
وقت : 60   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

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

دانشگاھی:7.انگلیسی 3:8.انگلیسی پیش دانشگاھی

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1. «آب رز»  یعنی؟
4) شیره ي انگور3) شیرابه ي انگور2) زهر1) عسل

2. طنز به کار رفته در بیت زیر، چگونه ایجاد شده است؟
کمان و بر مرد پرخاشخر  فراموش کردي تو سگزي مگر

4) در کل بیت3) با کلمه ي پرخاشخر2) با کلمه ي سگزي1) با کلمه هاي کمان و مرد

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

صناعت(قدمت)- رعشه(پیر)- منصب(نصب شده)- محشور(هم دم)- خبط(گژ رفتن)- گره گوري(الغر و سیاه)- ملول(اندوهگین)-
عوام(افراد عادي)- مطاع(فرمان بردار)- سرپاس(کشیک)

 (1 (2 (3 (4
4. بیت «چه غم دیوار اّمت را که دارد چو تو پشتیبان؟ چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان» با کدام بیت ارتباط معنایی

ندارد؟         (سراسري زبان – 87)
هم مشام دلم از زلف  سمن ساي تو خوش هم گلستان خیالم ز تو پُر نقش و نگار  (1
کرده ام خاطر خود را به تمنّاي تو خوش در ره عشق که از سیل بال نیست گذار  (2

می رود خاطر خود را به توالي تو خوش در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطري است  (3
غافل از آن که خدا هست در اندیشه ي ما مّدعی خواست که از بیخ کند ریشه ي ما  (4

5. عبارت«منّت خداي را که طاعتش، موجب قربت است و به شکر اندرش، مزید نعمت» یعنی، منّت مخصوص خدایی است که:      
 (سراسري انسانی- 69)

1) عبادت سبب نزدیکی به اوست و افزونی سپاس موجب
افزونی نعمت

2) نزدیکی به او با عبادت ممکن است و افزونی نعمت با شکرگزاري

3) عبادت، سبب نزدیکی به اوست و سپاس او موجب افزونی
نعمت

4) با عبادت به او می توان رسید و با سپاس از او افزونی نعمت را انتظار
می توان داشت.

6. همه ي گزینه ها درست می باشند به جز ..................
4)  تو و رضا رفتید.3) علی با رضا می روند.2) علی و من می رویم.1) من با تو خواهم رفت.

7. در همه ي گزینه ها به جز گزینه ي ..................  نهاد جدا و پیوسته با یکدیگر مطابقت دارد.
2) سالم مأموران دروازه پیش باز خوشی بود.1)  از این حادثه سال هاي دراز می گذرد.

4) همین نهال ها روزي میوه خواهند داد3)  به خاطر نشستن پاهایش آماس کرده بودند.
8. در «مقام مسئول آموزش و پرورش علت افت تحصیلی را بررسی کردند. » چرا نهاد با فعل مطابقت ندارد؟

4)  براي احترام3) چون نهاد جمع نیست. 2) چون نهاد اسم است.1) چون نهاد جاندار است.
9. اجزاي کدام گزینه با عبارت «در فصل بهار گل هاي رنگارنگ جلوه ي بی مانندي به شهرمی داد »  برابر است؟

2) پیرمرد صبح زود کودکان را به خانه رساند.1) پرستار در بیمارستان دارو را با شیر به بچه خوراند.
4) خبرنگاران عالقه ي زیادي به تهیه ي گزارش دارند.3)  منوچهر با اتوبوس از مدرسه به خانه برمی گردد.

10. کدام گزینه به اجتماع و فرهنگ انسان وابسته است؟
4)  نوشتار3) گفتار2) زبان1)  اندیشه

11.  کدام گزینه از مواد اصلی شعر تعلیمی محسوب نمی شود؟
4) عشق3) اخالق2) هنر1) علم
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صفحه 2

12.  «را»  در کدام گزینه نشانه ي فّک اضافه به کار رفته است؟ (سراسري 75)
2) گفت: تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب1) گفت: نزدیک است والی را سراي آنجا شویم

4) گفت: می باید تو را تا خانه ي قاضی برم3) گفت: باید حد زند هشیار مردم مست را
13. اشعار تعلیمی در گذشته بیشتر شامل چه سروده هایی بوده است؟

3) اجتماعی، روانشناسی،2) اخالقی، مذهبی، سیاسی1) سیاسی، اجتماعی، عرفانی
سیاسی

4) اخالقی، عرفانی، مذهبی

 
14. مفهوم کدام گزینه با بیت زیر قرابت دارد؟

 
  اظهار عجز پیش لئیمان زابلهی است

 
 اشک کباب موجب طغیان آتش است

 
  کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم

 
1)  اي واي اگر حدیث گنه روبرو رود

 
  امروز رو نکرد به درگاه حق «سنا» 

 
2)  فردا به سوي درگه او با چه رو رود

 
 از بهر دفع غم به کسی گر بري پناه 

 
3)  هم غم به جاي ماند و هم آبرو رود

 
  آن آبرو چو جوي بود رنج و غصه سنگ

 
4)  سنگش به جاي ماند و آبش ز جو رود

 
15. مصراع«نباید سخن گفت ناساخته» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد ؟             

 ( آزاد زبان -82)
3) بریدي تو ناکرده گز ، جامه2) کم آواز هرگز نبینی خجل1) سخن تا توانی به آزرم گوي

را
4) زبان درکش اي مرد بسیار دان

16. عبارت«حلّاج گفت : دست از آدمی بسته جدا کردن آسان است . مرد آن است که دست صفات که کاله هّمت از تارك عرش در
می کشد قطع  کند . پس پاي هایش ببریدند ؛ تبّسمی کرد و گفت : بدین پاي ، سفِر خاك می کردم . قدمی دیگر دارم که هم اکنوم

 
سفر دوعالم کند . اگر توانید آن قدم ببرید .» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد ؟        

( انسانی سراسري – 87)
سیر جان پا در دل دریا نهاد سیر جسم خشک بر خشکی فتاد  (1
عیسی جان پاي بر دریا نهاد حّس خشکی دید کز خشکی بزاد  (2

سیر باطن هست باالي َسما سیر بیرونی است قول و فعل ما  (3
گاه کوه و گاه دریا ، گاه دشت چون که عمر اندر ره خشکی گذشت  (4

 
17. عبارت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

«پس پاهایش ببریدند؛ تبّسمی کرد و گفت: بدین پاي، سفر خاك می کردم؛ قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم کند. اگر
توانید آن قدم ببرید.»، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

1)  تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند  یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران
2)  دست کوته نکند تا نکند بنیادم  می نماید که جفاي فلک از دامن من

3)  زیرا که کس نگفت که آن را کران کجاست  خواجو ز بحر عشق کران چون توان گرفت؟

 
4)  از عرش گذشتن سفر مختصر اوست مرغی که رمیدن ز جهان بال و پر اوست 

18. عبارات «پس پاهایش ببریدند؛ تبّسمی کرد و گفت: «بدین پاي، سفر خاك می کردم؛ قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم
کند. اگر توانید آن قدم ببرید.»» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

1)  تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند.  یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران
2)  دست کوته تا نکند بنیادم  می نماید که جفاي فلک از دامن من

3)  زیرا که کس نگفت که آن را کران کجاست  خواجو ز بحر عشق کران چون توان گرفت
4)  از عرش گذشتن سفر مختصر اوست  مرغی که رمیدن ز جهان بال و پر اوست
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صفحه 3

 
19. همه ي گزینه ها به جز .................. در زمینه ي ادبیات تعلیمی درست است.

 
1) «نصاب الصبیان» ابونصر فراهی در تعلیم لغت است، نثر این کتاب ساده است و از لحاظ خیال انگیزي پرمایه و قوي نیست. 
2) نثر و شعر تعلیمی به صورت داستان هایی از حیوانات در آثاري چون کلیله و دمنه، مرزبان نامه و مثنوي معنوي آمده است.

3) شعرهاي تعلیمی از انقالب مشروطیت به بعد با درون مایه هاي اساسی، اجتماعی و روان شناسی سروده شد.

 
4) از نمونه هاي شعر تعلیمی در ادب اروپا «بهشت گمشده» میلتون و «کمدي الهی» دانته را می توان نام برد. 

 
20. کدام بیت با عبارت زیر تناسب دقیق تري دارد؟

 
«اگر مقبول بَود به رّد خلق مردود نگردد و اگر مردود بَود، به قبول خلق مقبول نگردد.»

1)  دست رد، صیقل آیینۀ درویشان است  می شود دل ز قبول نظر خلق سیاه
2)  حق پرستان را مدد دائم ز باطل می رسد  دست رد، ما را به درگاه قبول حق رساند
3)  عارفان فارغ از اقرار و غم انکارند  خود فروشان جهان راست غم رّد و قبول

4)  یک ذّره قبول نظر یار مرا ده  از رّد و قبول دگران باك ندارم

 
21.   عیّن الخطأ في اإلعالل: 

2) ُھَن یرضون عن أعمالھَن الصحیحة!؟1) أ لم تَلَق جزاء عملک في الدنیا؟!؟
4) ال تَرمین کتبکَن في زاویة من الساحة!؟3) أیّتھا الطفلة! قومي ألداء الواجبات!؟

22. عین المضارَع ِل (قال  ُ )
4)  یُقیُل3)  َیقاُل2)  َیقیُل1) َیقوُل

23. ما هو الصحیح عن «رجو»  للمفرد المذکر و المثنی المذکر بعد اإلعالل:
4) رجا – َرجوا3) َرجا – َرجا2) رجا – رجاوا1) َرجا – رجیا

24. در کدام گزینه همه فعل ها معتل هستند؟
4) دعا – صلی – اَسکن3) یئس – تواعد – اَوصل2) الق – یسر – ساعدوا1) وعد – سعی – قلَّ

25. عیّن مادة(ریشه) الکلمات التالیۀ.  «َیَدُع - یُقیُم - اِهتدوا»
4) ودع / قوم / هدي3) دعو / قیم / هدي2) دعی / قوم / عدو1) دعو/ قام / هدو

 
26.  عیِّن األفعال المعتلة و أنواعھا فی العبارة التالیة :

َم ملوکنا. اَرُج و ال تَدَع ُکّل الخیر » دنا أن نُقَدِّ « تَعَوَّ
1) معتل اجوف واوي ـ معتل ناقص واوي ـ مضارع مثال واوي

2) معتل ناقص واوي ـ معتل ناقص واوي ـ مضارع ناقص واوي
3) معتل اجوف واوي ـ معتل ناقص یایی ـ مضارع ناقص واوي

4) معتل ناقص واوي ـ معتل ناقص یایی ـ مضارع مثال واوي

27.  عیّن الخطأ عن الفعل المنصوب:
2)  علیکم أَن تُحقّقوا آمال المظلومین!1)  نحن لن نرَض أْن یحکم علینا المستکبرون!

4)  اِقرؤوا القرآن ألسمع أصواتکم، أیّھا الطالب!3)  أرسل هللا األنبیاء لیھدَی بھم الناس إلی الحّق!

28. عیّن الفعل الّذى ال إعالل فیھ:
2)  ال یَدُع اإلنسان النّاجح مسؤولیتھ و ال یُھملھا!1)  المسلمات یَدعون ربّھّن و ھّن مخلصات!

4)  لیرُج الوالدان ھدایة أوالدھما فى الحیاة!3)  الّطالبات یَسرن إلی منازلھّن ظھر کّل یوم!

29.  عیّن فعل «خفِت» مع «لم» النافیة:
4)  لم تخفیَن3)  لم تخاف2)  لم تخافى1)  لم تخافیَن

30.  عیِّن الخطأ في المعتّالت: 
2)  لماذا نَِسیت ھذه الطالبةُ أن تَعُود إلی المکتبة؟!  1)   أیّھا األصدقاء أ ترجیَن غیَر ربّکم الّذي َخلَقَکم؟!  

4)   ھؤالء الطالباُت ُھّن الّالتي یَتلون القرآن خاشعاِت!3)   ال تَقِضي ھذه األیّام دون المطالعِة یا صدیقتی!
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صفحه 4

 
31.  عیّن الخطأ في األمر:  

 
1)  دَْع - دَعي  

 
2)  َضْع - ضعي  

 
3)  َخْف - َخفي  

 
4)  َھْب - َھبي  

 
32.  عیّن الّصحیح عن األفعال المعتلّة:  

 
1)  إسع في تعلیم األخالق الحسنة یا معلّمةُ!  

 
2)  لن تَرَض باظلّم و إن تستشھد!  

 
3)  من َسعَیت في طلب الخبر تجده!  

 
4)  ظننُت أنَّ أبي قد نُِسَی و لم یبَق لھ ذکٌر!  

 
33. عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة:

 
عیّن ما لیس فیھ معتّل ناقص: 

2) اُدُع ربّک بإخالص دائماً!1) لم اَدَُع واجباتي أبداً!
4) أیّھا التّلمیذ إمِش بھدوٍء رجاًء!3) التّالمیذ یأتون إلی المراسیم!

 
34. عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة:

 
عیّن ما لیس فیھ فعل معتّل: 

2) أسأل ّ� أن یشفي کّل مریض!1) یساعدني أخي في حّل مشاکلي!
4) کان الّراکبون ینزلون من مراکبھم!3) قد ھیّأنا لک طعاماً تحبّھ کثیراً!

 
35.  فی أی عبارة ما جاء فعل معتل: 

 
1)  «إذا قُریَء القرآُن فَاستَِمعُوا لھ و انِصتُوا» 

 
2)  معلّمنا ال یَدَُع التأکید علی إحترام الوالدین! 

 
3)  جاء الوالد و أخذ بید بنتھ و قَبَلھا! 

 
4)  أیّھا المؤمن! ال تکن ذا الیأس من رحمة ربَّک! 

36.  عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة 

 
 عیّن الخطأ (في األفعال المعتلّة): 

 
1)  التّلمیذات الفاضالت تَلون القرآن بصوت عاٍل! 

 
2)  ُعدي إلی البیت قبل الساعة الخامسة، یا بنتي العزیزة! 

 
3)  نسأل هللا تعالی أن یجود علینا بفضل سعتھ! 

 
4)  طلب المریض من الّطبیبة أن تصف لھ دواء نافعاً! 

 
37.  عیّن الفعل لم تظھر عالمة اإلعراب في آخره: 

 
1)  اإلنسان یرجو هللا في حیاتھ دائماً! 

 
2)  أداء الواجبات یُعین الّشخص علی أن ینجح! 

 
3)  علی اإلنسان الّصالح أن یھدي النّاس إلی صراط الحّق! 

 
4)  یرید المعلّم أن یدعو أحدعشر من أولیاء التّالمیذ إلی المدرسة! 

 
38.  عین الصحیح (فی األفعال الُمعتلَة): 

 
1)  خرج تلمیذ ِمن الّصف الثّانی و لم یَعود حتَّی اآلن! 

 
2)  لتعشوا فی األمن و الّرضا دائماً علیکم بالجماعة! 

 
بی بھ الی هللا تعالی!  3)   إن تتُبی من ذنوبک فی ھذا الّشھر تتقرَّ

 
4)  قُلُت لمن یسَع فی دروسھ: ذُق ھذه عاقبة عملک! 

 
39.  عیِّن الّصحیح في «الفعل األجوف»:  

 
1)  الّطالبات النّاجحات تُجلن في الحدائق بعد اإلمتحان! 

 
، و أنا أشکُر فضلک!  2)  إلھی؛ أنت تُجدُ عليَّ

 
3)  أیّتھا الّصدیقة! ال تَِسری في مسیٍر ال تعرفین غایتھ! 

 
4)  قُموا بما ینفعکم و ال یضّر النّاس! 
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صفحه 5

 
40.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
 عیّن الّصحیح في المعتّالت:  

 
1)  الطالبات النشیطات ال ینسون إحسان معلماتھّن في الّسنوات القادمة! 

 
2)  إْن تتوب من المعاصي ال تقع لفي الضاللة و ال تبتعد عن الحقیقة! 

 
3)  یا طالباتي! نِْمَن لیالی اإلمتحان جیداً حتّی تَقُزَن في اإلمتحان! 

 
4)  َرضیت مدیرتنا أْن نروَح إلی المختبر لنفھم درس الکیمیاء! 

مَّ و لو کانوا ال یعَقلون  به .................. که .................. است، 41. از دقت در آیه ي شریفه ي:  و منھم من یستمعون الیک افأنَت تُسِمُع الصُّ
پی می بریم.

1) تأّخر حّجت باطن از حّجت ظاهر –  عقل وسیله ي  فهم پیام الهی
2) تقّدم حّجت باطن از حّجت ظاهر –  عقل وسیله ي  فهم پیام الهی

3) تأّخر حّجت باطن از حّجت ظاهر– پیام الهی مّقدمه ي ایصال به بلوغ عقلی
4) تقّدم حّجت باطن بر حّجت ظاهر – پیام الهی مّقدمه ي ایصال به بلوغ عقلی

42. منشأ «اّمی بودن پیامبر (ص)» و منشأ «سازگار یافتن آیات قرآن کریم»، به ترتیب مفهوم کدام یک از آیات زیر است؟
ً 2)  اذاً الرتاب المبطلون   -  افال یتدبّرون القرءآن 1)  وال تَُخطُّھُ بیمینک   -  لَوجدوا فیھ اختالفاً کثیرا

ً 4)  و ال تَُخطُّھُ بیمینک   -  افال یتدبّرون القرءآن3)  اذاً الرتاب المبطلون   -  لَوجدوا فیھ اختالفاً کثیرا
43. دعوت قرآن کریم از مخالفان به مبارزه که در عبارت شریفه ي .................. مشاهده می شود تعبیر به .................. می شود.

2)  .....ان لم تفعلوا و لن تفعلوا   ـ تحدي1) ..... لوجدوا فیھ اختالفا کثیرا ـ تحدي
4)  ..... لوجدوا فیھ اختالفا کثیرا   ـ انسجام3)  ..... ان لم تفعلوا و لن تفعلوا  ـ انسجام

 
44. مفهوم مسدود ماندن راه بهانه گیري انسان، از دقت در کدام آیه دریافت می شود؟

1)  ربُّنا الّذي اَعطي کلَّ شي ٍء َخلقَھ ثم َھدي 
2)  إّن السَّمع و البصر و الفؤاد کّل اولئک کان عنھ مسووالً 

3)  رسالً مبّشرین و ُمنذرین لئّال یکون للنّاس علي هللا حّجة بعدَ الّرسل 
4)  انّا انزلنا علیک الکتاَب بالحّق فمن اھتدي فَِلنَفسھ و من َضلَّ فإنما یضلُّ علیھا 

45. انسداد راه هاي تشکیک و انحراف بر کجروان مدعی در باب اعجاز قرآن و شگفتی آن، از دقت در کدام آیه ي شریفه به دست می 
آید؟

 
1)  و ما کنت تتلو من قبلھ من کتاب و ال تخطھ بیمینک اذا الرتاب المبطلون 

2)  و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من مثلھ و ادعوا شھداءکم من دون هللا 
3)  افال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر هللا لوجدوا فیھ اختالفاض کثیراً 

 
4)   فان لم تفعلوا و لن تفعلوا النار التی وقودھا الناس و الحجاره اعدت للکافرین" 

46. از دقت در این دستور قرآن کریم که می فرماید (ما جعل علیکم فی الدّین من حرج) به .................. پی می بریم و از آن جا که پیامبر
گرامی اسالم (ص) می فرماید: (ال ضرر و ال ضرار فی االسالم) به .................. توجه کرده ایم.

2) وجود قوانین تنظیم کننده - اختیارات حاکم اسالمی1) وجود قوانین تنظیم کننده - وجود قوانین تنظیم کننده
4) اختیارات حاکم اسالمی - اختیارات حاکم اسالمی3) اختیارات حاکم اسالمی - وجود قوانین تنظیم کننده

47. این که هدایت شده ي واقعی کسی است که به همه ي پیامبران ایمان داشته و میان آنان تفرقه نیندازد، پیام مستنبط از کدام آیه ي
شریفه است؟

1)  «... و ما اختلف الّذین اوتوا الکتاب اّال من بعد ما جاَءھم العلم...»
2)  «... ال نُفَّرُق بین احد منھم و نحن لھ مسلمون»

3)  «... ان اقیموا الذّین و ال تتفّرقوا فیھ کبر علی المشرکین ما تدعوھم الیھ...»
4)  «و قالوا کونوا ھوداً او نصاری تھتدوا قل بل ملّھ ابراھیم حنیفاً و ما کان من المشرکین»

■■
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48. «دانشمندان به طور معمول در آثار گذشته ي خود تجدید نظر کرده و آن ها را اصالح می کنند، اما آیات کریمه ي قرآن دقیق تر از
اعضاي بدن انسان با یکدیگر هماهنگ هستند.» خداوند در قرآن در رابطه با این موضوع چه می فرماید؟

1) «و ما کنت تتلو من قبلھ من کتاب و ال تخّطھ بیمینک اذأ الرتاب المبطلون» 
2) أفال یتدّبرون القرآن و لو کان من عند غیرهللا لوجدوا فیھ اختالفاً کثیراً» 

 
3) «إقرا باسم ربّک الّذی خلق *خلق االنسان من علق* إقرا و ربّک االکرم» 

 
4) «و ادعوا شھداَء کم من دون هللا ان کنتم صادقین* فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا» 

49. از دقت در پیام آیه ي شریفه ي «اّن ھذا القرآن یھدی للّتی ھی اقوم ... اّن لھم اجراً کبیراً»   موضوع  ..................  و  .................. 
مفهوم می گردد و راه زندگی یا  ..................  ، ارتباط دقیق با .................. دارد.

1) کشف راه درست زندگی - نیاز به برنامه ي زندگی - چگونه زیستن - درك هدف زندگی و درك آینده خویش
2) نیاز به برنامه ي زندگی - کشف راه درست زندگی - درك هدف زندگی -  کشف راه درست زندگی

3) کشف راه درست زندگی - درك هدف زندگی - چگونه زیستن - درك هدف زندگی و درك آینده خویش

 
4) درك هدف زندگی - کشف راه درست زندگی - درك هدف زندگی - کشف راه درست زندگی

50. کدام عامل سبب فراموشی تدریجی تعلیمات انبیاء و تعویض آن ها بدون شباهت به اصلشان گردید؟
1) حفظ مقام، موقعیت و منافع رهبران دینی در مقابل دعوت انبیاء

2) رشد تدریجی فکر، اندیشه، دانش و فرهنگ مردم و تناسب با زمان
3) ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه کتابت

4) درك صحیح مردم از پیام الهی و سخن گفتن متناسب فهم آن ها
51. کدام مطلب در مورد گناهان نادرست است؟

1) وقتی انسان گناه خود را توجیه می کند، راه اعتراض را بر
عقل می بندد.

2) اگر گناهان به تدریج افزایش یابند، چراغ عقل و فطرت خاموش می
گردد.

3) گناهان به یک میزان روح و قلب انسان را تخریب می
کنند.

4) عموم گناهان در ابتداي ارتکاب گناه یک تنفر اولیه دارند.

52. دوري از مسیر رستگاري» و  «تغییر جهت الهی زندگی به سمت وسوسه هاي شیطانی» به ترتیب نتیجه ي  .................. و 
..................  است.

2) ضعف در ایمان ـ ناسپاسی و ارتکاب گناه1) ناسپاسی و ارتکاب گناه ـ پیش روي در حرمت شکنی
4) ناسپاسی و ارتکاب گناه ـ فراموشی وظیفه ي امر به معروف و نهی از3) ضعف در ایمان ـ پیش روي در حرمت شکنی

منکر
53. اگر با توجه به فرهنگ فطرت پسند اسالم و سخنان امیرالمؤمنان علی از ما بپرسند: «با چه زمانی توبه آغاز نشده است؟» پاسخ ما

 
آن است که .................. 

1) انسان در برابر اولین نمودهاب گناه،حساسیت نشان ندهد و در برابر آن نایستد.
2) شیرینی گناه در وجود آدمی باقی باشد و از خاطره آن احساس لذت کند.

3) کوتاهی ها و همه آنچه از راه حرام به دست آورده،با حزن و اندوه جبران نشود.
4) حقوق مادي و معنوي صاحبان حق در حد توان ادا نشود رضایت آن ها حاصل نگردد.

 
54. ظهور و بروز ردپاي شرمساري و آزرم در قلب آدمی آن گاه اتفاق می افتد که انسان، .................. 

1) شخصیت وحشتناك و آلوده ي فرداي خود را نبیند.
2) زیر نگاه خداي بصیر دست به معصیت آلوده کند .

3) به توجیه گناهان پرداخته و از انجام آن ها بیزاري جوید.
4) تنفر اولیه ي ناشی از انجام گناه خود را فراموش کند.
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55. بنا به فرموده ي مولی الموحدین امام علی (ع) علّت تاخیر در توبه  .................. می باشد و حیله ي خطرناك شیطان براي جوانان

 
همان ..................است. 

1) توجیه و عادت به گناه- خوش گذرانی در دورهی جوانی به امید توبه کردن در پیري
2) آرزوهاي طوالنی دنیوي- برتر نشان دادن لّذت گناه از لّذت اطاعت از خداوند

3) آرزوهاي طوالنی دنیوي- خوشگذرانی در دورهی جوانی به امید توبه کردن در پیري
4) توجیه و عادت به گناه- برتر نشان دادن لّذت گناه از لّذت اطاعت از خداوند

56. مفاهیم و عبارت هاي: «جبران حقوق از دست رفته با تمام وجود»،« امکان جبران فرصت هاي از دست رفته» و «تالش حداکثري براي
جبران گناه» به ترتیب ناظر بر .................. ، ..................  و ..................  است.

1) حق الناس معنوي - توبه و پاکی - جبران حقوق الهی
2) حقوق مادي مردم به طور عام - توبه و پاکی - عزم جدي بر ترك گناه

3) حق الناس معنوي - حقیقت توبه - جبران حقوق الهی

 
4) حقوق مادي مردم به طور خاص- حقیقت توبه - عزم جدي بر ترك گناه

57. پروردگار عالمیان در حدیثی خطاب به حضرت داوود (ع) فرمود: «اگر روي گردانان از من  .................. را می دانستند، بند بند
وجودشان از محبت خداوند از هم می گسست.»

1) چگونگی انتظار عبد براي معبود غفار و رحمان و مدارایش با آنان و اشتیاق شان به ترك معاصی
2) نحوه ي انتظار عبد تائب براي معبود غفار و رحمان و مداراي خدواند با آنان و اشتیاق تائب به ترك معصیت شان
3) کیفیت انتظار عابد معصیت کار براي غفران و مداراي خداوند با روي گردانان از او اشتیاق تائب به ترك معاصی

4)  چگونگی انتظار خداوند براي روي گردانان از او، و مدارایش با آنان و اشتیاق خداوند به ترك معصیت شان
58. فریب بزرگ شیطان براي جوانان در تحقق توبه .................. می باشد و فعلیّت امر مقّدس توبه در جامعه از دقت در آیه ي شریفه 

ي.................. مفهوم می گردد.
1) لذت بردن در ایام جوانی به امید توبه در پیري-  «و من یعمل سوءاً او یظلم نفسھ ثّم یستغفر هللا یجد هللا غفوراً رحیما»

2) لذت بردن در ایام جوانی به امید توبه در پیري-  «و لتکن منکم اّمة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینھون عن المنکر»
3) برتر جلوه دادن لذت گناه از طاعت خداوند- «و لتکن منکم اّمة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینھون عن المنکر»

4) برتر جلوه دادن لّذت گناه از طاعت خداوند-  «و من یعمل سوءاً او یظلم نفسھ ثّم یستغفر هللا یجد هللا غفوراً رحیما»

 
59. روایت شریف نبوي «التّائُب ِمَن الذَّْنِب َکَمْن ال ذَْنَب لَھ»با کدام عبارت قرابت دارد و مفهوم آن چیست؟

1)  «الُمْستَغِفُر ِمن الذَّنِب َو یَْفعَلُھ َکاْلُمْستَھِزئ بَِربِّھ» - پشیمانی
2)  «الُمْستَغِفُر ِمن الذَّنِب َو یَْفعَلُھ َکاْلُمْستَھِزئ بَِربِّھ»- پیرایش

ُر القُلوب َو تَْغِسُل الذُّنوب» - پشیمانی 3)  «التّوبَةُ تَُطّھِ
ُر القُلوب َو تَْغِسُل الذُّنوب» - پیرایش 4)  «التّوبَةُ تَُطّھِ

60. بیت زیر اشاره به کدام یک از مراحل توبه می نماید و با کدام آیۀ شریفه در یک راستا قرار دارد؟   

 
معصیت را خنده می آید ز استغفار ما توبه بر لب، سبحه بر کف، دل پر از شوق گناه 

 
1) مرحلۀ اول - «َو َمْن یَْعَمَل سوءاً اَْو یَْظِلْم نَْفَسھُ ثُمَّ یَْستَْغِفِر هللا» 

 
2) مرحلۀ دوم - «َو َمْن یَْعَمَل سوءاً اَْو یَْظِلْم نَْفَسھُ ثُمَّ یَْستَْغِفِر هللا» 

ُل هللاُ سیّئاتِھم َحَسناٍت»  3) مرحلۀ اول -  «فاولئَک یُبَدِّ
ُل هللاُ سیّئاتِھم َحَسناٍت»  4) مرحلۀ دوم -  «فاولئَک یُبَدِّ

61. The bakery was shut, so I didn't  .................. to get any bread.
1) gather 2) create 3) explain 4) manage

62. My friend has a .................. woolen rug on the floor in her bedroom.
1) lovely long grey 2) long lovely grey 3) grey lovely long 4) long grey lovely
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63. Avoid .................. people frightened by giving them such silly .................. news.
1) making- shocking 2) make- shock
3) to make- shockingly 4) making- shocked

64. I stood still at the door, trying to .................. a reasonable story to explain why I was late to the teacher.
1) prevent 2) invent 3) remove 4) estimate

65. He was moving a .................. box.
 1) red large plastic 2) plastic red large 3) large red plastic 4) plastic large red

66. She was wearing a .................. hirt.
 1) white cotton beautiful 

 
2) beautiful white cotton

3) cotton beautiful white 4) white beautiful cotton

67. The boy was playing with a/an .................. car when I saw him.
 1) small blue iron 

 
2) blue small iron

3) iron blue small 
 

4)  iron small blue

68. Some monkeys are .................. to be left alone without their parents.
 1) developed 2) domestic 3) extreme 4) frightened

69. Although doing the experiments made all the scientists working on this subject look deadly ..................
,they never got disappointed and kept on their working.

1) tired 2) tiring 3) tire
 

4) to be tiring
 70. I have never forgotten the  .................. table at which we all used to eat our meals.

 1) beautiful brown large wooden
 

2) large wooden beautiful brown
 3) beautiful large wooden brown

 
4) beautiful large brown wooden

 71. The government is doing all it can to decrease .................. in low - income families.
1) quality 2) poverty 3) fault 4) extinction

72. The number of laborers employed in .................. cars has decreased over the recent years.
1) magnifying 2) industrializing 3) manufacturing 4) combining

73. The teachers always  .................. the students to discuss the problems.
1) includes 2) develops 3) estimates 4) encourages

74. We .................. a bicycle and went round the park the whole day .
1) prevented 2) traded 3) removed 4) hired

75. This particular book in this row is very readable, while others .................. .
1) are 2) aren’t 3) can 4) can’t

76. Regular exercise and a relaxed lifestyle help to increase the life expectancy  .................. smoking and mental
stress shorten the life expectancy.

1) because 2) as 3) whether 4) whereas

77. The village was a scene of immense peace and quiet, far .................. from the tensions of city life.
1) bothered 2) removed 3) stretched 4) survived

78. Only can this ointment .................. your backache from getting worse. 
 1) remove 2) trade 3) handle 

 
4) prevent

www.alirezaafshar.org



صفحه 9

79. It is  .................. to us to make a large amount of money-the most important thing for us is to make the book
available to the audience on time.

1) former 2) irrelevant 3) massive 4) distant

80. Driving task is not so easy in Tokyo, but the people living there do a perfectly good job and .................. help
others as well.

1) willingly 2) regionally 3) firmly 4) rurally
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81. علت تشکیل بافت اسفنجی در پوکه ي معدنی کدام است؟
2) خروج گاز از گدازه هاي در حال انجماد1) انحالل توسط باران هاي اسیدي

4) فرسایش قسمت هاي نرم و باقی ماندن قسمت هاي سرد3) فعالیت جانداران آهک ساز (مرجان ها)
82. تشکیل منابع قابل استخراج، کدام فلز با فعالیت هاي آذرین ارتباطی ندارد؟

4) آلومینیم3) جیوه2) اورانیم1) ُکرم
83. در نمودار مقابل به جاي محل خالی، کدام کانی قرار گیرد؛ ترکیب شیمیایی سنگ هاي پشته هاي اقیانوسی به وجود می آید؟ 

2) فلدسپات پتاسیم دار1) پالژیوکالز سدیم دار
4) پالژیوکالز کلسیم دار3) سیلیس آب دار

84. کدام گزینه، از ساخت هاي آذرین درونی صفحه اي هستند؟
4) باتولیت و الکولیت3) الکولیت و دایک2) باتولیت و سیل1) سیل و دایک

85. در سال هاي گذشته، صنعت طالشویی در آستانه ي اراك از میان کدام سنگ ها رواج داشته است؟
2) رگه هاي فرسایش یافته سنگ هاي آتش فشانی1) رسوبات ساحلی دریاي قدیمی این منطقه

4) آبرفت هاي حاصل از فرسایش گرانیت3) ماسه هاي جدا شده از سنگ هاي بستر رودخانه
86. در ترکیب شیمیایی کدام سنگ، مقدار  بیشتري وجود دارد؟

4) پریدوتیت3) ریولیت2) آندزیت1) گابرو
87. سنگ هاي تشکیل دهنده ي اغلب باتولیت ها گرانیت است. به همین علت تصور می شود ..................

1) فرساشی الیه هاي فوقانی سبب ظاهر شدن آن ها در سطح زمین می شود.
2) باتولیت ها بزرگ ترین و وسیع ترین توده هاي آذرین عمقی باشند.

3) وسعت آن ها حداقل معادل یک صد کیلومتر مربع را در بر می گیرد.
4) زمان تشکیل و تبلور آن ها بسیار کند و طوالنی بوده است.

88. سنگی که میزان فلدسپات پتاسیم دار آن فراوان بوده و در یک الکولیت یافت شده است،  .................. نام دارد.
4) پریدوتیت3) گرانیت2) ریولیت1) دیوریت

89. سنگ آذرین درشت بلور با فراوانی  درصد سیلیس، چه نام دارد؟
4) آندزیت3) دیوریت2) گرانیت1) گابرو

90. براي آنکه یک رسوب شیمیایی، به صورت محلول بماند، کدام عوامل باید ثابت و بدون تغییر باشند؟
2) دما، شوري، زمان1) دما، فشار، ترکیب شیمیایی

4) قدرت حمل، مسافرت حمل، ترکیب3) عمق، زمان، مواد معلق
91. درچه زمانی عقب نشینی دریا سبب ایجاد ناپیوستگی موازي در منطقه مقابل شده است؟

1) اردوویسین
2) کربونیفر

3) تریاس
4) پرمین

92. حاصل تخریب کربن رادیواکتیو، کدام است؟
4) نیتروژن3) کربن غیررادیواکتیو2) دي اکسید کربن1) اکسیژن

10
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B
D

C

A
ماسھ سنگ خاکستری

کنگلومرا
آھک

شیل خاکستری
ماسھ سنگ سبز

بازالت
کنگلومرا

آھک فسیل دار
شیل سیاه
شیل سبز

صفحه 2

93. استخوان هاي خزنده اي در میان یک الیه ي سنگی، حاوي ماده ي رادیواکتیوي به نیمه عمر 75 میلیون سال، پیدا شده است. اگر 

 این ماده رادیواکتیو تخریب شده باشد، خزنده در چه دورانی زندگی می کرده است؟

4) پالئوزوییک3) پرکامبرین2) سنوزوییک1) مزوزوییک
94. در محل سطح ناپیوستگی به طور حتم  ..................

2) رسوبات زیرین از حالت افقی خارج شده اند.1) الیه باالیی روي الیه ي زیرین رسوبی اند.
4) شواهد وقوع فرسایش وجود دارد.3)  نوع سنگ قدیم و جدید از هم جدا می شوند.
95. براي تشکیل ریپل مارك، کدام عامل ها الزم اند؟

2) سطح شیب دار، رسوب گذاري سریع1) رسوب گذاري و تخریب متناوب
4) بستر صاف (رود، ساحل،...) مقداري رس3) ذرات منفصل، بادیا آب

96. عامل اصلی تقریبًا تمام ناپیوستگی هاي هم شیب و دگرشیب کدام است؟
4) فعالیت آتش فشانی3) پسروي دریا2) حرکات لیتوسفري1) سطح فرسایشی

 
97. سنگواره ي راهنماي بلمنیت ها (Belemnites)، در تشخیص کدام مورد کاربردي ندارد؟

2) قدمت الیه هاي سنگی1) حدود خشکی ها و دریاهاي قدیمی
4) تعلق به گروه جانداران ساده3) نوع آب و هواي گذشته

 
98. با توجه به دو شکل مقابل، کدام گزینه صحیح است؟  

1) در شکل(الف)، توده ي آذرین از نوع نفوذي است.
2) در شکل (الف)، اصل نیکالس استنو صدق می کند.
3) در شکل (ب)، اصل نیکالس استنو صدق نمی کند.

4) در شکل (ب)، توده ي آذرین از نوع گدازه ي مدفون شده است.
99. ایجاد سطوح شیب دار بر اثر رسوب گذاري سریع، سبب تشکیل کدام یک از گزینه هاي زیر خواهد شد؟

2) نا پیوستگی دگر شیب1) ریپل مارك متقارن
3) چینه بندي متقاطع

 
4) چین تک شیب

100. شکل مقابل، کدام یک از اصول زمین شناسی را نمایش می دهد؟ 

 
1) اصل ناپیوستگی رسوبی

2) ایجاد تطابق جانبی الیه ها

 
3) تشخیص محل تشکیل رسوبات

 
4) تشخیص آب  و هواي دیرین

101. حد کسر  وقتی  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

102. حد کسر  وقتی  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
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صفحه 3

103. حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

ها کدام است؟   104. قرینه ي خطی که نقاط اکسترمم تابع  را به هم وصل می کند. نسبت به محور
 (1 (2 (3 (4

105. حاصل   کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

106. نقطه ي مینیمم نمودار تابع   کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

، تابع  چند اکسترمم نسبی دارد؟ 107. اگر در تابع مشتق پذیر   داشته باشیم 
2) دو ماکسیمم نسبی و دو مینیمم نسبی1) دو ماکسیمم نسبی و یک مینیمم نسبی

4) یک ماکسیمم نسبی و دو مینیمم نسبی3) یک ماکسیمم نسبی و یک مینیمم نسبی

 
108. مینیمم مطلق تابع   در بازه ي   کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

، تابع با ضابطهي   بر روي مجموعه اعداد حقیقی پیوسته است؟ 109. به ازاي کدام مقدار 

4) فقط 3) فقط 2) هیچ مقدار 1) هر مقدار حقیقی 

110. مقدار حد  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
111. با توجه به شکل زیر حاصل   کدام است؟  

 (1 (2
 (3 (4

 
112. حاصل حد  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

113. تابع  داراي تنها یک نقطه ي بحرانی است. حدود  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

114. نقطه مینیمم تابع  روي نقطه ماکسیمم تابع  قرار دارد. مقدار  کدام

است؟
 (1 (2 (3 (4
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صفحه 4

 
115.  اگر تابع  در نقطه ي  پیوسته باشد، حاصل  کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

116. مجموعه ي طول نقاط بحرانی تابع  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

117. حاصل   کدام است؟

4) وجود ندارد.3) 2) 1) 

 
118. نقطه ي بحرانی تابع  چگونه است؟

4) مشتق ناپذیر3) عادي2) ماکسیمم نسبی1) مینیمم نسبی

119. ماکسیمم مطلق تابع  چه قدر از مینیمم مطلق آن در فاصله ي  بیش تر است؟
 (1 (2 (3 (4

120. ماکسیمم مطلق تابع  در بازه ي  کدام است؟
4) 3) 2) صفر1) 

121. در بدن مرد هموفیل مبتال به تاالسمی ماژور که گروه خونی AB دارد کدام گامت نمیتواند وجود داشته باشد؟
 (1 (2 (3 (4

122. ژنوتیپ کدام یک از فنوتیپ هاي زیر را نمی توان بدون آزمایش تعیین کرد؟
2) مرد مبتال به زالی1) زن هموفیل

AB 4) مرد مبتال به بیماري هانتینگتون3) زن داراي گروه خونی
123. از آمیزش افرادي با ژنوتیپ AaBb که ناقل ژن هاي دو بیماري به صورت مغلوب و غیر پیوسته (روي یک کروموزم قرار ندارند)

هستند، در مجموع چه نسبتی از فرزندان آن ها، فقط یک بیماري را بروز می دهند؟

 (1 (2 (3 (4

124. زنی سالم، از نظر شش جفت صفت هتروزیگوس است و فنوتیپ هاي غالب را نشان می دهد. با فرض این که سه جفت صفت تابع
قوانین مندلی و سه جفت صفت دیگر از قوانین مندلی پیروي نکنند، این فرد حداکثر چند نوع گامت می تواند تولید کند؟ (بدون در نظر

گرفتن کراسینگ اور)
 (1 (2 (3 (4

125. از ازدواج مردي مبتال به بیماري هانتینگتون با گروه خونی  و زنی سالم با گروه خونی  ، پسري هموفیل با گروه خونی  و
پسري مبتال به تحلیل عضالنی دوشن (ژن مغلوب) متولد گردید. مطابق قانون احتماالت، احتمال تولد پسري با گروه خونی  که فقط به

هموفیلی مبتالست به همه ي فرزندان سالم این خانواده، کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
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صفحه 5

126. دودمانه ي مقابل، انتقال صفت هموفیلی را نشان می دهد، کدام قطعًا داراي ژن هموفیلی، ولی سالم است. ( و  به ترتیب مرد و
زن سالم و  و  مرد و زن بیمار)  (با تغییر)

2) فرد شماره ي 1) فرد شماره ي 
4) فرد شماره ي 3) فرد شماره ي 

127. کدام دودمانه را می توان به بیماري هانتینگتون نسبت داد؟

 

 (1 (2

 

 (3

 

 (4

128. در شجره نامهي مقابل، نوع بیماري، .................. غالب است احتمال بیمار و ناخالص بودن ژنوتیپ فرزند شمارهي  در بین
فرزندان بیمار، .................. است

1) وابسته به جنس - 

2) وابسته به جنس -  

3) اتوزومی -  

4) اتوزومی -  

 
129. از چهار نوع فنوتیپ گروه خونی، ژنوتیپ چند نوع را می توان بدون آزمایش تعیین کرد؟

 (1 (2 (3 (4

 
130. از ازدواج پدر و مادر سالمی فرزندي مبتال به تحلیل عضالنی دوشن متولد شده است. چقدر احتمال دارد این فرزند پسر باشد؟ 

4) صفر3) 2) 1) 

131. از ازدواج مردي سالم با گروه خونی B با زنی سالم که داراي گروه خونی B است احتمال تولد پسري با گروه خونی B و مبتال به

زالی و هموفیلی    است. چه قدر احتمال دارد فرزند بعدي براي گروه خونی یک نوع الل داشته باشد و تنها به یک نوع بیماري مبتال

 
باشد؟

 (1 (2 (3 (4

 
132. به طور معمول، در نحوه وراثت کدام صفت، ممکن است والدین، هر دو بیمار بوده ولی دخترانی سالم داشته باشند؟

1) اتوزومی غالب
 
2) اتوزومی مغلوب 

 
3) وابسته به X غالب 

 
4) وابسته به X مغلوب

133.  دودمانه مقابل انتقال کدام عارضه هاي ژنتیکی را می تواند نشان دهد؟ (   و     به ترتیب مرد و زن سالم و     و     مرد و
زن بیمار) 

1) تاالسمی- هموفیلی
2) هموفیلی- کم خونی داسی شکل

3) هانتینگتون- فنیل کتونوریا
4) کم خونی داسی شکل- تاالسمی
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صفحه 6

134. مردي به سندرم زالی- ناشنوایی مبتال است. از ازدواج این مرد با زنی سالم دختري مبتال به این بیماري متولد شده است. اگر

 
پدیده جدا نشدن کروموزومی فقط در اووسیت ثانویه زن محتمل باشد، امکان  .................. . 

1)  تولد دختري سالم از نظر بیماري زالی- ناشنوایی وجود ندارد.
2) تولد پسري با دو کروموزوم X و بیمار وجود دارد.

3)  تولد پسري داراي یک کروموزوم X و دو کروموزوم Y و همین طور سالم وجود دارد.
4) تولد دختري با تریزومی کروموزوم X و سالم وجود ندارد.

135. اگر دودمانه ي مقابل مربوط به یک بیماري وابسته به جنس باشد،  .................. 
1) اگر فرد شماره ي  با زنی ناقل بیماري ازدواج کند، همه ي فرزندان آن ها سالم خواهند بود.

2) تمامی فرزندان فرد شماره ي  بیمار خواهند بود.
3) فرد شماره ي  به طور قطع پدر و مادر بیمار دارد.

% است. ، برابر  4) احتمال تولد پسر بیمار از ازدواج دو فرد شماره ي  و 
136. فراوانی نسبی مردان مبتال به بیماري  .................. از زنان مبتال به این بیماري بیشتر است.

4) زالی3) هانتینگتون2) هموفیلی1) تاالسمی

 
137. فردي که از نظر هموفیلی و دوشن ناخالص است .................. 

1) یک سلول تولید کننده ي گامت آن با کراسینگ اور چهار نوع گامت از نظر این صفات ایجاد می نماید.
2) یک سلول تولید کننده ي گامت آن بدون کراسینگ اور دو نوع گامت از نظر این صفات ایجاد می نماید.

3) نیمی از گامت هاي طبیعی آن فاقد کروموزوم جنسی  است.
4) امکان دارد گامتی از این فرد فاقد الل هاي بیماري زاي هموفیلی و دوشن باشد.

138. کدام عبارت نادرست است؟
1) در جانداران یک نوع ژنوتیپ می تواند بیش از یک نوع فنوتیپ داشته باشد.

2) هر فردي که روي گلبول قرمز خود آنتی ژن  دارد، می تواند پادتن ضد  تولید کند.
3) صفتی که  نوع الل دارد، می تواند حداقل داراي  نوع فنوتیپ در جمعیت باشد.

4) بیماري ژنتیکی در انسان ممکن است سال ها بدون عالمت باشد.

 
139. کدام گزینه، براي کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟

دودمانۀ زیر به نوعی صفت  .................. تعلق دارد. اگر فرد شمارة  .................. با فردي که پدر و مادر بیمار دارد ازدواج کند، احتمال
تولد فرزند سالم در این خانواده می تواند  .................. درصد باشد. 

1) اتوزومی غالب -  - 
2) اتوزومی مغلوب -  - 

3) وابسته به  غالب -  - 
4) وابسته به  مغلوب -  - 

 
140. نوزادي با گروه خونی   دچار پدیدة آلوتینه شدن خون شده است. پدر این نوزاد قطعًا  .................. 

1) فاقد آنتی ژن  بر روي اریتروسیت هاي خود است.
2) داراي گروه خونی   می باشد.

3) براي صفت  خون هتروزیگوس است.
4) نمی تواند به همسر خود خون اهدا کند.

141. در فضاي درونی تیالکوئیدها، هیچ گاه .................. نمیشود.
2) اکسیژن تولید1) دي اکسید کربن تثبیت
4) الکترون آزاد3) یون هیدروژن جا به جا
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صفحه 7

142. طی فعالیت اکسیژنازي روبیسکو، ماده ي  به ماده ي .................. تبدیل می شود.
2)   و   در کلروپالست1)   و   در میتوکندري

4)   در کلروپالست3)   و   در میتوکندري
143. کدام باکتري بیماريزا در خارج از بدن انسان زیست میکند؟

2) مایکوباکتریوم توبر کلوسیز1) پروپیونی باکتریوم آکنس
4) کلستریدیوم بوتولینم3) استرپتوکوکوس نومونیا

144. کدام ماده طی رایج ترین روش تثبیت  در جانداران کلروفیل دار تولید نمی شود؟

 
1)  دو فسفاته

 
2)  دو فسفاته

 
3) قند

 
4) اسید

 
145. با حرکت الکترون ها طی واکنش هاي وابسته به نور فتوسنتز، کدام یک از وقایع زیر، زودتر رخ می دهد؟

1) کاهش  استروما به دنبال مصرف 

 
2) انرژي مورد نیاز براي اتصال فسفات به  تأمین می گردد.

3) انتقال فعال یون هیدروژن

 
4) انتقال الکترون ها از  به ترکیب سه کربنی

 
146. کدام موارد عبارت « در تنفس نوري سلولهاي گیاهی  .................. » را نادرست تکمیل می کند؟

 
الف) پس از خروج ترکیب دو کربنه از کلروپالست، سایر واکنش ها فقط در فضاي میتوکندري ادامه مییابند.

 
ب) ترکیب  کربنهي دو فسفاته توسط آنزیم روبیسکو کربوکسیله میشود.

 
ج) با تجزیه ي یک ترکیب دو کربنه در خارج از کلروپالست، آزاد میشود.

 
د) مصرف مولکولهاي آدنوزین تري فسفات در استروماي کلروپالست کاهش مییابد.

4) الف، ب، د3) الف، ب2) الف، د1) ج، د
147. اگر براي خروج یک قند از چرخه ي کالوین از دي اکسید کربن با کربن رادیواکتیو استفاده شود، کدام نتیجه گیري صحیح خواهد

 
بود؟

 
1) در گام 1، سه ترکیب 6 کربنه ي پایدار هر کدام بایک کربن رادیواکتیو تولید می شود. 

2) در گام 2، هر اسید فاقد کربن رادیواکتیو گیرنده ي الکترون از  است.
3) در گام 3، هر قندي که از چرخه خارج می شود یک کربن رادیواکتیو دارد.

4) در گام 4، قندهاي پدید آورنده ي ترکیب هاي پنج کربنه حداقل یک کربن رادیواکتیو دارند.

 
148.  در تنفس نوري، .................. 

1) میزان باالي اکسیژن باعث افزایش فعالیت کربوکسیالزي روبیسکو می شود.
2) مولکول آغازکننده چرخه کالوین به دو ترکیب متفاوت تجزیه می شود.

3) یک مولکول سه کربنه از کلروپالست خارج شده و وارد سیتوسل می شود.
4) بر اثر واکنش هاي انجام گرفته بر روي ترکیب دو کربنه در میتوکندري  تولید می شود.

149. کدام یک، جمله ي مقابل را به طور درستی، تکمیل می نماید؟ «در تیالکوئید براسیکا اولراسه  .................. »
1) با عملکرد پروتئین کانالی بر تراکم   در محل تولید  افزوده می شود.

2) پروتئین کانالی بدون صرف انرژي،  را به  تبدیل می کند.
3) عملکرد پمپ باعث افزایش  در محل عمل روبیسکو می شود.

4) عملکرد پمپ با افزایش یون فسفات در محل تولید   همراه است.
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صفحه 8

150. تنفس نوري  ..................
1) با تولید   در استروما همراه است.

2) با مصرف ریبولوز بیس فسفات شروع می شود.
3) با افزایش تولید آبسیزیک اسید، کاهش می یابد.

4) با خروج ترکیبی دو کربنه از ماتریکس کلروپالست همراه است.

 
151. پروتئین هاي کانالی موجود در غشاي تیالکوئیدها،  ..................  می کنند.(باتغییر) 

1) براي جابه جایی یون هاي هیدروژن  را به  تبدیل
2) با انتقال الکترون بین دو فتوسیستم  را به  تبدیل
3) با صرف انرژي الکترون یون هاي هیدروژن را به تیالکوئید وارد

4) بدون صرف انرژي زیستی یون هاي هیدروژن را از تیالکوئید خارج 

 
152. در ارتباط با واکنش هاي نوري فتوسنتز یک گیاه علفی، کدام عبارت درست است؟ 

1) پمپ غشایی تنها عامل مؤثر در افزایش تراکم   درون تیالکوئیدهاست.
2) الکترون هاي پر انرژي  ، با از دست دادن انرژي به    منتقل می شوند.

3) الکترون هاي برانگیخته ي کلروفیل  ، پمپ غشایی تیالکوئیدها را فعال می کند.
4) یک زنجیره ي انتقال الکترون، انرژي الزم براي تولید  و  را فراهم می کند.

153. در گام دوم چرخه ي کالوین .................. گام چهارم ..................
2) برخالف- مولکول هاي  تولید می شود.1) مانند- مولکول هاي  بازسازي می شوند.

4) برخالف- ترکیب پنج کربنی تولید می شود.3) مانند- مولکول هاي   بازسازي می شوند.
154. در باکتري هاي فتوسنتزکننده مانند سیانوباکتري ها ..................

1) در بستره ي کلروپالست چرخه ي کالوین سبب تثبیت دي اکسید کربن می شود.
2) در واکنش هاي وابسته به نور بر خالف واکنش هاي مستقل از نور، دي اکسید کربن احیا می شود.

3) غشاي سلولی محل انجام واکنش هاي فتوسنتزي است.
4) در واکنش هاي نوري بر خالف گیاهان، اکسیژن تولید می شود.

 
155. در طی مراحل فتوسنتز درگیاهان .................. 

، اکسیژن مصرف می شود. 1) در مرحله ي  برخالف مرحله ي 
، کربن دي اکسید تولید می شود. 2) در مرحله ي  برخالف مرحله ي 

، مصرف می شود. 3) درمرحله ي  برخی از محصوالت تولیدي مرحله ي 
4) در مرحله ي  همه ي ترکیبات تولیدي درمرحله ي  مصرف می گردند.

 
156. با توجه به یک سلول فتوسنتز کننده در برگ عشقه، کدام گزینه، عبارت زیر به طور مناسب کامل می کند؟

 
در .................. تیال کوئید، .................. کلروپالست، .................. 

1) در فضاي - همانند فضاي میان دو غشاي - آنزیم تجزیه کننده ي مولکول آب فعالیت می نمایند.
2) غشاي - برخالف غشاي درونی - مولکول هاي جاذب نور به همراه تعدادي پروتئین وجود دارند.

3) فضاي - همانند فضاي محصور شده توسط غشاي درونی - ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می شود.

 
4) غشاي - برخالف غشاي بیرونی - انرژي الکترون هاي برانگیخته در پیوندهاي کربن - هیدروژن ذخیره می گردد.

 
157. کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با تیالکوئید هاي افرا به طور صحیح تکمیل می کند؟

 
«در هر زنجیرة انتقال الکترون که .................. به طور قطع .................. »

1) الکترون هاي به کمک پروتین هاي غشایی جابه جا می شوند- انرژي الکترون به تدریج کم می شود.
2) الکترون خود را از فتوسیستم  دریافت می کند - انرژي موقتا در  ذخیره می شود.

3) الکترون ها بین دو فتوسیستم جا به جا می شوند - پروتئینی داراي فعالیت  سازي در زنجیره است.
4) به تولید NADH ختم می شود - الکترون هاي برانگیخته به یون هیدروژن می پیوند ند.
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صفحه 9

 
158. کدام گزینه عبارت زیرا به درستی تکمیل می کند؟

 
در گامی از چرخۀ کالوین که قند سه کربنی  .................. ، مولکول هاي  .................. تبدیل می گردند.

1) تولید می شود -  به 
 

2) مصرف می شود -  به 
4) مصرف می شود -  به 3) تولید می شود -  به 

159. در نوعی گیاه، اولین ترکیب پایدار تشکیل شده در فرآیند تثبیت کربن دي اکسید، اسیدي  .................. است. این گیاه نمی تواند 

 
.  ..................

 
1)  کربنه - روزنه هاي خود را در طول روز بسته نگه دارد.

 
2)  کربنه - طی متابولیسم خود مولکول هاي پرانرژي بسازد. 

 
3)  کربنه - در واکنش هاي وابسته به نور فتوسنتز، مولکول  را تولید نماید.

 
4)  کربنه - تولید و تجزیۀ اسید چهار کربنی را در یک سلول انجام دهد.

 
160. گیاه نیشکر  .................. گیاه کاکتوس  .................. (با تغییر) 

1) همانند – می تواند در مرحلۀ دوم فتوسنتز در شب، دي نوکلئوتید  را در استروما سنتز کند.
2) برخالف – قادر به تثبیت   در شب نمی باشد.

3) همانند – دي اکسید کربن را دو سلول مختلف تثبیت می کند.
4) برخالف – می تواند در مرحلۀ سوم فتوسنتز در گام دوم کالوین،  را مصرف کند.

161. یک چشمه ي صوتی با سرعتی معادل  سرعت انتشار صوت در هوا به شنونده اي ساکن نزدیک و از مقابل او دور می گردد. اگر

طول موج صوتی که در هنگام نزدیک شدن چشمه به گوش او می رسد  سانتی متر کم تر از طول موج صوت شنیده شده به هنگام دور
شدن چشمه ي صوتی از او باشد، طول موج چشمه صوتی برابر است با:

4)  سانتی متر3)   سانتی متر2)   سانتی متر1)   سانتی متر

162. نسبت بسامد هماهنگ سوم یک لوله صوتی که هر دو انتهاي آن باز است به بسامد هماهنگ سوم لوله صوتی هم طول با آن که
یک انتهاي آن بسته می باشد، کدام است؟

(1

 

 (2 (3 (4

163. در دماي ثابت، دیاپازونی در مقابل دهانه ي یک لوله ي صوتی با دو انتهاي باز که طولش متغیر است. مرتعش می شود و لوله

 
صداي دیاپازون را تشدید می کند. اگر طول لوله را دو برابر کنیم، طول موج صوت داخل لوله  .................. 

 
2)  برابر می شود.1) تغییر نمی کند. 
4) دیگر صداي دیاپازون را تشدید نمی کند.3) نصف می شود.

164. مطابق شکل زیر، سیمی به طول  بین دو نقطه ثابت شده است و در مقابل یک لوله ي صوتی که انتهاي آن با پیستونی بسته
شده است، به ارتعاش در می آید. اگر سرعت انتشار موج در سیم  و سرعت انتشار صوت در محیط  باشد، پیستون را

حداقل در چه فاصله اي برحسب متر از سر باز لوله قرار دهیم تا صوت حاصل از سیم تشدید شود؟
 (1 (2
 (3 (4

165. بسامد منبع صوت چند برابر شود تا تراز شدت صوت در فاصله اي نصف حالت قبل،  افزایش یابد؟ (از اتالف انرژي در هوا
چشم پوشی می شود.)

 (1 (2 (3 (4
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166. لوله ي صوتی یک انتها بسته اي با بسامدهاي  و  می تواند به تشدید درآید. نسبت  ، کدام مقدار می تواند باشد؟

 (1 (2 (3 (4

167. اختالف اندازه ي دو طول موج متوالی هماهنگ هاي یک لوله ي صوتی با دو انتهاي باز برابر با  است. اگر طول لوله برابر با 
 باشد، طول موج بزرگ تر مربوط به کدام هماهنگ است؟

 (1 (2 (3 (4
168. مطابق شکل زیر اتومبیلی در جاده اي مستقیم با سرعت ثابت در حال حرکت است و صوتی با بسامد  منتشر می کند.

طول موج صوت در عقب ماشین چند سانتی متر بیش تر از طول موج صوت در جلوي ماشین است؟ (سرعت صوت در هوا 
است.)

1) صفر
 (2
 (3
 (4

169. در شکل زیر طول لوله یک متر است. اگر پیستون را به تدریج به اندازه ي  سانتی متر از انتهاي لوله جلو بیاوریم. هواي داخل
لوله با هماهنگ پنجم به تشدید در می آید. اگر سرعت صوت در هوا  باشد بسامد دیاپازون چند هرتز است؟ 

 (1
 (2
 (3
 (4

170. در مورد انتشار صوت، کدام درست است؟

 
1) صوت، یک موج طولی است و هر چه بسامد صوت بیشتر باشد، سرعت انتشار آن در هوا بیشتر می شود.

 
2) صوت، یک موج عرضی است و سرعت انتشار آن به بسامد صوت بستگی ندارد. 

 
3) سرعت انتشار صوت به بسامد آن بستگی ندارد و در گازهاي کامل با افزایش دما، سرعت انتشار آن زیاد می شود.

4) صوت، یک موج طولی است و سرعت انتشار آن در مایع ها بیشتر از سرعت انتشار آن در جامدها است.
171. در شکل مقابل، دیاپازونی در دهانه ي یک لوله ي صوتی که یک سر آن در آب قرار دارد، به ارتعاش درآمده است و صوتی با

بسامد  هرتز به وجود می آورد. اگر بخواهیم این صوت، در لوله ي صوتی تشدید به وجود آورده و در طول لوله دو گره تولید شود،
کدام گزینه را باید انجام دهیم؟ (سرعت انتشار صوت در هواي داخل لوله  است.) 

1) لوله را  در آب فرو ببریم
2) لوله را  از آب خارج کنیم

 
3) لوله را  در آب فرو ببریم

 
4) لوله را  از آب خارج کنیم

172. در یک لوله ي صوتی با دو انتهاي باز به طول  سانتی متر، براي تولید صوتی با بسامد  هرتز، چند گره و چند شکم ایجاد
می شود؟ (سرعت صوت در هواي داخل لوله  متر بر ثانیه است.)

4)  گره و  شکم3)  گره و  شکم2)  گره و  شکم1)  گره و  شکم

173.  اگر شدت صوت حاصل از یک منبع در یک نقطه   برابر شود، تراز شدت صوت آن چگونه تغییر خواهد کرد؟  

2)   برابر می شود.1)  دسی بل افزایش می یابد. 
4)  برابر می شود.3)  دسی بل افزایش می یابد.
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174. منبع صوتی با سرعت  حرکت می کند و طول موج در پشت سر آن  سانتی متر است. اگر در همین حالت یک ناظر از

روبه رو (جلوي منبع) با سرعت  به طرف منبع حرکت کند، صوت را با چه بسامدي دریافت می کند؟ (سرعت صوت در هوا 

 است.)
 (1 (2 (3 (4

175. توان یک چشمۀ صوتی نقطه اي که امواج کروي در فضا منتشر می کند برابر با  است. در فاصلۀ چند متري از این

چشمۀ صوت، تراز شدت صوت برابر با  دسی بل است؟  (  و از جذب انرژي

 
توسط هوا صرف نظر می شود.)

 (1  (2 (3 (4
176. در باالي یک لولۀ صوتی پر از آب، دیاپازونی با بسامد  هرتز به ارتعاش در می آید. با باز کردن شیر آب، هواي درون لولۀ
صوتی توسط دیاپازون به تشدید در می آید. ارتفاع آب داخل لوله به چند سانتی متر باید برسد تا هواي درون لوله براي دومین بار به

تشدید درآید؟ (سرعت صوت  است.) 
 (1 (2
 (3 (4

177. مطابق شکل، دیاپازونی با بسامد  در دهانۀ یک لولۀ صوتی ارتعاش می کند. اگر پیستون با سرعت  از انتهاي
سمت راست به سمت چپ لوله حرکت کند و پس از  ثانیه براي اولین بار صوت در داخل لولۀ صوتی تشدید شود، سرعت انتشار

صوت در هواي داخل لوله چند متر بر ثانیه است؟ 
 (1
 (2
 (3
 (4

، تنها در دو بسامد  و  به حالت تشدید در می آید. اگر سرعت 178. یک لولۀ صوتی در بسامدهاي کمتر از 
انتشار صوت در لوله برابر با  باشد، طول لوله چند سانتی متر است؟

 (1 (2 (3 (4

179. در یک لولۀ صوتی دو انتها باز، سه گره به وجود آمده است. اگر انتهاي لوله را ببندیم و بسامد صوت داخل لوله را  برابر کنیم،

در داخل لوله چند شکم به وجود خواهد آمد؟
 (1 (2 (3 (4

180. در فاصلۀ  متري از یک منبع صوت، تراز شدت صوت  دسی بل است. در چند سانتی متري منبع، تراز شدت صوت 

 
دسی بل است؟ (از جذب انرژي صوتی توسط محیط صرف نظر کنید.)

 (1 (2 (3 (4
، روي محور اصلی، از فاصله اي کمتر از فاصله ي کانونی به آینه ي مقعر نزدیک شود، تصویر آن با 181. اگر جسمی با سرعت ثابت 

سرعت ..................
2) کوچکتر از  از آینه دور می شود.1) برزگتر از  از آینه دور می شود.

3) متوسط کوچکتر از  به آینه نزدیک می شود.
 
4) متوسط بزرگتر از  به آینه نزدیک می شود.
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182. هنگامی که جسمی به اندازه ي  سانتی متر به یک آینه ي محدب نزدیک می شود بزرگنمایی تصویر آن از   به  تغییر می 

کند. شعاع این آینه چند سانتی متر است؟
 (1 (2 (3 (4

183. آینه اي با سرعت  و جسمی با سرعت  در خالف یکدیگر در حرکت هستند سرعت تصویر:

2)  در جهت حرکت آینه1)  خالف حرکت آینه

4) سرعت تصویر صفر است3)  خالف حرکت آینه

184. پرتوي نوري مطابق شکل بر سطح آینه ي تخت اول می تابد. اگر زاویه ي تابش را  زیاد کنیم. زاویه ي تابش به سطح آینه ي
تخت دوم و زاویه ي بین پرتو تابش به آینه ي اول و پرتو بازتاب از آینه ي دوم، به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می کند؟

1) زیاد - زیاد
2) کم - زیاد

 
3) کم - ثابت

 
4) زیاد - ثابت

185. شخصی با سرعت  از تیر چراق برق روشنی به ارتفاع  دور می شود. اگر سرعت پیش روي سایه سرشخص 

 
 باشد، طول قد شخص چند متر می باشد؟

 (1 (2 (3 (4

186. در زمانی که پرتوهاي خورشید با افق زاویۀ  می سازند، میله اي به طول  متر روي سطح شیب داري با زاویۀ  مطابق
شکل قرار گرفته است. طول سایۀ جسم روي سطح شیب دار چند متر است؟

 (1 (2

 (3 (4

 
187. جسمی با سرعت ثابت از مرکز یک آینۀ مقعر تا رأس آینه به آن نزدیک می شود. تصویر آن چگونه جابه جا خواهد شد؟

1) تندشونده از آینه دور می شود.
2) ابتدا تندشونده از آینه دور و سپس کندشونده به آینه نزدیک می شود.

3) کندشونده به آینه نزدیک می شود.
4) ابتدا کندشونده از آینه دور و سپس تندشونده به آینه نزدیک می شود.

188. جسمی در فاصلۀ  سانتی متري از رأس یک آینۀ مقعر به شعاع  و عمود بر محور اصلی آن قرار دارد و از آن تصویري

 
با بزرگنمایی  تشکیل شده است. جسم چگونه روي محور اصلی آینه حرکت کند تا تصویر دیگري با بزرگنمایی  تشکیل شود؟

2)  از آینه دور شود.1)  از آینه دور شود.
4)  به آینه نزدیک شود.3)  به آینه نزدیک شود.

189. آینه اي کروي از جسمی که در فاصلۀ خیلی دور قرار دارد، تصویري مستقیم روي کانون آینه ایجاد می کند. نوع آینه و نوع تصویر

 
کدام است؟

2) مقعر - مجازي1) محدب - مجازي
4) مقعر - حقیقی3) محدب - حقیقی

190. جسمی با سرعت  سانتی متر بر ثانیه به سمت یک آینۀ تخت حرکت می کند و آینه با سرعت  سانتی متر بر ثانیه از جسم دور
می شود. تصویر این جسم در هر ثانیه چند سانتی متر جابه جا می شود؟

 (1 (2 (3 (4
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191. کدام مطلب نادرست است؟
1) نخستین بار، تامسون توانست نسبت بار به جرم الکترون را اندازهگیري کند.

2) نخستین بار، رابرت میلیکان توانست مقدار بار الکتریکی الکترون را محاسبه کند.
3) محاسبهي جرم الکترون با استفاده از نسبت بار به جرم الکترون توسط تامسون، انجام گرفت.

4) ماري کوري پس از سالها تالش، دریافت که تابش کشف شده توسط بکرل خود شامل چند تابش متمایز است.
192. طبق آزمایشات رادرفورد کدام مطلب صحیح است؟

1) رادرفورد تشکیل پرتوهاي رادیواکتیو را به کمک مدل تامسون توجیه کرد.
2) رادرفورد انتظار داشت همهي ذرات  با کمترین انحراف از ورقهي طال عبور کنند.

 
3) تعداد زیادي از ذرات آلفا انحراف بیش از  دارند.

4) عبور تعداد اندکی از ذرات  با انحراف کم نشان میدهد که یک میدان الکتریکی قوي در اتم وجود دارد.
193. کدام دسته از یونها، همگی داراي آرایش الکترونی گاز نجیب هستند؟

1)  ،  ،  و
2)  ،  ،  و

3)  ،  ،  و
4)  ،  ،  و

194.  .................. دانشمند انگلیسی با انتشار کتابی با عنوان .................. مفهوم تازه اي از .................. را معرفی کرد و شیمی را علمی
.................. نامید.

1) تالس- فلسفه ي علم- عنصر- تئوري
2) تالس- فلسفه ي علم- اتم- تجربی

3) رابرت بویل- شیمی دان شکاك- اتم- تئوري
4) رابرت بویل- شیمی دان شکاك- عنصر- تجربی

 
195. کدام عبارت نادرست است؟ 

1) شاید بتوان گفت که اجراي آزمایش هاي بسیاري با الکتریسیته، مقدمه اي براي شناخت ساختار درونی اتم بوده است.
2) طبق نظریه ي هفتگانه ي دالتون، اتم عنصرهاي مختلف جرم و خواص شیمیایی متفاوت دارند.

3) روي سولفید از جمله مهم ترین مواد فلوئورسنت است که در تولید المپ تلویزیون و نمایشگرها کاربرد دارد.
4) فلوئورسانس از جمله خواص شیمیایی برخی مواد است که می توانند نور با طول موج معینی را جذب کنند و به جاي آن نور با طول

موج کم تري را منتشر سازند.
196. کدام عبارت زیر نادرست است؟

1) ماري کوري خاصیت نشر خودبه خودي تابش از برخی مواد را پرتوزایی نامید.

2) هسته ي عناصري که دچار تالش هسته اي می شوند از رابطه ي  پیروي می کنند.

3) عناصر پرتوزا با نشر  پرتوي آلفا و  پرتوي بتا به ایزوتوپ خود تبدیل می شوند.

 
4) پرتو کاتدي و بتا در نوع بار مشابه و در منشاء متفاوت هستند. 

197. عدد جرمی عنصري برابر  و تعداد نوترون در یون دو بار مثبت آن  عدد بیش تر از تعداد الکترون است. اختالف تعداد

الکترون با  و تعداد الکترون با  در اتم خنثی این عنصر کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

198. عنصري داراي دو ایزوتوپ  و  است. اگر تعداد نوترون هاي  با تعداد الکترون هاي آن برابر باشد و جرم
اتمی میانگین عنصر  برابر  باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
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199. در اتم  به ترتیب از راست به چپ،  .................. الیه ي الکترونی و  .................. زیر الیه از الکترون پرشده اند و در آن 

 
.................. اوربیتال تک الکترونی وجود دارد.

1) چهار -  – شش
 
2) دو -  – چهار 

 
4) دو -  - شش3) چهار -  – چهار 

200. کدام عبارت نادرست است؟
1) تعداد اوربیتال هاي پر در  و  برابر است.

2) تخلیه ي الکتریکی هنگامی رخ می دهد که بدون اتصال مستقیم بین دو جسم، الکترون ها از یکی به دیگري منتقل شوند.
3) فارادي ذره اي بنیادي براي الکتریسیته پیشنهاد کرد که این ذره الکترون نامیده شد.

4) مجموع اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین در الیه ي سوم  برابر  است.

 
201. کدام گزینه درست است؟

1) مجموع تعداد نوترون ها و الکترون هاي   برابر  می باشد.
2) یون   که اختالف تعداد نوترون ها و الکترون ها در آن برابر  است، داراي  پروتون می باشد.

3) اختالف تعداد پروتون ها دو یون   و   که تعداد الکترون هاي آنها یکسان است برابر  می باشد.
4) اگر جرم یک اتم،  برابر جرم اتم   باشد، جرم اتم برابر  است.

 
202. کدام گزینه درست است؟

1) در اتم  ، تنها سه الکترون داراي مجموعه عددهاي کوانتومی   و   و   هستند.

2) در طیف نشري خطی اتم هیدروژن، خط قرمز ناشی از انتقال الکترون از  به  است.
3) اتم   داراي  الکترون با عدد کوانتومی   و  الکترون با عدد کوانتومی   است.

 
4) شمار الکتـرون هاي بـا اسپین   در اتـم   با شمار آنها در اتم   یکسان است. 

، مجموع شمار الکترون ها و نوترون ها برابر  و شمار نوترون ها  براي شمار پروتون ها است. در این اتم شمار 203. در اتم 
الکترون هاي داراي عدد کوانتومی مغناطیسی صفر، چند برابر شمار اوربیتال هاي داراي عدد کوانتومی اوربیتالی  است؟

 (1 (2 (3 (4

 
204. چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 
   تخلیه ي الکتریکی، هنگامی رخ می دهد که با اتصال مستقیم بین دو جسم، الکترون ها از یکی به دیگري منتقل می شود.

 
   رابرت بویل، در کتاب شیمی دان شکاك، مفهوم تازه اي از اتم را معرفی کرد.

   چهار خط طیف نشري خطی هیدروژن که توسط بونزن کشف شده بود، نخستین بار طول موج آن ها توسط آنگستروم اندازه گیري

 
شد.

 
   اتم بور داراي دو نوع ایزوتوپ طبیعی  و  است. بنابراین  نوع مولکول  در طبیعت می توان یافت.

 
   تامسون با تغییر جنس گاز درون لوله ي کاتدي و مطالعه ي پرتو کاتدي متوجه شد که الکترون ذره اي زیراتمی است.

 (1 (2 (3 (4
205. اعداد کوانتومی  و  براي الکترون مشخص شده در نمودار زیر که مربوط به انرژي هاي یونش متوالی  است، به

ترتیب از راست به چپ کدامند؟ 
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2)  و

3)  و

4)  و
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206. نسبت مجموع اعداد کوانتومی الکترون هاي الیۀ ظرفیت  به مجموع اعداد کوانتومی الکترون هاي مربوط به اتم  با 
 کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

،  و  در جدول تناوبی زیر، درست است؟   ، 207. کدام گزینه، باتوجه به مکان عنصرهاي 
1) در عنصر  پس از جدا شدن چهار الکترون، با جهش بزرگ و قابل

توجهی در انرژي هاي یونش متوالی آن روبه رو می شویم.
، هشت اوربیتال پُر 2) در آرایش الکترونی حالت پایه ي عنصر 

مشاهده می شود.

3) چهار الکترون با دو عدد کوانتومی   و   در

آرایش الکترونی حالت پایه ي عنصر  دیده می شود.

4) شش الکترون با اعداد کوانتومی   و   در آرایش

الکترونی حالت پایۀ عنصر  دیده می شود.

 
208. کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟

 
آ) در مدل بود، الکترون فقط می تواند در فاصله هاي معین و ثابتی پیرامون هسته گردش کند.

 
ب) در طیف نشري خطی هیدروژن در محدودة مرئی طول موج نور نشر شده با میزان انحراف آن در منشور رابطۀ مستقیم دارد.

 
پ) در مدل بور به جاي ترازهاي انرژي از واژة الیه هاي الکترونی استفاده می شود و  تراز انرژي آن ها را معین می کند.

 
، همۀ عددهاي صحیح بین  تا   را در بر می گیرد و جهت گیري اوربیتال ها در فضا را مشخص می کند. ت) 

 
ث ) مجموع  الکترون هاي الیۀ ظرفیت اتم عناصر موجود در هر گروه با هم متفاوت است.

1) آ، ب و ث
 
4) ب، پ و ث3) آ، ت و ث2) ب، پ و ت    

، اختالف تعداد الکترون ها و نوترون ها برابر  است. اگر تعداد الکترون هاي یون هاي  و  برابر 209. در یون 

 
باشند، عدد اتمی عنصر  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
210. امروزه چند مورد از بندهاي نظریۀ اتمی دالتون، نادرست تلقی می شوند؟

 (1 (2 (3 (4
211. در دو ظرف جداگانه به حجمهاي مساوي در یک ظرف محلول سدیم کلرید و در ظرف دیگر محلول استیک اسید و سدیم

استات داریم به هر یک چند قطره محلول هیدروکلریک اسید اضافه می کنیم  محلول به ترتیب:
2) در اولی کم و در دومی تغییر محسوسی ندارد.1) در اولی کم و در دومی زیاد میشود.
4) در هر دو محلول  کم میشود.3) در هر دو محلول  زیاد میشود.

212. محلول کدامیک در آب  بیشتر از  دارد؟
 (1 (2 (3 (4

 
213. در بین عبارت هاي زیر، کدام دو عبارت درست است؟

 
الف) مقیاس  در دماي اتاق گستره اي از یک تا حداکثر  را دربرمی گیرد.

 
، میزان اسیدي بودن یک محلول آبی مشخص می شود. ب) با اندازه گیري 

 
ج) عصاره گوجه فرنگی،  کمتر از  دارد و محیط اسیدي ایجاد می کند.

د)  شیر ترشیده در حدود  است.
3) ج و د2) ب و ج1) الف و ب

 
4) د و الف

S16Cr24
l = 2

20
27

4
5

22
27

9
17

AZYX

A

X

= +ms
1
2

l = 2

Y

= +ms
1
2

l = 1

Z

n

ml−l+l

n + l

79A
2−9A2−B2+

B

35363738

1234

pH

pHpH

pH7
NaNO3KClO4N Ca2 O3NaHSO4

pH14
pH

pH7
pH6

www.alirezaafshar.org



صفحه 16

 
214. گونه هاي موجود در کدام گزینه به درستی مقایسه شده اند؟

1) ترتیب قدرت اسیدي:
2) ترتیب قدرت بازي باز مزدوج:  

3) ترتیب پایداري آنیون:  
4) ترتیب قدرت اسیدي اسید مزدوج:  

215.  میلی لیتر محلول   موالر باریم هیدروکسیدبه  میلی لیتر محلول  موالر هیدروکلریک اسید اضافه شده است پس
از کامل شدن واکنش چند مول باریم کلرید تشکیل می شود و  محلول باقی مانده، کدام است؟ (گزینه ها را از راست به چپ

 
بخوانید)

 (1 (2 (3 (4

 
216. کدام گزینۀ زیر دربارة آمینواسیدهاي طبیعی صحیح است؟

1) در اغلب آمینواسیدهاي طبیعی گروه آمینی روي همان کربنی قرار دارد که گروه کربوکسیل قرار می گیرد.
2) این ترکیبات، می توانند تبادل پروتون درون مولکولی داشته باشند.

3) ساده ترین آمینواسید داراي فرمول مولکولی  می باشد.
4) گلی سین ساده ترین آمینواسید است که به دلیل قطبیت باال، در حالل هاي قطبی مانند آب و اتانول در دماي اتاق به خوبی حل می شود.

 
217. متیل سرخ در محلول کدام نمک به رنگ زرد در می آید؟

4) آمونیوم نیترات3) آلومینیم کلرید2) سدیم برمید1) پتاسیم سولفید

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

 
الف) همانند اسیدها، قدرت بازها نیز به میزان تفکیک و یا یونش آن ها در آب بستگی دارد.

 
ب) محلول آبی آمونیاك و همۀ بازهاي آلی، از جمله بازهاي ضعیف به شمار می آیند.

 
پ) براي بازها در دما و غلظت یکسان، هرچه مقدار   بزرگ تر باشد، باز قوي تر است.

 
ت) آمینواسیدها، واحدهاي سازندة پلیمرهاي طبیعی مهمی به نام پروتئین ها هستند.

 (1 (2 (3 (4

 
219. چند مورد از عبارت هاي زیر درست اند؟

 
آ) اضافه کردن چند قطره فنول فتالئین به محلول سدیم استات منجر به ارغوانی شدن محلول می گردد.

 
ب) میزان انحالل پذیري بوتیل آمین در اتانول از میزان انحالل پذیري پروپانوییک اسید بیشتر است.

 
پ) نسبت شمار اتم هاي به کار رفته در اسید موجود در تمشک به شمار پیوندهاي کوواالنسی در گلی سین، برابر   است.

 
ت) مقیاس   در شرایط  ، گستره اي از صفر تا حداکثر  را در برمی گیرد.

 (1 (2 (3 (4

220.  میلی لیتر گاز کربن دي اکسید با چگالی   با  میلی لیتر محلول لیتیم هیدروکسید با   واکنش

 
می دهد.   محلول چند واحد تغییر می کند؟  

  و  
 (1 (2 (3 (4

C C COOH < C ClC COOH < C BrC COOHH3 H2 H2 H2 H2 H2
C COOH > C ClCOOH > C F COOHH3 H2 H2

C CO < CHC CO < C F COH3 O− l2 O− H2 O−

C C N < NH < C N < NH3 H2 H2 (C )H3 2 H3 H2 H3
800٫5204٫1

P H

1٫7, 0٫022٫7, 0٫021٫7, 0٫042٫7, 0٫04

NC2H4 O2

Kb

1234

1٫5
pHST P14

4321

201٫1g ⋅ L−1100pH = 12٫5
pH

(C = 12 , O = 16 , Li = 7 , H = 1 : g ⋅ mo )l−1(log 2 = 0٫3 , log 3 = 0٫5)

0٫40٫30٫20٫5
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