
وقت : 60   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. معناي «دد، زه، جاه» در کدام گزینه آمده است؟
2) جانور درنده، وتر، مقام1) جانوران خیالی، آفرین، درجه

4) گرگ و ببر، چله، چاه3) شیر و پلنگ، کمان، گودال
2. در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

1)  که شد الله رنگش به کردار قیر چنان ننگش آمد ز کار ُهجیر
2)  نبود اندر آن کار، جاي درنگ بپوشـید درع سواران جنگ

3)  عنان و صنان را پر از تاب کرد سر نیزه را سوي سهراب کرد
4)  در فشان چو خورشید شد، روي اوي رها شد ز بند زره موي اوي

3. در بیت «سپهبد، عنان، اژدها را سپرد /  به خشم از جهان، روشنایی ببرد» کدام آرایه ها وجود دارد؟
2) تناسب - اغراق - تشبیه1) تلمیح - استعاره - تشخیص

4) استعاره - کنایه - اغراق3) تشخیص - کنایه - تضاد
4. کدام بیت به شیوه ي بالغی بیان نشده است؟

1)  سمنِد سرافراز بر دژ کشید عنان را بپیچید گرد آفرید
2)  بیامد به درگاِه دژ، گژدهم همی رفت و سهراب با او به هم

3)  تِن خسته و بسته، بر دژ کشید دِر باره بگشاد، ُگرد آفرید
4)  پر از غم دل و دیده خونین شدند دِر دژ ببستند و غمگین شدند

5. با توّجه به مفهوم بیت «چون بسی ابلیِس آدم روي هست         پس به هر دستی نشاید داد دست» کدام بیت متفاوت است؟

 
بانگ بازان سپید آموختند ور نه این زاغان دغل افروختند   (1

 
بسته اند این بی حیایان بر زبان حرف درویشان و نکتۀ عارفان  (2

 
دیده گردد نقش باز و نقش زاغ گر بخواهی ور نخواهی، با چراغ   (3

 
راز هدهد کو و پیغام سبا بانگ هدهد گر بیاموزد فتی (پسر)   (4

 
6. در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. معنی همۀ واژه ها درست است.

 
1) رنجه (آزرده)- خود (کاله جنگی)- پیکان (نوك فلزي تیر)- بهرام (سیارة مریخ)

2) عنان گران کردن (حرکت کردن)- اشباه (سایه ها)- آوردگاه (نبرد)- فرخنده (خجسته)
3) چاره گر (مدبر)- خطه (سرزمین)- هنگامه (غوغا)- فوج (دسته)

4) استنباط (درك و دریافت مطلبی بر اثر دقت)- صاحب دلق (خرقه پوش)- اناء (ظرف)- حیران (سرگشته)

 
7. مفهوم کدام دو بیت یکسان است؟

 
 الف ) چون نداري ناخن دّرنده، تیز

 
 ب ) طریق ما سر عجزست و آستان رضا

 
 ج ) به لطف اگر بخرامد هزار دل ببرد

 
 د ) رضا به حکم قضا اختیار کن سعدي

 
 ه ) هوي و هوس را نماند ستیز

 
 با ددان آن به که کم گیري ستیز

 
 که از تو صبر نباشد که با تو بستیزند

 
 به قهر اگر بستیزد هزار تن بکشد

 که شرط نیست که با زورمند بستیزند 

 
 چو بینند سرپنجۀ عقل تیز

1) الف - ه 
 
4) ج – د3) ب - ه     2) الف – د    

8. مفهوم بیت زیر در همۀ ابیات وجود دارد، به جز:
 پس به هر دستی نشاید داد دست» «چون بسی ابلیس آدم روي هست
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صفحه 2

1)  مرا گفتند با نادان مپیوند طلب کردم ز دانایان یکی پند

 
2)  گرچه پاکی تو را پلید کند منشین با بدان که صحبت بد    

3)  هم بر آن است وقت جان دادن هرکه بدخو بود دم زادن

 
4)  کز نی بوریا شکر نخوري با فرومایه روزگار مبر        

9. در کدام بیت جناس همسان دیده می شود؟ 
1)  باري به هیچ روي ز من روي بر متاب بر روي چون مه ار چه بتابی کمند زلف

2)  سرمست را شکیب کجا باشد از شراب یک ساعتم از آن لب میگون شکیب نیست
3)  گرچه کوثر نمی از جرعۀ پیمانۀ ماست آب رو ریخته ایم از پی یک جرعه شراب

4)  جان هر زنده  دلی زنده به جانانۀ ماست هر کسی را تو اگر زنده به جان می بینی
10. نقش دستوري واژة «ناگهان» در کدام بیت متفاوت است؟

1)  که روزگار غیور است و ناگهان گیرد ضمیر دل نگشایم به کس مرا آن به
2)  اي آتشی افروخته در بیشۀ اندیشه ها اي رستخیز ناگهان وي رحمت بی منتها 

 
 چو فتنه مست شود ناگهان برآشوبند 

 
3)  چه چیز بند کند مست بی محابا را؟ 

 
4)  که تو را وهمی نبوده زان طریق ماورا ناگهان گردي بخیزد زان سوي محو فنا 

11. معانی درست واژه هاي«قربت، ممّد، فایق، باسق، صفوت» به ترتیب در کدام گزینه آمده  است؟        (آزمایش سنجش – 84)
2) دوري، یاري رساننده، برتر، کوتاه، خلوص1) نزدیک، مددکننده، بهتر، گناهکار، پاك

4) دوري، طوالنی، برگزیده،  باال، خالص3) نزدیکی، یاري رساننده، برتر، بلند، برگزیده
12. کدام بیت با عبارت «باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ي ناموس بندگان به

گناه فاحش ندرد و وظیفه ي روزي به خطایم منکر نبرد.» قرابت مفهومی ندارد؟          (آزمایشی سنجش- 85)
که داراي خلق است و داناي راز لطیف کرم گستر کارساز  (1

به عصیان در رزق بر کس نبست ولیکن خداوند باال و پست  (2
گنه بیند و پرده پوشد به حلم دو کونش یکی قطره از بحر علم  (3

که داند جز او کردن از نیست هست به امرش وجود از عدم نقش بست  (4
13. مفهوم عبارت  «باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده» ، به مفهوم کدام بیت نزدیک

است؟

 
 از سلفه مخواه هیچ زنهار

 
کاطلس نشود َپالس هرگز  (1

 
 روزي ز خزانه ي کسی خواه

 
کاو را نبود مکاس هرگز  (2

 
 گر ترِك طمع کنی، نباشد

 
اي دل ز َکست هراس هرگز  (3

 
نی جور بتان کشیده هرگز نی محنت عشق دیده هرگز  (4

 
14. کدام گزینه  با مفهوم جمله ي چهارم عبارت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟

«باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ي
روزي به خطاي منکر نبرد»

1)  که ز پر زهري چو مار کوهیم  منکر اندر زشتی و مکروهیم
2)  چنان چون خوان ابراهیم آزر  همیشه خوان او باشد نهاده

3)  طیّبین را تا چه بخشد در رصد  چون خبیثان را چنین خلعت دهد
4)  بر سر خوان، بنده ي بی توشه خوان  لطف تو انداخته هر گوشه خوان

15. مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟
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صفحه 3

1)  مر مرا خیره در این ُکنج چه کارستی؟  کار دنیا گر بر موجب عقلستی

 
2)  نیستی، عالم یکسر شب تارستی خرد است آنکه اگر نور چراغ او 

3)  خلق یکسر بتر از کژدم (عقرب) و مارستی  گر نبودستی این عقل به مردم در
4)  گر نه بار آوردي یار چنارستی  فضل بایدش و خرد بار که خرما بن

 
16. آرایه هاي درج شده در مقابل کدام بیت تمامًا درست است؟  

1) نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی (جناس تام - تلمیح)
2) لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید / مگر از آتش دوزخ بودش روي رهایی (تناسب - اغراق)

3) همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم / همه توحید تو گویم که به توحید سزایی (جناس ناقص - واج آرایی)
4) همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی همه کّمی تو فزایی (تلمیح - پارادوکس)

 
17. کدام واژه درست معنی نشده است؟ 

2) انابت: پشیمانی1) تاك: َرز
4) بنان: انگشتان3) خوان: سفرة فراخ و گشاده

 
18. معناي کدام واژه نادرست بیان شده است؟

 
2) نثار کردن = فدا کردن1) سالح = ابزار جنگ  

3) استقرار = برپایی
 
4) قاطعیت = استوار

 

 
19. مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت «هّمتم بدرقه راه کن اي طایر قدس / که دراز است ره مقصد و من نو سفرم» متناسب است؟

1)  من دور ماندم از در هّمت براي نان  آدم براي گندمی از روضه دور ماند
2)  خبر از من به رفیقی که به َطرف چمن است  هّمت از باد سحر می طلبم گر ببرد

 
3)  ناتوان مورم و تا ملک سلیمان رفتم هّمتم هست رسا دستم اگر کوتاه است 

4)  که در تاریکی حیرت َرَهم دشوار افتاده است  مگر خضر رهی گردد دوچار من در این وادي
20. در کدام بیت هر دو آرایۀ مقابل آن درست است؟

 
1)  من بی خودم از ضعف، حریفان برسانید / دستم به گریبان که بشد دامنم از دست (کنایه – تشبیه)

 
2)  پروانۀ راحت بده اي شمع که امشب / از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم (مراعات نظیر – ایهام)

 
3)  می  کند باد صبا طفل چمن را در خواب / ورنه مهد شجرش بهر چه جنبان باشد (استعاره – حسن تعلیل)

 
4)  کشتی است جام باده و غم بحر پر ز موج / کشتی روانه ساز کزین ورطه بگذریم (تشبیه – تلمیح)

 
21.  عیّن الّصحیح فی التَّرجمة أو المفھوم: 

«شاَھدَ أَعضاُء أُسَرتِنا فِْلماً رائِعاً َعِن الدُّلفیِن الَّذی یُحاِوُل أْن یُْنِقذَ إِنساناً ِمَن اْلغََرِق َو یُوِصلَھُ إِلَی الّشاِطِئ!»: 
1) فیلم خانوادگی زیبایی را از دلفینی دیدیم که کوشید انسانی را از غرق شدن نجات داده، وي را به ساحل برساند!

2) اعضاي خانواده ي ما فیلمی را از دلفین زیبایی دیدند که می کوشید تا انسانی را که از غرق شدن نجات یافته بود، به ساحل برساند!
3) با اعضاي خانواده مان فیلم زیبایی را می دیدیم که در آن یک دلفین، انسانی را از غرق شدن نجات داد و او را به ساحل رساند!
4) اعضاي خانواده ي ما فیلم زیبایی را از دلفینی دیدند که می کوشید انسانی را از غرق شدن نجات دهد و او را به ساحل برساند!

22.  َعیِّن الّصحیح فی بناء فعل المجھول. «َکتََب محمدُ رسالةً.» 
4)  ُکتِبَْت محمدُ رسالةٌ. 3)  ُکتِبَْت رسالةٌ. 2)  ُکتِبَْت رسالةً. 1)  ُکتَِب رسالةٌ. 

23.  عیّن نائب الفاِعِل لیس اسم ظاھر. 
2)  اُْنِزلوا فی عصٍر قدیٍم. 1)  اُْنِزلَْت آیاُت القرآِن. 

4)  یُْسَمُع صوٌت من البعید. 3)  ُخِلَق االنساُن. 

24.  َعیِّن المجھول فی فعل اِْستَْخَرَج: 
4) یُْسَتخَرُج3) یُْسَتْخَرُج2) اُْستُْخِرَج1) اُْسَتْخَرَج
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صفحه 4

25.  َعیِّن الخطأ في الترجمة: 
1)  أَتی النّاُس بالحدید و النّحاس: مردم با آهن و مس آمدند.

2)  َو َوَضعُوا فی المضیق و اَْشعَلوا النّار: و آن را در تنگه قرار دادند و آتش برافروختند.
3)  حتّی ذاَب النّحاس و دََخَل بَْیَن الحدید: تا مس ذوب شد و میان آهن داخل شد.

4)  فَأْصبََح َسدّاً قَویّاً أمام القبیلتْیِن: و سدي محکم در مقابل دو قبیله گردید.

 
26.  َھْل تَْعِرُف اَنَّ الحیوان اللّبون الّذی یُْرِضُع ِصغارھا و ھو یعیش فی البحر؟ 

1) آیا می دانی حیوان پستانداري که به بچه هایش شیر می دهد و در دریا زندگی می کند؟
2) آیا حیوانی را که پستاندار است و به کودکانش شیر می دهد و در دریا زندگی می کند شناخته اي؟

3) آیا می شناسی حیوان پستانداري که به بچه هایش شیر می دهد ودر حالی که در دریا زندگی می کند؟
4) آیا حیوان پستانداري که خردساالنش از او شیر می خورند و در دریا زندگی می کنند دانسته اي؟

 
27.  اَْنَت الّذی فی السماء عظمتک و فی االرض قََدُرتک و فی البحار َعجائِبَُک. 

1) تو کسی هستی که در آسمان بزرگی ات و در زمین توانایی ات و در دریاها شگفتی هایت (آشکار) است.
2) تو در آسمان عظمت داري و در زمین قدرت و در دریا شگفتی هایت نمایان است.

3) تویی که در آسمان ها بزرگی و در زمین توانایی و در دریاها شگفتی داري.

 
4) تو کسی هستی که در آسمان ها بزرگی ات نمایان است و روي زمین توانایی هایت و در دریا شگفتی هایت ظاهر شده است.

 
28.  في أَّيِ ِعباَرةٍ ال یُوَجدُ الفاِعُل؟ 

2) تُضَرُب األَمثاُل ِللنّاِس في القُرآِن َو األَحادیِث!1) یُالِحُظ النّاُس الثَّلَج ِمن نافِذَةِ بُیُوتِِھم!
ُق َعمیُل العَدّوِ الُمسِلمیَن بإیجاِد الِخالِف! ُح الّطاِلُب الذَّکيُّ أَخطاءهُ قَبَل اإلمتِحاِن!3) یُفَّرِ 4) یَُصّحِ

 
29.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
ةُ َو نوُن الِوقایَِة َمعاً:    َعیِّن ِعبارةً ماجاَءت فیَھا الحروُف الَجارَّ

 
1)  اِشتََری إخواني ِألُختِي الصَّغیرةِ أَساِوَر ِمن ذََھٍب! 

 
2)  إستَطاَع الدُّلفیُن أن یُنِقذَني ِمَن الغََرِق! 

 
3)  و اْجعَْلني في َعیني َصغیراً َو في أَْعیُِن النّاِس َکبیراً! 

 
4)  بَعدَ نَجاتِِھ قاَل: «أَخذَني شيٌء إلَی الّشاِطِئ! 

 
ةُ َو نوُن الِوقایَِة َمعَاً:   30.   َعیِّن ِعباَرةً ما جاَءت فیَھا الحروُف الَجارَّ

 
1)  ال یَُحیُِّرني ھذَا الَخبُر الَّذي قَرأتُھُ عن الدَّلفیِن! 

 
2)  ال تَْسُکني بَیَن النّاِس بِالفَْخِر و الِکْبِر! 

 
3)  َعلَیُکْم بَِمکاِرِم األَخالِق فَإنَّ َربّي بَعَثَني بِھا! 

 
4)  إنَّ هللاَ أََمَرني بُِمداراةِ النّاِس َو بِإقاَمِة الفَرائِِض! 

31. اجَعْل فی الفراغ حرفًا مناسبًا «..................  األغنیاَء ال یأُکلُوَن ماَل الفقراِء.»
4) ال3)  لَیَْت2) اِن1َّ)  لکنَّ

32.  ما ھو نوع الخبر و اعرابھ في الجملة التالیة؟ 
 انَّ التقدم ال یحصل ِصدفھ بل یحتاج الي الجھد  

4) مفرد، محًال مرفوع3) شبه جمله، محًال مرفوع2) جمله فعلیه، محًال مرفوع1) مفرد، مرفوع

ـِ «لَعَلَّ ھِذِه الّطاِلبة تَْنَجُح »  33. عیّن المنتخب الّصحیح ل
4) َتنَْجُح= فعل و فاعل3) الطالِبَه=مفعول به2) هذه= فاعل1) لَعلَّ= فعل

 
34.  َعیِِّن الصَّحیَح في َمفھوِم الِعباَرةِ 

 
نََم الکبیَر.»    «فَأَجابَھم: ِلَم تَْسأَلونَني؟ إِْسأَلوا الصَّ

 
1)  َسأَلَِھم َعن َسبَِب سؤاِلھم و َطلََب منھم أَن یسألوا غیَره. 

 
نَم الکبیَر.  2)  َطلََب منھم أَْن یْسأَلونھ و ال یسألوَن الصَّ

 
نَِم الکبیَر بَدَالً ِمَن السؤاِل َعنھُ.  3)  قاَل بِأَنَّ َعلَیھم الّسؤال َعِن الصَّ

 
4)  قاَل لَھم: ِلماذا تَسأَلوننی و أَنتُم تَعِرفوَن اِإلجابَة. 

■■
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ر طریقَنا باْلَخیر، إِنََّک لَعَلّیٌّ عظیٌم.» َعیِّن الَکِلَمتَیِن الُمتراِدفَتَیِن.  35.  فِي الِعباَرة: «یا َربّی أَنِْر قلوبَنا باألَمِل و اْنَشِرح صدوَرنا و نَّوِ

 
1)  قُلوب - ُصدور 

 
2)  اَْألََمل - الخیر 

 
3)  َعلّي - َعظیم 

 
ر  4)  أَنِْر - نَّوِ

 
36.  ما ِھَي اِإلجابَة المناِسبَة ِلتَکمیل العبارة:"  «یا إلھی یا .................. الدََّعواِت .................. َصدری انِشراحاً.» 

 
1)  ُمجیَب، أَْحِم 

 
2)  َکثیَر، أَنِر 

 
3)  ساِمَع، أَِعْن 

 
4)  ُمجیَب، اِْمَألْ 

 
37.  َعیِّن التّرجمة الصَّحیَحةَ َحَسَب الُحروف الُمّشبََّھة بِالِفعل. 

1)   لَعَلَّ اإلنساَن ال یَکِذُب َحتِّی ِعندَ الّضرورةِ.  امید به آن است که انسان حتی هنگام ضرورت دروغ نمی گوید.
روَن ذلک.  قطعًا پدر و مادر به هدف راحتی فرزندانشان عمل می کنند ولی 2)  إِنَّ الواِلدَیِن یَعَمالِن َعلَی راَحِة أَوالِدھما و لِکنَّ األبناَء ال یُقدِّ

فرزندان قدر آن را نمی دانند.
3)  لَیتَِک تَجتَھدیَن أَکثَر ِللٌحصول َعلی نَتائجٍ أَفَضل.  اي کاش بیشتر فعالیت می کردي تا نتایج بهتري به دست می آوردي.

 
4)  َکأَنَّ بَعَض النّاِس ال یُریدوَن أَن یَعِرفوا الحقیقَةَ.  شاید که برخی از مردم نمی خواهند حقیقت را بدانند.

 
38.  َعیِّن الصَّحیح َعن نوع اسم الحروف الُمَشبََّھةُ بِالفعل. 

 
 « إِنَّ هللاَ عالٌم بِکّلِ شیٍء لکنَّھُ یُریدُ أَن یَختَبَِرنا فَلَیتنا نَْنَجُح في ھذا اِالختبار.» 

 
1)  اسم ظاھر، ضمیر متصل، اسم ظاھر 

 
2)  ضمیر متصل، اسم ظاھر، ضمیر متّصل 

 
3)  اسم ظاھر، اسم ظاھر، ضمیر متصل 

 
4)  اسم ظاھر، ضمیر متصل، ضمیر متصل 

 
39.  َعیِّن الصَّحیَح َعِن الّسؤاِل و الَجواِب. 

 
1)  َھِل التَّدَیُُّن أَمٌر اکتسابُي في اإلنساِن؟ نَعم َھَو أمٌر فطرٌي. 

 
 . 2)  أَیَن ُکنَت ِعندَما ِجئنا إِلی بَیتُِکم؟ أنا إِیرانيٌّ

 
3)  ماذا َحدََث؟ ازدادِت الخرافاُت علی َمّرِ العصوِر. 

 
4)  ِلَم تَْسأَلوننا َعن ذِلَک؟ ُھَو أَجابَني بِکّلِ ِدقٍَّة. 

 
40.  عیّن المختلف في المحّل اإلعرابي لکلمة «ما»: 

 
1)  یُحیّرني ما قال األب عن الدّلفین الّذي أنقذ إنساناً! 

 
2)  تَکشف الدّالفین ما تحت الماء من عجائب و أسرار! 

 
3)  یأتي یوم ال ینفع النّاس ما في الّسماوات و األرض! 

 
4)  کاتِم العلم من یلعنھ ما في الدّنیا حتّی الحوت! 

41. شناسایی عوامل موفقیت به اقدام ..................  بوده و حضرت (ع) هر کس را که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب

 
بکشد، به عنوان .................. انسان ها یاد می کند.

2) چهارم - زیرك ترین1) سوم - زیرك ترین
4) چهارم - مؤمن ترین3) سوم - مؤمن ترین

 
42. از حدیث امام حسین (ع) مبنی بر تقسیم اوقات رسول خدا (ص) در منزل به سه قسمت، چه الگویی عاید ما می شود؟

 
1) اهمیت دادن به عبادت

 
2) توجۀ ویژه به امور منزل

 
4) برنامه ریزي و تقسیم زمان3) توجۀ شایسته به خانواده

43. با توجه به معارف اسالمی، «پیمان با خدا براي رضاي او» و «ارزیابی کارها در پایان روز» به ترتیب مربوط به کدام یک از راه هاي
ثابت قدم ماندن در مسیر بندگی خدا است؟
2) عهد بستن با خدا - مراقبت1) تصمیم و عزم براي حرکت - مراقبت

4) تصمیم و عزم براي حرکت - محاسبه3) عهد بستن با خدا - محاسبه
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44. در مسیر رسیدن به قرب الهی بعد از مراقبت، نوبت .................. است تا .................. و قرآن کریم تعبیر اسوة نیکو را براي

 
.................. به کار برده است.

 
1) محاسبه - میزان موفقیت و وفاداراي به عهد به دست آید - اهل بیت (ع)

 
2) ارزیابی - ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود - اهل بیت (ع)

 
3) ارزیابی - ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود - پیامبر(ص)

 
4) محاسبه - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید - پیامبر (ص)

 
45. مطابق آیات قرآن، تمام موارد زیر بازتاب پیمان شکنی با خداست، به جز .................. .

 
1) ننگریستن خدا به آن ها در قیامت

 
2) عدم طهارت از گناه

 
3) از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها

 
4) عدم بهره در آخرت

 
46. کدام یک در مسیر حرکت به سوي هدف می تواند به ما ثابت کند که راه ما موفقیت آمیز است؟

 
2) مراقبت1) وفاي به عهد

 
4) محاسبه3) وجود الگوها

47. براي گام نهادن در مسیر قرب الهی و ثابت قدم ماندن در این راه ..................  پیش از ..................  است و امام علی (ع) لقب
زیرك ترین انسان را مربوط به کسی می داند که به ..................  آن توجه کند.

2) مراقبت - محاسبه - اولین1) مراقبت - محاسبه - دومین
4) محاسبه - مراقبت - اولین3) محاسبه - مراقبت - دومین

48. امیر مؤمنان علی (ع) رسیدن به سعادت را نتیجۀ مبارك چه چیزي می دانستند؟
4) روزه3) عزم و اراده2) محاسبه1) مراقبت

49. منظور از این فرمایش امام صادق (ع):  «ما احّب هللا من عصاه»  چیست و کدام مورد از واجبات دینی، در برنامۀ همۀ پیامبران الهی

 
بوده است؟

1) کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، خدا او را دوست ندارد - جهاد در راه خدا

 
2) کسی که خدا را دوست دارد، نافرمانی او را نمی کند - جهاد در راه خدا 

3) کسی که خدا را دوست دارد، نافرمانی او را نمی کند - نماز و حج

 
4) کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، خدا او را دوست ندارد - نماز و حج 

50. مبناي این پیام امام خمینی (ره) که فرمود: «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبّت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و

 
بُغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.» کدام دستور قرآنی است؟ (با تغییر)

 
1) پیروي از خداوند

 
2) دوستی با دوستان خدا

 
3) جهاد در راه خدا

 
4) بیزاري از دشمنان خدا

 
51. چرا نسبتی که  در آیه « أْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَی هللاِ» بین خدا و انسان بیان شده است قابل تغییر نیست؟

 
1) چراکه انسان نمی تواند از یک حدي به خدا نزدیک تر شود.

 
2) چرا که انسان براي کمال، خود نیازمند عنایت خداوند است.

3) چرا که نیاز ما ذاتی و غناي خدا هم ذاتی به شمار می رود.

 
4) چرا که خداوند پدیده ایست که ذاتًا بی نیاز از سایر مخلوقات است.

52. توحید به معناي .................. است و ما معتقدیم که جهان خلقت آفریده خداي ..................  است که آن را هدایت کرده و به کمال
می رساند.

 
1) یگانه شدن براي خدا - حکیم و قادر

 
2) اعتقاد به خداي یگانه - حکیم و قادر

 
3) یگانه شدن براي خدا - عالم و توانا

 
4) اعتقاد به خداي یگانه - عالم و توانا

 
53. امام علی (ع) در بیان نورانی خود که می فرمایند «ما رایت شیئا اال و رایت هللا قبلھ و بعده و معھ» به کدام مفهوم اشاره دارند؟
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1) تمام موجودات وجودشان را از خدا گرفته و به سبب او پا به عرصۀ وجود می گذارند.

 
2) مخلوقات عالم براي اینکه نورانیتی پیدا کنند باید به سرچشمه آن متصل شوند.

 
3) عالم بدون اراده خدا سرشار از ظلمت است در آن خبري از نورانیت نخواهد بود.

4) همۀ موجودات به اندازه، تجلی بخش اوصاف الهی به شمار می روند.

54. کدام یک از موارد زیر مفهوم صحیحی را در رابطه با حدیث «"ما رایت شیئا اال و رایت هللا قبلھ و بعده و معھ"» بیان می کند؟

 
1) این گونه معرفت اگرچه ساده به نظر می رسد اما براي وصول به آن همت باال الزم است. 

 
2) این معرفت تنها براي جوانی که پاکی و صفاي قلب دارد قابل دسترسی است.

 
3) دست یابی به این معرفت متبوع عزم و تصمیم قوي از سوي انسان است.

4) اگر کسی با عزم قوي قدم در راه این معرفت گذارد، خدا هم لذت آن را به او می چشاند.

 
55. چه وقت یک باغبان دچار این توهم می شود که کار زراعت، نتیجه تدبیر مستقل او بوده است؟

 
1) وقتی او خود را در امر کشت و کار با دیگران مقایسه می کند.

 
2) وقتی اثر مستقیم خود را در امر زراعت مشاهده می کند.

 
3) وقتی از مسیر عبودیت حق تعالی خارج شده و دچار تکبر می شود.

 
4) وقتی احساس می کند که مالک حقیقی این گیاهان خود اوست.

56. از آنجایی که شناخت .................. خدا ممکن نیست خداوند ما را به شناخت صفات خدا دعوت کرده است که این شناخت یک

 
شناخت .................. به شمار می رود.

 
1) ذات - غیرفطري

 
3) ذات - فطري2) افعال - غیرفطري

 
4) افعال - فطري

57. اگر در یک جامعه ارکانی مانند اقتصاد و فرهنگ در اجراي فرمان خدا پیش رود به .................. و چنین جامعه اي از ..................

 
دوري می کند. 

 
1) توحید عملی فردي - تفرقه و تضاد

 
2) توحید عملی اجتماعی - تفرقه و تضاد

 
3) توحید عملی فردي - توجه به ابعاد مادي زندگی

 
4) توحید عملی اجتماعی - توجه به ابعاد مادي زندگی

 
58. حکمت به چه معناست و کدام جمله دربارة اثر حکمت بر اعمال انسان به درستی بیان شده است؟

1) حکمت به معناي بصیرت و روشن بینی در انجام کار است - هدف درست و راه رسیدن را نشان داده و از لغزش باز می دارد.

2) حکمت به معناي علم محکم و استوار و به دور از خطاست - هدف درست و راه رسیدن را نشان داده و از لغزش باز می دارد.

 
3) حکمت به معناي غایتمندي در انجام کار و حقانیت آن است - اخالص را افزایش داده و از ارتکاب به گناهان باز می دارد. 

 
4) حکمت به معناي علم محکم و استوار و به دور از خطاست - اخالص را افزایش داده و از ارتکاب به گناهان باز می دارد. 

59. درخواست ما از اولیاء خدا براي گره گشایی از .................. ایشان است و چون توان ایشان را در .................. خدا می دانیم پس
گرفتار .................. نشده ایم.

 
1) حقیقت روحانی و جسمانی - ردیف - شرك

 
2) حقیقت معنوي و روحانی - طول - شرك

 
3) حقیقت روحانی و جسمانی - طول - کفر

 
4) حقیقت معنوي و روحانی - ردیف - کفر

60. اگر گفته شود خداوند، عالم را به سوي مقصدي که برایش درنظر گرفته به پیش می برد پس به .................. اشاره شده  است که

 
همان صفت .................. را ترسیم می کند. 

 
1) تصرف و تغییر - والیت

 
2) تصرف و تغییر - ربوبیت

 
3) اداره و تدبیر - والیت

 
4) اداره و تدبیر - ربوبیت

61. Choose the phrase with the correct spelling.
 1) strange noise 2) fameus scientist 3) energetic persen 4) speaking skil

 62. Which sentence has a spelling error?
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1) He became famous and rich after his invension.
2) They felt weak and gave up hope easily.
3) The key to his success is belief in himself.
4) I feel as energetic as a young boy.
63. I´m worried. It  ..................  and I don’t have an umbrella.

1) rains 2) is raining 3) was raining 4) rained 
 64. I didn’t buy that cake from the shop. I made it .................. .

1) by yourself 2) by ourselves 3) herself 4) myself
65. When children grow up their   .................. changes. They behave in a different way.

1) personality 2) knowledge 3) belief 4) expression

66. About two weeks ago, there was a terrible accident,  .................. nobody was injured.
1) fortunately 2) clearly 3) hopefully 4) finally

67. She is a hardworking person. She’ll never  .................. without a fight.
1) pass away 2) defend against 3) believe in 4) give up

68. He changed the  .................. to have more light in the room.
1) medicine 2) clothes 3) key 4) bulb

69. A: Is this cartoon .................. for small children?
 B: yes, I think so.

1) energetic 2) famous 3) careless 4) appropriate

70. Education is the .................. to young people's success in life, and teachers play an important role in the
process of guiding them towards a better life.

1) power 2) key 3) wish 4) type

71. We should fix our old car, .................. we should go by bus.
 1) but 2) so 3) or 4) since

72. One of the best medical centers .................. in 1347 by Dr.Gharib and one of his close friends.
 1) founded

 
2) found 3) was founded

 
4) was found

 73. I decided to keep a .................. of our trip to Isfahan and shiraz.
 1) dear 2) diary 3) score 4) pigeon

74. He was ready even to die to defend the .................. of his family.
 1) failure 2) cage 3) honor 4) result

75. Hafez's poems are part of our national .................. .
 1) principal 2) moral 3) heritage 4) tool

76. Tom is not a top student and he repeatedly catch terrible ..................  .
 1) scores 2) stop 3) spare 4) sources

77. She was tired and didn't have the .................. to walk any further.
 1) powerful 2) strong

 
3) vehicle 4) strength

78. My bike .................. ! I am going to call the police.
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1) stole 2) was stealing
3) has been stolen 4) was being stolen

79. Which one is grammatically TRUE?
1) My sister is going to France, and Spain this summer.
2) I have a pet dog and my cousin does, too.
3) Maria tried to read a novel in French or it was too difficult.
4) I forget to set my alarm, so I was late for school.
80. Once there, each of us should go off alone for a few minutes and say or do something totally unique and
not .................. the others.

1) save 2) enable 3) inform 4) socialize
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وقت : 135   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 130نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ریاضی سال دھم:2.ریاضی تجربی (پایھ یازدھم):3.ریاضي (3) -دوازدھم:4.زمین شناسی (پایھ یازدھم):5.زیست دھم:6.زیست شناسي (3) -دوازدھم:7.فیزیک

یازدھم (رشتھ تجربی):8.فیزیک (3) تجربي -دوازدھم:9.شیمی یازدھم:10.شیمي (3) -دوازدھم

مرکز مشاوره تحصیلی
دکتر علیرضا افشار

81. در علم آمار بعد از سازمان دهی داده ها و قبل از نتیجه گیري چه باید کرد؟
4) جمع آوري اعداد و ارقام3) قضاوت و پیش بینی2) تحلیل و تفسیر داده ها1) رسم نمودار مناسب

82. در رابطه با موضوع زمان تأخیر دانش آموزان یک دبیرستان، زمان تأخیر  دانش آموز را بررسی کردند. در این موضوع جامعه ي
آماري، متغیر و نمونه به ترتیب کدام اند؟

1) کل دانش آموزان دبیرستان - فاصله ي منزل تا دبیرستان - دانش آموزان یک کالس
2)  دانش آموز مورد نظر - زمان تأخیر دانش آموزان - کل دانش آموزان دبیرستان
3) دانش آموزان یک کالس - فاصله ي منزل تا دبیرستان - کل دانش آموزان دبیرستان
4) کل دانش آموزان دبیرستان - زمان تأخیر دانش آموزان -  دانش آموز مورد نظر

83. چه تعداد از متغیر هاي زیر کمی گسسته هستند؟

 
الف: گروه خونی افراد

ب: باقی مانده تقسیم اعداد طبیعی در تقسیم بر 

 
ج: سرعت اتومبیل

 
د: معدل دانش آموزان دبیرستان

4) 3) 2) 1) صفر
، متوسط» به ترتیب از راست به چپ مربوط به چه نوع متغیري می تواند باشد؟ 84. هر یک از مقادیر « سانتی متر، قرمز، درجه 

1) کمی گسسته، کیفی اسمی، کمی گسسته، کیفی ترتیبی
2) کمی پیوسته، کیفی اسمی، کمی گسسته، کیفی اسمی

3) کمی گسسته، کیفی ترتیبی، کیفی ترتیبی، کیفی اسمی
4) کمی پیوسته، کیفی اسمی، کیفی ترتیبی، کیفی ترتیبی

85. در کدام گزینه، یک متغیر اسمی و یک روش درست جمع آوري داده ها در مورد آن، آمده است؟
2) سطح تحصیالت – پرسش هدایت کننده1) گروه خونی – مشاهده

4) نوع آالینده ي هوا – انجام آزمایش3) وزن افراد – اندازه گیري
86. در  داده ي آماري مجموع تمام داده ها  و مجموع مربعات آنها برابر  می باشد. ضریب تغییرات کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
87. در دستهبندي دادههاي پیوسته هر طبقه را به کدام صورت نشان میدهند؟

 (1 (2 (3 (4
88. کدام جمله نادرست است؟

1) بعد از جمع آوري داده ها باید آن را سازمان دهی کرد.
2) پیش بینی و تصمیم گیري براي آینده نتیجه ي استفاده از علم آمار است.

3) جمع آوري داده ها و رسم نمودارهاي آماري همان علم آمار است.
4) بعد از سازمان دهی و نمایش داده ها باید آن ها را تفسیر و تحلیل کرد.

89. ضریب تغییرات داده هاي آماري  می باشد. به  برابر این داده هاي آماري، عدد  میانگین آن ها افزوده شده است. ضریب

 
تغییرات داده هاي جدید، کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

82
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ل 
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س

30

30

30

100

123
502

2550156٫25
0٫350٫550٫650٫75
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1٫352
1
4

0٫961٫081٫151٫2
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صفحه 2

90. کارکنان یک کارخانه از نظر سطح مهارت به  طبقه دسته بندي شده اند، که درصد فراوانی تجمعی آن ها در جدول زیر داده شده

 
است. در نمودار دایره اي، زاویۀ مربوط به بیش ترین فراوانی مطلق چند درجه است؟

 (1 (2 (3 (4

91. دامنه ي تعریف تابع با ضابطه ي  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

92.  اگر  و  باشد انتهاي  در کدام ناحیه مثلثاتی است؟
4) چهارم3) سوم2) دوم1) اول

93. اندازه ي دو ضلع مثلثی  و  و زاویه ي بین آن ها   است. مساحت این مثلث کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

94. از معادله ي  جواب کلی  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

95. تابع با ضابطه ي  مفروض است. اگر عرض از مبدأ نمودار تابع  برابر  باشد،  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

96. اگر  و  باشد، حاصل  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

97. در تابع خطی  که از مبدأ مختصات می گذرد. داریم  . ضابطه ي وارون این تابع کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

98. اگر   باشد، آن گاه تابع   شامل کدام زوج مرتب است؟

 (1 (2 (3 (4

99. اگر نمودار تابع با ضابطه ي    به صورت زیر باشد،   کدام است؟ 

 (1 (2

 (3 (4

ها کدام است؟ 100. اگر   و  ، آن گاه مجموع طول نقاط برخورد تابع   با محور 

 (1 (2 (3 (4

. ضابطه ي وارون این تابع کدام است؟ 101. در تابع خطی  که نمودار آن از مبدأ مختصات می گذرد، داریم 

 (1 (2 (3 (4

6

سطح مهارت
درصد فراوانی تجمعی

1
10

2
25

3
55

4
80

5
92

6
100

96∘108∘115∘120∘
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−−
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√
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4π
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x
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π
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12
x = kπ ±

5π
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2
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2
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صفحه 3

102. شکل زیر نمودار تابع  است. نمودار تابع  کدام است؟

2

2
x

y

2

 (1

2

2
x

y

1

4

 (2

2

2
x

y

2

 (3

2

2
x

y

2
2  (4

، ضابطه ي تابع  کدام است؟ 103. اگر  و 

 (1 (2 (3 (4
104. مطابق شکل دو نردبان آتش نشانی به طول هاي  و  متر را روي هم سوار کرده تا به پنجرة  برسد، ارتفاع پنجره از سطح

زمین تقریبًا چقدر است؟  
 (1 (2
 (3 (4

105. هرگاه  و    باشد، حاصل عبارت  با فرض  کدام

 
است؟

 (1 (2 (3 (4

 
106. دامنۀ تعریف تابع  شامل چند عدد صحیح است؟

 (1 (2 (3 (4

( 107. اگر برد تابع  را برابر  باشد، دوره تناوب  کدام است؟ (

 (1 (2 (3 (4

y = 2f(x)y = f(2 − x)

f(x) =
4x − 1
2x + 1

g(x) =
4x + 4
2 − x

y = g(f(x))

8x4 + 4x6 + 2xx

1216A

( ≃ 1٫75)3
−−

√
2020٫5
2121٫5

f(x) = + 4x2− −−−−
√ g(x) = − 4x2− −−−−

√ f(a − ) + g(a + )
1
a

1
a

 0 < a < 1

a

2
−a

2
2
a

−2
a

y = +8 − x2− −−−−
√ + 8x3− −−−−

√
7658

f(x) = a ⋅ bxsin2[0, 5]g(x) = 2b cos
ax

2
a > 0

2π

5
5π

2
5π

4
4π
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صفحه 4

 
108. حاصل عبارت  به ازاي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

109. اگر  و  و  زوایاي مثلث  باشند مقدار  یا کدام یک از گزینه هاي زیر برابر است؟

 (1 (2

 (3 (4

110. اگر و  باشد مقدار  چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4

111. کدام یک از عوامل زیر هرچه بیش تر باشد، مقدار رواناب کم تر است؟
4) رطوبت اتمسفر3) شیب زمین2) شدت بارندگی1) پوشش گیاهی

112. کدام رسوبات یا سنگ ها از نظر تشکیل آبخوان که سفره ي آب زیرزمینی نیز نامیده می شود، بسیار مناسب اند؟
2) سنگ آهک، رس و شن1) ماسه، شن و ریگ

4) سنگ هاي دگرگون شده، رس و ماسه سنگ3) رس، ماسه سنگ و سنگ هاي آذرین
113. کدام مورد از اهمیت رواناب به حساب نمی آید؟

4) کشتی رانی3) تولید الکتریسیته2) ایجاد غار آهکی1) مرزهاي طبیعی
114. منطقه اي .................. که پس از هر بارندگی فضاهاي خالی آن با .................. پر می شود را منطقه ي تهویه می نامند.

2) زیر سطح ایستابی - آب1) زیر سطح زمین - آب
4) بین سطح زمین و سطح ایستابی - آب و هوا3) روي سطح ایستابی - هوا

115. مصرف بی رویه ي آب هاي زیرزمینی و آلودگی شیمیایی آن ها از موارد بررسی در کدام شاخه از علوم زمین است؟
2) زمین شناسی آب1) زمین شناسی زیست محیطی

4) ژئوشیمی3) زمین شناسی اقتصادي

 
116. کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح نمی باشد؟

1) آب موجود در سنگ هاي کربناتی معموًال از نوع آب هاي سخت است.
2) الیه هاي آب دار موجود در رسوبات آبرفتی معموًال حاوي آب شیرین اند.

3) در یک الیه ي آب دار هرچه از محل تخلیه به محل تغذیه نزدیک تر شویم، میزان شوري آب زیرزمینی بیش تر می شود.
4) تبخیر آب از منطقه ي تهویه باعث نامساعد شدن خاك منطقه براي کشاورزي می شود.

 
117. کیفیت آب زیرزمینی، به کدام عامل ارتباطی ندارد؟

1) وسعت
 
2) مواد معلق

 
3) ترکیب شیمیایی

 
4) ذرات آلی

 
118. عامل حمل مواد اولیه آلی براي تشکیل زغال سنگ کدام است؟ (با تغییر)

2) سیالب ها رود خانه ها1) جزر و مّد
4) پسروي دریاها3) پسروي دریاها

 
119. در محیط هاي کم عمق دریایی مهم ترین منشأ مواد آلی .................. هستند.

2) باکتري ها و پالنکتون ها1) باکتري ها و نومولیت ها
4) فرامینی فرها و جلبک ها3) پالنکتون ها و شعاعیان

A = tan(5x) − cot(5x)(x = − )
π

6

−2 3
−−

√2 3
−−

√
2 3−−√

3
−

2 3−−√
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ÂB̂ĈABCtan
A

2
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B

2
C

2
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B

2
C

2
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tan α = − 2
−−

√< α < π
π

2
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2
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2
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3
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6
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√
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صفحه 5

 
120. نمونۀ آبی که داراي  میلی گرم در لیتر کلسیم و  میلی گرم در لیتر منیزیم است. سختی کل آب  .................. است. 

 (1 (2
 

 (3 (4

 
121. یاخته هاي بدن انسان به شکل .................. مختلف سازمان یافته اند.

 
4) راکیزه هاي3) اندام هاي2) بافت هاي1) اندامک هاي 

 
122.  کدام یک از موارد، در مورد دستگاه دفع ادرار، همگی درست هستند؟

1) حفظ هم ایستایی، حفظ تعادل آب، تنظیم قند خون
2) دفع مواد سمی، حفظ تعادل یون هاي بدن – حفظ وضعیت درونی بدن

3) حفظ وضعیت درونی بدن – دفع مواد نیروژن دار زاید – کاهش فشار اسمزي سلول ها
4) ساختن ادرار، تنظیم هورمون هاي بدن – حفظ هم ایستایی

123. کدام جمله نادرست است؟
1) کلیه در ماهی قرمز همانند کلیه در قورباغه است.

2) ساختار کلیه مار و گنجشک مشابه است.
3) در جانوري که کلیه دارد، سیستم گردش خون بسته است.

4) دوزیستان و پرندگان و پستانداران پیچیده ترین شکل کلیه را دارند.
124. در مورد پالسمودسم کدام گزینه نمی تواند درست باشد؟

1) کانال هاي بین یاخته اي است که دو یاخته را به هم مرتبط می کند.
2) مواد مغذي و ترکیبات دیگرمی توانند از راه پالسمودسم ها از یاخته اي به یاختۀ دیگر بروند.

3) در الن ها، پالسمودسم ها نسبت به دیگر جاهاي دیواره، فراوان ترند.
4) دو یاختۀ گیاهی، به طور کامل از یکدیگر جدا نیستند.

125. یاخته هاي پوششی لولۀ پیچ خوردة نزدیک، مشابه یاخته هاي پوششی کدام است؟
4) غدة تیروئید3) رودة باریک2) مویرگ جگر1) مویرگ طحال

126. باتوجه به شکل مقابل، در فرد سالم کدام گزینه نادرست است؟
1) در  برخالف  خون روشن در جریان است.

2) در  همانند  مواد زاید نیتروژن دار بیشتر از  است.
3) در  برخالف  پروتئین یافت نمی شود.

4) در  برخالف  گلوکز یافت نمی شود.
127. رایج ترین بافت در سامانه ي بافت زمینه اي، کدام بافت است؟

4) پارانشیم3) کالنشیم2) کلرانشیم1) اسکلرانشیم
128. به ترتیب در کدام سامانۀ دفعی، یاختۀ شعله اي و در کدام قیف مژکدار وجود دارد؟

2) متانفریدي - پروتونفریدي1) متانفریدي - متانفریدي

 
4) پروتونفریدي - پروتونفریدي3) پروتونفریدي - متانفریدي

 
129. کدام گزینه درست است؟

1) در همۀ بافت هاي گیاهی، دیوارة یاخته اي، پروتوپالست را دربرمی گیرد.
2) در تقسیم یاختۀ گیاهی، تقسیم هسته با تشکیل تیغۀ میانی پایان می یابد.

3) پروتوپالست یاختۀ گیاهی، هم ارز سیتوپالسم یاختۀ جانوري است.
4) واپایش تبادل مواد بین یاخته هاي گیاهی، از وظایف دیوارة یاخته اي است.

1020
10710٫76٫60٫66

AB

BAC
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CB
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صفحه 6

 
130. کدام مورد عبارت را به نادرستی کامل می کند؟

 
«در سرخرگ وابران نسبت به .................. »

1) سرخرگ آوران از میزان مواد زائد نیتروژن دار کاسته شده است.
2) انشعاب سرخرگ کلیه بر میزان  ي خون افزوده شده است.

3) سرخرگ آوران بر میزان گلوکز خون افزوده شده است.

 
4) انشعاب سرخرگ کلیه از میزان سرعت جریان خون کاسته شده است.

 
131. چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟

 
الف) پالسمودسم ها در مناطقی از دیواره به نام الن به فراوانی وجود دارند.

 
ب) در فضاي داخلی پالسمودسم ها صرفًا غشاي پالسمایی و سیتوپالسم وجود دارد.

 
ج) غشاي پالسمایی سلول هاي مجاور می توانند در محل هاي پالسمودسم به هم متصل شوند.

 
د) در مناطق الن، دیوارة پسین تشکیل نمی شود.

 
هـ) در سلول هاي گیاهی که الن وجود دارد، قطر دیواره غیر یکنواخت است.

 (1 (2 (3
 
4) صفر

 
132. کدام مورد را دربارة شیرابۀ داراي آلکالوئید نمی توان گفت؟

1) داراي نقش دفاعی است.
2) در ساخت داروهاي مسکن کاربرد دارد.

3) می تواند مانند آنتوسیانین خاصیت ضدسرطانی داشته باشد.
4) در تهیۀ الستیک از آن استفاده می شود.

 
133. کدام مورد دربارة تورژسانس صحیح نمی باشد؟

 
«در حالت تورژسانس،  .................. »

1) پتانسیل آب درون سلول زیاد می شود.
2) فشار اسمزي درون سلول کم می شود.

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

134. در تقسیم بندي بافت هاي جانوري، کدام یک نمی تواند با بافت کپسول کلیه در یک گروه قرار گیرد؟
2) الیۀ ترشح کنندة سورفاکتانت1) چربی اطراف کلیه

 
4) خون تیرة سرخرگ ششی3) الیۀ خارجی سرخرگ    

135. کدام مورد در رابطه با تنوع دفع در جانداران درست است؟
1) دهانۀ قیف مژك دار متانفریدي کرم خاکی به طور مستقیم با همولنف در ارتباط است.

2) کار اصلی یاخته هاي شعله اي پروتونفریدي پالناریا، جمع آوري و دفع مواد دفعی نیتروژن دار است.
3) مایعات دفعی از غدد شاخکی جانورانی دفع می شود که مانند کرم هاي لوله اي، سلوم دارند.

4) لوله هاي مالپیگی، آب و اوریک اسید را از بدن حشرات جمع آوري کرده و از راه منافذ پوست دفع می کنند.

 
136. غدة فوق کلیه  .................. گروه ویژه اي از یاخته هاي کلیه، ممکن نیست با ترشح نوعی هورمون  .................. 

1) همانند – ضربان قلب و فشار خون را افزایش دهد.
2) برخالف – در کاهش درصد حجمی یاخته هاي خونی در رگ هاي کلیه، نقش داشته باشد.

(3
همانند – کاهش معمولی تعداد گویچه هاي قرمز را جبران کند.

4) برخالف – میزان مصرف ویتامین  را در نوعی اندام لنفی افزایش دهد.
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137. کدام گزینه صحیح می باشد؟
1) سرخرگ وروردي به کلیه از فواصل درون هرم ها عبور می کند و در بخش قشري به سرخرگ هاي کوچک تري تقسیم می شود.

 
2) بیش تر قسمت هاي بخش پایین روي لولۀ هنله، ضخیم می باشد.

3) سرخرگ وابران همانند آوران فاقد انشعاب است.

 
4) بخش سیاهرگی شبکۀ مویرگی دوم در گردیزه، اطراف بخش پایین رو هنله دیده می شود.

 
138. چند مورد از عبارات زیر درست است؟

الف) ترکیبات لیپیدي نفوذ  ناپذیر سطح گیاه را یاخته هایی می سازند که، با  وجود داشتن کلروپالست مواد معدنی را از یاخته هاي اطراف

 
خود دریافت می کنند.

 
ب) به هر کدام از ساختارهاي متصل شده به ساقۀ اصلی گیاهان، انشعابی از ساختارهاي هدایت کنندة مواد وارد می شود.

 
ج) در سراسر اندام گیاه، فقط یک نوع از سه بخش تشکیل دهندة گیاه را می توان یافت.

 
د) ساختمان گیاه پس از حرکت در طول زیادي از خاك، شروع به انشعاب دادن ریشه ها می کند.

 
هـ) یاخته هاي تمایز یافته روپوستی که داراي تعداد زیادي سبزینه اند، در سطحی پایین تر نسبت به سایر یاخته هاي روپوستی قرار دارند.

 (1 (2 (3 (4
، مجراي جمع کننده =  ، لولۀ پیچ خوردة دور =  ، هنله =  ، لولۀ پیچ خوردة نزدیک =  139. با توجه به شکل مقابل (کپسول بومن = 

 
) کدام گزینه نادرست است؟

 

 
1) قسمت  همانند قسمت  با شبکۀ مویرگی دوم در ارتباط است.

 
2) قسمت  برخالف قسمت  با داخلی ترین بخش کلیه در ارتباط نیست.

 
3) قسمت  همانند قسمت  فاقد هرگونه سیاهرگ در اطراف خود می باشند.

4) قسمت  برخالف قسمت  خون را دیرتر از شبکۀ مویرگی دریافت می کند.

 
140. در هر لپ کلیه  .................. 

 
1) عالوه بر بخش قشري، بخش داخلی کلیه نیز وجود دارد.

 
2) کپسول کلیه وجود دارد.

 
3) می توان تعدادي از ستون هاي کلیه را نیز مشاهده کرد.

 
4) نمی توان رگ هاي خونی را مشاهده کرد.

 
141. کدام ماده یا مواد مسئول تبدیل باکتري غیربیماري  زا به باکتري کپسول  دار بیماري  زا می باشد؟ (با تغییر)

1) پلی ساکاریدها
 
2) لیپیدها

4) اسیدهاي چرب3) دئوکسی ریبونوکلئیک اسید

 
142. در زمان همانندسازي  در سلول هاي  .................. (با تغییر) 

1) رویان نهاندانگان،  پلی مراز، پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ  را باز می کند.
2) پارانشیم خورش ذرت، آنزیم لیگاز مقدم بر  پلی مراز باعث باز شدن دو رشتۀ  می شود.

3) جانوري برخالف سلول هاي باکتري، رشته هاي دوك شکل می گیرند.
، از  جدا می شود و مجدداً به  متصل می شوند. 4) یوکاریوتی، هیستون هاي متصل به 

 
143. در یک مولکول نوکلئیک اسید طبیعی میتوکندریایی، ممکن  ..................(با تغییر) 

 
1) است تعداد بازهاي سیتوزین و گوانین برابر نباشد.

 
2) نیست تعداد حلقه هاي آلی بیش از دو برابر نوکلئوتیدها باشد.

 
3) است چندین جاگاه آغاز همانندسازي وجود داشته باشد.

 
4) نیست بیش از یک جایگاه تشخیص براي آنزیم برش دهنده وجود داشته باشد.
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144. گریفیت آزمایشات خود را بر روي دو نوع از جانداري انجام داد که  .................. (با تغییر)

 
1) همۀ مولکول هاي نوکلئیک اسید آن داراي قطبیت بودند.

2) تنها در هنگام شروع رونویسی از ژن هاي خود دردنا خود خمیدگی ایجاد می کند.
ي خود را توسط یک نوع آنزیم  پلی مراز می سازد. 3) همۀ 

4) هنگام تقسیم سلولی آن، رشته هاي پروتئینی توسط سانتریول سازماندهی می شوند.

 
145. کم ترین نقطۀ شروع همانندسازي در ژنوِم  .................. وجود دارد. (با تغییر)

4) پارامسی3) ریزوبیوم2) پالنارپا1) آزوال

 
،  .................. (با تغییر) 146. ویلکینز و فرانکلین در زمینۀ شناسایی ساختار مولکول هاي 

 
1) مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ارائه دادند.

 
ي جانداران مختلف را اندازه گرفتند. 2) مقدار بازهاي آلی در 

 
3) تصاویري از مولکول  با استفاده از پرتو ایکس تهیه کردند.

 
4)  باکتري هاي کپسول دار و بدون کپسول را به طور خالص تهیه نمودند.

 
147. در همانندسازي  .................. 

 
1) هر نوع  باکتریایی، فقط یک نوع  پلی مراز شرکت دارد.

اي، دو دوراهی همانندسازي ایجاد می شود. 2) هر نوع 
3) هر نوع  یوکاریوتی، دو رشتۀ  به عنوان الگو قرار می گیرند.

اي در یک سلول جانوري، چندین دو راهی همانندسازي ایجاد می شود. 4) هر نوع 

 
148. کدام یک از عبارات زیر نادرست نمی باشد؟

1) ویژگی منحصر به فرد آمینواسیدي می تواند به واسطۀ هیدروژن متصل به کربن مرکزي است.
2) هر آمینواسید در هنگام تشکیل پیوند پپتیدي یک مولکول آب آزاد می کند.

3) هر پیوند اشتراکی بین آمینواسیدها را پیوند پپتیدي می گویند.
4) آمینواسید ضروري، آمینواسیدي است که بدن از آن استفاده نمی کند.

 
149. کدام عبارت در مورد ساختار اول پروتئین صحیح نیست؟

1) به وسیلۀ پیوندهاي اشتراکی تشکیل شده است.
2) توالی، آمینواسیدها را بیان می کند.

3) به صورت زیگزاگ می باشد.
4) پیوندهاي هیدروژنی در آن نقش دارد.

 
150. تعداد پیوند پپتیدي یک آمینواسید در یک رشتۀ پلی پپتیدي حداقل .......... و حداکثر ............. خواهد بود.

 (1 (2 (3 (4

 
151. چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

 
الف ) هر پیوند اشتراکی بین دو آمینواسید را پیوند پپتیدي می نامند.

 
ب ) در آمینواسیدها فقط گروه آمین با گروه هیدروکسیل پیوند اشتراکی می دهد.

 
ج ) گروه  آمینواسیدها در تشکیل پیوند پپتیدي شرکت ندارد.

 
د ) در هر پیوند بین دو آمینواسید مولکول آب آزاد می شود.

 
1)  مورد

 
2)  مورد

 
3)  مورد

 
4)  مورد

 
152. منبع رایج انرژي یاخته ها یک مونوساکارید داراي حلقه اي با  .................. و یک باز آلی  .................. دارد.

2)  کربن – پورینی1)  کربن – پیریمیدینی
4)  کربن – پیریمیدینی3)  کربن – پورینی

RNARNA
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153. دماي باال .................. دماي پایین ممکن است سبب تغییر شکل آنزیم ها  شود در حالی که دماي باال .................. دماي پایین
ممکن است سبب غیرفعال شدن آنزیم ها  شود.

4) برخالف - برخالف3) همانند - برخالف2) برخالف - همانند1) همانند - همانند
154. در مورد تمامی رناهاي موجود در نورون هاي حسی ماهی حوض عبارت .................. درست است.

1) در رونویسی و ترجمۀ آن ها کدون هاي سه حرفی دخالت دارند.
2) در نوع پیوندها و تک پاره هاي آن ها شباهت کامل دیده می شود.

3) براي سنتز هر نوع پروتئین در ریبوزوم ها، یک نوع رناي ریبوزومی دیده می شود.
4) پیرایش هاي متفاوتی را درون سیتوپالسم متحمل می شوند.

 
155. چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟(با تغییر)

 
مولکول هایی که قادرند از منافذ هسته عبور کنند، .................. 

 
الف) نمی توانند در سلولی دیگر ساخته شده باشند.

 
ب) می توانند در فشرده سازي مولکول  نقش داشته باشند.

 
ج) می توانند به توالی هایی از مولکول  متصل شوند.

د) می توانند هم زمان واجد پیوند فسفودي استر و هیدروژنی باشند.
 (1 (2 (3 (4

156. در پانکراس انسان سالم و در باکتري تراژنی که ژن انسولین انسانی در آن وجود دارد رونویسی ژن انسولین به ترتیب در 

 
.................. و .................. صورت می گیرد. (با تغییر)

 
1) سیتوپالسم - سیتوپالسم

 
2) سیتوپالسم - هسته

 
3) هسته - سیتوپالسم

 
4) هسته - هسته

 
157. کدام آنزیم قادر به شکستن پیوندهاي هیدروژنی و برقراري پیوند فسفودي استر است؟

 
2) هلیکاز1) دنا بسپاراز

 
4) لیگاز3) رنا بسپاراز

158. در شکل مقابل که مربوط به رونویسی یک ژن می باشد،  ..................(با تغییر) 

 
1) چندین نوع رنا در حال تولید شدن هستند.

 
2) چندین نوع رنا بسپاراز در حال رونویسی هستند.

 
3) جهت حرکت رنا بسپارازها از راست به چپ است.

 
4) رناهاي در حال ساخت از نظر تعداد نوکلئوتید با هم تفاوت دارند.

 
159. با توجه به آزمایش مزلسون و استال، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«با گذشت .................. از شروع نخستین تقسیم، می توان گفت که ضخامت نوار داراي دناهاي با چگالی .................. یافته است.»

 
1)  دقیقه - متوسط، کاهش

 
2)  دقیقه - سبک، افزایش

 
3)  دقیقه - متوسط، کاهش

 
4)  دقیقه - سبک، افزایش

 
160. چند مورد می تواند جملۀ زیر را به درستی تکمیل کند؟

 
«در بررسی آزمایش انجام شده توسط باکتري شناس انگلیسی، گریفیت، ممکن نیست .................. .»

 
الف) در مرحلۀ دوم، پادتن هاي ضدباکتري به سطح ماکروفاژ متصل شوند.

ب) با افزودن عصارة یاخته اي باکتري هاي عامل سینه پهلو کشته شده به محیط کشت باکتري هاي فاقد پوشینه، باکتري هاي پوشینه دار

 
دیده شوند.

ج) زنده ماندن موش هایی که باکتري هاي بدون پوشینه به آن ها تزریق می شود، نشان دهندة انتقال صفت باکتري هاي بدون پوشینه

 
باشد.

د) انتقال صفت در باکتري هاي بدون پوشینه را از مشاهدة میکروسکوپی باکتري هاي پوشینه دار زنده موجود ُشش هاي موش هاي مرده،
متوجه شد.

 (1 (2 (3 (4
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161. شکل زیر دو سیم راست حامل جریان را نشان می دهد که الکترونی در صفحه ي آن دو سیم در جهت نشان داده شده بر مسیر
) قطع می گردد الکترون به طرف باال منحرف می شود. جهت جریان هاي سیم هاي ( خط راست در حال حرکت است. وقتی جریان سیم (

 
) به ترتیب  و  است در کدام گزینه درست نشان داده شده اند؟ ) و (

 (1 (2

 (3 (4

162. سیمی به طول  را که مقاومت هر متر آن برابر با  است، به صورت سیملوله اي به شعاع  و طول  در آورده و
دو سر آن را به اختالف پتانسیل  وصل می کنیم، بزرگی میدان مغناطیسی درون سیملوله چند گاؤس می شود؟   

 
 (1 (2 (3 (4

163. بزرگی نیرویی که در یک میدان مغناطیسی یکنواخت بر یک سیم حامل جریان وارد می شود، برابر با  درصد اندازه ي بیشینه
نیرویی است که میدان مغناطیسی می تواند بر این سیم وارد کند، زاویه اي که سیم حامل جریان با خط هاي میدان مغناطیسی می سازد،

 
تقریبًا چند درجه است؟ 

 (1 (2 (3 (4
164. مطابق شکل زیر، از دو سیم راست، موازي، نازك و بلند که در صفحه ي کاغذ قرار دارند، جریان هایی با بزرگی یکسان می گذرد.

) به ترتیب از ) و ( اگر در نقطه ي وسط این دو سیم، برایند میدان هاي مغناطیسی برون سو باشد، سوي جریان الکتریکی در سیم هاي (

 
راست به چپ  کدام است؟

2) پایین، باال1) باال، پایین
4) باال، باال3) پایین، پایین

165. از دو سیم هم طول، یک پیچه ي مسطح به قطر  سانتی متر و یک سیم لوله به قطر  سانتی متر و طول  سانتی متر ساخته ایم.
جریان الکتریکی سیم لوله چند برابر جریان الکتریکی پیچه ي مسطح باشد تا اندازه ي میدان مغناطیسی در مرکز پیچه و داخل سیم لوله

مساوي شود؟

 (1 (2 (3 (4

166. در شکل زیر، دو سیم نازك، بلند و موازي حامل جریان که در صفحه ي کاغذ قرار دارند و بار نقطه اي   که با سرعت  
در صفحه حرکت می کند، نشان داده شده است. جهت نیروي مغناطیسی وارد بر بار  مطابق کدام گزینه است؟ 

 (1
 (2
 (3
 (4

2
12I1I2

→ I1
←I2

→ I1
→ I2

←I1
←I2

←I1
→ I2

60m2Ω2cm10cm

60V

(π = 3 ,  = 4π × )μ0 10−7 T ⋅ m

A

3 × 10−3303 × 10−50٫3
70

( ≃ 1٫4)2
−−

√
45306053

12

10560

6
3
2

3
3
4

q < 0V ⃗ 

q

↖

↘

⊗

⊙

Telegram:@Alirezaafsharofficial



3B 1B2B

3B 1B2B

M

N
1I

2I

3I

 

a

3

} }
a

21

I I I

I I

II

I

4

2

m‒s( )V

t s( )

A

B C

O

صفحه 11

167. در شکل زیر از سه سیم راست که در صفحه قرار دارند جریان هاي مساوي می گذرد. جهت میدان هاي حاصل از سه سیم در نقاط

 
M و N نشان داده شده است. کدام گزینه جهت جریان ها را در سیم ها درست نشان می دهد؟

 (1

 (2

 (3

 (4

168. در شکل زیر از سه سیم راست و موازي که در یک صفحه قرار دارند، جریان هاي مساوي می گذرد. کدام گزینه صحیح است؟ 

 
(جریان ها هم سو هستند.)

1) بر سیم  نیروي کم تري وارد می شود.
2) بر سیم  نیروي ناخالصی وارد نمی شود.

3) بر سیم  نیروي کم تري وارد می شود.
4) بر هر سه سیم نیروي مساوي وارد می شود. 

169. چهار سیم راست و بلند حامل جریان هاي مساوي و در جهت هاي نشان داده شده، در رأس هاي یک مربع مطابق شکل قرار دارند.

 
نیروي الکترومغناطیسی وارد بر سیم حامل جریانی که از مرکز مربع می گذرد، در کدام جهت است؟  

 (1  (2
 (3 (4

170. ذرة  با بار  و با تندي  متر بر ثانیه در جهتی حرکت می کند که بردار سرعت آن با میدان مغناطیسی یکنواخت زاویۀ
 درجه می سازد. ذرة   با بار  عمود بر راستاي حرکت ذرة  و با تندي  متر بر ثانیه به گونه اي حرکت می کند که بردار

سرعت آن موازي بردار نیروي مغناطیسی وارد بر ذرة  است. بزرگی نیروي مغناطیسی وارد بر ذرة  چند برابر بزرگی نیروي
مغناطیسی وارد بر ذرة  است؟

 (1 (2 (3 (4

171. شکل داده شده نمودار سرعت- زمان متحرکی است که با شتاب ثابت بر روي خط راست در حرکت است معادله ي حرکت آن
در SI کدام می تواند باشد؟

 (1 (2
 (3 (4

172. به جسمی به جرم  دو نیروي  و  وارد شده و به آن شتابی برابر  در

راستاي محور  می دهند،   و  چقدر باشد تا جسم در راستاي محور  حرکتی نداشته باشد؟

 (1 (2 (3 (4

173. متحرکی با شتاب ثابت روي خط راست حرکت می کند و در زمان هاي   و   از مکان هاي   
،   و   می گذرد. سرعت متحرك در  چند متر بر ثانیه بوده است؟

 (1 (2 (3 (4
174. در شکل روبرو اسبی از نقطه ي  شروع به حرکت می کند و سپس به نقطه ي  و بعد  و در نهایت به نقطه ي  می رسد. کدام

یک از پاره خط هاي زیر اندازة جا به جایی اسب را نشان می دهد؟ 
 (1 (2
 (3 (4

↑I3 ←−−
I2

−→−
I1

↑I3 ←−−
I2

←−−
I1

↓I3 −→−
I2

−→−
I1

↑I3 −→−
I2

←−−
I1

1
2
3

→←

↓↑

A10μC20
60B5nCA10

AA

B

6000 3
−−

√6 3
−−

√2000 3
−−

√2 3
−−

√

x = − + 4tt2x = 2 − 4tt2

x = − 4tt2x = −2 + 4tt2

2kg= (m − 4) + 2F ⃗ 1 i ⃗  j ⃗ = − + (n − 1)F ⃗ 2 i ⃗  j ⃗ 2 m

s2
xmny

{m = 2
n = 0

{m = 3
n = −3

{m = 9
n = −1

{m = 6
n = 2

= 3s , = 1st2 t1= 5st3
= 45mx1= 45mx2= 65mx3t = 0
1020−10−20

OABC

OCOA

OBBC
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175. حشره اي روي یک صفحۀ کاغذ به صورت زیر از نقطۀ  به سمت نقطۀ  حرکت کرده است و در مدت  ثانیه به نقطۀ 
رسیده است، تندي متوسط و سرعت متوسط حشره به ترتیب از راست به چپ برابر با چند سانتی متر بر ثانیه است؟ 

1)  و 
2)  و 
3)  و 
4)  و 

176. متحرکی با سرعت اولیه   مسافت  متر را با شتاب ثابت در مدت  ثانیه طی می کند سرعت آن در پایان این مدت چند 

 
 است؟  

 (1 (2 (3 (4
177. دو متحرك با سرعت هاي  و  روي خط راست از دو نقطه به سمت هم شروع به حرکت می کنند. مقصد هر یک، مبدأ دیگري

 
است. اگر پس از  ثانیه دو متحرك به هم برسند زمان حرکت متحرك تندرو چند برابر  است؟

 (1 (2 (3 (4

178. سرعت گلوله اي به جرم  تحت تأثیر نیروي ثابتی از  به  در  می رسد. اگر زمان اثر
نیرو  باشد، بزرگی نیروي متوسط وارد برگلوله چند نیوتن است؟

 (1 (2 (3 (4
،  و  نیوتونی بر جسمی به جرم  کیلوگرم اثر می کنند و جسم ساکن است. اگر نیروي  نیوتونی  ، 179. چهار نیروي 

 
حذف شود، نیروي خالص وارد بر جسم چه شتابی به جسم برحسب متر بر مربع ثانیه می دهد؟ 

 (1 (2 (3 (4
180. مطابق شکل زیر آونگی از نقطۀ  رها می شود و پس از مدت   ثانیه براي اولین بار به نقطۀ  در طرف مقابل می رسد. اگر

اندازة سرعت متوسط گلولۀ آونگ  باشد، تندي متوسط گلوله چند متر بر ثانیه است؟ 

 (1

 (2

 (3

 (4

 
181. با توجه به جدول زیر که مربوط به واکنش  است، از  مورد ذکر شده چند مورد صحیح است؟ 

 

 (1 (2 (3 (4
182. در واکنش  اگر سرعت تولید  برابر  مول بر دقیقه باشد، پس از  ثانیه چند گرم 

 مصرف شده است؟     
 (1 (2 (3 (4

AB100B

0٫290٫19
0٫170٫15
0٫190٫17
0٫290٫15

5 m

s
504

m

s
15302520

V4V

tt

51
5

4
5

5
4

0٫2kg= 10 − 8V ⃗ 1 i ⃗  j ⃗ = 6 − 5V ⃗ 2 i ⃗  j ⃗ SI

0٫1(s)

10121520
6101418510

120٫54
A2B

1٫5 m

s

π3
−−

√

π
3−−√

3
π

3
π

A → B8
< 0 m1ب)
> 0 n1د)

> m1و) m2
> n1ح) n2

> 0 x1الف)
> 0 y1ج)

> y1هـ) y2
> x1ز) x2

سرعت متوسط تولید
n1
n2

Δ[B]

y1
y2

A سرعت متوسط مصرف
m1
m2

Δ[A]

x1
x2

گستره ي زمانی
20 از آغاز تا دقیقه ي
40 تا20 از دقیقه ي

5436

4F e + 3 → 2FO2 e2O3F e2O30٫130
O2(O = 16)

1٫20٫0150٫0752٫4
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183. در یک آزمایش از واکنش میان منیزیم و محلول هیدروکلریک اسید،  لیتر گاز هیدروژن با دماي  و فشار یک
اتمسفر در مدت  دقیقه حاصل شده است. متوسط سرعت از بین رفتن  در محلول برحسب «مول بر دقیقه» کدام است؟ (المپیاد

 
( شیمی- 

 (1 (2 (3 (4
184. دو دانش آموز سرعت تجزیه  را در غلظت و دماي یکسان مورد مطالعه قرار دادند. دانش آموز اول متوسط سرعت

تجزیه  در دو دقیقه اول ودانش آموز دوم سرعت تجزیه  در چهار دقیقه اول را تعیین نمود. مقایسه متوسط سرعت
( تعیین شده توسط این دو دانش آموز کدام است؟   (المپیاد شیمی - 

2) اولی > دومی1) هردوبا هم مساوي است.
4)  به معلومات بیشتري نیاز است.3) اولی < دومی

185. از تجزیه ي مقداري پتاسیم نیترات در دماي باالتر از  ،  گرم گاز در مدت زمان  دقیقه تولید شده است. سرعت

 
متوسط مصرف  چند مول بر دقیقه است؟   

 (1 (2 (3 (4

186. واکنش  با بازده  در حال پیشرفت است. کدام نمودار این پدیده را به درستی نشان می دهد؟

 

mol

t

 (1

mol

t

 (2

 

mol

t

 (3

 
t

mol

 (4

، برابر  مول بر دقیقه است. چنان چه واکنش با  مول  آغاز 187. سرعت متوسط واکنش 
شود، پس از چند ثانیه مقدار  و  برابر خواهد شد؟

 (1 (2 (3 (4

 
188. اگر رابطه ي زیر برقرار باشد، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

، دو برابر تعداد مول  است. 1) در هر لحظه از انجام واکنش، تعداد مول 

2) رابطه ي  برقرار است.

3) معادله واکنش به صورت  است.

4) رابطه اي به صورت  برقرار است.

 
189. باتوجه به انواع حالت هاي بیان شده در زیر، ترتیب سرعت انحالل قرص جوشان در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

 
:  گرم قرص جوشان در  آب در دماي 

 
:  گرم قرص جوشان در  آب در دماي 

 
:  گرم قرص جوشان ساییده شده در  آب در دماي 

 (1 (2 (3 (4

190.  در واکنش زیر، سرعت تولید یا مصرف کدام ماده، برحسب  کمترین مقدار است؟ (واکنش موازنه

 
نشده است.) 

 (1 (2 (3 (4
191.  میلی لیتر هیدروکلریک اسید با    با چند میلی لیتر سود با    خنثی می شود؟

4)  میلی لیتر3)  میلی لیتر2)  میلی لیتر1)  میلی لیتر

4٫48C0∘

5HCl

77
0٫040٫080٫020٫01

H2O2
H2O2H2O2

74

C500∘86420
KNO3

4KN (s) → 2 O(s) + 2 (g) + 5 (g) (K = 39 , N = 14 , O = 16 g ⋅ mo )O3 K2 N2 O2 l−1
0٫20٫40٫60٫8

A → 2B50%

2A(g) → 2B(g) + 3C(g)0٫010٫5A

AC

1060100600

= − = = = − = −R
¯¯̄̄

واکنش
Δn(A)

6Δt

Δn(B)

2Δt

Δn(C)

Δt

Δn(D)

3Δt

Δn(E)

5Δt
AD

3 = =R
¯¯̄̄

B R
¯¯̄̄

A
1
2

R
¯¯̄̄

D

6A + 3D + 5E → 2B + C

= − =R
¯¯̄̄

واکنش R
¯¯̄̄

C
1
5

R
¯¯̄̄

E

A55mLC40∘

B55mLC50∘

C65mLC60∘

B < A < CA < B < CC < B < AA < C < B

−141mol ⋅ ⋅L−1 s−1

KN (s) O(s) + (g) + (g)O3 −→
Δ

K2 N2 O2
KNO3OK2N2O2

102=pH11=pH

1010020050
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192. براي تهیه ي  محلول  با  چند میلی لیتر محلول  با  الزم است و محلول تهیه شده با چند
میلی لیتر سود  موالر خنثی می شود؟ (به ترتیب از راست به چپ بخوانید)

 ،  (1 ،  (2 ،  (3 ،  (4
193. صابون، نمک سدیم اسیدهاي .................. است که زنجیر هیدروکربنی آن ..................  و آب .................. است و در حالل هاي

.................. حل می شود.
2) آلی - قطبی - گریز - قطبی1) آلی - ناقطبی - دوست - ناقطبی
4) چرب - ناقطبی - گریز - ناقطبی3) چرب - قطبی - دوست - قطبی

194. موالریته ي  در محلولی از هیدرویدیک اسید  برابر موالریته ي  است،  این محلول کدام است
و در  میلی لیتر از محلول این اسید، چند مول از آن موجود است؟

 ،  (1 ،  (2
 ،  (3 ،  (4

 
195. 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
،  میلی لیتر آب مقطر اضافه نموده تا  آن برابر  شود و به  196. اگر به  میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید با 

میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید با  حدود  میلی لیتر آب مقطر اضافه کرده تا  آن برابر  شود، نسبت 

کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

197. اگر در محلول آبی یک اسید تک پروتونی از  ذره (بدون در نظر گرفتن مولکول ها و ذره هاي مربوط به حالل)، 
مولکول اسید وجود داشته باشد، درجه ي یونش اسید کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
198. در دماي  مقدار  یک باز یک ظرفیتی با درصد یونش  برابر  است. در  میلی لیتر از این محلول چند

مول از باز مورد نظر وجود دارد؟
 (1 (2 (3 (4

( 199. در کدام گزینه،  به درستی مقایسه شده است؟   (
 (1 (2
 (3 (4

 
200. کدام گزینه جزء ویژگی هاي کلوئیدها نیست؟

 
2)  همگن بودن1) پایدار بودن   

 
4) ذره هاي پخش شدة نسبتًا بزرگ3) پخش نور   

201. باتوجه به ساختار روبه رو، کدام گزینه نادرست است؟ 
1)  این ساختار مربوط به یک پاك کنندة غیرصابونی است.

2) این پاك کننده در آب سخت خاصیت پاك کنندگی خود را حفظ می کند.

)) یک مادة نامحلول در آب است. CHCH ( (3 2 11 SO3 Mg
2

 (3

4)  بخش هیدروکربنی قسمت آب گریز این مولکول است.

200mLHClpH = 2HClpH = 1
0٫02

102002020020100100100

OH−2٫5 × 10−9
H3O

+
pH

200
3٫30٫00023٫70٫0004
2٫30٫00022٫70٫0004

0٫10٫1

1234
20pH = 1xpH2y

pH = 1275pH11٫7x

y

0٫412٫41٫31٫2
515485

0٫150٫030٫0150٫05

C25∘
pH1%11٫3100

0٫010٫020٫10٫2
pKap = − logKa Ka

HCN > HN > HSO2 O
−
4HN > HS > HCNO2 O

−
4

HS > HN > HCNO
−
4 O2HS > HCN > HNO

−
4 O2
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202. در دماي  چند لیتر گاز هیدروژن کلرید را به  میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید  موالر اضافه کنیم تا 
محلول  واحد کاهش یابد؟ (حجم مولی گازها را در این شرایط  لیتر بر مول در نظر بگیرید، از افزایش حجم ناشی از انحالل گاز

صرف نظر کنید و  در نظر گرفته شود.)
 (1 (2 (3 (4

 
203. محلول چند مورد از ترکیب هاي زیر کاغذ  را به رنگ قرمز درمی آورد؟

 
الف )           ب )           پ )           ث ) 

4) سه3) دو2) یک1) صفر
204. به ترتیب از راست به چپ، چه تعداد از ویژگی هاي زیر، ویژگی مشترك کلوییدها و محلول ها است و چه تعداد از آن ها فقط

 
مربوط به سوسپانسیون ها است؟

 
 همگن بودن   ته نشین شدن   پخش کردن نور   پایداري 

 (1 (2 (3 (4

 
205.  محلولی که غلظت یون هیدرونیوم آن  است، چند است؟

 (1 (2 (3 (4

( 206. غلظت یون هیدروژن در محلول  اسید   چند مول بر لیتر است؟ (

 (1 (2 (3 (4

 
207. کدام گزینه نادرست است؟

1) ثابت یونش یک اسید، نسبت حاصل ضرب غلظت تعادلی یون هاي موجود در محلول را به غلظت تعادلی آن اسید نشان می دهد.

 
2) ثابت یونش اسیدي، براي هر اسید تابع دما و غلظت اولیه اسید است.

3) به اسیدي که هر مولکول آن در آب تنها می تواند یک یون هیدرونیوم تولید کند، اسید تک پروتون دار می گویند.
4) اسید موجود در سرکه سیب در آب هم به شکل مولکولی و هم به شکل یونی حل می شود.

 
208. چند مورد از گزاره هاي زیر نادرست هستند؟

 
الف) سرعت واکنش فلز منیزیم، در شرایط یکسان، با سولفوریک اسید کمتر از سرعت واکنش آن با فورمیک اسید است.

 
ب) غلظت یون ها در محلول نیترواسید، در شرایط یکسان دما و غلظت، از غلظت یون ها در محلول  بیشتر است.

 
پ) غلظت مولکول در محلول هم موالر نیترواسید و نیتریک اسید، در دماي یکسان، برابر است.

 
ت) ثابت تعادل یک واکنش، تنها به دما بستگی دارد.
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209. عبارت کدام گزینه نادرست است؟

 
1) دسترسی به آب براي پاکیزگی و نظافت، یکی از دالیل اصلی اسکان انسان ها در نزدیکی رودها و رودخانه ها بود.

2) استفادة انسان از آب و موادي شبیه صابون، به حدود هزار سال پس از میالد بازمی گردد.
3) پارچه هایی که در واکنش پلی مري شدن الکل ها و اسیدها تولید می شوند، نسبت به پارچه هاي نخی، چسبندگی بیش تري با لکه هاي

 
چربی دارند.

4) وجود آنزیم در صابون ها، درصد لکه هاي باقی مانده روي لباس را کاهش می دهد.

 
210.  محلول نیتریک اسید که  گرم نیتریک اسید در  میلی لیتر از آن وجود دارد، چند است؟

 
 ( ) 
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C2502000٫1pH

0٫325
log5 = 0٫7

1٫250٫1252٫50٫25
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Cl2O5N Oa2P4O10Ca(OH)2

⋆⋆⋆⋆

2 − 22 − 11 − 12 − 3
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 1٫8 × M10−3
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