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ام اس بوك

در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟  1

ساغري چند شراب خورده بود و سورت مستی استیال یافت. 

اقوال پسندیده، مدروس گشته و حرص غالب و قناعت مغلوب. 

اگر خردمندي به قلعه پناه گیرد و ثقت افزاید، البته به عیبی منسوب نگردد. 

در چنین ورطه اي اگر نه تصّرفات والیت شیخ دستگیر او شود، خوف ذوال ایمان باشد. 

کدام آرایه در بیت زیر وجود ندارد؟   2
 خروشان دل خاك، در زیر نعل»  «همه تیغ و ساعد ز خون بود، لعل

تضاد تشبیه استعاره جناس

در گروه کلمات زیر چند واژه غلط معنی شده است؟   3
«نسیان: فراموشی / خور: زمین پست / مقري: معترف / َعَلم: درد و رنج / قرب: نزدیکی / رعب: شک و تردید / تواضع: فروتنی / سوله: سالن /

سردمدار: رئیس»

چهار سه دو یک

عبارت «اى چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟  4

که از باد و باران نیابد گزند   پی افکندم از نظم کاخی بلند 

یادگاري که بر این گنبد دّوار بماند   از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر  

که خوانند هر کس بر او آفرین   بماند بسی روزگاران چنین 

چو احوال پریشان روزگاران   سر زلفش ز باد نوبهاران 

در بیت زیر چند تشبیه دیده می شود؟   5
«مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید    طایر(=پرنده) اندیشه ام افتاد در دام هوس»

2345

در کدام بیت زمینه ملی و میهنی حماسه، دیده می شود؟  6

 برون تاخت اسب از میان سپاه  بجنبید رهام زان رزمگاه

 تو گویی که آهن همی بگسلند  بزرگان ایران گشاده دلند

 برآن سان که بودي به رسم کیان  بدو داد شاه اختر کاویان

 وزو شادمان شد دل گیو و طوس  به رزم اندرون کشته شد اشکبوس

واژة «قضا» در بیت زیر با همۀ گزینه ها به جز .................. یکسان است.    7
 قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام»  «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید

 همه عاقالن کور گردند و کر  قضا چون ز گردون فرو هشت پر

 تا آن چه دوشش فوت شد آن را کند این دم قضا  این جان پاره پاره را خوش پاره پاره مست کن

 فلک گفت احسنت و مه گفت زه  قضا گفت گیر و قدر گفت ده

 اي پس از سوءالقضا حسن القضا  راز بگشا اي علی مرتضی
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«شاد و بی غم بزي که شادي و غم / زود آیند و زود می گذرند» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  8

 چون راِه گنج بر همه کس آشکاره نیست  فرصت شمر طریقۀ رندي که این نشان

 هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور  گر چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعید

 دوستان دستی که کار از دست رفت  عشق در دل ماند و یار از دست رفت

 روز و شب ها تا سحر بگریستی  قدر غم گر چشم سر بگریستی

کدام گزینه درباره ي « اسرارالتوحید» درست است؟  9

نثر مسّجع دارد. نوشته ي محمدبن منور  است. نثر مصنوع و متکلف دارد. اثري از ابوسعید ابی الخیر است.

همۀ گزینه هاي زیر با بیت «گه نعره زدي بلبل گه جامه دریدي گل            با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها» قرابت معنایی دارند بجز گزینۀ  10
..................

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید  گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد

 در دل نیافت راه که آن جا مکان توست  هر شاهدي که در نظر آمد به دلبري

 تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند  تا گل روي ِ تو دیدم همه گل ها خارند

 که نیستم خبر از هر که در دو عالم هست  چنان به موي تو آشفته ام به بوي تو مست

مفهوم کدام بیت با بقیه تفاوت دارد؟  11

پس یکی بیش نیست آنچه صد است   چون ز یک جز یکی نشد صادر  

دردا که این معما شرح و بیان ندارد   هر شبنمی درین ره صد بحر آتشین است  

یقین می دان که نام او جنید و بایزید آید هر آن قطره کز این دریا به ظاهر صورتی یابد  

باز پیدا زین کثیر آن واحد یکتاستی    وحدت ذاتش تجلی کرد و شد کثرت عیان  

در کدام بیت واژة مشخص شده آرایۀ «ایهام» ندارد؟  12

گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد   

بگفتا چون زیم بی جان شیرین بگفت از دل جدا کن عشق شیرین  

گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست دي می شد و گفتم صنما عهد به جاي آر  

شعر سپید من روسیاه ماند که درفضاي تو به بی وزنی افتاد.

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  13

 همچو منصور خریدار سر دار شدم فارق از خود شدم و کوس انا الحق بزدم  

 در حلقۀ زلف کعبه زد دست  از جاي چو مار حلقه برجست

 دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی  سینه ماالمال درد است اي رفیقان مرهمی

 گشتیم و ندیدیم جز از رنج و محن  عمري ز پی کام دل و راحت تن

در کدام گزینه از شیوة بالغی استفاده نشده است؟  14

رفت بر این قاعده روزي سه چار  تاج سر گلبن و صحرا منم  کرد فراُمش ره و رفتاِر خویش  گشت یکی چشمه ز سنگی جدا 

در کدام بیت غلط امالیی دیده نمی شود؟  15

 فلک گفت احسنت و مه گفت زه »   « غذا گفت گیر و قدر گفت ده 

 خروشان دل خاك در زیر نعل »   « همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل 

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

 ملک آفرین گوي رزم شماست »   « فلک در شگفتی ز عظم شماست 

در کدام گزینه معنی مقابل همۀ واژه ها درست است؟  16

(پیرایه: زیور)   ،    (خیره: حیران)    ،   (صورت شدن: تصور کردن) (زهی: شگفتا)   ،   (فروغ:تاریکی)   ،    (گلبن: بوتۀ گل)

(هنگامه: غوغا)   ،     (یله: رها)   ،    (امارت: آباد کردن) (جافی: ظالم)   ،      (تیمار: غم)   ،    (مکاید: ج مکیدت)
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بیت کدام گزینه با سایر ابیات مفهوم مشترکی ندارد؟  17

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

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

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

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

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. «واو ربط» مشاهده می شود.  18

کز همه شیرین سخنی گوش ماند لیک چنان خیره و خاموش ماند  

رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور زین نمط آن مست شده از غرور  

تو دانی و تو دانی، آنچه خواهی نمی دانم نمی دانم الهی  

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش  

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   19
«تعلیقات و پیوست ها – مخزول و خوار – طمأنینه و آرامش – الجرم و به ناچار – استرهام و کمک خواستن – هلیم چرب و نرم – ملتفط و متوجه – طبع و

سرشت»

چهار سه دو یک

در عبارت «به شّدتی که از روزگار رسد نومید نباید بود» واژة «شّدت» به چه معناست؟  20

گستردگی زیادي سختی حرارت

نویسندة کتاب «من زنده ام»  .................. و سپیده کاشانی نام هنري  .................. است.  21

سیمین دانشور – سیمین دانشور          سیمین دانشور – سرور اعظم باکوچی معصومه آباد – سرور اعظم باکوچی معصومه آباد – سیمین دانشور

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  22

 ببخشا بر کسی کش زر نباشد  ایا پرلعل کرده جام زرین

 که ایزد در بیابانت دهد باز  تو نیکی می کن و در دجله انداز

 همی آفرین یابد از دهر بهر  ببخشد درم هر چه یابد ز دهر

 نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش  تعلیم ز اره گیر در امر معاش

چند تا از واژه هاي قافیۀ ابیات زیر وابسته گروه اسمی هستند و نه هسته؟   23
این گرگی شبان شما نیزبگذرد   الف) اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع  

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد ب) آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام    
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد   ج) چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد  

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد   د) وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب   

چهار سه دو یک

در عبارت زیر واژة «زینهار» به کدام معنا آمده است؟   24
«گفت: اگر زینهار دهی با تو راست بگویم»

تنبیه کردن هشدار دادن آگاه کردن امان دادن

در کدام گزینه معنی تمام واژه ها به ترتیب درست نیست؟  25

بازآمد، خوبرو (برگشت - زیبا رو) خیال، عشرت(فکر - خوش گذرانی) زلف، غصه (گیسو - اندوه)  حقه، هوس(فریب - سودا)

26  عّین الّصحیح للفراغ: 
 لُِکلِّ أسبوٍع ............... ایٍّام و لکلِّ سَنٍۀ .............. شهرًا.

  سّتۀ، اََحَد َعَشَر    سبع، إثنا َعَشَر    سبَعۀ، إثنتا َعَشرَة    سبعۀ، إثنا َعَشَر  
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حیح فی قراءة الکلمات من العبارات الّتالیۀ: 27  َعیِّن الصَّ

 «أفال ینظروَن إلی اإلبل کیف َخَلَقت؟»  کان ذو القرنین ُیحکُم مناطق واسعۀ من األرض! 

مم و استقِبلوه لعدالِته!  لّما استقرت األوضاُع ساَر بجیوشه نحو المناطق الغربّیۀ!   فأطاعه کثیٌر من االُّ

حیح: فی الترجمۀ:  28  َعیِّن الصَّ
ُمونه. ُمون ِمنه العلم و لَِمن ُتَعلِّ تواَضُعوا لَِمن َتَتَعلَّ

براي کسی که علم را به او یاد می دهید و براي کسی که از او دانش را فرا می گیرید، فروتنی کنید.   

نسبت به کسی که دانش را از او فرا گرفته اید و براي کسی که به او تعلیم داده اید، فروتن باشید.

براي کسی که از او دانش فرا می گیرید و براي کسی که به او تعلیم می دهید، فروتنی کنید.

براي کسی که به او دانش آموخته اید و نسبت به کسی که از او دانش آموخته اید، تواضع کنید.

ة: 29  َعیِّن َجوابًا کل حروفِه من الحرف الجارِّ

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

30  عیِّن العبارة الّتی لیَس فیها الخبر مضافًا:

را!   ُصدوُر األحراِر ُقبوُر األسراِر!   لِساُن الِقّط َمملوء بُغدٍد ُتفرز سائًال ُمطه 

روا ساعًۀ َعنه!   الَمکتبُۀ ُقرُب منزلنا فأذَهُب إلی ُهناَك کلَّ َیوٍم!    هذا َخلُق اهللا، فَتفکَّ

ِن المفهوَم اَألقرَب: َعیِّ  31

عالٌِم ُینَتَفُع بعلِمِه َخیٌر مْن َألِف عابٍد : الِعلُم َصیٌد و الکتابَُۀ قیٌد.   ؤال نِصُف الِعلم.   َمن قاَل َأنا عالٌِم َفُهو جاهٌل : ُحْسُن السِّ

ٌۀ.   کوت َذَهٌب و الکالُم ِفضَّ کوت َخیٌر مَن النََّدم َعَلی الکالِم : السِّ اَلنََّدُم َعَلی السِّ َوَجْدَت راِئَحَۀ الُودِّ ِإن َشممت ُرفاتی : َیوَم ال ینفُع ماٌل و ال بَنوَن. 

َأيُّ الِْفعَلْیِن بَِنفِس الصیغۀ؟  32

ال َتْجَعْل - ال َتْدُخلوا   زاَن - َأْنَزَل   ُأساِفُر - َأْوَجَد   نََمت - ُیْخِرُج  

میَر الُْمناِسَب: «َتساَقَطْت - کانا َیْغِرساِن - الُتْنِقْذَن» 33  ِانَْتِخِب الضَّ

 ِهَی - ُهما - أْنُتنَّ  أْنِت - ُهما - ُهنَّ  أْنِت - أْنُتما - ُهنَّ  ِهَی - أْنُتما - أْنُتنَّ 

یَن.» 34  إنَْتِخِب الِفعَلْیِن الْمناسَبْیِن لِلَفراَغْیِن: «َوشاَوَرُهم فی اَألمِر فإذا َعَزْمَت فـ .................. َعَلی اِهللا إنَّ اَهللا .................. الُمَتَوکلِّ

ْلَت - ال ُیِحبُّ  َتوّکْلَت - ُیِحبُّ  ْل - ال ُیِحبُّ  َتَوکَّ ْل - ُیِحبُّ  َتوکَّ  َتَوکَّ

35  ُهناَك نَواِقُص فی ُغرَفِۀ الُْفْنُدِق، َمِن الَْمْسؤول َعْن َتصلیحها؟

یائۀ  ُمشرُف اْلَخدماِت  عاِمُل التَّنظیِف  ائح   ُمهنِدُس الصَّ  السِّ

36  ما ِهَی الَکَلِمُۀ الّتی ُتکِمُل الِعباَرة: «إنَُّه طالٌِب .................. َسَیْنَجُح فی اإلمتحاِن.»

مِع  َتیُّار    َذکی   حادٌّ   ثقیُل السَّ

37  َعیِّن العباَرة التی توَجُد فیها َکِلمتاِن ُمتراِدفتاِن:

 ُهَو لَْم َیْرَتِکْب إثمًا إنَّما َذْنُبُه اْلوحیُد ُهَو الغیاُب یوَم اإلمتحاِن.   َمْن َعِمَل ِمْنُکم ُسوءاً بَِجهالٍَۀ ُثمَّ تاَب ِمْن بَعِده َفإنَُّه َغفوٌر رحیٌم.  

ْلقاِب.   لِم َو الَفساِد.   ال َتْلِمزوا َأْنَفَسُکم َو ال تنابَزوا باْألَ  کاَن َیْدُعو النَّاس إلَی التِّوحید َو ُمحاَربَِۀ الظُّ

38  َأيُّ ِصَفٍۀ َغیُر ُمناِسَبٍۀ لِـ: «کاَن ذوالَْقرنَْیِن َمِلکًا عاِدًال .................. .»

َسخیا صالِحًا داً ُمَوحِّ ناهبًا

بونَُۀ ُترِضُع ِصغاَرها.» بونَۀ» و «ِصغاَر» فی الِعباَرِة: «َالَْحیواناُت اللَّ 39  ما ُهَو الَْمَحلُّ اإلعرابی لُِکلٍّ ِمن: «اللَّ

مبتدأ - مضاف  صفت - مفعول  مضاف إلیه - مفعول  خبر - مضاف إلیه

40  ِانَتخِب الِْعباَرة الّتی ُتناِسبها الکلمۀ المکتوبۀ أمامها.

َر   َشَعَر بِالجوِع: هاَم  َشکَوَن ِمْن َألٍم: نُحَن  بِداَیُۀ النَّهار: ُغداة  َجَعَل ُکلَّ شیِء ُمْظلمًا: َمرَّ
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حیَح: 41  َعّین الصَّ

 أْعِطنی الَفتَّاحَۀ التی هناَك. اَلَفتَّاحۀ: اسُم المبالَغۀَ  إنَّ اهللاَّ َمعبوُدنا َفَتعُبُد بُِکلَّ إخالٍص. َمعبود: اسُم الفاِعل 

الح: اسُم الفاعل  َو الَّذین َیجَتِنبوَن َکبائَر اإلثِم و الَفواِحَش اذا فاغضبوا َیغِفروَن . اَلَفاحش: اسم الََمفعول  الُح َخیُر ِمَن اْلَوْحَدِة. الصِّ  اَْلَجلیُس الصِّ

42  عّین الّصحیح فی قراءِة الکلمات:

قوا!  رأیُت المعلَّمین فی الّصف و األوراق اإلمتحانیُّۀ بیدِهما!   یا أّیها المسلموَن، اعتَصموا بَحبِل اهللا و ال تفرَّ

 علی کلِّ واحٍد مّنا أّال نتَّخذ الهیَن اثنیَن فی الحیاة!  «و ال تقولوا لمن ُیقتُل فی سبیِل اِهللا أمواٌت» 

َئۀ ادَفع بِالَِّتی ِهَی َأحَسن فإذا الَّذي بَیَنَک َو بَیَنُه َعَداَوٌة َکَأنَُّه َولِیٌّ َحِمیٌم» یِّ عّین األصح و األدق «وَال َتسَتِوي الَحَسَنُۀ و َال السَّ  43

و نیکی با بدي یکسان نیست. [بدي را] به آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوست می گردد.

هرگز نیک و بد یکسان نیست؛ بدي را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است! 

نیکی و بدي یکسان نیست. [بدي را] دفع کن؛ ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی است [چنان شود] که گویی دوستی نزدیک و صمیمی است. 

نیکی و بدي برابر نیستند؛ [بدي را] به گونه اي که بهتر است دفع کن که آنگاه کسی که میان تو و او دشمنی هست، گویی دوستی صمیمی می شود.

44  عیِّن حرف «علی» یختلف فی المعنی:

 «و عباد الّرحمن یمشون علی األرض هونًا»   الثلج ینزل علی الجبال.  

 الحقیبُۀ علی المنضذِة الخشبّیۀ.   الّدهر یومان، یوم لک و یوم علیک.  

45  عّین العبارَة الّتی فیها فعالِن الَمجهوالِن:

 «ُقل إنّی ُأِمرُت أن أعبَد اهللا ُمخِلصًا له الّدین»   یا ایُّها النُّاس ُضرَب َمثٌل فاسَتمعوا لَه»  

 خاَطَبنا اُهللا َفنحُن ُخیِّرنا فی ُمحاربِۀ األعداِء!   الیوم ُیستخدم الکتاب الّذي اُنِزَل علی ُمسلمی العالِم!  

عّین العدد خبرًا:  46

علی الشجرة سبعۀ و عشرون عصفوراً.   عدد ثالثۀ الی عشرة َتلحقه التاء مع المذکر.  

العبادة عشرة اجزاء، تسعۀ اجزاء فی طلب الحالل.   کان علی الشجرة اثنتا عشرة تّفاحۀ.  

عّین (الضمیر) مجرورًا فی المحّل اإلعرابی:  47

هل یمکن أن یستفید البشُر یومَا من تلَک المعجزة؟   للغراب صوٌت یحّذر به بقِیۀ الحیوانات.  

وصل ذوالقرنین الی قوم فَدعاهم لإلیمان باهللا و حَکَمهم حّتی َهداهم.   ربّنا انّک َمن ُتدخل النار فقد أخزیَته و ما للظالمین لألنصار.  

عّین ما لیَس فیه الفعُل الَمجهوُل:  48

ُغِرَسِت اَألشجاُر فی الحدیقۀ الکبیرة.     . ُم المعلُّمات تلمیذاتهنَّ ُتَعلِّ

ُأحُتِرَم الناُس فی حفلِۀ عید میالِد اإلمام الثانی َعَشَر (عج).   ُتْنَزُل اَألمطاُر ِمن سماِء القریِۀ کثیراً.  

عّین غیر الصحیح َحَسب الحقیقۀ و الواقع:  49

ال التنظیف مسؤولوَن فی ِإستقبال ُضیوِف الُفندق.   ُعمُّ العاِصفۀ ریٌح شدیدة َتْنتِقُل بسرعٍۀ من مکاٍن إلی مکاٍن آَخر.  

الکالُب ُتساِعُد الشرطّی فی حفظ األمِن فی کثیٍر ِمَن المناطِق.   اَألْنُف ُعضٌو ال ُیمکُن شمُّ اَألزهاِر و الورود دونَُه.  

50  «إنّنا نَري الکثیر من البّط یسبح فی الماء البارد فی الّشتاء، و اإلنساُن لیس کذلک!»:

ما بسیاري از اردك ها را می یابیم که در آب سرد زمستان شنا می کنند، در حالی که انسان چنین نیست! 

اردك هاي زیادي را می بینیم که در سرماي زمستان در آب شنا می کنند، و حال آنکه انسان چنین نمی باشد!

ما بسیاري از اردك ها را می بینیم که در زمستان در آب سرد شنا می کنند، و حال آنکه انسان این چنین نیست! 

اردك هاي زیادي را می یابیم که در زمستان سرد در آب شنا می کنند، در حالی که انسان این چنین نمی باشد!

شاهدي که در طول زندگی همواره مراقب انسان ها بوده است همان   .................. هستند و شاهد و ناظر بر همۀ پیامبران و امت هاي ..................  51
است  و آیۀ شریفۀ «یعلمون ما تفعلون» بیانگر  .................. است.

فرشتگان – پیامبر اکرم(ص) – دومین فرشتگان – پیامبر اکرم(ص) – اولین

پیامبران و امامان – فرشتگان – اولین پیامبران و امامان – فرشتگان – دومین
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در عهد بستن با خدا ناخشنودي خداوند معلوِل .................. است و خشنودي او نتیجۀ .................. است.  52

وادار شدن به عقب نشینی در مقابل مشکالت – نسپردن سرنوشت خویش به دست حوادث

ظلم به خود و قدم گذاشتن در مسیر هالکت – گام بر داشتن در مسیر سعادت و خوشبختی خود

وادار شدن به عقب نشینی در مشکالت – گام بر داشتن در مسیر سعادت و خوشبختی خود

ظلم به خود و قدم گذاشتن در مسیر هالکت – نسپردن سرنوشت خویش به دست حوادث

«زنده شدن ُعَزیر نبی پس از یک صد سال» و «میّسر نبودن دریافت پاداش کارهاي نیک به واسطۀ عمر محدود» به ترتیب موضوع .................. و  53
.................. براساس .................. و .................. را بیان می کند.

ضرورت - امکان- پیدایش نخستین انسان - حکمت الهی ضرورت- امکان - بیان نمونه هایی از زنده شدن انسان - حکمت الهی 

امکان - ضرورت- بیان نمونه هایی از زنده شدن انسان ها - عدل الهی امکان - ضرورت- پیدایش نخستین انسان - عدل الهی

در کدام آیه، خداوند به نحو استفهام انکاري از منکرین معاد می پرسد آفرینش انسان و جهان بی هدف نخواهد بود؟  54

ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لَیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى یْوِم اْلِقیاَمِۀ»   «َأْم نَْجَعل الُمّتقین کالُفّجار»    «اهللاَّ

الَِحاِت»    «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَیَنا َال ُتْرَجُعوَن»   «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

از دقت در دو آیۀ شریفۀ: «براي ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده  55
را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آن ها را براي نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست.» به .................. وقوع معاد در بُعد .................. پی

می بریم. (با تغییر)

ضرورت - روحانی که بخش ثابت وجود انسان و بري از تغییر و تحول است. 

ضرورت - آفرینش مجّدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن. 

امکان - روحانی که بخش ثابت وجود انسان و بري از تغییر و تحول است.

امکان - آفرینش مجّدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن. 

وصول هدف نهایی که همان تقرب به خداي بزرگ است، .................. را می طلبد و آیۀ شریفۀ .................. مؤید این مطلب است.  56

ماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقنا هما اّال بالحق»  برنامه ریزي و نادیده گرفتن اهداف دنیوي - «و ما خلقنا السَّ

نیا و اآلخرة»  برنامه ریزي و نادیده گرفتن اهداف دنیوي - «من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهللا ثواب الدُّ

نیا و اآلخرة»   همت بزرگ و ارادة محکم - «من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهللا ثواب الدُّ

ماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقنا هما اّال بالحق»  همت بزرگ و ارادة محکم - «و ما خلقنا السَّ

با چه چیزي تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد و وضع کنونی تغییر می کند؟ (با تغییر)  57

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

از آن به مظهر جمال و زیبایی تعبیر کرده اند؟ (با تغییر)  58

انسان بهار زن طبیعت

بنا بر آیۀ قرآن، عمل صالح باید با مقدمۀ ایمان به خدا و .................. همراه شود تا عالوه  بر رفع خوف، رفع .................. را هم به دنبال داشته باشد.  59

ایمان به آخرت - حزن  ایمان به آخرت - ناامیدي  ایمان به پیامبر (ص) -حزن ایمان به پیامبر (ص) - ناامیدي 

با گام برداشتن به سوي چه چیزي رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاري او میّسر می شود و اولین گام در این حرکت کدام یک می باشد؟  60

تقرب به خدا - خداشناسی   خداشناسی - عبودیت   تقرب به خدا - خودشناسی   خداشناسی - خودشناسی 

عکس العمل انسان پس از وقوف بر عملکرد نادرستش در دنیا در کدام آیۀ شریفه ترسیم گردیده است؟  61

«قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت»   ر»   «ینبؤا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اَخَّ

«وقالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا نموت»   «کّال انّها کلمه ُهَو قائلها و من ورائهم برزّخ»  

اگر از قرآن  بپرسیم که پیروي از دستورات خداوند چه نتایجی براي دوست داران او به دنبال دارد چه خواهد گفت؟  62

"یحبونهم کحب اّهللا"   "فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون"   "اشد حبا ّهللا"   "یحببکم اّهللا و یغفرلکم ذنوبکم"  
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توجیه برخی افراد که مّدعی دوستی با خدا هستند؛ اّما از خداوند پیروي نمی کنند؛ با چه عبارتی بیان می شود و نسبت آن با آیۀ شریفه  (ُقل إن ُکنُتم  63
ُتِحبَّون اّهللا َفاتَِّبعونی)  کدام است؟

قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد – سنخیت ندارد.

قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد – منافات ندارد.

آنچه اهمیت دارد، ظاهر انسان است، نه درون و باطن او – سنخیت ندارد.

آنچه اهمیت دارد، ظاهر انسان است، نه درون و باطن او – منافات ندارد.

صادقانه گفتن کدام یک از اذکار و اقوال نماز منجر به دل کندن از مسیر هاي نا سالم در زندگی می شود و تکرار درست نماز به تدریج انسان را به  64
کدام مرتبه می رساند؟

 اهدنا الصراط المستقیم  - تسلط غیر المغضوب علیهم و ال الضالین  - تقوا

 اباك نعبد و ایاك نستعین  - تقوا  صراط الذین انعمت علیهم  - تسلط

مددرسان انسان در پیمودن راه حق چیست و هدف و مسیر حرکت هر کس با چه چیزي هماهنگ است؟  65

پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوز همراه با کتاب راهنما - توانایی ها و سرمایه هایش

اختیار - توانایی ها و سرمایه هایش

اختیار - میزان گرایشش به خیر و نیکی ها

پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوز همراه با کتاب راهنما - میزان گرایشش به خیر و نیکی ها

تسهیل دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا از طریق چه کسانی است؟ این منش برخاسته از چیست؟  66

خداپرستان حقیقی - بی اشتیاقی به زندگی پست دنیوي  خداپرستان حقیقی - نهراسیدن از مرگ 

باهوش ترین مومنان - بی اشتیاقی به زندگی پست دنیوي باهوش ترین مومنان - نهراسیدن از مرگ 

با تدبر در کالم امام کاظم (ع)، ایشان ضرورت کدام یک از اقدامات در مسیر برنامه ریزي جهت رسیدن به هدف را تبیین می کنند؟  67

مراقبت محاسبه و ارزیابی عهد و پیمان تصمیم و عزم براي حرکت

پاسخ سواالت زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟   68
الف) چرا وجود الگو براي حرکت در مسیر هدف بسیار ضروري است؟ 

ب) پیروي از اهل  بیت چه ثمره اي دارد؟

نشان دادن راه موفقیت به انسان - موجب رستگاري و نجات انسان موجب رستگاري و نجات انسان - نشان دادن راه موفقیت به انسان

موجب تقویت عزم و اراده در انسان - جلوگیري از گسیختگی تصمیم ها و کارها جلوگیري از گسیختگی تصمیم ها و کارها - موجب تقویت عزم و اراده در انسان

هر یک از رفتار هاي ما در نظر خداوند به ترتیب چگونه است؟   69
آراستگی و زیبایی 

ژولیده نشان دادن خود 
خود آرایی براي جلب توجه دیگران

دوست دارد - بدش می آید - جنگ با خود می داند دوست دارد - جاهالنه می داند - جاهالنه می داند

تحسین می کند - جاهالنه می داند - جنگ با خود می داند تحسین می کند - بدش می آید - جاهالنه می داند 

انجام بسیاري از فعالیت هاي انسان معلول کدام گرایش انسان است؟ وقوع کدام امر پاسخگوي این گرایش است؟ تحقق این امر بیانگر کدام  70
صفت الهی است؟

بقا و جاودانگی - معاد - حکمت  بقا و جاودانگی - مرگ - عدل  بی نهایت طلبی - مرگ - عدل  بی نهایت طلبی - معاد - حکمت 
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کدام مستند وحیانی نافی «ناسازگاري حجاب و آزادي زنان» است؟   71
الف) عفت حضرت مریم و حضور در معابد همگانی جهت پرستش 

ب) عفت دختران حضرت شعیب در حال چوپانی در جمع مردان 
ج) حضور زنان مسلمان در زمان پیامبر در پشت جبهه هاي جنگ 

د) حضور زنان مسلمان در دانشگاه ها و مراکز علمی و اجتماعی

الف - ج  ج - د  ب - د  الف - ب 

امام کاظم (ع) در پاسخ برادرشان چه نکاتی را مشخص نمودند؟  72

حدود حجاب - پوشاندن تمام بدن به جز چهره و دست تا مچ  حدود حجاب - پوشناندن سر و گریبان و گردن 

فلسفۀ حجاب - پوشاندن سر و گریبان و گردن  فلسفۀ حجاب - پوشاندن تمام بدن به جز چهره و دست تا مچ 

پس از دادن نامۀ اعمال، چه واقعه اي اتفاق می افتد؟ چرا؟  73

حضور شاهدان و گواهان - چون با تابیدن نور، حقیقت اسرار و حقایق آشکار می شود. 

حضور شاهدان و گواهان - چون عده اي دست به انکار اعمال ناشایست خود می زنند. 

برپا شدن دادگاه عدل الهی - چون عده اي دست به انکار اعمال ناشایست خود می زنند.

برپا شدن دادگاه عدل الهی - چون با تابیدن نور، حقیقت اسرار و حقایق آشکار می شود.

چند مورد از موارد زیر به نادرستی بیان شده اند؟   74
الف) قبل از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوي جهنم رانده می شوند. 

ب) رابطۀ میان عمل و جزا را می توان به دو گونه در نظر گرفت: طبیعی و قراردادي. 
ج) بهشتیان با خدا همصحبت اند و به جملۀ «خدایا تو پاك و منزهی» مترنم اند.

هیچ مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

کدام یک از عبارات زیر، از راه هاي فریب شیطان نیست؟  75

سرگرم کردن انسان به آرزوهاي سراب گونۀ دنیایی غافل کردن از خدا و یاد او

ایجاد کینه و دشمنی میان مردم ایجاد دوگانگی در تعالیم انبیا

76  Which sentence doesn’t have a rising intonation?

Could you please speak more clearly? Ryan is talking more loudly than everyone.

Is he interested in taking photos? Are you going to visit your relatives?

77  Fire destroyed an area of forest the  ..................  of Texas.

Long large size amount

78  The moon’s  ..................  around the earth takes less than a month.

plasma   ring  orbit  rock

79  A:"Has he bought the paint?"     B:"Yes. He .................. decorating soon."

will start started is going to start  is started  

80  A: What  .................. when you heard the news?        B: I was having lunch.

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

81  Which sentence is grammatically correct?

I am not liking reading newspapers. I was thinking about my next holiday.

Unfortunately, he wasn’t remembering my name. I am wanting to go to the cinema tonight.

82  When children grow up their personality changes. They  .................. in a different way.

express believe develop behave  
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83  Human knowledge  .................. in all areas with scientists’ hard work.

invents states develops behaves

84  Our Holy Prophet (PBUH) asked Muslims to seek knowledge from the  .................. to the grave.

moment history cradle memory

85  The brave firefighters  .................. out of their cars to put out the fire.

drove rode jumped walked

86  Which sentence has a spelling error?

He plays the piano only for his entertainment.  International tourists travel abroad.

The translater can speak four languages. Everyone should respect other people’s culture.

87  Sometimes it is difficult to find healthy food when you travel. .................. , the prices of foods may
be so high.

But So Besides Still

88  The streets are very quiet at .................. .

Sunday mornings night  the morning winter

89  Some brighter stars are quite easy to .................. even with a small telescope

forget build locate enjoy

90  The first question in the exam was very difficult, but the .................. were easy.

surf junk rest sense

91  We are not sure about our destination for our summer vacation. Do you have any .................. ?

entertainment obligation creation suggestion

92  For more information on healthy eating and exercise, please get online and visit our .................. .

orbit website guest host

93  The Persian lion .................. about 75 years ago because humans destroyed their homes, so we
are not able to see any of them now.

killed died out destroyed injured

94  Some children in this country are showing signs of short height, not because they don’t have
enough to eat, but because they eat so much  .................. food.

familiar dry comfortable  junk

95  Many people think this is .................. job one ever can choose.

the most dangerous dangerous more dangerous than very dangerous

96  My uncle went to work  .................. 7:00  .................. the evening.

in / in at / at in / at at / in

97  I just want to see if Martha left me a note or if there's any .................. to what's going on.

science development operation hint

98  The family gets almost all the red meat it needs for a whole year during ……………… season.

hunting planning dividing hoping
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99  Following the rich man’s death, his wife, who was just 27, ……………… Wiltshire and returned home
to America.

felt quit grew took

100  These days, my friend, Mike Nolan, is very excited about the  .................. of playing for England’s
first team.

nationality generosity personality possibility

، معادلۀ درجۀ دوم  فاقد ریشۀ حقیقی است؟ به ازاي کدام مجموعه مقادیر   101m2 + (m+ 1)x+ m+ 2 = 0x2 1

2
−3 < m < 5−3 < m < 4−2 < m < 4−1 < m < 5

مجموعۀ جواب نامعادلۀ  ، به صورت کدام بازه ها است؟  1022x+ 1 − |x− 2| > + 1∣∣x
2 ∣∣

(−2, 1)(−1, 1)(−1, 2)(1, 2)

کدام توصیف براي مجموعه ي  مناسب است؟  103

مجموعه ي اعداد حقیقی و بزرگ تر از  مجموعه ي اعداد کسري و صحیح بزرگ تر از 

مجموعه ي اعداد صحیح و بزرگ تراز  مجموعه ي اعداد کسري بزرگ تر از 

{x|x > 1}

11

11

، مجموعه ي  چند عضو دارد؟ اگر  و   104A = {0, 1, 2, 3, ⋯ , 30}B = {x|x = 3n + 1,n ∈ N}A ∩ B

9103031

...
تعداد دایره هاي شکل دوازدهم الگوي زیر کدام است؟  105

144169

196221

جمله ي عمومی دنباله ي  کدام است؟  1062, −2, −6, −10, ⋯

= 6 − 4ntn= 3 − 4ntn= 3n − 1tn= 3n + 1tn

دنباله ي هندسی  غیر نزولی است. مجموع شش جمله ي اول آن کدام است؟  1072,x, , ⋯
1
2

41
32

21
16

11
8

23
16

در یک دنبالۀ حسابی، جمالت اول، نهم و چهل و نهم به ترتیب جمالت متوالی یک دنبالۀ هندسی هستند. قدر نسبت دنبالۀ هندسی کدام است؟  108

4567

اگر  باشد، آنگاه  کدام است؟  109+ |2 − a| = aa − 3
− −−−−

√a

10742

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  110= 3x
0٫246

x
0٫738

392781

حاصل عبارت  کدام است؟  111
+5 + 7√

− −−−−−
√ 5 − 7√

− −−−−−
√

−5 + 7√
− −−−−−

√ 5 − 7√
− −−−−−

√

5 + 3 2√

7
5 + 37√ 14−−√

7
5 − 3 2√

7
5 − 37√ 14−−√

7

بزرگترین عدد طبیعی  که در نامساوي  صادق است کدام است؟  112n<n
200 5300

891011
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مساحت مستطیلی  واحد مربع و عرض آن  است، طول آن چند واحد است؟  11312 − 3√

1 + 3√4 − 3√2 + 3√3 − 3√

در معادله ي درجه دوم  بزرگ ترین جواب  کدام است؟  114+ 2 (x − 1) = 6(x − 1) 2 3√x

4 − 3√2 − 3√3√2 3√

مجموع ریشه هاي حقیقی معادله  کدام است؟  115− 18( + x) + 72 = 0( + x)x2 2
x2

−4−224

در معادله ي  حاصل ضرب ریشه ها کدام است؟  116+ = 3
x

x − 2
1
x

1
2

2
3

12

مجموع همۀ مقادیر  که به ازاي آن ها معادلۀ  ریشۀ مضاعف دارد، کدام است؟  117a(a − 1) + (a − 8)x + a + 7 = 0x2

4 1
3

−
40
3

21

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام بازه است؟  118− 2x < x∣∣x
2 ∣∣

(0, 1)(0, 3)(1, 2)(1, 3)

c
2
3
4 d

9

3
12

اگر شکل روبه رو نمایش پیکانی تابع خطی  باشد؛آنگاه حاصل   کدام است؟  119f(x)−c2 d2

9−11

10−10

فرض کنید اعداد حقیقی  و  در روابط زیر صدق می کنند:   120

 در این صورت کسر  چند مقدار مختلف را می توان بپذیرد؟

بی نهایت

b ، ac

2a + b + c = 0 , ab + ac + bc = 0
+ 1a2

+ + 1b2 c2

123

2

2 41_

شکل روبه رو نمودار تابع  است. دامنه تابع  کدام است؟  121y = f(x)y = f(x) − 2x − 2
− −−−−−−−−−−

√

[2, 4][0, 2]

[−1, 2][0, 4]

اگر   و  جمالت متوالی یک دنبالۀ هندسی باشند، حاصل  برابر کدام است؟  122c ، b ، ad(a − c + (c − b + (d − b)2 )2 )2

(a − d)2(a − d
1
2

)22(a − d)2(a + d)2

اگر  باشد، حاصل عبارت  کدام است؟  123− = 5x−−√
1
x−−√

x −x−−√
1

x x−−√

10024584140
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4 2

4
3

2__

نمودار به شکل روبه رو است. مقدار  چند است؟  124

صفر

ff(−f(2)) + f(2f(0))

4

3

2

اگر  و  دو عدد گویا باشند، شرط الزم براي این که  گویا باشد، کدام است؟  125ab−
a( + 1)3√

− 13√

b( − 1)3√

+ 13√

a = −ba = ba =
1
b

a = −
1
b

126  قرص نان را بین  نفر تقسیم می کنیم؛ به طوري که سهم هاي دریافت شده، دنبالۀ حسابی تشکیل دهند و  مجموع سه سهم بزرگ تر،

مساوي مجموع دو سهم کوچک تر باشد. در این صورت مجموع بزرگ ترین و کوچک ترین جمالت این دنباله کدام است؟

1005
1
3

35454050

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  127

صفر

+ = 3x + 2
− −−−−

√ x − 4
− −−−−

√−x + 2
− −−−−

√ x − 4
− −−−−

√

12−1

در مدل سازي یک مسأله و تبدیل آن به یک معادلۀ درجۀ دوم که ضریب بزرگ ترین درجۀ آن یک است، ابتدا فقط در مقدار ضریب ثابت  128

معادله اشتباه شد و ریشه هاي  و  به دست آمد. سپس فقط در ضریب جملۀ درجۀ اول اشتباه شد و ریشه هاي  و  به دست آمد. معادلۀ صحیح
این مدل سازي کدام است؟

3−54−12

+ 8x − 15 = 0x2+ 2x + 48 = 0x2− 8x − 15 = 0x2+ 2x − 48 = 0x2

نمودار سهمی  کدام است؟  129

             

y = 3(x + 5)(4 − x)

مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  بازة  است. مقدار  کدام است؟  130| − 2| ≤ 3
2x − 1

3
[a, b]a + b

6789

در مورد روزنه هاي آبی، کدام عبارت نادرست است؟  131

با افزایش فشار ریشه اي باز می شوند. در حاشیه ي برگ الدن قرار دارند.

با افزایش فشار ریشه اي به تعریق کمک می کنند. در انتهاي آوندهاي چوبی قرار دارند.

کدام گزینه از لحاظ علمی نادرست است؟  132

ویژگی هاي حیات در سطح یاخته پدیدار می شود. یاخته ها واحد ساختاري و عملی حیات هستند.

همۀ یاخته هاي زنده داراي غشاء هستند. اندامک ها پایین ترین سطح سازمان یابی حیات هستند.

بیش ترین تعداد مولکول هاي شرکت کننده در  ساختار غشاء کدام است؟  133

کربوهیدرات کلسترول   پروتئین فسفولیپید

اکسیژن به چه صورتی از  عرض غشاي یاخته عبور می کند؟  134

آندوسیتوز انتشار ساده  انتقال فعال انتشار تسهیل شده
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ممکن نیست در  بافت پیوندي سست؛ ..................  135

رشته هاي کالژن دیده شود. رشته هاي پروتئینی ارتجاعی دیده شود.  

غشاي پایه دیده شود. گلیکوپروتئین دیده شود.

چند مورد از موارد زیر جملۀ مورد نظر را به درستی تکمیل می کنند؟    136
بافتی که بزرگ ترین ذخیرة انرژي در بدن است؛ ..................  

الف) نوعی بافت پوششی است. 
ب) نوعی بافت پیوندي است. 

ج) نقش ضربه گیر نیز دارد. 
د) فاقد یاخته می باشد.

1234

در مورد شکل روبه رو کدام یک از موارد، درست نیست؟  137

این فرایند، عبور مولکول هاي بزرگ پروتئینی از عرض غشاء را نشان می دهد.

براي انجام این فرایند، تشکیل کیسه هاي غشایی و صرف انرژي  مورد نیاز است.

در این فرایند، پروتئین هاي غشایی، به نقل و انتقال مواد کمک می کنند.

این فرایند برخالف شیب غلظت هم می تواند اتفاق بیفتد.

ATP

در لوله ي گوارش انسان، الیه .................. نسبت به الیه .................. ، .................. است.  138

ماهیچه اي – زیرمخاطی – داخلی تر مخاطی – زیرمخاطی – خارجی تر ماهیچه اي – زیرمخاطی – خارجی تر زیرمخاطی – مخاطی – داخلی تر

A E

B

C

D

در ارتباط با شکل مقابل کدام مورد به نادرستی نام گذاري شده است؟  139

 و  دریچه هاي بین دهلیزها و بطن ها

 و  دریچه هاي سرخرگی

 دریچۀ سینی آئورتی

 دریچۀ سه لختی

AD

BC

B

D

نوع بافت ماهیچه اي در کدام یک از بخش هاي زیر با بقیه متفاوت است؟  140

بنداره انتهاي رودة باریک ماهیچه ي مخاطی پیلور بنداره خارجی مخرج 

چند مورد را در غشاء وزیکول حاوي میکروب بلعیده شده توسط ماکروفاژ می توان یافت؟   141
الف) گلیکو لپیید در سطح خارجی    ب) پروتئین سطحی در الیه خارجی 
ج) کلسترول در الیه داخلی                 د) هیدرات کربن در سطح داخلی

1234 مورد مورد مورد مورد 

در مورد تخلیۀ ادرار چند مورد درست است؟   142
الف) علت پیش رانده شدن ادرار در میزراه، حرکات کرمی ماهیچه هاي صاف دیوارة میزراه می باشد. 

ب) وقتی ادرار از طریق میزناي وارد مثانه شد، دریچه اي روي دهانۀ میزناي قرار دارد، که مانع برگشت ادرار به میزناي می شود. 
پ) مثانه، ماهیچه اي صاف و کیسه اي است که محل ذخیرة موقتی ادرار است. 

ت) بندارة داخلی میزراه، می تواند در بزرگسالی به صورت ارادي، مانع خروج ادرار شود.

1234

در .................. به علت .................. آب، حجم کریچه .................. می یابد و پروتوپالست از دیواره .................. می شوند.  143

پالسمولیز - کاهش - کاهش - دور پالسمولیز - افزایش - کاهش - نزدیک

تورژسانس - کاهش - کاهش - نزدیک تورژسانس - افزایش - کاهش - دور
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کدام یک از یاخته هاي زیر، فاقد هسته و زنده است؟  144

تراکئید (نایدیسی) یاختۀ آبکشی یاختۀ همراه عنصر آوندي

دربارة ذره هاي میوة گالبی کدام گزینه صحیح نیست؟  145

یاخته هاي این ذره ها، دیوارة پسین ضخیمی دارند. یاخته هاي این ذره ها کوتاه و کروي است.

از این مواد، در تولید طناب و پارچه استفاده می شود. این یاخته ها، باعث استحکام اندام می شود.

در بخش کیسه اي شکل لوله ي گوارش انسان، ..................   146

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

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

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

هر حفره، ترشحات چند غده را دریافت می کند. 

چه تعداد از موارد زیر درست است؟   147
الف) تعداد رگ هاي متصل به دهلیز چپ بیشتر از رگ هاي متصل به دهلیز راست قلب است. 

ب) در باز و بسته شدن دریچه هاي قلب، اعصاب به صورت مستقیم نقش دارند. 

ج) غذا و  سلول هاي ماهیچه اي دهلیز چپ در مسیر گردش خون ششی تأمین می شود.

صفر

O2

123

 

باتوجه به شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟  148

ساقۀ آنها برخالف گیاه سس به رنگ گیاه تک لپه است.

این گیاهان برخالف گل جالیز، فاقد اندام مکنده اند.

جاندارانی که نیتروژن آنها را تأمین می کنند، لزومًا در خاك زندگی نمی کنند.

خود جانداران تأمین کنندة نیتروژن این گیاهان، به درون کوزة آنها می افتند.

وزن یک تکه از بافت گیاهی در آب مقطر، آب معمولی و آب نمک در مقایسه با هم چگونه است؟  149

آب مقطر= آب معمولی > آب نمک آب مقطر= آب معمولی < آب نمک آب نمک < آب معمولی < آب مقطر آب مقطر < آب معمولی < آب نمک

سلول هاي آوند آبکشی و سلول هاي آوند چوبی به ترتیب با کدام سلول ها داراي وجه مشترك هستند؟  150

سلول هاي مریستمی – فیبر سلول هاي پوششی دیوارة رگ ها – اسکلرانشیم

گلبول هاي قرمز – اسکرانشیم گلبول هاي قرمز بالغ – سلول هاي شاخی پوست 

 

کدام مورد دربارة شکل داده شده درست می باشد؟  151

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

غشاي پایه در آن ها ناقص است.

منافذ در این مویرگ توسط الیۀ پروتئین پوشیده شده.

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

1 2

با توجه به شکل داده شده، کدام گزینه نادرست است؟  152

)، دو بطن وجود دارد. ) همانند  شکل ( در شکل (

شکل  و  در جانوران غیر از ماهی ها دیده می شود.

گردش خون در هر دو از نوع مضاعف است.

) دارد. ) قلب یک حفره کمتر از  شکل ( در شکل (

12

(1)(2)

12

14

تجربی _ 20210

ام اس بوك



با توجه به عبارت زیر، کدام گزینه درست است؟   153
«شش ریشه ها برخالف ریشۀ گیاهان تک لپه،  .................. .»

نسبت به مایع ها به طور کامل نفوذناپذیرند.

رشد بیشتر آن ها تأثیري به میزان لیپید موجود در سطح درخت ندارد.

فاقد یاخته هایی با توانایی تغییر میزان عبور هوا هستند.

در صورت افزایش تقسیم یاخته هایی با هستۀ بزرگ، در درختشان نیاز به شکافتگی هاي پوست بیشتر می شود. 

در ریشه، ساقه و برگ گیاهان داراي  .................. می توان  .................. را مشاهده کرد.  154

شش ریشه- آرایش با فاصلۀ زیاد یاخته هاي کالنشیمی براي ذخیرة هوا  

اندام هایی با یاخته هاي کروموپالست دار- آرایش در هم فشردة یاخته هاي تمایز یافتۀ روپوستی  

رشد پسین- سلول هاي با عمدة فعالیت فتوسنتزي در مرکز گیاه.

استوانۀ آوندي- در مرکزي ترین قسمت، قطورترین یاخته هاي هدایت کنندة مواد  

طی فرآیند تورم  ..................  155

بخشی از دیواره که با تشکیل آن رشد یاخته متوقف می شود، قطعًا دچار افزایش اندازه می شود.

رشد بخش هاي غیر سبز نسبت به بخش هاي سبز به مقدار کمتري انجام می شود.

فعالیت کانال هاي بین یاخته اي برخالف فعالیت ساختارهاي موجود درالن، افزایش می باشد.

افزایش غلظت سیتوپالسم یاخته همانند افزایش غلظت کریچه ها، باعث ورود آب بیشتر به یاخته می شوند.

در پالسمودسم  .................. الن،  ..................  156

همانند – قطعًا بخشی از دیواره، که تراکم بیشتري، نسبت به الیۀ ایجاد شده توسط یاخته، در هنگام تقسیم هسته، دارد، مشاهده می شود.

همانند – عبور یون هاي فسفات برخالف ترکیبات پروتئینی مورد نیاز یاخته ها، اتفاق می افتد.

برخالف – تمام قسمت هاي بخشی از یاخته که وظیفۀ جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا را برعهده دارند، وجود دارد.

برخالف – در صورت مسدود شدن بخشی از آن، دیگر امکان عبور یون نیترات از آن، وجود ندارد.

کدام گزینه نادرست است؟  157

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

چند مورد از بین موارد ذکر شده نادرست است؟   158

درون سلول هاي بدن می شود، با انتقال گروه هاي فسفات به  راه اندازي می شود.  الف) هرفرآیندي که منجر به تولید 

ب) عبور گازهاي  و  از دیوارة مویرگ هاي خونی و حبابک ها به روش انتشار صورت می گیرد. 
ج) در هر بخش از مجاري تنفسی که بافت پوششی فاقد مژك وجود دارد، قطعًا سلول هاي نوع دّوم سورفاکتانت ترشح می کنند. 

د) در ساختار بافتی لولۀ گوارش همانند ناي اولین الیه از درون، می تواند حاوي سلول هاي پوششی مژك دار باشد

ATPADP

O2CO2

3021

در دیوارة لولۀ گوارش انسان، بین الیه هاي مخاطی و ماهیچه اي حلقوي، کدام بافت (بافت ها) قرار دارد؟  159

پیوندي و ماهیچه اي طولی  پیوندي با یاخته هاي عصبی  پوششی با آستر پیوندي  ماهیچه اي طولی 

کدام مطلب، دربارة ساختار لولۀ گوارش انسان، نادرست است؟   160

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

سطح داخلی معده را یک الیۀ ضخیم، چسبنده و قلیایی مادة مخاطی می پوشاند. ماهیچه هاي طولی در خارج ماهیچه هاي حلقوي قرار گرفته است. 
15
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با توجه به دستگاه تنفس انسان در ساختار دیوارة حبابک ها، وجه اشتراك یاخته هاي نوع اول و دوم در این است که ..................  161

باکتري ها و ذرات گرد و غباري را که از مخاط مژك دار گریخته اند، نابود می کنند. با کاهش نیروي کشش سطحی، بازشدن کیسه ها را آسان می کنند.

ترشحات مخاطی سطح آن ها، در مرطوب کردن هوا نقش دارد. بر روي شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار گرفته اند.

در یک فرد سالم و بالغ کدام یک از حجم هاي زیر، کمتر از سایرین است؟  162

حجم جاري حجم باقی مانده حجم ذخیرة بازدمی حجم ذخیرة دمی

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  163
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.

کدام قسمت ماهیت یاخته اي کامل را تا انتهاي حیات خود دارند؟  164

گرده  
خوناب 

گویچه هاي سفید  گویچه هاي قرمز 

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   165
«در خون ریزي هاي شدید در بدن انسان، .................. »

به نوعی ویتامین محلول در چربی در انجام روند انعقاد نیاز داریم.

ترشح آنزیم پروترومبیناز باعث آغاز فرآیندي می شود که منجر به تشکیل لخته می شود.

گرده ها فقط دور هم جمع شده و به هم می چسبند و درپوش ایجاد می کنند و مانع خونریزي می شوند.

اجزاي اصلی موثر در تولید لختۀ خون، از قطعه قطعه شدن بخش میان یاخته اي مگاکاریوسیت ها در مغز استخوان تولید شده اند.

کدام گزینه از چپ به راست ترتیب سطوح سازمان یابی مطرح شده را از کوچک ترین سطح به بزرگ ترین آن ها، به درستی نشان می دهد؟   166

) خون ) دست                    ) یاخته  ماهیچۀ مخطط             ABCD) دستگاه حرکتی                

BDACDBCABDCABCDA

کدام گزینه در مورد راه هاي عبور مواد از غشاي یاختۀ زنده، عبارت زیر را به نادرستى کامل مى کند؟   167
« در .................. انتقال فعال، قطعًا .................. »

درون بري همانند – انرژي تولید شده در سلول صرف جابه جایى مواد مى شود.  انتشار تسهیل شده برخالف – مولکول ها در جهت شیب غلظت جابه جا می شوند.

انتشار ساده همانند – مواد از ال به الي دو الیۀ فسفولیپید عبور مى کنند.  برون رانى برخالف – همواره از رایج ترین شکل انرژى در یاخته استفاده مى شود. 

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستى کامل مى کند؟   168
«یاخته هاي بافت .................. یاخته هاى بافت .................. »

ماهیچه اى مخطط، همانند – چربی، هسته را به غشاى سیتوپالسمى خود بسیار نزدیک کرده اند. 

ماهیچه اي، برخالف – عصبی، همگی توانایی تحریک شدن به کمک پیام هاي عصبی را دارند.

ماهیچه اي صاف، همانند – پیوندي سست، در الیه هاي همۀ بخش هاي لولۀ گوارش قابل مشاهده هستند.

پیوندى متراکم، برخالف – چربى، در ساخت رشته هاى پروتئینى تشکیل دهندة بافت نقش دارند.

در .................. قطعًا .................. .  169

انتشار تسهیل شده - مواد از جایی که غلظتشان کمتر است، به جایی می روند که غلظتشان بیشتر است. 

اگزوسیتوز - مواد از جایی که غلظتشان کمتر است، به جایی می روند که غلظتشان بیشتر است. 

انتقال فعال - با مصرف انرژي، مواد از جایی که غلظتشان کمتر است، به جایی می روند که غلظتشان بیشتر است. 

انتشار تسهیل شده - شکل فضایی مولکول ها تغییر نمی کند. 

.................. ، در زمان رسم منحنی قلب نگارة یک فرد سالم، در فاصلۀ  تا   170

فشار خون در بطن ها کاهش می یابد. مانعی براي ورود خون به سرخرگ ششی وجود دارد.

دریچه هاي دهلیزي ـ بطنی بسته می شوند. مقدار زیادي خون در دهلیزها جمع می شود.  

QR
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نمی توان گفت   ..................، به نخستین مرحله تشکیل ادرار کمک می کند.  171

خروج مواد گردیزه از طریق شکاف هاي تراوشی دیوارة کپسول بومن رشته هاي کوتاه و پا مانند انواع خاصی از یاخته هاي پوششی 

افزایش فشار ناشی از انقباض بطن ها بر روي سرخرگ آئورت بیش تر بودن قطر سرخرگ آوران نسبت به قطر سرخرگ وابران  

چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟   172
الف) بسته شدن سیاهرگ هاي کرونري با لخته ممکن است سبب سکتۀ قلبی شود. 

ب) سیاهرگ هاي کرونري به بزرگ سیاهرگ زبرین ریخته، سپس به دهلیز راست وارد می شوند. 
ج) مرگ یاخته هایی که مخطط و انشعاب دار هستند، سبب سکتۀ قلبی می شود. 

د) یاخته هاي قلب ،توانایی گرفتن مواد غذایی را از خونی که در تماس مستقیم با آن هاست ندارند.

1234

کدام گزینه نادرست است؟  173

دنده ها از کلیه ها کامًال محافظت می کنند. کلیه اي که در سمت کلون باالرو قرار دارد، پایین تر از کلیۀ دیگر است.

تحلیل بیش از حد چربی اطراف کلیه، در کار آن اختالل ایجاد می کند. پردة شفافی که یاخته هاي رشته اي دارد، اطراف هر کلیه را احاطه کرده است.

در ماهی  ..................  انسان  ..................  174

همانند - خون تیره به قلب وارد و از آن خارج می شود. برخالف – خون بعد از خروج از دستگاه تنفس، مستقیمًا به قلب می رود.

همانند - خون خارج شده از قلب، قطعًا به دستگاه تنفس می رود. برخالف – یاخته هاي قلب توسط خون روشن تغذیه نمی شوند.

چند مورد زیر در رابطه با ساختار دیواره ناي درست است؟   175
الف) الیه بین غضروف و مخاط حاوي رگ هاي خونی، اعصاب و غدد ترشحی است. 

ب) داخلی ترین الیه توسط یاخته هاي مکعبی مژك دار پوشیده شده است. 
ج) بیرونی ترین الیه واجد رشته هاي کالژن فراوان در فضاي بین یاخته اي است. 

د) الیه مجاور ماهیچه صاف تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار تغییر شکل می دهد. 
ه) الیه واجد غدد ترشحی مستقیمًا با هواي مرده محتوي کربن دي اکسید زیاد مجاورت دارد.

1234

در ماهیان آب شیرین برخالف ماهیان آب شور، کدام مورد زیر دیده می شود؟  176

تبادل یون ها با محیط از طریق سطوح تنفسی  ترشح محلول نمکی غلیظ به فضاي روده 

دفع حجم زیادي از ادرار حاوي غلظت هاي باالي نمک  وجود مادة مخاطی در سطح بدن براي کاهش ورود آب 

در صورتی که مقدار هوموس (گیاخاك) در خاکی خنثی، کاهش یابد و این خاك متحمل تغییرات دیگري نشود، به احتمال زیاد ..................  177

در اثر بارندگی، یون هایی مثل آمونیوم، شسته شده و دسترسی گیاه به آن کم می شود.  

یون هاي منفی خاك بیشتر می شود.  

ریشه گیاهان به راحتی می تواند در خاك نفوذ کند.

PHPH این خاك، مشابه  خاکی است که رنگ گل گیاه ادریسی در آن به آبی تغییر می کند.

اندامی از دستگاه گوارش که به دلیل جایگاه خود در بدن، موجب تغییر جایگاه سایر اندام  ها می  شود ممکن نیست  ..................  178

بخش عمدة آن در سمت راست بدن قرار گرفته باشد. داراي شبکۀ مویرگی باشد که فاقد سمت سرخرگی است. 

در ورود چربی به محیط داخلی تأثیرگذار باشد. همۀ مواد جذب شده از لولۀ گوارش مستقیمًا به آن وارد شود.

در دیوارة رودة باریک چین خوردگی هاي دائمی به نام چین خوردگی هاي حلقوي مشاهده می شود. این چین خوردگی ها  ..................  179

ریزپرزهاي فراوانی دارند که درون آن ها انواعی مویرگ دیده می شوند. سبب افزایش سطح تماس رودة باریک با کیموس می شوند.

در بیماري سلیاك از بین می روند. داراي الیه هاي ماهیچه اي طولی و حلقوي در ساختار خود می باشند.
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   180
به دنبال بروز آسیب جدي به یاخته هاي  ..................  معده، کاهش  ..................  دور از انتظار است.

ترشح کننده اسید ــ ترشح هورمون یاخته هاي درون ریز از سه اندام موجود در زیر ماهیچۀ دیافراگم 

گاسترین  ساز ــ توانایی این اندام در تحریک شروع فعالیت پروتئازهاي تازه ترشح شده از مخاط معده 

حفره ــ توانایی این اندام در تشکیل الیه ژله اي و داراي بی کربنات  

سازندة پیش ساز پروتئاز ــ مصرف انرژي توسط این یاخته ها

یک گرمکن الکتریکی با توان یک کیلووات دماي  گرم آب  را پس از چند ثانیه به  می رساند؟ (گرماي ویژه آب   181

(

40020 C∘70 C∘

4200
J

kg C∘

8442042840

چند کیلوژول گرما الزم است تا  یخ  را به آب  تبدیل کند؟ (گرماي ویژه یخ و آب به ترتیب   و   182

 و گرماي ویژه ذوب یخ  می باشد.)

2kg− C10∘
C20∘J

kg C∘2100

4200
J

kg C∘334
k ⋅ J

kg

878878000210668210٫668

لوله ي انتها بسته اي را وارونه در ظرف جیوه فرو می بریم. سطح جیوه در درون لوله  سانتی متر پایین تر از سطح آزاد جیوه قرار می گیرد. اگر  183

فشار هوا  سانتی متر جیوه باشد، فشار هواي محبوس در لوله چند سانتی متر جیوه است؟

3

76

737974٫577٫5

مکعبی به ضلع   پر از آب است. اگر همه ي آب این مکعب را درون استوانه اي که مساحت قاعده ي آن   متر مربع است بریزیم،  184
فشاري که این آب در کف استوانه ایجاد می کند، چند برابر فشاري است که در کف مکعب ایجاد می کند؟

60 cm0٫36

π
π

22√1

اگر  را برابر واحد جدیدي به نام  در نظر بگیریم،  معادل چند  است؟  1853cmE0٫27
kg

m3

g

E3

10−37٫29 × 10−310−47٫29 × 10−4

1861000  معادل چند کیلوگرم بر لیتر می باشد؟
g

cm3

110610310−3

V

اگر مطابق شکل هواپیمایی که با تندي  در حرکت است، بسته اي به جرم  کیلوگرم را از ارتفاع  متري زمین رها کند و  187

بسته با تندي  به زمین برسد، کار نیروي مقاومت هوا در این جابجایی چه قدر بوده است؟ 

288
km

h
100200

20 m

s
(g = 10 )

N

kg

100kJ500kJ

−100kJ−500kJ

m2 m2 m1=1kgm2=3 kg O

در شکل مقابل با صرف نظر از جرم میله و نیروهاي مقاوم، اگر جسم ها از حال سکون رها شوند و حول نقطۀ  دوران کنند، تندي هر یک  188
هنگامی که میله به وضع قائم می رسد، چند متر بر ثانیه است؟

O

2 10
−−

√10
−−

√

2 5√5√

کدام گزینه از عوامل مؤثر بر اثر مویینگی نیست؟   189

میزان فرورفتگی لوله در مایع نوع مایع جنس لوله قطر لوله  

18
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، مطابق شکل روي سطح افقی قرار دارد. شعاع قاعدة بزرگ  برابر شعاع قاعدة کوچک است. مخروط را به طرف مخروط ناقصی به وزن   190
سطح بزرگ تر روي سطح افقی قرار می دهیم. اگر بخواهیم فشار وارد بر سطح افقی تغییر نکند، وزنه اي چند برابر وزن مخروط باید روي آن قرار دهیم؟

W2

43

21

مقدار  برابر کدام گزینه نمی تواند باشد؟  1910٫0000701Tg

7٫01 × μg10137٫01 × mg10107٫01 × ng10167٫01 × pg1018

A

B
α

3m

مطابق شکل، جسمی به جرم  از باالي سطح شیبدار رها شده و با سرعت  به پایین سطح شیبدار می رسد. نسبت کار نیروي وزن به  192

کار نیروي اصطکاك در طول مسیر  چقدر است؟

2kg7m/s

AB

+
60
11

−
60
11

60
49

−
60
49

F

30̊

جسمی به جرم  مطابق شکل روي سطح شیب دار زبري به اندازة  باال برده می شود. افزایش انرژي پتانسیل گرانشی جسم در این  193
جابه جایی چند ژول است؟

5kg4m

100200

50150

گلوله اي را در شرایط خالء به سمت باال پرتاب می نماییم . اگر تحت همان شرایط، سرعت اولیۀ گلوله را  درصد افزایش دهیم، بیش ترین  194
ارتفاعی که گلوله از سطح زمین پیدا می کند، چند برابر حالت اول است؟

20

0٫080٫640٫041٫44

ضریب انبساط طولی آلومینیم  است و روي یک ورقۀ تخت آلومینیمی، حفره اي دایره اي شکل ایجاد کرده ایم که مساحت  195

آن در دماي صفر درجۀ سلسیوس  است. اگر دماي ورقه را به آرامی به  درجۀ سلسیوس برسانیم، مساحت حفره چند سانتی متر مربع
می شود؟

2٫3 × 10−5
K−1

50cm280

49٫81649٫90850٫09250٫184

( (AB = 20cm

A B

دماي یک قرص فلزي مطابق شکل داده شده را  افزایش می دهیم. در نتیجه مساحت آن یک درصد افزایش می یابد. افزایش فاصلۀ دو  196

نقطۀ  و  در  کدام است؟

C300∘

ABSI

 5 × m10−2 m10−3

 m10−1 × m
5
3

10−2

توان الکتریکی یک کتري برقی  وات است. درون این کتري  کیلوگرم آب با دماي  می ریزیم. چند دقیقه طول می کشد تا نیمی  197

( از آب درون کتري به بخار آب  تبدیل شود؟ (تبادل گرما بین محیط و کتري ناچیز است و   و 

20002C20∘

C100∘
= 2268LV

kJ

kg
4200 =c آب

J

kg C⋅∘

12٫818٫624٫530

حداقل چند گرم بخار آب  می تواند  گرم یخ  را ذوب کند؟ (از اتالف گرما صرف نظر شود.)   198

(  ,  , ,  , ) 

C100∘40− C32∘

= 2268LV
kJ

kg
= 336LF

kJ

kg
= 4200cآب

J

kg ⋅ K
= 2100cیخ

J

kg ⋅ K

660303

19
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A CB
K

( (v m/s
1

در شکل مقابل نمودار انرژي جنبشی بر حسب تندي را براي سه جسم  مشاهده می کنید. کدام گزینه درست است؟  199C,B,A

> >mA mB mC

< <mA mB mC

> >mA mC mB

= =mA mB mC

جرم دارد، با تندي ثابت  در حال باال رفتن از یک جاده ي کوهستانی با شیب  دوچرخه سواري که همراه دوچرخه برقی خود   200

است. اگر توان متوسط موتور این دوچرخه برقی  باشد، اندازه توان متوسطی که توسط نیروهاي مقاوم تلف می شود، چند کیلووات است؟ (

(

120kg20
m

s
30∘

22kW

g = 10
N

kg

8101214

 

مقداري آب در لولۀ  شکل زیر در حالت تعادل است. شعاع مقطع سمت چپ نصف شعاع مقطع سمت راست است. در لولۀ سمت چپ چند  201

گرم روغن بریزیم تا آب در لولۀ سمت راست نسبت به حالت اولیه اش  باال برود؟ 

U

2cm( = 0٫8 , = 1 )ρروغن
g

cm3
ρآب

g

cm3

8

10

12٫5

15

 

در مانومتر در حال تعادل شکل زیر، فشار مطلق گاز درون مخزن را چند درصد و چگونه تغییر دهیم تا ارتفاع جیوه در لولۀ سمت راست   202

بیشتر شود؟ 

 - افزایش  - کاهش 

 - افزایش  - کاهش 

7cm

( = 13٫6 , = 76cmHg)ρجیوه
g

cm3
P0

3030

2020

دو قطعه فلز  و  در اختیار داریم، اگر براي حجم و جرم این دو قطعه رابط  برقرار باشد، کدام نمودار زیر، براي  203

دو فلز  و  به درستی رسم شده است؟

             

AB> و <mB mA VB VA

AB

مقدار گرمایی که  کیلوگرم یخ  را به آب  تبدیل می کند،  گرم آب  را به بخار آب  تبدیل می کند.   204

 چند کیلوگرم است؟ 

     

   

mC−20∘
C40∘1575

300
C80∘

C200∘

m1

= 540 ,Lv cآب = ,cیخ
1
2
cآب = 80LF cآب

693
693
26

26
693

1575

20
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یک دماسنج دماي  را، 5 درجه و دماي  را  درجه نشان می دهد. این دماسنج دماي  درجه فارنهایت را چند درجه نشان  205
می دهد؟

− C8∘
C12∘3532

10151723

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   206

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

12 m

s
24J

2kgg = 10
m

s2

681216

 

،  پایین می آید. سرعت  و  چند  است؟ (اتالف مجموعه نشان داده شده از حال سکون رها می شود. تا لحظه اي که جعبه   207

( انرژي  است) (

A0٫4mAB
m

s

4Jg = 10
m

s2

1

2

3

4

آب ذخیره شده در پشت یک نیروگاه از ارتفاع  متري روي توربین می ریزد و  درصد کار نیروي گرانش به انرژي الکتریکی تبدیل  208

( می شود، در هر دقیقه چند متر مکعب آب روي توربین بریزد تا توان الکتریکی خروجی به  برسد؟ (

10060

200Mwρ = آب100
kg

m3

2 × 1022 × 1043 × 1044 × 104

جرم یک استوانه توپر به ارتفاع  با جرم کره توپر برابر می باشد. اگر شعاع استوانه توپر، سه برابر شعاع کره توپر باشد و چگالی کره،   209
برابر چگالی استوانه باشد، شعاع استوانه چند سانتی متر است؟

20cm2

67٫5150202٫5250٫5

اگر اتم هاي عنصري که قطر هر اتم آن  است در ظرف استوانه اي به شعاع  میلی متر و حجم  میکرون قرار گیرد، تقریبًا چند اتم  210
در ظرف جاي می گیرد؟

nm10−111

10184 × 10184 × 1093 × 1018

نقره داراي دو ایزوتوپ طبیعی با جرمهاي  و  واحد جرم اتمی است. باتوجه به این که جرم اتمی میانگین نقره برابر   211

 واحد جرم اتمی است، درصد فراوانی ایزوتوپ سنگینتر آن به تقریب کدام است؟

106٫91108٫90

107٫87

37٫2539٫4248٫2447٫25

باتوجه به فرآیند روبرو، کدام گزینه نادرست است؟   212

Na
S

Na
+    

در ترکیب یونی حاصل از این فرآیند نسبت تعداد کاتیون به آنیون  به  است.

سدیم با از دست دادن الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب بعد از خود رسیده است.

در این ترکیب یونی براي تشکیل پیوند دو الکترون از دست داده شده و دو الکترون گرفته شده است.

گوگرد مانند هم گروه خود اکسیژن به آرایش یون پایدار    رسیده است.

→
[Na]+

[Na]+ [: :]S
⋅⋅

⋅⋅

2−

21

X
2−

21
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   213
آ) الیۀ ظرفیت اتم، الیه اي است که الکترون هاي آن، رفتار شیمیایی اتم را تعیین می کنند. 

ب) به طور کلی اهمیت آرایش الکترونی فشرده به دلیل نمایش آرایش الکترون ها در بیرونی ترین الیه به نام الیۀ ظرفیت اتم است. 
پ) لوویس براي توضیح و پیش بینی رفتار اتم ها، آرایش الکترون – نقطه اي را ارائه کرد. 

ت) به طور کلی اگر الیۀ ظرفیت اتمی،همانند آرایش الکترونی یک گاز نجیب و یا هشت تایی باشد،آن اتم واکنش پذیري چندانی ندارد.

2413

براي جداسازي اجزاي هواکره، هوا را تحت فشار تا دماي  سرد می کنند تا هواي مایع به دست آید. در میان مواد اشاره شده زیر،  214
چند مورد نمی تواند در این مخلوط به حالت مایع وجود داشته باشد؟ 

صفر

− C200∘

O , , , Ar , CH2 N2 O2 O2

123

اگر اتم  با از دست دادن دو الکترون و اتم  با گرفتن  الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب آرگون برسند، چند مورد زیر درباره ي آن ها  215
درست است؟ 

آ) فرمول شیمیایی ترکیب یونی حاصل از آن ها  است. 

، در چهار زیرالیه با  الکترون وجود دارد.  ب) در آرایش الکترونی یون 

، دوازده الکترون در زیرالیه هاي با   وجود دارد.  پ) در آرایش الکترونی یون پایدار 

ت) اتم  در دسته ي  و اتم  در دسته ي  جدول تناوبی قرار دارد.

XY3

X2Y3

Xl = 0

Yl = 1

XsYp

2341

در یکی از قسمت هاي هواکره که در الیۀ تروپوسفر قرار دارد، در  کیلومتر اول دما ثابت است. اما در ارتفاع هاي باالتر تغییر دما داریم. اگر  216

میانگین ارتفاع تقریبی در این الیه  کیلومتر و کم ترین و بیش ترین دما تقریبًا   و   باشد، به ازاي هر  متر افزایش ارتفاع دما
چگونه تغییر می کند؟

 کاهش  کاهش  افزایش  افزایش 

3

23− C58∘
C2∘500

1٫ C5∘
C3∘1٫ C5∘

C3∘

در فرآیند فتوسنتز  .................. مصرف می شود و  .................. به عنوان یک فرآورده آزاد می شود.  217

اکسیژن – آب کربن دي اکسید – آب اکسیژن – کربن دي اکسید کربن دي اکسید – اکسیژن 

کدام مطلب نادرست است؟  218

بار الکتریکی کاتیون در آهک با بار الکتریکی کاتیون در آلومینیم اکسید برابر است.

افزودن برخی اکسیدهاي فلزي به خاك می تواند باعث افزایش بهره وري در کشاورزي شود.

کیسه  تنانی که اسکلت آهکی داشته باشند، با افزایش کربن دي اکسید محلول در آب از بین می روند.

pHاضافه کردن کلسیم اکسید به رودخانه هایی که آب اسیدي دارند، می تواند باعث تنظیم  آب رودخانه شود.

همۀ گزینه هاي زیر درست اند به جز ..................  219

گاز نیتروژن واکنش پذیري بسیار کمی دارد و در اثر رعد و برق در هواکره با اکسیژن هوا واکنش می دهد.

نیتروژن و اکسیژن درون موتور خودروها در دماهاي باال واکنش داده و به اکسیدهاي نیتروژن تبدیل می شوند.

گاز نیتروزن مونواکسید قهوه اي رنگ است، هواي آلوده نیز که شامل این گاز است به رنگ قهوه اي روشن دیده می شود.

گاز نیتروژن دي اکسید و اکسیژن در اثر تابش نور خورشید با یکدیگر واکنش می دهند و مقداري گاز اوزون تولید می کنند.

تقریبا در چند گرم آسپرین     اتم کربن وجود دارد؟   220( )C9H8O41٫5055 × 1022(H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mo )l−1

4٫550٫450٫5

22
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کدام گزینه درست است؟  221

عنصري که در دورة  و گروه  جدول دوره اي عناصر قرار دارد، داراي  الکترون با  است.

عدد اتمی نخستین عنصري که داراي  الکترون با  می باشد، برابر با  است.

اگر زیر الیه ها فقط به ترتیب شمارة  آن ها پر می شدند، در دورة چهارم جدول تناوبی  عنصر وجود داشت.

در آخرین عنصر دورة سوم جدول تناوبی،  الیه و  زیرالیۀ الکترونی از الکترون پر شده اند.

468l = 0

18n = 330

n32

35

در فرآیند گذرندگی (اسمز)، مولکول هاي آب از محیط ................. به محیط مقابل رفته و این فرآیند نیازي به عامل فشار خارجی .................  222

رقیق تر - ندارد رقیق تر - دارد غلیظ تر - ندارد غلیظ تر - دارد

باریم سولفات ترکیبی ................. در آب بوده و میانگین پیوندهاي هیدروژنی در آب و پیوند یونی آن ................. از نیروي جاذبه یون -  223
دوقطبی در محلول است.

محلول - کم تر یا مساوي  محلول - کم تر نامحلول - بیش تر یا مساوي نامحلول - بیش تر
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براساس نمودار مقابل، بر اثر سرد کردن  گرم از محلول سیر شده از یک ماده ي جامد در دماي  تا دماي  به تقریب چند گرم  224
از ماده ي حل شده از محلول جدا و ته نشین می شود؟

20C60∘
C28∘

1٫2

2٫5

2٫1

2٫9

یک یون چند اتمی به صورت ................. بوده و شامل ................. می باشد که این اتم ها با پیوند کوواالنسی به یکدیگر متصل شده اند.  225

کاتیون یا آنیون – دو یا چند اتم متفاوت کاتیون – دو یا چند اتم متفاوت

آنیون – دو یا چند اتم یکسان کاتیون یا آنیون – دو یا چند اتم یکسان یا متفاوت

 

2+

2+
2+

2-
2-

2-

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست هستند؟   226
الف) شکل روبه رو نشان دهندة انحالل ترکیبات منیزیم سولفات در آب است. 

ب) حداقل یکی از عناصر تشکیل دهندة یون هاي سولفات و نیترات در عناصر مورد نیاز گیاهان وجود دارد. 
پ) به دلیل شور بودن آب هاي روي زمین، تهیۀ آب آشامیدنی یکی از چالش هاي اساسی در سطح جهان است. 

) نیترات با یکدیگر برابر هستند. IIIت) مجموع تعداد کاتیون و آنیون دو ترکیب روي سولفات و آهن (

1234

در یون   تفاوت شمار نوترون ها و الکترون ها برابر با تعداد الکترون هاي با  در  می باشد. شماره گروه و تعداد الکترون هاي  227

الیۀ آخر  کدام است؟

64X+l = 1Al13

X

1 − 112 − 111 − 92 − 9

نسبت شمار کاتیون ها به شمار آنیون ها در ترکیب ..................، دو برابر نسبت شمار آنیون ها به شمار کاتیون ها در ترکیب .................. است.  228
(از راست به چپ)

گالیم سولفید – سدیم فلوئورید آلومینیم اکسید – لیتیم فسفید پتاسیم فسفید – منیزیم کلرید کلسیم برمید – آلومینیم یدید

انحالل پذیري پتاسیم نیترات در دماي  برابر  گرم در  گرم آب است. به تقریب، چند مول از این نمک را باید در  لیتر آب حل  229

کرد تا محلول سیرشدة آن در این دما به دست آید؟ (چگالی آب برابر  است)                     

    

C420611002

1g.mol−1

(K = 39, O = 16, N = 14 : g.mo )l−1

6٫0412٫081824
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در یک واحد صنعتی، از سنگ معدنی که داراي  از  است. براي استخراج کروم استفاده می شود. براي تولید  کیلوگرم کروم،  230
به تقریب چند تن از این سنگ معدن، نیاز است؟ 

 

%64Cr2O3884

(O = 16 , Cr = 52 : g ⋅ mo )l−1

1٫2922٫0193٫254٫25

ضمن تبدیل یون نیتریت به یون نیترات، چند مورد از تغییرهاي زیر، روي می دهند؟ (باتغییر)   231

 تبدیل گونه از قطبی به ناقطبی 

 افزایش عدد اکسایش اتم هاي  و  

 کاهش شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي اتم مرکزي

صفر

∙

∙NO

∙

123

در یون  تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون ها برابر  تعداد پروتون ها است. مجموع تعداد ذرات زیراتمی اتم   کدام است؟  232122
X

3− 1
3

X

176173170167

کدام دو عبارت درست هستند؟   233
آ) اگر مقداري از محلول حاوي لیتیم سولفات را با افشانه روي شعله بپاشیم، شعله به رنگ سرخ در می آید. 

) سولفات و سدیم  نیترات، به ترتیب سبز و زرد رنگ هستند.  ب) محلول هاي مس (
پ) نور زرد المپ هایی که بزرگراه ها را روشن می کند، به دلیل وجود بخار پتاسیم در آن هاست. 

ت)  از المپ نئون در ساخت تابلو هاي تبلیغاتی سرخ فام استفاده می شود.

ب و پ  آ و ت  پ و ت  آ و ب 

II

کدام موارد از مطالب زیر، نادرست است؟   234

آ) «انفجار مهیب  پیدایش ذره هاي زیراتمی  پیدایش هیدروژن و هلیم  پیدایش سحابی  پیدایش ستاره ها و کهکشان ها»، ترتیب چگونگی
پیدایش عناصر در جهان هستی را نشان می دهد. 

ب) اکسیژن و گوگرد دو عنصر مشترك بین  عنصر فراوان تر دو سیارة زمین و مشتري هستند. 

پ) ترتیب فراوانی برخی عنصر ها در سیارة مشتري به صورت  است. 

ت) ترتیب فراوانی برخی عنصر ها در زمین به صورت  است.

ب و پ آ و ت  پ و ت  آ و ب 

←←←←

8

O < N < C < He < H

Fe < O < Si < Al

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   235

  قاعدة آفبا ترتیب پرشدن زیرالیه هاي الکترونی برحسب انرژي را در اتم نشان می دهد. 

 سطح انرژي زیرالیه ها به  و  وابسته بوده، به طوري که زیرالیۀ  داراي سطح انرژي بیشتري نسبت به  است. 

ام جدول تناوبی از الکترون اشغال می شوند.   همۀ زیرالیه هاي الیه هاي الکترونی با عدد کوانتومی اصلی برابر  ، در عنصرهاي دورة 

 نحوة پرشدن برخی زیرالیه ها مطابق قاعدة آفبا به صورت  است.

∙

∙nn + l3d3p

∙nn

∙7s → 5f → 6d → 7p

1234

سوختن جرم هاي یکسانی از کدام یک از ترکیب هاي آلی زیر بیشترین تأثیر را در افزایش گاز  در هواکره خواهد داشت؟   236

 

CO2

(C = 12 , O = 16 , H = 1 : g ⋅ mo )l−1

OHC2H5C5H12C6H12O6C3H8

24
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کدام دومورد زیر بیش ترین کاربرد  را پس از استخراج به خود اختصاص می دهد؟   237
 آ) تولید سدیم کربنات 

پ) تغذیه جانوران 
ب) مصارف خانگی

ت) تولید مواد شیمیایی دیگر
ث) فراوري گوشت، تهیۀ کنسرو، تهیۀ خمیرکاغذ، پارچه، رنگ، پالستیک و صنعت نفت 

ج) تهیۀ گازکلر، فلزسدیم، سودسوزآور و گازهیدروژن 
د) ذوب کردن یخ جاده ها

ب و پ  ج و ث  ج و د  د و ث 

NaCl

و  را حرارت می دهیم. با فرض این که هیچ واکنش جانبی انجام نشود و تنها این یک نمونه  گرمی شامل مخلوطی از   238

مواد تجزیه شوند اگر در پایان واکنش حدود  لیترگازاکسیژن جمع آوري شود، تقریبًا چند درصد این نمونه را  تشکیل می دهد؟(چگالی گاز 

  (  را برابر  گرم بر لیتر در نظر بگیرید.)(

 

300KClO3CaCO3

20CaCO3

O21٫4K = 39,O = 16,Cl = 35٫5,Ca = 40,C = 12 : g ⋅ mol−1

2KCl (s) → 2KCl(s) + 3 (g)O3 O2

CaC (s) → CaO(s) + C (g)O3 O2

76٫1873٫223٫8226٫8

کدام گزینه در مورد رادیوایزوتوپ ها نادرست است؟  239

هستۀ اتم هاي آنها ماندگار نیست و با گذشت زمان از مقدار آن ها کاسته می شود.

نیم عمر چهار رادیوایزوتوپ هیدروژن، کمتر از  ثانیه است. 

در هستۀ همۀ آنها، نسبت شمار نوترون ها به پروتون ها، برابر یا بیش از  است. 

پرتوزا و ناپایدار هستند و اغلب بر اثر تالشی هستۀ آنها، افزون بر ذره هاي پرانرژي، مقدار زیادي انرژي نیز آزاد می شود.

0٫0001

1٫5

، کدام هواي موجود در هواکره را بعد از صاف کردن تا دماي  سرد می کنیم. اگر در ستون تقطیر، دماي هوا مایع را تا   240
گزینه روند خروج مواد را به صورت گازي به ترتیب نشان می دهد؟

(نیتروژن  آرگون  اکسیژن) (کربن دي اکسید  نیتروژن  اکسیژن  آرگون)

(کربن دي اکسید جامد  نیتروژن  اکسیژن  آرگون) (یخ  کربن دي اکسید جامد  نیتروژن  آرگون  اکسیژن)

− C200∘− C180∘

←←←←←

←←←←←←←

اگر  میلی لیتر از یک محلول  درصد جرمی سدیم فسفات به طور کامل با  میلی لیتر محلول کلسیم کلرید واکنش دهد، غلظت مولی  241

کلسیم کلرید چند موالر است؟ (چگالی محلول سدیم فسفات  است)  

 

  

508٫2300

1٫6g ⋅ mL−1

(Na = 23,P = 31,O = 16 : g ⋅ mo )l−1

N P (aq) + CaC (aq)a3 O4 l2 → NaCl(aq) + C (P (s)a3 O4)2

0٫0130٫020٫130٫2

2 مول  را وارد یک ظرف سربسته می کنیم و حرارت می دهیم، زمانی که جرم  تولیدي با  باقی مانده برابر  242

شود، چند گرم  تولید شده است؟  

 

KMnO4MnK2 O2KMnO4

MnO2(O = 16 , K = 19 , Mn = 55 )
g

mol

KMn (s) → Mn (s) + Mn (s) + (g)O4 K2 O4 O2 O2

5410821625

کدام گزینه نادرست است؟  243

اهمیت آرایش الکترونی فشرده به دلیل نمایش الکترون ها در الیۀ ظرفیت اتم هاست.  

در عنصر هاي دستۀ  دورة چهارم، الکترون هاي ظرفیت شامل الکترون هاي زیرالیۀ  است.  

در برخی از عنصر ها، شمار الکترون هاي ظرفیت با شمارة گروه آن ها یکسان نیست.  

آرایش الکترونی فشرده اتم کلر به صورت  است.  

d3d

Cl : [Ne]3 317 s2 p5

25
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الکترون هاي داراي عدد کوانتومی  در اتم عنصر  چند برابر تعداد عنصرهاي دوره چهارم جدول تناوبی است که در آرایش  244

، کامًال پر است؟ الکترونی اتم آن ها زیرالیۀ 

l = 2Ag47

4s

1٫31٫21٫41٫6

اگر  گرم از عنصر  با  گرم از عنصر  واکنش کامل داده و ترکیب  را تشکیل دهد و  گرم از عنصر  با  گرم از عنصر   245

واکنش کامل داده و ترکیب  را به وجود آورد، جرم مولی  چند برابر جرم مولی  و جرم مولی  برابر چند گرم است؟ (جرم مولی عنصر 

 را برابر  گرم در نظر بگیرید.)

 ،  ،  ،  ،

16A7XAX12Z2٫8X

XZ3XZXZ3

A128

0٫702690٫702960٫852690٫85296

26
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