نیست - تعداد حلقه هاي آلی نیتروژن دار کم تر نباشد.
2) پیوند فسفودي استر ممکن است - قندهاي  کربنی کم تر نباشد.

3) حلقۀ آلی قطعًا - پیوند قند فسفات بیش تر نمی باشد.

 
4) حلقۀ آلی نیتروژن دار ممکن است - پیوند قند باز آلی بیشتر باشد.

149. در یک مولکول دنا، چنان چه  پیوند قند - باز در یک رشته وجود داشته باشد و  از بازهاي آن مولکول تیمین باشد،

 
چند پیوند هیدروژنی بین بازهاي آن وجود دارد؟

 (1 (2 (3 (4
150. تصویر مقابل مربوط به آزمایشی بود که طی آن  .................. 

1) ثابت کردند مولکول دنا دو رشته اي است.

 
2) اصل چارگاف تأیید شد.

3) ابعاد مولکول ها قابل تشخیص نمی باشد.
4) ثابت شد که دنا مارپیچی است.

DNA

DNA

1234
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573573
570570

2000

5

100030%

2000120024002800
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151. کدام عبارت صحیح می باشد؟

1) بسیاري از سم ها با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم باعث مرگ می شوند.
2) ویتامین ها همگی، انجام واکنش هاي آنزیمی را سرعت می بخشند.

3) افزایش دما همواره سبب افزایش فعالیت آنزیم ها می شود.
4) از تجزیۀ آنزیم ها به طور کامل مواد دفعی نیتروژن دار به وجود می آید.

 
152. آنزیم ها طی انجام واکنش ها  .................. و مقدار آن ها پس از تولید  .................. 

2) کمی تغییر می کنند – کاهش می یابند.1) کمی تغییر می کنند – ثابت می مانند.
4) هیچ تغییري نمی کنند – کاهش می یابند.3) هیچ تغییري نمی کنند – ثابت می مانند.

 
153. چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

 
الف) همۀ فرآیندهاي بدن در دماي  به بهترین شکل رخ می دهد.

ب) همۀ فرآیندهاي محیط داخلی در  بین  به بهترین شکل رخ می دهد.
ج) سوخت و ساز بدن با مقدار کمی آنزیم به بهترین شکل رخ می دهد.

 
1) صفر مورد

 
2)  مورد

 
4)  مورد3)  مورد

154. در زمان سنتز .................. رشته هاي بلند و کوتاه متفاوت دیده می شود.
4) لیگنین3) سلولز2) رنا1) دنا

 
155. رنابسپاراز براي فعالیت خود، از نوکلئوتید  .................. دار آزاد استفاده نمی کند.(با تغییر)

4) تیمین3) گوانین2) آدنین1) یوراسیل
156. کدام آنزیم قادر به شکستن پیوندهاي هیدروژنی و برقراري پیوند فسفودي استر است؟

 
2) هلیکاز1) دنا بسپاراز

 
4) لیگاز3) رنا بسپاراز

 
157. چند نوع رنا بسپاراز، در ساخته شدن رناتن یوکاریوتی در پارامسی شرکت می کند؟(با تغییر)

 (1 (2 (3 (4
158. طی فرآیند بیان هر ژن،  .................. (با تغییر)

1) رونوشت راه انداز، ترجمه نمی شود.

 
2) هر رنا داراي رونوشت توالی پایان رونویسی است.
3) پیوندهاي فسفودي استر و پپتیدي برقرار می شود.

4) رمزه  فقط در جایگاه  رناتن وارد می شود.

 
159. کدام ترجمه می شود؟ (با تغییر) 

2) میانه ها1) بیانه ها
 
3) رناهاي ناقل

 
4) رناهاي رناتنی

160. قسمت هایی از دنا که توسط آنزیم رنا بسپاراز  .................. رونویسی می شوند و سپس توسط رناتن ترجمه  می شوند 
.................. نام دارند. (با تغییر)

 
1)  - اگزون

 
2)  - اگزون

 
3)  - اینترون

 
4)  - اینترون

161. شکل مقابل قسمتی از یک مدار الکتریکی است، اگر اختالف پتانسیل بین دو نقطه  و  برابر  باشد اختالف پتانسیل بین دو
نقطه  و  چند ولت است؟

9 (1 (2
 (3 (4

162. روي المپی اعداد  ولت و  وات نوشته شده است. اگر آن را به مدت  ساعت به برق  ولت وصل کنیم، انرژي
الکتریکی مصرف شده چند کیلوژول می شود؟ (مقاومت الکتریکی المپ ثابت فرض شده است)

 (1 (2 (3 (4
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AUGP

1212
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163. در مدار شکل زیر، آمپرسنج ایده ال چه عددي را برحسب آمپر نشان می دهد؟
 (1 (2
 (3 (4

، افت پتانسیل در مولد .................. و توان مفید آن 164. در مدار شکل زیر، ابتدا کلید k باز است، اگر  باشد، با بستن کلید 
.................. می یابد.

1) افزایش، کاهش
2) افزایش، افزایش
3) کاهش، افزایش
4) کاهش، کاهش

165. در مدار شکل زیر، جریان عبوري از مقاومت  چند آمپر است؟ 
 (1
 (2
 (3
 (4

166. در مدار شکل زیر، کلیدها ابتدا باز هستند. اگر کلیدها را ببندیم، اعدادي که آمپرسنج ایده آل و ولت سنج ایده آل نشان می دهند

 
به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می کنند؟

1) افزایش می یابد- افزایش می یابد.
2) کاهش می یابد- افزایش می یابد.
3) کاهش می یابد- کاهش می یابد.

4) افزایش می یابد- کاهش می یابد.

167. در مدار شکل زیر، تمامی مقاومت ها مشابه هستند. مقدار مقاومت  چند اهم باشد تا توان مصرفی مدار بیشینه شود؟

 (1 (2
 (3 (4

168. در مدار شکل زیر، اگر عددي که ولت سنج ایده آل نشان می دهد برابر با  باشد، نیروي محرکه ي مولد چند ولت است؟
(مقاومت درونی مولد ناچیز است.) 

 (1 (2
 (3 (4

3010
403

R = rk

R′

2
3
1
4

R
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0٫50٫25

12V
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V

16

14

5

v( (

I A( (

R2 =5 Ω

R 4 =3 Ω
R 2 =4 Ω

R 3 =8 Ω
R1=2Ω I1

1 A

1 VV

صفحه 10

169. نمودار تغییر ولتاژ دو سر مداري بر حسب جریان گذران از آن مطابق شکل است. مقاومت درونی این مولد چند اهم است؟ 
 (1
 (2
 (3
 (4

170. در شکل مقابل اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  اهمی چند ولت است؟ 
 (1

 
 (2
 (3
 (4

171. متحرکی بر مسیر مستقیم مدت  ثانیه با سرعت ثابت  کیلومتر بر ساعت و  ثانیه با سرعت ثابت  کیلومتر بر ساعت
حرکت می کند. سرعت متوسط آن در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟

 (1 (2 (3 (4
172. معادله سرعت زمان متحرکی که روي محور  حرکت میکند در  به صورت  است. مسافتی که این متحرك در

ثانیه سوم طی میکند چند متر است؟
 (1 (2 (3 (4

 
173. وقتی در یک مسیر مستقیم سرعت سنج اتومبیل عدد ثابتی نشان می دهد، منظور چیست؟

 
2) شتاب حرکت صفر است.1) شتاب حرکت در حال زیاد شدن است. 

 
4) سرعت متوسط در حال افزایش است.3) جا به جایی متحرك صفر است.

 
174. تندي متحرکی ثابت است. در این صورت می توان گفت:

 
2) متحرك حتمًا روي مسیر دایره اي حرکت می کند.1) متحرك حتمًا روي خط راست در حال حرکت است.

4) حرکت حتمًا شتاب دار است.3)  تندي متوسط و لحظه اي با هم برابر است.

175. راننده اي در یک مسیر مستقیم شرق به غرب سرعت خودروي خود را در مدت  ثانیه از  به  رسانده است.

 
شتاب متوسط خودرو برحسب متر بر مربع ثانیه  کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4
176. معادلۀ مکان - زمان دو متحرك که در یک راستا حرکت می کنند در  به صورت  و 

 
 است. سرعت متوسط متحرك ها بین دو لحظه اي که از کنار هم عبور می کنند چند متر بر ثانیه است؟

 (1 (2 (3 (4
177. نمودار سرعت - زمان حرکتی که بر خط راست انجام می شود به صورت شکل روبه رو است. در کدام بازة زمانی هم اندازة سرعت

 
و هم اندازة شتاب حرکت در حال کاهش است؟

1) صفر تا 
2)  تا 
3)  تا 

4) در هیچ لحظه اي هم اندازة سرعت و هم اندازة شتاب در حال کاهش نمی باشد.

0٫4
0٫2
0٫6
0٫8

3
15V
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6V

3V
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18161514
xSIV = 4t + 2
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h
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m
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178. معادلۀ مکان متحرکی در  به صورت  است. حرکت آن از  تا  چگونه است؟  

 
1) ابتدا کندشونده سپس تندشونده

 
2) ابتدا تندشونده سپس کندشونده

 
3) پیوسته تندشونده

 
4) پیوسته کندشونده

179. اتومبیلی روي یک خط راست با سرعت   در حال حرکت است. راننده با دیدن مانعی در فاصله ي  ، با شتاب

ثابت   ترمز می کند و درست جلو مانع می ایستد. اگر زمان واکنش راننده   و زمانی که حرکت اتومبیل کند شونده بوده  

 
باشد،   کدام است؟   

 (1 (2 (3 (4
180. یک دوچرخه سوار براي رسیدن به یک کامیون با سرعت  به دنبال آن حرکت می کند. در لحظه اي که فاصلۀ دوچرخه سوار و

کامیون  متر است کامیون از حال سکون با شتاب  هم جهت با حرکت دوچرخه سوار شروع به حرکت می کند. اگر کمترین

 
فاصله دوچرخه سوار و کامیون  متر باشد. سرعت دوچرخه سوار چند  است؟ 

 (1
 

 (2
 

 (3 (4

181. اتومبیلی از حال سکون با شتاب ثابت   در مسیر مستقیم شروع به حرکت می کند. بعد از مدتی، ادامه ي مسیر را در همان
جهت با شتاب ثابت  طی می کند تا بایستد. اگر مسافت طی شده در مرحله ي اول  برابر مسافت طی شده در مرحله ي دوم باشد،

 
اندازه ي  چند برابر   است؟  

 (1 (2 (3 (4

182. قطاري به طول  متر با سرعت  در حال حرکت بوده و به یک پل می رسد. این قطار در مدت  ثانیه کامًال از روي

 
پل می گذرد. چند ثانیه تمام قطار بر روي پل در حرکت بوده است؟ 

 (1 (2 (3 (4
183. دو اتومبیل  و  با سرعت هاي  و  به سمت هم روي خط راست در حال حرکت هستند. وقتی فاصلۀ آن ها از

 
هم  متر است، هر دو با شتاب ثابت و یکسان  حرکت خود را می کنند. حداقل اندازة  چقدر باشد تا برخوردي صورت نگیرد؟

 (1 (2 (3 (4

ها شروع به حرکت می کند. هم زمان 184. اتومبیل  با سرعت اولیه  و شتاب  به صورت تند شونده در جهت محور 
با آن اتومبیل  از  متر عقب تر با شتاب  و سرعت اولیه  به صورت تندشونده به دنبال  به راه می افتد. تا قبل از

 
رسیدن آن ها به هم حداکثر فاصله آن ها چند متر است؟

 (1 (2 (3 (4
185. نمودار سرعت – زمان حرکت خودرویی روي خط راست مطابق شکل است. اگر مسافت پیموده شده در مدت زمانی که جسم در

جهت منفی محور حرکت می کند برابر  متر و تندي متوسط در کل حرکت برابر  باشد، سرعت متوسط در کل زمان حرکت
چند  است؟ 

 (1

 (2
 (3

 (4

186. یک دقیقه طول می کشد تا مسافري از زیرزمین ساختمانی در حالی که روي پله برقی ایستاده است باال رود. اگر پله برقی خاموش
باشد شخص خود این فاصله را  دقیقه طی می کند. اگر هم پله برقی کار کند و هم شخص بر روي آن باال رود چند ثاینه طول می کشد تا

 
شخص کل مسافت را طی کند؟

 (1 (2 (3 (4
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100aa

22٫254٫55

A20m/s2m/s2x

B404m/s210m/sA

4524565265

405m/s

m/s

+
35
9

−4
+4

−
35
9

3

15304590



A

B
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187. متحرکی در حرکت روي خط راست فاصله بین دو نقطه را با سرعت ثابت  طی کرده و سپس نیمی از این مسیر را با
سرعت ثابت  بازمی گردد. سرعت متوسط در کل مسیر چند  است؟

 (1 (2 (3 (4

 
188. از عبارت هاي زیر چند جمله درست است؟

الف) در حرکت شتابدار، سرعت متوسط در یک بازة زمانی سرعت لحظه اي در وسط آن بازة زمانی است.

 
ب) شرط این که جهت حرکت متحرك عوض شود آن است که سرعت آن صفر شود.

ج) هرگاه متحرکی با سرعت ثابت روي خط راست حرکت کند، در حال تعادل است.
د) بردار شتاب متوسط هم جهت با بردار سرعت متحرك است.

 
ه) مسیر حرکت متحرکی که معادله مکان - زمان آن به صورت  است، یک خط راست است.

 (1 (2 (3 (4
189. شخصی به مدت  ثانیه،  متر به سمت شمال حرکت می کند. سپس به مدت  ثانیه  متر به سمت جنوب حرکت می کند.

تندي متوسط شخص در این مدت چند متر بر ثانیه است؟

 (1 (2 (3 (4

ها شروع به حرکت می کند و در لحظۀ  در مکان  190. متحرکی در لحظۀ  از مکان  در جهت منفی محور 
 متوقف می شود. اگر در بازة زمانی  تا  مسافت طی شده توسط متحرك،  برابر بزرگی جابه جایی آن باشد،

حداکثر فاصلۀ متحرك از نقطۀ شروع حرکت چند متر است؟ (جهت حرکت متحرك تنها یک بار تغییر کرده است.)
 (1 (2 (3 (4

( 191. با توجه به داده هاي زیر کدام گزینه درست است؟   (المپیاد شیمی 

 (1 (2 (3 (4
192. با توجه به شکل داده شده اگر بخواهیم تغییر انرژي محتویات بالون را بررسی کنیم  و  به ترتیب کدامند؟ 

1) محیط - انتقال انرژي از سامانه به محیط
2) مرز - انتقال انرژي از محیط به سامانه

3) محیط - انتقال انرژي از محیط به سامانه
4) مرز - انتقال انرژي از سامانه به محیط

 
193. گرماي مربوط به کدام واکنش را نمی توان به طور مستقیم تعیین کرد؟

الف) واکنشی که در شرایط بسیار سختی انجام می شود.    ب) واکنشی که بخشی از یک فرایند زیست شناختی پیچیده باشد.

 
ج) واکنشی که نتوان آن را به صورت یک واکنش جداگانه انجام داد.

4) الف و ب و ج3) ب و ج2) الف و ج1) الف و ب

40m/s

5m/sm/s

481220
9

x = 2 sin( )
t

2
1234

5101530

12
10−−√

2
10
−−

√

t1= +5mx1xt2
= −10mx2t1t22٫4

20٫51925٫518
77

(g) + (s) → 2HI(g)H2 I2
2HI(g) → (g) + (g)H2 I2

(g) → (s)I2 I2

;

;

;

ΔH = A

ΔH = B

ΔH = C

A + C − B = 0A + B − C = 0A + B + C = 0B + C − A = 0
AB



N2 (g (

N2 H4 (g (

N2 H 3 (g (

3 H2(g ( ΔH2=-92 KJ+

2 H2(g (+ ΔH = ? +H2(g (

ΔH=-183 KJ

پی
تال

آن
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194. در کدام گزینه نام ماده با فرمول پیشنهادي مطابقت دارد؟

 
1) اتیل بوتانوات: 

CH 2CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH CH 3

C
O H

2)  هپتانون:

3) استیک اسید: 

CHO

4) بنزآلدهید:

195. در کدام یک از واکنش هاي زیر گرماي بیش تري جذب می شود؟
 (1
 (2
 (3
 (4

196. باتوجه به نمودار مقابل، کدام گزینه درست است؟ 
 

1) در شرایط یکسان پایداري آمونیاك از پایداري هیدرازین کم تر است.
2) براي تبدیل  مول هیدرازین به  مول آمونیاك مقدار  گرما الزم است.

3) در تهیۀ  گرم آمونیاك از گازهاي  و  مقدار  گرما آزاد می شود.
4) واکنش تهیۀ هیدرازین از گازهاي  و  یک واکنش گرماده می باشد.

197. باتوجه به جدول زیر، از سوختن  گرم از کدام ترکیب آلی، انرژي بیش تري آزاد می شود؟ 

 (1 (2 (3 (4
198. چه تعداد از واکنش هاي زیر گرماگیر هستند؟

 
 آ)  

ب)  

 
ت)  پ) 

 
 ث)  

4) صفر3) 2) 1) 

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

H2 H3

2−

H − − − − O − H

H

|

C

|

H

H

|

C

|

H

C

||

O

6C (g) + 6 O(l) → (s) + 6 (g)O2 H2 C6H12O6 O2
6C (g) + 6 O(l) → (g) + 6 (g)O2 H2 C6H12O6 O2
6C (g) + 6 O(g) → (g) + 6 (g)O2 H2 C6H12O6 O2
6C (g) + 6 O(g) → (s) + 6 (g)O2 H2 C6H12O6 O2

(N = 14 , H = 1 : g ⋅ mo )l−1

12183kJ

17N2H246kJ

N2H2

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

ترکیب آلی
C2H6
CH4

C OHH3
C2H2

ΔH (kJ ⋅ mo سوختن( l−1

−1560
−890
−726

−1300

C2H6CH4C OHH3C2H2

(g) + (g) → O(l)H2
1
2

O2 H2
3 (g) → 2 (g)O2 O3

(g) + 3 (g) → 2N (g)N2 H2 H3(g) + (g) → 2NO(g)N2 O2
(g) + C (g) → 2HCl(g)H2 l2

123



O

HO

Hساختار

ساختار

(1 (

(2 (

صفحه 14

199. به کار بردن آنتالپی هاي پیوند تنها براي تعیین  واکنش هایی مناسب است که  .................. مورد از شرایط زیر را دارا باشند.

 
الف) همۀ مولکول هاي شرکت کننده در واکنش ساده باشند.       

ب) همۀ مواد شرکت کننده در حالت فیزیکی گازي باشند.

 
پ) همۀ پیوندهاي مواد اولیه شکسته شوند.       

 
ت) مواد شرکت کننده در واکنش داراي پیوندهاي یگانه باشند.

 (1 (2 (3 (4

 
200. کدام عبارت ها در مورد محاسبه یا تعیین  یک واکنش درست هستند؟

الف) با استفاده از آنتالپی هاي پیوند اجزاي شرکت کننده، می توان  واکنش را به طور مستقیم محاسبه کرد.
ب) گرماي همۀ واکنش هاي شیمیایی را می توان به روش مستقیم و غیرمستقیم اندازه گیري کرد.

 
پ) گرماي یک واکنش در فشار ثابت، هم ارز با آنتالپی آن واکنش است.

 
ت) به کمک اصل جمع پذیري گرماي واکنش ها، می توان  یک واکنش را محاسبه نمود.

4) پ و ت3) الف و ب2) ب و ت1) الف و پ
201. ارزش سوختی چربی،  .................. کربوهیدرات است. حالت فیزیکی  در فرایند سوختن کامل هیدروکربن ها در دماي

 
اتاق  .................. است.

2) کم تر از دو برابر – مایع1) بیش تر از دو برابر – گاز
4) بیش تر از دو برابر – مایع3) کم تر از دو برابر – گاز

 
202. کدام گزینه نادرست است؟

1) گرماشیمی به بررسی کمی و کیفی گرماي واکنش هاي شیمیایی، تغییر آن و تأثیري که بر حالت ماده دارد، می پردازد.
2) اکسایش گلوکز یک فرایند گرماده است و از اکسایش یک مول از آن  مول فراورده تولید می شود.

3) گرماي آزاد شده در واکنش   و   در دماي ثابت، ناشی از تفاوت انرژي گرمایی در مواد واکنش دهنده و فراورده
است.

4) با انجام یک واکنش شیمیایی و تغییر در شیوة اتصال اتم ها به یکدیگر، تفاوت آشکاري در انرژي پتانسیل وابسته به آنها ایجاد
می شود.

203. باتوجه به ساختارهاي داده شده، عبارت کدام گزینه نادرست است؟  
) همان گروه عاملی ترکیب آلی موجود در رازیانه می باشد. 1) گروه عاملی موجود در ساختار (

) با  گرم هیدروژن واکنش داده و به یک ترکیب سیر شده 2) هر مول از ترکیب ساختار (
تبدیل می شود.

3) تفاوت جرم مولی هر یک از این دو ساختار با جرم مولی سیکلوهگزان برابر  می باشد.
)، امکان تشکیل پیوند هیدروژنی ) برخالف مولکول هاي ساختار ( 4) بین مولکول هاي ساختار (

وجود دارد.
204. در کدام واکنش گرماي کم تري آزاد می شود؟

 (1
 (2
 (3
 (4

ΔH

1234
ΔH

ΔH

ΔH

OH2

12
(g)H2C (g)l2

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

2
22

16
21

2C(s) + 3 (g) → (g)گرافیت H2 C2H6
2C(s) + 3 (g) → (g)الماس H2 C2H6
2C(s) + 6H(g) → (g)گرافیت C2H6

2C(s) + 6H(g) → (g)الماس C2H6
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205. چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟

 
الف) عالمت   واکنش ترمیت با واکنش میان گازهاي هیدروژن و کلر یکسان است.

ب) اگر دماي مواد واکنش دهنده پیش از آغاز واکنش با دماي مواد فرآورده پس از واکنش برابر باشد میان سامانۀ واکنش و محیط

 
گرما مبادله نمی شود.

پ) انرژي پتانسیل یک نمونه ماده انرژي نهفته شده در آن بوده که هم ارز با انرژي ناشی از نیروهاي نگهدارندة ذره هاي سازندة آن

 
است.

ت) با انجام واکنش هاي شیمیایی گرماده در یک سامانه مواد با محتواي انرژي بیشتر به موادي با انرژي کم تر تبدیل می  شوند.
 (1 (2 (3 (4

 
- هپتانون یکسان است؟ 206. چه تعداد از ویژگی هاي زیر در بنزآلدهید و 

شمار اتم هاي کربن – شمار پیوندهاي دوگانه – شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي – شمار پیوندهاي کربن – کربن
 (1 (2 (3 (4

207. در چه تعداد از موارد زیر گرماي سوختن مولی ترکیب هاي آلی مورد نظر در شرایط یکسان درست مقایسه شده است؟

 
(بجز متانول و اتانول بقیۀ ترکیب هاي گازي شکل هستند).

الف) پروپان >  اتان >  متان        ب) اتان >  متانول >  متان
پ) اتان  > اتین >  اتن        ت) اتانول >  اتن >  متانول

 (1 (2 (3 (4

 
208. چه تعداد از ویژگی هاي زیر در اتن کم تر از اتانول است؟

الف) گرماي سوختن برحسب   ب) نقطۀ جوش              پ) گرماي سوختن برحسب  
 (1 (2 (31 (4

209. انرژي پیوندهاي   و   و   به ترتیب برابر  و  و  کیلوژول بر مول است. اگر آنتالپی تبخیر
آب برابر  کیلوژول بر مول باشد، از سوختن  گرم گاز هیدروژن در اکسیژن در دما و فشار اتاق چه مقدار گرما برحسب

 
کیلوژول تولید می شود؟  

 (1 (2 (3 (4
210. کدام یک از گزینه هاي زیر ساختار بنزوئیک اسید و کاربرد آن را به درستی نشان می دهد؟

(1

OH

O

، بازدارنده 

(2

OH

O

، رنگ دهنده

(3

OH

O

، طعم دهنده

(4

OH

O

، نگهدارنده

 
211. در بین عبارت هاي زیر چند عبارت درست است؟

 
آ) کلیه ي فلزات با محلول اسیدها واکنش می دهند و گاز هیدروژن آزاد می کنند. 

 
ب) سرعت واکنش فلزات با محلول اسیدها به غلظت یون هیدرونیوم بستگی دارد.

پ) واکنش نوار منیزیم با محلول هاي  موالر استیک اسید و  موالر هیدروکلریک اسید، با سرعت برابر انجام می شود. 

 
ت) میزان یون هیدرونیوم در محلول یک اسید به میزان یونش آن بستگی دارد. 

 (1 (2 (3 (4

ΔH

1234
2

4321

1234

kJ ⋅ mol−1kJ ⋅ g−1

432
H − HO = OO − H432494459

4410
(H = 1g ⋅ mo )l−1

28356614152420

0٫10٫1

1234
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212. کدام محلول رسانایی الکتریکی بهتري دارد؟

 
2) محلول  موالر استیک اسید1) محلول   موالر استیک اسید 

4) محلول  موالر هیدروکلریک اسید3) محلول موالر سولفوریک اسید
، درجۀ یونش برابر با  باشد، ثابت یونش چند برابر غلظت یون هیدرونیوم است؟ 213. اگر در محلول اسید یک پروتونی 

 (1 (2 (3 (4
214. به  میلی لیتر محلول نیتریک اسید با  مقدار  گرم  می افزاییم. در صورتی که تغییر حجم نداشته

 
باشیم،  محلول حاصل کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

215. اسید ضعیف  در محلول  موالر آن به میزان  درصد یونش می یابد. در صورتی که در محلول دیگري که از 
در همان دما تهیه شده است،  باشد، غلظت تعادلی اسید در این محلول به تقریب، چند مول بر لیتر است؟  

 (1 (2 (3 (4

216. مقداري   را در مقداري آب در دماي   حل کرده و به حجم دو لیتر رسانده ایم، سپس به محلول حاصل مقدار 
میلی گرم پتاسیم هیدروکسید اضافه کردیم. پس از انجام واکنش،   محلول نهایی برابر  شد. مقدار   چند گرم بوده

 
است؟ 

 (1 (2 (3 (4

، برابر  است. اگر  برابر  217. غلظت یون هیدرونیوم در محلولی به حجم  میلی لیتر از اسید 

 
 باشد، براي خنثی کردن کامل  به چند گرم سدیم هیدروکسید نیاز داریم؟

 
 (1 (2 (3 (4

 
218. کدامیک از ترکیبات زیر بر طبق نظریه آرنیوس یک باز است؟ 

الف)                    ب)                   ج)                     د)  

 
1) الف و ب

 
4) ج و د3) الف و د2) ب و ج

219. کدم پاك کننده ها از نظر شیمیایی فعال بوده و خورنده هستند؟ 
1) صابون ها، سدیم هیدروکسید، سفیدکننده ها

2) پاك کننده هاي غیرصابونی، صابون ها، سفیدکننده ها
3) سدیم هیدروکسید، جوهر نمک، صابون ها

4) سدیم هیدروکسید، جوهرنمک، سفیدکننده ها
220. درجه یونش  اسید مختلف با غلظت هاي یکسان در گزینه ها آورده شده است. غلظت یون محلول کدام اسید بیشتر است؟

 (1 (2 (3 (4

0٫10٫2
0٫10٫2

HA0٫8
24816

100pH = 10٫8NaOH

pH(NaOH = 40g ⋅ mo )l−1

1٫31٫71213

HX10−20٫1HX

pH = 5٫7(log 2 = 0٫3)

10−44 × 10−24 × 10−410−2

N2O5C25∘168
pH11N2O5

(N = 14 , O = 16, K = 39 , H = 1 : g ⋅ mo )l−1

0٫01080٫02160٫0540٫0324

800HA4٫5 × mol ⋅10−2
L−1Ka

9 × 10−2
HA

(H = 1 , O = 16 , Na = 23 : g ⋅ mo )l−1

0٫724٫322٫161٫08

KOHN2O5HClOK2

4
0٫30٫530٫180٫49


