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ام اس بوك

مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز....................  1

دولت و محنت نماند شادي و غم بگذرد  صبر کن اي دل که آخر رنج تو هم بگذرد 

پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کند  دامن شادي چو غم آسان نمی آید به دست 

زود می آیند و زود می گذرند شاد و بی غم بزي که شادي و غم 

که عمر را عوض و وقت را قضایی هست  به عیش کوش و مپندار همچو نااهالن 

در کدام گزینه،  نقش واژة مشخص شده نادرست بیان شده است؟  2

گر جز محبت تو بود شغل دیگرم (مضاف الیه) نامم ز کارخانۀ عشاق محو باد   

دادند ساقیان طرب یک دو ساغرم (متمم)   بوي تو می شنیدم و بر یاد روي تو 

 طره را تاب مده تا ندهی بر بادم (مفعول)  زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم   

فراغت باشد از شاه و وزیرم (نهاد)  خوشا آن دم کز استغناي مستی  

کدام گزینه با حدیث «حاِسبوا َقبَل أن ُتحاَسبوا» ارتباط معنایی ندارد؟  3

 که من از خود حسابی دیده ام صد بار محشر را  نمی لرزد دلم چون نامه از اندیشۀ فردا

 نبایدش رفتن بِر داوران  کسی کاو دهد از تن خویش داد

 که روز حشر دیوان برنتابد   مرا در عشق تو چندان حساب است 

 عید این طایفه روزي است که محشر باشد  خودحسابان نگذارند به فردا کاري

چند تا از ترکیب هاي زیر نادرستی امالیی دارد؟   4
«حاذم و محتاط - ضایع و تباه - قبطه و رشک - مولع و آزمند - خزالن و پستی - مرّفح و آسوده - تسلّا و آرامش - غارب و وقب»

چهار  سه  دو  یک 

چند تا از واژه         هاي زیر نادرست معنا شده است ؟   5
 «نادره: بی همتا - حازم: محتاط - زهی: شگفتا - نمط: طریقه - کام: دهان - دست برد: دزد - مستغنی: بی نیاز»

یکی دو تا سه تا چهارتا

فعل «شدن» در کدام گزینه معناي متفاوتی دارد؟  6

 زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد  روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

 عذر مخدوم حسام الدین بخواه  صبح شد اي صبح را پشت و پناه

 روح خراب و مست شد عقل خمار می رسد  خلوتیان آسمان تا چه شراب می خورند

 کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد  آن شد اي خواجه که در صومعه بازم بینی

عبارت «نمونه و طرحی که نقاش به صورت کم رنگ یا نقطه چین بر کاغذ می آورد و سپس آن را کامل رنگ آمیزي می کند» تعریف کدام گزینه  7
است؟

ضمایم گرته برداري  بیرنگ  اسلیمی 
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بیت  .................. و  .................. از جمالت غیرساده تشکیل شده اند.   8
 الف) من از بازوي خود دارم بسی شکر 

 ب) چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند   
 پ) شورش بلبالن سحر باشد   

 ت) بالي غمزة نامهربان خونخوارت 

 که زور مردم آزاري ندارم  
 گر اندکی نه به وفق و رضاست خرده مگیر 

 خفته از عشق بی خبر باشد 
 چه خون که در دل یاران مهربان انداخت 

الف و ت الف و ب ت و پ ب و پ

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  9

که رّهام را جام باده ست جفت: «اهل خوشگذرانی بودن» بپیچید زو روي و شد سوي کوه: «فرار کردن»

سر هم نبرد اندر آرد به گرد: «کشتن حریف جنگی» عنان را گران کرد و او را بخواند: «اسب را حرکت دادن»

کدام گزینه «غفلت از نشانه هاي وجود خداوند» را نکوهش می کند؟  10

 آفتابیش در میان بینی   دِل هر ذّره اي که بشکافی 

 آنچه نادیدنی است آن بینی   چشم دل باز کن که جان بینی 

 روز بس روشن و تو در شب تار   شمع جویی و آفتاب بلند 

 که بود نزد عقل بس دشوار   شود آسان ز عشق کاري چند 

ـَـ ك» در کدام گزینه متفاوت است؟ کاربرد معنایی پسوند «ـ  11

خورجینک بادبادك   دَرمک َدَمک

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  12

 که در این جا وفا نکرد وفا  تو وفا را مجو در این زندان

 باید از جان گذرد هرکه شود عاشقشان   خوبرویان جهان نیست وفا در دلشان

 قدر یاري و وفاداري ما نشناسند  دانسته ام که رسم وفا نشناسند

 پري کجا آدمی گري داند؟!  عجب که رسم وفا هرگز آن پري داند

مفهوم کدام گزینه با «هر که داد از خویشتن دهد از داور مستغنی باشد» یکسان است؟  13

 که من از خود حسابی دیده ام صد بار محشر را  نمی لرزد دلم چون نامه از اندیشۀ فردا

 برآرم من دو صد فریاد از این دل  چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

 خداش در همه حال از بال نگه دارد  هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

 که باز با صنمی طفل عشق می بازم  خرد ز پیري من کی حساب برگیرد 

در کدام یک از گزینه هاي زیر تشبیه دیده نمی شود؟  14

از برهنگی و عاجزي به دیوانگان مانند بودیم.

اندیشه کردم که مرّوت نباشد همه در باغ عشق الهی در تسبیح و من به غفلت خفته.

مگسی کجا تواند که برافکند عقابی.

بگذار تا به چاه مذلّت فرو رود.

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   15
َسرورم! اي سرور آزاده گان! / در زمانه ي صقوط و ویرانی / جز تو، کسى نمانده است. / َسرورم! / در شور زار شهرهایى که طاعون و قبار بر آنها چیره
است / در شهرهاي مرگ که باران از باریدن بر آنها بیمناك است / جز تو، کسی نمانده است / که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد/ جز تو

کسى نمانده است. / مگر تو! /  مگر تو! / پس درهاى امید و روشنایی را به روي ما بگشاي!       

چهار سه پنج دو
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بیت «زینت قرآن، بی جمال بهشت تمام است و زینت بهشت، بی جمال و کمال قرآن، ناتمام است.» با کدام بیت تناسبی ندارد؟  16

چه حاجت است که مّشاطه ات بیاراید(مّشاطه: آرایشگر)    تورا که حسن خداداده هست و حجلۀ بخت 

 تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی  به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را

 به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زیبا را  ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

 صد شهر بیاشوبی هر جا که تو برخیزي  صد بزم بیارایی هرجا که تو بنشینی

صفت هاي «نسبی، مفعولی، لیاقت و فاعلی» به ترتیب، در کدام مصراع ها آمده است؟   17
الف) یا سخن دانسته گو اي مرد عاقل یا خموش 

ب) پروا مکن، بشتاب، هّمت چاره ساز است 
ج) هرکه فانی شد ز خود مردانه اي است 

د) در گره چون غنچه صد گلزار دارم دیدنی

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

عبارت «ناتانائیل، آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  18

سرخوشان عشق را ناالن مکن  اي خدا این وصل را هجران مکن

یکی از آرزوهاي تو باشم  تمام آرزوهاي منی کاش 

تا که را چشم این نظر باشد  همه عالم جمال طلعت اوست 

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما  ساقی به نور باده برافروز جام ما 

بیت «از پاي فتادیم چو آمد غم هجران/ در ......... بمردیم چو از دست دوا رفت» با کدام واژه کامل می شود؟  19

درد مرگ کنج عشق

«دیوار و سیاست نامه» به ترتیب آثار چه کسانی اند و «قالب بوستان» چیست؟  20

محمد مهدي اشتهاردي، خواجه نظام الملک توسی، سراسر نثر محمد مهدي اشتهاردي، خواجه نصیرالدین توسی، سراسر نثر  

جمال میرصادقی، خواجه نظام الملک توسی، سراسر نظم جمال میرصادقی، خواجه نصیرالدین توسی، سراسر نظم  

مفهوم عبارت زیر با کدام گزینه تناسب دارد؟   21
«در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند.»

یک مرده زنده کرد مسیح و قیامت است   صد کشته زنده کردي و کس را خبر نشد  

با جان بودن به عشق در سامان نیست   در عشق کسی قدم نهد ِکش جان نیست  

در آرزوي وصالت مرا کبوتر کن   شهید عشق توام اي عزیز دل، یک شب  

زان که از کشتن لقا حاصل شود جرجیس را زندة جاوید گردد کشتۀ شمشیر عشق  

در گروه واژگان کدام گزینه، معناي واژه اي نادرست است؟  22

(اوان: هنگام)، (استرحام: رحم کردن)، (تعبیه کردن: آماده کردن) (استماع: شنیدن)، (اقبال: خوشبختی)، (بدسگال: بداندیش) 

(جافی: ستمکار)، (صاحبدل: عارف)، (بیغوله: گوشه اي دور از مردم)  (یله: رها)، (پالس: جامه اي کم ارزش)، (دانگ: بخش) 

کدام بیت «فاقد» مفهوم بیِت زیر است؟   23
سخنی زعشق گویند و در او اثر نباشد» «چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او 

گرش صد جان بود بی عشق مرده است  کسی کز عشق خالی شد فسرده است 

همه صاحب دالن را پیشه این است  غالم عشق شو که اندیشه این است 

چه دولتی بود آن دل که عشق باره بود  دلی که عشق نبازد ز سنگ خاره بود

اوست که از عشق نشانی در اوست  زنده نه آن است که جانی در اوست 
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کدام گزینه از منظر تاریخ ادبیات و سبک شناسی نادرست است؟  24

ممکن است متنی هم جنبۀ تعلیمی داشته باشد هم تخیلی. کلیله و دمنه گاهًا جنبۀ طنز دارد.

قابوس نامه مانند کلیله و دمنه متنی تعلیمی و داراي پند و اندرز اخالقی است. نمی توان مثنوي معنوي را در دایرة آثار تعلیمی قرار داد.

در کدام گزینه نادرستی امالیی وجود دارد؟  25

ملک می داند و اتباع هم گواهی دریغ ندارند. تفضیل و ترجیه فضایل بر رزایل مشهود است. 

از غلّو و مبالغت در تفتیش کار من، چاره نیست.  بر راي انور َملک مستور نماند که در کشف شبهت، هیچ چیز چون تأنی نیست. 

حیح فی مفهوم العبارة التالیۀ: «ُاطلبوا العلَم و لَو بالّصین!» 26  َعّین الصَّ

غر کالّنقش فی الحجر!  طلُب العلم فریضٌۀ علی کّل مسلٍم و مسلمٍۀ!   العلُم فی الصَّ

علم چندان که بیش تر خوانی/ چون عمل در تو نیست نادانی!  قوُل «ال أعلم» نصف العلم! 

حیح فی الترجمۀ:  27  َعیِّن الصَّ
کان یمضی الزمان و قلبی یقوُل ِانََّک تأتی.

زمان می گذشت و قلبم می گفت که تو می آیی. 
زمان می گذرد و قلبم می گوید که تو می آیی. 

زمان گذشته بود و دلم می گفت که تو می آیی.  زمان گذشت و قلبم می گفت که تو آمده اي. 

ة: 28  َعیِّن َجوابًا کل حروفِه من الحرف الجارِّ

 فی – َك – ِل – قد   َأْن – ِل – َعن – َس   َسْوَف – ِل – فی – َعلی  ِل – َعْن – إلی – َك  

29  عیِّن عبارة لیَس فیها من الحروف الجاّرة:

 المسلموَن ُیدافعوَن عن المظلومیَن.   جمال العلِم نَْشُرُه و ثمرُتُه العلُم به.  

َب البیَت.   هم یحتاجون إلی مطالعۀ آثار الُعَظماء.    قطراُت الماء الصغیرُة تقدُر اَن َتخرِّ

30   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب: 
«کلَّ یوم ُتزّین السماَء ظاهرُة طلوع الّشمس و غروبها لنتمّتع بها و نتأّمل فیها!»:

هر روز پدیدة طلوع خورشید و غروب آن آسمان را می آراید تا از آن بهره مند شویم و پیرامون آن بیندیشیم! 

هر روز آسمان با پدیدة طلوع خورشید و غروبش آراسته می شود تا از آن بهره ببریم و دربارة آن اندیشه کنیم! 

همه روزه پدیدة طلوع و غروب خورشید آسمان را کامًال زینت می دهد تا اینکه بهرة آن را ببریم و راجع به آن بیندیشیم! 

همه روزه پدیدة طلوع خورشید و غروب آن بدون شک به آسمان زینت می دهد تا اینکه بدان بهره مند شویم و در آن تأّمل کنیم! 

■■

فی أيِّ عبارة لیست «النون» َجَزء الحروف األصلّیۀ!  31

أنصار   انتقام   اِنحصار   اِنتظار  

تاِن؟ فی َأيِّ ِعباَرٍة التوَجُد َکلمتاِن ُمتراِدَفتاِن َأو ُمَتضادَّ  32

ْمِس َأبَداً.  نوُر الَمصابیح الُیعادُلِ ضیاَء الشَّ ْفَرة اِلعْلمیِّۀ و لِکنَّ َجهاَز التِّصویر َمسموٌح.  قاَل الُمدیُر بِأنَّ اْلَجّوال َممنوٌع فی السَّ

ا طوَل حیاتِه.  أبی ِإْنساٌن ُمْجَتِهٌد، ِإنَُّه کاَن ُمِجد الُب َحزینًا ِألنَُّه راِسٌب فی اإلْمتحاِن.  کاَن الطِّ

33  أيُّ ُجمَلٍۀ فیها أَحُد العقود؟

حَمِۀ.  ْر ساَعٍۀ َخْیٌر ِمن ِعباَدِة َسبعیَن َسَنًۀ.  شاَرَك فی الحرِب ِمَئُۀ جندٍي.  أْنَزَل اُهللا ُجزءاً واحداً ِمَن الرَّ  اَْلِعباَدُة َعَشَرُة أجزاٍء.  َتفکُّ

فِّ .................. و ُعمره .................. عامًا.» إنتِخِب الّصحیح: ّید سعیدي عمُره .................. عامًا و ابُنُه فی الصَّ 34  «َالسَّ

 ثالَثۀ َعَشَر - الّسابع - عشروَن   َخْمَسٌۀ و أربعوَن - التاِسع - َخمَسَۀ َعَشَر   َسبعوَن - الثمانیۀ - ثمانیۀ َعَشَر   َأربََعٌۀ َو َثالثوَن - الخاِمس - ِتسَعَۀ َعَشَر  

تاِن؟ 35  َعّین الِعباَرَة الّتی ال توَجُد فیها َکَلَمتاِن ُمتضادَّ

ٍة َمتحیَرٍة إلَی َأماِکَن بَعیَدٍة.  بُُه؟  ساَفْرنا لُِمدَّ ُق َکالَمُه َأم ُتکذِّ  َهْل ُتَصدِّ

َرِج.  عوِد و النُّزوِل ِمَن الدَّ تی ِمَن الصُّ ُجُل النَّقود ِمَن اْلَمرَأِة َو َأعطاها بَْعَض اْلَفواِکِه.  َتِعَبْت َجدَّ  َأَخَذ الرَّ
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36  َخَبُر أيِّ ُجمَلٍۀ َیْخَتِلَف َعْن َغیره:

ٌۀ.   جاُل واِقفوَن ِعنَد الباِب.   اِضاَعُۀ الُفرَصِۀ ُغصَّ َفِر.   نَوٌم َعلی ِعلم َخیٌر ِمن َصالٍة َعَلی َجهل.   الرِّ  َأْصِدقائنا َرَجعوا ِمَن السَّ

37  «قالوا لَُه: نَرجو فیَک إغالَق هَذا الَْمضَیِق بَِسدِّ َعظیٍم.»

گفتند به آنها: از شما خواهش می کنیم، تنگه را با سد بزرگ ببندید.  به او گفتند: خواهش می کنیم این تنگه را با سدي بزرگ ببندید. 

به او گفتند: از تو خواهش می کنیم با سدي بزرگ این تنگه را ببندي.  به او می گویند: از تو می خواهیم این تنگه را با سدي ببندي. 

38  عیِّن الفعل الّذي لَُه حروٌف زائدٌة أکثر:

اال!  هوا و ال تموتوا ُجه َب.  اِستغَفروا اهللا من ُذنُوبِهم.  َعلِّموا و َتَفقَّ فَل، َفتأدَّ َب الوالُِد الطِّ  َمَنَع الطبیُب الَمریَض َعِن الَعَمِل، فاْمَتَنَع.  أدَّ

39  عّین ما لیس فیه نون الوقایۀ:

 اِستعینی بربّک الکریم فی الحیاة الدنیا و اآلخرة!   حفظتنی اُّمی من الّطفولّیۀ حّتی اآلن فُاحّبها کثیًرا !  

 طلب مّنی المعّلم أداء واجباتی المدرسیَّۀ فی البیت!   ما نصرنی فی صعوبات الحیاة إّال هذا الصدیق الوفّی!  

عیِّن الّصحیح للفراغات فی استعمال أسماء اإلشارة: « .................. الشعراء ینشدون ..................  البیت فی .................. األشعار»  40

اُولئک - هذا - ذلک   هؤالء - ذلک - تلک   اُولئک - تلک - هذا   هؤالء - هذه - اُولئک  

عیِّن الّصحیح فی صّیغ األفعال:  41

هاتان التلمیذتان ساَعداً معّلمهما فی الّصف!   َیسمعون المؤمنون صوت القرآن کّل صباح!   یا بنتی! َأحِسنی إلی الفقراء و المساکین!   لن علی اهللا فی حیاتهّن!   المؤمنات َتتوکَّ

عیِّن المفعول مضافًا و موصوفًا معًا:  42

ال ُتؤّید آراء هذا العالم فی الجلسات العلمّیۀ!   الّتلمیذات َیکُتبَن الواجبات الّدرسّیۀ!  

یا بنّی! اِجَعل َسَمکتک الحمراء فی النَّهر!   الُح أمواله للمساکین!   ُینِفُق العباُد الصِّ

عیِّن الخبر یأتی قبل مبتدئه:  43

للبّط غّدة طبیعّیۀ بالقرب من ذنبها!   ُیرِسل الغراب أخبار الغابۀ!  

الحرباء َتسَتطیُع أن ُتدیر َعیَنیها فی إّتجاهات مختلفۀ!   بوٌم طائٌر یسُکن فی األمکان المتروکۀ!  

عّین الّصحیح:  44

ربّنا و التحّملنا ما الطاقۀ لَنا به: پروردگاِر ما، و آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل نکن. 

ینقطع رجائی عن کّل من بحاجۀ إلی ربّی: امیدم را از هر کسی که به پروردگارم نیازمند است، قطع می کند.

لیت المتفّرجون یشّجعون فریقهم فی هذه المباراة: اي کاش تماشاچیان تیم شان را در این مسابقات تشویق کنند. 

المؤمنون أحَسنوا إلی کّل من یطلب المساعدة ِمنهم: اي مؤمنان به هر کسی که از شما کمک می خواهد، نیکی کنید. 

َم) للمفرد المؤنث المخاطب: عّین األمر ِمن (َسلَّ  45

ْم   َسلِّمی   َسلِّ َسلَّمِت   ْم   ُتَسلِّ

عّین ما یمکن أن یکون الخطأ حول األفعال التالیۀ:  46

الَتستمعا: فعل نهی -  للمخاطبیِن - مزید ثالثی (باب افتعال)  إمَتَلکوا: فعل ماٍض - للغائبیَن - مزید ثالثی (باب اِفتعال) 

ل)  َیتأثَّرَن: فعل مضارع - للغائبات - مزید ثالثی (باب تفعُّ ل)  لی: فعل أمر - للمخاطبۀ - مزید ثالثی (باب تفعُّ َتَفضَّ

عّین الصحیح عن األفعال الّتی تحتها خّط:  47

َفتُّشت عن کتاب مفید یرشدنا إلی طریق الخیر! (ماضی باب تفّعل)  قال لی والدي: ال ُتعاشري من ال تعرفینها! (نهی باب ُمفاَعَلۀ)  

اِنتصر المجاهدون فی ساحۀ الحرب انتصاراً! (ماضی باب اِنفعال)  إّن صاحب العلم یستطیع أن یتقّدم فی الساحات األخري (مضارع باب تفعیل) 

عّین الصحیح فی تعیین المصادر:  48

شارکنا فی المسابقات العلمّیۀ مع أصدقائنا: (إشتراك)   فألّف: بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته أخوانا: (تألُّف)  

األبواب إنفتحت بعد نهایۀ اإلمتحان: (إفتتاح)   ث)   َهل َتَتحّدثون َعن أعمالکم الیومیۀ باللغۀ العربیۀ: (َتحدُّ
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عّین الخطًأ فی أوزاِن مصادر األفعال فی العبارات التالیۀ:  49

ِهَی ال ُتکلُِّف أوالدها إالَّ ُوسَعهم. (تکلیف)   أنتنَّ ُتساِعْدَن الّضعفاء فی المدینۀ. (ُمساَعَدة)  

ر)   َتَأّخر تالمیذي ساَعتیِن َعِن المیقات. (تأخُّ ؟ (ُجلوس)   َأُتجِلسیَن الطالباِت فی مکانهنَّ

َمِیز الخطَأ فی التِّراجم:  50

ك لِطرد الحشراِت: دم حیوان براي دور کردن حشرات حرکت می کند. کاَن َذنَب الحیواِن َیَتحرُّ ألََّف کتاٌب لِسالمۀ روح التلمیذاِت: براي سالمتی روان دانش آموزان کتابی نوشته شد. 

ُتْنَشُد أبیاٌت فی َوْصف مدافعی الحّریۀ: شعرهایی در توصیف مدافعان آزادي سروده می شود. ُل اآلیاِت لِقوٍم َیْعقلوَن»: آیه ها را براي مردمی که می اندیشند، توضیح می دهیم. «نَُفصِّ

دو فایده نماز عبارتند از :  51

یاد خدا – دوري از گناه صبر – پارسایی دوري از گناه – پاکی و پارسایی یاد خدا – پاکی و پارسایی

52  .................. شاهد و ناظر بر همۀ پیامبران و امت هاست و عبارت قرآنی «یعلمون ما تفعلون » مربوط به این دسته یعنی .................. از شاهدان روز

قیامت است.

امامان (ع) – اعضاء بدن انسان رسول خدا (ص) – فرشتگان الهی امامان (ع) – فرشتگان الهی رسول خدا (ص) – اعضاء بدن انسان

نیا َو اآلِخَرِة» کدام یک از مفاهیم زیر دریافت نمی گردد؟ نیا َفِعنَد اِهللا َثواُب الدُّ از دقت در آیۀ شریفۀ: «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ  53

خداوند می خواهد که انسان ها عالوه بر بهره مندي از نعمت هاي مادي زندگی، کارهاي دنیوي خود را براي رضایت او انجام دهند تا جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر کنند و
سراي آخرت خویش را نیز آباد سازند.

برخی انسان ها در زندگی، هدف خود را به گونه اي انتخاب می کنند که هدف هاي دیگر را نیز در برمی گیرد؛ آن ها با یک تیر چند نشان می زنند.

از آن جا که روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ، مقصد نهایی او باشد. 

تنها خدا می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند و فقط زمینۀ شکوفا شدن استعدادهاي معنوي انسان را فراهم کند. 

با توجه به آیات و روایات، باهوش ترین مؤمنان و انسان داراي انرژي فوق العاده و همت خستگی ناپذیر، به ترتیب چه کسانی هستند؟  54

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  متفکران در نظام آفرینش اند - «و ما هذه الحیاُة الدُّ

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  آنان که فراوان به یاد مرگ اند - «و ما هذه الحیاُة الدُّ

متفکران در نظام آفرینش اند - «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم َیحزنون» 

آنان که فراوان به یاد مرگ اند - «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم َیحزنون» 

عبارت «داشتن استعدادهاي محدود مادي»، «حرکت به سوي هدف به صورت غریزي» و «کم نشدن عطش او در دستیابی به خواسته ها»، به ترتیب  55
مربوط به انتخاب هدف در ..................، .................. و .................. است.

گیاه و حیوان– انسان – حیوان انسان – انسان – حیوان گیاه و حیوان– حیوان – انسان انسان – حیوان – انسان

ارتباط عالم برزخ با دنیا را آثار .................. اعمال انسان ها اثبات می کند و تأثیر مقدار فضیلت هاي برزخیان، .................. دیدارشان را با خانوادة  56
خویش، رقم می زند و استمراربخش ارتباط انسان با دنیا، آثار .................. رفتارهاي او است. (با تغییر)

ماتقّدم ـ کمیّت ـ ماتأّخر ماتأّخر ـ کیفیّت ـ ماتقّدم ماتأّخر ـ کمیّت ـ ماتأّخر ماتقّدم ـ کیفیّت ـ ماتقّدم

کدام یک از احکام زیر به درستی بیان نشده است؟  57

اگر روزه داري سهواً بخورد یا بیاشامد، روزة او باطل نیست. 

اگر کسی ماه رمضان عمداً روزه نگیرد، فقط باید کفاره بدهد؛ یعنی براي هر دو روز، دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد. 

روزه دار نباید غبار غلیظ و دود  سیگار و تنباکو و مانند آن ها را به حلقش برساند. 

اگر روزه دار، چیزي را که الي دندانش مانده سهواً بخورد روزه او ایرادي ندارد و باطل نیست. 

کدام حدیث شریف، رابطۀ میان نافرمانی خداوند را با دوستی و محبت او بیان می کند و این عبارت مفهوم کدام آیه را تبیین و تأکید می نماید؟  58

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ ُ»  «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ  «من یتخذ من دون اهللا انداداً» - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ

  «ِ ِ»   «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ  «من یتخذ من دون اهللا انداداً» - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ
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انسان هاي زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود چه چیزي را به دست می آورند و در مقابل، کسانی که دنیا را هدف مطلق خود قرار  59
می دهند، طبق بیان قرآن به چه سرنوشتی گرفتار می شوند؟

اگرچه لذت هاي مادي را از دست می دهند، اما آخرتی آباد دارند. - به همین دنیا هم دست نمی یابند.

هم از بهره هاي مادي استفاده می کنند و هم آخرت خویش را آباد می سازند. - به همین دنیا هم دست نمی یابند.

اگرچه لذت هاي مادي را از دست می دهند، اما آخرتی آباد دارند. - جایگاه آن ها دوزخ است. 

هم از بهره هاي مادي استفاده می کنند و هم آخرت خویش را آباد می سازند. - جایگاه آن ها دوزخ است. 

عبارت شریفۀ «ما هذه الحیاة الدنیا...» مؤیّد چه نکته اي است و اصالت آخرت با چه کلمه اي آمده  است؟  60

مجازي بودن زندگی دنیوي - الحق  مجازي بودن زندگی دنیوي - الحیوان 

کم ارزش بودن دنیا نسبت به آخرت - الحق  کم ارزش بودن دنیا نسبت به آخرت - الحیوان 

باتوجه به گرامی داشت انسان در آیات قرآن کریم، کرامتی که خداوند به انسان بخشیده و او را بر بسیاري از مخلوقات برتري داده، درآینۀ وحی  61
الهی کدام مورد است؟

ما را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داده تا خود راه را انتخاب کنیم.

به ما قوه و نیرویی عطا کرده تا با آن بیندیشیم و راه درست زندگی را از راه هاي غلط تشخیص دهیم.

خداوند راه رستگاري و راه شقاوت را، به ما نشان داده تا خود راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم.

آنچه را که در آسمان ها و زمین است، براي ما آفریده و توانایی بهره مندي از آنها را در وجود ما قرار داده است.

مفهوم :«ضایع کردن عمر و فرصت، سبب آه حسرت در هنگام مرگ است»، از کدام آیۀ زیر برداشت می شود؟  62

«افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون»   «حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اَعمل صالحا....»  

«ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض»   «ینبوا االنسان یومئذ بما قّدم و اّخر»  

آماده شدن انسان ها براي دریافت پاداش و کیفر اعمالشان ، در ابتدا با کدام واقعه همراه است ؟  63

برپایی دادگاه عدل الهی دادن نامۀ اعمال                                     

کنار رفتن پرده از حقایق عالم زنده شدن همۀ انسان ها

از آن جا که پیامدهاي منتقدین و منکرین معاد مطرح می گردد، بی ارزش شدن زندگی چند روزة دنیوي براي چه افرادي است و دلیل آن چیست؟  64

معتقدان زندگی اخروي ــ گرایش و تمایل به آخرت معتقدان زندگی اخروي ــ گرایش به جاودانگی انسان

منکران زندگی اخروي ــ گرایش به جاودانگی انسان منکران زندگی اخروي ــ گرایش و تمایل به امور دنیوي

وجود معاد و هدفمندي و حق بودن مبدا آفرینش جهان، به ترتیب از کدام آیات شریفه مستفاد می گردد؟  65

« من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهللا ثواب الدنیا و االخره » - « فعنداهللا ثواب الدنیا و االخره » 

« افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون » - « فعنداهللا ثواب الدنیا و االخره » 

« افحسبتم انما خلقناکم عبثاو انکم الینا ال ترجعون » - « ما خلقناها اال بالحق » 

« من کان یرید ثواب الدنیا فعند ثواب الدنیا و االخره » - « ما خلقناها اال بالحق »

افزایش ارزشمندي حجاب و عفاف نزد خداوند متعال مشروط به چه چیزي است و چرا چادر پوشش مناسبی براي زنان به شمار می رود؟  66

میزان جلوگیري از گناه - زیرا توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند. کامل تر و دقیق بودن آن - زیرا توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند. 

کامل تر و دقیق  بودن آن - زیرا وقار و احترام آنان را حفظ می کند. میزان جلوگیري از گناه - زیرا وقار و احترام آنان را حفظ می کند.

سرانجام کار کسانی که به فرمودة آیات قرآن با ستمکاري اموال یتیمان را تصرف می کنند، چیست و جنبۀ حقیقی عمل آن ها کدام است؟  67

«َسَیْصَلْوَن َسعیراً» - «الَِّذیَن َیْأُکُلوَن َأْمواَل اْلَیتامى  ُظْلمًا»   «َسَیْصَلْوَن َسعیراً» - «ِإنَّما َیْأُکُلوَن ِفی بُُطونِِهْم ناراً»  

ْرِض» - «الَِّذیَن َیْأُکُلوَن َأْمواَل اْلَیتامى  ُظْلمًا» «َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ ْرِض» - «ِإنَّما َیْأُکُلوَن ِفی بُُطونِِهْم ناراً» «َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ
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هریک از عبارت هاي قرآنی  «ماهی اال حیاتنا الدنیا» و «ما هذه الحیاة الدنیا»  دیدگاه چه کسانی است و کدام یک زندگی دنیوي برایشان کم ارزش  68

است؟

معتقدین به معاد - منکرین معاد - دومی  معتقدین به معاد - منکرین معاد - اولی 

منکرین معاد - معتقدین به معاد - دومی  منکرین معاد - معتقدین به معاد - اولی 

پس از پایان محاکمه، «دوزخیان» چگونه به سوي جهنم وارد می شوند؟  69

با حسرت راهنمایی می شوند  با حسرت رانده می شوند 
گروه گروه رانده می شوند 

گروه گروه راهنمایی می شوند 

نفی نابودي انسان مشتاق حیات ابدي با تدبر در کدام آیه به دست می آید؟ این آیه تجلی بخش کدام صفت الهی است؟  70

اِر»  - عدل الهی  «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»  - عدل الهی  ِقیَن َکاْلُفجَّ  «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

اِر»  - حکمت الهی  ِقیَن َکاْلُفجَّ  «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»  - حکمت الهی  «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

چند مورد از موارد زیر در رابطه با «عفاف و حجاب» از قرآن استنباط می شود؟  71
الف) در قرآن به فلسفۀ حجاب اشاره شده و پیشوایان دینی حدود آن را مشخص کرده اند. 

ب) خداي متعال براي مردان و زنان وظایف خاص و روشنی معین کرده است. 
ج) در قرآن به فلسفۀ حجاب و هم به حدود آن اشاره شده است. 

د) کنترل چشم از نگاه نامحرم و حفظ دامن از گناه وظایف مشترك مردان و زنان است.

4321 مورد  مورد  مورد   مورد 

چهارمین گام در مسیر بندگی  ..................  است تا  ..................  و بیان امام علی (ع) که می فرمایند: «چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت،  72
در شب به خود برگردد و بگوید: اي نفس، امروز روزي بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی گردد.» مربوط به کدام است؟

مراقبت - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید - مراقبت  محاسبه - عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود - محاسبه 

محاسبه - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید - مراقبت مراقبت - عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود - محاسبه

دلیل این که بهشت را «دارالسالم» می خوانیم، چیست؟  73

باالترین نعمت بهشت، مقام خشنودي خداوند است و بهشتیان به این رستگاري می رسند.

بهشتیان با خدا همصحبت اند و به جملۀ «خدایا تو پاك و منزهی» مترنم اند.

هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي، خوف و ترس و عجزي در بهشت نیست. 

فرشتگان به استقبال بهشتیان می آیند و به بهشتیان سالم می کنند.

پوشش کامل بانوان ایرانی در قبل از اسالم که عمومًا پیرو آیین زرتشت بودند، تقویت کنندة کدام باور تاریخی است؟  74

همۀ مردم در رعایت حجاب و چگونگی و شکل آن با تعلیمات ادیان آسمانی مرتبط بوده اند.  

در دیانت زرتشت رعایت حجاب با حدود یکسان با تعلیمات اسالم وجود داشته است. 

برخالف سایر اقوام و فرهنگ ها ایرانیان از آغاز داراي پوشش مناسب بوده اند.  

منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان، ایران باستان بوده است.  

حدیث شریف  «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا»  با کدام آیۀ شریفه، هم مفهوم است و پیامبر اکرم (ص) باهوش ترین مؤمنان را چه کسانی معرفی  75

می کنند؟

 «َحتی اِذا جاَء أَحَدُهُم اْلموُت َربِّ اْرِجعوِن...»  - فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

نیا نَموُت َو نَحیا...»  - فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.  «َو قالوا َما هی إّال َحیاُتنا الدُّ

نیا نَموُت َو نَحیا...»  - گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند.  «َو قالوا َما هی إّال َحیاُتنا الدُّ

 «َحتی اِذا جاَء أَحَدُهُم اْلموُت قاَل َربِّ اْرِجعوِن...»  - گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند.

76  We are going to  .................. nature.

protecting protected  protects protect
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77  Are you  .................. to visit the national park?

go going to go went

78  A: We don’t have any milk.        B: Really? .................. some from the supermarket.

I’ll get  I’m going to get I get I’m getting

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

The little children are going to buy some special gift on Mother’s Day.  

children gift  Mother’s Day

80  Which sentence is not correct in capitalizing?

My name is Jim.  I like Giraffes and birds.   

We are making new buildings.  We have farm and wild animals.

81  This problem was  .................. one that I have ever solved.

more difficult as difficult as the most difficult   difficult

82  You need to exercise  .................. and eat  .................. to stay healthy.

less / less more / more less / more  more / less

83  The doctors said she  was very well and there was nothing to  .................. about.

think care worry report

84  An elephant hurt  .................. when it tried to get out of the zoo yesterday.

itself myself ourselves yourself

85  The famous writer published her  .................. of the Holy Quran in 1380.

invention observation situation translation

86  You .................. do your homework because if you don't, your teacher will be angry!

must can will may

87  .................. you help me carry this bag, please? It´s very heavy.

May Can  Must Might

88  "Where is Anna?" 

"I don't know. She .................. be at school or in the park."

should  could must will

89  My brother has a beautiful apartment. He lives .................. the third floor.

on  at in above

90  The dog is asleep .................. the tree.

over against under between

91  In a/an .................. country, people can do both summer and winter activities at the same time.

four-season mountainous attractive hospitable

Millions of tourists travel around the world every year. Many would like to .........(A)......... South Africa

for its interesting and dangerous jungles and deserts. You can see a wide .........(B)......... of animals and
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plants in that country, where many of its people like to protect nature and wildlife. When I was .........

(C)......... vacation to South Africa, I met lots of South African people who told me “You .........(D).........

stay away from the wild animals because they will easily hunt you.” But, as we know, many of these
wild animals are endangered and will soon die out if we humans do not .........(E)......... plan to protect

them now. So, we should take care of two sides: both not harming and not being hunted.

92  A

excuse  increase live visit

93  B

entertainment range attention example

94  C

at in on of

95  D

can may should must

96  E

carefully happily patiently politely

97  Catherine explained the lesson to the class .................. an experienced teacher.

as good as as well as the best of better than that  

98  We chose the color for our living room from a wide  .................. of choices at the paint shop.

information destination choice range

99  All the police officers were equipped with shields to .................. themselves against the rioters.

defeat defend describe show

100  My grand father still has his  ..................  car.

wonderful American old  American wonderful old old American wonderful wonderful old American  

ها است؟ ، همواره در زیر محور  به ازاي کدام مقادیر  ، نمودار تابع   101my = (m − 1) + x + mx2 3√x

m < −
1
2

− < m < 11
2

1 < m <
3
2

m >
3
2

اگر  باشد حاصل  کدام است؟  102− (1 + )x + = 0x2 3√ 3√− + +∣
∣ x1

−−√ x2
−−√

∣
∣ x1

−−√ x2
−−√

2 3√4213√4

، ریشه هاي حقیقی معادله ي  ، معکوس یک دیگرند؟ به ازاي کدام مقدار   103mm + 3x + = 2x2 m2

−2−112

کدام عدد حقیقی می تواند واسطه ي هندسی بین دو عدد   و   باشد؟  104− 13√+ 13√

2√+ 13√+ 23√3√

نمودار تابع با ضابطه ي  روي خط  داراي می نیمم است.  کدام است؟  105y = + ax + 1x2y = 1a

01−22
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سهمی به معادله ي  محور تقارن خود را با کدام عرض قطع می کند؟  106y = − 2x + 3
1
2
x

2

123
2

3

با ارقام  و  و  و  و  و  چند عدد سه رقمی زوج با تکرار ارقام می توان ساخت؟  107012345

90120150125

تعداد کلمات چهارحرفی که با حروف کلمۀ «پرستیژ» به طوري که حرف اول نقطه دار بوده و حرف آخرنقطه دار نباشد می توان ساخت کدام  108
است؟

412324288432

به چند طریق می توانیم دایره هاي زیر را با استفاده از  رنگ متمایز رنگ آمیزي کنیم به طوري که هیچ دو دایره مجاوري داراي رنگ هاي  109
یکسانی نباشند؟ 

5

480120

1280720

نمودار  از کدام ناحیۀ دستگاه مختصات عبور نمی کند؟  110

چهارم سوم دوم اول

y = − 2(x + 2) 2

مجموع   برابر کدام است؟  111( ) + ( ) +  ( ) + … + ( )10
1

10
2

10
3

10
9

52252610221024

،  جمالت متوالی از دنبالۀ هندسی هستند؟ ، سه عدد  ،  به ازاي کدام مقدار   112

هیچ مقدار 

a6 − 4 3√a3√

2 − 3√3 − 3√− 13√a

، ریشه هاي معادله ي  به صورت  اگر  ریشه هاي معادله ي  باشند، به ازاي کدام مقدار   113

 است؟

β , α+ kx + 1 = 0x2k− 4x + 1 = 0x2

( , )α−−√ β
−−√

−12−14−10−8

، کدام است؟ در یک دنباله ي اعداد   و براي هر   داریم:  ، حاصل    114= 3a1n ≥ 2= 2 − 2an an−1−a8 a7

32485664

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  115

صفر 

{x + 2, 2y − 5} = {1}x + y

123

کدام گزینه صحیح است؟  116

∪ = ZZ− Z+Z ∪ Q = ZW ∪ N = NZ − W = Z−

با فرض   کدام گزاره درست است؟  117

 

A = {a, {7, 11}, {1, 6}}

{1, 6} ⊆ A{{7, 11}} ∈ A7 ∈ A{a} ⊆ A

اگر  و  یک زیرمجموعه ي متناهی از اعداد صحیح باشد، کدام یک در  متناهی است؟  118A = {x|x ∈ Z , |x| ≤ 25}BZ

∩A′ B′A ∪ B′A ∩ B∪ BA
′

، مجموعه ي   چند عضو دارد؟ اگر  و   119A = {6 B{مضارب دو رقمی و طبیعی = {4 A{مضارب دو رقمی و طبیعی − B

471315
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ها باشد، مقدار  کدام است؟ اگر نقطه ي رأس سهمی   روي محور   120

 یا  یا  یا  یا 

y = (k + 3) − 4x + kx2xk

−4−1−414−141

نمودار سهمی به معادله ي  از کدام ناحیه ي محورهاي مختصات نمی گذرد؟  121

چهارم سوم دوم اول

y = 2 − 8x + 1x2

در یک دانشگاه،  طبقه و در هر طبقه، بین  تا  راهرو، و در هر راهرو  تا  کالس، و در هر کالس، بین  تا  صندلی وجود دارد.  122
تفاضل حداقل و حداکثر تعداد صندلی هایی که ممکن است در این دانشگاه وجود داشته باشد، کدام است؟

535462030

4500120033005700

، یک ریشۀ معادلۀ  از قرینۀ ریشۀ دیگر یک واحد بیش تر است؟ به ازاي کدام مقدار   123m+ =
m

x − 2
x

x + 1
2x + 4
− x − 2x2

23−2−3

اگر سه عدد  و  سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ حسابی باشند، لگاریتم  در پایۀ  کدام است؟  124loga, log 3log 2( − 4)a
416

0٫751٫251٫51٫75

اگر ریشه هاي معادلۀ  جذر ریشه هاي معادلۀ  باشند،  کدام است؟  1252 + ax + b = 0x24 − 73x + 144 = 0x2a + b

23
1
2

1
23
2

با حروف کلمۀ «جهانگردي» و بدون تکرار حروف، تعداد کلمات  حرفی که در آن حروف کلمۀ «جهان» کنار هم باشند، چند برابر تعداد کلمات  126

 حرفی است که با حرف نقطه دار شروع می شوند؟

8

8

4
21

4
105

4
7

4
35

یک آزمون چند گزینه اي شامل  سؤال  گزینه اي و  سؤال  گزینه اي است. فردي قصد دارد به سؤال ها به صورت تصادفی جواب دهد. اگر  127

مجبور باشد به همۀ سؤاالت جواب دهد، به  روش می تواند این کار را انجام دهد و اگر بتواند سؤال ها را بدون جواب هم بگذارد، به  روش می تواند

این کار را انجام دهد. حاصل  کدام است؟

10452

mn

n

m

1
50

50( × (
4
5

)10 2
3

)5( × (
5
4

)10 3
2

)5

یک آشپز، ده نوع ادویه دارد. او با استفاده از هر  تا از این ادویه ها یک طعم مخصوص درست می کند. این آشپز چند طعم مختلف می تواند  128

درست کند، هرگاه ادویه ها به دو دستۀ  تایی تقسیم شوند، به طوري که هیچ یک از ادویه هاي دستۀ اول با هیچ یک از ادویه هاي دستۀ دوم سازگاري
نداشته باشند؟

3

5

10201540

اگر  باشد، کدام گزینه صحیح است؟  129a + b − c = 2

+ + = 2(2c + 2 − ab)a2 b2 c2+ − = 2(2c + ab − 2)a2 b2 c2

+ + = 2(2c + ab − 2)a2 b2 c2+ − = 2(2c + 2 − ab)a2 b2 c2

معادلۀ  چند جواب دارد؟  130

صفر

| − 2x| + 4 = 4x −x
2

x
2

123

به طور معمول در .................. انسان، .................. وجود ندارد.  131

کیسه ي صفراي - آنزیم لیپاز شیره ي پانکراِس - آنزیم غیر فعال روده ي بزرِگ -سلول ترشح کننده بافت پیوندي سسِت- کالژن

پروانۀ مونارك با کمک کدام یاختۀ خود، جهت مقصد را تشخیص می دهد؟  132

ماهیچه اي پیوندي پوششی عصبی
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در بدن انسان؛ ..................  133

امکان ندارد، یاخته ها کربن دي اکسید، به خوناب بدهند.   یاخته ها اکسیژن مورد نیاز خود را می توانند از راکیزه بگیرند.

میتوکندري و ریبوزوم می تواند در محیط داخلی قرار  گیرد. ترکیب مواد در مایع بین یاخته اي و خوناب شبیه به هم است.

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   134
همۀ یاخته هاي جانوري، ..................

عمل برون رانی را می توانند انجام دهند. داراي غشاي یاخته اي هستند.

داراي غشایی با  نفوذپذیري انتخابی هستند. در غشاي خود فسفولیپید دارند.

 

با توجه به شکل، کدام گزینه در مورد بافت مورد نظر درست بیان شده است؟  135

در روده دیده می شود. فاقد غشاي پایه است.

ممکن است در دهان نیز دیده شود. در  مري و معده می تواند دیده شود.

کدام گزینه از لحاظ علمی نادرست است؟  136

بافت ماهیچه اي قلبی، عملی غیر ارادي دارد. بافت ماهیچه اي صاف، نوعی بافت پیوندي متراکم است.

یاخته هاي ماهیچه اي مخطط، لوله اي شکل هستند. یاخته هاي ماهیچه اي صاف، دوکی شکل هستند.

در ساختار الیه هایی از دیواره .................. که داراي شبکه اي از یاخته هاي عصبی هستند، .................. نمی توان یافت.  137

معده – چین خوردگی و لغزش مري – بافت پیوندي سست

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

خون لوله گوارش .................. اندام هاي دیگر بدن، از راه .................. ابتدا به .................. و سپس از راه .................. به قلب باز می گردد.  138

همانند – سیاهرگ باب کبدي – کلیه – سیاهرگ  همانند – سیاهرگ فوق کبدي – کبد – سرخرگ  

بر خالف – سیاهرگ فوق کبدي – کلیه – سرخرگ  بر خالف – سیاهرگ باب کبدي – کبد – سیاهرگ 

عطسه .................. سرفه ..................  139

برخالف - هوا را از راه دهان خارج نمی کند.

همانند - مؤثرترین راه براي بیرون راندن مواد خارجی در افراد سیگاري است.

برخالف - می تواند از مجرایی هوا را خارج کند که توسط زبان کوچک بسته می شود.

همانند - در اثر تحریک بخش مبادله اي مجاري تنفسی توسط عامل خارجی صورت می گیرد.

کدام یک صحیح نیست؟  140

صفرا در ورود چربی ها به محیط داخلی نقش مهمی دارد. کمی بعد از ورود کیموس به دوازدهه، صفرا به دوازدهه می ریزد.

صفرا از طریق مجاري صفراوي به کیسه صفرا وارد و در آن جا ذخیره می شود. معده، آغازگر گوارش شیمیایی لیپیدها است.

کدام یک از کالفک انشعاب می گیرد؟     141

سیاهرگ هاي کوچک سرخرگ آوران سرخرگ هاي کوچک سرخرگ وابران

چند مورد از جمله هاي زیر، دربارة نفرون ها صحیح است؟       142

) هر کلیه از حدود یک میلیون گردیزه تشکیل شده است. 

) فرآیند تشکیل ادرار در نفرون ها آغاز می شود. 

) ابتداي گردیزه شبیه قیف است و کپسول بومن نام دارد. 

) بعد از کپسول بومن، نفرون ساختاري لوله اي شکل و در قسمت هایی پیچ خوردگی دارد.

1

2

3

4

1234

کدام بخش در کاهش تبخیر آب در سطح برگ نقش ندارد؟  143

کالهک نگهبان روزنه پوستک کرك
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رایج ترین بافت در سامانه ي بافت زمینه اي، کدام بافت است؟  144

پارانشیم کالنشیم کلرانشیم اسکلرانشیم

چند مورد به درستی بیان شده است؟   145
در ارتباط با غشاي یاخته هاي جانوري می توان گفت .................. . 

الف) مولکول هاي کلسترول، کربوهیدرات هاي غشاء متصل نیستند.  
ب) مولکول هاي کلسترول در هر دو الیۀ غشا یافت می شوند. 

ج) فسفولیپیدها فراوان ترین مولکول هاي موجود در غشا می باشند. 
د) بعضی از کربوهیدرات هاي غشا با مایع بین یاخته اي در تماس می باشند.

4321

چند مورد از موارد زیر درست می باشد؟   146
الف) کربوهیدرات هاي موجود در غشاي سلول هاي پوششی مري با هر نوع مولکول لیپیدي غشا پیوند برقرار می کنند. 

ب) همۀ مونوساکاریدهاي کربوهیدرات هاي غشاي سلولی حداقل با یک مونوساکارید دیگر اتصال دارند. 
ج) همۀ فسفولیپیدهاي الیۀ خارجی غشاي سلول پوششی مري، با رشته هاي پروتئینی کالژن و کشسان در ارتباط اند. 

د) عبور مواد از غشاء فقط از طریق مولکول هاي پروتئینی غشا انجام می شود.

1234

کدام گزینه دربارة ویژگی هاي یک یاختۀ جانوري درست نیست؟  147

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.

منظور از اینکه گفته می شود غشاي سلول داراي تراوایی نسبی می باشد آن است که ..................  148

ورود و خروج برخی مواد از راه غشاي سلول به صرف انرژي زیستی نیاز دارد .

برخی از مولکول ها نمی توانند از بخش لیپیدي یا پروتئینی غشاء عبور کنند.  

یون ها به دلیل کوچک بودن به راحتی می توانند از بخش فسفولیپیدي غشا بگذرند.  

ورود و خروج مواد از سد غشاي سلول به مقدار انرژي مولکولی آن بستگی دارد.

در بخش کیسه اي شکل لوله ي گوارش انسان، ..................   149

همانند مري، بالفاصله پس از ایجاد حرکات کرمی شکل، بنداره ي انتهایی باز می گردد.

به دنبال کاهش چین خوردگی ها، امکان افزایش شدت حرکات کرمی وجود دارد. 

به هر حفره، ترشحات غده ي ویژه ي خود وارد می شود.

هر حفره، ترشحات چند غده را دریافت می کند. 

یون هایی که با مواد اسیدي موجود در گیاخاك، حفظ می شوند  ..................  150

برخالف یون هاي فسفات نمی توانند توسط دو گروه از باکتري ها تولید شوند.

با اتصال به بعضی از ترکیبات معدنی خاك، غیرقابل دسترس می شوند.

فقط در صورت کمبود، به ساختار خاك و جانداران موجود در آن، آسیب می زنند.

می توانند طی عملکرد زیستی گروهی از جانداران که این یون ها را دفع یا پس از مرگ آزاد می کنند، تولید شوند.

کدام عبارت دربارة هر رگی که در مسیر گردش خون بدن انسان داراي خون تیره می باشد، صحیح است؟  151

باقی ماندة فشار خون سرخرگی باعث حرکت خون در آنها می شود. در دیوارة آنها ضخامت الیۀ ماهیچه اي و پیوندي کم است.

خون به صورت منظم و یک طرفه درون آنها جریان دارد. خون تیره و کم اکسیژن را به سمت قلب هدایت می کند.
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سرالد نخستین  ..................  152

ریشه،  ترکیبات پلی ساکاریدي ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن می شود.

از یاخته هایی تشکیل شده است که کریچه مرکزي بیش تر حجم آن را به خود اختصاص داده است.

ساقه، تنها در انتهاي ساقه و گره ها قرار دارد که توسط برگ هاي بسیار جوان حفظ می گردد.

عالوه بر افزایش طول گیاه تا حدودي منجر به افزایش عرض ساقه، شاخه و ریشه می شود.

چند مورد از عبارت ها، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   153
«در گیاهان مناطق خشک و کم آب، ممکن نیست .................. » 

الف ) در فرورفتگی هاي غار مانند، چندین نوع یاختۀ تمایز یافتۀ روپوستی یافت شود. 
ب) ترکیب هاي پلی ساکاریدي موجود در کریچه ها، سبب افزایش دفع آب از گیاه شوند. 

ج) نرم آکنۀ هوادار، قابلیت تنفس یاخته اي را افزایش دهد.

صفر 123

مریستم هاي نخستینی که با تقسیم خود منجر به افزایش طول گیاه می شوند،  .................. .  154

بخشی از آنها در میان یاخته هاي هدایت کنندة مواد که تعدادي از آن ها زنده و تعداد دیگري مرده هستند، یافت می شوند.

هر چه طول ریشه ها و میزان نفوذ آن ها به درون خاك بیشتر می شود، تعداد شاخه و برگ هاي بیشتري نیز تولید می کنند.

عالوه بر یاخته هاي با هستۀ گرد و تشکیل  دهندة بیشترین حجم سلول، توانایی ساخت هر سه نوع سامانۀ بافتی در آنها مشاهده می شود.

بخشی را می سازند که به روي سلول هاي مردة آن، مادة لزجی وجود دارد که کنده شدن این سلول ها را کاهش می دهد.

کدام گزینه نادرست است؟  155

وضعیت اپی گلوت در فرآیند عطسه مشابه سرفه است. بندارة انتهاي مري در فرآیند عطسه و سرفه در وضعیتی مشابه است.

وضعیت زبان کوچک در فرآیند سرفه مشابه عطسه است. وضعیت دهانۀ حنجره در فرآیند سرفه مشابه عطسه است.

کدام گزینه صحیح است؟   156

در هنگام ریفالکس حرکات معدي روده برعکس می شود.

حرکات کرمی شکل حرکاتی هستند که در آن ها بخش هایی از لولۀ گوارش به صورت یک در میان منقبض می شوند.

حرکات قطعه قطعه کننده با برخورد به یک بنداره متوقف شده و محتویات لولۀ گوارش را مخلوط می کنند.

حرکات کرمی یک حلقۀ انقباضی را در لولۀ گوارش ایجاد می کند که مواد را از ابتداي حلق به سمت مخرج به جلو هدایت می کند.

کدام مطلب، دربارة ساختار لولۀ گوارش انسان، نادرست است؟   157

مخاط، یک الیۀ پیوندي با رگ هاي خونی فراوان دارد.  بیشتر سلول هاي پوششی الیۀ مخاطی روده داراي ریز پرزند. 

سطح داخلی معده را یک الیۀ ضخیم، چسبنده و قلیایی مادة مخاطی می پوشاند. ماهیچه هاي طولی در خارج ماهیچه هاي حلقوي قرار گرفته است. 

در معدة انسان، هر یک از یاخته هاي ترشح کننده ..................، برخالف یاخته هاي .................. .  158

مادة مخاطی - کناري، در مجاورت یاخته هاي اصلی قرار دارند.

هورمون - اصلی، نزدیک ترین یاخته هاي غدة معده به بافت ماهیچه اي مخاط دیوارة معده هستند.

آنزیم گوارشی - ترشح کنندة بی کربنات، در عمق غدد معدي قرار دارند.

مادة مخاطی - درون غدد معدي، ترشحات خود را مستقیمًا وارد حفره هاي معده می کنند.

در نقطه اي از منحنی نوار قلب طبیعی، زمانی که فشار خون بطن چپ در بیش ترین میزان قرار دارد،  .................. زمانی که فشار خون دهلیز  159
چپ در حداکثر مقدار خود می باشد،  ..................

همانند - انقباض یاخته هاي الیه ماهیچه اي مشاهده می شود. برخالف - دریچۀ سینی بسته و دریچۀ دولختی باز است. 

همانند - صداي واضح و نسبتًا کوتاه از قلب شنیده می شود. برخالف - گرة دهلیزي - بطنی با تأخیر پیام خود را ارسال می کند.
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کدام مورد ماهیت یاخته اي و اولیه خود را تا انتهاي حیات حفظ می کند؟  160

گرده  
خوناب 

گویچه هاي سفید  گویچه هاي قرمز 

تمامی موادي که وارد یاخته هاي پوششی پرز می شوند، ..................  161

پس از خروج از یاخته هاي پوششی، به درون فضاي داخلی مویرگ هاي خونی منتقل می شوند.

با مصرف انرژي زیستی و یا از طریق ناقل عبور می کنند.

با همان روش از یاخته خارج می شوند.

در نهایت وارد محیط داخلی بدن می شوند.

چه تعداد از موارد زیر در رابطه با نوعی هورمون که با تأثیر بر مغز استخوان، میزان گویچه هاي قرمز بدن را تنظیم می کند، به نادرستی بیان  162
شده است؟ 

الف) با توقف ترشح آن، میزان هماتوکریت خون کاهش می یابد. 
ب) با کاهش اکسیژن محیط، میزان آن در خون افزایش پیدا می کند. 

ج) در بیماري هاي تنفسی و قلبی برخالف ورزش هاي طوالنی مدت، ترشح آن افزایش می یابد. 
د) ترشح آن در فردي که به کم خونی مبتالست، توسط گروه ویژه اي از یاخته هاي اندام تولید کنندة صفرا، شروع می شود.

1234

نوعی مایع، ضمن محافظت از قلب انسان، به حرکت روان آن کمک می کند. کدام گزینه دربارة «هر الیۀ داراي تماس با این مایع» صحیح است؟  163

در استحکام دریچه هاي قلبی نقش دارد.  به ضخیم ترین الیۀ دیوارة قلب متصل است. 

فاقد شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی است.  واجد بافتی با فضاي بین یاخته اي اندکی است. 

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟          «به طور معمول  ..................»   164
الف) هستۀ یاخته هاي بافت پوششی چندالیه اي مخاط رودة انسان، در بخش تحتانی آن ها قرار گرفته است. 

ب) در الیه هاي بافت پوششی استوانه اي معده، فضاي بین یاخته اي اندکی وجود دارد. 
ج) یاخته هاي غشاي پایه و بافت پوششی سنگفرشی مري، به یکدیگر بسیار نزدیک اند. 

د) بافت پوششی مکعبی مخاط رودة انسان، توسط شبکه اي از رشته هاي پروتئینی به بافت زیرین متصل است.

1234

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می نماید؟    «معموًال .................. بودن بیش از حد .................. ، می تواند منجر به  ..................  165
درون یاخته ها شود.»  

الف) رقیق ـ مایع اطراف یاخته ها نسبت به درون آن ها ـ خروج بیش از حد آب از  
ب) غلیظ ـ مایع اطراف یاخته ها نسبت به درون آن ها ـ ورود بیش از حد آب به  

ج) باال ـ فشار اسمزي درون یاخته ها نسبت به مایع اطراف آن ها ـ ورود بیش از حد آب به 
د) پایین ـ فشار اسمزي درون یاخته ها نسبت به مایع اطراف آن ها ـ خروج بیش از حد آب از

1234

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   166
«در انسان، بخشی از شبکۀ هادي قلب  ..................»

در عقب دریچۀ سه لختی قرار دارد.  موجب شروع انقباض بطن ها از باال می شود.

از دیوارة بین دهلیزها عبور می کند. در بین گرة اول و دوم قرار دارد. 
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با توجه به ویژگی هاي مختلف حیات در جانداران، کدام مورد با ویژگی مربوط به رویش آسان گیاهان خودرو در محیط هاي مختلف، یکسان  167
است؟

گیاهان به سمت منبع نور خم می شوند. خرس هاي قطبی موهاي سفید دارند. 

یوزپلنگ، همواره از یوزپلنگ زاده می شود. در گیاهی، اولین گل ایجاد شده است. 

کامبیومی که در بافت زمینه اي ساقه و ریشۀ گیاهان دولپۀ چوبی تشکیل می شود، ..................  168

بیشتر فعالیت خود را صرف ساختن بافتی می کند که نسبت به آب و گازها نفوذناپذیر است.  

نقشی در ایجاد یاخته هایی با دیوارة نخستین و نازك در منطقۀ پوست ندارد.  

برخالف کامبیومی که بین دستجات آوندي شکل می گیرد، یاخته هاي زنده با هستۀ درشت دارند.  

همانند مریستم ریشه یاخته هایی می سازد که به دلیل رسوب چوب پنبه، استحکام باالیی دارند.

کدام گزینه عبارت مقابل را به صورت صحیح تکمیل می کند؟   169
« .................. ، مربوط به جانوري است که قطعًا  ..................  »

باکتري  هاي تجزیۀ کنندة سلوالز در سیرابی - میزان گلوکز دفع شده در آن زیاد است.

سه بار عبور تودة غذا از مري - گوارش کامل مواد غذایی در معدة واقعی انجام می  شود.

وجود اتاقک الیه الیه در لولۀ گوارش - تجزیۀ کربوهیدرات ها فقط توسط باکتري  ها انجام
می  شود.

معده، محل اصلی جذب مواد غذایی - گوارش شیمیایی در بخش هاي قبل از معده دیده می  شود.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   170
در یک انسان سالم بخش  ..................  رودة  ..................  به اندامی ختم می شود که  ..................  »

ابتدایی - باریک - با ترشح سکرتین روي یاخته هاي پانکراس اثر می گذارد تا ترشح بی کربنات را افزایش دهد.

ابتدایی - بزرگ - یکی از اندام هاي لنفی تولید کنندة لنفوسیت است.

انتهایی - بزرگ - بخش معادل آن در ملخ پایین تر از مخرج واقع شده است.

انتهایی - باریک - با جذب آب و یون ها، مدفوع را به شکل جامد در می آورد.  

قطر داخلی استوانه ي بلندي  است. اگر آن را به طور قائم نگه داشته و  آب در آن بریزیم، فشار حاصل از آب در ته استوانه چند  171

( پاسکال می شود؟ (

2cm157cm3

g = 10 , = 1000 , π = 3٫14m

s2
Pآب

kg

m3

15030025005000

چند لیتر آب  درجه ي سلسیوس را با  لیتر آب  درجه ي سلسیوس مخلوط کنیم تا به دماي تعادل تقریبی  درجه ي سلسیوس  172
برسند؟

80401040

25304550

جسمی به جرم  را با سرعت  در راستاي قائم رو به باال پرتاب می کنیم انرژي مکانیکی جسم در نصف ارتفاع اوج چند ژول است؟  173
(مبدأ پتانسیل گرانشی، محل پرتاب فرض شده است.)

2kg10m/s

25 2√5050 2√100

چگالی مخلوط دو مایع  و  با حجم هاي اولیه ي  و  برابر  گرم بر سانتی متر مکعب است. اگر چگالی مایع  برابر  و  174

چگالی مایع   باشد،  چند برابر  است؟

ABVAVB0٫75A600
g

Lit

B800 g

Lit
VAVB

34
1
3

1
4
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عمیق ترین قسمت در خلیج فارس با عمق حدود  متر است در نزدیک تنب بزرگ قرار دارد. فشار پیمانه اي در این عمق چند پاسکال  175

است؟ (چگالی آب  است.)

100

1000
kg

m3

106100100010

واحد فرعی  معادل کدام یک از واحدهاي زیر است؟  176μg
(mm)2

(ns)2

WkWJkJ

کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟  177

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.

2m

C

B

h

A

جسمی به جرم  مطابق شکل از نقطۀ  بدون تندي اولیه شروع به حرکت می کند و با تندي  به نقطۀ  می رسد، اگر قدرمطلق کار  178

نیروي اصطکاك در مسیر  برابر  ژول باشد، ارتفاع  چند متر است؟ 

0٫8kgA5
m

s
C

ABC22h(g = 10 )
N

kg

24

68

V

m20

مطابق شکل جسم با تندي  پرتاب می شود. اگر از نیروي مقاومت هوا صرف نظر کنیم، تندي جسم هنگام برخورد با سطح زمین چند متر  179

بر ثانیه خواهد بود؟ 

20 m

s

(g = 10 )
N

kg

4010 6√

20 2√30

چنانچه کار برآیند نیروهاي وارد بر یک جسم در مسیري صفر باشد، کدام گزینه همواره درست است؟  180

برآیند نیروهاي وارد بر جسم صفر است. انرژي مکانیکی جسم ثابت است.

مجموع کار نیروهاي وارد بر جسم در آن جابجایی صفر است. تندي جسم تغییر می کند.

جسمی از ارتفاع  متري سطح زمین از حال سکون رها می شود. اگر  درصد انرژي مکانیکی اولیۀ جسم نسبت به سطح زمین تا رسیدن  181

جسم به سطح زمین بر اثر مقاومت هوا تبدیل به انرژي درونی شود، تندي جسم هنگام برخورد به زمین چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ 

2020

(g = 10 )
m

s2

2010 2√8 5√5 8√

اختالف فشار دو نقطه در جیوه  است. اختالف ارتفاع این دو نقطه از کف ظرف چند سانتی متر است؟   18227200Pa( = 13٫6 )ρHg

g

cm3

70٫07200٫2 

cm30 20cm

در شکل مقابل لولۀ باریکی به یک مخزن متصل شده است. مساحت کف مخزن  است. اگر داخل لوله و مخزن مایعی به چگالی   183

 باشد، نیرویی که از طرف مایع به کف ظرف وارد می شود، چند نیوتون است؟ 

100cm2

800 kg

m3
(g = 10 )

m

s2

240160

2416

ابعاد یک قطعۀ آهنی در دماي  درجۀ سلسیوس  و  و  سانتی متر است. اگر دماي آن را به  درجۀ سلسیوس برسانیم، چند  184

سانتی متر مکعب افزایش حجم پیدا می کند؟ (ضریب انبساط خطی آهن  است.)

1522٫55095

12 × 10−6
K−1

0٫120٫240٫480٫72

18

تجربی - 40210

ام اس بوك



10m
6m

A

B

( در شکل مقابل، جسمی به جرم  از نقطۀ  رها می شود. کار نیروي وزن در این جابه جایی چند ژول است؟ (  1854kgAg ≃ 10m/s2

160

−160

400

−240

یک پمپ الکتریکی با بازدة  درصد،  آب را از عمق  متري سطح زمین باال آورده و با سرعت  بیرون می ریزد، اگر توان  186

( کل پمپ برابر  باشد، مدت زمان الزم براي باال آوردن آب چند ثانیه است؟ (

7550kg4020m/s

4kWg = 10m/s2

s
20
3

s
10
3

10ss
40
3

A B
cm45

cm35

جیوه جیوه  

اگر فشار هوا در محل آزمایش  سانتی متر جیوه باشد، فشار گاز درون مخزن  چند برابر فشار گاز درون مخزن  است؟  18775AB

9
7

2

16
7

3

( (AB = 20cm

A B

دماي یک قرص فلزي مطابق شکل داده شده را  افزایش می دهیم. در نتیجه مساحت آن یک درصد افزایش می یابد. افزایش فاصلۀ دو  188

نقطۀ  و  در  کدام است؟

C300∘

ABSI

 5 × m10−2 m10−3

 m10−1 × m
5
3

10−2

براي جلوگیري از خسارت حاصل از .................. ، دیوارهاي داخل یا خارج ساختمان را معموًال با مواد ناتراوا می پوشانند.  189

اثر مویینگی  نشت زمین کشش سطحی  زلزله

کمیت دماسنجی در یک دماسنج ارتفاع ستون مایع است. اگر در دماي  ارتفاع ستون مایع  و در دماي  ارتفاع ستون مایع  190

 باشد، در چه دمایی برحسب درجۀ سلسیوس، ارتفاع ستون مایع  می شود؟

C20∘35mmC80∘

40mm36mm

22322434

h m=2 3/0

h ?=1

 

در شکل زیر، ورزشکار توپ را با تندي (سرعت) اولیۀ  پرتاب می کند و اندازة سرعت توپ در لحظۀ ورود به سبد  است. فاصلۀ نقطۀ  191

) چند متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز است و  است.) پرتاب توپ تا سطح زمین (

6
m

s
5
m

s

h1g = 10
m

s2

2٫45

2٫46

2٫55

2٫64
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1000C 00CFe D1
L1

  

1000C 00CCu D2 D12=

L2 L12==

در شکل زیر، رسانندگی گرمایی میله هاي استوانه اي آهنی و مسی به ترتیب  و  است. در یک بازة زمانی معین،  192
گرمایی که از میلۀ مسی می گذرد، چند برابر گرمایی است که از میلۀ آهنی می گذرد؟ (میله ها عایق بندي شده است.)

80
W

m ⋅ K
400

W

m ⋅ K

0٫2

0٫4

8

10

درصد از آب به یخ تبدیل شد چگالی متوسط مخلوط چند گرم بر سانتی متر 400 گرم آب صفر درجه را داخل یخچالی قرار می دهیم وقتی   193

( مکعب خواهد شد؟ (

20

= 0٫8 , = 1ρ یخ
g

cm3
ρآب

g

cm3

42
51

20
21

21
20

51
42

گلوله اي بر روي حلقه بدون اصطکاکی به شعاع  در صفحه قائم می گردد. اگر تندي گلوله در پایین ترین نقطه مسیر  متر بر ثانیه باشد،  194

( اندازه تندي آن در باالترین نقطه مسیر چند متر بر ثانیه است؟ (

10cm4

g = 10
N

kg

4 2√3√2 3√6 3√

0( )Cθ

60

80

40_

t ( )s

توسط یک گرمکن با توان ثابت  به جسم جامدي به جرم  گرم به طور یکنواحت گرما می دهیم. نمودار تغییرات دماي این جسم برحسب  195

زمان مطابق شکل زیر است. اگر گرماي ویژة این جسم  باشد، با این گرمکن در مدت چند ثانیه می توان دماي  آب  را تا 

 افزایش داد؟ ( و اتالف انرژي نداریم.)

P200

400J/kg C⋅∘2kgC20∘

C80∘= 4٫2Cآب
kJ

kg C⋅∘

25200

6720

5040

4032

 

h
h

h

A

C

B

مایعمخزن

هوا

ρ

((

مطابق شکل مایعی به چگالی  درون ظرفی مطابق شکل ریخته شده و به حالت تعادل است. مقداري هوا در باالي مخزن محبوس شده است.   196

 کدام است؟

ρ

( − )PC PA

−PA PB

2
1
2

1
3
2

با افزایش تعداد مسافرین یک اتوبوس، جرم کل آن  درصد افزایش می یابد، در نتیجه انرژي جنبشی آن  درصد کاهش می یابد. در این  197
صورت سرعت چند درصد و چگونه تغییر می کند؟

 درصد افزایش  درصد کاهش   درصد افزایش  درصد کاهش 

2520

20252520

20
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در راستاي قائم، گلوله اي به جرم  را به باال پرتاب می کنیم تا به محل اول بازگردد. اگر سرعت اولیه  و سرعت نهایی   باشد، با  198

فرض ثابت بودن نیروي متوسط مقاومت هوا، در مسیر رفت و برگشت، این نیرو چند نیوتن است؟ (ارتفاع اوج  است)

2kg8
m

s
6
m

s

5m

3٫21٫62٫84٫2

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؟  19925ρ4ρρ

5
3

16
7

11
3

13
4

کره اي فلزي به جرم  و شعاع  سانتی متر مفروض است. چند مورد از گزاره هاي زیر درست است؟    200

  اگر کره را درون ظرف پر از آب قرار دهیم،  کیلوگرم آب از ظرف خارج می شود. 

 اگر چگالی فلز  باشد، کره توپر است. 

 اگر چگالی فلز  باشد، حجم حفرة آن  میلی متر مکعب است. 

 اگر چگالی فلز  باشد و حفره درون آن از مایعی با چگالی  پر شود، چگالی مجموعه  خواهد شد.

20kg10( = 1 , π = 3)ρآب
g

cm3

(14

(25
g

cm3

(34
g

cm3
106

(42٫5
g

cm3
2

g

cm3
2٫25

g

cm3

1234

قابلیت حل شدن گاز معموًال بر اثر:  201

افزایش فشار و افزایش دما، افزایش می یابد. افزایش فشار و کاهش دما، افزایش می یابد.

کاهش فشار و افزایش دما، افزایش می یابد. کاهش فشار و کاهش دما، افزایش می یابد.

اکسیژن داراي سه ایزوتوپ طبیعی  و هیدروژن نیز داراي سه ایزوتوپ طبیعی  است. با توجه به تعداد  202

ایزوتوپ هاي این دو عنصر ، در یک نمونۀ طبیعی آب چند نوع مولکول آب میتوان یافت؟

( O, O, O)18
8

17
8

16
8( H, H, H)3

1
2
1

1
1

181648

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  203

آ) عنصري که آرایش الکترونی اتم آن به  ختم می شود، در دورة چهارم و گروه  تعلق دارد.  

ب) نماد شیمیایی عناصر بریلیم، بور، برم و باریم به ترتیب  ،  ،  و  نشان داده می شوند. 

» تشکیل بدهد.  ) می تواند همانند اتم آلومینیم  یون پایدار «  پ) اتم گالیم (

ت) عناصر  و  به ترتیب به گروه هاي  و  جدول دوره اي تعلق دارند.

4p515

BiBBrBe

Ga31Al)(13X3+

As33Mg12162

1234

در هر ساعت جرم یک مادة پرتوزا نصف می شود. اگر جرم اولیه ماده  گرم باشد، براي تجزیۀ   از این ماده، چند ساعت زمان الزم  204
است؟

1%93٫75

45108

طول موج با نماد .................. نشان داده می شود و برابر است با .................. و هرچه طول موج کوتاه تر باشد، انرژي آن موج .................. است.  205

 - فاصله میان دو نقطه پیاپی از یک موج - کم تر  - فاصله دو نقطه باالیی یا دو نقطه پایینی پشت سرهم از یک موج - بیشتر 

 - تعداد تکرار موج در یک بازة زمانی - کم تر   - تعداد تکرار در یک بازه زمانی - بیشتر 

γλ

λδ

عنصر  با عدد اتمی  به احتمال زیاد با عنصر  با عدد اتمی  .................. واکنش داده و ترکیب  .................. با فرمول  .................. تشکیل  206
می دهد.

، یونی،   ، مولکولی،   ، یونی،     ، مولکولی،     

A38X

35XA235AX216AX216XA2

21
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شناساگري در مجاورت موادي با خاصیت اسیدي، به رنگ قرمز و در مجاورت موادي با خاصیت بازي، به رنگ آبی در می آید. باتوجه به مطالب  207
گفته شده، چه تعداد از مواد زیر شناساگر مورد نظر را به رنگ قرمز در می آورند؟ 

«محلول آمونیاك – آب گوجه فرنگی – قهوه – شربت معده – محلول آبی منیزیم اکسید – محلول آبی گوگرد دي اکسید»

2345

چند مورد از عبارت هاي زیر درست اند؟   208

آ) اگر دماي هوا به میزان   از نقطۀ چگالش کربن دي اکسید کربن پایین تر بیاید، همۀ گازهاي موجود در هوا به حالت مایع در می آیند. 

، رطوبت موجود در هوا به صورت یخ از آن جدا می شود.  ب) در فرآیند تقطیر جزء به جزء هواي مایع، با سرد کردن هوا تا دماي 
پ) آرگون به عنوان محیط بی اثر در جوشکاري، برش فلزها و در ساخت المپ هاي رشته اي به کار می رود. 

ت) در فرآیند تقطیر جزء به جزء هواي مایع، با استفاده از فشار، دماي هوا را پیوسته کاهش می دهند.

C122∘

273K

1234

مقدار  چقدر باید باشد تا معادله ي شیمیایی زیر از قانون پایستگی جرم پیروي کند؟   209x

(g) + x (g) → 2C (g) + 2 O(g)C2H4 O2 O2 H2

1234

در واکنش:  ، پس از موازنه نسبت مجموع ضرایب مواد در سمت راست به  210
مجموع ضرایب مواد در سمت چپ برابر است با:

C + Si + C → + CaSi + COa3(P )O4 2 O2 P4 O3

18
17

14
19

17
18

17
16

، ................. است و ترکیب  به دلیل ................. انحالل پذیري ................. در آب در گشتاور دو قطبی گاز  ................. گاز   211
دما و فشار معین دارد.

برخالف - مخالف صفر - اختالف زیاد جرم مولی - بیش تر همانند - مخالف صفر - واکنش با آب - کم تر

همانند - برابر صفر - جرم مولی بیش تر - باالتر برخالف - برابر صفر - اختالف زیاد جرم مولی و واکنش با آب - بیش تر

CO2NOCO2

0

0 2
0 4
0 6
0 8
01
21
41
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میل باتوجه به نمودار روبرو چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟    212

آ) در دماي  ، انحالل پذیري گاز اکسیژن در آب دریا برابر  میلی گرم است. 
ب) با افزودن مقداري نمک به آب، انحالل پذیري گاز اکسیژن کاهش می یابد. 

پ) در تمام دماها، انحالل پذیري گاز اکسیژن در آب آشامیدنی بیش تر از آب دریا ست. 
ت) تأثیر دما بر انحالل پذیري گاز اکسیژن در آب آشامیدنی و آب دریا تقریبًا یکسان است.

C5∘1

12

34

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست هستند؟   213
الف) اغلب یون هاي محلول در آب آشامیدنی، به طور طبیعی در آن حل شده اند. 

ب) براي شناسایی یون هاي کلسیم، کلرید و باریم در یک محلول به ترتیب می توان از محلول هاي سدیم فسفات، نقره نیترات و سدیم هیدروکسید
استفاده کرد. 

پ) تشکیل برف و باران الگویی براي تهیۀ آب خالص است. 
ت) در آب هاي آشامیدنی همانند آب دریاها، نوع و مقدار مواد حل شده متفاوت است. 

ث) آب چشمه ها، رودخانه ها و قنات ها، نمونه اي از آب مقطر هستند.

2345

22
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تعداد الکترون هاي موجود در  گرم از یون پایدار   به تقریب با تعداد الکترون هاي موجود در چند گرم یون پایدار   214

برابراست؟ 

5٫4A13 l3+
15P

3−

(P = 31,Al = 27 : g ⋅ mo )l−1

5٫378٫273٫444٫65

در عدد کوانتومی فرعی دو زیرالیۀ ................ و ...............  برابر ولی انرژي زیرالیۀ .................... بیشتر است. (گزینه ها را از راست به چپ  215
بخوانید.)

4d , 3d , 4d3d , 3d , 4d3s , 3s , 7d3d , 3s , 3d

عبارت کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست می باشد؟  216

شواهد نشان می دهد که فصل بهار در نیمکرة شمالی نسبت به  سال گذشته در حدود یک هفته دیرتر آغاز می شود.

مقدار کربن دي اکسید موجود در هواکره با مساحت برف در نیمکرة شمالی رابطۀ وارونه دارد.

به طور کلی با کاهش مساحت برف در نیمکرة شمالی، میانگین جهانی سطح آب هاي آزاد افزایش یافته است.

دانشمندان پیش بینی می کنند دماي کرة زمین تا سال  بین  تا  درجۀ سلسیوس افزایش خواهد یافت.

50

21001٫84

B11
5B10

5

 

با توجه به شکل روبه رو، که توزیع اتم هاي بور را در بور طبیعی نشان می دهد، می توان دریافت که فراوانی ایزوتوپ .................. بیش تر بوده و  217

amuایزوتوپ.................. پایدارتر است و جرم اتمی میانگین بور برابر با  .................. است. 

10٫8 − B − B
10
5

10
510٫8 − B − B

11
5

11
5

10٫9 − B − B
11
5

11
510٫9 − B − B

10
5

10
5

در کدام واکنش پس از موازنه، ضریب   از بقیۀ واکنش ها کوچکتر است؟  218OH2

N + → NO + OH3 O2 H2→ C + O + +C3H5(N )O3 3 O2 H2 N2 O2

+ → + C + OC2H8N2 N2O4 N2 O2 H2OH + → C + OC2H5 O2 O2 H2

کدام یک از عبارت هاي زیر صحیح نمی باشد؟( با تغییر)  219

براي تولید هلیم در مقیاس صنعتی بهتر است از منابع زیر زمینی استفاده شود.

حدود  درصد حجمی گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد.

از هلیم به عنوان خنک کننده در دستگاه هاي تصویربرداري و در کپسول هاي غواصی استفاده می شود.

امروزه در کشور، به راحتی می توان هلیم مورد نیاز را به دو روش تقطیر جزء به جزء هواي مایع و تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی تولید کرد.

7

(MRI)

اگر یون  داراي  نوترون و  الکترون باشد و در یون  تعداد نوترون ها دو برابر تعداد الکترون هاي اتم  باشد، تفاوت  220

عدد جرمی عنصر  و عدد اتمی عنصر  کدام است؟

X
2+1217890Y

2−
X

YX

160180170250

کدام فرایند به خاصیت گذرندگی (اسمز)، مربوط نیست؟  221

متورم شدن زردآلوي خشک در آب درون لیوان  پالسیده شدن خیار تازه در آب شور 

نگهداري طوالنی مدت گوشت و ماهی در نمک   ته نشین شدن گل و الي در دریاچه ها

همۀ عبارت هاي زیر درست اند، به جز .................. .  222

اکسیژن عالوه بر فلزها، با نافلزها هم واکنش می دهد و اکسیدهاي نافلزي تولید می کند.

کروم، آهن و منیزیم از فلزهایی هستند که بیش از یک نوع کاتیون تولید می کنند.

براي استفاده از فلزها ابتدا آن ها را با صرف انرژي زیاد و طی فرآیند طوالنی از سنگ معدن استخراج می کنند.

واکنش اکسایش برخالف واکنش سوختن به آرامی صورت می گیرد.

23
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کدام عبارت در مورد طیف نشري خطی فلز لیتیم نادرست است؟  223

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

تفاوت شمار نوترون ها و الکترون ها در فلز M برابر  می باشد. مجموع شمار ذرات زیراتمی در کاتیون  کدام است؟  224664M 2+

91869388

با توجه به شکل روبه رو که دستگاه گلوکومتر را نشان می دهد، چه تعداد از مواد زیر درست اند؟ (چگالی خون را برابر  در نظر  225

 ( بگیرید) (

آ) در  میلی لیتر از خون موردنظر،  گرم گلوکز وجود دارد. 

ب) غلظت گلوکز در نمونۀ موردنظر برابر  درصد است. 

پ) غلظت گلوکز در نمونۀ موردنظر برابر  است. 

ت) در نیم لیتر از خون موردنظر،  مول گلوکز وجود دارد.

1g ⋅ mL
−1

H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mol−1

2000٫18

0٫09

0٫005mol ⋅ L−1

2٫5 × 10−3

1234

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   226

آ) دو فضاپیماي وویجر  و  مأموریت داشتند با گذر از کنار سیاره هاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون، شناسنامۀ فیزیکی و شیمیایی آن ها را تهیه کنند. 
ب) ایزوتوپ هاي یک عنصر به دلیل داشتن عددهاي جرمی متفاوت، طیف هاي نشري خطی متفاوتی دارند. 

پ) اگر نیم عمر رادیوایزوتوپ   روز باشد، براي این که  درصد آن متالشی شود، بین  تا  روز زمان الزم است. 

) را نیز می تواند جذب کند. ت) غدة تیروئید عالوه بریون یدید، یون حاوي تکنسیم (

12

I1318,902432

Tc
99
43

2314

محلول  با چگالی  و درصد جرمی  در دسترس است. اگر این محلول با  از محلول  پتاسیم  227

هیدروکسید واکنش دهد، چند  از آن مصرف می شود؟  

 

SH2 O41٫25
g

mL
49%100mL3٫125

mol

L

mL(H = 1,O = 16,S = 32 : )
g

mol

S + KOH → O + SH2 O4 H2 K2 O4

2515250150

کدام گونه با سایر گونه ها هم الکترون نیست؟  228

NO+
2CNO−OF2CO2

چه تعداد از موارد داده شده، جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟   229
«نسبت تعداد جفت الکترون هاي پیوندي در ساختار لوویس ..................  به تعداد الکترون هاي ناپیوندي در ساختار لوویس ..................  برابر

..................  است.» 

آ)                  ب) کربن دي اکسید - فسفر تري کلرید -  

پ) گوگرد تري اکسید -        ت) کربن مونوکسید - 

− C O −
3
2

H2 O3
1
5

4 − HCN−
4
3

N2

1234

، به تقریب چند یون وجود دارد؟  در نمونه اي از کلسیم کلرید به جرم   230666amu(Ca = 40 , Cl = 35٫5 : g ⋅ mo )l
−1

6121824
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 ( کدام مقایسه انجام شده در جدول زیر نادرست است؟ (  231
 

تعداد مول  اتم هاي موجود در  مول  تعداد مول اتم هاي موجود در  گرم  

نسبت بار به جرم نسبی پروتوننسبت بار به جرم نسبی نوترون

انرژي نور قرمزانرژي نور آبی

 براي  براي 

 

H = 1 , O = 16 : g ⋅ mol−1

11٫8OH2<0٫2HF

2>

3<

4(n + l)3d=(n + l)5s

1234

232  محلولی از ماده شیمیایی فرضی  با درصد جرمی  در اختیار داریم. چند مول از ماده  به این محلول اضافه کنیم تا درصد جرمی 

( برابر شود؟ (

10gX20%A3

A = 40g ⋅ mol−1

1040٫200٫25

در کدام واکنش هاي زیر، پس از موازنۀ معادلۀ آن ها، مجموع ضریب هاي استوکیومتري فرآورده ها،  برابر مجموع ضریب هاي  233
استوکیومتري واکنش دهنده ها است؟ 

آ)   

ب)   

پ)   

ت) 

پ ، ت  آ ، ب  آ ، پ  ب ، ت 

1٫5

N (g) + (g)H3 F2 → (g) + HF (g)N2F4

SOC (l) + O(l)l2 H2 S (g) + HCl(g)−→
Δ

O2

Cl (g) + N (g)F3 H3 → (g) + HF (g) + C (g)N2 l2

NaHC (s)O3 N C (s) + C (g) + O(g)−→
Δ

a2 O3 O2 H2

در اثر تجزیۀ  گرم کلسیم کربنات طبق واکنش شیمیایی زیر،  لیتر گاز کربن دي اکسید تولید شده است. نسبت جرم فراوردة جامد  234

تولید شده به جرم کل جامد باقی مانده کدام است؟ (چگالی گاز کربن دي اکسید در شرایط آزمایش  گرم بر لیتر می باشد؛ 

 (

 

678٫8

1٫25

C = 12 , O = 16 , Ca = 40 g ⋅ mol−1

CaC (s) CaO(s) + C (g)O3 −→
Δ

O2

0٫30٫150٫20٫25

الکترون هاي داراي عدد کوانتومی  در اتم عنصر  چند برابر تعداد عنصرهاي دوره چهارم جدول تناوبی است که در آرایش  235

، کامًال پر است؟ الکترونی اتم آن ها زیرالیۀ 

l = 2Ag47

4s

1٫31٫21٫41٫6
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