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  است؟ آمده نهيگز دامك در» ريّ تغ مضّرت، مصادره، زجر،« یها واژه درست یمعن -1

  شدن دگرگون ـ سرور ـ آوردن بيرون آزارـ) ۱
  شدن خشمگين ـ رسيدن گزند ـ فروختن او مال به را كسی خون ـ شكنجه) ۲
  دنينال ـ دنيرس انيز ـ ردنك مهيجر ـ اذيّت) ۳
  برآشفتن ـ یافزون ـ گرفتن تاوان ـ دلتنگ) ۴

 روی آن درست نوشته شده است؟ معنی چند واژه در كمانک روبه - 2

زغـن ) / بـزرگ(ِمهين /  )گير ماهی(سماط ) / خودپرستی(نكهت ) / یی عروس حجله(كلّه ) / پتک(رقعه ) / گروه(جرگه ) / مزاح كردن(اشتلم 
  )گير موش(
 دو) ۴  چهار) ۳  يک) ۲  پنج) ۱

 وجود دارد؟ غلط اماليیدر متن زير چند  - 3

رهين شكر و منّت گشتم و كلّی ارباب مرّوت و اصحاب خرد و تجربـت را بـه دوسـتی و صـحبت تـو : تر بنمود و گفت وی اهتزاز هرچه تمام«
  ».جای آورد ديگر بگرفتند و شرط وثيقت به دست يک. حاصل آيدی و كاری را شايان توانمی بودمباحات است و كاشكی از من فراقی 

  سه) ۲    چهار) ۱
 يک) ۴    دو) ۳

 وجود دارد؟ غلط اماليیدر آن چند . نامه انتخاب شده است متن زير از بخش شروط يک اجاره - 4

ــ ۲. جر اسـتأی مست عهده آميزی و نّقاشی مورد اجاره به تعميرات جزئی و رنگی موجر و  عهده تی و تعميرات كلّی بهّال غـ ماليات مست۱... «
وكالت و غيره  ،مشاركت، نمايندگی، صلح حقوق: جر حّق انتقال مورد اجاره را مشائاً و مفروضاً، جزئی يا كلّی به هيچ صورت حّتی به صَورأمست
موجب فصخ برای موجر  ،جر استأی مست عهده از منسوبه كه پرداخت آن بههای ناشی از مصارف آب و برق و گ ـ عدم پرداخت بدهی۳. ندارد

المثّمی بـه مـوجر بـا اخـذ رسـيد كتبـی  المثل معادل اجرت جر متعّهد به پرداخت اجرتأمست ،ـ پس از انقضای مّدت قرارداد۴. خواهد بود
  ».باشد می
 پنج) ۴  چهار) ۳  سه) ۲  دو) ۱

 ؟نيستهای مشتق در كدام گزينه يكسان  الگوی ساخت واژه - 5

  خواب، قلم به دست، سرتاپا دوشادوش، برابر، رخت) ۲    ماله، گيره، پيرايه، نمايه، تابه) ۱
 حبسّيه، مجيديّه، مدحّيه، خيريّه، نقلّيه) ۴  آفريدگار، سازگار، رستگار، روزگار، خواستگار) ۳

 وجود دارد؟» مرّكب«و » مشتق ـ مرّكب«، »مشتق«ی  ترتيب چند واژه در عبارت زير، به - 6

سو و لرزان خود را بـر سـطح  برند، روشنايی كم سر می ها به های سرد طوفانی در پناه قلّه ی شبانان كه در شب مرده ستارگان چون چراغ نيمه«
و بـا حسـرتی جانكـاه فجـايع بشـريّت را  دوختنـد جـان زمـين می ای ديده به كالبد بی زده هريک از گوشه رهاندند و حيرت سياه افق می

  ».نگريستند می
 ۲ـ  ۲ـ  ۶) ۴  ۱ـ  ۲ـ  ۷) ۳  ۱ـ  ۲ـ  ۶) ۲  ۲ـ  ۲ـ  ۷) ۱

 . ........... جز بهها يكسان است،  های مشتق در هريک از گزينه نوع واژه - 7

كام) ۱ ک، خزنده، دوگانه، نا   شكرانه، پااليشگاه، افغانستان، شوره) ۲    سوزنا
 كشتار، نوشتار، خواستار، ساختار) ۴    ، چمنزار، خورشدرستی، عروسک) ۳

 های كدام گزينه يكسان است؟ ها در واژه»وند«تعداد  - 8

  پايه، هزاره چی، بی گوشواره، بارور، قهوه) ۲  گری، استادانه، جشنواره، پشمينه ناشناخته، ساقی) ۱
 ناهماهنگی، ناشنوايی، دانشمندی، بيكارگینايافتنی، ) ۴  مسئولّيتی زار، بی شكوفايی، آسايشگاه، ناروا، بنفشه) ۳

 ساخته شده است؟» وند+ بن + اسم «های زير چند واژه بر اساس الگوی  در گروه واژه - 9

گاه، خدانشناس، موشكافی، حقوق نويسی، عقدكنان، دانش مرد، دانشجو، اسم ناجوان«   »بگير، دلگيری، هزارتومانی، نوجوانی پژوه، ناخودآ
 شش) ۴  جپن) ۳  چهار) ۲  سه) ۱

 )دقيقه14:زمان پيشنهادي(
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 ؟نيستآثار درج شده در چند كمانک متعلّق به يک پديدآورنده  -10

  ) / البلــدان المــآثر و اآلثــار، مرآة) / (ســراب، شــبگير) / (پلّــه تــا مالقــات خــدا، فــرار از مدرســه پلّه) / (روزهــا، شــرح زنــدگانی مــن(
  )نامه وليا، الهیاال تذكرة() / وگوهای تنهايی طرحی از يک زندگی، گفت) / (الميزان، چهل حديث(
 يک) ۴  دو) ۳  سه) ۲  چهار) ۱

 ابيات زير معّرف كدام شاعر است؟ - 11

 روی مـــــرا ردون خيـــــرهگـــــشـــــت كُ «
  

ــــنه زرخيــــ  ســــان مــــرا فرومگــــذار ي
  

ـــــار در حصـــــارِ  ـــــج و تيم ـــــرنج رن  م
  

ـــع  ـــرد و طب ـــن رنجـــه ك ـــارفجـــان م  »گ
  

  فّرخی يزدی) ۲    الّشعرای بهار ملک) ۱
 مسعود سعد) ۴    خاقانی) ۳

گر بخواهيم -12 مرتّب كنيم، كـدام گزينـه درسـت » آميزی تعليل، حس جناس تام، تلميح، مجاز، حسن«های  ترتيِب داشتن آرايه ابيات زير را به ا
 است؟

 پـا و سـران را  به سر و پای تو سوگند كه بی) الف
  

ــد ــراپات ببينن ــته س ــه پيوس ــر آن اســت ك  س
  

 كـه زد» حـافظ«كش ندانم بـر دل  تير عاشق) ب
  

 چكيـد ش خـون میرَ ه از شـعر تَـقدر دانم كـ اين
  

ــرغ پای) ج ــس ای م ــوای نف ــه دام ه ــته ب  !بس
  

 كـــی بـــر هـــوای عـــالم روحانيـــان پـــری؟
  

ــر) د گ ــوه اســت خــاری از دوران ا ــر دل ك ــه ب  ن
  

 ی حجــر يــابی؟ فســرده خــون ز چــه در ســينه
  

ــيش می ) ه ــک پ ــتی ز فل ــه راس ــاد ب ــوان افت  ت
  

ـــل می ـــا دارد ز ني ـــن عص ـــه اي ـــذرد هرك  گ
  

 ـ ب ـ ج ـ الف ـ د  ه) ۴  الف ـ د ـ ب ـ  هج ـ ) ۳   ب ـ ج ـ الف ـ د ـ ه) ۲  ـ د ـ الف ـ ب  ج ـ ه) ۱

 های بيت زير اشاره شده است؟ در كدام گزينه به آرايه -13

 آيــد بــه چشــم آن مــاه را ســيل اشــكم درنمی«
  

 »خـورد گرچه هر شب موج آن بر اوج گـردون می
  

  نظير استعاره، جناس، تشخيص، مراعات) ۲  تعليل، تشبيه آرايی، كنايه، حسن واج) ۱
 اغراق، تشبيه، استعاره، جناس) ۴    تشبيه، كنايه، مجاز، تضاد) ۳

 وجود دارد؟» معادله اسلوب«ی  در كدام گزينه آرايه -14

ــران برنمی) ۱ ــواب گ ــرده از خ ــون م ــو خ ــزد چ  خي
  

ــت خواب ــی بخ ــتر م ــه نش ــدان ك ــود را چن  زنيم آل
  

 آه بــود حاصــلم در زنــدگی چــون شــمع اشــک و) ۲
  

 زيســتم مــن در ايــن محفــل بــرای ديگــران می
  

ــر بی) ۳ ــردد تي ــرواز گ ــر پ ــال و پ ــان، ب ــر را كم  پ
  

ــيش می ــران ب ــيم هج ــال از ب ــوش وص ــرزم در آغ  ل
  

 ی طـــّرار او چـــون نـــدارم دســـترس بـــر طـــّره) ۴
  

ـــر زلـــف ســـنبل مـــی در گلســـتان شـــانه  زنم ای ب
  

تـری  بيش يیتناسـب معنـا» زند كس ندا به گوش كر نمی برو كه هيچ/  !؟ات های بسته دريچهچه چشم پاسخ است از اين «كدام گزينه با بيت  - 15
 دارد؟

 هـــای تـــار و رنگـــارنگی آيـــد در نظـــر پرده) ۱
  

 هــــا اســــرارها ليـــک مخفــــی در پـــس آن پرده
  

ـــود) ۲ ـــد نم ـــار نتوان ـــا گفت ـــن كفتاره ـــع اي  دف
  

ـــــا ـــــن كفتاره ـــــع اي ـــــد دف ـــــردار باي  از ره ك
  

 بـا دسـت كـين بـاال كشـيد دارها چون شد به پا،) ۳
  

 بـــــر ســـــر آن دارهـــــا ســـــاالرها، ســـــردارها
  

 انـد آلـود، مسـت غفلت اين خيـل خواب» فّرخی«) ۴
  

 ها را ببايــــد گفــــت بــــا بيــــدارها ايـــن ســــخن
  

 ........... . جز بهها با بيت زير تناسب معنايی دارند،  ی گزينه همه -16

ــــــتگان« ــــــردان و وارس ــــــی رادم  ول
  

 »نبازنـــــد هرگـــــز بـــــه مردارهـــــا
  

ــان درد و) ۱ ــليم درم ــز تس  داغ عشــق را نيســت ج
  

 نــور مــاه و آفتــاب از منــع دربــان فــارغ اســت
  

ــوق را) ۲ ــل ش ــت اه ــق نيس ــاک تعلّ ــه در خ  ريش
  

ــــی ــــا پای م ــــرون ز دني ــــاد رود بي ــــان گردب  كوب
  

 سيل عشق آمد خروشان، دم مـزن، هشـيار بـاش) ۳
  

ــيالب ده ــدان س ــد، ب ــيش آي ــه پ ــق را ك ــر تعلّ  ه
  

ـــم) ۴ ـــت آن ـــالم هّم ـــود غ ـــرخ كب ـــر چ ـــه زي  ك
  

ــــت ــــذيرد آزاد اس ــــق پ ــــگ تعلّ ــــه رن  ز هرچ
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 زير اشاره دارد؟كدام گزينه به مفهوم بيت  -17

ــــينه داری« ــــدر س ــــه ان ــــرآور هرچ  ب
  

ــــرودی ــــه ،س ــــی ،ای نال ــــانی ،آه  »فغ
  

 !زار عمــــر ای خــــّرم از فــــروغ رخــــت اللــــه) ۱
  

 گـــل رويـــت بهـــار عمـــر بـــازآ كـــه ريخـــت بـــی 
  

 اين يـک دو دم كـه مهلـت ديـدار ممكـن اسـت) ۲
  

 دريـــاب كـــار مـــا كـــه نـــه پيداســـت كـــار عمـــر
  

 عجــب مــدارام مــن و ايــن بــس  بــی عمــر زنــده) ۳
  

ــــمار عمــــر؟ ــــه نهــــد در ش ــــراق را ك  !روز ف
  

 ی جهـان سـخن بگـوی كـه بـر صـفحه» حافظ«) ۴
  

 ايــــن نقــــش مانــــد از قلمــــت يادگــــار عمــــر
  

 تری دارد؟ های زير تناسب معنايی بيش های كدام گزينه با مفهوم بيت بيت - 18

 ومكــن كـــاری كـــه بـــر پـــا ســـنگت آيـــ«
  

ـــ ـــت آي ـــی تنگ ـــن فراخ ـــا اي ـــان ب  وجه
  

ـــردا  ـــو ف ـــهچ ـــد نام ـــه خوانن  خوانان نام
  

ـــ ـــت آي ـــدن ننگ ـــه خوان ـــو را از نام  »وت
  

 ها كه بـا دل مـن كـرد شب فراق غمت لطف) الف
  

ــت ــه روز قيام ــا ب ــرد ت ــوان ك ــاب آن نت  حس
  

گر داری به زير خاک) ب  چشم خـواب آسـايش ،ا
  

 جا پاک كن با مـردم عـالم حسـاب خـود هم اين
  

 يـد نجـاتچو شـاه جـور كنـد، خلـق در ام) ج
  

 حســاب شــب و روز و مــاه و ســال كننــد همــی
  

ــود اين) د ــوده حســاب خ ــن آس ــا ك ــو ج  دل ش
  

 مــــيفكن بــــه روز جــــزا كــــار خــــود را
  

 ام جور بـر مـن مكـن امـروز كـه مظلـوم تـو(  ه
  

ــه ــن انديش ــه  بك ــردا ك ــی ف ــدحس  ابت باش
  

   ب ـ د ـ ه) ۲     الف ـ ج ـ ه) ۱
 الف ـ ب ـ د) ۴     ج ـ د ـ ه) ۳

 تری دارد؟ زير تناسب معنايی بيشكدام گزينه با عبارت  -19

حـاال گريـه . صاحب اين تخت، شهر كرمان را خراب كرد و ما گريـه نكـرديم ،آغا محّمدخان !خنده كار اطفال است و گريه مال رعّيت«
  »!كنيد كنيم كه عرض حسابی داريم و شما خنده می می
 ز كــوی يــار آســان كــی تــوان قطــع نظــر كــردن؟) ۱

  

 اســت از كــويش ســفر كــردنكـه بيــرون رفــتن از دني
  

كی) ۲ ــا ــود از پ ــان خ ــه دام ــا هرك ــه دني ــد ب  نياالي
  

ــردن ــذر ك ــش گ ــالم از آت ــياوش س ــون س ــد چ  توان
  

ــتی) ۳ ــتان در زبردس ــال زيردس ــل ز ح ــو غاف  مش
  

ــاس مــی ــه ســر را پ ــردن ك ــا نظــر ك ــر پ ــه زي  دارد ب
  

ــآخر می) ۴ ــو ك ــدواران را ت  كنــی خــون در جگــر اّمي
  

ــيرين نبايســت  ــا ش ــخ م ــان تل ــردن؟ده ــر ك  !از ثم
  

 تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی كم - 20

 ام ام عافيــــت مــــی نــــابی نخــــوردهجــــاز «
  

 »ام وز شـــــاخ آرزو گـــــل عيشـــــی نچيـــــده
  

ــِق جان) ۱ ــا عش ــت ب ــل نيس ــری ز عق ــكار، دلي  ش
  

ــــم؟ ــــی آزمــــون روي  در كــــام شــــير چنــــد پ
  

ــــــافتن در راه عشــــــق) ۲ ــــــوان ي ــــــام نت  ك
  

كـــــامی در ايـــــن ره كـــــام   نيســـــتغيـــــر نا
  

ــام می) ۳ ــه ك ــی ب ــرآرم دم ــو ب ــا ت ــه ب ــتم ك  خواس
  

ـــــرم ـــــردد ميّس ـــــه گ ـــــار ك ـــــت روزگ  نگذاش
  

 گل به باغ آمـد ولـی از عمـر خـود كـامی نيافـت) ۴
  

ـــت ـــی نياف ـــت، آرام ـــو داش ـــر پهل ـــا در زي  خاره
  

  
  ۲۵ـ  ۲۱(عّين األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم:(  

  :».صدق الكالم و التوّكل علی اهللا صفتان حسنتان يجب علی األسرة أن تعلّمهما أوالدها« -21

  .ها را به فرزندانش بياموزد بايد آن  راستگويی و توّكل بر خدا دو ويژگی نيكويی هستند كه خانواده) ۱
  .دو را به كودكشان آموزش دهند  ها واجب است اين شود و بر خانواده های خوب، راستی و توّكل به خدا محسوب می از عادت) ۲
  .های نيكويی هستند و بايد خانواده اين دو خصلت را به فرزندش تعليم دهد راستگويی و توّكل صفت) ۳
  .ها را به فرزندان ياد دهد ای آن روند كه بايد هر خانواده شمار می ای به های پسنديده صداقت و توّكل بر خدا ويژگی) ۴

 )دقيقه16:زمان پيشنهادي(
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كتشافات حصل عليها اإلنسان في القرون األخيرةالمعدّ « - 22  :».ات الحديث‗ تعطينا صورة من ا

  .دهد های اخير به ما می های جديد در قرن تجهيزاتی كه به دست بشر رسيده است تصاويری از كشف) ۱
كتشافاتی به ما می) ۲   .افته استي  ها دست های اخير به آن دهد كه انسان در قرن تجهيزات جديد يک تصوير از ا
  .دهد ها را به او ارائه می يافته است كه لوازم جديد همگی صورتی از آن  بشر اخيراً به اختراعاتی دست) ۳
كتشافاتی است كه در قرن  ها رسيده، نتيجه تجهيزات جديدی كه انسان به تازگی به آن) ۴  .دهد های اخير تصاويری از آن به ما می ی ا

 :؛ عّين الصحيح في المفهوم»َهب لي لِقاَك و هَْب لي رضاكف/ لقاك هواَي رضاك مُناي « - 23

كتساب رضی اهللا خير األمور الّتي يريدها الناس) ۱   .اليمكن الحصول علی رضی اهللا إّال بالصبر و اإليمان) ۲  .ليس ا
 .لوصول إلی رضاهلن يصل اإلنسان إلی لِقاء ربّه بعد ا) ۴  .هدف كّل إنسان لقاء ربّه و هو يحاول أن يحصل علی رضاه) ۳

 :>.اند كنند چرا كه آنان طعم سختی را نچشيده ثروتمندان حال تنگدستان و فقيران را درک نمی< - 24

كين و الفقراء أل) ۱   .نّهم لم يذوقوا طعم المشّق↨ اليدرك األغنياء حال المسا
كين و الفقراء إّال األغنياء أل) ۲   .نّهم ما ذاقوا طعم المشّق↨ اليدرك حال المسا
كين و الفقراء بما أنّهم يذوقون طعم التعب) ۳   .المترفون اليدرك المسا
 .نّهم سيذوقون طعم الكدح األغنياء يدركون حال الفقراء أل) ۴

 :>.انگيزاند می ای است كه آسمان در آن، هنگام باريدن جّذاب است و احساسات انسان را بر ترين روزها، روزهای بارانی شيرين< - 25

  .أيّام ماطرة السماء فيها خّالب↨ حين نزول المطر و تثير أحاسيس اإلنسانأحلی األيّام، ) ۱
  .أحلی األيّام، أيّام ماطرة فالسماء جّذاب↨ عند نزول المطر و يثير عاطف↨ اإلنسان) ۲
  .أحلی األيّام، األيّام المطريّ↨ السماء فيها خّالب↨ عندما ينزل األمطار و تحّرك أحاسيس اإلنسان) ۳
 .ام، أيّام ماطرة السماء فيه خّالب↨ حينما ينزل المطر و يثير عواطف الناسأجمل أيّ ) ۴

  بما يناسب النّص ) ۳۴ـ  ۲۶( األسئل‗ِاقرأ النّص التالي بدّق‗ ثم أجب عن:  
كثر بحيث تتبادل بينهم العواطف و االحتياجات و اآلراء و األفكار و : الحوار يعني و عنـدما . و الصـداق‗ المـوّدة تزيـدالتفاعل بين طرفين أو أ

ي يجـري نتكلّم عن الحوار يخطر في أذهاننا الحوار بمعناه اللفظّي و الحوار الجاري بين الناس بشكل غير إرادّي و كذلك الحوار التعـاملّي الّـذ
‗ من أجـل التعـارف و التعـاون نوع آخر من الحوار هو الحوار بين الثقافات و الحضارات و األديان المختلف. بين الناس عموماً  تباطاتأثناء االر

األّول هو الطريـق السـلمّي : هناك طريقان التّصال الحضارات. و غيابه يؤّدي إلی نتائج سّيئ‗ تأثيراً بينها؛ و الحوار البنّاء يؤثّر في تقّدم البلدان 
ّي‗ و ثقافّي‗ و ُأمور ُأخری؛ و اآلخر في انتقـال الّذي يحُدث عن طريق التجارة و التعامالت بين الشعوب و انتقال األفراد ألغراض اجتماع ئالهاد

  .الثقاف‗ هو التخاصم و الحروب؛ و المقصود بحوار الحضارات هو التفاعل الثقافّي الخّالق في المجاالت المختلف‗
 :الخطأعّين  - 26

  .التوجد حضارة تعيش بعيدة عن الحضارات األُخری) ۲  .يعّد الحوار إحدی طرق التفاعل بين الشعوب) ۱
 .اليمكن أن يكون الحوار البّناء مؤثّراً في التقّدم) ۴  .يحتاج الحوار إلی طرفين علی األقّل لتبادل العواطف و اآلراء) ۳

 ............علی حسب النّص  - 27

  .نستطيع أن نقّسم الحوار إلی خمس↨ أنواع مختلف↨) ۱
  .التواصل و التفاعل بين الحضارات حقيق↨ اليمكن اإلغماض عنها) ۲
  .لمقصود من الحوار بين الحضارات هو الحوار الجاري بشكل غيرإراديّ ا) ۳
 .كّل الحوارات الّتي تجري بين األمم تكون مفيدة و بّناءة ذات نتيج↨ حسن↨) ۴

 ............ما هو المقصود من الحوار التعاملّي؟ ذلك هو الّذي  - 28

  .يكون بين الناس بشكل غيرإرادّي و هو يزيد التخاصم بينهم) ۲  .يجريه الناس عندما يتعاملون معاً في المجالس الرسمّي↨) ۱
 .يتبادل به العواطف و اآلراء و األفكار بين الناس) ۴  .يحدث بين عاّم↨ الناس أثناء ارتباطاتهم مع اآلخرين) ۳

 :عّين الصحيح - 29

  .حوار الحضارات هو التفاعل الثقافّي في المجاالت المتعّددة) ۱
  .الثقافات؛ منها الطريق↨ السلمّي↨ الهادئ↨ هناك ثالث طرق التّصال) ۲
  .المقصود من حوار الحضارات هو الّذي يحدث أثناء أمور ثقافّي↨ و علمّي↨ فقط) ۳
 .اليمكن أن يزيد الحوار الموّدة و الصداق↨ بين أصحاب الحضارات و الثقافات) ۴
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  ۳۱و  ۳۰(عّين الّصحيح في التشكيل:(  
 :».بمعناه اللفظّي و الحوار الجاري بين الناس بشكل غير إرادّي يخطر في أذهاننا الحوار « -30

  أْذهاُن ـ الجاري ـ الّناَس ـ َغيرِ ) ۲    أْذهاَن ـ الِحواَر ـ اللَّفظيِّ ـ شكلٍ ) ۱
 يَخطُر ـ الِحواُر ـ اللَّفظيِّ ـ بَينَ ) ۴    أْذهاِن ـ الجارُِي ـ الّناِس ـ ِإراديٍّ ) ۳

 :».م البلدان تأثيراً و غيابه يؤّدي إلی نتائج سّيئ‗الحوار البنّاء يوثّر في تقدّ « -31

    البَّناُء ـ يُؤَثُِّر ـ ِغياُب ـ َسيِّئ↨ٍ ) ۲    الِحواُر ـ ِغياِب ـ نَتائَج ـ َسيِّئ↨ٍ ) ۱
ي ـ نَتائَج ـ َسيِّئ↨ً ) ۳  الِحواِر ـ تَقࠩدمِ ـ البُلداِن ـ نَتائجٍ ) ۴    البَّناِء ـ يُؤَدِّ

 ۳۴ـ  ۳۲(و التحليل الصرفّي  عّين الّصحيح في اإلعراب:(  
 :»تزيد« - 32

  مضارع مرفوع و نائب فاعله ضمير بارز / للغائبين ـ مجّرد ثالثي ـ صحيح ـ مبني للمجهول ـ معرب ) ۱
  »الموّدة«فاعله / فعل مضارع ـ للغائب↨ ـ مجّرد ثالثي ـ معتل و أجوف ـ معرب ) ۲
  فعل و فاعله ضمير مستتر/ معتل ـ مبني للمعلوم  مضارع ـ للغائب↨ ـ مزيد ثالثي بزيادة حرف واحد ـ) ۳
 فعل و فاعل و الجمل↨ فعلّي↨/ فعل مضارع ـ للغائب ـ مزيد ثالثي ـ معتل و أجوف ـ الزم ـ مبني ) ۴

 :»يجري« -33

  مستتر مضارع مرفوع تقديراً و نائب فاعله ضمير/ مضارع ـ للغائب↨ ـ مجّرد ثالثي ـ صحيح ـ متعدٍّ ـ مبني للمجهول ـ مبني ) ۱
  فاعله ضمير مستتر و الجمل↨ خبر و مرفوع محالً / للغائب ـ مزيد ثالثي من باب إفعال ـ معتل و أجوف ـ الزم ) ۲
  و الجمل↨ فعلّي↨» أثناء«فاعله / فعل مضارع ـ للغائبين ـ مجّرد ثالثي ـ معتل و مثال ـ متعدٍّ ـ مبني للمعلوم ـ معرب ) ۳
 المستتر» هو«فعل و فاعله ضمير / الثي ـ معتل و ناقص ـ الزم ـ مبني للمعلوم فعل مضارع ـ للغائب ـ مجّرد ث) ۴

 :»تأثيراً « - 34

كيدي و منصوب/ اسم ـ مفرد مذّكر ـ نكرة ـ جامد ـ معرب ) ۱   مفعول مطلق تأ
  به و منصوب مفعول/ مفرد مذّكر ـ معرف↨ ـ مشتق ـ معرب ـ ممنوع من الصرف ) ۲
  مفعول مطلق و منصوب/ تق و صف↨ مشّبه↨ ـ مبني اسم ـ مفرد مؤنّث ـ نكرة ـ مش) ۳
 مفعول مطلق نوعي و منصوب/ اسم ـ مفرد ـ معرف↨ ـ جامد ـ معرب ) ۴

  ۴۰ـ  ۳۵(األسئل‗ التالي‗  عنعّين المناسب للجواب:(  
 :في اإلعالل الخطأعّين  -35

  .كان الرجل يسَعی أن يترك سّيئاته) ۲  .يصف الطبيب للمريض أدوي↨ لشفائه) ۱
كلوا حقوق الناس) ۴  .خَشت صديقتك أن تواجه معلّمتها) ۳  .لم يأَب الظالمون أن يأ

 :عّين الصحيح عن األمر - 36

  .قولي كالماً الئقاً  .أنت تقولين كالماً الئقاً ) ۱
  .خاْف من الفتن في حياتك .أنت تخاف من الفتن في حياتك) ۲
  .اُرجوا رحم↨ اهللا في كّل األحوال .أنتّن ترجون رحم↨ اهللا في كّل األحوال) ۳
 .اِنَهين صديقاتك عن السّيئات .أنِت تنَهين صديقاتك عن السّيئات) ۴

 ».عادةفي الس............ اهللا ألموره ............ من «: عّين الصحيح للفراغ - 37

  يَْدُع ـ يَِعْش ) ۲    تَْدُع ـ عاَش ) ۱
 دعا ـ عاشوا) ۴    دَعت ـ تَِعْش ) ۳

 :نوع واحدعّين ما فيه أفعال معتلّ‗ من  -38

كرم ) ۱   .اُدُع ربّك و ابِك علی خطيئتك و اخَش يوم الحساب) ۲  .اليدع احترام الصغار) ص(كان الرسول األ
 .من يرُج الفوز يُقم بتبجيل والديه و يحترمهما) ۴  .كانت األّم ترجو أن تنهی ولدها عن السّيئات) ۳

 :ظاهرةعّين المعتل منصوباً بفتح‗  - 39

  .إنّك التقدر أن تمشي علی رجليك) ۲  .يسير المجاهدون نحو ميادين الحرب) ۱
  .تلك الُمذنب↨ لم تخَش من عاقب↨ أمرها) ۴  .يجب أن ال نسمَح لليأس أن يدخَل في أنفسنا) ۳
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 :مفعوالً فيه» يوم«عّين كلم‗  - 40

۱ (هذا يوم الفصل الّذي كنتم به تكّذبون  ۲ (فرحت كثيراً صباح يوم شاهدت فيه نتيج↨ االمتحانات.  
كم) ۳   .العقاب شديد علی الظالمين يوم الحساب) ۴  .في يوم من األيّام قّدم الفّالح هديّ↨ إلی الحا

  
تيار گر آن است كه از انسان سلب اخ بيان........... گويد و عبارت  ی راهنمايی خود با انسان سخن می خداوند از شيوه........... ی  ی شريفه در آيه -41

 .شود نمی

۱(   ًكراً و اّما كفورا   و ما أنا عليكم بحفيظـ  انّا هديناه السبيل اّما شا
۲ ( قد جاءكم بصائر من ربّكم فمن ابصر فلنفسه...  ـ ًو ما كان عطاء ربك محظورا  
۳ ( قد جاءكم بصائر من ربّكم فمن ابصر فلنفسه...  ـو ما أنا عليكم بحفيظ  
۴(   كراً و اّما كفوراً انّا    و ما كان عطاء ربك محظوراً ـ  هديناه السبيل اّما شا

منـدی از آن  ی بهره در نحـوه............ است و شباهت آن با ............ قدرت اختيار، از آن جهت كه با ساختار انسان سرشته شده، يک حقيقت  - 42
 .باشد میگری  ی جبری از نتايج رواج عقيده............ است و 

  انكارناپذير ـ تفكر ـ زورگويی و تجاوزگری به حقوق مردم) ۲  های خود وجدانی ـ فطرت ـ ارضای ميل و هوس  )۱
 وجدانی ـ تفكر ـ زورگويی و تجاوزگری به حقوق مردم) ۴  های خود انكارناپذير ـ فطرت ـ ارضای ميل و هوس) ۳

............ ترين گام رسيدن به اين معرفت،  و مهم............ دارهای نادرست پيرامون اختيار، های كمال و دوری از پن پيشرفت و فتح قله ساز زمينه - 43
 .حاكی از آن است............ ی  ی شريفه است كه پيام آيه

كم بر جهان خلقت ـ اعتقاد به خداوندی حكيم، عادل و قادر ـ   )۱   ...ن تزوال اّن اهللا يمسك الّسماوات و االرض ادرک صحيح نظام حا
كم بر جهان خلقت ـ اعتماد به قانون) ۲   و الّشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليممندی و نظم جهان ـ  درک صحيح نظام حا
  العليم و الّشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيزی اختيار انسان ـ اعتقاد به خداوندی حكيم، عادل و قادر ـ  دايره و محدوده تبيين) ۳
  ...اّن اهللا يمسك الّسماوات و االرض ان تزوال مندی و نظم جهان ـ  ی اختيار انسان ـ اعتماد به قانون تبيين دايره و محدوده) ۴

 معناستبه اين » .سازد ی خود محقق می كند و با اراده ها را معين می ی پديده خداوند با حكمت خود، اندازه، ويژگی و نقشه«: گوييم كه می اين -44
 .سازد رهنمون می............ و ما را به فهم ............ كه 

  ی خداوند  ی انسان با اراده ی اراده جهان دارای حافظ و نگاهبانی است كه اشتباه در كار او راه ندارد ـ رابطه  )۱
  ی خداوند  ی انسان با اراده ی اراده قدر اوست ـ رابطهی خداوند و مظهری از قضا و  حوادث جهان و از جمله كارهای انسان تحت تدبير و اراده) ۲
  ی اختيار انسان جهان دارای حافظ و نگاهبانی است كه اشتباه در كار او راه ندارد ـ محدوده) ۳
 ی اختيار انسان ی خداوند و مظهری از قضا و قدر اوست ـ محدوده حوادث جهان و از جمله كارهای انسان تحت تدبير و اراده )۴

با بيانی روشن توجه ما را به ايـن ............ ی  است و قرآن كريم در آيه............ ی آن،  دهنده و محدودكننده ی كار اختياری انسان و جهت الزمه - 45
 .حقيقت جلب كرده است

كراً و اما كفوراً ها ـ  مندی تقديرات و قانون  )۱   انا هديناه السبيل اما شا
  اهللا الّذی سّخر لكم البحر لتجری الفلك فيه بامرهها ـ  یمند تقديرات و قانون) ۲
  اهللا الّذی سّخر لكم البحر لتجری الفلك فيه بامرهی الهی ـ  وجود اختيار در انسان در طول اراده) ۳
كراً و اما كفوراً ی الهی ـ وجود اختيار در انسان در طول اراده) ۴  انا هديناه السبيل اما شا

ی  ی انسـان و اراده محقق شده اسـت و ميـان اراده............ به همين دليل، علت . آيد پديد می............ از ............ ری انسان، در اعمال اختيا -46
 .وجود دارد............ خداوند 

  نفس ـ اراده ـ طولی ـ منافات) ۲    اراده ـ نفس ـ عرضی ـ وابستگی  )۱
 نفس ـ اراده ـ عرضی ـ منافات) ۴    اراده ـ نفس ـ طولی ـ وابستگی) ۳

 هاست؟ های اختيار در انسان يک از نشانه ترتيب مربوط به كدام ها به ترديد در انجام كارها و استواری عهدها و پيمان - 47

  احساس پشيمانی ـ احساس رضايت يا پشيمانی) ۲   پذيری تفكر و تصميم ـ مسئوليت) ۱
 احساس رضايت يا پشيمانی و تصميم ـتفكر ) ۴  پذيری احساس پشيمانی ـ مسئوليت) ۳

  )دقيقه14:زمان پيشنهادي(
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 ترتيب مربوط به كدام است؟ ی روابط ميان موجودات به موجودات، حكم كردن و تعيين كليه  رساندن، تعيين حدود و ويژگی انجامبه  - 48

  تقدير ـ تقدير ـ قضا ـ تقدير) ۲    قضا ـ قضا ـ تقدير ـ تقدير) ۱
 ـ تقدير ـ قضاتقدير ـ قضا ) ۴    قضا ـ تقدير ـ قضا ـ تقدير) ۳

بدانيم كه اين اعتقاد از تـدبر در » حافظ و نگاهبان عالم وجود«كند كه خدای حكيم قادر را  اعتقاد به حكيمانه بودن نظام هستی، ايجاب می - 49
گر بگوييم دست می به ............ی  ی شريفه آيه ن جمله آن است كه مفهوم اي» ی خدا است وسيله پياده كردن قوانين حاكم بر هستی به«: آيد و ا

 .الهی است ............حوادث جهان 

۱ (اّن اهللا ربّی و ربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ـ مقضی به قضای    
۲ (اّن اهللا يمسك الّسماوات و االرض ان تزوال ـ مقّدر به تقدير  
۳ (اّن اهللا ربّی و ربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ـ مقّدر به تقدير    
۴ (اّن اهللا يمسك الّسماوات و االرض ان تزوال ـ مقضی به قضای 

 .است........... براساس ........... و فرمان خداوند برای ........... اين است كه  انّا كّل شیء خلقناه بقدری  ی شريفه مفهوم آيه -50

  ها ننظمی در جهان وجود ندارد ـ تقدير موجودات ـ خلقت آ هرگونه نابسامانی و بی) ۱
  ها نظمی در جهان وجود ندارد ـ خلقت موجودات ـ تقدير آن هرگونه نابسامانی و بی) ۲
  ها ی دقيقی ميان اعمال اختيار انسان و تقديرات الهی وجود دارد ـ خلقت موجودات ـ تقدير آن رابطه) ۳
  ها دات ـ خلقت آنی دقيقی ميان اعمال اختيار انسان و تقديرات الهی وجود دارد ـ تقدير موجو رابطه) ۴

 .شده است........... تعبير به ) ص(است كه به بيان رسول خدا ........... ی قرآنی  شيرينی ايمان در دل، معلول عمل به وظيفه احساس - 51

۱ (قل للمؤمنين يغّضوا من ابصارهم ـ جنگ با خدا  
۲ (و ال يبدين زينتهّن اّال ما ظهر منها ـ جنگ با خدا  
۳ ( للمؤمنين يغّضوا من ابصارهمقل ی شيطان ـ تيری زهرآلود از ناحيه  
۴ (و ال يبدين زينتهّن اّال ما ظهر منها ی شيطان ـ تيری زهرآلود از ناحيه 

ر از ايـن جهـت اين كا. گردد پوشش زن مفهوم می........... در تبيين ........... مفهوم  يُدنين عليهّن من جالبيبِهنَّ ی  ی شريفه از دقت در آيه - 52
 .شناخته شود........... بهتر است كه به 

  های خود بر گريبان و گردن ـ حدود ـ عّزتمندی انداختن روسری) ۲  نزديک ساختن پوشش به خود ـ حدود ـ عفاف) ۱
 های خود بر گريبان و گردن ـ علّت ـ عفاف انداختن روسری) ۴  نزديک ساختن پوشش به خود ـ علّت ـ عّزتمندی) ۳

 ی زنان نهاده، تابع كدام دليل است؟ هايی را برعهده كه خداوند ميان پوشش زنان و مردان تفاوت قائل شده و مسئوليت ناي -53

  پشتوانه بودن زن برای وابستگی مرد به خانواده) ۲  مصلحت جامعه برای تحكيم خانواده) ۱
 و حرمت زنحفظ سالمت اخالقی جامعه ) ۴  تر زنان از نعمت زيبايی مندی بيش بهره) ۳

ی اسالمی برای رسيدن به هدف واحد خود كه عامل اصلی وحـدت  جامعه و اعتصموا بحبل اهللا جميعاً و التفّرقوای  ی شريفه با توجه به آيه - 54
 :اند از ترتيب عبارت های مشتركی برعهده دارد كه به است، مسئوليت........... آن، 

  و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكرـ  الی الخير و لتكن منكم اّم↨ يدعوندوری از تفرقه ـ ) ۱
  و لتكن منكم اّم↨ يدعون الی الخيرـ  و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكرهای الهی ـ  قبول فرمان) ۲
  و لتكن منكم اّم↨ يدعون الی الخيرـ  و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكردوری از تفرقه ـ ) ۳
 و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكرـ  و لتكن منكم اّم↨ يدعون الی الخيرهای الهی ـ  قبول فرمان) ۴

 .بوده است........... و ........... معلول ) ع(اسرائيل به بيان امام صادق  مورد لعن پيامبران قرار گرفتن قوم بنی -55

  ر بين آنانانس ورزيدن با گناهكاران ـ همگانی بودن گناه د) ۱
  های آنان كاری انس ورزيدن با گناهكاران ـ صّحه گذاشتن بر زشت) ۲
  های آنان كاری شركت داشتن در كارهای زشت مفسدان ـ صّحه گذاشتن بر زشت) ۳
 شركت داشتن در كارهای زشت مفسدان ـ همگانی بودن گناه در بين آنان) ۴

) ع(است و طبق سخن امام بـاقر ) ........... ع(به بيان امام صادق  امّ‗ يدعون الی الخير و لتكن منكم: ی قرآنی مؤثرترين راه عمل به وظيفه - 56
 .شود برقرار می........... امنيت و تأمين حقوق افراد از طريق 

  دعوت عملی ـ نظارت همگانی) ۲  دعوت عملی ـ دعوت به خير و نيكی) ۱
  انی ـ دعوت عملینظارت همگ) ۴  نظارت همگانی ـ دعوت به خير و نيكی) ۳
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پرهيـز از «و » گيری از استدالل و منطق بهره«، »احتمال اثر داشتنوجوب تكرار در «، »وجوب تالش در تغيير روش در صورت علم به تأثير« -57

 يک از احكام امر به معروف و نهی از منكر است؟ ترتيب كدام به» خودخواهی و خودستايی

  ها ـ شرايط ـ مراحل شرايط ـ روش) ۲  ها ها ـ مراحل ـ روش شرايط ـ روش) ۱
 ها ـ مراحل شرايط ـ روشها ـ  روش) ۴  ها ها ـ شرايط ـ مراحل ـ روش روش) ۳

 .به صاحبانش برگردد........... يابد كه  زمانی تحقق می ال تُظلموناست و » جنگ با خدا و رسول او«ی  عدم انجام كدام دستور الهی مقدمه -58

۱ (واعلموا انّما غنمتم من شیء فاّن هللا خمسه و للّرسول و لذی القربی ـ اصل سرمايه  
۲ ( غنمتم من شیء فاّن هللا خمسه و للّرسول و لذی القربیواعلموا انّما چه از ربا باقی مانده ـ آن  
۳ (يا ايّها الّذين ءامنوا اتّقوا اهللا و ذروا ما بقی من الّربا ان كنتم مؤمنين ـ اصل سرمايه  
۴( يا ايّها الّذين ءامنوا اتّقوا اهللا و ذروا ما بقی من الّربا ان كنتم مؤمنين از ربا باقی ماندهچه  ـ آن 

و ........... ترتيب در  بـه» حـد نصـاب«و » منفعت كسب و كـار«كند و  تأمين می........... و ........... های خود را از دو راه  ی اسالمی هزينه جامعه - 59
 .هستند........... شود كه مربوط به  مطرح می........... 

  خمس ـ زكات ـ زكات ـ خمس ـ انفاق مستحب) ۲  انفاق ـ ماليات ـ خمس ـ زكات ـ انفاق واجب) ۱
 خمس ـ زكات ـ خمس ـ زكات ـ انفاق واجب) ۴  انفاق ـ ماليات ـ زكات ـ خمس ـ انفاق مستحب) ۳

 :ماند كه حكومت كسی جز اندک زمانی پايدار نمی) ع(است و به بيان امام علی ........... يكی از بدترين بالها برای هر جامعه  - 60

  .ای خاص ـ بيش از آبادی زمين، در فكر جمع ماليات باشد در دست عده تمركز ثروت) ۱
  .ای خاص ـ بدون آباد كردن زمين ماليات طلب كند تمركز ثروت در دست عده) ۲
  .روی آوردن به كارهای كاذب ـ بدون آباد كردن زمين ماليات طلب كند) ۳
 .جمع ماليات باشدروی آوردن به كارهای كاذب ـ بيش از آبادی زمين، در فكر ) ۴

  
PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase, (1), (2), (3), or (4), that best completes each sentence. Then 
mark the answer on your answer sheet. 

 

61- The meal was .......... good that we decided to have dinner at the same restaurant again tonight. 
1) so 2) very 3) such a 4) such 

62- A person .......... at least 30 minutes of exercise a day will feel better. 
1) done 2) doing 3) does 4) to do 

63- Several speeding drivers .......... by police officers recently. 
1) have stopped  2) would stop  
3) have been stopped  4) are stopped 

64- He's decided to .......... the meeting from Monday to Thursday. 
1) release 2) process 3) permit 4) switch 

65- He seemed very young, but he was in .......... older than all of us. 
1) scene 2) reality 3) measure 4) pattern 

66- Is there any .......... reason why you want to go back to Japan? 
1) constant 2) flexible 3) particular 4) regular 

67- I want to get a new passport but I don't know the .......... . 
1) formation  2) procedure  
3) occasion  4) account 

68- I worry about the ............. effect that such films might have on children. 
1) previous 2) fortunate 3) emotionless 4) destructive 

69- He has been unable to ............. his duties since the accident. 
1) create 2) release 3) perform 4) design 

70- It is probable that life exists outside of our planet. "Probable" means ............. . 
1) likely 2) global 3) proper 4) distant 
 

 )دقيقه16:زمان پيشنهادي(
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PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice, (1), (2), (3), or (4), best fits each 
space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

Scientists believe that the first Americans came from northeast Asia. These people were …71… hunters 
from what is now northern China, Japan, or Siberia. Many thousand of years ago, they …72… over from 
Asia to what is now Alaska. From there, they spread throughout North and South America. The first 
evidence for this theory …73… in Chile in 1936, when scientists found the teeth of some very …74… 
Indians. These teeth proved to be very …75… to the teeth of people in northeast Asia today. 
71- 1) regularly 2) quickly 3) normally 4) probably 
72- 1) located 2) crossed 3) recalled 4) improved 
73- 1) found 2) finding 3) to find 4) was found 
74- 1) mental 2) general 3) early 4) straight 
75- 1) similar 2) imperative 3) efficient 4) natural 

 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), 
(3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

Autism is a neurological disorder that usually appears before a child's third birthday. It is marked by 
impaired language skills, impaired social skills, and repetitive behaviors. 

Recently there has been a dramatic and unexplained increase in the number of children diagnosed with 
autism. Medical scientists estimate an autism ratio of 1 in every 150 children in the United States; others 
estimate 1 in 500. Both figures are alarming, especially considering that scientists do not know what causes 
autism and do not know how to cure it. Medical researchers have been looking for answers. 

Scientists use the term "autism spectrum" to refer to the range of capabilities that autistic people 
display. At one extreme of the spectrum, individuals are severely affected, while at the other extreme, 
individuals are only mildly affected. Some individuals cannot speak; others are highly verbal. Some are 
overly sensitive to noise; others seem not to notice it. Some prefer to be alone; others want friends. Some 
even marry and have children. Some are unable to learn school subjects; others go on to acquire a Ph.D. 
degree. Indeed, each person with autism may have a unique set of traits. 

 

76- The passage is mainly about .......... . 
1) a neurological disorder 2) people with impaired skills 
3) the number of people with autism 4) children affected by autism 

77- The word "it" in line 1 refers to .......... . 
1) autism 2) child 3) birthday 4) language 

78- According to the second paragraph, the exact number of children with autism .......... . 
1) is known as a matter of fact 2) is especially known in the US 
3) is 1 in every 150 children 4) is not still known  

79- The word "severely" in line 8 means .......... . 
1) naturally 2) perfectly 3) fortunately 4) seriously 

80- It can be understood from the passage that people with autism .......... . 
1) can't have a normal life in most cases 2) are most often very dangerous to the society 
3) all have some physical sets of traits 4) might have completely different problems 

  
 آن صحيح است؟  های آذرآواری زيادی يافت شده است، كدام توضيح در مورد فعاليت فشانی خاموش، سنگ در مخروط كوه آتش - 81

  .اند بوده تر مواد خروجی، جامد و گدازه بيش) ۲  .اند صورت خميری بوده تر به مواد خروجی بيش) ۱
  .كرده است تر مواد جامد از خود خارج می فشان بيش اين آتش) ۴  .فعاليت با انفجار شديد و خروج ابرهای سوزان همراه بوده است) ۳

گر فعاليت آتش - 82  گيری در مورد آن صحيح است؟ فشانی به حالت خطی باشد، كدام نتيجه ا

گمای خروجی از دهانه) ۱   .مربند اطراف اقيانوس آرام قرار دارددر ك) ۲  .ی آن بازالتی است ما
  .ی اقيانوس قرار دارد در ميان يک ورقه) ۴  .دارای مخروطی مطبق و مرتفع و مدور است) ۳

 

 )دقيقه10:زمان پيشنهادي(
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 ها صحيح است؟ لرزه كدام توضيح در مورد پس -83

    .های خفيفی كه با خسارت و تلفات همراه هستند لرزه) ۱
  .شوند ی اصلی هستند و باعث خرابی و تلفات می  همراه با زلزله) ۲
    .گويند های خفيف در ابتدای زلزله را می تعدادی لرزه) ۳
 .گيرند ی زلزله كه پس از زلزله صورت می كننده های خفيف و متعادل لرزه) ۴

 ؟كند نمینگار از حركات زمين تبعيت  نگار افقی الزم است و كدام بخش اين لرزه جی چند لرزهسن در يک ايستگاه لرزه - 84

  ی سنگين دو ـ وزنه) ۲    ی وزنه دارنده ی نگه يک ـ رشته) ۱
 ی سنگين يک ـ وزنه) ۴    ی وزنه دارنده ی نگه دو ـ رشته) ۳

 كدام امواج زلزله هستند؟ Bو  A. صورت مقابل، ثبت كرده است نگاری امواج زلزله را به دستگاه لرزه -85

۱(A  موجL     B موجP    ۲(A  موجR     B موجL  
۳(A  موجS     B موجR    ۴(A  موجR     B موجP  

  ............ . جز بهباشد،  فشان می ی آتش تمام موارد زير جزء اثرات اوليه - 86
  عبور ابرهای سوزان) ۴  كاهش دمای هوا) ۳  ايجاد امواج در دريا) ۲  های عظيم گِل جريان) ۱

  ؟نيستفشان نوع انفجاری صحيح  كدام توضيح در مورد آتش -87
  فشانی نزديک دهانه تشكيل بِرِش آتش) ۲    ی قيفی شكل ايجاد دهانه) ۱
  فشان های مخروط آتش بازالتی بودن سنگ) ۴    فشان ارتفاع زياد مخروط آتش) ۳

  خروجی از دهانه، با بقيه متفاوت است؟ ی فشان از نظر نوع گدازه كدام آتش -88
  های ميان اقيانوس اطلس پشته) ۴  كنيا) ۳  اِتنا) ۲  هاوايی) ۱

  
yی خط مماس بر نمودار منحنی معادله - 89 sin( x) x 2 واقع بر آن كدام است؟ ۱ای به طول  در نقطه  

۱(y x 2 3  ۲(y x 1  ۳(y x   3  ۴(y x 2  

هرگاه - 90
x

x | x | ; x
f (x)

e ; x

   
 

2
2

4 0
1 0

fباشد، مقدار  ( ) f ( )  0   قدر است؟ چه 0

۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۴  ۴ (۵  

ی با ضابطه fتابع  -91
aLn( x ) x

f (x)
b x x x

   
  

2
3 1 1 0

5 2 1 0
xدر    كدام است؟ aمقدار . پذير است مشتق 0

۱ (۲  ۲ (۱  ۳(1
3  ۴(1

2  

fهرگاه - 92 (x) sin x 1 g(x)و 2 sinx cosx  باشند، مقدار مشتقf
g

xازای به     قدر است؟ چه 4

)۳  2)۲  صفر) ۱ 2   ۴(2 2  

fهرگاه - 93 (x) sin xcos x cosxsin x 3 fباشد، مقدار 3 ( )   قدر است؟ چه 12

۱( 3
2  ۲( 1

2  ۳(3
2  ۴(1

2  

,با ارقام ۲۳۰۰تر از  رقمی بزرگ ۴چند عدد  - 94 , , ,4 3 2 1   توان نوشت؟ می 0
۱ (۳۰۰  ۲ (۲۹۹  ۳ (۲۸۸  ۴ (۲۲۰  

  شاخه گل برسد؟كه به هر نفر حداقل يک  طوری نفر توزيع كرد به ۳توان بين  ی گل متمايز را به چند طريق می شاخه ۴ - 95
۱ (۳۶  ۲ (۴۰  ۳ (۴۸  ۴ (۶۰  

 )دقيقه30:زمان پيشنهادي(
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}ی مجموعه - 96 , , , , , }1 2 3 4 5   دارد؟ ۲ی سه عضوی شامل  چند زير مجموعه 6

۱ (۲۰  ۲ (۱۸  ۳ (۱۵  ۴ (۱۰  
خـاب شـده كه فقط يكی از دو بـرادر انت احتمال آن. كنيم طور تصادفی انتخاب می نفر را به ۳ديگرند،  ها برادر يک نفر كه دو نفر آن ۸از بين  - 97

  قدر است؟ باشد، چه

۱(1
28  ۲(3

28  ۳(15
28  ۴(13

28  

)xی های معادله مجموع ريشه - 98 )
x x

   
 

2 2
2 2

3 6 7 0
1 1

  كدام است؟ 

  1  ۳ (۱  ۴ (۲)۲  صفر) ۱

xی كه در نامعادله xترين عدد طبيعی  كوچک - 99 xx    322 xی كند، جواب معادله صدق می 2 a
x x
  1   كدام است؟ aاست، مقدار  32

۱ (۸  ۲ (۶  ۳(8  ۴(6  

)sinحاصل - 100 ) cos( ) tan( )cot( )      3 7 2522 4  كدام است؟ 4

۱(cos 1  ۲(cos  1  ۳(cos 1  ۴(cos  1 3 

cosحاصل -101 x sin x
sin x cos x

7 7
3 xازای به 3  15 قدر است؟ چه  

۱ (۲  ۲(1
4  ۳(1

2  ۴ (۱  

fهرگاه -102 ( x ) x 2 )xgو 1 ) x
x
  8 gof)دو تابع باشند، مقدار 3 )(   قدر است؟ چه 2(

۱ (۲  ۲ (۱  ۳(1  ۴(2  
fی با ضابطه fی تابع  دامنه - 103 (x) log (x )  32  كدام است؟ 1

۱(( , ]0 8  ۲(( , ]1 8  ۳(( , ]1 9  ۴([ , ]0 9  

گر در شكل روبه -104 CEرو، ا BE
CD AD

 وED AB   باشد؟ می ABCچند برابر مساحت  CED، مساحت 2

۱ (۴       
۲ (۳   
۳ (۲      

۴(3
2   

DE||BN ،DN||BC،AEرو در شكل روبه - 105 8 وEN    كدام است؟ ACی  اندازه 12
۱ (۱۸      
۲ (۵۰  
۳ (۴۸      
۴ (۲۰  

MN)اند؟ متشابه ABCو  MNCدر كدام حالت، دو مثلث  -106 || AB)   

۱(NC MC
BC AC

    ۲(ˆˆMNC BAC  

۳(NC BC
AC MC

    ۴(ˆ ˆBNM ABC 

 كدام است؟ AMی  رو اندازه در مربع روبه - 107

۱(20
7    ۲(15

7  

۳(13
5    ۴(17

4
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   قدر است؟ چه MCخط  طول پاره. های ذوزنقه است موازی قاعده EFرو،  روبه ABCDی  در ذوزنقه - 108

۱ (۲۴    ۲(/23 8  
۳(/23 2    ۴(/22 8  
  

  
 است؟ نادرستها  ی تغيير گونه كدام عبارت درباره -109

  .كند ها تغيير می ی جمعيت چهرهبر اثر انتخاب طبيعی، ) ۱
  .نقش انتخاب طبيعی، ايجاد و حفظ تغييرات مطلوب است) ۲
  .محيط، نقش مهمی در تعيين جهت و مقدار تغييرات دارد) ۳
 .های آن است ی بقای ژن كننده ميزان موفقيت يک جاندار برای زيستن و توليدمثل، تعيين) ۴

 ؟ودش نمیيک، از مشاهدات داروين محسوب  كدام -110

گوس، فقط در منقارشان بود تفاوت سهره) ۱   .های جزاير گاالپا
  .های آرماديلو، با آرماديلوهای امروزی تفاوت داشتند سنگواره) ۲
گوس، با سهره سهره) ۳   .های آمريكای جنوبی شباهت داشتند های جزاير گاالپا
 .ديگر دارند تری با يک جغرافيايی نزديک، شباهت بيش جانداران موجود در مناطق جغرافيايی مشابه، نسبت به جانداران مناطق) ۴

 :ی داروين با توجه به مطلب كليدی در نظريه -111

  .صورت تصاعد هندسی است ها، به رشد جمعيت) ۱
  .های يک فرد، قادر به بقا و زادآوری هستند اغلب زاده) ۲
  .يابد فراوانی نسبی صفات مطلوب در هر نسل، نسبت به قبل افزايش می) ۳
 .شوند دهند، موفق به زادآوری می فقط افرادی از جمعيت، كه صفات مطلوب را بروز می) ۴

  ».است............ ، دارای ............ ، همانند اندام جلويِی ............ اندام جلويِی «است؟  نادرستكدام عبارت  - 112
  ستخوان بازوخفاش ـ تمساح ـ يک عدد ا) ۲  عدد استخوان كِف دست ۵خفاش ـ پنگوئن ـ ) ۱
 تمساح ـ پنگوئن ـ يک عدد استخوان بازو) ۴  های زند زبرين و زيرين تمساح ـ خفاش ـ استخوان) ۳

ی نوعی پروتئين مشترک در چند جانور مختلف رسم شده است؛ با توجه بـه ايـن درخـت تبـار  رو، در مورد مقايسه درخت تبار زايشی روبه -113
 است؟ نادرستزايشی، كدام عبارت 

  .دهد نمودار، چگونگی ارتباط تحولِی چند نوع جانور مورد مقايسه را نشان میاين ) ۱
  .تری ايجاد شده است ی نزديک عنوان مبنای مقايسه است كه نسبت به سايرين، در گذشته ، بهAجانور ) ۲
  .است زيسته ی دورتری می ، در گذشته Dو  C، نسبت به نيای مشترک دو جانور Cو  Bنيای مشترک دو جانور ) ۳
  .ترين تفاوت را با جانور مبنای مقايسه دارد ، در مورد پروتئين بررسی شده، بيشFدر بين اين جانوران، جانور ) ۴

  .بود ............ی آمريكای جنوبی،  سهره ............ی بزرگ زمينی در جزاير گاالپاگوس،  در مشاهدات داروين، سهره - 114
  خوار همانند ـ دانه) ۴  خوار برخالف ـ دانه) ۳  خوار شرهبرخالف ـ ح) ۲  خوار همانند ـ حشره) ۱

  ؟شود نمیها  يک مستقيماً باعث گوناگونی ژنی در جمعيت ی تركيبی انتخاب طبيعی، كدام بر طبق نظريه -115
  ها های همتا در هنگام تشكيل گامت تفكيک كروموزوم) ۲    های كروموزومی جهش) ۱
  تر، در افراد دارای فنوتيپ سازگار توانايی توليدمثل بيش) ۴  جنسیهای نر و ماده در توليدمثل  لقاح گامت) ۳

 ها مطابقت دارد؟ يک، با اعتقادات داروين در مورد تغيير گونه كدام - 116

كتسابی در افراد، وراثتی نمی) ۱   .شوند در يک جمعيت، صفات ا
گهانی می) ۲   .شود تغييرات اندک محيطی، باعث تغييرات تحولی نا
  .اند های ديگر، از نظر فرصت زادآوری مشابه گونه در محل  گونه، با جانداران همانجانداران هر ) ۳
 .های جانداران، قادر به بقا و زادآوری هستند در اغلب موارد، تنها تعداد محدودی از زاده) ۴

 )دقيقه30:زمان پيشنهادي(
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ی شبدر ديگری با ژنوتيـپ  ی آن، بر روی كالله های گرده انواع دانه........... دارد،  ABدر يک گياه شبدر، كه در صفت خودناسازگاری، ژنوتيپ  - 117

 .، توانايی رويش دارند........... 

 ACنيمی از ـ ) AB  ۴ی ـ  همه) CD  ۳نيمی از ـ ) BC  ۲ی ـ  همه) ۱

گر از جمعيت  جمعيت در حال تعادل روبهدو  -118 AAنفر با تركيب ژنوتيپی ۵۰، )الف(رو را در نظر بگيريد؛ ا Aa aa 18 24 به درون جمعيت  8
 ؟كند مهاجرت كنند، تعادل دو جمعيت، پس از وقوع مهاجرت چه تغييری می) ب(

  .خورد به هم می) ب(و ) الف(تعادل هر دو جمعيت ) ۱
  .شود حفظ می) ب(و ) الف(هر دو جمعيت تعادل ) ۲
  .شود حفظ می) ب(خورد و تعادل جمعيت  به هم می) الف(تعادل جمعيت ) ۳
 .شود حفظ می) الف(خورد و تعادل جمعيت  به هم می) ب(تعادل جمعيت ) ۴

گر در جمعيتی از مگس - 119 LLهای سركه، كه در مورد صفت طول بال، تركيب ژنوتيپی ا Ll ll 200 100 دارند، قبـل از رسـيدن بـه سـن  200
ترتيب از  بـه(ی بال كوتاه شكار شوند، شايستگی تكاملی افراد بال بلند و بال كوتـاه  مگس سركه ۱۰۰ی بال بلند و  مگس سركه ۱۰۰توليدمثل، 

 .)ترتيب مربوط به بال بلند و كوتاه هستند به lو  Lهای  الل(كدام است؟ ) راست به چپ

۱(1 2
3 3  ۲(1 13  ۳(1 12  ۴(2 1

3 3 

تيوكارباميـد را ندارنـد؛ چـه   ی شيميايی فنيـل ی ماده از جمعيت، مردانی هستند كه توانايی تشخيص مزه %8در جمعيت در حال تعادلی، -120
 اند؟ ی شيميايی فنيل تيوكارباميد، هتروزيگوس ی ماده ين جمعيت، در صفت تشخيص مزهدرصدی از زنان ا

۱ (۲۴  ۲ (۴۸  ۳ (۳۲  ۴ (۱۶ 

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 121

گر در جمعيت در حال تعادلی، صفتی « از افراد اين جمعيت در صفت مـورد  ............ها با هم مساوی باشد،  اللی و فراوانی الل ............ا
  ».نظر، هتروزيگوس خواهند بود

1ـ ۲) ۱
4ـ ۵) ۲  2

2ـ ۳) ۳  5
1ـ ۴) ۴  3

4  

  :دهد نوعی از انتخاب طبيعی كه در محيط متغير رخ می -122
  .شود فنوتيپی در جمعيت می سبب حفظ تنوع) ۱
  .شود ای می های آستانه باعث افزايش فراوانی فنوتيپ) ۲
  .اند ترين فراوانی را قبل از تغيير محيط داشته كند كه بيش افرادی را انتخاب می) ۳
  .كند جا می نمودار توزيع را در جهت افزايش يا كاهش مقدار صفت مورد نظر جابه) ۴

  ».شود نمیهای زيستا و زايا  ، منجر به پيدايش زاده............، آميزش افراد ............در «است؟  نادرستكدام عبارت  -123
  های اوليه نازايی دورگه ـ دورگه با يكی از افراد گونه) ۲  ديگر های مولد دورگه با يک نازايی دورگه ـ گونه) ۱
  های اوليه ناپايداری دودمان دورگه ـ دورگه با يكی از افراد گونه) ۴  يگرد های مولد دورگه با يک ناپايداری دودمان دورگه ـ گونه) ۳

ر، در نهايت از اين سلول، چند نوع گامت او دهد؛ در صورت وقوع كراسينگ ی اسپرم يک جانور را نشان می رو، نوعی سلول زاينده شكل روبه -124
  شود؟ نوتركيب ايجاد می

۱ (۲    ۲ (۴  
۳ (۸    ۴ (۱۶  

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 125

  ».يابد می ............شكل، فراوانی  خونی داسی يابد، در رابطه با صفت كم قدر شيوع ماالريا افزايش می در يک منطقه، هرچه«
    افراد مقاوم به ماالريا، كاهش) ۲    الل مغلوب، افزايش) ۱
  شكل، افزايش خونی داسی افراد مبتال به كم) ۴  افراد خالص در صفت مذكور، كاهش) ۳

  .كنند زندگی می ............های  دهد، كه در زيستگاه هايی رخ می در بين جمعيت واست  ............زايی  ميهنی، نوعی گونه زايی هم نهگو -126
گهانی ـ يكسان) ۲    تدريجی ـ يكسان ) ۱   نا
گهانی ـ مختلف) ۴    تدريجی ـ مختلف) ۳   نا

AA Aa aa 360 480   )الف(جمعيت   160

AA Aa aa 160 480   )ب(جمعيت   360
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  :كند ها عمل می اهش تفاوت بين جمعيتها، فرايندی كه در جهت ك ی گونه از نيروهای تغييردهنده -127

  .شود باعث برقراری تعادل هاردی ـ واينبرگ می) ۲  .ها تأثيری ندارد بر روی فراوانی الل) ۱
  .زايی دگرميهنی فراهم كند تواند زمينه را برای گونه می) ۴  .تواند در جهت افزايش تنوع در جمعيت نيز عمل كند می) ۳

  »............دار،  ی كوتاه بعد از اثر انتخاب جهت ها، پس از يک دوره دار اسب مسير انتخاب جهت در«است؟  نادرستكدام عبارت،  - 128
كوئوس) ۱   .ها داشتند ترين فراوانی را، مريكيپوس بيش) ۲    .ها ايجاد شده بودند ا
كوتريوم) ۳   .داشتندها  ترين شايستگی تكاملی را، مريكيپوس بيش) ۴  .ها، هنوز حذف نشده بودند هيرا

  ».............ترين تركيب آلی طبيعت،  بيش«است؟  نادرستكدام عبارت  -129
    .از مونومرهای يكسان تشكيل شده است) ۱
  .شود های كالنشيمی می ی سلول باعث افزايش ضخامت ديواره) ۲
    .شود ی گوارشی موريانه، هيدروليز می در لوله) ۳
 .شود باعث مرگ سلول می های اسكلرئيدی، ی سلول رسوب آن در ديواره) ۴

 گيرد؟ ها صورت می ترتيب توسط كدام دسته از آنزيم به» نشاسته«و » گليكوژن«ی  در بدن انسان، تجزيه - 130

    های برون سلولی های درون سلولی ـ فقط آنزيم فقط آنزيم) ۱
  درون سلولی و برون سلولی  های های درون سلولی ـ آنزيم فقط آنزيم) ۲
  های برون سلولی لولی و برون سلولی ـ فقط آنزيمهای درون س آنزيم) ۳
  های درون سلولی و برون سلولی های درون سلولی و برون سلولی ـ آنزيم آنزيم) ۴

  است؟ نادرستكدام مطلب  -131
  . شوند، كربن دارند هايی كه در سلول ساخته می ی مولكول تقريباً همه) ۱
  .دهند جانداران را تشكيل میترين تركيبات بدن  دار، بيش های كربن مولكول) ۲
  .ديگر است علت نوع تركيب مونومرهای مختف با يک های بين جانداران به تفاوت) ۳
گونی مولكول) ۴ گونی جانداران است و پروتئين، زمينه DNAهای  گونا   .ی گونا

  دهد؟ كدام، ترتيب نامحلول بودن ليپيدها در آب را به درستی نشان می -132
  فسفوليپيد گليسريد تری موم) ۲  فسفوليپيد موم گليسريد تری) ۱
 گليسريد تری فسفوليپيد موم) ۴  موم فسفوليپيد گليسريد تری) ۳

نه يدآميول اسكمول............  ین داراين پروتئيشود، ا ید ميول آب تولكمول ۱۶۲، در مجموع یديپپت یپل ی رشته ۳ن با يپروتئ يکل كيدر تش - 133
 .است

۱ (۱۶۵  ۲( ۱۶۳  ۳( ۱۶۱  ۴( ۱۶۲ 
 .ساخته شده است............. ه نام ترين تركيب آلی بدن انسان، از مونومرهايی ب بيش -134

كاريد) ۱  نوكلئوتيد) ۴  آمينواسيد) ۳  اسيد چرب) ۲  مونوسا
 های غشای سلول، نقش اساسی برعهده دارد؟ ترين تعداد مولكول كدام اندامك سلولی، در ساختن بيش - 135

كوئل) ۳  دستگاه گلژی ) ۲  ی آندوپالسمی صاف شبكه) ۱  ی آندوپالسمی زبر شبكه) ۴  وا
كسی............. ی كاتاالز، مقدار  در صورت استفاده از مهاركننده -136  . است............ ها نسبت به حالت طبيعی،  زوم در پرا

۱(H O2 H)۲  تر ـ كم2 O2۳  تر  ـ بيش(O2۴  تر  ـ كم(H O2 وO2تر ـ بيش 

 .شود ساخته می............. های  سلول............. مونومر كوتين در  - 137

  ی آندوپالسمی زبر ـ اپيدرمی شبكه) ۲  ی آندوپالسمی زبر ـ پارانشيمی شبكه) ۱
  ی آندوپالسمی صاف ـ اپيدرمی شبكه) ۴  ی آندوپالسمی صاف ـ پارانشيمی شبكه) ۳

 .وجود دارد............. ها،  آن............. گياهان گلدار، سانتريول و ............. ها،  در سرخس - 138

كئيد) ۲    برخالف ـ همانند ـ عناصر آوندی) ۱   همانند ـ برخالف ـ ترا
كئيد) ۳  همانند ـ برخالف ـ عناصر آوندی) ۴    برخالف ـ همانند ـ ترا

  ترتيب نسبت به آب و مواد محلول در آن، چه وضعيتی دارند؟ به» ولیی سل ديواره«و » غشای پالسمايی«در گياهان،  -139
  تراوايی كامل ـ تراوايی كامل) ۲  تراوايی كامل ـ نفوذپذيری انتخابی) ۱
  نفوذپذيری انتخابی ـ نفوذپذيری انتخابی ) ۴  نفوذپذيری انتخابی ـ تراوايی كامل) ۳
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   .دخالت دارند............. و ............. ترتيب در  به) ۲(و ) ۱(های  بخش. دهد شكل مقابل، تريكودينا را نشان می -140

  گاه ركت و تغذيه ـ اتصال به تكيهح) ۱
  گاه حركت ـ حركت و اتصال به تكيه )۲
  گاه ـ حركت حركت و اتصال به تكيه) ۳
 گاه ـ حركت و تغذيه اتصال به تكيه) ۴

 ؟افتد نمیيک، در فرايند ساخت پادتن اتفاق  كدام - 141

  ايجاد پادتن كامل و فعال در دستگاه گلژی) ۲  ايجاد وزيكول انتقالی از دستگاه گلژی) ۱
 ی آندوپالسمی زبر به دستگاه گلژی انتقال وزيكول از شبكه) ۴  ی آندوپالسمی زبر فضای شبكهايجاد گليكوپروتئين در ) ۳

كوئل  در آغازيان مژكدار، به دنبال مهار فعاليت -142   .رود از بين می............... يابد و سلول بر اثر  می............... دار، فشار اسمزی سلول  های ضربان وا
  افزايش ـ تورژسانس) ۴  افزايش ـ پالسموليز) ۳  اهش ـ تورژسانسك) ۲  كاهش ـ پالسموليز) ۱

ی محيطيـه  دايره............ و ............ ها، پوست دارای ضخامت  ی آن ی گياهان علفی برخالف ريشه شكل مقابل، نوعی بافدر برش عرضی ساقه -143
  .است

  تر ـ دارای كم) ۲    تر ـ فاقد بيش) ۱
  تر ـ فاقد كم) ۴    تر ـ دارای بيش) ۳

 .ی محيطيه است دايره............ و ............ ها، پوست دارای ضخامت  ی آن ی گياهان علفی برخالف ريشه در برش عرضی ساقه -144

  تر ـ فاقد كم) ۴  تر ـ دارای بيش) ۳  تر ـ دارای كم) ۲  تر ـ فاقد بيش) ۱
 :كند ا توليد میها ر در دستگاه عصبی انسان، بخشی كه غالف ليپيدی اطراف آكسون - 145

    .شود نوعی سلول عصبی است كه نورون محسوب نمی) ۱
  .نوعی سلول غيرعصبی است كه به بافت عصبی تعلق دارد) ۲
    .شود ساختار غيرسلولی دارد و جزيی از ساختار نورون محسوب می) ۳
  .نوعی سلول غيرعصبی است كه به بافت عصبی نيز تعلق ندارد) ۴

  پروتوپالسم است؟ فاقدگياهان، های كدام بافت در  سلول -146
 اسكلرانشيم) ۴  پارانشيم) ۳  كالنشيم) ۲  اپيدرم ) ۱

 .گيرد صورت می............... » عناصر آوندی«و در ............... » ی غربالی ها لوله«در گياهان، در  -147

  ی پرورده  يت شيرهی خام ـ ساخت و هدا ساخت و هدايت شيره) ۲  ی پرورده ی خام ـ هدايت شيره هدايت شيره) ۱
 ی خام  ی پرورده ـ ساخت و هدايت شيره ساخت و هدايت شيره) ۴  ی خام  ی پرورده ـ هدايت شيره هدايت شيره) ۳

 ............اين نوع بافت پيوندی، . دهد شكل مقابل، نوعی بافت پيوندی را در انسان نشان می -148

  .های كالژن فراوان است رشته دارای) ۲  .گيری نقش دارد در عايق كردن بدن و ضربه) ۱
كم و قابل انعطاف است دارای ماده) ۳  .ديگر نقش دارد ها به يک در اتصال استخوان) ۴  .ی بين سلولی مترا

 
 در يک حركت نوسانی ساده چه تعداد از جمالت زير همواره صحيح است؟ -149

  .كه مكان مثبت است شتاب منفی است هنگامی) ب  .استكه سرعت مثبت است شتاب منفی  هنگامی) الف
  .كه شتاب منفی است سرعت منفی است هنگامی) ت  .كه نيرو منفی است مكان مثبت است هنگامی) پ
  .ی صفر شدن شتاب، نيرو ماكزيمم است در لحظه) ث
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

/به شكل SIـ زمان يک نوسانگر در   ی مكان معادله - 150
tx )sin(  0 ی چهارم چند  ثانيه ۳ی سرعت متوسط اين نوسانگر در  اندازه. است 1208

 متر بر ثانيه است؟ سانتی

۱(4 2
3  ۲(4 3

2  ۳( ۴  ۴ (۶ 

 )دقيقه25:زمان پيشنهادي(
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كثر سـرعت ايـن نوسـانگر . دشو بار صفر می ۶كند، در هر ثانيه  متری حركت می سانتی ۸خط  شتاب يک نوسانگر ساده كه روی يک پاره -151 حدا

  است؟ SIچند واحد 
۱(/ 0 12  ۲(/ 0 16  ۳(/ 0 18  ۴(/ 0 24  

x/به شكل SIدر  ـ زمان يک نوسانگر مكان ی معادله - 152 sin( t) 0 02 برای دومين بار شتاب حركـت  برحسب ثانيه ای در چه لحظه. است 6
 شود؟ نوسانگر بيشينه می

۱(1
8  ۲(1

4  ۳(1
12  ۴(1

6 

Nی يک فنر به ثابت وسيله به - 153
m

. آوريم متری افقی بدون اصطكاک، به نوسـان درمـی سانتی ۱۲خط  را روی يک پاره kg2ای به جرم وزنه 200

 است؟ SIترين سرعت اين وزنه در طی حركتش چند واحد  بيش

۱(/0 6  ۲(/0 8  ۳(/1 2  ۴(/1 6 

tحاصل. نمودار مكان ـ زمان يک نوسانگر مطابق شكل است - 154 t2  چند ثانيه است؟ 1

۱ (۱۱    
۲ (۱۲  
۳ (۱۳    
۴ (۱۴ 

  نوسان است؟ی  مكان متحرک در اين لحظه چند برابر دامنه. برابر انرژی پتانسيل آن است ۶۳در يک لحظه انرژی جنبشی يک نوسانگر ساده  - 155

۱(7
8  ۲(1

64  ۳(1
8  ۴(63

64  

ی  دوره. كنيم ثانيه است، متصـل مـی ۵ی تناوب آن  ی ديگر كه دوره آن را به يک آونگ ساده. ثانيه است ۱۲ی تناوب يک آونگ ساده  دوره - 156

N(gی جديد چند ثانيه خواهد بود؟ مجموعهتناوب  )
kg

 10  

۱ (۱۳  ۲ (۷  ۳ (۱۹  ۴(/9 5  

cmمتری از مركز نوسان سانتی ۳ی  سرعت يک نوسانگر در فاصله - 157
s

cmمتری از مركز نوسان سانتی ۴ی  و در فاصله 40
s

فركـانس . اسـت 30

 اين نوسانات چند هرتز است؟

۱ (۵  ۲(
5  ۳(


5  ۴(1

5 

گر به. رسد يابد و به حالت تعادل می افزايش می cm10طول فنر. كنيم متصل می mای به جرم  به يک فنر قائم وزنه - 158 همين فنر جرم   ی وسيله ا

m ی را روی سطح افقی بدون اصطكاک با دامنهcm3 ی نوسانات چند ثانيه خواهد بود؟ به نوسان درآوريم، دورهm(g )
s

 210 

۱(4
5  ۲(3

5  ۳(2
5  ۴(

5   

/و s2های  دو آونگ ساده با دوره - 159 s1 نوسـان كامـل  ۱۰كشد تـا يـک آونـگ،  چند ثانيه طول می. آيند از يک وضعيت اوليه به نوسان درمی 8
 تر از ديگری انجام دهد؟ بيش

۱ (۱۲۰  ۲ (۱۵۰  ۳ (۱۸۰  ۴ (۲۴۰ 

mی شتاب آن به اندازه Pی  در نقطه cm4كند و مطابق شكل، پس از طی مسافت گری از مركز نوسان شروع به حركت مینوسان -160

s28 رسد می .

 كند؟ تغيير می SI، مقدار شتاب چند واحد Qی  از اين لحظه به بعد تا رسيدن به نقطه

۱ (۲    ۲ (۴  
 .اطالعات مسئله كافی نيست )۴    ۶) ۳

ای كه برای اولين بار جهـت حركـت  ی سرعت متوسط اين نوسانگر تا لحظه اندازه. يک نوسانگر در مبدأ زمان، از مبدأ مكان عبور كرده است - 161
كثر سرعت نوسانگر است؟ خود را عوض می  كند، چند برابر حدا

۱(
2  ۲(


2  ۳(1

2  ۴( ۲ 
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خط مسـير چنـد  طـول پـاره. رو است گرم مطابق شكل روبه ۶نمودار تغييرات انرژی جنبشی برحسب زمان برای يک نوسانگر ساده به جرم  -162

)متر است؟ سانتی )2 10 

۱ (۵۰    
۲ (۱۰۰  
۳ (۲۰۰    
۴ (۴۰۰ 

  ی تناوب نوسانات چند ثانيه است؟ دوره. رو است نوسانگر مطابق شكل روبهنمودار سرعت برحسب مكان يک  -163
۱(/0 02    
۲(/0 06  
۳(/0 08    
۴(/0 04  

  

  
  

  
  

4استخر را از مايعی به ضريب شكست. ای در كف استخر قرار دارد سكه - 164
/كنيم آن را كنيم، وقتی از باال به سكه نگاه مـی پر می 3 m1 بـاالتر از  5

گر اين استخر را از مايعی به ضريب شكست. بينيم محل واقعی خود می 3ا
 شد؟ كرديم، سكه چند متر باالتر از محل واقعی خود ديده می پر می 2

۱(/1 8  ۲( ۲  ۳(/2 2  ۴(/2 5 

mترتيب به ۲و  ۱های  سرعت نور در محيط - 165
s

 83 /و 10
m
s

 81 8 شـود،  می ۱وارد محـيط  ۲كـه از محـيط  ی حد نور هنگامی زاويه. است 10

  برحسب درجه كدام است؟

۱(30  ۲(37  ۳(53  ۴(60  

گر زاويه. تابد ای می به منشور شيشه BCاز هوا عمود بر وجه  SIرو پرتوی  در شكل روبه -166 چگونـه  SIباشد، سرانجام پرتو  20ی حد شيشه ا
  شود؟ می
  .شود خارج می ABمماس بر وجه ) ۱
  .شود خارج می ABعمود بر وجه ) ۲
  .دهد بازتابش كلی رخ می ABدر وجه ) ۳

  .شود خارج می ABاز وجه  90ای بين صفر تا با زاويه) ۴
گرا به های هم های عدسی رو شعاع در شكل روبه -167 ديگر برحسـب  ی دو عدسـی از يـک فاصله. متر است برحسب سانتی ۴۰و  ۶۰ترتيب  گرا و وا

   .)دو عدسی بر هم منطبق استمحور (متر كدام است؟  سانتی
۱ (۱۰    ۲ (۱۵  
۳ (۲۰    ۴ (۳۰  

1در يک عدسی، از يک جسم تصويری مجازی و به طول - 168
گر فاصله. برابر طول جسم تشكيل شده است 4 باشـد،  cm15ی جسم و تصويرش ا

 توان عدسی چند ديوپتر است؟

۱(10  ۲(15  ۳( ۱۰  ۴ (۱۵ 

/ی جسم كوچكی به فاصله. است cm20ديگر های آن از يک ی عدسی در يک ميكروسكوپ فاصله -169 mm5 ی  از عدسی شـيئی بـا فاصـله 5
fكانونی mm ی كـانونی  توانـد فاصـله يک از مقادير زير می كدام. شود رد و تصوير واضحی از آن در عدسی چشمی مشاهده میقرار دا 5

 متر باشد؟ عدسی چشمی بر حسب سانتی

۱ (۱۷  ۲ (۱۴  ۳(/13 8  ۴(/12 4 

تـا ١٧٤ ی ، شـماره٣ فيزيـک( ٢زوج درسو ) ١٧٣تـا ١٦٤یاره، شم٢و١فيزيک(١زوج درس، لطفاً از بين سؤاالتیداوطلب گرام:توجه
  .را به انتخاب خود پاسخ دهيد یسر کفقط ي، )١٨٣

)173تا  164سؤاالت ( 2و  1فيزيك 
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 ژول در ثانيه
 آمپر

 ژول در ثانيه
 كولن

آب صفر درجـه حاصـل  kg12پس از تعادل. ريزيم روی آن می C40آبمقداری . درون يک ظرف عايق قرار دارد  يک قطعه يخ صفر درجه - 170

Jجرم يخ اوليه چند كيلوگرم بوده است؟. شود می )
kg C

 4200
آبF

J(L , c
g

 336  

۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۵  ۴ (۸  
  يابد؟ حجم گاز تقريباً چند درصد كاهش می. دهيم درصد افزايش می ۲۰در يک فرايند دماثابت فشار گازی را  - 171

۱(/16 6  ۲ (۲۰  ۳ (۲۵  ۴ (۳۳  

دمـای . دهيم قـرار مـی C80وC20را بين دو نقطه با دماهـای cm225و سطح مقطع cm80ی فلزی به طول مطابق شكل يک ميله -172

Wگراد است؟ ی سانتی چند درجه Pی  متری نقطه سانتی ۲۰واقع در Mی  نقطه )
mK

  K)فلز240

۱(5  
۲ (۵  
۳ (۱۰  
۴(10   

ها بـه شـكل  كنيم كه ميلـه بريم و مشاهده می دمای محيط را باال می. ايم ديگر چسبانده مختلف را مطابق شكل به همهای  سه ميله از جنس - 173
 ها برقرار است؟ ای بين ضريب انبساط خطی ميله چه رابطه. كنند رو تغيير می روبه

۱(C B A        
۲(C A B    
۳(A C B        
۴(C B A   

  

  
  

گر قاب . سطح قاب موازی با خطوط ميدان است. قرار دارد Bشدت  درون يک ميدان مغناطيسی يكنواخت به aيک قاب مربع شكل به ضلع  -174 ا

  .)است  SIشده براساس واحدهای  تمامی اعداد داده(است؟  SIدوران دهيم، تغيير شار عبوری از سطح چند واحد  180را

۱(Ba2  ۲(Ba22  ۳(Ba2
  صفر) ۴  2

  ؟باشد نمیكدام گزينه واحد شار مغناطيسی  - 175

  ولت در ثانيه) ۴  )۳   )۲  تسال در متر مربع) ۱

  باشد؟ رو بيانگر كدام قانون فيزيكی می آزمايش روبه -176
    مربوط به آزمايش يانگ) ۱
  مربوط به آزمايش اورستد) ۲
    قانون فارادی) ۳
  قانون اهم) ۴

  ثانيه كدام است؟ ۱۰ای در مدت  رو، تغييرات شار عبوری از حلقه نمودار روبهبا توجه به  - 177
۱(2  
۲(2  
۳ (۳  
۴(3  

)صورت به SIی شار مغناطيسی عبوری از يک حلقه در  معادله - 178 t t )     2 32 5 3 ی  ثانيه ۲ی القايی متوسط در  ركهنيروی مح. است 10
  شود؟ ای است كه شار در دومين بار برابر صفر می ی القايی در لحظه سوم چند برابر نيروی محركه

۱ (۱۵  ۲ (۵  ۳ (۲۵  ۴ (۱

)183تا  174سؤاالت (3فيزيك
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صورت كدام گزينه  نمودار تغييرات شار عبوری برای اين حلقه به. صورت مقابل است ی القاشده در يک حلقه به نمودار تغييرات نيروی محركه -179

  تواند باشد؟ می

۱ (    ۲ (  

۳ (    ۴ (  
ی القاشـده در حلقـه چگونـه تغييـر  ی نيروی محركـه اندازه. رو است زمان، به شكل روبه نمودار تغييرات شار عبوری از يک حلقه برحسب - 180

  كند؟ می
      كاهش ـ افزايش ـ كاهش) ۱
  افزايش ـ كاهش ـ افزايش) ۲
      كاهش ـ كاهش ـ افزايش) ۳
  افزايش ـ افزايش ـ كاهش) ۴

گر ميله در شكل روبه -181  چگونه است؟ CDی  داده شود، جهت جريان القايی در ميله سمت راست حركت روی قاب رسانا به CDی فلزی  رو، ا

      Dبه  Cاز ) ۱
   Cبه  Dاز ) ۲
    Cبه  Dسپس از  Dبه  Cابتدا از ) ۳
   Dبه  Cسپس از  Cبه  Dابتدا از ) ۴
  
  

القايی سيملوله  ی خود محركهو نيروی ............... جهت جريان القايی در حلقه در جهت . رو، مقاومت رئوستا در حال كاهش است در مدار روبه - 182
  .كند ی مولد عمل می نيروی محركه............... در 

      ، خالف جهت)۱) (۱
  ، جهت)۱) (۲
      ، خالف جهت )۲) (۳
  ، جهت )۲) (۴

گر كليد بسته شود، نور المپ چگونه تغيير می در شكل روبه - 183  كند؟ رو، ا

  .شود آرامی روشن می به) ۱
  .شود پس خاموش میآرامی روشن شده، س به) ۲
گهان پُرنور شده، سپس به) ۳     .شود آرامی خاموش می نا
گهان پُرنور شده، سپس به) ۴   .ماند آرامی نورش كم شده و ثابت می نا

  
   رو درست است؟ ی شكل روبه كدام عبارت درباره -184

  .دهد را نشان می» تبخير ـ ميعان«تعادل شيميايی ) ۱
  . غلظت آب و بخار آب با هم برابر است) ۲
  .عمل ميعان و تبخير متوقف نشده ولی فشار بخار به مقدار ثابتی رسيده است) ۳
  .شود تا با سرعت تبخير برابر شود تر می با گذشت زمان سرعت ميعان بيش) ۴
  

 )دقيقه25:زمان پيشنهادي(
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كنش - 185 گر ثابت تعادل وا CaCOا (s) CaO(s) CO (g)3 2 0/در دمايی معين برابر را در  CaCO3گـرم ۱۰مول بر ليتـر باشـد و  02

CaCOليتر به دمای مناسب برسانيم، چند درصد ۱ظرفی به حجم  (s)3 شود؟ تجزيه می (Ca , C , O g mol )    140 12 16  
۱ (۲۰  ۲ (۴۰  ۳ (۶۰  ۴ (۸۰  

كنش ۳و  COمول گاز  ۳مقدار  C425دمایچه در ظرفی به حجم سه ليتر و در  چنان - 186 دهنـد تـا تعـادل گـازی مـول بخـارآب بـا هـم وا
CO H O CO H , K   2 2 2   ها در ظرف پس از تعادل چند مول خواهد بود؟ برقرار شود، مجموع فراورده 4

۱ (۲  ۲ (۶  ۳ (۴  ۴ (۸  
كنش گازی - 187 Nبا توجه به شكل زير كه مربوط به وا O NO2 2 2 كنش در كدام گزينه آمده است؟ است، ثابت    تعادل وا

۱(/  32 31 10  
۲(/  31 7 10  
۳(/  12 5 10  
۴(/  31 66 10  

  است؟ نادرستهای زير،  يک از گزينه كدام - 188
كنش به تعادل رسيده باشدتوان از عبارت ثابت  هنگامی می) ۱   .تعادل استفاده كرد كه وا
كنش دارد) ۲   .زمان برقراری تعادل، بستگی به عوامل ترموديناميكی وا

كسيد جامد را از گرما دادن به كلسيم كربنات جامد در كوره) ۳   .آورند دست می به C827ای با دمای حدود در صنعت، كلسيم ا

  .شود تجزيه می C25كه از كلسيم كربنات تقريباً خالص تشكيل شده است، با سرعت بسيار ناچيزی در دمایسنگ مرمر ) ۴
  كدام عبارت درست است؟ - 189

كنش تا مرز كامل شدن پيشرفت می) ۱ گر مقدار عددی ثابت تعادل بسيار كوچک باشد، وا   .كند ا
كنش، معياری برای ) ۲ كنش استخارج قسمت وا   .تعيين سرعت و جهت پيشرفت وا
كنش تعادلی) ۳ گر در يک وا Qا K كنش در جهت رفت است باشد، الزمه   .ی برقراری تعادل پيشرفت وا
كنش گازی) ۴ گر در وا Kا  HIو 54 H I2 22   غلظتHI  ،H2 وI2 0/ترتيب برابر به 3/و ۳، 5   .كند موالر باشد، در جهت رفت حركت می 5

SOو در دمای ثابت، تعادل  L10در ظرفی به حجم -190 (g) O (g) SO (g)2 2 32 2 گر مطابق شكل مقـداری. برقرار است SOا (g)3 
   های زير باشد؟ يک از گزينه تواند كدام می xبه اين تعادل افزوده شود، 

۱(1
128  

۲(5
64  

۳(1
64  

۴(5
128  

  رو، كدام گزينه درست است؟ شكل روبهبا توجه به  - 191
كنش ) ۱   .توان از اصول استوكيومتری استفاده كرد می) ۳(در وا
كنش ) ۲   .است Kتر از  ی تعادل كوچک در لحظه Qمقدار ) ۴(در وا
كنش ) ۳ كنش انجام نشده است Kمقدار ) ۱(در وا   .بسيار كوچک است، به همين دليل وا
كنش ) ۴ گرچه در لحظه) ۲(در وا كنش ی ا   .است Kبرابر  Qدهنده و فراورده برابر نيست ولی  تعادل، غلظت وا

Aدر تعادل گازی -192 B2 كنيم، بنابراين  حجم ظرف را نصف می............   
    .شود برابر می ۲ثابت تعادل ) ۱
كنش ) ۲   .شود می (K)تر از ثابت تعادل  بيش (Q)خارج قسمت وا
  .كند شروع به مصرف شدن می Aی  ماده) ۳
كنش در جهت رفت جابه) ۴   .شود جا می وا
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  ؟شود نمیكدام عامل زير موجب افزايش توليد آمونياک در مقياس صنعتی  -193

كنش) ۲  به طريق مايع كردن NH3خارج كردن) ۱   ها دهنده افزايش غلظت وا
  كاهش دما) ۴    افزايش فشار) ۳

 

 ، )٢٢٣تـا  ٢٠٩ ی ، شماره٣ شيمی(٢زوج درسو ) ٢٠٨تا١٩٤ی، شماره٢شيمی(١زوج درس، لطفاً از بين سؤاالتیگرامداوطلب :توجه
 .را به انتخاب خود پاسخ دهيد یسرکفقط ي
  

  
  ؟نداردكدام تركيب زير پيوند كوواالنسی ـ كوئوردينانسی  -194

۱(SO3  ۲(NH
N)۴  فرم آلدهيد) ۳  4 O2  

  تر است؟ های ظرفيت در كدام تركيب زير بيش تعداد كل الكترون - 195
۱(CH O2  ۲(CH Cl2 2  ۳(HCN  ۴(NH3  

  تر است؟ های ناپيوندی در كدام گزينه كم الكترون های پيوندی به جفت الكترون نسبت جفت -196
۱(CO  ۲(SO Cl2 2  ۳(CO2  ۴(COF2  

  كدام عبارت درست است؟ -197
۱(I2 در دمای اتاق جامد است و در حالت مذاب و محلول رسانای جريان الكتريسيته است.  
I)در يد) ۲   .هستند I2های بدون بار و مستقل ی بلور، مولكول های سازنده ، ذره2(
  .ای با هم برابر است ای و دافعه اثر نيروهای جاذبهدر هنگام تشكيل پيوند كوواالنسی، ) ۳
  .ترين مقدار پايداری است ها در پايين ی جايگاه اتم دهنده طول پيوند نشان) ۴

  است؟ ۵های پيوندی برابر  الكترون در كدام تركيب زير، تعداد جفت - 198
۱(CS2  ۲(HNO3  ۳(NO Cl2  ۴(O3  

  تری است؟ كدام پيوند دارای انرژی بيش -199
۱(C H  ۲(C O  ۳(C C  ۴(C Cl  

  ی يونی قرار دارد؟ كوواالنسی و كدام پيوند در آستانهترين خاصيت  با توجه به جدول الكترونگاتيوی زير، كدام پيوند بيش -200
۱(P Si ،Si F    
۲(O F ،Si F  
۳(P Si ،Si O    
۴(O F ،Si O  

  كدام گزينه در مورد اتن درست است؟ -201
  .ی زحل از اتن مايع پوشيده شده است ترين ماه سياره سطح بزرگ) ۱
  .است ۷های پيوندی در آن برابر  الكترون جفتتعداد ) ۲
  .تر گياهان وجود دارد مانندی است كه در بيش ی هورمون ماده) ۳
  .نام ديگر آن استيلن است) ۴

كنش می ............با  ............ها  در اين چراغ. كنند های كاربيدی استفاده می ها اغلب از چراغ غارشناس - 202   .كند توليد می ............دهد و گاز  وا
۱(CaC2 ۳  كلسيم كاربيد ـ اتين ـ استيلن) ۲  ـ آب ـ اتين(CaC2 استيلن ـ اتين ـ اتن) ۴  ـ آب ـ اتن  

  كدام عبارت درست است؟ -203
الكترون پيوندی و ديگری دست كـم يـک اوربيتـال  تی پيوند دست كم يک جف دهنده آيد كه يكی از دو اتم تشكيل وجود می وقتی پيوند داتيو به) ۱

  .خالی داشته باشد
  .ها تعلق دارد ی هيدروژن دهد كه بار موجود به همه های چند اتمی نشان می ی موجود در اطراف يون كروشه) ۲
Oطول پيوند O3در مولكول) ۳ O تر از طول پيوند كوتاهO O است.  
كنش از تخليه) ۴ كسيژن مولكولی طی وا Oی الكتريكی ا O2 33   .آيد دست می اوزون به 2

Cl P O F Si اتم  
۳  /2 1  /3 5  ۴  /1   الكترونگاتيوی  8

)208تا  194سؤاالت ( 2شيمي 

ی الكتريكیتخليه
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C(CH  رو كدام است؟ نام تركيب روبه - 204 ) CH CH(CH ) CH(C H )CH  3 3 2 3 2 5 3 

۱(, , ,5 4 2 ,اتيل ــ ۲) ۲    ـ تترامتيل هپتان2 ,5 5   متيل هگزان ـ  تری3
,ـ اتيل ـ۵) ۳ ,4 2 ,)۴  متيل هگزان ـ تری2 , ,6 6 4   ـ تترامتيل هپتان3

  رو درست است؟ ی شكل روبه كدام عبارت درباره -205

Cفرمول مولكولی آن) ۱ H O8 8     .است 4
  .ک گروه عاملی استری استدارای ي) ۲
      .دارای يک گروه عامل الكلی است) ۳
  .دارای يک گروه عاملی اسيدی و يک گروه عاملی آلدهيدی است) ۴

 ؟نداردفرمول كدام تركيب آلی با نام پيشنهاد شده، مطابقت  - 206

  استيک اسيد:  ) ۲  متيل استات:  ) ۱

  

  متيل اتر دی:  ) ۴  استالدهيد:  ) ۳

 يک كتون است؟ ترتيب از راست به چپ يک استر و كدام های زير به تركيبيک از  كدام -207

A)                        B)
 

 

C)                              D)  

۱(A ،D  ۲(C ،D  ۳(C ،B  ۴(A ،B 

 ی نفتالن درست است؟ كدام عبارت درباره -208

Cدارای فرمول عمومی) ۱ H8   .با بنزن ايزومر ساختاری است) ۲  .است 10

  .های آن آروماتيک و ديگری غيرآروماتيک است يكی از حلقه) ۴  .است صورت  فرمول ساختاری آن به) ۳

  

  
  

   ............ جز بههای زير مطالب درستی هستند،  در مورد اتانول تمام گزينه - 209
  .ترين حالل آلی صنعتی است مهم) ۱
  .شود با حل شدن آن در آب، همواره يک محلول سيرنشده حاصل می) ۲

  .است C100تر از برخالف هگزان كم atm1ی جوش آن در فشار نقطه) ۳
  .نام ديگر آن الكل ميوه است) ۴

22/كنيم، در نتيجه سرد می C20را تا C70ی پتاسيم نيترات در دمای گرم محلول سيرشده ۵۰ -210 . گرم نمک از محلول رسوب خواهد كرد 5

گر انحالل   چند گرم خواهد بود؟ C20پذيری اين نمک در دمای گرم آب باشد، انحالل ۱۰۰گرم در  ۱۴۰برابر  C70پذيری پتاسيم نيترات در ا
۱ (۳۶    ۲ (۱۰۴    
۳ (۳۲    ۴ (۱۰۸  

  .)است C20دما ثابت و برابر(های زير است؟  يک از مخلوط گرم آب از نظر تعداد فاز شبيه كدام ۲۰۰گرم هگزانول در  ۳مخلوط  - 211
0/)۲    گرم آب ۵۰گرم استون در  ۲۰) ۱   گرم آب ۲۰گرم نقره كلريد در  2
  گرم آب ۱۰۰گرم هيدروژن كلريد در  ۳۰) ۴    گرم آب ۵۰گرم شكر در  ۵۰) ۳

)223تا  209سؤاالت ( 3شيمي 
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   ............گرم كنيم،  C40داشته باشيم و سپس آن را به آرامی تا دمای C20ای از آمونيوم نيترات را در دمای هرگاه محلول سيرشده -212
  .آيد درمی  صورت سيرنشده محلول به) ۲  .شود يک محلول فراسير شده تهيه می) ۱
  .شود مقداری آمونيوم نيترات به شكل جامد از محلول جدا می) ۴  .ماند صورت سيرشده باقی می به محلول) ۳

  كدام بيان درست است؟ -213
  .شود تولوئن تركيبی ناقطبی است و برخالف نفتالن در آب حل نمی) ۱
  .شود تری در آب حل می ـ بوتانول در مقايسه با اتانول به مقدار كم۱) ۲
  .تر است ولكول آب با مولكول اتانول از پيوند هيدروژنی دو مولكول آب ضعيفپيوند هيدروژنی م) ۳
  .تر است تر و از پيوند هيدروژنی ضعيف ی دوقطبی ـ دوقطبی قوی ای يون ـ دوقطبی از جاذبه ی بين ذره جاذبه) ۴

  كند؟ پوشی را بهتر توصيف می كدام گزينه، فرايند آب -214
    انحالل يک تركيب يونی در آب) ۱
  ديگر های آب از يک دا شدن مولكولج) ۲
  های آب ی مولكول های يک تركيب يونی به وسيله احاطه شدن يون) ۳
  های آب های يک تركيب يونی و مولكول برقراری پيوندهای هيدروژنی ميان يون) ۴

  است؟ نادرستر آب  يک از مطالب زير در مورد فرايند حل شدن يک تركيب يونی د كدام - 215
  ها پوشی يون ی آب نظمی در مرحله افزايش بی) ۲  مقداری انرژی در شكل گرمای  مبادله) ۱
  ها پوشی يون ی آب كاهش آنتالپی در مرحله) ۴  ی بلوری تركيب يونی ی فروپاشی شبكه نظمی در مرحله افزايش بی) ۳

پذيری  گرم آب و انحالل ۱۰۰گرم در  ............و  ............ترتيب برابر  به C40و C20دماهای در atm1در فشار ثابت CO2پذيری گاز انحالل -216

  .گرم آب است ۱۰۰گرم در  ............و  ............ترتيب برابر  به atm8و atm4در فشارهای C20در دمای ثابت O2گاز
۱(/0 0/ـ 169 0/ـ 097 0/ـ  018 036  ۲(/0 0/ـ 194 0/ـ 097 0/ـ 018 036  
۳(/0 0/ـ 169 0/ـ 097 0/ـ  018 027  ۴(/0 0/ـ 194 0/ـ 097 0/ـ 018 027  

/موالل سديم هيدروكسيد برابر ۲چگالی يک نمونه محلول  -217 g mL 11 شونده وجـود دارد؟ در نيم ليتر از اين محلول چند گرم حل. است 35

(Na , O , H g mol )    123 16 1  
۱ (۸۰  ۲ (۶۰  ۳ (۴۰  ۴ (۵۰  

gسديم هيدروكسيد در آب محلولی با غلظتاز حل شدن مقداری  - 218
L

/و چگالی 448
g

mL
1 شـونده  چگـالی حل. دسـت آمـده اسـت به 12

gبرحسب
mL

  كدام است؟ 

۱(/1 36  ۲(/1 24  ۳(/1 08  ۴(/0 92  
/چگالی استون را(حجمی استون در آب معادل چند درصد جرمی است؟  %40محلول -219 g mL 10   ).در نظر بگيريد 8

۱(/34 7%  ۲(/45 4%  ۳(/29 3%  ۴(/52 8%  
  .دارد ............ی  رابطه) نيز(و با غلظت  ............ی  درصد تفكيک يونی يک محلول با دما، رابطه - 220

  وارونه ـ مستقيم) ۴  مستقيم ـ وارونه) ۳  وارونه ـ وارونه) ۲  مستقيم ـ مستقيم ) ۱
 است؟ نادرستكدام گزينه در مورد تولوئن  -221

  .شود سنگ يافت می به مقدار زياد در قطران زغال) ۲    .گير است آتشرنگ و  مايعی بی) ۱
  .عنوان حالل در صنايع مختلفی چون رنگ و رزين كاربرد دارد به) ۴    .يک كربوهيدرات آروماتيک است) ۳

20/ی بلور برای فروپاشی شبكه - 222 گر بر. كيلوژول گرما الزم است ۲۴۹گرم ليتيم نيترات  7 كيلوژول  ۱۰۴اثر انحالل يک مول از اين تركيب يونی  ا
Li)پوشی اين تركيب يونی چند كيلوژول بر مول است؟ گرما آزاد شود، آنتالپی آب , N , O g mol )    17 14 16 

۱(145  ۲(353  ۳(726  ۴(934  
 . ............ جز بهيابد،  سطح انرژی تمام مواد زير به هنگام حل شدن در آب كاهش می - 223

  اتانول) ۴  هيدروژن كلريد) ۳  پتاسيم نيترات) ۲  كلسيم كلريد) ۱
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