
وقت : 60   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.فارسی 2 (پایھ یازدھم):2.فارسي (3) -دوازدھم:3.عربی و قرآن 2 (پایھ یازدھم):4.عربي، زبان قرآن (3) -دوازدھم:5.دین و زندگی (3) -دوازدھم:6.دین و

زندگی سال یازدھم:7.زبان انگلیسی (3) -دوازدھم:8.زبان انگلیسی (پایھ یازدھم)

مرکز مشاوره تحصیلی
دکتر علیرضا افشار

1. مفهوم رباعی زیر با کدام گزینه مطابقت دارد ؟

 
از شبنم عشق خاك آدم گل شد

 
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند

 
 
بس فتنه و شور در جهان حاصل شد

یک قطره از آن چکیده و نامش دل شد
لحظه لحظه جاي دیگر پا نهاد دم به دم در هر لباسی رخ نمود  (1

جنبشی در آدم و حوا نهاد از خمستان جرعه اي بر خاك ریخت  (2
خوش درکش و جرعه بر جهان ریز و برو یک کاسۀ زهر است که مرگش خوانند  (3

از آن گناه که خیري رسد به غیر چه باك اگر شراب خوري ، جرعه اي فشان بر خاك  (4
2. در کدام بیت آرایۀ «متناقض  نما»  دیده نمی شود ؟

 
1)  ما را بکشت یار به انفاس عیسوي این قصۀ عجب شنو از بخت واژگون    

 
2)  تو بزرگی و در آیینۀ کوچک ننمایی پرده بردار که بیگانه خود این روي نبیند 

3)  َرم آهوي تصویرم ، شتاب ساکنی دارد ز خود هر چند بگریزم همان در بند خود باشم 

 
4)  هر که را بودست آه سرد می داند که چیست آتش سردي که بگذارد درون سنگ را  

3. تعداد صامت ها و مصّوت ها در کلمۀ «دانش نامه نویسی» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

 
1) هشت - هفت

 
2) شش - نه

 
3) هفت - هشت

 
4) شش - هشت

4. کدام کلمه ها در بیت: «عنان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم / سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراك» آرایۀ «جناس» دارند؟
4) عنان - فتراك3) شمشیر - سپر2) سر - دست1) سر - سپر

5. همۀ آرایه هاي ادبی زیر در بیت «کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق / بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی» وجود دارند، به جز آرایۀ

 
..................
4) ایهام تناسب3) مجاز2) تناقض1) تشبیه

6. در بیت «دویدن می گلرنگ را به کوچۀ رگ / به صد رسایی آواز آب می شنوم» کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟
4) تشبیه3) اغراق2) استعاره1) ایهام

7. آرایه هاي بیت «چشمۀ خورشید که محتاج اوست/ نیم هالل از شب معراج اوست» کدام است؟
2) استعاره - تشبیه - تلمیح1) کنایه - مجاز - مراعات نظیر

4) استعاره - تشبیه - حس آمیزي3) تشخیص - ایهام - تلمیح
8. در بیت «اي آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر / کان چهرة مشعشع تابانم آرزوست» کدام آرایه ي ادبی وجود ندارد؟

4) کنایه3) تشبیه2) استعاره1) مجاز
9. در ابیات کدام گزینه، فعل «شد» در معناي غیر اسنادي به  کار رفته است؟

 
 الف) چو شد زهر عادت مضّرت نبخشد

 
 به مرگ آشنا کن به تدریج جان را

 
 د) شد آن زمان که به شمشیر کار باید کرد

 
 کنون به نامه همی کرد باید و به زبان

 
 لیک آن  زمان که تیر خطا از کمان گذشت هـ) شد آسمان ز کرده پشیمان در این عمل

 
 ب) دانم که سرم روزي در پاي تو خواهد شد

 
 هم در تو گریزندم دست من و فتراکت

 جلوة گلشن به باغ همچو نگاران رسید ج) دي شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید

 
1) الف،د،هـ

 
2) ب،ج،د

 
3) ب،هـ،الف

4) ج،د،هـ
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صفحه 2

 
10. مفهوم مصدر «شدن» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

 
1)  ما را نیافریدند از بهر بی غمی را  با هر غمی که آید راضی شو، اي دل، آن را

 
  گرت نزهت همی باید به صحراي قناعت شو

 
2)  که آن جا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با

 
  اي سر به زودي خاك شو، پیش در آن نازنین

 
3)  بو کز طفیل نازنین بوسیم پا را هر زمان

 
  اي اجل رنجه شو اکنون که ز بیماري هجران

 
4)  بهر جان دادنم آمد همه اسباب مرتب

11. در کدام عبارت، عنصِر خیال بر تعّقل و اندیشه علمی، غلبه دارد؟
1) در کویر، راه، تنها به سوي آسمان باز است. آسمان، کشور سبز آرزوها، چشمه ي مّواج و زالل نوازش ها و امید ها و سرزمیِن نجات.

2) دیدارها همه برخاك بود و سخن ها همه از خاك، که آن عالم پر شگفتی و راز، سرایی سرد و بی روح شد ساخته ي چند عنصر.
3) چنین بود که هر سال یک کالس باالتر می رفتیم و به کویر برمی گشتیم، از آن همه زیبایی ها و نشئه هاي سرشار از شعر و خیال،

محروم تر می شدم.
4) امسال که به کویر رفتم، دیگر سر به آسمان برنکردم و همه چشم در زمین که اینجا می توان چند حلقه چاه زد و آنجا می شود

چغندر کاري کرد.
12. اندوه و حسرت نویسنده ي«بخاراي من ، ایل من» از دوري ایل و تبار و ییالق و بوي شبدر دوچین و صداي بلدرچین ، از مفهوم کدام

 
بیت دریافت نمی شود ؟

آن روِز شوم رفت که صائب مالل داشت امروز خنده طرح به گلزار می دهد  (1

 
هر دم پیام یار و خط دلبر آمدي آن عهد یاد باد که از بام و در مرا    (2

دیدار می نمودي هر روز یک دو باري آن خوشدلی کجا شد ، و آن دور کو که ما را  (3
آن مرغ خوشدلی که تو دیدي پرید و رفت اکنون به دام صد غم و صد محنتم اسیر  (4

 
13. با توجه به معنی امالي کدام واژه درست است ؟ 

( آزاد پزشکی – 83 )
4) عنایت : توبه3) مباهات : نازیدن2) فرتوط : فرسوده1) موذه : کفش

14. عبارت: «در کف ها کاسۀ زیبایی / بر لب ها تلخی دانایی / شهِر تو در جاي دگر / ره می بَر با پاي دگر» با کدام گزینه ارتباط معنایی

 
دارد؟

1)  یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی  دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی
2)  فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

3)  ز کف بگذر اگر اهل صفایی  کف دریاست صورت هاي عالم
4)  که به یک جاي نشکفند به هم  دانش و خواسته (= ثروت) است نرگس و گل

 
15. معادل معنایِی: «باد گرم مهلک، تماشا، آویزان، نگرش» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

2) سموم، تفرجگاه، قندیل، نگاه1) توفان، سیر، معلّق، نظاره
4) سموم، نظاره، معلّق، تلّقی3) اسرا، نگاه، معلّق، تلّقی

 
16. تمام معانی ذکر شده مقابل کدام گزینه ها کامًال درست است؟

 
الف) طفیلی: منسوب به طفیل، وابسته، میهمان خوانده

 
ب) َسموم: باد بسیار سرد و زیان رساننده

 
ج) تموز: ماه دهم از سال رومیان، تقریبًا معادل تیرماه

 
د) انگاره: طرح، نقشه

 
هـ) کهر: اسب یا استري که رنگ آن میان زرد و بور باشد. 

4) ج - ب3) د - ب2) ج - د1) الف - هـ
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صفحه 3

 
17. عبارت زیر چند جمله دارد و جمله پایانی چند جزئی است؟

«تو نیز تیرانا! گشاده دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز که به هر بهار سراپا شکوفه باشی و پاي تا سر گل
و با هر تابستان از میوه هاي شیرین و سایه دلپذیر خستگان راه را میزبانی کریم باشی و پاي فرسودگان آفتاب زده را نوازشگري

 
درمان بخش دردها.»

2)  جمله -  جزئی با مفعول1)  جمله -  جزئی با مسند
4)  جمله -  جزئی با مفعول و مسند3)  جمله -  جزئی با مسند

 
18. در عبارت زیر به ترتیب چند «واو» عطف و چند «واو» ربط دیده می شود؟

«تو نیز تیرانا! گشاده دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز که به هر بهار سراپا شکوفه باشی و پاي تا سر گل
و با هر تابستان از میوه هاي شیرین و سایه دلپذیر، خستگان راه را میزبانی کریم باشی و پاي فرسودگان آفتاب زده را نوازشگري

 
درمان بخش دردها.»

 (1 (2 (3 (4

 
19. نوع ساخت واژه ها در کدام گزینه متفاوت است؟

2) راهرو- رهسپار- خداشناس1) آیینه دار- فرمانبردار- حق طلب
4) سپاسگزار- درمان بخش- دلپذیر3) گل گشت- چشمداشت- دست پخت

 
20. در کدام عبارت آرایۀ متناقض نما» وجود دارد؟

1)  گرچه بیمارپرستی بتر از بیماري است  من پرستار دو چشم خوش و بیمار توام
2)  کز گدایی در میکده سلطان شده ایم  جام جم گر طلبی مجلس ما را دریاب

3)  برود از دل من وز دل من آن نرود  هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است
4)  گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش  تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي

 
21.  عیّن األصّح و األدّق للترجمة:

 
قد َھیّأ الطالُب أنفسھم المتحان نھایة السنة و قاموا بأداِء تکالیفھم. 

1) دانشجویان، خویش را براي امتحانات پایان سال مهیّا کرده بودند لذا تکالیفی را انجام دادند.
2) شاگردان براي مهیّا کردن خویش براي امتحان پایان سال اقدام به انجام تکالیف خود کردند.

3) دانش آموزان خودشان را براي امتحان پایان سال آماده کردند و به انجام تکالیف خود پرداختند.
4) دانش آموزان براي آماده شدن خود بخاطر امتحانات پایان سال به اداي تکالیف خود اقدام کردند.

22. َعیِّن ما فیھ اسم التفضیل: 
موا ِألَْنفُِسُکم ِمن َخْیٍر تَِجدوهُ ِعندَ هللاِ» 1) اِْستَْخِرج َخْمَسةَ أَسماِء تفضیٍل ِمْن دُعاِء اِألفتِتاح.  2) «َو ما تُقَدِّ

4) َزیَّنا السماَء الدُنیا بَِمٰصابیَح» 3) إِْن تَْزَرْع خیراً، تَْحُصْد ُسروراً. 

23. عیّن األبعد عن مفھوم العبارة: «أکبر العیِب أَن تعیب ما فیک مثلھ»  
 همه عیب خلق دیدن نه مرّوت و نه مردي

 
1)  نگهی به خویشتن کن که همه گناه داري

 
 عیب مردم را مگو اي خودپرست

 
2)  عیب جویی هم به دنبال تو هست

 
3)  در مسیر عیب جویی سعی کوشا می کنی غافل از عیب و غرق در عیب همه

 
 عیب کسان منگر و احساس خویش

 
4)  دیده فرو بر به گریبان خویش

 
24.  عیّن الفعل الماضي لیس مضارعاً في المعني: 

 
1)  إذا تَمَّ العقُل نَقََص الکالُم! 

 
2)  إْن صبرَت َحَصْلَت علی النّجاحِ! 

 
َم هللاُ الغیبةَ و التّجّسَس!  3)  إذَن فقد َحرَّ

 
4)  ما فَعَْلَت ِمن الخیراِت وجدتَھا في اآلخرةِ! 

 
25. عیِّن جواباً فیھ اسم الفاعل فقط: 

 
1) متعلَّم – ضاِرب – ُحَکماء 

 
2) منتِظرین – کاِشف – منصور 

 
3) متھاِجم – طّالب – العُداة 

 
ج – منکِسر – َطیّار  4) متخّرِ

 
26. عیِِّن الصَّحیَح في نوعیّة الکلمات في ھذه العبارة: « َمْن َعلََّم ِعْلماً فلَھَ أَْجُر َمن َعِمَل بِھ ال ینَقُُص ِمن أَْجِر اْلعاِمِل» 
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صفحه 4

 
1) َعلََّم : فعل ماٍض – للغائب(سوم شخص مفرد) – لھ حرفان زائدان / فعل الشرط 

 
2) أجر: اسم – مفردمذکر- جمعھ « اُجور» / مبتدأ مؤخر 

 
3) الینقُُص : فعل مضارع – للغائب ( سوم شخص مفرد) –لیس لھ حرف زائد/ جواب الشرط 

 
4) العامل : اسم – مفردمذکر- جمعھ « ُعّمال» / مجرور بحرف الجّر 

 
27. عیّن العبارة الّتی جاء فیھا إسم العَلَم أکثَر: 

 
1) ھل شاھدَت حتّی اآلن تَشجیع ُمشّجعی فریق تراکتور فی الَملعَب؟! 

 
2) ُزرنا حدیقة شاھزاده قُرَب کرمان، ھی َجنَّة فی الّصحراِء! 

 
3) رکَب ُزّوار َمشھدَ طائرة جدیدةً عندما َوَصلوا إلی الَمطار! 

 
4) إن تَخدموا والدیکم خدمةَ الّصاِلحیَن یَھبُکم هللاُ ثواباً فی الدّنیا و األخرة! 

 
28.   عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمة 

 
َم اِالستِھھزاُء بِاآلَخریَن!»:    «فی َمکتبِنا اِالسالمّیِ ُحّرِ

 
1) در مکتب اسالمی، ریشخند کردن دیگران حرام شده است!

 
2) در مکتب اسالمی ما، مسخره کردن دیگران حرام شده است!

 
3) در مکتب اسالمی، ریشخند کردن مردم حرام است!

 
4) در مکتب اسامی ما، مسخره کردن یکدیگر حرام شده است!

 
29. عیِّن «َخیر» لیَس اسم التّفضیِل: 

 
1) َخیُر اِخوانِکم َمن أھدی إلیکم ُعیوبکم! 

 
ِة أخِرَجت للنّاِس»  2) «ُکنتُم خیر أمَّ

 
3) عداَوةُ العاقِل خیٌر ِمن صداقِة الجاِھِل! 

 
ٍن!  4) ال خیَر فی ُودِّ امریٍء ُمتَلّوِ

 
30.  عیِّن الجواَب الّصحیح للفراغِ: الَحَکُم ال یقبُل الھدَف بسبِب ...! 

4) الُمباراة3) ُهجوم2) التََّسلُّل1) الُمَتَفرِّج

31.  عیّن الصحیح في الفراغ 
تَلعَُب االُختان في الّساحِة ..................  

4)  فَِرحاٍت3)  فَِرَحیَن2)  فَِرحاِن1)  فَِرَحتَیِن

32.  أّي عبارة یشتمل علي الحال؟
ً 2)  ال تقعد بال عمل ُمتَِّکالً علي اآلخرین1)  فجرنا األرض عیونا

ً 4)  أصبُت بالفشل مراراً حتي تعلمُت طریق اإلفشال3)  امتأل قلبي بعد مشاھدة الحوادث إیمانا

33.  عیّن العبارة الّتی تبیّن حالة المفعول:
2) کنت أنظر إلی صورة والدی متعّجباً! 1) قطع الّرجل مسافھ ثّم عاد معتذراً!   

4) شاھدتنی أّمی محزوناً 3)  نحن نستمع إلی القرآن خاشعات! 

 
34.  عیّن ما یبیّن حالة الفاعل: 

1) َوقَفَت علی قرٍب من خیمة الّرسول متربّصةً!
2) «ال تَحسبَنَّ الّذین قُتِلوا في سبیل ّ� أمواتاً»

3) نری في اآلیة التّالیة شموالً أکبر و أعّم!
4) نادتني أُّمي: قومي و ساعدي أخاَک مظلوماً!

 
35.  َعیِّن الصَّحیح لتکمیل العبارة: 

 
  « .................. الَحیَواناُت إلَی .................. ِللنَّجاة ِمَن األَمطاِر الشَّدیدة. 

 
1)  لََجأَت - الغار 

 
2)  اِتَّصلت - الغابَة 

 
3)  ذََھبَت - الِجبال 

 
4)  لََجأَت - األَنھار 

■
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36.  ما ُھَو األَقَرُب ِللمفھوم؟ 

 
َمِة اکثر ِمن مّرةٍ.»    «أشتاُق إلَی الَحّجِ َمَع أنني سافَرُت إلَی َمّکةَ الُمکرَّ

 
ةٍ.  1)  إِنني ساسافُِر إلَی الحّجِ ھِذه السَّنَة ِألَّوِل َمرَّ

 
2)  لم أُسافر إلَی الحّجِ َحتّی اآلن فأشتاق إلیھ. 

 
3)  ُکلُّ َمن لَم یُسافِر إلَی الَحّجِ یحُب زیارة الکعبة المکّرَمة. 

 
4)  یُعِجبُني الّسفَر إلَی الحّجِ. 

 
37.  ما ُھَو الَخَطأ في اسلوب الحاِل؟ 

 
1)  اَقَمنا الصَّالةَ مشکوریَن � و نِعَمھ. 

 
2)  دََخلت الفتاة ُمبتِسمةً فََجلَست في ُمقدََّمِة الغُرفَِة. 

 
ّفِ خائِفاً من المدیر.  3)  تََوقَّفوا َعِن الضَّحِک في الصَّ

 
4)  َکیَف أَجاَب الطالُب االستاذَ؟ أَجاَب و ُھَو ُمتَأَّکدٌ من اجابتھ. 

 
38. عیّن ما لیس فیھ الحال 

1) أرجو لھ أن یعیش متمتّعاً بصّحة کاملة . 
 
2) رأیت وجھھ مبتسماً یمدح معلّمیھ و یشکرھم. 

3) لم یکن المؤمُن یقضي لیلة خائفاً مضطرباً. 
 
4) یُعجب عمل المرأة العائدین من ساحة المعرکة. 

 
39. عیّن ما لیس فیھ الحال: 

 
2) نشاھد فی أعماق البحار الّظلمات متراکمة فی طبقاٍت! 1) قطعت ھذه الّطالبة طریقھا نحو المدرسة ُمسرعة! 

 
3) اندفع المجاھدون إلی القتال متوّکلین علی هللا تعالی! 

 
4) لیس العدّو قادراً علی أن یسیطر علی شعبنا المقاوم! 

 
40.  عیِّن العبارة الّتی جاءت فیھا کلمتاِن ُمتضادّتاِن: 

 
1)  من الممکن أن تکون األصناُم من الخشِب أو الَحدیِد! 

 
2)  «یا أیّتُھا النّفُس الُمطمئنّةُ إرجعی إلی َربِّک راضیةً مرضیةًَ» 

 
3)  علی الُمجیب أن یحتِرَم الّسائل عندَ اإلجابَة َعن الَمسائل! 

 
4)  الموقُف ُھو مکاُن وقوف السیّاراِت و الحافِالِت! 

41. حدیث شریف «علّی مع القرآن و القرآن مع علی» با کدام یک از عبارات زیر تناسب دارد؟
1) «انّما یرید هللا لیذھب عنکم الّرجس أھل البیت و یطّھرکم تطھیرا»

2) «إنّی تارُک فیکم الثّقلین کتاب هللا و عترتی اھل بیتی»
3) «ایّھا النّآس من اولی النّاس بالمؤمنین من أنفسھم»

4)  «یا أیّھا الّذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الّرسول و اولی األمر منکم»
42. امام کاظم (ع)، باالتر بردن رتبه انسان در دنیا و آخرت را مدیون .................. بیان می فرمایند و هدف از ارسال انبیاي الهی را

.................. معرفی می نمایند.
2) معرفت برتر - تفکر در پیام الهی1) کمال عقل - تفکر در پیام الهی

4) معرفت برتر - کمال و هدایت انسان3) کمال عقل - کمال و هدایت انسان
43. پیامبر گرامی اسالمی (ص) فرمودند: «هر کس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاري می طلبد، بشنود اما به یاري آن

مظلوم برنخیزد، مسلمان نیست.» این عبارت بیانگر کدام یک از نکات در مورد وحدت مسلمانان است؟
1) خود را از سایر مسلمانان دور ندانیم و براي پیروزي، عّزت و سربلندي مسلمانان تالش کنیم.

2) باید با هشیاري از افتادن در دام تفرقه و جنگ میان مسلمانان که از اهداف دشمنان است، دوري کنیم.
3) از مظلومان مسلمان در تمام جهان با روش هاي درست دفاع کنیم و براي رهایی آنان از ظلم بکوشیم.

4) از اهانت به مقدسات سایر مسلمانان خودداري کنیم تا بذر کینه و دشمنی میان مسلمانان را بخشکانیم.

 
44. آسانترین راه براي غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن  .................. است. 

2)  ال یأتون بمثلھ 1)  علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن 
4)  لوجدا فیھ اختالفاً کثیرا 3)  فأتوا بسورة من مثلھ 

 
45. بنابر فرمودة قرآن:  «َو َمْن یَْبتَغِ َغیَر اِالسالِم دیناً فَلَْن یُقبََل ِمنھُ...» عاقبت کسانی که دینی غیر از اسالم را اختیار کنند، چیست؟ 
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1) اعمال خیرشان نابود و تباه خواهد شد.

 
2) خدا و پیامبران از او دستگیري نخواهند کرد.

 
3) در آخرت از زیانکاران خواهند بود.

 
4) به آتش جهنم وارد می شوند، به خاطر کاري که در دنیا انجام دادند.

46. آگاهی از محتواي آیۀ شریفۀ  .................. زمینه ساز ذکر  «هللا اکبر»  مردم و  «الحمد �»  رسول خدا (ص) گردید و هدف از اعالم

 
آن و .................. بود.

1)  «یا ایّھا الّذین ءامنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الّرسول و اولی األمر منکم»  - شنیدن از زبان پیامبر (ص)
2)  «یا ایّھا الّرسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک و ان لَم تفعل فما بلّغت رسالتھ»  - عدم اختالف

3)  «انّما ولیّکم هللا و رسولھ و الّذین ءامنوا الّذین یقیمون الّصالة و یؤتون الّزکاة و ھم راکعون»  - عدم کتمان
4)  «لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معھم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط»  - اثبات عدالت اهل بیت (ع)

47. راه اندازي جنگ ها و منازعات علیه رسول اکرم (ص) به ترتیب توسط چه کسانی و به چه دلیلی صورت پذیرفت و شیوة مقابله با

 
آنان چگونه بود؟

 
1) رؤساي قبایل مکه و مدینه - جلوگیري از هدایت مردم توسط رسول خدا (ص) - بسیج مسلمانان

 
2) مشرکان و سران قریش - جلوگیري از هدایت مردم توسط رسول خدا (ص) - هدایت مشرکان

 
3) متکبران و برخی بزرگان قبایل - رؤیت تعالیم اسالم به زیان خویش - بسیج مسلمانان

 
4) منافقان و مصلحت اندیشان - رؤیت تعالیم اسالم به زیان خویش - هدایت مشرکان

48. با توجه به آیۀ شریفۀ  «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات...» خداوند پس از دعوت همگانی به سوي

 
حق چه موضوعی را توصیه می کند و «سوگند خداوند به زمان» به تبع چیست؟

 
1) نجات انسان از خسران عظیم - ناتوانی انسان از ادراك برنامۀ صحیح

 
2) استقامت در برابر موانع ممکن - ناتوانی انسان از ادراك برنامۀ صحیح

 
3) نجات انسان از خسران عظیم - اهمیت و ارزشمندي سرمایه و دستمایۀ عمر

 
4) استقامت در برابر موانع ممکن - اهمیت و ارزشمندي سرمایه و دستمایۀ عمر

 
49. در عبارات ذیل چند مورد درست مطرح شده است؟

 
الف) خود انبیا در هر زمان نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را تشخیص می دهند.

 
ب) یکی از عوامل بی نیازي از آمدن پیامبر جدید حفظ کتاب آسمانی از تحریف است.

 
ج) تشخیص این که چه زمانی مردم به مرحله اي می رسند که می توانند کتاب آسمانی خود را حفظ کنند؛ در دست اکثریت مردم است.

 
د) زمان ختم نبوت با تعیین خداوند و اعالم پیامبر اکرم (ص) صورت گرفت.

 (1 (2 (3 (4
50. «گرایش بسیاري از مردم به خصوص ادیبان و دانشمندان به اسالم» و «از نوع کتاب بودن معجزة پیامبر» به ترتیب ثمرة کدام یک از

عوامل زیر است؟
1) اعجاز لفظی قرآن - تا قرآن بتواند سرچشمۀ انقالب علمی در جهان اسالم باشد.

2) اعجاز محتوایی قرآن - تا قرآن بتواند سرچشمۀ انقالب علمی در جهان اسالم باشد.
3) اعجاز لفظی قرآن - تا هم مردم زمان پیامبر (ص) و هم آیندگان  اعجاز قرآن را تأیید کنند.

4) اعجاز محتوایی قرآن - تا هم مردم زمان پیامبر (ص) و هم آیندگان اعجاز قرآن را تأیید کنند.
51. اگر بخواهیم اثر گذاري شناخت قوانین را در قالب یک عبارت بیان کنیم، کدام گزینه مدد رسان ما است؟

1) شناخت قوانین جهان معلول تغییر دیدگاه ما نسبت به وقایع و نگاه ممتاز ما به حوادث هستی است.
2) شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان علت تغییر در روابط با خدا، خود، خلقت و دیگران است.

3) شناخت قوانین جهان تابع تغییر دیدگاه انسان در روابط خویش با خدا، خود، خلقت و دیگران است.
4) اصالح نگرش انسان نسبت به تلخی ها و شیرینی هاي زندگی متبوع شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان است.

1234
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52. بنا بر آیات قرآن و طبق سنت امال و استدراج، خداوند به  .................. فرصت میدهد تا  .................. و جزاي آن ها مطابق است با
. ................

 
1) کافران – برگناهان خود بیافزایند -  َولَُھْم َعذَاٌب ُمِھیٌن 

 
2) کافران – از لذات دنیا بهره مند شوند -  فَأََخْذنَاُھْم بَِما َکانُوا یْکِسبُون 

 
3) گناه کاران – برگناهان خود بیافزایند -  َولَُھْم َعذَاٌب ُمِھیٌن 

 
4) گناه کاران – از لذات دنیا بهره مند شوند - فَأََخْذنَاُھْم بَِما َکانُوا یْکِسبُون 

 
53. سنت استدراج بنا به آیه قرآن از  .................. خدا ناشی می شود و گرفتاري در این سنت براي گناه کاران آشکار  ..................  .

2) حکمت - است1) تدبیر – نیست
4) حکمت – نیست3) تدبیر - است

54. در دستگاه معرفتی قرآن کریم و دین اسالم ستم بر خویش به چه معناست و انقالب بر علیه آن چگونه محقق می شود؟

 
1) انجام گناه و سرپیچی از فرمان هاي خدا - پیروي از عقل و قیام علیه تمایالت ناپسند

 
2) آسیب رساندن به خود، بدون توجه به مالکیت خدا - بازگشت فطرت و جبران گذشته

 
3) انجام گناه و سرپیچی از فرمان هاي خدا - بازگشت فطرت و جبران گذشته

 
4) آسیب رساندن به خود، بدون توجه به مالکیت خدا - پیروي از عقل و قیام علیه تمایالت ناپسند

55. امام علی (ع) در بیان گوهر بارشان احسان پیاپی و پرده پوشی خدا را به ترتیب براي برخی انسان ها به منزلۀ چه چیز مطرح
کردند؟

1) گرفتاري و مغرور شدن ایشان
2) غرور و هالکت این افراد

3) گرفتاري و عذاب ابدي ایشان
4) هالکت و عذاب ابدي ایشان

 
56. کدام گزینه دربارة «در توبه»، «توفیق توبه» و «تکرار توبه» صحیح است؟

 
1) در توبه همیشه باز است و توفیق توبه همواره میسر است - به معنی دور شدن از خداست.

2) در توبه همیشه باز است ولی توفیق توبه همواره میسر نیست - انسان را محبوب خدا می کند.
3) در توبه همیشه باز است و توفیق توبه همواره میسر است - انسان را محبوب خدا می کند.

 
4) در توبه همیشه باز است ولی توفیق توبه همواره میسر نیست - به معنی دور شدن از خداست.

57. با توجه به آیات قرآن کریم در سورة مبارکۀ هود: «کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین

 
دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید ...» سرانجام این افراد در آخرت چگونه خواهد بود؟ 

 
1) به آنان مهلت می دهیم تا گناهانشان بیش تر گردد و براي آنان عذابی خوارکننده، مهیا می کنیم. 

 
2) در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند، بر باد رفته است. 

 
3) به تدریج گرفتار عذاب الهی می شوند و از راهی که نمی دانند، به آن ها مهلت می دهیم. 

 
4) به خیر و شر آزموده می شوند و به سوي ما بازگردانده می شوند، در حالی که گرفتارند. 

58. عبارات «نصرت و هدایت الهی»، «بروز صفات درونی» و «استفاده از امکانات خداوند براي پیش روي در مسیر» ما را متوجه کدام یک
از سنن الهی می کند؟

 
1) امداد - ابتال - توفیق الهی

 
2) امالء - امداد - استدراج

 
3) استدراج - امداد - امالء

 
4) توفیق الهی - ابتالء - امداد

59. انسانی که بتواند با هرچیزي خدا را ببیند، به کدام ویژگی  دست یافته است و نتیجۀ قدم گذاردن و حرکت قوي و مصّمم به سوي

 
هدف، در کدام عبارت تجلّی دارد؟

 
1) پاکی و صفاي قلب -  «لنھدینّھم سبلنا» 

 
2) معرفتی عمیق و واال -  «انتم الفقراء الی هللا» 

 
3) معرفتی عمیق و واال -  «لنھدینّھم سبلنا» 

 
4) پاکی و صفاي قلب -  «انتم الفقراء الی هللا» 
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60. خداوند به کسانی که ایمان آورده و تقواپیشه هستند، چه وعده اي می دهد؟

 
1)  «لفتحنا علیھم برکات من الّسماء و االرض» 

 
2)  «فلھ عشر امثالھا» 

 
3)  «لنھدینّھم سبلنا» 

 
4)  «و ما کان عطاء ربّک محظوراً» 

61. I returned to my  .................. city last year to find it little changed since my childhood.
1) social 2)  regional 3)  fluent 4) native

62. She is in a meeting at present, but I will let you know as soon as she becomes  ..................  .
1) powerful 2) nervous 3) available 4) valuable

63. Humans are the only living things who have the  ..................  to exchange knowledge, beliefs, wishes, and
feelings through language.

1) society 2) ability 3) honesty 4) safety

64. Ever since I was a teenager, I have had the bad  .................. of playing with my hair when I’m nervous.
1) choice 2) feeling 3) habit 4) title

65. Mothers are often the ones who provide  .................. support for the family.
1) physical 2) emotional 3) chemical 4) social 

 66. This addictive drug  .................. a false feeling of great happiness and excitement.
1) suggests 2) cures 3) produces 4) repeats

67. Choose the word that is different.
1) emotion 2) depression 3) sadness 4) addiction

 68. When a few friends and neighbors bought Amanda’s paintings, she decided to turn her  .................. into a
business.    

 1) choice 2) hobby
 

3) device 4) value

69. If you give up playing video games, you can spend more time on studying. The underlined word is closest
in meaning to: .................. 

 1) continue 2) enjoy 3) quit 4) live

70. Can you bring me a one – liter  .................. of water, please?
1) cup 2) piece 3) slice 4) bottle

71. Let’s find a place .................. we can sit down and have coffee.
1) which 2) where 3) that 4) what

72. He likes things .................. are very expensive!
1) they 2) that they 3) that

 
4) who

73. .................. you stop working if you were rich?
1) Would 2) Will 3) Do 4) What would

74. Ken .................. lost if he .................. the GPS in his car.
1) wouldn’t get – used 2) would – used
3) wouldn’t get – didn’t use 4) would – did use

75. The earthquake so .................. caused destruction that the bridge was no longer usable.
1) hardly 2) generally 3) heavily 4) exactly
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صفحه 9

76. We .................. weight if we .................. eating chocolate.
1) lost – would stop 2) would lost – stopped
3) lose – would stop 4) would lose – stopped

77. In East Africa, three years of .................. have left 10 million people in urgent need of food and water.
 1) scale 2) drought 3) colony 4) infection

78. Water is the most common substance on the earth as it covers 70% of its surface. It is there in the ..................
of oceans, seas, rivers.

 1) type 2) shape 3) sort 4) ostrich
79. We can look at nature in the same way that we look at a .................. machine, to see how all the parts fit
together.

 1) complicated 2) corresponding 3) technical 4) available

80. Our country is still .................. the effects of the war which ended in 1367.
 1) transmitting 2) suffering 3) relating 4) arranging
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وقت : 165   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 140نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ریاضی سال دھم:2.ریاضي (3) -دوازدھم:3.زمین شناسی یازدھم (کنکور 98):4.فیزیک دھم:5.زیست یازدھم (97-98):6.زیست شناسي (3)

-دوازدھم:7.فیزیک (3) تجربي -دوازدھم:8.شیمی دھم:9.شیمي (3) -دوازدھم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

 
81. با ارقام  چند عدد  رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت که رقم اول زوج باشد؟

 (1 (2 (3 (4
،  و  چند عدد سه رقمی با ارقام متمایز می توان نوشت که مضرب  باشد؟  ،  ،  ، 82. با ارقام 

 (1 (2 (3 (4
83. تعداد ترتیب هاي مختلف حروف کدام یک از واژه ها، متفاوت با واژه هاي دیگر است؟

4) خشایار3) شهریار2) کیانوش1) مازیار
84. در چه تعداد از جایگشت هاي حروف کلمه ي «بیله سوار»، حروف کلمه ي «سوار» کنار هم قرار می گیرند؟

 (1 (2 (3 (4
85. در یک مدرسه هفت کالس  نفره وجود دارد. مدیر مدرسه می خواهد کمیته اي پنج نفره انتخاب کند، به طوري که از هر کالس

حد اکثر یک نفر انتخاب شود، ضمنًا حداقل یکی از نفرات انتخابی جزء سه نفر اول لیست کالس نباشد، در این صورت به چند طریق می 
توان این نفرات را انتخاب کرد؟

 (1 (2 (3 (4
86. با حروف  چند کلمۀ  حرفی بدون تکرار حروف می توان نوشت که با  آغاز و به  ختم شود؟

 (1 (2 (3 (4
87. تعدادي دبیر ریاضی داریم که تمام آن ها توانایی تدریس درس هاي آمار، ریاضی و هندسه را دارند. اگر معاون یک مدرسه بخواهد

براي انتخاب دبیر دروس آمار، ریاضی و هندسه از بین این دبیران، براي هر درس دبیر متفاوت انتخاب کند،  حالت دارد. تعداد
این دبیران چند نفر است؟

 (1 (2 (3 (4
88. در یک لیگ فوتبال  تیم حضور دارند. در پایان این لیگ، تیم هاي اول تا سوم به چند حالت مختلف می توانند مشخص شوند؟

 (1 (2 (3 (4

89. از مجموعۀ  به مجموعۀ  چند تابع می توان نوشت که شامل زوج مرتب  باشد ولی شامل زوج
مرتب  نباشد؟

 (1 (2 (3 (4
90. با حروف کلمه ي  چند کلمه ي  حرفی می توان نوشت؟

 (1 (2 (3 (4
91. در تابع با ضابطه ي  مقدار  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

92. تابع  در چند نقطه مشتق پذیر نیست؟

 (1 (2 (3 (4

93. یک توده ي باکتري پس از  ساعت داراي جرم  گرم است. آهنگ رشد جرم توده ي باکتري در لحظه ي 
 کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

10
14

71
7 

ال
ری

س

1, 2, 3, 4, 5, 65
180360720120

0123455
26364556

5!4!5! × 4!5! × 6!

20

21 × 17−205 3521 × 2021 × ( − )205 35

I,R,A,N,O,H,M5OM

P (7, 3)P (5, 3)P (7, 5)P (5, 5)

120

7564
15

15!

12!

15!

3!

15!

13!

15!

2!

{a, b, c,d}{1, 2, 3, 4, 5}(a, 1)

(b, 2)

100125150175
mehrnoosh3

246228210420
f(x) = |5 −x |x−−√(1) + (4)f

′
f

′

0
1
2

3
2

3

f(x) ={

− 1∣∣x
2 ∣∣

4x− 1
|x| ≤ 2
|x| > 2

1423

tm(t) = 2 +t3 t√

t = 4
96٫2548٫125192٫524٫06
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صفحه 2

94. مقدار مشتق عبارت  در  چقدر است؟
 (1 (2 (3 (4

، از ، در نقطه ي  با نمو متغیر  95. در تابع با ضابطه ي   ، آهنگ متوسط تغییر تابع نسبت به تغییر متغیر 
آهنگ لحظه اي تابع در این نقطه، چقدر کمتر است؟

 (1 (2 (3 (4

 
96. خط  بر تابع  مماس است. حاصل ضرب مقادیر ممکن براي  کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

97. نمودار دو تابع با ضابطه هاي  و  بر هم مماس اند. عرض نقطه ي تماس

کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

، از  تا  برابر  است.  کدام است؟  98. آهنگ متوسط تغییر تابع  نسبت به متغیر 

 (1 (2 (3 (4

99. نقطه ي  بر روي منحنی به معادله ي  در حرکت است.  فاصله ي نقطه ي  تا مبداء مختصات است.
آهنگ لحظه اي تغییر  در نقطه اي به طول  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

، برابر   است.  کدام است؟ 100. مقدار مشتق تابع   به ازاي 

 (1 (2 (3 (4

101. کمبود عنصر .................. سبب بیماري می شود.
4) سلنیم3) جیوه2) کادمیم1) آرسنیک

 
102. کدام جمله در ارتباط با عناصر نادرست است؟

 
1) عناصر جزئی  تا  درصد است؟

 
2) عناصر اصلی، اهمیت اساسی در بدن دارند.

 
3) عناصر جزئی، می توانند سّمی یا اساسی باشند.

 
4) منگنز از انو اع عناصر فرعی و اساسی براي بدن است.

103. کدام گزینه در کانی هاي سولفیدي مشاهده می شود؟

 
1) سلنیم و فلوئور

 
2) روي و آرسنیک

 
3) ید و روي

 
4) فلوئور و آرسنیک

 
104. کدام گزینه نادرست است؟

1) اختالل در سیستم ایمنی بدن با مصرف کم روي، ایجاد می شود.

 
2) هرچه میزان سختی آب بیشتر باشد، بیماري هاي قلبی کمتر است.

3) روي از طریق هوا وارد بدن می شود.
4) فراوانی روي موجب کم خونی می گردد.

y = ( + + 50 + 50x+ 1)x1000 x100 x2 100
x = 0

5000500050
f(x) = x−−√xx = 10٫21

1
42

1
21

3
42

2
21

y = kf(x) = x+
4
x

k

−4−16−64−1

f(x) = + + 2x− 3x3

3
x2g(x) = 2 +x+ax2

1
3

1−1−
8
3

f(x) = − 2x+ 17x2− −−−−−−−−−
√xx = 1x = 1 +h

1
3

h

(h > 0)
22٫533٫5

M(x,y)y = x+ 8
− −−−

√TM

Tx = 7
15
16

15
8

3
7

5
4

f(x) = 3 + 2x−a− −−−√x = 41
3

a

65
4

−65
4

33
2

−33
2

110
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صفحه 3

105. کدام شاخه از علم زمین شناسی به روش هاي انتقال پسماندهاي نیتراته و بیماري زا می پردازد؟
2) زمین شناسی مهندسی1) زمین شناسی پزشکی

 
4) سنجش از دور3) زمین شناسی زیست محیطی    

106. غلظت کدام یک از عناصر زیر در پوستۀ زمین بین  تا  درصد است؟
4) منیزیم3) منگنز2) مس1) طال

107. احتمال شیوع کدام یک از بیماري هاي زیر در روستاهاي نزدیک معادن سرب و روي وجود دارد؟
2) نارسایی کلیه1) آسیب دستگاه عصبی

4) آسیب دستگاه گوارشی3) اختالل در سیستم ایمنی

 
108. کدام یک از موارد یر مربوط به عوارض زیاد بودن روي در بدن موجودات زنده می باشد؟ 

 
1) کم خونی

 
2) اختالل در سیستم ایمنی

 
3) کوتاهی قد

 
4) اختالل در دستگاه گوارش و کلیه

 
109. کادم عنصر زیر در ترکیب کانی هاي رسی و میکاي سیاه به مقدا زیادي وجود دارد؟

4) نقره3) آرسنیک2) جیوه1) فلوئور

 
110. از کدام علم در بررسی ترکیب شیمیایی سنگ ها، خاك و آب استفاده می کنیم؟

3) سنگ شناسی2) ژئو شیمی1) آب شناسی
 
4) زمین شناسی پزشکی

 
111. کدام مقدار زیر با دقت بیش تري اندازه گیري شده است؟ (همه اندازه ها برحسب  است.)

 (1 (2 (3 (4

 
112. طول یک میله را چند بار اندازه گیري کرده ایم و نتایج زیر به دست آمده است:

میانگین قابل قبول که به عنوان نتیجه ي اندازه گیري اعالم می شود کدام است؟ 
 (1 (2 (3 (4

113. می دانیم هر ذرع  سانتی متر و هر فرسنگ  ذرع است. اگر فاصله ي دو شهر  کیلومتر باشد، این فاصله
برحسب فرسنگ چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4
114. جرم یک گردنبند طال با ترازوي دیجیتال (رقمی)،  اندازه گیري شده است. گزارش این مقدار با در نظر گرفتن خطا، کدام

است؟
 (1 (2 (3 (4

115. با استفاده از اطالعات زیر، مرتبه ي بزرگی متوسط مصرف روزانه ي بنزین توسط خودروهاي سواري در شهر تهران چند لیتر

 
است؟

 
 تعداد خودروهاي سواري شهر تهران، تقریبًا  میلیون دستگاه است.

 
 مسافت پیموده شده توسط هر خودرو، به طور متوسط  هزار کیلومتر در سال است.

 
 متوسط مصرف بنزین هر خودروي سواري،  لیتر در هر صد کیلومتر می باشد.

 (1 (2 (3 (4

 
116. توپی را در راستاي قائم رو به باال پرتاب می کنیم. کدام یک از موارد زیر طی باال رفتن توپ نادرست است؟ 

1) کار نیروي وزن منفی است.
2) انرژي مکانیکی جسم افزایش می یابد.

3) کار نیروي مقاومت هوا منفی است.
4) کار کل انجام شده روي جسم منفی است و انرژي پتانسیل گرانشی جسم افزایش می یابد.

10٫1

kg

1٫5 × 10−31٫52 × 1021٫51٫520

7٫8cm , 5٫3cm , 5٫2cm , 5٫1cm , 3٫1cm

5٫9cm5٫4cm5٫3cm5٫2cm
10460001248

700600500200
12٫4g

12٫4g12٫4g± 0٫1g12٫4g± 0٫2g12٫4g± 0٫5g

∙4
∙10
∙13

1051071091011
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صفحه 4

117. مساحت یک ورقه ي مسی  و جرم آن  گرم است. ضخامت این ورقه ي مسی چند میلی متر است؟ (چگالی مس را 

 در نظر بگیرید.)

 (1 (2 (3 (4
118. مطابق شکل زیر، از نقطه ي  گلوله اي از حال سکون رها شده و وارد مسیر دایره اي می شود. اگر از اتالف انرژي صرف نظر

کنیم، تندي گلوله در نقطه ي   چند برابر تندي آن در نقطه ي  است؟ 

 (1 (2

 (3 (4

119. در یک ماشین، نسبت توان تلف شده به توان مفید،  است. بازده این ماشین چند درصد است؟

 (1 (2 (3 (4
120. گلوله اي مطابق شکل، از نقطه ي  و از حال سکون، درون نیمکره اي به شعاع  رها شده و بعد از چند رفت و برگشت در

نقطه ي  متوقف می شود. کار نیروي وزن در کل این حرکت چند برابر کار نیروي اصطکاك است؟ 
 (1 (2
 (3 (4

 
121. چه تعداد از تبدیل یکاهاي زیر صحیح نیست ؟

 
الف)                    ب) 

 
ج)                                د) 

 (1 (2 (3 (4

122. توپی به جرم  کیلوگرم را از سطح زمین با تندي اولیۀ  در راستاي قائم به  طرف باال پرتاب می کنیم. اگر از ابتداي حرکت
تا رسیدن به نقطۀ اوج، انرژي تلف شده در اثر مقاومت هوا  ژول باشد، توپ حداکثر تا چه ارتفاعی برحسب متر از سطح زمین باال

 
می رود؟ 

 (1 (2 (3 (4
، کاري را در مدت  دقیقه انجام می دهد و ماشین  دو برابر این کار را در مدت  ساعت انجام خواهد داد. اگر 123. ماشین 

، در مدت نیم ساعت چند ژول کار انجام می دهد؟ ،  ژول بر ساعت بیش تر از توان ماشین  باشد، ماشین  توان ماشین 
 (1 (2 (3 (4

 
124. فاصلۀ زمین تا خورشید  بیان شده است. دقت اندازه گیري برحسب کیلومتر کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

125. جسمی به جرم  را با تندي  در راستاي قائم رو به باال پرتاب می کنیم. در نصف ارتفاع اوج انرژي مکانیکی جسم چند
ژول است؟ (مبدأ پتانسیل نقطۀ پرتاب است.)  ( از مقاومت هوا چشم پوشی می کنیم.)

 (1 (2 (3 (4

100cm2270

9 g

cm3
0٫330٫44

A

CB

4
10

−−−

√

6
10

−−−

√

8
10

−−−

√

9
10

−−−

√

1
4

25752080
AR

B

mgR−mgR

−11

1 = 1000
g

cm3
kg

m31J = 0٫1
g ⋅ cm2

s2
1ccd = dcd10−10٫5c = 500mm3 m3

4321

110 m

s
20

(g = 10 )
N

kg

3456
A12B2
A24BB

241263

1٫50 × m1011

10610121014108

2kg20 m

s

100 2
−−

√200 2
−−

√200400
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صفحه 5

126. مطابق شکل، دو مخروط مشابه و خالی به ارتفاع  را یکی از طرف قاعدة بزرگ تر با شعاع  و دیگري از طرف نوك مخروط

) با آهنگ  از یک مایع پر می شود و هم زمان مطابق شکل مقابل به صورت قائم روي سطح افقی قرار می دهیم. مخروط (

) با آهنگ  پر می شود، اگر ارتفاع مایع در هر دو مخروط به طور هم زمان برابر با  شود،  برحسب  کدام مخروط (

است؟
 (1
 (2
 (3
 (4

127. اتومبیلی با تندي  در مسیري مستقیم در حال حرکت است. اگر طی  دقیقه تندي اتومبیل در همان مسیر (بدون
تغییر در جهت حرکت) به  افزایش یابد، اندازة شتاب متوسط اتومبیل در این بازة زمانی برحسب  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

128. مدت زمان  میکروثانیه معادل با چند شبانه روز است؟ (هر شبانه روز را معادل  ساعت کامل در نظر بگیرید.)
 (1 (2 (3 (4

ساخته شده است. اگر حفرة درون  که درون آن حفره اي وجود دارد از فلزي به چگالی  مکعبی به طول ضلع .129
می شود. جرم مایع درون حفره چند گرم است؟  پر کنیم، جرم کل مکعب  مکعب را از مایعی به چگالی

 1) 2) 3) 4) 

، انرژي جنبشی آن  با انرژي پتانسیل گرانشی آن برابر 130. گلوله اي بدون سرعت اولیه از ارتفاع  رها می شود و پس از طی 

می شود.  چقدر است؟ (مبدأ پتانسیل سطح زمین است و مقاومت هوا ناچیز فرض می شود.)

 (1 (2 (3 (4

131. در گلیکولیز، جهت تولید ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته .................. شش کربنۀ دو فسفاته، فسفات هاي مورد نیاز از  ..................
تأمین می شود.

2) برخالف – سیتوپالسم 1) همانند – سیتوپالسم 
4) برخالف – مولکول 3) همانند – مولکول 

132. ضمن انجام فرآیندهاي تنفس یاخته اي در یوکاریوت ها، از تجزیۀ گلوکز درون مادة زمینه اي سیتوپالسم، کدام یک از ترکیبات
زیر می تواند تولید شود؟

2) ترکیب دو کربنۀ متصل به کوآنزیم  1) ترکیب سه کربنه
4) ترکیب چهار کربنه3) ترکیب پنج کربنه

133. کدام گزینه در مورد تنفس یاخته اي در یوکاریوت به درستی بیان شده است؟
1) تولید قند دو فسفاته در گلیکولیز، همانند تولید ترکیب سه کربنه، انرژي زا است.

2) اکسایش پیرووات در راکیزه همانند گلیکولیز در مادة زمینه اي سیتوپالسم، با تولید  همراه است.
3) تعداد کربن در استیل کو آنزیم  و پیرووات، یکسان است. 

، در میتوکندري انجام می شود. 4) تجزیۀ قند دو فسفاته همانند تولید استیل کو آنزیم 
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134. در تنفس یاخته اي در هو هسته اي ها، اتم هیدروژن حاصل از تجزیه گلوکز به کدام دو ماده منتقل می شود؟ 

 ،  (1  ،  (2
 ،  (3  ،  (4

 
135. کدام یک از واکنش هاي زیر، نشان دهندة اولین واکنش چرخۀ کربس است؟ 

 (1

  (2

 (3

 (4
136. اکسایش گلوکز طی تنفس یاخته اي در یوکاریوت ها، در .................. شروع و در .................. پایان می پذیرد.

 
1) بخش داخلی راکیزه – مایع بین دو غشاي راکیزه

2) مادة زمینه اي سیتوپالسم – غشایی از راکیزه که داراي چین خوردگی است
3) مایع بین دو غشاي راکیزه – بخش داخلی راکیزه

4) سیتوپالسم – غشایی از راکیزه که صاف و فاقد چین خوردگی است

 
137. در زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه، آخرین پذیرندة یون هاي هیدروژن و الکترون کدام است؟ 

4) آب3) اکسیژن2) 1) 
138. ورود یون هیدروژن از بخش داخلی راکیزه به فضاي بین دو غشاي آن .................. و ورود آن از فضاي بین دو غشا به بخش

 
داخلی راکیزه از روش .................. انجام می شود. 

2) با صرف انرژي زیستی – انتشار تسهیل شده1) بدون صرف انرژي زیستی – انتقال فعال
4) بدون صرف انرژي زیستی – انتشار تسهیل شده 3) با مصرف انرژي زیستی – انتقال فعال 

 
139. در هنگام تبدیل پیرووات به استیل، چند مورد از وقایع زیر رخ می دهد؟ 

 
الف) تولید ماده اي با دو عدد  که در زنجیرة انتقال الکترون نیز تولید می شود. 

 
ب) گرفتن الکترون توسط  و تولید ماده اي که در زنجیرة انتقال الکترون سبب تولید  می شود. 

 
ج) تولید گازي که از سوختن گازهاي زیستی و غیرزیستی تولید می شود.

 
د) واردشدن پیرووات به درون راکیزه با روش مشابه جابجایی سدیم توسط پمپ سدیم – پتاسیم.

 (1 (2 (3 (4
140. کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد فرآیند نوعی تخمیر به درستی بیان شده است؟

1) با تولید نوعی ترکیب سه کربنی،  تولید می شود.
2) با تولید نوعی ترکیب دو کربنی می تواند  تولید شود.

3) با تولید الکتات،  نیز تولید می شود.
4) محصول تخمیر الکلی همانند الکتیکی، یک ترکیب  کربنی است.

141. اگر در انعکاس بستن پلک ها، مقدار  براي اکسیداسیون گلوکز در ماهیچۀ ارادي پلک ها کافی نباشد، از تجزیۀ گلوکز، چه
ماده اي حاصل می شود؟

2) پیرووات و استیل کوآنزیم  1) الکتیک
4) آب و 3) اتانول

142. طی انجام فرآیندهاي هوازي در تنفس یاخته اي هوهسته اي ها، .................. از تجزیه .................. در راکیزه تولید می شود.
2) الکتات - ترکیب سه کربنی1) پیرووات - ترکیب شش کربنی
4) اتانول - ترکیب دو کربنه3) استیل کوآنزیم  – پیرووات

FADH2ADPADPATP
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C −C −C C −C −CoA− →−−−

CO2
↑

C −C −C −C C −C −C −C −C −C− →−−−−−−−−−−−−
A estil CoA
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143. در هنگام تنفس یاخته اي، کدام یک از تبدیل هاي زیر، با تولید  همراه است؟ 

2) پیرووات به استیل کوآنزیم  1) گلوکز به گلوکز فسفاته
4) قند دو فسفاته به پیرووات3) پیرووات به اتانال

144. کدام یک از گزینه هاي زیر نشان دهندة دو مادة پذیرندة اتم هاي هیدروژن حاصل از شکستن گلوکز در تنفس یاخته اي

 
می باشد؟  

2)  و 1)  و 
4)  و 3)  و 

 
145. کدام یک از غشاهاي زیر به طور مستقیم در تولید  نقش دارد؟ 

1) غشاي پالسمایی یاختۀ عناصر آوندي در گیاه آلبالو
2) غشایی درونی راکیزة در باکتري استرپتوکوکوس نومونیا

3) غشاي یاختۀ پارامسی
4) غشاي داخلی راکیزة در یاخته هاي پرز روده

 
146. با توجه به  اینکه کاهش  در مرحلۀ  قندکافت رخ می دهد؛ کدام گزینه به این مرحله اشاره دارد؟

1) تبدیل سوخت رایج یاخته به قند دو فسفاته
2) تبدیل قند شش کربنۀ دو فسفاته، به دو قند سه کربنۀ تک فسفاته

3) تبدیل ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته به پیرووات
4) تبدیل قند سه کربنۀ تک فسفاته به ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته

 
147. چند مورد زیر دربارة فرآیند گلیکولیز در یاخته قطعًا به درستی بیان شده است؟

 
الف) در میان یاخته انجام می شود.

 
ب) با مصرف و تولید  همراه می باشد.

 
ج) با تولید استیل کوآنزیم  و  همراه است.

 
د) با تولید  و تولید اسید سه کربنه همراه می باشد.

 (1 (2 (3 (4
148. در تبدیل گلوکز به پیرووات طی گلیکولیز، چند عدد مولکول  به طور مستقیم و خالص تولید می شود؟

 (1 (2 (3 (4

 
149. در چند مورد زیر، قطعًا  تولید و یا مصرف می شود؟

 
الف) بیگانه خواري          ب) کربس          ج) گلیکولیز          د) انتقال فعال

 (1 (2 (3 (4
150. کدام یک از وقایع زیر در گلیکولیز، دیرتر از سایرین انجام می شود؟

2) تولید قند شش کربنۀ دو فسفاته1) تولید ترکیب سه کربنه دو فسفاته
4) تولید مولکول آدنوزین  تري فسفات3) تولید قند سه کربنه تک فسفاته

151. در ماهیچه ي دو سر بازو، هر تارچه .................. (با تغییر)
2) در سیتوپالسم خود هسته هاي متعدد دارد.1) توسط غشاي یاخته اي احاطه شده است.

4) در زمینه اي از بافت پیوندي قرار دارد.3) داراي تعدادي واحدهاي تکرارشونده سارکومر است.
152. بافت استخوانی فشرده متشکل از چیست؟

2) یاخته ها به صورت نامنظم بین تیغه هاي استخوانی1) اجتماع مجاري هاورس
4) اجتماع سامانه هاي هاورس3) یاخته ها به صورت منظم بین تیغه هاي استخوانی

153. استخوان بازو با استخوان .................. مفصل .................. تشکیل می دهد.
2) زند زیرین، لوالیی1) ترقوه، گوي و کاسه اي

4) کتف، لوالیی3) زند زیرین، گوي و کاسه اي
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FADNAD+NADHADP
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154. در انسان، زردپی از بافتی تشکیل شده است که ..................
1) یاخته هاي آن، نواحی تیره و روشن پشت سرهم دارند.

2) یاخته هاي چند هسته اي با عملکرد ارادي دارد.
3) کالژن زیاد و فضاهاي بین سلولی فراوان دارد.

4) در مادة زمینه اي خودش، داراي مجاري متعدد هاورس است.

 
155. کدام مورد نادرست است؟ «در مفصل زانوي انسان، .................. »

1) پرده اي که مایع مفصلی را تولید می کند نسبت به کپسول مفصلی داخلی تر است.
2) سر دو استخوان در محل مفصل با نوعی بافت پیوندي با مادة بین یاخته اي منعطف پوشیده شده است.

3) وجود چندین رباط در داخل و خارج مفصل باعث آزادي بیش تر حرکات زانو می شود.
4) رباط هاي موجود در مفصل ها در متصل نگه داشتن دو استخوان نقش دارند.

156. شکل مقابل بخشی از .................. بوده و عالمت سؤال، .................. است. 
1) سامانۀ هاورس - تیغه ي استخوانی

2) سامانۀ هاورس - مغز استخوان
3) استخوان اسفنجی - تیغه ي استخوانی

4) استخوان اسفنجی - مغز استخوان
157. کدام یک از جمالت زیر درست نیست؟

1) ناقل هاي عصبی در جسم سلولی نورونها ساخته میشود.
2) ناقل هاي عصبی پس از عبور از فضاي سیناپسی به سلولهاي پس سیناپسی مجاور میرسند.

3) هورمونها از سلول هاي درونریز مستقیمًا به خون میریزند.
4) اپینفرین نقش هورمونی دارد.

158. کدام هورمون در تنظیم میزان قند خون، نقشی برخالف سایرین دارد؟
4) گلوکاگون3) کورتیزول2) اپی نفرین1) انسولین

159. هورمون آلدوسترون و هورمون غدة پاراتیروئید به ترتیب، در بازجذب کدام یون ها دخالت دارند؟
4) سدیم - کلسیم3) کلسیم - منیزیم2) کلسیم - پتاسیم1) پتاسیم - سدیم

160. ترشحات .................. غدة کوچک در پشت غدة تیروئید انسان می توانند موجب فعال شدن ویتامین  و افزایش جذب کلسیم
در .................. شوند.

4) دو- روده ها3) چهار- روده ها2) دو- کلیه ها1) چهار- کلیه ها
161. در افراد مبتال به دیابت شیرین ممکن نیست .................. (با تغییر)

1) حجم ادرار افزایش یابد
2) با فعالیت بخش هاي قشري و مرکزي فوق کلیه، عالئم بیماري تشدید شوند.

3) دستگاه ایمنی ضعیف شود.
4) مقدار تولید و ترشح هورمون گلوکاگون افزایش یابد.

162. کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ «افزایش هورمون .................. ، نمی تواند سبب افزایش .................. 
شود.» (با تغییر)

1) کلسی تونین - استحکام سخت ترین بافت پیوندي بدن
2) ضدادراري - هماتوکریت خون

3) آلدوسترون - بازجذب سدیم از کلیه

 
4) انسولین - نفوذپذیري یاخته ها به قند

163. در ترشحات کدام غدة بدن آنزیم وجود ندارد؟
4) پینه آل3) مجاور پیلور2) اشکی1) بناگوشی

D
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164. هورمون مترشحه از غدد درون ریزي که بیشترین تعداد را در ناحیۀ گردن دارند .................. 

1) هم بر روي عملکرد سلول هاي پوششی مکعبی و هم استوانه اي اثر دارد.
2) برخالف سلول هاي پوششی مکعبی، بر روي سلول هاي استوانه اي فاقد اثر است.

3) برخالف سلول هاي پوششی استوانه اي، بر روي مکعبی فاقد اثر است.
4) اثر مستقیمی بر روي عملکرد سلول هاي پوششی مکعبی و استوانه اي ندارد.

 
165. چند مورد صحیح است؟

 
الف) هر پیک شیمیایی که از سلول عصبی ترشح شود بدون ورود به خون، روي سلول هدف خود تأثیر می گذارد.

 
ب) هورمون ها در مقایسه با ناقل هاي عصبی، مسافت طوالنی تري را در خون طی می کنند.

 
ج) بعضی پیک هاي شیمیایی که از مویرگ هاي خون خارج می شوند، قادرند پتانسیل الکتریکی نورون را تغییر دهند.

 
د) برخی از ناقل هاي عصبی می توانند سبب ترشح هورمون در دستگاه درون ریز شوند.

 (1 (2 (3 (4

 
166. چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟ (با تغییر)

 
الف) پرکاري یاخته هاي درون ریز کبد می تواند باعث افزایش هماتوکریت خون شود.

 
ب) تعدادي از هورمون هاي هیپوتاالموس در غیر از محل ساخت خود وارد خون می شوند.

 
ج) در یک انسان سالم، حنجره در باالي غدة تیروئید قرار گرفته است.

 (1 (2 (3 (4
167. جملۀ درست کدام است؟

1) مقدار مایع مفصلی با میزان محدودیت حرکتی استخوان ها رابطۀ مستقیم دارد.
2) تعداد رباط ها در ناحیه مفصل با آزادي چرخش و حرکت استخوان ها رابطۀ مستقیم دارد.
3) مقدار نمک هاي طعام مادة زمینه اي استخوانی با استحکام استخوان ها رابطۀ مستقیم دارد.

4) مقدار رشته هاي پروتئینی موجود در رباط ها و زردپی ها، با میزان مقاومت آن رابطۀ مستقیم دارد.

 
168. با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه از ویژگی هاي بخش مشخص شده با عالمت «؟» می باشد؟ 

1) نقش اصلی را در کنار هم ماندن استخوان ها ایفا می کند.
2) با تولید ماده اي باعث کاهش اصطکاك می شود.

3) در هر نوع مفصلی مشاهده می شود.
4) از جنس بافت ماهیچه اي می باشد.

 
169. در هنگام استراحت سارکومرهاي یک تارچه امکان ندارد .................. 

 
1) سرهاي پروتئین هاي میوزین به رشته هاي اکتین متصل باشد. 

2) شبکۀ آندوپالسمی میزان یون هاي کلسیم بیشتري از سیتوپالسم داشته باشد.

 
3) رشته هاي نازك به خط  متصل باشد. 

4) لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم صورت نگیرد.
170. با توجه به شکل، در بخش رو به رو «الف» 

 
1) در سیتوپالسم میوکارد دهلیزي میزان کلسیم بیش از مرحلۀ «ب» است. 

 
2) پل اتصالی بین میوزین و اکتین دائمًا در میوکارد بطنی در حال تشکیل و جدا شدن است. 

 
3) سارکومرهاي میوکارد دهلیزي و میوکارد بطنی، در حال کوتاه شدن هستند. 

 
4) در میوکارد بطنی، کلسیم فعاالنه در حال برگشت به شبکۀ آندوپالسمی است. 

1234
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171. در یک تار ماهیچه اي اسکلتی، زمانی که یون هاي کلسیم در جهت شیب غلظت از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شوند، نمی توان
گفت .................. .(با تغییر)

1) طول سارکومر کوتاهتر می شود و دو خط   به هم نزدیکتر می شود.
2) پروتئین هاي اکتین در دو نیمۀ هر سارکومر به یکدیگر نزدیک می شوند.

3) طول پروتئین هاي میوزین کوتاهتر می شود و آنها به خط  نزدیکتر می شوند.
4) طول بخش تیره تغییر نمی کند، ولی طول بخش روشن کوتاهتر می شود.

 
172. کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟

 
1) هورمون ها بر تمام یاخته هاي زندة بدن اثر مشابهی دارند.

 
2) در دوران جنینی و کودکی، کاهش فعالیت ترشحی غدة زیرمغزي می تواند باعث عقب ماندگی ذهنی شود.

 
3) هر نوع دیابت شیرین در نتیجۀ چاقی و عدم تحرك در افرادي که زمینۀ بیماري را دارند، بروز می کند.

 
4) هورمون هاي  و  بر فعالیت اکثر یاخته هاي زندة هسته دار بدن تاثیر گذار هستند.

173. بروز تنش هاي طوالنی مدت عصبی، در کدام مورد زیر می تواند براي بدن مفید واقع شود؟
1) کنترل بیماري دیابت نوع دوم

 
2) مبارزه با بیماري باکتریایی

4) کاهش عالئم بیماري مالتیپل اسکلروزیس3) مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی

 
174. چند مورد از از موارد زیر، جملۀ زیر را به درستی کامل می نماید؟

 
«در دختر بچۀ  ساله، تحریک .................. »

 
 رشد طولی استخوان ران به طور مستقیم تحت کنترل هورمون ترشح شده از بخش پسین غدة زیر مغزي قرار دارد.

 
 ترشح هورمون ضد ادراري از بخش پسین غدة هیپوفیز، تحت کنترل هورمون هاي آزاد کنندة هیپوتاالموسی می باشد.

 
 خروج شیر از غدد شیري بر عهدة هورمونی است که بر دستگاه ایمنی بدن انسان نیز اثر دارد.

4) 3) 2) 1) صفر
175. با توجه به شکل زیر، در کدام گزینه بخش ترشح  کننده با شکل آن مطابقت دارد؟

1) الف) پروستات    ب) تیروئید
2) الف) وزیکول سمینال    ب) غدة عرق
3) الف) تیموس    ب) پیازي - میزراهی
4) جزایر النگرهانس    ب) پاراتیروئید

 
176. هر هورمون مؤثر بر استخوان  ..................  

1) سبب سیستم بازخوردي با هیپوفیز می شود.
 
2) داراي اندام هدف مشترك با آلدوسترون است. 

 
4) پس از ترشح وارد محیط داخلی بدن می شود.3) در تولید یاخته هاي خونی نقش دارد.

 
177. کدام مورد دربارة تأثیر هورمون ها در انسان به درستی بیان شده است.  

 
1)  افزایش هورمون انسولین  افزایش قند خون

2) کاهش هورمون پاراتیروئیدي  افزایش شکنندگی استخوان ها
3) کاهش هورمون   افزرایش تجزیۀ گلوکز در یاخته ها

 
4) افزاي هورمون گلوکاگون  افزایش تجزیۀ قند ذخیرة کبد

 
178. کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟

 
«در همۀ جانورانی که داراي اسکلت .................. هستند، ..................»

1) درونی - در بخش پشتی بدن آنها طنابی وجود دارد که بخش برجستۀ آن در جلو، مغز را تشکیل می دهد.
2) بیرونی – یاخته ها از طریق لوله هاي منشعب و مرتبط با هم، تبادالت گازي را انجام می دهند.

3) آب ایستایی - با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف جریان آب، حرکت می کند.
4) درونی – یاخته هاي خونی می توانند در تماس با الیۀ پوششی رگ ها و قلب می باشند.

Z

Z

T3T4

4
∗

∗

∗

123

←

←

T4←

←
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179. کدام مورد عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ 

«در طی مدتی که ماهیچه دیافراگم به حالت مسطح در می آید، در ساختار این ماهیچه .................»
1) رشته هاي میوزین به خطوط  متصل می شوند.

2) فاصلۀ خطوط  از یکدیگر افزایش می یابد.
3) یون هاي کلسیم با مصرف انرژي به شبکۀ آندوپالسمی باز می گردند.

4) طول سارکومر برخالف بخش تیره، کاهش می یابد.

 
180. کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟

 
«. . . . . . . در غدة شکل مقابل، بخش ب  ..................  بخش الف .................. »

 
1) همانند - توسط کپسول پیوندي احاطه کننده کلیه ها محافظت می شود.

 
2) برخالف - ممکن نیست تحت تأثیر مستقیم هورمون هاي  و  هیپوفیزي قرار بگیرد.

3) همانند - با ترشح نوعی هورمون، از طریق افزایش حجم خون، فشارخون را افزایش می دهد.
4) برخالف - با ترشح نوعی پیک شیمیایی، می تواند ظرفیت حیاتی شش ها را افزایش دهد.

181. منبع موجی در یک محیط امواجی با طول موج   منتشر می کند. اگر منبع موج را به محیطی ببریم که سرعت انتشار موج در آن 

برابر محیط اول باشد و بسامد منبع هم   برابر حالت اول شود، طول موج چند برابر   می گردد؟

 (1 (2 (3 (4

182. طنابی به جرم  گرم و طول  سانتی متر بین دو نقطه ي ثابت با نیروي  نیتون کشیده می شود. اگر در آن موج ایستاده 

 
اي ایجاد کنیم در طول طناب  گره ایجاد می شود. بسامد نوسان هاي طناب چند هرتز است؟ 

 (1 (2 (3 (4
183. دو موج مکانیکی در یک محیط کشسان منتشر می شوند. اگر بسامد اولی  برابر بسامد دومی و دامنه ي اولی  برابر دامنه ي

دومی باشد، سرعت انتشار  و طول موج  اولی چند برابر دومی است؟

 
1)  و       

 
2)  و 

 
3)  و 

 
4)  و 

184. دور؟ة تناوب یک آونگ آویزان در آسانسوري که با شتاب  شروع به حرکت به سمت باال کرده است چند برابر دورة

 
تناوب آونگ در یک آسانسور با حرکت یکنواخت است؟ 

 (1 (2 (3 (4

185. دو ساعت آونگ دار مشابه روي زمین و سیاره اي دیگر که جرمی  برابر زمین و شعاعی  برابر آن دارد روي صفر تنظیم شده و
همزمان به کار می افتد. در ساعت  روي زمین، ساعت روي سیاره چه زمانی را نشان می دهد؟

 (1 (2 (3 (4

Z

Z

LHFSH

λ2
1
3

λ

2
3

3
2

6
1
6

6075450
4

75150225300
62

(V )(λ)

=
λ1
λ2

1
3

= 1
V1
V2

=
λ1
λ2

1
6

= 3
V1
V2

=
λ1
λ2

1
3

= 3
V1
V2

=
λ1
λ2

1
6

= 1
V1
V2

2٫5 m

s2
(g = 10m/ )s2

2
5−−√

5−−√

2
4

5−−√

5−−√

4
44

13 : 40
19 : 1020 : 106 : 507 : 10
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186. نقش یک موج عرضی در طناب، در لحظه ي  مطابق شکل زیر است. اگر  طول بکشد تا نقطۀ  به  وضعیت نقطۀ 

 
 در لحظۀ  برسد، سرعت انتشار موج و سرعت ذرة  پس از  از لحظۀ  چند متر بر ثانیه است؟ (با تغییر)

 
 
 

، صفر  (1
 
، صفر  (2

 (3 (4

187. نقش یک موج عرضی در طنابی در لحظه ي  مطابق شکل زیر است. در لحظه ي  مکان ذرات  و  به

 
ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (باتغییر)

  
1) صفر، 

 
2) صفر، صفر

4) صفر، 3) 

188. معادلۀ حرکت یک نوسان دوره اي خاص در  به صورت:  است. طول مسیر نوسان و مدت زمان یک

 
نوسان کامل آن به ترتیب از راست به چپ برابر است با:

 (1 (2 (3 (4

 
189. طول آونگ ساده اي  است. کدام یک از نیروهاي زیر می تواند نوسان هاي کم دامنۀ این آونگ را تشدید کند؟

 
( )

 (1 (2

 (3 (4

190. مطابق شکل مقابل، انتهاي پایین یک قطعۀ فنر فوالدي سبک و طویل به  طور محکم به گیره اي بسته شده و به انتهاي باالیی آن
گلوله اي به جرم  متصل شده است. براي جابه جایی گلوله به اندازه  به طرف نشان داده شده یک نیروي  الزم است.

فرض کنید که وقتی دستگاه رها می شود حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد. اگر بخواهیم در این فنر پدیدة تشدید مشاهده شود، به
جاي نیروي  یک نیروي دوره اي با فرکانس  قرار دهیم،  چند هرتز است؟ 

 (1 (2

 (3 (4

191. در دو گونه ي    و    تعداد الکترون ها با هم و تعداد نوترون ها نیز با هم برابر هستند. عدد جرمی  چه قدر

 
است؟
 (1 (2 (3 (4

t = 0s
1

400
M

Nt = 0Ms
1

400
t = 0

40120
12π ،404π ،120

t = 0t = s
1

800
MN

+A

−A ، +A−A

SIx = 4 2t+ 1cos2

π(s), 5m(s), 4mπ

2
(s), 5mπ

2
π(s), 4m

50cm
g ≃ m/π2 s2

F = 2 sin( πt)
2−−√

2
F = sin( πt)2

−−
√

F = 4 sin( t)2
−−

√F = 6 sin( t)
π

2

2kg5cm2٫5N

Fff

0٫08π
5 2−−√

4π
5 2−−√

2π
5

2π

X3+34Y 2−X

39373629
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192. دو متر سیم مسی  گرم جرم دارد. یک سانتی متر از این سیم داراي چند اتم مس است؟    

 (1 (2 (3 (4

 
193. در مطالب زیر چند عبارت درست بیان نشده است؟

 
آ) ایزوتوپ پرتوزا و پایدار را رادیوایزوتوپ می نامند.

 
ب) فراوانی سبک ترین ایزوتوپ منیزیم از بقیه ایزوتوپ هاي آن بیش تر است.

 
پ) عدد جرمی ایزوتوپ فراوان تر لیتیم از دو برابر عدد اتمی آن یک واحد بیش تر است.

 
ت) جرم اتمی میانگین ایزوتوپ هاي لیتیم  است که به جرم ایزوتوپ فراوان تر آن نزدیک تر است.

 
ث) هرچه درصد فراوانی ایزوتوپی در طبیعت بیش تر باشد نیم عمر آن بیش تر است.

 (1 (2 (3 (4

 
194. اگر فرمول نیترید فلز  به صورت  باشد، فرمول سولفید آن کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

 
195. کدام گزینه عبارت هاي زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
الف) اگر به اتم ها در حالت پایه به حد کافی انرژي داده شود، الکترون هاي آن ها به الیه هاي  ..................  انتقال می یابند.

 
ب) در اتم هیدروژن، هرچه از هسته دورتر شویم، اختالف سطح انرژي الیه هاي الکترونی  ..................  می یابد.

 
پ) در مدل کوانتومی اتم، با فاصله گرفتن از هسته، شماره نسبت داده شده به الیه هاي الکترونی  ..................  می یابد.

2) پایین تر – افزایش – کاهش1) پایین تر – کاهش – افزایش

 
4) باالتر – کاهش – افزایش3) باالتر – افزایش – افزایش

196. در آرایش الکترونی یک عنصر،  الکترون با عدد کوانتومی  وجود دارد، عدد اتمی این عنصر می تواند  .................. 
باشد و در گروه  ..................  جدول دوره اي قرار داشته باشد.

 -  (1 -  (2 -  (3 -  (4
197. اتم کدام عنصر، براي رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب همدوره خود باید ضمن تشکیل پیوند، سه الکترون به اشتراك

 
بگذارد؟
4) گوگرد3) کربن2) فسفر1) برم

 
198. کدام یک از عبارت هاي زیر درست است؟

1) نور زرد المپ هاي آزادراه ها و بزرگراه ها به دلیل وجود بخار پتاسیم در آن هاست.
2) از المپ آرگون در ساخت المپ هاي تبلیغاتی سرخ فام استفاده می شود.

3) نمک مس  کلرید رنگ آبی شعله را به رنگ قرمز در می آورد.
4) فلز لیتیم رنگ آبی شعله را به رنگ سرخ در می آورد.

199. از بین ترکیب هاي زیر، .................. ترکیب مولکولی بوده و .................. ترکیب یونی وجود دارد که نسبت کاتیون به آنیون آن 

 
ها  است.

 (1 (2 (3 (4
200. اگر آخرین زیرالیه ي اشغال شده از الکترون در یک اتم خنثی  باشد در این اتم به ترتیب عدد کوانتومی اصلی چند الکترون

 
می تواند  و عدد کوانتومی فرعی چند الکترون می تواند  باشد؟

 (1 (2 (3 (4

6٫4(Cu = 64g ⋅mo )l−1

3٫01 × 10206٫02 × 10211٫204 × 10213٫011 × 1023

6٫94

1234
MMN

MSSM2MS2M2S3

13n = 3

247256248257

(II)

2
C −N O−MgC −HCl−N −CaO2 a2 l2 H3 I2

2 − 32 − 21 − 31 − 2
5s

32
5 − 35 − 1810 − 1810 − 3
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201. کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟

 
الف) غنی سازي ایزوتوپی به معناي افزایش مقدار ایزوتوپ مورد نظر در مخلوط ایزوتوپ هاي یک عنصر است.

 
ب) تفاوت شمار نوترون ها و پروتون ها در  برابر  می باشد.

 
ج) همه ي  موجود در جهان باید به طور مصنوعی و با استفاده از واکنش هاي هسته اي ساخته شود.

 
د) فناوري تولید رادیو ایزوتوپ فسفر در ایران وجود دارد.

ه) سلول هاي سرطانی فقط گلوکز نشان دار را جذب می کنند.

 
1) الف، ب، ج

 
2) ب، ج، د

 
3) الف، ج، د

 
4) ج، د، ه

202. اتم ها به طور باورنکردنی ریز هستند به طوري که .................. با .................. شمارش تک تک آنها، تعداد آنها را به دست آورد،

 
اما از روي .................. مواد می توان شمار ذره هاي سازنده آن را شمارش کرد.

 
1) نمی توان - هیچ دستگاهی - حجم

 
2) می توان - برخی دستگاه ها - حجم

 
3) نمی توان - دستگاه هاي عادي - جرم

 
4) نمی توان - هیچ دستگاهی - جرم

203. چه تعداد از موارد زیر براي تکمیل عبارت «اتم .................. در دورة .................. و گروه .................. از جدول دوره اي عناصر

 
جاي دارد و با اتم .................. خواص شیمیایی مشابهی دارد.» مناسب است؟

 
الف) فلوئور - دوم - هفدهم - 

 
ب) آلومینیوم   - دوم - سیزدهم - 

 
پ) نئون  - سوم - هجدهم - 

 
ت) اکسیژن  - دوم - شانزدهم - 

 (1 (2 (3 (4

 
204. چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد آلومینیم اکسید، درست است؟

 
الف) ترکیب آن از لحاظ بار الکتریکی خنثی بوده اما تعداد یون هاي مثبت و منفی در آن برابر نمی باشد.

 
ب) آرایش الکترونی یون هاي سازندة آن یکسان است.

 
پ) نسبت شمار آنیون ها به کاتیون ها در آن با نسبت شمار کاتیون ها به آنیون ها در کلسیم نیترید برابر است.

 
ت) در هر مول از آن،  مول ذرة باردار وجود دارد.

 (1 (2 (3 (4
205. در الیۀ سوم اصلی  تعداد .................. زیرالیه قرار دارد و الیۀ چهارم  حداکثر گنجایش .................. الکترون

را داراست. در الیۀ چهارم بیش ترین گنجایش الکترونی را زیرالیۀ  ..................  داراست.
 (1 (2 (3 (4

 
206. آرایش الکترونی اتم عنصري به زیرالیۀ   ختم می شود. کدام عبارت زیر نمی تواند در مورد آن درست باشد؟

1) این عنصر رساناي خوبی براي گرما و جریان برق است.
2) متعلق به دورة چهارم و گروه اول جدول دوره اي عناصر است.

3) جزء عناصر دستۀ  است و الیۀ سوم آن می تواند  یا  الکترون داشته باشد.
،  یا  است. 4) تفاوت عدد اتمی آن با گاز نجیب هم دورة خود 

207. تعداد الکترون ها با   در دو عنصر  و  برابرند، اما تعداد الکترون ها با   در  سه واحد بیش تر از  است و
همچنین تعداد الکترون ها با   در اتم B،  واحد بیش تر از  است. اختالف عدد اتمی  و شمارة گروه  کدام است؟ 

 
 

 (1 (2 (3 (4

X99
4356

Tc99

F )(9Cl17

Al)(13B5

Ne)(10Kr36

O)(8Se34

1234

5
1234

(n = 3)(n = 4)

f − 32 − 3d− 32 − 4f − 18 − 3d− 18 − 4

4s1

d1015
71217

l = 0ABl = 2BA

n = 44ABA

( ≤ 36)ZA,B

3425279
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صفحه 15

 
208. با توجه به جدول زیر کدام مطلب دربارة عنصرهاي مورد نظر، درست است؟ 

 
عنصر

 
عدد اتمی

 
عدد جرمی

 
1) دو عنصر   و   و دو عنصر   و   ایزوتوپ یکدیگرند.

2) نسبت شمار نوترون ها به پروتون ها در عنصر   بیش تر از   است، بنابراین این عنصر ناپایدار است.
3) همۀ عنصر   موجود در جهان باید با استفاده از واکنش هاي هسته اي ساخته شود.

، اندازة مشابهی دارد و غدة تیروئید هنگام جذب یدید، این یون را نیز جذب می کند. 4) یون یدید با یون 

 
209. چند مورد از عبارت هاي زیر دربارة عنصرهاي تشکیل دهندة دو سیارة مشتري و زمین صحیح است؟

 
آ) فراوان ترین عنصر موجود در سیارة زمین، آهن و فراوان ترین عنصر موجود در سیارة مشتري، هیدروژن است.

 
ب) اکسیژن و گوگرد عنصرهایی هستند که در هر دو سیارة زمین و مشتري یافت می شوند.

 
پ) تمامی عنصرهاي یافت شده در سیارة مشتري، عنصرهایی در دورة اول و دوم جدول تناوبی هستند.

ت) در میان  عنصر فراوان تر کرة زمین، هیچ کدام در طبیعت به حالت گاز دیده نمی شوند.
 (1 (2 (3 (4

 
210. با توجه به جدول دوره اي عنصرها کدام گزینه نادرست است؟

1) عنصر  داراي سه الیۀ الکترونی می باشد.
2) عنصر   الکترونی با  ندارد.

3) حداکثر گنجایش الیۀ دوم الکترونی برابر با  الکترون است و داراي دو زیرالیه با   و   می باشد.

 
4) عنصر    الکترونی با  و  ندارد.

211. کدام مولکول در میدان الکتریکی از خود عکس العمل نشان می دهد؟
 (1 (2 (3 (4

212. شکل زیر، بخشی از ساختار  .................. را نشان می دهد.  .................. را می توان یک  .................. دانست که از اتصال 

 
..................  ساخته شده است.  

1) الماس ـ هر بلور الماس ـ مولکول غول آسا ـ میلیاردها اتم کربن
2) گرافیت ـ هر بلور گرافیت ـ مولکول غول آسا ـ میلیاردها اتم کربن

3) الماس ـ چهار اتم در الماس ـ مولکول ـ این مولکول ها، شبکه ي غول آساي الماس
4) گرافیت ـ چهار اتم در گرافیت ـ مولکول ـ این مولکول ها، شبکه ي غول آساي الماس

 
213. اگر آرایش الکترونی الیه ظرفیت  و  به صورت  باشد، کدام مطلب درست است؟ 

 
1)   هر دو داراي  الکترون با  اند. 

 
2) باالترین عدد اکسایش  در ترکیب هایشان به ترتیب  و  است. 

 
3)  می توانند ترکیبی با فرمول  تشکیل دهند که در میدان الکتریکی جهت گیري می کند. 

 
4) در مولکول  قاعده ي هشتایی پایدار در مورد اتم مرکزي رعایت نشده و قطبی است. 

 
214. در کدام مولکول، پیوندها همگی قطبی هستند، اما مولکول ناقطبی است؟ 

 (1 (2 (3 (4

MZAX

43444344
1011019999

MZAX

M1٫5
A

X99
44

8
1234

Al13
Cu29 l = 2

8 l = 0 l = 1
Cr24 n = 4 l = 1

CCl4SeO2CS2SO3

X3−Y −3 3s2 p6

Y ,X12l = 1
Y ,X31

Y ,XXY3
XY5

N2H2N2O4CCl4N2O3
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صفحه 16

215. کدام عبارت زیر درست است؟
1) در ساختار یخ یک آرایش منظم و سه بعدي با تشکیل حلقه هاي شش گوش مانند گرافن وجود دارد.

2) در بلور یخ هر اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن پیوند اشتراکی و با دو اتم اکسیژن دیگر با پیوند هیدروژنی متصل است.

3) اغلب ترکیب هاي آلی جزء ترکیب هاي مولکولی هستند و در ساختار آن ها در حالت جامد همۀ پیوندها اشتراکی نیستند.
4) در یک ترکیب مولکولی آنتالپی تبخیر و نقطۀ جوش آن به پیوندهاي اشتراکی درون مولکول هاي آن وابسته است.

 
216. مولکول هاي آب و گوگرد دي اکسید در چه تعداد از موارد زیر تشابه دارند؟ 

 
«قطبیت مولکول – نوع بار جزئی اتم مرکزي – تعداد زوج الکترون هاي پیوندي – انحراف در میدان الکتریکی»

 
( (اعداد اتمی مورد نیاز  و 

 (1 (2 (3 (4

 
217. چه تعداد از مولکول هاي زیر ساختار خطی داشته و گشتاور دو قطبی آن ها برابر صفر است؟ 

 
«کربونیل سولفید – کربن دي سولفید – اتین – هیدروژن سیانید، گوگرد دي اکسید»

 
( (اعداد اتمی مورد نیاز:  و  و  و  و 

 (1 (2 (3 (4
218. با توجه به شکل مقابل کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟ 

1) ساختار  مولکول هاي موجود در هواي پاك و خشک مانند آن است.
2) احتمال حضور جفت الکترون هاي پیوندي در فضاي بین دو هستۀ آن بیشتر است.

3) در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی هر دو اتم با رنگ مشابهی نمایش داده می شوند.
4) ساختار مولکولی هالیدهاي هیدروژن را به طور کلی نمایش می دهد.

 
219. عنصرهاي  و  می توانند با یکدیگر ترکیبی با فرمول عمومی .................. تشکیل دهند که .................. است. (با تغییر)

- قطبی1)  - ناقطبی 4)  - قطبی3)  - ناقطبی2) 

 
220. کدام عبارت نادرست است؟ (باتغییر)

1) اتم کربن حداکثر می تواند  الکترون جذب کند یا  الکترون از دست بدهد.
2) الماس و گرافیت هر دو از اتصال شمار بسیار زیادي اتم هاي کربن به وجود آمده اند.

3) موادي که کربن عنصر اصلی و مشترك در همۀ آن ها است، ترکیب هاي آلی نامیده می شوند.

 
4) گرافن تک الیه اي از گرافیت است که استحکام کششی آن  برابر فوالد است.

O = 8 −S = 16H = 1
1234

H = 1C = 6N = 7O = 8S = 16
1234

%99

A33B17
AB2AB2AB3AB3

44

100

www.alirezaafshar.org




