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ام اس بوك

آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست است؟  1

 به لطف اگر بخوري خون من روا باشد / به قهرم از نظر خویشتن مران اي دوست (حسن تعلیل)

 تو که زاهدي به پرهیز تو که عابدي سحرخیز / سر من مدام مست و شب من سحر ندارد (کنایه)

 بوي جان از لب خندان قدح می شنوم /  بشنو اي خواجه اگر زان که مشامی داري (استعاره)

 چون مست می شوید ز شرب مدام دوست / مستی بنده هم به دعا آرزو کنید (ایهام)

بیت «دل هر ذّره را که بشکافی / آفتابیش در میان بینی» با کدام عبارت قرابت معنایی دارد؟  2

گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند. حق اللّه را خدا می بخشد امّا واي از حقّ النّاس.

دل ها آنچنان صفایی می یابند که وصف آن ناممکن است. اشیا گنجینه هایی از رازهاي خلقت هستند.

در عبارت «به شّدتی که از روزگار رسد نومید نباید بود» واژة «شّدت» به چه معناست؟  3

گستردگی زیادي سختی حرارت

عبارت زیر به کدام یک از ویژگی هاي نیما اشاره ندارد؟   4
«هم چون مروارید در دِل صدِف کج و کوله اي سال ها بسته ماند»

ناسازگاري روح بزرگ و ارزشمند نیما با شهرنشینی همرنگی با جماعت

ارزشمندي وجود نیما در بین اهالی شهر ارزشمندي شعر نیما در میان اهالی شهر

واژة «زلّت» در بیت زیر به چه معناست؟    5
 بی علت و بی سبب گرفتارم»  «بی زلّت و بی گناه محبوسم

فرومایگی جنایت   لغزش خواري

امالي کدام واژه باتوجه به معناي آن نادرست است؟  6

سیف: تابستان خذالن: درماندگی مخمصه: گرفتاري فراق: جدایی و دوري

امالي کدام واژه با توجه به معنی آن غلط است؟   7

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

واژة «ُحنین» به چه معناست؟  8

جنگی در صدر اسالم التماس آواز غمگین ناله

داستان «پیرمرد چشم ما بود» در مورد زندگی ......... توسط ............ نگاشته شده است.  9

سپهري – نیمایوشیج نیمایوشیج – جالل آل احمد جالل آل احمد – نیمایوشیج جالل آل احمد – سهراب سپهري

در کدام عبارت آرایۀ «موازنه» وجود دارد؟  10

 شد مبیّن به تو حرام و حالل  شد مزیّن به تو مقام و محل

 جان به هواي کوي او خدمت تن نمی کند  دل به امید روي او همدم جان نمی شود

 ما ز دریاییم و دریا می رویم  ما ز باالییم و باال می رویم

 با کریمان کارها دشوار نیست  تو مگو ما را بدان شه بار نیست

با توجه به بیت «گر می گریزم از نظر مردمان رهی/ عیبم مکن که آهوي مردم ندیده ام»، کدام گزینه کلمات ایهام دار را به درستی ذکر کرده است؟  11

عیب - نظر  آهو - مردم  رهی - عیب  نظر - آهو 
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نقش ضمایر متّصل مشخص شده، در بیِت زیر، به ترتیب، کدام است؟   12
چو خواهمـت که درآیم درم به روي ببندي»   «چو آیمـت که ببینم مرا ز کوي برانی 

مفعول، مضاف الیه، مفعول  مفعول، متّمم، مضاف الیه نهاد، مفعول، مضاف الیه نهاد، متمم، مفعول 

بیت «همه مرگ راییم پیر و جوان/ به گیتی نماند کسی جاودان» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟  13

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام  

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد  

 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت   

 هم بر پیادگان شما نیز بگذرد  پیل فنا که شاه بقا حکم مات اوست 

نقش واژه هاِي مشخص شده در بیِت زیر، به ترتیب، کدام است؟   14
در دیدة روشن گهران خواب نیاید»    «غافل نکند بستر گل، شبنم ما را 

مسند، نهاد، مفعول، مسند  نهاد، مسند، مفعول، مسند  نهاد، مفعول، مسند، نهاد  مسند، نهاد، مفعول، نهاد 

در متن «زنگ نقاشی دلخواه و روان بود، خشکی نداشت به جد گرفته نمی شد. خنده در آن روا بود. معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت» به کدام  15
مفهوم اشاره نشده است؟

شاداب بودن ریاکار بودن  جّدي نگرفتن صمیمی بودن

کدام یک از ابیات زیر «ایهام تناسب» ندارد؟  16

فخر زمین در غمت، شور زمان آمدیم  جز نمکت نشکند، شورش تبریز را   

که بیماري رشته کردش چو دوك  یکی را حکایت کنند از ملوك 

چون بوي تو دارد جان، جان را هله بنوازم  جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو 

که زالی نیندیشد از رستمی چنان سایه گسترد بر عالمی 

چند واژه درست معنی شده است؟   17
غارب= میان دو کتف/ آُخره= باالي کمر / مخمصه= دشمنی/ خیل= دسته/ بیرنگ= طرح اولیه/ رندانه= زیرك/ خلف صدق= جانشین راستین/ صورتک=

نقاب/ مشوش= آشفتگی

شش پنج چهار سه

مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟   18
«خاك، مظهر فقر مخلوق در برابر غناي خالق است.»

نیاز همه سوي درگاه توست   تو مستغنی از هر چه در راه توست  

بیهوده به دریا نزند دست به سر موج   پیداست که در وصل هم آسودگی اي نیست  

همان تقدیر حق زین عبد جاري ست   چو تقدیري به جز تقدیر حق نیست  

فارغ از لفظ بود هر که به مضمون زنده است   بی  نیاز است ز خلق آنکه رسیده است به حق

کدام بیت، فاقد جملۀ وابسته است؟  19

جرم و خطا و عصیان از ما بود همیشه  لطف و عطا و احسان پیوسته از تو آید 

هر ذره کو به وصفت گویا بود همیشه  از تنگی دهانت یک ذره گفته باشد 

بگذار تا دل من بر جا بود همیشه  جاي گل است کویت ز آن جا مران به جورش 

اشکم میان مردم رسوا بود همیشه  تا شاهد جمالت مستور باشد از من 

نقش واژه هاي مشخص شده در مصراِع زیر با کدام مصراع، به ترتیب، یکسان است؟   20
«سرو و مهت نخوانم، خوانم، چرا نخوانم»

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  به غیر مصلحتش رهبري کند ایام 

گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کاله  این بار می برند که زندانی ات کنند 
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حیح للفراغ: «َقد  ..................  اُهللا المؤمنیَن ِمن الُظلِّمات إلی النِّور!» 21  َعیِّن الصَّ

ُخروُج أخَرَج          َیخُرُج          َخَرَج     

22  َکْم فعًال مزیدًا ثالثیًا یوَجُد فی العبارة؟ 
«ال َتْنَهِزُم و ال َتْتُرُك الغابَۀ و َتْکَتِسُب رزقَک َفابَْتِسْم و اْفَتِخْر»

 ثالَثۀ   أربََعۀ   خمسۀ   سّتۀ  

23  ما ُهَو الَْخَطأ عن المصدر؟

ُموا  تعلیم َتَعلَّ َیَتعاَمُلوَن  َتعاُمل ث ثاِن  َتَحدُّ َیَتَحدَّ ل ←←←←ال َتَتَأمَّل  َتَأمُّ

یح: عیِّن الصحَّ  24

ْمُتنَّ  َتَعلُّم َعلَّ ُم  تعلیم   َیَتَعلَّ ُتقاتلوَن  ُمقاَتَلۀ ←←←←َتقاَتُلوا  ُمقاَتَله  

حیح فی األمر: 25  َعّین الصَّ

ُتجاِهُد  اُجاِهد ُتْنِزلُوَن  َأْنِزلُوا  َتَتَعلَّماِن  َعلَّما ←←←←ُتْجِلْسَن  اِْجِلْسَن  

َعیَّن الَخَطأ فی األمر:  26

َتْسَمُع  اِْسَمْع     ُتْدِخُل  اَْدِخْل ُتجاهداِن  جاِهدا    ←←←←ُتْشِرکوَن  اِْشِرکوا  

27  عّین الصحیح فی فعالِن  «جاِهدَن» و «ینتخبوَن».

انتنَّ - ُهم انتم - هنَّ انتنَّ - هنَّ انتم - هم

28  َعّین الَخطأ عن وزن مصدر األفعال:

ینقلبون  انفعال  ل  تعّجبوا  تفعُّ ل  یتنبَّهوَن  تفعُّ ====إستتر  استفعال 

حیح:  29  َعیِّن الصَّ
و الّذین َیْجَتنبوَن کبائوا اإلَثم و الَفواِحش و ِاذا ما ًغبوا هم َیْغِفروَن

و کسانی که از گناهان بزرگ و کارهاي زشت دوري می کنند و هنگامی که خشمگین شدند می بخشایند. 

کسانی که از گناهان بزرگتر و کار زشت اجتناب می کنند و هنگام خشم می بخشند.

و کسانی که از گناه بزرگ و زشتی ها دور می شوند و می بخشند هنگامی که خشمگین شدند.

و کسی که از گناهان بزرگ و بدي ها دوري می کند و هنگامی که خشمگین می شود می بخشد.

30  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

الیۀ: حیَح لِْألفعاِل التِّ 31  َعیِّن الَمصَدَر الصَّ

ج  اِْنَتَفَع  إْنِتفاع  اِْنَتَبَه  َتنبُّه  ←←←← اِْنَفَتح  إفِتتاح  َخَرَج  َتَخرَّ

حیَح: 32  ِانَْتِخب ِفعَل األمِر الصَّ

جاُل! َعلِّما أوالَدُکم.  أیَُّتها النِّساُء! اِْحَتفلی بِهذه الُمناسبِۀ.  ْف َعلی أصدقاِئک.  أیُّها الرِّ البۀ! أذکر معنی الکلمِۀ.  یا َولَُد! َتَعرَّ  أیَُّتها الطُّ

33  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

34  عّین الفعَل یختلف وزنُه:

جل یشتغل فی مصنع أبی کلَّ یوٍم!  رَس!  هذا الرَّ الب إلی الدَّ  مع األِسف الَیسَتِمُع بعُض الطُّ

الب العباراِت بسرعٍۀ!   هذا الّطالب َیکَتِسُب مدارج عالیۀ فی الّدراسۀ!  َیسَتکِمُل هذا الطُّ
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35  «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...! 

ا!»: 36  «علینا أن نحترم األدیاَن اإللهّیۀ و أن نتعایش مع المعتقدین بها تعایشًا ِسلمی

بر ما است به دینهاي خدایی احترام گذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارد، با مسالمت زندگی کنیم! 

بر ما است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معتقدین به آنها زندگی ُمسالمت آمیزي داشته باشیم! 

بر ما واجب است که به ادیان خدایی احترام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مسالمت زندگی کنیم! 

بر ما الزم است دینهاي الهی را محترم شمرده با معتقدان به آن زندگی سالمی را داشته باشیم! 

37  عیِّن األنسب للجواب عن الترجمۀ أو المفهوم ِمن أو إلی العربیۀ: 
«اهللا ولیُّ الّذین آمنوا ُیخِرجهم من الّظلمات إلی الّنور»:

اهللا سرور آنان است که ایمان بیاورند و آنها از ظلمت به سوي نور خارج می شوند! 

خداوند ولّی کسانی است که ایمان آورده اند، آنان را از تاریکی ها به سمت نور خارج می سازد! 

خداوند سروري دارد بر آنان که ایمان آوردند و آنان از تاریکی خارج می شوند و به سمت نور می روند! 

اهللا والیت دارد بر کسانی که ایمان آورده باشند، و آن ها را از ظلمت بیرون می آورد و به سوي نور می برد! 

عّین الخطأ (حسب استعمال ضمیر (أنا)):   38
أنا ..................

سۀ بمهارة!   تدّرسنی الِمدرِّ نََصَرت األصدقائی فی قراءة الّدروس!   کنُت اُدافُع عن الوطن اإلسالمی دائمًا!   مشغولۀ بمطالعۀ الّدروس فی المدرسۀ!  

عّین الفعل حروفه الزائدة أکثر:  39

یا طالباُت، َأ ِإْسَتَمْعُتنَّ إلی کالم صدیقتکنَّ المهّمۀ؟   َحدیقُتنا الکبیرُة َتَتزیَُّن باألوراق الجمیلۀ الملّونۀ.  

ال َتْسَتکبْر فی عبادة ربّک الغفوِر یا صدیقی.   حون َیتعاَونوَن عند ِحصاِد المحاصیل فی القریِۀ.   هؤالِء الفالَّ

عّین الفعل الّذي َیختلف َعن الباقی فی المزید:  40

ا علی جمیع أصدقائی.  َن درسی الّذي کان صعبًا جد َتَحسَّ بیَن فی حیاتکم یا زمالئی؟   بوَن الُمجرَّ َهْل ُتجرِّ

ُم مع ُأّمها فی ُغرفتها الصغیرة حول ُأمورها المهّمۀ.   ِهَی ُتکلِّ لیَن اآلخریَن ما ال طاقَۀ لَهم یا مریم؟   َأال ُتحمِّ

با چه چیزي تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد و وضع کنونی تغییر می کند؟ (با تغییر)  41

کنار رفتن پرده از حقایق عالم  شنیده شدن صدایی مهیب  برپایی دادگاه عدل الهی تغییر در زمین و آسمان ها

با آماده شدن صحنۀ قیامت، چه چیزي از انسان ها در ترازوي عدل الهی سنجیده می شود؟ (با تغییر)  42

علم، ادب و اخالق  جسم، روح و نفس  عقل، اراده و احساس  اعمال، افکار و نیت ها

از برخی آیات و روایات چنین استفاده می شود که بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ یاد می کنند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند، در این  43
حال، کدام مورد علیه آنان شهادت می دهد؟ (با تغییر)

پیامبران و امامان  اعضاء و جوارح آنان  پیامبر اسالم (ص)  فرشتگان الهی 

«همۀ اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته است، می میرند» مؤخر از کدام حادثه است؟  44

مرگ اهل آسمان ها و زمین کنار رفتن پرده از حقایق عالم  برپایی دادگاه عدل الهی  حضور شاهدان و گواهان 

پاداش و کیفر اُخروي ساخته .................. ماست و قرآن خطاب به کسانی که مال یتیمی را به ناحق تصاحب می کنند می فرماید: ..................  (با  45
تغییر)

تصویر -«الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم» عین عمل ما - «الیوم نختم علی افواههم و تکّلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم»  

عین عمل ما - «انّما یاکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً» تصویر - «انّما یاکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً»  
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انسان ها در مقابل پاداش و کیفري که محصول طبیعی خود عمل است، چه وظیفه اي دارند؟ (با تغییر)  46

باید خود را با آن هماهنگ کنند و با آگاهی کامل از آن، برنامۀ زندگی خود را تنظیم و سعادت خویش را تأمین کنند. 

با افزایش دانش آن را تغییر دهند و سعادت خویش را تأمین نمایند.

هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند و بدون همراهی از آن استفاده کنند.

آن را بپذیرند و در هنگامی که غیر عادالنه باشد با وضع قوانین، آن  را کنترل نمایند.

کدام مورد، چگونگی رابطۀ عمل با پاداش و کیفر را بیان می کند؟  47

در رابطۀ قرار دادي، عدالت برقرار می گردد و تناسب میان جرم و کیفر برقرار است. 

در عرصۀ قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده می شود.

در رابطۀ تجسم عمل، آنچه انسان با خود به قیامت می برد، ظاهر و باطن اعمال با هم است. 

آنجا که پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است، انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند. 

چرا آتش جهنم از درون جان دوزخیان شعله می کشد و چرا نالۀ حسرت آن ها بلند است که: (اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود  48
انتخاب نمی کردیم)؟

محصول این آتش، عمل خود انسان هاست ـ ما او را از یاد خدا بازداشتیم. محصول این آتش، عمل خود انسان هاست ـ او ما را از یاد خدا بازداشت.

این آتش محصول عمل خود انسان هاست ـ او ما را از یاد خدا بازداشت. این آتش محصول عمل خود انسان هاست ـ ما او را از یاد خدا بازداشتیم.

از آنجایی که اعمال پیامبران و امامان علیهم السالم عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است، آنها چه نقشی در برپایی دادگاه عدل الهی  49
خواهند داشت و بدکاران براي نجات خود از مهلکۀ قیامت، چه می کنند؟

بهترین گواهان و شاهدان دادگاه عدل الهی هستند – به دنبال راه فراري می گردند.

بهترین گواهان و شاهدان دادگاه عدل الهی هستند – سوگند دروغ می خورند.

اعمال آنها معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد - به دنبال راه فراري می گردند.

اعمال آنها معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد - سوگند دروغ می خورند.

 50
صدیقان با چه کسانی از یک در، وارد بهشت موعود می گردند و باالترین نعمت بهشت کدام است؟

شهیدان ــ مقام خشنودي الهی پیامبران ــ مقام خشنودي الهی شهیدان ــ فردوس موعود و برین پیامبران ــ فردوس موعود و برین

"خشنود کردن خداوند"، مربوط به اقدام  .................. بوده و داستان زندگی پیامبران و بزرگان، گواه این مدعا است که ..................  51

عهد بستن با خدا - عزمی قوي داشتند و سرنوشت را به دست حوادث نمی سپردند.

مراقبت - عزمی قوي داشتند و سرنوشت را به دست حوادث نمی سپردند.

عهد بستن با خدا - همیشه بهترین اسوه براي مردم زمان خود بوده و مردم از آن ها الگو می گرفتند.

مراقبت - همیشه بهترین اسوه براي مردم زمان خود بوده و مردم از آن ها الگو می گرفتند.

دوزخیان در مقابل درخواست تخفیف از فرشتگان بارگاه الهی، با کدام عبارت از جانب ایشان مواجه می شوند؟  52

(آیا در دنیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟)

(مگر پیامبران براي شما دالیل روشن نیاوردند؟)

(ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.)

(شما در دنیا مغرور نعمت بودید و بر گناهان اصرار ورزیدید.)

اولین اقدام براي ثابت قدم ماندن در مسیر قرب الهی چیست؟ لقمان حکیم قبل از سفارش فرزندش به صبر، چه توصیه اي به ایشان کرد؟  53

تصمیم و عزم براي حرکت - نشان دادن راه و رسم زندگی برنامه ریزي - نشان دادن راه و رسم زندگی

تصمیم و عزم براي حرکت - باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد برنامه ریزي - باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد

در کالم علی (ع) معیار «زیرکی انسان» و «احاطه بر گناهان» نتیجه توجه به کدام اقدام در مسیر قرب الهی است؟  54

محاسبه و ارزیابی - محاسبه و ارزیابی مراقبت - محاسبه و ارزیابی مراقبت - مراقبت محاسبه و ارزیابی - مراقبت
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در کدام موارد بین عبارت ها و عناوین، تناسب وجود دارد؟   55

الف) شاهد و ناظر بر همۀ پیامبران و امت ها  پیامبر اسالم 

ب) اعمال پیامبران و امامان  بهترین گواهان روز حساب 

ج) گزارشی از عمل  نامۀ اعمال روز قیامت 

د) زدن مهر خاموشی بر دهان گناهکاران  انکار اعمال و سوگند دروغ

ج، د  ب، ج  الف، د  الف، ب 

←

←

←

←

در کدام وقایع در برپایی قیامت، به ترتیب اتفاقات زیر می افتد؟   56
- حضور در پیشگاه خداوند 

- حیات مجدد انسان ها 
- گناهکاران به دنبال راه فرار می گردند.

زنده شدن همۀ انسان ها - زنده شدن همۀ انسان ها - زنده شدن همۀ انسان ها 

زنده شدن همۀ انسان ها - زنده شدن همۀ انسان ها - کنار رفتن پرده از حقایق عالم 

برپا شدن دادگاه عدل الهی - نفخ صور اول - نفخ صور دوم 

برپا شدن دادگاه عدل الهی - نفخ صور دوم - نفخ صور دوم

هر یک از موارد زیر به ترتیب توصیف تغییر در ساختار چه چیزي است؟   57
- پراکندگی در هوا چون ذرات گرد و غبار 

- زبانه کشیدن آتش از درون آن ها 
- متصل شدن به هم و وسعت گرفتن آنها

کوه - دریا - دریا  ستاره - کوه - دریا  کوه - کوه - آسمان  ستاره - دریا - آسمان 

پاداش و جزا در قیامت،  ..................  اعمال است، از این رو وقتی قیامت فرا می رسد، انسان  ..................  58

عین خود - تصویر اعمال خود را می بیند. محصول طبیعی - اعمال خود را حاضر می یابد.

محصول طبیعی - تصویر اعمال خود را می بیند. عین خود - اعمال خود را حاضر می یابد.

پیامبران و  ..................  از یک در وارد بهشت می شوند.  59

نیکوکاران صالحان صدیقان شهیدان

با توجه به سخن امیرالمؤمنین (ع)، گذشِت ایام چه آفتی را در پی دارد و کدام اقدام، آن را از سر راه بر می دارد؟  60

از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها ـ باقی  ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد. 

تاب نیاوردن در برابر تندباد حوادث ـ باقی  ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد.

از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها ـ انتخاب بهترین زمان ها براي عهد بستن با خدا 

تاب نیاوردن در برابر تندباد حوادث ـ انتخاب بهترین زمان ها براي عهد بستن با خدا

61  I can't believe I am  .................  going to see the leader.

carefully really softly briefly

62  Choose the word with the correct spelling.

hevens and the earth colect information a healthy diet a living sell

63  Eating a lot of fresh fruit and vegetables will help you to stay .................. .

awake wonderful alive healthy

64  He was ..................  his baby daughter in his arms.

collecting  carrying clearing  defending
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65  For a holiday  ..................  you need a passport.

on your own  around the country abroad in space

66  Parviz is 16 years old. His brother is 15 years old. Then Parviz is .................. his brother.

older as old as older than the oldest

67  Which word is different from the other ones ?

cells microbes blood bacteria

68  Which word is different from the other ones ?

Mercury Venus Moon Jupiter

69  The teacher gave us  .................. homework during the last term.

many a few few a little

70  Real Madrid is  .................. football team in Europe.

the more successful the most successful more successful than   as successful as

71  Don't read that book. It's  .................. interesting book I've ever read.

more the least less the most

72  This is  .................. story in this book.

interesting  more interesting the most interesting as interesting as

73  I think English is  .................. Latin.

more interesting than the most interesting interesting than  most interesting

74  I was angry that she didn't  .................. call to say she wasn't coming.

also even   ever often

75  In solar system, all planets .................. the sun in different orbits.

go around take care pay attention put out

76  The exercise did not seem to be as easy .................. I thought it would be.

that than from as

77  Mrs. Parnell is  ..................  working woman that I know.

hardest the harder the hardest hard

78  My mother likes to keep .................. flowers at home instead of artificial ones.

wonderful physical natural mental

79  Every morning wake up with the thought that something .................. is about to happen.

famous wonderful national endangered

80  Edison once said, “I never .................. until I get what I’m .................. ”.

give up / among quit / after carry / before invent / around

حاصل عبارت  کدام است؟  813 27
−−

√3
− −−−−

√

931
3

2
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حاصل عبارت  کدام است؟  82+27
−−

√ 9√4

4 3√3 3√2 3√3√

اگر  و  باشد، حاصل عبارت  کدام است؟  83x > 0xy < 0+ −
x2y2
− −−−

√

|x|

x2y2
− −−−

√

|y|

x2y2
− −−−

√

|xy|

1 − (x + y)x − (1 + y)y − (1 + x)x + y + 1

اگر  باشد، آنگاه حاصل  کدام است؟  84= 0٫0016( )1
x

4

5x
−−

√

5√102 5√5

حاصل عبارت  کدام است؟  85
(0٫0016)0٫25

(0٫04)0٫5

4321

عبارت  با کدام عبارت زیر مساوي است؟  86
1

3
n

25

34n3−4n30٫4n3−0٫04n

اگر  و  باشد، آنگاه حاصل  کدام است؟  87A = a3
−−

√4
a√12B = a

−1
6

A

B

1aa
2

a3
−−

√

حاصل  کدام است؟  88×b a b√
− −−−

√
− −−−−−

√ a b a√
− −−−

√
− −−−−−

√

(ab)7
− −−−

√4ab
−−√(ab)7

− −−−
√8(ab)18

− −−−−
√7

در تجزیه ي عبارت   به عوامل اول، کدام دو جمله اي وجود ندارد؟  892 − − 8x + 4x3 x2

x − 22x − 1x + 22x + 1

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

√ 2 + 3√
− −−−−−

√ 2 2√
− −−−

√3

3√21 + 3√2 3√

حاصل عبارت   برابر با کدام است؟  91( − )÷( − )x − y

y − 2
y − 2
x − y

x − y − 1
x − y

y − 3
y − 2

y − 2x − 2
1

x − 2
1

y − 2

مساحت مستطیلی  واحد مربع و عرض آن  است، طول آن چند واحد است؟  9212 − 3√

1 + 3√4 − 3√2 + 3√3 − 3√

حاصل عبارت   بعد از گویا کردن کدام است؟  93
2
−2√ 3√

−2 − 22√ 3√+2√ 3√2 − 3√− 32√

کدام یک از معادالت زیر جواب حقیقی ندارند؟  94

    − 3x + 1 = 0x
23 − 7x + 2 = 0x

2−2 − 3x + 4 = 0x
2+ 3x + 10 = 0x

2

مجموع مربعات سه عدد متوالی برابر با دو است، مجموع آن سه عدد کدام است؟  95

صفر  −112
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عددي مثبتی با  جمع شده و حاصل آن نصف شده و به توان  رسیده است. اگر جواب  شده باشد، آن عدد کدام است؟  96324

3157

، معادله ي  ریشه ي مضاعف دارد؟ به ازاي کدام یک از مقادیر حقیقی   97

 یا   یا     یا   

a+ ax + 1 = 0x2

a = 2a = −2a > 2a < −2a ≥ 2a ≤ −2−2 < a < 2

دو برابر مقدار مثبتی از ثلث مربع آن مقدار  واحد کمتر است. آن مقدار کدام است؟  989

9121518

در معادلۀ  مجموع مربعات جواب ها کدام است؟  99=(x − α)
2

β
2

+α
2

β
2−α

2
β

22( − )α
2

β
22( + )α

2
β

2

حاصل  کدام است؟  100
5

+ +16−−√3 54−−√3 250− −−√3

1
2√31

4√3

4
1
2

حاصل عبارت   کدام است؟  101
(5 + )(5 − )3√ 50−−√ 24−−√

− 575−−√ 2√

1
1
2

2
3
2

حاصل  کدام است؟  102( − )
a

(1 + a2)−1

2
a−1

a−3

1 − a−2

−11−22

( اگر  باشد،  کدام است؟ (  103

صفر 

1 − + = a + b
1

1 + 3√

1
1 − 3√

3√a + ba, b ∈ Z

−112

اگر مجموع مربعات ریشه هاي چهارم عددي برابر  باشد، این عدد برابر کدام است؟  1044

2841

محیط و مساحت مستطیلی برابر  و  است. با حل کدام معادله مقادیر طول و عرض مستطیل به دست می آید؟  10556192

− 28x + 192x
2

= 0
+ 28x − 192x

2

= 0
+ 14x − 96 = 0x

2− 14x + 96 = 0x
2

کدام نادرست است؟   106
به طور معمول در یک فرد بالغ، ..................

خون جمع آوري شده از روده ي باریک، از طریق سیاهرگ ها مستقیمًا به قلب وارد می شود.

انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها از طریق بافت پیوندي غیر ممکن است.

کاهش سدیم بدن و افزایش پروتئین هاي خون در بهبود اِدم موثر می باشد.

O2CO2کاهش  و افزایش  خون، مستقیمًا بر تغییر قطر سرخرگ هاي کوچک تاثیرگذار است.

کدام عبارت صحیح است؟  107

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.

9
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ترشحات چند مورد از اندام هاي زیر به درون لوله گوارشی وارد می شود؟   108
الف)پانکراس                             ب)کبد                       ج)غده بزاقی                          د)ناي

چهارمورد سه مورد دومورد یک مورد

در هنگام استراحت عمومی، وضعیت دریچه هاي قلب چگونه است؟   109

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 دسته از رگ ها باعث حفظ پیوستگی جریان خون و هدایت آن ها می شود؟  110

سرخرگ ها مویرگ ها رگ هاي لنفی سیاهرگ ها

بیشترین حجم خون، در کدام دسته از رگ هاي زیر جاي می گیرد؟  111

رگ هاي لنفی سرخرگ ها سیاهرگ ها مویرگ ها

در انسان بروز کدام یک از  وقایع زیر تنها به طور فعال و با انقباض مستقیم قلب رخ می دهد؟  112

ورود خون روشن به قلب از سیاهرگ هاي ششی عبور خون روشن از دریچۀ دولختی (میترال)

عبور خون تیره از سرخرگ ششی ورود خون تیره به دهلیز راست از بزرگ سیاهرگ زیرین

در یک فرد سالم، مویرگ هاي لنفی روده  .................. (با تغییر)  113

گلوکز و آمینواسید را جذب می کند. محتویات خود را مستقیمًا به کبد وارد می کنند.

در بازگرداندن لنف به دو سیاهرگ بزرگ بدن نقش دارند. در مبارزه با بعضی از عوامل بیماري زا نقش دارند.

چند مورد در ارتباط با ساختار قلب نادرست است؟   114
الف) دریچه هاي دولختی و سه لختی به هنگام انقباض دهلیزها بسته می شوند. 

ب) هر چهار نوع بافت اصلی در ساختار  قلب دیده می شود. 
ج) در الیۀ میانی قلب نیز همانند الیۀ درون شامه و برون شامه بافت پوششی سنگ فرشی دیده می شود. 

د) ضخامت بافت پیوندي برون شامه خیلی بیشتر از ضخامت بافت پیوندي پیراشامه است.

1234

کدام موارد هنگام مسطح شدن عضله اي که نقش اصلی را در تنفس آرام و طبیعی دارد، رخ می دهند؟   115
الف) انقباض ماهیچه بین دنده اي داخلی        ب) جلو آمدن جناغ 

ج) به استراحت درآمدن عضله میان بند            د) غلبه برنیروي کشسانی شش ها 
ه) ایفاي نقش بیشتر عامل سطح فعال

ب، د، ه ) الف، ج، ه الف، ب، د ج، د، ه

چه تعداد از رگ هاي داده شده از دهلیز راست خارج می شوند؟   116
«بزرگ سیاهرگ زیرین – سیاهرگ هاي ششی – بزرگ سیاهرگ زبرین – سیاهرگ کرونري»

0234

هنگام انقباض ماهیچه هاي دست و پا، در سیاهرگ هاي مجاور آن، دریچه هاي النه کبوتري باالیی  .................. دریچه هاي پایینی  ..................  117
می شوند.

برخالف – باز همانند – بسته برخالف – بسته همانند – باز     
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(1)(2)

با توجه به شکل کدام گزینه درست نیست؟  118

) خون را از قلب دور می کند. ) برخالف شکل ( شکل (

) خون روشن را از شش چپ به دهلیز چپ می آورد. شکل (

) از بطن راست خارج می شود. شکل (

) کمتر است. ) نسبت به شکل ( مقاومت دیوارة شکل (

12

2

1

21

در کل تعداد سیاهرگ هاي ورودي به قلب  .................. و تعداد سرخرگ هاي خروجی از آن  .................. است.  119

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

تعداد سیاهرگ (هاي) اکلیلی  .................. سرخرگ (هاي) اکلیلی است.  120

نصف برابر  دو برابر      1برابر
3

به دهلیز راست  ..................  رگ  ..................  می شود و  .................. رگ از بطن چپ  ..................  می شود.  121

سه عدد – وارد – یک عدد – خارج چهار عدد - وارد – دو عدد – خارج یک عدد – خارج – سه عدد – وارد چهارعدد – خارج – دو عدد – وارد

کدام گزینه نادرست است؟  122

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

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

کدام گزینه نادرست است؟  123

الیۀزیر مخاطی دیوارة ناي داراي بافت پیوندي سست است. 

، به طور غیرمستقیم براي واکنش هاي درون سلول مصرف می شود. انرژي ذخیره شده در مولکول 

ضخیم ترین الیۀ دیوارة ناي، الیۀ غضروفی - ماهیچه اي است. 

 دهانۀ غضروف  شکل ناي به سمت مري قرار دارد.

ATP

C

دیوارة نایژك هاي انتهایی،  .................. دیوارة  .................. می باشند.  124

برخالف - ناي، فاقد غضروف  مانند - نایژه ها، داراي غضروف  برخالف - نایژه ها، فاقد مژك  مانند - ناي، داراي تاژك 

در پی فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز در گویچه هاي قرمز بالغ، ابتدا ..................  125

یون بی کربنات از گویچۀ قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود.

اتصال یون هیدروژن به هموگلوبین، از اسیدي شدن خون جلوگیري می کند. از ترکیب آب با کربن دي اکسید، کربنیک اسید پدید می آید.

در انسان، سیاهرگ زبرین، همانند .................. و برخالف .................. داراي خون .................. است.  126

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

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

در قلب یک انسان سالم .................. .  127

در هر دورة کار قلب ابتدا دهلیز راست و سپس دهلیز چپ منقبض می شود. در هر انقباض، بطن چپ خون بیشتري نسبت به بطن راست خارج می کند.

ضخامت دیوارة بطن راست بیشتر از بطن چپ است. در دیوارة هر دو دهلیز بخشی از بافت گرهی مشاهده می شود.

در نقطه اي از منحنی نوار قلب طبیعی، زمانی که فشار خون بطن چپ در بیش ترین میزان قرار دارد،  .................. زمانی که فشار خون دهلیز  128
چپ در حداکثر مقدار خود می باشد،  ..................

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

همانند - صداي واضح و نسبتًا کوتاه از قلب شنیده می شود. برخالف - گرة دهلیزي - بطنی با تأخیر پیام خود را ارسال می کند.
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CO2 O2 پوست

رگ خونی

 

شکل زیر مربوط به نوعی روش اصلی براي تنفس در جانوران است. در رابطه با این روش، چند مورد صحیح است؟     129
  

- همانند تنفس نایدیسی، می تواند هم در بی مهرگان و هم در مهره داران دیده شود. 
- سطح پوست جانور داراي این تنفس همانند انسان، می تواند با مادة مخاطی پوشیده شده باشد. 

- در جانور داراي این نوع تنفس قلب به کمک اسکلت استخوانی محافظت می شود. 
- جانور داراي این نوع تنفس، می تواند مواد غذایی جذب شده از لولۀ گوارش را به درون حفرة

عمومی خود منتقل کند.

12

34

فرد سالم و بالغی تحت بررسی با دستگاه دم سنج می باشد. در این فرد ..................  130

هواي جاري قسمتی از حجم هواي ذخیرة دمی را تشکیل می دهد.

در محاسبۀ ظرفیت حیاتی، هواي مرده و حجم باقی مانده نقش ندارند. 

مجموع حجم ذخیرة دمی و حجم باقی مانده از ظرفیت حیاتی بیشتر است. 

در پی انقباض عضالت بین دنده اي داخلی، نمودار مربوط به حجم ذخیرة بازدمی رسم می شود.

یاخته هایی از دهلیز راست قلب انسان، در تماس مستقیم با خون تیرة ورودى از بزرگ سیاهرگ زیرین قرار می گیرند؛ کدام گزینه دربارة این  131
گروه از یاخته ها به درستی بیان شده است؟

با فاصلۀ نسبتًا زیادى در مجاور سایر یاخته هاى بافت مربوط به خود قرار مى گیرند.  

توسط بافت پیوندي درون شامه به ضخیم ترین الیۀ قلب متصل می شوند. 

با شرکت در ساختار دریچۀ سه لختی به استحکام آن کمک می کند. 

همانند بافت تشکیل دهندة گردیزه (نفرون) به صورت تک الیه اي سازمان یافته است. 

ارسطو، در ارتباط با نفس کشیدن، نظریه اي را ارائه داد. کدام گزینه در ارتباط با این نظریه به درستی بیان شده است؟  132

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؟  133

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.

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 به درستی تکمیل می کند؟   134
«در قلب انسان، هر الیه اي که  ..................»

در تماس مستقیم با نوعی مایع است، از دو نوع بافت تشکیل شده است. 

در ساختار خود بافت پوششی سنگفرشی دارد، داخلی ترین الیۀ دیوارة قلب محسوب می شود.

در ساختار خود بافتی واجد رشته هاي کالژن دارد، در تشکیل دریچه هاي قلب شرکت دارد. 

داراي یاخته هایی با یک یا دو هسته است، در ایجاد رشته هاي بین دو گره شبکۀ هادي نقش دارد. 

رگ هایی که بیش تر در  ..................  اندام ها قرار دارند،  ..................  135

سطح ـ در برش عرضی گرد دیده می شوند. عمق ـ بافت پیوندي و ماهیچه اي اندکی دارند.  

سطح ـ بیش تر حجم خون را در خود جاي می دهند.   عمق ـ دیواره اي نازك و حفره داخلی گسترده اي دارند.
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در آبشش ماهی  ..................  136

رشته هاي آبششی به کمان آبششی متصل نیستند. 

تیغه هاي آبششی درون رشته هاي آبششی قرار دارند. 

ورود خون به تیغه هاي آبششی توسط رگ هاي حاوي خون پر اکسیژن صورت می گیرد.

تعداد شبکه هاي مویرگی جهت تبادل گاز ها با محیط از تعداد تیغه هاي آبششی بیشتر است. 

در شش هاي گوسفند  .................. قطعًا به علت  ..................  است.  137

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

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   138
«در انسان، بخشی از شبکۀ هادي قلب  ..................»

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

از دیوارة بین دهلیزها عبور می کند. در بین گرة اول و دوم قرار دارد. 

در یک دورة قلبی، زمان کدام یک با بقیه متفاوت است؟  139

باز بودن دریچه هاي سینی ورود خون به دهلیزها

فاصلۀ صداي اول تا دوم  بسته بودن دریچه هاي دهلیزي ــ بطنی

کدام عبارت، در ارتباط با مویرگ ها، درست می باشد؟  140

هر مویرگی از یک سو به سرخرگ کوچک متصل می شوند.  

یاخته هاي مویرگ هاي دستگاه عصبی مرکزي، برخالف مویرگ هاي اصلی جگر ارتباط تنگاتنگی باهم دارند.  

در جریان مبادله مواد توسط مویرگ ها، طی روش جریان توده اي، در هیچ نقطه اي میزان فشار اسمزي و تراوشی یکسان نمی باشد.

مویرگ هاي خونی تنها رگ هاي بدن هستند که در جذب مواد گوارش یافته روده باریک نقش دارند. 

کدام گزینه با نظریۀ ارسطو در تضاد نمی باشد؟  141

هواي بازدمی از هواي دمی گرم تر است.  هواي ورودي به شش ها از چند نوع گاز مختلف تشکیل شده است.

تنفس نقشی در کاهش دماي قلب ندارد. هواي دمی و بازدمی از نظر ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت هستند.

در یک انسان سالم طی فرآیند منتهی به افزایش غلظت اکسیژن متصل به هموگلوبین در خون، با  .................. فاصلۀ ماهیچۀ مخطط داراي  142
فعالیت ارادي و غیرارادي از قلب، قطعا  ..................

کاهش_ماهیچۀ شکمی در حال انقباض می باشد. افزایش _ با کاهش حجم شش ها می توان فرآیند شکل دهی به صدا را انجام داد.

کاهش _ مبادلۀ گازها در شش ها ادامه پیدا می کند. افزایش _ ماهیچۀ گردن با انقباض خود به فرایند دم عمیق کمک می کند.

یاخته هاي  .................. دیوارة حبابک انسان سالم و بالغ  ..................  143

_ در مبادلۀ گازهاي تنفسی مستقیمًا دخالت دارند. نوع 

ماکروفاژ_ باکتري ها و ذرات گرد و غباري را که از مخاط مژك دار گریخته اند نابود می کنند.

با ظاهر متفاوت _از یک غشاي پایۀ مشترك با یاخته هاي دیوارة مویرگ ها استفاده می کنند.

نوع  _همراه خود الیۀ گلیکوپروتئینی داشته و به تعداد بیشتر نسبت به یاخته هاي دیگر وجود دارند.

2

1

کدام گزینه، در ارتباط با الیه هاي قلب به درستی بیان شده است؟  144

ضخیم ترین الیۀ قلبی، در تماس مستقیم با مایعی است که از قلب محافظت می کند.  

الیه اي که در تشکیل دریچه هاي قلبی شرکت دارد، واجد یاخته هاي مخطط شده در خود است.  

درونی ترین الیۀ قلب، از یک الیه یاخته تشکیل شده که هر یاخته می تواند یک یا دو هسته داشته باشد.  

گروهی از یاخته هاي قرار گرفته در الیۀ میانی قلب، به رشته هاي کالژن موجود در این الیه متصل نیستند.  
13
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کدام گزینه در مورد روش تبادل گازهاي تنفسی پارامسی درست است؟  145

در این روش یون ها نمی توانند از طریق عبور از غشاء پالسمایی در جهت شیب غلظت حرکت کنند.  

جذب ویتامین  در رودة باریک و ورود گلوکز ازیاخته هاي روده به مایع بین سلولی، در انسان با همین روش است. 

کانال هاي پروتئینی می توانند با تغییر شکل، در تبادل هر چه بیشتر مابین محیط ها مؤثر واقع شوند.  

در این روش مولکول ها بدون صرف انرژي می توانند از محیط پر تراکم به سمت محیطی با تراکم کمتر حرکت کنند.  

K

گاز A
h

جیوه

B

= cm5

در شکل روبه رو، فشار پیمانه اي گاز چند پاسکال است؟  146

13٫6(چگالی جیوه   و   است.)
g

cm3
g = 10

m

s2

581

6800106800

hh
1 cm= 802 cm= 100

در شکل مقابل  و  به ترتیب عمق آب و نفت است که روي جیوه ریخته شده اند و دو سطح جیوه هم تراز است. اگر چگالی آب   147

 باشد، چگالی نفت چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟

h1h2

1g/cm3

80125

8001250

A
 

در شکل روبه رو، سطح مقطع لوله در هر طرف برابر  است و در لوله جیوه ریخته شده است. اگر در یکی از شاخه ها روي جیوه  گرم  148

آب بریزیم، فشار در نقطه  چند سانتی متر جیوه افزایش می  یابد؟ (چگالی جیوه و آب به ترتیب  است.)

2cm268

A1 , 13٫6
g

cm3

g

cm3

1٫252٫50

3٫754٫50

یک تیغ از پهنا می تواند روي آب شناور شود زیرا ..................  149

جرم تیغ بسیار کم است. حجم تیغ بسیار کم است.

در سطح آب کشش سطحی وجود دارد. چگالی تیغ کمتر از چگالی آب است.

20 mc 50 mc

53°

A

در شکل زیر درون ظرف مایعی به چگالی  ریخته شده است، فشار ناشی از مایع در نقطه ي  چند پاسکال است؟  150

 ( )

2500 kg/m3
A

sin = 0٫8 , cos = 0٫6 , g = 1053∘ 53∘ N

kg

50007500

40008500

2030

AB

cmcm

در دو ظرف  و  که مساحت کف ظرف  برابر  و مساحت کف ظرف  برابر  است، مایعی هم جنس ریخته شده است،  151

به طوري که ارتفاع مایع در ظرف  برابر  و ارتفاع مایع در ظرف  برابر  است. نیروي وارد از طرف مایع به کف ظرف  چند برابر

نیروي وارد از طرف مایع به کف ظرف  است؟

باید وزن مایعات مشخص باشد.

ABA20cm2
B30cm2

A20 cmB30 cmA

B

9
4

1
4
9
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A B

C D

در شکل روبه رو، مایع ها در حال تعادل اند. کدام رابطه بین فشار در نقاط نشان داده شده برقرار است؟  152

= > >PA PB PD PC> > >PA PB PD PC

= > >PA PB PC PD> > >PB PA PC PD

CBA

D

DD

در شکل مقابل، سه فشارسنج فشاري را اندازه می گیرند که بر غشاي کوچک  در عمق معینی از یک دریاچه وارد می شود. کدام رابطه بین  153
فشارهاي اندازه گیري شده درست است؟

D

= =PA PB PC

= >PA PB PC

< <PA PB PC

= >PA PC PB

کدام گزینه صحیح است؟  154

به ذّرات سازندة پالسما آمورف می گویند.

به جامدهاي بی شکل آمورف می گویند.

در اجسام جامد نیروي بین مولکولی نیروي گرانشی است.

وقتی فاصلۀ بین مولکول ها چند برابر فاصلۀ بین مولکولی شود، نیروهاي بین مولکولی تغییري نخواهند کرد. 

مولکول هاي گاز با تندي .................. به اطراف حرکت می کنند و فاصلۀ میانگین ذره ها حدود .................. است.  155

بسیار کم ــ  آنگستروم بسیار زیاد ــ  آنگستروم بسیار زیاد ــ  آنگستروم 30303535بسیار کم ــ  آنگستروم

کدام صحیح است؟  156

اگر در لولۀ  شکل فشار گاز زیاد باشد فشار پیمانه اي منفی است.

اگر در لولۀ  شکل فشار گاز کم باشد فشار پیمانه اي مثبت است.

فشار پیمانه اي عالمت ندارد و همواره  است.

فشار در یک عمق معینی از یک مایع به جهت گیري سطحی که فشار به آن وارد می شود بستگی ندارد.

U

U

+

کدام گزینه در مورد نیروهاي بین مولکولی درست نیست؟  157

تشکیل قطره هاي مایع از اثرات نیروي هم چسبی است.

نیروهاي بین مولکولی کوتاه بُرد هستند.

نیروهاي بین مولکولی همواره به صورت جاذبه هستند.

عامل تراکم ناپذیري مایع ها نیروي دافعۀ بین مولکول ها در فاصله هاي بسیار کم است.

مطابق شکل روبه رو طول هر ضلع مکعب باالیی  و جرم آن  و طول هر ضلع مکعب پایینی  و جرم آن  است. فشاري که  158

مکعب باالیی به پایینی وارد می کند و فشاري که مکعب پایینی به سطح افقی وارد می کند، به ترتیب از راست به چپ چند پاسکال است؟ 

 و  و 

 و  و 

10cm2kg20cm4kg

(g = 10 )
m

s2

20152010

2000150020001000
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h ( (cm

P( (cmHg

11030

80

100

نمودار فشار برحسب عمق مایعی مطابق شکل است. چگالی جیوه برابر با  است. چگالی مایع چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟  15913٫6
g

cm3

1٫7

3٫4

1700

3400

گاز

A B

=h 5cm

جیوه

در شکل روبه رو، فشار پیمانه اي گاز چند پاسکال است؟ (چگالی جیوه  و  است.)  16013٫6
g

cm3
g = 10

m

s2

5

81

6800

106800

از لوله اي به قطر  آب با تندي  خارج می شود. آهنگ جریان آب چند مترمکعب در دقیقه است؟   16140cm20
m

s
(π ≃ 3)

2٫42414٫4144

چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح است؟   162
الف) زمانی که سعی کنیم فاصلۀ بین مولکول هاي مایع را کم کنیم، نیروي رانشی بین مولکول ها ایجاد می شود. 

ب) نیروهاي هم چسبی کوتاه برد هستند. 
پ) پدیده کشش سطحی به دلیل نیروي هم چسبی بین مولکول هاي یک مایع ایجاد می شود. 

ت) کروي بودن قطره مایع در حال سقوط، به دلیل پدیده کشش سطحی است.

1234

 

0/5 h

2h

3
ρ h

2
ρ
1
ρ

4
ρ

3/5 h

مطابق شکل چهار مایع مخلوط نشدنی در داخل لولۀ  شکل در حال تعادل هستند. در کدام گزینه رابطۀ درستی بیان شده است؟  163U

+ 2 > 7ρ1 ρ3 ρ4

+ 4 > 7ρ1 ρ2 ρ4

4 + 2 < 7ρ2 ρ3 ρ4

+ 2 + 4 = 7ρ1 ρ2 ρ3 ρ4

 

مساحت روزنۀ خروج بخار آب، روي درب یک زودپز  است. جرم وزنه اي که روي این روزنه باید گذاشت تا فشار داخل آن    164

نگه داشته شود، چند گرم باید باشد؟ (فشار هواي بیرون  و  است.)

4mm22atm

1atmg = 10 N

kg

2040

6080

 

درشکل زیر اگر فشار هواي محیط  باشد فشار گاز حبس شده در انتهاي لوله چند  165

( 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

16
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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   166

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

h255

(g = 10 , = Pa)
N

kg
P0 105

1٫52٫557٫5

BA

5 cm
15cm

ρ3

ρ2

ρ1

در شکل مقابل،  مایع مخلوط نشدنی به چگالی هاي  و  و  در لولۀ  شکل در حال تعادل اند. اگر اختالف  167

( ،  کیلوپاسکال باشد، چگالی  چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ ( فشار بین  نقطۀ  و 

3= 1ρ1
g

cm3
ρ2= 0٫8ρ3

g

cm3
U

2AB2٫9ρ2g = 10
N

kg

3٫2

5٫6

6٫8

7٫2

B

جیوه

در لولۀ  شکل زیر، مساحت سطح مقطع شاخه ها  و  بوده و جیوة داخل آن در حالت تعادل قرار دارد. مقداري آب به شاخۀ  168

سمت راست اضافه می کنیم تا بعد از ایجاد تعادل، فشار در نقطۀ  به اندازة  افزایش می یابد. وزن آب اضافه شده چند نیوتن است؟ (

 و  و  و حجم لولۀ رابط ناچیز است.)

U10cm240cm2

B16mmHg

= 13٫6g/cρجیوه m
3= g/c 1ρآب m

3
g = 10

N

kg

10٫881٫08

11٫081٫18

 

h
h

h

A

C

B

مایعمخزن

هوا

ρ

((

مطابق شکل مایعی به چگالی  درون ظرفی مطابق شکل ریخته شده و به حالت تعادل است. مقداري هوا در باالي مخزن محبوس شده است.   169

 کدام است؟

ρ

( − )PC PA

−PA PB

21
2

13
2

 

درون لولۀ  شکلی که به یک مخزن محتوي گاز وصل شده است، جیوه به چگالی  و مایعی به چگالی  وجود دارد. اگر فشار  170

هواي بیرون لوله  باشد،  چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ 

u13600
kg

m3
ρ

Pa105
ρ(g = 10 )

m

s2

1000

1500

2000

2500

اتم عنصر واسطهاي میتواند کاتیونی پایدار با آرایش الکترونی هشتایی در الیهي آخر پرشدهي خود تشکیل دهد، کدام عدد اتمی را میتوان به  171
این عنصر نسبت داد؟

26212829

17
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چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟   172
آ) هستۀ رادیوایزوتوپ ها ناپایدار است و با گذشت زمان متالشی می شود. 

ب) اغلب هسته هایی که نسبت شمار پروتون ها به نوترون هاي آنها برابر یا بیش از است، پرتوزا و ناپایدارند. 

پ) درصد فراوانی ایزوتوپ  در مخلوط ایزوتوپ هاي طبیعی هیدروژن، ناچیز و نیم عمر آن کمی بیش از  سال است. 
ت) هیدروژن داراي چهار ایزوتوپ ساختگی و ناپایدار است.

1٫5

H − −3
112

1234

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   173

،  و است.  آ) عنصر منیزیم، داراي سه ایزوتوپ طبیعی با تعداد نوترون 
ب) اتم هاي هم مکان، خواص شیمیایی مشابه و خواص فیزیکی وابسته به جرم متفاوت دارند. 

پ) به کمک نماد شیمیایی هر عنصر، می توان تعداد ذره هاي زیراتمی آن عنصر را تعیین کرد. 

ت) نماد همگانی اتم ها به صورت   و نماد شیمیایی اتم آهن با  نوترون به صورت  است.

121314

EAZ30Fe
56
26

4321

) سولفات را با افشانه روي شعله بپاشیم، رنگ شعله تغییر کرده و طول موج رنگ حاصل .................. از هنگامی اگر مقداري از محلول مس (  174
است که از محلول سدیم سولفات استفاده می کنیم و .................. از هنگامی است که فلز لیتیم به صورت مستقیم بر روي شعله قرار می گیرد.

بیش تر - بیش تر بیش تر - کم تر کم تر - بیش تر کم تر - کم تر  

II

Ca
2+ + CaCl2

Cl

Cl

-

-

باتوجه به شکل روبرو، چند عبارت درست است؟    175
الف) میان یون هاي شرکت کننده، نیروي جاذبه بسیار قوي برقرار می شود. 

ب) ترکیب حاصل شده یک ترکیب یونی دوتایی به شمار می آید. 
پ) ترکیب یونی شامل تعداد بسیار زیادي یون با آرایشی منظم است که در ساختار آن مولکول وجود ندارد. 

ت) از دست دادن و گرفتن الکترون نشانه اي از رفتار شیمیایی اتم است. 
ث) اتم هاي کلسیم و کلر با تشکیل یون پایدار به آرایش گاز نجیب همدوره ي خود رسیده اند.

1234

اتم عنصرهاي گروه  و  در شرایط مناسب با  .................. الکترون به  .................. تبدیل می شوند که آرایشی همانند آرایش الکترونی گاز  176
نجیب  .................. از خود را دارند.

گرفتن – آنیون – بعد از دست دادن – آنیون – پیش از دست دادن – کاتیون – پیش گرفتن – کاتیون – بعد

12

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   177
آ) گاز کلر خاصیت رنگبري و گند زدایی دارد. 

ب) بسیاري از ترکیب هاي شیمیایی در ساختار خود هیچ یونی ندارند و ذرات سازنده ي آن ها مولکول ها هستند. 
پ) فرمول مولکولی افزون بر نوع عنصرهاي سازنده، شمار اتم هاي هر عنصر را نشان می دهد. 

d4s3dت) در عنصرهاي دسته ي  از دوره ي چهارم، الیه ي ظرفیت شامل زیرالیه هاي  و  است.

1234

سوختن یک واکنش .................. است که در آن یک ماده با .................. به .................. واکنش می دهد و بخشی از انرژي شیمیایی آن به   178
صورت گرما و نور .................. می شود.

شیمیایی - هوا - آرامی - مصرف فیزیکی - اکسیژن - سرعت - آزاد شیمیایی - اکسیژن - سرعت - آزاد فیزیکی - هوا - آرامی - مصرف

فلز  .................. برخالف فلز  .................. در ترکیب با اکسیژن، دو نوع اکسید تولید می کند و فرمول اکسید آن با بیش ترین بار الکتریکی   179
.................. و فرمول کلرید آن با کم ترین بار الکتریکی  .................. است.

کروم - منیزیم -  -  مس - منیزیم -  - 

کروم - سدیم -  -  مس - سدیم -  - 

CuOCuCl2Cr2O3CrCl2

C Ou2CuClCrOCrCl

18
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نام و فرمول شیمیایی کدام یک از ترکیب هاي زیر با هم مطابقت ندارد؟  180

سدیم اکسید -    کلسیم اکسید -     مس برمید -    AlF3CuBr2CaONآلومینیم فلوئورید -      Oa2

چند مورد از مطالب زیر نادرست اند؟   181
الف) همۀ فلزها در طبیعت به شکل ترکیب یافت می شوند که بخش قابل توجهی از آن ها به شکل اکسید می باشد. 

ب) فلز آلومینیوم در طبیعت به صورت ترکیب بوکسیت (  خالص) وجود دارد. 
پ) آهن با اکسیژن در هواي مرطوب ترکیب شده و زنگ آهن قهوه اي رنگ تشکیل می دهد که بقیۀ فلز را از زنگ زدن محافظت می کند. 

ت) به واکنش آرام مواد با اکسیژن که بدون مبادلۀ انرژي می باشد، اکسایش می گویند.

Al2O3

1234

در کدام گزینه نسبت تعداد کاتیون ها به آنیون ها در تمام ترکیب هاي داده شده، یکسان می باشد؟  182

سدیم کلرید، مس  سولفید، لیتیم کلرید سدیم اکسید، منیزیم اکسید، مس  اکسید

منیزیم کلرید، آهن  اکسید، مس  سولفید کروم  اکسید، سدیم کلرید، مس  سولفید

(I)(I)

(II)(II)(II)(II)

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   183
الف ) در الیه هاي فوقانی هواکره به علت برخورد پرتو هاي پرانرژي مانند فرابنفش، یون هاي مختلفی ایجاد می شود. 

ب ) میزان رطوبت هوا در الیۀ تروپوسفر ثابت می باشد، به طوري که میانگین بخار آب در هوا حدود یک درصد است. 
پ ) از فراوان ترین گاز موجود در هواکره براي نگهداري نمونه هاي بیولوژیک استفاده می شود. 

ت ) فشار گاز اکسیژن در هوا کره، با افزایش ارتفاع، کاهش می یابد.

1234

کدام دو عبارت درست هستند؟   184

،  و  به ترتیب نمادهاي نوترون، پروتون و الکترون هستند.  آ) 

، اختالف تعداد نوترون ها و پروتون ها برابر صفر است.  ب) در اتم   و 
پ) در نماد مربوط به ذره هاي زیر اتمی، عددهاي سمت چپ از پایین به باال به ترتیب بار نسبی و جرم نسبی ذره را مشخص می کنند. 

ت) اگر عدد جرمی عنصر  برابر  و اختالف شمار الکترون ها و نوترون هاي یون  برابر  باشد، این عنصر داراي  نوترون است.

ب و ت  آ و پ  پ و ت  آ و ب 

n
1
0p

1
+1e

0
−1

O
16
8Na

23
11

A65A
2+730

کدام دو عبارت نادرست هستند؟    185
آ) به جرم یک ذره بر حسب گرم، جرم مولی آن ذره می گویند. 

ب) نماد ذره هاي زیراتمی الکترون و نوترون را به ترتیب به صورت  و  نشان می دهند. 

پ) واحد  عالوه بر جرم اتمی عنصرها، براي معرفی جرم ذره هاي زیر اتمی نیز به کار می رود. 

ت)  برابر یک دوازدهم جرم اتمی میانگین ایزوتوپ هاي کربن است.

ب و پ آ و ت پ و ت آ و ب

e
0

−1n
1
0

amu

1amu

همۀ گزینه ها نادرست هستند، به جز ..................  186

بسته بندي مواد غذایی، پر کردن تایر خودروها، استفاده در سرماسازي براي انجماد مواد غذایی از کاربردهاي گاز هلیوم است. 

نقش هلیم در دستگاه تصویربرداري، انجام واکنش هاي هسته اي است. 

فراوانی گازهاي نجیب در هواکره به صورت  است. 

کربن دي اکسید پس از اتصال به هموگلوبین، مانع اکسیژن رسانی به بافت ها می شود.

Xe < Kr < He < Ne < Ar
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چه تعداد از توضیحات زیر با نام مقابل آن مطابقت دارد؟   187

 ( الف) گازي بی رنگ، بی بو، سمی و چگالی کمتر از هوا که از کربن دي اکسید ناپایدارتر است. (

 ( ب) به عنوان محیط بی اثر در جوشکاري، برش فلزها و ساخت المپ هاي رشته اي به کار می رود. (

 ( ج) از واکنش هاي هسته اي در ژرفاي زمین تولید می شود که سبک ترین گاز نجیب است. (

( د) در ساختار همۀ مولکول هاي زیستی مانند کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها یافت می شود. (

 مورد  مورد  مورد  مورد 

SO3

He

He

O

4321

نسبت شمار نوترون ها به شمار پروتون در سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، کدام است؟  188

1237

کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح نیست؟  189

سرآغاز کیهان با انفجاري مهیب همراه بوده است. 

مرگ ستاره اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است که سبب می شود عنصرهاي تشکیل شده در آن به صورت همگون در فضا پراکنده شوند. 

گازهاي هیدروژن و هلیم تولید شده پس از مهبانگ با گذشت زمان و کاهش دما سحابی را ایجاد کردند. 

در پدیدة مهبانگ انرژي عظیمی آزاد شده و ذره هاي زیراتمی مانند الکترون، نوترون و پروتون ایجاد شدند. 

چند مورد از مطالب زیر صحیح است؟   190

الف) رنگ شعلۀ مس  سولفات و لیتیم کلرید به ترتیب سبز و سرخ می باشد. 

ب) طیف نشري خطی لیتیم در گسترة مرئی همانند هیدروژن داراي  نوار رنگی با طول موج هاي متفاوت است. 
پ) هر فلز طیف نشري خطی خاص خود را دارد و مانند اثر انگشت می توان از آن طیف براي شناسایی فلز استفاده کرد. 

ت) به فرایندي که در آن یک مادة شیمیایی با جذب انرژي، از خود پرتوهاي الکترومغناطیسی گسیل می دارد، نشر گویند.

(II)

4

1234

عنصر  در خانۀ  جدول تناوبی قرار دارد. در یون پایدار این عنصر، به ترتیب از راست به چپ، چند الکترون با  و چند الکترون با   191

 وجود دارد؟

 و  و  و  و 

M20l = 1

n = 3

1286812989

کدام گزینه نمی تواند جملۀ زیر را به درستی کامل کند؟   192
« .................. با افزایش ارتفاع در هواکره کاهش می یابد.»

دما چگالی   تعداد ذره ها در واحد جرم  فشار

یون هاي  هم الکترون بوده اما شمار نوترون هاي  شش واحد بیشتر است. کدام عبارت زیر در مورد آن ها صحیح است؟  193

آرایش الکترونی آن ها برابر است.  عدد جرمی  برابر  است. 

در یک دوره جدول تناوبی عناصر جاي دارند.  از واکنش آن ها ترکیبی یونی با فرمول شیمیایی  تولید می شود.

,A
40Y

4+ 79
Z X2−y

y92

XY2

در یون تک اتمی  تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها  است. اگر تعداد الکترون ها با  را برابر  و تعداد الکترون ها با  را  194

برابر  فرض کنیم نسبت  در این یون کدام است؟

65
A

2+7l = 1an = 3

b
b

a

31٫50٫52

کدام گزینه نادرست است؟  195

اگر اختالف شمار پروتون ها و نوترون هاي هستۀ اتم  برابر با  باشد، آرایش الکترونی این اتم به  ختم می شود.

، در دورة چهارم و گروه پنجم جدول دوره اي قرار دارد.  عنصري با عدد اتمی 

تفاوت عدد اتمی بین عنصر دورة سوم و گروه  با عنصر دورة پنجم و گروه  جدول دوره اي، برابر با  است. 

شمار الکترون هاي ظرفیتی دو عنصر   و  یکسان است. 

A
4023 4d

1
s

2

23

21236

Cr24Te52
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کدام گزینه نادرست است؟  196

در فرایند اکسایش فلز آلومینیوم، آلومینیوم اکسید که جامدي با ساختاري متراکم و پایدار است، به سطح فلز می چسبد.

اتم کروم در ترکیب هاي خود به صورت کاتیون  و  یافت می شود.

مجموع شمار جفت الکترون هاي پیوندي و ناپیوندي در  و  یکسان است. 

برخی کشاورزان کلسیم کلرید (آهک) را براي افزایش بهره وري به خاك می افزایند.

Cr3+Cr2+

HCNCO

کدام گزینه درست است؟  197

دماي شعلۀ قرمز از شعلۀ آبی بیشتر است. 

انرژي نور نشرشده از شعلۀ ترکیب مس  نیترات، بیشتر از انرژي نور نشرشده از شعلۀ فلز مس است. 

شعلۀ فلز لیتیم، هم رنگ المپ هاي نئونی است. 

تعداد محدودي از نمک ها شعلۀ رنگی ایجاد می کنند.

(II)

، اختالف شمار الکترون ها و نوترون ها برابر  است، تعداد الکترون هاي الیۀ ظرفیت و تعداد الکترون ها با  و در یون   198

تفاوت شماره دوره و گروه عنصر  به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟

85
X

2+17n + ℓ = 5

X

12, 16, 610, 15, 513, 15, 713, 17, 7

الکترون هاي داراي عدد کوانتومی  در اتم عنصر  چند برابر تعداد عنصرهاي دوره چهارم جدول تناوبی است که در آرایش  199

، کامًال پر است؟ الکترونی اتم آن ها زیرالیۀ 

l = 2Ag47

4s

1٫31٫21٫41٫6

،  برابر اختالف شمار نوترون ها و الکترون ها در یون  باشد، عدد اتمی عنصر  اگر مجموع شمار ذره هاي زیراتمی در یون   200

 کدام است و با کدام عنصر در جدول تناوبی هم دوره است؟

 ،  ،  ،  ،

126T 2−12A
108
47 g+

T

52X3652M4650D5550L38
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