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ام اس بوك

معناي کنایی «زیر سنگ آوردن» در بیت زیر چیست؟    1
 سر سرکشان زیر سنگ آورد»  «پیاده ندیدي که جنگ آورد

شکست دادن اسیر کردن سنگسارکردن با سنگ زخمی کردن

در کدام گزینه از شیوة بالغی استفاده شده است؟  2

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد   هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد 

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

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

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

معناي دقیق واژة «افسرده» در بیت زیر چیست؟    3
 که بعد از من افروزد از مدفن من»  «مپندار این شعله افسرده گردد

کم رنگ غمگین پریشان خاموش

در میان گزینه هایی که می بینید کدام دو بیت ارتباط معنایی بیشتري با هم دارند؟  4

به از عمر هفتاد و هشتاد سالدمی آب خوردن پس از بدسگال
تو هم از مرگ جان نخواهی بُردشادمانی مُکن که دشمن ُمرد

زو بدمد بس گهر تابناكقطره باران که درافتد به خاك
در باغ الله روید و در شوره زار خسباران که در لطافت طبعش خالف نیست

قضا همی بردش تا بسوي دانه و دامکبوتري که دگر آشیان نخواهد دید
به رنج و کوشش از ما برنگرددنوشته جاودان دیگر نگردد

تویی هم آشکارا هم نهانمزهی گویا ز تو کام و زبانم
تو دانی و تو دانی آنچه خواهینمی دانم نمی دانم الهی

آثار کدام گزینه تمامًا منثور است؟  5

گوشوارة عرش، اتاق آبی، سیاست نامه اخالق محسنی، قابوس نامه، دریادالن صف شکن

ارزیابی شتاب زده، بوستان، اسرارالتوحید  سیاست نامه، الهی نامه، خاك آزادگان 

معنی واژة «باز» در کدام گزینه متفاوت است؟  6

فرود آمد از باره بردش نماز بدانگه که شد پیش کاووس باز

شهنشه باز مرو آمد شتابان چو از خاور بیامد ماه تابان

درفکنده به هر دیار آواز باز دنیا شده است در پرواز

آب باز آب شود خاك باز خاك شود گویمت چگونه شود زنده کاو هالك شود

«فرمودن» در کدام گزینه در معنایی متفاوت به کار رفته است؟  7

نهادند و بردند نزدیک شاه بفرمود تا زین بر اسب سیاه

مگر آه سحرخیزان سوي گردون نخواهد شد؟ رقیب آزارها فرمود و جاي آشتی نگذاشت

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد آن همه ناز و تنّعم که خزان می فرمود

چون به پرسیدِن ارباب نیاز آمده اي ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت
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در کدام یک از گروه کلمات زیر غلط امالیی یافت می شود؟  8

« هزیمت و فرار - نغز و دلکش - لهو و لعب - صولت و هیبت - محال و غیر ممکن »

« اغراق و بزرگنمایی - سنان و سرنیزه - جوشن و زره - افسر و دیهیم - جالل و شکوه » 

« مزیح و شوخی - فسوس و ریشخند - سلیح و مهّمات - هماورد و حریف - باره گی و اسب » 

« کمان به زه - لعل گران بها - کوس و طبل - عنان و افسار - ستوه و درمانده - غنیمت و سود » 

با توجه به دو بیت زیر امالي کدام واژه نادرست است؟   9
 از سپهر این ره عالی صفت  «چون بتابد آفتاب معرفت

 باز یابد در حقیقت سدر خویش»  هر کسی بینا شود بر قدر خویش

سدر قدر معرفت عالی صفت

کدام مورد، با توجه به ابیات زیر «غلط» است؟   10
ملک آفرین گوي رزم شماست «فلک در شگفتی ز عزم شماست  

هم او مر شما را نگهبان بود»   شما را چو باور به یزدان بود  

آرایه هاي «استعاره، اغراق و جناس» در ابیات به چشم می خورد. در سروده «پنج ترکیب اضافی» یافت می شود. 

بیت دوم با آیۀ شریفۀ  «َو َمن َیَتوکَّل َعَلی اهللا َفُهَو َحسُبُه»  تناسب مفهومی دارد.  نقش قسمت هاي مشخص شده، به ترتیب، «متمم و مفعول» است. 

تعداد ترکیب هاي وصفی و اضافی به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟   11
پس آن مرد در چاه فریاد می کرد که در این چاه هیچ نیست و هیچ کس جواب نداد. آن مرد را مالل گرفت، چون به باال آمد جامه و طّرار باز ندید. گفت:

پاس خود می دارم که مبادا مرا نیز بدزدند.

پنج - دو  چهار - دو  پنج - یک  چهار - یک 

معنی کدام گزینه نادرست است؟  12

طمأنینه: آرامش الجرم: بی گناه شهناز: از آهنگ هاي موسیقی ایرانی مخذول: خوار

نقش دستوري واژة مشّخص شده در کدام گزینه نادرست است؟  13

 ببین تا هم اکنون سر آري زمان      «مفعول»  بدو گفت رستم که تیر و کمان

 تنی لرز لرزان و رخ سندروس      «نهاد»  کمان را به زه کرد زود اشکبوس     

 چنان شد که گفتی ز مادر نزاد      «نهاد»  کشانی هم اندر زمان جان بداد

 زمانی بر آسایی از کار زار      «متّمم»  سزد گر بداري سرش در کنار

چند تا از واژه هاي زیر نادرست معنا شده است؟   14
«جولقی: ژنده پوش/ حاذق: چیره دست/ زبون: ناتوان/ ادبار: تیره بختی/ ارتجاًال: قطعًا / تکریم: گرامی/ پالس: جامه اي کم ارزش/ عربده: نعره/ اوان:

طنین»

یک دو سه چهار

معناي واژه هاي «محاسن، وقاحت، مهیب، سطور» در کدام گزینه آمده است؟  15

نیکی ها، زشتی، هولناك، نوشته ها ریش، بی شرمی، ترسناك، جمع سطر نیکی ها، بی حیایی، ترسناك، چارپایان ریش، بی  شرمی، زشت، نوشته ها

مفهوم عبارت «ُکّل اناِء َیَترّشح بما فیه» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ... دیده می شود.  16

صفاي پیر طریقت، دلیل راه من است   زخاك دان به فلک، رخت گر کشم چه عجب؟! 

و آه درون به صدق مقالم (=گفتارم) داللت است  من مجرم محبت و دوزخ فراق یار 

پاك دامانی دلیلش روي نورانی بود  پاك دامانی چو شمع و نور بارد از ُرخت 

که ترجمان غم و درد، اشک و آه من است  زبان به شکوه از آن بسته ام به نزد  کسان 
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ح بما فیه» قرابت دارد؟ کدام گزینه با عبارت «کلُّ اناِء َیَترشُّ  17

گدازي از او زر نیاید برون   دو صد بار اگر مس به آتش درون  

می شود یاقوت در پیمانۀ گل، ژاله ها صحبت نیکان بود اکسیر ناقص طینتان  

جماعتی که بدآموز نعمت و نازند   چگونه کاسۀ پر زهر مرگ را نوشند  

بیرون برد ز تیر کجی را کمان ما   ما خصم را به روز تواضع کنیم دوست  

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟  18

القصه و خالصه، قوك و قورباغه، خوار و زبون زهی و آفرین، اداي غرض، آرامش و طمأنینه

تقریض و ستودن، مغلوب و شکست خورده، طاس و کاسۀ مسی وقب و غارب اسب، حجب و حیا، وقاحت و بی شرمی

در عبارت زیر چند غلط امالیی یافت می شود؟   19
«میرزا مسیح خان ملتفت شیطنت خسرو نشد و قلم آهنین فرسوده را در دوات فرو برد و با وقار و طمأنینه، مطابق عادت مألوف یک نمرة بیست براي

خسرو- که در آن عوان، دو کالس از ما جلوتر بود- گذاشت.»

چهار سه دو یک

در گروه کلمات کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟  20

مضمون و محتوا – جسارت و جرئت – انتظار طاقت فرسا – قلقله و هیاهو متالطم و سرگردان – شیوة بالغی – هالل اهمر – صلیب سرخ

خصم و دشمن – توسن سرکش – حرس و نگهبان – سربازان بعثی اذدحام جمعیت – ستور و چارپایان – قنداق تفنگ – تکریم و تجلیل

حیح:  21  َعیَّن الصَّ
َئ صداعی: َوَصَف الطبیب لی هِذِه الحبوب المسموحۀ َحّتی ُتَهدِّ

پزشک به من قرص هاي مجازي را تجویز کرد تا سردردم بهبودي یابد.   پزشک من به من این قرص هاي مجاز را نوشت تا سردرد من آرام شود.  

دکتر براي من این قرص هاي مجاز را تجویز کرد تا سردردم را آرام کند.    دکتر براي من قرص مجاز را تجویز کرده تا سردرد من خوب شود.  

ْن الضمیر «نا» مفعوالً به: 22  عیَّ

جاَهْدنا ْمنا َعلَّ َضَرْبنا ال َتْضِرْبنا

23   فی َأّي الُمْنتَخُب َیکوُن إسَم اإلشارة المجرور الفاعُل؟

جِل.  جَل فی المزرعِۀ.  َخَرج ذلَک التِّلمیُذ من البیِت.  أخذُت کتاَب من ذلَِک الَرَّ جل َیْعمُل فی المزرعِۀ.  رأیُت ذلَک الرَّ  ذلَک الَرَّ

24  عیِّن المنتخب فیه خبٌر صحیح؟ «َمسِجُد االماِم أثر قدیٌم فی محافظۀ اصفهان.»

اِصفهان اثٌر قدیْم اِالماِم

حیح فی المبنّی للمجهول: 25  عیِّن الصَّ

َذَهَب  ُذِهَب  ُموَن    ُموَن  ُتُعلَّ ُتَعلِّ ُم    ُم  ُتَعلَّ ُتَعلِّ ←←←←َتَعلَّم  ُتَعلَّم    

عّین الخطأ فی التِّرجمۀ:  26

 بعض األحیان أنت فی حالۀ االبتعاد من اهللا،:  بعضی وقتها تو در حال دور شدن از خدا هستی، 

 و ال تري عیناك من اهللا أثراً،:  و چشمانت نشانه اي از خدا نمی بیند،

 فجأة تحدث واقعۀ صغیرة و ترجع إلیه،:  ناگهان اّتفاق کوچکی می افتد و به سوي او برمی گردي،

 هذه ید اهللا الّتی ترید أن ُترجعک!:  این دست خداست که می خواهد تو برگردي! 

یِل.» ُجَل فی بِدایِۀ اللَّ ؤاُل غیر المناِسب للعبارِة: «َهَو الَّذي َقَتَل الرَّ 27  ما ُهَو السُّ

ُجَل؟   ُجُل؟   َمن َقَتَل الرَّ ُجُل؟   متی ُقِتَل الرَّ ُجُل؟   َهل ُقِتَل الرَّ  لماذا ُقِتَل الرَّ

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

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

به او گفتند: از تو خواهش می کنیم با سدي بزرگ این تنگه را ببندي.  به او می گویند: از تو می خواهیم این تنگه را با سدي ببندي. 
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حیَح: «ما ُهَو َطعاُم الَفطوِر الیوَم؟ .................. » 29  إنَْتِخِب الَجواَب الصَّ

 شاي و خبٌز و ُجبَنۀ   تشریِب   َدجاٌج و بَطاطا   ُرزٌّ َمَع قرِق باذنجاٍن  

30  َکْم ِفعًال َمعلومًا یوَجُد فی العبارِة:  
ساِئَل الّتی ُأْرِسَلْت إلَیِه بَعَد ما َفَتَح الباَب.» ُجُل الرَّ   «ِاْسَتَلَم الرَّ

أْربََعۀ ِفعًال واحداً  َثالَثه اِثنان

31  َعّین الَْکِلماِت الّتی ُکّلها َجْمُع سالٍم:

 َمساکین، ُجیوش، ُوصول   َأْطِعَمۀ، ُمجرموَن، ُمْسَتنقعات   َأوقات، ُمْفِسدوَن، صاِدقات   ُمجِرمیَن، َمْجموعات، ریاضیَّون  

32  َأيُّ ِعباَرٍة فیها أکَثُر َعَدٍد ِمن َأْسماِء الَْجمع؟

الحیَن اْلعاِدلیَن َمحبوبوَن ِعْنَد اِهللا.   جاؤوا لَُه بَِهدایا کثیَرٍة.    إنَّ الُحّکام الصِّ

ِت اْألَوضاُع لِذي اْلَقرنَْیِن فی بِالِدِه.   َتْیِن.   اِْسَتَقرَّ  کانوا فی َعذاٍب شدیٍد ِمْن قبیَلَتْین َوْحشیَّ

33  عیِّن ما یختلف فی المفھوم:

 ال ُیْسَلُم اََحٌد ِمن الذنوب حتی َیْخُزَن لِسانَُه !   بَالُء اإلنسان ِمن الّلسان!  

المُۀ !   مَت َفأدنی نَفِعِه السَّ لَِل!   اِْلَزِم الصَّ ْم َتْسِلْم ِمن الزَّ ر ُثمَّ َتَکلَّ  َفکِّ

34   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربّیۀ:  
ت جیوشنا فی الجبال، سنسیر َمعَ باقی جنودنا نَْحَو الشواطی الشمالّیۀ!»   «لّما اسْتَقرَّ

هنگامیکه ارتش هاي ما در کوه ها استقرار بیابند، به سوي ساحل هاي شمالی با دیگر سربازانمان به راه خواهیم افتاد! 

هنگامیکه در کوه ها ارتش هایمان مستقر شدند، با دیگر سربازان به سوي سواحل شمالی به راه می افتیم!

زمانی که ارتش هایمان در کوه ها استقرار یافتند، با دیگر سربازهایمان به سوي سواحل شمالی حرکت خواهیم کرد! 

وقتی که ارتش هاي ما در کوه ها استقرار یافتند، به سوي ساحل هاي شمال با دیگر سربازانمان حرکت می کنیم!

■

35  عّین الخطأ فی المترادفه و المتضاّده:

ینبوع  عین  ضیاء  النور  نُفایه  ُزباله  =≠==جاهز  حاضر 

اّي عبارة جاء فیها الفعل المجهول؟  36

إذا ُقرَيء القرآن فاسَتمعوا له.   ُیالحظ الناس غیمًۀ سوداَء عظیمًۀ.   ُیسّمی الناُس هذه الظاهرة مطَر السمِک.   کأنَّ السماء ُتمطر أسماکًا.  

عّین الّصحیح عن المحّل اإلعرابی لّما تحته خّط علی الترتیب:    37
«اهللا الّذي یرسل الّریاح الشدیدة فتثیر سحابا»

فاعل - مفعول - مضاٌف الیه - مفعول  خبر - فاعل - صفۀ - فاعل  فاعل - مفعول - مضاٌف الیه - فاعل  خبر - مفعول - صفۀ - مفعول 

عّین العبارة الّتی لیس فیها الخبر مضافًا!  38

هذا المرض شائع فی هذه المدینۀ!   تجارب الحیاة خیر معّلم للعاقل!  

الشکر لخالقنا أقّل شیء یمکن أن نعمله لَه!   الخدمۀ الصالحۀ للوطن وظیفۀ کّل إنسان مؤمن!  

عّین المبتدأ و الخبر کلمتین متضاّدتین:  39

ظالم فی البحر ضیاء باألسماك المضیئۀ!   حسن األدب یستر قبح النسب!   العلم صید و الکتابۀ قید!   صدور األحرار قبور األسرار!  

فی َايِّ جملٍۀ ُتوَجُد تأکیٌد.  40

ُکنَت ُتشاهُد سقوط االسماِك من السماء کَأنَّ السماَء ُتْمطُر اسماکًا.   و یتفِکرون فی خلِق السماوات و االرِض، ربّنا ما َخَلْقَت هذا باطًال  

ِإنَُّکم مسؤولوَن حّتی َعن الِبقاِع و البهائم.   فوجدوا َأّن اکثر االسماِك المنتشرِة علی االرِض ِمْن نوٍعِ واحٍد.  
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حدیث شریف امام .................. که می فرمایند: "قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید" با آیۀ شریفۀ .................. هم پیام  41
است و هر دو این ها (حدیث و آیۀ) به موضوع .................. اشاره دارد.

صادق(ع) - « ان کنتم تحّبون اهللا فاتَّبعونی... » - پیروي از خداوند  علی(ع) - « و من الّناس من یتَّخذ من دون اّهللا انداداً... » - محبت به خدا 

صادق(ع) - « و من الّناس من یتَّخذ من دون اّهللا انداداً... » - محبت به خدا  علی(ع) - « ان کنتم تحّبون اهللا فاتَّبعونی... » - پیروي از خداوند 

مفاهیم مطرح در آیات « و لذکر اهللا اکبر» و «لعلکم تتَّقون» به ترتیب مرتبط با فریضهء .................. و .................. است.  42

روزه – نماز  روزه – روزه نماز – روزه نماز – نماز

فعالیت هایی را که آدمی در طول زندگی انجام می دهد ریشه در .................. دارد و همین محبت هاست که به زندگی آدمی .................. می دهد.  43

دلبستگی ها و محبت هاي او - جهت  هدف هاي اخروي - جهت  دلبستگی ها و محبت هاي او - معنا  هدف هاي اخروي ـ معنا

تأثیر پذیرفتن از نمازهاي روزانه به شرط این که آن را ترك نکنیم، به میزان .................. یعنی .................. بستگی دارد و اگر عبارت  44
.................. را با توجه بگوییم، خود را در زمرة کسانی که خدا بر آن ها خشم گرفته یا راه را گم کرده اند، قرار نخواهیم داد.

الِّیَن»   کیفیت ـ تداوم و دقت و توجه ما ـ «َغیِر اْلَمْغُضوِب َعَلیِهْم َوَال الضَّ َراَط اْلُمْسَتِقیَم» کیفیت ـ تداوم و دقت و توجه ما ـ «اْهِدنَا الصِّ

َراَط اْلُمْسَتِقیَم»   کمیت ـ تسلط بر خویش و خودنگهداري ـ «اْهِدنَا الصِّ الِّیَن»   کمیت ـ تسلط بر خویش و خودنگهداري ـ «َغیِر اْلَمْغُضوِب َعَلیِهْم َوَال الضَّ

اگر کسی به چیز .................. روزة خود را باطل کند، ..................  بر او واجب است.  45

حرام - اطعام ده فقیر  حرام - کفارة جمع  حالل - اطعام ده فقیر  حالل - کفارة جمع 

باالترین و برترین فایدة نماز .................. است. (با تغییر)  46

یاد خدا  آرامش دل  دوري از گناه  خدمت به مردم 

امام خمینی (ره) براي تحقق دیانت حقیقی به مسلمانان جهان چه سفارشی فرمودند؟  47

به تبیین دقیق مرزهاي دوستی و بیزاري در جامعۀ اسالمی بپردازند. 

به اعالم محبت و وفاداري نسبت به حق و اظهار خشم نسبت به باطل بپردازند. 

فضاي عالم را از محبت و عشق به یکدیگر و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان لبریز سازند. 

فضاي عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز سازند. 

اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید چه چیزي را از آن بیرون کند و چرا؟  48

شیطان و امور شیطانی ـ شیطان آدمی را از یاد خدا غافل می کند.  دشمنی اولیاء الهی ـ دین داري تنفر از غیر خدا را به همراه دارد.

شیطان و امور شیطانی ـ دین داري تنفر از غیر خدا را به همراه دارد. دشمنی اولیاء الهی ـ شیطان آدمی را از یاد خدا غافل می کند.

به توصیۀ امام خمینی (ره) مسلمانان باید فضاي سراسر عالم را با چه چیزي پر کنند و مفهوم مورد تأکید در کدام عبارت است؟  49

محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا ـ  ال اِله اّال اهللا.  

محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا ـ  ما احب اهللا من عصاه.  

ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین ـ  ال اِله اّال اهللا.  

ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین ـ  ما احب اهللا من عصاه.  

بر اساس روایات اسالمی چه کارهایی خاصیت نماز را از بین می برد؟ احساس حضور خدا در زندگی از دقت در کدام عبارت قرآنی به دست  50
می آید؟

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَکِر   خشم به پدر و مادر که خاصیت نماز را از بین می برد ـ غیبت کردن که تا چهل روز نماز و روزه قبول نمی شود ـ  ِإنَّ الصَّ

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَکِر   خشم به پدر و مادر که خاصیت نماز را از بین می برد ـ غیبت کردن که تا قیامت نماز و روزه قبول نمی شود ـ  ِإنَّ الصَّ

خشم به پدر و مادر که نماز از سوي خدا پذیرفته نیست ـ غیبت کردن که تا چهل روز نماز و روزه قبول نمی شود ـ  َولَِذْکُر اِهللا َأْکَبُر  

خشم به پدر و مادر که نماز از سوي خدا پذیرفته نیست ـ غیبت کردن که تا قیامت نماز و روزه قبول نمی شود ـ  َولَِذْکُر اِهللا َأْکَبُر.  

اگر مسافر  ( قبل از ظهر به وطنش باز گردد) و (چنان چه بخواهد بعد از ظهر مسافرت کند)، به ترتیب روزه اش، چه حکمی دارد؟  51

باطل – باطل باطل – صحیح صحیح – صحیح صحیح – باطل
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 52
قرآن کریم آراسته کردن خود به همراه زیاده روي را چه می نامد و آن را چگونه عملی معرفی می کند؟

تبّرج ــ جاهالنه افراط ــ جاهالنه تبّرج ــ منافقانه افراط ــ منافقانه

مطابق دعاي امام سجاد علیه السالم، اثر چشیدن لّذت دوستی خدا در وجود انسان چیست و دوست داشتن خدا را باید از چه کسی مطالبه نمود؟  53

غیر خدا را اختیارنکردن – از خود خداوند غیر خدا را اختیارنکردن – از ولّی معصوم

لحظه اي از خدا روي گردان نشدن – از ولّی معصوم لحظه اي از خدا روي گردان نشدن – از خود خداوند

مناجات امام سجاد (ع) که می فرماید: «بارالها! اي آرمان دل مشتاقان و اي نهایت آرزوي عاشقان، دوست داشتنت را از خودت خواهانم»، با کدام  54
آیۀ شریفه ارتباط دارد و موضوعش کدام است؟

« والذین آمنوا اشّد حّب اهللا » - دوستی با دوستان خدا  « والذین آمنوا اشّد حّب اهللا » - محبت به خدا 

« قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی » - محبت به خدا  « قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی » - دوستی با دوستان خدا 

نیاز به مقبولیت چه نیازي است و در کدام دوران نمود بیشتري دارد؟ پاسخ نادرست به آن نشانۀ چیست؟  55

طبیعی - جوانی و نوجوانی - ضعف روحی طبیعی - تشکیل خانواده - غفلت از هدف زندگی

اجتماعی - تشکیل خانواده - غفلت از هدف اصلی زندگی اجتماعی - جوانی و نوجوانی - ضعف روحی

مخاطب عبارت قرآنی «کتب علیکم الصیام» چه گروهی هستند؟ ثمرة تحقق این عمل چیست؟  56

مؤمنین - لعلکم تتقون همه ادیان - لعلکم تتقون 

مؤمنین - تنهی عن الفحشاء و المنکر همه ادیان - تنهی عن الفحشاء و المنکر 

مصداق عملی و ملموس در جامعه که مؤید تأثیرگذاري نماز بر افراد است، کدام مورد می باشد؟  57

مجرمان کمتر از میان افراد نمازخوان هستند.  افراد نمازخوان بیشتر از دیگران به کیفیت نماز خود توجه دارند. 

در میان افراد و بستگان نمازخوان، افراد بی نماز کمتر مشاهده می شود. افراد نمازخوان نمازهاي یومیه خود را ترك نمی کنند و بر آن دقت دارد. 

چه نوع رابطه اي بین «ایمان به خدا و محبت به او» و «محبت به خدا و آثار محبت به خدا» وجود دارد؟ دینداري با چه آغاز می شود؟  58

مستقیم - دو سویه - تولی  دو سویه - مستقیم - تولی  مستقیم - دو سویه - تبري  دو سویه - مستقیم - تبري 

چاالکی انسان تنبل و صبوري انسان کم طاقت در پرتو چیست؟ این ثمرات معلول چیست؟  59

عادت خالصانۀ خدا - جایگاه خدا در قلب انسان  عادت خالصانۀ خدا - پیروي از دستورات خدا 

عشق و محبت الهی - جایگاه خدا در قلب انسان عشق و محبت الهی - پیروي از دستورات خدا 

اگر فردي در ماه مبارك رمضان تنها براي سالمت جسم روزه بگیرد، حکم روزة آن فرد، کدام است؟  60

باطل است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.   باطل است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد.  

بالاشکال است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.   بالاشکال است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد. 

61  I phoned you yesterday but you didn't answer. What  .................. ?

are you doing were you doing did you do will you do 

62  Mr. Tudor is a chef. He  ..................  in a restaurant in London.

works is working   was working  worked

63  She  .................. asleep while she was watching the movie.

felt feels fell falls

64  She .................. a ten dollar bill while she  .................. home.

found / was walking was finding / walked found / walked was finding / was walking

65  I didn’t buy that cake from the shop. I made it .................. .

by yourself by ourselves herself myself
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66  Scientists helped the first patient with penicillin in 1942 when the flu was  .................. .

passing away getting around keeping safe surfing the net

67  As the doctor said, you need to  .................. your medicine on time.

drink eat make take

68  Fortunately, his father is going to  .................. smoking. He has also decided to start going to the
gym.

continue burn quit hit

69  Edison was famous for doing  .................. experiments to find answers to problems.

few useless thousands of emotional

70  He wants to be a firefighter when he  .................. .

develops translates grows up gives up

71  Because of good social level for doctors, many high school students in our country like to study
.................. at university in their future.

invention research medicine problem

72  Was the woman’s son  .................. the problem?  B: Yes,  .................. .

solving / he was solved / they were solving / he did solved / she was

73  My brother  .................. that learning English is hard.

is thinking think was thinking thinks

74  The plant was used in traditional .................. for the treatment of stomach problems.

quality notice medicine trip

75  I was trying to explain the seriousness of the situation to my father, but he .................. .

will not listen don’t listen was not listening isn’t listening

76  That famous writer says there are three rules for writing a novel. .................. , no one knows what
they are.

Rapidly Unfortunately Correctly Especially

77  We saw a man who .................. the piano and talking to people at the same time.

was playing will play played is playing

78  Which sentence is grammatically WRONG?

The hunters are going to kill that small animal. My brother is knowing the new English words. 

I am healthier today than I was yesterday. I finally bought that big blue German bicycle.

79  Jack Benny became ……………… nationwide in the 1930s as a result of his weekly radio program.

 worried energe�c famous natural

80  When my wife and I ……………… in that modern laboratory, we ……………… many famous scientists.

 worked / were meeting worked / meet was working / met were working / met

، به صورت کدام بازه است؟ مجموعه جواب نامعادله ي   81− 2x < |x − 2|x2

(−1, 1)(−1, 2)(0, 2)(1, 2)
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اگر   جواب هاي معادله   باشند و   آنگاه   کدام است؟!  82,x1 x2+ x − 6 = 0x2>∣∣x1∣∣ ∣∣x2∣∣
x

2
1

+ 1x2

3−32−2

اگر  باشد، آنگاه مقدار   کدام است؟  831 − + = 0
4
x

4

x2

2
x

−112−2

کوچکترین عدد حقیقی  که عبارت   صفر یا منفی باشد، کدام است؟  84x− 2004x2

−200420042004
− −−−

√− 2004
− −−−

√

سه پاره خط به طول هاي  ،   و  اضالع مثلثی هستند. مقادیر  به کدام صورت است؟  856xx + 74x − 4x

< x < 3
5
3

3 < x < 4< x < 4
11
9

< x < 3
11
9

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  86−1 ≤ 3x − 2 ≤ 1

≤ x ≤ 1
1
3

−1 ≤ x ≤ 1−1 ≤ x ≤
1
3

−2 ≤ x ≤ 1

تعداد اعداد اول موجود در مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  87

بی شمار

3 − > 1
x

2
231

مجموع ریشه هاي معادله ي  کدام است؟  88

صفر

= 16(2 − 9)x4 x2

−545

. طول ضلع متوسط کدام است؟ طول اضالع مثلث قائم الزاویه اي   و   و  است   892x + 12x − 1x(x ≥ 1)

13151719

جواب هاي کدام معادله به صورت  است؟  90
2 ± 3√

2

+ 2x − = 0x2 1
4

− 2x + = 0x2 1
4

2 − 2x + 1 = 0x24 − 2x + 1 = 0x2

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  91

هیچکدام   و   

− 3x ≤ 4x2

−4 < x < 1−1 ≤ x ≤ 4x > 1x < −4

به ازاي کدام مقدار  معادله ي  داراي ریشه ي مضاعف است؟  92

-

a3x(3x − 4) = a

16484

اگر به ازاي همه ي مقادیر  ،   باشد، آنگاه حدود  کدام است؟  93x4 − 2mx + 4 ≥ 0x2 m2m

R∅|m| ≤ 2|m| ≥ 2

نمودار تابع با ضابطه ي   به ازاي کدامین مقادیر  باالتر از خط   قرار دارد؟  94

  یا   

f(x) = 2 + (m − 1)x + 1x2my = −1

−3 < m < 5m > 5m < −3−3 < m < 00 < m < 5

اگر    و  و  باشد  کدام است؟  95f(x) = x + x−−√g(x) = {(1, 2), (5, 4), (6, 5), (2, 3)}g (f(a)) = 5a

1234

اگر  یک تابع و  باشد، مقدار  کدام است؟  96f(x)+ = + 2
f(x)

+ 1x2

f(2x)

− 2x2
x2f(0)

4321
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4 2

4
3

2__

نمودار به شکل روبه رو است. مقدار  چند است؟  97

صفر

ff(−f(2)) + f(2f(0))

4

3

2

اگر  کدام تساوي درست نیست؟  98f(x) − 2f(1) =
(x − 2)(x − 3)

+ 1x2

f(2) = 2f(1)f(2) = f(3)f(3) = 2f(1)f(0) = f(1)

جدول تعیین عالمت عبارت  به صورت روبه رو است، اگر  عددي طبیعی باشد، مقدار   99

 کدام است؟  

 

p(x) = (2a − 3) + (b − 2)x + 4c − 1x2b

abc

x

p(x)

−∞

+

5
0 −

+∞

−
9

2

9

2

9

4
−

9

4

عدد  ریشۀ معادلۀ  می باشد. مقدار  کدام است؟  10011 + 6 2√
− −−−−−−−

√− 6x + c = 0x2c

9876

اگر  باشد، کدام رابطه بین ریشه هاي معادالت  و  برقرار است؟  101

قرینۀ معکوس یکدیگرند.  معکوس یکدیگرند.  قرینۀ یکدیگرند.  مساوي اند.

> 4ba2+ ax + b = 0x2− ax + b = 0x2

 

x

A

2

+ -

جدول تعیین عالمت روبه رو براي کدام عبارت است؟   102

A = −x − 2A = x − 2

A = −x + 2A = x − 1
1
2

مجموعه جواب نامعادله  شامل چند عدد صحیح است؟  103

صفر

> 05 − 4x2

∣x ∣ +3
314

مجموعه جواب نامعادلۀ  کدام است؟  104≥ 0
− 9xx3

− + 2x − 5x2

[−3, 0] ∪ [3, +∞)(−∞, 0][0, +∞)(−∞, −3] ∪ [0, 3]

عبارت  به ازاي تمام مقادیر بازة  منفی است. بازة  کدام یک می تواند باشد؟  105p(x) =
x(x − 2)(x + 1)2

x + 4
(a, b)(a, b)

( , )
1
3

1
2

(2, )
11
5

(− , 0)
1
5

(− , −1)
5
4

?

بخشی که در شکل با عالمت سؤال مشخص شده است ..................  106

تنظیم میزان جریان خون در مویرگ هاي روده را بر عهده دارد.

فقط از یک الیه بافت پوششی تشکیل شده است.

داراي رشته هاي کشسان فراوانی است. 

در شش ها داراي غشاي پایه و فاقد منفذ می باشد.
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در زمانی که دیوارة کشسان سرخرگ ها جمع می شود و خون را به جلو می راند، ممکن نیست ..................  107

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

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

گزینۀ درست کدام است؟  108

ساختارهاي داخل بطن ها، به دریچه هاي دولختی و سه لختی متصل اند. دریچه هاي میترال و سه لختی از بازگشت خون به بطن ها جلوگیري می کنند.

تنها فشار خون در دو طرف دریچه ها باعث باز یا بسته شدن آن ها می شود. بافت قلب توسط خون گردش خون ششی تغذیه می شود.

در داخل یاخته هاي ریز پرز دار لولۀ پیچ خوردة نزدیک، اندامک ................. براي تأمین ................. به تعداد زیادي وجود دارد.  109

دستگاه گلژي -  شبکۀ آندوپالسمی - پروتئین میتوکندري -  ATPATPریبوزوم - پروتئین

................. و ................. ترکیب مایع ................. شده را هنگام عبور از لوله هاي کلیوي و مجراي جمع کننده، تغییر می دهند.  110

بازجذب - ترشح - تراوش بازجذب - تراوش - تراوش ترشح - تراوش - بازجذب تراوش - بازجذب - بازجذب 

در تشنگی ها و بی آبی هاي شدید، در بدن کدام اتفاق رخ نمی دهد؟     111

گیرنده هاي اسمزي در زیر نهنج تحریک می شوند.

با تحریک گیرنده هاي اسمزي، مرکز تشنگی در زیر نهنج فعال می شود.

هورمون ضد ادراري از غدة زیر مغزي پسین ترشح می شود.

هورمون ضد ادراري با اثر بر کلیه، بازجذب آب را افزایش داده و میزان عمل تراوش را کم  می کند.

112  کدام یک از موارد، در مورد دستگاه دفع ادرار، همگی درست هستند؟  

حفظ هم ایستایی، حفظ تعادل آب، تنظیم قند خون

دفع مواد سمی، حفظ تعادل یون هاي بدن – حفظ وضعیت درونی بدن

حفظ وضعیت درونی بدن – دفع مواد نیروژن دار زاید – کاهش فشار اسمزي سلول ها

ساختن ادرار، تنظیم هورمون هاي بدن – حفظ هم ایستایی

گلومرول در مجاورت ..................، و .................. اطراف قسمت هاي دیگر .................. را فرا گرفته است.  113

کپسول بومن - شبکۀ دور لوله اي - نفرون نفرون - لولۀ پیچ خوردة نزدیک - لولۀ هنله

کالفک - شبکه ي دور لوله اي - لولۀ هنله کپسول بومن - لولۀ پیچ خورده ي دور - مجاري جمع کنندة ادرار

به ترتیب کدام اندام ها در تولید و تخریب یاخته هاي قرمز خون نقش مستقیم دارند؟  114

کبد - کبد کبد - کلیه کلیه - طحال طحال - کلیه

کدام گزینه در فرآیند انعقاد خون اتفاق نمی افتد؟  115

گرده ها، با کمک ترشح مواد و پروتئین هاي خون، لخته را ایجاد می کنند.

وجود ویتامین k و یون کلسیم در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته الزم است.

ترومبین، پروتئین نامحلول فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل می کند تا لخته ایجاد شود.

در خونریزي هاي شدید، گرده ها براي تشکیل لخته، حضوري فعال دارند.

کدام گزینه نادرست است؟  116

هر سلول در بدن آدمی، به یک بافت تعلق دارد. 

محیط زندگی یاخته هاي بدن انسان، اکسیژن و دي اکسید کربن را بین خوناب و سلول مبادله می کند. 

مایع بین سلولی در انسان بطور دائمی، مواد مختلفی را با خون مبادله می کند. 

تمامی بخش خارجی غشاي سلول هاي بدن انسان، با مایع بین یاخته اي در تماس است.
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چند مورد در ارتباط با ساختار قلب نادرست است؟   117
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

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   118
در هر چرخۀ ضربان قلب ..................  

الف) در زمان سیستول دهلیزي، دریچه هاي دهلیزي – بطنی باز می شوند. 
ب) مدت زمان پر شدن دهلیزها از خون بیش تر از مدت زمان پر شدن بطن ها از خون است. 

ج) در زمان سیستول بطنی، فشار خون درون سرخرگ آئورت افزایش می یابد. 
د) هنگام دیاستول بطنی، دریچه هاي سینی بسته اند.

1234

چند مورد در ارتباط با دریچه هاي قلب نادرست می باشد؟   119
الف) دریچه هاي سینی برخالف دریچه هاي دهلیزي – بطنی بوسیلۀ طناب هاي ارتجاعی به برجستگی هاي ماهیچه اي دیوارة بطن ها اتصال ندارند. 

ب) بطن ها برخالف دهلیزها با همۀ دریچه هاي قلب در ارتباطند. 
ج) دریچه هاي قلبی فاقد شبکۀ آندوپالسمی غنی از کلسیم می باشند. 

د) دریچه هاي قلبی قادر به ذخیره و تولید گلیکوژن نمی باشند.

123صفر

در مسیر گردش خون بدن انسان، کدام عبارت دربارة هر رگی که در مسیر گردش خون بدن انسان، داراي خون تیره می باشد، صحیح است؟  120

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

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

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

0234

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

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

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

کدام گزینه دربارة گردش خون در ماهی به درستی بیان نشده است؟  123

از قلب ماهی خون تیره عبور می کند. قبل و بعد از مویرگ هاي آبششی، سرخرگ قرار دارد.

خون تیره وارد سیاهرگ شکمی شده و به بطن برمی گردد. خون اکسیژن دار یک باره به تمام مویرگ هاي اندام هاي بدن می رسد.

تعداد سیاهرگ (هاي) اکلیلی  .................. سرخرگ (هاي) اکلیلی است.  124

نصف برابر  دو برابر      1برابر
3

در اطراف معدة نوعی جانور گیاهخوار، تعدادي کیسه وجود دارد که به درون معده راه دارند، مشخصۀ این جانور کدام است؟  125

پاهاي جلویی آن، به مراتب طولی بلندتر از پاهاي عقبی دارند.

با افزایش اندازه جانور، اسکلت نیز بزرگتر و ضخیم تر می شود.

یک جایگاه مشخص براي گوارش شیمیایی مواد غذایی دارد که فاقد توانایی جذب مواد غذایی است.

خون از طریق منافذ دریچه دار قلب، ابتدا به سوي سر و سایر بخش هاي بدن رانده می شود.
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کدام گزینه، براي تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «در هر جانوري که .................. دارد، به طور حتم .................. »  126

سامانه گردشی باز - ساختار هاي تنفسی ویژه جهت ارتباط یاخته هاي بدن با محیط وجود ندارد. 

دستگاه اختصاصی گردش مواد - تبادل مستقیم مواد بین خون و یاخته ها دیده می شود.

گردش خون مضاعف - قلب داراي بیش از دو حفره است. 

گردش خون ساده - همۀ ویژگی هاي حیات، در کل طول زندگی دیده می شود.

کدام یک از موارد زیر به طور مستقیم در انعقاد خون نقش ندارد؟  127

ویتامین  یون کلسیم  فولیک اسید Kفیبرین 

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   128
«در یک فرد بالغ، وجه مشترك همۀ گویچه هاي سفیدي که .................. دارند با .................. در این است که .................. »

هستۀ دو قسمتی - مونوسیت ها - از یک نوع یاختۀ بنیادي منشأ می گیرند.

هستۀ تکی - نوتروفیل ها - می توانند در بافت هاي مختلف بدن پراکنده شوند. 

دانه هاي روشن درون سیتوپالسم - گویچه هاي قرمز - اندازة کوچک تري نسبت به لنفوسیت ها دارند. 

میان یاختۀ بدون دانه - نوتروفیل ها - نقش اصلی آن ها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است. 

راهکار مقابله با مسائل تنظیم اسمزي در دوزیستان برخالف ماهی ها چه مشخصه اي دارد؟  129

داشتن غدد نمکی در نزدیک چشم دفع ادرار غلیظ از کلیه ها

غدد راست روده اي دارند که محلول نمک بسیار غلیظ به روده ترشح می کنند. امکان افزایش باز جذب آب از مثانه به خون در زمان خشک شدن محیط

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   130
«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. 

نوعی مایع، ضمن محافظت از قلب انسان، به حرکت روان آن کمک می کند. کدام گزینه دربارة «هر الیۀ داراي تماس با این مایع» صحیح است؟  131

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

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

در خصوص گویچه هاي قرمز  ..................  عبارت نادرست است که عبارتند از ..................    132
الف) در انسان، کبد و طحال محل تخریب گویچه هاي قرمز آسیب دیده هستند. 

ب) متوسط عمر گویچه هاي قرمز پس از ورود به جریان خون  روز است. 
ج) همۀ آهن آزاد شده از فرایند تخریب گویچه هاي قرمز توسط خون به کبد حمل و در آنجا ذخیره می شود. 

د) بعضی از مگاکاریوسیت ها با از دست دادن هستۀ خود به گویچۀ قرمز تبدیل می شوند.

 «الف» و «ب»  سه جملۀ آخر   «ب» و «ج»  سه جملۀ اول

20

−2−3−2−3

کدام گزاره صحیح نیست؟  133

هنگام خونریزي هاي شدید، عالوه بر گرده ها، بافت هاي آسیب دیده نیز پروترومبیناز آزاد می کنند.

پالکت ها مواد چسبنده اي ترشح می کنند که باعث به هم چسبیدن خود آن ها در تولید درپوش می شود.

در قطعات حاصل از قطعه قطعه شدن مگاکاریوسیت ها، دانه هاي درشت پر از ترکیبات انعقادي فعال وجود دارند.

سنگ صفرا می تواند منجر به عدم انعقاد طبیعی خون شود.
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با توجه به سامانۀ دفعی جانور نشان داده شده در شکل مقابل، کدام گزینه صحیح نیست؟  134

» می شود. نمک و آب از همولنف وارد بخش «

»، بازجذب آب و یون ها انجام نمی شود. در بخش «

» وارد بخشی از لولۀ گوارش این جانور می گردد. محتواي بخش «

» به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می شود. مادة دفعی نیتروژن دار در آن از طریق بخش «

1

2

1

3

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   135
«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 رابطه با مراحل تشکیل ادرار، کدام عبارت صحیح است؟  136

در تراوش برخالف باز جذب، هیچ انتخابی براي عبور مواد از دیوارة نفرون صورت نمی گیرد.  

در ترشح جهت حرکت مواد مخالف باز جذب و براساس شیب غلظت آن ها انجام می شود.  

باز جذب ممکن نیست در مجاورت سلول هایی با رشته هاي کوتاه و پا مانند، انجام شود.  

کمتر بودن قطر سرخرگ آوران موجب افزایش فشار خون در کالفک شده و عمل تراوش امکان پذیر می شود.  

کدام گزینه، در رابطه با دستگاه لنفی در انسان صحیح است؟  137

مجراي لنفی چپ به نوعی از رگ هاي خونی تخلیه می شود که با داشتن حفرة داخلی گسترده، مقدار زیادي خون حمل می کند.

نوعی ساختار لنفی که محل تولید و تجمع لنفوسیت ها است، به طور قطع نمی تواند در مجاورت رودة باریک دیده می شود.

هر اندام لنفی که باالتر از دیافراگم است، به طور مستقیم در قسمت پشتی استخوان جناغ واقع می باشد.

مویرگ هاي لنفی همانند مویرگ هاي خونی ماهیچه ها، در دیوارة خود داراي منافذ بین یاخته اي هستند. 

مرحله اي از فرایند تشکیل ادرار که به محض ورود مواد ترواش شده به لولۀ پیچ خوردة نزدیک آغاز می شود، چه مشخصه اي دارد؟  138

در این مرحله، خوناب شامل آب و مواد محلول آن به جز پروتئین ها، در نتیجۀ فشار خون از کالفک خارج می شود.

در این مرحله مواد بر اساس اندازه وارد گردیزه می شوند و هیچ انتخابی صورت نمی گیرد.

همانند تراوش، تنها در بخش ابتدایی گردیزه (نفرون) صورت می پذیرد.

در بیشتر موارد فعال است و با صرف انرژي زیستی انجام می گیرد.

 

در نقطۀ  .................. همانند نقطۀ ..................  از منحنی نوار قلب  .................. .  139

 ــ دریچه هاي متصل به طناب ارتجاعی بسته اند.

 ــ به دهلیزها خون وارد می شود.

 ــ صداي قلبی توسط گوشی طبی شنیده می شود.

 ــ سلول هاي ماهیچه اي بطنی در حال انقباض هستند.

C − A

E − D

E − B

D − C

چند مورد در ارتباط با رگ هاي خونی درست بیان شده است؟   140
الف) حفرة داخلی سیاهرگ ها همواره از حفرة داخلی سرخرگ ها بزرگتر است. 

ب) رشته هاي کشسان در بافت پیوندي الیۀ خارجی سرخرگ ها نسبت به سیاهرگ ها بیشتر است. 
ج) بندارة مویرگی عامل اصلی در تنظیم میزان جریان خون در بافت هاي مختلف است. 

د) در سرخرگ هاي کوچک تر الیۀ کشسان کمتر و ضخامت الیۀ ماهیچه اي صاف بیشتر است.

1234
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چند مورد مشخصۀ مشترك همۀ مویرگ هاي بدن انسان است؟   141
الف) بافت پوششی آن ها داراي فضاي بین سلولی اندکی است. 

ب) بخشی از محیط داخلی بدن را جابه جا می کنند. 
ج) در سراسر طول آن ها یک الیۀ ماهیچه دوکی شکل قرار دارد. 

د) در زیر سلول هاي پوششی غشاي پایه ضخیمی دارند.

1234

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد  ، درست نیست؟  142

وجود انواع مولکول زیستی سازندة این ترکیب، در ساختار تمامی یاخته هاي زندة پیکر انسان ، مورد انتظار است.   

در اندامی که نوعی پلی ساکارید ذخیره اي و ترکیب مؤثر در هضم چربی ها را می سازد، تولید می شود.  

به طور معمول مقدار آن در بدن فردي  سالۀ مبتال به دیابت نوع که شاخص تودة بدنی  دارد، به شکل خطرناکی بسیار زیاد است.

باالتر بودن مقدار آن نسبت به  درخون انسان، احتمال انسداد سرخرگ هاي کرونر را افزایش می دهد.

LDL

35225

HDL

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   143
در یک انسان سالم بخش  ..................  رودة  ..................  به اندامی ختم می شود که  ..................  »

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

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

انتهایی - بزرگ - بخش معادل آن در ملخ وظیفۀ جذب آب و یون ها را بر عهده دارد.  

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

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.  

در ارتباط با قلب انسان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   145
«در هر زمانی که درچه هاي سینی  ..................  همانند هر زمانی که دریچه هاي دو لختی و سه لختی،  .................. ، به طور حتم  .................. » 

الف ـ بازند ـ بازند ـ خون وارد دهلیزها می شود. 
ب ـ بازند ـ بسته اند ـ فشار خون بطن ها در حد پائینی قرار دارد.

ج ـ بسته اند ـ بازند ـ خون به درون بطن ها وارد می شود. 
د ـ بسته اند ـ بسته اند ـ دهلیزها در حالت استراحت به سر می برند.

1234

آونگی به طول  متر در حال نوسان است. وقتی گلولۀ آونگ از پایین ترین نقطۀ مسیر می گذرد، سرعتش  است. زاویۀ راستاي نخ با  146

خط قائم وقتی گلوله  به باالترین نقطۀ مسیر می رسد، چند درجه است؟ (  و مقاومت هوا ناچیز است.)

1٫64
m

s

g = 10
m

s2

4530

6090
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37
̥

6m

m =2kg

در شکل روبه رو، جسم از باالترین نقطه ي سطح شیبدار بدون سرعت اولیه رها می شود. اگر نیروي اصطکاك جنبشی در طول مسیر  باشد،  147

سرعت جسم لحظه رسیدن به پایین سطح چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ 

4N

(sin = 0٫6 , g = 10 )37∘ m

s2

4 5√4 10
−−

√

2 5√2 10
−−

√

اگر جرم و تندي جسمی را به ترتیب  و  برابر کنیم، انرژي جنبشی آن چند برابر می شود؟  1482
1
3

2
3

2
9

3
2

9
2

21)) ))

) از باالي سطح شیب دار رها می کنیم. کدام گزینه دربارة کار نیروي وزن و ) و بار دیگر از سطح ( مطابق شکل گلوله اي را یک بار از سطح (  149
قدرمطلق کار نیروي اصطکاك روي گلوله درست است؟ (اندازة نیروي اصطکاك در هر دو مسیر برابر است.)

12

> , >∣
∣Wf(2)

∣
∣

∣
∣Wf(1)

∣
∣ Wmg(1)

Wmg(2)

> , =∣
∣Wf(2)

∣
∣

∣
∣Wf(1)

∣
∣ Wmg(1)

Wmg(2)

> , >∣
∣Wf(1)

∣
∣

∣
∣Wf(2)

∣
∣ Wmg(2)

Wmg(1)

> , =∣
∣Wf(1)

∣
∣

∣
∣Wf(2)

∣
∣ Wmg(1)

Wmg(2)

توپی به جرم  را روي سطح افقی با تندي  پرتاب می کنیم. اگر اندازة نیروي اصطکاك بین توپ و سطح  باشد، جسم تا لحظۀ  150

توقف چند متر روي سطح می پیماید؟

3kg36
km

h
15N

5102040

2m

C

B

h

A

جسمی به جرم  مطابق شکل از نقطۀ  بدون تندي اولیه شروع به حرکت می کند و با تندي  به نقطۀ  می رسد، اگر قدرمطلق کار  151

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

0٫8kgA5
m

s
C

ABC22h(g = 10 )
N

kg

24

68

A

B

R m1
در شکل زیر جسمی به جرم  روي نیم دایره اي با تندي  از نقطۀ  شروع به حرکت می کند و با همان تندي از نقطۀ  عبور می کند. کار  152

نیروي اصطکاك در این جابجایی چند ژول است؟
5kgvAB

−5050

5π25π

اگر تندي جسمی چهار برابر گردد، تغییر انرژي جنبشی آن چند برابر انرژي جنبشی اولیه اش خواهد شد؟  153

161543

خودرویی به جرم  تن با سرعت  در حال حرکت است. انرژي جنبشی خودرو چند کیلو وات ساعت است؟  154272km/h

4 × 105400
1
9

9

اگر اتومبیلی  تندي خود را افزایش دهد، انرژي جنبشی اش  برابر می گردد. تندي نهایی اتومبیل چند متر بر ثانیه است؟  1554m/s4

16842
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اگر شخصی به جرم  با توان  از یک طناب آویزان در راستاي قائم باال برود، در مدت  چند متر باال می رود؟ (  156

(

80kg200W40s

g = 10m/s2

6m8m10m12m

ها حرکت می کند و انرژي جنبشی آن  است. پس از مدتی سرعت این جسم تغییر جسمی با سرعت  در جهت مثبت محور   157

ها به  می رسد. کار برایند نیروهاي وارد بر این جسم در این مدت چند ژول است؟ کرده و در جهت منفی محور 

10m/sx100J

x20m/s

−500−300300500

جسمی به جرم  بر روي یک سطح افقی قرار گرفته و بین جسم و سطح نیروي اصطکاك وجود دارد. نیروي خارجی  جسم  158

را به حرکت در می آورد و به تندي  می رساند. کار انجام شده توسط نیروي  در مدت زمانی که از حال سکون به تندي   می رسد:

کمتر از  است.   برابر  است.

به زاویۀ بین نیروي با جابه جایی بستگی دارد.  بیشتر از  است.

0٫5kgF = 100N

20
m

s
F20

m

s

100J100J

100JF ⃗ 

 

یک هواپیماي جنگنده مطابق شکل زیر، بمبی را از ارتفاع  رها می کند. اگر تندي جنگنده،  متر بر ثانیه باشد و بمب با سرعت  متر  159

بر ثانیه به زمین برخورد کند،  چند کیلومتر است؟ ( و از مقاومت هوا و کلیه نیروهاي اتالفی صرف نظر شود.)

h600800

hg = 10
N

kg

810

1420

توپی با تندي  از سطح زمین به سمت باال پرتاب می شود. با صرف نظر از اتالف انرژي در چه فاصله اي از سطح زمین برحسب متر، تندي  160

( آن به  می رسد؟(

8
m

s

4
m

s
g = 10

N

kg

0٫81٫42٫43٫6

گلوله اي را از ارتفاع  متري از سطح زمین با تندي اولیه  در راستاي قائم به طرف سطح زمین پرتاب می کنیم. در فاصله  (برحسب  161

متر) از سطح زمین، انرژي جنبشی گلوله  برابر انرژي جنبشی آن در نقطۀ آغازین پرتاب است.  چند متر است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود و 

(

126
m

s
h′

4h′

g = 10
N

kg

4٫67٫86٫63٫2

 B

A m1
600

مطابق شکل زیر، آونگ را از نقطه  با تندي اولیه  پرتاب می کنیم و آونگ با تندي  از پایین ترین نقطه مسیر می گذرد. هنگامی که  162

( در طرف مقابل تندي آونگ  می رسد، زاویه نخ با راستاي قائم چند درجه است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود و 

A2√ m

s
v

v
2
3

−−

√g = 10
N

kg

30

37

45

53

370

A

B
2m

 

مطابق شکل زیر، توپی به جرم  با تندي  از نقطه  مماس بر سطح شیبدار به طرف پایین پرتاب می شود. اگر اصطکاك بین سطح  163

( و جسم ناچیز باشد، نسبت تندي گلوله در نقطۀ  به تندي گلوله در میانه فاصلۀ  تا  کدام است؟ (

m2 3√ m

s
A

BABsin 37 = 0٫6, g = 10
N

kg

6√

2

3√

2

2 3√

3

2√

5
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کدام گزینه درست است؟  164

کار نیروي فنر برابر با تغییر انرژي پتانسیل کشسانی است.  کار نیروي وزن برابر با تغییر انرژي پتانسیل گرانشی است. 

در سامانۀ بالن در حال سقوط، کار نیروي جاذبه و مقاومت هوا مثبت است. 746(hp)هر اسب بخار  معادل  وات است. 

 

مجموعه نشان داده شده از حال سکون رها می شود. پس از آنکه فاصله وزنه ها به  می رسد. اگر  ژول انرژي تلف شود. سرعت وزنه ها به  165

( چند  می رسد؟( 

2m15
m

s
g = 10

m

s2

12

34

در راستاي قائم گلوله اي با سرعت  از سطح زمین به باال پرتاب می شود. اگر تا رسیدن به اوج، کار نیروي مقاومت هوا به اندازة   166

( باشد. ارتفاع اوج چند متر است؟ (جرم گلوله  است.) (

12
m

s
24J

2kgg = 10
m

s2

681216

درشرایطی که مقاومت هوا وجود دارد، گلوله اي با سرعت اولیه  از ارتفاع  سقوط می کند، پس از آنکه  متر پایین می آید،   167

( )( درصد از انرژي اولیه تلف می شود. سرعت در این مکان چند کیلومتر بر ساعت است؟ (

20
m

s
60m4040

m = 2kgg = 10
m

s2

3 15
−−

√5 23
−−

√
72 35

−−
√

5

25 15
−−

√

3

 

وقتی فنر فشرده شده مقابل رها می شود، با تغییر  انرژي پتانسیل کشسانی جعبه حداکثر تا چند سانتی متر روي سطح شیب دار باالتر  168

( می رود؟ (نیروي اصطکاك  فرض شود.)(

310J

300Ng = 10
m

s2

4060

80100

هواپیمایی به جرم  تن با تندي  از باند فرودگاه بلند می شود و در مدت یک دقیقه تندي آن دو برابر می شود و به ارتفاع  متري  169

از سطح زمین می رسد. در این یک دقیقه، کار نیروي وزن روي هواپیما چند ژول است و انرژي مکانیکی هواپیما چند ژول افزایش می یابد؟ 

 و  و  و  و 

6080
m

s
600

(g = 10 )
N

kg

3٫6 × 1089٫36 × 108
−3٫6 × 1082٫16 × 1083٫6 × 1082٫16 × 108

−3٫6 × 1089٫36 × 108

یک ماشین باالبر، براي باال بردن وزنه اي به جرم  تا ارتفاع معینی از سطح زمین  انرژي مصرف می کند. اگر این وزنه از ارتفاع  170

فوق بدون سرعت اولیه در شرایط خأل رها شود، با تندي  به زمین می رسد. بازده این ماشین چند درصد است؟ 

50kg2000J

8
m

s
(g = 10 )

N

kg

55607580

نام ترکیب هاي « » به ترتیب کدام است؟  171

اکسیژن دي کلرید، تتراکلرومتان و دي نیتروژن مونواکسید مونوکلرو دي اکسید، کربن تتراکلرید و نیتروژن دي اکسید

اکسیژن دي کلرید، تتراکلرومتان و دي نیتروژن مونواکسید کلر دي اکسید، کربن تتراکلرید و دي نیتروژن مونواکسید

O ,  CC  ,  ClN2 l4 O2
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چه تعداد از عبارت هاي زیر براي کامل کردن جملۀ «زمین در فضا همانند گوي فیروزه اي درون هاله اي از گازها در چرخش است، هاله اي که  172
.................. » صحیح است؟ 

آ) ساکنان زمین را از پرتوهاي خطرناك کیهانی محافظت می کند. 
ب) از توزیع آب در سرتاسر سیاره ي زمین جلوگیري می کند. 

پ) گرماي خورشید را در خود نگه می دارد. 
ت) سرشار از هواي پاك است. 

ث) نوع و رفتار اجزاي سازندة آن حیات ما را روي  سیاره ي زمین تحت تأثیر قرار می دهد.

1234

در نمودار تغییر دما و فشار برحسب افزایش ارتفاع، تغییر فشار برحسب ارتفاع  .................. و تغییر دما برحسب ارتفاع  .................. است.  173

نامنظم – صعودي صعودي – نامنظم نزولی – نامنظم نامنظم – نزولی  

چند مورد از عبارت هاي زیر، نادرست اند؟   174
الف) نافلز گوگرد در شرایط مناسب با رنگ شعله ي آبی می سوزد. 

ب) رنگ شعله ي حاصل از سوختن منیزیم، سفید است. 
پ) رنگ شعله ي حاصل از سوختن سدیم، آبی است. 

ت) آهن در شرایط مناسب با گاز اکسیژن می سوزد و رنگ شعله ي حاصل نارنجی است. 
ث) استفاده از آرگون در جوش کاري باعث استحکام و افزایش طول عمر فلز جوشکاري شده، می گردد.

1234

در تمام گزینه هاي زیر پس از موازنه، مجموع ضرایب واکنش دهنده ها و فرآورده ها با هم برابر است، به جز:  175

C + → C + OH4 O2 O2 H2CaC + NaF → NaCl + Cal2 F2

Al + F → A + Fee2 O3 l2 O3N + → NO + OH3 O2 H2

در واکنش  ، نسبت ضریب مولی فرآورده  به مجموع ضریب هاي مولی واکنش دهنده ها در معادله ي  176
موازنه شده آن برابر .................. است.

C + N → Caa3N2 H3 (N )H2 2

3
5

3
4

4
3

2
5

واکنش تهیه ي آمونیاك از گازهاي   و   یک واکنش  .................. بوده و با کاهش دماي مخلوط آن می توان گاز  .................. را به  177
صورت مایع جدا کرد.

برگشت ناپذیر -    برگشت ناپذیر -    برگشت پذیر -    برگشت پذیر -   

N2H2

NH3H2NH3N2

نسبت تعداد جفت الکترون هاي اشتراکی به جفت الکترون هاي غیراشتراکی در ساختار کدام مولکول، بزرگ تر از یک است؟  178

PCl3NH3CCl4N2 O4

، اگر جرم یک مول  برابر  گرم و جرم یک مول  و  به ترتیب برابر  و  در واکنش فرضی و موازنه شدة   179

 گرم باشد ضریب  کدام است؟

4A → bB + 2CA102BC46

135b

1234

، برابر است؟ شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي اتم مرکزي در کدام گونه با شمار آن ها در اتم مرکزي یون   180

   

BrO−
3

NCS−NO−
3PCl3BF3

18

تجربی _ 10510

ام اس بوك



براي تهیّه یک کیلوگرم مخلوط شیمیایی ویژه که باید  درصد جرم آن را نیتروژن تشکیل دهد، به ترتیب از راست به چپ، چند گرم آمونیوم  181
سولفات و چند گرم پتاسیم کلرید را باید با یکدیگر مخلوط کرد؟ 

( )

 

14

N = 14,O = 16,S = 32,Cl = 35٫5,K = 39 : g ⋅ mol−1

S + 2KCl → S + 2 Cl(N )H4 2
O4 K2 O4 N4

660, 340560, 440440, 560340, 660

با توجه به فرایند تولید هواي مایع از هواي پاك و جداسازي اجزاي سازنده آن، کدام موارد از مطالب زیر درست می باشد؟   182
الف ) در تولید هواي مایع، ابتدا کربن دي اکسید به شکل جامد از آن جدا می شود. 

ب ) هرگاه دماي هواي مایع را از  به  برسانیم، مخلوط مایع حاصل، حاوي نیتروژن، اکسیژن و آرگون خواهد بود. 

پ ) با تقطیر جزء به جزء به راحتی می توان اکسیژن با درصد خلوص  به دست آورد. 
ت ) گاز آرگون که گازي بی بو، بی رنگ و غیر سمی است، بالفاصله بعد از گاز نیتروژن از هواي مایع جدا می شود.

فقط ت ب، پ الف، ت الف، ب، پ 

− C200∘
− C190∘

100

چند مورد از عبارت هاي زیر صحیح است؟   183
الف) زنگار آهن متخلخل است، و سبب می شود تا بخار آب و اکسیژن به الیه هاي زیرین نفوذ کند و عالوه بر الیۀ سطحی باقیماندة فلز را نیز اکسید کند. 

) اکسید، جامدي با ساختار متراکم و پایدار می باشد.  ب) آهن (
پ) سیم هاي انتقال برق فشار قوي شامل مغزي آلومینیمی همراه با روکش فوالدي می باشند. 

ت) تشکیل آلومینیم اکسید در سطح فلز آلومینیم موجب مقاومت این فلز در برابر خوردگی می شود.

III

3142

پس از موازنۀ واکنش زیر، نسبت مجموع ضرایب فرآورده ها به مجموع ضرایب واکنش دهنده ها کدام است؟    184

B + NaOH → NaBr + NaBr + Or2 O3 H2

1
8
9

12
7

7
12

در ساختار لوویس .................. ، هر اتم کربن با .................. پیوند اشتراکی به اتم (هاي) کناري متصل شده است و مجموع شمار الکترون هاي  185
ظرفیتی این ترکیب با گاز .................. برابر است.

کربن مونوکسید - دو - نیتروژن  کربن مونوکسید - سه - نیتروژن  ) - دو - متان  اتین ( ) - سه - متان  C2اتین ( H2C2 H2

آ((ب((پ((

شکل زیر مربوط به واکنش سه فلز آلومینیوم، روي و آهن با محلول هیدروکلریک اسید است. کدام گزینه دربارة آن درست است؟  186

فلزي که سریع تر از دو فلز دیگر واکنش می دهد در هواي مرطوب خورده نمی شود.

کاتیون هاي تشکیل شده در دو ظرف (آ) و (ب) از آرایش گاز نجیب برخوردار نیستند.

فلزهاي موجود در شکل هاي (آ)، (ب) و (پ) به ترتیب آلومینیم، آهن و روي هستند.

از فلز به کار رفته در ظرف (ب) به عنوان روکش سیم فوالدي انتقال برق استفاده می شود.

187  مول از فلز  در شرایط مناسب با گاز فلوئور واکنش داده و ترکیب یونی  به جرم  گرم را تولید می کند. فلز  کدام

( است؟ (

0٫25MMaFb15٫5M

Ca = 40, K = 39, Mg = 24, F = 19, Li = 7 : g ⋅ mol−1

CaMgLiK

در کدام یک از واکنش هاي زیر، بخار آب تولید نمی شود؟  188

سوختن کربن مونوکسید سوختن کامل  سوختن ناقص  سوختن زغال سنگ 

در ساختار کدام گونه، پیوند سه گانه وجود دارد؟  189

CO
2−
3

NH +
4CN −NO−

3

19
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کدام یک از موارد زیر، جزء مالحظات توسعۀ پایدار نیست؟  190

مالحظات سیاسی  مالحظات زیست محیطی مالحظات اقتصادي  مالحظات اجتماعی 

چگالی گاز کلر در شرایط استاندارد کدام است؟   191(Cl : 35٫5 )
g

mol

1٫58
g

mol
2٫31

g

mol
2٫91

g

mol
3٫17

g

mol

چندمورد از واکنش هاي زیر صحیح هستند؟   192

 3 (g) + (g) 2N (l)H2 N2 − →−−−−
شرایط بھینھ

H2

2 (g) + (g) 2 O(g)H2 O2 − →−−−
کاتالیزگر

H2

2NO(g) + (g) → 2N (g)O2 O2

NO(g) + 2 (g) N (g) + (g)O2 − →−−−−
نور خورشید

O2 O3

1234

در اثر سوختن  مایع،  و  تولید می شود. اگر حجم گاز تولید شده در شرایط  برابر  لیتر باشد، حجم  (با  193

) چند میلی لیتر بوده است؟  چگالی 

CS2CO2SO2ST P16٫8CS2

1٫25
g

cm3
(S = 32, C = 12g ⋅ mo )l−1

30٫45٫615٫211٫2

با توجه به واکنش هاي روبه رو (پس از موازنه) چند مورد از مطالب زیر درست است؟   194

 

 آ) مجموع ضرایب مواد در هر دو واکنش یکسان و برابر  است. 

ب) ضریب استوکیومتري  دو برابر ضریب  است. 

) برابر با  است.  پ) مجموع ضرایب فرآورده ها پس از موازنه در واکنش (

) برابر یک است. ت) تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتري فرآورده ها و واکنش دهنده ها در واکنش (

1)KN O + +O3 −→
Δ

K2 O2 N2

2) + → C + OC3H8 O2 O2 H2

13

KNO3N2

18

2

4321

، جفت ، جفت الکترون هاي پیوندي و  در کدام ردیف هاي جدول زیر، داده هاي مربوط به ترکیب، درست است؟ (منظور از   195
الکترون هاي ناپیوندي روي اتم ها است.) 

 
 شمار فرمول شیمیایی نام ترکیب ردیف 

هیدروژن سیانید 

  سیلیسیم تترافلوئورید 

  نیتروژن دي اکسید

  آرسنیک تري برمید

p ⋅ en ⋅ e

p ⋅ e
p ⋅ e

n ⋅ e

1HCN44

2SiF441
12

3ON232
3

4AsBr333
10

3, 14, 23, 24, 1

20
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چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد هلیم درست است؟   196
الف) هلیم در جوشکاري، پرکردن کپسول هاي غواصی و خنک کردن قطعات الکترونیکی کاربرد دارد. 

ب) منابع زمینی هلیم از هواکره سرشارتر است. 

پ) حدود  درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد. 
ت) هلیم سبک ترین گاز نجیب، بی رنگ و بی بو است.

7

1234

اگر  گرم مخلوط خالص از  و  را گرما دهیم تا مطابق واکنش هاي زیر (موازنه نشده) تجزیه شوند، حجم گازهاي آزاد  197

شده از دو واکنش در شرایط  برابر با  خواهد بود. اختالف جرم  و  در مخلوط اولیه کدام است؟  

 

455CaCO3NaNO3

ST P78٫46CACO3NaNO3

NaN (s) → NaN (s) +O3 O2 O2

CaC (s) → CaO(s) + C (g)O3 O2

(Ca = 40, C = 12, O = 16)(Na = 23, N = 14 : gmo )l−1

55100200155

، به در واکنش پذیري  مجموع ضرایب استوکیومتري فراورده ها کدام است و براي تولید  لیتر گاز   198
چند لیتر گاز اکسیژن احتیاج داریم؟

N + → NO + OH3 O2 H230OH2

30 − 1025 − 2125 − 1030 − 21

گاز آزاد شده بر اثر تجزیۀ  گرم پتاسیم نیترات طبق واکنش موازنه نشدة  در  199

شرایط  را در محفظه اي جمع آوري می کنیم؛ سپس فشار گاز موجود در محفظه را به 2 اتمسفر می رسانیم و همچنین دماي آن را به  درجه

سلسیوس افزایش می دهیم. با استفاده از گاز موجود در محفظه، چند باکنک با حجم  میلی لیتر را می توان پر کرد؟ (

(

25٫25KN (s) O(s) + (g) + (g)O3 −→
Δ

K2 N2 O2

ST P273

400

O = 16 , N = 14 , K = 39 : g ⋅ mol−1

24254950

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   200
الف) در الیه هاي باالیی هواکره عالوه بر مولکول ها، اتم هاي مجزا و یون هاي مثبت و منفی وجود دارد. 

ب) در الیه اي از هواکره که تغییرات آب و هوایی در آن اتفاق می افتد، با افزایش ارتفاع دما و فشار هر دو کاهش می یابند. 

پ) حدود  درصد از حجم هواکره در الیۀ تروپوسفر قرار دارد. 
ت) همۀ گازهاي موجود در هواکره مرئی هستند. 

ث) گیاهان با بهره گیري از نور خورشید و دریافت مستقیم کربن دي اکسید و نیتروژن از هواکره اکسیژن موردنیاز جانداران را تولید می کنند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

75

4321

21
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