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ام اس بوك

آرایه هاي کدام گزینه در بیت زیر موجود نیست؟   1
 به قد و قامتم بینم روان در پاي او ریزم»  «چو آب آشفته جان بر کف دوانم تا کجا سروي

کنایه، جناس تشبیه، تشخیص ایهام تناسب، مجاز استعاره، مراعات نظیر

مفهوم «الصبُر ِمفتاُح الَفَرج» از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز ..................  2

اجر صبري است که در کلبۀ احزان کردم   اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت 

که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند   هاتف آن روز به من مژدة این دولت داد  

صبر ایوب مرا بودي گشتی سپري   با چنین خو که تو داري پسرا گر به مثل  

صبر درویش به که بذل غنی   کز بزرگان شنیده ام بسیار

با توجه به خصوصیّات وزیر ملک اهواز در عبارت زیر، کدام گزینه با ویژگی هاي اخالقی وي هم خوانی ندارد؟   3
مردي اهل و ادیب و فاضل و نیکو منظر و متواضع دیدم و متدیّن و خوش سخن.

 افتاده شو مگر تو هم از خاك بر شوي  شبنم به آفتاب رسید از فروتنی

 کز برون وز درونش، دین باشد  مرد دین دار همچنین باشد

 مزاجم را به طاعت معتدل دار  تنم را در قناعت زنده دل دار

 شیرین سخن به است ز قند مکّررم  قنّاد نیستم ولی اندر مذاق خلق

در گروه کلمات زیر چند واژه با امالي غلط وجود دارد؟   4
(قیاس و سنجش)، (دلّاك و قیّم)، (مقصود و قرض)، (رقعه و نامه)، (مسلخ و رختکن)، (گزاردن و اجازه دادن)، (برپاي خواستن)، (فراغ و آسایش)

پنج چهار سه دو

واژة قافیه در کدام ابیات، به ترتیب، نقِش «مفعولی، مضاف الیهی، نهادي و قیدي» دارد؟   5
هر روزش از گریبان سر بر نکرد ماهی   الف) سرو بلند بستان با این همه لطافت  

تو خود به چشم و ابرو بر هم زنی سپاهی   ب) با لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن  
از حال زیردستان می پرس گاه گاهی ج) اي ماه سروقامت شکرانۀ سالمت  

تا بشنوي ز هر سو فریاد دادخواهی   د) روزي چو پادشاهان خواهم که برنشینی  

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

در چند مورد کلمۀ داخل کمانک از نظر امالیی نادرست است؟   6
کوته نظري باشد، رفتن به گلستان ها              الف) تا (خار - خوار) غم عشقت آویخته در دامن  

ببین تفاوت  ره از کجاست تا به کجا               ب) (صالح - سالح) کار کجا و من خراب کجا 
 یکی ز حلقه به گوشان حاجب تو (حالل - هالل)              ج) زهی ز بادة لعلت در آتش آب زالل

 عزم سفرش از گذر حب وطن (خواست - خاست)              د) تا چین سر زلف بتان شد وطن دل 

چهار سه   دو یک

واژه هاي «صورتک – مشّوش – خطابه – خیل» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  7

نقاب – سرگردان – سخنرانان – دسته ماسک – آشفته – سخنرانی – گروه

نقاب – باهوش – سخنرانی – گروه صورت کوچک – پریشان – وعظ – گروه
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تعداد جمله هاِي کدام بیت، با بیت زیر یکسان است؟   8
کز دست دل اي کاش چنین زار نبودم»   «می رفت فروغی ز سر کویت و می گفت

کنون دانستم و سودي نمی دارد پشیمانی   دال من قدر وصل او ندانستم تو می دانی

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد   به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی

اي آینه هش دار که صاحب نفسی هست از دیدة دل سوختگان چهره مپوشان  

عشق امّا کی خبر از شنبه و آدینه دارد   بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازي

مفهوم کدام بیت به بیت «هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونق زمان شما نیز بگذرد» نزدیک است؟  9

پر و بال عقاب آخر نصیب تیر می گردد   نسازد مرگ کوتاه از تعدي دست ظالم را  

  آن دل که خواهی کرد خون، بهر چه حاصل می کنی؟ دل ها بري و خون کنی اي ظالم آخر رحمتی  

جهان ماند و او با مظالم برفت خطا بین که بر دست ظالم برفت  

 دهد خسروي عادل و نیک راي   به قومی که نیکی پسندد خداي  

امالي کدام واژه با توجه به معنی آن غلط است؟   10

طهارت: پاکی لئیم: پست محنت: رنج و اندوه َزلّت: خواري

در کدام گزینه همۀ ترکیب ها، اضافۀ استعاري اند؟  11

بذر محبت، لطافت طبع، زبان قلم، فرقت یار  عتاب معلم، مرغان بیشه، صفحۀ ضمیر، امید دیدار 

شتاب مرگ، طرة عشق، خشم طوفان، آغوش دریا  آفتاب محبت، شمع خاموش، بانگ طرب، خار غم 

در بیت گزینۀ  ..................  امالي کلمه اي نادرست به کار رفته است.  12

جملگی خدمتگزار درگه اند گفت ایشان بازمانده در َره اند

ببوس نقد دل و بر زمین گذار و برو   چو می برند بخواهی نخواهی از دستت

غنچه بیرون همی کند سِر ُحسن   الله بر پاي خواسته که ز شاخ  

عمرها شد مرگت از پا می کشد خار طمع در خور جان کندن از اغراض می باید گذشت

بیت کدام گزینه با سایر ابیات مفهوم مشترکی ندارد؟  13

 کاو را درین زمانه غم بی شمار نیست   مردي که در شمار بود این زمان کجاست؟ 

 که بنمایم به شاهان بی وفایی هاي دنیا را   بگو کآرند جام جم ز مخزن اي شه خوبان 

 کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است   دل بر این پیرزن عشوه گر دهر مبند 

 از این زمانۀ دون بر گذر که در گذر است   زمانۀ گذران بس حقیر و مختصر است 

امالي چند ترکیب درست آمده است؟   14
«یال و غارب - خطابه و سخنرانی - به رقم و برخالف - مخمصه و گرفتاري - خاري و حقارت - ُطمأنینه و وقار»

چهار سه دو یک 

در کدام بیت واژة «آهنگ» معناي متفاوتی دارد؟  15

 اي یاوران باید ولی را یاوري کرد  یعنی کلیم آهنگ جان سامري کرد

 کان طرة شبرنگ او بسیاري طراري کند  با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او

 نالۀ عشق است و آتش می زند  چنگ دل آهنگ دلکش می زند

 تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی  شمشاد خرامان کن آهنگ گلستان کن

در همۀ گزینه ها از «واو ربط» استفاده شده است به جز گزینۀ ..................  16

معلم فریاد کشید ساکت! و ما ساکت شدیم. فک زیرین را پیمود و در آُخره ماند.

از خم کتف و سینه فرا رفت. سپس شکمش را کشید. نقشۀ نیمه کاري به کالس آورد و کارش پیوسته همان بود.
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بیت «دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي / فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد» با کدام بیت قرابت معنایی ندارد؟  17

تمام مدت عمرش به یک وضو گذرد   کسی که حفظ کند آبروي غیرت ما  

خداش در همه حال از بال نگه دارد   هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد  

کسی که حفظ کند آبروي درویشی   چو خضر سبز شود هر کجا گذارد پاي  

شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد گر نگه دار من آن است که من می دانم

در کدام گزینه مضاف و مضاف الیه از هم جدا شده اند؟  18

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را

به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

19  معنی و مفهوم کدام بیت نادرست است؟

کسی محکم عنان بادپاي عمر چون دارد (گذر عمر)  نفس یک پا درون خانه یک پا در برون دارد 

هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست (جبر عشق) گویند عشق چیست بگو ترك اختیار 

چون صدف هر کس که در دامان ساحل ماند ماند (نفی راحت طلبی)  تشنۀ آغوش دریا را تن آسانی بالست 

سوختم بر خویش تا خاکسترم آمد به یاد (وجودبخشی عشق)  بی تو عمري در عدم هم ننگ هستی داشتم 

کدام دو بیت اصًال با هم قرابت معنایی ندارند؟  20

میفکن به فردا مر این داوري را   هم امروز از پشت بارت بیفکن  
دیگري در حساب گیرد سخت   پیش از آن کن حساب خود که تو را  

تا زاندك تو جهان شود ُپر   کم گوي و گزیده گوي چون ُدر  
چو دانا یکی گوي و پرورده گوي   حذر کن زنادان َده مرده گوي  

کریم خطابخش پوزش پذیر   خداوند بخشندة دستگیر  
تا بدین بس عیب ما پوشیده اي   این قدر ارشاد تو بخشیده اي  

آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است   نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی هاي عشق 
که درد عشق را هرگز دوا نیست   دواي جان مجوي و تن فرو ده  

حیح للفراغ: «.................. ِاْسَتْغِفُروا اّهللا». 21  َعیِّن الصَّ

َأْنُتما نحُن ُهم أْنُتم

22  َکْم فعًال مزیدًا ُیوَجُد فی العبارة الّتالیۀ؟ 
«ُهم نَْسَتْرِجُع ِمْن مکاٍن بعیٍد و ُتَفتُِّشوَن عن اَألعشاب النِّادرِة»

واحد خمسۀ اثنان أربَعۀ

23  َعّین الْفعَلین المزیَدْیِن:

یذَهُب ، َتْسَمُعوَن َتشابََه، ُتقاتلوَن اُْسُجُدوا، ُتْسِمُع َم، َیْسَمُع َعلَّ

24  ما ُهَو الصحیح َعِن الَمصَدر؟

اَْنَزَل = تنزیل ُتجاهدون = َتفاُعل َعلَّما = تعلیم َتَعلَّما = تفاُعل

25  الحرّیۀ الُمطلقۀ فی االمتالك و االستهالك (مصرف) البُدَّ أن تکون مقّدمۀ للّظلم األقتصادي و هذا الّظلم ال َیْجعل للعدل و القسط حاکمیًۀ فی حیاة الناِس، بَل َیهُدُر
حقوق اآلخرین لِمصَلَحۀ األقواء المستکبریَن. 

اإلمتالُك ِمن َأيِّ طریقٍۀ ...» َعیِّن غیُرالمناسب.

َمْسموٌح مقبول َممدوح ممنوع
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26   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب: 
«اکتِسب الملکات الحسنۀ بالتکرار و التمرین حّتی تملک کنزًا لیس له زوال!»:

خصائل حسنه را باید با تکرار و ممارست به دست آورد تا صاحب گنجی بدون زوال شد! 

ملکات نیک با تکرار و تمرین به دست می آید تا بتوان صاحب گنجی شد که زایل نمی شود!

سعی کن ملکات حسنه را با تکرار و ممارست به دست آوري تا مالک گنجینه اي بی زوال شوي! 

خصوصّیات نیک را با تکرار و تمرین به دست بیاور تا مالک گنجی شوي که آن را زوالی نیست! 

■■

حیِح. 27  َعیَّن الَوْزَن َالصَّ

 ِمْسَطَرة: ِمْفَعَلۀ   إْسِتکبار: اِفتعال   إنتشار: إْنِفعال   َمصانِع: َمفاعیل  

حیٍح: 28  َعیِّن الِْفعل الَّذي نوُعه َمذکوٌر بِِشکٍل صَّ

 إْسَتِمعوا إلَی َکالمهم و إْعَملوا بِه: فعل ماٍض  هی َحیََّرت الجمیَع بِأْعمالِها الَجمیلِۀ: فعل ماٍض   

ِلُف اُهللا نفسًا إّال ُوسَعها: ِفعل نهی   َفاْسَتغَفروا لُِذنوبِِهِم: فعل أمٍر  الُیکَّ

29  ُايُّ ُجمَلٍۀ فیها َعَدُد أکثُر من أفعال ثالٍث مزیٍد؟

َغَۀ الَعربّیه بشکٍل جیٍد.  «فاْذُکرونی أْذُکُرکم و اْشکروا لی»   أحبُّ أْن أَتَکلَّم اللُّ

ماِء؟  َیحَتِفُل الّناس بِهذه المناسبۀ َسنویًا.  ق أن َتتساَقُط األسماُك ِمَن السَّ  َهل ُتَصدِّ

اال، َفإنَّ اهللا ال َیْعِذُر َعَلی الَجْهِل!» موا و ال َتموتوا ُجه 30  َعیِّن الِْفْعَلْیِن الَْمزیَدْین: «َتَعّلموا َو َعلَّ

 َتعّلموا - ال تموتوا  َعلِّموا - ال َیْعِذُر  َتعلَّموا - َعلَّموا  ال َتموتوا - َال ْیعِذُر 

31  أيُّ ُجْمَلٍۀ لفعلها أکَثُر ِمْن ثالَثِۀ ُحروٍف أْصلیۀ.

ار إْن جالَْسَتُه نََفَعَک.  اِْجلبی هذِه اْلَحقیَبَۀ إلَی ُهنا.   َمَثُل اْلمؤِمِن َکَمَثِل الَعطِّ

یافۀ َثالَثُۀ أیاٍم َفما زاد َفُهَو َصَدَقُۀ.  اِنَّ القرآَن َیْاُمُر الُمسلمیَن أْن ال َیْکِذبوا َعلی بَعض.   اَلضَّ

حیُح؟ «ماهِذِه الُحبوُب؟» 32  ما ُهَو الَجواُب الصَّ

َئٌۀ.  ئٌۀ.  نَعم، هی ُحبوٌب ُمَهدِّ َتْیِن فی اْلَیوم.  هِذه ُحبوٌب ُمهدِّ  أنا بِحاَجٍۀ إلَْیها.  َمرَّ

«دانش آموز اخاللگر وقتی معّلم درس می دهد با دیگران صحبت می کند!» :  عّین الّصحیح:  33

ُس المعّلم!   ُم طالٌب ُمشاغٌب َمع اآلَخریَن عندما ُیَدرِّ ُس المعّلمۀ!   َیَتکلَّ ُم الّطالبۀ الُمشاغَبُۀ َمع غیرها عندما ُتدرِّ  َتَتکلَّ

َست المعّلمۀ!   ُس المعّلم!   َتکلََّمت التُّلمیذة الُمشاغبُۀ َمع اآلخریَن عندما َدرَّ َم َمع َغیِره عندما ُیدرِّ  التُّلمیذ الُمشاغُب َتَکلَّ

34  «یا أّیها الّناس؛ إنّا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم ُشعوبّا و قبائَل لَتعاَرفوا...» : هان اي مردم ..................

همانا ما شما را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شما را مّلتها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی یابید...! 

شما را قطعًا به شکل نر و ماده آفریده ایم و مّلتها و قبایل را در شما قرار دادیم، باشد که با هم انس بگیرید...! 

شما را بدون شک به صورت مذّکر و مؤنّث آفریده ایم و شعبه ها و عشیره ها از شما قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید...! 

قطعًا ما شما را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیله ها پدید آوردیم تا شاید یکدیگر را بشناسید...! 

35  َعّین حرف «س» لَْیست ِمَن الُْحروِف األصلّیۀ لِْلِفْعل.

َدًة لِلّتعبیر َعِن الُحبِّ فی َأْشعاِرِهم.   عراُء َیْسَتْخِدموَن َأسالیَب ُمتَعدِّ رِس.   اَلشُّ  اِْسَتَمْعنا إلَی اْألُستاِذ لَِنْفَهَم َموضوع الدَّ

َغِۀ اْلَعَربیَِّۀ.   ِم اللُّ  َأْسَرَع اْلُمساِفروَن إلَی صالَِۀ الُخروِج.   ِقراَءُة النِّصوص ُتساِعُدنا َعَلی َتعلُّ

م). عّین الصحیح عن األفعال التالیۀ: (استِلموا - انِتِصْرَن - ُاَقدِّ  36

ماٍض من باب افتعال - ماٍض من باب انفعال - متکّلم وحده من باب تفعیل.   ماٍض من باب استفعال - امر من باب انفعال - امر من باب تفعیل.  

امر من باب افتعال - امر من باب افتعال - مضارع من باب تفعیل.   امر من باب استفعال - امر من باب انفعال - امر من باب تفعیل.  

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!  
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عّین الخطأ للفراغ ِمّما بین القوسیِن:  38

التالمیذ اِجتمعوا و إستلموا ..................عبراإلنترنت (الرسائل = مفعول)   الّسوار العتیق فی ید .................. المرأة ثمینۀ (تلک = مضاٌف إلیه)  

قّبۀ مسجد الّنبی فی مدینۀ ُتعَرف بالّقبۀ .................. (الخصراء = مضاٌف إلیه)   هؤالء األّمهات .................. فی أمورهّن الکثیرة (مّدبرات = خبر)  

ِإقرأ النّص التالی بدقۀ ثّم أِجب َعِن األسئلۀ بما یناسب النّص:  
را ة َتنشُر زیتًا علی جمسه فال َیتاثَّر بالماء. الِقّط حیواٌن لسانُه ُیفرُز سائًال مطه للحیوانات إمتیازاٌت خاّصۀ؛ مثًال: الَبّط (مرغابی) طائٌر یعیش فی الماء و الَبرِّ (خشکی) و عنده غدٌّ
ات حّتی َیلتِئَم و یصیُد الطیوَر الصغیرة و الفئراَن. البوُم طائٌر َیناُم فی النهار و َیطیر فی اللیل و یصیُد. َعیُن الُبوم ثابتٌۀ و ُیدیُر رأَسه فی کّل الجهاِت. البوُم ة َمرٍّ و َیْلَعُق جراحاِتِه عدَّ

یأکل الفئراَن غالبًا.

عّین الصحیح فی ماضی المصادر التالیۀ من النّص:  39

َطَیَران: َطیََّر   ِإْلتیام: َتَألََّم   ِإفراز: َأْفَرَز   َتَأثُّر: َأثََّر  

عّین الفعل الّذي له حروف زائدة أکثر:  40

أنتم َتْسَتِمعوَن کالم الکباِر بدقٍّۀ.   ِإْنَقَطعِت اَألشجاُر فی الحدیقِۀ الکبیرة أمس.  

المؤمناُت الصالحاُت ال َیَتجادْلَن حول الموضوعات الُمختلفِۀ.   َأْستقِبُل أصدقائی فی محّطۀ القطار هذا الیوَم.  

کدام واقعه مربوط به مرحله ایست که انسان ها آماده دریافت پاداش و کیفر می شوند؟  41

زنده شدن همۀ انسان ها مرگ اهل آسمان ها و زمین شنیده شدن صدایی مهیب  تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

اولین گام در مسیر قرب الهی .................. است و .................. از آثار عزم قوي است.  42

عهد بستن با خدا – راه سعادت را همراه رضایت الهی ساختن تصمیم و عزم براي حرکت – راه سعادت را همراه رضایت الهی ساختن

تصمیم و عزم براي حرکت – استواري بر هدف و تحمل سختی ها عهد بستن با خدا – استواري بر هدف و تحمل سختی ها

یکی از بهترین زمان ها براي .................. شب هاي قدر ماه مبارك رمضان است و پیامبر اکرم (ص) دربارة محاسبه می فرمایند: .................. .  43

محاسبه و ارزیابی – انسان باید از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.

مراقبت – انسان باید از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.

مراقبت – به حساب خود رسیدگی کنید قبل از این که به حساب شما برسند.

محاسبه و ارزیابی – به حساب خود رسیدگی کنید قبل از این که به حساب شما برسند.

شناخته شدن میزان موفقیت و وفاداري به عهد و پیمان با خدا نیازمند .................. است و در صورت موفقیت در انجام عهد خود خوب است  44
.................. زیرا ..................

مراقبت – سپاسگزار و شکرگزار او باشیم – او بهترین پشتیبان در انجام پیمان هاست.

محاسبه – عهد و پیمان خود را در زمان هاي معینی، تکرار کنیم – سر رشتۀ کارها به دست خداست.

مراقبت – عهد و پیمان خود را در زمان هاي معینی، تکرار کنیم – سر رشتۀ کارها به دست خداست.

محاسبه – سپاسگزار و شکرگزار او باشیم – خداوند بهترین پشتیبان در انجام پیمان هاست. 

در بیان امام علی(ع) چه چیزي علت از هم گسیختگی تصمیم و کارها می شود و این سخن اشاره به کدام اقدام از اقدامات گام گذاشتن در مسیر  45
قرب الهی و ثابت قدم ماندن در این راه دارد؟

آفات زندگی - عهد بستن با خدا آفات زندگی – مراقبت گذشت ایام – مراقبت گذشت ایام – عهد بستن با خدا

بدکاران در .................. سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی می زند و  46
..................

قیامت – اعضاء و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه آن ها شهادت می دهند.

برزخ – اعضاء و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.

برزخ – فرشتگانی که در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده، تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

قیامت – فرشتگانی که در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده، تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.
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با توجه به آیات قرآنی بهشتیان به چه ذکري مترنم اند و پیوسته  ..................  47

خدایا تو پاك و منزهی ـ با خدا هم صحبت اند. خدایا تو پاك و منزهی ـ خشنودي خدا را طلب می کنند.

خدایا تو را سپاس که به ما رحمت عطا کردي ـ با خدا هم صحبت اند. خدایا تو را سپاس که به ما رحمت عطا کردي ـ خشنودي خدا را طلب می کنند.

زیرك ترین انسان ها و عامل از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها از نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السالم، به ترتیب چه کسی و چه چیزي می باشد؟  48

کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد - تنبلی و پیگیري نکردن کارها 

کسی که فراوان به یاد مرگ است - گذشت ایّام

کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد - گذشت ایّام

کسی که فراوان به یاد مرگ است -  تنبلی و پیگیري نکردن کارها

 49
کدام یک از آیات باتوجه به موضوع آن، به طور صحیح آمده است؟

» : اعضاي بدن انسان از شاهدان و گواهان قیامت   «ان علیکم لحافظین کراما کاتبین

» :  گفتگوي گناهکاران در عالم رستاخیر  «قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا

»: قطعیت وقوع معاد « لیجمعنّکم الی یوم القیامه الریب فیه

 «ام نجعل الّذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض» : ضرورت معاد در پرتو قدرت الهی

⋯

⋯

⋯⋯

 50
تجّسم اعمال مربوط به کدام عالم است و با کدام مرحلۀ قیامت ارتباط مفهومی دارد؟

رستاخیز ــ حضور شاهدان و گواهان برزخ ــ حضور شاهدان و گواهان رستاخیز ــ دادن نامۀ اعمال برزخ ــ دادن نامۀ اعمال

پیامد تکرار عهد در هنگام مراقبت و همچنین محاسبۀ ساالنه در شب هاي قدر هر سال، به ترتیب کدام است؟  51

سپاس و شکرگزاري در پیشگاه الهی - جلب رضایت الهی  سپاس و شکرگزاري در پیشگاه الهی - تصمیم گیري بشر براي آینده 

استحکام بیشتر عهد و عدم فراموشی آن - تصمیم گیري بشر براي آینده  استحکام بیشتر عهد و عدم فراموشی آن - سپاس و شکرگزاري در پیشگاه الهی 

امیرالمونین علی علیه السالم درباره چگونگی پیروي از ایشان چه راهکاري را بیان می فرمایند؟  52

تقوا و جهاد در راه خدا، عفت و درستکاري تبعیت از علم امام، اکتفا به حداقل زندگی، پرهیزکاري

کسب نور از علم امام - اکتفا به حداقل زندگی، پرهیزکاري پرهیزکاري، قناعت پیشگی و تبعیت از علم امام

در کدام عبارت قرآنی «بازتاب خوردن مال یتیم به ظلم» بیان شده است؟ در حدیث نبوي، «هم نشین انفصال ناپذیر انسان» چیست؟  53

سیصلون سعیراً - اعمال زشت و نیک انسان  یاکلون فی بطونهم ناراً - اعمال زشت و نیک انسان 

سیصلون سعیراً - کردار انسان  یاکلون فی بطونهم ناراً - کردار انسان 

علت هریک از موارد زیر به ترتیب چیست؟   54
- زدن مهرخاموشی بر دهان گناهکاران 

- مهم ترین گواهان پیامبر و امامان 
- وقوع پنج حادثه در مرحلۀ دوم قیامت

انکار اعمال و سوگند دروغ - دیدن ظاهر و باطن اعمال در آخرت - حاضر شدن انسان در پیشگاه خدا 

انکار اعمال و سوگند دروغ - دیدن ظاهر و باطن اعمال در دنیا - آماده شدن انسان براي دریافت پاداش و کیفر 

حضور شاهدان و گواهان - دیدن ظاهر و باطن اعمال در دنیا - آماده شدن انسان براي دریافت پاداش و کیفر

حضور شاهدان و گواهان - دیدن ظاهر و باطن اعمال در آخرت - حاضر شدن انسان در پیشگاه خدا

در کدام مورد تقدم  حوادث مرحلۀ دوم واقعۀ قیامت به درستی تبیین شده است؟  55

شنیده شدن صداي مهیب - برپا شدن دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال 

شنیده شدن صداي مهیب - کنار رفتن پرده از حقایق - برپا شدن دادگاه عدل الهی

زنده شدن همۀ انسان ها - کنار رفتن پرده از حقایق - برپا شدن دادگاه عدل الهی 

زنده شدن همۀ انسان ها - برپا شدن دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال 
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حیات مجدد انسان ها در قیامت چگونه تحقق می یابد؟ در این هنگام چه کسانی به دنبال راه فرار می گردند؟  56

پیچیدن بانگ سهمناك در عالم - گناهکاران  پیچیدن بانگ سهمناك در عالم - همۀ انسان ها 

تابیدن نور حقیقت از جانب خدا - همۀ انسان ها  تابیدن نور حقیقت از جانب خدا - گناهکاران 

چند مورد از روابط علّی و معلولی زیر، با یکدیگر مطابقت دارند؟   57
الف) هر قدر عزم انسان قوي تر باشد، رسیدن به هدف آسان تر است. 

ب) اگر انسان در مسیر هالکت خود قدم بردارد، شرمندگی در مقابل خدا را به دنبال دارد. 
ج) باقی ماندن بر پیمان خود با خداوند و وفاي به عهد، رضایت خدا را به دنبال دارد.

سه مورد  دو مورد  هیچ مورد  یک مورد 

«زندانی کردن مجرم به خاطر جرم»، «دستیابی به آگاهی با مطالعه» و «کمک به سالمتی با ورزش» به ترتیب مربوط به کدام رابطۀ میان عمل و جزاي  58
آن است؟

نتیجۀ طبیعی خود عمل - قراردادي - تجسم خود عمل قراردادي - نتیجۀ طبیعی خود عمل - تجسم خود عمل 

نتیجۀ طبیعی خود عمل - قراردادي - نتیجۀ طبیعی خود عمل قراردادي - نتیجۀ طبیعی خود عمل - نتیجۀ طبیعی خود عمل

رسول خدا (ص) می فرمایند: «براي تو به ناچار همنشینی خواهد بود که در رستاخیز هرگز از تو جدا نمی گردد... . اگر او نیک باشد  ..................   59
تو خواهد بود و در غیر این صورت  ..................  تو می شود.»

مایۀ رحمت - موجب عذاب  مایۀ رحمت - موجب وحشت  مایۀ انس - موجب وحشت  مایۀ انس - موجب عذاب 

پیامبران و  ..................  از یک در وارد بهشت می شوند.  60

نیکوکاران صالحان صدیقان شهیدان

61  Choose the word with the wrong spelling.

plaine ticket delicious food keep safe the Red Planet

62  I'm ..................  all forms of hunting especially wild animals.

on against about inside

63  I know planets go around the sun in different ..................    .

type system   sides orbits

64  We can see Uranus and Neptune only with  ..................  telescope.

usual    energetic powerful real

65  My cousin says that there are  .................. books in their library than our library.

most many  much more 

66  It’s  .................. to send my friend an e-mail than to write him a letter.

easy  easier as easy easily

67  If you want to see all the planets in the sky you need  .................. telescope in the world.

the most powerful one the more powerful the most powerful  a powerful

68  Amir is the  .................. in our family.

happy   happier happiest as happy as

69  I didn't think I'd like the movie, but it was  .................. very good.

carefully actually strangely  correctly

70  “How do you  .................. the two reports?”          “I think they are very much alike!”

write receive cross compare
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71  Scandinavian have countries with .................. people in the world.

happy happier than the happiest happiest

72  I .................. how she managed to park her car in such a small space.

pump wonder defend collect

73  Marriage can be a .................. event if two people understand each other.

dangerous powerful wonderful national

74  
The man you see over there is the .................. person in the town.

famous more famous most famous as famous as

75  Some well-known British football players have gone to clubs .................. .

abroad  above anymore instead

76  You need to think very .................. about which course you want to participate in.

carefully recently actually orally

77  The teacher drew a diagram showing how the blood flows through the .................. .

exercise oxygen fact heart

78  Do you think that the .................. lives of these people will be improved through this project?

healthy daily noisy great

79  The situation is becoming increasingly dangerous. The exact number of people .................. the
virus is unknown.

defending killing carrying planning

80  I am not sure if any time is saved by taking this road, but it is much .................. , I guess.

the most interesting very interesting more interesting interesting than

حاصل عبارت  کدام است؟  81×0٫000064
− −−−−−−−

√6 (0٫0081)−1
− −−−−−−−−

√4

12
3

3
2

2

اگر  باشد، آنگاه  برابر با کدام است؟  82|x − 1| = 1 − x(x − 1) 5
− −−−−−−

√3

(x − 1) (x − 1)2
− −−−−−−

√3(1 − x) (x + 1)2
− −−−−−−

√3(x − 1) (1 + x)2
− −−−−−−

√3(1 − x) (1 − x)2
− −−−−−−

√3

حاصل عبارت  کدام است؟  83+( − 2)3√
2− −−−−−−−

√ 3√

2 3√3√22√

حاصل عبارت  کدام است؟  84
(0٫0016)0٫25

(0٫04)0٫5

4321

اگر   و  باشد، مقدار   کدام است؟  854 − = 91a2 b22a + b = 7a + b

2345
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86a2  در صورتیکه  باشد برابر با کدام گزینه است؟
−−

√6
a < 0

± a√3a√−a−−−√3a√3

کدام عدد زیر گنگ است؟  87

10240٫127
1
31000٫51000٫1

ساده ترین عبارت جبري که در  ضرب شود تا حاصل مربع کامل گردد، کدام است؟   884a2
−−−

√3(a > 0)

(2a)
2
3(2a)

4
3a(2a)

1
32(2a)

1
3

ساده شده ي عبارت  کدام است؟  89+( )5 + ( + (−
−1

3√
)4 2√ )2

− −−−−−−−−−−−−−−−−−

√3

−
3
2

( )9
4

−−

√
3

3٫253٫53٫754٫5

حاصل عبارت  کدام است؟  90( + ) ×2 − 3√
− −−−−−

√ 2 + 3√
− −−−−−

√ 2 2√
− −−−

√3

3√21 + 3√2 3√

،   دو عددي که به ترتیب از چپ به راست بیشترین مقدار را دارند کدامند؟  ،  ، از چهار عدد   91

 و   و   و   و  

2
1
23

1
38

1
89

1
9

2
1
23

1
38

1
83

1
39

1
93

1
39

1
98

1
8

حاصل   کدام است؟  92+
a − 8
− a − 6a2

a − 2
a − 3

a − 4
a − 3

a − 2
a − 3

a + 3
a + 2

a + 4
a + 2

حاصل عبارت   کدام است؟  93( − 2)÷( )+ 1x2

x + 2
x + 1

+ 2xx2

− 3xx2− xx2+ xx2+ 3xx2

حاصل   کدام است؟  94÷
− 3x + 2x2

− 2xx2

+ x − 2x2

2 + 4xx2

x + 2
x − 2

2x + 2
x − 1

x

22

اندازه ي طول ضلع یک مستطیل   واحد و مساحت آن یک واحد مربع است. محیط آن کدام است؟  95+3√ 2√

2 2√4 3√2 3√4 2√

. طول ضلع متوسط کدام است؟ طول اضالع مثلث قائم الزاویه اي   و   و  است   962x + 12x − 1x(x ≥ 1)

13151719

عددي مثبتی با  جمع شده و حاصل آن نصف شده و به توان  رسیده است. اگر جواب  شده باشد، آن عدد کدام است؟  97324

3157

مجموع مربعات دو عدد صحیح متوالی  است. مجموع این دو عدد کدام است؟  98925

41434547

معادله ي  چند ریشه دارد؟  99

صفر

x − 5 + 4 = 0x
−−

√

123
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فرض کنید  و  اگر  و  باشد، آن گاه کدام گزینه صحیح است؟  100

بزرگ ترین عضو  برابر  و بزرگ ترین عضو  برابر  است.  کوچک ترین عضو  برابر  و بزرگ ترین عضو  برابر  است. 

بزرگ ترین عضو  برابر  و بزرگ ترین عضو  برابر  است.  کوچک ترین عضو  برابر  و بزرگ ترین عضو  برابر  است. 

0 < a < 1−1 < b < 0A = {a, , , ⋯}a2 a3B = {b, , , ⋯}b2 b3

AaBb2AaBb2

AaBbAaBb

اگر  و   باشد، حاصل  کدام است؟  101a + b + c = 5+ + = 49a2 b2 c2ab + ac + bc

12−1224−24

،  و  باشد،  کدام است؟ اگر ریشۀ هفتم عدد  برابر   102ab2
3

14a = 2 2√3
− −−−

√b = 4 2√
− −−−

√xx

9632

حاصل عبارت  کدام است؟  103A = + +3 − 2 2√
− −−−−−−

√ 7 + 5 2√
− −−−−−−

√3 1024
− −−−

√4

2 + 6 2√2 + 4 2√4 2√6 2√

معادلۀ  ریشۀ حقیقی دارد. کدام معادلۀ زیر، حتمًا ریشۀ حقیقی دارد؟  104+ x + c = 0x2

+ x + c + 1 = 0x
2+ 3x + c + 1x2

= 0
+ 2x + c + 1x2

= 0
− x − c = 0x

2

 

16

10xx

x

x
در شکل مقابل مساحت مستطیل کوچک برابر  است. مقدار  کدام است؟  10540x

2
5
2

3
7
2

در انسان، رشته هاي ماهیچه اي که در نوك بطن ها قرار دارند و براي انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شده اند، نمی توانند  ..................  106

سبب انقباض همۀ تارهاي الیۀ ماهیچه اي قلب شوند. سبب انقباض هم زمان سلول هاي الیۀ ماهیچه اي هر دو بطن شوند.

تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را تغییر دهند. در باز شدن دریچه هاي سرخرگی نقش داشته باشند.

چند مورد از عبارت هاي زیر، جمله زیر را به صورت نادرست کامل می کند؟   107
در ساختار قلب انسان  ..................  

الف) یاخته هاي منشعب و استوانه اي شکل با انقباض ارادي دیده می شود. 
ب) ساختار قلب داراي بافت ماهیچه اي مخطط است و یاخته ماهیچه اي سفید در ماهیچه مخطط دیده می شود. 

ج) یاخته هاي مخطط با انقباض غیرارادي دیده می شود. 
د) یاخته هاي دوکی شکل دیده نمی شود.

1234

ممکن نیست، بی مهرگان ..................  108

تنفس از نوع آبششی داشته باشند. خشکی زي تنفس از نوع تراشه اي داشته باشند.

با تنفس پوستی داراي شش باشند. تبادالت گازي را مستقیمًا بین یاخته ها و محیط انجام دهند.

کدام عبارت صحیح است؟  109

انتشار انقباض بطن ها از پایین به سمت باال و انتشار انقباض دهلیزها از باال به سمت پایین است.

دهلیزها برخالف بطن ها به طور فعال از خون پر می شوند.

مدت زمانی که خون از سیاهرگ ها وارد دهلیزها می شود کم تر از مجموع زمان استراحت عمومی و انقباض دهلیزي است.

در مرحلۀ انبساط قلب مانعی براي ورود خون به بطن ها وجود دارد.
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ترشحات چند مورد از اندام هاي زیر به درون لوله گوارشی وارد می شود؟   110
الف)پانکراس                             ب)کبد                       ج)غده بزاقی                          د)ناي

چهارمورد سه مورد دومورد یک مورد

?

بخشی که در شکل با عالمت سؤال مشخص شده است ..................  111

فقط از یک الیه بافت پوششی تشکیل شده است. تنظیم میزان جریان خون در مویرگ هاي روده را بر عهده دارد.

در شش ها داراي غشاي پایه و فاقد منفذ می باشد. داراي رشته هاي کشسان فراوانی است. 

در زمانی که دیوارة کشسان سرخرگ ها جمع می شود و خون را به جلو می راند، ممکن نیست ..................  112

هواي جاري به شش ها وارد شود. مرحلۀ استراحت عمومی قلب رخ دهد.

این امر سبب انقطاع خون در رگ، هنگام دیاستول قلب شود. دهلیزها در حال انقباض باشند.

جملۀ نادرست کدام است؟  113

صداي اول قلب، قوي، گنگ و طوالنی تر است و به بسته شدن دریچه هاي دولختی و سه لختی هنگام شروع انقباض بطن ها مربوط است.

صداي دوم قلب، کوتاه تر و واضح تر و به بسته شدن دریچه هاي سینی ابتداي سرخرگ ها مربوط است که با شروع استراحت بطن ها، همراه است.

صداي اول قلب، وقتی شنیده می شود که با بسته شدن دریچه هاي سینی، جلوي برگشت خون به بطن ها گرفته می شود.

صداي دوم قلب، زمانی شنیده می شود، که خون وارد شده به سرخرگ هاي آئورت و ششی، قصد برگشت به بطن را دارد.

در هنگام استراحت عمومی، وضعیت دریچه هاي قلب چگونه است؟   114

هر چهار دریچه باز دریچه هاي دهلیزي - بطنی باز و دریچه هاي سینی بسته

دریچه هاي دهلیزي بطنی بسته و دریچه هاي سینی باز هر چهار دریچه بسته

کدام گزینه از عوامل باالبرندة فشار خون نیست؟  115

ورزش و تحرك ژنتیک استرس مصرف چربی و نمک زیاد

بیشترین حجم خون، در کدام دسته از رگ هاي زیر جاي می گیرد؟  116

رگ هاي لنفی سرخرگ ها سیاهرگ ها مویرگ ها

بیشترین فشار خون در .................. و خون با کمترین سرعت در .................. حرکت می کند.  117

مویرگ - سیاهرگ سرخرگ - مویرگ سرخرگ - سیاهرگ  سیاهرگ - مویرگ

در ارتباط با چرخۀ ضربان قلب کدام درست است؟  118

وقتی دهلیزها در حال استراحت اند، اما نمی توانند خون را به درون بطن ها تخلیه کنند. دریچه هاي سینی بازاند.

زمان انقباض دهلیزها بیش از انقباض بطن ها است. 

به هنگام باز بودن دریچه هاي دولختی و سه لختی همۀ قسمت هاي قلب حتمًا در حال استراحت اند.

پس از شنیده شدن صداي دوم قلب، بالفاصله دهلیزها شروع به انقباض می کنند.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   119
در بافت گرهی قلب ..................  

الف) در دهلیز چپ و بطن ها گرهی وجود ندارد. 
ب) مسیرهاي بین گرهی فقط در دهلیز راست دیده می شوند. 
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ج) پیام الکتریکی از گرة سینوسی – دهلیزي به طور هم زمان ابتدا به دهلیز چپ و سپس دهلیز راست می رسد و هر دو دهلیز هم زمان منقبض می شوند. 

31د) از گرة اول  دسته تارهاي تخصص یافته و از گرة دوم  دسته تارهاي تخصص یافته خارج می شود.

1234

چند مورد در رابطه با هر دریچۀ دهلیزي – بطنی انسان صحیح است؟   120
الف) به سطح داخلی بطن ها متصل است. 

ب) پایین تر از دریچه هاي سینی قرار گرفته است. 
ج) داراي بافتی متفاوت با بافت گرهی می باشد. 

د) تنها به کمک رشته هایی از بافت پیوندي، باز و بسته می شود.

1234

چه تعداد از رگ هاي داده شده از دهلیز راست خارج می شوند؟   121
«بزرگ سیاهرگ زیرین – سیاهرگ هاي ششی – بزرگ سیاهرگ زبرین – سیاهرگ کرونري»

0234

کدام مورد دربارة گردش خون ششی (کوچک) درست می باشد؟  122

حرکت خون از بطن راست و برگشت آن به دهلیز چپ. حرکت خون از دهلیز چپ و برگشت آن به بطن راست.

حرکت خون از بطن چپ و برگشت آن به دهلیز راست. حرکت خون از دهلیز راست و برگشت آن به بطن چپ.

باتوجه شکل کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  123

دیوارة  همانند  داراي سه الیه است.

، برخالف  داراي رشته هاي کشسانی است. الیۀ میانی در دیوارة 

ساختار پایه اي  با  شباهت دارد.

ضخامت الیۀ ماهیچه اي و پیوندي در دیوارة  بیشتر از  است.

12

21

12

12

 

کدام مورد دربارة شکل داده شده درست می باشد؟  124

 شکاف بین سلولی در بافت پوششی آن ها مشاهده می شود.

غشاي پایه در آن ها ناقص است.

منافذ در این مویرگ توسط الیۀ پروتئین پوشیده شده.

ورود و خروج مواد در آن ها به شدت تنظیم و کنترل می شود.

هنگام انقباض ماهیچه هاي دست و پا، در سیاهرگ هاي مجاور آن، دریچه هاي النه کبوتري باالیی  .................. دریچه هاي پایینی  ..................  125
می شوند.

برخالف – باز همانند – بسته برخالف – بسته همانند – باز     

در کل تعداد سیاهرگ هاي ورودي به قلب  .................. و تعداد سرخرگ هاي خروجی از آن  .................. است.  126

عدد –  عدد عدد –  عدد عدد –  عدد 73726253 عدد –  عدد     

تعداد سیاهرگ (هاي) اکلیلی  .................. سرخرگ (هاي) اکلیلی است.  127

نصف برابر  دو برابر      1برابر
3

در ساختار بافتی قلب، بافت پوششی سنگفرش ساده در ساختار  .................. وجود ندارد.  128

درون شامه   برون شامه   پیراشامه   الیۀ میانی قلب  

چند مورد از موارد داده شده، دربارة شبکۀ هادي قلب صدق می کند؟   129
الف) شبکۀ هادي قلب در الیۀ میانی قلب واقع شده است.   

ب) گره سینوسی- دهلیزي همانند گرة دهلیزي- بطنی در دیوارة پشتی دهلیز راست قرار گرفته است. 
ج) گره پیشاهنگ زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار گرفته است. 

د) گرة دهلیزي- بطنی بالفاصله در عقب دریچۀ دو لختی قرار گرفته است. 
و) بین گرة ضربان ساز و گرة دهلیزي- بطنی، سه دسته تار، مسیرهاي بین گرهی را می سازند.

2345
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در  .................. ، خون ..................  و سیاهرگ کرونري ..................  خون سیاهرگ هاي ششی وارد  .................. می شود.  130

انقباض دهلیزي- بزرگ سیاهرگ زیرین- همانند- دهلیز چپ. تمام مراحل چرخۀ ضربان قلب- بزرگ سیاهرگ ها- برخالف- دهلیز راست.

استراحت عمومی- بزرگ سیاهرگ ها- همانند- دهلیز راست. انقباض بطنی- بزرگ سیاهرگ زیرین- برخالف- دهلیز چپ.

در پایان مرحلۀ انقباض (سیستول) دهلیزي، حجم خون درون دهلیزها  .................. حجم خون درون بطن ها در  .................. مقدار ممکن  131
می باشد.

برخالف- کمترین همانند- بیشترین برخالف- بیشترین همانند- کمترین

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟  132

در سراسر نایژه، غضروف ها به صورت قطعه قطعه و نامنظم وجود دارد. 

در ناي الیۀ داراي رگ هاي خونی دومین الیه از داخل می باشد.

هر مجراي تنفسی در شش ها که غضروف ندارد، نایژك دستگاه تنفس محسوب می شود.

نایژك انتهایی، آخرین انشعاب نایژك در بخش هادي دستگاه تنفس است. 

در یک فرد سالم و بالغ کدام یک از حجم هاي زیر، کمتر از سایرین است؟  133

حجم جاري حجم باقی مانده حجم ذخیرة بازدمی حجم ذخیرة دمی

در انسان، سیاهرگ زبرین، همانند .................. و برخالف .................. داراي خون .................. است.  134

سرخرگ ششی – سرخرگ آئورت – تیره سیاهرگ ششی – سرخرگ ششی – تیره

سرخرگ ششی – سیاهرگ ششی – روشن سرخرگ آئورت – سرخرگ ششی – روشن

چند مورد از موارد زیر درست می باشد؟   135
الف) خونی که در دهلیز چپ وجود دارد، مواد مغذي و اکسیژن زیادي دارد. 

ب) تعداد سرخرگ هاي اکلیلی با تعداد سیاهرگ هاي اکلیلی برابر است. 

ج) دیوارة دهلیز راست از انشعابات رگ خروجی از بطن چپ، غذا و  می گیرد. 
د) پایان مسیر گردش خون کوچک در انسان به قسمتی از قلب وارد می شود که آئورت از آن خارج می شود.

O2

4312

در بدن انسان سالم، بیشتر حجم خون درون رگ هایی قرار دارد که ..................  136

در الیۀ میانی آن ها عالوه بر سلول هایی با قدرت انقباض، رشته هاي االستیک نیز حضور دارند. 

به علت داشتن قطر و مقاومت زیاد، قادر به ذخیرة حجم قابل توجهی از خون هستند. 

با داشتن دیوارة قابل ارتجاع در جلوگیري از منقطع شدن حرکت خون نقش دارند. 

بر خالف سایر رگ ها، در دیوارة خود، بافت پیوندي زیاد و بافت ماهیچه اي اندکی دارند. 

ارسطو، در ارتباط با نفس کشیدن، نظریه اي را ارائه داد. کدام گزینه در ارتباط با این نظریه به درستی بیان شده است؟  137

وي معتقد بود هوا خود مخلوطی از چند نوع گاز است.  

امروزه مشخص شده است نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب می شود.  

این نظریه بیان می کرد هواي دمی و بازدمی از نظر ترکیب شیمیایی یکسان اند.  

وي باتوجه به ارتباط دستگاه گردش خون و تنفس، توانست اهمیت تنفس را بیان نماید. 

؟

 

کدام گزینه در ارتباط با مرکز تنفسی بخشی که در شکل مقابل با عالمت سؤال مشخص شده، نادرست است؟  138

این بخش به تنهایی مدت زمان دم را تنظیم می کند.

مرکز تنفس در پل مغز، با اثر بر این مرکز، دم را خاتمه می دهد.

دستور انقباض ماهیچۀ بین دنده اي خارجی از این مرکز صادر می شود.

13
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دستور انقباض ماهیچه اي که در تنفس آرام و طبیعی، نقش اصلی را دارد، از این مرکز صادر می شود.

کدام گزینه عبارت زیر را دربارة دستگاه گردش خون انسان، به نادرستی تکمیل می کند؟    139
«در رابطه با بخش .................. می توان گفت که .................. »

 - اختالل در ساختار آن، ممکن است سبب شنیده شدن صداهاي غیرعادي از قلب شود.  

- ساختار خاصی دارد و تفاوت فشار در دوطرف آن، باعث باز یا بسته شدن آن می شود.  

- باعث یک طرفه  شدن جریان خون در آن قسمت می شود.  

 - بسته شدن آن با شروع انقباض بطن، همراه است.  

B

D

A

C

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟   140
«یاخته هاي نوع  ..................  در حبابک هاي دستگاه تنفسی انسان  .................. » 

الف) دوم ـ عامل افزایش دهندة نیروي کشش سطحی را ترشح کرده و باز شدن کیسه هاي هوایی را آسان می کنند. 
ب) اول ـ با الیۀ نازکی از آب پوشانده شده اند و تعداد آن ها از یاخته هاي نوع دوم بیش تر است. 

ج) اول ـ عامل کاهش دهندة نیروي کشش سطحی را ترشح کرده و باز شدن کیسه هاي هوایی را آسان می کنند. 
د) دوم ـ با الیۀ نازکی از آب پوشانده شده اند و تعداد آن ها از یاخته هاي نوع اول بیش تر است.

1234

در شش هاي گوسفند  .................. قطعًا به علت  ..................  است.  141

ساده نبودن برش درنایژه اصلی - وجود غضروف هاي بیش تر حالت اسفنج مانند - حبابک هاي موجود در بخش مبادله اي

باز بودن دهانه سرخرگ ها - نبودن خون در آن ها مشاهده سوراخ ها - وجود نایژه ها

به طور طبیعی در دستگاه تنفسی انسان، هر مجراي منشعب شده از .................. قطعًا ..................  142

نایژة اصلی ـ حلقه هاي کامِل غضروفی دارد. ناي ـ غضروف هایی شبیه نعل اسب دارد.

نایژك انتهایی ـ به یک کیسۀ حبابکی ختم می شود. نایژه هاي کوچک ـ می تواند تنگ و گشاد شود.

کدام یک از عبارت هاي زیر در مورد یاخته هاي نوع اول موجود در دیوارة حبابک ها در یک انسان سالم و بالغ درست است؟  143

داراي خاصیت بیگانه خواري هستند.  نسبت به سایر یاخته هاي دیوارة حبابک ظاهري متفاوت دارند. 

هستۀ آن ها به حاشیۀ یاخته رانده شده است.  ترشح عامل سطح فعال را برعهده دارند. 

در مورد دریچه هاي دولختی و سه لختی چند مورد نادرست است؟    144
الف) قسمت مرکزي این دریچه ها رشته هاي کالژن فراوانی دارد که در بسته شدن آن ها نقش اصلی ایفا می کند.  

ب) سطح بیرونی آن ها از آندوکارد (درون شامه) پوشیده شده است و وجود بافت پیوندي رشته اي به استحکام آن ها کمک می کند.  
ج) فاقد یاخته هایی از عضلۀ صاف بوده و فقط در یک جهت باز می شوند.  

د) در قاعدة خود به بافتی با رشته هاي کالژن ضخیم متصل می شوند.

چهار مورد   سه مورد  دو مورد   یک مورد  

 

با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه گردش مواد انسان را نشان می دهد، چند مورد صحیح است؟ الف ـ  145

، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می نماید.  بخش  همانند بخش 

، ابتدا خون نواحی چپ قلب را دریافت می نماید.  ب ـ بخش  همانند بخش 

، در ایجاد صداي کوتاه تر و واضح قلب نقش دارد.  ج ـ بخش  برخالف بخش 

، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می کند. د ـ بخش  برخالف بخش 

21

21

12

12

1234 14
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سطح مقطع یک ظرف استوانه اي   است و در آن تا ارتفاع  سانتی متر آب ریخته شده است. روي آب چند گرم روغن با چگالی    146

 بریزیم تا فشار حاصل از این دو مایع در کف استوانه برابر  پاسکال شود؟ 

 (  چگالی آب)

20cm210

0٫6
g

cm3
2000

= 1 ,  g = 10
g

cm3

m

s2

100120200240

45 cm

گاز

جیوه  

در شکل روبه رو، اگر فشار هوا   پاسکال و چگالی جیوه   باشد، فشار گاز درون ظرف، چند پاسکال است؟   14710513600 kg

m3
(g = 10N/kg)

3880061200138800161200

در دو ظرف جداگانه دو مایع مختلف به چگالی هاي  و  تا ارتفاع یکسان  ریخته ایم. اگر فشار ناشی از مایعات در فاصله ي  از کف  148

) برابر باشد، نسبت  برابر است با: ) با  از کف ظرف ( ظرف (

ρ1ρ2h
h

4
1h

5
2

ρ1

ρ2

4
5

5
4

16
15

15
16

قطر داخلی یک لیوان استوانه اي  است. اگر  آب در آن بریزیم، فشار کل در ته لیوان چند سانتی متر جیوه است؟    14910cm510cm3

( = 75cmHg , = 13٫6g/c , = 1g/c , g = 10 , π = 3)P0 ρHg m3 ρ OH2
m3 N

kg

75٫2575٫507677

جیوه

الکل 42

10

mc

mc

فشار وارد به انتهاي لوله ي آزمایش چند سانتی متر جیوه است؟   150

باید قطر لوله مشخص باشد.

( = 76cm Hg , = )P0

ρجیوه

ρالکل

35
2

88٫48296

در اجسام جامد ذرات جسم جامد به سبب نیروهاي .................. که به یکدیگر وارد می کنند در کنار یکدیگر می مانند.  151

پیوستگی چسبندگی الکتریکی گرانشی

( )الف) ب)

با توجه به شکل الف و ب کدام گزینه صحیح است؟  152

الف) نمک طعام     ب) شیشه

الف) شیشه     ب) نمک طعام

الف) جامد بی شکل     ب) جامد بلورین

الف) سرد کردن سریع مایع     ب) سرد کردن آهستۀ مایع

کدام گزینه در مورد جامدهاي بلورین درست است؟  153

اتم هاي آن ها در طرح منظمی کنار هم قرار می گیرند.

15فلزها، نمک ها، الماس و یخ، جامدهاي بلورین اند.
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در فرآیند سردسازي آرام، ذرات سازندة مایع فرصت کافی دارند تا در طرح منظم، خود را مرتب کنند.

همۀ موارد

اگر فشار هوا  سانتی متر جیوه باشد، فشار در عمق چند متري آب به  سانتی متر جیوه می رسد؟ (چگالی جیوه و آب به ترتیب   154

(  و  است و 

75100

13٫6
g

cm3
1

g

cm3
g = 10

m

s2

3٫46٫810٫213٫6

 

در ظرفی مطابق شکل تا ارتفاع  جیوه و  آب ریخته ایم. فشار هوا  است. فشار کل بر کف ظرف چند سانتی متر  155

جیوه است؟ 

10cm27٫2cm70cmHg

( = 13٫6 , = 1 )ρجیوه
g

cm3
ρآب

g

cm3

107٫2100

8280

cm

A
آب

جیوه

گاز

h

h2

1 6

27 2 cm

، برابر چند سانتی متر جیوه است؟  در شکل روبه رو، فشار گاز در شاخۀ   156A( = 76cmHg , = 1 , = 13٫6 )P0 ρآب
g

cm3
ρجیوه

g

cm3

68

70

78

84

21 ( (( (

) نصف قطر لوله در مقطع  مایع تراکم ناپذیري در لوله اي مطابق شکل در جریان است. اگر قطر لوله در مقطع (  157

) است؟ ) چند برابر مقطع ( ) باشد. تندي شاره در مقطع ( )

1

221

1
2

2
1
4

4

مطابق شکل، شارة تراکم ناپذیري درون لولۀ افقی در حرکت است. کدام گزینه نحوة قرارگیري مایع در لوله هاي قائم را به درستی نشان  158
می دهد؟

h1

h 1h2

h 1h2

>

h1
h 1h2

>
h1

مکعب فلزي توپري به ابعاد  و چگالی  از طرف یکی از وجه هایش روي سطح افقی قرار می گیرد.  159

( بیشترین فشاري که مکعب می تواند بر سطح وارد کند، چند پاسکال است؟ (

5cm× 4cm× 2cm8g/cm3

g = 10N/kg

1٫6 × 1024 × 1021٫6 × 1034 × 103

 

2cm

2cm
A

B

مطابق شکل ظرف را از آب پر نموده ایم. اختالف فشار دو نقطۀ  و  برابر کدام گزینه است؟   160AB

( = 1 , = 1atm , g = 9٫8 )ρآب
g

cm3
P0

N

kg

196Pa392Pa

100196Pa100392Pa

16
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30cm درپوش

مطابق شکل مایعی به چگالی  در داخل لوله ریخته ایم و انتهاي سمت راست لوله را با درپوشی می بندیم. اگر شعاع لوله  باشد،  161

تقریبًا چه نیرویی از طرف مایع به درپوش وارد می شود؟ 

800
kg

m3
2cm

( = Pa , π ≃ 3 , g ≃ 10 )P0 105 m

s2

102400N2400N

123N400N

آب

جیوه

10cm

2 kg

A
1
=20cm

2
A
2
=40cm

2

، چند لیتر آب ریخته شود تا اختالف ارتفاع سطح جیوه در دو شاخه به  برسد؟ مطابق شکل در شاخۀ سمت چپ با سطح مقطع   162

در شاخۀ سمت راست به سطح مقطع  جسمی به جرم  با مقطعی برابر با مقطع لوله قرار دارد. (

(

20cm210cm

40cm22kg

= 13600 , = 1000ρجیوه
kg

m3
ρآب

kg

m3

1٫86

1٫86 × 10−3

3٫72 × 10−3

3٫72

در استوانه اي به شعاع قاعده  و ارتفاع یک متر،  الکل می ریزیم. با فرض آن که فشار هوا در محیط اطراف استوانه برابر   163

(  باشد، فشار در کف استوانه چند میلی متر جیوه است؟ (

2cm0٫48kg

76cmHgπ ≃ 3, = 13٫6 , = 0٫8 ,g = 10ρجیوه
g

cm3
ρالکل

g

cm3

N

kg

79790330

cm68

آب
روغن

مخزن گاز

مطابق شکل زیر، درون لولۀ  شکلی که به یک مخزن گاز متصل است، حجم مساوي از آب و روغن قرار دارد. فشار پیمانه اي مخزن گاز چند  164

( ،  و  میلی متر جیوه است؟ (

صفر

U

= 13٫6ρ جیوه
g

cm3
= 0٫8 , = 1ρ روغن

g

cm3
ρآب

g

cm3
g = 10

m

s2

1

5

10

در یک استخر بزرگ پر از آب، فشار پیمانه اي در عمق  متري،  ..................  کیلوپاسکال  ..................  فشار مطلق در عمق  متري است.   165

 - کمتر از  - بیشتر از  - بیشتر از  - کمتر از 

1510

( = 1000 , = 1atm)ρآب
kg

m3
P0

505505

 

درشکل زیر اگر فشار هواي محیط  باشد فشار گاز حبس شده در انتهاي لوله چند  166

( پاسکال است؟ (

665torr

g = 9٫8 , = 3٫4 , = 13٫6 , 76cmHg ≃ pa
N

kg
ρ مایع

g

cm3
ρ جیوه

g

cm3
105

1053٫5 × 105

5 × 1047٫5 × 104

عمق استخر مکعب شکل پر از آبی برابر  می باشد. اگر با خروج آب از ته استخر عمق آن  درصد کاهش یابد فشار کل بر کف استخر   167

درصد کاهش می یابد. عمق اولیه استخر چند متر بوده است؟ 

h255

(g = 10 , = Pa)
N

kg
P0 105

1٫52٫557٫5

17
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مایع
 

مطابق شکل زیر مایعی به چگالی  در ظرفی که سطح قاعده کف ظرف  و سطح مقطع شاخه باریک  است در  168

( حالت تعادل است. چند سانتی متر از همان مایع به ظرف اضافه کنیم تا اندازة نیروي کف ظرف  افزایش یابد؟ (

ρ = 500
kg

m3
200cm210cm2

5Ng = 10
N

kg

24

512

( )

BA

1 ( )2  

) چوب بیشتر فرو در ظرف هاي شکل زیر، دو مایع متفاوت ریخته ایم. دو مکعب چوبی کامًال مشابه بر سطِح دو مایع شناورند. اگر در ظرف (  169

رفته باشد، کدام گزینه در مورد فشار کل در نقاط  و  که در یک فاصله از کف ظرف ها قرار دارند، صحیح است؟

با اطالعات داده شده، مقایسۀ  و  مقدور نمی باشد.

2

AB

=PA PB

>PA PB

<PA PB

PAPB

( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

الف ب پ

3
21

 

مطابق شکل  ظرف اُستوانه اي شکل بر روي سطح افقی قرار دارند. در ظرف شکل (الف) مایعی به جرم  و در ظرف (ب) هم مایعی به جرم  170

 ریخته می شود به طوري که فشار وارده از طرف این دو مایع بر کف ظرف هایشان با هم برابر و مساوي  می باشد. این دو مایع مخلوط

نشدنی را درون ظرف (پ) می ریزیم. اگر رابطۀ مساحت قاعدة ظرف ها به صورت:  و  باشد، فشار وارده از طرف این دو مایع

( بر کف ظرف شکل (پ) چند  است؟ (

34kg

m24 × Pa105

=A2
3
2
A1=A3

5
2
A1

Pag ≃ 10
N

kg

16 × 105106

8 × 1054 × 105

Cl Cl37 35  

بر اساس شکل زیر، که توزیع نسبی اتمهاي کلر را در کلر طبیعی نشان میدهد، میتوان دریافت که  .................. درصد کلر طبیعی را ایزوتوپ   171

Cl35 تشکیل میدهد. جرم اتمی میانگین کلر برابر با  .................. واحد جرم اتمی است وایزوتوپ  .................. پایدارتر است.

Cl − 35٫50 − 8035Cl − 35٫50 − 7535

Cl − 35٫485 − 2037Cl − 35٫485 − 2537

اگر آرایش الکترونی یون هاي تک اتمی  و  به  ختم شود، تفاوت عدد اتمی عنصرهاي  و  برابر .................. است و این دو  172
عنصر می توانند با هم یک ترکیب .................. با فرمول شیمیایی .................. تشکیل دهند.

 - کوواالنسی-  - یونی-  - یونی-  - کوواالنسی- 

A2+B2−3p6AB

4AB5AB24AB5AB2

دو متر سیم مسی  گرم جرم دارد. یک سانتی متر از این سیم داراي چند اتم مس است؟      1736٫4(Cu = 64g ⋅ mo )l−1

3٫01 × 10206٫02 × 10211٫204 × 10213٫01 × 1023

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   174
آ) به گلوکز حاوي اتم پرتوزا، گلوکز نشان دار می گویند و براي تشخیص توده هاي سرطانی از آن استفاده می شود. 

ب) توده هاي سرطانی، یاخته هایی هستند که رشد عادي و سریع دارند. 
پ) دود سیگار و قلیان مقدار قابل توجهی مواد پرتوزا دارد. 

ت) همه افرادي که به سرطان ریه دچار می شوند، سیگاري هستند. 
ث) یکی از کاربردهاي مواد پرتوزا استفاده از آنها در تولید انرژي الکتریکی است.

1234

18
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کلریدسدیم

در ارتباط با شکل روبرو، کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست بیان شده اند؟آ) هرگاه  175
اتم هاي سدیم و کلر کنار هم قرار بگیرند، اتم سدیم با از دست دادن یک الکترون به یون سدیم و اتم

کلر با گرفتن یک الکترون به یون کلرید تبدیل می شود.  

ب) کلر گازي است زردرنگ، که از مولکول هاي دواتمی   تشکیل شده است. 
پ) فلز سدیم، فلزي براق با واکنش پذیري بسیار باالست که برخالف نافلزات، الکترون از دست

می دهد. 
ت) اندازه اتم کلر از اتم سدیم بزرگ تر است و اندازه ي یون کلرید از یون سدیم کوچک تر است. 

ث) طی فرآیند مبادله ي الکترون بین سدیم و کلر، اندازه ي اتم کلر برخالف اتم سدیم کوچک تر شده
است.

آ و ت ت و ث ب، ث و ت آ، ب و ت

Cl2

،  .................. زیرالیه از الکترون اشغال شده است و در بیرونی ترین زیرالیه اشغال شدة آن  ..................  الکترون جاي گرفته که در اتم   176

داراي عددهاي کوانتومی   و    هستند.

Ti22

n = ⋯ℓ = ⋯

0 − 4 − 2 − 70 − 3 − 4 − 80 − 4 − 2 − 62 − 3 − 4 − 7

آرایش الکترونی یون   به   ختم می شود. آرایش الکترونی عنصر  به زیرالیۀ ..................  ختم می شود و این عنصر در آخرین الیۀ  177
الکترونی خود داراي ..................  الکترون است.

X3+3p6X

3 − 3d2 − 4s3 − 4p1 − 4f

،  و  در اتم به کدام صورت است؟  ، ترتیب پر شدن زیرالیه هاي   1783p3d4s4p

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

کدام گزینه درست است؟  179

از روي تغییر رنگ شعله در اثر پاشیدن یک ترکیب بر روي آن، می توان به نوع عنصر نافلز موجود در ترکیب پی  برد.  

وجود سدیم جامد در المپ هاي بزرگراه ها، موجب زرد شدن نور آن ها می  شود.

گسترة نور مرئی امواج الکترومغناطیس، طول موجی بین  تا  دارد.

رنگ نشر شده از شعلۀ ترکیب هاي سدیم، لیتیم و مس، فقط باریکۀ بسیار کوتاهی از گسترة طیف مرئی را در برمی گیرد.

400mm700mm

کدام موارد از مطالب زیر درست است؟   180
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

،  ذرة زیر اتمی وجود دارد، اگر نسبت شمار ذرات زیر اتمی درون هستۀ این اتم  باشد، نماد این عنصر کدام یک از گزینه هاي در اتم   181

زیر است؟

X966
5

X
96
30X

66
90X

66
30X

96
60
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کدام موارد از مطالب زیر نادرست است؟   182

الف) سطح انرژي زیر الیۀ  از زیر الیۀ  بیشتر است و دیر تر پر می شود. 
ب) طبق قاعدة آفبا که پر شدن زیر الیه هاي اتم ها را نشان می دهد، می توان آرایش الکترونی تمام عناصر جدول دوره اي را پیش بینی کرد. 

پ)  یک ترکیب یونی دوتایی است و به ازاي تشکیل  مول از آن،  مول الکترون مبادله می شود. 

ت) مجموع الکترون هاي ظرفیت عناصر در مولکول هاي  یکسان است. 

الف و ب پ و ت الف، ب و پ الف، ب و ت

5f6d

Al2O316

OوNH2 H3N O H)(7 ,8 1و

نیمه عمر عنصري پرتوزا برابر با  ساعت است. اگر  گرم از آن موجود باشد، پس از گذشت  ساعت، چند گرم از آن طی  183
واکنش هاي هسته اي از بین می رود؟

4٫520018

182٫5175193٫75187٫5

چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح است؟   184

الف) سفر طوالنی و تاریخی دو فضاپیما به نام وویجر  و  براي شناخت بیشتر سامانۀ خورشیدي بود. 
ب) سحابی عقاب یکی از مکان هاي زایش ستاره هاست. 

پ) درون ستاره ها همانند خورشید در دماهاي بسیار باال و ویژه، واکنش هاي هسته اي رخ می دهد. 
ت) در واکنش هاي هسته اي که درون ستاره ها رخ می دهد، از عنصرهاي سنگین تر، عنصرهاي سبک تر پدید می آید.

12

1432

اگر آرایش الکترونی عنصر  به صورت  باشد، کدام گزینه دربارة آن درست است؟  185

این عنصر در گروه  و دورة  جدول دوره اي قرار دارد.  این عنصر داراي  الکترون ظرفیت می باشد.

الیۀ چهارم این عنصر کامًال از الکترون پر شده است.  در این عنصر تعداد  الکترون با  وجود دارد. 

XX : Kr]4 5 5[36 d
10

s
2
p

2

14145

10l = 2

گوگرد با شعلۀ  ..................  می سوزد و فرآوردة آن یکی از فرآورده هاي حاصل از سوختن  .................. می باشد که نام آن  .................. است.  186

آبی، زغال سنگ، گوگرد تري اکسید سفید خیره کننده، چربی، گوگرد تري اکسید

آبی، زغال سنگ، گوگرد دي اکسید آبی، چربی، گوگرد دي اکسید 

کدام گزینه نادرست است؟  187

رفتار شیمیایی هر اتم به تعداد الکترون هاي ظرفیت آن بستگی دارد. 

در واکنش  بین فلز سدیم و گاز کلر، یون ها به آرایش گاز نجیب هم دورة خود می رسند.

فلز سدیم نرم است و با چاقو بریده می شود. 

گاز کلر، مولکول دواتمی بوده و در واکنش با فلز سدیم الکترون می گیرد.

چند مورد از عبارت هاي زیر درست هستند؟    188
- گاز کلر که خاصیت رنگ بري و گندزدایی دارد، ترکیب مولکولی است که اتم هاي آن همانند تمام اتم هاي مولکول متان به آرایش هشت تایی رسیده اند.

- در آرایش الکترون - نقطه اي هر مولکول آمونیاك، تعداد الکترون ها با تعداد الکترون هاي اشتراکی هر مولکول متان برابر است.  
- در مولکول آب، هر اتم هیدروژن با دو الکترون اتم اکسیژن، پیوند کوواالنسی تشکیل می دهد.  

- با استفاده از مدل فضا پرکن مولکول ها می توان تعداد الکترون هاي اشتراکی را به دست آورد و اندازة اتم ها را مقایسه کرد.

2341

چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟   189

 خواص شیمیایی عنصرهایی که در یک دوره از جدول تناوبی جاي دارند، مشابه است.  

 به کمک موقعیت یک عنصر در جدول دوره اي، می توان شمار ذرات زیراتمی (الکترون، نوترون و پروتون) آن را تعیین کرد.  

 دورة اول و گروه اول به ترتیب داراي کمترین تعداد عنصر بین دوره ها و گروه هاي جدول هستند.  

 جدول دوره اي عناصر، از  دوره و  گروه تشکیل شده است.

■

■

■

■718

1234
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، شامل  مولکول است. فرمول این هیدروکربن کدام است؟ 1904٫2CnH2n3٫01  گرم از یک هیدروکربن با فرمول عمومی  × 1022

C2H4C4H8C6H12C7H14

اگر عنصر  با عنصر  از گروه  جدول تناوبی هم دوره باشد، عنصر  در کدام گروه جدول تناوبی جاي دارد و عدد اتمی عنصر   191
کدام است؟

A42X11AX

46،646،447،447،6

اگر اتم عنصر  داراي  الکترون با  و عنصر  در گروه  و دوره سوم جاي داشته باشد، کدام گزینه درست است؟  192

نسبت تعداد الکترون هاي  به  در عنصر  برابر  است.  عنصر  با عنصر  هم گروه می باشد.

دو عنصر  و  هیچ الکترونی با  ندارند.   و  با گرفتن  الکترون به آرایش گاز نجیب بعد از خود می رسند.

A14l = 1B15

AD17l = 1l = 0B1٫5

AB3ABl = 2

،  و  است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول  و فراوانی ایزوتوپ سوم   ، عنصر  داراي چهار ایزوتوپ با عدد جرمی   193
درصد باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟ (عدد جرمی ایزوتوپ ها، برابر جرم اتمی آن ها و جرم اتمی میانگین

، برابر  فرض شود.) براي عنصر 

A495153546515

A50٫95amu

29٫5, 35٫517٫5, 47٫515, 5014٫5, 50٫5

شمار نوارهاي رنگی در طیف نشري خطی اتم هیدروژن در محدودة مرئی با شمار این خطوط در طیف نشري خطی اتم ..................  یکسان  194
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  

کدام یک از گزینه هاي زیر، جاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟   195
«انرژي در نگاه ماکروسکوپی،  ..................  اما در نگاه میکروسکوپی،  ..................  است. همچنین هر الکترون  ..................  در همۀ نقاط پیرامون هسته

حضور یابد.»

گسسته - پیوسته - می تواند گسسته - پیوسته - نمی تواند پیوسته - گسسته - می تواند پیوسته - گسسته - نمی تواند

کدام گزینه نادرست است؟  196

ترکیب هاي یونی که حداقل از دو عنصر ساخته شده اند، ترکیب دوتایی نامیده می شوند.

فرمول شیمیایی سدیم فسفید،  و فرمول شیمیایی منیزیم اکسید،  است. 

) تشکیل شده است.  گاز کلر، زرد رنگ، داراي خاصیت گند زدایی و رنگ بري است و از مولکول هاي دو اتمی (

به فرمول شیمیایی که افرون بر نوع عنصرهاي سازنده، شمار اتم هاي هر عنصر در مولکول را نشان می دهد، فرمول مولکولی می گویند.

N Pa3MgO

Cl2

، چند برابر اختالف تعداد الکترون ها با  اختالف مجموع  الکترون هاي ظرفیت اتم  و تعداد الکترون ها با  در اتم   197

در اتم  و تعداد الکترون هاي با  در اتم  است؟

n + ℓX34n = 3A29ℓ = 1

B31ℓ = 2E24

9
10

5
3

1٫251٫75

در الیۀ تروپوسفر، دماي الیه از  شروع شده و به  کلوین ختم می شود. با توجه به این موضوع، ارتفاع تقریبی الیۀ تروپوسفر چند  198
کیلومتر است؟ (فرض کنید کاهش دما در این الیه، یکنواخت صورت گرفته است.)

C14∘218

11٫51315٫57

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   199
الف) جاذبۀ زمین، گازهاي اتمسفر را پیرامون خود نگه می دارد. 

ب) همۀ گازهایی که در هواکره وجود دارند، نامرئی هستند. 

پ) از ارتفاع حدود  کیلومتر به باال، به علت اثر پرتوهاي پرانرژي خورشید مانند پرتوهاي فرابنفش، گونه هاي باردار نیز در هوا وجود دارد. 
ت) فشار هر گاز، ناشی از برخورد مولکول هاي آن با دیوارة ظرف است.

75

1234
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اگر آرایش الکترونی اتم عنصري به  ختم شود، چند مورد از مطالب زیر، دربارة آن درست است؟   200

 اغلب به صورت کاتیون با بار  یا  در ترکیب هاي خود شرکت دارد. 

 شمار الکترون هاي ظرفیتی اتم آن با شمار الکترون هاي ظرفیتی اتم  برابر است. 

 با جدا شدن  الکترون، اتم آن به یونی با آرایش الکترونی اتم گاز نجیب، مبدل می شود.  

 آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت اتم آن، مشابه آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت اتم  است.

3 4d5 s1

∙2+3+

∙X16

∙6

∙Z25

1234
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