
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 3:8.انگلیسی پیش دانشگاھی

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

 
1. مفهوم کلّی عبارات زیر در کدام بیت مشهود است؟

«به نام آن خداي که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است. ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بالنشینان را کشتی نوح
است».»

 
به تجّمل بنشیند به جاللت برود  کاروانی که بَود بدرقه اش حفظ خدا  (1

که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود  موج از این بار چنان کشتی طاقت بشکست  (2

 
چگونه چون قلمم، دود دل، به سر نرود  سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم  (3

چند مرهم بنهادیم و اثر می نرود  زخم شمشیر غمت را به شکیبایی و عقل  (4
2. تمام گزینه ها به جز .................. ازآثار «جمالزاده» اند.

4) میرزا3) سرو ته یه کرباس2) تلخ و شیرین1) دارالمجانین

 
3. مصراع دوم بیت «پیاده مرا زان فرستاده توس / که تا اسب بستانم از اشکبوس» کنایه از چیست؟ 

4) تحقیر اشکبوس3) گرفتن اسب از اشکبوس2) کشتن اشکبوس1) فریب دادن اشکبوس
4. کدام بیت مفهوم عبارت «از کوزه همان برون تراود که در اوست» را در بر دارد؟

رنگ و رویم ببین و حال مپرس حال من دور از آن جمال مپرس  (1
و آن که سوزد جگرش دود دل من داند دو سه روزه ره این سر منزل  (2

کوزه ي خالی فتد زود از کنار بام ها نیست اوج اعتبار بی کماالن را ثبات  (3

 
چرا که حال نکو در قفاي خال نکوست رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت   (4

 
5. در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

1) اگر این حاجت به قضا مقرون گردد، عّز دنیا و آخرت به هم پیوندد و ثواب و ثناي ایّام میمون ملک را اندوخته گردد.
2) بعضی از این دولت صاحب نصاب بودند و در این طریق بر جاّده ي صواب، در ذّمت خویش واجب شناختند، از سرچشمۀ تشنگان

بادیۀ طلب را شربتی چشانیدن.
3) الحق پشت و پناه سپاه و روي بازار اتباع من بود. در دیده ي دشمنان خوار و بر روي دوستان خال.

4) خردمند به سخن دشمن التفات ننماید و شعبدة او در ضمیر نگذارد و هر چه از دشمن دانا تلّطف بیش بیند، در خویشتن داري
زیادت کند.

6. نویسنده «بینوایان» در همه گزینه ها به استثناي گزینه ي .................. نشان می دهد که هنگام شب، ترس و وحشت حاکم بر «کوزت»،
سبب می شود که او پدیده هاي طبیعی را به گونه اي هراس آور ببیند.

1) شاخه هاي عظیم به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند.
2) درخت هاي خاردار مانند بازوهاي طویلی به هم می پیچیدند.

3) چند دسته از بوته هاي خار، در نقاط بی درخت سوت می زدند.
4) همان زن نفرت انگیز با دهانی همچون دهان کفتار در نظرش مجسم شده بود.

7. کدام جمله ي دو جزئی کامل نیست؟
4) کبوتر بر می چیند3) کبوتر پرید2) گل شکفت1) احمد آمد

8. کدام گزینه، تعریفی از قواعد کاربردي است؟
1) قواعدي که به ما کمک می کند تا جمله هاي بامعنا بسازیم و در موقعیت هاي مناسب به کار ببریم.

2) قواعد خاصی که به ما کمک می کند تا هر جمله، در جایگاه خودش به کار رود.
3) قواعدي که مطابق معیارهاي زبان اجازه ي تولید جمله ها را می دهد.

4) قواعدي که به ساخت معیارهاي زبان نظارت دارند.
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صفحه 2

9.  «هر جمله» حداقل از چند گروه تشکیل می شود؟
4) چهار3) سه2) دو1) یک

10. کدام گزینه از نظر اجزاي جمله با دیگر گزینه ها تفاوت دارد؟
1) عدالت و حق بینی، دنیادوستان دلبسته را از غفلت و بی خبري می ترساند.

2) دانش آموزان بزرگوار، کتاب هاي درسی خود را از نمایشگاه کتاب خریدند.
3) این فرزندان ارجمند، درس جوانمردي را از آثار گذشتگان آموختند.

4) کوشش و تالش مداوم، این دانشجوي خالق را شاگرد ممتاز دانشگاه کرد.
11. کدام گزینه باید ویرایش شود؟

1) دیدگاه او با روان شناسان متفاوت است.
2) خانواده ها فرزندان خود را به منبع درآمد تلقی می کردند نه سربار خانواده.

3) یکی از دالیل عالقه ي من به موسیقی کالسیک این است که شما با شنیدن آن، احساس آرامش می کنید.
4) مبارزه براي آزادي پیشینه ي تاریخی دور و درازي دارد.

12. در همه ي ابیات به استثناي بیت .................. حذف فعل به قرینه ي معنوي است.
1)  بپرهیز از آسیب چشم بدش  نگهدار یا رب به چشم خودش

2)  تو را خود غم خویشتن بود و بس؟  جهان دیده اي گفتش اي بوالهوس
3)  که موجود کرد از عدم بنده را  ستایش خداوند بخشنده را

4)  روان و خرد بخشد و هوش و دل  بدیعی که شخص آفریند ز گل

 
13. کدام بیت فاقد جمله ي وابسته است؟

1)   نروند اهل نظر از پی نابینایی  نرگس ار الف زد از شیوه ي چشم تو مرنج
2)   از ناله ي که بوي گل از خواب جسته است؟  افسانه ي نسیم به خوابش نمی کند

 شاهی طلبی برو گداي همه باش
 
3)  بیگانه ز خویش و آشناي همه باش

  چو مرد گیرد بعد از رضا ره تسلیم
 
4)  مسلّم است بر او خسروي هفت اقلیم 

14. در کدام بیت «فعل امر مستمر» وجود دارد؟

 
 سرو من صبح بهار است به طرف چمن آي

 
تا نسیمت بنوازد به گل افشانی ها  (1

 
 شهریارا ورق از اشک ندامت می شوي 

 
تا که نامت نبرد در افق نامی ها  (2

 
 زین همرهان همراز من تنها تویی تنها بیا

 
باشد که در کام صدف گوهر شوي، یکتا بیا  (3

 
 در کار ما پروایی از طعن بداندیشان مکن

 
پروانه گو در محفل این شمع بی پروا بیا  (4

15. بیت «بیزارم از وفاي تو، یک روز و یک زمان / مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم»  با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
پس آنگه بر من مسکین جفا کردن صوابستی  اگر دانی که تا هستم نظر جز با تو پیوستم  (1
که هر کو شمع جان جوید غم جانش نمی بینم  دال بیزار شو از جان اگر جانان همی خواهی  (2

که دوستان وفادار بهتر از خویشند  مرا به علت بیگانگی از خویش مران  (3

 
که وفاداري در شیوة خوبان عار است  ز وفا چشم نمیدارم چون می دانم  (4

 
16. نقش ضمیر «م» در «مگرم»  چیست؟ 

  ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم   گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق    
4) مفعولی3) متّممی2) اضافی1) نهادي

17. معناي لغات در کدام گزینه نادرست است؟
2) تنّعم: برخوردار کردن از نعمات و خوشی1) برشدن: اوج گرفتن

4) ساقی: واسطۀ فیض(الهی) در عرفان3) فال: پیش بینی خوش بینانه
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18. مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟

 ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم  گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق
1)  چون بدیدم، ره بیرون شدن از دامم نیست  میل آن دانۀ خالم نظري پیش نبود

2)  بامدادت که نبینم طمع شامم نیست  شب بر آنم که مگر روز نخواهد بودن
3)  سر مویی به غلط در همه اندامم نیست  خالی از ذکر تو عضوي، چه حکایت باشد؟

 
4)  به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست  چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم

19. همۀ گزینه ها به جز .................. داراي «شیوة بالغی» است.
1)  عمري دگر بباید تا صبر بر دهد من عمر خویش را به صبوري گذاشتم  

2)  آدم آورد در این دیر خراب آبادم  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
3)  که مگو حال دل سوخته با خامی چند  پیر میخانه چه خوش گفت به دردي کش خویش

4)  سوخته داند که چیست پختن سوداي خام  هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز ماست  
20. بیِت «بگفتا جان فروشی در ادب نیست / بگفت از عشق بازان این عجب نیست» با همۀ ابیات به جز گزینۀ .................. تناسب

 
مفهومی دارد.

1)  در قمار عشق اي دل کی بود پشیمانی  دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم
2)  سر و دستار نداند که کدام اندازد  اي خوشا دولت آن مست که در پاي حریف

3)  جان و سر را نتوان گفت که مقداري هست  من چه در پاي تو ریزم که پسند تو بود
4)  پس آن بِه که در پاي جانان دهی  نه روزي به بیچارگی جان دهی؟

21. عیّن الخطأ فی المجزوم:
2) َتْدعون  ال َتْدعون (أنتّن)1) یُدَعی  لیُدَع (هو)

4) َترضون   لم َترضون (أنتم)3) نَتوب  لم نَتُب (نحن)
22. میِّز الخطًا  «لَُغه المسلمیَن المشترکُۀ ِهَی اللَُّغۀ الَعَربیَّْۀ»

4) لُغْۀ= موصوف3) المشترکۀ= مضاف الیه2) لُغْۀ= مضاف1) المشترکۀ= صفت
23. أَي عبارة الیشتمل علی المضارع المنصوب؟

1)  إنَھ فکَّر طریقة حتي ال یشعر الکفار بخروج الرسول (ص).
2)  إیاک نعبد و إیاک نستعین.

3)  فال حیلة لي غیر أن أدرس فِي النھار و أعمل مساَء.
4)  ال تخافي فإنَّ الثعالب ال تستطیع أن تتسلق األشجار.

 
24. عیّن األخطاء فی العبارة التالیۀ:

 حاولي الیوَم في تربیِة نفَسک َکي تنالین الراحةَ
4) نفس – تنالین3) تنالین – الراحۀ2) تربیۀ – نفس1) الیوم – تربیۀ

25.  َعیِّن اسماً لَْیس مجروراً : 
2)  تجلس علي أیدي الکبار و أنت التتکلم.1)  تصاحب عظماء القوم مع أنّک ال تستطیُع أن تتکلم.

4)  نعم، سنقراً اللغة العربیة دائماً.3)  نحن نقصُّ علیک أحسن القصص.

26. عیّن الخطأ فی الشرط و جوابھ :
2)  من یُرد التقّرب إلی هللا یسھر اللیالی لیصل إلیھ1)  من یَدع الحرص فی حیاتھ یعش فی راحة 
4)  إن اإلنسان ضعف قوی الظلم ال یخف کثرة عددھم3)  إن تکونون مؤمنین یھدیکم هللا و ینصرکم

27.  ما ھو المناسب للفراغ ؟   «إنّما یُرید الشیطان أن .................. بینکم العداوة و البغضاء »
4) یُوِقَع3) َیَقَع2) َیَقُع1) یُوقُع
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28. «عیّن الخطأ (عن المضاف و المضاف إلیھ):»  
1)  ھذاِن البدویّاِن وجدا فى طریقھما بئراً َسِمعا منھا صوتاً ... النَّجدة النّجدة! 

2) األجمل الحیوانات فى رأیى ظبٌى یسکن فى إحدی الُجزر االستوائیّة! 
3) الجّو الحاّر َجفّف وردة المزھریّة الّتى اشتراھا لى والدى من الّسوق! 

4) صیادو البحار ال یذھبون عادةً إلى قرب البحر إذا کان ھائجاً! 

 
29. عیّن الجملة الوصفیّة:   

2)  ألم تعلم أّن هللا یعلم ما فى السماء و األرض1) أتأمرون الناس بالبّر و تنسون أنفسکم
4) قد أصبحت بعض العبارات مثالً سائراً بین الناس3) اُختى مھندسة ماھرة تبنى البیوت الجمیلة.

 
30. عیّن الخطأ:    

2) لى صدیقتان عاقلتان باحثتاِن.  1) ھّن طالبات العلم و أنتم طالبون المال! 
4) أنتما طالبا العلم و ھما طالبتا المال!3) قال أبَواى ألخى: ال تعاشر من ال تعرفھ!

 
31. عیّن الخطأ فی إعراب المضارع:    

2) التلمیذات یکّررن الدرس بارشاد معلّمتھّن لیتعلّمنھ! 1) إن خرجت الغیبة من فمک سبّبت نقمتک فی الحیاة!
4) یا مریم! التعاشرین فی حیاتک من تمدح نفسھا کثیرا!3) أستعمل البصل فی طعامی کی یطّھر فمی من الجراثیم!

32.  عیّن الخطأ فى المجزوم:
2)  أنتّن تھدین  تھدى1)  ھّن یَعُدن  یعدن

4)  أنت ترمین  ترمى3)  ھو یخاف  یخف

33.  - عیّن الصحیح:
2)  کنت اُحاول أن أعتمد علی نفسی لمرة آخر.1)  اُفتّش عن صدیق أولی منک للراحة.

4)  وجدت الطالبة األفضل معتمدة علی قدراتھا.3)  دافع أخی کبیر عن فتی صغیرة فی الشارع.

34. عین ما لیس  فیھ الجملة الوصفیّة:
2) ما فطن الّظبی لوجودنا فتوقف فی نقطھ!1) وضعت سالحاً علی االرض اخذتھ لصید الحیوانات!

4) کتب التالمیذ رسائل تتحدّث عن السماء و االفالک!3) زیَّنا القاعة بمصابیح ینعکس ضووھا فی نقطھ!

 
35.   عین «ما» جازمة: 

2)  ما تفعلوا من خیِر یعلمھُ هللا!  1)  ما قلت في الصف کان کالما صحیحاً!  
4)  یا صدیقي تعلَّم ما اقول لک و استِفد منھ في حیاتک!  3)  ما تَعَلمُت ھذه الدروس الصعبة بعد سنٍة کاملٍة!  

36.  اَي جواب ال یناسُب ِللًفراغیِن في العبارة التّالیة ؟  اِن  .................. . في الحیاةِ . .................. . بسبب الَکَسِل! 
2)  تًَکَسِلي/ تَنًدَِمي  1)  تًَکَسلًَن/ ینًدًَمَن 
4)   تًَکَسلوا/ تَنًدَموا 3)  تًَکَسال/ تَنًدَما  

 
37.   عیّن ما لیست فیھ الجملة الوصفیة: 

1)  ما فِھمُت بعض أبیاٍت تقرأھا سریعاً!  
 
2)   ما َعِملَت للنّاس بإخالٍص یرفَع شأنک! 

3)  الداعي إلی الخیر عقل یُحارب الھوی! 
 
4)    تَمسَّک بقیم ال تُجّرک إلی التحلّل! 

 
38.  عیّن المضارع یُمکن مجزوماً أو مرفوعاً: 

 
2)  التّالمیذ ال یذھبون الیوم إلی المدرسة! 1)   اُّمی ال تفّرق بین أوالدھا! 

4)  ال تقنطي من رحمة هللا! 3)  ال یُقّصِر التّلمیذ في أداء واجبھ! 
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39.  عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة

 
عیّن الفعل المضارع باإلعراب الفرعّي:  

 
1)  لن یھلک إمرٌء عرف قَدر نفسھ!  

 
2)  ساکنو ھذه الجزیرة ساعدونا في صید الحیوانات!  

 
  ! 3)  من تأَمل قبل الکالم الیضرَّ

 
4)  (إْن تنصروا هللا ینصرکم و یثبّت أقدامکم)  

 
40.  عیّن ما لیس فیھ المضارع المنصوب و المجزوم:  

 
1)  لم یَْقِدر العدّو َعلَی أن یَقتُل الُحْلم في الجیل الُمستقبَل! 

 
2)  اِّن تقدُّم من یحاکي اآلخرین دائماً أمل ال یَنالھ! 

 
3)  یُعَرف اإلنسان بعد أن یتکلَّم فَْلنُراقِب دائماً ما نقول! 

 
4)  أ لْن تَْنُصروا َمن لم یترکو کم في الوقت الَحِرج! 

41. منظور از ثابت بودن روح چیست؟
2) تاثیر نپذیرفتن از دیگران1) تغییر نکردن

4) تحلیل نپذیرفتن3) غیرمادي بودن
42. بی نهایت طلبی و میل به کماالت مطلق در انسان که حکایت از .................. نظام آفرینش دارد، نشانی از .................. معاد است.

2) مخلوقیت و محدودیت – ضرورت1) مخلوقیت و محدودیت – امکان
4) حکیمانه بودن – امکان3) حکیمانه بودن – ضرورت

ا َكفُوًرا  چیست؟ ا َشاِكًرا َوإِمَّ 43. پیام آیۀ  إِنَّا َھدَینَاهُ السَّبِیَل إِمَّ
2) گرایش به نیکی و زیبایی ها1) سرشت خداآشنا

4) اختیار و اراده3) خداوند از نیکوکاران حمایت می کند.

44. پیام آیه ي شریفه ي و ضرب لنا مثالً و نسی خلقھ قال من یحیی العظام و ھی رمیم قال یحییھا الّذی انشأھا اّول مّرةٍ پاسخی به شبهه ي
منکران معاد .................. است که .................. آفرینش مجدد براي .................. ترسیم شده است.

2) جسمانی - امکان - پیوستن به روح در آخرت1) روحانی - امکان - پیوستن به روح در آخرت
4) جسمانی - ضرورت - تحقق عدالت الهی3) روحانی - ضرورت - تحقق عدالت الهی

45. در عناصر تشکیل دهنده ي یک مجموعه ي منظم .................. است که شاخصه ي اصلی مجموعه هاي بزرگ و کوچک جهان

 
محسوب می شود آن ها را به یک .................. تبدیل می کند.

1) غایت - قانون مندي
 
4) غایت - برنامه3) هدف - نظام2) هدف - پیوستگی 

46. اگر بخواهیم: «چهره ي ملکوتی و نه ُملکی دنیا را در آیینه ي وحی الهی مشاهده کنیم»، پیام کدام آیه ترسیم کننده ي این مقصود ما
است؟

1) «و من اراد االخرة و سعی لھا سعیھا و ھو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا»
2) «و ما ھذه الحیاة الدنیا اال لھو و لعب و ان الدر االخرة لھی الحیوان لو کانوا یعلمون»
3) «اولئک الذین کفروا بآیات ربھم و لقائھ فحبطت اعمالھم فال نقیم لھم یوم القیامة وزنا»

4) « قل سیروا فی االرض فانظروا کیف بدا الخلق ثم هللا ینشیء النشأة االخرة ان هللا علی کل شیء قدیر» 
47. اگر بخواهیم سخن موالیمان امام علی (ع) را که در خطبه ي  نهج  البالغه می فرمایند : «هر یک از موجوداتی که خدا آفریده،
برهان آفریدگاري و دلیل خداوندي اوست.» و «خداي متعال همه ي مخلوقات را براساس نظم مشخص و متناسب با هر یک از آن ها

آفرید.» مبتنی بر مبناي قرآنی اعالم کنیم، به ترتیب پیام کدام آیات وافی به این مقصود ماست؟
1)  «إّن فی خلق الّسماوات و األرض و اختالف اللّیل و النّھار آلیاٍت الولی االلباب» -  «ربنا ما خلقت ھذا باطال»

2) «و من ءایاتھ ان تقوم الّسما و األرض بامره»   -  «صنع هللا اتقن کّل شیء»
3) «و تری الجبال تحسبھا جامدة و ھی تمّر مّر الّسحاب»   - «خلق هللا الّسماوات و األرض بالحّق»

4)  «خلق الّسماوات و األرض بالحّق و صّورکم فاحسن صورکم»   -  «خلق هللا الّسماوات و األرض بالحّق»

90
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48. اگر بگوییم: «هر کس در خود بنگرد یا به تماشاي جهان بنشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل حس می کند»، آیه ي شریفه ي
.................. را زمزمه خواهیم کرد و با سعدي شیرین سخن همنوا خواهیم شد که فرمود: .................. 

1)   «فاقم وجھک للدّین حنیفاً فطرة هللا الّتی فطر النّاس علیھا» - نفس، هر دم درونت در کمین/ از همه مردم بتر در مکر و کین
2)   «و نفس و ما سّواھا فالھمھا فجورھا و تقواھا» - نفس، هر دم درونت در کمین/ از همه مردم بتر در مکر و کین

3)   «و نفس و ما سّواھا فالھمھا فجورھا و تقواھا» - دوست نزدیک تر از من به من است/ وین عجب تر که من از وي دورم
4)   «فاقم وجھک للدّین حنیفاً فطرة هللا الّتی فطر النّاس علیھا» - دوست نزدیک تر از من به من است/ وین عجب تر که من از وي دورم

 
49. با توجه به آیات قرآن کریم، کدام عبارت شریفه بیانگر عجز اعتقادي کافران روي گردان از هشدارهاي الهی در مورد عالم است؟

 
اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدیَن فِي اْألَْرِض»  1)  «أَْم نَْجعَُل الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 
2)  «َما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْینَُھَما إِالَّ بِاْلَحّقِ َوأََجٍل ُمَسم�ى» 

 
3)  «أَلَْم یَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم یَتْلُوَن َعلَْیُكْم آیَاِت َربُِّكْم َویُْنِذُرونَُكْم ِلقَاَء یَْوِمُكْم» 

 
4)  «الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُُھْم فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َوُھْم یَْحَسبُوَن أَنَُّھْم یُْحِسنُوَن ُصْنعًا» 

50. «انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر موجودات در حرکت به سوي کمال، جدا می سازد و او را مسجود فرشتگان می کند.» کدام
آیۀ شریفه منشأ این ویژگی ها را تبیین می نماید؟

 
ا َکفوراً»  ا شاِکراً و إُمَّ 1)  «إِنَّا َھدَیناهُ السَّبیَل إِمَّ

 
اھا فَأَلَھَمَھا فُُجوَرَھا و تَقَواھا»  2)  «و نفٍس و ما َسوَّ

 
منَا بَني آدََم و َحَملنَاھم فِي البَّرِ و البَحِر و َرَزقناُھم من الطَّیِّباِت»  3)  «َو لَقَد َکرَّ

 
یتُھُ و نَفَخُت فیِھ من روِحي»  4)  «إِذ قاَل َربَُّک للَمالئَِکِة إِنِّي خاِلٌق بََشراً من طیٍن فَإذا َسوَّ

51. از دقت در آیه ي شریفه ي:   اّن هللا ربّي و ربّکم فاعبدوه ھذا صراٌط مستقیٌم  و عبارت مقّدس  ال الھ اّال هللا  به ترتیب کدام یک از
ابعاد توحید، مفهوم می گردد؟

2) عملی - ربوبی- عملی - خالقیت1) ربوبیت - عبادي - عملی - عبادي
4) عبادي- عملی - خالقیت- عملی3) ربوبی- خالقیت- خالقیت- عملی

52. پیام کدام آیه ي کریمه تأکیدي بر این مفهوم است که «خداوندي که تکیه گاه و پشتیبان جهان است، تنها معبود واقعی انسان نیز
اوست.»

2)   ایاک نعبد و ایاک نستعین .... 1)   و من یسلم وجھھ الي هللا و ھو محسن ... 
4)   الحمد� رب العالمین 3)   ان اعبدوا... و اجتنبوا الطاغوت 

53. آیات شریفه ي "فقد استمسک بالعروة الوثقی و  ارباباً من دون هللا " به ترتیب بیان گر کدام بعد از ابعاد توحید یا شرك هستند؟

 
4) ربوبیّت  - ربوبیّت3) عبادي  - ربوبیّت2) عبادي  - عبادي1) ربوبیّت  - عبادي 

54. یگانه و یکپارچه شدن نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از او در گرو .................. است که آیه ي شریفه ي
.................. مبیّن آن می باشد.

1) منظور نمودن رضایت الهی در مجموعه برنامه ریزي ها - «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین»
2) منظور نمودن رضایت الهی در مجموعه برنامه ریزي ها - «و من یسلم وجھھ الی هللا»

3) حاکمیت فرمان الهی به جاي تمایالت در روابط با دیگران - «و من یسلم وجھھ الی هللا»
4) حاکمیت فرمان الهی به جاي تمایالت در روابط با دیگران - «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین»

55. پیوستگی یادآوري زیبایی هاي بهشت و عذاب هاي اخروي .................. آمادگی براي روز حساب می باشد و باال رفتن انگیزه براي

 
پرستش خداوند .................. افزایش معرفت به اوست.

 
2) معلول - معلول1) معلول - علت 

 
4) علت - معلول3) علت - علت  
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صفحه 7

 
56. از دقت در پیام کدام عبارت شریفه، طریق مستقیم سعادت بر ما معلوم می شود؟

1)  «کذلک لنصرف عنھ الّسوء  والفحشاء انّھ من عبادنا المخلصین» 
2)  «قل هللا خالق  کّل شیء و ھوالواحد القّھار» 

3)  «لو کنا نسمع او تعقل ما کنّا فی اصحاب الَسعیر» 
4)  «اّن هللا ربّی و ربّکم فاعبدوه...» 

57. اگر از ما بپرسند «زمینه ساز گرفتاري جامعۀ مسیحیت در شرك چه بوده است؟»، کدام آیۀ شریفه پاسخی راهگشا براي ما خواهد

 
بود؟

 
1)  «اَْرباباً ِمْن دوِن هللا» 

 
2)  «ما امروا إّال ِلیَْعبُدوا اِلھاً واِحداً» 

 
3)  «اِْستَْمَسَک بِاْلعُْرَوةِ الُوثْقی» 

 
4)  «اِنَّ هللاَ ربّی و ربُُّکْم» 

58. نخستین گام براي تحقق اخالص، با کدام آیه ارتباط دارد؟

 
1)  «کذلک لنصرف عنھ السوء و الفحشاء انّھ من عبادنا المخلصین»  

 
2)  «الم اعھد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الّشیطان»  

 
3)  «لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب الّسعیر»  

 
4)  «و الّذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا ...»  

59. از دقت در بیت زیر به ضرورت تقّدم بخشی به پیام کدام آیۀ شریفه پی می بریم و این شعر دربردارندة کدام برنامۀ تقویت کنندة

 
اخالص است؟

 
 مهر رخسار تو می تابد ز ذّرات جهات

 
هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود؟

 
1)  «لَْو ُکنّا نَْسَمُع اَْو نَْعِقُل ما ُکنّا فی اَصحاِب السَّعیر»  - تقویت روحیۀ حق پذیري

 
2)  «لَْو ُکنّا نَْسَمُع اَْو نَْعِقُل ما ُکنّا فی اَصحاِب السَّعیر»  - افزایش معرفت به خدا

 
3)  «قُْل اِنّما اَعُظُکْم بِواِحدةٍ اَن تَقوُموا ِ�»  - افزایش معرفت به خدا

 
4)  «قُْل اِنّما اَِعُظُکْم بِواِحدةٍ اَن تَقوُموا ِ�»  - تقویت روحیۀ حق پذیري

 
60. الزمۀ تحقق هدف خداوند از ارسال پیامبران الهی در کدام آیۀ شریفه هویداست؟

 
1)  «اِْستَْمَسَک بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثقی»  

 
2)  «َو اْجتَنبوا الّطاغوِت»  

 
3)  «اِیّاَک نَْعبُدُ َو ایّاَک نَْستَعین»  

 
4)  «فَاْعبُدوهُ ھذا ِصراٌط مستقیم»  

61. To be .................. with you, I do not think your plan is practical.
1) honest 2) desirable 3) secure 4) perfect

62. Coal is a fossil fuel that is used mainly to .................. electricity.
1) organize 2) produce 3) collect 4) prevent

63. We are now so dependent on computers that it is hard to .................. what things would be like today without
them.

1) attribute 2) contrast 3) define 4) imagine

64. We do not know what .................. for us. But, happiness comes to those who enjoy .................. the painful
memories behind.

1) will the new year bring-from leaving 2) the new year is going to bring-to leave
3) is the new year going to bring-to leaving 4) the new year will bring-leaving

65. Can you tell me who's responsible for .................. little kids from working in unhealthy conditions?
 1) prevent 2) to prevent 3) preventive 4) preventing

 
66. کدام کلمه از نظر تلفظ "s" یا "es" پایان کلمه با سه کلمه دیگر متفاوت است؟

lies
 
 (1cars

 
 (2coughs

 
 (3falls

 
 (4
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67. We can say that education is necessary for all of us. This education should prepare the person for the job he
can do best. We know all jobs are important, and no one should be ashamed of one’s work. We can understand
from theses sentences that  .................. 

 1) education can prepare the person for all jobs
2) everybody needs some kind of education
3) uneducated people are ashamed of their jobs
4) some jobs like farming and cleaning the streets are unimportant

68. It isn't enough to choose the first system of education one finds, or to continue with one’s old system
without examining it to see whether it's suitable or not.

 This sentence means that we should .................. 
 1) choose any system of education

2) continue our old system of education
3) test many systems and choose the best one
4) not examine other systems of education at all

69. کدام کلمه از نظر تلفظ "s" یا "es" پایان کلمه با سه کلمه ي دیگر متفاوت است؟
changes (1fixes (2brushes  (3goes (4

70. When people eat, however, they tend to confuse or combine information from the tongue and mouth with 
.................. in the nose.

 1) that happens
 

2) the thing happens
 

3) what it happening
 

4) what is happening
 71. I was not listening. Can you tell me the  .................. point of the discussion?

1) main 2) local 3) perfect 4) sharp

72. Very few people in the modern world obtain their food supply by hunting and gathering in the natural 
..................  surrounding their homes.

1) organization 2) department 3) destination 4) environment

73.  .................. , there is pressure on the students to get good marks.
1) Increasingly 2) Firmly 3) Regularly 4) Flexibly

74. I can say nothing - the matter is still under .................. .
1) discussion 2) average 3) resource 4) pattern

75. Acid rain .................. by burning of coal, oil and gas destroys the forest.
1) is created 2) creating 3) created 4) creates

76. The experiment .................. in this lab was based on a new theory.
1) doing 2) do 3) done 4) did

77. The conclusions cannot be  .................. to the whole country.
1) distracted 2) completed 3) generalized 4) summarized

78. The world relies  .................. on oil to meet its energy needs at a time when the future availability of
petroleum is increasingly in question.

1) flexibly 2) excessively 3) efficiently 4) environmentally
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79. The old famous professor delivers a speech every few months, choosing his words  .................. and reading
from a prepared text.

1) directly 2) mainly 3) carefully 4) actually

80. My wife told me to change my clothes because she thought I was not  .................. dressed for the party.
 1) seriously 2) personally 3) commonly 4) appropriately
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مرکز مشاوره تحصیلی
دکتر علیرضا افشار

81. عناصري چون منیزیم و برم را که از آب دریا بدست می آورند، کاربرد آنها به ترتیب کجاست؟
2) در هواپیما سازي و تهیه محصوالت عکاسی1) راکتورهاي اتمی و شیشه سازي
4) جواهر سازي و راکتورهاي اتمی3) شیشه سازي و ابزارهاي نوري

82. رطوبت نسبی و رطوبت مطلق هواي منطقه اي به ترتیب  درصد و  گرم در متر مکعب است. هر متر مکعب این هوا، حداقل
با چند گرم بخار آب دیگر به حّد اشباع می رسد؟

 (1 (2 (3 (4
83. اگر در عرض جغرافیایی یکسان، مقدار مساوي آب از مناطق زیر برداریم و آن ها را تبخیر کنیم، مقدار نمک باقی مانده در کدام

یک بیش تر است؟
4) دریاي مدیترانه3) دریاچه خزر2) اقیانوس اطلس1) اقیانوس کبیر

84. حرکات آب دریاها بر روي کدام مورد بی تأثیر است؟
2) تغییرات اقلیمی نقاط مختلف زمین1) تولید منابع غذایی دریایی

4) ته نشینی گرهک هاي منگنز3) تغییر شکل پوسته ي زمین
85. اختالف دو دماسنج تر و خشک از  درجه ي سانتی گراد به  درجه ي سانتی گراد رسیده است، پس ..................

2) نقطه ي شبنم کاهش داشته است.1) رطوبت نسبی هوا چند درصد افزایش یافته است.
4) دماي هوا در این محل کاهش نسبی داشته است.3) رطوبت مطلق هوا چند گرم افزایش یافته است.

86. حّد زمین شناسی حوضه هاي اقیانوسی را کدام محل در نظر می گیرند؟
4) مرز دشت مغاکی3) شیب قاره2) فالت قاره1) خیز قاره

87. در زمانی معین، در هر متر مکعب از هواي شهري  گرم بخار آب وجود دارد و رطوبت نسبی آن شهر  درصد است. در
همان زمان، هر متر مکعب از هواي آن شهر حداکثر چند گرم بخار آب می تواند در خود جاي دهد؟

 (1 (2 (3 (4

 
88. چرخش زمین به دور خودش می تواند عامل ایجاد کدام ویژگی در آب دریاها باشد؟

 
2) اختالف دماي شدید آب ها 1) امواج دریاها

 
3) افزایش رسوب گذاري 

 
4) ایجاد جریان سطحی

89. چگالی آب دریا با شوري ارتباط  .................. و با دما رابطۀ  .................. دارد.
4) معکوس – معکوس3) مستقیم – معکوس2) معکوس – مستقیم1) مستقیم – مستقیم

 
90. شرط ایجاد بارش هاي قابل توجه کدام است؟

 
1) برخورد تودة هواي قطبی با گرم

 
2) برخورد و پیوستن بلورهاي داخل ابر

 
3) تداخل دو ابر مرطوب

 
4) رسیدن تودة هواي خشک و گرم

91. بر روي یکی از ورقه هاي اقیانوسی 3 جزیره ي آتشفشانی در کنار هم قرار دارند، سن جزیره ها به ترتیب از کم به زیاد عبارتند
از: A ، B و C . این ورقه ها به کدام جهت در حال حرکت است؟

4) شرق3) غرب2) جنوب1) شمال
92. با داشتن اختالف زمان رسیدن کدام امواج زمین لرزه به دستگاه لرزه نگار، پیدا کردن مرکز سطحی زمین لرزه آسان است؟

4) الو و ریلی3) ریلی و طولی2) عرضی و ریلی1) طولی و عرضی
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صفحه 2

93. بزرگی یک زلزله، نشانه ي کدام است؟ 
2) لگاریتم طول موج امواج زلزله1) میزان تخریب ساختمان ها

4) اندازه ي دامنه ي امواج زلزله3) مدت زمان نوسان امواج
94.  «وجود جریان هایی کنوکسیون در داخل گوشته زمین می تواند دلیل احتمال حرکت قاره ها باشد» اولین مرتبه توسط کدام

 
زمین شناسی پیشنهاد شده است؟

4) هري هس3) وگنر2) هولمز1) دوتوا
95. براي پیدا کردن مرکز سطحی یک زمین لرزه، اندازه گیري کدام ویژگی امواج، الزم است؟

2) اختالف زمان رسیدن امواج  و  1) دامنه ي نوسانات امواج سطحی
4) مجموعه انرژي هاي امواج درونی و سطحی3) اختالف سرعت امواج  و  در درون زمین

 
96. کدام مورد از علت هاي وگنر براي جدا شدن قاره ها از هم، نیست؟

 
2) تفاوت دما در گوشته ي زمین1) تأثیر نیروي گرانشی ماه بر زمین   

4) تفاوت نیروي جاذبه ي اجرام آسمانی3) چرخش زمین به دور خودش
97. قطب نماهاي فسیل، معموًال در کدام سنگ ها فراوان تر هستند؟

4) بازالت3) آندزیت2) پگماتیت1) شیل قرمز

 
98. طبق نظریه ي هري هس .................. 

1) پوسته ي اقیانوسی مرتبًا در حال تجدید شدن است.
2) کمربند هاي فعال لرزه اي در مرز ورقه ها قرار دارند.

3) چرخش زمین به دور خودش می تواند عامل حرکت ورقه ها باشد.
4) در گذشته دو قطب شمال مغناطیسی وجود داشته  است.

99. با توجه به شکل روبرو، اگر امواج  در فاصلۀ زمانی  دقیقه پس از وقوع زلزله به دستگاه لرزه نگار رسیده باشند و امواج عرضی 

 
 دقیقه پس از آن ثبت شوند، مرکز سطحی این زمین لرزه تقریبًا در چند کیلومتري دستگاه لرزه نگار قرار دارد؟

 
 

2)  تا 1)  تا 
4)  تا 3)  تا 

100. هرگاه امواج زمین لرزه اي توأم با شکستگی زمین، بعد از  دقیقه به دستگاه لرزه نگاري شهري برسند، فاصلۀ این شهر تا محل

 
شکستگی چند کیلومتر بوده است؟

 (1 (2 (3 (4
101. متغیر "مرحله ي برداشت محصول" از چه نوعی است؟

4) کمی پیوسته3) کمی گسسته2) کیفی ترتیبی1) کیفی اسمی

PS

RS

P6
3

2000280030003800
1000180020004000

4

60320100960

Telegram:@Alirezaafsharofficial



صفحه 3

102. هشتاد داده ي آماري در  طبقه دسته بندي شده اند. اگر  داده ي جدید به این جدول افزوده شود فراوانی نسبی دسته ي وسط
تغییر نمی کند. نسبت افزایش داده هاي دسته ي مذکور به فراوانی مطلق قبلی آن کدام است؟

 
 (1 (2 (3 (4

103. اگر شعاع دایره اي را به صورت  مدل نماییم، نسبت خطاي اندازه گیري مساحت دایره به خطاي اندازه گیري شعاع،
کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
104. در داده هاي  میانگین برابر با مد و میانه است.  کدام است؟ (مد منحصر به فرد است.)

 (1 (2 (3 (4

 
105. کدام نمودار فراوانی مناسب ترین نمودار براي متغیرهاي پیوسته است؟

 
2) نمودار دایره اي1) نمودار مستطیلی

 
3) نمودار ساقه و برگ

 
4) نمودار چندبر فراوانی

 
106. اگر نمودار ساقه برگ داده هاي آماري زیر با نمودار جعبه اي نشان داده شود، میانگین داده هاي بیشتراز چارك سوم کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
107. در داده هاي آماري   اگر داده هاي مد را حذف کنیم، واریانس بقیه ي داده ها کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

،  و  را به آن ها اضافه کنیم،  ،  ، 108.  داده ي آماري با میانگین  و انحراف معیار   مفروض است. اگر داده  هاي 
انحراف معیار  داده ي حاصل کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

109. جدول زیر، مرتبط با جدول فراوانی نسبی  داده ي آماري است. مساحت مستطیل مربوط به دسته ي سوم در نمودار مستطیلی

 
این داده هاي آماري کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
110. نوع بیماري بیماران یک بیمارستان چه نوع متغیري است؟

 
1) کّمی گسسته    

 
2) کّمی پیوسته    

 
4) کیفی ترتیبی3)  کیفی اسمی  

111. حاصل   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

کدام است؟ 112. حاصل  

 (1 (2 (3 (4

، لگاریتم  در پایه ي  کدام است؟ 113. از دو معادله ي  و 
 (1 (2 (3 (4
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صفحه 4

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

 (1 (2 (3 (4

115. معادله ي  چند ریشه ي حقیقی دارد؟
4) بیشمار3) هیچ2) 1) 

116. تمام جواب هاي معادله ي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

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

 (1 (2 (3 (4

118. نقطه ي  بر روي دایره اي به شعاع  واحد قرار دارد متحرکی از نقطه ي  در خالف جهت مثلثاتی  درجه چرخیده و در
نقطه ي  قرار گرفته است متحرك دیگر از نقطه ي  در جهت مثلثاتی  درجه چرخیده و در نقطه ي  قرار گرفته است. طول

قوس  چند واحد است؟
 (1 (2 (3 (4

119. در کدام بازه، نمودار تابع  باالتر از نمودار تابع  قرار دارد؟
 (1 (2 (3 (4

120. حاصل عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

121. از تساوي  ، مقدار لگاریتم  در مبناي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
122. حاصل ضرب ریشه هاي معادله ي  کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

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

4) چهارم3) سوم2) دوم1) اول

124. حاصل   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

125. تعداد جواب هاي معادله ي  در بازه ي   کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

126. اگر جواب هاي معادله ي  برابر  و   باشد، آن گاه   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
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صفحه 5

127. اگر  باشد، مقدار  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
128. نمودار معادله ي   مطابق شکل زیر است؛ حاصل   کدام گزینه می تواند باشد؟

 (1 (2

 (3 (4

129. حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

130. اگر مجموعه مقادیري از  که به ازاي آن، مقدار تابع  کم تر از یک است، به صورت  باشد،

حداقل مقدار  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

131. وزن کدام بافت در بدن جانور از وزن سایر بافت هاي بدن بیشتر است؟
4) پوششی سنگفرشی3) چربی2) استخوانی1) ماهیچه اي

132. در کدام دو اندامک که غشادار می باشند، در یکی هورمون هاي استروئیدي ساخته می شود و در دیگري هیدروژن پراکسید تولید
می گردد که براي سلول سمی است؟

2) سانتریول - لیزوزوم1) ریبوزوم - جسم گلژي
4) شبکه آندوپالسمی - پراکسی زوم3) پراکسی زوم - ریبوزوم

133. در انسان قسمت عمده ي دي اکسیدکربن به چه صورتی از بافت ها به کیسه ي هوایی منتقل می شود؟
4) ترکیب با هموگلوبین3)  محلول در پالسما2) کربنات1) یون بی کربنات

134. کدام یک درست نیست؟
1) حرکت یون هاي معدنی به درون آوند چوبی باعث ایجاد فشار ریشه اي می شود.

2) تعریق از نشانه هاي بارز فشار ریشه اي است.
3) پدیده ي تعریق زمانی صورت می گیرد که شدت تعرق بیش تر از شدت جذب باشد.

4) پدیده ي تعریق به علت افزایش فشار ریشه اي در گیاهان قابل مشاهده است.
135. براي تجزیه مولکول پروتئینی خطی با  آمینواسید و تبدیل آن به مونومري سازنده اش چند مولکول آب تولید یا مصرف می 

شود؟
4)  ـ مصرف3)  ـ تولید2)  ـ مصرف1)   ـ تولید

 
136. در براسیکا اولراسه، همه ي انواع  .................. همانند همه ي  .................. 

1) سلول هاي هادي آوند چوبی- سلول هاي هادي آبکشی، فاقد مرکز تنظیم ژنتیک اند.

2) سلول هاي استحکامی- سلول هاي هدایت کننده ي شیره ي خام، فاقد پروتوپالسم اند.
3) ترکیبات شیمیایی دفاعی- انواع ترکیبات ثانوي، خاصیت آبگریزي دارند.

4) سلول هایی که توسط کالهک محافظت می شوند- انواع سلول هاي بافت هاي زمینه اي، قدرت تقسیم دارند.
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صفحه 6

 
137. در ساختار .................. شرکت ندارد.

 
2) غشاي پایه بافت پوششی سنگ فرشی چندالیه، پروتئین1) کپسول عامل مولد ذات الریه، پلی ساکارید 
4) دیواره ي سلولی باکتري هاي گرم مثبت، فسفولیپید3) سارکولم میون هاي ماهیچه توأم، کلسترول

 
138. کدام عبارت درست است؟

1) همه ي اندامک هاي یوکاریوتی، پس از اختراع میکروسکوپ الکترونی کشف شدند.
2) در بیستون بتوالریا، معموًال به دنبال تقسیم هسته، فعالیت اجسام گلژي افزایش می یابد.

3) در براسیکا اولراسه، یک نوع اندامک نمی تواند حاوي آب، روغن خردل و مواد دفعی متابولیسمی باشد.
4) پروتئین ها و فسفولیپیدهاي غشاي لیزوزوم، توسط آنزیم هاي شبکه ي آندوپالسمی ساخته می شوند.

139. به غیر از .................. ، فرآیند روبه رو براي سایر موارد صادق نیست.
1) ورود استیل کولین به فضاي سیناپسی

2) دفع مواد بزرگ، پس از تغذیه در آمیب
3) خروج هیستامین از سلول هاي ماستوسیت

4) خروج بعضی پادتن ها از لنف توسط ماکروفاژها

 
140. در غازهاي وحشی .................. 

1) پرهاي پرواز به بازو و زند زیرین وصل شده اند.
2) استخوان هاي بازو، مقدار زیادي هموگلوبین دارند.

3) میوگلوبین، پروتئین آهن دار خون در ماهیچه هاست.
4) به کیسه هاي هوادار پیشین هواي تهویه نشده وارد می شود.

141. در بافت استخوانی بخش میانی استخوان هاي کوتاه، .................. 
1) مغز زرد استخوان، لنفوسیت ها را می سازد.

2) سلول ها به صورت متحدالمرکز درون زمینه قرار دارند.
3) رگ هاي خونی از درون مجاري هاورس عبور می کنند.

4) حفره هاي زیادي بین تیغه هاي استخوانی تشکیل می شود.
142. با توجه به منحنی زیر، کدام عبارت درست است؟  

 
1) در نقطه ي B برخالف C، صدایی طوالنی تر و بم تر از صداي دوم قلب شنیده می شود.

 
2) در نقطه ي D همانند A، سلول هاي مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند.

 
3) در نقطه ي C برخالف D، جریان الکتریکی از سلول هاي دهلیزها به گره دوم منتقل می گردد.

 
4) در نقطه ي A همانند B، جریان الکتریکی به شکبه ي گرهی دیواره ي میوکارد بطن ها منتشر می شود.

143. ولوکس ..................
1) جانوري است که سلول هاي آن دو تاژکی هستند. 

2) تک سلولی کروفیل دار است که ساکن آب شیرین است.
3) نوعی جلبک سبز پرسلولی است که در آب هاي شیرین ساکن است. 

4) از گروه گیاهانی است که با داشتن کلروفیل و کلروپالست عمل فتوسنتز را انجام می دهد.

 
144. در بزاق آدمی بر خالف صفرا   .................. 

4) لیزوزوم یافت می شود.3) کلسترول یافت می شود.2) آنزیم یافت می شود.1) پروتئین یافت نمی شود.
145. هر پروتئین .................. که در غشاي یک سلول جانوري یافت می شود، .................. دارد.

1) سراسري - با بخش آب گریز مولکول هاي مجاور تماس
2) سطحی - به ریز رشته هاي اسکلت سلولی اتصال
3) سراسري - کانال هاي تخصصی براي عبور مواد

 
4) سطحی- با زنجیره اي از مونوساکاریدها اتصال
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146. کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می نماید؟ «در لوله ي گوارش انسان هر الیه ي ماهیچه اي که .................. »
1) با الیه ي پیوندي در تماس است، ماهیچه ي طولی است.

2) در حرکت دودي نقش دارد، صاف و حلقوي است.
3) به صورت طولی است و از سلول هاي دوکی تشکیل شده، در تماس با صفاق است.

4) در حالت عادي منقبض است در سیتوپالسم سلول هاي خود مقداري کلسیم و  دارد.

 
147. کدام گزینه در رابطه با دستگاه گردش مواد ملخ درست است؟

1) در هنگام استراحت قلب، خون از طریق منافذي از قلب خارج می شود.
2) خون روشن، اکسیژن را از طریق رگ هایی به سر و سایر بخش ها می برد.

3) در حد فاصل هر دو دریچۀ قلب ملخ، دو رگ با انتهاي آزاد وجود دارد.
4) هدایت خون به نواحی عقبی بدن با انقباض ماهیچه ها و به وسیلۀ رگ شکمی صورت می گیرد.

 
148. جانوران  .................. قطعًا  .................. 

1) واجد توانایی پرواز- براي انجام هر نوع حرکت در بدن خود، نیازمند  اندام حرکتی می باشند.
2) غیر متحرك- گازهاي تنفسی مورد نیاز خود را از گازهاي محلول در آب تأمین می کنند.

3) داراي اسکلت خارجی- داراي قلب هاي لوله اي شکل هستند.
4) دفع کنندة اوره- داراي اسکلت داخلی هستند.

 
149. کدام گزینه، عبارِت زیر را به  طور مناسب کامل می کند؟

 
«در همۀ جانورانی که توانایی .................. را دارند، .................. .»

1) انجام دفاع اختصاصی – با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی، تنفس واقعی سلول هاي بدن انجام می شود.
2) ایجاد صداهاي ویژة جفت یابی – گازهاي تنفسی از طریق پروتئین هاي آهن دار خون منتقل می شوند.

3) ترشح فرومون جنسی – سطوح مبادلۀ اکسیژن و دي اکسید کربن به دفعات چین خورده است.
4) انجام لقاح خارجی – اکسیژن جّو فقط از طریق مویرگ هاي پوستی وارد خون می شود.

150. کدام گزینه در مورد سلول هایی که در بدن انسان با ترشح آنزیم، چربی هاي مواد غذایی را هیدرولیز می کنند، نادرست می باشد؟

 
1) در مکان اصلِی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند.

 
2) در سیتوپالسم خود کیسه هاي پهنی دارند که به یکدیگر متصل نیستند.

3) در چرخۀ کربس  را در سطح پیش ماده تولید می کنند.

 
4) بعد از تقسیم میتوز با استفاده از پروتئین هایی سیتوکینز انجام می دهند.

151. کدام در جدا ماندن خزانه ژنی گونه ها از یک دیگر دخالتی ندارد؟
2) تشکیل گیاهان تریپلوئید1) تشکیل دو رگه ي نازا

4) عدم تشکیل لوله ي گرده روي کالله ي گونه ي نزدیک3) عدم تشکیل لوله ي گرده توسط ژن خودناسازگار
152. جدا ماندن خزانه ي ژنی بین  گونه ي قورباغه مربوط به کدام یک از عوامل زیر است؟

2) جدایی رفتاري، نازیستایی دو رگه1) جدایی زمانی، نازیستایی دو رگه
4) جدایی رفتاري، ناپایداري دودمانی دو رگه3) جدایی بوم شناسی، نازایی دو رگه

153. تحت تأثیر کدام عوامل فراوانی افراد ناخالص کاهش می یابد؟
2) آمیزش همسان پسندانه، درون آمیزي1) دگر لقاحی، آمیزش ناهمسان

4) شارش ژن، دگر لقاحی3) آمیزش ناهمسان، درون آمیزي
،  و  مفروض است. اگر با انجام یک بار خودلقاحی،  به فراوانی افراد مغلوب 154. جمعیت متعادلی با سه نوع ژنوتیپ 

افزوده شده باشد، فراوانی ثانویه افراد هتروزیگوس به فراوانی اولیهي افراد هموزیگوس کدام میتواند باشد؟

 (1 (2 (3 (4
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155. جهش  ..................
2) به عنوان تنها مادهي خام انتخاب طبیعی شناخته میشود.1) میتواند جهت و مقدار تغییر گونهها را تعیین نماید.

3) در شرایطی میتواند سبب سازش پذیري فرد با محیط
شود.

4) همواره سبب برهم زدن تعادل هاردي ـ واینبرگ میشود.

156. فراوانی نسبی الل ها در .................. تغییر می کند.
4) رانش ژن3) درون آمیزي2) آمیزش تصادفی1) آمیزش همسان پسندانه

157. وقتی که زمان گل دهی بین زیر گروههاي مختلف یک گونهي گیاهی متفاوت باشد، بین آنها .................. روي میدهد.
4) آمیزش ناهمسان پسندانه3) جدایی مکانیکی2) آمیزش همسان پسندانه1) جدایی زمانی

 
158. چند مورد میتواند تکمیل کنندهي جملهي زیر باشد؟

زنی سالم که پدري مبتال به بیماريهاي هموفیلی و دیستروفی عضالنی دوشن داشته در صورت امکان بروز کراسینگ اور، میتواند

 
پسري  .................. داشته باشد.

 
الف- مبتال به هر دو بیماري    ب- سالم    ج- فقط مبتال به هموفیلی    د- فقط مبتال به دیستروفی دوشن

 (1 (2 (3 (4
159. از بررسی اثر انتخاب طبیعی، بر تغییر رنگ پروانههاي شب پرواز در مناطق صنعتی و غیر صنعتی، میتوان نتیجه گرفت که در

 
این جمعیت  .................. تغییر مییابد ولی از  .................. کاسته نمیشود.

2) نوع ژنوتیپها – فراوانی فنوتیپها1) نوع اللها – فراوانی ژنوتیپها
4) فراوانی فنوتیپها – فراوانی اللها3) فراوانی اللها – نوع ژنوتیپها

160. در جمعیت شبدرهاي یک منطقه براي ژن خود ناسازگار چهار الل (x , y , z ,w) وجود دارد، در صورتی که سلول هاي آلبومن
ژنوتیپ xzz داشته باشند، چه قدر احتمال دارد که سلول مادر هاگ نر ژنوتیپ xz داشته باشد؟ (فراوانی اللهاي  x , y , z با هم برابر و

 
نصف فراوانی الل  w است.)

 (1 (2

 (3 (4

 
161.  کدام عبارت درست است؟

1) جهشها دائمًا و به سرعت فراوانی اللها را تغییر میدهند.
2) در آمیزش غیر تصادفی فراوانی ژنوتیپها تغییر میکند.

3) شارش ژن در جهت افزایش تفاوت بین جمعیتها عمل میکند.
4) فراوانی همهي اللهاي غالب در جامعه، همواره و به سرعت افزایش مییابد.

162. در جمعیت سهره هاي کامرون .................. نوع سهره ي کامًال متمایز از نظر اندازه ي منقار وجود دارد که با توجه به انتخاب

 
گسلنده، اعضاي این گروه ها .................. 

2) سه – به دلیل رقابت در حال حذف اند.1) دو – در حال تعادل و توازن قرار دارند.
4) دو – به دلیل رقابت در حال حذف اند.3) سه – در حال تعادل و توازان قرار دارند.

% است. اگر در مرحله ي پروفاز   ، ) با ژنوتیب  163. احتمال وقوع کراسینگ اور در فرآیند اسپرم زایی یک جانور (

 
سلول زاینده، کراسینگ اور رخ دهد، احتمال این که گامت هاي نوترکیب تشکیل شوند، چند درصد است؟

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

 
164. اگر در گیاه شبدر هر دانه گرده فقط توانایی رشد بر روي  نوع کالله با ژنوتیپ ژن باشد، در جمعیت این شبدر ..................

1) در کالله ها  نوع ژنوتیپ براي ژن خود ناسازگار مشاهده میشود.
2) دانه گرده از نظر این صفت  نوع ژنوتیپ دارد.

3) دانه هاي گرده ایجاد شده در هر گیاه شبدر مجموعًا بر روي  نوع شبدر توانایی رشد دارد.
4) پنج نوع ژنوتیپ خالص از نظر این صفت در کالله میتوان مشاهده کرد.
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165. کدام عبارت جمله ي مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ «در ارتباط با صفت ..................  امروزه انتخاب طبیعی  ..................  را
برمی گزیند.»

1) میزان روغن دانه هاي ذرت - یکی از فنوتیپ هاي آستانه اي
2) اندازه ي بدن اسب ها - فنوتیپ میانه

3) اندازه ي منقار سهره هاي کامرون - فنوتیپ هاي آستانه اي در محیط هاي ناهمگن
4) وزن نوزادان آدمی هنگام تولد - فنوتیپ میانه

166. در یک جمعیت در تعادل هاردي - واینبرگ فراوانی نسبی الل غالب چهار برابر الل مغلوب است. بعد از پنج بار خودلقاحی،
نسبت فراوانی نسبی الل مغلوب به غالب برابر .................. خواهد بود.

 (1 (2 (3 (4

167. کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ «قطعًا .................. سبب .................. »
1) رانش ژن – کاهش تنوع درون جمعیت می شود.

2) آمیزش همسان پسندانه – تغییر فراوانی نسبی الل ها نمی شود.
3) درون آمیزي – تغییر فراوانی افراد خالص و ناخالص نمی شود.

4) آمیزش ناهمسان پسندانه – کاهش فراوانی افراد ناخالص می شود.
168. اگر در جمعیتی پس از دو نسل خودلقاحی، فراوانی افراد هموزیگوس با فراوانی افراد هتروزیگوس اولیه برابر شود، نسبت افراد

هموزیگوس نسل سوم به افراد هتروزیگوس نسل دوم چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4

169. در جمعیتی متعادل با  نوع ژنوتیپ  ،  و  اگر پس از دو نسل خودلقاحی مجموعًا    به فراوانی افراد خالص
افزوده شده باشد، نسبت فراوانی افراد هموزیگوس در جمعیت اولیه (والدي) به فراوانی افراد هتروزیگوس در نسل دوم چه قدر است؟

 (1 (2 (3 (4

170. در یک جمعیت گیاهی در تعادل هاردي - واینبرگ، فراوانی نسبی الل مغلوب چهار برابر الل غالب است. پس از  .................. 

 
خودلقاحی،  درصد از فنوتیپ غالب کاسته می  شود و فراوانی نسبی افراد داراي الل مغلوب  ..................  خواهد شد. 

4) سه بار -  درصد3) چهار بار -  درصد2) سه بار -  درصد1) چهار بار -  درصد
171. جسمی به جرم  کیلوگرم روي دایره اي با شعاع یک متر داراي حرکت یکنواخت است. نیروي مرکز گرا وارد بر جسم 

نیوتن است سرعت خطی جسم بر حسب  برابر است با:

 (1 (2 (3 (4

172. براي آنکه خودرویی پیچ جاده به شعاع  را درشرایطی که اصطکاك الستیک ها و زمین کمینه است با سرعت  دور
بزند، شیب جاده چقدر باید باشد؟

  (1  (2  (3  (4
173. تغییرات تکانه جسمی مخالف صفر است:

2) تغییرات انرژي جنبشی آن الزامًا مخالف صفر است.1) تغییرات انرژي جنبشی آن الزامًا صفر است.
4) کار برآیند نیروهاي وارد به آن الزامًا مخالف صفر است.3) کار برآیند نیروهاي وارد به آن می تواند صفر باشد.
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174. دوچرخه سواري با سرعت  وارد پیچ افقی به شعاع  می گردد زاویه انحراف آن از وضعیت قائم  است کدام گزینه درست
است؟

 (1 (2

 (3 (4

175. معادله تکانه جسمی به صورت:  است برآیند نیروهاي وارد بر آن در  چند نیوتن است؟

 (1 (2 (3 (4

176. دو جسم  و  به ترتیب به جرم هاي  و  تحت تأثیر نیروهاي مساوي در مدت هاي  و  قرار می گیرند و از حال
سکون به حرکت درمی آیند، نسبت انرژي جنبشی  به  پس از زمان هاي فوق:

 (1 (2 (3 (4

177. وزنهاي به جرم  را از فنري با وزن ناچیز آویزان می کنیم و در حالت تعادل، طول فنر به  میرسد. این وزنه را به همین فنر
بسته و روي میز بدون اصطکاك در یک سطح افقی به دوران در میآوریم و سرعت دوران را به تدریج افزایش میدهیم تا طول فنر

(شعاع مسیر) به  برسد. در این حالت اندازهي سرعت خطی وزنه از کدام رابطه به دست میآید؟

 (1 (2 (3 (4

178. اتومبیلی با سرعت  پیچ جاده اي را می پیماید که شعاع انحناي آن  متر است. مناسب ترین شیب عرضی براي این

 
جاده که اتومبیل نلغزد و منحرف نشود، چند درجه است؟  

 (1 (2 (3 (4
179. دو ماهواره ي B  , A به دور زمین می گردند. اگر جرم ماهواره ي A چهار برابر جرم ماهواره ي B و شعاع مدار ماهواره ي B نصف

شعاع مدار A باشد، اندازه ي حرکت (تکانه) ماهواره ي A چند برابر اندازه ي حرکت ماهواره ي B است؟

 (1 (2 (3 (4

180. قطعه سنگی را به یک نخ بسته و در یک مسیر دایره اي در صفحه اي افقی به حرکت در می آوریم. اگرمطابق شکل در یک لحظه
نخ پاره شود، در کدام مسیر حرکت خواهد کرد؟

 (1 (2
 (3 (4

، در جهت حرکت عقربه هاي ساعت، حرکت دایره اي یکنواخت انجام می  181. مطابق شکل زیر، ذره اي در صفحه ي مختصات 

دهد. اگر بردار سرعت جسم در  در لحظه ي  به صورت   باشد. شتاب جسم در لحظه ي  در 

 
 کدام است؟ 

 (1

 (2

 (3

 (4

VR′θ

tanθ =
V 2R′

g
tanθ = gV 2R′

tanθ =
V 2

gR′tanθ =
gR′

V 2

( = + t )(SI)P ⃗  t2i ⃗  j ⃗ t = 1
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−−
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−−
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√
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−−
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−−

√
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2
j ⃗ t = 1s
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+ π
π

2
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2
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182. در شکل مقابل، دو قرقره به وسیله ي تسمه به هم مرتبط شده اند و حول مرکز خود می چرخند. شعاع قرقره ها  و 
است و قرقره ي کوچک در هر دقیقه  دور می گردد. نقطه ي  روي قرقره ي بزرگ قرار دارد و با مرکز آن  سانتی متر فاصله

( دارد. اندازه ي سرعت (سرعت خطی) نقطه ي  چند متر بر ثانیه است؟ (

 (1

 (2

 (3

 (4

183. در یک حرکت دایره اي یکنواخت، اندازه ي شتاب لحظه اي  متر بر مربع ثانیه است. اندازه ي شتاب متوسط متحرك در مدتی

 
که نصف دور می زند، چند متر بر مربع ثانیه است؟ 

 (1 (2 (3 (4

184. معادله ي تکانه ي جسمی برحسب زمان به صورت  است. اگر نیروي برآیند وارد بر جسم

در لحظه ي  به صورت  باشد،  کدام است؟ (تمام واحدها در  هستند.)
 (1 (2 (3 (4

185. اندازه حرکت (تکانه) یک جسم در  به صورت   است. در لحظه ي   برآیند

 
نیروهاي وارد بر جسم، برحسب نیوتن کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4
186. متحرکی روي دایره اي به مرکز مبدأ مختصات و شعاع  متر به صورت یکنواخت در جهت پادساعتگرد می گردد و در یک

لحظه شتاب آن در  به صورت   است.  ثانیه پس از این لحظه، بردار شتاب در  کدام است؟ (  )

 (1 (2

 (3 (4
187. وزنه اي به جرم  کیلوگرم که به انتهاي فنري به طول عادي  سانتی متر بسته شده، روي سطح افقی بدون اصطکاك با سرعت

زاویه اي ثابت  می گردد و در این حالت طول فنر  سانتی متر شده است. اگر وزنه اي به جرم  را به انتهاي همان فنر متصل
کرده و روي سطح افقی بدون اصطکاك، با سرعت زاویه اي  بچرخانیم، طول فنر چند سانتی متر می شود؟

 (1 (2 (3 (4
188. گلوله اي به جرم  گرم در صفحۀ  روي یک دایره به مرکز مبدأ مختصات حرکت دایره اي یکنواخت انجام می دهد. اگر

بردار سرعت گلوله در لحظۀ   در نقطۀ   به صورت   باشد، بردار نیروي برایند وارد بر گلوله در لحظۀ 

 
 در  کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

10cm30cm
90M20

Mg− 10 m

s2
π

10
π

5
3π
10
3π
5

9
(π ≃ 3)

9
2

639

= ( −at) + ( + 2bt)P
→

t2 i ⃗  t2 j ⃗ 

t = 1s= 4 + 8F
→

i ⃗  j ⃗ a+ bSI

−51051

SI= (3 − 4t− 1) + (8t+ 3)P ⃗  t2 i ⃗  j ⃗ t = 2s
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10

SI= 4a ⃗  j ⃗ 2٫5SIπ ≃ 10
−−

√

= 2 (− + )a ⃗  2
−−

√ i ⃗  j ⃗ = 2 ( − )a ⃗  2
−−

√ i ⃗  j ⃗ 

= −4a ⃗  j ⃗ = −4a ⃗  i ⃗ 

280
ω906kg

ω

105110120125
50xoy

t = 0(0, −2m)= π ( )V ⃗  i ⃗ 
m

s

t = s
1
2

SI( = 10)π2

− +
2−−√

8
i ⃗ 

2−−√

8
j ⃗ − +

2−−√

4
i ⃗ 

2−−√

4
j ⃗ −

2−−√

8
i ⃗ 

2−−√

8
j ⃗ +

2−−√

4
i ⃗ 

2−−√

4
j ⃗ 

Telegram:@Alirezaafsharofficial



F N

t s2

4
m =2/5 kgF

 

 

 

صفحه 12

189. ماهواره اي در یک مدار دایره اي شکل به دور زمین در حال حرکت دایره اي یکنواخت است. اگر در این حالت نیروي مرکزگراي

وارد بر ماهواره   برابر وزن آن در سطح زمین و شتاب گرانش در سطح زمین برابر  باشد، اندازة سرعت خطی ماهواره در این مدار

کدام است؟ (شعاع زمین برابر   و جرم زمین برابر با   است.)

 (1 (2 (3 (4

190. در شکل زیر نمودار تغییرات اندازة نیروي افقی    که به جسمی به جرم  وارد می شود، برحسب زمان نشان داده شده است.
اگر جسم در ابتدا ساکن و ضریب اصطکاك ایستایی و جنبشی به ترتیب برابر با   و   باشد، تغییر تکانۀ جسم در بازة زمانی 

است؟      تا  چند واحد 

 (1
 (2
 (3
 (4

191. شکل زیر، مقطع سه سیم حامل جریان را که بر صفحه ي کاغذ عمودند نشان می دهد، در کدام یک از نقاط زیر ، میدان

 
مغناطیسی حاصل از سه سیم می تواند صفر باشد؟

1) روي عمود منصف پاره خط 
2) بین  و  و روي پاره خط 

3) بین  و  روي پاره خط 
4) خارج از  و سمت راست  روي امتداد 

 
192. در شکل زیر اختالف پتانسیل بین نقاط  برابر چند ولت است؟

 (1 (2
 (3 (4

193. در شکل روبه رو کلید باز است و ولت سنج  را نشان می دهد. اگر کلید را ببندیم ولت سنج  را نشان می دهد.  چند

 
اهم است؟

 (1 (2

 (3 (4

194. اگر توان مصرفی در   سه برابر توان مصرفی در مقاومت درونی مولد (توان تلف شده در مقاومت درونی) باشد، ولت متر چند
ولت را نشان می دهد؟ (از ولت سنج جریانی نمی گذرد.)

 (1
 (2
 (3
 (4
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√
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√
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195. پتانسیل نقطه ي M چند ولت است؟ 
 (1
 (2
 (3
 (4

 
196. در مدار شکل زیر، جریان عبوري از مقاومت  چند آمپر است؟ 

 (1
 (2
 (3
 (4

197. سیمی به طول  را یک بار به صورت حلقه اي در آورده و جریان  را از آن عبور می دهیم که در این حالت بزرگی میدان
مغناطیسی در مرکز حلقه برابر با  می شود. بار دیگر سیم را به صورت پیچه ي مسطحی با  دور سیم در آورده و جریان  از

آن عبور می دهیم. بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز پیچه در این حالت چند تسال می شود؟
 (1 (2 (3 (4

198. در مدار شکل زیر، انرژي پتانسیل الکتریکی بار  هنگام عبور از نقطۀ  تا نقطۀ  چند میکروژول تغییر می کند؟
 (1
 (2
 (3
 (4

199. کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح نمی باشد؟
1) تنها منشأ خاصیت مغناطیسی اتم، چرخش الکترون به دور هسته است.

2) در برخی از مواد مغناطیسی، دوقطبی هاي مغناطیسی کوچک خودبه خود با دوقطبی هاي مجاور خود هم جهت می شوند. به این گونه
مواد فرومغناطیس گفته می شود.

3) مواد فرومغناطیس نرم براي ساختن آهنرباهاي الکتریکی (غیردائم) مناسب اند.
4) مواد پارامغناطیس در میدان هاي مغناطیسی قوي تا حدودي خاّصیت مغناطیسی موقّت پیدا می کنند.

، در نقاط  و  به ترتیب  و  است. اگر  باشد، 200. در مدار شکل زیر انرژي پتانسیل الکتریکی بار 
کدام گزینه در مورد جهت جریان و مقایسۀ نیروي محرکۀ باتري ها صحیح است؟ 

 
1) پادساعتگرد،  

 
2) ساعتگرد،  

 
3) ساعتگرد،  

 
4) پادساعتگرد،  
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201. با توجه به شکل روبه رو از کتاب درسی، کدام گزینه صحیح است؟

1) رنگ رسوب تشکیل شده، با رنگ محلول درون بشر یکسان است.

 
2) در این فرایند یک واکنش جابه جایی یگانه صورت میگیرد.

 
3) در طی این واکنش اتمهاي واکنش دهنده به اتمهاي جدیدي تبدیل میشوند.

 
4) در فرمول شیمیایی رسوب تولید شده تعداد اتمها دو برابر تعداد عناصر است.

 
( 202. پس از موازنه ي واکنش زیر، ضریب  کدام است؟      (المپیاد آمریکا - 

 (1 (2 (3 (4

 
203. در طرف دوم معادله ي واکنش زیر، چه موادي باید باشند؟ 

     محلول پتاسیم یدید  محلول سرب  نیترات
1) رسوب زردرنگ سرب  یدید و محلول پتاسیم نیترات

 
2) رسوب سفیدرنگ سرب  یدید و محلول پتاسیم نیترات
3) محلول سرب  یدید و رسوب سفیدرنگ پتاسیم نیترات

4) محلول سرب  یدید و رسوب زردرنگ پتاسیم نیترات
204. کدام مورد، از ویژگی هاي واکنش سوختن مواد نیست؟

2) تولید نور (روشنایی) 1) آزاد شدن مقدار زیادي گرما
4) واکنش دادن سریع مواد با اکسیژن3) تشکیل بخار آب

205. براي تهیه  گرم گاز کلر از واکنش منگنز  اکسید با مقدار کافی هیدروکلریک اسید، چند گرم منگنز  اکسید 
درصد خالص الزم است؟ 

 (1 (2 (3 (4
206. با توجه به شکل زیر از کتاب درسی، کدام مفهوم برداشت نمی شود؟

1) با افزایش دما حرکت هاي گرمایی شدیدتر شده انرژي درونی افزایش مییابد.
2) افزایش دما، با افزایش مولکول ها و انرژي برخورد آنها همراه است.

3) با گرم شدن، دماي جسم افزایش می یابد و بر سرعت حرکت ذره هاي سازنده ي آن افزوده
می شود.

4) با افزایش دما، تعداد برخوردهاي سازنده جسم بیش تر می شود.
،  و  کدام گزینه باید قرار 207. با توجه به نمودار زیر که مربوط به واکنش سوختن متان می باشد، به جاي شماره هاي 

بگیرد؟
1) واکنش  دهنده ها ـ  ـ فراورده ها
2) واکنش  دهنده ها ـ  ـ فراورده ها
3) فراورده ها ـ  ـ واکنش دهنده ها
4) فراورده ها ـ  ـ واکنش دهنده ها

208. کدام مورد در واکنش سوختن اتان در مقایسه با سوختن اتین کم تر است؟
4) مول هاي اکسیژن الزم3) گرماي واکنش2) دماي حاصل1) تعداد مول هاي حاصل

H+1999

M +Bi + → B +Mn + On2+ O
−
3 H+ i3+ O

−
4 H2

34714

→ ⋯ + ⋯+(II)

(II)

(II)

(II)

(II)

7٫1(IV )(IV )80
(O = 16,Cl = 35٫5,Mn = 55 g ⋅mo )l−1

9٫15810٫87511٫24512٫764

(1)(2)(3)

ΔH > 0
ΔH < 0

ΔH > 0
ΔH < 0
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209. از واکنش یک مول  .................. با  .................. درون فضاپیما، گاز  .................. حاصل می شود که از این واکنش براي تصفیه ي
هواي درون فضاپیما استفاده می کنند.

1) لیتیم هیدروکسید  مول گاز  آب
2) لیتیم پراکسید  مول گاز  اکسیژن
3) لیتیم پراکسید  مول گاز  اکسیژن

4) لیتیم هیدروکسید  مول گاز  اکسیژن

 
210. کدام واکنش به صورتی که نوشته انجام می شود؟

 (1
 (2
 (3
 (4

211. کدام مطلب، بیانی از قانون هس است؟
1)  هر واکنش چند مرحله اي، برابر جمع جبري مقادیر  هاي همه ي مراحل آن است.

2)  واکنش هایی که در فشار ثابت انجام می گیرد، هم ارز با گرماي مبادله شده است.
3) هر تغییر شیمیایی یا فیزیکی، به طور طبیعی در جهتی پیشرفت می کند که به سطح انرژي پایین تر و آنتروپی بیش تر برسد.

4) در تغییرات شیمیایی یا فیزیکی، انرژي از بین نمی رود و به وجود نمی آید، بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود.
212. چند گرم آلومینیوم باید با هیدروکلریک اسید واکنش دهد تا گاز به  دست آمده با  گرم اکسیژن، واکنش کامل دهد؟

 (1 (2 (3 (4
213. اگر مخلوطی از گازهاي  و  با حجم  لیتر در فشار ثابت در دماي معین مطابق معادله: 

 ، به طور کامل باهم واکنش دهند، حجم گازهاي حاصل در همان شرایط برابر چند لیتر و

 
عالمت  چگونه است؟

 
، منفی    (1

 
، مثبت    (2

 
، منفی    (3

 
، مثبت   (4

214. 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
215. اگر واکنشی در فشار ثابت انجام شود، کدام یک از مطالب زیر در مورد آن درست خواهد بود؟

1) اگر واکنش  در سیلندري با یک پیستون روان انجام شود، رابطه ي  برقرار
بوده و  است.

2) آنتالپی واکنش تابع مسیر است.
3) تغییر انرژي درونی هم ارز با گرماي مبادله شده بین سامانه و محیط خواهد بود.

4) تغییر انرژي درونی، فقط ناشی از انجام کار است.

 
216. مخلوطی به جرم  گرم از مس  سولفات پنج آبه، پتاسیم نیترات و مقداري ناخالصی را حرارت 

، پتاسیم نیترات تجزیه شده و همه ي آب همراه مس  سولفات خارج می شود.  درصد جرم می دهیم. در دماي 
گازهاي خروجی را بخار آب تشکیل می دهد. اگر جرم مخلوط نهایی برابر  گرم باشد، نسبت جرم مس  سولفات به جرم

ناخالصی، در مخلوط نهایی کدام است؟ (طی حرارت دادن ناخالصی بدون تغییر می ماند.) 

 (1 (2 (3 (4

1−− CO2
1−− CO2
2−− CO2

2−− CO2

2Al+ 6HCl(aq) → 2Al (aq) + 3C (g)H3 l2
Ca(s) + O(l) → CaO(s) + (g)H2 H2

2Fe(s) + 6HCl(aq) → 2FeC (aq) + 3 (g)l3 H2
Cu(s) + 2AgN (aq) → Cu(N (aq) + 2Ag(s)O3 O3)2

ΔHΔH

ΔH

16
(Al = 27 , O = 16 : g ⋅mo )l−1

2٫7913٫518
AB4

2A(g) + 3B(g) → 4C(g) + 3D(g)

w

4٫84٫85٫65٫6
( )N2H4

( )N2O46٫4
18٫45600STP

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

8٫3316٫6641٫6683٫33

CO(g) + 2 (g) → C OH(g)H2 H3= ΔHqp

w⟩0

260(II)

C200∘(II)60
200(II)

(Cu = 64, S = 32, O = 16, K = 39, N = 14, H = 1 : g ⋅mo )l−1
5٫56٫27٫55٫8
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217. در تجزیۀ عنصري یک الکل مشخص شده است که حدود   درصد آن را کربن و   درصد آن را هیدروژن تشکیل
می دهد. اگر جرم مولی این ترکیب   باشد، نام و فرمول شیمیایی آن کدام می تواند باشد؟ 

1) اتیلن گلیکول -  
 
2) اتیلن گلیکول -  

 
3) گلیسرین -  

 
4) گلیسرین -  

218. باتوجه به واکنش هاي زیر گرماي حاصل از واکنش  چند گرم یخ خشک را در شرایط استاندارد تصعید

 
می نماید؟  (  یخ خشک،  است.)

                    
                    

                    
 (1 (2 (3 (4

 
219. کدام عبارت نادرست است؟

1) بر اثر حل کردن کلسیم کلرید در آب، دما به شدت کاهش می یابد به گونه اي که مخلوط حاصل ممکن است یخ بزند.
2) آنتالپی یک واکنش، کمیتی مقداري است، اما آنتالپی استاندارد تشکیل، کمیتی شدتی می باشد.

3) آنتالپی استاندارد تشکیل پایدارترین دگرشکل یک عنصر در حالت استاندارد، صفر در نظر گرفته می شود.
4) براي یک ماده در حالت محلول، حالت استاندارد ترمودینامیکی، غلظت  مول بر لیتر در نظر گرفته می شود.

220. اگر در واکنش تجزیۀ نیتروگلیسرین در شرایطی تغییر انرژي درونی سامانه برابر   باشد و   کار انجام شود،
گرماي آزاد شده در این فرایند به تقریب دماي چند میلی لیتر آب را به اندازة  درجۀ سانتی گراد باال می برد؟ 

 
 (1 (2 (3 (4

221. با افزایش دماي سامانه ي گازي به حالت تعادل  موارد زیر به جز گزینه .................. روي می دهد.
2) پیشرفت واکنش در جهت رفت1) افزایش میزان بی نظمی

4) کاهش مقدار ثابت تعادل3) کاهش غلظت 

222. تعادل  گرما  در داخل استوانه اي مجهز به یک پیستون روان و کیپ در دماي ثابت برقرار است.
در دماي ثابت پیستون را پایین می  آوریم، تا حجم در اختیار گازهاي شرکتکننده در تعادل نصف شود. در ارتباط با این تغییر به جز

( .................. بقیه گزینه ها درست هستند.     (المپیاد شیمی - 
1) تعادل جابجا می شود و تعداد کل مول ها کاهش می یابد.

2) تعادل جابجا می شود، در تعادل جدید هر سرعت با سرعت نظیر آن در تعادل اولیه برابر است.
، در این تغییر ثابت می ماند. 3) ثابت تعادل 

4) براي ثابت ماندن دما بایستی که مقداري گرما از محیط تعادل گرفته شود.

223. ثابت تعادل واکنش  در دماي    برابر  است. در کدام یک از حالت هاي
زیر، تعادل برقرار است؟

 (1 (2
 (3 (4

224. اگر  گرم گاز فسفر پنتاکلرید را در یک ظرف دو لیتري دربسته گرما دهیم و پس از تشکیل  گرم گاز کلر،
، برقرار شود، مقدار ثابت این تعادل برابر چند  است؟   تعادل گازي 

  (1 (2 (3 (4

38٫79٫7
62g ⋅mol−1

(O = 16 , C = 12 , H = 1 : g ⋅mo )l−1
C2H6O2C OH3

C3H8O3C2H6O2
C → 3E+ 2F

(C = 12 , O = 16 : g ⋅mo )l−1ΔH∘
25kJتصعید ⋅mol−1

Δ = +20kJH∘1I) A+B → 3D+ 3E+ 4F
Δ = +80kJH∘2II) 4C + 2B → 2F + 6E

Δ = +400kJH∘3III) A+ 3B+C → 3D
88176132220

1
−21kcal4184J

20

( = 1 , = 4٫184 )dآب
g

mL
cآب

J

g C⋅∘

90010001100500
na ⇌ , ΔH < 0an

an

⇌ 2N (g)O2(g)+N2O4

77

(K)

A(g) ⇌ B(g) + 2C(g)C25∘0٫2mo ⋅l2 L−2

[A] = 0٫1 , [B] = 2 , [C] = 1[A] = 4 , [B] = 0٫2 , [C] = 2
[A] = 2 , [B] = 0٫1 , [C] = 0٫2[A] = 1 , [B] = 0٫1 , [C] = 2

100٫0828٫4
PC (g) ⇌ C (g) +PC (g)l5 l2 l3mol ⋅L−1

(P = 31,Cl = 35٫5g ⋅mo )l−1
11٫2522٫25
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225. باتوجه به واکنشهاي تعادلی زیر، کدام مطلب نادرست است؟

 
 

 
 

 
1) شمار فازها در هر چهار واکنش تعادلی برابر است.

) بی تاثیر است. ) و ( 2) تغییر فشار بر واکنش هاي تعادلی (
) یکسان است. ) و ( 3) یکاي ثابت تعادل واکنش هاي تعادلی (

)، رابطه ي     برقرار است. 4) در واکنش تعادلی (
226. اگر  گرم  را با  گرم  در ظرفی سربسته به حجم  لیتر قرار دهیم تا تعادل 

 برقرار شود و در لحظه ي تعادل نسبت غلظت فراورده به مجموع واکنش دهنده ها  به  باشد،

 
حجم ظرف چند میلی لیتر است؟ (دما در طول آزمایش ثابت است.) 

 (1 (2
 (3 (4

227.  مول  و  مول  را در سامانه اي  لیتري وارد می کنیم تا تعادل   برقرار شود. در صورتی که در
لحظه تعادل غلظت  پنج برابر غلظت  باشد،   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
228. در بین عبارت هاي زیر، چند عبارت درست است؟

واکنش  در دماي اتاق از نظر سینتیکی کنترل می شود.
واکنش  در صورت آغاز تا مرز کامل شدن پیشرفت می کند.

واکنش  در دماي اتاق پیشرفتی ندارد.
واکنش  در دماي اتاق به سرعت به تعادل می رسد.

 (1 (2 (3 (4
229. اگر در واکنش  مول گاز   با  مول گاز   در یک ظرف دربسته ي دو لیتري در دماي معین، در لحظه ي تعادل  
گاز نیتروژن وجود داشته باشد، مقدار  با یکاي   و مجموع شمار مول هاي گاز در ظرف واکنش، به ترتیب از راست به

 
چپ، کدام است؟  

 
  ،  (1

 
  ،  (2

 
  ،   (3

 
  ،   (4

230. واکنش  با  مول از مادة  و  مول از مادة  در ظرف  لیتري شروع می شود، اگر واکنش

 
پس از  درصد پیشرفت به تعادل برسد، مقدار تقریبی ثابت تعادل چند لیتر بر مول است؟

 (1 (2 (3 (4

I)3Zn(s) + 2A (aq) ⇌ 3Z (aq) + 2Au(s)u3+ n2+

II) 4 (g) +F (s) ⇌ 4 O(g) + 3Fe(s)H2 e3O4 H2
III) A (s) + 6C(s) ⇌ A (g) + 6CO(g)s4O6 s4
IV ) 4K (s) + 2 O(g) ⇌ 4KOH(s) + 3 (g)O2 H2 O2

III

IIV

III[A ]s4 [CO]6رفت= kبرگشتk

1٫2NO0٫64O2V

2NO(g) + (g) ⇌ 2N (g)O2 O223
(O = 16, N = 14 : g ⋅mo , K = 200 mo ⋅L)l−1 l−1

34
20004000

1A2B2+ ⇌A(g) B(s) C(g)
CAKeq

52٫50٫50٫25

2 (g) + (g) ⇌ 2 O(g)H2 O2 H2
2 (g) + (g) ⇌ 2 O(g)H2 O2 H2

CaC (s) ⇌ CaO(s) +C (g)O3 O2
CaC (s) ⇌ CaO(s) +C (g)O3 O2

1234
6NO4CO42g

KL ⋅mol−1

(N = 14g ⋅mo )l−1

34٫2538٫51٫54٫251٫58٫5
A(g) + 2B(g) ⇌ 2C(g)4A10B2

80
7٫9403٫950٫25
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