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ام اس بوك

در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟  1

در کوهی بلند قریب هزار خانۀ زاغ بود و آن زاغان را ملکی بود. 

اقوال پسندیده، مدروس گشته و حرص غالب و قناعت مغلوب. 

اگر خردمندي به قلعه پناه گیرد و ثقت افزاید، البته به عیبی منسوب نگردد. 

در چنین ورطه اي اگر نه تصّرفات والیت شیخ دستگیر او شود، خوف ذوال ایمان باشد. 

همۀ بیت ها به جز بیت .................. به مفهوم «وحدت وجود» اشاره دارد.  2

 حق اندر وي ز پیدایی است پنهان  جهان جمله فروغ روي حق دان

 که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم  پیرهن می بدرم دم به دم از غایت شوق

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند

 عجایب نقش ها سازي سوي خاك  فروغ رویت اندازي سوي خاك

چند تا از واژه هاي قافیۀ ابیات زیر وابستۀ گروه اسمی هستند و نه هسته؟   3
این عوعو سگان شما نیز بگذرد   الف) در مملکت چو غّرش شیران گذشت و رفت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد  ب) بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت 
ناچار، کاروان شما نیز بگذرد  ج) زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت 

تأثیر اختران شما نیز بگذرد  د) اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن 
تا سختی کمان شما نیز بگذرد  ه) بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم 

هر پنج تا  چهار تا  سه تا  دو تا 

در کدام بیت، آرایۀ «حسن تعلیل» به کار رفته است؟  4

ُپر بی دالن شد باغ ها، آخر بگو دلدار کو آمد بهار عاشقان، معشوق گل رخسار کو     

دلش را چون فلک، زیر و َزبر کرد نیاِیش در دِل خسرو اثر کرد       

که اندر خاك می جویند ایّام جوانی را خمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده       

زشاخ هاي بقا بعد از این چه بهره برم در این چمن که ز پیري خمیده شد کمرم    

کدام گزینه متفاوت است؟  5

 عیب ها برگرفته زیر بغل اي هنرها نهاده بر کف دست 

 نباید مرا چون تو دستار نغز خرد باید اندر سر مرد و مغز 

 که چون طاووس از غفلت نظر بر بال و پر داري ز عیب پیش پا افتادة خود نیستی واقف 

فرزند خصال خویشتن باش   چون شیر به خود سپه شکن باش

کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «الهی فضل خود را یار ما کن / ز رحمت یک نظر در کار ما کن» ارتباط معنایی ندارد؟  6

 در رحمت و فضل او نگه باید کرد  بر طاعت و خیر خود نباید نگریست

 به فضل خویشتن بخشی نجاتم  تو امید منی اندر صراطم

 تضرع کنان را به دعوت ُمجیب  فرو ماندگان را به رحمت قریب

تا تو ادب بخواندي در تو ادب ندیدم خامش کن اي برادر فضل و ادب رها کن
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آرایه هاي شعر «و صداقت // شیرین ترین لبخند // بر لبان ارادة توست» در کدام گزینه درست آمده است؟  7

استعاره، تشبیه، حسن تعلیل  مراعات نظیر، حس آمیزي، تضاد  مراعات نظیر، حس آمیزي، استعاره تشبیه، تشخیص، جناس 

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ.................. آرایه هاي «تشبیه، تشخیص و حسن تعلیل» مشهود است.  8

ز بس خجل شده در روزگار خندة تو  دهان غنچه به لب ُمهر دارد از شبنم 

که کوه درد به دل صاحب  سخن دارد  ز ناله اي که کند خامه می توان دانست 

 اي دیده تو خود را به هزار آب همی شوي   تا بوك سزاوار شوي دیدن او را 

زان روي جهانی به جمالش نگران شد  ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی 

ساخت منفی کدام فعل در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟  9

داشتیم می نوشتیم: نمی نوشتیم دارند می نگارند: نمی نگارند خواهند خواند: نخواهند خواند داشتیم می رفتیم: نمی رفتیم

در کدام یک از گزینه هاي زیر توصیه به مفهوم عبارت «به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مباش تا گندم نماي جوفروش نباشی» دیده نمی شود؟  10

 آن که او عالم ِسّر است بدین حال گواست   ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق 

 ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم  پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت

 حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو  آتش ُزهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

 من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم  دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگوي

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  11

زبان ها سبز در تسبیح سبحان درختان در سراندازي چوشیخان  

طایران تسبیح خوان بر هر شجر   سرخوش از کیفیت باد سحر  

نعل سم سمند تو محراب عاشقان   ذکر لب و دهان تو تسبیح بیدالن  

زیرا که کرد فاخته بر سرو مؤِذنی   نرگس همی رکوع کند در میان باغ  

معنی چند واژه درست است؟   12
فروغ: پرتو / یله: پشتوانه/ ورطه: گرداب/ خیره: لجوج/ نیلوفري: الجوردي/ تعلل: درنگ کردن/ زهی: آفرین/ زهره در: بسیار ترسناك/ نمط: روش/

هنگامه: زمانه/ حضیض: جاي پست در زمین/ عمارت: آبادانی

هشت نه ده هفت

در کدام بیت آرایۀ ادبی «حسن تعلیل» دیده می شود؟  13

 حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی   بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد

در کوي او گدایی بر خسروي گزیدن    دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن 

تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري  ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست  مثل عکس رِخ مهتاب که افتاده در آب 

کدام گزینه با حدیث شریف «حاِسبوا َقبَل َأن ُتحاِسبوا» تناسب معنایی کمتري دارد؟  14

 امروز خود حساب نباشد کسی چرا؟  چون دادنی است روز قیامت حساب خود

 که ماند از پس و روز حساب در پیش است  حساب کردة خود کن حساب در چه کنی

 کوته ز پرسشی ستم بی حساب اوست  روز حساب اگرچه ندارد نهایتی

 دیگري در حساب گیرد سخت  پیش از آن کن حساب خود که تو را
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در کدام گزینه طنین حاصل از واج آرایی با معناي بیت ارتباطی دارد؟  15

که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم جهان فانی و باقی فداي عارض ساقی  

جز ناله هاي زار چه آرد هواي ناي آرد هواي ناي مرا ناله هاي زار

هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد  جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

که از دستشان دست ها بر خداست ریاست به دست کسانی خطاست  

در تمامی گزینه ها به استثناي گزینۀ  ..................  آرایۀ کنایه مشهود است.  16

نزدیک آفتاب وفا می فرستمت اي صبحدم ببین به کجا می فرستمت

پاي دیوار ملک خویش بکند   پادشاهی که طرح ظلم افکند  

دیده سیه کرده شده زهره در   نعره برآورده فلک کرده کر  

 به خشم از جهان روشنایی ببرد  سپهبد عنان اژدها را سپرد

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی بیشتري دارد؟   17
 حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی»   «بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد 

 شرمی از جلوة آن سرو قباپوشش باد   سرو اگر جلوه کند با تن عریان به چمن 

 به هیچ کار نیاید حیات بی حاصل  اگر همین خور و خوابست حاصل از عمرت 

 خجلت از نخِل دل بی ثمر خود داریم   خشک گردید و نشد طفلی از او شیرین کام 

 تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسن تري  تا که  سرو از شرم قّدت قد خود پنهان کند 

مفهوم کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟  18

پشت ندارد چو شمع او همگی روست روست نقش وفا وي کند پشت به ما کی کند

 ذّره خورشید شود از اثر یک رنگی  قطره از بحر نماید سفر یکرنگی 

بهتر از زهدفروشی که در او روي و ریاست   باده نوشی که در او روي و ریایی نبود 

 هرکه در کوي بتان خاك شود هّمت او   خسرو از خاك کف پاي بتان گشت، چه باك 

در همۀ ابیات به جز بیت .................. حذف به قرینۀ معنوي صورت گرفته است.  19

ابر رحمت بر تو باران سال و ماه /  روح راحت بر روان والدین فروغ راي تو مصباح راه هاي مخوف /  عنان عزم تو مفتاح ملک هاي حصین

چنان که در نظري در صفت نمی آیی / منت چه وصف بگویم تو خود در آینه بین بخت را با دوستانت اتفاق / چرخ را با دشمنان حرب حنین

کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟   20
«اگر غم و شادیت بَود، به آن کس گوي که او تیمار غم و شادي تو دارد.»

بنشین و َدمی به شادمانی گذران   برخیز و مخور غم جهان گذران  

این غم دل را دل غمخواره جوي   دست برآور ز میان چاره جوي

بر در خانۀ خیال مگرد   گرد بیهوده و محال مگرد  

خون گشت و نیافت، روزگاري می جست آن دل که نشان غم گساري می جست

عّین َغْیَر الُمناسب للفراغ:   21
« .................. َتالمیُذ ُمْجَتِهدون.»

أْنُتّن   نَْحُن   ُهم   أنُتم  

حیح للفراغ: «َقد  ..................  اُهللا المؤمنیَن ِمن الُظلِّمات إلی النِّور!» 22  َعیِّن الصَّ

ُخروُج أخَرَج          َیخُرُج          َخَرَج     

عیِّن الّصحیح :   23
«خمسۀ  و ثمانون ناقص ثالثۀ و سبعوَن یساوي: ...»

حادي عشر   أحد عشر   ثانی عشر   اثنا عشر  
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حیح: َعّین الصَّ  24

رس!  البان ُیطالِعاِن الدَّ هذاِن الطِّ رس!  البان ُیطالِعاِن الدَّ هاتاِن الطِّ البون ُتطالُِبوَن الُکُتَب!  هؤالء الطَّ البتان َیْذَهباِن إلی المدرسِۀ!  هاتاِن الطِّ

25  عیِّن الخطأ فی صنع فعل أمٍر:

ُتعلَّمین - َعّلمی َتنَکِسروَن - اِنَکِسروا َتَتقابَُل - تَقابَْل ُتضاِرُب - اُضارْب

26  أّي المنتخُب فی باب َتَفعُّْل؟

َتَتعاَمُل م ُتَحرِّ َیَتقابالِن َتَتکلَّمون

27  َعّین الخطأ فی المترادف و المتضاد:

اِسَتطاَع  َقدر  ِمن َفضِلک  عفواً  َقُرَب  بَُعدَ  ==≠≠ساِئل  جاِمد 

ۀ!» غۀ العربیِّۀ إلی الفارسّیۀ مستعینًا بمعجٍم عربّی - فارسّی فی المکتبِۀ العامِّ ا َقصیرًا باللِّ 28  عّین الّترجمۀ الّصحیحۀ: «ترجمُت نص

متنی کوتاه به زبان عربی را با استفاده از فرهنگ لغت فارسی - عربی در کتابخانه به عربی ترجمه کردم!  

 یک متن کوتاه عربی را در کتابخانۀ عمومی با کمک لغت نامۀ فارسی - عربی به زبان فارسی ترجمه کردم!

متنی کوتاه به زبان عربی را با کمک فرهنگ لغتی عربی - فارسی در کتابخانۀ عمومی به فارسی ترجمه کردم!

متن کوتاِه به زبان عربی را با کمک فرهنگ لغت عربی - فارسی در کتابخانۀ عمومی ترجمه می کردم!

29  ماهو الخطأ فی الّساعۀ؟

 ( )   الساعۀ العاشرُة و عشرون دقیقًۀ اآلن! (  الساعۀ الحادیۀ َعشَرة إّال عشر َدقائق اآلن! (

 ( )  الساعۀ السابعۀ إّال ربعًا اآلن! (  الساعۀ الثانیُۀ َعشَرة و َعشَر َدقیقۀ اآلن! (

10 : 50′10 : 20′

12 : 10′8 : 45′

30  َأيُّ َمجموَعٍۀ َمِن الَکلماِت لها َمعنی ُمَتشابٌِه؟

ُغصون، َأشجار، ُجذور   َز، أْوَجَد، َجَعَل   َجهَّ ضیاء، نَِضَرة، زاَن  َجذَوة، َشرَرة، نار  

َعّین العبارة التی فیها جمع الّتکسیر:  31

ذو حکمٍۀ بالغٍۀ / و قدرٍة بالغٍۀ فیها ضیاٌء و بها / حرارٌة منتشرة  و اْنُظر إلی الَغْیم َفمن / أْنَزل منه َمَطره  اُْنُظْر لِتَک الّشجرة / ذات الغصوِن النََّضرة 

32  َأيُّ َترَجمٍۀ َغیُر َصحیَحٍۀ؟

  إذا کاَن اْثناِن َیَتناَجیان َفال َتْدُخْل بَْیَنُهما.  اگر دو نفر با هم رازي می گفتند، پس میان آن ها دخالت نکن.   

 َیْلَعُب َأَحَد َعَشَر الِعبًا فی ریاَضِۀ ُکَرِة اِْلَقَدِم.  یازده بازیکن در ورزش فوتبال بازي می کنند.

 َسْبٌع َیجري لِْلَعْبِد َأْجَرُهنَّ َو ُهَو فی َقبِرِه بَْعَد َموِتِه.  پاداش هفت چیز در حالی که پس از مرگش در گورش است براي بنده جاري است. 

 َثمانیَن فی اْلِمَئِۀ ِمْن َموجوداِت اْلعالَِم َحَشراٌت.  هجده درصد موجودات دنیا حشره هستند. 

رجوَن، َتحتفلیَن، َتْشَتِغْلَن»؟ 33  ما ُهَو األمر ِمْن « َتَتخَّ

جوا، اِْحَتِفلی، اِْشَتِغلَن  جوا، اِْحَتِفْل، اِْشَتِغْل  َتتَخرجوا، اِحتِفلی، اِشَتِغْل  َتَخرَّ ْجُتم، اِْحَتِفْل، اِشَتِغْلَن  َتَخرَّ  َتَخرَّ

34  عیِّن فعًال مضارعًا وقوعه هو نتیجۀ طَلب:

 اُسکت لحظۀ فإنّک ال تسمع کالمی أبداً!   إذا کان اثنان یتناجیان فال تدُخل بینهما!   «واْحلل عقدة من لسانی یفَقهوا قولی»   «أ یحسُب اإلنسان أن ُیترك ُسدًي»  

عیِّن الّصحیح فی الترجمۀ:    35
ب!» ل إلی غصون نضرة، و ال یتعجَّ «من ذا الّذي یشاهد الشجرة تنمو من حّبۀ صغیرة و ُتبدَّ

چه کسی است آنکه نگاهش به درختی بیفتد که از دانه اي کوچک رشد کند و به شاخه هاي سرسبز تبدیل شود، اّما تعّجب نکند! 

او کسی است که درختی را که از یک دانۀ کوچک رشد کرده و به شاخه هایی تازه تبدیل شده مشاهده می کند، ولی تعّجب نمی کند!

او کسی است که نگاه می کند به درخت که از دانه اي کوچک نمو کرده و تبدیل به شاخه هاي تر و تازه شده، ولی تعّجب نمی کند! 

کیست آنکه درخت را ببیند که از یک دانۀ کوچک نمو می کند و به شاخه هایی تر و تازه تبدیل می شود، و تعّجب نکند! 
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عّین (النون) لیَس من الحروف األصّلیه للفعل:  36

ال َیسَخْر قوٌم من قوٍم عسی أن یکونوا خیراً منهم...   یا اّیها الذیَن آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظّن ...  

َتنَصحنا آیات القرآن و تقول: ال تعیبوا اآلخریَن ...   علینا أْن نبتعَد عن الَعجب و أْن ال نذُکَر عیوب اآلخرین ...  

عین خبر من نوع الجملۀ الفعلیۀ:  37

هم مشغولون بمطالعۀ الدروس فی المدرسۀ!   أحّب عباداهللا أنفعهم لعباده!  

والدنا أوصانا بالصالحات فی حیاتنا!   تلک األماکن التاریخیۀ لمشاهدة الّسیاح!  

عیِّن الّصحیح فی إستعمال العدد و المعدود:  38

اُرید أن أکتب الثامن عشر سطراً فی صفحٍۀ!   إّن الیوم سّتۀ من األسبوع هوالخمیس!   قرأُت الصفحۀ األّول من الکتاب!   کیف خلق اهللا سبع الّسماوات طباقًا!  

ما هو غیرالمناسب للفراغات:  39

للغراب صوت یحّذر به بقیۀ الحیوانات حتی ..................سریعًا! (تبتعَد)   القط  ..................جرحه عدة مّرات حتی یلتئم! (َیلعق)  

للبطۀ غدة طبیعّیۀ فال ..................جسمها بالماء! (یؤّثر)   البومۀ تستطیع أن .................. رأسها مئیتن و سبعین درجۀ! (تدیَر)  

عیِّن الّصحیح حول الَعَدد فی العبارات التالیۀ:  40

فی الیوِم السادِس و الثالثیَن َخَرْجنا ِمن البیِت. (سی و شش)  نَحُن نَْبقی ِفی القریِۀ َخْمسَۀ عشَر یومًا. (پانزدهمین) 

َأربعوَن بِالمئۀ ِمن الکتب کانت قدیمّیۀ. (چهل دهم)  الطالباُت یقرأَن ثمانی و عشریَن صفحًۀ کّل یوٍم. (بیست و هشت) 

دوست داشتن فضائلی مثل صداقت و کرامت  بیانگر وجود .................. در انسان است.  41

قوة عقل سرشت خداآشنا وجدان اخالقی گرایش به خیر و نیکی

اهداف انسان با توجه به روحیۀ بی نهایت طلبش برخالف حیوانات و گیاهان کدام یک از ویژگی هاي مطرح را ندارد؟  42

معین و محدود پایان ناپذیر و تمام نشدنی 

عدم توقف به هنگام رشد و کمال  فزون تر شدن عطش او در دستیابی به خواسته هایش 

منشأ اختالف در انتخاب هدف  چیست و کدام دسته از هدف ها براي زندگی ما ضروري است؟  43

نوع  نگاه و اندیشۀ انسان - اهداف اصلی و فرعی نوع عمل  و رفتار انسان - فقط اهداف اصلی

نوع  نگاه و اندیشۀ انسان- فقط اهداف اصلی نوع عمل  و رفتار انسان - اهداف اصلی و فرعی

در مورد اهداف اصلی و فرعی کدام مورد درست است؟  44

هدف هاي فرعی غیرضروري و هدف هاي اصلی ضروري هستند.

 ضرورت دارد که هدف هاي اصلی مانع رسیدن به هدف هاي فرعی نباشند.

هم هدف هاي پایان پذیر و هم پایان ناپذیر براي زندگی ما ضروري هستند.

هدف هاي پایان پذیر را می توان به جاي هدف هاي پایان ناپذیر قرار داد، به شرط آن که وابسته به آن ها شویم.

45  کدام مطلب در مورد عالم برزخ صادق نیست؟ 

حقیقت وجود انسان پس از مرگ از آگاهی و شعور برخوردار است. روح و جسم انسان ها توسط مالئکه بی کم و کاست دریافت می شود.

مدسازي هاي غلط موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرد، در عالم برزخ می شود. مرحلۀاول پاداش انسان هاي پاك و پاکیزه در عالم برزخ آغاز می شود.

از دقت در کدام آیه، «آگاهی انسان بر کاستی هاي انجام وظایف خویش» مفهوم می گردد؟ (با تغییر)  46

«حّتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما َترکُت»   «کال انّها کلمٌۀ هوقائلها و من ورائهم برزّخ الی یوِم ُیبعثون»  

«من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»   «ُیَنبؤا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اَّخر» 

براي انسانی که گرایش به .................. دارد، از بین رفتن شادابی و نشاط از زندگی، .................. انکار معاد است.  47

کمال - معلول  جاودانگی - معلول  جاودانگی - علت  کمال - علت 
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نَْیا نَُموُت َونَْحَیا...» از زبان چه کسانی است و این سخن را چگونه می گویند؟ آیۀ شریفۀ «و قالو َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ  48

مشرکان - از روي علم نمی گویند. مشرکان - با توجه به علوم مادي می گویند.

کافران - از روي علم نمی گویند. کافران - با توجه به علوم مادي می گویند.

کدام مانع در مسیر کمال، آدمی را از پیروي عقل باز می دارد و این مانع در بیان امام علی «ع» با چه توصیفی آمده است؟  49

نفس امّاره - دشمن آشکار   شیطان - دشمن آشکار   شیطان - دشمن ترین دشمن   نفس امّاره - دشمن ترین دشمن  

کدام عبارت نشانگر آن است که قرآن کریم قدرت خداوند در برپایی قیامت را به طور محسوس تري ارائه کرده است؟   50

«براي ما مثلی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود. گفت کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند». 

«خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم، ... زنده شدن قیامت نیز چنین است». 

«خداوند به ُعَزیر نبی (ع) فرمود: «و اینک ببین که خداوند چگونه اعضاي پوسیده و متالشی شدة االغ را دوباره جمع آوري و زنده می کند».

«آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند، با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟» 

تعبیر قرآن کریم از کسانی که به هدفی باالتر از لذت هاي مادي و سرگرم شدن به آن ها نمی اندیشند، چیست؟  51

آن ها کسانی هستند که هدف اصلی را به  جاي هدف فرعی قرار داده اند.

اینان مصداق همان کسانی هستند که بهترین و با ارزش ترین دارایی خود را صرف کارهاي کم ارزش می کنند.

آنان کسانی هستند که با رفتن در راه شیطان از خداوند دور شده اند.

اینان کسانی هستند که به حیات دنیوي راضی شده و به آن آرام گرفته اند.

کدام آیه با حدیث گهربار پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» ارتباط نزدیک تري داشته و هموار شدن راه آزادي انسان ها  52
در کدام حدیث بیان شده است؟

 «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لعب و إن الّدار اآلخرة لهی الحیوان»  - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقاء آفریده شده اید».

 «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لهب و إن الّدار اآلخرة لهی الحیوان» - «من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم».

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون» - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقاء آفریده شده اید».

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون»  - «من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم».

گرایشی که سبب می شود انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان داده و آنگاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند، در کدام  53
آیۀ شریفۀ نمود دارد؟

«ونفس و ما سّواها فَالهمها فجورها و تقواها»   «و ال أقسم بالّنفس الّلواّمه»  

«لهی الحیوان لو کانوا یعلمون»   «انّا هدیناُه السبیل اّما شاکرا و اّما کفورا»  

اینکه انسان عالوه بر اعمالی که خود انجام داده، مسئولیت اعمالی را که دیگران پس از او و به پیروي از او انجام می دهند را نیز به عهده دارد، با  54
پیام کدام آیۀ شریفه مرتبط است ؟

الّلـه ال ِإله ِإال هو لیجمعّنکم ِإلى یْوم اْلقَیامۀ ال ریب فیه ومن أصدق من الّلـه حدیثا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت ...  

ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی األرض   ینّبوا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر 

 55
دربارة عالم برزخ چند مورد صحیح است؟

الف) فرشتگان حقیقت وجود انسان که همان نفس و روح و جسم است را توّفی می کنند.
ب) در این عالم انسان با فرشتگان گفت وگو می کند ولی پاسخشان را نمی شنود.

ج) ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا ،پس از مرگ نیز همچنان برقرار است.
د) پروندة اعمال برخی از اعمال انسان پس از مرگ بسته نمی شود و همچنان گشوده است.

1234

عبارت شریفۀ : «لهی الحیوان» از دیدگاه کسانی است که مرگ را چه چیزي می دانند و اتالق آن به زندگی در کدام عالم است؟  56

انتقال - دنیاي مادي  انتقال - سراي آخرت  زوال - دنیاي مادي  زوال - سراي آخرت 
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پیامبر اکرم (ص) دربارهء کسی که سنت نیکی در جامعه جاري می سازد، می فرمایند: «تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند...»  57

ثواب آن اعمال را به حساب عامل می گذارند و اجر ُمَبدَّع را کم می کنند. ثواب آن اعمال را به حساب ُمَبدَّع می گذارند و اجر عامل را کم می کنند.

ثواب آن اعمال را به حساب ُمَبدَّع می گذارند و بدون اینکه از اجر عامل کم کنند.  ثواب آن اعمال را به حساب عامل می گذارند و بدون اینکه از اجر ُمَبدَّع کم کنند. 

کدام گزاره به ترتیب معّرف «عامل بیرونی کمال انسان» و «عامل درونی سقوط او» است؟  58

خداوند از عامل بیرونی خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد. - و سوگند به نفس مالمت کننده

خداوند پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما فرستاد. - دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست.

قرآن کریم عامل بیرونی این حالت را نفس لوامه یعنی نفس سرزنش گر نامیده و به آن سوگند خورده است. - انسان ها را براي رسیدن به لذات زودگذر دنیایی به گناه دعوت
می کند.

خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید سپس راه رستگاري و شقاوت را به ما نشان داد تا از شقاوت دوري کنیم. -« شیطان می خواهد به وسیلۀ شراب و قمار در میان شما
عداوت و کینه ایجاد کند.»

بیت «اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟» به انتخاب .................. به عنوان .................. اشاره  59
دارد.

خداوند - هدف برتر دینی  آخرت - هدف برتر دینی  آخرت - هدف برتر زندگی  خداوند - هدف برتر زندگی 

چند مورد از موارد زیر در ارتباط با موانع و سرمایه هاي انسانی، با یکدیگر تطابق دارند؟   60
الف) دشمن قسم خوردة انسان : شیطان 
ب) دشمن ترین دشمن انسان : شیطان 
ج) نفس سرزنشگر انسان : نفس اّماره

سه مورد هیچکدام دو مورد یک مورد

61  Nowadays, many people are  .................. nature. They pay more attention to our world.

destroying taking care of  endangering hurting

62  There are only a few Iranian cheetahs ..................  .

appropriate  clean amazing alive

63  This is a cheap and simple process;  .................. , there are some problems.

however also and especially

64  Do we know any kind of animal that  .................. at night?

hears  dies out  hurts hunts

65  A:"She passed the university entrance exam." B:"What .................. study?"

are she  will she was she is she going to

66  A:"Has he bought the paint?"     B:"Yes. He .................. decorating soon."

will start started is going to start  is started  

67  I  .................. with you in a minute. I am just preparing something in the kitchen.

am going to be  am be will be

68  Which underlined word is NOT CORRECT in the following sentence? 

The policeman get together every Friday to talk about recent events.

policeman Friday  about events
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69  The number of traffic accidents that ends to death has increased in .................. years.

injured interested simple recent 

70  Can you see .................. in front of the building?

tall boy young people very old man my car new

71  James felt more .................. about his future after his chat with his professor.

boring beautiful hopeful friendly

72  There's a real .................. that the region's forests will have disappeared completely in the next 50
years.

danger attention building nature

73  Wildlife officials estimate thousands of native animals, including koalas, have been killed or
.................. in the fires.

increased divided protected injured

74  The .................. of police officers has increased enormously during the past 10 years.

nature future number hunter

75  There’s a real .................. that the region’s forests will disappear completely in the next 50 years.

attention danger hunter nature

76  Which sentence is grammatically WRONG?

Look! The mice is eating the cheese. Why are your sisters going to travel? 

One man is talking to those women. One of the shoes was near the door.

77  A: Excuse me, sir. Can you help me open this door? 

B: Ask the man over there. He .................. you.

will help is going to help helped help

78  The plane leaves at 2:30. It is 2:15 now and you are still at home. You .................. late, actually.

will be are going to be were has been

79  The family gets almost all the red meat it needs for a whole year during ……………… season.

hunting planning dividing hoping

80  

A: Oh, no. There’s no fruit in the basket.

B: Don’t worry. I ……………… some this morning. It’s in that plastic bag.

bought will buy am going to buy buy

به طور معمول، .................. در سمت راست بدن انسان قرار ندارد.   81

کیسۀ صفرا دریچۀ پیلور دریچۀ انتهاي مري  رودة کور

پروانۀ مونارك با کمک کدام یاختۀ خود، جهت مقصد را تشخیص می دهد؟  82

ماهیچه اي پیوندي پوششی عصبی

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  83

علوم تجربی قادر  به مهار  همۀ بیماري ها می باشد. علوم تجربی می تواند به همۀ پرسش هاي انسان پاسخ دهد.

علوم تجربی فقط فرایندهایی را بررسی می کند که قابل مشاهده باشد. 8علوم تجربی دربارة خوبی و بدي می تواند نظر دهد.
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کدام یک از گزینه هاي زیر از ویژگی هاي همۀ جانداران محسوب نمی شود؟  84

موجودات کامًال شبیه به خود را ایجاد می کنند. به محرك هاي محیطی پاسخ می دهند.

می توانند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارند. رشد و نمو می کنند.

پایین ترین سطح ساختاري حیات که همۀ فعالیت هاي زیستی در آن انجام می شود، .................. نام دارد.  85

اندام یاخته بافت فرد

غلیظ

یاخته جانوري

ورود آبمحیط رقیق

86  اگر یک یاخته ي جانوري را در  محیطی رقیق تر از سیتوپالسم قرار دهیم؛ .................. 

یاخته ي جانوري می ترکد. یاخته ي جانوري چروکیده می شود.

میزان زیادي آب از یاخته خارج می شود. هیچ تغییري اتفاق نمی افتد.

در  غشاي پایۀ موجود در بافت پوششی؛ ..................   87

ممکن نیست  دیده شود. رشته هاي گلیکو پروتئینی دیده نمی شود.

ممکن است یاخته هاي استوانه اي دیده شود. راکیزه دیده می شود.

DNA

چند مورد از عبارت هاي زیر در رابطه با لولۀ گوارش انسان به نادرستی بیان شده اند؟   88
الف) لوله گوارش لوله اي پیوسته است که از دهان تا مخرج ادامه دارد. 

ب) بنداره ها، از جنس ماهیچه هاي حلقوي هستند که بخش هاي مختلف لوله گوارش را از هم جدا می کنند.  
ج) بنداره ها دریچه هایی همواره  منقبض هستند تا از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی جلوگیري کنند. 

د) بنداره هاي انتهاي لوله گوارش از نوع ماهیچه هاي مخطط و ارادي هستند که هنگام دفع باز می شوند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

در ساختار الیه هایی از دیواره .................. که داراي شبکه اي از یاخته هاي عصبی هستند، .................. نمی توان یافت.  89

معده – چین خوردگی و لغزش مري – بافت پیوندي سست

معده – الیه ماهیچه اي به جز طولی و حلقوي مري – یاخته چند هسته اي  

کدام گزینه به فرایندهایی اشاره می کنند که به ترتیب از راست به چپ، ویژگی هاي زیر را داشته باشند؟   90
«استفاده از پروتئین غشایی – صرف انرژي زیستی – حرکت مولکول ها در جهت شیب غلظت – انتقال مولکول هاي آب»

انتقال فعال – اگزوسیتوز – انتشار تسهیل شده – اسمز انتقال فعال – اسمز – انتشار ساده – اگزوسیتوز  

انتشار تسهیل شده – انتقال فعال – اسمز – اگزوسیتوز انتشار تسهیل شده – اگزوسیتوز – انتقال فعال – اسمز

بافت پوششی دیوارة مویرگ، برخالف بافت پوششی روده،  ..................   91

از یاخته هاي استوانه اي یک الیه است. داراي غشاي پایه است.

فضاي بین یاخته اي کمی دارد.  از یاخته هاي سنگفرشی یک الیه است.

کدام یک از لیپیدها یا ترکیبات لیپیدي زیر، با رسوب کردن، باعث تنگ شدن مسیر خون در سرخرگ ها می شود؟  92

فسفولیپید LDLHDLتري گلیسرید

در یک فرد سالم .................. در سمت راست بدن انسان قرار ندارد.  93

اسفنکتر انتهاي مري اسفنکتر انتهاي روده ي باریک پیلور کیسه صفرا
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چند مورد، در ارتباط با الیه هاي دیوارة لولۀ گوارش انسان درست است؟   94
الف) در دیوارة معدة انسان، الیۀ ماهیچه اي حلقوي بین دو بخش داراي قدرت انقباضی قرار دارد. 

ب) صفاق بخشی از الیۀ بیرونی لولۀ گوارش در حفرة شکمی است.  
ج) در هر الیه اي از لولۀ گوارش که شبکۀ یاخته هاي عصبی دیده می شود، رشته هاي کالژن نیز دیده می شود. 

د) در سراسر لولۀ گوارش، الیه اي که داراي شبکه اي از یاخته هاي عصبی است با ماهیچۀ حلقوي دیوارة لولۀ گوارش در تماس است.

4321

کدام گزینه دربارة ویژگی هاي یک یاختۀ جانوري درست نیست؟  95

تعداد میتوکندري ها بیشتر ولی اندازة آن ها کوچک تر از هسته است. وسعت شبکۀ آندوپالسمی از دستگاه گلژي بیشتر است. 

تمام بخش هاي درون هستۀ سلول به طور معمول تراکم یکنواختی ندارد.  اندازة راکیزه ها و ریبوزوم ها تقریبا با هم برابر و از هسته کوچک تر است.

در روش انتشار تسهیل شده .................. انتقال فعال ..................  96

همانند – مولکول هاي مختلف به کمک یک نوع پروتئین غشایی بین دو سوي غشاء حرکت می کنند.

برخالف – طی عبور مولکول ها از غشاء، شکل پروتئین غشایی دستخوش تغییر می شود.

همانند – در نهایت غلظت مواد در دو سوي غشاي یاخته به نحوي تغییر می کند که در جهت هم ایستایی باشد. 

برخالف – تعدادي از بیشترین مولکول هاي غشایی و همچنین بزرگ ترین مولکول هاي غشایی دخالت دارند.

کدام عبارت زیر نادرست می   باشد؟  97

خروج اسید از معده تنها نتیجۀ ریفالکس می  باشد که قطعًا با آسیب مخاط مري همراه است.  

افزایش مصرف نوشیدنی هاي الکلی و سیگار می تواند موجب شل شدن اسفنکتر انتهاي مري شود.

باز شدن اسفنکتر مري پس از پایان عمل بلع، دلیل قطعی بر اختالل آن نیست.

ماهیچۀ اسفنکتر انتهاي مري از سلول هاي دوکی شکل و غیرارادي تشکیل می شود.

چند مورد از موارد زیر دربارة بیشترین مولکول هاي غشاي یاخته صحیح نیست؟    98
الف) در داخل سیتوپالسم دیده نمی شوند. 

ب) می توانند در جانوران مجاور نوعی مولکول لیپید باشند که در  به فراوانی دیده می شود. 
ج) مولکول هایی فاقد کانال اند.

د) بخش هاي آبگریز آن ها به سمت یکدیگر است.

LDL

1234

چند مورد از موارد زیر صحیح نیست و کدام موارد صحیح است؟    99
الف) همۀ سلول هاي ماهیچۀ صاف داراي یک هستۀ مرکزي هستند. 

ب) در یاخته هاي نوعی از بافت پیوندي، هسته به گوشه اي از سلول رانده شده است. 
ج) بافت پیوندي سست داراي سلول هاي تک هسته اي با انواعی از رشته هاي پروتئینی است. 

د) همۀ سلول هاي ماهیچۀ مخطط به صورت ارادي حرکت می کنند.

2121 - ب - د  - الف - ب - د  - الف - ج  - الف - ب - ج 

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   100
الف) یاخته هاي پوششی سطحی در معده همانند غدد بزاقی در دهان، یون بیکربنات ترشح می کنند. 

ب) بخش کیسه اي شکل لولۀ گوارش می تواند غذاي بلع شده را در خود انبار کند. 
ج) به غذاهاي مخلوط شده با آنزیم هاي فعال معده، شیرة معده می گویند که وارد رودة باریک می شود.  

د) دیوارة معده چین خوردگی هایی دارد که تعداد آن  ها با پرشدن این اندام کاهش می یابند.

1234
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چند مورد، در ارتباط با عاملی که بوسیله شش غده بزرگ و غده هاي کوچک ترشح می شود، صحیح است؟   101
الف) موجب آغاز گوارش شیمیایی نشاسته می شود.                          ب) می تواند تحت تأثیر محرك شرطی قرار گیرد. 

ج) جزیی از مکانیسم دفاعی بدن محسوب می شود.                           د) ترشح آن همواره به صورت آگاهانه تنظیم می شود.

1234

چند مورد از موارد زیر می تواند باعث ایجاد ریفالکس شود؟    102
الف) سیگار کشیدن                    ب) رژیم غذایی نامناسب                 

ج) اضطراب                     د) مصرف نوشابۀ الکلی                   هـ) استفادة بیش از حد از غذاي آماده

2543

وجود پلی ساکاریدها در سطح مویرگ هاي خونی رودة انسان، مانع جذب  .................. نمی شود.  103

ویتامین  ویتامین  کلسترول BDKویتامین 

کدام عبارت دربارة حرکات رودة باریک انسان نادرست است؟ (با تغییر)  104

محل شروع حرکاتی است که محتویات لوله را ریزتر و بیشتر با شیرة گوارش مخلوط می کنند. 

حرکت کرمی، محتویات روده را به قطعات جدا از یکدیگر تقسیم می کند.

هنگام استفراغ حرکت کرمی وارونه می شود.

حرکات کرمی، محتویات روده را در هر نوبت به جلو می راند.

کدام مورد پس از جذب از رودة باریک، به طور مستقیم به کبد وارد نمی شود؟ (با تغییر)  105

ویتامین  ویتامین  گلوکز EB12آمیالز

چند مورد، دربارة هر آنزیم گوارشی که در بخش برون ریز پانکراس یک انسان سالم و بالغ ساخته می شود، نادرست است؟   106
الف) توسط مجراي مشترك با مجراي صفرا، به درون دوازدهه وارد می شود. 

ب) درون فضاي دوازدهه، با ایجاد تغییراتی به آنزیم هاي فعال تبدیل می شوند. 

ج) همگی براي فعالیت خود نیازمند  قلیایی در فضاي درونی دوازدهه می باشند. 
د) آنزیم هایی متنوع و قوي بوده که توسط یاخته هایی با فضاي بین سلولی اندك تولید می شوند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

pH

1234

کدام گزینه در ارتباط با همۀ لیپیدها صحیح بیان شده است؟  107

شرکت در ساختار هورمون ها  مسئول ذخیرة انرژي هستند.  نامحلول بودن در آب  وجود فسفات در ساختار آن ها 

کدام گزینه در رابطه با علم زیست شناسی به درستی بیان شده است؟  108

در زیست شناسی فقط ساختارهایی مطالعه می شوند که به طور مستقیم قابل مشاهده اند.

به کمک مطالعۀ دقیق اجزاي سازندة یک سامانه می توان تمام ویژگی هاي آن را شرح داد. 

امروزه زیست شناسان طبقه بندي جدیدي از جانوران بر اساس زیبایی ارائه کرده اند.

همۀ جانوران کرة زمین داراي پیکري هستند که از اجزاي بسیاري تشکیل شده است. 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   109
«مادة غذایی بالفاصله ..................  بخشی که حرکات قطعه   قطعه کنندة لولۀ گوارش در آن مشاهده می شوند؛ در بخش دیگري قرار می گیرد که ممکن

نیست .................. »

قبل ورود به - انواعی از یاخته ها در ترشح مادة مخاطی نقش داشته باشند.  بعد خروج از - در نیمۀ راست بدن قرار داشته باشد. 

قبل ورود به - الیۀ ماهیچه اي آن متفاوت با بخش هاي دیگر لولۀ گوارش باشد.  بعد خروج از - حاوي دو نوع بنداره در انتهاي خود باشد. 
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اندامی که در ذخیرة مولکول هاي حاصل از گوارش لیپیدها نقش دارد؛ ممکن نیست ..................  110

دریافت کنندة خون سیاهرگی اندامی غیر گوارشی باشد.  در ذخیرة آهن و برخی ویتامین ها نیز نقش داشته باشد. 

در کاهش میزان اسیدیتۀ کیموس معده مؤثر باشد.  با ترشح صفرا، در آغاز گوارش دسته اي از مولکول هاي زیستی نقش داشته باشد. 

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   111
«در بدن انسان، هر بافت ماهیچه اي داراي  .................. قطعًا .................. » 

الف- تنها یک هسته در هر یاختۀ خود- ماهیچۀ صاف است. 
ب- بخش هاي تیره و روشن- به صورت ارادي منقبض می شود. 

ج- یاخته هایی با هستۀ مرکزي- به رنگ قرمز دیده می شود. 
د- بیش از یک هسته در هر یاختۀ خود- فقط انقباض غیرارادي دارد.

صفر 123

نوعی از جانوران یکی از شگفت انگیز ترین رفتارها را به نمایش می گذارد. جمعیت آن ها هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و  112
بالعکس می پیماید. کدام گزینه دربارة هر یک از جانوران ذکر شده صادق نیست؟

در بدن خود واجد یاخته هاي داراي انشعاب می باشند. در محیطی پیچیده زندگی می کنند.

همۀ سطوح سازمان یابی حیات را دارند. مولکول هایی دارند که در دنیاي غیرزنده دیده نمی شوند.

چند مورد از گزینه هاي زیر صحیح است؟    113
الف) در چین حلقوي همانند پرز و ریز پرز بافت پیوندي سست وجود دارد.  

ب) ساختار ریز پرز همان غشاء سلولی است.  
ج) در چین حلقوي و پرز کالژن وگلیکو پروتئین مشاهده می شود.  

د) در چین حلقوي سلول هاي دوکی شکل تک هسته اي، وجود دارند که موجب حرکت پرزها می شوند.

432 مورد  مورد  مورد  صفر مورد 

زمان
داخل یاخته

خارج یاخته

غشاء یاخته

براي شکل روبه رو که یکی از روش هاي انتقال ذرات را از عرض غشاي یاخته نشان می دهد، کدام نمودار مناسب است؟  114

  

  

جابه جایی مواد به روش .................. همانند .................. انرژي مصرف ..................  115

درون بري – اگزوسیتوز – نمی کند. گذرندگی – انتشار تسهیل شده – نمی کند.

برون رانی – انتقال فعال – نمی کند. انتقال فعال – انتشار – می کند.

1

2

3 4

5
6

7

در رابطه با شکل روبرو کدام گزینه نادرست بیان نشده است؟  116

شمارة  با داشتن آنزیم تجزیه کنندة لیپید به جذب چربی ها کمک می کند.  

بخش شمارة  با تولید ترکیبات قلیائی و ارسال مستقیم به روده به گوارش کمک می کند.

گوارش پروتئین ها در ناحیه اي که با شمارة  مشخص شده نهائی می شود.

قوي ترین پروتئازهاي فعال در شمارة  تولید شده و به دوازدهه راه می یابد.

3

2

5

4
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همۀ ویژگی هاي مربوط به زیست شناسی نوین چه مشخصه اي دارند؟  117

به محققان این امکان را می دهند که ژن هاي یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند. 

جانداران را نوعی سامانه توصیف می کنند که اجزاي آن باهم ارتباط دارند. 

زیست شناسی را به رشته اي مترقی، توانا، پویا و امیدبخش تبدیل کرده اند.

امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کرده اند.

در انسان، هر آنزیم گوارشی ترشح شده از  ..................  118

یاخته هاي اصلی غدد معده، در ابتدا به صورت غیرفعال به کیموس افزوده می شود.

بخش هاي واجد شبکه عصبِی لولۀ گوارش، به شرط فعال شدن قادر است نوعی از مولکول هاي زیستی را آب کافت کند.

غدد متصل به لولۀ گوارش که توانایی ترشح بیکربنات دارند، قادر به تفکیک زیرواحدهاي نوعی مولکول زیستی هستند.

طویل ترین بخش لوله گوارش، در یاخته هایی فاقد چین هاي میکروسکوپی ساخته می شوند. 

چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟    119
«طی هر فرایند ورود مواد به سلول یا خروج مواد از آن که در آن فرایند، .................. ، قطعًا  .................. ». 

الف) شیب غلظت جهت عبور مواد را تعیین می کند ــ نوعی پروتئین غشایی تغییر شکل می دهد.  
ب) پروتئین هاي غشایی نقشی ایفا نمی کنند ــ انرژي زیستی مصرف نمی گردد.   

ج) نوعی پروتئین غشایی تغییر شکل می دهد ــ از مولکول  استفاده نمی شود.  
د) پروتئین هاي غشایی تغییر شکل نمی دهند ــ مواد از عرض غشا گذر می کنند.

ATP

1234

در ارتباط با روش هاي عبور مواد از غشاي یک یاختۀ جانوري، کدام  مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  120
«در هر روشی که ................................ قابل مشاهده است.»

 افزایش اختالف غلظت بین دو محیط رخ می دهد، شکسته شدن نوعی پیوند در ساختار  

 بزرگ ترین مولکول هاي موجود در غشا تغییر شکل می  دهند، مصرف انرژي زیستی توسط یاخته  

 مولکول ها به کمک انرژي جنبشی جابه جا می شوند، عبور مواد از فضاي بین لیپیدهاي غشایی 

با تشکیل ریز کیسه هاي غشادار همراه است، افزایش غلظت فسفات  آزاد موجود در سیتوپالسم 

ATP

دو استوانۀ همگن  و  داراي جرم و ارتفاع مساوي اند. استوانۀ  توپر و استوانۀ  توخالی است. اگر شعاع خارجی این دو استوانه با هم  121

برابر و شعاع داخلی استوانۀ  نصف شعاع خارجی آن باشد، چگالی استوانۀ  چند برابر چگالی استوانۀ  است؟

ABAB

BAB

1
4

1
2

2
3

3
4

در مخلوطی از آب و یخ، مقداري یخ ذوب می شود و حجم مخلوط   کاهش می یابد. جرم یخ ذوب شده چند گرم است؟ (   122

( آب یخ  و 

5cm3= 0٫9
g

cm3

ρ= 1
g

cm3
ρ

4٫554550

جواهر فروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جاي طالي خالص، مقداري نقره نیز به کار برده است، اگر حجم قطعۀ ساخته شده  سانتی متر  123

مکعب و چگالی آن   باشد، جرم نقرة به کار رفته، چند گرم است؟ (چگالی نقره و طال به ترتیب   فرض شود.)

5

13٫6 g

cm3
19 , 10g

cm3

g

cm3

8303438

کمیت هاي کدام گزینه، هم از نظر یکا و هم برداري یا نرده اي بودن، یکسان هستند؟  124

گشتاور - کار کار - گرما مسافت طی شده - جابه جایی تندي - سرعت
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فاصله ي دیوار دفاعی تا محل قرارگیري توپ در هنگام زدن ضربه ي خطا در بازي فوتبال  یارد است، این فاصله تقریبًا چند سانتی متر است؟  125

(هر یارد برابر  فوت و هر فوت برابر  اینچ و هر اینچ تقریبًا  سانتی متر است.)

10

3122٫5

900915930945

کدامیک از تبدیل واحدهاي زیر درست انجام شده است؟ (هر فرسنگ برابر  ذرع و هر ذرع برابر   است).  126

ذرع  فرسنگ  

ذرع   فرسنگ   

6000104cm

201200km =5٫2 × mm = 5000105

8 × m =105 1
78

3٫12 × mm = 3 ×106 103

هنگامی که یک لیوان پر از آب را کج می کنیم، آب به راحتی از آن می ریزد. این مشاهده ما را به این نتیجه می رساند که مولکول هاي مایع:  127

با آزادي کامل به هر سمتی حرکت می کنند. بر روي هم می لغزند.

در شبکه ي منظم با اتم هاي مجاور جایگاه ثابتی دارند. در اطراف مکان خود حرکت نوسانی دارند.

کدام یک از گزینه هاي زیر بیش از همه در پیشبرد و تکامل علم فیزیک نقش ایفا کرده است؟  128

تفکر نقادانه و اندیشه ورزي فعال  آزمایش، تجربه و اندازه گیري مشاهده پدیده ها مدل سازي پدیده ها

1293200cm2  چند هکتومتر مربع است؟

3٫2 × 10−13٫2 × 10−43٫2 × 1033٫2 × 10−5

در کدام گزینه تمام یکاها، یکاي اصلی در  هستند؟  130

کلوین، متر، ثانیه  ژول، کولن، کلوین  آمپر، متر، گرم  متر، ثانیه، کولن 

SI

یک اینچ برابر  و یک فوت  اینچ است.  فوت برابر چند متر است؟  131

     

2٫54cm122

3٫048 × 10−160٫96 × 10−360٫96 × 10−23٫048 × 10−3

کدام کمیت زیر نرده اي و فرعی است؟  132

بار الکتریکی  زمان سرعت  جریان الکتریکی 

یکاي نجومی  معادل  می باشد و سرعت نور  است. این سرعت برحسب یکاي نجومی بر دقیقه   133

 کدام گزینه خواهد بود؟

(AU)1٫5 × m10113 × 105 km

s

( )
AU

min

7٫5 × 10141٫2 × 1021٫2 × 10−17٫5 × 1017

مکعبی به ضلع  داراي جرم  است. چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟  1342cm0٫05kg

12٫56٫251٫2562٫5

کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟  135

اگر حجم آب درون ظرفی را دو برابر کنیم، چگالی آب نصف می شود. قطره روغن روي سطح آب قرار می گیرد زیرا از آب سبک تر است.

با افزایش ناخالصی به یک ماده حتمًا چگالی آن افزایش می یابد. با افزایش دماي یک قطعه فلز چگالی آن کاهش می یابد.

( اگر در اثر ذوب شدن  گرم یخ، حجم آن  کاهش یابد،  چند گرم است؟ (  136m5cm3m= 1 ، = 0٫9ρآب
g

cm3
ρیخ

g

cm3

505450٫5

137  سانتی متر مکعب از مایعی به چگالی  را با  سانتی متر مکعب از مایعی به چگالی  مخلوط می کنیم. اگر در این

مخلوط کردن حجم کل  درصد کاهش یابد، چگالی مخلوط نهایی چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

1003٫5
g

cm3
3004٫5

g

cm3

15

44٫555٫5

نیروهاي بین مولکول هاي همسان را .................. و نیروي بین مولکول هاي دو جسم متفاوت را .................. می گویند.  138

مویینگی - کشش سطحی کشش سطحی - مویینگی دگرچسبی - هم چسبی هم چسبی - دگرچسبی
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کدام یک از گزاره هاي زیر نادرست است؟  139

فیزیک علمی تجربی است با هدف بررسی پدیده هاي فیزیکی در جهان 

اساس تجربه و آزمایش، اندازه گیري است. 

در علم فیزیک به هر چیزي که بتوان آن را اندازه گرفت، کمیت فیزیکی می گویند.

براي بیان کمیت هاي فیزیکی برداري، تنها از یک عدد و یکاي مناسب آن استفاده می شود.

فشار وارده از طرف جسمی به تکیه گاه برابر  می باشد. اندازه این فشار معادل چند پاسکال است؟  1403600
μg

km(min)2

110−610−810−12

کدام گزینه مناسب جاي خالی است؟  141

  ..................5da × Mmm2 = 0٫5 × μm×10−9

Gm2Tm2Mm2km2

چگالی فلز  در حالت مایع  برابر چگالی فلز  در حالت مایع است. جرمی برابر از دو فلز را در حالت مایع با یکدیگر مخلوط می کنیم. اگر  142

چگالی فلزهاي  و  وقتی از حالت مایع تبدیل به حالت جامد می شوند، به ترتیب  درصد و  درصد افزایش یابند، چگالی آلیاژ در حالت جامد چند

برابر چگالی فلز  در حالت جامد است؟

B
2
3

A

AB105

B

7
6

11
9

13
12

12
11

)، کدام گزینه تمام کمیت هایش فرعی هستند؟ در دستگاه بین المللی (  143

میدان الکتریکی، جریان الکتریکی، چگالی  میدان الکتریکی، چگالی، مقاومت الکتریکی 

میدان الکتریکی، جریان الکتریکی، کار  میدان الکتریکی، چگالی، طول 

SI

وقتی جرم مایعی را  برابر می کنیم، حجم آن  تغییر می کند. حجم اولیه چند لیتر است؟  1443200cm3

0٫10٫20٫30٫4

براي تهیۀ آلیاژي  درصد از جرم آن را از ماده اي با چگالی  و بقیه را از ماده اي به چگالی  ساخته ایم. چگالی آلیاژ چند برابر  است؟  14525ρ4ρρ

5
3

16
7

11
3

13
4

جرم  مول آهن چند گرم است و چند اتم آهن را در بردارد؟    146

, , ,  ,

0٫02(Fe = 56g ⋅ mo )l
−1

1٫1212٫04 × 10211٫126٫02 × 102011٫212٫04 × 102211٫26٫02 × 1021

آرایش الکترونی یون  به  ختم میشود. آرایش الکترونی عنصر  به کدام زیرالیه ختم میشود؟  147X
3+3p6

X

fdsp

خواص شیمیایی عنصر  با خواص شیمیایی کدام عنصر مشابه است؟  148M12

P15Na11Ca20Br35

چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟   149

آ) همۀ ایزوتوپ هاي هیدروژن که در طبیعت یافت نمی شوند، داراي نیم عمر کم تر از   ثانیه هستند. 

ب) در بین رادیوایزوتوپ هاي هیدروژن، درصد فراوانی  در طبیعت از همه کم تر است. 

پ) در نمونه طبیعی هیدروژن براي ایزوتوپ پرتوزاي آن نسبت نوترون به پروتون برابر با  است. 
ت) ایزوتوپ هاي پرتوزا اغلب بر اثر متالشی شدن هسته، افزون بر ذره هاي پرانرژي، مقدار زیادي انرژي نیز آزاد می کنند.

10−21

H
7
1

2

1234
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کدام گزینه نادرست است؟  150

نور خورشید شامل بی نهایت طول موج رنگی است. هنگام عبور نور سفید از منشور، شکست نور آبی کم تر از نور قرمز است.

در گسترة مرئی، نور بنفش رنگ داراي بیشترین انرژي است.   دما و عنصرهاي سازندة ستارگان را می توان از روي نور آن ها تشخیص داد. 

،  و  در اتم به کدام صورت است؟  ، ترتیب پر شدن زیرالیه هاي   1513p3d4s4p

3p → 4s → 3d → 4p3p → 3d → 4s → 4p3d → 3p → 4s → 4p3d → 3p → 4p → 4s

» جدول دوره اي است؟ کدام عنصر متعلق به دستۀ «  152s

Ge32Mn25K19Al13

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   153
آ) انرژي نیز همانند ماده در نگاه ماکروسکوپی، پیوسته اما در نگاه میکروسکوپی، گسسته یا کوانتومی است. 

ب) براساس مدل کوانتومی، الکترون ها در هر الیه، آرایش و انرژي معینی دارند و اتم از پایداري نسبی برخوردار است. 
پ) هر چه فاصلۀ الکترون از هسته بیش تر باشد، سطح انرژي آن باالتر است. 
ت) شیوة نردبانی دریافت یا از دست دادن انرژي را شیوة کوانتومی می نامند. 

ث) انرژي الیه هاي الکترونی پیرامون هستۀ هر اتم، ویژة همان اتم و به عدد اتمی آن وابسته است.

2354

انرژي هر زیرالیه به  .................. و  .................. بستگی دارد و اگر دو یا چند زیرالیه داراي  یکسان باشند زیرالیه اي زودتر پر می شود  154
که عدد کوانتوم اصلی  .................. دارد.

 و  و بزرگتري  و  و بزرگتري و  و کوچکتري      و  و کوچکتري 

n + ℓ

nn + ℓln + ℓnn + ℓln

جاهاي خالی  عبارت هاي زیر را به ترتیب با واژه هاي کدام گزینه می توان پر کرد؟   155
آ) تجربه نشان می دهد که .................. نمک ها شعلۀ رنگی دارند. 

ب) رنگ شعله فلز لیتیم و .................. ترکیب هاي آن سرخ رنگ است. 
پ) نور زرد المپ هاي بزرگراه ها و خیابان ها به دلیل وجود بخار .................. در آن هاست.

بسیاري از، همه، سدیم  همه، همه، سدیم  همه، اغلب، پتاسیم  بسیاري از، همه، پتاسیم 

عنصري فرضی داراي دو ایزوتوپ   و  می باشد. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر  باشد، در یک نمونۀ طبیعی از این  156

عنصر به جرم  گرم تقریبًا چند اتم از ایزوتوپ   وجود دارد؟

X
54

X
5253٫2amu

150X52

1٫02 × 102228٫84 × 102410٫18 × 102367٫9 × 1022

همۀ عبارت هاي زیر درست اند، به جز  ..................  157

اگر آخرین زیر الیۀ الکترونی اتمی به صورت  باشد، زیر الیۀ  این عنصر فاقد الکترون است. 

کاتیون  داراي  الکترون در زیر الیۀ  خود است. 

اگر یون  داراي  الکترون باشد، اتم  داراي  الکترون با  است. 

تعداد پروتون هاي عنصري با آرایش الکترون - نقطه اي   ، می تواند از تعداد پروتون هاي گاز نجیب هم دورة خود  واحد کمتر باشد. 

4s1
l = 2

C29 u+103d

X2+18X12l = 1

⋅ ⋅X
⋅

⋅⋅
3

کدام گزینه درست است؟  158

منیزیم داراي  ایزوتوپ است که تنها دوتاي آن طبیعی است.

ایزوتوپ ها در همۀ خواص فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند. 

همۀ هسته هایی که نسبت شمار نوترون  ها به پروتون هاي آن ها برابر یا بیش از  است، ناپایدارند. 

برخالف ایزوتوپ هاي طبیعی هیدروژن، در مورد لیتیم، ایزوتوپ سنگین تر پایداري بیشتري دارد. 

3

1٫5
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   159

آ) از اتم  براي تصویر برداري از غدة تیروئید استفاده می شود. 
ب) اعضاي بدن با عدم جذب گلوکز معمولی و جذب گلوکز نشان دار، نشان می دهند که داراي یاخته هایی با رشد غیر عادي هستند. 

پ) نسبت شمار نوترون ها به پروتون ها در ایزوتوپی از اورانیم که فراوانی آن در مخلوط طبیعی کمتر از  درصد است، بیش از  است. 
ت) از تکنسیم براي تصویر برداري غده تیروئید استفاده می شود زیرا یون تکنسیم با یونی که حاوي ید است، اندازة مشابهی دارد.

Tc
43
99

0٫71٫5

1234

کدام موارد از مطالب زیر درست است؟   160
آ) تکنسیم شناخته شده ترین فلز پرتوزاست و براي تصویر برداري غده تیروئید به کار می رود. 

ب) پس از ساخت تکنسیم،  عنصر دیگر توسط بشر ساخته شد. 
پ) فرآیند غنی سازي ایزوتوپی اورانیم، یکی از مراحل مهم چرخۀ تولید سوخت هسته اي است. 

ت) دلیل استفاده از  در تصویر برداري پزشکی، غیر پرتوزا بودن آن است.

آ و ت  ب و پ  پ و ت  آ و ب 

25

Tc
99
43

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   161
آ) تنها دو ایزوتوپ از مجموع هفت ایزوتوپ مربوط به اتم هیدروژن، در طبیعت یافت می شوند. 

ب) در یک نمونۀ طبیعی از اتم هاي هیدروژن، تنها یک ایزوتوپ پرتوزا یافت می شود. 
پ) نیم عمر هر ایزوتوپ نشان می دهد که آن ایزوتوپ تا چه اندازه پایدار است. 

ت) در بین ایزوتوپ هاي ساختگی اتم هیدروژن، بین نیم عمر ایزوتوپ ها با جرم اتمی آن ها، رابطۀ منظمی وجود ندارد.

سه دو   یک   صفر

در مخلوط طبیعی عنصر  دو ایزوتوپ پایدار  و  قرار دارد. اگر اختالف عدد جرمی این دو ایزوتوپ برابر یک باشد و اختالف تعداد  162

نوترون ها با الکترون ها در ایزوتوپ  نیز برابر یک باشد، عدد جرمی ایزوتوپ سنگین تر کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند باشد؟

X7X1X2

X2

1541317

کدام عبارت در مورد طیف نشري خطی فلز لیتیم نادرست است؟  163

داراي چهار خط در محدودة  تا  نانومتر است. 

از این طیف می توان براي شناسایی فلز لیتیم استفاده کرد.  

در محدودة  تا  نانومتر خطی در آن دیده نمی شود.

در آن، طول موج خطی به رنگ آبی بیشتر از  و طول موج خطی به رنگ زرد کمتر از  است. 

400700

500600

500nm600nm

اگر تعداد الکترون هاي یون  با اتم  برابر باشد، چه تعداد از عبارت هاي داده شده درست است؟   164

آ) تعداد نوترون هاي  به اندازة  واحد کم تر از  است. 

ب) تعداد پروتون هاي  به اندازة  واحد بیش تر از  است. 

پ)  و  خواص شیمیایی یکسان و خواص فیزیکی متفاوتی دارند. 
ت) این دو عنصر قطعًا به یک دوره از جدول تناوبی تعلق دارند.

AXb+YA

XbY

XbY

XY

1234

یون  داراي  الکترون و تفاوت شمار پروتون ها و نوترون هاي آن نیز  واحد است. یک میلیارد اتم  تقریبًا چه جرمی برحسب گرم  165
دارد؟

A−3610A

1٫3 × 10−131٫3 × 10−164٫8 × 10154٫8 × 1034

تعداد اتم ها در  گرم  با تعداد اتم ها در چند گرم  برابر است؟   16624He
4
2Li

7
3(He = 4,Li = 7 : g ⋅ mo )l−1

18243242
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در  گرم آلومینیم سولفات به ترتیب از راست به چپ، چند یون  و تقریبًا چند گرم  وجود دارد؟   167

( ) 

114SO
2−

4Al3+

S = 32,Al = 27,O = 16 : g ⋅ mol−1

9 − 3٫01 × 102318 − 3٫01 × 10239 − 6٫02 × 102318 − 6٫02 × 1023

شکل طیف نشري خطی یک عنصر به همه عوامل زیر بستگی دارد به جز ..................  168

انرژي الیه هاي الکترونی پیرامون هسته اتم  تعداد پروتون هاي هستۀ اتم 

مقدار انرژي گرمایی که صرف برانگیخته شدن الکترون ها می شود. اختالف انرژي بین الیه هاي الکترونی 

،  اتم  وجود دارد. در این صورت درصد فراوانی ،  اتم  و به ازاي هر اتم  در نمونه اي از منیزیم، به ازاي هر اتم   169
سنگین ترین ایزوتوپ منیزیم به تقریب کدام است؟
Mg

25
124Mg

24
12Mg

26
122Mg

25
12

9171219

شمار نوارهاي رنگی در طیف نشري خطی اتم هیدروژن در محدودة مرئی با شمار این خطوط در طیف نشري خطی اتم ..................  یکسان  170
است و نوار بنفش رنگ در ناحیۀ مرئی طیف نشري خطی اتم هیدروژن از بازگشت الکترون ها از الیۀ ..................  به الیۀ دوم به وجود می آید. 

هلیم - سوم  لیتیم - سوم  هلیم - ششم   لیتیم - ششم  

بلندترین طول موج در طیف نشري  خطی هیدروژن به چه رنگی دیده می شود و مربوط به کدام انتقال است؟  171

، قرمز  ، بنفش  ، قرمز  6، بنفش  → 23 → 26 → 52 → 1

عدد اتمی عنصري که تعداد الکترون هاي الیۀ سوم آن، سه برابر تعداد الکترون هاي الیۀ چهارم آن باشد، کدام است؟  172

24293134

،  الکترون با  بزرگ تر از  وجود داشته باشد، عدد اتمی  کدام است؟ اگر در آرایش الکترونی اتم عنصر   173Y11n + l4Y

31231126

کدام مجموعه اعداد کوانتومی می تواند در یک اتم وجود داشته باشد و حداقل عدد اتمی عنصري که چنین الکترونی در اتم آن قرار دارد، کدام  174
است؟

31 − n = 4, l = 131 − n = 3, l = 319 − n = 3, l = 219 − n = 2, l = 2

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   175

» است.  ،  و  به صورت « آ) ترتیب پر شدن زیر الیه هاي 

ب) اگر آرایش عنصر  به  ختم شود، کاتیون آن حتمًا به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسد. 

پ) تعداد الکترون هاي ظرفیتی عنصري با عدد اتمی  برابر تعداد الکترون هاي موجود در  و  عنصر  است. 

ت) در سومین دورة جدول دوره اي که شامل  عنصر است، فقط  عنصر گازي وجود دارد.

  

5f7d6p7d ← 5f ← 6p

X4s2

84n = 3l = 2Fe26

82

1234

، موجود است؟ » چند عدد سه رقمی مشترك کوچک تر از  » و « در دنباله هاي حسابی «  1762, 9, 16, 23, ⋯12, 17, 22, 27, ⋯300

5678

کدام گزینه درست است؟  177

هیچکدام {ϕ}تهی   ={} = ∅{{}} = ∅

اگر  باشد، محدوده ي  کدام است؟  178(−∞, 2) ∪ [ , +∞) = R
a − 6

2
a

[−1, 3)(−1, 3]R(−∞, 10]

اگر مجموعه ي  داراي  عضو و مجموعه ي  داراي  عضو باشد، تعداد اعضاي مجموعه ي  کدام است؟  179

صفر

A9A − B3A ∩ B

3612

18
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اگر  باشد، آنگاه تعداد اعضاي مجموعه ي  کدام است؟  180n(A ∩ B) = 8 , n(B) = 21 , n(A) = 20(A − B) ∪ (B − A)

25282949

یک باشگاه ورزشی  عضو دارد. از میان این اعضا،  نفر در تمرین فوتبال و  نفر در تمرین فوتسال حضور می یابند. اگر  نفر در هر  181
دو تمرین حضور داشته باشند، چند نفر در هیچ تمرینی شرکت نمی کنند؟

43232716

891011

...

1 2 3

اُم الگوي مقابل از چند چوب کبریت تشکیل خواهد شد؟ شکل   182n

2 + 3n

3 + 5n

5 + 3n

3 + 2n

...
1 2 3

در الگوي مثلثی به فرم زیر، تعداد گلوله هاي توپر در شکل چهاردهم چند تا است؟  183

1516

1718

در دنباله ي اعداد طبیعی زوج، کدام یک از روابط زیر مجموع جمالت  اُم و  اُم را نشان می دهد؟  184nn + 1

2nn + 24n4n + 2

جمله ي عمومی دنباله ي حسابی  کدام است؟  185−11, −6, −1, 4, ⋯

= −n − 11tn= 2n − 13tn= n − 12tn= 5n − 16tn

مجموع  جمله ي متوالی از یک دنباله ي حسابی  است. اگر جمله ي دوم  باشد، قدر نسبت کدام است؟  18657010

−2248

، آن گاه  کدام است؟ اگر در یک دنباله ي هندسی   187=
t3

t1
5√

t9

t5

5√

5
5√55 5√

در یک دنباله ي هندسی با جمالت مثبت، حاصل ضرب سه جمله ي اول برابر با  است. اگر جمله ي اول دنباله ي  باشد، جمله ي سوم چند  188
برابر قدر نسبت است؟

2162

6163236

، قدر نسبت کدام است؟ در یک دنبالۀ هندسی با جملۀ عمومی   189
2

5n

1
5

1
25

2
5

2
25

در یک دنباله ي هندسی، مجموع سه جمله ي اول  و مجموع شش جمله ي اول  است. جمله ي اول چند برابر جمله ي پنجم است؟  190136153

81
16

8916

توپی را از ارتفاع  متري زمین رها می کنیم. هر بار که توپ زمین می خورد به اندازه ي نصف ارتفاع قبلی باال می آید. توپ بعد از چهارمین بار  191
که زمین می خورد تا چه ارتفاعی اوج می گیرد؟

40

2٫557٫516
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اگر  یک دنباله ي هندسی و  یک دنباله ي حسابی باشند، مقدار  کدام است؟  192, 4 , , ⋯2a 2√ 2ba xو bو و ⋅ ⋅⋅x

5
2

2
3
2

2√

مجموع  جمله ي اول از یک دنباله ي حسابی صعودي مساوي  و مجموع دو جمله ي بزرگ تر سه برابر مجموع سه جمله ي کوچک تر است.  193
قدرنسبت آن کدام است؟

560

4567

. اگر  باشد،  کدام است؟ در دنباله اي داریم:   194− =un+1 un
1

2n
= 1u1u10

255
256

1024
513

1023
1024

1023
512

1 2 3 4 5 6 7

2

5

an

n

a5

a3

 

شکل روبه رو، قسمتی از نمودار یک الگوي خطی را نشان می دهد. مجموع جمالت اول و نهم این الگو، کدام است؟  195

1

4

−3

0

 

می دانیم با  گلولۀ یکسان مانند شکل زیر می توانیم مثلث متساوي االضالع بسازیم، ولی مربع نمی توانیم درست کنیم. کم ترین تعداد گلوله که  196
با آن بتوان هم مثلث و هم مربع ساخت کدام است؟

15

3625

4938

،  واسطۀ هندسی قرار می دهیم. واسطه  حسابی دو عدد اول این دنباله کدام است؟ ( جمله اول این دنباله است.) بین دو عدد  و   19727729227

812754108

اگر در یک دنبالۀ هندسی حاصل ضرب سه جملۀ ابتدایی برابر  و مجموع آن سه جمله برابر  باشد، جملۀ دهم کدام است؟  19812515

5101520

،  سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ هندسی باشد، آنگاه  کدام است؟ اگر  و   1997
x + 5− −−−−√

2
1
2

x

6789

در یک دنبالۀ هندسی با جمالت مثبت جملۀ اول برابر  و جملۀ  ام برابر جملۀ  ام دنبالۀ حسابی است. جملۀ چهارم دنبالۀ هندسی کدام است؟  200

 ، دنباله حسابی ... و ، 

138

74

124136125108
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