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ام اس بوك

همۀ ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز:  1
بناي زندگی بر آب می دید» «ز رخسارش فرو می ریخت اشکی 

زنده آن است که با دوست وصالی دارد  زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست 

تکیه مکن بر اوي و بُِهش باش زینهار  دل بر جهان منه که جهان را ثبات نیست 

بده آن بادة نوشین که جهان بر باد است  دل من بی تو جهانی است ُپر از فتنه و شور 

مزن به هرزه نفس زان که زندگی نفسی است  چو صبح هم نفِس مهِر آفتابی باش 

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  2

 چند روي چو گل و قامت چون شمشاد است  همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاك  

 بس گوهر قیمتی که در سینۀ توست  اي خاك اگر سینۀ تو بشکافند  

 انگشت وزیر یا سر سلطانی است  هر خشت که بر کنگرة ایوانی است  

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

در کدام جمله، وابستۀ پیشین اسم، «شاخص»  نامیده می شود؟  3

عموي احمد، خانۀ خود را به استاد دانشگاه فروخت . استاد ما، اسامی همۀ دانشجویان را می دانست .

ستوان محّمدي، فرماندهی عملیّات را به عهده گرفت. کدخداي ده، براي اداي توضیحات به پاسگاه رفت.

در کدام بیت ها واژة «آتش» استعاره است؟   4
خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت  الف) زین آتش نهفته که در سینۀ من است   

کز آتش درونم دود از کفن برآید    ب) بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر   

جهدي کن و سرحلقۀ رندان جهان باش    ج) در خرقه چو آتش زدي اي عارف سالک   

آتش درافکنم به همه رخت و َپخت خویش   د) وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون   

 سرد کن زان سان که کردي بر خلیل   هـ) یا رب این آتش که در جان من است   

د - هـ  ج - هـ   ب - ج   الف - ب 

نقش واژه هاي مشخص شده در کمانک برابر کدام بیت کامًال درست است؟  5

پس حدیث از گناه می گوید (مفعول)  هر حدیثم گناه می شمرد  

 خوشا کسی که در این بزم پنبه در گوش است (نهاد)  دهان مار کند حرف تلخ گوش مرا   

 زان که صد دل چو دل خستۀ من هست این جا (مفعول)   دل مسکین مرا نیست در این جا قدري 

مکن انکار کسی کز عم این کار بسوخت (صفت)    تو که احوال دل سوختگان می دانی
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در کدام گزینه آرایۀ «جناس» بیشتر به کار رفته است؟  6

 باید به سینه َرفت زین جا تا فلسطین  باید به مژگان ُرفت َگرد از طور سینین

 دل بر عبور از سّد خار و خاره بندیم  وقت است تا بار سفر بر باره بندیم

 که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد  بیا و برگ سفر ساز و زاِد ره برگیر

 بر جاي ما بیگانه ننگ است اي برادر   تنگ است ما را خانه تنگ است اي برادر

در کدام بیت جناس تام وجود ندارد؟  7

که دل ها بر آتش چو نی سوختی شکرلب جوانی نی آموختی  

عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد   صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست  

گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گل   گرم بازآمدي محبوب سیم اندام سنگین دل

چون من در آن دیار هزاران غریب هست  گر آمدم به کوي تو چندان غریب نیست  

در همۀ گزینه ها واژه اي معادل «قامت» وجود دارد به جز  ..................  8

 یا مه به صفاي رخ زیبا که تو داري  هرگز نبود سرو به باال که تو داري

 هرکه دید آن سرو سیم اندام را  ننگرد دیگر به سرو اندر چمن 

 مطاوعت به گریزم نمی کند اَقدام  چه دشمنی تو که از عشق دست و شمشیرت

 که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان  شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان

بیت «بلند آن سر، که او خواهد بلندش/ نژند آن دل، که او خواهد نژندش» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟  9

 به هر در که شد هیچ عّزت نیافت   عزیزي که هر کز درش سر بتافت

 یکی را به دریا به ماهی دهی   یکی را برآري و شاهی دهی  

 یکی را به خاك اندر آرد ز تخت   یکی را به سر برنهد تاج بخت 

 نهی چو داغ مذلّت همیشه خوار بَُود  بشود عزیز اَبَد آن که را دهی عّزت  

کدام بیت فاقد شاخص است؟  10

 که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد   دگر کریم چو حاجی قوام دریادل

 تیزي شمشیر بنگر قّوت بازو ببین  از مراد شاه منصور اي فلک سر بر متاب 

گرچه کردي سلب کبود به نیل    تا نرفتی به حج نه اي حاجی 

در هنر مادر زمانه نزاد    حاجی آقا محمد آنکه چو او 

در بیت «به گوش ارغوان آهسته گفتم/ بهارت خوش که فکر دیگرانی» همۀ واژه ها وابستۀ پسین هستند به جز واژة..................  11

دیگران «ت» در بهارت  ارغوان آهسته 

سرسام صرع

استسقا

طاعون

 

در جاي خالی کدام واژه باید بنشیند تا شبکۀ معنایی واژه ها، بر پایۀ رابطۀ تضّمن شکل بگیرد؟  12

خسته هول علت ریش

در کدام یک از گزینه هاي زیر آرایۀ تشخیص وجود ندارد؟  13

 کاندرین دیر کهن، کار سبکباران خوش است  از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش

 زین سیل دمادم که در این منزل خواب است  بیدار شو اي دیده که ایمن نتوان بود     

 کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما  چندان بَُود کرشمه و ناز سهی قدان

 یکی چنان که در آیینۀ تصور ماست  هزار نقش برآرد زمانه و نبَود

شکل مجهول شده در کدام عبارت نادرست است؟  14

دالچو غنچه شکایت ز کار بسته مکن / که باِد صبح نسیم گره گشا آورد: نسیم گره گشا آورده شد.

شاه ترکان سخن مّدعیان می شنود / شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد: سخن مّدعیان شنیده خواهد شد
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صد نامه فرستادم و آن شاه سواران / پیکی ندوانید و پیامی نفرستاد: نامه فرستاده نشد.

طبیب عشق منم باده خور که این معجون / فراغت آرد و اندیشۀ خطا ببرد: اندیشۀ خطا برده بشود.

معنی واژة «چنگ» در کدام گزینه نظیر بیت «در این بود درویش شوریده رنگ/ که شیري برآمد، شغالی به چنگ» است؟  15

  غالِم حافِظ خوش لهجۀ خوش آوازم  زچنگ ُزهره شنیدم که صبحدم می گفت

 کاین گوشه پر از زمزمۀ چنگ و رباب است   در ُکنج ِدماغم َمطلب جاي نصیحت 

 ساغر بخت تو گر از مِی اقبال ُپر است  دل به چنگ آور ازآن ُمغ بچۀ باده فروش 

 غلغل چنگ درین گنبد مینا فکنم   جرعۀ جام برین تخت روان افشانم 

در گزینۀ  ..................  تمام واژگان به درستی معنا شده اند.  16

افسر: تاج - شایق: آزمند - توازن: برابري  خصال: خوي - مقرر: معلوم - غیرت: تعصب 

باره: تخت - برومند: میوه دار - صفیر: صداي بلند  موزون: خوش نوا - اعطا: واگذاري - موعد: هنگام 

آرایه هاي «ایهام، تشبیه، جناس همسان، کنایه و تناقض» به ترتیب در بیت هاي کدام گزینه یافت می شود؟   17
 تلخ باشد کام دائم مردم ناکام را  آ)  کام خود شیرین اگر خواهی به کام خلق باش  

 نقشی به یاد روي تو بر آب می زدم  ب) دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم  
 آن را که شنیده  است سخن زان دو لب تو  پ) چون حرف ُمکرر سخن قند بود تلخ  

 بکش بر روي اوراق خزان دست نگارین را  ت) طالیی شد چمن ساقی بگردان جام زرین را  
 الله می شست قدح باده به ساغر می کرد  ث) غنچه می کرد پر از بادة شبنم مینا  

ب، ث، آ، ت، پ ب، آ، پ، ث، ت آ، ب، ث، پ، ت آ، ث، ب، ت، پ

در کدام گزینه معناي واژة «افسر» با بقیه متفاوت است؟  18

 افسر و سرهنگ چه کار تا که شهنشی بَُود  این دل اگر سواره نیست، صاحب لشکرش تویی

جهانست و قوانینش که دیگرگون نخواهد شد نه افسر ماند از شاهی، نه زیبایی رخساري

 خدا داند چه افسرها که رفته  ز مستی بر سر هر قطعه زین خاك

 که سر فرازي عالم درین ُکَله دانست  زمانه افسر رندي نداد جز به کسی

معناي واژة مشّخص شده در کدام گزینه نادرست است؟  19

 وین برکشیده گنبد نیلی حصار هم (دژ)  گوي زمین ربوده چوگان عدل او

 چو الله با قدح افتاده بر لب جویم (قد بلند)  ز شوق نرگس مست بلند باالیی

 نعوذ باهللا اگر ره به مقصدي نبري (جنون)  طریق عشق طریقی عجب خطرناك است

 به دور نرگس مستت سالمت را دعا گفتیم (درست)  صالح از ما چه می جویی که مستان را صال گفتیم

در عبارت «حساب این نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دربایست نیست.اّما چون به آنچه دارم و اندك است قانعم، وزر و وبال آن چه به کار  20
آید؟» معناي کدام واژه نادرست است؟

وزر: گرفتاري وبال: گناه      دربایست: نیاز حساب: شمار

عّین األصّح و األدّق فی الجواب لِلتعریب:    21
«او در مقابل نامالیمات سخت تر از صخره است، لذا در زندگی خود پیشرفت می کند!»:

م فی الحیاة! هو مقابل الشدائد أصلُب من الصخرة، لهذا قد تقدَّ م فی حیاتها! إنّها أصلُب من الصخرة أمام المصائب، لهذا تتقدَّ

هی أشدُّ من الصخرة فی مواجهۀ المشکالت، فتذهب إلی األمام فی الحیاة! م فی حیاته!  إنّه أکثُر استحکامًا من الصخرة مقابل البالیا، فتقدَّ

22  عیِّن األصحَّ و األدقَّ فی األجوبۀ للترجمۀ: 
منذ عرفت مفاهیم القرآن القّیمۀ، أستمع إلیه بکل دّقۀ عندما ُیقَرأ!

از وقتی مفاهیم ارزشمند قرآن را شناختم، هنگامی که خوانده می شود با تمام دقت بدان گوش می کنم!

از وقتی ارزش زیاد مفهوم هاي قرآنی را شناختم، هنگامی که تالوت می شود، در فهم آن دقت زیاد می نمایم!

آنگاه که ارزش مفاهیم قرآن برایم روشن شد، وقت تالوت آن  با دقت بسیار زیاد بدان گوش می دهم!

از هنگامی که با مفهوم هاي ارزشمند قرآنی آشنا شدم، وقتی قرآن می خواند در گوش کردن بدان کامًال دقت می کنم!
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23  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ: 
«فی انتهاء ممّر مدرستنا نافذه ُتفتح علی منظر جمیل، ُاسرع أنا لرؤیتها باشتیاق حینما ُیَدّق الجرُس!»

در آخر راهرویی در مدرسۀ ما پنجره  اي هست که به منظرة زیبایی باز شده، هر وقت زنگ می خورد، من با اشتیاق براي دیدن منظره می شتابم!

در انتهاي راهروي مدرسۀ ما پنجره  اي است که به منظرة زیبایی باز می  شود، وقتی زنگ می  خورد، من با اشتیاق براي دیدن پنجره می شتابم!

در انتهاي این راهرو از مدرسۀ ما پنجره اي به سمت تابلویی از طبیعت باز می شود که بعد از زنگ، من با اشتیاق به دیدنش می شتابم. 

در آخر راهروي مدرسۀ ما آن پنجره به یک تابلوي زیباي طبیعی باز می شود، موقع زنگ براي دیدنش مشتاقانه می شتابم!

24  عّین األصحَّ واألدقَّ فی الجواب للترجمۀ: 
« ِمن أهّم أهدافنا هو بناء مجتمع إسالمّی لنکون أسوًة لألحرار فی العالم!  »

ھدف مھم تر ما ایجاد جامعھ ی اسالمی است تا برای آزادگان جھان نمونھ باشیم!
مھم ترین ھدف ما بنای جامعھ ای اسالمی است کھ برای آزادگان جھان نمونھ باشیم!

از مھم ترین ھدف ھای ما ساختن یک جامعھ ی اسالمی است تا برای آزادگان در جھان نمونھ ای باشیم!
از اھداف مھم ما بنای یک جامعھ ی اسالمی می باشد کھ ما را برای آزادگان جھان نمونھ قرار دھد!

َعیِّن العبارَة الّتی جاء فیها المفعول:  25

لیَس شیٌء َأْثَقَل فی المیزاِن ِمَن اْلُخُلِق اْلَحَسِن!  َأَحبُّ ِعباِد اِهللا إلَی اِهللا َأنَفُعُهم لِِعباِدِه! 

نوِب!  ار الذُّ یا َمْن ُیِحبُّ الُمْحسنیَن؛ و یا َغفَّ یا ساِتَر ُکلِّ َمعیوٍب؛ و یا َأْرَحَم الراحمیَن! 

َعیِّن العبارة الّتی ال یوَجُد فیها اسُم الفاعل:  26

َن الکرامۀ.  حّتی َیذوُق ِمنُه کْأسًا َمِ عراُء اإلیرانیَّون.  فقد استفاَد ِمْنها الشُّ یا َمن ُیِحبُّ الُمحِسنیَن.  یا َأْرَحَم الّراحمین. 

َعیِّن اسم التفضیل مبتدَأ:  27

«َأَحبُّ عبادِ اِهللا إلَی اِهللا َأْنَفُعُهم لِعباِده»  «َو جاِدْلُهم بِالّتی هَی َأْحَسُن ِإنَّ َربََّک هَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن سبیله» 

«َفَأْنَزَل اُهللا َسکینتُه َعَلی َرسولِِه َو َعَلی المؤمنین»  «َعداَوُة العاِقِل خیٌر ِمن َصداقِۀ الجاِهِل» 

حیح عن نوعّیه الکلمات فی العباراِت التالیِۀ.   َعیِّن الصَّ  28
«َخْیُر إخوانُِکم َمْن َأْهَدي إلیُکم عُیوبَُکم»

إخوان: اسم - مثنی مذکر - «مفرُدُه أخ» / مضاٌف إلیه  َخْیُر: اسم - مفرد مذکر - اسم التَّفضیل / مبتدأ 

ُعیوَب: اسم - جمع مکسر أو تکسیر «مفرُدُه عیب» / مضاٌف الیه  َأْهَدي: اسم - مفرد مذکر - اسم الّتفضیل / خبر 

حیح َعن نوعیِّۀ الْکلماِت فی الْعباراِت التالیِۀ.   َعیِّن الصَّ  29
«و جاِدلُْهم بِالَّتی ِهَی َأْحَسُن إنَّ َربََّک هو َأْعلُم بَمن َضلَّ َعن َسبیِلِه»

َأْحَسُن: اسم - مفرد مذکر - اسم تفضیل / خبر براي «جاِدل»  جاِدل: فعل امر - دوم شخص مفرد، ثالثی مزید باب مفاعلۀ / فاعلش «ُهم» 

سبیل: اسم - مفرد مذکر / مضاف الیه  َأْعَلُم: اسم - مفرد مذکر - اسم تفضیل / خبر براي «هو» 

«عیِّن اسم المکان الّذي مفردُه علی وزن «َمفِعل»:  30

َمکاِتب َمداِرس َمناِزل َمطاِعم

َترِجِم العبارة الّتالیۀ بالعربّیۀ:  «خودپسندي یکی از بیماري هاي اخالقی است که انسان را از رسیدن به کمال باز می دارد!»:  الُعجُب ُهو .................. الُوصوِل إلی  31
الَکماِل!

أحُد األمراِض األخالِق الّذي َینَهی اإلنساُن َعن   إحَدي أمراِض األخالِق الّتی َتمنُع اإلنساَن ِمن  

أحُد األمراِض األخالقیِّۀ الّتی َتمنُع اإلنساَن ِمن   إحَدي أمراِض أخالقیٍّۀ الّذي ُتنَهی اإلنساُن َعن  

عیِّن جوابًا أسماُء التفضیل و المکان فقط:  32

َمشَهد – ُفضَلی – َمکتب    آِخر – صاِدق – َمنزل    ُصغري – َمرزوق – أکبر    أعلی – مسِجد – کّذاب   
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33  َمیِّز الخطأ فی تعیین الَمصدِر للفعل:

رون قبل الکالِم دائمًا:( َتفکیر)   البتان الُمشاغبتاِن َتلَتِفتاِن إلَی الوراِء:( اِلتفات )   هم ُعَقالُء ُیَفکَّ  کانت الطِّ

م)   یا اوالدي! الُتجالِسوا الجاهلیَن و الّذین لهم أخالق َسیُّئۀ:(مجالَسۀ)    عَلیکم أْن َتْبَتِسموا أماَم الَمشاکِل فی الحیاة:(َتَبسُّ

ما هو الخطأ فی جمع المفردات الّتالیۀ؟  34

الَمَطَبَعۀ: الَمطابِع   الَمیِّت: الَمْوَتی   الَموِعد: الَموِعدات   اللِّسان: األلِسنۀ  

35   فی أيِّ ِعباَرٍة ال یکوُن اسُم التفضیل َخبرًا؟

 ُهَو کاَن َأَصدَقهم کالمًا.   َأْعَظُم الِعباَدِة ِخدَمُۀ النِّاس.  

ۀ   ائَرُة َأْسَرُع َوسیَلٍۀ للَنقِل المسافریَن بین الُمُدِن و الُبلداَن المختلَفِ  ِإنَّ الوالَِدیِن َأَقَرُب النِّاس إلَینا.   الطِّ

36  أکِمل الَفراغ: «ثمانیٌۀ َو ثالثوَن ناِقص أحد عشر ُیساوي .................. !»

 سبعۀ و ِعشریَن   َسبعَۀ َعَشَر   َخمسیَن   خمسۀ و ِعشریَن  

عّین کلمۀ «الشّر» ال ُیمکن أن تکون اسم التفضیل:  37

 َجهُلنا شرُّ أعدائنا إن نعرفه!  إّن الیأَس شرُّ األشیاء لتخریب حیاة البشر! 

رك باهللا من شرِّ األعمال الّتی َتبعُدنا عنه!   ال شرَّ إّال أن ُیمکن دفُعه بالّتدبیر!   الشُّ

عّین ما فیه اسم الّتفضیل!  38

  ! ُحسن السؤال نصف العلم!   الّلون األحمر لون فریق البرسبولیس!   أحّب معّلم الکیمیاء فی مدرستی!  

فی أّي العبارة ماجاء إسم المکان؟   39

قرأ التلمیذ إنشائه تحت عنوان «فی محضر المعلِّم»!   اِجتمع الّطالب فی قاعۀ المدرسۀ لتشجیع زمالئی!  

کان مبدأ کتابۀ مقالتی حول دروسی قبل یومین!   یبقی الُمحسن َحیا و إن نُقل َمنازل األموات!  

40 «الَتکونّن مّمن َیتجّسسون حّتی یکشفوا أسرار النِّاس لفضحهم، و هذا من أقبح الصفات لإلنسان!» :

هرگز از کسانی مباش که جستجو می کنند تا اسرار مردم براي رسوائی شان فاش شود، و این از بدترین صفت ها براي انسان است! 

از جمله کسانی مباش که تجّسس می کنند تا اینکه اسرار مردم براي رسوائی شان کشف شود، و این عمل از زشت ترین صفات انسان است! 

از کسانی مباش که براي کشف کردن اسرار مردم بخاطر رسوا شدنشان تجّسس می کنند، و این از قبیح ترین صفت ها نزد انسان است! 

هرگز از جمله کسانی مباش که تجّسس می کنند تا اسرار مردم را براي رسوا کردنشان کشف کنند، و این عمل از ناپسندترین صفات براي انسان است! 

هر یک از عبارات قرآنی اشاره به کدام ویژگی قرآن دارند؟   41
 «والسماء بنیناها بأّید و انا لموسعون»"، «ولو من کان عند غیر اهللا»  و «خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش آورده است.»

ذکر نکات علمی بی سابقه ـ جامعیت و همه جانبه  بودن ـ اعجاز قرآن 

ذکر نکات علمی بی سابقه ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی ـ جامعیت و همه جانبه بودن قرآن 

جامعیت و همه جانبه بودن ـ جامعیت و همه جانبه بودن ـ جامعیت و همه جانبه  بودن  

جامعیت و همه جانبه  بودن ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی ـ ذکر نکات علمی بی سابقه

کسی که توانایی پاسخ گویی به متعالی ترین نیاز هاي بشر را داراست، از چه چیز هایی باید آگاهی داشته باشد؟  42

عاقبت نهایی انسان - محدودیت عمر انسان  ابعاد جسمی و روحی انسان - سرنوشت انسان پس از مرگ 

ابعاد جسمی و روحی انسان - محدودیت عمر انسان عاقبت نهایی انسان - سطح زندگی روز مره

طبق فرمایش امام کاظم(ع) خطاب به هشام بن حکم، هدف از ارسال رسوالن به سوي بندگان چیست؟ برخورداري از معرفت برتر و عقل کامل تر  43
به ترتیب چه نتایجی را براي افراد به همراه دارد؟

تعقل - رتبۀ باالتر در دنیا و آخرت - پذیرش بهتر پیام الهی معرفت - رتبۀ باالتر در دنیا و آخرت - داناتر بودن نسبت به فرمان هاي الهی

تعقل - پذیرش بهتر پیام الهی ـ رتبۀ باالتر در دنیا و آخرت معرفت - پذیرش بهتر پیام الهی - داناتر بودن نسبت به فرمان هاي الهی
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«سخن گفتن قرآن از عدالت خواهی»، «موضوعات متنوع» و «اینکه دانشمندان معموًال در نوشته هاي گذشتۀ خود تجدیدنظر می کنند»، به ترتیب مؤید  44
کدام جنبۀ اعجاز قرآن است؟

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - انسجام درونی در عین نزول تدریجی - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - جامعیت و همه جانبه بودن - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

جامعیت و همه جانبه بودن - انسجام درونی در عین نزول تدریجی - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

جامعیت و همه جانبه بودن - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

بنا بر سخن امام خمینی (ره) عبارات «هر نظام سیاسی غیراسالمی نظامی شرك آمیز است» و «هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر اینکه  45
مذهب اسالم براي آن حکمی مقرر داشته» به کدام یک از دالیل حکومت و والیت در جامعه اسالمی اشاره دارد و عبارت  «لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط»  با کدام مورد

ارتباط مفهومی دارد؟

ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم - ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت - اولین

ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم - ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت - دومین

پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت - ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم - اولین

پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت - ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم - دومین

نفی بردن داوري نزد طاغوت در کدام آیه قرآن ترسیم شده است؟  46

لْن َیْجَعَل اللَُّه لِلْکاِفِریَن َعَلى الُْمْؤِمِنیَن َسِبیًلا لََقْد َأْرَسلَْنا ُرُسَلَنا بِالَْبیَِّناِت

ُمَبشِِّریَن َو ُمنِْذِریَن لَِئّال َیُکوَن لِلنّاِس َعَلى اللِّه ُحجَّۀٌ  َألَْم َتَر ِإلَى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا

در حدیث نبوي " شرط مسلمانی " تحقق کدام مورد است؟  47

اندیشه و رسیدگی به سایر مسلمانان  عدم اندیشه و رسیدگی به سایر مسلمانان 

تفرقه و جدایی با سایر مسلمانان  عدم تفرقه و جدایی با مسلمانان 

قرآن کریم منشاء اصلی اختالفات و چند دینی را چه می داند؟  48

عدم رشد فکري بشري  وجود رهبران دینی منفعت طلب  وجود پیامبران دروغین  وجود ادیان خود ساختۀ بشري 

کدام اعجاز قرآن موجب شد تا سران مشرکان مردم را از شنیدن قرآن منع کنند؟ تشبیه آیات قرآن به اعضاي بدن بیانگر کدام اعجاز قرآن  49
است؟

محتوایی- لفظی  محتوایی- محتوایی  لفظی-لفظی لفظی- محتوایی 

در صورت نزول برنامۀ جاودانه فالح و رستگاري بشر بر انسان نخستین، محتواي کدام حدیث شریف نبوي، زیر سوال می رفت و شخص رها کنندة  50
تنها برنامۀ اطمینان بخش الهی، دچار چه عقوبتی خواهد شد؟

 ال ضرر و ال ضرار فی االسالم  ــ  «ال یاتون بمثله ولوکان بعضهم لبعض ظهیرا»  

 ال ضرر و ال ضرار فی االسالم  ــ  «فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین»  

 امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم  ــ  «ال یاتون بمثله ولوکان بعضهم لبعض ظهیرا»  

 امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم  ــ  «فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین»  

در بیان قرآن کریم، به ترتیب چه کسانی دچار خسران می گردند و چه کسانی از آن رهایی می یابند؟  51

 «من یبتغ غیر االسالم دینا»  ــ  «اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات»  

 «للناس علی اهللا حجه بعد الرسل»  ــ  «اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات»  

 «من یبتغ غیر االسالم دینا»  ــ  «استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم»  

 «للناس علی اهللا حجه بعد الرسل»  ــ  «استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم»  

سعادت تضمینی در چه صورت نصیب انسان می شود و اینکه امام سجاد علیه السالم از خداوند «گذران زندگانی اش به چیزي که براي آن خلق شده  52
است» را مطالبه می کند، به کدام نیاز برتر اشاره می کند؟

پاسخ دادن به نیازهاي مهم تر از نیازهاي جسمانی – شناخت هدف زندگی مواجه شدن با سؤال هاي فراتر از زندگی روزمره – شناخت هدف زندگی

مواجه شدن با سؤال هاي فراتر از زندگی روزمره – کشف راه درست زندگی پاسخ دادن به نیازهاي مهم تر از نیازهاي جسمانی – کشف راه درست زندگی
6
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هدایت دل هاي آماده توسط پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله، از چه طریقی صورت می پذیرد و کدام مورد نمونه اي از قدرت ایشان است؟  53

هدایت ظاهري – تصّرف در عالم خلقت امداد غیبی و الهامات مثل آن – بیان جزئیات احکام و قوانین

هدایت ظاهري – بیان جزئیات احکام و قوانین امداد غیبی و الهامات مثل آن – تصّرف در عالم خلقت

با توجه به آیات شریفه قرآن: «مسئولیت ایمان پنداران در مورد حکمیت و داوري بردن نزد طاغوت»، چیست؟  54

«یرید الشیطان ان یضلهم ضالال بعیدا»   «وقد امروا ان یکفروا به»   «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت»   «بما انزل الیک و ما انزل من قبلک»  

آمادگی فکري و فرهنگی بشر براي دریافت برنامۀ کامل زندگی، بیان کنندة کدامیک از علل تجدید نبوت ها بود و غناي قرآن کریم از تصحیح ,  55
ره آورد چیست؟

رشد تدریجی سطح فکر مردم – اهتمام پیامبر در تربیت حافظان وحی رشد تدریجی سطح فکر مردم – تالش مسلمین در پرتو عنایت الهی

استمرار و پیوستگی در دعوت - تالش مسلمین در پرتو عنایت الهی استمرار و پیوستگی در دعوت - اهتمام پیامبر در تربیت حافظان وحی

پاسخگویی صحیح به کدام دو نیاز  برتر، به عمر انسان محدودیت آن مربوط است؟  56

درك آیندة خویش – چرا زیستن شناخت هدف زندگی – چرا زیستن

درك آیندة خویش – چگونه زیستن  شناخت هدف زندگی – کشف راه درست زندگی 

طبق آیۀ «لَقد أرَسلنا رسلنا بالبّینات...» تشکیل جامعه اي بر پایۀ عدل، توسط چه کسی صورت می گیرد و این موضوع مربوط به کدام یک از دالیل  57
تشکیل حکومت اسالمی است؟

پیامبر - پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت  پیامبر - ضرورت اجراي احکام اسالم 

مردم - پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت  مردم - ضرورت اجراي احکام اسالم 

با تّوجه به ویژگی هایی که باعث پویایی دین اسالم شده است، «نیاز به داد و ستد با دیگران»، «تشکیل خانواده» و «تعلیم و تربیت» به ترتیب بیانگر  58
چه نوع نیازهایی هستند؟

نیاز ثابت با قانون ثابت - نیاز ثابت با قانون ثابت - نیاز ثابت با قانون ثابت  نیاز ثابت با قانون متغیّر - نیاز ثابت با قانون ثابت - نیاز ثابت با قانون ثابت 

نیاز ثابت با قانون ثابت - نیاز ثابت با قانون متغیر - نیاز ثابت با قانون متغیر  نیاز ثابت با قانون متغیّر - نیاز ثابت با قانون متغیّر - نیاز ثابت با قانون متغیر 

هریک از موارد «اصالح جامعه» و «مبارزه با رسوم خرافی» به کدام یک از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم، اشاره دارد؟  59

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - جامعیت و همه جانبه بودن  تأثیر ناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - جامعیت و همه جانبه بودن 

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت  تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت 

خواستۀ خداوند متعال در این دین که همان آیین حضرت ابراهیم (ع) بوده، از اهل ایمان کدام است؟  60

با بهره گیري از قدرت تفکر به عنوان یک سرمایۀ فطري به ایمان قلبی دست یابند. 

به سبب ویژگی هاي فطري مشترك به کمال مشترکی که در مخلوقات جهان است، برسند. 

بدون در نظر گرفتن تفاوت ها در دستورات فرعی پیامبران به دنبال کسب فضایل اخالقی باشند. 

با بهره مندي از محتواي یکسان دعوت همۀ پیامبران در عرصۀ عمل براي انجام احکام آنان تالش کنند. 

61  If you want to improve your English or any other foreign languages, you should  ..................  some
of these helpful hints I have written on the board.

forget consider mention escape

62  The blue whale is the largest creature that has ever  ..................  on earth.

died out existed attacked varied

63  You need to reduce your stress since it has an effect on both your physical and   .................. 
health.

mechanical actual natural mental

64  The role of the news  ..................  in forming public opinion is very important in the society.

headline story media serving
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65  Frank makes  ..................  mistakes in the work he does while Kevin makes  ..................  .

 the fewest / the most less / the fewest the least / the most the most / less

66  She told me so  ..................  lies I decided to give her up.

many a lot of much few

67  Which of the following sentences is grammatically wrong?

Lucy bought some T-shirts for her holiday. The radio a beautiful song was playing.

The children sat on the grass in the park. My friends take photographs of animals.

68  It is important to protect your skin from the .................. effects of the Sun.

recent harmful valuable simple

69  Body movement is a/an .................. of communication; it is in fact the unspoken element of
communication.

origin result means synonym

70  A: How many eggs are there in the fridge?   B: Just .................. .

a little a few a lot of much

71   ..................  people have read the report. It should have been published in a popular newspaper.

No many Not much  Not many  No more 

72  A: Do you let your kids travel alone at night? 
B: .................. not!

fortunately absolutely increasingly necessarily

73  When you have been .................. a terrible experience like that, it takes a long time to recover.

almost right through despite

74  Which of the following has a WRONG order?

Next year Joe is going to Africa for six months to photograph lions.  

She wrote the lesson on the board with green chalk this morning.  

In science class how to analyze we are learning our experiments. 

Space experts and geologists examined and analyzed the rocks from the moon.  

75  I hadn’t heard him speaking so angrily since our first few meetings and, to be quite .................. , it
made me worried.

honest normal popular recent

76  Nowadays, thanks to the modern technology you can ……………… the Net and talk on the phone at
the same time over one line.

sign range surf cure

77  As soon as you enter that store, the man tries every possible .................. to make you buy what he
wants to sell.

project region mean nation
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78  If you would like to receive one of these beautiful pottery cups, .................. write your name and
address on the list and it will be sent to you as soon as possible.

simply fluently loudly largely

79  There was a table with a bottle of water and two .................. of bread and a sausage on it.

bottles loaves glasses cans

80  The man bought a few .................. and put .................. in his bag and left the shop.

slices of cake / them English book / it loaf of bread / them red apples / it

81a  اگر  باشد. کدام گزینه صحیح است؟ > 1

<log2
a log3

a>log2
a log3

a>2a 3a=
3
2

log2
a

2
3

log3
a

ساده شده ي عبارت  برابر است با:  825(2 +3 )log2
5 log3

5

53610856

، نماد جزء صحیح است) حاصل  کدام است؟ (   83[ ] + [ ]log3
6 log6

3[ ]

2013

معادله ي  چند ریشه ي حقیقی دارد؟  84

بیشمار هیچ

log( + 3 + 3x − 1) = logx + log(x + 1) + log(x + 2)x3 x2

12

اگر  باشد حاصل  کدام است؟   85

گزینه  یا 

tanx + cotx = −2x + xtan4n cotn(n ∈ N)

10223

اگر  باشد، عدد  کدام است؟  86= αlog12
24α−2

9
2

6918

اگر  ، آنگاه حاصل  کدام است؟  87log 3 = 0٫4, log 7 = 0٫8log
8100

49−−√4

3٫23٫12٫43٫5

اگر  باشد حاصل  کدام است؟  88= alog4
3√

log
3 2√

2 3√

8 + a

a + 2
8 + a

2a + 4
1 + 4a
a + 2

1 + 8a
4a + 1

دامنه ي تعریف تابع  کدام است؟  89

  یا  

y = log

x−1
x+1

0٫4

− −−−−−

√

x > 1x < −1x < 1x > −1x > 1

اگر باشد، مقدار عددي  کدام است؟!  90A = 15 + 25 + 35 + 45 + 55 + 65 + 75cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos22A

57911

اگر   زاویه ي واقع در ربع دوم باشد، ساده شده ي عبارت   کدام است؟!  91α(sinα + 1)
1 − sinα

1 + sinα

− −−−−−−−

√

− cosαsinα− sinαcosα
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ساده شده ي عبارت  کدام است؟  92(1 − θ)(1 + ) −sin2 1
θcos2

(1 − cosθ) 2

θsin2θcos2− θcos22 cos θ

اگر    باشد، کدام گزینه صحیح است؟  93< x <
π

5
5π
4

< sinx <
− 2√

2
2√

2
−1 ≤ sinx < 1< sinx ≤ 1

− 2√

2
≤ sinx ≤ 1

− 2√

2

اگر  و  حاده باشد حاصل  کدام گزینه می باشد؟  94sinx ⋅ cosx =
1
4

αA = sinx + cosx

+
3
2

−−

√+
5
2

−−

√−
3
2

−−

√−
5
2

−−

√

قدرت تخریب زلزلۀ  ریشتري چند برابر قدرت تخریب زلزلۀ  ریشتري می باشد؟  9597

100200100020

96y  نمودار   در کدام بازه نزولی است؟ = log|x|+2
2

R[0, +∞)(−∞, 0][−2, +2]

اگر  باشد، انتهاي کمان   در کدام ناحیه است؟  97

دوم – سوم دوم – چهارم    اول – دوم    اول – سوم  

cotα = , tanα =
m

m + 2
3m + 1

m
α

حاصل عبارت  کدام است؟  98α α(2 + α + α)sin2 cos2 tan2 cot2

12−11 + αcos2

اگر  و  باشد، کدام رابطه صحیح است؟  99x =
5

cosα
y = 3 tanα

+ = 1
x2

25
y2

9
+ = 1

x2

9
y2

25
− = 1

x2

25
y2

9
− = 1

x2

9
y2

25

یک الستیک دایره شکل به شعاع  متر را از دو نقطه برش می زنیم. اگر زاویه ي مرکز مقابل قطعه ي جدا شده برابر  درجه باشد، طول  100

قطعه ي جدا شده تقریبًا چند سانتی متر است؟  

 سانتی متر سانتی متر سانتی متر   سانتی متر

140∘

(π = 3٫14)

60757065

طول پاندول ساعتی  است که با زاویه ي  نوسان می کند. مسافتی که پاندول در هر نوسان می پیماید چند سانتی متر است؟    10130cm60∘

(π = 3٫14)

3531٫425٫430

، کدام است؟ اگر باشد، مقدار   102= 0٫8log3
4log6

12

13
18

8
11

3
4

7
9

به ازاي کدام مقدار  تساوي  یک اتحاد است؟  103A+ = x − 1
1
xcos4

A

xcos2
tan4

21−1−2

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  104log 25 = Alog(1 + ) + log(4 − 2 )3√ 1
2

3√10
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1 −
A

2
1 − A

2
1 − 2A1 + 2A

حاصل  کدام است؟  105(
1
5

)(2 −1)log2
25

− −−−−−−−−−

√

5√
5√

2
10
−−

√
10−−√

2

سامانۀ لیمبیک همهي اعمال زیر را انجام میدهد به جز ..................  106

تنظیم دستگاه تنفس و ضربان قلب یادگیري و لذت احساس ترس و خشم حافظه و یادگیري

کدام یک از جانوران زیر هیچ یک از اعمال بدن خود را به کمک مغز انجام نمی دهند؟  107

کرم پالناریا ملخ کبوتر هیدر

در جلوي مخچه و باالي بصل النخاع کدام یک قرار دارد؟  108

پل مغزي تاالموس برجستگیهاي چهارگانه اپی فیز

کدام یک از جانوران زیر، داراي نخاع است؟  109

کروکودیل پالناریا مونارك هیدر

براي رسیدن اختالف پتانسیل دو سوي غشاي نورون حسی از  به صفر .................. می شوند.(با تغییر)  110

کانال هاي دریچه دار سدیمی باز کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز

کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی باز پمپ هاي سدیم ـ پتاسیم فعال تر

+30

در انتهاي پتانسیل عمل، ناگهان غلظت یون .................. کاهش و بعد از پتانسیل عمل با فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم غلظت یون  111
.................. می یابد.

پتاسیم داخل نورون - سدیم داخل نورون افزایش پتاسیم داخل نورون - سدیم داخل نورون کاهش

سدیم داخل نورون - پتاسیم داخل نورن افزایش سدیم داخل نورون - پتاسیم داخل نورون کاهش

قشر مخچه .................. قشر مخ .................. و .................. میباشد.  112

همانند - فاقد سطح چین خورده - داراي جسم یاخته اي نورونها همانند - داراي سطح چین خورده - جسم یاخته اي نورونها

برخالف - فاقد سطح چین خورده - داراي جسم یاخته اي نورونها برخالف - داراي سطح چین خورده - جسم یاخته اي نورونها

فرض کنید یک محقق بطور دقیق غالف میلین را از حول یک آکسون برمی دارد، نتیجه ي این عمل بر روي نورون چیست؟  113

حساسیت نورون به محرك ها کاهش می یابد. سرعت هدایت پیام در نورون کم می شود.

حساسیت نورون به محرك ها افزایش می یابد. توانایی تولید ناقل عصبی در نورون از بین می رود.

کدام الیۀ چشم، انرژي نورانی را به پیام عصبی تبدیل می کند و کدام سلول هاي آن در نور زیاد تحریک می شوند؟  114

مشیمیه - استوانهاي شبکیه - استوانهاي مشیمیه - مخروطی شبکیه - مخروطی

فرد مبتال به آستیگماتیسم، می تواند با کدام اختالل مواجه باشد؟  115

تغییر اندازة کرة چشم کاهش قدرت تطابق عدم یکنواختی انحناي قرنیه کدر شدن عدسی

به ترتیب کدام یک از اعصاب داخلی چشم موجب گشاد شدن مردمک و کدام یک موجب تنگ شدن آن میشود؟  116

پاراسمپاتیک، پاراسمپاتیک پاراسمپاتیک، سمپاتیک سمپاتیک، سمپاتیک سمپاتیک، پاراسمپاتیک

کدام یک از بخشهاي گوش در عمل تعادل شرکت دارد؟  117

پردة صماخ شیپور استاش بخش حلزونی مجاري نیمدایره

کدام یک از جانوران زیر قادر است با استفاده از چشم مرکب، پرتوهاي فرابنفش را که براي انسان قابل رؤیت نیست، تشخیص دهد؟  118

زنبور عسل خرچنگ دراز عنکبوت هزارپا

کدام نوع از سلول هاي گیرنده، عمدتًا مسئول بینایی در نور کم است و کدام نوع نسبت به نور حساسیت کمی دارد؟  119

مخروطیها، استوانه ايها مخروطیها، مخروطیها استوانه ايها، مخروطیها استوانه ايها، استوانه ايها
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تنظیم قطر مردمک و عدسی به ترتیب به عهدهي کدام ماهیچه است؟  120

مردمک ـ عنبیه مژگانی ـ عنبیه مردمک ـمژگانی  عنبیه ـمژگانی

کدام عبارت در مورد انسان نادرست است؟  121

جسم سلولی نورون حسی، در ریشۀ پشتی نخاع قرار دارد. در دیوارة برخی از رگ هاي خونی، گیرندة دمایی وجود دارد.

ناقلهاي عصبی، هدایت پیام چشایی را به نورون حسی ، برعهده دارند. با تحریک مژكهاي سلول گیرنده، پیام عصبی در گوش تولید می شود.

کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)  122

روي پاهاي مگس، گیرندة شیمیایی وجود دارد. 

گیرندههاي درد فقط با محرك هاي شدید مکانیکی تحریک میشوند.

نقش گیرندههاي حسی، تبدیل و تقویت اثر محرك به پیام عصبی است.

سه استخوان کوچک ارتعاشات گوش بیرونی را به مجاري نیم دایره منتقل میکنند.

کدام گزینه درست است؟  123

غدههاي درون ریز مجراي گوش، مادة موم مانندي ترشح میکنند. عصب تعادلی از بخش حلزونی گوش خارج میشود.

سلولهاي مژك دار مجاري نیم دایره پیام صوتی را به پیام عصبی تبدیل میکنند. سلولهاي مژك دار گوش درونی توسط محرك هاي مکانیکی تحریک میشوند.

جانوري که تصویر موزاییکی از نمونه دریافت می کند، قطعًا فاقد .................. می باشد.  124

گیرندة مکانیکی صدا بر روي پا طناب عصبی شکمی  قلب شکمی تنفس نایدیسی 

تعداد اعصاب گوش - مجاري نیم دایره و تعداد شیپوراستاش در انسان به ترتیب چندتاست؟  125

   -  -    -  -    -  -  -  - 432262231462

گیرنده هاي دمایی ..................  126

همانند گیرنده هاي حساس به کاهش  در برخی سرخرگ هاي بزرگ قرار دارند. 

همانند گیرنده هاي درد در دیوارة سرخرگ ها وجود دارند.

برخالف گیرنده هاي درد در مقابل برخی محرك هاي شیمیایی تغییر پتانسیل الکتریکی نمی دهند. 

برخالف گیرنده هاي تماسی می توانند به جز پوست در بافت هاي دیگر نیز وجود داشته باشند.

O2

در مغز ماهی .................. مغز انسان  ..................  127

برخالف- مخچه اتصال فیزیکی با مخ ندارد.   برخالف- عصب بینایی، در سطح پشتی مغز دیده می شود.  

همانند- لوب بینایی با لوب بویایی اتصال فیزیکی دارد.   همانند- مخ بیشترین حجم بخش مغز را نشان می دهد.  

چند گزینه، عبارت نادرستی را بیان می کنند؟   128
الف. همۀ فعالیت هاي غیر ارادي اعصاب حرکتی، انعکاس محسوب می شوند 

ب. عده اي از موادي که درمغز وجود دارند از سد خونی مغزي گذشته اند. 
ج. بصل النخاع و هیپوتاالموس در تنظیم فشار خون نقش دارند. 

د. اعتیاد بیماري برگشت پذیر است پس تغییرات حاصل از آن بر روي مغز همیشه قابل برگشت است

1234

کدام گزینه نادرست است؟   129

گیرنده هاي حس پیکري، مغز را از چگونگی قرارگیري دست ها و پاها نسبت به هم، هنگام راه رفتن مطلع می کنند.  

گیرنده هایی که با ارتعاش تحریک می شوند همانند گیرنده هاي حس وضعیت از نوع مکانیکی هستند.  

در برخی سرخرگ هاي بدن، گیرنده هایی براي سنجش میزان اکسیژن خون وجود دارد.  

تحریک هر گیرندة حس پیکري نیازمند محرك هاي شدید است. 
12
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کدام گزینه در مورد مغز انسان نادرست است؟  130

هریک از نیمکره هاي مخ، عالوه بر کارهاي مشترك با نیمکره  ي دیگر، داراي کارهاي اختصاصی نیز هستند. 

بزرگ ترین لوب مخ، لوب پیشانی است. 

مغز میانی بین پل مغزي و بصل النخاع قرار دارد. 

بخشی از مغز که داراي مرکز اصلی تنظیم تنفس است توانایی تنظیم زنش قلب را هم دارد. 

کدام گزینه جملۀ زیر را به  درستی تکمیل می کند؟   131
«ناقل عصبی ..................»  

با ورود به یاختۀ پس سیناپسی، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر می دهد. 

باقی مانده در فضاي سیناپسی به وسیلۀ  یاختۀ پس سیناپسی دوباره جذب می شود یا توسط آنزیم ها تجزیه  شوند.

از یاخته پس سیناپسی، اگزوسیتوز می شود تا یاختۀ بعدي را فعال یا مهار کند. 

قطعًا سبب تغییر در نفوذپذیري غشاي یاختۀ پس  سیناپسی به یون ها می شود.

وقتی شبکیه عقب تر از محل همگرایی پرتوهاي نور باشد، شخص مبتال به .................. است و نیاز به عدسی .................. دارد.  132

نزدیک بینی - همگرا  دوربینی - واگرا  دوربینی - همگرا  نزدیک بینی - واگرا 

با تقسیم بندي گیرنده ها براساس نوع محرك، گیرنده هاي حساس به کاهش  را با کدام گیرنده نمی توان در یک گروه قرار داد؟   133

روي پاي جیرجیرك  جوانۀ چشایی گاو  سقف بینی انسان  پاي مگس 

O2

مغز میانی در باالي .................. قرار دارد و یاخته هاي آن در .................. نقش دارند.   134

بطن سوم - شنوایی  بطن سوم - حرکت 

پل مغزي - فعالیت هاي بینایی، شنوایی و حرکت  برجستگی چهارگانه - فعالیت هاي بینایی 

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   135

«آنچه که در بیماري  تخریب میشود، .................. » 
الف) هر آکسون و دندریت را عایق بندي می کند.  

ب) سرعت انتقال پیام عصبی در نورون ها را افزایش می دهد.  
ج) فقط جنس لیپیدي دارد. 

د) در جسم سلولی نورون ساخته می شود.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

MS

با کج شدن و چرخش سر آدمی در جهتی خاص، در  .................. ،  .................. صورت می گیرد.  136

نوعی گیرندة مکانیکی حلزون گوش - تغییر پتانسیل  نوعی گیرندة مکانیکی مجاري نیم دایره - تغییر پتانسیل 

نوعی گیرندة تاژك دار حلزون گوش - تحریک  نوعی گیرندة تاژك دار مجاري نیم دایرة -  تحریک 

137  .................. در ..................  قرار دارد و ارتعاش آن بالفاصله  ..................  صورت می گیرد.

پردة صماخ ـ حد فاصل گوش بیرونی و میانی ـ قبل از ارتعاش استخوان چکشی دریچۀ بیضی ـ گوش میانی ـ بعد از ارتعاش استخوان چکشی

پردة صماخ ـ گوش میانی ـ بعد از ارتعاش استخوان رکابی دریچۀ بیضی ـ حد فاصل گوش میانی و درونی ـ قبل از ارتعاش استخوان رکابی

چند عبارت زیر در مورد قرنیه چشم صحیح است؟    138
الف) اولین جایی از کرة چشم است که نور، شکست پیدا می کند. 

ب) بخش شفاف الیۀ خارجی چشم است و در جلوي بخش رنگین چشم قرار دارد. 
ج) با تغییر همگرایی خود، در تطابق و متمرکز کردن نور روي شبکیه نقش دارد. 

د) به واسطۀ مویرگ هاي واقع در زاللیه تغذیه می شود.

1234
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مژك هاي گیرنده هاي  ..................  139

شیمیایی موجود در خط جانبی ماهی ها، از راه سوراخ هایی با محیط بیرون ارتباط دارند.

شیمیایی موجود در موهاي حسی پاهاي مگس، از طریق منفذ با محیط بیرون ارتباط دارند.

چشایی انسان، از طریق منفذ، با ذرات غذاي حل شده در بزاق در ارتباطند.

بویایی انسان، پس از تحریک، پیام هاي بویایی را به لوب هاي بویایی مغز می برند.

در هر جانوري که .................. ممکن نیست ..................  140

کانال جانبی دارد - تنها خون تیره از حفره هاي قلب عبور کند. تنفس نایدیسی دارد - چشم مرکب در دیدن رنگ اجسام نقش داشته باشد.

دو طناب عصبی موازي دارد - لوله گوارشی در طول بدن وجود داشته باشد.  گیرنده شنوایی روي پاهاي جلویی خود دارد - قلب منفذدار در سطح پشتی باشد.

نمی توان گفت جانورانی که .................. قطعًا ..................  141

داراي لوله گوارش هستند ـ گوارش مواد غذایی را خارج از یاخته ها انجام می دهند.

فاقد طناب عصبی شکمی می باشند ـ امکان جریان یک طرفه غذا را در بدن خود فراهم می کنند.

حفره گوارشی دارند ـ به کمک انواعی از هیدروالزها فرایند گوارش برون یاخته اي را آغاز می کنند.

واجد لولۀ گوارش هستند ـ غذاي گوارش یافته و مواد دفعی را مخلوط نمی کنند.

در انسان، بخشی از دستگاه عصبی مرکزي که منشأ اعصابی است که پیام هاي سریع و غیرارادي را به دست ها ارسال می کند،  ..................  142

در باالي مرکز تنظیم دماي بدن و گرسنگی و خواب قرار دارد.  مدت زمان دم را تنظیم می نماید.

فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن را با کمک مغز و نخاع هماهنگ می نماید. در نزدیکی بخش مربوط به تنظیم فشار خون و ضربان قلب قرار دارد. 

در ارتباط با اعتیاد به الکل کدام عبارت نادرست است؟  143

مصرف بلندمدت الکل با ابتالي فرد به چند نوع سرطان ارتباط دارد. 

فعالیت هیپوتاالموس برخالف قشر مخ تحت تأثیر مصرف الکل قرار نمی گیرد.

به علت در حال رشد بودن مغز نوجوانان، اثرات مواد اعتیادآور بر مغز آن ها بیشتر از بزرگساالن است. 

فعالیت اسبک مغز (هیپوکامپ) همانند نورون هاي مرتبط با ماهیچه اسکلتی تحت تأثیر الکل تغییر می کند.

در رابطه با چشم انسان، کدام گزینه صحیح است؟  144

الیه اي از کرة چشم که پیام بینایی در آن ایجاد می شود، به طور مستقیم براي فعالیت خود نیازي به کارکرد صحیح عامل داخلی معده ندارد.  

الیه اي از کرة چشم که رنگدانه دار و پر از مویرگ هاي خونی است، در تمام طول خود با الیۀ داخلی چشم در تماس است. 

الیه اي ازکرة چشم که نخستین همگرایی پرتوهاي نور را انجام می دهد، در حرکات چشم با کمک عضالت اسکلتی فاقد نقش می باشد.

الیه اي از کرة چشم که داراي بخش رنگین چشم است، داراي ساختار متصل به جسم مژگانی از طریق تارهاي آویزي است.

در رابطه با چشم، کدام مورد به طور قطع درست است؟  145

حجم نسبی زجاجیه در چشم انساِن نزدیک بین کمتر از فرد دوربین است. 

در چشم راست گاو، بخش پهن تِر قرنیه به گوش این جانور نزدیک تر است. 

فعالیت اعصاب هم حس می تواند سبب انقباض ماهیچه هاي شعاعی عنبیه شود.  

ماده حساس به نور، درون بخش استوانه اي یا مخروطِی نورون هاي شبکیه قرار دارد.

بار الکتریکی  میکروکولنی از فاصله ي  بر بار  میکروکولنی نیروي  وارد می کند. بار  میکروکولنی از چه فاصله اي بر بار  میکروکولنی  146

نیرویی با اندازه ي  را وارد می کند؟

8r2F28

2F

2rr2√r
1
2

r
2√

2

30
cm

q1

A

q2
4545 °°

در شکل زیر برآیند میدان الکتریکی حاصل از دوبار نقطه اي  در نقطه  برابر چند  است؟    147= = 20μCq1 q2A
N

C

(k = 9 × )109 Nm2

C
2
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2 ×2√ 1032 ×2√ 1064 × 1034 × 106

واحد ضریب گذردهی الکتریکی خالء  در کدام است؟  148

مترمربع.کولن  نیوتن متر.نیوتن      کولن مترمربع.نیوتن  مترمربع.نیوتن 

( )ε0

/2(کولن)//2(کولن)/

دو کره فلزي مشابه داراي بارهاي الکتریکی  و  روي دو پایه عایق نصب شده اند هرگاه این دو کره را با  149
یکدیگر تماس داده و سپس از هم جدا سازیم بار الکتریکی هر کره چند میکروکولن می شود؟

= +12μCq1= −4μCq2

841612

B A

در شکل مقابل، میدان الکتریکی حاصل از دو بار الکتریکی نقطه اي نشان داده شده است. نوع بار الکتریکی A و B (به ترتیب از راست به چپ)  150
کدام است؟

مثبت - منفی منفی - مثبت مثبت - مثبت منفی - منفی

میدان بار  در نقطه اي  است. اگر بار را  جلوتر ببریم میدان در آن نقطه  برابر می شود، فاصلۀ اولیۀ  از نقطۀ مورد نظر چند   151
بوده است؟

qE10cm9qcm

1551025

M
q3+q+ d d

در شکل مقابل میدان خالص در نقطه ي  برابر  است. اگر فاصلۀ بار  تا نقطۀ   نصف شود، میدان در نقطۀ  چند   152

می شود؟

صفر

M1000N/CqMM
N

C

20005001000

- Q +Q
d4 d2

q2+
اگر اندازه نیرویی که بار نقطه اي  از فاصله  بر بار نقطه اي  وارد می کند برابر  باشد، برآیند نیروهاي وارد بر بار نقطه اي  چند   153

است؟
QdqF2qF

2
3

5
8

3
4

8
5

چند الکترون باید از یک سکه خنثی خارج شود، تا بار الکتریکی آن   شود؟ ( )  154+1μCe = 1٫6 × C10−19

1٫6 × 1061٫6 × 10126٫25 × 1066٫25 × 1012

بار الکتریکی نقطه اي  را  سانتی متر در خالف جهت میدان الکتریکی یکنواخت  جابه جا می کنیم. تغییر انرژي پتانسیل  155

الکتریکی آن چند ژول است؟

+5μC40E = 104 N

C

+0٫01−0٫01+0٫02−0٫02

a

a

A

E =0

q+

q- q+

در شکل مقابل بزرگی میدان الکتریکی حاصل از بارهاي نقطه اي  در نقطۀ  برابر صفر است. اندازة  چند برابر اندازة   156
است؟

− , +q , +qq′Aq′q

2√2 2√2
2√

2

از هر نقطۀ اطراف یک جسم ساکن باردار ..................  157

فقط یک خط میدان الکتریکی می گذرد و میدان الکتریکی در آن نقطه بر آن خط عمود است.

فقط یک خط میدان الکتریکی می گذرد و بردار میدان الکتریکی در آن نقطه بر آن خط مماس است.
15
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خطوط میدان الکتریکی زیادي می گذرد و اندازة میدان متغیر است.

خطوط میدان الکتریکی زیادي می گذرد و اندازة میدان ثابت است.

دو کرة فلزي مشابه  و  با بارهاي  و  روي پایه هاي عایقی قرار دارند. اگر دو کره قبل از تماس، همدیگر را جذب و پس از  158
تماس یکدیگر را دفع کنند، کدام عبارت نادرست است؟

با تماس دو کره با یکدیگر، الکترون ها از کرة  به کرة  می روند. بار کرة  پس از تماس کاهش می یابد.

مجموعه بار دو کره قبل و بعد از تماس تغییري نمی کند. مقدار نیروي بین دو کره پس از تماس افزایش می یابد.

AB= 4μCqAqB

ABA

در یک میدان الکتریکی یکنواخت، به بار الکتریکی  نیروي الکتریکی  وارد می شود. بزرگی  159
میدان الکتریکی چند نیوتون بر کولن است؟

q = 2μC= 10٫8N − 14٫4NF ⃗  i ⃗  j ⃗ 

36 × 10618 × 1069 × 1064٫5 × 106

x

y

j
0

A

=q

q 1

2

= 4_

8 μ C

μ C

cm30

cm40  

، کدام است؟  در شکل زیر، میدان الکتریکی خالص در نقطۀ  در   160ASI(k = 9 × N ⋅ / )109
m2 C 2

= 9 × − 8 ×E ⃗  103
i ⃗  103

j ⃗ = −9 × + 8 ×E ⃗  103
i ⃗  103

j ⃗ 

= 4٫5 × − 4 ×E ⃗  105
i ⃗  105

j ⃗ = −4٫5 × + 4 ×E ⃗  105
i ⃗  105

j ⃗ 

دو ذرة  و  در مجاورت هم قرار می گیرند و تحت تأثیر نیروي الکتریکی متقابلی که بینشان ایجاد می شود شتاب می گیرند اگر شتاب ذرة   161

، دو برابر ذرة  و بار الکتریکی آن نصف ذرة  باشد جرم جسم  چند برابر جرم جسم  است؟
AB

ABBAB

1
2

124

نیرویی که دوبار الکتریکی در فاصلۀ  سانتی متري به یکدیگر وارد می کنند برابر  نیوتون است. اگر هر کدام از آن ها را  سانتی متر به  162
یکدیگر نزدیک کنیم، نیروي بین آنها چند نیوتون است؟

10362٫5

144726448

در یک میدان الکتریکی یکنواخت یک پروتون و یک ذرة آلفا قرار دارند. شتاب حاصل از این میدان براي ذرات چه رابطه اي با هم دارند؟   163

 ( = 2 ), ( = 4 )qα qp mα mp

= 2aα ap=aα
1
2
ap=aα

1
4
ap= 4aα ap

دو بار الکتریکی  و  به فاصلۀ  از هم واقع شده اند. اگر  از بار  را برداشته و به  اضافه کنیم، نیروي بین دو بار تغییري نمی کند،  164

مقادیر  و  کدام یک از گزینه ها می تواند باشد؟

 و  و  و  و 

q1q2r25%q2q1

q1q2

68424864

 

مطابق شکل، بار  در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  در مسیر  از نقطۀ  تا  جابه جا می شود. اگر انرژي پتانسیل  165

الکتریکی بار طی این جابه جایی  کاهش یابد، بار  چند میکروکولن است؟

q104 N

C
ABCDAD

0٫7mJq

−1+10+1−10

، در نقطۀ  با بار  میدانی به بزرگی ،  و  را در یک میدان الکتریکی در نظر بگیرید. در نقطۀ  با بار  میدانی به بزرگی  سه نقطۀ   166

 و در نقطۀ  با بار  میدانی به بزرگی  وارد می شود. کدام گزینه، مقایسۀ درستی بین اندازه  نیروهاي وارد بر این سه بار را به درستی نشان
می دهد؟

ABCAqEBq
1
2

2EC2٫5q5E

= =FA FB FC> >FA FB FC> >FC FB FA= <FA FB FC

میله اي رسانا را به الکتروسکوپی با بار منفی نزدیک می کنیم، ورقه هاي الکتروسکوپ بهم نزدیک می شود، نوع بار میله چیست؟  167
16
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منفی یا خنثی  فقط مثبت  فقط منفی  مثبت یا خنثی 

دو کره باردار داراي بارهاي ناهمنام و هم اندازه هستند و در فاصله  به هم نیروي  وارد می کنند. اگر  یکی از بارها برداشته و به  168

دیگري اضافه کنیم و کره ها را در فاصله  از هم قرار دهیم، بزرگی نیروي بین دو کره چند درصد و چگونه تغییر می کند؟

 - افزایش  - افزایش - کاهش - کاهش

rF%20

2r

16848416

 

q2

q1

r

r2

E

M

نسبت بار  در شکل مقابل کدام گزینه است؟ (میدان  بردار برآیند میدان هاي الکتریکی دو بار در نقطۀ  است.)  169
q2

q1
EM

8
5 5√

−8
5 5√

2 5√

5
−

2 5√

5

 

شکل زیر، دو بار الکتریکی مثبت را نشان می دهد. اگر میدان الکتریکی خالص در نقطۀ  برابر  باشد،  چند نانوکولن است؟ (  170

(

A1000 2√ N

C
q

k = 9 × 109 N ⋅ m2

C 2

2 2√5 2√1020

تفاوت عدد اتمی آخرین عنصر واسطه ي دوره چهارم با آخرین عنصر این دوره، کدام است؟  171

46810

کدام عنصر، نیمه رساناهاي جریان برق بوده و درخشان و شکننده است؟  172

CuPSiAl

کدام یک از فلزهاي واسطه  ي زیر در رگه هاي پوسته ي زمین همراه با کانی هاي مس و یا به صورت آزاد وجود دارد؟   173

کروم تیتانیم اسکاندیم طال  

کدام عبارت نادرست است؟  174

نافلزها رساناي خوبی براي گرما هستند. عنصرها فلز هستند. در حدود 

شبه فلزها برخی از خواص فلزها و نافلزها را دارند. عنصر از جدول دوره اي عناصر در طبیعت یافت می شوند.

80%

92

در مجموعۀ عنصرهایی که از عدد اتمی  شروع شده و به عدد اتمی  ختم می شوند. چند عنصر نافلزي وجود دارد؟  1751526

3468

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   176

الف) در سه دورة اول جدول تناوبی در مجموع  عنصر گازي شکل وجود دارد. 
ب) دومین و سومین عنصر گروه چهاردهم جدول تناوبی شبه فلز هستند. 

پ) به طور کلی روند خاصیت فلزي در یک دوره از جدول دوره اي مشابه روند کلی شعاع اتمی در یک دوره است. 
ت) به طور کلی روند واکنش پذیري در یک گروه از جدول دوره اي مشابه روند کلی شعاع اتمی در همان گروه است.

8

1234

چه تعداد از ویژگی هاي زیر در منیزیم بیشتر از کلسیم است؟   177
* درصد فراوانی در سیارة زمین       * درصد فراوانی یون تک اتمی در آب دریا        * شعاع اتمی        * واکنش پذیري

1234

چه تعداد از مطالب زیر درست است؟   178
الف) اغلب عنصرها در طبیعت به شکل ترکیب هاي کوواالنسی یافت می شوند. 

،  نافلزهاي جامد و مایع به شکل آزاد در طبیعت وجود ندارند.  O2N217ب) برخالف شماري از گازها مانند   و 
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پ) فلزهاي طال و پالتین به شکل کلوخه ها یا رگه هاي رنگی البه الي خاك یافت می شوند. 
ت) وجود نمونه هایی از فلزهاي نقره و مس در طبیعت گزارش شده است. 

1234

چه تعداد از مطالب زیر نادرست است؟   179
الف) ترکیب اصلی کانۀ هماتیت در آب نامحلول است، اما در هیدروکلریک اسید حل می شود. 

ب) آهن   هیدروکسید در آب نامحلول بوده و رنگ سبز دیده می شود.  

پ) آهن   هیدروکسید همانند آهن   کلرید در آب حل می شود.

ت) آهن   سولفات همانند آلومینیوم سولفات در آب حل می شود.

صفر 

(III)

(II)(II)

(II)

123

چه تعداد از مطالب زیر نادرست است؟   180
الف) منظور از مقدار نظري واکنش مقدار مواد فرآورده  اي است که با مصرف کامل تمامی واکنش دهنده ها تولید می شود. 

ب) هر مول آهن   اکسید با  مول آلومینیوم و یا  مول سدیم واکنش می دهد.  
پ) اگر واکنش دهنده ها ناخالص باشند یا واکنش به طور کامل انجام نشود مقدار فرآوردة تولید شده کم تر از مقدار مورد انتظار خواهد بود.  

ت) در واکنش با بازده   مقدار فرآورده تولید شده در عمل  کم تر از مقدار نظري آن فرآورده است. 

(III)23

80%80%

1234

چه تعداد از مطالب زیر در مورد سوخت سبز و فرآیند تهیۀ آن درست است؟     181
الف) تنها راه تهیۀ سوخت سبز استفاده از بقایاي گیاهانی مانند نیشکر – سیب زمینی و ذرت است. 

ب) واکنش هوازي تخمیر گلوکز از جمله واکنش هایی است که در این فرآیند رخ می دهد. 

پ) از تخمیر یک تن گلوکز با فرض بازده   بیش از  کیلوگرم سوخت سبز به دست می آید. 
ت) امروزه مزارع زیادي را براي تهیۀ سوخت سبز و روغن و خوراك دام به کشت ذرت اختصاص می دهند.

    

(C = 12 , H = 1 , O = 16 g ⋅ mo )l−1

100%500

1234

چه تعداد از مطالب زیر درست است؟   182

الف) در استخراج  کیلوگرم آهن از سنگ معدن در مجموع  کیلوگرم از سنگ معدن، آهن و منابع معدنی دیگر استفاده می شود. 
ب) در استخراج فلزها تنها درصد کمی از سنگ معدن به فلز تبدیل می شود. 

پ) آهن   اکسید به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می رود. 

ت) از واکنش آهن با هیدروکلریک اسید، نمک محلول آهن   کلرید و گاز هیدروژن به دست می آید.

100300

(III)

(III)

1234

محلول  با چگالی  و درصد خلوص  در دسترس است. اگر با  از محلول  پتاسیم هیدروکسید  183

واکنش دهد چند  از آن مصرف می شود؟  

 

SH2 O41٫25
g

mL
49%100mL3٫125

mol

L

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

mol

S + KOH → O + SH2 O4 H2 K2 O4

2515250150

چند مورد از موارد زیر درست است؟   184
الف) زمین سرشار از نعمت هاي پنهان و پیدایی است که هریک اندازه نامعینی دارند. 

ب) در طول تاریخ گسترش صنعت خودروسازي مدیون شناخت و دسترسی به زغال سنگ بوده است. 
ج) پیشرفت صنعت الکترونیک مبتنی بر اجزایی است که در آن ها عنصرهایی همچون سیلیسیم و ژرمانیوم به کار رفته است. 

د) توزیع و پخش شدن غیریکنواخت منابع شیمیایی در جهان موجب پدید آمدن آالینده ها شده است. 
هـ) در طول تاریخ میزان تولید و مصرف نسبی مواد معدنی بیشتر از سوخت هاي فسیلی و فلزها بوده است.

1234

در عناصر گروه  جدول دوره اي، تعداد  .................. عنصر از نظر شیمیایی به نافلزها و از نظر فیزیکی به فلزها شبیه هستند. عنصر   185
.................. داراي سطح تیره بوده و رسانایی الکتریکی  .................. (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.)

 دارد  ندارد  ندارد  دارد 

14

−Ge − 1−Ge − 2−C − 1−C − 2

کدام گزینه در مورد جدول عنصرهاي شارل ژانت درست است؟  186

جدول داراي  دوره بوده و در دورة ششم  عنصر دارد. 

در مجموع در دوره هاي اول تا چهارم داراي  عنصر است. 

عنصرهاي با عدد اتمی  و  جزء عناصر دسته  بوده و در سمت چپ جدول قرار می گیرند.

زیرالیۀ  داراي گنجایش  الکترون است و در دوره نهم جدول می تواند حداکثر  عنصر را در خود جاي دهد. 

832

36

119120S

g1850

18
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مجموع ضرایب واکنش دهنده هاي واکنش هایی که انجام پذیر هستند چه عددي است؟   187

د) ج) ب) الف)  FeO + C →C + Fe →O2N O + C →a2F + Ce2O3

96108

a b c d e f g
عنصرها

واکنش پذیري

 

با بررسی نمودار شکل زیر، که واکنش پذیري شماري از عنصرهاي دورة دوم جدول تناوبی را به صورت نامرتب نشان می دهد، می توان دریافت  188
که  .................. است.

: لیتیم : بور،  : نیتروژن،  : فلوئور  : بریلیم،  : کربن،  : کربن : نیتروژن،  : اکسیژن،  : اکسیژن  : فلوئور،  acgcfafebbde: کربن، 

کدام گزینه نادرست نمی باشد؟  189

سخت بودن فلزات جزء ویژگی فیزیکی آن ها است که همه فلزات داراي آن ویژگی هستند. 

علت سبز رنگ بودن زمرد، وجود ترکیبات فلزات اصلی در آن است. 

در عناصر واسطه نسبت تعداد عناصر داراي زیرالیه نیم پر  به تعداد عناصر داراي زیرالیه پر  است. 

آهن داراي دو یون  و  است که آرایش آن ها به ترتیب به  و  ختم می شود.

ℓ = 21

Fe2+Fe3+3d53d4

کدام موارد از مطالب زیر نادرست نمی باشد؟   190

) نخستین فلز واسطه در جدول دوره اي است که در تلویزیون رنگی وجود دارد.  الف) اسکاندیم (

،  می باشد.  ب) نسبت تعداد الکترون در آخرین زیرالیه یون  به یون 

ج) علت راحتی ساخت رشته هاي سیم بسیار نازك از طال آن است که این فلز اصلی قابلیت مفتول شدن دارد. 
د) مجتمع طالي موقه در اصفهان و زرشوان در آذربایجان شرقی از منابع استخراج طال در ایران هستند. 

هـ) تعداد الکترون الیه ظرفیت عنصر  برابر با تعداد الکترون در آخرین زیرالیه یون  است.

فقط مورد (هـ)  الف، ج، د  ج، د، هـ  الف، ج، د، هـ 

Sk21

C29 u+M25 n2+1
5

X23M25 n
2+

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد هالوژن ها نادرست است؟  191

گاز فلوئور در دماي  به سرعت با گاز هیدروژن واکنش می دهد.

در هر تناوب (با صرف نظر از گازهاي نجیب) کوچک ترین شعاع اتمی را دارند. 

در طبیعت به شکل مولکول هاي دو اتمی یافت می شوند که همگی گازي شکل هستند. 

بر اثر واکنش هر یک از آن ها با گاز هیدروژن، ترکیبی حاصل می شود که داراي مولکول هاي قطبی است. 

− C100∘

کدام موارد درست اند؟   192

) سولفات، رنگ آبی محلول بیشتر می شود.  الف) با انجام واکنش فلز آهن با محلول مس (

ب) واکنش  انجام پذیر است. 
پ) واکنش پذیري در فلزها به معناي تمایل تبدیل شدن به کاتیون و در نافلزها تمایل به تشکیل آنیون است. 

) کلرید با سدیم  هیدروکسید برابر با مجموع ضرایب فرآورده ها است. ت) مجموع ضرایب واکنش دهنده ها در واکنش آهن (

پ و ت  ب و پ  الف و پ  ب و ت 

II

A + Fe → Al + Fl2O3 e2O3

III

چند مورد از موارد زیر با خاصیت فلزي یک عنصر به ترتیب رابطۀ مستقیم و معکوس دارد؟   193

سهولت استخراج از معادن تمایل به گرفتن الکترون              سهولت نگهداري               ∙∙∙∙شعاع اتمی             

2 − 13 − 12 − 21 − 2

19
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چند مورد از جمالت زیر نادرست اند؟    194
آ) در هر یک از گروه هاي جدول دوره اي، تعداد الکترون هاي بیرونی ترین الیه الکترونی عناصر یکسان است.  

ب) گروه اول جدول تناوبی شامل  عنصر فلزي است.  

پ) جدول دوره اي شامل دوره و  گروه است.  

ت) در گروه  و  عناصر باالتر خاصیت نافلزي بیشتري دارند.

6

187

1516

1234

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   195
آ) سیلیسیم رسانایی الکتریکی کمی دارد و سطح آن صیقلی است. 

ب) در دورة سوم جدول تناوبی، از چپ به راست خصلت فلزي افزایش می یابد. 
پ) در گروه اول جدول تناوبی، خصلت فلزي پتاسیم از سدیم کمتر است. 

ت) فلزات گروه اول جدول تناوبی بر اثر ضربه خرد می شوند و تغییر شکل می دهند.

1234

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟  196

اسکاندیم نخستین فلز واسطه می باشد.

در جدول تناوبی در یک دوره با افزایش جاذبۀ هسته بر الکترون ها، شعاع اتمی کاهش می یابد.

خواص شیمیایی شبه فلزات  مشابه فلزات و خواص فیزیکی آن ها بیشتر مشابه نافلزات است. 

در اغلب گروه ها، همۀ عناصر یک گروه داراي تعداد الکترون هاي یکسانی در بیرونی ترین الیۀ خود هستند. 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. ، اعداد اتمی ذکرشده به ترتیب از راست به چپ مربوط به یک فلز، شبه فلز، نافلز هستند.  197

    16 − 5 − 508 − 32 − 2019 − 14 − 1735 − 33 − 82

با توجه به این که واکنش پذیري فلز روي از مس بیشتر است و واکنش پذیري مس از پالتین بیشتر است، کدام گزینه به نادرستی بیان شده  198
است؟

در معادلۀ موازنه شدة واکنش روي با محلول مس  سولفات، مجموع ضرایب استوکیومتري،  است. 

تمایل فلز روي به از دست دادن الکترون نسبت به پالتین بیشتر است. 

محلول روي سولفات را می توان در ظرف مسی نگهداري کرد. 

اگر میخی از جنس پالتین را در محلول مس  سولفات قرار دهیم، با گذشت زمان مس به دست می آید.

(II)4

(II)

عناصر .................. و .................. در واکنش هاي شیمیایی معموًال تمایل به گرفتن و یا به اشتراك گذاشتن الکترون دارند و عنصر ..................  199
داراي رسانایی الکتریکی کم دارد.

Si − Cl − PSn − Cl − PSi − Sn − SSn − Sn − S

: نافلز) : فلز اصلی،  کدام واکنش، انجام ناپذیر است؟ (  200MX

O(s) + Cu(s) CuO(s) + 2M(s)M2 −→
Δ

Mg(s) + 2HX(aq) → Mg (aq) + (g)X2 H2

2M(s) + 2 O(l) → 2MOH(aq) + (g)H2 H22Na(s) + (g) 2NaX(s)X2 −→
Δ

20
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