
وقت : 80   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ادبیات فارسی 2:2.زبان فارسی 3:3.زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاھی:4.عربی جامع:5.دین و زندگی 2:6.دین و زندگی پیش

دانشگاھی:7.انگلیسی پیش دانشگاھی

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا
افشار

 
1. در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟

حضار(حاضرین)- جنتلمن(نجیب زاده)- موسیو(آقا)- متبوع(پسندیده)- عفریت(هتاك)- آذار( فروردین)- پشته ها(تپه ها)-
نیسان(مرداد)- ایار(خرداد)- دبکه(جشن و پا کوبی)

 (1 (2 (3 (4

 
2. عبارت زیر معرف کیست؟

"وي خالق "انگیزه نیکسون کشی و جنگ انقالب شیلی" است. مترجمان اثر وي با نام" تورا میخوانم"،فرامرز سلیمانی و احمد کریمی
می باشند."

4) پابلو نرودا3) فرانتس فانون2) اثل مانین1) غسان کنفانی

 
3. مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات تفاوت دارد؟

1)  نه وقتی که سیالب از سرگذشت کنون کوش کآب از کمر در گذشت
2)  نه آن دم که سر رشته بردت ز دستکنون باید این مرغ را پاي بست
3)  کآتش که بلند شد جهان سوختامروز بکش چو می توان کشت

4)  ملک در دل این راز پوشیده داشت به گفتار دشمن گزندش مخواه
4. در کدام گزینه به شهادت مردم فلسطین اشاره شده است؟

1) بر دهانش زنجیر بستند / دست هایش را به سنگ مردگان آویختند / گفتند: تو قاتلی
2) غذایش را، تن پوشش را و پرچمش را ربودند / و او را در سلولی انداختند / گفتند: تو سارقی

3) ما را به یاد بیاور، اکنون که / له کرده اند گل هاي نوشکفته در پشته هاي اطرافمان را

 
4) از تمام بندرگاه هایش راندند / زیباي کوچکش را ربودند / گفتند: تو آواره اي 

5. عبارت «روزي حضرت روح اهللا می گذشت، ابلهی با وي دچار شد و از حضرت عیسی سخنی پرسید؛ بر سبیل تلّطف جوایش باز داد و
آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد. چندان که او نفرین می کرد، عیسی تحسین می نمود.... » با کدام بیت تناسب

مفهومی دارد؟

 
1)  آفرین را در دهان خلق نفرین کردن است  تندخویی با خالیق، مهر را کین کردن است

 
2)  بر خلیل اهللا باغ دلگشا در آتش است  عارفان از قهر بیش از لطف می یابند فیض

 
3)  می شکافد نرمی مغز استخوان پسته را  برنمی آید درشتی از مالیم طینتان

 
4)  دوستی دشمن اعتبار ندارد  جمع نسازي دل از ترّحم دوران

6. گزاره ي عبارت «سیّد محّمد علی جمال زاده، فرزند سیّد جمال الدیّن واعظ اصفهانی، پدر داستان نویسی جدید، با زبان ساده و
عامیانه و بهره گیري از لغات متداول و رایج درمیان مردم نوشته هاي خود را شاخص و ممتاز ساخت.» به ترتیب چند تک واژ و چند

واژه است؟
4) سی و سه – بیست و پنج3) سی و چهار – بیست و شش2) سی و دو – بیست و پنج1) سی و سه – بیست و شش

7. نمودار درختی جمله ي «مأموران با تجربه و آگاه سازمان آتش نشانی درتمام ساعات روز، با خوشرویی و دلسوزي و دقّت بسیار،
مطالب و نکات الزم را به کارآموزان و همه ي مراجعه کنندگان یاد می دادند.» کدام است؟

2) جمله ي چهار جزئی با فعل گذراي به متّمم و مفعول1) جمله ي سه جزئی با فعل گذراي به مفعول
4) جمله ي چهار جزئی با فعل گذراي به مفعول و متّمم3) جمله ي چهار جزئی با مفعول و سند

8. نوع جمله ي «شیخ فرید الدین عّطار نیشابوري،آفریننده ي مثنوي عرفانِی منطق الّطیر با بیاِن این داستاِن تمثیلی، مراحل سیر و
سلوك را در سفِر سی مرغ به سوي سیمرغ، روشن می سازد» چیست؟

1) چهار جزئی گذرا به مفعول
و متّمم

3) چهار جزئی  گذرا به مفعول2) سه جزئی گذرا به مفعول
و مسند

4) چهار جزئی گذرا به متّمم و مسند
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9. کدام فعل، ماضی مجهول است؟
4) مطالعه شد3) خوانده آمده است2) گفته آید1) گفته باشد

 
10. در متن زیر،چند فعل «ناگذر» یافت می شود؟

«قیس از ناامیدي سر به بیایان گذاشت، یکه و تنها می رفت و لیلی لیلی می گفت. براي رفع تنهایی، یک روز بّچه آهویی گرفت و یواشکی
پایش را شکست که نرود، بعدها هرچه آهو گیر می آورد، پاهایشان را می شکست تا یک گلۀ بزرگ فراهم شد».

2) سه1) دو
 
4) پنج3) چهار 

11. «آن را که خبر شد خبري باز نیامد» با همه ي ابیات به جز بیت .................. قرابت مفهومی دارد.
سخن را چنین خوار مایه مدار سخن ماند از تو همی یادگار  (1

مر زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بیهوش نیست  (2
3)  جان برون آید و نیاید راز از تن دوست در سراي مجاز

که داروي بیهوشیش در دهند کسی را در این بزم ساغر دهند  (4
12. عرفان و اصطالحات صوفیانه با پیش گامی کدام شاعر بلندآوازه به حوزة غزل راه یافته است؟

4) عطار نیشابوري3) حافظ شیرازي2) جالل الدین مولوي1) سنایی غزنوي
13. کدام گزینه در مورد بیت «نی، حریف هر که از یاري برید / پرده هایش پرده هاي ما درید» غلط است؟

1) پرده به ترتیب: نهاد و مفعول.
2) پرده - پرده: جناس تام.

3) مصراع دوم کنایه است از: صداي نی آشکار کنندة راز عاشقان است.
4) بیت دو جمله دارد.

14. کدام گزینه از بیت «محرم این هوش جز بی هوش نیست / مر زبان را مشتري جز گوش نیست» فهمیده می شود؟
2) حقیقت عشق را، تنها عاشق در می یابد.1) گوش براي ادراك سخنان زبان، ابزار مناسبی نیست.

4) عاشق حقیقی پیوسته از بیان راز درون خود، عاجز است.3) هیچ کس توان درك حقیقت را ندارد.

15. کدام گزینه با آیۀ:  «تُعّز من تشاء و تُذّل من تشاء»   قرابت دارد؟
2) حسن تو به دست خویش بیدارم کرد1) حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد

4) نروم جز به همان ره که توام راه نمایی3) همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی
16. کدام گزینه با بیت زیر موقوف المعانی است؟ 

 بپوشند هنگام زخم دراي» «از آن چرم کاهنگران پشت پاي
1)  همان گه ز بازار برخاست گرد  همان کاوه آن بر سر نیزه کرد

2)  که اي نامداران یزدان پرست خروشان همی رفت نیزه به دست

 
3)  جهان را سراسر سوي داد خواند همی بر خروشید و فریاد خواند 

 
4)  سر از بند ضّحاك بیرون کند کسی کاو هواي فریدون کند  

 
17. کدام بیت با نظر گوته در عبارت زیر مطابقت ندارد؟ 

«حافظ، می خواهم هیچ کالمی را دوبار در قافیه نیاورم مگر آن که با ظاهري یکسان معنایی جداگانه داشته باشد.»

 
1)  بی روان مرد چون روان باشد  یار در راه چون روان باشد             

 
2)  همچو افعی زده می پیچم از اندیشۀ دوش  دوش دیدم شنل انداخته سردار به دوش        

 
3)  بارك اهللا، چشم بد زان روي زیبا دور دار  اي چراغ جانم از شمع جمالت نور دار        

 
4)  چو میل خاطر خسرو به شیرین  دلم مشتاق توست اي جان شیرین           

 
18. کدام منظومۀ قرن ششم هجري را می توان با شعر نمایشی اروپا برابر دانست؟

2) خسرو و شیرین (نظامی)1) لیلی و مجنون (جامی)
4) ویس و رامین (فخر الّدین اسعد گرگانی)3) منطق الّطیر (عّطار نیشابوري)
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19. همۀ گزینه ها به جز .................. در مورد ادبیات غنایی درست است.

1) در شعر فارسی وسیع ترین افق معنوي و عاطفی، افق شعرهاي غنایی است.
2) شروع شعر عاشقانه را باید قرن پنجم در شعرهاي فرخی سیستانی دانست.

3) از اوایل قرن ششم، عرفان و اصطالحات صوفیه با پیشگامی سنایی به حوزه غزل راه می یابد.
4) در قرن پنجم شاعرانی چون عنصري، فخرالدین اسعد گرگانی و عیّوقی به سرودن منظومه هاي عاشقانه پرداختند.

 
20. کدام گزینه به چاره جویی مردان پارسا و گران مایه در برابر ضحاك اشاره دارد؟

1)  ز پاي اندر آورد کاخ بلند  به ایوان او آتش اندر فکند
2)  پژوهش کن و راستی باز جوي سخن سر به سر موبدان را بگوي

3)  همی باز جست آشکار و نهان نشان فریدون به گرد جهان
4)  یکی را توان آوریدن برون مگر زین دو تن را که ریزند خون

21. میّز المعرفه
4) اهللا3) تأسُّف2) رسول1) خبر

22.  َمیِّز کلمةً لَھا َعالَمةٌ فرعیَّةٌ
َمنُھوماِن ال یشبَعاِن طاِلُب العلِم و طالُب الدّنیا 

4)  الدُّْنیا3)  العلِم2)  طاِلب1)  َمنھوماِن

23.  عیّن المناسب للفراغ :    ھذه  .................. کتبتْھا  .................. لمعلّمتھما
4)  الرسالة / التلمیذتان3)  الکتاب / المعلّمتان2)  الکتب / التلمیذتین1)  المعلّمة / الرسالة

24. انتخب الّصحیحِل (َسیِّئاِت)  َربَّنا فاغِفرلَنا ذُنوبَنا َو َکفِّر َعنّا َسیِّئآتِنا
4) مجرور اصلی3) مجرور فرعی2) منصوب اصلی1) منصوب فرعی

25.  عیّن االعراب التقدیري:   نزل الوحي علي ُموَسي (ع) في واد ي ُطور فذلک ُھدي من هللا
2)  الوحي - موسي - وادي1)  موسي - وادي - ھدي

4)  الوحي - موسي - وادي - ذلک3)  موسي - وادي - طور - ھدي
26. ما هو الصحیح للفراغ:  «َرأیُْت .................. فی .................. »

4) سائلیَن - بغداَد3) سائلین - بغداِد2) سائلون - بغداَد1) سائلون - بغداِد

27.  «عیّن ما کّل عالمات اإلعراب فیھ تقدیریّة»: 
2)  النبّى – الھدی – الّذى – األغنی1)  الوالى – أذی – کسری ـ الساعى

4)  التقوی – الفتی – األذی – لیلی3)  جنّتان – قوّى – المرضی – التأنّى

28. «عیِّن الخطأ فی إعراب االسم المنقوص:»
2)  وجدت فی الصحراء، راعٍ یُفتّش عن أغنامھ المفقودة!1)  مکانة کّل ساعٍ فی الخیر رفیعة جدّاً عند جمیع الناس!
4)  یدعو الجنود ربّھم لیالی الھجوم حتّی ینصرھم هللا!3)  یجب علیک أن تکون إنساناً عالی الھّمة فی حیاتک!

29.  عیّن الخطأ (فی اإلعراب الفرعی):
2)  أجابنی الطالبان الذکیّان علی سؤالی.1)  إن أکرمت والدیک فکالھما رضیا عنک!

4)  عسی أن تُثمر ھاتان الشجرتین الباسقتین.3)  جعل ّ� للفیل اُذنین طویلتین.

30. عیّن ما لیس فیھ من عالمات اإلعراب الفرعیّة:
2)  رأیتک فی لیلة ظلماء فما عرفتک!1)  أخی! اِرحمنی فأنا أحتاج إلی معونتک!

4)  أتعتمدون علی بخالء الناس، و أنتم تعرفونھم!3)  اُختی! لماذا ال تعلمین عمالً یساعد اُّمک!

31.  عیّن األسماء المقصورة: «اِلزموا التّقوی و ال تتّبعوا َھواکم فی الحیاة الدنیا!»:
4)  التقوی ـ َھوی ـ الحیاة3)  التقوی ـ َھوی ـ الدّنیا2)  التقوی ـ الدنیا1)  َھَوی ـ الدنیا
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32. في أّيِ عبارة ما جاءت عالمة تقدیریّة لإلعراب؟
2) نحن بحاجة إلی القاضي العاِدل!1) «ھو الّذي أرسل رسولھ بالُھدَی»

4) شاَھدنا قاضي المدینة یحکم بالعدِل في المحکمة!3) إرغام العدی في ازدیاد علمنا!

33. عیّن ما فیھ عالمات اإلعراب التقدیریّة و المحلیّة معاً:
2)  تطیر الخفافیش في اللیالي بمساعدة آذانھا! 1) إّن المعاني في ھذا الکتاب تبیّن جیّداً!

4)  ال خیَر فی ماٍل یُوفّر مجال الذنوب! 3) رَکب الفارُس الماشي و أوصلھ إلی المدینة!

 
34.   عیِّن فعالً عالمة إعرابھ فرعیّة: 

2)  اُختی علیِک أن تندَمي علی ما یُسبّب اضطرابِک في االمتحان!1)   علی الُمحِسن أن یُحِسَن الفقراء إحسان الّصادقین! 
4)  تُعلِّمني الحیاة عدم اإلعتماد علی من ال یُعَرف کامالً!3)   حدیقتنا سوف تتزیّن باألزھار الجمیلة بعد ذھاب الّشتاء! 

35. عیّن الخطأ في عالمة اإلعراب الفرعیّة:
2) إحترم الّصادقین في حیاتک! 1) الوالدان ال یُحبّان الکسالن! 

4) لصالة الجمعة رکعتاِن! 3) شّجعَنا المعلّمین في تألیف المقاالِت العلمیِّة! 

36. عیّن ما لیس فیھ عالمات محلیّة لإلعراب:
1) یکتب ھذان التّلمیذان تمارین کثیرة في البیت! 

 
2) ھو الّذی أرسل رسولھ بالھدی! 

 
4) أطلب من شبابنا التُمّسک باإلستقالل و الحَریّة! 3) اُحبُّ من یُساعد اآلخرین! 

37.  عیّن ما لیس فیھ نون اإلعراب:
1)  إن تعم۫لَن أعمال الخیر فلُکّن أجر عظیم عند هللا!

2)  أنت تجتھدین في أداء واجباتک الدراسیّة أکثر األحیان!
3)  کان ھذان المسافران یسافران إلی نقاط کثیرة طول الّسنة!

4)   إّن علماء التّغذیة یعتبرون اللّبن من أفضل الموادّ الغذائیّة! 

38.  عیِّن العبارة الّتی کّل أسمانھا معرفة:
2)  و أخذ في ھذه الحفلة بعض الّطالب جوائز ثمینةً!1)  ال تُعاشر من ینظر إلی الدّنیا بتشاؤم و اضطراب! 

4)  َمن قاَل: ھذا من عاداتنا الحسنة؟!3)  ذھبت إلی أصفھان مع اُسرتي في ھذا الّصیف! 

 
39.  عیِّن جمعاً سالماً للمؤنث لھ عالمة فرعیّة:  

1)  من الُمؤّکد أّن اآلیات الّتي نزلت علی قلب النبّي (ص) تھدي العاقل إلی الجنّة! 

 
2)  ھناک إشارات علمیّة في القرآن و العلم لھ الفضل في اِکتشافھا!  

3)  َھل تعرُف أّن المسلمین قد صاروا من المؤلّفین في جمیع المجاالت العلمیّة!  
4)  لحفظ آیات القرآن برکات کثیرة لمن یحفظھا و یعمُل بھا!  

 
40.  عیّن عالمة اإلعراب التّقدیریّة: 

 
1)  فاز الفریق الثّاني في المسابقات العلمیّة! 

 
2)  رأي الحاکِم أنقذک في ھذا األمر! 

 
3)  النّاس یحبّون القاضي العادل فقط! 

 
4)  إّن المعاصي تُبعدنا عن طریق الحّق! 

41. آسمان ها و زمین به چه اساس و پایه اي پابرجاست؟
4) رحمت3) اراده2) علم1) عدل

42. امام حسین (ع) زندگی با چه کسانی را ننگ و خواري دانسته اند؟
4) گناهکاران3) جاهالن2) بی خردان1) ظالمان
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ا أُنِذُروا ُمعِرُضوَن   مستفاد نمی  ى َوالَِّذیَن َكفَُروا َعمَّ 43. کدام مفهوم از آیه ي َما َخلَقنَا السََّماَواِت َواألَرَض َوَما بَینَُھَما إِالَّ بِالَحّقِ َوأََجٍل ُمَسم�
گردد؟

1) تفاوت میان دنیا و آخرت و اعالم زندگی حقیقی در توجه به آخرت
2) کافران حق بودن جهان را درك می کنند اما از آن روي گردانند و راه غفلت از مرگ پیش گرفته اند.

3) حق بودن جهان معلول داشتن سرآمد مشخص و آینده روشن است.
4) آفرینش جهان چیزي جز بر پایه ي حق نیست.

44. کدام آیه بیانگر« حتمی بودن بودن قیامت» و چه آیه اي بیانگر ضرورت معاد در پرتوي عدل الهی می باشد؟
ُ َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو لَیْجَمعَنَُّكْم إِلَى یْوِم اْلِقیاَمِة ...   َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بَینَُھَما بَاِطًال ... َّ�   (1

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدیَن فِي اْألَْرِض ... ُ َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو لَیْجَمعَنَُّكْم إِلَى یْوِم اْلِقیاَمِة ... -  أَْم نَْجعَُل الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َّ�    (2
3)   َافََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَینَا َال تُْرَجعُوَن- َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بَینَُھَما بَاِطًال ...

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدیَن فِي اْألَْرِض ... 4)    َوَمْن أََرادَ اْآلِخَرةَ َوَسعَى لََھا َسْعیَھا َوُھَو ُمْؤِمٌن ... - أَْم نَْجعَُل الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
45. هرگاه بخواهیم حّقانیّت رستاخیز را «مبتنی بر عدل و حکمت خداوند» اثبات کنیم، به ترتیب پیام آیات .................. و ..................

 
حاکی از این موضوع می باشد.

 
1) ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض- ام نجعل المتّقین کالفّجار 

 
2) افحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم الینا ال تُرَجعون- ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض 

 
3) ما خلقنا الّسماء و االرض و ما بینھما باطالً ذلک ظّن الّذین کفروا- افحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم الینا ال تُرَجعون 

 
4)  ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض- افحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم الینا ال تُرَجعون 

46. همواري مسیر آزادي انسان ها در پرتو. .................. عینیت می یابد و آن گاه که انسان بداند ..................  آخرت او زیباتر خواهد
شد، ..................  به منصۀ ظهور رسیده است.

1) شهادت - با همت خستگی ناپذیر در عبادت خدا کوشیدن - اولین پیامد نگرش الهی به مرگ
2) جهاد و مبارزه - با تالش و توان بسیار در خدمت به خلق خدا کوشیدن - دومین پیامد نگرش الهی به مرگ

3) شهادت - با تالش و توان بسیار در خدمت به خلق خدا کوشیدن - اولین پیامد نگرش الهی به مرگ

 
4) جهاد و مبارزه - با همت خستگی ناپذیر در عبادت خدا کوشیدن - دومین پیامد نگرش الهی به مرگ 
47. کدام آیه ي شریفه، معرفت و دانایی مستمر را شرط انتخاب حیات حقیقی و راستین معرفی می نماید؟

 
1) (َو من اراد اآلخرة و سعی لھا سعیھا و ھو مؤمٌن فاولئک کاَن سعیھم مشکوراً)

2) (و ما ھذه الحیاة الدّنیا اّال لھٌو و لعّب و اّن الدّار اآلخرة لھی الحیوان لو کانوا یعلمون)
3) (من آمن با� و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوٌف علیھم و ال ھم یحزنون)

 
4) (الّذین ضل� سعیھم فی الحیاة الدّنیا و ھم یحسبون أنّھم یحسنون ُصنعاً)

48. «رستاخیز زمین، یاد آور رستاخیز انسان است» پیام برداشت شده از کدام یک از آیات شریفه ي زیر است؟

 
1)   «و ضرب لنا مثالً و نسی خلقھ قال من یحیی العظام و ھی رمیم قل یحیھا الّذی انشأھا اّول مّرة» 

2)   «قل سیروا فی االرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثّم هللا ینشیء النّشأة اآلخرة اّن هللا علی کّل شیٍء قدیٌر» 
3)  «و من ءایاتھ منامکم باللّیل والنّھار ابتغاؤکم من فضلھ اّن فی ذلک الیات لقوم یسمعون»

4)   «و هللا الّذی ارسل الّریاح فتثیر سحاباً فسقناه الی بلٍد میٍّت فاحیینا بھ االرِض بعد موتھا کذلک النّشور» 
49. مطابق با آیات قرآن کریم، چه کسانی مشمول «فحبطت اعمالهم»هستند؟

 
1)  «اّن الذین ال یرجون لقائنا»  

2)  «و الّذین کفروا عّما انذروا معرضون» 

 
3)  «ھو رضوا بالحیاة الدّنیا»  

4)  «و ھم یحسبون انھم یحسبون صنعاً»  
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50. افراد زیانکار در دنیا چه دیدگاهی نسبت به خود دارند و چگونه رفتار می نمایند؟

 
1)  «یَْحَسبُوَن أَنَُّھْم یُْحِسنُوَن ُصْنعًا» - «َكفَُروا بِآیَاِت َربِِّھْم َوِلقَائِِھ» 

 
2)  «الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُُھْم فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا» - «َكفَُروا بِآیَاِت َربِِّھْم َوِلقَائِِھ» 

 
3)  «یَْحَسبُوَن أَنَُّھْم یُْحِسنُوَن ُصْنعًا» - «َرُضوا بِاْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َواْطَمأَنُّوا بَِھا» 

 
4)  «الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُُھْم فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا» - «َرُضوا بِاْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َواْطَمأَنُّوا بَِھا» 

51. استنباط این جمله از آیه ي شریفه  هللا نور الَّسماوات و االرض   بر نمی خیزد که .................. .
2) هر موجودي به ذات نورانی خداوند وابسته است.1) حقیقت خداوند عین نور و روشنایست.

4) هر پدیده اي به واسطه نور الهی نمایانگر وجود خود است.3) آفریدگان تجلی نور الهی بر هستی هستند.

52. با دقت نظر در پیام آیات شریفه ي أفرأَیتٌم ما تحرثون أ أنتم تزرعونھ ام نحن الّزارعون در می یابیم که ..................
1) در جهان بینی توحیدي، اعتقاد و باور قدرت تدبیر براي هر یک از مخلوقات، گرفتار آمدن در شرك خالقیت را به همراه دارد.

2) انسان با نگرش و بینش موحدانه به عرصه ي عالم و پهنه ي زندگی، براي صانع این جهان، جز یکتایی را نمی پذیرد.
3) هرگاه تأثیرگذاري موجودات را وابسته به خدا و مشیّت او بدانیم، درکی مطابق با حقیقت و نگرش توحیدي داشته ایم.

4) مطابق با آموزه هاي دینی و توحیدي، حّق تصرف مخلوق در اشیاء، منوط به اذن الهی و در مسیر و مجراي اراده ي اوست.
53. این که نظام هاي سیاسی حاکم بر جهان بیش تر شرك آلودند، معلول .................. بوده و منظور از این نوع شرك در دنیاي جدید

می باشد.
1) عدم تبعیت از فرمان ها و دین خدا - شرك در ربوبیّت
2) عدم تبعیت از فرمان ها و دین خدا - شرك در عبادت

3) عدم آگاهی مردم از دین و نظام هاي دینی - شرك در ربوبیّت
4) عدم آگاهی مردم از دین و نظام هاي دینی - شرك در عبادت

54. در چه صورت یک چیز خودش همواره هست و چه چیزي براي موجود بودن، نیازمند دیگري نیست؟
1) اگر نیازمندي خود به خدا را بهتر درك کند - هر چیزي که وجودش عین ذاتش باشد.

2) اگر ذات و حقیقتش مساوي با موجود بودن باشد - هر چیزي که وجودش عین ذاتش باشد.
3) اگر ذات و حقیقتش مساوي با موجود بودن باشد - هر چیزي که هستی اش خارج از ذات باشد.

4) اگر نیازمندي خود به خدا را بهتر درك کند - هر چیزي که هستی اش خارج از ذات باشد.
55. این که خداوند جهان را به سوي مقصدي که برایش معین فرموده، هدایت می نماید، اشاره به توحید در ..................  دارد و این

موضوع در آیه ي شریفه ي ..................  ترسیم شده است.
1) ربوبیت - «ما لھم من دونھ من ولّی و ال یشرک فی حکمھ احداً» 

 
2) والیت - «ما لھم من دونھ من ولّی و ال یشرک فی حکمھ احداً» 

 
3) والیت - «افرأیتم ما تحرثون أ انتم تزرعونھ ام نحن الّزارعون» 

 
4) ربوبیت - «افرایتم ما تحرثون أ انتم تزرعونھ ام نحن الّزارعون» 

56. چرا اگر خدا بخواهد می تواند ما را ببرد و مخلوقات دیگري به جاي ما بیاورد و درك بهتر فقر و نیازمندي انسان ها در برابر خداوند
نتیجه ي چیست؟

1) چون تنها وجود بی نیاز خداست – کامل تر شدن انسان ها به معناي حقیقی
2) چون وجود ما و سایر مخلوقات وابسته به خداست – کامل تر شدن انسان ها به معناي حقیقی

3) چون وجود ما و سایر مخلوقات وابسته به خداست – تقویت بندگی و عبودیتشان در پیشگاه خدا
4) چون تنها وجود بی نیاز خداست – تقویت بندگی و عبودیتشان در پیشگاه خدا

57. باتوجه به آیات قرآن کریم، اگر بگوییم که خداوند انسان ها را با ارسال رسوالن به سوي اهدافشان سوق می دهد، وظیفه ي انسا ن 
ها در قبال اعتقاد به این امر، چیست؟

 
1) فقد استمسک بالعروة الوثقی 

 
2) قل هللا خالق کلی شیء 

4) أن اعبدوا هللا و اجتنبوا الّطاغوت 3) لئِن أْنَجْیتَنَا ِمن ھِذِه لَنَکونَنَّ ِمَن الشَّاِکِریَن 
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58. با دقت در آیه ي شریفه ي (اَتخذوا اَحباَرُهم َو َرهبانَُهم اَربابًا ِمن دوِن اِهللا و  الَمسیح ابن َمرَیَم َو ما أِمروا اِلّا لَِیعبُدوا اِلهًا واِحداً) کدام

 
مورد تبیین می گردد؟

1) علیت شرك عبادي جامعه ي مسیحیت و معلولیت شرك ربوبی آنها
2) علیت شرك ربوبی جامعه ي مسیحیت و معلولیت شرك عبادي آنها

3) علیت توحید عبادي و معلولیت تسبیح و تنزیه خداوند در جامعه ي مسیحیت
4) علیت تسبیح و تنزیه خداوند درجامعه ي مسیحیت و معلولیت توحید عبادي

ِھ َرسوالً ) و ( ُھو الذی یُسیِرُکم فِی البّر والبحِر ) به کدام 59. به ترتیب آیات شریفه ي ( َوالیُشِرُک فی ُحکِمِھ اََحداً )، ( َولَقَد بَعَثنا فی ُکل اُمَّ

 
یک از مراتب توحید اشاره می نماید؟

2) والیت- ربوبیت- ربوبیت1) والیت- ربوبیت- والیت

 
4) ربوبیت- والیت – والیت3) ربوبیت – ربوبیت – والیت 

 
60. چرا خداوند در میان هر اّمتی رسولی را برانگیخته و به این مقام مبعوث فرموده است؟

«اَِن اْعبُدوا هللا َو اجتنبوا الّطاغوت» (1
 
ا یُْشِرکون» «ُسبحانَھُ َعمَّ (2

«َو اِلَی هللا عاقِبَةُ اْالُمور» (3
 
«ایّاَک نَْعبُدُ َو ایّاَک نَْستَعین» (4

61. The central Mountains .................. for hundreds of kilometers from north to south.
1) reacts 2) hits 3) stretches 4) locates

62.  The rice is  .................. in a large building near the village.
1) designed 2) involved 3) stored 4) manufactured

63. Please don't .................. me with stupid things now _ I'm busy.
1) carry 2) weigh 3) bother 4) refer

64. I find it almost impossible to hold a meeting to .................. this tomorrow afternoon.
1) discuss 2) define 3) lift 4) create

65. You can attract the people's attention by .................. main points.
1) to emphasize 2) emphasizing 3) emphasized 4) emphasize

66. Parents are naturally .................. for their children. Even when they are grown up.
1) anxious 2) efficient 3) regular 4) confident

67. Higher forms of animals, .................. human beings, have a variety of systems in their bodies.
1) containing 2) including 3) making 4) consisting

68. The .................. of the research is to try and find out more about the causes of the disease.
1) support 2) purpose 3) contact 4) quality

69. A good amount of exercise every morning is  .................. believed to help you be healthy.
1) commonly 2) smoothly 3) brilliantly 4) emotionally

70. It started to rain .................. we arrived at the beach.
1) while 2) since 3) when 4) whether

71. Don’t worry. .................. you are successful, you can, at least, be sure that you tried your hardest.
1) Because of 2) While 3) Whether or not 4) During

72. Nowadays my father is .................. busy constructing a new department store.
1) actively 2) smoothly 3) similarly 4) emotionally
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73. You need a physiologist, your body isn't .................. enough. You can't move easily.
 1) excess

 
2) flexible

 
3) emergency 4) particular

74. Children are required to go to school .................. .
1) successfully 2) recently 3) regularly 4) efficiently

75.  The new teacher  ..................  his class norms because of their importance.
1) robbed 2) rose 3) respected 4) restated

76. Many people are nowadays concerned about the heat  ..................  in the atmosphere … so many problems
to the environment.

1) trapping / causing 2) trapped / caused
3) trapping / caused 4) trapped / causing

 77. They were looking for a software package that was ………. enough for a range of abilities. 
1) repetitive

 
2) flexible 3) global

 
4) similar

78. It would be wise to save some money .................. there may be unexpected or extra expenses later.
1) so that

 
2) whether 3) though

 
4) as

79. Don't miss this tablet. Take one every other day. It .................. you against flu throughout winter.
1) protects 2) practices 3) affects 4) bends

80. Unless you make sure that your body receives all the  .................. it needs, I don't think you will begin to feel
healthy.

 1) profits 2) nutrients 3) features 4) clues



وقت : 165   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 150نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.زمین شناسی:2.علوم زمین:3.ریاضی عمومی پیش دانشگاھی و پایھ:4.زیست پیش دانشگاھی:5.زیست شناسی و آزمایشگاه 1:6.فیزیک 2:7.فیزیک

3:8.فیزیک پیش دانشگاھی:9.شیمی 3 و آزمایشگاه:10.شیمی پیش دانشگاھی

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

81. در شکل شناسی بستر اقیانوسها ، مسطح ترین بخش حوضه هاي اقیانوسی به کدام نام موسوم است؟
4) پشته هاي اقیانوسی3) خیز قاره2) دشت مغاکی1) فالت قاره

( 82. اگر یک کیلوگرم آب دریا تبخیر شود، چه مقدار نمک طعام به دست می آید؟    (سراسري 
4) بیش تر از  گرم3) بین  تا  گرم2) تقریبًا  گرم1) تقریبًا  گرم

83. حد زمین شناسی حوضه هاي اقیانوسی را کجا در نظر می گیرند؟
4) خط ساحلی3) خیز قاره2) فالت قاره1) سراشیب قاره

84. تغییر در کدام یک، عامل مؤثر در به وجود آمدن جریان دریایی «البرادور» است؟
4) مواد معلق3) مواد محلول2) دماي آب1) دماي هوا

85. نمودار مقابل می تواند نشانه ي کدام ویژگی آب دریا باشد؟
1) چگالی

2) دما
3) شوري

4) فشار

86. در اعماق دریاي سیاه، مقادیر زیادي مواد آلی سیاه رنگ بدون تغییر رسوب کرده اند. علت آن کدام است؟
4) کاهش دماي آب در اعماق دریا3) تبخیر شدید آب دریا2) فقدان جریان هاي دریایی1) شکل بستر نامناسب

87. جریان هاي دریایی حاصل از وزش باد، معموًال داراي کدام ویژگی ها هستند؟
4) سرد یا گرم ولی قائم3) آرام و عمیق2) سریع و کم عمق1) وسیع و کم عمق

88. منیزیم را با کدام ترکیب هاي شیمیایی می توان از آب دریا جداسازي کرد؟
4) اکسید و سولفات3) کلرید و کربنات2) سولفات و کربنات1) کلرید و سولفات

89. کدام عبارت توصیف مناسب تري از حاشیه قاره را ارائه می دهد؟
1) آخرین حد مد تا انتهاي خیز قاره

2) فاصله ي بین خط ساحلی تا انتهاي فالت قاره
3) منطقه اي بین خط ساحلی تا ابتداي خیز قاره

4) بخش کم شیب مناطق کم عمق تا ابتداي شیب قاره

 
90. کدام گزینه نادرست است؟

1) آن بخش از ذخایر نفتی دنیا که در دریاها قرار دارند، در فالت قاره واقع شده اند.
2) به مجموع شیب قاره و خیزقاره حاشیه قاره می گویند.

3) در پشته ي اقیانوسی اطلس، فعالیت هاي آتشفشانی و زمین لرزه اي فراوان وجود دارد.
4) حد زمین شناسی حوضه هاي اقیانوسی، منطقه اي پرشیب از بستر اقیانوس است که از فالت قاره تا خیز قاره ادامه دارد.

91. کدام یک از خشکی هاي زیر، قسمتی از قاره لورازیا بوده است؟
4) هندوستان3) ماداگاسکار2) گرینلند1) استرالیا

92. در کدام یک از حالت هاي زیر «گودال عمیق اقیانوسی» به وجود می آید؟
2) دور شدن دو صفحه ي اقیانوسی از هم1) لغزش دو صفحه ي مجاور، از کنار هم

4) برخورد دو صفحه ي قاره اي با هم3) برخورد صفحه ي اقیانوسی با صفحه قاره اي
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93. سنگ هاي تشکیل دهنده ي پوسته ي اقیانوسی در نقاط مختلف، از کدام جهت شباهت بیش تري با یکدیگر دارند؟
4) جهت مغناطیسی3) ضخامت2) سن1) چگالی

94. رشته کوه هاي زاگرس باید حاصل برخورد کدام دو ورقه باشد؟
4) استرالیا به آفریقا3) آفریقا به عربستان2) استرالیا به عربستان1) عربستان به آسیا

95. زمین شناسان کدام مورد را دلیل سرگردانی قطبی می دانند؟
4) حرکات بسیار کند نرم کره3) وارونگی مغناطیسی2) جابه جا شدن قاره ها1) دیناموي خود القا

96. نحوه ي تشکیل رشته کوه آپاالش با کدام مورد مشابهت دارد؟
2) رشته کوه زاگرس1) کوه هاي کنیا- کلیمانجارو

4) رشته کوه البرز3) رشته کوه میان اقیانوسی اطلس
97. چه شباهتی میان کوه کنیا و دریاي سرخ وجود دارد؟

2) هردو در اثر برخورد دو ورقه ي اقیانوسی ایجاد شده اند.1) هر دو حاصل حرکت واگراي ورقه اي هستند.
4) عامل ایجاد هر دو، نقطه ي داغ است.3) سن تشکیل هر دو آن ها یکسان است.

98. هر گاه مشخصات سه جزیره ي آتش فشانی در میانه ي ورقه ي اقیانوس آرام، مطابق جدول زیر باشد، کدام نتیجه گیري درست
است؟

1) عامل ایجاد این جزایر برخورد دو ورقه است.
2) این جزایر به علت ورقه هاي دورشونده ایجاد شده اند.

3) نقطه ي داغ به جزیره ي  نزدیک است.
4) جهت حرکت ورقه ها از غرب به شرق است.

99. قطب نماي فسیل، چه زمانی وضعیت جهت یافتگی مغناطیسی خود را حفظ می کند؟
1) گدازه ي بازالتی سرد و دما از نقطه ي کوري پایین تر باشد.

2) گدازه ي بازالتی گرم و دما از نقطه ي کوري باالتر باشد.
3) ماگماي بازالتی منجمد و در سطح قاره ها هوازده شود.

4) ماگماي آندزیتی ذوب شده و در سطح اقیانوس ها قرار گیرد.
100. به چه دلیل می توان گفت دریاي سیاه، باقی ماندة یک دریاي قدیمی به نام تتیس است؟

2) داراي بستري از جنس بازالت1) وجود آب فسیل
4) خروج زیاد و مداوم مواد آتشفشانی3) فراوانی رسوبات ضخیم

101. بین  و  چه تعداد جمله درج شود تا مجموع جمالت دنباله ي حسابی  گردد؟
 (1 (2 (3 (4

102. چندمین جمله ي دنباله ي  برابر  است؟

4) هفتم3) ششم2) پنجم1) چهارم

103.  دنباله ي  به چه عددي همگرا است؟
4) واگرا است.3) 2) 1) 

104. اگر  و  باشد. نقاطی از تابع  را بیابید که در پایین محور  ها قرار گیرد؟
 (1 (2 (3 (4

ها کدام است؟ 105. اگر  محل برخورد  با محور 

 (1 (2 (3 (4
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106. اگر  آن گاه   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

، حاصل  کدام است؟ 107. اگر 

 (1 (2 (3 (4

108. در مثلثی زاویه ي   اگر ضلع   باشد، ضلع  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

109. اگر  باشد مقدار  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

110. اگر قدر مطلق تفاضل جواب هاي معادله ي  برابر  باشد، آنگاه  کدام می تواند باشد؟

-  (1-  (2 (3 (4
111. در شکل زیر، شخص  بر چرخ و فلکی سوار است که قطر آن  متر و فاصله ي باالترین نقطه ي چرخ و فلک تا زمین  متر

)، بر حسب   از کدام معادله به دست است، فاصله ي این شخص در هر لحظه تا زمین وقتی چرخ و فلک حرکت می کند (طول
می آید؟

 (1 (2
 (3 (4

، حاصل  کدام است؟ 112. اگر 

 (1 (2 (3 (4

، مجموع چهار جمله ي دوم  برابر مجموع چهار جمله ي اول آن است. مجموع 113. در یک دنباله ي هندسی نزولی با جمله ي اول 

هشت جمله ي اول این دنباله کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

،  و  اندازه ي زاویه ي متوسط کدام است؟ 114. در مثلثی به طول اضالع 
 (1 (2 (3 (4

115. شکل روبه رو از سه مربع یکسان به طول ضلع یک تشکیل شده است. با توجه به شکل، حاصل  در شکل روبه رو
چقدر است؟

 (1 (2

 (3 (4
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116. اگر  باشد، آن گاه  شامل کدام زوج مرتب نیست؟
 (1 (2 (3 (4

 
117. دنباله هاي  به ترتیب چگونه اند؟

2) همگرا به صفر – واگرا1) همگرا به صفر – همگرا به صفر
4) همگرا به یک – همگرا به صفر3) همگرا به یک – واگرا

118. در یک دنباله ي هندسی، مجموع جمالت اول و سوم برابر  و مجموع چهار جمله ي اول آن  می باشد، مجموع  جمله ي اول
کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

119. دنباله 

4) واگرا است.3) همگرا به صفر است.2) همگرا به  است.1) همگرا به  است.

120. نمودار تابع   در نقطهي   نمودار تابع وارونش را قطع میکند. مقدار  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

121. در مثلثی که طول اضالع آن  است، مجموع کوچک ترین و بزرگ ترین زاویه هاي مثلث چند درجه است؟ 
 (1 (2 (3 (4

122. در بازه ي  نقاط نمودار سهمی  باالي خط    قرار ندارند. بیش ترین مقدار   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

،   باشد و ،   و تا طبقه ي  123. امین در مقابل یک برج  طبقه قرار گرفته است؛ اگر زاویه ي دید امین تا طبقه ي 
اختالف ارتفاع طبقه هاي  و  برابر  متر باشد، آن گاه ارتفاع این برج چند متر است؟ (زاویه ي دید نسبت به سطح افق است و

 
چشم ناظر مبناي ارتفاع ساختمان است.)

 (1 (2 (3 (4

124. اگر یکی از جواب هاي معادله ي  باشد، آن گاه جواب دیگر کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
125. شکل روبرو قسمتی از نمودار تابع   می باشد. حاصل    کدام است؟ 

 (1

 (2

 (3

 (4

، حاصل عبارت  کدام است؟ 126. اگر 

 (1 (2 (3 (4
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127. در مثلثی یکی از زاویه ها  درجه و ضلع مقابل به این زاویه  واحد است. اگر ضلع دیگر این مثلث  واحد باشد، اندازه ي
ضلع سوم کدام است؟

 ،  (1 ،  (2
 

 ،  (3 ،  (4

 
128. اگر  باشد، انتهاي کمان  در کدام ناحیه ي مثلثاتی قرار دارد؟

4) دوم و سوم3) اول و چهارم2) دوم1) اول

129.  جواب معادله ي  است. این معادله چند جواب دیگر دارد؟

4) صفر3) 2) 1) 

، آن گاه مقدار کدام است؟ 130. اگر 

 (1 (2 (3 (4

131. کدام عامل، مانع تشکیل فیبرین می شود؟
4) فاکتور 3VII) ترومبوپالستین2) فیبرینوژن1) هپارین

132. کدام سلول، دوام و بقاي بیش تري دارد؟
4) نوتروفیل3) اریترویست2) ماکروفاژ1) بازوفیل

133. کدام یک در مورد گلبول هاي سفید درست نیست؟
1) ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها در آلرژي نقش دارند.

2) منشاء ماکروفاژها از مونوسیت هاي خارج شده از مویرگ ها است.
3) طول عمر همهي گلبول هاي سفید از طول عمر گلبول هاي قرمز کم تر است.

4) نوتروفیل ها تحرك زیادي دارند و با خاصیت اندوسیتوز موجب از بین رفتن میکروب ها می شوند.
134. کدام سلول خونی است که در ترشح هیستامین نقش دارد؟

4) ائوزینوفیل3) بازوفیل2) نوتروفیل1) ماستوسیت
135. تمام سیاهرگ هاي بدن انسان، ..................

1) داراي خون تیره هستند.
2) داراي دریچه هاي النه کبوتري اند.

3) بافت پوششی سنگ فرشی ساده دارند.
4) دیواره ي قابل ارتجاع دارند که انرژي سیستول بطنی را در خود ذخیره می کنند.

136. مهره داري که دستگاه گردش خون ساده دارد نمی تواند ..................
1) داراي مویرگ هاي ششی باشد.

2) با کمک باله ي پشتی خود در هنگام حرکت تغییر جهت دهد.
3) آمونیاك را توسط دستگاه تنفسی خود دفع کند.

4) در دستگاه تنفسی خود  جفت کمان آبششی داشته باشد.

 
137. دریچه هاي منافذ قلب ملخ ..................

1) هنگام سیستول قلب، همانند دریچه هاي قلبی انسان در هنگام سیستول دهلیزها، بازند.

2)  هنگام سیستول قلب، همانند دریچه هاي سینی انسان در هنگام سیستول بطن ها، بازند.

3) هنگام دیاستول قلب، همانند دریچه هاي قلبی انسان در هنگام سیستول دهلیزها، بازند.
4) هنگام دیاستول قلب، همانند دریچه هاي سینی انسان در هنگام دیاستول بطن ها، بازند.
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138. در بیماران مبتال به .................. 

1) یرقان برخالف افراد سالم، بیلی روبین در پالسماي خون یافت می شود.
2) تاالسمی مانند مبتالیان به هموفیلی، ساخت پروتئین هموگلوبین با مشکل مواجه می شود.

3) آسم، نایژه ها تنگ می شوند.
4) دیابت شیرین نوع I مانند نوع II، فشار اسمزي پالسما افزایش می یابد.

 
139. کدام عبارت در مورد پرندگان نادرست است؟

1) بالک، بخشی از پنجه ي بال محسوب می شود.
2) به هنگام بازدم، هوا وارد شش ها می شود.

3) گوارش مکانیکی غذا از سنگ دان آغاز می شود.
4) با انقباض بطن راست خون تیره وارد سرخرگ می شود.

140. باتوجه به منحنی زیر، در نقطه ي A بر خالف .................. 
C (1، صدایی طوالنی تر و بم تر از صداي دّوم قلب شنیده می شود.

D (2، سلول هاي مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند.
B (3، جریان الکتریکی به شبکه ي گرهی دیواره ي میوکارد بطن ها منتشر می شود.

 
E (4، جریان الکتریکی از گره سینوسی- دهلیزي به تارهاي ماهیچه ي دهلیزي سرایت می کند. 

 
141. همه ي .................. ، می توانند همانند ائوزینوفیلها، .................. 

1) آگرانولوسیتهایی که لیزوزوم فراوان دارند- تا بیش از یک سال زنده بمانند.
2) گرانولوسیتهایی که تحرك زیادي دارند- نوعی مادهي گشادکنندهي رگی بسازند.

3) آگرانولوسیتهایی که در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنند- با صرف انرژي، میکروبها را ببلعند.

 
4) گرانولوسیتهایی که در گروه فاگوسیتها هستند- نوعی مادهي ضد انعقاد خون ترشح کنند. 

142. در الکتروکاردیوگراف مقابل، هم زمان با مرحله مشخص شده کدام یک از رویدادهاي زیر اتفاق می افتد؟ 
1) فشار بر روي دریچه هاي سینی باعث باز شدن آن ها می شود.

2) فشار بر روي دریچه هاي دهلیزي- بطنی، مانع بازگشت خون به بطن ها می شود.
3) فشار ایجاد شده باعث باز ماندن دریچه سه لختی قلب می شود.

4) خون داراي اکسیژن می تواند در حال خروج از قلب باشد.

 
143. چند عبارت جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 

 
الف) خونی که وارد ماهیچه خیاطه و هیپوتاالموس می شود با یک سرخرگ از قلب خارج شده است.

 
ب) بسته شدن رگی که ویتامین D را جذب می کند باعث افزایش آب میان بافتی می شود.

 
ج) گلوکز حاصل از هیدرولیز گلیکوژن پس از جذب از روده ابتدا وارد کبد می شود.

د) لنف جمع آوري شده از روده و مغز در نهایت به یکی از سیاهرگ هاي بدن می ریزد.
 (1 (2 (3 (4 4321
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144. در یک فرد سالم، .................. لنفی روده، ..................
1) گره هاي- هورمونی به داخل خون ترشح می نمایند.

2) مویرگ هاي- با الیه اي از پلی ساکارید ها پوشیده شده اند.
3) گره هاي- داراي سلول هایی با قطر  برابر گلبول قرمز اند.

4) مویرگ هاي- در بازگرداندن لنف به سیاهرگ هاي بدن نقش دارند.

 
145.  چند مورد جمله ي زیر را به درستی کامل می کند؟

«طی دوره ي کاري قلب در انسانی که در حال استراحت است، .................. »

 
الف) مدت دیاستول دهلیزها،  هفت برابر سیستول دهلیزها است.

 
ب) زمانی که دهلیزها در حال سیستول اند، بطن ها در حال دیاستول اند.

 
ج) هم زمان بودن دیاستول دهلیزها و بطن ها امکان پذیر نیست.

 
د) مدت زمان باز بودن دریچه هاي دهلیزي - بطنی، بیش از باز بودن دریچه هاي سینی شکل است.

 (1 (2 (3 (4

 
146. بافت   .................. برخالف بافت   .................. از نوع بافت پیوندي است.

 
2) گره پیشاهنگ قلب / صفاق1) کاردیا / آبشامه ي قلب  

 
4) زیرمخاطی/دریچه هاي ابتداي مویرگ خونی3) گره دهلیزي – بطنی / دریچه ي میترال    

 
147. کانون زایش تحریک و انقباض قلب در یک فرد بالغ و سالم، .................. 

1) داراي سلول هاي ماهیچه اي تخصص یافته اي است که به صورت گره ها و الیاف سازمان بندي شده اند.
2) فقط در دیواره ي پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زیرین وجود دارد.
3) بافت تمایز نیافته اي است که نمی تواند جزو یکی از بافت هاي اصلی بدن قرار گیرد.

4) نمی تواند پیام را از محل عایق بین دهلیزها و بطن ها عبور دهد.

 
148. در مسیر گردش خون انسانی هر رگی که داراي خون .................. باشد .................. 

1) روشن – بخشی از انرژي سیستول قلب را در دیوارة خود ذخیره می کند و در دیاستول به خون بر می گرداند.
2) تیره – با داشتن قطر زیاد و مقاومت کم دیوارة خود می تواند حجم زیادي از خون را در خود جاي دهد.

3) تیره – نیاز به فشار نسبتًا زیاد براي غلبه بر نیروهاي مقاوم در برابر حرکت خون دارد.
4) روشن – در بین الیۀ پیوندي بیرونی و الیۀ پوششی درونی، سلول هاي دوکی شکل تک هسته اي دارد.

149. در مادة بین سلولِی گرانولوسیت هاي خونی،  .................. یافت نمی شود.
1) هموگلوبین برخالف پادتن

2) فیبرینوژن همانند ترومبوپالستین
3) فنیل آالنین برخالف پروترومبین

4) اریتروپویتین همانند گاسترین
150. به طور معمول، کدام ویژگی، مربوط به نوعی ترکیب شیمیایی است که منشأ دو مادة اصلی رنگی صفرا محسوب می شود؟

1) در پی هر بار فعالیت، مجدداً تولید می شود.
2) نسبت به هر نوع تغییر دمایی حساس است.

3) شکل فضایی آن تحت تأثیر پروتئاز تغییر می کند.
4) در سلول هایی با سطح  میکرومتر مربع یافت می شود.

151. در اندام حرکتی جلویی خفاش، ..................
1) انگشت شست به اندازه ي سایر انگشتان دراز و باریک گردیده است.

2) بندهاي انگشتان از بین رفته و پنجمین انگشت دست تحلیل رفته و فاقد نقش است.
3) انگشتان بند دار به همراه استخوان هاي کف دست و ساعد در تشکیل بال شرکت می کنند.

4) استخوان هاي کف دست بلند گردیده و با استخوان هاي زند زیرین و زند زبرین مفصل می شوند.
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% باشد، فراوانی پسران خالص با الله ي گوش آزاد چند 152. اگر  در  جمعیتی فراوانی  افرادي با  الله ي  گوش  (نرمه گوش) آزاد 
درصد است؟

 (1 (2 (3 (4
153.  .................. همولوگ .................. نیست.

2) ران مار- ران سوسمار1) بال سهره هاي کامرونی - اندام حرکتی جلویی سوسمار
4) بال خفاش - اندام حرکتی جلویی موش3) بال بیستون بتوالریا - بال سهره ي حشره خوار

154. بخشی از گیاه براسیکااولراسه که در ایجاد کلم بروکسل نقش داشته است، ..................
1) همانند بخش ایجاد کننده ي کلم بروکلی اندام زایشی است.

2) برخالف بخش ایجاد کننده ي کلم برگ داراي کوتیکول است.
3) عالوه بر تراکئید داراي عناصر آوندي است.

4) برخالف بخش ایجاد کننده ي کلم گل، فاقد استروما است.
155. در یک جمعیت متعادل، صفت گودي روي چانه یک صفت دو اللی با رابطه ي غالب و مغلوبی مفروض است. اگر فراوانی افراد

هتروزیگوس،  برابر فراوانی افراد فاقد گودي روي چانه باشند. در این صورت چه نسبتی از افراد داراي گودي روي چانه،
هتروزیگوس هستند؟

 (1 (2 (3 (4

156. در جمعیتی در تعادل هاردي- وینبرگ، براي صفت اتوزومی مغلوب اگر فراوانی نسبی الل غالب نصف الل مغلوب بیماري زا باشد،
حدوداً چند درصد مردان، به بیماري مبتال هستند؟

 (1 (2 (3 (4
157. کدام عبارت براي تکمیل جملهي زیر نامناسب است؟

 
«در جمعیتی از بزرگساالن که در آن .................. »

1)  درصد از افراد قادر به تشخیص مزهي فنیل تیوکاربامید نیستند، فراوانی مردان ناخالص  درصد است.

 
2)  درصد از افراد به هانتینگتون مبتال هستند، فراوانی زنان خالص غالب  درصد است. 

3)  درصد از افراد فاقد مو روي بند انگشتان خود هستند، فراوانی مردان خالص غالب  درصد است. 
4)  درصد از افراد داراي گودي روي چانه هستند، فراوانی زنان ناخالص  درصد است.

158. طبق نظریه ي ترکیبی انتخاب طبیعی، گوناگونی ژنی در جمعیت ها، منجر به .................. نمی شود.
2) افزایش نسبی فنوتیپ هاي سازگار1) تغییر سهم نسبی هر فرد در تشکیل خزانه ي ژنی

4) پیدایش گونه هاي جدید3) تغییر در فراوانی نسبی آلل ها
159. - چند مورد جمله ي مقابل را به درستی کامل می کند؟ «درخت هاي تبار زایشی .................. » 

 
الف) شواهدي براي تغییر گونه ها فراهم می آورند. 

 
ب) چگونگی ارتباط تحولی جانداران را نشان می دهند. 

 
ج) براساس اطالعات حاصل از پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها رسم می شوند. 

 
4) 3) 2) 1) صفر 

160. کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ «استخوان هاي .................. »
1) کف دست در مهره داران اساس ساختاري یکسانی دارند.

2) ران و لگن در مار و سوسمار همولوگ اند.
3) کف دست در پنگوئن نسبت به تمساح تعداد کمتري دارد.

4) کف دست خفاش همگی به همراه انگشتان دراز شده و بال را ایجاد کرده است.
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% افراد یک جمعیت در تعادل هاردي – واینبرگ مبتال به بیماري آلکاپتونوریا (اتوزومی مغلوب) هستند. نسبت پسران ناقل  .161
بیماري به افراد خالص این جمعیت  .................. است.

 (1 (2 (3 (4

162. کدام جمله درست است؟
1) ران سوسمار مانند ران مار اندامی وستیجیال محسوب می شود.

2) حفره ي گلویی در دوزیستان نابالغ همانند حفره گلویی تمام مهره داران اندامی وستیجیال محسوب می شود.
3) بال بیستون بتوالریا همولوگ بال سسک سینه سرخ است.

4) لگن مار برخالف لگن سوسمار اندامی وستیجیال است.

 
163. کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟

1)  براساس نظریه ي المارك تمام صفات اکتسابی، ارثی می شوند.
2) داروین همانند المارك به موروثی شدن صفات اکتسابی اعتقاد داشت.

3) طبق نظریه ي داروین، افرادي که فرصت انتقال صفت مطلوب خود را به نسل بعد دارند، با گذشت زمان آن را در جمعیت افزایش
می دهند.

4) داروین همانند مالتوس، به رشد جمعیت انسانی که همواره به صورت تصاعد هندسی است، معتقد نبود.

 
164. چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

 
الف) اولین مولکول خود همانند ساز نوعی پلی مراز است.

 
ب) تمام مهره داران در دوران جنینی حفره ي گلویی دارند.

 
ج) مالنینی شدن صنعتی یعنی تیره شدن رنگ جاندار به علت آلودگی صنعتی.

 
د) براساس نظریه ي لیل، سطح زمین در گذر زمان متحمل تغییراتی شده است.

 (1 (2 (3 (4
165. هر رویانی که در دوران بلوغ ..................

1) حفره ي گلویی را حفظ کرده باشد، گردش خون مضاعف نیز در دوران بلوغ پیدا کرده است.
2) حفره ي گلویی خود را از دست داده باشد، دم خود را نیز از دست داده است.

3) چهار اندام حرکتی را حفظ کرده باشد، آبشش هاي خود را نیز حفظ کرده است.
4) چهار جوانه حرکتی را به اندام هاي حرکتی تبدیل کرده باشد، داراي حفره ي گلویی بوده است.

 
166. چند مورد از موارد نام برده شده از اعتقادات داروین بود؟

 
الف) ارثی شدن صفت هاي اکتسابی    

 
ب) تحول ناگهانی و سریع گونه ها در انقراض هاي گروهی

 
ج) تغییر و تحول جمعیت ها در راستاي تغییرات محیطی

د) تشابه داشتن جانداران موجود در مناطق جغرافیایی نزدیک و مشابه
 (1 (2 (3 (4

 
167. کدام موارد جمله ي مقابل را به درستی کامل می کند؟ «ران مار .................. »

 
الف) با ران تمساح همولوگ است.

 
ب) همانند ران تمساح وستیجیال است.

ج) بازمانده ي ران سایر خزندگان است.
1) فقط الف

 
4) الف، ب و ج3) الف و ج2) فقط ج 
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168. چند جمله از جمالت زیر در مورد تغییر گونه ها درست می باشد؟

الف) المارك اعتقاد داشت که افراد یک جمعیت در اثر تغییر شرایط محیطی، می توانند تغییر کنند.
ب) بنابر نظریۀ انتخاب طبیعی داروین، جمعیت ها در پاسخ به محیط خود تغییر می کنند.

 
ج) طبق نظریۀ المارك، هر صفت اکتسابی به نسل هاي بعدي منتقل می شود.

د) طبق نظریۀ داروین، جانداران براي سازش بیشتر، در راستاي تغییرات محیط تغییر می کنند.
 (1 (2 (3 (4

 
169. کدام گزینه در مورد جمعیت هاي در تعادل  هاردي – واینبرگ درست است؟

1) اگر مجموع فراوانی نسبی الل هاي یک صفت در خزانۀ ژنی برابر با یک باشد، آن جمعیت به طور حتم در تعادل  هاردي – واینبرگ
است.

2) نسبت افرادي که فنوتیپ غالب را نشان می دهند به افرادي که فنوتیپ مغلوب را نشان می ددهند، در این جمعیت ها برابر یک است.
3) فراوانی نسبت الل هاي غالب همواره از فراوانی نسبی الل هاي مغلوب بیشتر است.

4) در این جمعیت ها، هیچ تغییري در فراوانی نسبی الل ها در نسل هاي متوالی صورت نمی گیرد.
170. کدام عبارت نادرست است؟

1) آثار تغییر گونه ها هم در نوکلئیک اسیدها و هم در پروتئین ها ثبت شده است.
2) داروین در سفر دریایی خود شواهدي علیه نظریۀ ثابت ماندن گونه ها کشف کرد.

3) براسیکا اولراسه نیاي مشترك گونه هاي کلم بروکلی، کلم بروکسل، کلم گل و کلم برگ است.
4) در پستانداران و مهره دارانی با کیسه هاي هوادار، اندام حرکتی جلویی اساس ساختاري یکسانی دارد.

171. گلوله اي در شرایط خالء از ارتفاع   رها می شود و در لحظه اي که به  متري سطح زمین می رسد بزرگی سرعتش   می

( شود. این گلوله چند ثانیه پس از رها شدن به زمین می رسد؟ ( 

 (1 (2 (3 (4
172. از سطح زمین گلوله کوچکی را در شرایط خالء با سرعت اولیهي  در امتدادي که با سطح افق زاویهي  میسازد پرتاب می

شود، نسبت برد گلوله به ارتفاع اوج آن کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

173. دو متحرك  و  از حال سکون و از یک نقطه با شتاب ثابت، هم زمان در جهت مثبت شروع به حرکت می کنند، به طوري که 
 است. مدتی پس از شروع حرکت شتاب متحرك  ناگهان افزایش می یابد و به مقدار ثابت   می رسد. اگر در لحظه 

اي مکان دو متحرك یکسان شود، کدام گزینه در مورد مقایسه ي سرعت دو متحرك در این لحظه صحیح است؟
 (1 (2
4) نمی توان اظهار نظر قطعی کرد.3) 

174. در شکل مقابل، مجموعه را از حال سکون رها می کنیم حداکثر فاصله ي جسم روي سطح شیبدار، از محل کنونی چند متر خواهد

( شد؟ (از اصطکاك بین نخ و قرقره و جسم روي سطح شیب دار صرف نظر می شود و 

 (1 (2
 (3 (4

175. نمودار شتاب - زمان جسمی که روي محور  ها حرکت می کند، به صورت شکل زیر است. شتاب متوسط آن در مدت  ثانیه
اول حرکتش چند متر بر مجذور ثانیه است؟

 (1 (2
 (3 (4
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176. متحرکی از حال سکون و از مبدأ مکان بر روي خط راست شروع به حرکت می کند. کدام یک از نمودارهاي سرعت-مکان زیر
می تواند مربوط به متحرك باشد؟

x ( (m

m
sV ( (x

0

 (1

x ( (m

m
sV ( (x

0

 (2

x ( (m

m
sV ( (x

0

 (3

x ( (m

m
sV ( (x

0

 (4
177. سنگی را از ارتفاع  متري سطح زمین در شرایط خأل به طور قائم به باال پرتاب می کنیم. پس از گذشت  ثانیه سرعت سنگ به

کمترین مقدار خود می رسد. از این لحظه به بعد چند ثانیه طول می کشد تا سرعت سنگ به بیشترین مقدار خود برسد؟ 

 (1 (2 (3 (4

178. وزنه ي  به جرم  با سرعت اولیه ي  و وزنه ي  به جرم  با سرعت اولیه ي  و روي یک سطح افقی، مماس بر

سطح پرتاب می شوند. اگر ضریب اصطکاك وزنه ي  با سطح،  برابر ضریب اصطکاك وزنه ي  با سطح باشد، مسافتی که وزنه ي 
طی می کند تا بایستد چند برابر مسافتی است که وزنه ي  تا نقطه ي توقف طی می کند؟

 (1 (2 (3 (4

179. شخصی روي سطح افقی، یک صندوق را به سمت غرب ُهل می دهد. در این عمل، نیروهاي اصطکاك وارد به شخص و صندوق، به

 
ترتیب، هر یک به کدام جهت است؟ 

1) غرب و شرق
 
4) هر دو شرق3) شرق و غرب2) هر دو غرب

180. از باالي یک بام به ارتفاع  متر از سطح زمین، گلوله اي به طور عمودي پرتاب می شود. اگر گلوله از لحظه ي پرتاب تا لحظه ي

 
رسیدن به زمین   متر مسافت طی کند، زمان کل حرکت چند ثانیه بوده است؟

 (1 (2 (3 (4
181. نمودار مکان - زمان دو متحرك  و  که اولی با شتاب ثابت و از حال سکون شروع به حرکت می کند و دومی به طور یکنواخت

حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. چند ثانیه پس از عبور متحرك  از مبدأ مکان سرعت دو متحرك با یکدیگر برابر می شود؟
 (1 (2
 (3 (4

182. بردار سرعت متحرکی که در صفحه ي  حرکت می کند در  به صورت  می باشد.
بردار شتاب متوسط آن در دو ثانیه ي سوم حرکت در  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

803

(g = 10 )
m

s2
8765

AmV0B
m

2
2V0

A3BA

B

1
6

1
4

1
12

1
2

17
31٫4

12٫23٫44٫6
AB

B

53
69

xoySI= ( − 5t) + (3t− 2)V
→

t2 i
→

j
→

SI

5 + 3i
→

j
→

4 + 3i
→

j
→

− + 3i
→

j
→

4 i
→



M M
m
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μk

=
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4

18

10

10
2
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183. در شکل زیر   و   است. اندازة نیرویی که جرم  بر جرم  در هنگام حرکت وارد می کند، چند نیوتون

است؟ (  و از تمامی اصطکاك ها و جرم نخ و قرقره صرف نظر شود)

 (1 (2
 (3 (4

184. با توجه به شکل زیر، اگر مجموعه در حال حرکت باشد و  نسبت به  ساکن باشد، اندازة نیروي اصطکاك بین دو جسم چند

 
نیوتون است؟ 

 (1
 (2
 (3
 (4

185. متحرکی که در مسیري مستقیم با شتاب ثابت در حال حرکت است، در مبدأ زمان از مکان  با سرعت  عبور

کرده و با سرعت  از مبدأ مکان می گذرد. معادلۀ مکان - زمان این متحرك در  کدام است؟

 (1 (2
 (3

 
 (4

،  و وزنۀ  در آستانۀ حرکت به طرف باال است. اگر نخ  بریده شود، با 186. در شکل زیر، 

چشم پوشی از جرم و اصطکاك نخ ها و قرقره و با فرض آنکه ضریب اصطکاك جنبشی سطح شیب دار  ضریب اصطکاك ایستایی آن

 
باشد، شتاب حرکت  چند متر بر مجذور ثانیه می شود؟ 

 (1
 (2
 (3
 (4

187. با یک آمپرسنج که دقت آن  میلی آمپر است، کدام یک از مقادیر زیر را می توان ثبت کرد؟

 (1 (2

 (3 (4
188. به وسیله ي یک دستگاه اندازه گیري که دقت آن از مرتبه ي  میلی ولت است، اختالف پتانسیل دو نقطه از مدار را کدام یک

: میلی ولت) ؛ ولت و  ازمقادیر زیر می توان گزارش کرد؟ (

 (1 (2 (3 (4

 
189. با یک ترازو جرم جسمی را  اندازه گیري می کنیم . می توانیم با اطمینان بگوییم که جرم جسم دقیقًا .................. 

2)  کیلوگرم است .1)  کیلوگرم است .

 
کیلوگرم است .  4)  کیلوگرم است.3) بین  کیلوگرم و 

190. دقت کدام یک از مقادیر زیر از مرتبه ي  گرم است؟

 (1 (2 (3 (4

M = 2kgm = 1 kgMm

(g = 10 )
N

kg
28

1016

mM

(g = 10 , M = 4kg , m = 2kg)
N

kg

6
1
2
8

x = −2 m9 m

s

7 m

s
SI

x = −8 + 9t− 2t2x = 8 + 9t− 2t2

x = −4 + 9t− 2t2x = −4 + 7t− 2t2

=m1 m2= 2m3 m1m1T1
3
4

m1(g ≃ 10 , sin ≃ 0٫6)
m

s2 37∘

6
4
3
2

10

15٫20 × dA10−11٫520A

210mA2٫1 × A10−1

10
VmV

4٫2V153mV21٫50 × V10−14٫70V
4٫20kg

44٫20
4٫194٫214٫200

10

32٫0 × kg10−23٫20kg320 × kg10−33٫2kg
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191. در مدار مقابل، ابتدا کلید باز می شود. اگر کلید بسته شود، مقاومت معادل بین  و  چند اهم تغییر می کند؟ 
 (1 (2
 (3 (4

192. دو سر سیم رسانایی به مقاومت الکتریکی  را به اختالف پتانسیل الکتریکی  وصل می کنیم. در مدت  دقیقه، چه تعداد

 
الکترون از هر مقطع سیم می گذرد؟ 

 (1 (2 (3 (4
193. در مدار شکل زیر، پس از بستن کلید  ، مقاومت معادل بین دو نقطه ي  و  چند برابر می شود؟ (همه مقاومت ها  اهمی

هستند.) 

 (1 (2

 (3 (4

194. با   از یک رساناي فلزي به چگالی   و مقاومت ویژه ي  ، سیمی به سطح مقطع  

ساخته ایم. مقاومت الکتریکی این سیم چند اهم است؟
 (1 (2 (3 (4

 
195. دو مقاومت  و  را یک بار به صورت موازي و بار دیگر به صورت متوالی به یکدیگر 

می بندیم. نسبت مقاومت معادل در حالتی که موازي بسته شده اند به حالتی که به صورت سري بسته شده اند، چه قدر است؟

 (1 (2 (3 (4

196. حجم هاي مساوي از آهن و مس را به طور جداگانه به سیم هاي یکنواختی تبدیل کرده ایم. اگر طول سیم آهنی   و طول
سیم مسی  باشد، مقاومت الکتریکی سیم آهنی چند برابر مقاومت الکتریکی سیم مسی است؟ (دما ثابت و یکسان است و مقاومت

ویژه ي آهن، شش برابر مقاومت ویژه ي مس فرض شود.)
 (1 (2 (3 (4

197. اختالف پتانسیل  به دو سر یک سیم مسی به طول  متر و شعاع مقطع  اعمال می شود. آهنگ تولید انرژي گرمایی
در سیم چند وات است؟

 (1 (2 (3 (4
198. در مدار شکل مقابل، توان مصرفی مقاومت   چند برابر توان مصرفی مقاومت   است؟ 

 (1

 (2

 (3

 (4

AB

0٫42
2٫64

5Ω0٫4 V5
(e = 1٫6 × C)10−19

25 × 10201٫5 × 102012 × 10203 × 1021

KAB2

3
2

2
3

3
8

4
3

20kg8 × 103 kg

m32 × Ω ⋅m10−85mm2

2185

= 3ΩR1= 6ΩR2

1
18

9
2

4
9

2
9

1٫5m
3m

32٫51٫51
17V301mm

(ρ = 1٫7 × Ω ⋅m , π = 3)10−8

170010017010
R2R4

9
16

3
8
3

48
9
8
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199. در مدار شکل زیر، اگر اندازة مقاومت متغیر  را    افزایش دهیم، توان خروجی مولد تغییر نمی کند. مقاومت درونی مولد
چند اُهم است؟ 

 (1

 (2
 (3
 (4

200. سطح مقطع سیمی  و مقاومت ویژة آن  است. چند متر از این سیم براي ساخت یک بخاري برقی
با توان مصرفی  که با ولتاژ ثابت  کار می کند، الزم است؟

 (1 (2 (3 (4
201. اگر جرم یک نمونه نیتریک اسید  درصد خالص با جرم یک نمونه سدیم هیدروکسید  درصد خالص برابر باشد، نسبت

 
شمار مولهاي نیتریک اسید به شمار مولهاي سدیم هیدروکسید، کدام است؟ (با کمی تغییر) 

 
 (1 (2 (3 (4

202. طبق واکنش زیر چند گرم سالیسیلیک اسید براي تولید  متیل سالیسیالت الزم است؟ 

 
 آب  متیل سالیسیالت  متانول  سالیسیلیک اسید
(جرم مولی  )                 (جرم مولی  )

 (1 (2 (3 (4
203. در .................. به بخشی از جهان که براي مطالعه انتخاب می شود .................. می گویند و هر چیز پیرامون آن .................. 

نامیده می شود.
2) ترمودینامیک - سامانه - محیط1) ترمودینامیک - محیط - سامانه

4) شیمی - سامانه - سیستم3) شیمی - محیط - سیستم

204. وقتی دو اتم هیدروژن به هم می پیوندد تا مولکول هیدروژن حاصل شود از آن  انرژي به صورت گرما آزاد
می شود. با توجه به آن انرژي شیمیایی یک گرم  به اندازه  .................. کیلوژول از انرژي شیمیایی یک گرم   .................. است.

- بیش تر - کم تر1)  - کم تر2)  - بیش تر3)   (4
205. آنتالپی استاندارد تشکیل ماده ي موجود در کدام گزینه متفاوت با سایر گزینه هاست؟

 (1 (2 (3 (4
206. تغییر آنتالپی کدام واکنش با    یکسان است؟

 (1 (2

 (3 (4

207. در دماي جوش آب، گرماي نهان تبخیر صرف کدام رویداد می شود؟
2) تشکیل پیوند هیدروژنی بیش تر بین مولکول ها1) افزایش طول پیوند کوواالنسی بین اتم ها

4) گسستن پیوندهاي کوواالنسی بین اتم ها3) گسستن پیوندهاي هیدروژنی باقی مانده بین مولکول ها
208. کدام مطلب نادرست است؟

1) ظرفیت گرمایی ویژهي هر ماده، در سه حالت گازي، مایع و جامد آن با هم تفاوت دارد.
2) ظرفیت گرمایی یک جسم، معیاري از میزان وابستگی تغییر دماي آن به مقدار گرماي مبادله شده است.

3) گرماسنج بمبی وسیلهاي براي اندازهگیري گرماي واکنش سوختن مواد در فشار ثابت است.
4) در واکنش سوختن یک نمونه ماده در گرماسنج بمبی، تغییر انرژي درونی سامانه، همواره هم ارز  واکنش نیست.

R6Ω

4

2 3
−−

√
2

12

0٫5mm22 × Ω ⋅m10−7

144W24V
15201030

6380

(H = 1,N = 14,O = 16,Na = 23 : g ⋅mo )l−1

0٫250٫400٫500٫65
325 g

+− →−−
HCl

+

152٫16138٫13
325295306282

435kJ ⋅mol−1

H2H

435435217٫5217٫5

Li(s)O(l)H2Na(g)HCl(aq)

[HCl(g)]تشکیلΔH∘

(g) +C (g) → 2HCl(g)H2 l2Cl(g) +H(g) → HCl(aq)

(g) + C (g) → HCl(g)
1
2
H2

1
2

l22Cl(g) + 2H(g) → 2HCl(aq)

ΔH
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209. کدام عبارت درست است؟  
1) حجم مولی گازها در دما و فشار ثابت، برابر  لیتر است.

2)  گرم گاز هیدروژن، شامل  اتم هیدروژن است.
، از نوع جابه جایی دوگانه است. 3) واکنش 

4) اگر مخلوط  گرم گرد آهن و  گرم گرد گوگرد با هم واکنش دهند، آهن، واکنش دهنده ي محدود کننده است.

 
210. کدام مطلب، نادرست است؟ 

1) مقدار فراورده تولید شده در یک واکنش، به مقدار واکنش دهنده ي محدود کننده بستگی دارد.
2) متانول به تازگی در برخی از کشورها، به عنوان یک سوخت تمیز براي خودروها، کاربرد یافته است.

3) به طور میانگین، می توان بنزین مورد استفاده در خودروها را ایزواوکتان ناخالص در نظر گرفت.
4) حدود  درصد از حجم هوا را اکسیژن تشکیل می دهد.

211. اگر  مول سیلیسیم تتراکلرید با  مول گرد منیزیم مخلوط و گرما داده شود تا با هم واکنش دهند، واکنشدهنده ي
اضافی کدام است و چند گرم جامد یونی تشکیل میشود؟ 

2) سیلیسیم تتراکلرید، 1) منیزیم،   
4) منیزیم، 3) سیلیسیم تتراکلرید، 

212. یکی از سوخت هایی که سال ها پیش در موشک سازي به کار می رفت، مخلوطی متشکل از دو مایع هیدرازین  و دي
نیتروژن تترا اکسید  بوده است که در اثر تماس، آتش گرفته و دو گاز نیتروژن و بخار آب را تولید می کنند. اگر  گرم

هیدرازین با  گرم دي نیتروژن تترا اکسید مخلوط شوند و  میلی لیتر گاز نیتروژن در شرایط  به دست آید، بازده
درصدي این واکنش تقریبًا تقریبًا کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4
213. در نمونه اي از آلیاژ برنز که داراي مس و روي است، به ازاي هر اتم روي، سه اتم مس وجود دارد. چند درصد جرمی این آلیاژ را

 
فلز روي تشکیل می دهد؟  

 (1 (2 (3 (4

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

 
می توان گفت ماده اي با ظرفیت گرمایی بزرگ تر، ظرفیت گرمایی مولی بزرگ تري دارد.

 
اندازة ظرفیت گرمایی با یکاي  به مقدار ماده بستگی ندارد و از این رو خاصیتی شدتی است.
انرژي گرمایی یک ماده به جرم آن بستگی دارد و همواره ماده اي با جرم بیشتر گرماي بیشتري دارد.

 
ماده اي با انرژي گرمایی بیشتر، دماي باالتري نسبت به ماده اي با انرژي گرمایی کمتر دارد.

4) 3) 2) 1) صفر
215. در آزمایشی گاز کلر به  روش آزمایشگاهی تولید می شود. اگر  لیتر گاز کلر تولید شده باشد، مقدار هیدروکلریک اسید

 ( مصرف شده چند گرم بوده است؟ (چگالی گاز کلر را  در نظر بگیرید. 
 (1 (2 (3 (4

216. کدام واکنش باتوجه به تعریف آنتالپی استاندارد تشکیل درست است؟
 (1
 (2
 (3
 (4

217.  گرم مخلوط گازي پروپان و متان را در مقدار کافی اکسیژن قرار می دهیم تا به طور کامل بسوزند. در صورتی که   مول
کربن دي اکسید حاصل گردد، درصد حجمی متان در مخلوط اولیه کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

(H = 1,S = 32,Fe = 56 : g ⋅mo )l−1

22٫4

0٫21٫2044 × 1022

O(l) +N (g) → N (aq +O (aq)H2 H3 H4 )+ H−

44

20
0٫30٫5

(Mg = 24 , Si = 28 , Cl = 35٫5 g ⋅mo )l−1

47٫557
47٫557

( )N2H4
( )N2O46٫4

18٫45600STP

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

8٫3316٫6641٫6683٫33

(Cu = 64 , Zn = 65 : g ⋅mo )l−1

19٫7520٫2521٫2025٫29

J⋅∘C−1

123
7٫1

0٫4g ⋅L−1Cl = 35٫5,H = 1 : g ⋅mol−1

1٫465٫841٫565٫74

CO(g) + 2 (g) → C OH(l)H2 H3
2 (g) + (g) → 2 O(l)H2 O2 H2

2C(s, 2 +( گرافیت (g) → (g)H2 C2H4
N (g) +C (g) → NaCl(l)a+ l−

120٫8
(C = 12 , H = 1g ⋅mo )l−1

305033٫366٫6



سرعت واکنش غلظت واکنشدهندهها در آغاز واکنش  شماره آزمایش

 

5 10
2
1
n
n

s

mol
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218. گرماي آزاد شده در کدام واکنش مقدار کمتري نسبت به سایر واکنش ها می باشد؟

 (1

 (2
 (3

 (4

219. ظرفیت گرمایی مولی آب  برابر ظرفیت گرمایی مولی آلومینیم است. اگر  کیلوگرم آب با دماي  را در یک ظرف
آلومینیمی  کیلوگرمی با دماي  بریزیم و این دو هم دما شوند، دماي نهایی تقریبًا چند درجۀ سانتی گراد می شود؟ 

  (1 (2 (3 (4

، دماي آن از  به  220. از سوزاندن کامل  گرم از یک مادة غذایی در یک گرماسنج بمبی با ظرفیت گرمایی 
 رسیده است. این مادة غذایی با توجه به جدول زیر، کدام است؟ 

 
نوع مادة غذایی

 
برنج

 
سیب

 
تخم مرغنان

) گرم  ارزش غذایی )
4) تخم مرغ3) سیب2) برنج1) نان

221. اگر معادله سرعت واکنش  به صورتی باشد که مرتبه نسبت به  دو و نسبت به  یک
باشد در این صورت واحد ثابت سرعت کدام یک خواهد بود؟

 (1 (2 (3 (4

 
، مربوط است، مقدار  کدام است؟ 222. با توجه به دادههاي جدول زیر، که به واکنش گازي: 

 (1
 (2
 (3
 (4

223. باتوجه به واکنش گازي:  ، که در یک ظرف سربسته ي  لیتري در دماي ثابت با

سرعت متوسط   بر حسب مصرف  انجام می گیرد، پس از  دقیقه، چند مول گاز 

 
  آزاد می شود؟ 

 (1 (2 (3 (4
224. نمودار زیر، مربوط به تجزیه گاز دي نیتروژن پنتوکسید در یک ظرف  لیتري است، اگر سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن در

فاصله ي زمانی  تا  ثانیه برابر  باشد،  و  به ترتیب کدام یک از اعداد زیر می توانند باشند؟
(اعداد را از راست به چپ بخوانید) 

 (1

 (2

 (3

 (4

(g) + (g) → 2C (g) + 3 O(l)C2H6
7
2
O2 O2 H2

(g) + 3 (g) → 2C (g) + 2 O(g)C2H4 O2 O2 H2
(g) + 3 (g) → 2C (g) + 2 O(l)C2H4 O2 O2 H2

(g) + (g) → 2C (g) + 3 O(g)C2H6
7
2
O2 O2 H2

30٫5C25∘

0٫2C95∘

(Al = 27 , O = 18 : g ⋅mo )H2 l−1
33٫230٫766٫760٫4

270 J ⋅ ∘C−125 C∘

85 C∘

Cal10036050250140

2NO+ 2 → + 2 OH2 N2 H2NOH2

mol

L ⋅s

L

mol ⋅s

mol2

⋅sL2
L2

mo ⋅sl2
2A(g) + 2B(g) → C(g) + 2D(g)x

(mol ⋅ )L−1(mol ⋅ ⋅ )L−1 s−1
BA

10٫10٫12٫12 × 10−2

20٫10٫24٫24 × 10−2

30٫30٫212٫72 × 10−2

40٫4X4٫24 × 10−2

0٫2
0٫3
0٫5
0٫6

S C (g) → S (g) +C (g)O2 l2 O2 l22

2 × mol ⋅ ⋅10−6
L−1 s−1S C (g)O2 l210

SO2
2٫4 × 10−42٫4 × 10−32٫6 × 10−22٫6 × 10−4

4
5100٫5mol ⋅ ⋅L−1 min−1n1n2

− 0٫75
7

12

0٫75 −
11
12

− 0٫5
1
6

0٫5 −
7
6
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225. در بین عبارت هاي داده شده، چند عبارت درست است؟

* انفجار، یک واکنش شیمیایی بسیار سریع است که در آن مقدار کمی از یک ماده ي منفجره، حجم بسیار زیادي از گازهاي داغ تولید

 
می کند. 

 
* اشیاي آهنی در هواي مرطوب به سرعت زنگ می زنند و فرو می ریزند. 

 
* واکنش تجزیه ي سلولز کاغذ بسیار کند رخ می دهد و کاغذ در گذر زمان زرد و پوسیده می شود. 

* در انفجار مواد شیمیایی، انبساط بسیار سریع گازهاي آزاد شده، شوك موجی بسیار قوي در سرتاسر محیط منتشر می کند.
 (1 (2 (3 (4

226. با توجه به جدول زیر که واکنش اسید قوي  و باز قوي  را نشان می دهد، عبارت قانون سرعت واکنش کدام است؟
 (1
 (2

 (3

 (4
227. با توجه به شکل هاي زیر که در آن ها دو ظرف آب به عنوان دو سامانه در دماي اتاق در نظر گرفته شده اند. چند مورد از مطالب

 
زیر درست اند؟

)، �ک سامانه ی تعادلی است. سامانه ی ظرف (  

 
) تنها عامل تبخیر انجام می گیرد. در طرف (

 
) از نوع سامانه در فشار ثابت است. سامانه ی ظرف (

) در دمای ثابت، عمل تبخیر و میعان به گونه ی هم زمان انجام می گیرد. در ظرف (

( (1 ( (2
 (1 (2
 (3 (4

،  موالر بوده است. ،  موالر و غلظت  228. واکنش بنیادي  در محلولی انجام شده است که در ابتدا غلظت 
پس از گذشت مدتی از انجام واکنش، غلظت  به  موالر می رسد. اگر در این لحظه واکنش با سرعت 

 پیش برود، ثابت سرعت واکنش کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

229. در کدم یک از جفت عبارت هاي زیر، عامل مؤثر بر سرعت واکنش هاي ذکر شده، متفاوت با یکدیگر است؟
1) حبه قند آغشته به خاك باغچه به راحتی و با سرعت می سوزد -  همراه با دو قطره  با سرعت باالیی تجزیه

می شود.
2) گرد آهن پخش شده روي شعله می سوزد - الیاف آهن در ارلن پر از اکسیژن می سوزد.

3) سرعت و شدت واکنش پتاسیم با آب از واکنش سدیم با آب بیش تر است - سرعت اکسایش فلز منیزیم در مقایسه با فلز آهن
بیش تر است.

4) با افزایش دما، سرعت واکنش پتاسیم پرمنگنات با استیک اسید افزایش می یابد - قرار دادن ظرف واکنش کلسیم کربنات با محلول
هیدروکلریک اسید در حمام محتوي آب و یخ، سرعت واکنش را کاهش می دهد.

 
230. در میان عبارت هاي زیر، چند عبارت درست است؟

 
الف) در حالت گذار، هم زمان پیوندهاي اولیه در حال شکستن و پیوندهاي جدید در حال تشکیل هستند.

ب) مخلوط هیدروژن و اکسیژن را می توان به مدت طوالنی در دماي اتاق نگه داشت، بدون آنکه با هم واکنش دهند.

 
، یک واکنش گرماده است. ج) واکنش 

د) در صورتی که نسبت مولی گاز اکسیژن به گاز بوتان،  به  باشد، فراورده هاي سوختن،  و دوده  خواهند بود.
 (1 (2 (3 (4

1234
HABOH

شماره آزمایش
1
2
3

BOH

pH = 12
pH = 12
pH = 13

HA

pH = 4
pH = 2
pH = 2

(mol ⋅ ⋅ L−1سرعت( s−1

1٫23 × 10−2

1٫23 × 10−1

123 × 10−1

R = k[HA]2[BOH]2

R = k[HA][BOH]

R = k[HA]
1
2 [BOH]2

R = k[HA]2[BOH]
1
2

∙1
∙1
∙2
∙2

12
34

2A+B → CA0٫8B0٫7
A0٫4

24 × mol ⋅ ⋅10−2
L−1 s−1

3 ⋅mo ⋅L2 l−2 s−15L ⋅mo ⋅l−1 s−13L ⋅mo ⋅l−1 s−15 ⋅mo ⋅L2 l−2 s−1

(aq)H2O2KI(aq)

+ → 2O3(g) O(g) O2(g)
52H2O(g)( )C(s)

1234


