
وقت : 60   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. عبارت زیر معرف کدام اثر است؟

 «نویسنده ي آن شاعر و داستان نویس قرن هشتم هجري و اصالتا اهل قزوین بوده است. این اثر از او به زبان طنز نوشته شده است. از
دیگر آثار مشهور وي، «موش و گربه» است.»

4) اسرارالتوحید3) اخالق االشراف2) گل و نوروز1) رساله دلگشا

 
2. ضمایر«من، تو» در مصراع دوم ابیات زیر، به ترتیب جانشین کدام اسم ها شده اند ؟

 
به دیدارت آرایش جان کنم

 
مگر بند کز بند عاري بود

 
 
ز من هر چه خواهی تو فرمان  کنم

 
شکستی بود زشت کاري بود

4) رستم، اسفندیار3) اسفندیار، رستم2) رستم، سهراب1) سهراب، رستم
3. با توجه به معنی ، امالي کدام کلمه درست است ؟

4) مضموم : نکوهیده3) عنودان : ستیزه کاران2) ذلّت : لغزش1) سولت : هیبت
4. کدام جفت ابیات با یکدیگر قرابت مفهومی ندارند؟

 
1)  در بزرگیش سرسري منگر خرد شاخی که شد درخت بزرگ  
 بر درگه خداي تعالی حقیر باش خواهی ك بزرگ شوي در میان خلق 

 
2)  این همه را بنده ي درم نتوان کرد دانش و آزادگی و دین و مرّوت

 چون خریداران زر مفروش در بازار دین خویشتن بازآ از این دنیا خریدن زینهار

 
3)  مراین قیمتی دّر لفظ دري را من آنم که در پاي خوکان نریزم  

 کنی با روزي حق پیش هر ناکس تملّق ها براي نانکشی تا چند از دونان تفّوق ها؟
4)  شکستی بود زشتکاري بود مگر بند، کز بند عاري بود

 فراري ز قید حقارت منم گریزان ز ننگ اسارت منم

 
5. مفهوم بیت زیر، از کدام بیت دریافت می شود؟ 

 
 «اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب

 
گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوري»

 
همچون شتر به دست ندیدم زمان خویش تا جلوه کرد لیلی محمل نشین من  (1

 
سماع است اگر عشق داري و شور نه مطرب که آواز پاي ستور  (2

 
 بانگ حدي بشنو و صوت دراي

 
شو چو شتر گرم رو و تیز پاي  (3

 
زمانه بر گلوي هر خري که بسته درایی  زند به نغمۀ داوود طعنه صوت و صدایش  (4

6. هستۀ گروه اسمی روبه روي همۀ گروه ها درست است به جز:
1) تعیین ارزش دقیق معنایی عناصر زبان: (ارزش)

2) مجموعۀ آثار ادبی گذشته این مرز و بوم: (مجموعه)
3) رابطۀ هم نشینی هر واحد زبانی با واحد زبانی دیگر: (رابطه)

4) کوچک ترین واحد زبانی با معناي مستقیم و غیرمستقیم: (واحد)
7. در کدام گزینه «متمم اسم» به کار رفته است؟

 
 ز امواج تو ایمن، ساحلی نیست

 
ز تاراج تو فارغ، حاصلی نیست  (1

2)  جهان بگریست بر من، بر تو خندیدنه یکسانند نومیدي و اّمید
3)  گل دوشینه یک شب ماند و پژمردچراغ شب ز باد صبحگاه مرد

 
 (4
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صفحه 2

8. در کدام بیت نقش تبعی وجود دارد؟ 
1)  نایاب ترین فصل تماشاي من این است  من در تو به شوق و تو در آفاق به حیرت

2)  فّواره از دلم زد و آمد کالم شد  شعر من از قبیلۀ خون است خون من
3)  شعر من و شکوه تو رمز الّدوام شد  ما خون تازه در تن عشقیم و عشق را

4)  دلی که کرده هواي کرشمه هاي صدایت  به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت

 
9. کدام گروه کلمه، بر اساس الگوي «اسم+ اسم+ اسم+ صفت+ اسم+ اسم+ اسم» ساخته شده است؟

1) بهره گرفتن از معلم و درس و کالس و استمرار در فراگیري بیشتر
2) مستندات تاریخی متکی به واقعیت هاي موجود زندگی بزرگان

3) دست یابی به دانشی در زمینۀ زبان و نقش هاي گوناگون آن
4) سرجوخۀ کشیک پاسگاه تازه تأسیس شدة کالنتري محل زندگی

 
10. در عبارِت زیر، به ترتیب «مضاف الیه مضاف الیه، صفت مضاف الیه و متّمم اسم» کدام است؟

«مطالعۀ تفاسیر قرآن، روح اشعار حافظ شیراز را جالیی خاص بخشیده و از غزلیّات این شاعر بی بدیل می توان به مهارت خاّص او در

 
کشف رموز عرفانی پی برد».

2) حافظ، عرفانی، غزلیّات1) قرآن، این، کشف
4) رموز، بی بدیل، کشف رموز عرفانی3) شیراز، این شاعر، مهارت

11. آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به استثناي بیت  .................. تمامًا درست است .
1)  گر به مراد من روي ور نروي تو حاکمی / من به خالف راي تو گر نفسی زنم، زنم ( جناس تام – ایهام) 

2)  چشم که برتو می کنم چشم حسود می کنم / شکر خدا که باز شد دیدة بخت روشنم ( جناس ناقص – استعاره)
3)  شهري اگر به قصد من جمع شوند و متّفق / باهمه تیغ برکشم و زتو سپر بیفکنم ( مجاز – تضاد )

4)  دردي است در دلم که گر از پیش آب چشم / برگیرم آستین برود تا به دامنم ( اغراق – حسن تعلیل )
12. مارهایی که بر دوش ضّحاك پدید آمدند، نشانگر چه خصلتی نیستند؟

4) بیداد3) منش خبیث2) سلطۀ اهریمن1) خوي اهریمنی
13. در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟

2) زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر1) روز فراق را که نهد در شمار عمر
4) این نقش ماند از قلمت یادگار عمر3) بی چاره دل که هیچ ندید از گذار عمر

 
14. بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟              

 نه آن لیلی است کز من برده آرام  «کسی کاو را تو لیلی کرده اي نام

 
1)  چو بدیدم رخ زیباي تو چیز دگر است نسبت روي تو با ماه فلک می کردم 

2)  سخن اهل حقیقت ز زبانی دگر است  جان از زنده دلی زنده به جانی دگر است
3)   گوییا سرو روان تو روانی دگر است  راستی راز لطافت چو روان می گردي

  در چمن هست بسی اللۀ سیراب، ولی
 
4)   ترك مه روي من از خانۀ خانی دگر است

 
15. معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟

(خیل: گروه سواران)، ( عیّوق: ستاره اي سرخ رنگ که پس از ثریا طلوع و پیش از آن غروب می کند.)، (صنعت: پیشه)، (تندیس: تمثال)،
(آفاق: آسمان)، (بصر: دیده)، (اکسیر: هر چیز کامل)، (التفات: توّجه)، (فروغ: روشنی)

4) چهار3) سه2) دو1) یک
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16. در ابیات زیر، کدام واژه ها تمامًا از نظر امالیی نادرست هستند؟

 که درپوشی از بحر پندار خلق  چه زنّار مغ بر میانت چه دلق
 که حرز بازوي جانم به جز دعاي تو نبود  به جز سناي تو نبود همیشه ورد زبانم

 دهان غنچه پر از خورده هاي زر می کرد  چو غنچه از لب آن سیم بر سخن می گفت
 درش ببست و کلیدش به دلستانی داد  دلم خزانه اصرار بود و دست قضا
2) بحر – سنا – خورده – اصرار1) بحر – حرز – خورده – قضا
4) زنّار – سنا – خورده – قضا3) دلق – حرز – اصرار – قضا

 
17. کدام سه گزینه با یکدیگر تناسب مفهومی دارند؟

 بشناس قدر خویش که گوگرد احمري  الف) گر کیمیاي دولت جاویدت آرزوست
 تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي  ب) دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 مهرم به جان رسید و به عیوق برشدم  ج) چون شبنم اوفتادم بدم پیش آفتاب

 
 آري به یمن لطف شما خاك زر شود د) از کیمیاي مهر تو زر گشت روي من 

 قبول دولتیان این مس شد  هـ) چو زر عزیز وجود است نظم من آري
 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم  و) گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد؟

4) ب – ج – د3) د – هـ - و2) ب – د – هـ1) الف – ج – و

 
18. معنی چند واژه درمقابل آن نادرست آمده است؟

(تندیس: مجّسمه)، (صواب: راست)، (سرشک: اشک)، (طبع: ذات)، (اکسیر: هرچیز کامل)، (عیّوق: نام ستاره اي که پس از ثریّا طلوع می 
کند)، (التفات: توّجه)، (بصر: چشم)

4) چهار3) سه2) دو1) یک

 
19. مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟

 غم هاي بی شمار به این دل فگار ماند»  «زین پنج روزه عمر که چون برق و باد رفت
1)  کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس  بنشین بر لب جوي و گذر عمر ببین

2)  خضر چون آب ز عمر ابدي می گذرد  جذبۀ شوق تو آن را گریبان گیرد
3)  کز نفس آن چه شمرده است حساب است این جا  هرچه از عمر به غفلت گذرد عمر مدان
4)  چه نعمتی است که عمر عزیز در گذرست  صفاي آب روان بیش تر ز اِستاده است

20. در کدام گزینه، معنی هر دو واژه درست است؟
2) داروغه (محتسب) – شمار گرفتن (حساب پس دادن)1) سَپردن (پاي مال کردن) – سفله (پست و فرومایه)

4) معّمر (طوالنی، بلند) – عیار (سنگ محک، آزمون)3) نحس (بداختر، نامبارك) – مهجور (پاداش گرفتن)

21.  أي عبارة یشتمل علي الترکیب الوصفي؟
2)  ما فطن الظبِي لوجودنا.1)  ظھرت أشعة القمر و أصبح المنظر جمیالً
4)  ال تعتمد علي النفس األمارة.3)  توقّف في نقطة و ھو یرقب القمر باعجاب.

 
22.  عیّن الماضي لیس في محّل جزم: 

1) من دعاک و تکلّمت معھ و أعطاک الکتاب مسؤول عن المکتبة! 
2) إن کانت لک أفکار عالیة فانشرھا بین اآلخرین!

3) ما مّر في قلبک جري علي لسانک! 
4) إن تواضعت لمن یعلّمک عّظمت شأنک!

23. کدام گزینه صحیح است؟
4) لم تکتبین3) لم تکتبا2) لم یکتبون1) لم یکتبان

24.  بالغاً   در عبارت « یَجتھد الطالب في دروسھ اجتھاداً بالغاً » چیست؟
4) حال3) تأکید2) صفت1) مفعول
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25.  عیّن النعت لیس مجروراً: 
2)  زاد ورق األشجار الربیعیّھ و ُزیّنت الحدائق! 1)  یُحَمل النفط بالناقالت الکبیرة إلی خارج البالد! 

4)  علینا أن نُعّرف منتجاتنا الوطنیّة إلی اآلخرین! 3)  تألّفت کلُّ فئاتنا الدراسیّة بھّمة اُستاذاتنا الفاضالت! 

 
26.  ما ھو الخطا عن اعراب الکلمات ؟ 

 هللا یعلم و أنتم التعلمون
2)  یعلم  : مرفوع به اعراب ظاهري و محلی1)  هللا : مرفوع باعراب ظاهري

4)  ال تعلمون : مجزوم به الء الناهیۀ3)  أنتم  : مرفوع محًال

27.  عیّن الصحیح فی النعت :
عةً ألنّھا مطّھرة بدماء الطاھرة 2)  ھذا النور قد یدخل من نافذة البیت الکبیرة فیجعلنا سالمین1)  ھذه أرض أمشی علیھا متواّضِ

4)  سمعت أصواتاً رائعاً حین دخلت ھذه الدار الجمیل3)  کتبت علی الورقتین النظیفة ثم دفعتھما إلی المعلّم
28. ما هی الجملۀ الوصفیۀ؟

1)  ان المنافقون یخادعون ّ� و ھو خادعھم
ت لعظمتک ساجدة 2)  إلھی و موالی أتسلط النار علی وجوٍه خرَّ

3)  المؤمنون و المؤمنات بعضھم أولیاء بعِض
4)  کان السکاکی رجال أمیّاً حینما رأی العلماء فی المجمتع عزم أن یبدأ بالدارسة.

29. عیّن حرف الالم الناصبة:
2)  یحتاج جسم اإلنسان إلی تغذیة مناسبة لیتمتّع بھا فی الحیاة!1)  لنبحث عن عوامل تقدّم البالد األخری و نجعلھا أمام أعیننا!

4)  اإلنسان الجاھل لیستیقظ من نوم الغفلة!3)  المؤمنون لیتوکلّوا علی هللا فی جمیع األوقات!

30.  عیّن الصحیح عن «المضاف و المضاف إلیھ»:
2)  علیکم إطاعة والدینکم و اإلحسان إلیھما.1)  اجتھدت الطالباُت المدارس فی اکتساب العلم.
4)  األحسن الصَّدیق عندنا ھو الّذی یَسیر فی طریق الحّق.3)  إّن أعمالک العالیة تُرشدک إلی سبیل الخیر.

31. عیّن ما لیس فیھ صفة:  
2) تعّجب األصدقاء من ھذا األمر!  1) أنا ذلک العبد الّذي َحَمل معک القربة!   

4) ذھب أمیرالمؤمینن الی بیٍت آخر!  3) رأیت أخاک الصغیر في الشارع!  

32.  عیّن الخطأ في إعراب األفعال: 
!  (منصوب محلًّا) 1)  أمرت األم بناتھا أن ال یکسلن في أعمالھنَّ

 
2) جاء أصدقائی لیخبرونی عن نجاحھم!  (منصوب به حذف «ن») 

3) التّالمیذ حین یتعلّمون الدّرس لم یقّصروا في واجباتھم!  (مرفوع بالنّون)
4) من طلب العلی سھر اللّیالی!  (مجزوم بالّسکون)

33.  عیّن الفعل الّذي یُمکن أن یکون مبنیّاً للمجھول:  
1)  تتزیّن األرض باللّباس األخضر!  

2)  ینتفع العباد من النّعم اإللھیّة و یتمتّعون بھا!  
3)  إنّا زیّنَا الّسماء الدّنیا بزینة الکواکب! 

4)   إنّما المؤمنون الّذین إذا جاء ذکُر هللا وجلت قلوبھم! 

 
34.  عیّن الّصحیح في النّواسخ:  

 
1)  ِلتُکن محاسبةُ النّفِس لک أشدَّ محاسبةً!  

 
2)  ِمن األرجح أن تکوَن في غرفتک أشیَء زائدةً!  

 
3)  صار األوضاُع مساعدة إلنتصار المظلومین!  

 
4)  کانوا إخوتُنا ملتزمیَن بآیاِت القرآن الکریم!  

Telegram:@Alirezaafsharofficial



صفحه 5

35.  عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة 

 
 عیّن الخطأ في اُسلوب الّشرط: 

 
1)  من دعا هللا بالتّضّرع اِستجاب لھ دعواتھ استجابة! 

 
2)  إن یذھب التّالمیذ إلی المکتبة یجدون ھناک کتباً قیّمة! 

 
با إلی هللا تعالی!  3)  إن تُجالسا األبرار و المتّقین تتقرَّ

 
4)  من یعُف عن سیّئات النّاس یعف هللا عنھ أیضاً! 

 
36.  عیِّن الجملة الوصفیة: 

1)  فتحت الکتاب بدأ المعلّم بالدّرس. 
 
2)  ذھبت إلی ضیافة فتأّخرت. 

3)  سافرت إلی بلد ُولدت فیھ. 
 
4)   سلّمت علی معلّمی یدخل الصّف. 

 
37.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
 عیّن حرف الالم یختلف عن الباقي: 

 
1)  لیعلَم اإلنسان أّن العقل السلیم مصلح لکّل االُمور! 

 
2)  الُْبِعد نفسي عن الغضب، حاولُت کثیراً! 

 
3)  ألجعَل الجھد نصب أعیني حتی أصل اِلی ھدفي! 

 
4)  لنَتجنّب مشاورة کّلِ مشفق جاھل! 

 
38.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
 عیّن النعت جملةً:  

 
1)  إن دعوت هللا بتضّرعٍ استجاب لک دعواتک! 

 
2)  أجاب تلمیذُ عن سؤال المعلّم الّصعب في الحّصة الثّانیة! 

 
3)  قرأت ھذه الفتاة الشاعرة ابیاتاً في قاعة المدرسِة أنشدتھا في مقام المعلّم! 

 
4)  لم تتّخذ زمیالتي في المطالعة اسلوباً صحیحاً فیخسرن خسراناً کثیراً! 

 
39.  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! 

 
40.  عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
 عیّن جواباً فیھ الوصف و اإلضافة معاً:" 

2) «ُکّل شيء ھاِلٌک إّال وجَھھ»1) «إنّا َزیّنا الّسماء الدّنیا بزینٍة الکواکِب»
ةً في نفسي تُبِعدني عن الکَسل! 4) التّواضع نعمةٌ ال یُحَصدُ علیِھ!3) وجدُت قُوَّ

41. با توجه به این سخن امام صادق علیه السالم که فرمود: «خداوند به داود علیه السالم وحی کرد : هر بنده اي از بندگانم به جاي پناه
بردن به دیگري، با نیّت خالص به من پناه آورد، از کارش چاره جویی می کنم. گرچه همه آسمان ها و زمین و هرچه در آن ها است،

علیه او توطئه کنند.»  مفهوم می گردد که  .................. خداوند .................. است و روزي رسانی با واسطه به بندگان از مصادیق 
.................. خداوند است.

2) توکل بر - یک امر کامال" قلبی و درونی - حکمت1) توکل به - گره گشاي کارفروبسته انسان - رّزاقیت
4) ایمان به - یک امر کامال" قلبی و درونی - حکمت3) ایمان به - گره گشاي کارفروبسته انسان - رّزاقیت

42. با توجه به آیه ي شریفه ي:الحمد � الّذي صدقنا وعده واورثنا األرض سپاس گزاري  .................. در عالم  .................. نسبت به
تحّقق وعده اش در وراثت زمین با  .................. مفهوم می گردد.

1) متقین - رستاخیز - ورود جاودانه به بهشت
2) پاکان - رستاخیز - ورود جاودانه به بهشت

3) پاکان - دنیا - بر پایی عدل و داد با ظهور حجت خدا (عج)
4) متقین - دنیا - بر پایی عدل و داد با ظهور حجت خدا (عج)

 
43. بهترین گواهان قیامت  .................. اند زیرا .................. 

1) فرشتگان الهی-معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.
2) پیامبران و امامان- معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.

3) پیامبران و امامان- ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.
4) فرشتگان الهی- ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.

■■

■■
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44. خداوند متعال در چه زمانی خطاب به انسان ها می فرماید: فال تظلم نفس شیئاً وقتی که .................. پس به هیچ کس کم ترین ستمی
نشود.

2) گزارشی از اعمال خود را در نامه اعمال خود ببیند.1) ترازوهاي دادگري در روز قیامت برپا شود.
4) نوري از جانب پروردگار واقعیت حوادث را آشکار کند.3) اعضا و جوارح انسان به اذن خداوند سخن بگویند.

45. مهم ترین عامل در تحقق عزم و تصمیم جهت دست یابی به اهداف موردنظر در زندگی کدام است؟
2) تسریع در انجام تصمیم1) پایداري در انجام تصمیم

4) توکل و اعتماد به خداوند3) حضور در پیشگاه خداوند

46. با دقت در آیه ي شریفه ي و لئن سألتھم من خلق السماوات و االرض..... مستفاد می گردد که  ..................
1) بت پرستان خدا را خالق آسمان ها و زمین می دانند.

2) بت پرستان بت هایشان را خالق آسمان ها و زمین می دانند.
3) متوکالن خالق آسمان ها و زمین را دافع گزند می دانند.

4) متوکالن خالق آسمان ها و زمین را نازل کننده رحمت الهی می دانند.
47.  کدام آیه به تحوالتی که اتفاق می افتد تا زمین و آسمان مناسب احوال و شرایط قیامت گردند، داللت دارد.

ُ 2)  اِذَا السََّماُء انَشقَّت َوأَِذنَت ِلَربَِّھا َوُحقَّت1)   فََصِعَق َمن فِي السََّماَواِت َوَمن فِي األَرِض إِالَّ َمن َشاَء �َّ
4)   َوالَوزُن یوَمئٍِذ الَحق3ُّ)   َوأَشَرقَِت األَرُض بِنُوِر َربَِّھا

48. از آن جا که «قیام و خیزش همه  آسمان ها و زمین و هر چه درآن ها است، علیه انسان، فاقد تأثیر است» زمانی است که ..................

 
و استفاده از ابزار و اسباب در راه دست یابی به هدف، نشاِن قبول .................. می باشد.

1) اراده و مشیت خداوند حتمیّت پیدا کرده باشد - حکمت الهی
2) حقیقت توّکل بر خداوند محّقق شده باشد - حکمت الهی

3) اراده و مشیت خداوند حتمیّت پیدا کرده باشد - فاعلیّت انسان در تحّقق اهداف
4) حقیقت توّکل بر خداوند محّقق شده باشد - فاعلیّت انسان در تحّقق اهداف

49. اگر بخواهیم براي مفهوم توکل حقیقی مطابق با جهان بینی قرآن کریم، به معناي «سپردن نتیجۀ کارها به خداوند»، مبناي قرآنی
ارائه دهیم کدام آیۀ شریفه راهگشاي ما خواهد بود؟

 
1)  «و سبح بحمده و کفی بذنوب عباده خبیراً»  

 
2)  «قل حسبی هللا علیھ یتوّکل المتوّکلون»  

 
3)  « ال نفضوا من حولک فاعف عنھم و استغفر لھم»  

 
4)  «فاذا عزمت فتوّکل علی هللا ...»  

50. دستور قرآن کریم به پیامبر اکرم (ص) در خصوص راه کار بهتر براي رسیدن به تصمیم صحیح و دستور خداوند به داود نبی (ع)

 
براي چاره جویی از کار انسان با وجود خیزش آسمان ها و زمین علیه او به ترتیب چیست؟

 
1)  «و شاورھم فی األمر» - جایگزینی پناه بردن به دیگري  به جاي پناه بردن به خدا با نیت خالص

 
2)  «و شاورھم فی األمر» - جایگزینی پناه بردن به خدا با نیت خالص به جاي پناه بردن به دیگري

 
3)  «و استغفر لھم» - جایگزینی پناه بردن به دیگري با پناه بردن به خدا با نیت خالص

 
4)  «و استغفر لھم» - جایگزینی پناه بردن به خدا با نیت خالص با پناه بردن به دیگري

51. عبارات  فأعبدوهُ   الحمدهللا و ایاک نستعین به ترتیب به کدام مراتب توحید اشاره دارند؟
4) ربوبی - عملی - ربوبی3) ربوبی - عملی - عملی2) عملی - عملی - ربوبی1) عملی - عملی - عملی

52. اعطاي ویژگی «مختار بودن» به انسان و «مایع بودن» به آب بیانگر .................. خداوند است و خروج هر یک از این دایره به ترتیب

 
.................. و .................. است.

 
2) تقدیر - ممکن - ناممکن1) قضاي - ممکن - ممکن  

 
4) قضاي - ناممکن - ممکن3) تقدیر - ناممکن - ناممکن  
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53. اگر بگوییم: «پرستش خداي یگانه و تسلیم بودن در برابر فرمان هاي او، بازتاب و نتیجه ي شناخت خدا به عنوان سرچشمه ي خوبی 

 
ها و زیبایی ها و تنها تکیه گاه و پشتیان جهان است.» پیام کدام گزینه، مددرسان ما در ارائه ي این مفهوم است؟

1)   اتّخذوا احبارھم و رھبانھم ارباباً من دون هللا و المسیح ابن مریم و ما امروا اّال لیعبدوا.....
2)   و من یسلم وجھھ الی هللا و ھو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی

3)   و لقد بعثنا فی کّل اّمھ رسوالً أن اعبدوا هللا...
4)   اّن هللا ربّی و ربّکم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم

54. از دقت در پیام آیه ي شریفه ي  «یا ایّھا النّاس انتم الفقراء الی هللا و هللا ھو الغنی الحمید»  کدام مفهوم برداشت می گردد؟
1) همه ي موجودات، به سبب وجود الهی پیدا و هویدا می شوند و وجودشان به وجود وي وابسته است و هر یک، نشانه اي بر حضور

وجود خداوند هستند.
2) از منظر جهان بینی توحیدي، هیچ مخلوقی در این عالم وجود ندارد که به برکت وجود حق تعالی موجود نشده باشد و بی نیازي،

شایسته ي ذات خداست.
3) فقر دائمی مخلوقات به خداوند در وجود خویش، ایجاب می نماید عجز مطلق آنان در نابودي ذات الهی و أخذ وجود خدا را که هیچ

تخلفی نمی پذیرد.
4) نظام موجود، نظامی نیازمند به اراده و مشیت الهی است و اگر لحظه اي عنایت الهی از جهان هستی گرفته شود، نیست و نابود خواهد

شد.
55. اینکه انسان در چارچوب قوانین حاکم بر هستی حق انتخاب دارد، مرتبط با  .................. الهی است  و خروج از آن  ..................

است و رام ساختن دریا براساس شناخت  .................. است.
2) قضا – ممکن – قانون مندي هاي موجود در جهان1) تقدیر – ممکن – تقدیرات الهی
4) تقدیر – ناممکن – قانون مندي هاي موجود در جهان3) قضا – ناممکن – تقدیرات الهی

56. باغبان درمقایسه ي خود با خداوند درمی یابد که زارع حقیقی وپرورش دهنده ي اصلی درختان وگیاهان خداست وباید شکرگزار او

 
باشد. کدام آیه ي شریفه به این مهم اشاره می نماید؟

2)  اِّن هللا ربّی وربُّکم فَاعبُدوه ھذا صراط مستقیم 1)  اِن یََشأ یُذِھبُکم َویَأت بَِخلِق جدید 
4)  یا ایّھا النّاس انتم الفقراء الی هللاِ و هللاُ ُھَو الغنی الحمید 3)  َوِ� ما فی الّسماوات وما فی األرِض َو اِلَی هللاِ تُرَجع االمور 

57. موضوعاتی مانند «بهشت و جهنم» چه ویژگی هایی دارند و اگر براي خداوند چیستی فرض کنیم، چگونه خواهد بود؟
1) چیستی آن ها قابل درك است – او را در حد تصورات خود پایین آورده ایم.

2) چیستی آن ها قابل درك است – توانسته ایم به او احاطه پیدا کنیم.
3) حقیقتی نامحدود دارند و با روش ویژه نمی توان آن ها را شناخت – توانسته ایم به او احاطه پیدا کنیم.

4) حقیقتی نامحدود دارند و با روش ویژه نمی توان آن ها را شناخت – او را در حد تصورات خود پایین آورده ایم.

 
58. کلمۀ  «الَ إِلھَ إِّال هللاُ»   .................. است و انسان را از شرك در  .................. حفظ می کند.

 
1) ناظر بر توحید عبادي – عقیده و عمل

 
2) جامع همۀ ابعاد توحید – خالقیّت و ربوبیّت

 
3) ناظر بر توحید عباید – خالقیّت و ربوبیّت

 
4) جامع همۀ ابعاد توحید – عقیده و عمل

 
59. مقاومت یوسف وارانه در برابر دام هاي گوناگون شیطان در عرصر حاضر، در گرو چیست؟

 
1)  «کذلک لنَْصِرَف عنھ الّسوَء َو اْلفَْحشاِء» 

 
2)  «فَاْعبُِد هللا مخِلصاً لَھُ الدّین» 

 
3)  «لَنَھدینَُّھم ُسبُلَنا َو اِنَّ هللاَ لََمَع اْلُمْحِسنین» 

 
4)  «َو ِلباُس التَّقوی ذِلَک خیر» 

 
60. باالترین درجۀ بهشت چیست و راه رسیدن به آن کدام است؟

2) لقاء اهللا – افزایش درجۀ اخالص در بندگی1) لقاء اهللا – خلوص در ایمان و عقیدة راستین

 
4) فردوس – خلوص در ایمان و عقیدة راستین3) فردوس – افزایش درجۀ اخالص در بندگی

61. If pollution continues to increase at present rate, the amount of heat  .................. in the atmosphere will
increase, too.

1) radiated 2) trapped 3) reduced 4) extincted
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62. The terrorists agreed to .................. him after the country agreed to pay the money.
1) decrease 2) store 3) release 4) suggest

63. Your final paragraph should .................. the main points of your composition.
1) release 2) stretch 3) summarize 4) choose

64. The government has been blamed for not answering .................. to the needs of the homeless.
1) appropriately 2) comfortably 3) artificially 4) surprisingly

65. We have complete  .................. in his ability to handle the situation.
1) confidence 2) apprentice 3) difference 4) audience

66. He .................. himself out on the grass to rest.
1) stretched 2) spoiled 3) searched 4) supported

67. I feel a bit sleepy .................. I attend classes in the afternoon.
1) since 2) whether 3) when 4) however

68. My father said John was an average student .................. he was at school.
1) while 2) as 3) when 4) since

69. This booklet .................. useful information about local services.
1) prepares 2) protects 3) provides 4) taps

70. He looked  .................. over his shoulder, making sure no one else was listening.
1) anxiously 2) specially 3) actually 4) firmly

71. It is more practical to speak using well-known words and  .................. .
1) expressions 2) instructions 3) conclusions 4) observations

72. The artist's paintings  .................. what he thinks about members of his society.
 1) remember 2) suggest 3) attract 4) draw

73. There were about 50 elite students in the meeting, ..................  from Tehran.
1) extremely 2) mainly 3) previously 4) smoothly

74. My friend decided to leave college for ..................  reasons.
 1) various 2) readable 3) straight 4) separate

75. It is necessary that your chef add ..................  to his menu with a vegetable puree.
1) variety

 
2) unit 3) trade 4) outline

76. There were so many people at the university celebration that the program director called for ..................
buses.

 1) costly 2) individual 3) extra 4) national
77. This Olympic, though seeming competitive at first sight, lets sportsmen coming from different parts of the
world .................. in friendship.

 1) gathers 2) gather
 

3) gathering 4) to gather

78. Successful traders .................. the importance of creating good relationships with their customers.
 1) emphasize 2) distract 3) embarrass 4) protect
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79. Oil industry experts believe that our country relies  .................. on oil to meet its energy needs. However,
they are trying to find a suitable solution to deal with this issue.

1) environmentally 
 

2) excessively 
 

3) flexibly 
 

4) occasionally

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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81. کدام یک از شکل هاي زیر، نیم رخ شکل مقابل در امتداد خط  است؟    (سراسري 68)

 (1

 (2

 (3

 (4
82. آب چشمه اي، در یک منطقه ي کوهستانی در لوله رسوب می دهد، احتمال یافتن کدام سنگ در این منطقه بیش تر است؟   

( (ورودي پیش دانشگاهی 
4) ماسه سنگ3) گرانیت2) شیل1) سنگ آهک

83. کدام یک در میزان شوري آب دریاچه ها اهمیت کمتري دارد؟
4) میزان آب هاي ورودي و خارجی3) عمق آب2) ترکیب سنگ بستر1) پوشش گیاهی منطقه

84. زیادي کدام یک در خاك هاي یک منطقه به طور حتم سبب کاهش رواناب می شود؟
4) رس3) شیب2) گیاخاك1) تخلخل

85. حجم آبی که در مدت  دقیقه از مقطع عرضی رودخانه اي با آبدهی  متر مکعب در ثانیه عبور می نماید چند مترمکعب است؟
 (1 (2 (3 (4

درجه ي جنوبی، هوازدگی .................. کم و فرسایش آبی .................. و بادي  .................. 86. خاك هاي عرض به جغرافیایی 
دارند.

4) فیزیکی-کم-کم3) فیزیکی-زیاد- کم2) شیمیایی- زیاد-زیاد1) شیمیایی- کم- زیاد
87. عامل ایجاد کدام مورد، فروافتادگی قسمتی از زمین است؟

2) دریاچه ي بایکال روسیه1) دره ي میان پشته ي اقیانوس آرام
4) حوضه هاي بسته ي مناطق کویري3) دریاچه ي ولشت ایران

88. پس از طی شدن مسیر  کیلومتري توسط یک رودخانه .................. آب رود، افزایش می یابد.
4) تخریب3) سرعت2) عمق1) آبدهی

 
89. خاك نازك کدام منطقه غنی از مواد محلول است؟

4) قطبی3) معتدله2) بیابانی1) حاره
90. کدام دریاچه ارتفاع بیشتري نسبت به بقیه دارد؟

4) دریاچه ي السم3) دریاچه ي سبالن2) دریاچه ي غار علی صدر1) دریاچه ي شمالی اروپا
91.  آب پشت یک سد توسط کانالی به عرض  متر و عمق یک متر، با سرعت  متر بر ثانیه به تصفیه خانه اي منتقل می شود. دبی

این کانال کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

86
55

28
ل 

ریا
س

AA′

76

52
120500600720

30

350

40٫5

1 m3
s

2 m3
s

4 m3
s

4m3

Telegram:@Alirezaafsharofficial



 

a

صفحه 2

 
92. کدام گزینه در مورد شکل روبرو صحیح است؟

 
2) الیه  نفوذ ناپذیر است.1) الیه ي   نفوذ پذیر است. 

4) الیه  نسبتا نفوذ ناپذیر است.3) سطح پیزومتریک هم تراز با سطح زمین است.

93. یکاي اندازه گیري دبی ، .................. است.
4) مترمربع بر میلی متر جیوه3) متر مکعب در ثانیه2) سانتی متر جیوه1) متر بر ثانیه

 
94. کدام دریاچه حاصل حرکات تکتونیکی پوسته ي زمین است؟

 
1) بایکال        

 
2) ولشت        

 
4) مازندران3) سبالن        

 
95. کدام عبارت زیر صحیح نیست؟

1) با وجود گیاهان در یک منطقه، میزان رواناب کاهش می یابد.
2) تخلخل در سنگ ها و رسوبات به اندازه ي منافذ و ارتباط آن ها با هم بستگی دارد.

3) بیش تر جریان آب هاي زیرزمینی در امتداد مسیرهاي منحنی شکل است.
4) منطقه اي پوشیده از سنگ هاي کائولن نمی تواند آبخوان تشکیل دهد.

96. افزایش دماي زمین تا حدي می تواند در تشکیل کدام دریاچه مؤثر باشد؟
4) شمال اروپا3) سبالن2) مازندران1) بایکال روسیه

97. در شکل مقابل، عالمت  چه ویژگی از حوضه ي آبریز را نشان می دهد؟
1) قلمرو آبریز
2) خط زهکشی

3)  سطح ایستابی
4) خط تقسیم

98. عرض رودخانه اي در زیر پلی  متر است. زمانی که آب با عمق  متر و با سرعت  متر بر ثانیه از زیر پل عبور می کند،
دبی آب رود چند متر مکعب بر ثانیه است؟

 (1 (2 (3 (4
99. در مناطقی از کشور آب خود به خود از دهانۀ چاه بیرون می ریزد، با توجه به این موضوع کدام نتیجه گیري درست است؟

1) فشار در سطح ایستایی بیش تر از فشار اتمسفر می باشد.
2) سطح پیزومتریک باالتر از سطح زمین قرار دارد.

3) الیۀ نفوذ پذیر در سطح زمین بیرون زدگی داشته است.
4) الیۀ نفوذناپذیر بین الیه هاي نسبتًا نفوذپذیر قرار گرفته است.

100. در اثر بهره برداري از یک آبخوان در دشتی به مساحت  کیلومتر مربع که تخلخل سنگها و رسوبات آن  درصد است،
سطح ایستابی  متر افت کرده است. چنانچه حجم آب تخلیه شده از این چاه در طی  روز پمپاژ شده باشد، میانگین آبدهی چاه 

 
هاي این منطقه تقریبًا چند متر مکعب در ثانیه بوده است؟

 (1 (2 (3 (4

101. اگر  باشد حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

102. نمودار تابع  از  پاره خط مساوي به اندازه ي  تشکیل شده است. دو تایی مرتب  کدام
است؟

 (1 (2 (3 (4

AB

D

a

120٫50٫5

34٫83048

20030
1030

231٫5200 × 107333٫3600 × 106

tan =
x

2
2
−−

√
1 − cos x

1 + cos x

2 2
−−

√2
−−

√2
2−−√

2
y = x − [x] ; x ∈ [−2, 3)nl(n, l)

(4, 1)(4, )2
−−

√(5, 1)(5, )2
−−

√
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صفحه 3

، به کدام صورت است؟ 103. جواب کلی معادله ي مثلثاتی 

 (1 (2

 (3 (4

104.  به ازاي کدام مقدار  رابطه ي  یک تابع است؟
4) 3) 2) 1)  و 

105. اگر دو تابع  و   مساوي باشند آن گاه  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
106. اگر توابع  و  به صورت  و   باشند آن گاه تابع  برابر است با:

 (1 (2 (3 (4

107. اگر  و باشد ضابطه ي تابع  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

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

109. جواب کلی معادله ي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

110. اگر  باشد  کدام است؟

2) به ازاي هرمقدار  برقرار است1) به ازاي هیچ مقدار  برقرار نیست
4) فقط 3) به ازاي هر عدد حقیقی برقرار است

، به کدام صورت است؟ 111. جواب کلی معادله ي مثلثاتی 

 (1 (2 (3 (4

112. حاصل   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

113. سه عدد   به ترتیب جمالتی متوالی از یک دنباله ي هندسی هستند، قدر نسبت این دنباله کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

114. جواب معادله ي  کدام است؟ (نماد [ ]، جزء صحیح است.)

 (1 (2

 (3 (4

tan(x + ) + tan(x − ) = 2π

4
π

4
3
−−

√

x = kπ +
π

6
x = +

kπ

2
π

3

x = +
kπ

2
π

6
x = kπ +

π

3

m{(2, 1)(5, 3)(2, )(1, 4)(m, 3)}m2

1−1−125

f(x) =
5

x − 1
g(x) =

ax + b

− 2cx + 1x2a + b + c

0123
fgf = {(2, 5)}g = {(2, 7)}f × g

{(10, 14)}{(4, 35)}{(4, 12)}{(2, 35)}

f(x) = + x + 1x2fog(x) = − 3x + 3x2g(x)

−x + 2x + 2−x + 1−x − 2

y = −x3 x2− −−−−−
√4

[1, +∞)[0, +∞)[1, +∞) ∪ {0}[0, 1]

cos(π + x) cos( − x) + sin(π + x) cos x = 0π

2

x =
kπ

2
x = kπx =

kπ

3
x = 2kπ

= −1lim
x→0

−x2 a2

+ 2ax +x2 a2a

aa

a ≠ 0a = −1

x − x =sin4 cos4 sin2 5π

4
x = 2kπ ±

π

6
x = 2kπ ±

π

3
x = kπ ±

π

6
x = kπ ±

π

3

lim
x→ π

4

sin x − cos x

tan x − 1

2
−−

√
2−−√

2
− 2

−−
√−

2−−√

2
p, 2p − 1, 4p + 3

35−3−5

[3x − 2] =  − 4

[− , − )
2
3

1
3

(− , − ]
2
3

1
3

(−1 , − ]
2
3

[−1 , − )
2
3
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صفحه 4

، آن گاه بیش ترین مقدار تابع  کدام است؟ 115. اگر  و 
 (1 (2 (3 (4

116. شکل مقابل نمودار تابع  است، حاصل   برابر با کدام گزینه می تواند باشد؟ 
 (1

-  (2
-  (3

 (4

 
، در  عددي حقیقی باشد، حاصل این حد کدام است؟ 117. اگر حد تابع 

 (1 (2 (3 (4

، نماد جزء 118. اگر تابع  با ضابطه ي  در  داراي حد باشد، مقدار عددي  کدام است؟ (
صحیح است.)

 (1 (2 (3 (4

، آن گاه ضابطه ي تابع  کدام 119. اگر  و به ازاي هر  داشته باشیم 
است؟

 (1 (2

 (3 (4

120. اگر اعداد  هم سه جمله ي متوالی یک دنباله ي حسابی و هم سه جمله ي متوالی یک دنباله ي هندسی باشند،

 
حاصل  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. اگر  باشد، آن گاه مجموعه ي مقادیر  کدام است؟ ([ ]،نماد جزء صحیح است.)

 (1 (2 (3 (4

 
123. معادله ي   چند ریشه دارد؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است.)

2) بی شمار1) 
4) 3) صفر

124. نمودار تابع  را ابتدا  واحد به سمت  هاي منفی برده، سپس  واحد به سمت  هاي مثبت منتقل می کنیم. نمودار
تابع حاصل در چند نقطه با نمودار تابع اولیه متقاطع است؟

3) 2) 1) صفر
 
4) بی شمار

125. حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

f(x) = 1 − x2− −−−−
√g = {(−3, 5) , (−1, 4) , (0, 7)}(g − f) ⋅ 2g

32648442
f(x) = 3 + a cos (bπx)(a + 2b)

3
3
6
6

f(x) =
− 2x + a

− −−−
√

− 1x2x = 1

1
16

1
2

1
8

1
4

ff(x) = a[x] + 2[1 − x]= 2x0a[ ]

1234

g(x) =
x + 1

x
x ∈ R − {0, 1}(fog)(x) + g(x) = xf

f(x) =
1 − x − x2

x − 1
f(x) =

1 + x − x2

x − 1

f(x) =
1

x − 1
f(x) = −

1
x − 1

c + 4,  b + 3, a + 1
b − c + 1
+ − 2aba2 b2

1
2

11
4

3
4

1 + , , 23√ 2√

165∘150∘135∘120∘

|2x − 1| < x[ ]
x − 1

3
{−1}{0, −1}{1}{0, 1}

([−x] + [x]) ( − 5) = −4x2

3
2

f(x) = |x|4x2y

12
sin 20∘

1 + cos 20∘

sin 10∘cos 10∘tan 10∘tan 40∘
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صفحه 5

126. ضابطه ي معکوس تابع   با فرض   کدام است؟

 (1 (2

 (3 (4

 
، وقتی  کدام است؟ 127. حّد عبارت 

 (1 (2 (3 (4

 
، حاصل عبارت  کدام است؟ 128. اگر 

 (1 (2 (3 (4

129. حاصل  کدام است؟

4) 3) 2) 1) صفر

 
130. اگر   ، حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

131. کدام عبارت صحیح است؟
1) به علت وجود الیه ي آندو درمین، آب از آندودرم به دایره ي محیطیه وارد نمی شود.

2) همه ي سلول هایی که در گیاهان نقش استحکامی دارند، غیر زنده محسوب می شوند.
3) با حرکت یون هاي معدنی از آوند چوبی ریشه به پریسیکل، فشار ریشه اي ایجاد می شود.

4) نوار کاسپاري هیچگاه در اطراف الیه ي سطحی پوست ساقه ي گیاهان تشکیل نمی شود.
132. در کدام جانور مواد مستقیمًا بین خون و سلول هاي بدن مبادله می شود؟

4) خرچنگ دراز3) هیدر2) المپري1) نوزاد قورباغه
133. در یک انسان سالم و بالغ برون ده قلب چقدر است؟

4)   میلی لیتر3)  میلی لیتر2)  میلی لیتر1)  میلی لیتر
134. در کدام جانور خون فقط با سلول هاي قلب و رگ تماس دارد؟

4) خرچنگ نعل اسبی3) کرم خاکی2) عنکبوت بیوه سیاه1) ملخ
135. بافت پوششی .................. انسان را می پوشاند.

2) استوانه اي چند الیه، سطح درون روده1) استوانه اي یک الیه، سطح لوله هاي نفرون
4) مکعبی یک الیه، سطح درون معده3) سنگفرشی یک الیه، اتاقک کیسه هوایی

136. محل تشکیل شبکه ي دوم مویرگی در نفرون کجاست؟
1) درون کپسول بومن

2) اطراف لوله هاي پیچ خورده ي دور و نزدیک و لوله ي هنله
3) اطراف کپسول بومن و لوله ي پیچ خورده ي نزدیک

4) اطراف لوله ي هنله و لوله ي جمع کننده ي ادرار

f(x) = + 6x − 1x2(x ≤ −4)

(x) = −3 − ; x ≥ −9f−1 x + 10
− −−−−

√(x) = −3 + ; x ≤ −10f−1 x + 10
− −−−−

√

(x) = −3 − ; x ≥ −10f−1 x + 10
− −−−−

√(x) = −3 + ; x ≥ −9f−1 x + 10
− −−−−

√

1 − cos x−−√

x
x → 0+

−1−
1
2

1
2

1

tan x − cot x = 5A = 2 cot 2x + 5 tan 2x

−14−12−10−7

lim
x→0

Ln (1 + x)

3x

1
3

−
1
3

−3

= +∞lim
x→2

3x

+ ax + bx2lim
x→−∞

(a + 2) + 5x − 1x2

(b − 1) − x − 7x2

−
1
3

−
2
3

−1−
4
3

490014070500
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صفحه 6

137. باله ي پشتی  ..................
1) همانند باله ي لگنی، در تغییر جهت حرکت ماهی نقش دارد.
2) برخالف باله دمی، باعث حرکت ماهی به سمت جلو می شود.

3) برخالف باله ي سینه اي، باعث تغییر مسیر حرکت ماهی می شود.
4) همانند باله ي سینه اي، بر تغییر سرعت حرکت ماهی بی تأثیر است.

138. در انسان، هورمون سکرتین، ..................
1) ترشح بی کربنات را به خون افزایش می دهد.

2) پس از ورود کیموس معدي به دوزادهه ترشح می شود.
3) محرك ترشح پروتئازهاي فعال شیره ي پانکراس است.

4) محرك تولید اسید کلریدریک از سلول جدار دوازدهه است.

 
139. چند مورد در ارتباط با دستگاه گردش خون ملخ، درست است؟

 
الف) خون غنی از گازهاي تنفسی، توسط چند منفذ به قلب وارد می شود.

 
ب) خون از طریق منافذ دریچه دار قلب، در اختیار سلول ها قرار می گیرد.

 
ج) بخش هاي حجیم شده اي از رگ پشتی، خون را به نواحی جلویی بدن می راند.

د) یک رگ شکمی، خون را به نواحی عقبی بدن هدایت می کند.
 (1 (2 (3 (4

 
140. کدام یک از موارد، جمله ي داده شده را به نادرستی تکمیل می کند؟ « .................. پس از تغییر در جسم گلژي .................. »

- در ساختار غشاي سلولی سلول هاي بینابینی لوله هاي اسپرم ساز قرار می گیرد. 1) گیرنده ي 
2) پادتن ها- توسط وزیکول هاي انتقالی به بیرون از پالسموسیت ها هدایت می شوند.

3) هورمون هاي آزادکننده- از سلول هاي عصبی هیپوتاالموس به خون ترشح می شوند.
4) گیرنده ي هورمون هاي تیروئیدي- در ساختار غشاي سلولی، سلول سازنده ي خود قرار می گیرد.

 
141. در بدن انسان، هر مولکول پروتئین ..................

1) فعال، داراي شکل سه بعدي ویژه و عمل اختصاصی است.
2) آنزیمی، می تواند در تنظیم کار سایر آنزیم ها مؤثر باشد.

3) در ساختار خود منحصراً آمینواسید دارد.
4) در سیتوپالسم یا خارج از سلول فعالیت دارد.

142.  در  .................. محتویات لوله گوارش پس از آن که از نخستین محل ذخیره و نرم شدن موقتی خارج شوند، بالفاصله به بخش

 
دیگري وارد می شوند که جایگاه  .................. مواد غذایی است.

1) ملخ همانند گنجشک- آغاز گوارش مکانیکی
2) ملخ برخالف کرم خاکی- خرد و آسیاب شدن

3) کرم خاکی مانند گنجشک- اصلی گوارش و جذب
4) گنجشک برخالف کرم خاکی- ترشح آنزیم هاي گوارشی

143. سلول .................. جزو سلول هاي .................. بوده و مستقیمًا در ایجاد فشار ریشه اي نقش دارد. 

 
2) ب- استوانه ي مرکزي1) الف- پوست

 
4) ب- پوست3) الف- استوانه ي مرکزي

144. آنزیم ..................
2) پپسین پروتئین ها را به آمینواسید تبدیل می کند.1) رنین در دوازدهه فعالیت دارد.

4) لیزوزیم بزاق در لوله ي گوارش تجزیه می شود.3) پتیالین در غده هاي بزاقی فعالیت دارد.

1234
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145. در حلقه اي از بدن کرم خاکی که .................. 
1) قطر زیاد است، ماهیچه ي طولی برخالف حلقوي در حالت استراحت است.

2) قطر زیاد است، ماهیچه ي حلقوي برخالف طولی در حالت انقباض است.
3) طول زیاد است، ماهیچه ي طولی همانند حلقوي در حالت انقباض است.

4) طول زیاد است، ماهیچه ي طولی برخالف حلقوي در حالت استراحت است.
146. کدام عبارت، درباره ي کلیه هاي انسان صحیح است؟

1) بخشی از نفرون که NaCl را در جهت شیب غلظت باز جذب می کند، نسبت به آب نفوذ ناپذیر است.
2) همه ي سلول هاي یک نفرون که بیکربنات را به خون برمی گردانند، از نظر شکل و اندازه مشابهند.

3) اوره همواره از طریق آخرین بخش یک نفرون به مایع بین سلولی برگشت داده می شود.

 
4)  انشعابات سرخرگ کلیه در فواصل میان هرم ها، نخستین شبکه مویرگی را می سازد.

 
147. کدام نادرست است؟ «در انسان سالم، ماده اي که میزان دفع کلیوي آن از تراوش آن بیش تر است، .................. »

1) می تواند به مقدار کم از غده هاي دیواره ي روده ي بزرگ ترشح و دفع شود.
2) می تواند در خون با افزایش فعالیت آنزیم غشاي اریتروسیت افزایش یابد.

3) می تواند از تغییر آمونیاك به وجود آید که نسبت به آن سمیت کم تري دارد.
4) ممکن است بتواند جایگاه فعال برخی آنزیم ها را اشغال کند.

 
148. چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

 
«تمام کیسه تنان .................. »

  
الف) داراي  الیه ي سلولی می باشند.

 
ج) هومئوستازي دارند.

 
 
ب) داراي تاژك می باشند.

 
د) حرکت می کنند.

 (1 (2 (3 (4

 
149. همه ي .................. .

1) آنزیم ها، با اتصال به پیش ماده ي آلی خود، فعال می شوند.
2) کربوهیدرات ها، به وسیله ي فرآیند سنتز آبدهی ایجاد می شوند.

 
3) پروتئین ها، پلی مرهایی داراي شکل سه بعدي ویژه هستند.

 
4) لیپیدها، مولکول هاي آلی تولید شده در شبکه ي آندوپالسمی صاف هستند.

 
150. مریستم رأسی  .................. 

1) در همۀ گیاهان، همواره در ایجاد سه نوع بافت اصلی نقش دارد.
2) همواره توسط سلول هایی با پروتوپالسم فعال حفاظت می شود.

3) از سلول یا سلول هایی با هستۀ بزرگ و فاقد واکوئل منشأ گرفته است.
4) در صورتی که سلول هاي آن سانتریول دار باشند، قطعًا به گیاه فاقد آوند تعلق دارد.

151. ضمن عمل کدام آنزیم، پیوند هیدروژنی به همراه پیوند کوواالن می تواند قطع شود؟
4) آنزیم محدود کننده3) هلیکاز2)  پلی مراز1)  لیگاز

152. شکل پر مانند روبه رو بیانگر کدام فرآیند است؟
2) رونویسی1) همانندسازي

4) ترجمه3) تقسیم سلولی

3
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153. در گذشته، به منظور اشتقاق دو گونه مارمولک شاخ دار، از یک گونهي نیایی در نواحی جنوب غربی آمریکا، ابتدا  ..................
1) تنها، عامل تغییردهندهي اللها فعال گردید.

2) همهي عوامل مؤثر بر تغییر فراوانی اللها دست به کار شدند.
3) بعضی از اعضاي جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولید مثلی شدند.

4) یکی از نیروهاي مؤثر بر تغییر ساختار ژنی جمعیت، متوقف یا کند گردید.
154. از بین بردن .................. از طریق ایجاد منفذ در آن، توسط .................. ممکن نیست.

2) عامل بیماري کزاز- پروتئین مکمل1) سلول آلوده به اوریون – پرفورین
4) عامل بیماري آبله - پروتئین مکمل3) سلول سرطانی - پرفورین

% باشد و فراوانی الل گروه خونی A نیز دو برابر الل گروه خونی 155. اگر فراوانی گروه خونی O در یک جمعیت متعادل برابر با 
B باشد، چه نسبتی از افراد جامعه، زنانی با حداقل یک الل گروه خونی B اند؟

 (1
 
  (2

 
  (3

 
  (4

156. در ارتباط با یک صفت که از ژن خودناسازگار تبعیت می کند،  نوع آلبومن در جمعیت شبدرها دیده می شود. در این جمعیت

 
از شبدرها، ..................

1)  نوع سلول تخم دیپلوئید نیز متصور است.
2) هر دانه ي گرده می تواند روي  نوع کالله لوله ي گرده تشکیل بدهد.

3) هر کالله می تواند با  نوع دانه ي گرده آمیزش انجام دهد.
4) با در نظر گرفتن جنسیت،  نوع آمیزش می تواند منجر به تشکیل لوله ي گرده شود.

 
157.   .................. باعث میشود که .................. 

1) رخ دادن جهشهاي ژنی همیشه- تعادل جمعیت به هم بخورد.
2) کراسینگ اور- بدون تغییر فراوانی اللها، تنوع استمرار یابد.

3) درونآمیزي- جمعیت به دو گروه تقسیم شود که تبادل ژن بین آنها کمتر صورت بگیرد.
4) آمیزش همسان پسندانه- فقط افرادي که فنوتیپ یکسان دارند با هم آمیزش کنند.

 
158. در گذشته،  .................. 

1) انسولین ، از خون هاي اهدایی افراد تهیه می شد.
2) هورمون رشد از مغز استخوان گاو استخراج می شد.

، از خون گاو استخراج می شد. 3) فاکتور انعقاد شماره 
4) واکسن به کمک میکروب هاي کشته یا ضعیف شده تهیه می شد.

159. در مهندسی ژنتیک به منظور تهیه ي واکسن، ژن آنتی ژن هرپس تناسلی را به ویروس غیر بیماري زاي آبله گاوي وارد می کنند،

 
تا به کمک  .................. ، در نهایت پلی مري از  .................. ساخته شود.

2)  پلی مراز  - آمینواسیدها1)  پلی مراز – نوکلئوتیدها

 
4)  پلی مراز پروکاریوتی - نوکلئوتیدها3)  پلی مراز پروکاریوتی - آمینواسیدها 

 
160. در حالت عادي در فرآیند ترجمه، وقتی آخرین tRNA وارد جایگاه P ریبوزوم شود، ممکن نیست .................. 

 
1) کدون درون جایگاه A فاقد باز A شود.

 
2) در جایگاه P آب مصرف شود.

 
3) عامل پایان ترجمه به جایگاه A وارد شود.

 
4) دو بخش بزرگ و کوچک ریبوزوم از هم جدا شود.

161. در جمعیتی فرضی و تعادلی، براي صفتی با دو الل A و a، سه نوع ژنوتیپ وجود دارد. اگر افراد این جمعیت تنها شدیدترین

 
حالت درون آمیزي را انجام دهند. با گذشت زمان، فراوانی اولیه ي افراد  .................. همانند افراد  .................. خواهد یافت.

 
2) غالب- مغلوب، افزایش1) هتروزیگوس- غالب، کاهش 

4) هموزیگوس- مغلوب، کاهش3) هتروزیگوس- هموزیگوس، افزایش

16
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162. چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟ 

 
در جانوران، هر نوع .................. 

 
الف- تبادل قطعه بین دو کروموزوم، جهش نام دارد. 

 
ب- لقاح تصادفی- به بروز فنوتیپ جدید زاده ها می انجامد. 

 
ج- تغییري در عدد کروموزومی سلول ها، جهش محسوب می شود. 

 
د- تفکیک کروموزومی در والدین، باعث نو ترکیبی گامت ها می شود. 

 (1 (2 (3 (4

 
163. هر جانور دو رگه ي ..................، قطعًا ..................

 
1) نازا - با فاصله ي کمی پس از تولد می میرد. 

 
2) زیستا - زاده هایی ضعیف یا نازا تولید می کند. 

3) زیستا - توانایی تکثیر ژن هاي والدین خود را دارد.

 
4) نازا - روند تبادل ژن بین گونه هاي والد خود را پایدار می کند. 

164. فروانی نسبی الل ها در  .................. تغییر می کند.
2) انتخاب طبیعی جهت دار1) درون آمیزي

4) آمیزش همسان پسندانه3) آمیزش ناهمسان پسندانه
165. براي ساخت واکسن بر ضد ویروس هرپس، الزامی در استفاده از کدام مورد وجود ندارد؟

2)  ویروس آبله گاوي1)  ویرویس هرپس
4) 3)  لیگاز

 
166. در طی بیان ژن هموگلوبین چند مورد از موارد زیر را می توان مشاهده نمود؟

 
الف) اتصال مستقیم پروتئینی به راه انداز            ب) اتصال دو نوع عامل رونویسی مختلف به یکدیگر

ج) اتصال فعال کننده به راه انداز                       د) اتصال  پلی مراز به راه انداز
 (1 (2 (3 (4

 
167. در باکتري اشریشیاکالي  .................. به طور حتم  .................. 

1) زمانی که پروتئین مهارکننده ساخته می شود – ساخت  چندژنی اپران لک صورت نمی گیرد.
2) زمانی که آنزیم  پلی مراز   به راه انداز ژن متصل می شود  -    ساخته می شود.

3) زمانی که رونویسی انجام می شود – ترجمه هم در همان محل انجام می شود.
4) هم زمان با ساخت عوامل رونویسی -  هاي چندژنی هم ساخته می شوند.

 
 ..................   .168

1) همانند  لیگاز می تواند پیوند کوواالنسی را هیدرولیز کند.
2) برخالف  نمی تواند پیوند کوواالنسی را تشکیل دهد.

3) همانند تمام آنزیم هاي محدودکننده باعث تشکیل پیوند فسفو دي استر می شود.
4) برخالف  لیگاز فاقد آمینواسید در ساختار خود می باشد.

169. کدام گزینه در ارتباط با شکل مقابل درست است؟ 

 
1) همه ي انواع این مولکول ها در یک انتهاي خود، توالی یکسانی دارند.

 
2) براي رمز کردن توالی هاي هر یک از این مولکول ها به بیش از یک ژن نیاز است.

3) در همه ي انواع این مولکول ها در هر حلقه، سه باز وجود دارد که با کدون ها جفت می شود.

 
4) هر یک از این مولکول ها پس از ورود به جایگاه  یا  ریبوزوم می توانند ترجمه شوند.
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170. کدام عبارت جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 
«گیاهان شبدر به دلیل داشتن صفت خودناسازگاري هرگز  .................. »

 
1)  در کاللۀ خود براي این صفت دو نوع الل یکسان ندارند.

2) نمی توانند خودلقاحی داشته باشند.
3) زاده هایی با ژنوتیپ خالص براي هیچ صفتی ایجاد نمی کنند.

4) نمی توانند دانه اي ایجاد کنند که زیگوتی شبیه کالله از نظر ژنوتیپی داشته باشد.

171. در شکل مقابل اندازه ي شتاب هریک از وزنه ها  است. ضریب اصطکاك جنبشی سطح افقی کدام است؟

 (1 (2
 (3 (4

172. شکل مقابل نمودار تغییرات سرعت ـ زمان آسانسوري را به هنگام صعود نشان می دهد. شخصی در این آسانسور روي ترازوي 
فنري ایستاده است. ترازو در مرحله دوم وزن شخص را  نشان می دهد. اگر تفاضل اعدادي که ترازو در مرحله ي اول و سوم

نشان می دهد  باشد بزرگی  برابر است با:  
 (1
 (2
 (3
 (4

173. جسمی به جرم  توسط فنري از سقف آسانسور آویخته شده و آسانسور از حال سکون به حرکت درآمده و ابتدا تند شونده
به طرف پایین و سپس کند شونده حرکت کرده تا بایستد اگر اندازه شتاب در دو مرحله یکسان بوده و اختالف نیروي کشسانی فنر در

دو حالت  باشد اندازه شتاب چند  بوده است؟
 (1 (2 (3 (4

174. جسمی از پایین سطح شیبداري به زاویه شیب  روي آن به طرف باال پرتاب می گردد و شتاب کند شونده ي آن  می

باشد ضریب اصطکاك جسم و سطح و شتاب بازگشت آن:

 (1 (2

 (3 (4
)، اندازه ي 175. در شکل مقابل،  و وزنه ها ساکن هستند. اگر نیروي  حذف شود (

( نیروي کشش طناب بین  و  چند نیوتن می شود؟ (

 (1
 (2
 (3
 (4

176. گلوله اي به جرم  روي میز بدون اصطکاکی توسط طنابی به شعاع  متر مطابق شکل، با چه سرعت خطی بچرخد تا
وزنه ي  متصل به طناب زیر میز ساکن بماند؟ (از جرم طناب صرف نظر شود.)

 (1

 (2

 (3
4) چنین چیزي ممکن نیست.

g

5
0٫10٫2
0٫30٫4

600 N

200 NV(g = 10m/ )s2

1٫5
2
4
6

1kg
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2130٫5

37∘
g

3
2

a = 0٫1g, =μk
9

10
a = 0, =μk

9
8

a = 0, = 0٫5μka = 0٫2g, = 0٫5μk

F = 20N , = = 3kgm2 m3FF = 0
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24
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177. جسمی به جرم m با دوره ي T روي دایره به شعاع R، حرکت دایره اي یکنواخت دارد. اندازه ي تغییر تکانه (اندازه حرکت) جسم

در مدت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

178. تکانه ي متحرکی که روي خط راست حرکت می کند،  است. در چه زمانی جهت حرکت عوض می شود؟

 (1 (2 (3 (4

، اندازه ي نیروي اصطکاك وارد بر  چند نیوتن است؟ 179. در شکل مقابل، در کلیه ي سطوح  و 
 (1
 (2
 (3
 (4

180. جسمی را روي سطح شیب دار قرار می دهیم و به تدریج زاویه ي سطح شیب دار با افق را افزایش می دهیم. در لحظه اي که جسم
شروع به حرکت می کند، زاویه ي سطح شیب دار با افق برابر  است. ضریب اصطکاك ایستایی سطح با جسم کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

181. مطابق شکل، جسمی با سرعت ثابت روي سطح افقی کشیده می شود. ضریب اصطکاك جنبشی جسم با زمین چقدر است؟ 
 

 (1 (2
 (3 (4

182. در یک حرکت دایره اي یکنواخت، بزرگی سرعت و شتاب لحظه اي متحرکی به ترتیب   و    است. چند  ثانیه طول

می کشد تا متحرك زاویه ي  رادیان را روي دایره طی کند؟
 (1 (2 (3 (4

183. گلوله اي به جرم  با سرعت زاویه اي  روي دایره اي به شعاع  به طور یکنواخت می گردد. در مدت  دوره ي حرکت،

( اندازه ي تغییر تکانه ي گلوله کدام است؟ (

 (1 (2 (3 (4

184. در شکل مقابل،سه وزنه ي مشابه  کیلوگرمی با نیروي ثابت  به باال کشیده می شوند،با چشم پوشی از جرم طناب،
برآیند نیروهاي وارد بروزنه ي وسطی چند نیوتن است؟

 (1 (2
 (3 (4

T
5
4

2mπR 2−−√

T

4mπR 2−−√

T

2mπR 3−−√

5T

4mπR 2−−√

5T

P = − 6tt3

t = s2
−−

√t = s6
−−

√t = s
2−−√

2
t = s

3−−√

2
= 0٫6μs= 0٫4μkm1

24
8

12
16

α

sin α
1

cos α
tan αcot α

(sin = 0٫6)37∘

0٫42٫5
0٫12٫6

6 m

s
12 m

s2
6

1236

mωR
1
3

g − 10 m

s2

mRω
mRω 3−−√

2
mRω 3

−−
√mRω

2
0٫5F = 24N

39
1821
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185. درشکل مقابل جرم وزنه،  و وزنه روي دیوار ساکن است. اگر اندازه ي نیروي  دو برابر شود. اندازه ي نیرویی که دیوار بر
وزنه وارد می کند چند برابر می شود؟ 

 (1 (2

 (3 (4

186. یک خودرو به جرم  تن در جاده اي افقی، پیچی با شعاع  متر را با سرعت حداکثر  متر بر ثانیه بدون لغزش می پیچد
(اگر سرعت از  متر بر ثانیه بیشتر شود ُسر می خورد). اگر بدون تغییر الستیک ها و سطح جاده، خودرو به جرم  تن پیچ به شعاع 

 متر را طی کند، اندازه ي سرعت آن حداکثر چند متر بر ثانیه باشد تا در پیچ جاده ُسر نخورد؟

 (1 (2 (3 (4

187. در شکل زیر، جسمی به جرم  روي سطح افقی قرار دارد و جسمی به جرم  در تماس با آن است. اگر ضریب اصطکاك
، هم چنین بین جسم  با سطح افقی به ترتیب برابر  و  باشد، حداقل شتاب ایستایی و جنبشی بین جسم هاي  و 

مجموعه چند متر بر مجذور ثانیه باشد، تا جسم  در راستاي قائم نلغزد؟  

 (1 (2
 (3 (4

188. معادلۀ مکان- زمان یک متحرك به جرم  کیلوگرم، در  به صورت  است.
اندازة برآیند نیروهاي وارد بر جسم در لحظۀ  چند نیوتن است؟

 (1 (2 (3 (4

189. مطابق شکل زیر، جسمی به جرم  روي سطح شیبداري قرار دارد و نیروي   موازي با سطح شیبدار به آن وارد می شود. نسبت
بیشترین اندازة نیروي   به کمترین اندازة آن در حالتی که جسم در حال سکون قرار دارد، کدام است؟ 

 

 (1 (2
 (3 (4

، با بزرگی سرعت ثابت حرکت می کند. اگر مدت زمانی که متحرك از  تا  190. متحرکی روي دو نیم دایره به شعاع هاي  و 
جابه جا می شود،  بیش تر از مدت زمانی باشد که متحرك از  تا  جابه جا می شود، اختالف اندازة سرعت زاویه اي متحرك در

مسیر  و مسیر  چند رادیان بر ثانیه است؟
 (1

 (2

 (3

 (4

 
191. در شکل روبه رو شدت جریانی که از مقاومت  اهمی می گذرد، چند آمپر است؟

 (1 (2

 (3 (4

5kgF

12
10−−√

2
5
−−

√

26020
201

90

10 6
−−

√203020 6
−−

√

m1m2
m1m2m10٫20٫1

m2( = 1kg , = 5kg , g = 10 )m2 m1
N

kg
8٫811

911٫25

10SI= ( + 3t − 1) + ( − 6 )r
→

t2 i
→

t3 t2 j
→

t = 2s

102010 3
−−

√20 3
−−

√

mF ⃗ 

F ⃗ 

( = , = )μk
3−−√

9
μs

3−−√

6
1٫52

34
R2RBC

1٫5sAB

BCAB

π
π

3
1
3

2π

3
3

1
4

4
3

8
3

4
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192. در شکل داده شده بار الکتریکی ذخیره شده در هر یک از خازن هاي  میکروفارادي برابر چند میکروکولن است؟

 (1 (2
 (3 (4

193. اختالف پتانسیل دو سر سیمی  است با صرف انرژي  چند کولن بار در سیم شارش می گردد؟
 (1 (2 (3 (4

194. در اثر انتقال  بار الکتریکی از نقطه  به نقطه  میکروژول انرژي آزاد می شود. اگر پتانسیل الکتریکی نقطه 
برابر  ولت باشد، پتانسیل الکتریکی نقطه  چند ولت است؟

 (1 (2 (3 (4
195. در شکل مقابل اگر کلید  باز شود، عددي که آمپرمتر نشان می دهد چند برابر می شود؟ 

 (1 (2

 (3 (4

196. در شکل زیر، شعاع داخلی پوسته ي کروي رسانا  ، شعاع خارجی آن برابر با   و بار الکتریکی نقطه اي  
در مرکز این کره ثابت شده است. اندازه ي چگالی سطحی بار الکتریکی سطح خارجی کره، چند برابر اندازه ي چگالی سطحی بار

الکتریکی سطح داخلی آن است؟ 

 (1 (2

 (3 (4

، اعداد نمایش داده شده توسط آمپرسنج ایده آل و ولت سنج ایده آل به 197. در مدار شکل زیر، با افزایش مقدار مقاومت متغیر  
ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می کنند؟ 

1) کاهش - کاهش
2) کاهش - افزایش
3) افزایش – کاهش

4) افزایش - افزایش

198. در مدار شکل مقابل اگر کلید  بسته شود، اعدادي که آمپرسنج ایده آل و ولت سنج ایده آل نشان می دهند به ترتیب از راست به
چپ چگونه تغییر می کند؟ 

2) افزایش - افزایش1) افزایش - کاهش
4) کاهش - کاهش3) افزایش - ثابت

3
1224

636

200V10kJ

20C40C30C50C

+8μCA320 ،BA

200B

120160260280
k

5
4

10
9

8
9

3
4

4cm6cmq = +6μC

2
3

1

4
9

4
3

R1

k

( > )ε1 ε2
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، نصف اندازة برآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار  199. در شکل روبه رو، اگر اندازة برآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار 

باشد، نسبت  کدام است؟

 (1 (2

 (3 (4

200. در مدار شکل زیر، اگر مقاومت متغیر  کاهش یابد، مقادیري که ولت سنج هاي ایده آل  و  نشان می دهند، به ترتیب از

 
راست به چپ چگونه تغییر می کنند؟

1) افزایش - افزایش
2) افزایش - کاهش
3) کاهش - افزایش
4) کاهش - کاهش

201. کدام یک از محیط هاي زیر تک فاز است؟
4) آب گل آلود3) آب و یخ2) آب و نفت1) محلول آب و الکل

 
202.  گرم آهن  هیدروکسید را از واکنش آهن  سولفات با چند مول آمونیاك می توان به دست آورد؟

 
 (1 (2 (3 (4

203. براي تهیه ي  مول گاز  از واکنش هیدروکلریک اسید رقیق با فلزها، از کدام فلز جرم کم تري مصرف می شود؟   (آزاد
( پزشکی 

 (1 (2 (3 (4
204. در شکلی که انرژي سامانه افزایش می یابد، سطح انرژي فراورده ها .................. از سطح انرژي واکنش دهنده ها است و عالمت

تغییر انرژي درونی .................. است.
2) کم تر1) بیش تر- مثبت

– منفی
4)3) کم تر – مثبت

بیش تر-
منفی

205. در نوعی گرماسنج،  گرم گاز هیدروژن را با  گرم گاز اکسیژن می سوزانیم و تغییر دماي  را اندازه  می گیریم. مقدار 

 
 و  براي واکنش زیر به ترتیب عبارتند از:

 (ظرفیت گرمایی کل دستگاه  می باشد و 
 ،  (1 ،  (2 ،  (3 ،  (4

206. کدام مقایسه ترتیب قدرت پیوند هاي هیدروژنی در انحالل اتانول در آب را درست نشان می دهد؟
2) مولکول آب و اتانول > مولکول هاي اتانول1) مولکول آب و اتانول < مولکول هاي آب

4) مولکول هاي آب + مولکول هاي اتانول= مولکول هاي آب و اتانول3) مولکول هاي آب = مولکول هاي آب و اتانول

q2q3
∣

∣
∣
q1
q2

∣

∣
∣

1
2

2
3

3
4

4
5

R1V1V2

4٫28(III)(III)

(H = 1, O = 16, F e = 56 g ⋅ mo )l−1
F + 6N + 6 O → 2F e + 3 Se2(S )O4 3 H3 H2 (OH)3 (N )H4 2 O4

0٫180٫160٫140٫12
0٫1H2

76
Na = 23Mg = 24F e = 56Al = 27

43260 C∘

ΔEw

9 kJ

C∘(2 (g) + (g) → 2 O(l)(O = 16 , H = 1H2 O2 H2
540 kJ0−540 kJ00540 kJ0−540 kJ

Telegram:@Alirezaafsharofficial



صفحه 15

207. از افزودن  گرم آمونیوم نیترات به  میلی لیتر آب، دماي آب از  به  کاهش می یابد. مجموع آنتالپی آب
پوشی و شبکه آمونیوم نیترات کدام است؟ (چگالی آب  و  و ظرفیت

گرمایی ویژه آب  )
 (1 (2
 (3 (4

 
208. فرمول تجربی هیدروکربنی که  درصد آن را هیدروژن تشکیل میدهد، کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4
209. با توجه به واکنش هاي زیر براي تشکیل  گرم فسفریک اسید از عناصر سازنده اش چند کیلوژول گرما  با محیط مبادله

 
می شود؟

 
 

 الف) 

 
ب) 

پ) 

 (1 (2 (3 (4

210. براي واکنش  در دماي تغییر آنتروپی برابر  است. اگر آنتالپی استاندارد

 
تشکیل  و  به ترتیب برابر  و  کیلوژول بر مول باشد.  واکنش بر حسب کیلوژول کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
، چند گرم  با خلوص  211. اگر واکنش زیر با بازده ي  درصد انجام شود، براي تهیه ي  گرم گاز کلر 

 
درصد نیاز است؟ 

 
 (1 (2 (3 (4

212. شکل زیر، یک مخلوط .................. فازي، با .................. حالت فیزیکی را نشان می دهد و اگر مقدار بسیار کمی از حل شونده در
حالل مورد نظر حل شود، میان حالل و حل شونده، نیروي جاذبه ي بین ذره اي، از نوع .................. وجود دارد. 

، دو قطبی - دو قطبی القایی  ،  (1
، دو قطبی - دو قطبی  ،  (2

، دو قطبی - دو قطبی القایی  ،  (3
، دو قطبی - دو قطبی  ،  (4

 
213. با توجه به واکنش هاي زیر،  واکنش :  چند کیلوژول است؟

 (1 (2 (3 (4

3010020 C∘0 C∘

0٫98g ⋅ cm−3H = 1, O = 16, N = 14 : g ⋅ mol−1

4٫184J ⋅ ⋅g−1 ∘C−

+26kJ ⋅ mol−1−26kJ ⋅ mol−1

21٫87kJ ⋅ mol−1−21٫87kJ ⋅ mol−1

6٫25(H = 1 , C = 12g ⋅ mo )l−1

C2H3C2H5C3H4C5H4
196

(H = 1, O = 16, P = 31g ⋅ mo )l−1
(s) → (s) + 5 (g) Δ = akJP4O10 P4 O2 H1

O(l) → (g) + (g) Δ = kJH2 H2
1
2

O2 H2
b

3
(s) + 6 O(l) → 4 P (aq) Δ = ckJP4O10 H2 H3 O4 H3

c − a − 2b

4
c − 3a − 2bc − a − 2b

c − a − 2b

2
(g) → 2N (g)N2O4 O2C27∘176J ⋅ K−1

N (g)O2(g)N2O433٫910٫2ΔG

+29٫1−29٫1−4٫84٫8
801٫42C (g)l2MnO260

(Mn = 55, O = 16, Cl = 35٫5 : g ⋅ mo )l−1
Mn (s) + 4HCl(aq) → MnC (aq) + C (g) + 2 O(l)O2 l2 l2 H2

2٫1753٫6252٫3204٫640

22
11
21
21

ΔHF + G → C + 2D

1) 2A + 3B → 4C + 3D

2) 2B + 3E → F + D

3) 2A + G → F + D
1
2

4) E + G → D
1
2

ΔH = −1010 kJ

ΔH = −317 kJ

ΔH = −143 kJ

ΔH = −286 kJ

−622٫5−322٫5−1245−112٫5
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214. کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟

 
آ) درصد جرمی O در کلسیم اکسید از منیزیم اکسید کم تر است. 

( )

 
) سولفید می باشد. ) سولفید دو برابر درصد جرمی مس در مس ( ب) درصد جرمی مس در مس (

( )

 
پروپن می باشد. 

 
(( nپ) مونومر ترکیب

 
ت) گاز حاصل از تجزیه گرمایی لیتیم کربنات و پتاسیم کلرات یکسان می باشد. 

 
ث) از واکنش بریلیم با آب مانند واکنش سدیم با آب،  گاز هیدروژن آزاد می شود. 

 
1) آ و پ

 
2) آ و ب و پ

4) ب و ت و ث3) آ و پ و ت

 
215. کدام مطلب نادرست است؟

1) دماي یک جسم بیان گر مجموع انرژي جنبشی ذرات تشکیل دهنده ي آن جسم است.
2) ظرفیت گرمایی  گرم آب،  برابر ظرفیت گرمایی  گرم آب است.

3) مقایسه ي ظرفیت گرمایی ویژه ي آب در سه حالت فیزیکی به صورت  است.
4) میان دو جسم با جرم یکسان، آن که ظرفیت گرمایی ویژه ي بیش تري دارد، با جذب گرماي برابر، افزایش دماي کم تري پیدا می 

کند.
216. کدام یک از موارد زیر، نادرست است؟

1) در واکنش آهن با گوگرد، رنگ فراورده همانند آهن، سیاه می باشد.
2) بزرگ ترین ضریب استوکیومتري واکنش دهنده ها در واکنش  برابر  می باشد.

3) انتخاب محدودکننده در صنعت به عوامل متعددي مانند قیمت و سهولت کاربرد بستگی دارد.
4) جرم از جمله کمیت هایی است که به آسانی در آزمایشگاه قابل سنجش است.

217. اگر  گرم مس با  ناخالصی طی واکنش (موازنه نشده) زیر با مقدار کافی نیتریک اسید واکنش دهد، تقریبًا چند لیتر گاز
نیتروژن مونوکسید تولید خواهد شد؟ (چگالی نیتروژن مونوکسید  است و 

 
(

 (1 (2 (3 (4
218. بر اثر انحالل  گرم از نمک   در مقدار زیادي آب،   گرما مصرف شده است. اگر فرض کنیم آنتالپی

شبکۀ بلور نمک برابر   است و از آب پوشی کاتیون،   گرما آزاد شود، نسبت آنتالپی آب پوشی

 
(برحسب  ) آنتیون به کاتیون به تقریب کدام است؟  

 (1 (2 (3 (4
219. تجزیۀ عنصري ترکیبی نشان می دهد که این ترکیب از  اکسیژن،  هیدروژن و  کربن تشکیل شده است.

اگر جرم فرمول مولکولی با جرم فرمول تجربی آن برابر باشد، کدام یک از موارد زیر دربارة این ترکیب درست است؟ 

1) این ترکیب به الکل چوب معروف است و از گرم کردن چوب در غیاب اکسیژن حاصل می شود. 
2) این ترکیب به الکل میوه معروف است که در اثر تخمیر قندها و کربوهیدرات هاي موجود در میوه توسط آنزیم ها تولید می شود.

3) به عنوان طعم دهنده مواد دارویی و غذایی استفاده می شود.

 
4) اولین عضو خانواده آلدهیدها می باشد. 

O = 16, Mg = 24 , Ca = 40 : g ⋅ mol−1

III

Cu = 64, S = 32 : g ⋅ mol−1

851٫6
O(l) > O(s) > O(g)H2 H2 H2

A (s) + C(s) → Al(l) + C (g)l2O3 O24

2420%

1٫8g ⋅ L−1

N = 14 , O = 16 , Cu = 64 : g ⋅ mol−1

Cu(s) + HN (aq) → Cu (aq) + NO(g) + O(l)O3 (N )O3 2 H2
4٫483٫35٫62٫24

294CK2 r2O7100kJ

+500kJ ⋅ mol−1150kJ ⋅ mol−1

kJ ⋅ mol−1(K = 39 , Cr = 52 , O = 16 : g ⋅ mo )l−1

0٫670٫3310٫5
50%12٫5%37٫5%

(H = 1, C = 12, O = 16 : g ⋅ mo )l−1
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220. باتوجه به نمودار زیر آنتالپی پیوند  و آنتالپی تشکیل  چند کیلوژول بر مول است؟ 
 ،  (1 ،  (2
 ،  (3 ،  (4

221. پتاسیم نیترات در اثر حرارت در دماي باالي  طبق واکنش زیر تجزیه میشود اگر سرعت متوسط تولید اکسیژن 
مول بر ثانیه باشد سرعت متوسط تجزیه پتاسیم نیترات چند مول بر ثانیه خواهد بود؟

 (1 (2 (3 (4
222. کدام مطلب دربارهي واکنش به حالت تعادل زیر، در ظرف سربسته نادرست است؟

 
1) یک واکنش تعادلی ناهمگن سه فازي است.

2) با خارج کردن مقداري از بخار آب ازسامانه، از جرم مواد جامد کاسته میشود.
3) خارج کردن مقداري سدیم کربنات از سامانه، تعادل را به سمت چپ جابجا میکند.

4) رابطه ثابت تعادل این واکنش به صورت  است.
223.  گرم گاز هیدروژن در واکنش تولید آمونیاك در مدت  دقیقه مصرف شده است. سرعت متوسط مصرف این گاز چند مول

بر ثانیه است؟ 

 (1 (2 (3 (4

224. در هر یک از دو ظرف مشابه به حجم یک لیتر و با دماي یکسان،  کلسیم کربنات جامد با  کلسیم اکسید جامد و 
گرم گاز کربن دي اکسید در تعادلند. اگر همه محتویات هر دو ظرف را به یک ظرف یک لیتر منتقل کنیم با توجه به قانون پایستگی

جرم و پس از گذشت مدتی، کدام گزینه صحیح است؟ 
1) درون ظرف  گرم  کلسیم کربنات و  کلسیم اکسید وجود خواهد داشت.

2) درون ظرف  گرم  کلسیم کربنات و  کلسیم اکسید وجود خواهد داشت.
3) درون ظرف  گرم  کلسیم کربنات و  کلسیم اکسید وجود خواهد داشت.

4) درون ظرف  گرم  کلسیم کربنات و  کلسیم اکسید وجود خواهد داشت.
225. جدول زیر، مربوط به واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید در دما و فشار مشخص است. حجم محلول 

میلی لیتر می باشد. اگر سرعت متوسط مصرف  در ده ثانیه اول برابر   و در ده ثانیه ي سوم، برابر 
  باشد، سرعت تولید کلسیم کلرید، در ده ثانیه ي دوم، برحسب   کدام است؟ (

 
( 

 (1 (2 (3 (4

(N = O)NO(g)

72218063290
72290632180

C500∘0٫4

4KN 2 O + 2 + 5O3 −→ K2 N2 O2
0٫80٫240٫160٫32

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

K = [C ][ O]O2 H2
486

(H = 1)

1
15

90٫134

60g30g5٫5

(Ca = 40, O = 16, C = 12)

11120g , CO260g

5٫5132٫5g , CO253g

6٫5129٫5g , CO250٫5g

5٫5140g , CO245٫5g

500
HCl0٫08mol ⋅ ⋅L−1 s−1

0٫02mol ⋅ ⋅L−1 s−1mol ⋅ ⋅L−1 s−1

C = 12, O = 16, : g ⋅ mol−1

30
54٫6

25
55٫5

20 15
58٫7

10 5
65

0
70

زمان (ثانیه)
جرم مخلوط واکنش (گرم)

0٫040٫020٫0150٫03
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226. چند مورد از موارد زیر درست است؟

 
الف- در هنگام تشکیل پیچیده ي فعال بعد از شکسته شدن پیوندهاي اولیه، پیوندهاي جدید تشکیل می شوند.

 
ب- در نظریه ي حالت گذار، برخی از نارسایی هاي نظریه برخورد برطرف شده است.

 
، برخورد مناسب میان عناصر یکسان انجام می گیرد. ج- در واکنش  با 

 
است.

 

N Cl Cl N
OO

د- شکل پیچیده ي فعال در واکنش  به صورت

 (1 (2
 (3 (4

227. در ظرفی به حجم  لیتر  گرم اوزون را وارد می کنیم و در یک دماي ثابت و معین تعادل  
برقرار می شود. اگر در هنگام تعادل، تعداد مول هاي اوزون دو برابر تعداد مول هاي  باشد، در دماي مورد نظر مقدار ثابت تعادل

 
کدام است؟  

 (1 (2 (3 (4
228. اگر سرعت متوسط تولید مادة  در یک واکنش شیمیایی در بازة زمانی صفر تا  دقیقه برابر  مول بر دقیقه و در بازة

زمانی  تا  دقیقه برابر  مول بر دقیقه باشد، سرعت متوسط تولید این ماده در بازة زمانی صفر تا  دقیقه چند مول بر دقیقه
است؟
 (1 (2 (3 (4

229. کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ 
1) گرم شدن موجب افزایش سرعت بنفش شدن محلول در واکنش پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی می شود.

2) ترمودینامیک امکان وقوع واکنش ها را بررسی می کند در حالی که سینتیک شیمیایی، سرعت و چگونگی واکنش ها را مورد بررسی
قرار می دهد.

3) در ترمودینامیک تأثیر گرما بر سرعت واکنش ها مورد بررسی قرار می گیرد.
4) امکان ندارد ترمودینامیک امکان وقوع واکنشی را پیش بینی کند که از لحاظ سینتیکی عملی نباشد.

230. باتوجه به داده هاي جدول مقابل که به واکنش فرضی  در یک ظرف به حجم  مربوط است.

 
مقدار  در کدام گزینه درست است در حالی که عبارت مطرح شده نادرست است؟

 
سرعت واکنش 

 
غلظت واکنش دهنده ها 

 
شمارة آزمایش

  
 

 
 

، مرتبۀ کلی واکنش  است.  (1

، تغییر غلظت  تأثیر بیش تري بر سرعت واکنش دارد.  (2

3)  ، تغییر غلظت  تأثیر بیش تري بر سرعت واکنش دارد.

،  است. ، مرتبۀ واکنش نسبت به مادة   (4

(g)O3NO(g)

2NOCl(g) → 2NO(g) + C (g)l2

12
34

1٫254802 (g) ⇌ 3 (g)O3 O2
O2

(O = 16g ⋅ mo )l−1

0٫750٫931٫331٫06
A20٫01

120٫0051

0٫0150٫150٫0010٫01

2A(g) + 3B(g) → 2C(g)4L

x

mol ⋅ ⋅L−1 s−1mol ⋅ L−1

[B][A]

2 × 10−30٫10٫21
3٫2 × 10−20٫20٫42

1 × 10−30٫40٫13
X0٫40٫44

6٫4 × 10−24

3٫2 × 10−2
B

3٫2 × 10−2
A

6٫4 × 10−2
B3
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