
 
 
 
 
 

 

 

 دقيقه 230: مدت پاسخگويي                                                              245: تعداد سؤال

  اختصاصي عمومي و آزمون
  )دهـم(علـوم تجربـي

  دهـمآزمون آزمايشي سنجش 
  دومجامع نوبت 

صبح جمعه 
19/2/1399 

  .گيرند و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي) حتي با ذكر منبع(، قبل و يا بعد از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است ...)الكترونيكي و (حق چاپ، تكثير و انتشار سواالت به هر روش 

  :داوطلبي ةشمار        :خانوادگينام     :نام

.شودمملكت اصالح مي ،دانشگاه اصالح شوداگر 
)ره(امام خميني 
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8از  8ـون ـآزمــ  

  عنوان مواد امتحاني، تعداد، شمارة سؤاالت و مدت پاسخگويي
 مدت پاسخگويي ةتا شمار ةاز شمار تعداد سؤال  مواد امتحاني رديف

  دقيقه 18  25  1  25  )1( و نگارش)1( فارسي  1
  دقيقه 20  50  26  25  )1( زبان قرآن ،عربي  2
  دقيقه 17  75  51  25  )1( دين و زندگي  3
  دقيقه 20  100  76  25  )1( انگليسي  4
  دقيقه  47  130  101  30  )1( رياضي  5
  دقيقه 36  180  131  50  )1( شناسي زيست  6
  دقيقه 37  210  181  30  )1( فيزيك  7
  دقيقه 35  245  211  35  )1( شيمي  8

 



                                      )1(و نگارش ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحه 

  به ترتيب كدام است؟» هنگامه، فرج، كُميت، زار، درنگ«معني واژگان   -1
  داد و فرياد، رهايي، اسب سرخ مايل به سياه، با سوز و گداز، كندي) 1
  مقدار، درمانده، تأخير  جمعيت مردم، گشايش،) 2
  شلوغي، تفريح، اسب، ناتوان، سكون) 3
  وقفغوغا، آزادي، اسب سياه مايل به سرخ، ضعيف، ت) 4

  .تماماً درست است............. ها به جز گزينة  معني واژگان همة گزينه  -2
  )آواز: ويله) (اظهار لطف: تلطف) (بو درختي با چوب سياه و خوش: عود) (1
  )كدخدامنش: خواجه وش) (مشتري: سوداگر) (انبوه شدن: ازدحام) (2
  )جمال: رونق) (باشدآن اندازه روزي كه انسان را بس : كفاف) (قدرت: صولت) (3
  )جلدي: چاالكي) (كارزارها: مجاهدات) (ماهر: حاذق) (4

  معني چند واژه درست است؟  -3
) خودنمايي: تكلّف) (شايسته: خور) (لشكر: جنود) (نگاره: تمثيل) (توانايي تحمل فشار: توش) (نيكو: پدرام(  

  )ميان دو كتف: آخره(
  يك) 4  دو) 3  چهار) 2  سه) 1

  ها تماماً درست است؟ امالي گروه واژه  ينهدر كدام گز  -4
  خذالن و خواري، فراق و دوري، غرض و دين، ضايع و تباه) 1
  محنت و شادي، خطة نقض، مسلخ گرمابه، گرم و رسا) 2
  ترجيه و برتري، غناي خالق، مؤذن مسجد، ليئمي و پستي) 3
  يال و غارب، قرابت و خويشي، عنان و سنان، حريف مغلوب) 4

  :شود به جز ها غلط اماليي يافت مي همة گزينهدر   - 5
  ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است  زنند سفير ترا ز كنگرة عرش مي) 1
  خويشتن از حادثه برتر كشد  خواست كز آن ورطه قدم در كشد) 2
  دست ترب از دامن اين زمزمه مگسل  شاها فلك از بزم تو در رقص و سماع است) 3
  شرمنده رهروي كه امل بر مجاز كرد  حقيقت شود پديد فردا كه پيشگاه) 4

  است؟» نامه، اخالق محسني اسرارالتوحيد، لطايف الطوايف، قابوس«كدام گزينه به ترتيب خالق   -6
  محمدبن منور، سعدي، ناصرخسرو، فخرالدين علي صفي) 1
  احمدبن زيد طوسي  سعدي،  فخرالدين علي صفي، محمدبن منور،) 2
  ر، فخرالدين علي صفي، عنصرالمعالي كيكاووس، حسين واعظ كاشفيمحمدبن منو) 3
  فخرالدين علي صفي، حسين واعظ كاشفي، سعدي، عبدالحسين وجداني) 4

  :از ديدگاه ادبي همة موارد غلط است به جز  -7
  .حماسه به معني دالوري و شجاعت است و در اصطالح ادبي روايتي منطقي از تاريخ واقعي يك ملت است) 1
  .گيرد ادبيات عرفاني ما كه بسيار غني و گسترده است در حوزة ادبيات تعليمي قرار مي) 2
  .اند نامه هستند كه با زبان عاميانه و صميمي نگاشته شده ها در حقيقت بخشي از زندگي ها يا حسب حال سفرنامه) 3
  .ادبيات داستاني شامل قصه، داستان كوتاه و رمان است) 4

  است؟» غنايي، تعليمي، عرفاني«آثار به ترتيب نوع ادبي كدام   - 8
  الطير ديوان حافظ، كليله و دمنه، منطق) 2  گلستان سعدي، مثنوي مولوي، بوستان سعدي) 1
  ديوان حافظ، بوستان سعدي، گلستان سعدي) 4  نامه، اسرارالتوحيد گلستان سعدي، قابوس) 3
  



                                      )1(و نگارش ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحه 

  :هاي مقابل همة ابيات كامالً درست است به جز آرايه  -9
  )كنايه، جناس همسان(چرا گويي كه تا هستي به غم بنشين كه بنشانم / چه فرمايي كه از هستي طمع بركن كه بر كندم ) 1
  )استعاره، حسن تعليل(دورم ز خويشتن كرد با صد هزار خواري / شاخ گلي كه آبش از جوي ديده دادم ) 2
  )استعاره، مجاز(ان نرگس جادوي تو بود انگيز جه فتنه/ عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت ) 3
  )تشبيه، تناقض(كه خار دشت محبت گل و ريحان است / سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست ) 4

  :هاي ادبي است به جز بيت زير داراي همة آرايه  - 10
  »پرورد دامن من گل صبر مي    من آزاده از خاك آزادگانم«  
  استعاره، تشبيه، كنايه، مراعات نظير) 2  تشخيص، مجاز، ايهام تناسب، كنايه) 1
  استعاره، مجاز، ايهام، تشبيه) 4  تشخيص، تشبيه، ايهام تناسب، تكرار) 3

  هاي مقابل كدام بيت كامالً درست است؟ آرايه  -11
  )آميزي، تشبيه حس(ها ربايند آشيانم را  زدست يكدگر گل/ من آن رنگين نوا مرغم كه در هر گلشني باشم ) 1
  )تضاد، استعاره(كه اين معامله بيرون ز كفر و ايمان است / شق زلف و رخت فارغم ز دير و حرم به ع) 2
  )كنايه، مجاز(ها  كوته نظري باشد رفتن به گلستان/ تا خار غم عشقت آويخته در دامن ) 3
  )جناس، تشبيه(كه حق صحبت مهر و وفا نگه دارد / سرو زر و دل و جانم فداي آن ياري ) 4

  است؟) عيني، ذهني، ذهني، عيني ـ ذهني(ع نوشتة كدام گزينه به ترتيب نو  -12
معلوم نيست چه كسي و با چه نيتي اين كاله را ! عجب، چه كالهي: همين كه مداد را ديد آهي كشيد و گفت) الف  

  !بر سرش گذاشته
آموزان براي به دست  دانش اگرچه. شود و نه خودكار هاي آغازين دبستان استفاده از مداد توصيه مي در سال) ب  

  .بخش است صبرند و به خيال خودشان نوشتن با خودكار برايشان لذت گرفتن خودكار بي
ديوارهايي چون قهر، نفرت، . ترند ديوارهاي ديگري هم داريم كه به مراتب از ديوارهاي سنگي و آهني سخت) ج  

  ...بدبيني و
زمين هنوز دور بود و انديشة من بر چهرة مواج . امش به خود گيردآنكه دريا از آمدنش رنگ آر دميد بي  سپيده) د  

  .ها در نوسان آب
  ج، الف، د، ب) 4  ب، ج، الف، د) 3  ب، ج، د، الف) 2  ج، د، الف، ب) 1

  :ها است به جز هاي معنايي عامل پيوند جمله در متن زير، همة رابطه  -13
هاي تازه  در منزلگاه. را در مدتي كمتر از دو ماه پيموديمفاصلة سردسير و گرمسير . سفر پاييزي ايل فرا رسيد«  

ناگهان ميش زيباي درشتي . به مرغزارهاي قشنگ فرود آمديم. به كوهسارهاي بلند صعود كرديم. چادر برافراشيتم
  ».بان گله بود پديدار شد كه ديده

  تضمن) 4  تناسب) 3  تضاد) 2  ترادف) 1
  :تلفظي هستند به جزها تمام واژگان دو  در همة گزينه  -14

  آموزگار، دودمان، گفتمان) 2    سازمان، پروردگار، آسمان) 1
  باغبان، كردگار، سازگار) 4    يادگار، ارجمند، مستمند) 3

  شيوة بيان در كدام گزينه بالغي است؟  -15
  گوي و من خاموش مرغ تسبيح    گفتم اين شرط آدميت نيست) 1
  ا عزاي اشرف اوالد آدم استگوي  جن و ملك بر آدميان نوحه كنند) 2
  كه رود هم در اين هوس بر باد  روي در خاك رفت و سر نه عجب) 3
  .شود هاي شوق در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم رها مي هاي اسيرم، همچون پروانه نگاه) 4



                                      )1(و نگارش ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحه 

  نقش واژة مشخص شده در مقابل كدام گزينه غلط است؟  -16
  )متمم(نگذشته است هرگزم به ضمير  آنثل كه م  از آن ضمير صواب آن اثر همي بينم) 1
  )مفعول(به خون نيااليي  مدستتا تو     من ز دست تو خويشتن بكشم) 2
  )نهاد(ت چه وصف بگويم تو، خود، در آينه بين منَ  آيي چنان كه در نظري در صفت نمي) 3
  )نهاد(است او از راه ديگر آيد  شبروگفتا كه   گفتم كه بر خيالت راه نظر ببندم) 4

  شود؟ در كدام گزينه هر سه نوع واژة غير ساده يافت مي  -17
  .دهندة او نيست اي نشان اي نشانة پروردگار است، اما هيچ آفريده هر آفريده) 1
  .چمنزارها غرق در شبنم بودند. باختند ها يك يك رنگ مي ستاره. لرزيد آسمان در انتظار سپيده دم مي) 2
  .انگيز است فايي گسترة تو دلاي زيباي عاشقانة زمين، شكو) 3
  .سنگ فاتح چين قرار داشت. در برابر زائر نامدار كه زانو بر زمين زده و سر فرود آورده بود) 4

  هاي مشخص شده كدام است؟ در بيت زير به ترتيب نقش واژه  -18
  »دادند محيات آبواندر آن ظلمت شب   دادند موقت سحر از غصه نجات دوش«  
  مفعول، نهاد، مفعول  نهاد،) 2    عول، متممقيد، مفعول، مف) 1
  اليه اليه، متمم، مضاف قيد، مضاف) 4    اليه، نهاد، مفعول نهاد، مضاف) 3

  :ها ابيات تناسب مفهومي دارند به جز در همة گزينه  -19
  پشت دمقبل آن كز خداي گير  تو مرا كشتي و خداي نكشت) الف  
  در بيابانت دهد باز كه ايزد  كن و در دجله انداز تو نيكي مي) ب  
  تو شري جز شرّت نيايد پيش  گفت اگر خير هست خير انديش) ج  
  اش با ديدة مؤمن سپرد جلوه  حق جهان را قسمت نيكان شمرد) د  
  الف و ب) 4  ب و د) 3  ب و ج) 2  الف و د) 1

  مفهوم مقابل كدام گزينه غلط است؟  -20
  )سختي كشيدن در راه عشق(ها  باشد سهل است بيابان چون عشق حرم/ گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد ) 1
  )تسليم محض(بگفت اين چشم ديگر دارمش پيش / بگفتا گر كند چشم تو را ريش ) 2
  )خشم انقالبي(قهر تو كوه كن ) تندباد(سهل است، هست صرصر / گيرم كه دشمنت به صالبت شود چو كوه ) 3
  )ارزشي ماديات بي(خود نيامدي از دگران  نوبت به تو/ در طبع جهان اگر وفايي بودي ) 4

با كدام بيت قرابت » شك جان جاني يقين دارم كه بي  هر آن وصفي كه گويم بيش از آني«بيت   -21
  مفهومي دارد؟

  داني بگو حال دانم تو مي نمي    كس ندارم اين پروبال من بي) 1
  ايم نيديم و خواندهاند و ش وز هر چه گفته  اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم) 2
  تويي هم آشكارا، هم نهانم    زهي گويا زتو كام و زبانم) 3
  لب خموش و دل پر از آوازها  بر لبش قفل است و در دل رازها) 4

  :شود به جز استنباط مي» تأكيد بر قناعت«از مفهوم همة ابيات   -22
  بينم ن مرهم نميكنم با زخم چو تحمل مي  بينم كنم با درد چون درمان نمي قناعت مي) 1
  بايد كه ببندد كمر خدمت و طاعت  آن را كه ميسر نشود صبر و قناعت) 2
  ناتواني را قناعت خوانده است  هر كه در قعر مذلّت مانده است) 3
  قدر آبي كه هست در رويم بريزم اين  ام كه براي حطام بر در خلق من آن ني) 4
  



                                      )1(و نگارش ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحه 

  .ديگر تناسب معنايي دارندبا يك............. همة ابيات به استثناي   -23
  بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد  آب اجل كه هست گلوگير خاص و عام) 1
  بر دولت آشيان شما نيز بگذرد  وين بوم محنت از پي آن تا كند خراب) 2
  اين عوعوِ سگان شما نيز بگذرد  در مملكت چو غرش شيران گذشت و رفت) 3
  سختي كمان شما نيز بگذرد تا  بر تير جورتان ز تحمل سپر كنيم ) 4

قصة حال يوسف را نيكو نه از حسن صورت او گفت بلكه از حسن سيرت او گفت؛ زيرا كه نيكو خو، «مفهوم عبارت   -24
  شود؟ از كدام گزينه دريافت مي» بهتر هزار بار از نيكو رو

  كند آيينه هر چه ديد فراموش مي  صورت نبست در دل، كينة كسي) 1
  كوش تا روي از او نه برتابي    رت اندر او يابيهر كه اين سي) 2
  ظاهر و باطنت بگيرد نور    از گنه چون به توبه گردي دور) 3
  معنيت از صورت نرست؟ جان بي  چند صورت آخر اي صورت پرست) 4

  شود؟ به ترتيب در كدام گزينه يافت مي» ناپذيري توصيف  هيبت و رحمت، عظمت، آگاهي بخشي،«مفاهيم   -25
  .توان به شمشير دريايي را شكافت چگونه مي) الف  
  .خروشيد كلمات كودكانه تراويد از آن دهان كه هرّاي شير مي) ب  
  .وزني افتاد شعر سپيد من، روسياه ماند كه در فضاي تو به بي) ج  
  .تر است اي هزار بار خيبري ، گشودهما دري كه به باغ بينش) د  
  ج، ب، الف، د) 4  الف، د، ب، ج )3  د، ج  ب، الف،) 2  د، ج، الف، ب ) 1

  

  

     )1( زبان قرآن ،عربي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
 
 

  : ﴾خلقَ ﴿ُقل سيروا في األرض فانظروا کيف بدأ ال  -۲۶
                     ! در زمين سير كنيد و بنگريد كه چطور خلقت شروع شده است: بگو) 1
  !در جهان بگرديد و ببينيد كه چطور آفرينش را شروع نموده است: بگو) 2
  !                   در زمين سير كنيد و بنگريد كه آفرينش چگونه آغاز شده بود: بگو) 3
                              !         در زمين بگرديد و ببينيد كه چگونه خلقت را آغاز كرده است: بگو) 4
  : »!دث کّل سنةکان الغّواصون ُيحاولون أن يتعّرفوا علی الّتّيارات البحرّية اّلتي َتح«  -۲۷

  !هد آشنا شوندد كردند كه با جريانات دريايي كه هر ساله رخ مي تالش مي ها غواص) 1
  ! دهد آشنا گردند هاي دريايي كه همه سال رخ مي كنند كه با جريان غواصان سعي مي) 2
  ! كنند افتد، آشنايي پيدا هاي دريا كه هر سال اتّفاق مي كنند كه با جريان غواصان تالش مي) 3
  !افتد، آشنا شوند كردند كه با جريانات دريا كه همه ساله اتّفاق مي غواصان سعي مي) 4
  ...ها دلفين: »!الّدالفين تأخذ اإلنسان إلی مکان سقوط الّطائرات أو مکان غرق الّسفن في البحار و المحيطات«  -۲۸

  !كنند ها راهنمايي مي در درياها و اقيانوس ها انسان را به مكان افتادن هواپيماها و مكان غرق شدن كشتي) 1
  ! كنند ها راهنمايي مي ها در درياها يا اقيانوس انسان را به محل سقوط هواپيماها يا محل غرق گشتن كشتي) 2
  !برند ها مي ها در درياها و اقيانوس انسان را به مكان سقوط هواپيماها يا مكان غرق شدن كشتي) 3
  !برند ها مي ها در درياها يا اقيانوس ادن هواپيماها و محل غرق گشتن كشتيانسان را به محل افت) 4

   ٣۵ - ٢٦( من أو إلی العربّيةعّين األصّح و األدّق في الجواب للترجمة(  
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جادل الملك بعض جنوده و منعهم من العبور عن المستنقع و لکّنهم عبروا منه و بهذا العمل أخرجهم الملك من «  -۲۹
  : »!جيشه

نع كرده بود عبور كردند و به خاطر ايـن كـار، پادشـاه    برخي از سربازان با پادشاه مجادله كردند و از باتالقي كه آنها را از آن م) 1
  !  آنان را از ارتش خود بيرون كرد

پادشاه با برخي از سربازانش مجادله كرد و ايشان را از عبور از مرداب منع كرد ولي ايشان از آن گذشتند و با اين كار، پادشـاه  ) 2
  ! آنها را از ارتش خويش بيرون كرد

سربازانش بحث كرد و آنها را از گذشتن از تنگه بازداشت اما آنها از آن عبور كردند و پادشاه با اين كـار آنهـا    پادشاه با برخي از) 3
  !را از ميان سپاه خويش اخراج كرد

، پادشاه با برخي از سربازان سپاه مجادله كرد و آنها را از عبور كردن از مرداب منع كرد ولي آنها از آن گذشتند و بـا ايـن كـار   ) 4
  !   پادشاه آنان را از سپاه اخراج كرد

  ...آنها: »!إّنهم يسکنون في بناء له تسع طبقات و في الّطبقة الّسابعة منه اّلتي فيها سّت غرف کبيرة«  -۳۰
   !كنند در ساختماني كه نه طبقه دارد و در طبقة هفتم از آن، كه در آن شش اتاق بزرگ است، زندگي مي )1
  !كنند ت طبقه دارد و در هفتمين طبقه از آن و در اتاق بزرگ ششم از آن، زندگي ميدر ساختماني كه هف) 2
  !داتاق بزرگ وجود دار ششو در آن،  كنند زندگي مي هفتم ةطبقه است، در طبقنه در ساختماني كه ) 3
   !   كنند در ساختماني كه هفت طبقه است و در نهمين طبقه آن و در اتاق بزرگ ششم از آن، زندگي مي )4
هذاِن األخوان سوف ينجحان في حياتهما و يصالن إلی أهدافهما ألّنهما ُيطالعان دروسهما کّل يوم بالرغبة و «  -۳۱

  :»!الّسرور
سهايشـان را بـا رغبـت و     اين دو برادر در زندگي خود پيروز خواهند شد و به هدفشان خواهند رسيد، زيـرا آنـان همـه روزه در   ) 1

  !دكنن خوشحالي مطالعه مي
هايشان را همه روزه بـا رغبـت و    اينها برادراني هستند كه در زندگي موفّق خواهند شد و به هدفشان خواهند رسيد، زيرا درس) 2

  !كنند خوشحالي مطالعه مي
هايشـان را هـر روز بـا رغبـت و      اين برادران در زندگي خويش موفّق خواهند شد و به اهدافشان خواهند رسيد، زيرا آنهـا درس ) 3
  ! كنند وشحالي مطالعه ميخ
هاي خود را با ميل  رسند، زيرا آنها هر روز درس هايشان مي شوند و به هدف اين دو برادراني هستند كه در زندگيشان موفق مي) 4

  !كنند و شادي مطالعه مي
  ...آيا: »!أ تصّدقيَن َأّن األعاصير الّشديدة تسحب األسماك من أعماق البحر إلی الّسماء؟«  -۳۲

  !كنيد كه گردبادهاي شديد ماهيان را از اعماق دريا به آسمان بكشند؟ باور مي )1
  !كشند؟ ها را از عمق درياها به آسمان مي گردبادهاي تند ماهيكني كه  باور مي) 2
  !كنيد كه گردبادهاي تند ماهيان را از اعماق دريا به آسمان بكشند؟ ميباور ) 3
  !كشند؟ ها را از اعماق دريا به آسمان مي ماهيكني كه گردبادهاي شديد  باور مي) 4

   :الّصحيح عّين  -۳۳
  !در كتابخانه دانشگاه متن زيبايي را دربارة فضيلت مادر يافتيم :!في مکتبة الجامعةحول فضيلة األّم  جميل عن نّص  بحثنا) 1
  !لطفاً كليد اتاق نهم را به ما بده: فتيمبه مسئول پذيرش گ !:اسعةالغرفة التّ  مفتاح ا رجاءأعطن :ستقباللمسؤول اال ناقل) 2
  !شود ها پيدا مي داني كه چشمة حيات گاهي درون تاريكي آيا مي!: لماتفي الظّ  قد ُتفتَّش حياةهل تعلم أّن عين ال )3
  !شن كنرو علم و يقينرا به نور  هايمان ها و چشم پروردگارا؛ دل !:قينقلوبنا و عيوننا بنور العلم و الي رّبنا نوَّرَ ) 4
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  : عّين الّصحيح  -۳۴
  ! ام گربة زيبايي دارم كه آن را بسيار دوست دارم از دوران كودكي !:لي قّطة جميلة منُذ الّصغر أحّبه کثيراً ) 1
پرسـت هسـتند شخصيتشـان را در هـر      برخي مـردم ماننـد آفتـاب    !:بعض الّناس کالحرباء تتغّير شخصّيُتهم في کّل موقف) 2

  !دهند موقعيتي تغيير مي
اين دسـتبندي قـديمي اسـت و سـال سـاخت آن بـه قـرن         :!هذا الّسوار عتيق و ترجع سنة صنِعه إلی القرن الّسـابع عشـر) 3

  !گردد هفدهم بر مي
هرگاه سعي كردم كه كارهاي بـد خـود را اصـالح كـنم، مرتكـب       !:کّلما حاولُت أن أصلح أعمالي الّسّيئة، ارتکبُت ذنبًا آَخـر) 4

  !   شدمگناهان ديگري 
  : »!گذاريم آزادي عقيدة مردم احترام ميما با نگه داشتن عقيدة خويش به «  -۳۵

         !نحن احترمنا حّرّية العقيدة للّناس مع احتفاظ عقائدنا) 1
  !نحن نحترم حّرّية العقيدة لآلخرين مع احتفاظ عقائدنا) 2
   !  نحن احترمنا حّرّية العقيدة للّناس مع احتفاظ عقيدتنا) 3
  !نحن نحترم حّرّية العقيدة للّناس مع احتفاظ عقيدتنا) 4
  
  

الملك أن  كفي يوم من األّيام أراد ذل. و کبيرة جّدًا و له قوٌم صالحون واسعةفي قديم الّزمان کان ملك شاّب يحكم دولة «
قدماه بسبب المشي الکثير  توّرمتمن خاللها أماكن و أسرار جديدة، ولكن حين عودته  يكتشفيقوم بسفرة بّرّية طويلة 

عندما عاد الملك إلى قصره الکبير جلس علی عرشه و فكَّر كثيرًا في هذه القضية، و في الّنهاية . علی الّطرق الّصعبة
أصدر حکمًا بِستر جميع شوارع و طرق المدينة بالجلد، حّتی ال تتأّذی أقدامه مّرة أخری في سفراته، و لكن أحد وزرائه 

فكانت هذه ..! كرة أفضل بكثير، و هي أن يقوم بُصنع قطعة جلد صغيرة فقط و وضعها تحت عرش الملكِاقترح عليه ف
 » )!کفش: ِج الحذاء(بداية ُصنع األحذية 

 : عّين الّصحيح  -۳۶
  !الّطرقمن الحاکم أن يسّهل المشي في  القومطلب  )1
  !کان وزراء الحاکم يفّکرون في تسهيل حياة الّناس) 2
  !ستر الّشوارع و الّطرق بالجلد أبداً ما حدث  )3
  !في أواخر عمرهك الحكم ذلالحاکم أصدر  )4
  : الخطأعّين   -۳۷

      !أحياناً  الّسفراتمن خالل  أسرار جديدةُتکتشف  )1
  !القضية بعد الّرجوع من الّسفر حول كفّکر المل )2
    !إّن الحاکم کان يقبل اآلراء و االقتراحات )3
  !نت ُصنع الحذاء للحاکمفکرة الوزير کا )4
  » .... !بحث عن حّل للمشکل  كالمل«: للفراغ الخطأعيِّن   -۳۸

  !ألّنه وصل إلی قصره بعد زمن طويل )2       !کانت صعبة جّداً  الّطرقألّن بعض  )1
  !أثناء الّسفر توّرمتکانت قد يه ألّن قدمَ  )4             !ألّنه کان يحّب أن يواصل رحالته )3

   ّ٤١-٣٦(ثم أجب عن األسئلة  یّص الّتالاقرأ الن(  
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  :المناسب لمفهوم الّنّص  عّين  -۳۹
  !إّن الحاجة ُأّم االختراع )2    !من جدَّ َوجدَ  )1
  !العاِلم بال عمٍل کالّشجر بال ثمرٍ  )4  !من فکَّر في بداية األمر ما ندم )3
  :»يکتشف«  -۴۰

 أماکن: فعل و فاعله/ معلوم  ـ )ک ش ف :حروفه األصلّية(ثالثي مزيد  ـمضارع ) 1

  فعٌل و فاعل/  معلوم ـ )َکْشف: مصدره(مزيد ثالثي  ـ للغائب ـفعل مضارع  )2
  الجملة فعلّية فعل و مع فاعله/ معلوم  ـمجّرد ثالثي  ـللغائب  ـ مضارع) 3
   الجملة فعلّية) / کتشافا: کتشف، مصدرها: ماضيه(مزيد ثالثي  ـ فعل مضارع) 4
  :»توّرمت«  -۴۱

  قدما: فعل و فاعله) / و ر م: صلّيةحروفه األ( »تفّعل«مزيد ثالثي من باب  ـ للغائبة) 1

  فعلّيةمع فاعله جملة فعٌل و ) / تورُّم: ورِّم، مصدرهيُ : مضارعه(مزيد ثالثي  ـ فعل ماض )2
  قدما: فاعله/ معلوم  ـ) َتفعيل: مصدره علی وزن(مزيد ثالثي  ـ فعل مضارع) 3
  فعلّيةالجملة  فعل و/ معلوم  ـ حرف واحدبزيادة مزيد ثالثي  ـللغائب  ـ مضارع) 4
  :»واسعة«  -۴۲

 »دولة«و موصوفه  صفة) / المزيد الّثالثي الفعلمن ( مؤّنث ـ مفرد) 1

  »يحکم«مفعول لفعل ) / و س ع: حروفه األصلّية(اسم فاعل  ـمفرد مؤّنث  )2
  »دولة«و موصوفه  صفة/  )من الفعل المجّرد الّثالثي(اسم فاعل  ـمفرد مؤّنث ) 3
  »يحکم«لفعل  مفعول) / وسَّعَ : فعله الماضي(فاعل  اسم ـمفرد  ـاسم ) 4
  :في ضبط حركات الكلمات اْلخطأعّين   -۴۳

  !َموِعُد الَفُطوِر في الُفنُدِق َيبَدُأ ِمَن الّساِبَعِة َصباحاً  )1
ياَضِة َبعَد انِتهاِء الُمساِبقاِت  )2   !ُتغَسُل َمالِبُس الرِّ
  !لَحَيواناِت ِلِالبِتعاِد َعِن ِمنَطَقِة الَخَطرِ الُغراُب ُيَحذُِّر ِبَصوِته َبقيََّة ا )3
  !ِك أنواٌع ُمخَتِلَفٌة َتعيُش في األنهاِر و الِبحاِر و الُمحيطاِت ِلألسما) 4
  

  
  : للّتوضيحات الّتالية اْلخطأعّين   -۴۴

  !    ةالعربيّ  أشعار فارسّية ممزوجة بالکلمات: ّمعاتملالْ  )1
  !عن اهللا و يسّبب دخوله في الّنارما ُيبعد اإلنساَن : ّذَنبال )2
 !     ما ُيؤخذ من البقرة و ُينَتج منه الُجبن و الّزبدة: الحليب )3
  !»نائم«اّلذين رقدوا و ال يسمعون شيئًا و مفردها : الّنيام )4
  :أقلّ عّين ما فيه جمع الّتکسير   -۴۵

  !إلی من أرسلَت الّرسائل اّلتي أخذَتها مّني يوم األربعاء )1
  !أعطانا المدير هدايا ثمينة تقديرًا لجهودنا في الّدراسة )2
  !  ما وجد األطّباء حّتی اآلن دواء لمعالجة آالم الکورونا )3
  !أغلقت أبواب الّدخول إلی مرقد األئّمة بعد شيوع الکورونا )4

   ٥٠-٤٤( ةيالتّاللجواب عن األسئلة لعّين المناسب(  
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  :فيه مصدر مزيد ليسعّين ما   -۴۶
  !في الّدنيا باإليمان و العمل الّصالحك زيِّن نفس )1
  !کمِّلوا الفراغات الّتالية بالمترادفات المناسبة )2
  !أخي األکبر موّظف االّتصاالت في مدينتنا )3
  !الّدلفين حيوان ذکّي يحّب مساعدة اإلنسان )4
  :عّين نون الوقاية  -۴۷

  !يا أم؛ ال تتکّلمي عن محاسني أمام زميالتي دائماً  )1
  !المنزل دائمًا قبل الخروج عنك اشحني بّطارّية جّوال )2
  !هك أفضل من أن تعطيه من ال يستحقّ في قلب أن تدفني الحبّ  )3
  !الحينك الصّ إلهي هب لي علمًا في ديني و ألحقني بعباد )4
  :فاعله ال نعرفعّين ما   -۴۸

  !                                            »مكمطر السّ «الّناس ُيسّمون هذه الّظاهرة  )1
  ! ت ُتعّلمن أوالدهم مکارم األخالقاألّمهات الفاضال )2
!                                                                                 ال تنظر إلی کثرة صالة الّناس بل ُانُظر إلی صدقهم )3
  ! الفيل حيوان عظيم نزِّلت سورة باسمه في القرآن )4
  :في المعنی لفاً مخت» علی«عّين حرف   -۴۹

  !ك أن تحزن فالخير في ما وقعأخي؛ ليس علي )1
  !علی اإلنسان أن يجالس الّصالحين دائمًا في حياته )2
  !علی اهللا في کّل األمور توّکلي و أسأله الغفران )3
  !        علی المسلمين الّتعاون معًا إلحياء مکارم األخالق )4
  : معاً ل و اسم المفعول فيها اسم الفاع ما جاءعّين عبارة   -۵۰

  !عة في مطابع البالدمتنوّ  مينبمضا ثيرةكتب ك ُتطبع )1
  !إّن منزل القرآن هو خالق الّسماوات و األرض )2
  !يکون المشاهير أسوة بعض الّطّالب في دراستهم )3
  !الملّونةأکِمل الفراغات الّتالية بالکلمات  )4

  
     )1(دين و زندگي 
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، »چه ارتباطي با موضوع هدف زندگي دارد؟ ،هم پيش ماست صد آمد، نود كه چون«شعر  مصرع اگر از ما بپرسيد  -51

  دهيم؟ چه پاسخي مي
  .طلبي است بايد هدف جامع انتخاب كند تانسان بايد برترين هدف را برگزيند و اين كه او داراي گرايش به نهاي) 1
  .وجو كند انسان نبايد به دنيا راضي شود و به آن اكتفا كند، بايد سنت و پاداش اخروي را جست) 2
  .بيني خويش هدف صحيح را برگزيند و به سوي او حركت كند با نوع نگرش و جهان) 3
  .كسب مال و ثروت كه فرعي هستند كمتر توجه شودالزمه تقرب به خداوند متعال اين است كه كارهايي مانند ) 4
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يك از  دارد، به كدام را بيان مي» آيا گره از كار فرو بستة مؤمني گشودي؟«جمله ) ع(آنجا كه اميرالمؤمنين علي   -52
است و چرا بايد پس از موفقيت در انجام عهد خود با خدا سپاسگزار هاي رسيدن به قرب الهي اشاره كرده گام

  باشيم؟ خداوند
  .ايم قبل از اينكه به حسابمان رسيدگي شود، به آن رسيدگي كنيم مراقبت ـ زيرا توانسته) 1
  .هاست دانيم خداوند بهترين پشتيبان ما در انجام پيمان مراقبت ـ زيرا مي) 2
  .هاست دانيم خداوند بهترين پشتيبان ما در انجام پيمان محاسبه ـ زيرا مي) 3
  .ايم قبل از اينكه به حسابمان رسيدگي شود، به آن رسيدگي كنيم نستهمحاسبه ـ زيرا توا) 4

  كند و كدام آيه قرآني مؤكّدآن است؟ كدام وديعه الهي در پيمودن راه حق به انسان كمك مي  -53
  ﴾امهفس اللوال اقسم بالنّ﴿ـ . ها و زيبايي است نفس سرزنشگري كه برخاسته از گرايش انسان به نيكي) 1
  ﴾بيل اما شاكراً و اما كفوراًا هديناه السانّ﴿ـ . ها و زيبايي است رزنشگري كه برخاسته از گرايش انسان به نيكينفس س) 2
  ﴾ا شاكراً و اما كفوراًبيل اما هديناه السانّ﴿سرمايه بيروني يا همان پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوز ـ ) 3
  ﴾ امهفس اللوال اقسم بالنّ﴿ان پاك و دلسوز ـ سرمايه بيروني يا همان پيامبران و پيشواي) 4

در كالم نوراني قرآن كريم چه چيزي نشانگر اين است كه خداوند متعال براي انسان در نظام هستي جايگاه خاصي   -54
  دارا است؟

  .ها را به انسان داده است ها و توانايي و استعدادهايش و چگونگي به كارگيري اين سرمايه  توانايي شناخت سرمايه) 1
  .توانايي شناخت موانع حركت انسان در مسير قرب به خداوند و نحوة مقابله يا اجتناب از اين موانع به انسان داده شده است) 2
  .گزينش راه رستگاري و راه شقاوت با استفاده از سرماية عقل توانايي تشخيص راه غلط از بد و) 3
  .مندي انسان از آنچه در آسمان و زمين برايش قرار داده شده است توانايي بهره) 4

  قرآن كريم به طالبان مستمر نعمت و پاداش چه سفارشي دارد؟  -55
1 (﴿الّ بالحق﴿ )2    ﴾نيامن كان يريد ثواب الدما خلقنا هما ا﴾  
3( ﴿4  ﴾نيا و االخرةفعنداهللا ثواب الد( ﴿ماوات و االرض و ما بينهما العبينو ما خلقنا الس﴾  

گوييم و كدام روايت با آن   در پاسخ چه مي» شود؟ آيا ارتباط برزخيان با دنيا كامالً قطع مي«: اگر از ما بپرسند  -56
  آوايي دارد؟ هم

  ».توانند پاسخ دهند ان به اين كالم از شما شنواترند و فقط نميقسم به كسي كه جانم در دست اوست، ايش«بله ـ ) 1
  ».توانند پاسخ دهند قسم به كسي كه جانم در دست اوست، ايشان به اين كالم از شما شنواترند و فقط نمي«خير ـ ) 2
  ».گذارند حساب او نيز مي هر كس سنت زشتي را در بين مردم مرسوم كند تا وقتي مردمي بدان عمل كنند گناه آن را به«بله ـ ) 3
  ».گذارند هر كس سنت زشتي را در بين مردم مرسوم كند تا وقتي مردمي بدان عمل كنند گناه آن را به حساب او نيز مي«خير ـ ) 4

كدام عبارت قرآني مؤيد وجود حجاب ميان زنان مسلمان صدر اسالم است و كدام صفت خداوندي با آن ارتباط   -57
  دارد؟

  ـ علم و حكمت الهي ﴾نَّهِببي من جال عليهنّيدنين ﴿) 1
  ـ غفار و رحيم بودن خداوند ﴾نَّهِببي من جال يدنين عليهنّ﴿) 2
  ـ غفار و رحيم بودن خداوند ﴾ذلك ادني ان يعرفن و ال يؤذين﴿) 3
  ـ علم و حكمت الهي ﴾ذلك ادني ان يعرفن و ال يؤذين﴿) 4
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اي عمل  آخرت را قبول دارند ولي در زندگي خويش به گونه  گويند نكه ميبرخي از افراد با اي«علت اين انديشه كه   -58
  كدام است؟» كنند كه گويي آخرتي در پيش نيست مي

گيرنـد و سـرگرم امـور مختلـف      نهايت طلبي و ميل به جاودانگي، راه غفلـت از مـرگ را در پـيش مـي     به علت داشتن ميل بي) 1
  .شوند مي
  .دهند شود لذا شادابي و نشاط زندگي را از دست مي ارزش مي گ، زندگي چند روزه برايشان بيبه علت عدم رهايي از فكر مر) 2
  .شوند دهند و از ياد آخرت غافل مي ها، دنيا را معبود و هدف خود قرار مي اين افراد به دليل فرو رفتن در هوس) 3
  .از نيست و دچار سردرگمي هستندبا اينكه به رحمت و لطف الهي اميد دارند ولي اعتقادشان عمالً كارس) 4

گوييم چه پيامدي را به دنبال خواهد  كوچك نشماردن نماز و درك صحيح داشتن نسبت به آنچه كه در نماز مي  -59
  داشت؟

  .اند، قرار نخواهيم داد خود را در زمرة كساني كه خدا به آنها خشم گرفته يا راه را گم كرده) 1
  .برخي مكروهات هم به تدريج دور خواهيم شد نه تنها از گناهان كه حتي از) 2
  .بنديم هاي انحرافي دل نمي به آنچه كه در مقابل خداوند قرار دارد، توجه نخواهيم كرد و به راه) 3
  .ايستيم و كمتر به كسب درآمد از راه حرام متمايل خواهيم شد در برابر منكرات مي) 4

  كند؟ چه موضوعي قابل برداشت است و ما را به رعايت چه كاري رهنمون مي ﴾قدم و اخَّرينبؤ االنسان يومئذ بما ﴿از آية شريفه   - 60
  امكان تغيير پروندة اعمال پس از مرگ ـ توجه به همراهي هميشگي اعمال انسان در آخرت) 1
  ثبت و محاسبه اعمال در قيامت ـ توجه به همراهي هميشگي اعمال انسان در آخرت) 2
  ال در قيامت ـ انجام اعمال خير در دنيا با بركات طوالني ثبت و محاسبه اعم) 3
  امكان تغيير پروندة اعمال پس از مرگ ـ انجام اعمال خير در دنيا با بركات طوالني ) 4

  به ترتيب كدام است؟» ترك عمدي روزة ماه رمضان«و » باطل كردن روزة ماه رمضان به سبب عمل حرام«كفارة دو عمل    - 61
  وزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقير ـ دو ماه روزه به ازاي هر روز يا اطعام شصت فقيرشصت روز ر) 1
  شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقير ـ دو ماه روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقير) 2
  اطعام شصت فقير دو ماه روزه به ازاي هر روز يا اطعام شصت فقير ـ شصت روز روزه به ازاي هر روز و) 3
  دو ماه روزه به ازاي هر روز يا اطعام شصت فقير ـ شصت روز روزه به ازاي هر روز يا اطعام شصت فقير) 4

به منصه ظهور رسيدن پيامد اعتقاد به آخرت در كدام عبارت قرآني متجلي است و خداوند در پاسخ به كافران كه   -62
  فرمايد؟ چه مي» حيات دنيايي ما نيست زندگي و حياتي جز همين زندگي و«: گويند مي

  .شوند اي است تا روزي كه برانگيخته مي گويند و پيش روي آنها برزخ و فاصله ـ اين سخني است كه مي ﴾ان الدار االخرة لهي الحيوان﴿) 1
  .گويند بلكه فقط ظن و خيال آنان است ـ اين سخن را از روي علم نمي ﴾ان الدار االخرة لهي الحيوان﴿) 2
  .گويند بلكه فقط ظن و خيال آنان است ـ اين سخن را از روي علم نمي ﴾فال خوف عليهم و ال هم يحزنون﴿) 3
اي اسـت تـا روزي كـه     گويند و پيش روي آنهـا بـرزخ و فاصـله    ـ اين سخني است كه مي  ﴾فال خوف عليهم و ال هم يحزنون﴿) 4

  .شوند برانگيخته مي
  انگاري غسل نكند تا وقت كم شود، چگونه است؟ او واجب است اما بر اثر سهلحكم صحيح روزة كسي كه غسل بر   -63

  .تواند تيمم كرده و روزه بگيرد اما درباره غسل نكردن دچار معصيت شده است مي) 1
  .تواند روزه بگيرد و بايد عالوه بر قضاي روزه، كفاره نيز بدهد نمي) 2
  .ة خود را بگيردتواند روزه بگيرد و بايد تنها قضاي روز نمي) 3
  .تواند تيمم كرده و روزه بگيرد و مرتكب معصيت نشده است مي) 4
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  دهند؟ درباره محافظت از اين گوهر مقدس چه تذكري مي) ع(اضمحالل عفت و حيا معلول كدام مورد است و امام صادق   - 64
  استفاده ناصحيح از نعمت زيبايي ـ دوري از خودآرايي براي جلب توجه ديگران) 1
  نما استفاده ناصحيح از نعمت زيبايي ـ نپوشيدن لباس نازك و بدن) 2
  نما افراط و تفريط در آراستگي ظاهري و باطني ـ نپوشيدن لباس نازك و بدن) 3
  افراط و تفريط در آراستگي ظاهري و باطني ـ دوري از خودآرايي براي جلب توجه ديگران) 4

كند مؤيد كدام استدالل قرآن كريم است و  محال و ناروا معرفي مي آنجا كه قرآن، واقع نشدن معاد را امري  -65
  هاي عقلي درباره معاد چه جايگاهي دارد؟ پاسخگويي به تمايالت و نيازها در استدالل

  امكان ـ عدالت خداوندي) 2    ضرورت ـ عدالت خداوندي) 1
  امكان ـ حكمت خداوندي) 4    ضرورت ـ حكمت خداوندي) 3

رسند در حالي كه مست نيستند و چه كساني از  ن كريم، چرا در روز قيامت، افراد مست به نظر ميبه فرموده قرآ  -66
  اند؟ وحشت رستاخير موعود در امان

  به دليل نامعلوم بودن زمان حسابرسي بزرگ ـ دانايان) 2  به دليل نامعلوم بودن زمان حسابرسي بزرگ ـ نيكوكاران) 1
  به خاطر هيبت و عظمت عذاب سخت قيامت ـ نيكوكاران) 4  قيامت ـ دانايان به خاطر هيبت و عظمت عذاب سخت) 3

  شود و مؤيد آن كدام است؟ ها براساس رفتارشان در كجا تعيين ميسرنوشت ابدي انسان   -67
  ﴾اراًنانما يأكلون في بطونهم ﴿زندگي دنيوي ـ ) 2  »الدنيا مزرعة االخرة«زندگي دنيوي ـ ) 1
  ﴾اراًنانما يأكلون في بطونهم ﴿زندگي اخروي ـ ) 4  »نيا مزرعة االخرةالد«زندگي اخروي ـ ) 3

ها چيست؟ و وسيله جلب توجه قرار دادن ظاهر خود، وجود  ترين ملت عامل مؤثر در تبديل مسلمانان به آراسته  -68
  كند؟ كدام ويژگي را در انسان نقض مي

  آراستگي پيشوايان دين و دعوت مردم به رعايت آن ـ عزت) 1
  آراستگي پيشوايان دين و دعوت مردم به رعايت آن ـ عفاف) 2
  نياز انسان به جلب مقبوليت و تحسين اطرافيان ـ عفاف) 3
  نياز انسان به جلب مقبوليت و تحسين اطرافيان ـ عزت) 4

مامان پيامبران و ا«دارد و علت اين عبارت كه   نتيجه ترفند سوگند دروغ خوردن بدكاران در كدام آيه تجلي  -69
  چيست؟» بهترين گواهان قيامت هستند

  .كنند اند و تمامي اعمال را ثبت و ضبط مي ـ همواره مراقب ﴾نختم علي افواههم﴿) 1
  .ـ از هر خطايي مصون و محفوظ هستند ﴾نختم علي افواههم﴿) 2
  .ـ از هر خطايي مصون و محفوظ هستند ﴾علونفيعلمون ما ت﴿) 3
  .كنند اند و تمامي اعمال را ثبت و ضبط مي ره مراقبـ هموا ﴾يعلمون ما تفعلون﴿) 4

كشد و پاسخ قطعي خداوند به دوزخيان  در بيان قرآن كريم، چرا آتش دوزخ از درون جان دوزخيان شعله مي  -70
  براساس علم الهي كدام است؟

  خواست به راه راست آيد؟ هركس ميـ آيا در دنيا به اندازه كافي به شما عمر نداديم تا . هاست زيرا حاصل عمل خود انسان) 1
  .گيريد ـ اگر به دنيا بازگرديد، همان راه گذشته را پيش مي. هاست زيرا حاصل عمل خود انسان) 2
  .گيريد ـ اگر به دنيا بازگرديد، همان راه گذشته را پيش مي. هاست زيرا حاصل نيات و افكار انسان) 3
  خواست به راه راست آيد؟ ا در دنيا به اندازه كافي به شما عمر نداديم تا هركس ميـ آي. هاست زيرا حاصل نيات و افكار انسان) 4

پرداختند، حضور داشت  كه در معبدي كه زن و مرد به عبادت مي ،گويد قرآن كريم درباره عفت چه كسي سخن مي  -71
  و اين موضوع مؤيد چيست؟

  د و ثمرات فردي و اجتماعي آندهندة ارزش باالي عفاف نزد خداون ـ نشان) س(حضرت مريم ) 1
  ـ ناسازگاري ادعاي سلب آزادي زنان با نگاه قرآن و سيره پيشوايان دين) س(حضرت مريم ) 2
  ـ ناسازگاري ادعاي سلب آزادي زنان با نگاه قرآن و سيره پيشوايان دين) ع(دختران شعيب ) 3
  ثمرات فردي و اجتماعي آن دهندة ارزش باالي عفاف نزد خداوند و ـ نشان) ع(دختران شعيب ) 4
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كند، چرا برخي با وجود  در بيان قرآن كريم وقتي خداوند براي اثبات قدرت الهي به خلق سر انگشتان اشاره مي  -72
  كنند؟ اينكه شك در وجود معاد ندارند، آن را انكار مي

  .خواهند بدون ترس از دادگاه قيامت در تمام عمر گناه كنند مي) 1
  .ان خويش اصرار دارندزيرا بر گناه) 2
  .چون مست و مغرور به نعمت هستند) 3
  .زيرا داراي ويژگي گناهكاري و متجاوز بودن هستند) 4

اگر قلب انسان با خدا باشد، كافي است و عمل به دستورات او ضرورتي ندارد، آنچه اهميت دارد، «: گويند برخي مي   -73
مؤيد » ما احب اهللا من عصاه«با كدام آيه در تقابل است و حديث  اين موضوع» درون و باطن انسان است نه ظاهر او

  هاي افزايش محبت به خداست؟ يك از راه كدام
  ـ پيروي از خداوند ﴾ ...خذ من دون اهللا انداداً اس من يتّو من النّ﴿) 1
  ـ محبت به خداوند ﴾ ...خذ من دون اهللا انداداً اس من يتّو من النّ﴿) 2
  ـ محبت به خداوند ﴾ ...ون اهللا فاتّبعوني حبن كنتم تل اقُ﴿) 3
  ـ پيروي از خداوند  ﴾ ...ون اهللا فاتّبعوني ن كنتم تحبل اقُ﴿) 4

پاسخ  داشتن شور و نشاط براي انسان معتقد به معاد و آگاهي از اينكه هيچ يك از كارهاي نيك در آن جهان بي   -74
  ت؟ماند، به ترتيب مؤيد كدام عبارات قرآني اس نمي

  ﴾ونجعال تر اينكم الوانّ﴿ـ  ﴾والهم يحزنون﴿ )2  ﴾ارجقين كالفُام نجعل المتّ﴿ـ   ﴾والهم يحزنون﴿ )1
  ﴾ونجعال تر اينكم الوانّ﴿ـ  ﴾فال خوف عليهم﴿ )4  ﴾ارجقين كالفُام نجعل المتّ﴿ـ  ﴾فال خوف عليهم﴿) 3

بازتاب كدامين عمل و  ﴾ناراً سيصلون سعيراً في بطونهم... ﴿ها در عبارت قرآني  گرفتار آمدن برخي از انسان  -75
  دربردارنده چه مفهومي است؟

  ـ عدم فريادرسي در قيامت. خوردن ربا و در نتيجه پذيرش دعوت شيطاني كه به انسان مسلط شده است) 1
  ـ ديدن باطن اعمال. خوردن ربا و در نتيجه پذيرش دعوت شيطاني كه به انسان مسلط شده است) 2
  ـ عدم فريادرسي در قيامت. اند ال يتيمي كه به ناحق اموالش را تصاحب كردهخوردن م) 3
 ـ ديدن باطن اعمال. اند خوردن مال يتيمي كه به ناحق اموالش را تصاحب كرده) 4
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76. It’s a mistake to think of Florida only in terms of its ----------. 

1) tourists attractive  2) attractive tourist  
3) a tourist attraction  4) tourist attractions 

77. I ---------- a terrifying dream when the alarm clock went off at six o’clock this morning. 
1) was going to have  2) was having 
3) have  4) would have 

78. He had thought long ---------- before getting involved with the project. 
1) hard 2) and hard 3) hardly 4) and hardly  

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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79. Mark: Hello, Sarah. Have you seen Jane? Where is she? 
 Sarah: Hi, Mark. Yes, she is ---------- the library. 

1) next to 2) in 3) to 4) on   
80. Parents and teachers are largely in agreement in terms of supporting the most recent ----

------ in modern languages in schools. 
1) developments 2) statements 3) contrasts 4) emphases  

81. This mystery email appears to have been a common sort of attempt to ---------- personal 
information from a wide range of people. 
1) type 2) gain 3) light 4) value 

82. We agreed to say nothing about Sara because we were ---------- of ourselves. We didn’t 
behave properly towards her. 
1) respectful 2) probable 3) domestic 4) ashamed 

83. He has a dynamic ----------, makes excellent decisions, and is a true leader. 
1) personality 2) preposition 3) strategy 4) comparison  

84. The company says passengers who would be affected by the delay are being notified at 
least two weeks ahead of any ---------- changes. 
1) attention 2) difference 3) revolution 4) schedule 

85. A: Do you have any ---------- for me so I can improve my writing? 
 B: Practice regularly and read more so you develop an eye for what effective writing 

looks like. 
1) destinations 2) suggestions 3) observations 4) populations  

86. The ---------- of the photograph was poor, and I couldn’t see much. 
1) medium 2) interest 3) opinion 4) quality 

87. An airplane landed ---------- on the runway last night, which woke all the neighbours. 
1) really 2) physically 3) recently 4) heavily 
 

Part B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 
which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 
The novel coronavirus is now a “public health emergency of international concern,” killing 
more than 1,600 people and infecting more than 69,000 worldwide.  

Why is this coronavirus different? There are many (88) ---------- of coronaviruses, 
including some that cause the (89) ---------- cold. But this deadly strain is called a “novel” 
coronavirus because it has not previously been identified in humans. 

(90) ---------- for novel coronavirus? Scientists are working on a vaccine, but don’t 
expect it anytime soon. 

The US National Institutes of Health is trying to (91) ---------- one, but says it will take 
at least a few months before clinical trials start and (92) ---------- a year until a vaccine 
might actually become available. 
 

88. 1) works            2) combs           3) drops          4) kinds           
89. 1) amazing            2) pleasant           3) national           4) common 
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90. 1) To be a vaccine            2) A vaccine is there  
 3) Is there a vaccine   4) There is a vaccine 
91. 1) experience            2) develop           3) protect          4) contrast 
92. 1) more than            2) the most of          3) as many as      4) more and more 
 

Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 

Passage1: 

Despite the many medical advances made in recent times, there is still no widely accepted 
theory on why we age. One hypothesis is that as we age, our internal organs gradually lose 
their ability to function effectively. Therefore, if our immune or nervous system degrades, 
the result could produce characteristics that we normally associate with aging. A related 
theory considers cell division and states that our cells can only divide a limited number of 
times before dying. This has been proven with certain cells grown in culture in 
laboratories. Thus, it may be that as cells reach their reproductive limit and die, the body 
ages. This limit can also be affected by genetic mutations which can shorten the cell’s 
lifespan. The only exception to this is, unfortunately, cancer cells, which seem to be able to 
reproduce indefinitely. There is exciting research being conducted now that looks at how 
cancer cells reproduce. The aim, of course, is to find a cure for cancer, but if we could find 
a way to stimulate the body’s healthy cells to reproduce indefinitely, or at least extend the 
number of times they divide, then a side benefit of such research could be much longer, 
and healthier, lives. 
 

93. This article is mainly about ----------. 
1) cancer  2) aging 3) cell division  4) medical research 

94. What is the link between cancer research and aging? 
1) both affect the body’s internal organs  
2) both involve a cell’s ability to reproduce 
3) since cancer is a leading cause of death, then by stopping cancer we can extend 

people’s lives 
4) research into aging might lead to a cure for cancer 

95. The primary focus of cancer research is ----------. 
1) to cure cancer 
2) to stop cells from dividing indefinitely 
3) to extend reproductive cell processes 
4) to stimulate the body’s defenses to stop unlimited cell division 

96. How do you think the author feels about the link between cancer research and aging? 
1) positive 2) neutral 3) indifferent 4) confused 
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Passage2: 

Thomas Edison was called the Wizard of Menlo Park because he found a simple, efficient 
way to light up a room at night. By 1877, many other scientists had been successfully 
using electricity for light, but their inventions were not practical for home use. Edison’s 
patient experimenting resulted in an easy-to-use light bulb, which produced just enough 
light for a room in a house. Edison’s victory came in December of 1879 when he used a 
piece of carbonized (burned) cotton thread as the filament or wire in the bulb. An electric 
current passing through the thread made it shine. 

 

97. In 1877, electricity was not used to light homes because ----------.   
1) electric power hadn’t been invented yet  
2) there were no practical electric light bulbs  
3) people were afraid to use electric light bulbs  
4) no one had experimented with electricity 

98. The word “which” in line 4 refers to ----------. 
1) light bulb          2) current         3) light        4) use 

99. Why does the author mention “cotton” in line 6? 
1) To show that it is needed to produce electricity 
2) To cite an example supporting the fact that it’s good for using electricity 
3) To prove that Edison was successful in choosing the right materials 
4) To emphasize that other scientists couldn’t figure out how to make it work 

100. The filament in a light bulb is used to produce ----------. 
1) light  2) thread 3) electricity 4) carbon 
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1در يك دنباله حسابي حاصلضرب جمله اول و چهارم و حاصلضرب جمله دوم و سوم به ترتيب   -101
1و  9

اگر . است 6
  قدر نسبت منفي باشد، جمله هفدهم اين دنباله كدام است؟

1 (−1  2 (−2   3 (−3  4 (−4  
xاگر   -102 +8 xو  1 −22   تواند باشد؟ سه جمله متوالي دنباله حسابي باشند، جمله پنجم كدام مي xو  4

1 (/−9 625  2 (/−9 75  3 (/−9 5  4 (/−9 25  
باشد، جمله شانزدهم چند برابر  3و جمله اول  1728جمله اول تا ششم دنباله هندسي،  6هر گاه حاصلضرب   -103

  جمله اول است؟
1 (32  2 (48  3 (64  4 (96  

A)]مجموعة   -104 B) (B A)]'− − ؟نيستهاي زير برابر  يك از مجموعه با كدام  
1 ((A ' B) (A ' B)−     2 ((A B') (B' A)− −  
3 ((A ' B') (A B) '      4 ((A B) ' (A B)    

4قطر  اگر در يك چهارضلعي مختلف االضالع، دو  -105 باشد، مساحت چهارضلعي  15و زاويه بين دو قطر  2و  3
  كدام است؟

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

sinاگر   -106 α  نصف ،cot α  باشد، حاصلcos cos

cos cos

+ α − α−
− α + α

1 1
1   كدام است؟ 1

1 (1
8  2 (1

2  3 (2  4  (8  

  ، دورترين فاصله رأس تا ساق كدام است؟4و ساق  12تر  ، قاعده بزرگ3°الساقين با زاويه  اي متساوي در ذوزنقه  -107
1 (2  2 (3  3 (4  4 (6  

cosاگر   -108 /α = 28  وα  در ناحيه چهارم، آنگاهcot sinα − α كدام است؟  

1 (− 751
6    2 (− 4 1

6

 

  3 (4 1
6

 

  4 (751
6    

2و  6در مثلثي دو ضلع   -109   ترين مثلث كدام است؟ مساحت بزرگ. باشد مي 3بر ضلع سوم برابر  اردوو ارتفاع  39
1 (15  2 (15 2  3 (15 3  4 (3   

)حاصل   -110 )( )+ + −36 26 15 3 2 3 12 4   كدام است؟ 3
1 (1  2 (3  3 (2 3  4 (3 3  

xاگر   - 111 = −3 2 xباشد، حاصل  2 x−+6   كدام است؟ 6
1 (384 2  2 (392 2   3 (4 512  4 (41612  

x)در تجزيه عبارت   -112 x) x x− − + +2 2 22 32 64   ندارد؟كدام عامل وجود  192
1 (x + 2  2 (x − 6   3 (x + 8  4 (x −2 16  

axاگر معادلة   -113 bx+ + =2 1   ريشه مضاعف و معادلةx ax b− + =23  اي مثبت برابر  ريشهb

داشته باشد،  3
a b+ تواند باشد؟كدام مي  

1 (3  2 (6  3 (12  4 (15  
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aبه ازاء كدام مقدار   - 114 b+ سهمي ،y ax (b )x= − + +2 2 كند و طول  ها را قطع ميxمحور  1در نقطه به طول  2

aرأس سهمي  + 1
  است؟ 2

1 (1  2 (3  3 (6  4 (8  
)كدام گزينه در معادلة   -115 )x ( )x− − − + =22 3 5 2 8 11 6   كند؟ صدق مي 2

1( −3 2  2 (−2 3  3 (−2 2  4 (−2 4  
y، سهمي aبه ازاء كدام مقادير   -116 ax ax a= + + +2 2   گذرد؟  فقط از نواحي اول و دوم مي 1

1 (  2 (( , )+∞2  3 (( , )+∞  4 ([ , )+∞1  

xهر گاه حداكثر جواب نامعادله   -117 a

x b

+ ≥
+

)بازه  2 , ]3 1  ،باشدa b+ كدام است؟  
1 (−2  2 (−1  3 (  4 (1  

yنمودار تابع   -118 x x= y، خط 2− k=  را به ازاءk (a,b)∈  كند،  نقطه قطع مي 4را درa b−3   كدام است؟ 4

1 (−1  2 (1
2   3 (1  4  (3

2  

x، دامنه تابع aبه ازاء كدام مقادير   -119 a
y

a x (a )x

−=
− + +

2 2
2 2 3 1

  باشد؟ مي برابر  

1 (( , ) ( , )−∞ − +∞3 1  2) (1  4  )1−و  3) (3  )3−و (( , ) ( , )−∞ − +∞1 3  
fاگر تابع   -120 (x) (x )= − −22 xبه ازاء  3 ( , )∈ 5  باشد، برد تابعy f (x )= + +3   ست؟كدام ا 4

1 ([ , )11  2 ([ , )4 1  3 (( , )11   4 (( , )4 1  
yاگر برد تابع   -121 x= − +3 ]برابر  1 , )−7  باشد، دامنه تابع كدام است؟  

)) 2  )1و  2) (1 , ]1 2  3 ([ , ]2  4 (( , ]2  
  ؟نباشندحرف آخر  4» ن«و » ط«توان نوشت كه حروف  حرفي مي 8چند كلمه » قسطنطنيه«با حروف كلمه   -122

1 (144  2 (288  3 (72  4 (1 8    
او به چند طريق با اين غذاها . تواند يك غذا درست كند تاي آن مي 3ماده اوليه خوراكي دارد كه با هر  5شخصي   - 123

  تواند برنامه بچيند؟ روز هفته مي 4براي 
1 (21  2 (84   3 (42    4 (5 4   

ها يك عدد و گزينه ديگر يك حرف  توان تشكيل داد كه يكي از گزينه به چند حالت يك رمز شامل دو گزينه مي  -124
  الفباي فارسي باشد؟

1 (288  2 (36    3 (576  4 (64   
اند،  هايي كه به هم وصل اي كه رأس رنگ مختلف رنگ كرد به گونه 5با هاي يك مربع را  توان رأس به چند طريق مي  - 125

  ؟نباشندهم رنگ 
1 (16   2 (24   3 (36   4 (46   

توان  ها را به صورت تصادفي مي به چند طريق سؤال. است اي  گزينه 2سؤال  4اي و  گزينه 5سؤال  6امتحاني شامل   -126
  اي پاسخ دهيم؟ گزينه 2سؤال  3اي و  گزينه 5سؤال  2پاسخ داد به طوري كه به 

1 (282  2 (4 7  3 (8     4 (12    
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تقريبا چند درصد احتمال دارد كه از هر . نفر را انتخاب كنيم 8خواهيم ري به تصادف مينف 6و  5، 4خانواده  3از  -127
  نفر انتخاب شوند؟ 2خانواده 

1 (14  2 (17  3 (2  4 (23 
  پذير باشد؟ بخش 3يا  2كنيم چقدر احتمال دارد كه بر  عددي سه رقمي را به تصادف انتخاب مي  -128

1 (1
2   2 (2

3  3 (3
4  4 (5

6  

  دهيم؟ آوري كنيم، در مرحله بعد چه عملي انجام مي هاي مربوط به تست مريضي افراد يك كارخانه را جمع هر گاه داده  - 129
  ها يل دادهتحل) 2    گيري و قضاوت نتيجه) 1
  سازماندهي و نمايش اعداد) 4    ها تفسير داده) 3

  است؟ نادرستكدام جمله   -130
  .گيري براي آينده، نتيجة استفاده از علم آمار است بيني و تصميم پيش) 1
    .اعضاء نمونه همان اعضا جامعه هستند) 2
  .اندازه جامعه كمتر از اندازه نمونه است) 3
  .نمونه است حجم نمونه تعداد اعضاء) 4
  
                                     ) 1(شناسي  زيست
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  ................قطعاً .............. ها، در نتيجة  حجم شش............. در يك فرد سالم، با   -131
  .يابد اي خارجي ـ فشار مايع بين دو اليه پرده جنب كاهش مي دندهـ انقباض ماهيچه بين افزايش) 1
  .افتد بند اتفاق ميهاي گردني ـ همراه با گنبدي شدن ماهيچه ميان كاهش ـ انقباض ماهيچه) 2
  .شود ها وارد مي اي داخلي ـ بيش از نيم ليتر هوا به درون شش دندهافزايش ـ استراحت ماهيچه بين) 3
  .شود ها را دارد، خارج مي كاهش ـ استراحت ماهيچه ديافراگم ـ همه هوايي كه قابليت خروج از شش) 4

  ..............تواند  مي................ ،  ساله سالم 25هاي يك مرد  در كليه  - 132
  .افزايش فشار خون ـ باعث كاهش بازجذب مواد در شبكه دوم مويرگي شود) 1
  .شده در خوناب به درون نفرون شود  فع مواد در شبكه دوم مويرگي ـ در نتيجه افزايش ميزان تراوش مواد حلافزايش د) 2
  .كاهش بازجذب آب در شبكه دوم مويرگي ـ باعث كاهش غلظت ادرار شود) 3
  .كاهش تراوش مواد ـ در نتيجه افزايش قطر سرخرگ وابران باشد) 4

  باشد؟ كننده در لوله گوارش انسان مي قطعهشكل و قطعهاي حركات كرميه چند مورد به ترتيب از ويژگي  -133
  كنندگي بر روي محتويات مجرا اثر مخلوط) الف  
  انجام گوارش مكانيكي با خورد كردن محتويات) ب  
  حركت حلقه انقباضي تشكيل شده در لوله) ج  
  جلو راندن محتويات لوله) د  
1 (2-3  2 (3-2  3 (3-3  4 (2-2  

  ».................در «كند؟  م گزينه جمله مقابل را به درستي تكميل ميكدا  -134
  .شود ها وارد مي پرندگان همانند پستانداران، هوا با فشار بيروني به درون شش) 1
  .تر است پستانداران نسبت به پرندگان، به دليل پايين بودن نياز به اكسيژن، كارايي تنفسي پايين) 2
  .گيرد اي شش قرار مي اي از هوا در مجاورت بخش مبادله ف پرندگان، جريان پيوستهپستانداران برخال) 3
  .شود پرندگان نسبت به پستانداران، انرژي بيشتري براي حركت مصرف مي) 4



                                     ) 1(شناسي  زيست
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  ............هاي  ياخته) ............ با(هاي هوايي برگ گياه گوجه فرنگي،  در حين باز و بسته شدن روزنه  -135
  .شود ب به ـ روپوست كناري نگهبان روزنه، فاصله بين دو ياخته نگهبان روزنه بيشتر ميورود آ) 1
  .شود خروج آب از ـ نگهبان روزنه، امكان تبادل گازها براي برگ فراهم مي) 2
  .شود ورود آب به ـ نگهبان روزنه، باعث گسترش اين ياخته در همه جهات مي) 3
ن روزنه، با افزايش مقـدار آب در ياختـه نگهبـان فشـار بيشـتري بـه ديـواره پشـتي وارد         خروج آب از ـ روپوست كناري نگهبا ) 4

  .شود مي
  .............در يك حبابك هوايي در فردي بالغ و سالم،   -136

  .باشند خوارها تنها عامل حذف عوامل بيگانه مي درشت) 1
  .هاي نوع دوم برابر است هاي نوع اول با ياخته تعداد ياخته) 2
  .هاي غشاء پايه نقش دارند هاي زنده در ترشح پروتئين همه ياخته) 3
  .در كنار هر ياخته نوع اول حداقل يك ياخته نوع دوم وجود دارد) 4

    ............ توان گفت  با توجه به شكل مقابل، از نوعي مويرگ در بدن انسان، مي   -137
  .شوند بافتي مبادله مي بين خوناب و آب ميان 2 هاي درشت با عبور از منافذ موجود در شماره مولكول) 1
  .كند هاي خوني را فراهم مي وجود اين نوع مويرگ در جگر، امكان كم شدن تعداد ياخته) 2
هـاي   الي اليـه ضـخيم رشـته    ها از البـه  در حين تبادل، مواد محلول در خوناب به دنبال عبور از ياخته) 3

  .كنند پروتئيني عبور مي
  .هاي بافت پوششي وجود دارد، ياخته1شبكه مويرگي متشكل از اين نوع مويرگ، در دو طرف شماره همواره در ) 4

  هاي هر رگ خوني در بدن يك فرد سالم، چند مورد به درستي بيان شده است؟ درباره ويژگي  -138
  .است اي متصل باشد، از دو سمت به رگي با اليه ماهيچه هر رگي كه قادر به انجام تبادل مي) الف  
  .گيري فشار خون استفاده كرد توان براي اندازه از هر رگ داراي ماهيچه صاف، مي) ب  
هاي صاف ديواره، بخشي از فشار سيستول  آورد، به كمك ماهيچه هر رگي كه خون تيره را به سمت قلب مي) ج  

  .كند قلب را حفظ مي
  .پذيرد ها صورت مي بين ياخته در رگي فاقد اليه پيوندي در اطراف، تبادل مواد از فاصله) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ...........برخالف ............. هاي يك فرد سالم  در كليه  - 139
  .دهد بازجذب ـ ترشح، مقدار مواد حل شده در ادرار را افزايش مي) 1
  .گيرد  ترشح ـ تراوش، به منظور خارج كردن مواد دفعي از خون انجام مي) 2
  .افتد زجذب، در يك شبكه مويرگي مابين دو سرخرگ اتفاق ميتراوش ـ با) 3
  .شود هاي ديواره نفرون انجام مي بازجذب ـ تراوش، همواره با مصرف انرژي در ياخته) 4

  بيان شده است؟ نادرستيهاي زيستي، كدام گزينه به  درباره مولكول  -140
  .ن در ساختار خود داردالكتوز نسبت به فروكتوز تعداد بيشتري عنصر كربن و اكسيژ) 1
  .گليسيريدها همانند فسفوليپيدها در ساختار خود فقط گليسرول و اسيد چرب دارندتري) 2
  .كنند، در ساختار خود نيتروژن دارند هايي كه به عبور مواد كمك مي اي مولكول در غشاي ياخته) 3
  .شود كربني يافت ميمتشكل از واحدهاي ششساكاريد  ها، نوعي پلي هاي قارچ هاي كبد همانند ياخته در ياخته) 4

  .در حين زخمي شدن گياه توانايي تقسيم و ترميم بافت را دارد............... اي، هر ياخته گياهي زنده  در نهاندانگان دو لپه  - 141
  هاي باريك در ديواره داراي كانال) 2    تمايز يافته روپوست) 1
  ه موادكنند ذخيره) 4    اي شكل غير استوانه) 3
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  بيان شده است؟ نادرستيدرباره گياهان نهاندانه، چند مورد به   -142
  .هاي ايجادكننده يك آوند چوبي ارتباط سيتوپالسمي با هم دارند ياخته) الف  
  .باشد ها در ارتباط مي دار قطعاً با استفاده از پالسمودسم با ديگر ياخته هر ياخته الن) ب  
  .هاي كناري انتقال يابد هاي بسيار باريكي به ياخته قادر است از طريق كانال مواد مغذي درون سيتوپالسم) ج  
اي گرفته و به ياخته ديگر  شكل قادر است مواد مغذي توليد شده را از ياختههر ياخته آوندي با انتهاي مخروطي) د  

  .انتقال دهد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ................ان گفت تو درباره دستگاه لنفي در يك فرد سالم، مي  -143
  .ريزد هر رگ لنفي، مواد درون خود را به طور مستقيم به يكي از دو مجراي لنفي بدن مي) 1
  .هاي خود فرد نيز وجود دارند زا، ياخته ها در روده باريك و عوامل بيماري درون لنف عالوه بر تركيبات جذب شده از گوارش چربي) 2
  .شوند هاي ريز پرزدار، فقط درون مايع لنفي يافت مي جذب شده توسط ياخته هاي محلول در چربي ويتامين) 3
  .يابد با ورزش مقدار لنف و نياز به بازگرداندن مواد درون آن به خون كاهش مي) 4

  كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -144
  .باشد هاي روي زمين مي سازگان شامل همه جانداران ساكن همه زيستگاهبوم) 1
  .هاي دستگاه حركتي را بررسي نمود هاي ساختاري اندام توان ويژگي نگري مي تنها با نگرش كل) 2
  .شود هاي جانداران از موارد قطعي نقض اخالق زيستي محسوب مي ورزي در ژن دست) 3
  .تواند به كاهش كيفيت زندگي انسان بيانجامد سازگان ميكاهش ميزان توليدكنندگان يك بوم) 4

  اره ورود و خروج مواد به يك ياخته جانوري، كدام گزينه به درستي توضيح داده شده است؟درب  -145
  غشاء با مصرف انرژي ياخته  عبور مواد از درون نوعي مولكول: انتشار تسهيل شده) 1
  عبور مواد از غشا به منظور افزايش اختالف مقدار مواد در دو سمت غشاء: انتشار ساده) 2
  ياخته با كمك نوعي پروتئين غشايي خروج مواد ميان: انتقال فعال) 3
  ورود مواد به درون ياخته با تشكيل يك ريز كيسه غشايي: راني برون) 4

  بيان شده است؟ نادرستيدرباره ساختار ديواره ناي، كدام گزينه به   -146
  .كنند ژن ترشح ميهاي كال دهنده آنها رشته هاي تشكيل در اليه زير مخاط، غددي وجود دارد كه ياخته) 1
  .اي شكل مژكدار تشكيل شده است هاي استوانه ترين اليه از ياخته داخلي) 2
  .بخشي كه بين ديواره مري و ناي مشترك است، فاقد غدد ترشحي در اليه بيروني است) 3
  .كند ترين اليه اندامكي فاقد غشاء نوعي ماده ترشحي توليد مي هاي داخلي در ياخته) 4

  ...............له به دنبال بالفاص  -147
  .شود ترين دريچه قلب بسته مي شروع استراحت دهليزها، با افزايش فشار خون درون بطن راست، بزرگ) 1
  .شود ها، از ورود خون به درون دهليز چپ جلوگيري مي پايان استراحت بطن) 2
  .شود ئورت باز ميها، با افزايش فشار خون درون آئورت، دريچه سيني آ شروع انقباض بطن) 3
  .شود پايان انقباض دهليزها، ورود خون از بطن چپ به سرخرگ آئورت متوقف مي) 4

  درباره اتفاقات زمان انجام بلع، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -148
  .شود گلوت بسته ميمسير ناي به دليل باال رفتن اپي) 1
  .بندد ي را ميپايين رفتن زبان كوچك مسير ورود هوا به بين) 2
  .شود توده غذايي به دنبال رسيدن به انتهاي دهان به صورت غير ارادي به درون مري هدايت مي) 3
  .اندهمه تركيبات موجود در مواد غذايي دستخوش تغييراتي شيميايي شده) 4
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ممكن ........... هاي  ياخته اي، در ساقه يك نهاندانه دو لپه«كند؟  تكميل مي نادرستيكدام گزينه جمله مقابل را به   -149
  »..............است 

  .هاي سرالد رأسي توليد شده باشد سرالدي بين گرهي ـ از تقسيم ميتوز ياخته) 1
  .آبكش ـ در بين بافت آوند چوبي و بافت آوند آبكش تشكيل شوندالد چوب بن) 2
  .ايجاد شده باشدپوششي مجاور آوندهاي آبكش ـ از تقسيم سرالد نزديك به رأس ساقه ) 3
  .اي پوست تشكيل شوند هاي بافت زمينه ساز ـ در بين ياخته پنبه الد چوب بن) 4

  هاي تنفسي مختلف در جانوران، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ درباره روش  -150
ژن بـراي ورود بـه درون   كنـد، هـر مولكـول اكسـي     در جانوري كه از مواد غذايي موجود در مايعات بدن جانور ديگر تغذيه مـي ) 1

  .كند ها از دو اليه فسفوليپيدي عبور مي ياخته
  .كندهاي پوششي انشعابات دستگاه تنفسي حشرات با مايعي پوشيده شده است كه تبادل گازها را تسهيل مي سطح همه ياخته) 2
كنند، خون روشـن   جا مي را جابه به شبكه مويرگي زير پوست همه جانوراني كه از طريق دستگاه گردش بسته گازهاي تنفسي) 3

  .شود وارد مي
  .كننده گازهاي تنفسي به سمت سر جانور است هاي مبادله داراني كه آبشش دارند، همواره حركت خون در مويرگ در مهره) 4

كند  ي مينوعي باكتري همزيست زندگ................ با گياه «كند؟  تكميل مي نادرستيكدام گزينه جمله مقابل را به   -151
  »................تواند  كه مي

  .آزوال ـ با استفاده از نور خورشيد مواد آلي مورد نياز خود را تأمين كند) 1
  .دهد گونرا ـ با رشد درون ساقه و دمبرگ گياه، تثبيت نيتروژن انجام مي) 2
  .شود يونجه ـ پس از مرگ گياه باعث ايجاد گياخاك غني از نيتروژن مي) 3
  .ـ بخشي از مواد آلي مورد نياز خود را از طريق فتوسنتز تأمين كند سويا) 4

  ..............در دستگاه تنفسي انسان،   - 152
  .يابد چه قطر مجاري تنفسي بيشتر باشد، استحكام ديواره افزايش ميهر) 1
  .افتد هاي پوشاننده اين حفرات اتفاق مي ترشح مواد مخاطي توسط همه ياخته) 2
  .شود هاي حبابكي، هواي تهويه شده به درون مجاري وارد مي ش حجم دروني كيسهبا كاه) 3
  .بلعند ها، ذرات بيگانه را مي هاي پوشاننده سطح حبابك خوارهاي حبابكي در زير ياخته همواره درشت) 4

  درباره گوارش نشخواركنندگان، چند مورد به درستي بيان شده است؟  -153
  .ساكاريد قابل تجزيه دارد شود، مقدار زيادي پلي مه جويده شده به سيرابي وارد ميغذايي كه به صورت ني) الف  
  .شود اي شكل معده وارد مي كند، قطعاً در ابتدا به فضاي كيسه اي كه از مري عبور مي هر ماده) ب  
  .تشود كه آخرين محل گوارش شيميايي در معده اس آبگيري مواد غذايي در بخشي از معده انجام مي) ج  
  .ترين بخش به روده باريك است اي دارد و نزديك معده واقعي در اين جانور، ديواره اليه اليه) د  
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  »............در واكوئول يك ياخته گياهي زنده جوان ............. «كند؟  تكميل مي نادرستيكدام گزينه جمله مقابل را به   -154
  .شود حل شده ـ باعث جذب آب به درون ياخته ميافزايش مقدار مواد ) 1
  .شود هاي آب در واحد حجم ـ از فاصله غشاء تا ديواره ياخته كاسته مي با كاهش تعداد مولكول) 2
  .شود هاي آب به واكوئول و حجيم شدن آن مي افزايش فشار اسمزي ـ باعث ورود مولكول) 3
  .شوند محتويات ياخته در بخش مياني جمع مي هاي آب در واحد حجم ـ با كاهش تعداد مولكول) 4
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  ..............هاي نوين  شناسي در روش گفت با استفاده از دستاوردهاي زيست...........   -155
  .هاي مربوط به يك صفت از جانداري به جاندار ديگر وجود دارد توان ـ امكان انتقال ژن نمي) 1
  .هاي زنده ممكن شده است سبات توسط ياختهتوان ـ ذخيره اطالعات و انجام محا مي) 2
  .پذير است توان ـ شناسايي و رديابي نوعي پروتئين خاص درون ياخته زنده امكان نمي) 3
  .هايي از يك گونه ديگر ممكن شده است توان ـ توليد جانداري حاوي ژن مي) 4

  ...............در بدن يك فرد سالم،   -156
  .شوند هاي پروتئيني همواره به نوعي بافت پيوندي متصل مي اي از رشته طريق شبكه هاي بافت پوششي از ياخته) 1
  .ايستايي سيتوپالسم خود را حفظ كنند هاي بافت عصبي قادرند با دريافت مواد قندي موجود در خون، هم همه ياخته) 2
  .تواند به عنوان عايق حرارتي باشد دارد و ميگيري  كنند، نقش ضربه هاي پروتئيني ترشح مي هاي آن رشته هر بافتي كه ياخته) 3
  .باشد اي چسبناك و شفاف در بافتي قرار دارد، كه بخشي از ساختار زردپي و رباط مي ماده زمينه) 4

  ...............هاي سفيد خون،  در بين گويچه   - 157
  .شوند م مشاهده ميهاي متعددي در سيتوپالس هايي كه بيش از يك هسته دارند، دانه فقط در ياخته) 1
  .هايي است كه هسته آنها بيش از يك قسمت دارد ياخته  دار از ويژگي سيتوپالسم دانه) 2
  .هاي دانه تيره خون ضروري است هاي كبد و كليه، براي توليد ياخته ترشح اريتروپويتين از برخي ياخته) 3
  .باشند قد دانه درون سيتوپالسم ميهاي بنيادي لنفوئيدي، فا هاي حاصل از تكثير ياخته فقط ياخته) 4

  »...............گفت در  توان نمي«بيان شده است؟  نادرستيدرباره فرايندهاي تشكيل ادرار در كليه، كدام گزينه به   -158
  .شود اي همانند شبكه اول مويرگي، خروج مواد محلول در خوناب اغلب با مصرف انرژي انجام مي شبكه دور لوله) 1
  .شوند جا مي اي، از بين زوائد پا مانند ديواره مويرگ مواد محلول در خوناب جابه برخالف شبكه دور لولهكالف ) 2
  .شود اي برخالف كالفك، هر ماده خارج شده از خون به طور مستقيم به درون نفرون وارد مي شبكه دور لوله) 3
ت پوششـي بـا كمـك غشـاء پايـه بـه بافـت زيـرين متصـل          شبكه اول مويرگي همانند شبكه دوم مويرگي، يك اليه ياخته باف) 4

  .باشند مي
  درباره گياهان نهاندانه، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  - 159

اي  ها مواد معدني جذب شده توسط تارهاي كشنده براي رسيدن به آوند چوبي بايد از درون سيتوپالسـم ياختـه   اي در تك لپه) 1
  .عبور كنند

  .شود ها ترشح مي هاي تمايز نيافته روپوست گياهان علفي، نوعي ماده ليپيدي به سطح ياخته در همه ياخته) 2
  .كند هاي آندوسپرم رسوب مي اي بر روي تيغه مياني سطوح جانبي ياخته پنبه ها، نوعي ماده چوب اي در دو لپه) 3
  .شود ساز ايجاد مي پنبه الد چوب ، از تقسيم بنهاي مرده با ديواره پسين هايي از ساقه با رشد پسين، تنها ياخته در بخش) 4

  ...............افتد، قطعاً  هر بخش از لوله گوارش يك فرد سالم كه در آن جذب اتفاق مي) در(  -160
  .شوددهنده مواد غذايي مي ها باعث تجزيه پيوند شيميايي بين واحدهاي تشكيل هاي گوارشي مترشحه از برخي ياخته آنزيم) 1
  .اي شكل پوشيده شده است هاي استوانه ترين اليه خود با ياخته درونيدر ) 2
  .پوشاند نوعي مولكول آمينواسيددار جاذب آب، سطح مرتبط با مجراي لوله گوارش را مي) 3
  .روند افتد، محتويات مجرا به پيش مي به واسطه حركات منظمي كه در سومين اليه اتفاق مي) 4

  يان شده است؟كدام گزينه به درستي ب  -161
  .گيرد  كند، نيتروژن مورد نياز را از جانوران مي واش كه در مناطق باتالقي سيستان و بلوچستان زندگي مي گياه توبره) 1
  .دهند گياهان انگل فقط با دريافت مواد غذايي از گياه ميزبان به حيات خود ادامه مي) 2
  .كند نفوذ كرده و مواد مورد نياز خود را دريافت مي اندام مكنده گياه سس به درون آوندهاي چوبي گياه) 3
  .گل جاليز بدون پيچيدن به دور گياه ميزبان، مواد مغذي مورد نياز را دريافت كند) 4
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  اي ريز پرزدار روده، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ درباره يك ياخته استوانه  -162
  .هاي متصل به غشاء ياخته تشكيل شده است ه نقش دارد و از كيسهدستگاه گلژي در ترشح مواد به خارج از ياخت) 1
  .باشد اندامكي است كه در تأمين انرژي ياخته نقش دارد و داراي دو غشاء صاف مي) ميتوكندري(راكيزه ) 2
  .شود كننده مواد درون ياخته در اندامك غشاءدار وزيكول ذخيره مي هاي تجزيه همه آنزيم) 3
  .باشد ته، تعداد زيادي اندامك سازنده پروتئين مستقر ميبر روي پوشش هس) 4

  هاي تنفسي در يك فرد سالم، به طور معمول كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ درباره حجم  -163
  .هاست مجموع حجم هواي جاري و حجم ذخيره دمي به اندازه نصف حجم ظرفيت تام شش) 1
  .م هواي ذخيره دمي استحجم هواي ذخيره بازدمي بيش از نصف حج) 2
هـا وارد  گيري دقيق نيست، به دليل فشار منفي ايجاد شده توسط پرده جنب درون شش سنج قابل اندازه حجم هوايي كه با دم) 3

  .شده است
  .رسد اي مي هاي مبادله ها دوازده برابر حجم هوايي است كه در يك دم عادي به بخش ظرفيت تام شش) 4

  بيان شده است؟ نادرستيتبط با حفرات قلب انسان، كدام گزينه به هاي مر درباره رگ  -164
  .رسد هايي از بدن با چهار سياهرگ به دهليز چپ مي خون خروجي از بطن راست قلب به دنبال عبور از بخش) 1
  .باشند شود كه از سمت شكمي با حفرات قلب مرتبط مي مشاهده مي  هايي بيشترين فشار خون در رگ) 2
  .هاي دوكي شكلي در ديواره خود دارد ي كه از سمت پشتي با قلب در ارتباط است، ياختههر رگ) 3
  .گيردهاي اسكلتي براي حركت دادن خون كمك مي هر رگ مرتبط با دهليز راست، قطعاً از ماهيچه) 4

  ...............اي شكل دستگاه گوارش يك فرد سالم،  در بخش كيسه  -165
  .شود اي توليد مي هاي الزم براي انجام تنفس ياخته نزيمها آ درون همه ياخته) 1
  .شود هاي گوارشي، باعث شروع گوارش در دو نوع ماده غذايي مي ترشح آنزيم) 2
  .هاي ديگر در ديواره دارد اي اضافي نسبت به بخش يك اليه ماهيچه) 3
  .شود ميشود، از فعاليت نوعي ياخته پوششي در آن ايجاد  همه موادي كه ترشح مي) 4

  ...............در هيدر، در هر ياخته   -166
  .شوند هاي گوارشي آزاد مي اي، آنزيم پوششي سطحي، با اضافه شدن به مقدار غشاء ياخته) 1
  .شوند شود كه از فعاليت آنها همه مواد غذايي به واحدهاي سازنده تبديل مي هايي توليد مي دار، آنزيم تاژك) 2
  .شود هاي گوارشي مي اي وجود دارد كه موجب آميختن مواد غذايي و آنزيم پايه، دو زائده ياخته مستقر بر روي غشاء) 3
  .شود اي از بين فسفوليپيدها عبور كرده وارد آب مي پوششي حفره گوارشي، نوعي مولكول حاصل از تنفس ياخته) 4

  ...............در هر جانوري    -167
  .توان يك نوع تنفس ديگر در طول حيات مشاهده كرد كند، تنها مي بادل ميها گازهاي تنفسي را ت كه با شش) 1
  .كنند اي عبور مي با تنفس پوستي، گازهاي تنفسي براي ورود به محيط داخلي از دو اليه ياخته) 2
ته كنـد، سـطح پوسـت مرطـوب نگـه داشـ       كه يك شبكه مويرگي گسترده در زير پوست اكسيژن مورد نياز بدن را تأمين مـي ) 3

  .شود مي
  .شود ها انجام مي با تنفس ششي، قطعاً ايجاد فشار منفي براي ورود هوا با فعاليت شش) 4

  ..........قطعاً ............. در يك گياه نهاندانه علفي،   -168
  .اي ـ ديواره پسيني با استحكام باال دارد هر ياخته غير آوندي با شكل استوانه) 1
  .باشد شود ـ فاقد پروتوپالست زنده مي جا مي د معدني جذب شده از خاك جابهاي كه موا از هر ياخته) 2
  .شوند ها جذب مي همه مواد اوليه مورد نياز گياه براي تأمين مواد الزم براي حيات ـ توسط تارهاي كشنده ريشه) 3
  .باشند يد مواد آلي ميشوند ـ قادر به تول هايي از روپوست كه با تغيير اندازه مانع دفع آب گياه مي ياخته) 4
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  ..............در سامانه دفعي   -169
  .شود هايي در بدن، از طريق مخرج دفع مي دار توليد شده با واكنش حشرات، فقط نوعي ماده دفعي نيتروژن) 1
  .شود كه منفذي به بيرون دارد اي انجام مي مهرگان، دفع مواد و تنظيم اسمزي از طريق لوله بيشتر بي) 2
  .شوند دار، قطرات غليظ نمك تشكيل و دفع مي كننده از غذاي نمك زديك به زبان در جانوران تغذيهن) 3
  .شود ماهيان آب شور، محلول سديم كلريد بسيار غليظي توليد شده و از طريق غددي در نزديكي چشم دفع مي) 4

 نادرستياند، كدام گزينه به  صاصي شدهخودي قلب اخت هايي از قلب انسان كه براي انقباض خودبه درباره ياخته  -170
  بيان شده است؟

  .دو بخش اصلي ايجادكننده تحريك در ديواره پشتي دهليز راست قرار دارند) 1
  .باشد ها منشعب مي ها در نوك قلب برخالف ديواره كناري بطن شبكه ايجاد شده از اين ياخته) 2
  .رسد به باالترين حفره قلب ميجريان الكتريكي از طريق يك دسته تار تخصص يافته ) 3
  .شوند هاي زيرين قلب از خون پر مي ها، حفره در فاصله زماني ارسال جريان الكتريكي از گره دوم به بطن) 4

  ..............ها  از برگ.............. خروج   -171
  .باشد ي ريشه ميها هاي برگ نسبت به ياخته بخار آب ـ در نتيجه باالتر بودن مقدار آب درون ياخته) 1
  .هاي معدني به درون استوانه آوندي است آب مايع ـ در نتيجه پمپ كردن يون) 2
  .شود هاي آب مي چسبي بين مولكول بخار آب ـ باعث افزايش نيروهاي هم) 3
  .شود آب مايع ـ باعث باال رفتن چند متري شيره پرورده در آوندهاي چوبي مي) 4

  بيان شده است؟ نادرستيدر جانوران مختلف چند مورد به  درباره گوارش مواد غذايي  -172
كننده دو نوع  كننده غذا در خارج از معده، درون لوله گوارش آنزيم تجزيه در هر جانوري با ساختار ذخيره) الف  

  .شود ساكاريد يافت مي پلي
  .شود كافتي حاصل مياي آبه در هر جانوري با معده چهار قسمتي،در روده كور گلوكز بسيار زيادي از واكنش) ب  
شود، نوعي اندامك غشاءدار انرژي مورد نياز ياخته را  ها انجام مي در جانداراني كه گوارش فقط درون ياخته) ج  

  .كند تأمين مي
هاي سطح بدن قادر به دريافت اكسيژن از  شوند، ياخته در هر جانداري كه مواد به صورت گوارش يافته جذب مي) د  

  .دباشن محيط مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  درباره تنظيم فعاليت دستگاه گردش خون، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  -173
  .شود هاي بدن باعث افزايش جريان خون مي ها، با گشاد كردن كل سرخرگ نوعي تركيب شيميايي توليد شده از فعاليت ياخته) 1
  .يابد ها، ضربان قلب و فشار خون افزايش مي ها از كليه ورموندر فشار رواني استرس امتحان، با ترشح برخي ه) 2
  .شود هاي اختصاصي و ارسال پيام به مراكز عصبي  تواند باعث تحريك گيرنده خون مي pHتغيير در ) 3
اي غـذايي بـدن را تـأمين    مركز هماهنگي اعصاب دستگاه عصبي خودمختار با همكاري مركز تـنفس در نزديكـي قلـب نيازهـ    ) 4

  .كند مي
  »................گوارش شيميايي «كند؟  درباره لوله گوارشي انسان، كدام گزينه جمله مقابل را به درستي تكميل مي  -174

  .شود هاي ترشحي از لوزالمعده آغاز مي هر مولكول ليپيدي با آنزيم) 1
  .شود اي در معده آغاز مي هاي پوششي استوانه هاي موجود در بزاق به واسطه ترشحات ياخته آنزيم) 2
  .يابد ساكاريدهاي موجود در مواد غذايي، در دهان خاتمه مي دي) 3
  .شوند يابد كه در بخش فاقد پرز روده ترشح مي هايي خاتمه مي هر پروتئين موجود در مواد غذايي به واسطه آنزيم) 4
  



                                     ) 1(شناسي  زيست
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 26صفحه 

  ..............الد  هاي بن م ياختهاي، با تقسي با رشد پسين در يك گياه دو لپه  - 175
  .سازد آبكش، به سمت بيرون بافت بيشتري نسبت به سمت داخل ميچوب) 1
  .شود شوند كه در همگي ديواره پسين ضخيم يافت مي هايي ايجاد مي ساز، ياخته پنبه چوب) 2
  .شوند بندي مي شوند كه جزيي از پوست درخت طبقه هايي ايجاد مي آوندساز، ياخته) 3
  .شود اي تشكيل مي ساز، در ساقه برخالف ريشه در سامانه بافت زمينه پنبه چوب) 4

  بيان شده است؟ نادرستيدرباره الگوي جريان فشاري، چند مورد به   -176
  .شود جايي مواد آلي انجام مي جايي آب به دنبال جابه در باربرداري آبكش همانند بارگيري آبكشي، جابه) الف  
  .شوند جا مي اي فقط آب و مواد آلي توليد شده توسط گياه جابه جايي مواد به صورت توده بهدر حين جا) ب  
  .شود در محل منبع، مواد آلي از ياخته فتوسنتزكننده به طور مستقيم به آوند آبكش وارد مي) ج  
  .شود ف انجام ميهاي آبكش در نزديكي محل مصر هاي چوبي برخالف ورود مواد به ياخته ورود مواد به ياخته) د  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  ...............قطعاً ............. اي كه  در معده يك انسان سالم، هر ياخته  -177
  .باشد هاي ريزي در سطح غشاء خود مي كند ـ داراي برجستگي آنزيم گوارشي فعال ترشح مي) 1
  .هايي قرار دارند كه با يك مجرا با درون معده در ارتباط هستند كند ـ در بخش نوعي تركيب آمينواسيددار غير آنزيمي ترشح مي) 2
  .كند بر روي غشاء پايه قرار دارد ـ با فعاليت شبكه آندوپالسمي زبر و جسم گلژي نوعي پروتئين توليد و ترشح مي) 3
  .كننده پروتئازهاي معده قرار دارد هاي ترشح تهكند ـ در تماس مستقيم با ياخ آزاد مي pHنوعي تركيب تغييردهنده ) 4

  ..............شود كه  در بافتي ديده مي................ در بدن يك فرد سالم،    - 178
  .رنگ ـ همواره پشتيبان بافت پوششي است اي شفاف و بي ماده زمينه) 1
  .كند يد ميهاي پروتئيني تول اي از رشته هاي بسيار نزديك به هم ـ شبكه ياخته) 2
  .پوشاند اي ـ سطح حفرات دروني بدن را مي هاي رشته ياخته) 3
  .هاي دروني بدن نقش دارد هاي پروتئيني بسيار زياد ـ در تنظيم فعاليت رشته) 4

.............. هورمون مترشحه از «هاي لوله گوارش انسان، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟  درباره هورمون  -179
  »................قطعاً ............ مترشحه از  هورمون

  .شود معده برخالف ـ دوازدهه ـ با استفاده از انرژي توليد شده درون ياخته آزاد مي) 1
  .شود كننده محتويات لوله گوارش مي هاي گوارش دوازدهه همانند ـ معده ـ باعث افزايش مقدار آنزيم) 2
  .شود موجود در مجراي لوله گوارش مي +Hفزايش ميزان معده همانند ـ دوازدهه ـ موجب ا) 3
  .باشد هايي خارج از لوله گوارش مؤثر مي دوازدهه برخالف ـ معده ـ بر روي ياخته) 4

  ...............يك ياخته گياهي ..............   -180
  .كند هاي شيميايي، تركيبات آلي توليد مي  كلروپالست ـ اسكلرئيد، با دريافت نور و انجام واكنش) 1
  .واكوئول مركزي ـ پارانشيم، محل ذخيره همه تركيبات رنگي و پاداكسنده درون ياخته است) 2
  .كند ديواره نخستين ـ كالنشيم، قابليت رشد و تقسيم ياخته در شرايط مورد نياز را فراهم مي) 3
  .اخته به اشكال متنوعي در طبيعت يافت شودشود اين ي ديواره پسين ـ تراكئيد، باعث مي) 4
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  كدام گزينه نادرست است؟  -181

  .نيستند و ممكن است تغيير كنند هاي فيزيكي در طول زمان همواره معتبر ها و نظريه مدل) 1
  .پوشي كرد توان از شكل برگ چشم هاي پهن برگ در هوا، مي سازي سقوط برگ درخت در مدل) 2
  .اي هستند هاي نرده هاي جريان الكتريكي، فشار، تندي و انرژي جنبشي، كميت همه كميت) 3
  .اي رادرفورد مطرح شده است اي توسط بور و پس از نظريه مدل هسته نظريه مدل سياره) 4
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و يك )) 1(شكل (در شكل مقابل قسمتي از يك خط كش مدرج   -182
به ترتيب . نشان داده شده است)) 2(شكل ) (ديجيتال(دماسنج رقمي 

گيري خط كش و دماسنج برحسب  دقت اندازه) از راست به چپ(
  تر و درجه سلسيوس كدام است؟   م ميلي

1 (1 ،/ 2 
2 (/ 5  ،/ 2  
3 (1 ،/1  
4 (/ 5  ،/1  

Qرابطه گرما در فيزيك به صورت   -183 mc T= Δ ،است كه در اين رابطهQ گرما و ،m ،c  وTΔ  ،به ترتيب جرم
  تواند باشد؟ مي يكاي گرماي ويژه به صورت كدام گزينه. گرماي ويژه و تغيير دماي مطلق جسم هستند

1 (m
s .K2  2 (m

s.K
  3 (m

s .K

2
2  4 (m

s.K

2
  

  به جاي عالمت ؟ كدام گزينه را قرار دهيم تا تساوي مقابل برقرار باشد؟  -184
g.hm Mg.mm

?
ds das

μ =2 272  

1 (/ −× 47 2 1  2 (/ −× 27 2 1  3 (/ −× 67 2 1  4 (/ −× 17 2 1   

gارتفاع يك استوانه توپر به چگالي   -185
/

cm33  و شعاع قاعده آن ρ، دو برابر طول ضلع يك مكعب توپر به چگالي 6

2
3اگر جرم مكعب . برابر طول ضلع مكعب است 3

برحسب گرم بر  ρبرابر جرم استوانه باشد، اندازه  4
)مترمكعب كدام است؟  سانتي )π 3  

1 (/7 2  2 (/1 8  3 (/2 4  4 (/5 4  

gهاي  هاي يكساني از دو ماده با چگالي با جرم  -186
/

cm32 gو  4
/

cm38 اگر در فرايند مخلوط . ايم مخلوطي ساخته

cmي آن كه مكعب مستطيلي به ابعاد كردن كاهش حجمي رخ ندهد، برا mm cm× ×15 4 2   از مخلوط
  بسازيم، به چند كيلوگرم از مخلوط نياز داريم؟

1 (/1 44  2 (/1 92   3 (/14 4  4 (/19 2  
  است؟ كدام گزينه درست  - 187

  .يابد اي آب روي آن، نيروي دگرچسبي ميان آب و سطح كاهش مي با چرب كردن يك سطح و قرار دادن قطره) 1
  .هاي درون آن لوله كمتر است هر چه قطر يك لوله مويين بيشتر باشد، ارتفاع ستون مايع) 2
  .آيد پايين به وجود مي هاي قطبي و آذرخش از پالسما تشكيل شده است كه همواره در دماهاي خيلي شفق) 3
  .اند، به صورت يك نيروي ربايشي است ها هنگامي كه بسيار از يكديگر دور شده نيروي ميان مولكول) 4
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 28صفحه 

و  rداخلي   به شعاع (B)اي  پوسته استوانه و يك hو ارتفاع  r2به شعاع  (A)مطابق شكل يك استوانه توپر   -188

rضخامت 
1
كند  ميبه سطح مقطع خود وارد  Aاگر فشاري كه استوانه . روي سطح خود قرار دارند hو ارتفاع  2

2
 Aبه چگالي ماده  Bكند، نسبت چگالي ماده  به سطح مقطع خود وارد مي Bبرابر فشاري باشد كه استوانه  3

  كدام است؟   

1 (2
3    

2 (3
2   

3 (1
2    

4 (2  
. روي يكديگر قرار دارند Bو  Aدو مايع مخلوط نشدني  cm22درون يك مكعب مستطيل به مساحت مقطع   -189

A ،cm37حجم مايع    و چگالي آنg

cm32  است و چگالي مايعB ،g
/

cm38 اگر فشاري كه از . است

mچند گرم است؟  Bباشد، جرم مايع  kPa8شود  طرف دو مايع بر كف ظرف وارد مي
(g )

s
= 21  

1 (146   2 (18     3 (16     4 (2   

cm1اي شكل به ارتفاع  يك ظرف استوانه  -190  با مايعي به چگالي ،g
/

cm31 2 اگر فشار هوا در محل . است پر شده

  متر جيوه است؟  از كف ظرف چند سانتي cm36باشد، فشار كل در ارتفاع  cmHg76برابر 

  g
( / )

cm
ρ = 313 6  

1 (12  2 (112  3 (124  4 (1 3  
در راستاي  cm2لوله را . اي كه به طور قائم درون جيوه قرار دارد، خالء است مطابق شكل مقابل در انتهاي لوله  -191

/لوله  اگر مساحت انتهاي. بريم تا جيوه تمام لوله را پر كند قائم درون جيوه فرو مي cm22 باشد، نيرويي كه  5
  كند چند نيوتون است؟ جيوه به انتهاي لوله وارد مي

  g m
(P cmHg , / , g )

cm s
= ρ = =3 27 13 6 1    

1 (/13 6  
2 (/2 4  
3 (/3 4  
4 (/6 8  
  
  
  

 جيوه

 جيوه
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 29صفحه 

هاي  در شكل مقابل، دو مخروط مشابه هم با دو مايع به چگالي  -192
ρ = ρ2 ها  به ترتيب نسبت فشار ناشي از مايع. اند كامالً پر شده 12

Pها  در كف ظرف
( )

P
2
1

ها بر كف  و نسبت نيروهاي وارد از طرف مايع 

Fها  ظرف
( )

F
2
1

  كدام است؟ 

1 (1 ،4
9  2 (2 ،4

9   3 (1 ،8
9  4 (2 ،8

9  

  
شكل  در شكل مقابل سه مايع مخلوط نشدني در يك لوله   - 193

به  ρ3و  ρ1هاي با چگالي  ستون مايعطول . اند در حال تعادل
است و سطح آزاد اين دو مايع در  cm8و  cm4ترتيب 

كدام گزينه درست . طرفين لوله در يك خط تراز قرار دارند

mاست؟ 
(g )

s
= 21   

1 (A BP P Pa− =16     
2 (B AP P Pa− =16    
3 (A BP P Pa− = 48    
4 (B AP P Pa− = 48    

gمطابق شكل مايعي به چگالي   -194
/

cm
ρ =1 31 شكلي به حالت  درون لوله  5

اگر به شاخه سمت راست مايعي به چگالي . اردتعادل قرار د
g

/
cm

ρ =2 375  اضافه كنيم، سطح آزاد مايع اول در سمت چپcm6 

جرم مايع اضافه شده چند گرم . رود نسبت به وضعيت اوليه آن، باالتر مي
  است؟

1 (126   2 (/31 5  3 (63  4 (84  
در ظرف شكل مقابل هواي باالي ظرف را پيوسته و آرام به حركت در   - 195

ي باالي ظرف باشد، كدام تندي شارش حركت هوا در لوله vاگر . آوريم مي
  گزينه درست است؟ 

1 (A Bv v>  وh h '<     
2 (B Cv v>  وh h ''<   
3 (A Bv v<  وh h ''′ <   
4 (A Cv v>  وh ' h ''>   

درصد  36ي آن تندي جسم را چند درصد تغيير دهيم تا انرژي جنبش. دهيم درصد كاهش مي 75جرم جسمي را   -196
  كاهش يابد؟

1 (4   2 (56  3 (6   4 (/37 5  
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F1در شكل مقابل نيروهاي   -197
 ،F i j= − +2 24 1 

 ،
F j= −3 6  و نيروي اصطكاك جنبشي بر جسمي به جرم

g4  تندي جسم پس از . شوند وارد ميd / m= 1 6 

mجايي از  جابه

s
mبه  1

s
بزرگي نيروي . رسد مي 9

sin)اصطكاك چند نيوتون است؟  / )° =37 6    
1 (6  2 (14  
3 (12  4 (4  

مطابق شكل روي سطحي بدون اصطكاك و در شرايط خالء،   -198
از سطح زمين قرار  m15كه در ارتفاع  Aجسمي از نقطه 

 Bاگر تندي جسم در نقطه . شود دارد، از حال سكون رها مي

mبرابر 

s
از سطح زمين  Bباشد، به ترتيب ارتفاع نقطه  16

 Cبرحسب متر و تندي جسم در هنگام عبور از نقطه 

mبرحسب متر بر ثانيه كدام است؟ 
(g )

s
= 21  

1 (/12 8 ،12  2 (/2 2 ،12   
3 (/12 8 ،4 7  4 (/2 2 ،4 7  

mرا با تندي  mمطابق شكل جسمي به جرم   -199
v

s
=1 2بدون اصطكاك به سمت يك فنر  افقي ، روي يك سطح

درصد بيشينه انرژي پتانسيل    36اي كه انرژي پتانسيل كشساني ذخيره شده در فنر،  در لحظه. كنيم پرتاب مي
   تواند ذخيره شود، تندي جسم چند متر بر ثانيه است؟  اي باشد كه در آن ميكشساني

1 (/7 2    
2 (/12 8    
3 (12    
4 (16  
  

mرا در هوا از سطح زمين و در راستاي قائم با سرعت اوليه  mجسمي به جرم   - 200

s
2 كنيم رو به باال پرتاب مي .

اگر بزرگي نيروي مقاومت هوا ثابت . گردد رود و سپس باز مي از سطح زمين باال مي m18داكثر تا ارتفاع جسم ح

mباشد، تندي جسم در هنگام رسيدن به سطح زمين چند متر بر ثانيه است؟ 
(g )

s
= 21  

1 (16  2 (2  3 (6 1  4 (8 5  
/اگر در يك مدت زمان معين، . درصد است 4بازده يك موتور برابر   -201 kJ24 از انرژي توليدي موتور تلف شود،  6

  انرژي خروجي موتور در اين مدت چند كيلوژول است؟
1 (/16 4  2 (41  3 (/12 3  4 (/36 9  
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  هاي زير درست؟ چه تعداد از عبارت  -202
  .كميت دماسنجي ترموكوپل، ولتاژ است) الف  
  .اساس كار دماسنج تابشي بر رسانش گرمايي استوار است) ب  
  .شوند اي از دما به تدريج ذوب مي ي ندارند و در گسترهشكل نقطه ذوب مشخص جامدهاي بي) پ  
  .يابد در تماس دو جسم گرم و سرد به يكديگر، ميانگين انرژي جنبشي ذرات هر دو جسم كاهش مي) ت  
در تماس چند جسم با دماهاي يكسان به يك پارافين، جسمي كه گرماي ويژه بيشتري دارد، پارافين بيشتري ) ث  

  .كند را ذوب مي
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

C°6و  K198 ،F°122به ترتيب  Cو  A ،Bدماي سه جسم   -203  ترين جسم و  اختالف دماي ميان گرم. است
  ردترين جسم چند درجه فارنهايت است؟س

1 (37  2 (138  3 (243  4 (45  
در اثر اين افزايش دما، مساحت هر وجه اين مكعب . دهيم كلوين افزايش مي TΔدماي يك مكعب را به اندازه   -204

/2   كند؟ افزايش دما تقريباً چند درصد تغيير مي چگالي مكعب در اثر اين. يابد درصد افزايش مي 4
1 (/3 6  2 (/1 6  3 (/1 2  4 (/7 2  

با . كنيم بريم و خارج مي مطابق شكل از يك ورقه فلزي نازك، يك دايره را مي  -205
و مساحت فضاي خالي به ترتيب چگونه  ABورقه فلزي، فاصله افزايش دماي 

  كند؟ تغيير مي
  افزايش ـ كاهش) 2  افزايش ـ افزايش) 1
  ثابت ـ كاهش) 4  ثابت ـ افزايش) 3
  

K1ه را دماي مجموع. است ريخته شده cm3975درون يك ظرف يك ليتري، مايعي به حجم   -206  در اثر . بريم باالتر مي

) ريزد؟ مترمكعب از مايع درون ظرف بيرون مي انبساط، چند سانتي / , )
K K

− −β = × β = ×5 41 11 2 1 6 1   
1 (/33 8  2 (/58 8  3 (/57 3  4 (/32 3  

g4گرمايي كه الزم است تا   -207   آبC°25  را به آبC°75  تبديل كند، چند برابر گرمايي است كهg2   يخ
C− °4 ر كامل ذوب شود؟ الزم دارد تا نيمي از آن به طو  

  F
J J J

(L , c , c )
kg kg.K kg.K

= = =336 42 21        

1 (5
3  2 (5  3 (1  4 (5

2  

−Cيخ  g36اي عايق،  درون محفظه  -208 وارد محفظه كنيم  C°72حداقل چند گرم آب . در تعادل قرار دارد °32

J(تا يخي در محفظه باقي نماند؟ 
c

kg.K
= 21   ،J

c
kg.K

= 42  ،F
J

L
kg

= 336    و از اتالف

  .)گرما صرف نظر شود
1 (8   2 (48   3 (24   4 (72  
  
  

 ظرف                             مايع

 يخ                             آب                             يخ

 يخ         يخ                              آب                        
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  است؟ نادرستدام گزينه ك  -209
  .شود ها، افزايش فشار باعث باال رفتن نقطه جوش مي ر آب نيز مانند اكثر مايعد) 1
  .هاي آزاد نيز در انتقال گرما نقش دارند، رساناي گرماي بهتري هستند كه الكترون فلزات به دليل آن) 2
  .هاي روشن، داراي تابش گرمايي بيشتري در مقايسه با سطوح تيره ناصاف و مات هستند سطوح صاف و درخشان با رنگ) 3
  .شود وختن استفاده ميگيري انرژي آزاد شده در حين س گرماسنج بمبي نوعي گرماسنج است كه از آن براي تعيين ارزش غذايي مواد با اندازه) 4

هاي مختلف بدن  و گرم و سرد شدن قسمت........... گرم شدن هواي اتاق به وسيله رادياتور شوفاژ، مثالي از همرفت   -210
  . است........... در بدن جانوران خونگرم مثالي از همرفت  بر اثر گردش خون

  طبيعي ـ طبيعي) 4  واداشته ـ واداشته) 3  طبيعي ـ واداشته) 2  واداشته ـ طبيعي) 1
  

  

                                     ) 1(شيمي 
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3/اگر جرم اتمي ميانگين اتم كلسيم،   -211 /بوده و جرم اتمي ميانگين ليتيم،  C126برابر جرم اتم  34 173  جرم
  مي ميانگين ليتيم كدام است؟اتمي ميانگين كلسيم باشد، جرم ات

1 (/6 933  2 (/6 892  3 (/6 9  4 (/6 69  
ترين ايزوتـوپ ايـن   ترين و سنگين اگر فراواني سبك. است M32و  M31و M27داراي سه ايزوتوپ  Mعنصر   -212

  ترين ايزوتوپ وجود دارد؟گرم از سبك 5/742باشد، در چند كيلوگرم از اين عنصر،  %8و  %77عنصر به ترتيب 
1 (/ 92  2 (/ 96  3 (1  4 (/ 1 4  

برابر مجمـوع   28/3هاي نيكل هاي ظرفيتي در اتم، مجموع شمار الكترونTi22و  Ni28اگر در آلياژي از فلزهاي   -213
هاي تيتانيم باشد، نسبت تعداد مول نيكل به تعداد مول تيتـانيم در ايـن آليـاژ    تمهاي ظرفيتي در اشمار الكترون
  كدام است؟

1 (121/1  2 (312/1  3 (242/1  4 (614/1  
هـا در اتـم   جايي الكترون بـين اليـه  رو كه جابهبا توجه به شكل روبه  -214

 نادرسـت هـاي زيـر   دهد، چند مورد از عبـارت هيدروژن را نشان مي
  است؟

f: نرژي جذب شدها •   c<  
a: انرژي آزاد شده •   b h< <  
a: ترتيب انحراف نور به هنگام عبور از منشور •   b<  
a: طول موج نشر شده •   b<  

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

  درست است؟» ناحية مريي طيف نشري خطي عنصرها«زير دربارة هاي چند مورد از عبارت  -215
  .هر عنصر، شمار نوارهاي رنگي ويژة خود را دارد •  
  .شمار نوارهاي رنگي در هليم بيشتر از هيدروژن و كمتر از نئون است •  
  .توان از آنها براي يافتن نوع عنصرهاي تشكيل دهندة باريم نيترات استفاده كردمي •  
  .عدد اتمي عنصرها با شمار نوارهاي رنگي آنها، رابطة مستقيم وجود داردميان  •  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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هاي خود اغلب به شكل دو نوع كاتيون يافـت شـده و در آرايـش الكترونـي آن يـك      در تركيب Aاگر اتم عنصر   -216
nاي با الكترون در زيراليه lو  =4 =   است؟ نادرستباشد، كدام گزينه در مورد اين عنصر  

nهايي با ها در زيراليهدر آرايش الكتروني آن، شمار الكترون) 1 =   .باشد 18يا  13تواند مي 3
A(NOتواند به صورت فرمول نمك نيترات آن فقط مي) 2 )3 A(NOيا  2 )3   .باشد  3
  .كندآرايش الكتروني آن از قاعدة آفبا پيروي نمي) 3
lهايي با در آرايش الكتروني اتم آن، دوازده الكترون در زيراليه) 4   .وجود دارد 1=

  درست است؟  كدام گزينه  -217
nدر هر زيراليه همواره ) 1 l≥ ستا.  
nترين الية الكتروني آن اگر اتمي داراي پنج الكترون ظرفيتي بوده و بيروني) 2 = داراي يك الكترون باشد، آرايش  الكتروني  5

  .كندآن از قاعدة آفبا پيروي مي
  .دارد، انرژي بيشتري دارد تر بزرگ nاي كه در مقايسة دو زيراليه، همواره زيراليه) 3
  .است 8تر يا مساوي ها كوچك ، تعداد الكتروناصليهاي  ي گروهترين الية الكتروني اتم همة عنصرها در بيروني) 4

N)هاي زير درست است؟  چند مورد از جمله  -218 , O , Cl / : gmol )114 16 35 5 −= = =  
SOهاي  شمار الكترون) آ    −2

4،PO −3
−ClOو  4

  .با هم برابرند 4
  .بيشتر است amu1هاي جهان از  جرم همه اتم) ب  
  .هاي يكساني وجود دارند ، شمار اتمNOو  Cl2هاي برابر از  در جرم) پ  
  .برابر جرم واحد كربني است 12ن دقيقاً جرم اتمي ميانگين كرب) ت  

1 (4  2 (2  3 (1  4 (3  
  است؟ نادرستهاي زير چند مورد  از ميان عبارت  -219
4در طيف نشري خطي هيدروژن، چهار نوار رنگي در محدودة طول موج  •     6تا  نانومتر وجود دارد.  
  .تر باشد، پايداري ايزوتوپ بيشتر است هاي مختلف يك عنصر، هر چه عدد جرمي كوچك ايزوتوپدر ميان  •  
  .هاي الكتروني پيرامون هستة اتم يك عنصر، مستقل از عدد اتمي آن است انرژي اليه •  
  .م يافتهاي الكتروني ات توان تصوير دقيقي از انرژي اليه با تعيين دقيق طول موج خطوط طيف نشري خطي، نمي •  

1 (2  2 (3  3 (4  4 (1  
P31هاي اگر اتم  -220

O16و  15
nPالكترون ظرفيتي به فرمول  56آنيون چند اتمي با  8 O2 7

ايجاد كننـد، در ايـن يـون     −
براي ................... بوده و فرمول ............... برابر با  »ونمقدار بار الكتريكي ي«به » ها اتم نوترون شمارمجموع «نسبت 

   .يك تركيب يوني از اين آنيون قابل قبول است
1 (22  ،Fe P O2 2 7  2 (44  ،Na P O2 2 7  3 (44  ،Al (P O )2 2 7 3  4 (22  ،NH P O4 2 7  

  است؟ نادرستهاي مختلف هواكره  كدام گزينه در مورد اليه  -221
  .است N2و  O2  ،O3  ،CO2هاي اول تا سوم، داشتن گازهاي  وجه اشتراك اليه) 1
  .دماي زير صفر درجة سلسيوس داردهاي هر اليه،  برخي از قسمت) 2
  .درصد از حجم هواكره در تروپوسفر قرار دارد 75حدود ) 3
  .اي بودن هواكره استها، دليلي بر اليهروند تغيير دما در اين اليه) 4
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  هاي زير درست است؟ چند مورد از جمله  -222
  .هارم قرار دارداز نظر درصد حجمي، گاز آرگون در رتبة چ در هواي پاك و خشك و) آ  
اكسـيد بـه   جزء، دماي هوا با استفاده از فشار پيوسته كاهش يافته و در ابتدا گاز كربن ديدر فرايند تقطير جزءبه) ب      

  .آيدميحالت جامد در
  .دارد، نئون است را دومين گاز نجيبي كه در هواي پاك و خشك بيشترين درصد حجمي) پ  
  .اي مايع به دست آوردتوان از هوهليم را مي) ت  

1 (3  2 (4  3 (1  4 (2  
Nاگر در معادلة   -223 H O A H O+ → +2 4 2 قرار دهيم، تفاوت  A  ،N2و سپس به جاي  A ،NO، ابتدا به جاي 2

Nبا ضريب  Aضريب  H2   در واكنش اول و دوم كدام است؟ 4
  و    4 (و  1) 3  2و  3) 2  1و  1) 1

  است؟ نادرست  اكسيدكدام گزينه دربارة گاز كربن دي  -224
  .ترين تركيب در هواي پاك و خشك استفراوان) 1
  .اي در آب و هواي كرة زمين داردنقش بسيار تعيين كننده) 2
  .هاي انساني وارد هواكره شده استدهد كه بر اثر فعاليتاكسيدي را نشان ميردپاي آن، مقدار كربن دي) 3
اكسـيد مربـوط بـه    ، ردپـاي كـربن دي  » زمين و انرژي خورشيد باد، گرماي«در توليد مقدار مشخصي برق از هر يك از منابع ) 4
  .است» گرماي زمين«و كمتر از » باد«بيشتر از » انرژي خورشيد«

  هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت  -225
)در آهن» آنيون به كاتيون«اكسيد، برابر با نسبت شمار ها در مولكول نيتروژن ديمجموع شمار اتم •   )III يديد است.  
)ها در دو مول كروم شمار كاتيون •   )III ها در يك مول آهن كلريد، برابر با شمار آنيون( )II برميد است.  
)در مس» آنيون به كاتيون«نسبت شمار  •   )II در مس» كاتيون به آنيون«ار اكسيد، دو برابرِ نسبت شم( )I اكسيد است.  
1در آلومينيم فلوئوريد، » آنيون به كاتيون«نسبت شمار  •  

)در آهن» آنيون به كاتيون«نسبت شمار  3 )III برميد است.  
1 (4  2 (2  3 (1  4 (3  

» هـاي پيونـدي   ن شمار جفت الكترو«به » هاي ناپيوندي شمار جفت الكترون«ويس كدام گونه، نسبت در ساختار لو  -226
  بيشتر است؟

1 (ClO−
3  2 (HCO−

2  3 (CN −2
2  4 (NOF3  

  كدام گزينه درست است؟  -227
  .است 7آب باران  pHهايي كه هواي پاك دارند، در شهر) 1
  .شودها استفاده مياز كلسيم كربنات براي كنترل ميزان اسيدي بودن آب درياچه) 2
 .بر اساس قانون پايستگي جرم، جرم ميخ آهني زنگ زده با جرم ميخ آهني اوليه برابر است) 3
  .پذيرند آب به شدت آسيب pHها در برابر كاهش  مرجان) 4

اگر ميـانگين بـرق مصـرفي    . كندنيروگاهي با سوخت گاز طبيعي، برق مورد نياز يك مجتمع مسكوني را تامين مي  -228
12اكسيد آن بـه  ماهانة اين مجتمع، صد هزار كيلووات ساعت بوده و براي بر طرف كردن اثر ردپاي كربن دي   

كند؟ بـراي  اكسيد در سال مصرف ميدرخت در سال نياز باشد، هر درخت به طور ميانگين چند كيلوگرم كربن دي
مقدار برق مصرف شده بر حسـب  «به » اكسيد بر حسب كيلوگرمردپاي كربن دي«برق مصرفي اين مجتمع نسبت 

  .است 36/0برابر با » كيلووات ساعت
1 (34  2 (68  3 (36  4 (66  
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  است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت  -229
  .شود بخش كوچكي از پرتوهاي خورشيدي به وسيله هواكره جذب مي •  
  .گذارد كند اما ردپاي سنگين روي كره زمين بر جاي مي شيمي سبز، با اين كه كمك زيادي به كاهش آلودگي محيط زيست مي •  
  .يافت كاهش مي C18°واكره زمين وجود نداشت، ميانگين دماي كرة زمين اي برخي گازها در ه اگر اثر گلخانه •  

COدر روش دفن  • (g)2      براي محافظت از هواكره، اين گاز را با منيزيم اكسيد يـا كلسـيم اكسـيد واكـنش داده و
  .كنند  هاي قديمي نفت دفن ميهاي قديمي گاز و چاهسپس ماده جامد حاصل را در ميدان

1 (4  2 (1  3 (3  4 (2  
  هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت  -230
  .تر استفراوان O2در الية اوزون، عنصر اكسيژن به شكل مولكولي  •  
  .شودها و سبزيجات استفاده مييي ميوهبراي گندزدا O3به شكل مولكولي  در صنعت، عنصر اكسيژن •  
Oهاي با تكرار پيوسته واكنش •   (g) O (g)3 22 Oو  →3 (g) O (g)2 33 ، الية اوزون بخـش قابـل تـوجهي از    →2

  .كندتابش فرابنفش را جذب مي
  .با مصرف انرژي به شكل تابش فرابنفش همراه است Oو  O2تشكيل مولكول اوزون ضمن واكنش ميان  •  

1 (4  2 (2  3 (1  4 (3  
Cليتر  5در شرايطي كه   -231 H OH(l)2 مترمكعب از هوا به  5ليتر با اكسيژن موجود در گرم بر ميلي 8/0با چگالي  5

تروژن موجود در اين حجم از هوا در حدود چند كيلوگرم است؟ درصد حجمـي گازهـاي   طور كامل بسوزد، جرم ني
H). در نظر بگيريد% 78و % 21نيتروژن موجود در هوا را  اكسيژن و ,C ,O : gmol )11 12 16 −= = =  

1 (26  2 (29  3 (28  4 (27  
  هاي زير درست است؟ چند مورد از گزينه  -232
  .توان از آن مواد گوناگوني تهيه كرد پذيري كمي دارد، نمي از آنجايي كه گاز نيتروژن واكنش •  
Nنيتروژن مولكول دو اتمي با ساختار لوويس  •   N≡ است.  
NHترتيب نقطة جوش مواد شركت كننده در توليد آمونياك به روش هابر، به صورت  •   N H> >3 2   .است 2
  .بر در تهيه آمونياك، چگونگيِ جدا كردن فراورده از مخلوط واكنش بودترين چالش ها بزرگ •  

1 (1  2 (3  3 (2  4 (4  
  است؟ نادرستدر واكنش نقره نيترات با سديم كلريد كدام گزينه   -233

Agتوان براي شناسايي از اين واكنش مي) 1 (aq)+  و ياCl (aq)− داستفاده كر.  
-هاي نقره نيترات و سديم كلريد را با هم مخلوط كنيم، در محلول جديد غلظت هر يك از يونهاي يكسان از محلولاگر حجم) 2

  .رسد هاي نيترات و سديم به نصف غلظت اوليه مي
  .كننده در اين واكنش ساختار كوواالنسي ندارند هيچ كدام از مواد شركت) 3
  .است 4مجموع ضريب اجزاي واكنش به ضريب رسوب، برابر با  در واكنش موازنه شده، نسبت) 4

  هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت  -234
3/برابر با » ها به عنصرها اتم«در فرمول آمونيوم سولفات، نسبت شمار  •     .باشد مي 75
  .نسي وجود دارددر هر واحد فرمولي از آمونيوم كربنات، دوازده پيوند كوواال •  
/از انحالل  •   5  ،شودمول يون توليد مي 5/1مول منيزيم نيترات در آب.  
)هاي اكسيژن در يك مول كروم شمار اتم«نسبت  •   )III هاي هيدروژن در يك مول آمونيـوم   شمار اتم«به » سولفات

1/برابر با » كربنات   .است 5
1 (3  2 (1  3 (2  4 (4  



                                     ) 1(شيمي 
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 36صفحه 

6اگر در   -235  گرم آهنميلي 65/6ليتر، گرم بر ميلي 1ليتر از يك محلول با چگالي ميلي( )II  سولفات وجود داشته
O)است؟ ppmباشد، غلظت يون سولفات در اين محلول چند  , S , Fe : gmol )116 32 56 −= = =  

1 (5/7  2 (7  3 (5/6  4 (6  
wپانصد گرم محلول   -236 / w1% اگر به اندازة دو برابر جـرم  . سديم كلريد در اختيار داريمNaCl    موجـود در ايـن

  ها در محلول حاصل كدام است؟شوندهحلمحلول، پتاسيم نيترات در آن حل كنيم، درصد جرمي 
1 (/2 8  2 (/12 5  3 (/8 3  4 (25  

mL3اگر به  -237   محلول منيزيم نيتراتw / w5%  ليتـر،  گرم بر ميلـي  48/1با چگاليmL2    محلـول/ 2 
  موالر منيزيم كلريد اضافه كنيم، غلظت يون منيزيم در محلول نهايي چند موالر است؟

(N , O , Mg : g mol )114 16 24 −= = =  
1 (/3 8  2 (/4 5  3 (/6 8  4 (/2 1  

274/اگـر  . گرم است 83و  4درجة سلسيوس به ترتيب  5و  28پذيري پتاسيم نيترات در دماهاي  انحالل  -238 5 
سرد كنيم، تقريباً چنـد گـرم رسـوب     C°28را تا دماي  C°5گرم از محلول سير شده پتاسيم نيترات با دماي 

  خواهيم داشت؟
1 (/7 7  2 (/8 2  3 (/64 5  4 (/5 6  

  است؟ نادرستهاي زير چند مورد از عبارت  -239
  .پذيري آنها كمتر است هاي قابل رسوب در ادرار افراد سالم از انحالل مقدار نمك •  
  . است BaSO4و بيشتر از  MgSO4در آب، كمتر از  CaSO4پذيري  انحالل •  
  .دهد  شدن به سنگ كليه را كاهش ميمصرف پروتئين حيواني احتمال مبتال •  
  .شوند دار تشكيل مي هاي كلسيم هاي كليه از رسوب نمك همة سنگ •  

1 (3  2 (2  3 (4  4 (1  
  هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت  -240

CHدر مولكول Clبه جاي اتم  Hبا جايگزين كردن اتم  •    Cl3شود ، مقدار گشتاور دو قطبي آن صفر مي.  
  .هاي آن در ميدان الكتريكي است گيري مولكول گيري گشتاور دو قطبي يك مولكول قطبي، جهت مبناي اندازه •  
  .اي در خواص آن دارد كننده هاي سازندة آن، نقش تعيين ساختار خميدة مولكول آب برخالف نوع اتم •  
  .شود باريكة آب به وسيلة ميلة فلزي مالش داده شده به موي سر، منحرف مي •  

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
  كدام گزينه درست است؟  -241

  .است NH3و كمتر از  PH3بيشتر از  AsH3هاي بين مولكولي در نيروي) 1
  .است Cl2بيشتر از  Br2، نقطة جوش Cl2نسبت  Br2در  تر ه دليل پيوند اشتراكي قويب) 2
  .شود به مايع تبديل مي HBr(g)آسانتر از  HCl(g)در شرايط يكسان، ) 3
Fبيشتر از  HF(l)نقطة جوش ) 4 (l)2 است زيرا جرم مولي آن بيشتر است.  

C2در دماي   -242 ° پذيري گاز اكسيژن در فشار  انحاللatm2  برابر با/ 1   اي از آب گرم بوده و در اين شرايط، نمونـه
5به جرم    گرم ازO (g)2 اگر در همين دما، فشار گاز اكسيژن به . سير شدatm6  برسد، جرم بيشتري ازO (g)2 

Oحجم اين جرم از . كندحل و آن را سير ميدر نمونة آب  (g)2  درSTP ليتر است؟ چند ميلي(O gmol )116 −=  
1 (3  2 (6  3 (5  4 (7  
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ها برابر شمار كل يون 5/7هاي شكر، هاي سازندة مولكول، شمار اتم)ساكارز(شكر  appmاز محلول  kg1اگر در   -243
/در  L25  از محلول/ 4 ،مقدار  موالر منيزيم كلريد باشدa  كدام است؟(H ,C ,O : gmol )11 12 16 −= = =  

1 (6/45  2 (171  3 (8/136  4 (5/256  
گـاز نيتـروژن در فشـارهاي     (S)پـذيري  عددهاي صحيح مثبت و مخالف صفر باشند، معادلة انحالل bو  aاگر   -244

  .است.................... به شكل   (p)گوناگون 
1 (S ap b= +  2( S ap2=  3( S ap b2= +  4 (S ap=  

  است؟ نادرستكدام گزينه   -245
  .يابند ها از بافت ميوه به آب راه مي ها و ويتامين هاي خشك درون آب، برخي از نمك دادن ميوه با قرار) 1
  .اي در آب تهيه كردتوان محلول سيرشدهاز استون همانند الكل معمولي، نمي) 2
  .مانند ها و تركيبات آلي فرار در آب باقي مي با عبور آب از صافي كربن، تنها ميكروب) 3
  .انة بدن هر فرد بالغ به يون سديم نصف يون پتاسيم استنياز روز) 4
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