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مترادف واژه های »کوشش، زمین پست، میاِن دو کتف، طرح اّولیه« به ترتیب، کدام است؟- 1
2(	مناعت،	بیغوله،	غاشیه،	اسلیمی	 	 1(	اراده،	باره،	وقب،	تقریظ	

4(	خواست،	معرکه،	ُکّله،	گرته	برداری 	 3(	هّمت،	خور،	غارب،	بیرنگ	

معنی مقابل چند واژه، نادرست است؟- 2
)فروماندن: متحّیرشدن( )سرسام: هذیان( )شراع: شریعت و دین( )عارضه: رخسار( )رضوان: بهشت( )عازم: رهسپار( )تشّرع: طریقت و 

عرفان( )لطیفه: گفتار نرم و دلپذیر(
4(	پنج 3(	چهار	 2(	سه	 1(	دو	

در همءه گزینه ها، معنی واژه ها در مقابل آن ها درست آمده است؛ به جز:- 3
2(	)کربت:	اندوه(	)اعال:	نفیس(	)وجنه:	چهره( 1(	)اندیشه:	اندوه(	)کنف:	کناره(	)کالن:	رئیس(	

4(	)ضجه:	شیون(	)متقاعد:	مجاب	شده(	)تطاول:	ستم	و	تعّدی( 3(	)آزرم:	حیا(	)تنیده:	درهم	بافته(	)دستور:	مشاور(	

در متن زیر، چند »غلط امالیی« یافت می شود؟- 4
»اگر از میان شما یک کس سرَور نباشد که دیگر ِاخوان و اوالد و اعوان مطابع رأی و مطاوع فرمان او باشند، مثل مار چندسر باشد که شبی 
سرمای سخت افتاد، خواستند تا در سوراخ خزند، هر سر که در سوراخ می کرد، سر دیگر معاندت می نمود و از صورت برودت خالص نیافتند 

و بدان سبب هالک گشتند.«
4(	چهار 3(	سه	 2(	دو	 1(	یک	

در میان گروه واژه های داده شده »چند غلط امالیی یا رسم الخطی« به چشم می خورد؟- 5
»حیثیت و اعتبار اجتماعی، حظّار مجلس، حّقه و صندوق، محتسب و داروغه، درع و ذره، برخواستن مردگان و بعث، دیالق و الغر، رأفت و 

شفغت، راغ و زاغ، سپردن و طی کردن، زایل شدن و نابودی، رزق و وجه معاش، ذل زدن و نگاه کردن، حماقت و فرومایه گی«
4(	نُه 3(	هشت	 2(	هفت	 1(	شش	

در کدام بیت »غلط امالیی« وجود دارد؟- 6
1(	جرع��ء	ج��ام	ب��ر	ای��ن	تخ��ت	روان	افش��انم
انج��م مرک��ز	 اف��الک	 ب��ود	 ت��ا	 2(	همیش��ه	
3(	ت��ا	ترک	س��من	عارض	ب��ودی	ن��ه	چنین	بود
بی	قیاس ذوق	 ز	 زن����دان	 آن	 4(	ان����در	

فکن��م مین��ا	 گنب��د	 ای��ن	 در	 چن��گ	 غلغ��ل	
اش��باح ق��ّوت	 ارواح	 ب��ود	 ت��ا	 همیش��ه	
ب��ت	مش��ک	عذاری ک��ه	 ام��روز	چنی��ن	ش��د	
ه��واس ت��ن	 غ���رس	 ز	 گ��ل	 چ���ون	 بشکفد	

کدام آثار به ترتیب »منثور، منثور، منظوم، منظوم« است؟- 7
2(	داستان	های	دل	انگیز	فارسی،	من	زنده	ام،	روزها،	لیلی	و	مجنون 1(	سه	دیدار،	پرنده	ای	به	نام	آذرباد،	حملء	حیدری،	تمهیدات	

4(	سندبادنامه،	فیه	ما	فیه،	دری	به	خانء	خورشید،	پیوند	زیتون	بر	شاخء	ترنج 3(	فی	حقیقة	العشق،	از	پاریز	تا	پاریس،	قّصء	شیرین	فرهاد،	اسرارالتوحید	

کدام دو واژه در بیت زیر، »ایهام« دارند؟- 8
خل�ق آزار  می کش�ند  مخال�ف  نواه�ای  را«»از  سیر آهنگ  ساز  حاجت  نیست  گوشمالی 

4(	ساز،	آهنگ 3(	نوا،	مخالف	 2(	آهنگ،	نوا	 1(	نوا،	ساز	

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟- 9
شد«»می کن�د خن�دءه خونین ب�ه ته پوس�ت نهان تو  خندان  غنچءه  از  خجل  بس  از  پسته 

2(	کنایه،	استعاره،	تشخیص،	حسن	تعلیل 	 1(	تناقض،	اغراق،	مجاز،	استعاره	
4(	استعاره،	جناس،	مجاز،	حسن	تعلیل 3(	اغراق،	تشخیص،	تشبیه،	ایهام	تناسب	

آرایءه »تشبیه« در کدام بیت، بیشتر یافت می شود؟- 10
1(	سرس��بز	گش��ت	ب��اغ	رخ��ت	از	به��ار	خ��ط
2(	روی	ت��و	در	آیین��ء	ج��ان	عک��س	بینداخت
3(	می��وءه	عیش	بس��ی	چی��دم	از	آن	نخ��ل	مراد
4(	حلق��ء	دام	نج��ات	اس��ت	خ��م	طّرءه	دوس��ت

ت��و ن��گاه	 از	 دل��م	 مه��ر	 ف��زود	 یعن��ی	
ت��ا	تخت��ء	ت��ن	پ��اک	بگش��ت	از	هم��ه	رنگ��م
ک��ی	ده��د	ب��اغ	محّب��ت	ثم��ری	بهت��ر	از	ای��ن
وای	ب��ر	حال��ت	مرغ��ی	ک��ه	در	ای��ن	دام	نب��ود
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آرایه های مقابل همءه ابیات تماماً درست است؛ به جز:- 11
1(	اگ��ر	س��نجی	به	می��زان	وف��ا	کوه	غ��م	ما	را
2(	بهار	عمر	خواه	ای	دل،	وگرنه	این	چمن	هر	سال
3(	در	آن	دل	از	هالک	عش��ق	بازان	غم	کجا	ماند؟
4(	مسلسل	چون	شود	امواج،	می	پاشد	ز	هم	کشتی

ت��و	را	در	پّل��ء	انص��اف،	س��نگ	کم	کج��ا	ماند؟
چو	نس��رین	صد	گل	آرد	بار	و	چون	بلبل	هزار	آرد
گ��ره	در	خاطر	خورش��ید	از	ش��بنم	کج��ا	ماند؟
به	حال	خویش	دل	در	زلف	خم	درخم	کجا	ماند؟

)اغراق،	جناس(
)ایهام	تناسب،	استعاره(

)واج	آرایی،	استعاره(
)اسلوب	معادله،	ایهام(

در کدام بیت،  مضاٌف الیه مضاٌف الیه و صفت مضاٌف الیه، هر دو، وجود دارد؟- 12
بی	زنگارند آیینء	 دش��م��ن	 1(	زن��گ��ی��ان	
2(	گرچ��ه	چ��ون	س��رو	تماش��اگه	اه��ل	نظرم
م��ن خورش��یدم	 پیش��انی	 غی��رت	 3(	ع��رق	
4(	قس��مت	یوس��ف	بی	ج��رم	نش��د	از	اخ��وان

م��را نیس��ت	 تی��ره	دالن	 از	 دل	 روی	 طم��ع	
مرا نیست	 ثمری	 دل	 گ��ره	 ج��ز	 جهان	 از	
ن��ف��س	ص��ب��ح	ق��ی��ام��ت	ن��ک��ن��د	س���رد	م��را
م��را داد	 هن��ر	 دور	 ای��ن	 در	 ک��ه	 گوش��مالی	

نقش واژه های مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟- 13
را ش�وق  آبله پای�ان  نیس�ت  حب�اب«»آرام  را  آب  حرک�ت،  از  نگ�ردد  مان�ع 

2(	مسند،	نهاد،	مضاٌف	الیه،	نهاد	 	 1(	نهاد،	متّمم،	مضاٌف	الیه،	نهاد	
4(	مسند،	مفعول،	مفعول،	مضاٌف	الیه 	 3(	نهاد،	مفعول،	مفعول،	متّمم	

در متن زیر، چند »صفت پیشین و چند ترکیب وصفی« وجود دارد؟- 14
»یک قرن بیشتر است که اختالفات و جنگ های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این کشور نشسته است، اما در این فاصله اروپا قدم های بزرگی 

برای پیشرفت برداشته است. آن ها کارگاه های متعّدد صنعتی ساختند.«
2(	دو	�	هشت	 	 1(	دو	�	شش	
4(	سه	�	هشت 	 3(	سه	�	هفت	

در کدام بیت، یک جملءه »نهاد + مفعول + فعل« و یک جملءه »نهاد + مسند + فعل« یافت می شود و فاقد مناداست؟- 15
1(	تا	مگر	صائب	شکست	خویش	را	سازی	درست
2(	همیش��ه	فک��رت	صائ��ب	ش��کار	دل	می	کرد
3(	غی��ر	صائ��ب	که	دم��ی	می	زند	از	س��وز	جگر
نوبه��اران	نیس��تی نیرن��گ	خ��زان	و	 4(	م��رد	

در	پی	خورش��ید	تابان	روز	و	شب	چون	ماه	باش
ام��روز دل	ش��کار	 نیس��ت	 او	 نال��ء	 کمن��د	
ام��روز اس��ت	 نمان��ده	 گفت��ار	 گرم��ی	 از	 اث��ر	
در	بس��اط	خ��اک	صائ��ب	غنچ��ء	تصوی��ر	باش

با توّجه به رباعی زیر، کدام گزینه غلط است؟- 16
اس�ت افت�اده  زب�ون  دل�م  غم�ت  دام  »در 

کن�ی ش�اد  دل�م  و  بپرس�ی  ک�ه  ش�اید 

دری�اب ک�ه خس�ته بی س�کون افتاده اس�ت

چ�ون می دانی که بی ت�و چون افتاده اس�ت«

1(	جملء	پایانی،	مفعول	جملء	پیشین	است.	
2(	در	رباعی	فوق	»سه	ترکیب	اضافی«	وجود	دارد.

3(	زبون	و	بی	سکون،	هر	دو	صفت	اند	و	نقش	»قیدی«	دارند.	
4(	جملء	»دلم	شاد	کنی«	از	»نهاد	+	مفعول	+	مسند	+	فعل«	تشکیل	شده	است.

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات، متفاوت است؟- 17
را اس��ی��ران	 همه	 خ��دای��ا	 بخش	 1(	خ���الص	
2(	دیگ��ری	را	در	کمند	آور	که	م��ا	خود	بنده	ایم
ره��ای��ی ی���اب���م	 ق���ی���دش	 ز	 3(	گ��ف��ت��م	
4(	اگرچه	س��نبل	زلفت	به	خون	من	تشنه	است

مگ��ر	کس��ی	ک��ه	اس��یر	کمن��د	زیبایی	اس��ت
ریس��مان	در	پای	حاجت	نیس��ت،	دس��ت	آموز	را
ک��م��ن��دم در	 س���ر	 آه����و	 چ���و	 ل��ی��ک��ن	
مب��اد کمن��د	 عنبری��ن	 آن	 از	 دل	 رهای��ی	

مفهوم کدام بیت، در مقابل آن »غلط« آمده است؟- 18
مستی اس����رار	 م��گ��و	 م��س��ت��وران	 1(	ب���ه	
آب��ی ن��م��ی	ب��خ��ش��ن��د	 را	 2(	س���ک���ن���در	
3(	ِس��ّر	خ��دا	که	عارف	س��الک	به	ک��س	نگفت
4(	ز	ش��وق	روی	ت��و	ش��اها	بدی��ن	اس��یر	فراق

ح��دی��ث	ج���ان	م��گ��و	ب���ا	ن��ق��ش	دی���وار
کار ای��ن	 نیس��ت	 میّس��ر	 زر	 و	 زور	 ب��ه	
ش��نید کج��ا	 از	 باده	ف��روش	 ک��ه	 حیرت��م	 در	
هم��ان	رس��ید	ک��ز	آت��ش	به	ب��رِگ	کاه	رس��ید

)پرهیز	از	سخن	گفتن(
)اثربخشی	عنایت	معشوق(

)الهام	شدن	راز	معرفت(
)فنای	عاشق(
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کدام بیت با بیت زیر، قرابت مفهومی دارد؟- 19
برسد ب��ی گ��م��ان  چ��ن��د  ه��ر  دره�ا«»رزق  از  جس�تن  اس�ت  عق�ل  ش�رط 
1(	چش��م	بستن	ز	تماش��ای	دو	عالم	سهل	است
2(	از	ت��وّکل	در	حن��ا	مگ��ذار	دس��ت	س��عی	را
3(	در	این	درگاه	س��عی	هیچ	کس	ضایع	نمی	ماند
بگ��ذار را	 اقتض��ای	قض��ا	کار	خوی��ش	 4(	ب��ه	

س��عی	ک��ن	س��عی	ک��ه	دل	را	نگ��ران	نگذاری
قف��ل	روزی	گر	کلی��دی	دارد	ابرام	اس��ت	و	بس
به	ق��در	آن	چه	فرم��ان	می	بری	فرمان��روا	گردی
ک��ه	س��عی	بیه��ده	پاپوش	م��ی	درد	مثل	اس��ت

مفهوم بیت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟- 20
کجا دیدی که بی آتش، کسی را بوی عود آید«»بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو
افروختی��م را	 ی��ار	 روی	 گ��رم	 ن��گاه	 1(	از	
2(	طم��ع	خ��ام	نش��د	ز	آت��ش	حرم��ان	پخت��ه
شناس��ند میخان��ه	 قیم��ت	 3(	آتش	نفس��ان	
4(	گ��ر	ب��رآرد	عش��ق	دود	از	خرمن	م��ا	گو	برآر

م��ا	ز	خام��ی	عاقب��ت	در	آت��ش	خود	س��وختیم
کنی��م ح��ور	 آرزوی	 بروی��م	 دوزخ	 ب��ه	 گ��ر	
افس��رده	دالن	را	ب��ه	خراب��ات	چ��ه	کار	اس��ت
چ��ون	خلیل	از	ش��عله	باغ	دلگش��ا	دارد	س��پند

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟- 21
تویی«»بی�رون ز تو نیس�ت ه�ر چه در عالم هس�ت که  خواهی،  آن چه  هر  بطلب  خود  در 
1(	م��ا	عب��ث	در	س��ینء	دریا	نفس	را	س��وختیم
2(	چ��را	ص��دف	نکن��د	چ��اک	س��ینه	را	صائب
3(	بی		کسی	هاس��ت	اگر	هس��ت	کس��ی	در	عالم
4(	ج��ز	خوی��ش	را	کس��ی	ب��ه	نظ��ر	درنیاورند

گوه��ر	مقص��ود	در	دام��ان	س��احل	بوده	اس��ت
در	ای��ن	زمان��ه	ک��ه	گوهرش��ناس	نایاب	اس��ت
هس��ت	بی	جایی	اگر	زیر	فلک	جای	خوشی	است
خودبین	کسی	که	نیست	در	این	عهد،	چشم	ماست

مفهوم بیت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟- 22
آزم��ودن ک��ار  در  چ��ه  و  ک��ار  در  ب��ودن«»چ��ه  محتاج  خ��ود  ب��ه  ج��ز  نباید 
ه��م از	 م��را	 پیک��ر	 ب��َدَرد	 گ��ر	 1(	نی��از	
دری��ا از	 زور	 ب��ه	 رف��ت	 ن��ت��وان	 زر	 2(	ب���ی	
3(	کرده	ام	غنچه	صفت	ب��اغ	خود	از	خانء	خویش
4(	بی	نیازی	سرکش��ی	م��ی	آورد،	زان	لطف	حق

پ��ی��ک��ارم ن��ی��از	 ک����اری	 پ��ی	 از	 نبینی	
ن��ه	ای م��ح��ت��اج	 زور	 ب��ه	 داری	 زر	 ور	
نیس��تم	ب��ا	دل	صدپ��اره	ب��ه	گلش��ن	محت��اج
احتی��اج درد	 ب��ه	 س��ازد	 مبت��ال	 را	 بن��دگان	

کدام بیت، با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟- 23
او برخاست به کین  ایّ�ام«»هر آن که گردش گیتی  کن�د  رهب�ری  مصلحت�ش  غی�ر  ب�ه 
1(	در	ای��ن	جه��ان	دل	بی	غ��م	نمی	ش��ود	پی��دا
2(	روزگارم	تی��ره	و	بخت��م	س��یاه	افتاده	اس��ت
بگری��زد ک��ه	 تی��ر	 آن	 قَ��َدر	 کم��ان	 3(	ز	
4(	ب��ی	می	روش��ن	اگر	تی��ره	ش��د	آیینء	عیش

اگ��ر	ب��رون	ده��م	از	دل	غ��م	نهان��ی	خوی��ش
گُل	به	چش��م	روزن��م	از	مهر	و	ماه	افتاده	اس��ت
رویی��ن ش��وی	 س��راپای	 گرچ��ه	 ُکش��دت	
بس	عجب	نیست	که	گیتی	همه	افسون	و	دم	است

کدام بیت با بیت زیر، ارتباط مفهومی دارد؟- 24
از ف�رط عش�ق خموش�ی اس�ت ه�ان، اّولین ش�رط عش�ق«»مگ�و س�وخت ج�ان م�ن 
دین��ی عال��م	 ب��ه	 بگزیدن��د	 گروه��ی	 1(	ه��ر	
2(	ب��ر	بی	خب��ری	زن	ک��ه	چ��راغ	ح��رم	غی��ب
3(	وقت��ی	ک��ه	ش��دم	باخب��ر	از	ِس��ّر	دهان��ش
4(	ت��ا	خب��ر	دارم	از	او	بی	خب��ر	از	خویش��تنم

عاش��قی	دین	م��ن	و	بی	خبری	کیش	من	اس��ت
اس��ت بی	خب��ران	 دل	 ش��مع	 از	 افروخت��ه	
ن��ب��ودم خ��ب��ردار	 ه��ی��چ	 خ���ود	 هستی	 از	
منم ک��ه	 نیاید	 آواز	 م��ن	 ز	 وج���ودش	 ب��ا	

کدام بیت با بیت زیر، قرابت مفهومی دارد؟- 25
بغ�داد«»چن�ان ب�ه جاذب�ه، ش�وقِ  خلیف�ه می بَ�ردم ش�ط  از  پ�ای  نمی ش�وَدم  ت�ر  ک�ه 
1(	بس��اط	س��بزه	لگدکوب	ش��د	به	پای	نش��اط
2(	جم��ال	کعب��ه	چنان	می	کش��اندم	به	نش��اط
3(	در	این	زمانه	چنان	پس��ت	ش��د	ترانء	عش��ق
4(	کم	نشاطی	نیس��ت	آزادی	از	این	وحشت	سرا

ز	ب��س	که	ع��ارف	و	عام��ی	به	رقص	برجس��تند
ک��ه	خ���اره���ای	م��غ��ی��الن	ح��ری��ر	م��ی	آی��د
ف��ری��اد ب��ل��ب��الن	 ز	 ن��خ��ی��زد	 ب��ه��ار	 در	 ک��ه	
زیر	شمش��یر	ش��هادت	رق��ص	بس��مل	کرده	ایم
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  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم ِمن أو إلی العربیة )26 � 35(.

26 -:اهللُ وليُّ الّذین آمَنوا یُخِرجهم من الظّلمات إلی النّور！

1(	اهلل	سرور	آنان	است	که	ایمان	بیاورند	و	آن	ها	از	ظلمت	به	سوی	نور	خارج	می	شوند!

2(	خداوند	ولّی	کسانی	است	که	ایمان	آورده	اند،	آنان	را	از	تاریکی	ها	به	سمت	نور	خارج	می	سازد!

3(	خداوند	سروری	دارد	بر	آنان	که	ایمان	آوردند	و	آنان	از	تاریکی	خارج	می	شوند	و	به	سمت	نور	می	روند!

4(	اهلل	والیت	دارد	بر	کسانی	که	ایمان	آورده	باشند،	و	آن	ها	را	از	ظلمت	بیرون	می	آورد	و	به	سوی	نور	می	برد!

دَق في قلب إنساٍن!«:- 27 »الجماُل هو أن تَزرع وردًة في بستان، ولکّن األجمَل منه هو أن تَغرس الُحبَّ و الصِّ

1(	زیبا	آن	است	که	گلی	در	بوستان	کاشته	شود،	ولی	زیباتر	از	آن	کاشتن	عشق	و	راستی	در	قلب	انسان	است!

2(	زیبایی	همان	است	که	گلی	را	در	یک	بوستان	بکاری،	ولیکن	زیباتر،	کاشت	محّبت	و	صفا	در	دل	انسان	است!

3(	زیبا	آن	است	که	به	کاشت	گلی	در	بوستان	بپردازی،	ولی	زیباتر	از	آن	این	که	دوستی	و	راستی	را	در	دل	یک	انسان	بکاری!

4(	زیبایی	آن	است	که	گلی	را	در	بوستانی	بکاری،	ولیکن	زیباتر	از	آن	این	است	که	محّبت	و	صداقت	را	در	قلب	انسانی	بکاری!

»هؤالء األصدقاُء األوفیاُء ال یکذبون أبداً ألنّهم قد َعّودوا أنفسهم علی الصراحة في الکالم!«:- 28

1(	این	دوستان	باوفا	هرگز	دروغ	نمی	گویند	زیرا	آنان	خود	را	به	صراحت	در	سخن	عادت	داده	اند!

2(	این	دوستان	باوفا	ابداً	دروغ	نمی	گویند	برای	این	که	آن	ها	به	صریح	گفتن	خویش	عادت	کرده	اند!

3(	این	ها	دوستان	باوفایی	هستند	که	هرگز	دروغ	نمی	گویند	زیرا	آنان	به	صراحت	خود،	عادت	کرده	اند!

4(	این	ها	دوستان	باوفایند	که	ابداً	دروغ	نمی	گویند،	برای	این	که	خودشان	را	به	صریح	گفتن،	عادت	داده	اند!

»یُقبل الّشباب علی مَن له أفکاٌر عمیقٌة و حدیثٌة إقباالً، و یَرغبون في مَن یَعمل بما یقول رغبًة کثیرًة!«:- 29

1(	جوانان	آن	کس	را	که	فکر	ژرف	و	تازه	دارد	بسیار	می	پذیرند،	و	آن	را	که	به	آن	چه	می	گوید	عمل	می	کند،	قطعاً	دوست	دارند!

2(	به	یقین	جوانان	کسی	را	که	دارای	فکر	عمیق	و	نو	است	می	پذیرند،	و	کسی	را	که	عامل	به	هر	چیزی	باشد	که	می	گوید	دوست	دارند!

3(	جوانان	قطعاً	به	کسی	که	افکار	عمیق	و	جدیدی	دارد	روی	می	آورند	و	به	کسی	بسیار	عالقه	مند	می	شوند	که	به	چیزی	که	می	گوید	عمل	کند!

4(	همیشه	جوانان	به	کسی	که	افکاری	ژرف	و	جدید	دارد	روی	می	آورند،	و	به	آن	کس	بسیار	عالقه	مند	می	شوند	که	عمل	کننده	به	آن	چیزی	باشد	که	می	گوید!

»هناك مئاُت الطیور تبني أعشاَشها علی جبال ارتفاُعها أکثر من ألفي متر و تقذف أفراَخها منها لتتعّلم الطیراَن!«:- 30

1(	صدها	پرنده	النه	های	خود	را	بر	بلندای	بیش	از	دو	هزار	متر،	روی	کوه	ها	می	سازند	تا	جوجه	ها	را	از	آن	جا	پرتاب	کنند	تا	پروازکردن	بیاموزند!

2(	آن	جا	صدها	پرنده	است	که	آشیانه	ها	را	بر	کوه	هایی	به	بلندای	بیشتر	از	دو	هزار	متر	بنا	کرده	و	جوجه	هایشان	را	از	آن	جا	می	پرانند	برای	این	که	پروازکردن	بیاموزند!

3(	آن	جا	صدها	پرنده	النه	هایشان	را	بر	کوه	هایی	که	ارتفاعشان	از	دو	هزار	متر	بیشتر	است	بنا	می	کنند	و	جوجه	های	خود	را	از	آن	می	اندازند	تا	پروازکردن	

را	به	آن	ها	یاد	بدهند!

4(	صدها	پرنده	وجود	دارند	که	آشیانه	های	خود	را	بر	کوه	هایی	که	ارتفاع	آن	ها	بیش	از	دو	هزار	متر	است	می	سازند	و	جوجه	هایشان	را	از	آن	جا	پرتاب	می	کنند	

تا	پرواز	را	یاد	بگیرند!

»هو أقرُب شخص لي و إن کان بعیداً منّي مسافاٍت!«:- 31

1(	او	شخص	نزدیکی	به	من	است	هرچند	که	مسافت	هایی	از	من	دور	شده	است!

2(	او	اگرچه	مسافت	ها	از	من	دور	شده	است	ولی	شخص	نزدیک	تر	به	من	اوست!

3(	نزدیک	ترین	فرد	به	من	کسی	است	که	از	من	مسافت	هایی	دور	شده	باشد!

4(	او	نزدیک	ترین	فرد	به	من	است	اگرچه	از	من	مسافت	ها	دور	باشد!

»قّررُت مع أخي الصغیر أن نذهب غداً رأس الّساعة العاشرة و النّصف لمشاهدة آثار المتحف التاریخّیة!«:- 32

1(	با	برادر	کوچکم	قرار	گذاشتم	فردا	رأس	ساعت	ده	و	نیم	به	مشاهدءه	آثار	تاریخی	موزه	برویم!

2(	با	برادر	کوچک	ترم	قرار	گذاشتیم	رأس	ساعت	ده	و	نیم	فردا	به	دیدن	آثار	موزه	های	تاریخی	برویم!

3(	من	و	برادر	کوچک	ترم	قرار	گذاشته	ایم	فردا	سر	ساعت	ده	و	نیم	برای	مشاهدءه	آثار	تاریخی	به	موزه	برویم!

4(	من	با	برادر	کوچکم	قرار	گذاشتم	سر	ساعت	ده	و	نیم	صبح	فردا	برای	دیدن	آثار	تاریخی	در	موزه	ها	برویم!
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عّین الخطأ:- 33
1(	هل	تعلم	أّنك	تستطیع	أن	تَصنع	الِعطر	من	الّنفط:	آیا	می	دانی	که	تو	می	توانی	از	نفت	عطر	بسازی!

ن	یَبقی	ذکُرهم:	دوست	دارم	که	خدا	مرا	از	کسانی	قرار	دهد	که	یادشان	باقی	می	ماند! 2(	اُِحّب	أن	یَجعلني	اهللُ	ممَّ
ٌن	یَجذب	به	قلوَب	الّناس:	مؤمن	سخنی	نرم	دارد	که	به	وسیلء	آن	قلب	های	مردم	را	جذب	می	کند! 3(	للمؤمن	کالٌم	لیِّ

4(	الّلٰهّم؛	أعِطنا	ما	تُحّب	و	اجَعله	في	سبیل	َکسب	ِرضاك:	خدایا,	به	ما	آن	چه	را	دوست	داری	عطا	کن	و	آن	را	در	راهی	قرار	بده	که	راضی	هستی!
عّین الخطأ:- 34

دوا	لسانَهم	علیها:	کم	سخن	گفتن	از	آداب	کسانی	است	که	زبانشان	را	به	آن	عادت	داده	اند! 1(	قّلُة	الکالم	مِن	آداب	َمن	َعوَّ
:	خوشا	به	حال	کسی	که	با	اندیشیدن	مداوم،	خودش	را	از	لغزش	حفظ	می	کند! 2(	طوبی	لمن	یَحفظ	نفَسه	من	الّزلل	بالتفّکر	الُمستمرِّ
3(	لعقول	المستمعین	قدٌر	فکلِّمهم	علی	ذلك	القدر:	عقل	های	شنوندگان	قدر	و	اندازه	ای	دارد	پس	سخنان	آن	ها	به	اندازءه	همان	است!

ث	الجاهُل	بما	یَخاف	تکذیبَه	و	لذلك	یندم:	نادان	از	چیزی	سخن	می	گوید	که	از	تکذیبش	می	ترسد	و	به	این	دلیل،	پشیمان	می	شود! 4(	یُحدِّ
»سخن بگویید تا شناخته گردید، زیرا شخص در زیر زبانش پنهان شده است!«. عّین الّصحیح:- 35

2(	تکلَّموا	تُعَرفوا	فإّن	المرء	مخبوٌء	تحت	لسانه! ثوا	تَعرِفوا	فالمرء	مخبوء	في	لسانه!	 1(	تحدَّ
4(	تکلَّموا	حّتی	تُعرفَن	ألّن	کّل	شخص	مخفّي	خلف	لسانه! ثوا	کي	تَعرِفوا	فکّل	شخص	مخفّي	من	لسانه!	 3(	تحدَّ

  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36 � 42( بما یناسب النّص:
یعیش الکثیُر من األشخاص في هذه الحیاة بشکل غیر منظَّم، فهم ال یهتّمون بالوقت الفارغ الّذي یقضونه بکثرة في حیاتهم دون أیّة فائدة! و 
هذه نتیجُة جهلهم في کیفّیة إدارة الحیاة و تنظیمها؛ فعلی سبیل المثال هؤالء یمّرون بَمواقَف تُضیِّع منهم أوقاتاً کثیرًة و هم ال یستطیعون 
أاّل یواجهوها لکنّها تُسبِّب تَعَبهم الّروحي و الجسمي. و کذلك تضییُع أوقاتهم عند مواجهة الناس من األقارِب و األهل و األصدقاء یُسبِّب لهم 

مشاکَل کثیرة و هم ال یَعلمون کیفّیَة حلِّها!
یَجب أن یَضَع کلُّ شخٍص لنفسه نظاماً معّیناً لحیاته، بحیث یعرف ما یُرید أن یَفعله في یَومه أو ُعطلته في نهایة االُسبوع، و کذلك ما هي الغایة 

ل النظَم في حیاته! الّتي یُرید أن یصل إلیها في نهایة الّسنة، و هذا األمر یطلب منه أن یَصنَع جدوالً یَسیر علی أساسه حّتی یقدر أن یُسجِّ
عّین الّصحیح: ِمن أهّم االُمور في تنظیم الحیاة ...............- 36

1(	تعیین	األهداف	اجتناباً	من	الّنظم	في	إدارة	الحیاة!
2(	تسجیل	األوقات	الفارغة	و	تعریفها	حّتی	ال	ننساها!

3(	أن	یقوم	اإلنسان	بتهیئة	برامج	أو	جداول	ألعماله	الیومّیة	و	االُسبوعّیة	و	السنویّة!
4(	ازدیاد	الّرغبة	في	االهتمام	بکیفّیة	قضاء	األوقات	الفارغة	و	هي	کثیرة	في	الحیاة!

عّین الّصحیح: الّذي یسیر وفق نظام معّین في الحیاة ...............- 37
2(	ال	یحتاج	إلی	جدول	منظّم	لتقسیم	األوقات	الضائعة! 	 1(	تقّل	مشاکله	و	تعبه	في	نهایة	عمله!	

4(	ال	یعتني	بذلك	الوقت	الفارغ	اّلذي	یفوت	من	یده	و	ال	یسّجله! 3(	یبتعد	عن	أّي	شيء	یرید	أن	یفعله	في	األیّام	المقبلة!	
ما هي نتائج فقدان النظم في الحیاة؟ عّین الخطأ:- 38

2(	عدم	الخسارة	في	إدارة	اُمور	الحیاة! 	 1(	فقدان	الشعور	بالراحة!	
4(	زیادة	تضییع	األوقات	في	مواجهة	اآلخرین! 3(	القیام	بأعمال	ال	تفید	و	ال	تغني	من	شيء!	

عّین غیر المناسب لعنوان النّص:- 39
2(	إّن	الحیاة	دقائق	و	ثواٍن! 	 1(	الُفرُص	سریعة	الَفوت!	

4(	من	أطاع	هواه	ازدادت	فراغاته	في	الحیاة! 	 3(	من	یزرع	السوء	یحصد	الشّر!	
  عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )40 � 42(.

»تُضّیع«:- 40
1(	للمفرد	المؤّنث	الغائب	)=	الغائبة(	�	حروفه	األصلیة:	»ض	ي	ع«	و	الحرفان	الزائدان:	»ت	ي«	

2(	فعل	مضارع	�	للمفرد	المذّکر	المخاطب	�	ماضیه	»ضیَّع«	و	مصدره	»تضییع«	من	باب	تفعیل	�	معلوم
3(	فعل	مضارع	�	حروفه	األصلیة	ثالثة	و	له	حرفان	زائدان	)=	مزید	ثالثي(	�	معلوم	/	مع	فاعله	جملٌة	فعلیة

4(	مضارع	�		للمؤّنث	الغائب	�	له	حرف	زائد	من	وزن	»فّعل«	/	فعل	و	مع	فاعله	جملٌة	فعلیة،	و	»أوقاتاً«	مفعوله
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ل«:- 41 »یُسجِّ
1(	مضارع	�	للمفرد	الغائب	�	مجهول/	فعل	و	مع	فاعله	جملٌة	فعلیة	و	مفعوله	»النظم«	
2(	فعل	مضارع	�	ماضیه	»سّجل«	علی	وزن	»فّعل«	و	مصدره	»تسجیل«	من	باب	تفعیل

3(	صیغته	للغائب	�	معلوم/	فعل	مضارع	و	مع	حرف	»أن«	یعادل	الماضي	النقلي	في	الفارسیة
4(	صیغته	المفرد	الغائب	�	حروفه	األصلیة	»س	ج	ل«	و	له	حرٌف	زائد	)=	مزید	ثالثي(	و	فاعله	»النظم«

»أوقاتاً«:- 42
2(	جمع	مکّسر	أو	تکسیر	)مفرده:	وقت،	مذّکر(	�	نکرة/	مفعول	لفعل	»تضّیع« 1(	جمع	مؤنّث	سالم	�	نکرة/	مفعول	لفعل	»تضّیع«	و	موصوف	للصفة	»کثیرة«	

4(	اسم	�	جمع	مکّسر	أو	تکسیر	)مفرده:	وقت،	مؤّنث(	�	نکرة 3(	اسم	�	جمع	سالم	للمؤّنث	�	نکرة/	موصوف	و	صفته	»کثیرة«	
  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )43 � 50(.

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43
	َشَجرة	تَخَتلِف	َعن	باقي	أشجار	العالَمِ! 2(	الِعَنب	البَرازیليُّ 1(	اَتْقی	الّناِس	َمن	قاَل	الَحّق	في	ما	لَُه	و	ما	َعلَیِه!	

عات،	مِنُهم	حافٌظ	الّشیرازّي! عراِء	اإلیرانّییَن	ُملَمِّ 4(	لَکثیرٍ	مِن	الشُّ ع	األسماك!	 الفین	تُساِعُد	اإلنسان	َعلی	اِکتِشاِف	أماکِِن	تَجمُّ 3(	الدَّ
عّین الّصحیح:- 44

2(	الحاّج:	یقصده	الُحّجاُج	في	کّل	عام	لعبادة	اهلل! 1(	الکِتاب:	بستان	العالِم	یأخذ	منه	ثمراٍت	مختلفة!	
رشف:	نوع	من	القماش	نستخدمه	لتجفیف	الوجه	بعد	غسله! 4(	الشَّ 	یوم	صباحاً	أو	مساًء!	 3(	الّصحفّي:	من	یقرأ	الّصحیفة	الیومّیة	کلَّ

عّین الّصحیح للفراغ: »دخلُت الغرفة فوجدتها فارغة، فقمت ب� ............... المصابیح!«- 45
4(	اشتراء 3(	تکسیر  2(	إطفاء  1(	حفظ 

عّین کلمة »الشّر« ال یمکن أن تکون اسم التفضیل:- 46
	األَشیاء	لتخریب	حیاة	البشر! 2(	إّن	الیأَس	شرُّ 	 	أَعدائنا	إن	نعرفه!	 1(	جَهلُنا	شرُّ

	األعمال	اّلتي	تُبّعدنا	عنه! 4(	الّشرُك	باهلل	من	شرِّ 	 	إاّل	أن	یُمکن	دفُعه	بالّتدبیر!	 3(	ال	شرَّ
عّین ما لیس فیه اسم مبالغة:- 47

2(	هذا	العاّلمة	کأّنه	مصباح	في	األرض! 1(	الکّذاب	کالحّفار	یقع	في	ُحفرته	یوماً!	
4(	الّزّوار	هم	اّلذین	یُصّلون	لیشاهدوا	اهلل	في	قلوبهم! 3(	یا	أیّتها	الّنفس	الّلّوامة	أرشدیني	إلی	الحسنات!	

عّین ما فیه »نون الوقایة«:- 48
ی	أغلب	الشباب	أن	یصلوا	إلی	الّنجاح	بسهولة! 2(	یَتمنَّ 1(	قد	َضّرني	کثیراً	الّلعُب	الکمبیوتیرّي	في	هذه	الّسنة!	

4(	یَبني	الّناُس	بیوتهم	لیسکنوا	و	یستریحوا	فیها! 3(	یا	صدیقتي!	لِم	لَم	تُعیني	زمیالتِك	في	تعلُّم	الدروس!	
عّین الجملة الشرطیة:- 49

2(	من	ضحك	علینا	لیؤذینا	فإّنه	قلیل	الثّقافة! 1(	من	شاغب	في	الشارع	و	ضّر	الماشین!	
4(	من	یجتهدون	في	حیاتهم	فإّنهم	واصلون	إلی	غایاتهم! 	من	یاُلزم	الُجهد	فإّنه	ناجح	في	حیاته	دائماً!	 3(	أحبُّ

عّین ما یدّل علی نفي الشيء نفیاً کامالً:- 50
2(	ال،	أنَت	ال	تکذب! 	 1(	ال	خیَر	في	الکذب!	

4(	ال	الکذُب	أرغب	فیه	و	ال	الغیبُة! 	 	اُرید	و	ال	فتنٌة!	 3(	ال	شرٌّ
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با توجه به این که از منظر قرآن کریم ！وَ  الَِّذیَن آمَنُوا َأَشدُّ ُحّباً هلل، این ادعای مؤمنان چگونه ارزیابی می شود و پاداش می گیرد؟- 51
ُذنُوبَُکْم	لَُکْم	یَغِْفْر	َو	اهللُ	یُحْبِبُْکُم	！فَاتَّبُِعونی	2(  تَْصَنُعوَن	َما	یَْعلَُم	اهللُ	َو	أَْکبَُر	اهلِل	لَِذْکُر	！َو	1(

اهلِل	 ِخُذ	مِْن	ُدوِن	اهلِل	أَنَْداداً	یُِحبُّونَُهْم	َکُحبِّ 4(	！َمْن	یَتَّ  تََرْکُت	فِیَما	َصالِحاً	أَعَْمُل	لََعلِّی	اْرِجُعوِن	 3(	！َربِّ

نیاز به مقبولیت در کدام دوران نمود بیشتری دارد و پاسخگویی صحیح به این نیاز چه نتیجه ای در پی دارد؟- 52
1(	تشکیل	خانواده	�	تحسین	دیگران	و	خلق	آثار	گوناگون	هنری	همراه	با	تبرج

2(	نوجوانی	و	جوانی	�	تحسین	دیگران	و	خلق	آثار	گوناگون	هنری	همراه	با	تبرج
3(	تشکیل	خانواده	�	کشف	و	شکوفایی	استعدادها	و	توانایی	ها	و	عرضء	آن	به	جامعه

4(	نوجوانی	و	جوانی	�	کشف	و	شکوفایی	استعدادها	و	توانایی	ها	و	عرضء	آن	به	جامعه

کدام آیءه شریفه، دست یافتن به اکسیر حیات روح بشر را تبیین می کند؟- 53
... حََفَدًة	َو	بَنِیَن	أَْزَواِجُکْم	مِْن	لَُکْم	جََعَل	！َو	2(  ...	ِزیَاَدٌة	َو	الُْحْسَنی	أَحَْسُنوا	！لِلَِّذیَن	1(

...	ِإلَیَْها	لَِتْسُکُنوا	أَْزَواجاً	أَنُْفِسُکْم	مِْن	لَُکْم	َخلََق	أَْن	آیَاتِِه	مِن	！َو	4(  ...	ُسوِل ِذیَن	آَمُنوا	اْسَتِجیبُوا	هلِل	َو	لِلرَّ 3(	！یَا	أَیَُّها	الَّ

حضرت علی ⒔ مسلمانان را از روزی بیم می دادند که بنی امیه به ستمگری حکومت می کنند تا جایی که حرامی باقی نماند جز آن که حالل - 54
شمرده شود. در آن زمان دو دسته گریان خواهند بود، آن ها چه کسانی هستند؟

1(	دسته	ای	بر	دین	خود	که	آن	را	از	دست	داده	اند	و	دسته	ای	برای	دنیای	خود	که	به	آن	نرسیده	اند.
2(	دسته	ای	که	بین	مسلمانان	تفرقه	ایجاد	کردند	و	دسته	ای	برای	دنیای	خود	که	به	آن	نرسیده	اند.
3(	دسته	ای	بر	دین	خود	که	آن	را	از	دست	داده	اند	و	دسته	ای	که	با	جانشینی	یزید	مخالف	بودند.
4(	دسته	ای	که	بین	مسلمانان	تفرقه	ایجاد	کردند	و	دسته	ای	که	با	جانشینی	یزید	مخالف	بودند.

کدام مورد، به ترتیب خواستءه نفس لّوامه و نفس اّماره را از انسان نشان می دهد؟- 55
2(	فقط	به	تمایالت	عالی	و	برتر	توجه	شود	�	پاسخ	دهی	به	تمایالت	فروتر 1(	فقط	به	تمایالت	عالی	و	برتر	توجه	شود	�	غفلت	از	تمایالت	برتر	

4(	در	حد	نیاز	به	تمایالت	فروتر	پاسخ	داده	شود	�	سرگرم	شدن	به	تمایالت	فراتر 3(	در	حد	نیاز	به	تمایالت	فروتر	پاسخ	داده	شود	�	غفلت	از	تمایالت	برتر	

کدام بیت، مفهوم عبارت »ما رأیت شیئاً ااّل و رأیت اهلل قبله و بعده و معه« را بیان نموده و چرا امکان دسترسی به آن برای جوانان و نوجوانان - 56
بیشتر است؟

دشت و	 در	 و	 ک��وه	 بنگرم	 ج��ا	 ه��ر	 1(	ب��ه	
دشت و	 در	 و	 ک��وه	 بنگرم	 ج��ا	 ه��ر	 2(	ب��ه	
را آف��ری��ن��ن��ده	 ب��ی��ن��ن��دگ��ان	 3(	ب�����ه	
را آف��ری��ن��ن��ده	 ب��ی��ن��ن��دگ��ان	 4(	ب�����ه	

بینم	 ت���و	 رع���ن���ا	 ق���ام���ت	 از	 ن���ش���ان	
بینم ت���و	 رع���ن���ا	 ق���ام���ت	 از	 ن���ش���ان	
را ب��ی��ن��ن��ده	 دو	 م���رن���ج���ان	 ن��ب��ی��ن��ی	
را ب��ی��ن��ن��ده	 دو	 م���رن���ج���ان	 ن��ب��ی��ن��ی	

�	معرفت	عمیق	و	واال
�	پاکی	و	صفای	قلب
�	پاکی	و	صفای	قلب
�	معرفت	عمیق	و	واال

اگر بگوییم اعتقاد به خدای حکیم، این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ و نگهداری دارد و کشتِی جهان به خاطر داشتن - 57
چنین ناخدایی، هیچ گاه غرق و نابود نخواهد شد، کدام آیءه شریفه، گویای این مطلب است؟

... تَُزواَل	أَْن	اأْلَْرَض	َو	َماَواِت 	اهللُ	یُْمِسُك	السَّ 2(	！ِإنَّ  ... َربَِّك	َعطَاِء	مِْن	هَُؤالء	َو	هُٰؤالِء	 1(	！ُکاّلً	نُِمدُّ
...	َماِء َقْوا	لََفَتحَْنا	َعلَیِْهْم	بََرَکاٍت	مَِن	السَّ 	أَهَْل	الُْقَری	آَمُنوا	َو	اتَّ 4(	！َو	لَْو	أَنَّ  ... فََعلْیَْها	َعِمَی	َمْن	َو	فَلَِنْفِسِه	أَبَْصَر	فََمْن	َربُِّکْم	مِْن	بََصائُِر	جَاَءُکْم	！قَْد	3(

کدام مورد، علت پراکندگی و تفرقه در قلوب کفار و منافقین را بیان نموده است؟- 58
1(	تمسخر	مؤمنان	و	اهل	عبادت	در	هنگامی	که	پیامبر	مردم	را	به	نماز	فرامی	خواند.

2(	بهره	نگرفتن	از	نیرویی	که	انسان	با	آن	بیندیشد	و	مسیر	درست	زندگی	را	تشخیص	دهد.
3(	درک	نکردن	جایگاهی	که	خداوند	برای	انسان	قائل	شده	است	تا	در	میان	گمراهان	نباشد.

4(	نداشتن	گوش	شنوا	برای	تفکر	در	آیات	الهی	که	در	جهان	آخرت	در	میان	دوزخیان	نباشد.

روایات معصومین ⒒ مردم را در این جهان چگونه توصیف نموده اند و وجود نعمت های حقیقی در زندگی پس از مرگ در کدام عبارت - 59
شریفه، بیان شده است؟

ٍِعلْم	مِْن	بِٰذلَِك	لَُهْم	َما	َو	هُْر 	الدَّ 2(	یظنون	�	！َو	َما	یُْهلُِکَنا	ِإالَّ  یَْعلَُموَن	َکانُوا	لَْو	الَْحَیواُن	لَِهَی	اآْلِخَرَة	اَر 	الدَّ 1(	یظنون	�	！َو	ِإنَّ
ٍِعلْم	مِْن	بِٰذلَِك	لَُهْم	َما	َو	هُْر 	الدَّ 4(	نیام	�	！َو	َما	یُْهلُِکَنا	ِإالَّ  یَْعلَُموَن	َکانُوا	لَْو	الَْحَیواُن	لَِهَی	اآْلِخَرَة	اَر 	الدَّ 3(	نیام	�	！َو	ِإنَّ
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دقت در وجود تمایالت و گرایش های مختلف در وجود انسان پاسخ کدام سؤال را برای او روشن می سازد؟- 60
وُر 2(	！هَْل	یَْسَتوِی	اأْلَعَْمی	َو	الْبَِصیر	أَْم	هَْل	تَْسَتوِی	الظُّلَُماُت	َو	النُّ  تُْرجَُعوَن	ال	ِإلَیَْنا	ُکْم َما	َخلَْقَناُکْم	َعبَثاً	َو	أَنَّ 1(	！أَ	فََحِسبُْتْم	أَنَّ

اأْلَْرِض	فِی	َکالُْمْفِسدیَن	الَِحاِت ِذیَن	آَمُنوا	َو	َعِملُوا	الصَّ 4(	！أَْم	نَْجَعُل	الَّ  ًَضّرا	ال	َو	نَْفعاً	أِلَنُْفِسِهْم	یَْملُِکوَن	ال	أَْولَِیاَء	ُدونِِه	مِْن	فَاتََّخْذتُْم	！أَ	3(
آثار ماتأخر اعمال یک فرد تا چه زمانی گریبان گیر اوست و بر خوب و بد پروندءه او می افزاید؟- 61

َمتِیٌن	َکیِْدی	 4(	！َو	ُأْملِی	لَُهْم	ِإنَّ  ًَمِهیال	َکثِیباً	الِْجبَاُل	！َکانَِت	3(  الموت	اَحََدهُُم	اذا	！حتی	2(  ًنَارا	بُطُونِِهْم	فِی	！یَأُْکلُوَن	1(
م لِلَْعِبیِد با توجه به آیات و روایات به کدام دلیل است؟- 62 پذیرفتن این که ！َأنَّ اهللَ لَیَْس بظاَلَّ

1(	انسان	می	تواند	با	آگاهی	کامل	خود	را	با	پاداش	و	کیفر	هماهنگ	کند	و	با	وضع	قوانین	سعادت	خود	را	تضمین	نماید.
2(	مطابق	سنت	های	الهی،	رحمت	بر	غضب	سبقت	یافته	و	خداوند	در	پی	تنبیه	و	مجازات	بدکاران	نیست.

3(	در	قیامت	گزارش	دقیق	عمل	انسان	که	فرشتگان	آن	را	به	دقت	ثبت	کرده	اند،	نمایش	داده	می	شود.
4(	آن	چه	انسان	با	خود	به	قیامت	می	برد،	باطن	اعمالی	است	که	اکنون	در	این	دنیا	قابل	مشاهده	نیست.

انسان های باتقوا برای خود نگهداری و حفظ خود از آلودگی، کدام روش را در پیش می گیرند؟- 63
1(	روزبه	روز	بر	توانمندی	خود	می	افزایند	تا	در	شرایط	معصیت،	آن	قّوت	آنان	را	حفظ	کند.

2(	مانند	سوارکارانی	هستند	که	سوار	بر	اسب	ها	شده	اند،	ولی	راه	می	پیمایند	تا	وارد	بهشت	شوند.
3(	اسب	چموش	و	سرکش	را	رام	می	کنند	و	اختیار	آن	را	در	دست	می	گیرند	تا	در	شرایط	گناه	قرار	نگیرند.

4(	به	خودشان	مطمئن	هستند،	زمام	نفس	خود	را	در	اختیار	دارند	و	نمی	گذارند	ایشان	را	در	درءه	گناه	بیندازد.
پوشش کامل بانوان ایرانی در قبل از اسالم که عموماً پیرو آیین زرتشت بودند، تقویت کنندءه کدام باور تاریخی است؟- 64

1(	همء	مردم	در	رعایت	حجاب	و	چگونگی	و	شکل	آن	با	تعلیمات	ادیان	آسمانی	مرتبط	بوده	اند.
2(	در	دیانت	زرتشت	رعایت	حجاب	با	حدود	یکسان	با	تعلیمات	اسالم	وجود	داشته	است.

3(	برخالف	سایر	اقوام	و	فرهنگ	ها،		ایرانیان	از	آغاز	دارای	پوشش	مناسب	بوده	اند.
4(	منشأ	اصلی	گسترش	حجاب	در	جهان،	ایران		باستان	بوده	است.

از مفهوم حدیث شریف »انّا معاشر االنبیاء اُمرنا ...« در تبیین کدام موضوع، می توان بهره جست؟- 65
1(	رشد	تدریجی	سطح	فکر	مردم	از	علل	ختم	نبوت

2(	رشد	تدریجی	سطح	فکر	مردم	از	علل	فرستادن	پیامبران	متعدد
3(	آمادگی	جامعء	بشری	برای	دریافت	برنامء	کامل	زندگی	از	علل	ختم	نبوت

4(	آمادگی	جامعء	بشری	برای	دریافت	برنامء	کامل	زندگی	از	علل	فرستادن	پیامبران	متعدد
از آیءه شریفءه ！َأ لَْم تََر ِإلَی الَِّذیَن یَْزُعُموَن َأنَُّهْم آمَنُوا بَِما ُأنِْزَل ِإلَیَك َو مَا ُأنِْزَل ِمْن َقبِْلَك ... کدام مفهوم، دریافت می شود؟- 66

1(	یکی	از	اهداف	ارسال	پیامبران	آن	بود	که	مردم،	جامعه	ای	بر	پایء	حق	بنا	کنند،	الزم	است	که	در	جامعه	حکومتی	وجود	داشته	باشد	تا	بر	مردم	به	حق	داوری	شود.
2(	کسانی	که	به	مردم	فرمان	می	دهند	و	قانون	گذاری	می	کنند،	اگر	فرمان	و	قانونشان	نشأت	گرفته	از	فرمان	الهی	نباشد	طاغوت	اند	و	پذیرش	حکومت	آن	ها	

بر	مسلمان	حرام	است.
3(	ولی	و	سرپرست	حقیقی	انسان	ها	خداست	به	همین	جهت	اجرای	هر	قانون	و	پیروی	از	هر	کس،	هنگامی	صحیح	است	که	هیچ	ارتباطی	با	حکومت	های	

طاغوتی	نداشته	باشند.
4(	کسانی	که	گمان	می	کنند	به	آن	چه	از	طرف	خداوند	نازل	شده	است	و	به	آن	چه	پیش	از	آن	نازل	شده	ایمان	دارند،	در	حالی	که	به	دستورات	خداوند	عمل	

نمی	کنند	و	با	شیطان	همراهی	می	کنند.
در آیات قرآن کریم، رسول خدا ④ به عنوان الگوی نیکو برای چه کسانی معرفی شده است؟- 67

ًَکثِیرا	اهللَ	َذَکَر	َو	اآْلِخَر	الَْیوَم	َو	اهللَ	یَْرُجو	َکاَن	！لَِمْن	2(  ُمْؤمِنیَِن	یَُکونُوا	 1(	！لََعلََّك	بَاِخٌع	نَْفَسَك	أاَلَّ
َراکُِعوَن	هُْم	َو	َکاَة الَة	َو	یُْؤتُوَن	الزَّ ِذیَن	یُِقیُموَن	الصَّ ِذیَن	آَمُنوا	الَّ 4(	！الَّ  الْبَرِیَِّة	َخیُْر	هُْم	ُأولٰئَِك	الَِحاِت ِذیَن	آَمُنوا	َو	َعِملُوا	الصَّ 	الَّ 3(	！ِإنَّ

با روی کار آمدن بنی امیه و بنی عباس بار دیگر شراب و قمار در دربار آن ها رواج پیدا کرد و برخی از مردم نیز مرتکب این دو عمل شدند. - 68
کدام آیءه شریفه، این عمل را نکوهش می کند و انجام این دو عمل ناشی از فراموشی کدام سخن خداوند می باشد؟

اِس َم	�	！ُقْل	فِیِهَما	ِإثٌْم	َکبِیٌر	َو	َمَنافُِع	لِلنَّ َس	بُْنَیانَُه	َعلَی	َشَفا	ُجُرٍف	هَارٍ	فَانَْهاَر	بِِه	فِی	نَاِر	جََهنَّ 1(	！أَْم	َمْن	أَسَّ
ًَسبِیال	َساَء	َو	فَاِحَشًة	َکاَن	ُه َم	�	！ِإنَّ َس	بُْنَیانَُه	َعلَی	َشَفا	ُجُرٍف	هَارٍ	فَانَْهاَر	بِِه	فِی	نَاِر	جََهنَّ 2(	！أَْم	َمْن	أَسَّ

اِس 	اهللَ	َشیْئاً	�	！ُقْل	فِیِهَما	ِإثٌْم	َکبِیٌر	َو	َمَنافُِع	لِلنَّ 3(	！َو	َمْن	یَْنَقلِْب	َعلَی	َعِقبَیِْه	فَلَْن	یَُضرَّ
ًَسبِیال	َساَء	َو	فَاِحَشًة	َکاَن	ُه 	اهللَ	َشیْئاً	�	！ِإنَّ 4(	！َو	َمْن	یَْنَقلِْب	َعلَی	َعِقبَیِْه	فَلَْن	یَُضرَّ
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10 صفحهآزمون عمومی

کدام سخن از پیشوایان دین، مفهوم خطاب خداوند متعال را که فرمود: »ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم« - 69
مورد تأکید قرار می دهد؟

1(	امام	صادق ⒔ :	مایء	زینت	و	زیبایی	ما	باشید،	نه	مایء	زشتی	و	عیب	ما.
2(	امام	علی ⒔ :		بندءه	کسی	مثل	خودت	نباش،	زیرا	خداوند	تو	را	آزاده	آفریده	است.

3(	پیامبر	اکرم ④ :	خدایا،	اینان	اهل	بیت	من	اند،	آنان	را	از	هر	پلیدی	و	ناپاکی	حفظ	کن.
4(	امام	علی ⒔ :	همانا	بهایی	برای	جان	شما	جز	بهشت	نیست،	پس	خود	را	به	کم	تر	از	آن	نفروشید.

چرا فردی که مصداق عبارت شریفءه ！مَِن اتََّخَذ ِإلَٰهُه هََواُه واقع شده، در دام شرک جدید و پیچیده گرفتار گشته است؟- 70
1(	لذات	و	شهوات	در	دلش	فزونی	یافته	است	و	معنویّت	نیایش	با	پروردگار	را	درک	نمی	کند.
2(	لذات	و	شهوات	در	دلش	فزونی	یافته	است	و	در	دنیا	خود	را	مشغول	و	سرگرم	نموده	است.

3(	قدرت	تصرف	در	این	جهان	را	به	دست	آورده	است	و	معنویّت	نیایش	با	پروردگار	را	درک	نمی	کند.
4(	قدرت	تصرف	در	این	جهان	را	به	دست	آورده	است	و	در	دنیا	خود	را	مشغول	و	سرگرم	نموده	است.

اگر فردی در ماه مبارک رمضان تنها برای سالمت جسم روزه بگیرد، حکم روزءه آن فرد، کدام است؟- 71
2(	باطل	است،	چون	حسن	فعلی	ندارد،	اّما	حسن	فاعلی	دارد. 1(	باطل	است،	چون	حسن	فعلی	دارد،	اّما	حسن	فاعلی	ندارد.	

4(	بالاشکال	است،	چون	حسن	فعلی	ندارد،	اّما	حسن	فاعلی	دارد. 3(	بالاشکال	است،	چون	حسن	فعلی	دارد،	اّما	حسن	فاعلی	ندارد.	
با توجه به فرمایش امام صادق ⒔ ، اگر بنده ای بعد از انجام گناه، خداوند به او نعمتی ببخشد تا او استغفار را فراموش کند و به راه خود - 72

ادامه دهد، خداوند درباره او چه می فرماید؟ 
یَْکِسبُوَن	َکانُوا	بَِما	！فََأَخْذنَاهُْم	2(   الظَّالِِمیَن	الَْقْوَم	یَْهِدی	ال	اهللُ	！َو	1(

یَْعلَُموَن	ال	حَیُْث	مِْن	！َسَنْسَتْدِرجُْهْم	4(  ُمِهیٌن	َعَذاٌب	لَُهْم	َو	ِإثْماً	！لَِیْزَداُدوا	3(
خداوند چه کسانی را به سوی خود و به راه راست هدایت می کند؟- 73

بِِه	اعَْتَصُموا		وَ	بِاهلِل	آَمُنوا	ِذیَن ا	الَّ 2(	！فََأمَّ   اتََّقْوا	َو	آَمُنوا	الُْقَری	أهَْل	 1(	！أَنَّ
اهلِل	مَِن	تَْقَوی	َعلَی	بُْنَیانَُه	َس 4(	！أَ	فََمْن	أَسَّ  ًَصالِحا	َعِمَل	َو	اآْلِخرِ	الَْیْومِ	َو	بِاهلِل	！آَمَن	3(

از آیءه شریفءه ！َقْد َجاَءکُْم بََصائُِر ِمْن َربِّکُْم َفَمْن َأبَْصَر َفِلنَْفِسِه َو مَْن َعِمَی َفَعلَیَْها ... کدام مفهوم دریافت می شود؟- 74
1(	خداوند،	امور	جهان	را	تدبیر	می	کند	و	قوانینی	را	بر	آن	حاکم	کرده	و	جهان	مطابق	با	آن	قوانین	عمل	می	کند.

2(	وجود	اختیار	در	انسان	ناشی	از	ارادءه	الهی	است	و	عملی	که	از	ما	سر	می	زند	همگی	وابسته	به	ارادءه	خداوند	است.
3(	خداوند،	به	انسان	عقل	و	فکر	عطا	کرده	و	با	همین	قوه،	بشر	را	راهنمایی	کرده	تا	او	خود	به	قله	های	کمال	و	ترقی	برسد.

4(	خداوند،	قدرت	اختیار	و	اراده	را	به	ما	عطا	کرده	و	از	ما	خواسته	است	با	استفاده	از	آن،	برای	زندگی	خود	برنامه	ریزی	کنیم.
کدام مورد، آثار زیان بار تجّمل گرایی مسئولین و فساد اداری و مالی را بیان نموده است؟- 75

1(	عقب	ماندگی	اقتصادی	�	ساختار	اداری	پُرمصرف	�	بی	اعتمادی	عمومی	�	آلودگی	به	ربا
2(	رواج	مصرف	گرایی	�	فریبکاری	در	معامالت	�	ترویج	واسطه	گری	�	بازده	کم	در	ادارات

3(	عقب	ماندگی	اقتصادی	�	فاصله	طبقاتی	�	بی	اعتمادی	عمومی	�	رواج	مصرف	گرایی
4(	رواج	مصرف	گرایی	�	ساختار	اداری	پُرمصرف	�	ترویج	واسطه	گری	�	آلودگی	به	ربا
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11 صفحهآزمون عمومی

Part A: Grammar & 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.

76. Jumping out from behind the bushes, Carlos shouted at his ............... and laughed.

1) frightened sister 2) sister frightened  3) sister to be frightened 4) frightening sister

77. He ............... my favorite actor since I saw him in his last film; he is the best, I believe.

1) was going to be  2) would be  3) has been  4) was

78. Nearly 100 ............... of fish are taken from the ocean every year.

1) millions ton  2 ) million tons  3) millions tons  4) millions of tons

79. A camera can be used to film directly from the computer’s display screen, but for the highest quality im-

ages possible, ............... .
1) which expensive film recorders are used by  2) they are used for expensive film recorders 

3) are used by expensive film recorders 4) expensive film recorders are used

80. Were you ............... or just joking when you said you were going to leave your present job?

1) natural  2) amusing  3 ) excited 4) serious

81. Author Robert A. Heinlein once said that love is that condition in which the happiness of another person 

is ............... to your own.

1) hospitable  2) essential  3) attractive  4) creative

82. Are you going to ............... working all night? I think you need to give yourself a break.

1) give up  2) fall down  3) keep on  4) depend on

83. Someone once joked that computers will never ............... man entirely until they learn to laugh at the boss’s 

jokes.

1) compare  2) retire 3) respect 4) replace

84. People are continuously buying more products and building more houses. Fresh water, oil and natural gas 

are just some of the resources which are in ............... .
1) demand  2) diversity  3) discount  4) disorder

85. Food is part of your ..............., so what are you saying about yourself when you eat junk food which is very 

harmful to not only your body but also your mind?

1) function  2) principle  3) identity  4) heritage

86. If you visit my country, I recommend that you ............... to visit the northern part; everything there is won-

derful.

1) check in  2) inform  3) dedicate  4) make sure

87. When the boy stopped breathing in class, an ............... action was needed by someone in the classroom to 

perform CPR in order to save his life.

1) elementary  2) immediate  3) available 4) intermediate

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.
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12 صفحهآزمون عمومی

Some people go shopping more regularly than other people to look at products in shops even when they 

do not have much money. This is known as window shopping and (88) ............... people to plan ahead and save 

for the things (89) ............... or wait for the items to drop in price. Some people spend a lot of time looking for 

bargains while others do not (90) ............... the price and are happy to spend a lot. Some people believe that 

the more expensive the item, the better the (91) ............... but this is not always true. It is reasonable to buy 

(92) ..............., but some people use a credit card or borrow money from the bank so that they can buy the 

items they really want rather than wait for it.

88. 1) allows 2) improves 3) attempts 4) provides

89. 1) to buy they want in the future 2) they want in the future buy

3) they want lo buy in the future 4) which in the future want they to buy

90. 1) figure out  2) get along with 3) look after  4) think of

91. 1) economy  2) quality 3) image 4) origin

92. 1) affordable items that are 2) items which are affordable

3) affordable items they are 4) which items are affordable

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.

PASSAGE 1:
Efforts to explain how the pterosaurs became able to fly have led to suggestions that they launched them-

selves by jumping from cliffs, by dropping from trees, or even by rising into light winds from the crests of 

waves. Each explanation has its difficulties.

The first wrongly assumes that the pterosaurs’ hind feet were similar to those of a bat and could serve as 

hooks by which the animal could hang in preparation for flight.

The second explanation seems unlikely because large pterosaurs could not have landed in trees without 

damaging their wings. The third calls for high waves to make flying possible. The wind that made such waves, 

however, might have been too strong for the pterosaurs to control their flight once airborne.

93. What question is the passage mainly concerned with?

1) What was the first bird?  2) Did the pterosaurs ever exist?

3) What made the pterosaurs be able to fly? 4) Why is our knowledge of the past so unclear?

94. The word “those” in the passage refers to ............... .
1) feet 2) difficulties  3) explanations 4) pterosaurs

95. Which of the following best describes the author’s attitude towards the three explanations offered in the 

passage?

1) Excited 2) Shocked  3) Confused  4) Uncertain

96. Which of the following statements, if true, would decrease the force of the reason brought in against the 

second explanation?

1) The pterosaurs always landed on the ground.

2) The pterosaurs were too big to be able to land at all.

3) The pterosaurs laid eggs in remote areas far from dense forests.

4) The pterosaurs’ anatomy is not as much investigated as it has to.
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PASSAGE 2:
People who speak Swahili who want to communicate using a “compyuta”, which is the Swahili word for 

computer, are unable to do so in their own language. It makes no difference that computers have huge hard 

drives and sophisticated software. They cannot operate in Swahili or other African languages, of which there 

are hundreds.

Soon, however, they may be able to. Linguists in Africa are working with information technology specialists to 

make computers operable to Africans who do not know any of the languages currently used on the Internet. 

Economics is bringing about this change. Microsoft sees a market for its software among Swahili speakers in 

East Africa. Google now has a search engine for speakers of Swahili in Kenya. Other software companies will 

probably soon develop products for African consumers. In addition to economics, there is another reason 

for making the computer accessible to Africans. Hundreds of African languages are dying out, and linguists 

view the computer as a way to save them. According to UNESCO estimates, 90 percent of the world’s 6,000 

languages are not on the Internet, and one language becomes extinct everyday somewhere in the world. The 

hope is that computers can help save them.

97. Which of the following is true about the Swahili people, according to the passage?

1) They lack computer skills to enable them to use computers.

2) They are not willing to make use of the computer in their life.

3) They speak a language they cannot communicate with through the computer.

4) They do not have the hard drive and the necessary software to make computer use a reality.

98. The passage suggests that the number of languages in which people cannot operate through the com-

puter is ............... .
1) increasing on a daily basis 2) more than one

3) limited to African countries only 4) yet to be determined

99. It can be concluded from the passage that there are some Africans who ............... .
1) speak languages that have no written format 

2) are inventing languages that are sure to die out 

3) have little trust in foreign companies’ real intentions

4) are not familiar with any language other than their mother tongue

100. The author has mentioned UNESCO mainly in order to ............... .
1) support an earlier statement

2) show the number of languages on the Internet

3) prove that it is the African languages that are most ignored

4) emphasize that saving languages from extinction is a global duty
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دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

گروه آزمايشی علوم جتربی
آزمـــون اختصاصی

175 دقيقه170

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشارة سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

20 دقیقه25101125زمین شناسی1

47 دقیقه30126155ریاضی2

36 دقیقه50156205زیست شناسی3

37 دقیقه30206235فیزیک4

35 دقیقه35236270شیمی4
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کدام عبارت، با توجه به »حرکت ظاهری خورشید در آسمان« درست است؟0 101
1( زمین به حوِل محور خود در قطبین، حرکت گردشی دارد. 

2( همءه اجرام منظومءه شمسی، به دور سیارءه زمین می چر خند. 
3( محور زمین، نسبت به مدار بیضوِی حرکت آن به دور خورشید، تمایل دارد. 

4( خورشید، همواره در یکی از دو کانون مدار بیضوِی حرکت انتقالِی زمین، قرار دارد.

، بیشتر است؟0 102 10N
 60N در مقایسه با مدار

 چرا اختالف طول مدت شبانه روز در مدار
1( چرخش زمین به دور محورش در جهت خالف عقربه های ساعت 

23 درجه ای محور زمین نسبت به سطح مدار گردش آن  5/ 2( تمایل
3( برابر بودن طول مدت شبانه روز در تمام مدت سال در مدار صفر درجه 

4( گردش زمین بر روی مدار بیضوی، به دور خورشید در جهت خالف حرکت عقربه های ساعت

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟0 103
»خورشید در اول تیر ماه بر مدار رأس السرطان، تابش قائم دارد.«

2( تفاوت زاویءه تابش خورشید بر عرض های جغرافیایی  1( حرکت زمین و زاویءه انحراف محور آن 
23 درجءه شمالی در تابستان 5/ 4( تابش قائم خورشید بر مدار 3( یکسان نبودن فاصلءه زمین نسبت به خورشید در طول سال  

کدام گزینه، پیامد عبارت زیر است؟0 104
»پوستءه جدیِد ایجاد شده، به طرفین حرکت کرده و باعث گسترش بستر اقیانوسی شده است.«

2( بسته شدن اقیانوس تتیس 1( برخورد هندوستان به آسیا  
4( تشکیل جزایر قوسی در اقیانوس آرام 3( دور شدن عربستان از آفریقا  

کدام گزینه با »شرایط بهره برداری کانسنگ« مغایرت دارد؟0 105
2( وجود عناصر با حجم و غلظت کافی در مادءه معدنی  1( تعیین عیار و کیفیت مادءه معدنی  

4( افزایش غلظت عناصر نسبت به غلظت کالرک در یک منطقه 3( تعیین موقعیت تقریبی یک تودءه معدنی در زیرزمین 

در کدام سنگ به ترتیب احتمال تشکیل »سرب و اورانیوم« وجود دارد؟0 106
4( گچ و ماسه سنگ 3(  آهک و ماسه سنگ  2( شیل و آهک  1( گچ و  شیل 

در کدام گزینه شباهت »کانی کریزوبریل و تورکوایز« به درستی بیان شده است؟0 107
د( کمیاب بودن ج( رنگ   ب( سختی زیاد   الف( درخشنده بودن  

4( د و ج 3( ب و د  2( الف و ج  1( الف و ب 

کدام گزینه، دلیل قابل قبولی در توجیه فرایند ترسیم شده، است؟0 108
1( اختالف چگالی  

2( مهاجرت ثانویءه نفت
3( برخورد با پوش سنگ  

4( نفوذپذیری الیه های رسوبی
 

کدام گزینه، بیشترین سرعت حرکت آب در مسیر رودخانه و دلیل آن را، با توجه به تصویر زیر، بیان می کند؟0 109
1( کف  شکل بستر  

2( کنارءه کاو  شیب دیواره
3( کنارءه کوژ  شدت جریان  

4( سطح  کاهش اصطکاک
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3 صفحهآزمون اختصاصی

کدام گزینه براساس عبارت زیر، با »زمان حداکثری آبدهی رودهای کشورمان و دلیل آن« مطابقت بیشتری دارد؟0 110
»بیشترین بارش در کشور ما، مربوط به فصل سرد سال است.«

1( اوایل پاییز ← افزایش بارندگی و کاهش نفوذپذیری 
2( اواخر تابستان ← کاهش تبخیر و بارش باران

3( زمستان ← بارش برف و کاهش تبخیر 
4( بهار ← ذوب برف و افزایش بارندگی

در کدام حالت، احتمال تشکیل »باتالق« افزایش می یابد؟0 111
2( انطباق سطح ایستابی بر سطح زمین 1( برخورد منطقءه اشباع با سطح زمین 

4( چسبیدن بخشی از آب نفوذی به سطح ذرات خاک 3( برخورد سطح ایستابی با سطح زمین 
کدام عبارت، با توجه به تصویر مقابل، وضعیت سنگ ها را به درستی بیان می کند؟0 112

1( با رفع تنش، به حالت اولیه باز می گردد. 
2( با ایجاد شکستگی، درزه ها به وجود می آیند.

3( با کم شدن تنش، مقاومت سنگ تغییر نمی یابد. 
4( پس از رفع تنش، به طور کامل به حالت اولیه باز نمی گردد. 

همءه عبارت ها، دلیل مناسبی برای تمرکز مطالعات زمین شناسان، در شناسایی »مناطقی با کم ترین هوازدگی، در احداث فضاهای زیرزمینی 0 113
هستند، به جز:

1( فشار آب زیرزمینی، از عوامل مهم ناپایداری تونل ها است.
2( کنترل جریان آب زیرزمینی، در ترانشه ها اهمیت زیادی دارد.

3( جنس الیه ها در فرار آب، از سازه های زیرزمینی بسیار اهمیت دارد.
4( قرار گرفتن سنگ های تبخیری، در الیه های زیرین زمین بر کیفیت آب زیرزمینی تأثیر دارد.

کدام عبارت، در ارتباط با نوع مصالح به کار رفته در »سّد خاکی« و دلیل استفاده از آن درست است؟0 114
1( استفاده از شن و قلوه سنگ ← زهکِش مناسبی، برای الیءه نفوذناپذیر است.

2( احداث هستءه سیمانی در پِی سد ← سازه از مقاومت باالیی برخوردار می شود.
3( احداث هستءه رسی در بدنءه سد ← الیءه نفوذناپذیر از حرکت آب جلوگیری می کند.

4( استفاده از خاک رس و قلوه سنگ ← نفوذپذیری و اندازءه دانه ها، سبب هدایت آب می شود.
کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟0 115

»متخصصیِن زمین شناسِی مهندسی، می توانند نقش مهمی در هدایت پروژه های عمرانی کشورمان داشته باشند.«
1( بررسی مقاومت مواد سطحی زمین  

2( مطالعءه پراکندگی عناصر در پوستءه زمین
3( مطالعءه مغناطیس زمین و مقاومت الکتریکی سنگ ها 

4( بررسی فرایندهای فرسایشی و تبدیل رسوبات به انواع سنگ
در کدام گزینه، ترکیب شیمیایی عناصر اصلی »سنگ گرانیت« به درستی بیان شده است؟0 116

Si Mg, )4  K Ca, )3  Al Si, )2  O Na2 ,  )1
براساس نمودار، مصرف موادغذایی حاوی کدام عناصر سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن در مقابل 0 117

»ویروس کرونا« می شود؟
 Ca )1
 Se )2
 Cd )3
 Zn )4

در کدام ناحیءه کوهستانی، احتمال گسترش »بیماری گواتر« بیشتر است؟0 118
4( هیمالیا 3( راکی  2( آلپ  1( آند 
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4 صفحهآزمون اختصاصی

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟0 119
»مقداری از انرژی انباشته شده در سنگ ها، به طور ناگهانی آزاد می شود و به صورت امواج لرزه ای به اطراف حرکت می کند.«

2( کاهش مقاومت سنگ ها 1( رفتار االستیک سنگ ها  
4( شکستگی سنگ های سازندءه سنگ کره 3( حرکت ورقه های سنگ کره  

کدام گزینه، با دلیل اهمیت »مطالعءه شکستگی ها«، مغایرت دارد؟0 120
2( به وجود آمدن رشته کوه ها 1( تجمع منابع زیرزمینی  

4( جابه جایی سنگ های دو طرف سطح درزه ها 3( تشکیل کانسنگ های گرمابی  
همءه  موارد از »فواید آتشفشان ها« هستند، به جز:0 121

2( ایجاد رشته کوه های میان اقیانوسی 1( آرامش نسبی ورقه های سنگ کره  
4( توسعءه زمین گردشگری 3( درمان بیماری های پوستی  

در کدام گزینه، نام عنصر یا مادءه معدنی و محل استخراج آن، براساس مؤلفه های ذکر شده، به درستی بیان شده است؟0 122
»با سردشدن و تبلور ماگما، این عنصر که چگالی نسبتاً باالیی دارد، در بخش زیرین ماگما، ته نشین می شود.«

2( مس ← شهرستان تفت در استان یزد 1( سرب ← شهرستان مالیر در استان همدان 
4( طال ← شهرستان قروه در استان کردستان 3( کروم ← شهرستان جیرفت در استان کرمان 

در کدام عبارت، فرایند »تشکیل بزرگ ترین میدان نفتی ایران« به درستی بیان شده است؟0 123
1( در البه الی رسوبات ریزدانه و با فشرده شدن مادءه آلی، به وجود آمده است.

2( در فالت قاره و در عمق تقریبی 200 تا 400 متر، تشکیل شده است.
3( در الیه هایی از سنگ گچ یا آهک حفره دار، به دام افتاده است.

4( در محیط های مردابی، با اکسیژن اندک، تشکیل شده است.
کدام عبارت با ویژگی های »آتشفشان های ایران« مغایرت دارد؟0 124

1( ته نشین شدن خاکسترهای آتشفشانی در محیط دریایی کم عمق، توف های آتشفشانی را به وجود آورده است.
2( با فرونشینی مواد جامد و سخت شدن آن ها، سنگ های آذر آواری تشکیل می شوند.

3( آثار فعالیت های اغلب آتشفشان ها، به صورت خروج گازهای گوگردی مشاهده می شود.
4( بیشتر فعالیت های آتشفشانی جوان، در امتداد نوار ارومیه ـ دختر قرار گرفته اند.

در کدام گزینه هدف از ایجاد »ژئوپارک« به درستی بیان شده است؟0 125
2( رونق اقتصادی جامعءه محلی 1( بهره برداری از پدیده های طبیعی   

4( حفاظت از پدیده های زمین شناختی 3( معرفی جاذبه های زمین گردشگری  
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5 صفحهآزمون اختصاصی

، کدام است؟0 126 27 1

4 3
2 3

1--
++

++ -- --( ) حاصل عبارت

 1)4   1 3+ )3   2 3 )2   1 2 3+ )1
جمالت سوم، هفتم و شانزدهم یک دنبالءه حسابی، جمالت متوالی یک دنبالءه هندسی، هستند. قدرنسبت دنبالءه هندسی، کدام است؟0 127

 9
4

)4   2 )3   3
2

)2   4
3

)1

بر0 128  p x p x( ) ( )2
4++ -- تقسیم باقی ماندءه  باشند.   1 و  3 ترتیب به   ، x ++ 2 و  x -- 4 بر  p x( ) چندجمله ای تقسیم  باقی ماندءه  کنید  فرض 

، کدام است؟ x -- 2
 -1 )4   0 )3   1)2   7 )1

، کدام است؟0 129 m 2 دارای دو ریشءه مثبت است. بازءه مقادیر 6 0
2x mx m++ ++ ++ == معادلءه درجه دوم

 ( , )- -6 4 )4   ( , )-6 0 )3   ( , )- -4 2 )2   ( , )-4 0 )1

، کدام است؟0 130 -- << --
++

<<1
2 1

1
3

x
x

مجموعه جواب نامعادلءه

  - - -[ , ]4 1 )4    - -[ , ]4 0 )3   ( , )4 + ¥ )2   ( , )0 + ¥ )1
) باشد. این سهمی از کدام یک از نقاط زیر می گذرد؟0 131 , )3 1 y گذرا بر نقطءه ax bx c== ++ ++2 )A رأس سهمی , )--1 9 فرض کنید

 ( , )1 5 )4   ( , )2 5 )3   ( , )5 9- )2   ( , )5 7- )1
16 واحد در امتداد محورyها در 0 132 ، مفروض است. قرینءه نمودار آن نسبت به محورxها را، f x x x x( ) ; ( )== -- >>2

2 1 نمودار تابع با ضابطءه
، از مبدأ مختصات، کدام است؟ f جهت مثبت انتقال می دهیم. فاصلءه نقطءه برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع

 2 5 )4   5 2 )3   6 2 )2   4 5 )1
b، کدام است؟0 133 a-- y است. بیشترین مقدار x== 4 4 y باالتر از نمودار تابع x== --( )1 2 ، نمودار تابع ( , )a b در بازءه

 5
2

)4   2 )3   3
2

)2   1)1

، کدام است؟0 134 gof g باشند، برد تابع x x
x( ) == --

++
1 2

1
f و x x x( ) [ ]== -- اگر

 ( , ]-¥ 1 )4   [ , )1 + ¥ )3   ( , ]-1 1 )2   [ , )-1 1 )1
، کدام است؟0 135 g g( ) ( )3 15++ f باشد. حاصل x x x( ) == ++ 2 g وارون تابع x( ) فرض کنید

 8 )4   10 )3   11 )2   12 )1
f نیمساز ناحیءه دوم را با کدام طول قطع می کند؟0 136 --1 ) مفروض است. نمودار تابع , )0 ++ ¥¥ f بر دامنءه x x x( ) == -- 1

2
f با ضابطءه تابع

 - 1

2
)4   -1 )3   - 3

4
)2   - 3

2
)1

، کدام است؟0 137 log18 8 log3 باشد، آن گاه 2
5

8
== اگر

 3
4

)4   8
11

)3   5
7

)2   15
22

)1

، کدام است؟0 138 f ( )2 f است. x ax b( ) ( )== -- ++ ++
9

1

3
شکل مقابل، نمودار تابع با ضابطءه

  108 )2    234 )1
  18 )4    72 )3

، کدام است؟0 139 f --1
2( ) f را در نظر بگیرید. x

x x

( )
( )

==
--2

1

2

2
تابع با ضابطءه

 log ( )
2
3 5+ )4   log ( )

2
2 5+ )3   log ( )

2
1 5+ )2   log ( )

2
1 5- + )1

، کدام است؟ )اعداد داده شده برحسب درجه هستند.(0 140 tan( )tan( ) sin( )cos( )285 165 1095 255-- -- حاصل عبارت
 -cos ( )2

15 )4   -sin ( )2
15 )3   cos ( )2

15 )2   sin ( )2
15 )1

، کدام است؟0 141 a y است. مقدار a b x== ++ ++sin( )pp
3 شکل مقابل، قسمتی از نمودار تابع با ضابطءه

  - 1

2
)2    -1 )1

  1)4    1
2

)3
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، کدام اند؟0 142 c b و ، در یک بازءه تناوب است. مقادیر y a bx c== ++sin( ) شکل مقابل، نمودار تابع
  b c= = -3 2, )2    b c= = -3 1, )1

  b c= = -3

2
1, )4    b c= = -3

2
2, )3

، کدام است؟0 143 [ , ]0
2

pp ، در بازءه 4 3 3 1sin( )cos( )x x == تعداد جواب های معادلءه مثلثاتی
 5 )4   4 )3   3 )2   2 )1

، پیوسته است؟0 144 x == pp
2 ، در f x

x x
x

x

a x
( )

sin sin
cos

,

,
==

-- -- ¹¹

==

ìì

íí
ïïïï

îî
ïï
ïï

2 1

2

2

2

2

pp

pp
، تابع با ضابطءه a به ازای کدام مقدار

 -1 5/ )4   -1 )3   1)2   1 5/ )1

، کدام است؟0 145 lim ( )
x

f x
®® 1

2

lim باشد، آن گاه ( )
x

f x
®® ¥¥

== 2 f را در نظر بگیرید. اگر x x x
ax x

n
( ) == -- ++

++ --
4 6 1

7 2

2

3 2
تابع با ضابطءه

 - 6

11
)4   - 5

12
)3   - 6

17
)2   - 4

17
)1

، کدام است؟0 146 b ، مشترک اند. مقدار x == 2 ، در نقطءه g x ax bx( ) == ++2 f و x x
x( ) == ++

--
2

1
خط مماس بر نمودارهای دو تابع با ضابطه های

 7 )4   6 )3   5 )2   4 )1

، کدام است؟0 147 x == --2 ، در نقطءه f x x x
x( ) ( )== --

++
2

3 5

2
23 مقدار مشتق تابع با ضابطءه

 6 )4   5 )3   4 )2   3 )1

، کدام است؟0 148 f x x x
x

( ) == ++ --
++

2

2

2 3

1
مقدار ماکسیمم نسبی تابع با ضابطءه

 1 3+ )4   - +1 3 )3   1 5+ )2   - +1 5 )1
، کدام است؟0 149 y x== ++2 7 )A از نقاط منحنی به معادلءه , )5 0 کوتاه ترین فاصلءه نقطءه

 3 2 )4   5 )3   4 5/ )2   4 )1
3 نفر توزیع کرد، به شرط آن که هر نفر حداقل یک کتاب، دریافت کند؟0 150 5 کتاب متمایز را بین به چند طریق می توان

 150 )4   135 )3   125 )2   105 )1
10 نفر در یک صف ایستاده اند. با کدام احتمال دو فرد مورد نظر از آن ها، در کنار هم نیستند؟0 151

 9
10

)4   4
5

)3   3
4

)2   2
3

)1

152 0 ( / )2

7
0 534@@ 10 مفروض اند. ضریب تغییرات داده ها، کدام است؟ 10 و ، 8 ، 8 ، 8 ، 7 ، 5 داده های آماری

 0 30/ )4   0 25/ )3   0 20/ )2   0 15/ )1
اندازءه میانءه نظیر ضلع افقی این مثلث، در 0 153 y هستند.  == 0 2 و 2y x-- == ، y x++ ==2 16 اضالع مثلثی، منطبق بر سه خط به معادالت

صفحءه مختصات کدام است؟
 6 )4   3 3 )3   5 )2   2 5 )1

MN، کدام است؟0 154 MAMD است. اندازءه == 2

3
MN موازی قاعده ها و ABCD، پاره خط در ذوزنقءه

  8 75/ )2    8 )1
  9 5/ )4    9 )3

ACE، کدام است؟0 155 CE است. نسبت مساحت های دو مثلثABD و CD== A و AD نیمساز زاویءه در شکل زیر،

  2
3

)2    1
3

)1

  3

2
)4    3

4
)3
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کدام مورد، دربارءه همءه بی مهرگانی صادق است که به کمک نفریدی، عمل دفع مواد زائد را به انجام می رسانند؟0 156
2( با کمک یاخته و یا بخشی از آن، اثر محرک را دریافت می کنند. 1( ساختاری جهت بستن منافذ تنفسی سطح بدن دارند. 

4( مواد زائد بدن آن ها، توسط کریچه )واکوئل(های انقباضی دفع می شود.  3( همولنف در آن ها، از طریق رگ ها به درون حفره هایی پمپ می شود. 
به طور معمول کدام عبارت، در خصوص یک یاختءه عصبِی فاقد میلین انسان صحیح است؟0 157

1( در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به کم ترین مقدار خود برسد، فقط یک نوع یون از غشا عبور می کند.
2( سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطءه متوالی یک رشتءه عصبی )با قطر یکنواخت(، مقدار ثابتی است.
3( با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه دار یونی، مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.

4( ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتءه عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطءه مجاورش وابسته است. 
کدام مورد، دربارءه همءه جانورانی صادق است که زاده هایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه می کنند؟0 158

1( گوارش میکروبی در آن ها، پس از گوارش آنزیمی صورت می گیرد.
2( در شرایطی، بازجذب آب از مثانءه آن ها به خون افزایش پیدا می کند.

3( فشار خون ریوی در آن ها، کم تر از فشار خون گردش عمومی بدن است.
4( در شرایط بارداری، سرخرگ های بند ناف، خون جنین آن ها را به جفت منتقل می کند. 

چه 0 159 است،  نزدیک تر  دی اکسید  کربن  افزایش  به  گیرنده های حساس  حاوی  بخش  به  سایرین  به  نسبت  که  انسان  مغز  ساقءه  از  بخشی 
مشخصه ای دارد؟

1( می تواند دم را خاتمه دهد و مدت زمان دم را تنظیم نماید.
2( باعث تنظیم دمای بدن، تشنگی، گرسنگی و خواب می شود.
3( در فعالیت های شنوایی، بینایی و حرکت نقش اصلی را دارد.

4( با دریافت پیام گیرنده های مفاصل و عضالت اسکلتی، وضعیت بدن را تنظیم می کند. 
چند مورد، در ارتباط با انسان صحیح است؟0 160

الف ـ عملکرد هر آنزیم، تحت تأثیر جهش دستخوش تغییر می گردد.
ب ـ نوعی جهش می تواند هر دو فام تن )کروموزوم( همتا را تحت تأثیر قرار دهد.

ج ـ در پی وقوع نوعی جهش در رمزه )کدون( پایان، بر طول فراوردءه ژن افزوده می شود.
د ـ در هر جهش کوچک، همواره نوکلئوتید یا نوکلئوتیدهایی اضافه، حذف و جانشین می گردد.

 4 )4  3 )3  2 )2  1)1
کدام عبارت، در ارتباط با انسان نادرست است؟0 161

1( دو نوع کربوهیدرات، توسط دو نوع دگره )الل( موجود در غشای گویچه های قرمز تولید می شوند.
2( اثر هر دو دگره )الل( مربوط به فام تن )کروموزوم(های غیرجنسی، می تواند هم زمان ظاهر شود.

3( تشکیل پروتئین D بر غشای گویچه های قرمز به حضور دو دگره )الل( نیازمند است.
4( بروز یک ویژگی خاص می تواند فقط ناشی از وجود یک دگره )الل( باشد. 

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟0 162
»در انسان، همءه رگ هایی که به دهلیز راست قلب وارد می شوند ............... همءه رگ هایی که به دهلیز چپ وارد می شوند ...............«

1( همانند ـ خون اندام های باالتر یا پایین تر از قلب را دریافت می کنند.
2( برخالف ـ در الیءه میانی دیوارءه خود، یاخته های منقبض شوندءه زیادی دارند.

3( همانند ـ تحت تأثیر تلمبءه ماهیچه های اسکلتی، خون در آن ها به جریان درمی آید.
4( برخالف ـ ترکیب آهن دار یاخته های خونی آن ها، سهم کم تری در حمل گاز اکسیژن دارد. 

کدام عبارت، در ارتباط با انسان نادرست است؟0 163
1( به دنبال تنش های موقتی و کوتاه مدت، نایژک ها گشاد می شوند.

2( به دنبال انسداد مجرای صفراوی، در روند انعقاد خون اختالل ایجاد می شود.
3( با کاهش فعالیت بخش درون ریز لوزالمعده، پتاسیم داخل یاخته های عصبی افزایش می یابد.

4( با اختالل در عملکرد نوعی از یاخته های معده، فرد به نوعی کم خونی خطرناک مبتال می گردد. 
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کدام عبارت، در ارتباط با کمبود ترشح کلریدریک اسید بدن انسان، صحیح است؟0 164
2( نمی تواند هضم پروتئین های غذایی فرد دستخوش اختالل شود. 1( می تواند میزان خون بَهر )هماتوکریت( فرد تغییر یابد. 

4( نمی تواند ناشی از اختالل در عملکرد شبکه های یاخته های عصبی باشد.  3( می تواند منجر به کاهش همءه ترشحات برون ریز لولءه گوارش فرد شود. 
چند مورد، در ارتباط با هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در هوهسته ای )یوکاریوت(ها صحیح است؟0 165

ب ـ مطابق با یکی از سه طرح پیشنهادی، همانندسازی می نماید. الف ـ بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد. 
دـ  در پی جداشدن پروتئین های همراه خود، آمادءه همانندسازی می شود. ج ـ در ساختار بدون انشعاب خود، واحدهای سه بخشی دارد. 

4 )4  3 )3   2 )2  1 )1
تولد 0 166 باشد،  بیمار و مادر سالم  این که پدر  با فرض  بیماری های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( کتاب درسی،  از  نوعی  فقط در 

............... ممکن خواهد بود.
2( دختر بیمار و پسر سالم 1( فرزندی با ژن نمود )ژنوتیپ( ناخالص 

4( پسری با ژن نمود )ژنوتیپ( یکسان با مادر  3( دختری با ژن نمود )ژنوتیپ( متفاوت با مادر 
در ارتباط با تحریک های ایجادشده در بخش های مختلف قلب انسان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟0 167

»به طور معمول در انسان، زمانی که پیام الکتریکی به ............... منتقل می شود، ...............«
1( گره دهلیزی و بطنی ـ بطن ها از استراحت خارج می شوند.

2( تعداد زیادی از یاخته های دیوارءه بطن ها ـ انقباض دهلیزها آغاز می گردد.
3( تعداد زیادی از یاخته های دیوارءه دهلیزها ـ بطن ها در حال استراحت هستند.

4( طور گسترده به یاخته های دیوارءه بین دو بطن ـ استراحت عمومی شروع می شود. 
E خارج 0 168 ) از جایگاه )tRNA ، الزم است تا هر زمان که رنای ناقل B در انسان، به منظور تولید یک پلی پپتید ترشحی توسط لنفوسیت

می شود، به طور حتم، کدام اتفاق رخ دهد؟
RNAی ناقل خود جدا گردد. ، از A 2( آمینواسید جایگاه P مستقر شود.  حاوی بیش از یک آمینواسید در جایگاه tRNA )1

P برقرار گردد.  4( پیوند پپتیدی در جایگاه A را اشغال نماید.  حامل آمینواسید، جایگاه tRNA )3
چند مورد برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟0 169

»در بخشی از مجرای هادی دستگاه تنفس انسان، گروهی از ...............«
الف ـ بسپار )پلیمر(ها، در پاسخ ایمنی بدن دخالت دارند. 

ب ـ یاخته های سنگفرشی، به گرم شدن هوای دم کمک می کنند.
ج ـ مولکول های ترشحی، الیه ای با ضخامت متفاوت را به وجود می آورند.

د ـ یاخته ها، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضدمیکروبی می فرستند.
 4 )4  3 )3  2 )2  1)1

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟0 170
»در یک یاختءه گیاهی برگ، در زمانی که نخستین مقدمات تقسیم میان یاخته )سیتوپالسم( فراهم می گردد، ...............«

1( پوشش هسته ای در اطراف هر مجموعءه کروموزومی بازسازی می شود.
2( فام تن )کروموزوم(های کوتاه و فشرده شده شروع به بازشدن می نمایند.
3( رشته های دوک به فام تن )کروموزوم(های تک کروماتیدی اتصال دارند.

4( فام تن )کروموزوم(های غیرهمساخت در وسط یاخته به صورت ردیف درمی آیند. 
کدام عبارت، دربارءه تیغه های آبششی یک ماهی استخوانی نادرست است؟0 171

2( محل انجام تبادالت گازهای تنفسی هستند. 1( آب در طرفین آن ها جریان دارد.  
4( مانع خروج مواد غذایی از شکاف های آبششی می شوند.  3( درون رشته های آبششی جای دارند. 

B و پسری فاقد عامل انعقادی شمارءه 8 0 172 در خانواده ای که والدین هر دو سالم اند، دختری فاقد آنزیم تجزیه کنندءه فنیل آالنین با گروه خونی
A متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام مورد زیر، در این خانواده ممکن است؟ با گروه خونی

1( دختری با گروه خونیAB و فاقد عامل انعقادی شمارءه 8 و دارای آنزیم تجزیه کنندءه فنیل آالنین
2( پسری با گروه خونیAB، دارای عامل انعقادی شمارءه 8 و فاقد آنزیم تجزیه کنندءه فنیل آالنین
O و فاقد آنزیم تجزیه کنندءه فنیل آالنین و دارای عامل انعقادی شمارءه 8 3( دختری با گروه خونی
8 و دارای آنزیم تجزیه کنندءه فنیل آالنین  O و فاقد عامل انعقادی شمارءه 4( پسری با گروه خونی
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کدام مورد، در ارتباط با همءه سازوکارهایی که باعث ایجاد گونه ای جدید می شود، به طور حتم الزامی است؟0 173
1( سد جغرافیایی ارتباط بین جمعیت ها را قطع نماید.

2( انتخاب طبیعی با تغییر بر روی افراد، تداوم گوناگونی جمعیت ها را ممکن سازد.
3( در ابتدا رانش دگره ای )ژن( به شدت بر میزان تفاوت بین دو جمعیت بیفزاید.

4( کامه )گامت(هایی متفاوت )از نظر محتوی ژنی( با کامه )گامت(های طبیعی والدین به وجود آید.
چند مورد، دربارءه نوعی جانور بی مهره که گاهی اوقات می تواند به تنهایی تولیدمثل کند و زاده های تک الد )هاپلوئیدی( را به وجود آورد، 0 174

صادق است؟
الف ـ به کمک دستگاه عصبی خود، اطالعات دریافت شده از هر یک از واحدهای بینایی را یکپارچه می کند.

ب ـ می تواند با ترشح موادی، پاسخ رفتاری مناسبی در فرد یا افراد دیگر گروه خود ایجاد کند.
ج ـ آب، اوریک اسید و یون های ویژه ای را به طور فعال، وارد سامانءه دفعی خود می نماید.

د ـ مویرگ ها در همءه قسمت های بدن آن، بین رگ پشتی و شکمی وجود دارند.
 4 )4  3 )3  2 )2  1)1

کدام عبارت، دربارءه ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود در تار ماهیچه ای کند انسان صحیح است؟0 175
1( زنجیره های تاخوردءه آن، از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

2( به منظور اتصال به گاز تنفسی، تعدادی اتم آهن مرکزی در بخش پپتیدی زنجیرءه خود دارد.
3( همءه واحدهای ساختاری موجود در ساختار دوم، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند.

4( به دنبال ایجاد نوعی از الگوهای پیوند هیدروژنی، بخشی از زنجیرءه پلی پپتیدی آن تغییر جهت پیدا می کند. 
به طور معمول، کدام عبارت دربارءه همءه مهره دارانی صادق است که کارایی تنفس آن ها نسبت به پستانداران افزایش یافته است؟0 176

1( در بخش حجیم انتهای مری، مواد غذایی را ذخیره می نمایند.
2( نمک اضافی را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان به بیرون می رانند.
3( با بازجذب زیاد آب در کلیه ها، فشار اسمزی مایعات بدن را تنظیم می کنند.
4( خون اکسیژن دار به یکباره به تمام مویرگ های اندام های آن ها وارد می شود. 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 177
»در بخشی از لولءه گوارش ............... می شود، مواد غذایی تحت تأثیر آنزیم یا آنزیم های ............... جانور قرار می گیرند.«

2( ملخ که  غذا به کمک دندانه های دیوارءه آن ُخرد ـ گوارشی 1( اسب که سلولز به طور عمده آبکافت ـ سلوالز 
4( پرنده که فرایند آسیاب کردن غذا تسهیل ـ مترشحه از کبد  3( گاو که فرایند آبگیری تا حدود زیادی انجام ـ معدءه واقعی 

کدام عبارت، صحیح است؟0 178
1( همءه تک یاخته ای های تثبیت کنندءه دی اکسید کربن، نوعی رنگیزءه فتوسنتزی دارند.

2( همءه تک یاخته ای های ایجادکنندءه گوگرد، بدون نیاز به نور، هیدروژن سولفید را تجزیه می نمایند.
3( همءه تک یاخته ای های تثبیت کنندءه نیتروژن جّو، انرژی خود را از ترکیبات غیرآلی به دست می آورند.

4( همءه تک یاخته ای های آزادکنندءه اکسیژن، در مرحله ای از تنفس یاخته ای خود، ترکیبی سه کربنی و فسفات دار می سازند. 
چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 179

»عدسی چشم انسان به وسیلءه رشته هایی به بخشی متصل است که ............... دارد.«
ب ـ به ساختار رنگین چشم اتصال الف ـ با داخلی ترین الیءه چشم تماس 

د ـ یاخته هایی غیرمنشعب و تک هسته ای  ج ـ با مایع مترشحه از مویرگ ها تماس 
 4 )4  3 )3  2 )2  1)1

کدام عبارت، در ارتباط با نوعی اسفنج درست است؟0 180
1( یاخته های یقه دار در سطح داخلی بدن یافت می شوند.

2( آب از طریق سوراخ کیسءه گوارشی به بیرون راه می یابد.

3( آب فقط از طریق یاخته های تاژک دار وارد بدن می شود.
4( یاخته های سازندءه منفذ فقط در مجاورت یاخته های تاژک دار قرار دارند. 
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با توجه به شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ 0 181
، در آینده در تشکیل جفت و بند ناف نقش دارد. 3 2 برخالف بخش 1( بخش

، در آینده همءه بافت های مختلف جنین را می سازد. 4 3 برخالف بخش 2( بخش
، در آینده همواره باعث تداوم فعالیت جسم زرد می شود. 2 3( بخش1 همانند بخش

4 همانند بخش1، در آینده بر قطر هر دو نوع رگ خونی آن افزوده می گردد.  4( بخش
کدام گزینه، در ارتباط با گیرنده های تعادلی گوش انسان صحیح است؟0 182

1( پیام های عصبی را پس از دریافت، به بخشی در پشت ساقءه مغز ارسال می نمایند.
2( کانال های یونی غشای آن ها، پس از حرکت پوشش ژالتینی باز می شود.

3( از طریق مژک های خود با مایع محیط اطراف خود تماس دارند.
4( جزء گیرنده های حواس پیکری محسوب می شوند. 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 183
»قبل از ورود کیموس به بخشی از لولءه گوارش انسان که مراحل پایانی گوارش مواد غذایی در آن آغاز می شود، ...............«

1( گوارش پروتئین ها آغاز شده و تا مرحلءه تولید کوچک ترین واحدهای سازندءه آن ها پیش رفته است.
2( یاخته های پوششی سطحی، با فرورفتن در بافت زیرین خود، حفره هایی را به وجود آورده اند.
3( مولکول های دی و پلی ساکاریدی، با تبدیل به مولکول های مونوساکاریدی جذب گردیده اند.

4( با حضور ترکیبی فاقد آنزیم، چربی ها گوارش یافته و به محیط داخلی وارد شده اند. 
چند مورد، برای تکمیل عبارِت زیر مناسب است؟0 184

»در انسان، نوعی آنزیم می تواند ...............«
الف ـ پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحلءه دیگر بشکند.

ب ـ با کمک فرایندی انرژی زا، نوعی واکنش انرژی خواه را به انجام رساند.
ج ـ از طریق اتصال با مولکول های دیگر، تمایل خود را به پیش ماده تنظیم کند.
د ـ از طریق کاهش انرژی فعال سازی، واکنش های انجام نشدنی را ممکن سازد.

 4 )4  3 )3  2 )2  1)1
کدام مورد، در ارتباط با انسان نادرست است؟0 185

1( در نوعی بیماری مربوط به کم کاری کبد، میزان اورءه خون پایین و آمونیاک خون باال می رود.
2( در نوعی بیماری مربوط به کم کاری غدءه فوق کلیه، مقدار زیادی از آب نوشیده شده، دفع می گردد.

3( در نوعی بیماری کلیوی، میزان فشار اسمزی خوناب )پالسما( کاهش و بخش هایی از بدن متورم می گردد.
4( در نوعی بیماری مفصلی، تجمع مادءه دفعی نیتروژن دار به صورت کامالً محلول، در بخش هایی از بدن افزایش چشمگیری می یابد. 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارِت زیر مناسب است؟0 186
»آن دسته از تارهای ماهیچءه اسکلتی که ............... در آن ها بیشتر از سایر تارهاست، ...............«

ATP سر میوزین ـ در مقابل خستگی مقاومت اندکی دارند. 1( فعالیت آنزیم تجزیه کنندءه
2( مقدار انرژی آزادشده از مواد مغذی ـ با سرعت تندتری سارکومرهای خود را کوتاه می کنند.

3( مقدار پروتئین ذخیره کنندءه اکسیژن ـ در سیتوپالسم خود، ساختارهای دوغشایی کم تری دارند.
4( سرعت آزادشدن یون های کلسیم از شبکءه سارکوپالسمی ـ بیشتر انرژی خود را از طریق هوازی به دست می آورند. 

در هر یاختءه ماهیچه ای انسان، به هنگام مصرف یک مولکول گلوکز و به منظور تولید هر ترکیب سه کربنی غیرقندی دوفسفاته طِی اولین 0 187
مرحلءه تنفس یاخته ای، به ترتیب از راست به چپ کدام تولید و مصرف می شود؟

 2 NAD+ 2ATP و )4  2ATP 1NADH و )3  2 NAD+ 2ADP و )2  1NADH 2ADP و )1
سیانید به کدام طریق بر یاختءه جانوری تأثیر می گذارد؟0 188

ATPساز موجود در غشای خارجی راکیزه )میتوکندری( را غیرفعال می سازد. 1( آنزیم
2( مانع از پمپ شدن یون های هیدروژن به فضای داخلی راکیزه )میتوکندری( می شود.

3( از تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه )میتوکندری( ممانعت به عمل می آورد.
NADH تأثیر می نماید.  4( ابتدا بر تجزیءه
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چند مورد، در ارتباط با زیست شناسان صحیح است؟0 189
الف ـ نیای مشترکی برای جانوران دارای ساختارهای همتا در نظر می گیرند.

ب ـ معتقدند، اندام های وستیجیال در همءه جانداران تکامل یافته نقش بسیار جزئی دارند.
ج ـ ساختارهای آنالوگ، را به عنوان شواهدی برای تغییر گونه ها می شناسند.

د ـ معتقدند، بعضی از گونه ها نسبت به هم، از نظر توالی آمینواسیدی پروتئین های خود، تفاوت کم تری دارند.
 4 )4  3 )3  2 )2  1)1

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 190
»در گیاهان، تنظیم کنندءه رشدی که به واسطءه عامل چیرگی رأسی در جوانه های جانبی تولید می گردد، ............... شود.«

2( نمی تواند باعث رسیدگی میوه های نارس 1( نمی تواند توسط بافت های آسیب دیده تولید 
4( می تواند باعث فعال کردن آنزیم های تجزیه کنندءه دیواره  3( می تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته های تمایزیافته 

به هنگام بروز التهاب در بخشی از پیکر انسان، همءه یاخته هایی که با تولید پیک شیمیایی، گویچه های سفید را به موضع آسیب هدایت 0 191
می کنند، چه مشخصه ای دارند؟

1( در صورت لزوم، از دیوارءه مویرگ های خونی عبور می نمایند.
2( از طریق گیرنده های اختصاصی خود، به یاخته های هدف متصل می شوند.

3( عالوه بر بیگانه خواری، قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند.
4( می توانند در صورت ادامءه حیات و در مواجهه با عامل بیماری زا پروتئین دفاعی بسازند. 

به طور معمول، در ارتباط با هر یاختءه لقاح یافته در یک گل دوجنسی، کدام مورد صحیح است؟0 192
2( رویان دانه را به وجود می آورد. 1( در بخش متورم مادگی یافت می شود. 

4( دو مجموعه فام تن )کروموزوم( دارد.  3( با هر بار تقسیم، دو یاختءه مساوی را ایجاد می کند. 
وسیع ترین بخش ساقءه اصلی )تنءه( یک درخت ده ساله فاقد چند مورد زیر است؟0 193

ب( توانایی هدایت شیرءه خام الف( عدسک های برجسته  
د( یاخته هایی با دیوارءه چوب پنبه ای ج( دو نوع سرالد )مریستم( پسین 

 4 )4  3 )3  2 )2  1)1
LH همواره صحیح است؟0 194 FSH و در یک دختر بالغ، چند مورد دربارءه هورمون های

الف ـ با سازوکار بازخورد منفی تنظیم می گردند.
ب ـ باعث تکمیل مراحل تخمک زایی می گردند.

ج ـ تحت کنترل دو نوع هورمون زیرنهنج )هیپوتاالموس( تنظیم می شوند.
د ـ بر ترشح هورمون های جنسی زنانه و چرخءه رحمی تأثیر می گذارند.

 4 )4  3 )3  2 )2  1)1
195 0 AaBbCC با توجه به صفت چندجایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد، از نظر رخ نمود )فنوتیپ( به ذرتی با ژن نمود )ژنوتیپ(

شباهت کم تری دارد؟
 AaBbcc )4  Aabbcc )3  AaBBCC )2  AABBCC )1

کدام عبارت، دربارءه بخش مورد نظر درست است؟ 0 196
1( همانند غالفی که هر دسته تار ماهیچه ای را احاطه می نماید، تعداد یاخته های بسیار زیادی دارد.

2( همانند بخشی که بافت پوششی رودءه باریک را پشتیبانی می کند، دارای انعطاف پذیری کمی است.
3( برخالف بخشی که اندام های درون شکم را از خارج به هم وصل می کند، رشته های کالژن بیشتری دارد.

رشته های  از  شبکه ای  می کند،  متصل  زیرین  بافت  به  و  یکدیگر  به  را  معده  پوششی  یاخته های  که  بخشی  برخالف   )4
گلیکوپروتئینی دارد. 

کدام مورد، در ارتباط با بدن انسان صحیح است؟0 197
1( تعداد لوب های شش چپ از لوب های شش راست بیشتر است.

2( فاصلءه کلیءه چپ تا مثانه بیش از فاصلءه کلیءه راست تا مثانه است.
3( به هنگام دم، نیمءه راست دیافراگم پایین تر از نیمءه چپ آن قرار می گیرد.

4( رگ لنفی نیمءه راست که به سیاهرگ زیرترقوه ای می پیوندد، از رگ لنفی مشابه در نیمءه چپ قطر بیشتری دارد. 
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چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟0 198
»جانوران مهره داری که هر دو نوع خون موجود در قلب آن ها با هم، وارد رگی می شود که ابتدا به دو شاخه تقسیم می شود، در مقایسه با 

سایر مهره داران ...............«
الف ـ پیچیده ترین شکل کلیه را دارند.

ب ـ ابتدایی ترین طناب عصبی شکمی را دارند.
ج ـ به هنگام جابه جایی بیشترین انرژی را مصرف می کنند.

د ـ به منظور تبادالت گازی، از ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی هم استفاده می کنند.
 4 )4  3 )3  2 )2  1)1

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 199
»در هر جاندار پریاخته ای، به منظور بروز پاسخ به هر محرِک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا ...............«

2( نفوذپذیری غشای یاختءه پس سیناپسی تغییر نماید. 1( اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود. 
4( مولکول های شیمیایی به گیرنده های اختصاصی خود متصل گردند.  3( پیک های کوتاه برد از یاختءه پیش سیناپسی ترشح گردد. 

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟0 200
»به طور معمول در انسان، ............... ماهیچه های حلقوی که بخش های مختلف لولءه گوارش را از هم جدا می کنند، فقط ...............«
2( همءه ـ تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند. 1( همءه ـ هنگام عبور مواد از انقباض خارج می شوند. 

4( بعضی از ـ به هنگام حرکات رو به عقب مواد غذایی باز می شوند.  3( بعضی از ـ تارهای عضالنِی تک هسته ای و چندهسته ای دارند. 

همءه موادی که توسط یاخته های دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت ها به خوناب )پالسما( وارد می شوند، چه 0 201
مشخصه ای دارند؟

2( مانع تکثیر عامل بیماری زا، در یاخته های سالم می شوند. 1( توانایی اتصال به غشای یاختءه بیگانه را دارند. 
4( بر فعالیت مولکول هایی مؤثرند که در تب بسیار باال تغییر ساختار می دهند.  3( با کمک ساختارهای حلقه مانند، میکروب را نابود می کنند. 

بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگ های ناپیوسته خون رسانی می شود و تعدادی از یاخته های آن می توانند به یاخته های ماهیچءه 0 202
قلبی تمایز یابند، در کدام مورد زیر فاقد نقش است؟

2( تخریب گویچه های قرمز آسیب دیده و مرده pH خون   1( تنظیم
4( به وجود آوردن یاخته های مؤثر در پاسخ های ایمنی اولیه  3( تولید قطعات یاخته ای محتوی ترکیبات فعال 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟0 203
»در فردی که تازه وارد مرحلءه پس از زایمان شده و به نوعی ............... مبتال گردیده است، ...............«

1( کم کاری غدءه پاراتیروئید ـ عمل عضالت مختل و با افزایش تولید ترومبین، روند انعقاد خون دچار مشکل می شود.
2( پرکاری غدءه سپردیس )تیروئید( ـ ذخیرءه گلیکوژن کبد کاهش می یابد و بر فعالیت انواعی از آنزیم ها افزوده می شود.

3( کم ترشحی بخش پسین غدءه زیرمغزی )هیپوفیز( ـ ترشح شیر کاهش می یابد و بر حجم ادرار افزوده می گردد.
4( پرکاری قشر غدءه فوق کلیه ـ فعالیت مغز استخوان ها ضعیف می شوند و عالئمی از خیز مشاهده می گردد. 

E، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 204 coli. با توجه به اپران لک در باکتری
»ترکیبی که به عنوان ............... شناخته می شود، همواره ...............«
DNA، بیش از نوعی قند تمایل دارد. 1( مهارکننده ـ به توالی خاصی از
RNA پلی مراز( ـ نوعی مونوساکارید است. 2( محرک فعالیت رنابسپاراز )

3( آنزیم ویژءه رونویسی ـ می تواند توالی های بین ژنی اپران را رونویسی نماید.
4( فراوردءه نهایی ژن ـ در افزایش سرعت نوعی از واکنش های شیمیایی نقش دارد. 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 205
»در همءه گیاهانی که تولید قند سه کربنی حاصل از فتوسنتز در آن ها، فقط به هنگام روز صورت می گیرد، به طور حتم آنزیمی باعث ............... می شود.«

CO2 به مولکول پنج کربنی دوفسفاته 2( افزوده شدن O2 با مولکولی پنج کربنی  1( ترکیب شدن
4( تجزیه شدن مولکول پنج کربنی به دو مولکول سه کربنی و دوکربنی CO2 با اسید سه کربنی و تشکیل اسید چهارکربنی  3( ترکیب شدن
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a3 با چگالی های متفاوت بر سطح آب شناورند. کدام رابطه بین چگالی آن ها 0 206 a2 و ، a1 سه جسم
درست است؟

  r r r
1 3 2

> > )2    r r r
1 2 3

> > )1
  r r r

3 2 1
> > )4    r r r

3 1 2
> > )3

نمودار مکان ـ زمان متحرکی مطابق شکل روبه رو، به صورت سهمی است. کدام مورد درست است؟0 207
3 ثانیءه دوم است. 3 ثانیءه اول برابر مسافت طی شده در 1( مسافت طی شده در

3 ثانیءه اول برابر بزرگی جابه جایی در این بازءه زمانی است 2( مسافت طی شده در
t است. s

2
5= t تا s1 1= 4 ثانیءه اول برابر بزرگی سرعت متوسط در بازءه زمانی 3( بزرگی سرعت متوسط در

t است.  s
2

4= t تا s1 1= 3 ثانیءه اول برابر بزرگی سرعت متوسط در بازءه زمانی 4( بزرگی سرعت متوسط در

52 متری خود می بیند 0 208 72 در یک مسیر مستقیم حرکت می کند که ناگهان راننده، مانع ثابتی را در kmh اتومبیلی با تندی )سرعت( ثابت

0 ثانیه باشد، اتومبیل: 5/ 4 کند می شود. اگر زمان واکنش راننده
2

m
s

و ترمز می کند و حرکت اتومبیل با شتاب ثابت
2( در لحظءه رسیدن به مانع متوقف می شود. 2 متر قبل از مانع متوقف می شود.   )1

4 به مانع برخورد می کند. 5
m
s

4( با تندی )سرعت( 8 به مانع برخورد می کند.  m
s

3( با تندی )سرعت(

209 0 SI x حرکت می کند و بردار سرعت اولیءه آن در نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که روی محور
5 ثانیءه ششم، چند برابر   است، مطابق شکل مقابل است. بزرگی جابه جایی در



v i0 10== -- به صورت
5 ثانیءه اول حرکت است؟ بزرگی جابه جایی در

  2 )2    3 5/ )1
  1)4    1 5/ )3

20 متری زمین برمی گردد. 0 210 45 متری زمین رها می شود و پس از برخورد به زمین تا ارتفاع 200 در شرایط خأل از ارتفاع g گلوله ای به جرم
 ( )g m

s
== 10

2
2ms باشد، بزرگی نیروی خالص متوسط وارد بر گلوله در مدت برخورد به زمین چند نیوتون است؟ اگر زمان تماس گلوله با زمین

 5000 )4   2500 )3   500 )2   250 )1
 به جسمی که روی سطح افقی قرار دارد، وارد می شود و جسم ساکن است. اگر بزرگی این 0 211



F2  و


F1 مطابق شکل زیر، دو نیروی افقی و قائم
k برابر می شود. کدام مورد درست است؟ 2 برابر شود و جسم هم چنان ساکن بماند، نیرویی که سطح به جسم وارد می کند، دو نیرو، هر یک

  1 2< <k )2    2 3< <k )1
  k = 1 )4    k = 2 )3

40 که از سقف آسانسور ساکنی آویزان است، وصل می کنیم. بعد از رسیدن وزنه به 0 212 cm 2 را به فنر سبکی به طول kg وزنه ای به جرم

2 رو به باال شروع به حرکت کند، فاصلءه وزنه از کف  2
m
s

140 است. اگر آسانسور با شتاب ثابت cm حالت تعادل، فاصلءه آن از کف آسانسور

 ( )g m
s

== 10
2

136 می رسد. ثابت فنر چند نیوتون بر سانتی متر است؟ cm آسانسور به

 2 )4   3
2

)3  1 )2   2
3

)1
8 در سطح افقی بدون اصطکاک حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد. 0 213 cm 5Hz روی پاره خطی به طول جرمی متصل به فنر با بسامد

t1 حداقل  t1 از یک سانتی متری نقطءه تعادل )مرکز نوسان( عبور می کند و حرکتش در این لحظه کندشونده است. از لحظءه نوسانگر در لحظءه
چند ثانیه طول می کشد تا نوسانگر از یک سانتی متری طرف دیگر نقطءه تعادل عبور کند؟

 1
5

)4   1
10

)3   1
20

)2   1

40
)1

شکل مقابل، نمودار تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل سامانءه جرم ـ فنری را برحسب مکان 0 214
40mJ برسد  نشان می دهد. اگر حداقل زمانی که طول می کشد که انرژی جنبشی نوسانگر از صفر به

x چند متر بر ثانیه است؟ == 0 0 باشد، بزرگی سرعت نوسانگر در لحظءه عبور از مکان 05/ s برابر

 p
10

)2    p
5 )1

  10p )4    2p )3
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14 صفحهآزمون اختصاصی

20 است. اگر نیروی کشش این سیم0 215 cm 10 موج عرضی با بسامد600 هرتز ایجاد شده و طول موج آن 3g cm/ در سیمی به چگالی
36 باشد، سطح مقطع این سیم چند میلی متر مربع است؟ N

 2 )4   1)3   0 5/ )2   0 25/ )1
20 باشد، 0 216 cm s/ t1 در یک ریسمان کشیده شده نشان می دهد. اگر سرعت انتشار موج شکل زیر، تصویری از یک موج عرضی را در لحظءه

M تغییر کرده است؟ t چند بار جهت حرکت ذرءه t s2 1

9

4
== ++ t1 تا در بازءه زمانی

  8 )2    7 )1
  10 )4    9 )3

در کدام موارد زیر، از بازتاب امواج الکترومغناطیسی استفاده می شود؟0 217
ت 0 دستگاه سونار در کشتی ها پ 0 اجاق خورشیدی  ب 0 سونوگرافی  الف 0 رادار دوپلری 

4( ب، پ و ت 3( الف، ب و پ  2( الف و ب  1( الف و پ 
شکل زیر، تصویری از یک موج الکترومغناطیسی است که در خأل در حال انتشار است. انرژی هر یک از فوتون های این موج چند الکترون ـ ولت 0 218

 ( . , )h eV s c m
s== ´́ == ´́--

4 10 3 10
15 8 است؟

  2 4/ )1
  2 4 10

2/ ´ - )2
  4 8/ )3

  4 8 10
2/ ´ - )4

219 0 ( / )R nm== --
0 01

1 ) برحسب میکرومتر کدام است؟ )¢¢ ==n 3 در اتم هیدروژن، محدودءه تقریبی طول  موج های رشتءه پاشن
 4 4/ 1 تا 6/ )4   2 1 تا 6/ )3   4 4/ 0 تا 9/ )2   2 0 تا 9/ )1

33 وات است. این المپ در هر دقیقه چند فوتون تابش می کند؟0 220 6 گسیل می کند، 10
14´́ Hz توان یک المپ که نور تک رنگ با بسامد

 ( / . , / )h J s e C== ´́ == ´́-- --
6 6 10 1 6 10

34 19

 8 10
20´ )4   5 3 10

20/ ´ )3   5 10
21´ )2   1 5 10

21/ ´ )1
60 سانتی متری هم قرار دارند 0 221 | هستند و در فاصلءه | qq2 1>> q1 و  0>> دو کرءه فلزی خیلی کوچک و مشابه دارای بار الکتریکی ناهمنام

0 وارد می کنند. اگر کره ها را به هم تماس دهیم و دوباره به همان فاصلءه قبلی از هم دور کنیم، نیروی الکتریکی 9/ N و بر هم نیروی الکتریکی

 ( . )k N m
C

== ´́9 10
9

2

2
q1 چند میکروکولن است؟ 1 نیوتون به هم وارد می کنند. 6/

 20 )4   10 )3   2 )2   1)1
q2 مطابق شکل مقابل قرار دارند. نیروی الکتریکی خالص )برایند( ناشی از دو ذره به 0 222 q1 و دو ذرءه باردار

q2 چند میکروکولن است؟  است.


F q3 برابر ذرءه باردار
  24 )2    108 )1

  6 )4    12 )3
می یابد. 0 223 افزایش   5 10

6´́ -- J انرژی آن افزایش می دهیم،  ولت  را یک  آن  دو صفحءه  بین  پتانسیل  اختالف  است.   2 mmF ظرفیت خازنی
اختالف پتانسیل اولیءه این خازن چند ولت بوده است؟

 2 )4   3 )3   4 )2   5 )1
در شکل مقابل در مقاومت R در هر دقیقه چند ژول انرژی مصرف می شود؟0 224

  526 )2    648 )1
  384 )4    472 )3

A و 0 225 B و 6 اهمی اند. یک باتری آرمانی یک بار بین دو نقطءه در شکل مقابل، هر یک از مقاومت ها،
A بسته می شود. جریانی که آمپرسنج آرمانی نشان می دهد، در حالت دوم چند  C و بار دوم بین دو نقطءه

برابر حالت اول است؟

  5
2

)2    1
3

)1

  3 )4    5
3

)3
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15 صفحهآزمون اختصاصی

R3 چند اهم است؟0 226 6 وات باشد، اندازءه مقاومت R4 برابر 27 ولت را نشان دهد و توان مصرفی مقاومت در مدار زیر، اگر ولت سنج آرمانی
  6 )1
  9 )2

  12 )3
  18 )4

v در 0 227 در مکانی، میدان مغناطیسی، یکنواخت و افقی و جهت آن به سمت شمال جغرافیایی است. اگر در این مکان یک ذرءه آلفا با سرعت
راستای افقی به سمت شمال شرقی در حرکت باشد، نیروی مغناطیسی وارد بر ذره در آن لحظه به کدام جهت است؟

2( افقی به سمت شمال غربی 1( راستای قائم به سمت باال  
4( افقی به سمت جنوب شرقی 3( راستای قائم به سمت پایین  

خاصیت مغناطیسی مواد دیامغناطیسی، کدام است؟0 228
1( به طور طبیعی حوزه های مغناطیسی دارند و اگر تحت تأثیر میدان مغناطیسی خارجی قرار گیرند، تبدیل به آهنربای دائمی می شوند.

2( اتم های این مواد خاصیت مغناطیسی دارند ولی حوزه های مغناطیسی قابل مالحظه ای ندارند و به این دلیل میدان قابل مالحظه ای ایجاد نمی کنند.
3( اتم های این مواد به طور ذاتی فاقد خاصیت مغناطیسی اند و در حضور میدان مغناطیسی خارجی قوی، دوقطبی هایی در خالف جهت میدان خارجی 

ایجاد می شود.
4( به طور طبیعی فاقد حوزه های مغناطیسی می باشند ولی اگر تحت تأثیر میدان خارجی قرار گیرند، حوزه های مغناطیسی دائمی در جهت میدان خارجی 

ایجاد می شود.
نمودار شار مغناطیسی که از یک حلقه می گذرد، در شکل مقابل، نشان داده شده است. نمودار نیروی 0 229

محرکءه القایی در این مدت کدام است؟

 

 )4   )3   )2   )1

10 میلی متر باران در این شهر باریده است. اگر هر 0 230 180 در زمینی مسطح در شمال ایران واقع است. در یک روز، 2km شهری با مساحت
4 فرض شود، تخمین مرتبءه بزرگی تعداد قطره های باران کدام است؟ mm قطرءه باران، کره ای به قطر

 1016 )4   1014 )3   1012 )2   1011 )1

1 به 0 231 5/ m
s 500 متر از سطح زمین با سرعتی به بزرگی 100 از بالونی در ارتفاع kgچتربازی به جرم کل

4 به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز در  5/ m
s بیرون بالون می پرد. اگر او با سرعتی به بزرگی

 (g )== 10
2

m
s

طول مسیر سقوط چند کیلوژول است؟
  -900 )1

  -500 9/ )2
  -500 )3

  -499 1/ )4
اگر یک لولءه مویین را که دو طرف آن باز است به طور قائم در جیوه فرو ببریم، به صورت کدام یک از شکل های زیر درمی آید؟ 0 232

  A )1
  B )2
  C )3
  D )4
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16 صفحهآزمون اختصاصی

AB و0 233 cm== 40 20 است. اگر cm در شکل زیر، سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مشخص، قرار دارد و ارتفاع هر الیه از مایع ها

 ( )g m
s

== 10
2

B چند پاسکال است؟ A و BC باشد، اختالف فشار بین دو نقطءه cm== 10

  1600 )1
  2600 )2
  3800 )3
  4800 )4

5 بین دو چشمه با دمای ثابت قرار دارد. اگر رسانندگی 0 234 2cm 41 و سطح مقطع cm در شکل زیر، میلءه فلزی عایق بندی شده ای به طول
28 دقیقه منتقل می شود، چند گرم یخ صفر درجءه سلسیوس را به آب صفر درجءه  82 باشد، گرمایی که در مدت SI را برابر گرمایی میله در

 ( )L kJ
kgF == 336 سلسیوس تبدیل می کند؟

  100 )2    50 )1
  200 )4    150 )3

84 درجءه سلسیوس را درون آب می اندازیم. 0 235 420 گرم و دمای 800 گرم آب صفر درجءه سلسیوس وجود دارد. یک قطعه فلز به جرم در ظرفی

c است.( J
kg CJA == 4200
. 

c و J
kg Cq±Î == 400
.

پس از برقراری تعادل، دمای مجموعه چند درجءه سلسیوس می شود؟ )اتالف گرما ناچیز و

 4 )4   5 )3   6 )2   10 )1
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17 صفحهآزمون اختصاصی

دست کم چند میلی مول اتم هیدروژن براساس رابطءه اینشتین باید به انرژی تبدیل شود تا با آن، انرژی الزم برای ذوب کردن900 تن آهن 0 236
) c m s== ´́ --

3 10
8 1. 240 ژول در نظر بگیرید، تأمین شود؟ )انرژی الزم برای ذوب کردن یک گرم آهن را

 4 8/ )4    3 6/ )3   2 4/ )2   1 2/ )1
و 0 237  24 99/ amuاتمی جرم  با   25Mg درصد،  79 فراوانی و   23 99/ amu اتمی جرم  با   24Mg ایزوتوپ سه  دارای  طبیعی  منیزیم 

18 وجود دارد.  99/ amu19 با جرم اتمیF 11 درصد و فلوئور تنها به صورت 25 و فراوانی 98/ amu 26Mg با جرم اتمی فراوانی10 درصد،
جرم مولی منیزیم فلوئورید طبیعی برابر چند گرم است؟

 66 45/ )4   64 12/ )3   62 28/ )2   61 86/ )1
238 0 l == 2 l و == 0 ، برابر مجموع شمار الکترون های دارای عددهای کوانتومی l == 1 در اتم کدام عنصر، شمار الکترون های دارای عدد کوانتومی

است و شمار الکترون های ظرفیتی این عنصر، با شمار الکترون های الیءه ظرفیت اتم کدام عنصر، برابر است؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.( 
 
16

X ،
28

A )4   
14

D ،
28

A )3   
14

D ،
24

M )2   
16

X ،
24

M )1
ضریب های 0 239 مجموع  برابر   1 5/ فراورده ها، استوکیومتری  ضریب های  مجموع  آن ها،  معادلءه  موازنءه  از  پس  زیر،  واکنش های  کدام  در 

استوکیومتری واکنش دهنده ها است؟
 NH g F g N F g HF g3 2 2 4( ) ( ) ( ) ( )++ ®® ++ آ(

 SOCl l H O l SO g HCl2 2 2( ) ( ) ( ) (g)++ ¾¾ ®®¾¾ ++DD ب(
 ClF g NH g N g HF g Cl g3 3 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )++ ®® ++ ++ پ(

 NaHCO s Na CO s CO g H O g3 2 3 2 2( ) ( ) ( ) ( )DD¾¾ ®®¾¾ ++ ++ ت(
4( پ و ت 3( آ و ب  2( آ و پ  1( ب و ت 

واکنش سولفوریک اسید با سدیم هیدروژن کربنات به صورت زیر است:0 240
 NaHCO s H SO aq Na SO aq CO g H O l3 2 4 2 4 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )++ ®® ++ ++ )معادله واکنش موازنه شود.(  
4 موالر سولفوریک اسید، چند گرم سدیم هیدروژن کربنات نیاز است و اگر گاز کربن دی اکسید  750 میلی لیتر محلول برای واکنش کامل با

BaCO تولید می شود؟ s3( ) BaO، شرکت کند، چند گرم s CO g BaCO s( ) ( ) ( )++ ®®2 3 تولیدشده، در واکنش:
)Ba Na O C H g mol== == == == == --

137 23 16 12 1
1, , , , : . )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،  

 1182 ، 504 )4   765 ، 504 )3   1182 ،252 )2   765 ،252 )1
) مطابق واکنش زیر، به ترتیب از راست به چپ، چند لیتر اکسیژن مصرف 0 241 )C H Ox y 6 89 گرم از یک نوع چربی در اثر سوختن کامل

)O C H g mol== == == --
16 12 1

1, , : . 25 فرض شود؛ L CO2 تولید می شود؟ )حجم مولی گازها در شرایط آزمایش، برابر و چند مول گاز
 mC H O O CO H Ox y 6 2 2 2163 114 110++ ®® ++ )موازنءه معادلءه واکنش کامل شود.(  

 7 5/ ،203 75/ )4   5 7/ ،203 75/ )3   7 5/ ، 302 75/ )2   5 7/ ، 302 75/ )1
AO3 تشکیل  دهند، چند مورد از مطالب 0 242

2-- XO4 و
-- X وA ، با باالترین عدد اکسایش خود، آنیون های پایداری با فرمول اگر دو نافلز

زیر، دربارءه آن ها درست است؟
15 است. A عنصری از گروه

 عنصرA ، می تواند در دورءه دوم جدول تناوبی جای داشته باشد.
 عنصر  X، با اکسنده ترین عنصر در جدول تناوبی، هم گروه است.

5 الکترون و اتم A، دو الکترون جای دارد. ،X در آخرین زیرالیءه اشغال شدءه اتم 
 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟0 243
100 است. ppm 0 درصد جرمی یک نمک در آب، برابر 01/  غلظت محلول

 اکسیژن و آب، از اجزای مشترک موجود در هوای پاک و سرم فیزیولوژی اند.
0 است. 8/  نسبت شمار اتم های سازندءه آمونیوم کربنات به آلومینیم سولفات، به تقریب برابر

324 کیلوگرم از نمک های بدون آب باقی می ماند. ، در یک مخزن بخار شود، 27 1 تن آب دریا با درصد جرمی 2/  اگر
 4 )4   3 )3   2 )2   1)1
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35 درصد جرمی سدیم سولفات مقدار الزم کلسیم کلرید جامد اضافه می کنیم تا واکنش کامل شود. درصد جرمی 0 244 5/ 200 گرم محلول به
یون سدیم در محلول به دست آمده در پایان واکنش پس از جدا کردن رسوب، به کدام عدد نزدیک تر است؟

 Na SO aq CaCl s NaCl aq2 4 2 4( ) (aq) CaSO ( ) ( )++ ®® ++ )معادلءه واکنش موازنه شود.(  

 ( , / , , Na , : . )Ca Cl S O g mol== == == == == --
40 35 5 32 23 16

1  
 13 5/ )4   12 3/ )3   11 5/ )2   9 )1

1 موالر چهار ماده در دمای یکسان مربوط است، کدام مطلب، نادرست است؟0 245 با توجه به شکل زیر که به رسانایی محلول
a است. d الکترولیتی قوی تر از )1

b در محلول به خوبی به یون های سازندءه خود تفکیک می شود. )2
c یک ترکیب مولکولی است که می تواند در آب با تشکیل پیوند هیدروژنی، حل شود.  )3

d می توانند به ترتیب، هیدروفلوئوریک اسید، سدیم کلرید و پتاسیم هیدروکسید باشند. b و ، a )4
2 گرم جرم دارد. درصد جرمی تقریبی کربن در آن کدام است و فرمول »نقطه ـ 0 246 5/ ،STPهر لیتر از یک هیدروکربن گازی در شرایط

 ( , : . )C H g mol== == --
12 1

1 خط« آن به کدام صورت می تواند باشد؟

 ، 78 15/ )4   ، 78 15/ )3   ، 85 71/ )2   ، 85 71/ )1

شیب نمودار تغییر شعاع اتمی کدام سه عنصر، بیشتر است؟0 247
 
13
Al  و

12
Mg ،11Na )4   

35
Br  و

34
Se ، 33As )3   

16
S  و

15
P ،

14
Si )2   8O 7 و N ، 6 C )1

6 گرم با کربن گرما داده می شود. اگر گاز کربن دی اکسید تولیدشده در شرایطSTP، برابر0 248 5/ Na به وزن O2 FeO و به مخلوطی از
FeO و نسبت شمار کاتیون ها به آنیون ها در مخلوط اولیه کدام است؟ )گزینه ها را از راست به چپ  336 میلی لیتر حجم داشته باشد، مقدار

)Fe Na O g mol== == == --
56 23 16

1, , : . بخوانید،
 1 7/ ، 3 16/ )4   2 3/ ، 3 16/ )3   2 3/ ،2 16/ )2   1 7/ ،2 16/ )1

با بررسی نمودار شکل زیر، که واکنش پذیری شماری از عنصرهای دورءه دوم جدول تناوبی را به صورت نامرتب نشان می دهد، می توان 0 249
دریافت که ............... است.

: اکسیژن   g : فلوئور، c : کربن، a )1
: کربن a : نیتروژن، f : اکسیژن، c )2
: فلوئور   b : بریلیم، e : کربن، f )3

: لیتیم  e : بور، d : نیتروژن، b )4
250 0 2 250 میلی لیتر محلول گاز آزادشده از واکنش کامل50 گرم از یک نمونءه ناخالص منگنز دی اکسید با هیدروکلریک اسید می تواند با

HCl مصرف شده  aq( موالر پتاسیم برمید واکنش دهد. درصد خلوص منگنز دی اکسید در این نمونه کدام است و در این فرایند، چند مول(
)Mn O g mol== == --

55 16
1, : . است؟ )ناخالصی با اسید واکنش نمی دهد،

 
MnO s HCl aq MnCl aq Cl g H O l
Cl g KBr

2 2 2 2

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) (aq) KCl(

++ ®® ++ ++
++ ®® aaq) Br ( )++

ìì
íí
îî 2 l

)معادلءه واکنش ها موازنه شود.(  

 1 5/ ، 43 5/ )2    1 ، 43 5/ )1
 1 5/ ، 87 )4    1 ، 87 )3

ـ متیل هگزان 0 251 3 32 گرم برم مایع به طور کامل واکنش می دهد. درصد جرمی 20 گرم، با ـ هگزن به وزن 1 ـ متیل هگزان و 3 مخلوطی از 

 ( , , : . )Br C H g mol== == == --
80 12 1

1 در مخلوط پایانی به کدام عدد نزدیک تر است؟
 6 15/ )4   6 56/ )3   17 5/ )2   16 35/ )1

، چند کیلوژول گرما الزم است و این مقدار گرما، به 0 252 225 C 25 به C 2 کیلوگرم از 5/ برای باال بردن دمای یک قطعءه مسی به وزن

0 در نظر بگیرید، گزینه ها را از  39
1 1/ . .J g C-- -- تقریب از سوختن کامل چند گرم گاز متان تأمین می شود؟ )ظرفیت گرمایی ویژءه مس را برابر

 CH g O g CO g H O l H kJ4 2 2 22 2 890( ) ( ) ( ) ( ) ,++ ®® ++ == --DD  )C H g mol== == --
12 1

1, : . راست به چپ بخوانید،
 3 5/ ،195 )2    2 5/ ،195 )1
 35 ،1950 )4    25 ،1950 )3
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19 صفحهآزمون اختصاصی

با توجه به واکنش های گرماشیمیایی زیر:0 253
 2 22 2 2H g O g H O l( ) ( ) ( )++ ®®  ,  DDH kJ == --572  
 2 22 2 2 2H O l O g H O aq( ) ( ) ( )++ ®®  ,  DDH kJ == ++190  
 C H O aq C H O aq H g6 6 2 6 4 2 2( ) ( ) ( )®® ++  ,  DDH kJ == ++116  
 2 5/ 100 میلی لیتر از محلول C، برابر چند کیلوژول است و اگر H O aq H O aq C H O aq H O6 6 2 2 2 6 4 2 22( ) ( ) ( ) (l)++ ®® ++ DDH واکنش:

موالر هیدروژن پراکسید در این واکنش مصرف شود، با گرمای آزادشده، چند گرم کربن دی اکسید جامد را می توان به گاز تبدیل کرد؟ )گزینه ها را از راست 
)C O g mol== == --

12 16
1, : . به چپ بخوانید، هر مول کربن دی اکسید جامد با جذب50 کیلوژول انرژی، به طور مستقیم به گاز تبدیل می شود،

 62 8/ ، -265 )4   58 3/ ، -265 )3   45 3/ ، -254 )2   42 8/ ، -254 )1
254 0 ( , : . )C H g mol== == --

12 1
1 کدام مطلب دربارءه دو مولکول با ساختارهای زیر، درست است؟

) دارای گروه کتونی است. )II 1( ترکیب
2( شمار پیوندهای دوگانه در دو ترکیب، برابر است.

0 است.  106/ ، به تقریب ( )II 3( نسبت جرم هیدروژن به جرم کربن در ترکیب
4( دو ترکیب با هم ایزومرند و تفاوت آن ها در شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم های آن ها است.

CH، داده های جدول زیر به دست آمده است. نسبت سرعت متوسط 0 255 g H O g CO g H g4 2 23( ) ( ) ( ) ( )++ ®® ++ در بررسی واکنش:
400 ثانیءه پایانی ثبت شده در جدول، به تقریب کدام است؟ 50 ثانیءه سوم، به سرعت متوسط واکنش در واکنش در

 800 700 400 300 200 150 100 500 t s( )

 0 0170/ 0 0210/ 0 0430/ 0 0549/ 0 0621/ 0 0741/ 0 082/ 0 0905/ 0 100/ [ ] .CH mol L4
1--

 2 43/ )4   2 34/ )3   0 243/ )2   0 234/ )1
10 درصد مقدار اولیءه واکنش دهنده مصرف شود 0 256 AB، هر نیم ساعت، g A g B g2 2( ) ( ) ( )®® ++ اگر در دمای معین، در واکنش فرضی:

50 درصد مادءه اولیه مصرف  شده باشد،  5 دقیقه با همین روند پیشرفت کند، در لحظه ای که و همین واکنش در مجاورت کاتالیزگر مناسب، هر
تفاوت زمان این دو روند، چند دقیقه است و با کاربرد کاتالیزگر، سرعت متوسط واکنش، چند برابر می شود؟

 6 ،150 )4   5 ،150 )3   6 ،125 )2   5 ،125 )1
کدام مطلب زیر، دربارءه ترکیبی با ساختار روبه رو، نادرست است؟0 257

1( چهار گروه  در مولکول آن وجود دارد.
2( مولکول آن، دارای پنج گروه عاملی الکلی و یک گروه اتری است. 

3( با تشکیل پیوند هیدروژنی در آب حل می شود و مقدار انحالل پذیری آن مشابه اتانول است.
4( نسبت شمار اتم های هیدروژن به شمار اتم های کربن در مولکول آن، مشابه مولکول هگزن است.

، با شمار اتم های کربن زنجیرءه آلکانی را به درستی نشان می دهد؟0 258 ( )g
gH O100 2

کدام نمودار، رابطءه انحالل پذیری الکل ها

 )2   )1

 )4   )3
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20 صفحهآزمون اختصاصی

45 است. اگر0 259 ، به ترتیب از راست به چپ، عنصرهای متوالی در جدول تناوبی اند که مجموع عددهای اتمی آن ها برابر Z Y، X ، D ، A و
Y گازی تک اتمی باشد، چند مطلب زیر نادرست است؟

HX در آب تعادلی است.  معادلءه یونش اسید
A در آب، کامل است.  یونش هر دو اسید اکسیژن دار

DX2 باالترین عدد اکسایش خود را دارد. D در  عنصر
LiF است. Z با D ، باالتر از نقطءه ذوب  نقطءه ذوب ترکیب حاصل از واکنش عنصر

H است. S2  ساختار و ویژگی های فیزیکی ترکیب هیدروژن دار پایدارD، مشابه
 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

احتمال انجام کدام واکنش در شرایط مشخص شده، کم تر است؟0 260

 SiO s C s Si l CO g2 2 2( ) ( ) ( ) ( )+ ¾ ®¾ +D )1

 C H g Cl g C H Cl gFeCl aq
2 4 2 2 4 2

2( ) ( ) ( )( )+ ¾ ®¾¾¾¾ )2

 2 3 4 3
2 3 2

Fe O s C s Fe s CO g( ) ( ) ( ) ( )+ ¾ ®¾ +D )3

 CH COOH l C H OH l CH COOC H l H O lH SO
3 2 5 3 2 5 2

2 4( ) ( ) ( ) ( )+ ¾ ®¾¾¾ + )4
چند مورد از مطالب زیر درست است؟0 261

 بیشتر اسیدها و بازهای شناخته شده، ضعیف اند.
] است. ] /CN-- == 0 1 HCN در دمای اتاق، 0 موالر 1/  در محلول

0 موالر استیک اسید، کوچک تر است. 02/ pH محلول 0 موالر فورمیک اسید از 02/ pH محلول
 آمونیاک با تشکیل پیوند هیدروژنی به خوبی در آب حل می شود و محلول الکترولیت قوی تولید می کند.

 4 )4   3 )3   2 )2   1)1
12 درصد به صورت خطی افزایش می یابد. اگر ثابت یونش 0 262 5/ 10 درجءه سلسیوس افزایش دما، ثابت یونش اسید ضعیفHA به ازای هر

6 موالر باشد، نسبت شمار یون های هیدروکسید به شمار  ، پس از یونش، برابر 25 C 2 و غلظتHA در 10
4´́ -- ، برابر 45 C این اسید در

( نسبت شمار یون های هیدروکسید به شمار  C 25 به تقریب کدام است و در کدام دما )با یکای C یون های هیدرونیوم در محلول آن با دمای
یون های هیدرونیوم کم تر است؟

 30 ،1 1 10
11/ ´ - )4   20 ، 6 10

12´ - )3   30 ، 6 10
12´ - )2   20 ،1 1 10

11/ ´ - )1
200 میلی لیتر از این محلول در 0 263 2 است. درصد یونش تقریبی آن کدام است و 7/ 0 موالر هیدروفلوئوریک اسید برابر 1/ pH محلول

 ( , : . )Ca F g mol== == --
40 19

1 واکنش با مقدار کافی کلسیم هیدروکسید، چند میلی گرم رسوب کلسیم فلوئورید تشکیل می دهد؟

 Ca OH aq HF s H O l( ) ( ) (aq) CaF ( ) ( )2 2 2++ ®® ++ )معادلءه واکنش موازنه شود.(  
 680 ،2 4/ )4   590 ،2 4/ )3   780 ، 2 )2   395 ، 2 )1

C، در محیط اسیدی، الکل تشکیل  شده انحالل پذیری کمی در آب داشته باشد و 0 264 H O9 18 2 اگر از آبکافت یک استر با فرمول مولکولی
اسید تولیدشده به هر نسبتی در آب حل شود، اسید و الکل سازندءه این استر کدام اند؟

4( پنتانوئیک اسید، بوتانول 3( هگزانوئیک اسید، پروپانول  2( هپتانوئیک اسید، اتانول  1( اتانوئیک اسید، هپتانول 
با توجه به جدول تناوبی زیر، ترکیب یونی حاصل از واکنش کدام دو عنصر با یکدیگر، کم ترین آنتالپی فروپاشی )انرژی شبکه( و ترکیب0 265

A با کدام نافلز، پایین ترین نقطءه جوش را دارد؟

  E ، G D با )2    M ، J D با )1
  E ، M Z با )4    M ، J E با )3

LiF نشان داده شده است؟0 266 s( ) در کدام شکل، تصویر درستی از

 )4   )3   )2   )1
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21 صفحهآزمون اختصاصی

کدام مطالب زیر درست اند؟0 267
pH محیط وابسته است. آ( سرعت خوردگی آهن، به

ب( نتیجءه نیم واکنش کاهش در سلول گالوانی، تشکیل اتم فلزی است.
پ( پتانسیل کاهشی استاندارد اغلب فلزها، منفی و اغلب نافلزها، مثبت است.

ت( هر چه تفاوت پتانسیل کاهشی استاندارد نیم سلول ها در سلول گالوانی بیشتر باشد، قدرت آن سلول، کم تر است.
H تنظیم شده است. aq++ ( ) ث( جدول پتانسیل کاهشی استاندارد فلزات، بر مبنای تشکیل مولکول هیدروژن محلول در آب، از یون

4( پ، ت و ث  3( آ، پ و ث  2( پ و ت  1( آ و پ 
E نیم واکنش های زیر، کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟0 268 با توجه به مقدار

 V V s V2
2 1 2

++ --++ ®® == --(aq) e ( ) , E /  
 Pb aq e Pb s E V2

2 0 13
++ --++ ®® == --( ) ( ) , /  

 Ag aq e Ag s E V++ --++ ®® == ++( ) ( ) , /

0 80  
Ag است. aq++ ( ) V، اکسنده ای قوی تر از aq2++ ( ) آ(

Pb است. s( ) Pb به aq2++ ( V، آسان تر از تبدیل( s( ) V به aq2++ ( ) ب( تبدیل
E سلول گالوانی »وانادیم ـ سرب« کوچک تر است. E سلول گالوانی »سرب ـ نقره« از پ(

، در یک سلول گالوانی، به طور طبیعی )خودبه خودی( پیش می رود. 2 22Ag aq Pb s Pb aq Ag s++ ++++ ®® ++( ) ( ) ( ) ( ) ت( واکنش:
4( آ، ب و پ 3( ب، پ و ت  2( آ و ت  1( پ و ت 

NO، چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟0 269 g NO g g N g H O g2 3 2 2( ) ( ) NH ( ) ( ) ( )++ ++ ®® ++ با توجه به واکنش:
 آمونیاک کاهنده و اکسیدهای نیتروژن اکسنده اند.

 اکسنده ها، چهار الکترون گرفته و کاهنده، سه الکترون می دهد.
10 می شود.  پس از موازنءه معادلءه واکنش، مجموع ضرایب مواد برابر

N2 در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی انجام می شود.  این واکنش برای حذف آمونیاک و تبدیل آن به
 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

، انجام می شود. کدام موارد از مطالب زیر درست است؟0 270 ( )T T T1 2 2>> T1 و یک واکنش فرضی گازی در دو دمای
T2 است. T1 کم تر از مقدار آن در دمای آ( کمینءه انرژی مورد نیاز برای انجام واکنش در دمای

، به تفاوت سطح انرژی واکنش دهنده ها و فراورده ها وابسته است. T2 T1 و ب( تفاوت سرعت واکنش در دماهای

T2 است. ، بیشتر از دمای T1 پ( اگر واکنش گرماده باشد، سرعت تبدیل واکنش دهنده ها به فراورده ها در دمای
Ea باشد، درصد تبدیل واکنش دهنده ها به فراورده ها در این دو دما برابر است.  ، کم تر از T2 T1 و ت( اگر انرژی ذرات واکنش دهنده ها در دماهای

4( پ و ت 3( ب و ت  2( آ و ب  1( آ و پ 
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