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ام اس بوك

مفهوم کدام بیت، متفاوت است؟  1

 ور نه خم گردیدنت بر هر دو عالم پشت پاست   قامت پیري ز حرصت شد کمینگاه امل 

 جز جوانی ها از این بی پیر نتوان یافتن   حرص و یک عالم فضولی خواه طاقت خواه عجز 

 که مار از امتداد روزگاران اژدها گردد   دو باال می شود طول امل چون قد دو تا گردد 

 بیشتر دست طمع کار از عصا گردد بلند   پیش راه حرص پیري چوب نتواند گذاشت 

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟   2
حکیم (انسان فاضل) – نامور (مشهور) – عدم (نابود) – پاس (نگهداري) – ُملک (پادشاه) – افسر (تاج) – سیماب (نقره) – عافیت (سالمتی) – اختر (نجم)

– ُقرص (جرم)

پنج چهار سه دو

در بیت زیر نقش واژه هاي مشخص شده به ترتیب کدام است؟   3
 عمر خود هرکس که صرف شادمانی کرده است»    «گریۀ تلخ است چون گل حاصلش از زندگی

مسند، نهاد، مضاف الیه، بدل  مسند، متمم، مفعول، نهاد  نهاد، متمم، نهاد، مسند  مسند، نهاد، مفعول، نهاد 

در کدام گزینه تلمیح وجود ندارد؟  4

هامون اگر دریا شود از خون بتازید  حکم جلودار است بر هامون بتازید 

تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید  فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید 

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

تا بوسه گاه وادي ایمن برانیم  گاه سفر شد باره بر دامن برانیم 

کدام گزینه با مصراع «یقین،مرد را دیده، بیننده کرد» ارتباط مفهومی دارد؟  5

که او بر شهر علم آمد یقین در  پختگی جو در یقین منزل مکن  نداند هیچ کس علم الیقینش بدّرد یقین پرده هاي خیال 

ابیاتی که داراي آرایۀ متناقض نما هستند، مشخص کنید.   6
دیدي آخر پرسشی از حال زار ما نکرد  الف) آنکه ما را جفت با غم کرد بنشانید فرد  

اي پر حرارت سرد بهار  پوش ب) بانوي آبی آبان آسمان  
اعجاز صومعه هاي حصار  پوش ج) زیباي تارك دنیاي بی حصار  

اي جبر گاه  به گاه اختیار پوش د) پر می دهی که مرا در قفس کنی 

الف - ب  ج - د  ب - د  الف - ج  

همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت معنایی دارند به جز گزینۀ ..................  7

 در درد بماندیم چو از دست دوا رفت   از پاي فتادیم چو آمد غم هجران 

 که دل به درد تو خو کرد و ترك درمان گفت   من و مقام رضا بعد ازین شکر رقیب 

 وین سِر شوریده بازآید به سامان غم مخور   این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن 

 ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند   دواي درد عاشق را کسی کاو سهل پندارد 
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همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت مضمونی دارند به جز گزینۀ .................. .  8

 که ُملکش قدیم است و ذاتش غنی   َمر او را رسد کبریا و َمنی(غرور) 

 گلیم شقاوت یکی بر سرش   کاله سعادت یکی برسرش  

 گروهی به آتش بََرد زآب نیل   گلستان کند آتشی بر خلیل 

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

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   9
«غرامت زده و زیان دیده، خطوات متقارب، توّقف و پرسش قیامت، خواجه عمید، شاهد روضۀ فیروزه فام، طاس بزرگ یخ، زایل و تباه شدن، تحفۀ االحرار

جامی، کشتی خاستن»

چهار سه دو یک

عبارت «وي در حملۀ حیدري به شرح زندگانی پیامبر و حضرت علی (ع) تا زمان شهادت پرداخته است.» معّرف کیست؟  10

حمداهللا مستوفی ابن حسام خوسفی باذل مشهدي خواجوي کرمانی

آرایه هاي «ایهام، تشبیه، جناس همسان، کنایه و تناقض» به ترتیب در بیت هاي کدام گزینه یافت می شود؟   11
 تلخ باشد کام دائم مردم ناکام را  آ)  کام خود شیرین اگر خواهی به کام خلق باش  

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

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

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

در کدام بیت آرایۀ «پارادوکس (متناقض نما)» دیده می شود؟  12

زنجیرکشان بردم و در زلف تو بستم   دیشب دل دیوانۀ بگسسته عنان را  

بر سر آتش و آب است ز بی آرامی   تا دلم در گره زلف دالرام افتاد  

ببریدم ز همه خلق و در او پیوستم   هر که با زلف گره گیر تو پیوندي ساخت   

کاندر حجاب کفرش ایمان تازه بینی    یک سو فکن دو زلفش و ایمانت تازه گردان  

تعداد وابسته هاي پیشین در همۀ گزینه ها یکسان است به جز گزینۀ  ..................  13

چند ماه از ورودم به زندان موصل  می گذشت که فهمیدم چند نفر از بّچه ها سواد چندانی ندارند.

در جلسات شعرخوانی هم اغلب این شعر را می خواندم که همه را به وجد می آورد.

هر کسی مشغول کاري بود. بعضی بّچه هاي خوش ذوق عروسک هایی درست کرده بود.

قرار شد هفته اي چهار جلسه درس داشته باشیم امّا عمًال در هفته دو جلسه بیشتر نمی توانستیم.
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کدام گزینه معناي واژة «برنشستن» را داراست؟  14

سوار شدن   سود بردن      دور شدن   کناره گرفتن

کدام بیت به شیوة بالغی سروده شده است ؟  15

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند

مدهوش چشم مست و می صاف بی َغشم من دوستدار روي خوش و موي دلکشم

 زنجیر کشان بردم و در زلف تو بستم دیشب دل دیوانۀ بگسسته عنان را

کار ما هیچ نمی آید راست   راستی را صنما بی قد تو
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مفهوم کدام دو بیت در تقابل با یکدیگر است؟   16
جز تو اي دوست که خود محرم اسرار منی  الف) محرمی نیست که مرهم بنهد بر دل من 

این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست  ب) این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است 
غمزه اي تا گره از مشکل ما بگشایی  ج) مشکلی حل نشد از مدرسه و صحبت شیخ   

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی  د) گفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم 

الف - د  ج - د  ب - ج  الف - ب 

نقش کلمات مشخص شده در کدام گزینه یافت می شود؟   17
 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد»  «اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز 

منادا – مضاف الیه – مسند – نهاد نهاد – مفعول – مسند – نهاد منادا – مفعول – نهاد – نهاد نهاد – مضاف الیه – نهاد – مفعول

شعر «الهی» در پایان درس هجدهم در چه قالبی سروده شده است؟   18

غزل مثنوي قصیده قطعه

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  19

 به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش  بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم

 به شکر خنده لبت گفت َمزادي طلبیم  عشوه اي از لب شیرین تو دل خاست به جان

 مرا دگر ز کَرم با رِه صواب انداز  ز کوي میکده برگشته ام ز راه خطا

 کاین کارخانه اي ست که تغییر می کند  فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر

مفهوم عبارِت زیر با همۀ ابیات تناسب مفهومی دارد؛ به جز:   20
«حالی صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قّوتی کنید تا دام از جایی برگیریم که رهایش ما در آن است.»

گلستان گردد آن چه بود خراب  آب را چون مدد بود هم از آب 

شیر ژیان را بدرانند پوست مورچگان را چو بود اتّفاق 

به تنها و یارانم اندر کمند مرّوت نبینم رهایی ز بند 

هزار طعنۀ دشمن به نیم جو نخرند دو دست با هم اگر یک دلند در همه کار 

در بیت زیر کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟   21
 دف عشق با دست خون می زنند»  «چه جانانه چرخ جنون می زنند

تشبیه تناقض واج آرایی      کنایه

در کدام گزینه «جهش ضمیر» اتّفاق افتاده است؟  22

 دل لشکر دیو غمناك کن  نشاطی بده در عبادت مرا

 در اعمال شایستۀ چاالك کن  الهی ز عصیان مرا پاك کن

 نه چون بی غمانم هوسناك کن  دلم را بده عزم بر بندگی

 ز هولم در آن روز بی باك کن  به حشرم بده نامه در دست راست

در هیچ گزینه اي غلط امالیی وجود ندارد؛ به جز گزینۀ  .................. .  23

 ببرد یک یک از من زمانۀ غّدار  فراقت و طلب و امن و عیش و شباب

 رفت بر این قاعده روزي سه  چهار  در پی اش القّصه در آن مرغزار

 هم خطواتش متقارب به هم  هم حرکاتش متناسب به هم     

 ماند غرامت زده از کار خویش  کرد فرامش ره و رفتار خویش
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در کدام گزینه نقش تبعی نیامده است؟  24

 جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم  من به هر جمعیتی ناالن شدم  

 بلکه به این چشم سر این چشم و سر  دید پیمبر نه به چشمی دگر  

 برانگیخت ابرش برافشاند گرد  که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد  

 پس آنگه باستاد و هم رزم خواست  بیامد به دشت و نفس کرد راست 

معنی چند واژه درست است؟   25
(راهوار: خوش حرکت و تندرو) (بار عام: شرف یابی همگانی) (منِکر: ناباور) (عصیان: تند و فرز) (مسحور: مفتون) (یغور: بلندقامت) (اختالف: رفت و آمد)

(خدو: گونه) (ملول: آزرده) (سو: دیده) (ارك: دژ)

هفت شش پنج چهار

26  «من طمع بالکثیر لم یحصل علی القلیل!». َعّین المناسب للمفهوم:

چو شد طمع کوته زبان شد دراز! ز طمع است کوته زبان مرد آز

به گرد طمع تا توانی مگرد! دل مرد طامع بود پر ز درد  

چو آز آوري زان هراسان شوي! چو خرسند باشی تن آسان شوي

آز کم کن که نرخ همه ارزان گردد! حرص توست اینکه همه چیز تو را نایاب است

27  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ: 
وجدت طریق عالجی فی مقاالت المجالت الطبیۀ الّتی قد ُکتبت عن عوامل ُتسّکن آالم المفاصل!» :   راه درمانم را در ..................

مقاله هاي پزشکی پیدا کردم که در مجله ها نوشته شده است راجع به عواملی که دردهاي مفصل را کم می کند! 

مقاالت مجالت پزشکی پیدا کردم که درباره ي عواملی که دردهاي مفاصل را آرام می کند نوشته شده است! 

مقاالت پزشکی مجله ها پیدا کردم آنجا که درباره ي عوامل آرام کننده ي دردهاي مفاصل نوشته شده بود! 

مقاله هایی که درباره ي عوامل کاهش دهنده ي دردهاي مفاصل، در مجّالت پزشکی نوشته می شود، پیدا کردم! 

َعیِّن اَألَصحَّ فی ترجمۀ العبارِة التالیۀ: «َعداوة العاِقِل خیٌر من صداَقِۀ الجاِهِل».  28

دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.  دشمنان دانا بهتر از دوستان نادان است.  دشمنی عاقل از دوست نادان بهتر است.  دشمن نادان بهتر از دوستی عاقل است. 

ماهی الترجمۀ الدقیقۀ للعبارة التالیۀ؟ «ِإنَّ َأْکَبَر نَِعم اِهللا علیکم َأْن ُیْنجیکم ِمن آفات الغرور»  29

بزرگ ترین نعمت هاي خدا در نزد شما نجات شما از آفات خودپسندي است.  بزرگ ترین نعمت هاي خدا براي شما این است که شما را از آفات غرور نجات دهد. 

نعمت هاي بزرگ تر خداوند براي شما این است که از آفات غرور رهایی یابید.  نعمت هاي بزرگ تر خدا بر شما این است که شما را از آفات خودپسندي نجات دهد. 

َعیِّن ما  لَْیَس فیه اسم التفضیل:  30

ٍن.   ال  خیَر فی ُودِّ اْمِرٍئ ُمَتَلوِّ الحات خیٌر ِعنَد َربَِّک ثوابًا»   «و الباقیاُت الصُّ

الناس من الیعتقد االمانۀ و الیحتنُب الخیانۀ»  «من غلبْت شهوته عقَله فهو َشرُّ من البهائم»   «شرِّ

َعیِّْن جملًۀ اسمیۀ فی جواِب الّشرط:  31

ُم!  س اْلُمَعلِّ الب ِعنَدما ُیَدرِّ َم َمَع غیِرِه ِمَن الطِّ َأْن ال َیَتَکلَّ ب فسوف َیَتَنبَُّه َزمیُلَک الُمشاِغُب!  الِّ إْن َتْقَرْأ إنشاَءَك َأماَم الطُّ

ْل َعَلی اِهللا َفُهَو َحْسُبُه»  «َو َمْن َیَتَوکَّ إْن َصَبْرَت، َحَصْلَت َعَلی النَّجاِح فی حیاِتَک! 

َعیِّن ُأسلوَب الّشرط:  32

َمْن خاَف النُّاس ِمن لِسانِِه َفُهَو ِمْن أهِل النِّار!  ِإّن ِمْن َشرِّ ِعباِد اِهللا َمْن ُتْکَرُه ُمجالََسُتُه لُِفْحِشِه! 

«ما ُیریُد اُهللا لَِیْجَعَل َعَلْیُکْم ِمْن َحَرج ...»  یَّارَة فی ذلَک اْلَوْقِت؟  َمْن کاَن ِمنُکم َیُسوُق السَّ

33  َعّین «َمْن» َتْخَتِلُف َعِن البقّیۀ:

َر َقْبَل الَکالِم، َقلَّ َخَطُؤُه!   َمْن َیَتَفّکْر فی َخْلِق اِهللا، ُیشاِهْد ُقدَرَة اِهللا!  َمْن َفکَّ

 ُأِحبُّ َمن َیْعَمُل الَخْیَر و َیْنَفُع النَّاس دائمًا!  «َمْن َغَلَبْت َشْهَوُتُه َعْقَلُه َفهَو َشرٌّ ِمَن اْلَبهاِئِم»! 
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34  َعیِّن العبارة الّتی یختلف فیها معنی المضارع:

 «َو َعَسی أْن َتْکَرهوا شیئًا َو ُهَو َخیٌر لُکم...»   «... َفاْصِبروا حّتی َیْحُکَم اَهللا بیَننا ...»  

 «لَن َتنالوا الِبرَّ حّتی ُتْنِفقوا...»   «...لِکیال َتحزنوا علی ما فاَتکم...»  

35  َعیِّن الخطأ فی مفهوم العبارة التالیۀ:  
«تکّلموا ُتْعَرفوا فإنَّ المرَء مخبوء تحَت لسانِِه»

 عیب و هنرش نهفته باشد   تا مرد سخن نگفته باشد 

 إّن الکالم معیار لمعرفۀ اإلنسان.  

 أنّه یجب أن نتکّلم حّتی ال نُعرف.  

 من ال یتکّلم الُیَعرف؛ فإّن اإلنسان مخفّی تحت لسانه. 

36  عیِّن الخطأ عن المحل اإلعرابی لِلکلماِت الّتی َتحَتها خط:

 «َربَنا و أْدِخْلهم َجّنات عدن الّتی َوَعدَتهم». مفعول - مفعول   توّضأت التلمیذتان لَِتْتلوا القرآن.  فاعل - مفعول 

 َسِمَع المقاتلون من بعید صوت انفجار.  فاعل - مضاف إلیه  هذه االشجار ُقطعت فی فصل الّشتاء.  مبتدا - صفت 

نیا ألّن اَهللا قاَل: «ُاحبُّ النَّاس الّذین یّتقوننی» لهذا یحاوُل أکثُر المسلمیَن لیکوَن عمُلهم أوَسَط األعماِل 37  َکم اسم التفضیل جاء فی العبارة التالیۀ؟ «ِاّتقی النُّاس اَهللا فی الدُّ
ا و إّن األکابَِر فی التاریِخ ِمن أعَلی المّتقین و صاحب أغَلی األعماِل!» حق

أکثر من سّتۀ سّتۀ أربعۀ خمسۀ

ِن الَخَطَأ فی َضبِط حرکاِت الَکِلماِت: 38  َعیِّ

 إنَّ ُأولی آیاِت القرآِن نََزلَْت َعَلی النَّبیِّ (ص) فی غاِر ِحراٍء.  َتْبَدُأ َحیاَتها بِااللتفاِف َحْوَل ِجذِع َشَجَرٍة َو ُغصونیها. 

ات.  نساِن َعْشَر َمرٍّ َتُهم لَِتْأجیِل اِالْمتحاِن نََجَحْت.  لَُه ذاِکرٌة َقویٌَّۀ َو َسْمُعُد َیفوُق َسْمَع اْإلِ نَّ ِخطَّ ب بِذلَِک ِألَ  َفِرَح الّطالُّ

«عالم ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!» عیِّن الّصحیح:  39

األعلم الّناس َمن قد یجمع علی علمه علم الّناس!  أعلم الّناس َمن َجمع علَم الّناس إلی علمه! 

أعلم من الّناس هو الّذي قد جمع إلی علمه علم الّناس!  األعلم من الّناس الّذي یجمع علم الناس إلی علمه! 

عیِّن األنسب للجواب عن الترجمۀ أو المفهوم ِمن أو إلی العربیۀ:    40
«سخن بگویید تا شناخته گردید، زیرا شخص در زیر زبانش پنهان شده است!».  عیِّن الّصحیح:

ثوا َتعِرفوا فالمرء مخبوء فی لسانه!  تکلَّموا ُتعَرفوا فإّن المرء مخبوٌء تحت لسانه!    تحدَّ

ثوا کی َتعِرفوا فکّل شخص مخفّی من لسانه!  تکلَّموا حّتی ُتعرفَن ألّن کل شخص مخفّی خلف لسانه!    تحدَّ

عیِّن اسم التفضیل بصورة معرفۀ:  41

الدنیا سجن المؤمن و جّنۀ الکافر!   لیسْت مدّرسۀ نتعّلم فیها أحسن من أخطائنا!  

البأس أنَت إحَمْل هذه ألنّک أقدر مّنی علیها!   سأل الزاهد من هارون ألسَت بأزهد مّنی؟!  

عّین الصحیح للفراغ إلیجاد اسلوب الماضی االستمراري:   42
 (التالمیذ .................. دروسهم بدقٍّۀ).

کنَّ یکتبَن   کنتم تکتبوَن   کان یکتب   کانوا یکتبوَن  

عّین عبارًة ماجاءت فیها الجملۀ الّشرطیۀ:  43

ما قّسم اهللا للعباد شیئًا أفضل ِمن العقل!   من غلبت شهوته عقله فهو شّر من البهائم!   من سأل فی صغره أجاب فی کبره!   ما تکتبوا فی رساالتکم نقرأه بدّقۀ!  

با یقولون: النَسأْل معّلمنا َتعنُّتًا أبدًا!» عیِّن الّصحیح: «لَّما َدَخلُت الّصف شاهدُت طال  44

هنگامی که وارد کالس شدم دانش آموزي را دیدم در حالی که می گفتند: به هیچ عنوان از معلم براي مچ گیري سؤال نمی پرسیم.

درون کالس دانش آموزانی را می بینم که می گویند: هیچ گاه براي مچ گیري از معلم مان سؤال نمی پرسیم.

زمانی که داخل کالس شدم دانش آموزانی را دیدم که با یکدیگر که می گویند: از معلم مان نباید با حالت مچ گیري سؤال بپرسیم! 

هنگامی که به کالس وارد شدم دانش آموزانی را دیدم که می گفتند: هرگز نباید از معلم مان براي مچ گیري سؤال بپرسیم! 
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عّین «َتْبَتِسُم» َیدّل علی اإلستمرار فی الماضی:  45

ُأشاِهُد فی الحدیقِۀ طفلًۀ صغیرًة تبَتِسُم علی ُأّمها.   ِإّن هذه المرأَة َتْبَتِسُم علی أوالدها بمحبٍّۀ.  

حۀ ِمن المزرعِۀ و ِهَی َتْبتِسُم علی زمیالتها.   َخَرَجِت الفالُّ َتدُخُل المعلُّمۀ الصفَّ و هی َتْبتِسُم علی الطالباِت.  

عّین الّصحیح فی تعریب العبارة التالیۀ:    46
«مهندسان ایرانی تجربه هاي بسیاري در صنعت نفت داشتند.»:

للمهندسیَن اإلیرانیَّین کانَت التجارُب الکثیرُة فی صناعِۀ النِّفط.    کاَن للمهندسیَن اإلیرانیَّین تجارُب کثیرٌة فی صناعِۀ النِّفط.  

للمهندسوَن اإلیرانیَّون التجارُب کثیرٍة فی الصناعِۀ النِّفط.   کانَت للمهندسیَن اإلیرانیَّون تجارُب کثیرٍة فی صناعِۀ النِّفط.  

47  عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارات التالیۀ:

ل الیونسکو األمکنۀ التاریخّیۀ المهّمۀ فی قائمۀ التُّراث العالّمی : یونسکومکان هاي مهم تاریخی را در ستون میراث هاي جهانی ثبت خواهد کرد.  َسُتسجِّ

 فی الفلوات اإلیرانّیۀ ال َتْنبُت نباتات کثیرة : در بیابان هاي ایرانی گیاهان بسیاري نمی روید.

یاح َتْعِصُف و تنکِسُر غصون حدیقتنا القوّیۀ : بادها به شّدت می وزیدند و شاخه ي نیرومند باغ ما می شکستند.  کانت الرُّ

 ال نَعمُل عمًال َأطیَب من َغْرس اَألشجاِر فی الدنیا : نباید کاري نیکوتر از درخت کاري در دنیا انجام دهیم.

عّین ما لیَس فیه معادٌل للماضی اإلستمرارّي فی الفارسّیۀ:  48

یا أصدقائی هل ُکْنُتم فی المکتبِۀ ُتطالِعوَن بدقٍّۀ؟   کانَِت الطفالُت فی المدرسِۀ َیْلَعبَن کثیراً.  

َم الدروس ِمن المعلِّمیَن جیدا.   کاَن صدیقی الناجح َتَعلَّ هذه المرأُة کانَت َتْبَتِسُم لِبناتها الصغیراِت.  

عیِّن ما فیه «اسم التفضیل» أکثر:  49

أفضلکم َمن هو ألین و ألطف لآلخرین!  ُأحّب أوسط اُألمور ألنّها خیر األعمال!  أشرف الّناس من یکون رؤوًفا لُألسرة!  أعوذ من الّشرور بأحسن الخالقین! 

عّیّن ما لیس فیه اسم التفضیل:  50

إّن الجماعۀ خیٌر من الوحدة فعلیکم بالَجماعۀ!   إّن الّتفّکر خیٌر من أّي شیء حّتی العبادة!  

قد تکون جملٌۀ قصیرة خیراً من جملۀ طویلۀ لبیان نظرتنا!   إّن الّطفل الّصغیر َیري کلَّ خیٍر فی ُأّمه و َیلجأ إلیها!  

وقتی خداوند حضرت موسی(ع) را مأمور مبارزه با فرعون کرد آن حضرت از خداوند چه درخواستی داشت و کدام حدیث پیامبر گرامی(ص) با این  51
درخواست، ارتباط دارد؟

برادرش هارون را پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد- حدیث غدیر حضرت شعیب (ع) را یار و یاور او در امر هدایت قرار دهد- حدیث منزلت

برادرش هارون را پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد- حدیث منزلت حضرت شعیب (ع) را یار و یاور او در امر هدایت قرار دهد-حدیث غدیر

با توجه به آیۀ شریفۀ  قصص: و نُرید َان نَُمنَّ علی الّذین استضعفوا ... منّت گذاري خداوند بر ناتوان شمردگان این است که آنان را (به ترتیب)،  52

.................. و .................. قرار دهد.

پیشوایان مردم - وارثان زمین وارثان زمین - پیشوایان مردم پیشوایان مردم - جانشینان خود جانشینان خود - وارثان زمین

5

مصراع:«از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود»   53
و طرح سؤال «چرایی زندگی» به ترتیب به کدام یک از نیازهاي برتر اشاره دارد؟

شناخت هدف زندگی ـ شناخت هدف زندگی  درك آیندة خویش ـ درك آیندة خویش 

درك آیندة خویش ـ کشف راه درست زندگی شناخت هدف زندگی ـ درك آینده خویش

زمینۀ استعداد و لیاقت در دریافت هدایت هاي معنوي را چه چیز فراهم می کند و نشانۀ برخورداري از این هدایت  .................. می باشد.  54

عبودیت و بندگی - الهام بر روح و جان انسان  ایمان و عمل - الهام بر روح و جان انسان 

عبودیت و بندگی - مشاهدة حقیقت گناه و معصیت  ایمان و عمل - مشاهدة حقیقت گناه و معصیت 

کسی که ادعا می کند «پیامبر قرآن را به خدا افترا بسته است» براي اثبات ادعاي خود مأمور به چه امري از جانب قرآن شده است؟  55

 «قل فاتو بسورة مثله و ادعوا من استعطعتم من دون اهللا»   «افال یتدبرون القرآن لو کان من عند غیراهللا لوجدوا فیه اختالفًا کثیراً»  

 «ما کنت تتلو من قبله من کتاب وال تخطه بیمینک»   «انا معاشر االنبیا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم»  ..................  
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با توجه به سخنان امام علی (ع)، اولین شرط بیعت با حضرت مهدي  (عج) .................. است و "اعتقاد به عاشورا و آمادگی براي شهادت" مربوط  56
به .................. می باشد.

جهاد - گذشتۀ سرخ  جهاد - آیندة سبز  امانت داري - گذشتۀ سرخ  امانت  داري - آیندة سبز 

تقلید در احکام به چه معناست و مرجع تقلید باید کدام شرایط را داشته باشد؟  57

رجوع به متخصص - فقیهی متقی، عادل، شجاع و مقبول مردم باشد.  رجوع به متخصص - فقیهی با تقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد. 

رجوع به بزرگان دین - فقیهی متقی، عادل، شجاع و مقبول مردم باشد.  رجوع به بزرگان دین - فقیهی با تقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد. 

کدام عبارت قرآنی، بیانگر ویژگی هایی است که الزمۀ آرامش در خانواده است؟  58

اِکراِت َأَعدَّ اَهللاُ لَُهْم َمْغِفَرًة َو َأْجراً َعِظیمًا»   اِکِریَن اَهللاَ َکِثیراً َو الذَّ ا َغلیَظ الَقلِب َالنَفّضوا ِمن َحولَِک»  «َو الذَّ لِنَت لَُهم َولَو ُکنَت َفظ ِ  «َفِبما َرحَمٍۀ ِمَن اهللاَّ

ُروَن»   ًة َو َرْحَمًۀ ِإنَّ ِفی ذلَِک َآلیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفکَّ ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّۀ»   «َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ  «لِلَّ

ماندگاري یک پیام تابع چیست و تداوم دعوت انبیاء سبب می شود که:  59

تبلیغ دائمی و مستمر آن - تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود.

تبلیغ دائمی و مستمر آن - اصول ثابت دین الهی در خور فهم و اندیشۀ انسان ها بیان شود.

رشد تدریجی سطح فکر بشر - تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود.

رشد تدریجی سطح فکر بشر - اصول ثابت دین الهی در خور فهم و اندیشۀ انسان ها بیان شود.

بزرگان علم و دانش مسلمان و غیرمسلمان پس از بررسی شخصیت امیرالمؤمنین علی (ع) به ترتیب ایشان را در میدان جنگ، در محراب عبادت،  60
در مقام قضاوت و در عرصۀ حکمرانی چگونه معرفی می کند؟

شجاع ترین ـ دقیق ترین ـ بلیغ ترین ـ عابدترین دقیق ترین ـ عابدترین ـ شجاع ترین ـ عادل ترین

شجاع ترین ـ عابدترین ـ دقیق ترین ـ عادل ترین بلیغ ترین ـ شجاع ترین ـ دقیق ترین ـ عابدترین

انسان با رسیدن به کدام شناخت به طور طبیعی تسلیم خدا شده و بندگی او را می پذیرد و علی (ع) در وصف چه کسانی می فرماید « خالق جهان در  61
نظر آنان عظیم است در نتیجه، غیر خدا در چشم آنان کوچک است»؟

توجه به عظمت خدا و تالش براي بندگی او ـ کسانی که عزت خود را در بندگی خدا یافته اند.

توجه به عظمت خدا و تالش براي بندگی او ـ کسانی که قدرت ایستادگی در برابر تمایالت پست را دارند.

شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك ـ کسانی که عزت خود را در بندگی خدا یافته اند.

شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك ـ کسانی که قدرت ایستادگی در برابر تمایالت پست را دارند.

مرتب و تنظیم کردن آیاتی که به تدریج بر پیامبر نازل می شد برعهده چه کسی بود؟  62

پیامبر اسالم (ص)  عبداهللا بن مسعود حضرت علی (ع)  حافظان و کاتبان وحی 

تعالیم انبیا در چه اموري با یکدیگر تفاوت داشته است و منشاء و علت این تفاوت ها چیست؟  63

احکام فرعی - متناسب با زمان و سطح آگاهی و نیاز مردم  احکام اصلی - متناسب با زمان و سطح آگاهی و نیاز مردم 

احکام فرعی - تفاوت در اصل دین  احکام اصلی - تفاوت در اصل دین 

پیش بینی سرنوشت نابسامان جامعۀ اسالمی توسط حضرت علی معلول چیست؟ و این پیش  بینی با کدام عبارت قرآنی ارتباط مفهومی دارد؟  64

روشن بینی و درك عمیق ایشان- اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم 

ُسُل   ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ روشن بینی و درك عمیق ایشان- َوَما ُمَحمَّ

آگاهی ایشان به تبیین معارف متناسب با نیازهاي آینده- اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم  

ُسُل   ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ آگاهی ایشان به تبیین معارف متناسب با نیازهاي آینده- َوَما ُمَحمَّ
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کدام یک از موارد زیر در موضوع «دریافت و ابالغ وحی» به نکتۀ صحیح اشاره نکرده است؟  65

نویسندگان وحی را کاتبان وحی و آنان که آن را به خاطر می سپردند، حافظان وحی می نامیدند.

اگرچه در محتواي آیات قرآن تحریفی رخ نداده اما تنظیم آیات مطابق تنظیم پیامبر نمی باشد.

رسول خدا آیات قرآن را به طور کامل از فرشتۀ وحی می گرفت و بدون کم و زیاد ابالغ می نمود.

در بین مسلمانان صدر اسالم اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن کریم، امام علی می باشد. 

دور افتادن مردم از رهبري و هدایت امامان معصوم پس از رحلت رسول خدا معلول چیست و کدام عبارت قرآنی موید این مطلب است؟  66

بازگشت به دوران جاهلیت- اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم   ُسُل   بازگشت به دوران جاهلیت- َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ

حاکمیت بنی امیه- اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم   ُسُل   حاکمیت بنی امیه- َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ

تقابل «عزت» با کدام واژه است و به چه معناست؟  67

ذلت- شکست پذیري و مغلوب و تسلیم بودن  ذلت- کوچک و داراي روح آزرده خاطر 

حقیر- شکست پذیري و مغلوب و تسلیم بودن  حقیر- کوچک و داراي روح آزرده خاطر 

فردي به نام کعب االحبار که جزء علماي به ظاهر مسلمان شدة اهل کتاب محسوب می شد، از ایجاد کنندگان کدام چالش عصر ائمه بود؟  68

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ارائه الگوهاي نامناسب

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث

علت تاکید امام رضا (علیه السالم) در اجتماع مردم نیشابور بر عبارت :« بشروطها و انا من شروطها » در حدیث سلسله الذهب،  بیانگر کدام مفهوم  69
است و بر اساس این حدیث کدام یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی می شود؟

معرفی خویش به عنوان امام بر حق - دژ محکم اهللا اکبر تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - دژ محکم اهللا اکبر

معرفی خویش به عنوان امام بر حق - قلعه محکم  ال اله اال اهللا تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - قلعه محکم  ال اله اال اهللا 

«اولین کشش و جاذبه میان زن و مرد» و «تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد» ، به ترتیب به کدام یک از اهداف ازدواج اشاره دارد؟  70

انس با همسر - رشد اخالقی و معنوي پاسخ به نیاز جنسی - رشد اخالقی و معنوي

پاسخ به نیاز جنسی - رشد و پرورش فرزندان انس با همسر- رشد و پرورش فرزندان

از محتواي کالم نورانی امام کاظم (علیه السالم) خطاب به شاگرد برجستۀ خود که فرمودند: «اي هشام، خداوند رسوالنش را به سوي بندگان  71
نفرستاد، جز براي آنکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند» کدام مفهوم برداشت می گردد؟

با کنار هم قرار دادن عقل و وحی، می توان به پاسخ سوال هاي اساسی دست یافت.

خداوند با ارسال رسوالن، راه عذر و بهانه جویی را بر انسان بسته است.

از آنجا که انسان داراي سرمایۀ عقل است، لذا احساسات و سالیق فردي پاسخ گوي نیازهاي او نیست.

انسان نمی تواند برنامۀ دیگري غیر از برنامۀ خداوند را برگزیند.

کدام نیاز از نیازهاي انسان است که خود را در قالب سؤال «چگونه زیستن» نشان می دهد و «همه جانبه بودن و قابلیت کسب اعتماد» از ویژگی هاي  72
کدام است؟

شناخت هدف زندگی - سؤال هاي مطرح شده از سوي انسان کشف راه درست زندگی - سؤال هاي مطرح شده از سوي انسان 

شناخت هدف زندگی - پاسخ هاي داده شده به پرسش هاي ناگریز انسان کشف راه درست زندگی - پاسخ هاي داده شده به پرسش هاي ناگریز انسان 

به بیان امام کاظم (ع) انحصار ارسال رسوالن (ع) به سوي بندگان از جانب خداوند متعال، مایۀ تحقق ..................  است و داناتر بودن به فرمان  73
الهی،  .................. است.

ایمان - علت استواري ایمان  تعقل - علت استواري ایمان  ایمان - معلول برتري معرفت  تعقل - معلول برتري در تعقل 
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به بیان امام علی (ع) اوج ستمگري حکومت بنی امیه در چیست و در حکومت ایشان چه کسانی بر اوضاع خود گریه می کنند؟  74

حاللی باقی نماند جز آن که حرام شمارند - کسانی که به دین خود نرسیده اند.

حاللی باقی نماند جز آن که حرام شمارند - کسانی که به دنیاي خود نرسیده اند.

حرامی باقی نماند جز آن که حالل شمارند - کسانی که دین خود را از دست داده اند.

حرامی باقی نماند جز آن که حالل شمارند - کسانی که دنیاي خود را از دست داده اند.

به ترتیب، کدام مورد به «زمان مناسب براي ازدواج» و «آثار پاسخگویی ناصحیح به نیاز جنسی» اشاره نموده است؟  75

کمترین تأخیر پس از بلوغ جنسی و عقلی- لذت غریزي ناشی از گناه  کمترین تأخیر پس از بلوغ جنسی و عقلی- خرد شدن شخصیت 

پس از کنار گذاشتن پندارهاي باطل و رسوم غلط- لذت غریزي ناشی از گناه  پس از کنار گذاشتن پندارهاي باطل و رسوم غلط- خرد شدن شخصیت 

76  Medicines are not always without problems, and doctors usually  ..................  the risks to patients.

measure imagine  suggest explain

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

died out existed attacked varied

78  The teacher wants the children to feel   ..................   about asking questions when they don't

understand.

confident skillful angry familiar

79  Choose the word that is different.

society people nation culture

80  ..................  people attended the stadium according to the PA (public address) announcer.

Twelve thousand eight hundred forty two Twelve-thousand-eight-hundred-forty-two

Twelve thousand eight-hundred forty-two Twelve thousand eight hundred forty-two

81  Which sentence is grammatically wrong?

Traveling around the world would be fun.   Are you interested in saving the planet?  

Thank you for cleaning your room. Vicky doesn't mind listen to music.

82  Can you imagine  .................. with someone who never stops talking?

to live live living lives

83  I’ve already made up my mind and you can't stop me  .................. doing what I want.

by of from for

84  I have a lot of respect for Max, because he is very hard-working, generous, calm and  ..................

honest.

at least once more above all all around

85  Interestingly, scientists are still seeking an effective  .................. for the common cold.

cure gain media metal

86  One in seven road accidents is caused by drivers falling  .................. at the wheel.

emotional  angry asleep excited

87  These amazing handmade rugs are clearly the work of highly skilled .................. .

photographers receptionists translators craftsmen
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88  With a little  .................. you can create a delicious meal from what you already have at home.

condition relation explanation imagination

89  She was  .................. that the magazine had agreed to publish one of her stories.

ashamed worried proud depressed  

90  Sometimes, you become calmer when you  .................. your feelings with a close friend.

refer share socialize  recognize

91  Right in the middle of the small town, there was a large, ugly modern building. The underlined

word ‘ugly’ is the opposite of  .................. .

creative attractive  well-known     domestic

92  It is  .................. for you to have your health condition checked before you decide to climb Mount

Everest.

available unique advisable responsible

93  When someone sends you a gift, the .................. reply is to thank them.

native quiet fortunate appropriate  

94  He had a  ..................  for a couple of years, but is now completely cured.

disease imagination danger event

95  About a month ago, my husband and I received an .................. to attend Maria’s big 50th wedding
anniversary celebration.

attempt invitation emergency invention

96  I’m afraid if you do not show some big .................. soon, we won’t be entering you for the exam.

improvement laughter membership heartbeat

97  There is one .................. point we want to make about research which you have done recently.   

additional popular native fortunate

98  I knew I was in the right about John being older than his wife, ……………… looking younger.

among instead of besides despite

99  Our new neighbor rarely leaves home or talks to people, so .................. of us know him.

many few little a lot

100  Last week, I received a .................. postcard from a close friend of mine in London thanking me

for a letter.

useful skillful natural touching

به ازاي کدام مقادیر  معادله ي درجه ي دوم   داراي دو ریشه ي حقیقی متمایز است؟  101

  یا   یا 

a2 + ax + a − = 0x
2 3

2
a > 6a < 2a > 4a < 32 < a < 63 < a < 4

، رأس سهمی  بر روي نیمساز ربع اول و سوم قرار دارد؟ به ازاي کدام مقدار   102my = m − 3x + 1x2

−
3
4

−
15
4

15
4

3
4
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در معادله ي درجه ي دوم  یک ریشه دو برابر مجذور ریشه ي دیگر است. مجموع دو ریشه ي مثبت کدام است؟  1034 + ax + 27 = 0x2

4568

اگر  ریشه هاي معادله  باشند، مجموعۀ جواب هاي کدام معادله، به صورت  است؟  104β,α2 − 3x − 4 = 0x2{ + 1, + 1}
1
α

1
β

4 − 5x + 1 = 0x
24 − 3x + 1 = 0x

24 − 5x − 1 = 0x
24 − 3x − 1 = 0x

2

2

y = a x +2 bx + c
با توجه به سهمی روبرو، کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟  105

b = 4a

c = −4a

b = −c

b = c

، مربع یک دوجمله اي حاصل می شود؟ با افزودن کدام عدد به عبارت   1064 − 6x +x2 1
4

2
15
4

612

، کدام است؟ حاصل عبارت   107−
8√

2 − 2√

1
2

32
−−

√

− 2√1 − 2√12

، برابر کدام سه جمله اي است؟ ، با شرط  حاصل عبارت   108− + 2x
3x(2 − 1)x2

2x + 2
x − 2

2x + 2
x ≠ −1

3 − x + 1x23 + x − 1x23 − 2x + 1x23 + 2x − 1x2

، به کدام صورت است؟ مجموعه جواب نامعادله ي   109−1 < < 3
3x + 1
x − 3

x <
1
2

x < 3− < x < 31
2

< x < 31
2

، کدام است؟ خالصه شده ي عبارت   110÷ (x − 2 − )
4 + 4x + 1x2

2 + xx2

+ 1x2

x

1
x − 1

−1
x + 1

1−1

معادله  چند جواب دارد؟  111

صفر

+ = 5x + 10 + 3x − 2
− −−−−

√
− −−−−−−−−−−−−−−

√ x − 2
− −−−−

√

123

معادلۀ  چند جواب دارد؟  112

صفر

+ 4 = 41 +
7
x

− −−−−

√ x

7 + x

− −−−−
√

123

معادلۀ  چند ریشۀ حقیقی دارد؟  113

صفر

− x − 2 + 14 = 0x2 − x + 17x2
− −−−−−−−−−

√

123

مجموعه جواب نامعادله  شامل چند عدد صحیح است؟  114>
− 3x + 2x2

2 − x + 1x2

3
4

2345
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اگر معادله  دو ریشه حقیقی متمایز داشته باشد، محدودة  کدام است؟  115

 

=
1

+ t + 2t2

3
− t + mt2

m

m > 40 < m < 5m < 4−5 < m < 0

اگر جواب نامعادلۀ   به صورت بازه  باشد  کدام است؟  116|3x − 3| + |x + 1| < 4(a, b)a + b

2
4
3

1
2

3
2

مجموعه جواب کدام نامعادله نادرست است؟  117

|2x + 3| > 0 ⇒ x ∈ R|x − 4| ≤ 0 ⇒ x = 4|2x| > −4 ⇒ x ∈ R|x − 2| < −1 ⇒ x ∈ ∅

، کدام است؟ اگر  باشد، حاصل   118x =y
2 4

3
−(x + 3 )y2 2

(x − 3 )y2 2

8121618

مجموعه جواب نامعادلۀ  کدام است؟  119∣2[ ] − 9 ∣≤ 7x
2

[−2 , −1] ∪ [1, 2 ]2√ 2√(−3, −1] ∪ [1, 3)[−3, 3](−3, 3)

، کدام است؟ مجموعۀ جواب نامعادلۀ   1201 < < 3x + 1
2x − 1

(0٫6, 1٫5)(0٫8, 1٫2)(1, 2)(0٫8, 2)

حاصل  کدام است؟  121A = + +
− 4xx2

− 2x − 8x2

7x
+ 2xx2

20 + 80x2

− 16x4

x + 3
x − 2

x − 2
x + 2

x + 3
− 4x2

x − 4
− 4x2

، معادلۀ  داراي فقط یک ریشه است؟ به ازاي چند مقدار   122

صفر

k− =
3x + k

2 − 6xx2

4
x − 3

2x + 1
x

123

مجموعه جواب نامعادلۀ  کدام است؟  123|x − | ≤ 2xx
3

0 ≤ x ≤ 5√− ≤ x ≤5√ 5√− ≤ x ≤3√ 3√0 ≤ x ≤ 3√

مساحت ناحیۀ محدود به نمودار تابع  و محور  ها کدام است؟  124f(x) = |||x| − 1| − 3|x

17131416

x

y

1-

5-

4

 

نمودار تابع  در شکل مقابل رسم شده است. مقدار  کدام است؟  125

صفر 

f(x) = a − bx + cx2a + b − c

8
5

12
5

32
5

مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  شامل چند عدد صحیح نیست؟  126≥ 0
|x|( − 5x − 6)x2

|x − 1| + 2
4567

مجموع مربعات جواب هاي معادلۀ  برابر  است. مجموع جواب هاي این معادله کدام است؟  127− m + m − 1 = 0x3 x24

12
5
2

3
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مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  بازة  است. مقدار  کدام است؟  128≥ 2− x − 6x2

− 3x − 10x2
(a, b]a + b

10121314

معادله درجۀ دومی که ریشه هایش  و  است، کدام است؟  129tan 15∘cot 15∘

− 2x + 1 = 0x2− 4x + 1 = 0x2+ 4x + 1 = 0x2− x + 1 = 0x2

معادلۀ  داراي چند ریشه است؟  130( − x − ( − x) − 12 = 0x2 )2 x2

1234

A

اگر عصب فردي در نقطۀ  قطع گردد بخشی از عصب .................. سمت .................. بدن دچار اختالل می شود.  131

 حسی - راست

حرکتی - راست

 حسی - چپ

 حرکتی - چپ

A

از شروع پتانسیل عمل تا اولین نقطه اي که هر دو کانال دریچه دار بسته اند، کدامیک صورت نمی گیرد؟  132

حداکثر فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم  باز شدن کانال دریچه دار سدیمی

بار رسیدن اختالف پتانسیل به عدد  میلی ولت براي  252رسیدن اختالف پتانسیل به صفر 

در دستگاه عصبی انسان، .................. (با تغییر)  133

نخاع میتواند مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل نماید. هر رشته عصبی، مجموعهاي از رشتههاي بلند سلولهاي عصبی است.

هر عصب رشتهي بلند یک سلول عصبی است. نیمکرههاي مخچه توسط رابط سه گوش با یکدیگر ارتباط دارند.

بعد از پایان پتانسیل عمل، .................. می تواند در برقراري پتانسیل آرامش اولیه بین دو سوي غشاي نورون اختالل ایجاد کند.  134

باز شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی بسته ماندن کانال هاي دریچه دار سدیمی

خروج یون هاي سدیم از داخل سلول با صرف انرژي ورود یون هاي پتاسیم به داخل سلول با صرف انرژي

کدام عبارت به درستی بیان شده است؟ (با تغییر)  135

هیپوتاالموس در تنظیم برخی از اعماِل حیاتِی مربوط به فعالیتهاي بدن انسان (مثل عطسه و سرفه) نقش دارد.

ماستوسیت ها برخالف یاخته هاي دندریتی، فاقد توانایی بیگانه خواري اند.

در دیوارة برخی رگهاي خونی انسان، گیرندههاي درد وجود دارد.

بیشتر انواع بیمهرگان، ایمنی اختصاصی دارند. 

نوع کدام مفصل با مفاصل دیگر، متفاوت است؟  136

ران و درشت نی انسان مفصل آرنج بازو و شانۀ انسان مفصل زانو

کدام گزینه از غدد برون ریز می باشد؟  137

بخش پیشین هیپوفیز جزایر النگرهانس غدد بناگوشی  فوق کلیوي

سلول هاي کدام هاپلویید نمی باشد؟  138

دانۀ گردة نارس نارگیل اندوختۀ دانۀ آلبالو  دانۀ گردة رسیدة نارگیل کیسۀ رویانی هلو

دربارة مقایسۀ تارهاي ماهیچۀ اسکلتی تند و کند، کدام گزینه درست است؟  139

تارهاي کند، تعداد کم تري میوگلوبین دارند. تعداد میتوکندري در تارهاي سریع بیشتر از تارهاي کند است.

تارهاي تند، فقط تنفس هوازي دارند. در افراد کم تحرك، تعداد تار ماهیچه اي تند بیشتر است.
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کدام سلول ها توانایی تقسیم و تولید چندین نوع یاخته دارند؟  140

سلول هایی که سطح خارجی استخوان ها را پوشانده است. سلول هاي بافت نرمی که حفرات بین تیغه هاي نامنظم استخوانی را پر کرده اند.

سلول هایی که در مجاري متصل کننده، مجاري هاورس وجود دارند. سلول هاي استخوانی که درون تیغه هاي استخوانی دیده می شوند.

چند جمله نادرست وجود دارد؟   141

) هردو نیروي تراوش و اختالف فشار اسمزي در انتقال هورمون ها در دو سوي مویرگ نقش دارند. 

) در یک غدة معده، هورمون گاسترین به سمت غشاء پایه و ترشحات برون ریز به سمت ماده مخاطی ترشح می شوند. 

) هر پیک شیمیایی که از انتهاي یک نورون اگزوسیتوز می شود ، انتقال دهنده عصبی نام دارد. 

) هر پیک کوتاه برد نوعی ناقل عصبی است.

1

2

3

4

1234

چند مورد از موارد زیر به گروه فاگوسیت ها تعلق دارد؟   142
الف) ماکروفاژ          ب) یاخته هاي دارینه اي          ج) ماستوسیت          د) ائوزینوفیل

1234

کدام گزینه ، عبارت نادرستی را بیان می کند ؟  143

یاخته دندریتی را می توان رابط بین دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی دانست. 

رگ لنفی خروجی از گره لنفی ، حاوي یاخته هاي دندریتی است که براي عرضه بخش هایی از میکروب به یاخته هاي ایمنی ، در حال مهاجرت هستند. 

پالسما ( خوناب ) تراوش شده از مویرگ، می تواند حاوي پروتئین هاي دفاعی باشد. 

نوعی یاخته حاصل از سلول هاي میلوئیدي مغز استخوان، می تواند درون و بیرون خون بیگانه خواري کند. 

144  .................. برخالف  ..................

مقدار ترشح هورمون تیموسین  - هورمون رشد، قبل از بلوغ نسبت به دوران نوزادي کاهش می یابد. 

یاخته هاي پادتن ساز – لنفوسیت  در سطح خود گیرنده آنتی ژنی دارند. 

پادتن، در مایعات بین یاخته اي  –  خون وجود ندارد. 

در برخورد اول با میکروب  – برخورد دوم ، تعداد لنفوسیت هاي فعال بیش از لنفوسیت هاي خاطره است. 

B

از میتوز یک سلول .................. و میوز یک سلول .................. سلول هایی ایجاد می شوند که درون هستۀ خود چهارکروموزوم غیرهمتا دارند.  145

    (2n = 8) − (n = 4)(2n = 16) − (n = 4)(2n = 16) − (2n = 4)(2n = 8) − (2n = 4)

در نقطۀ وارسی  ..................  146

، اگر دوك تقسیم یا عوامل الزم براي میتوز فراهم نباشد، فرایندهاي مرگ یاخته اي به راه می افتد.  

آنافازي، براي اطمینان از این موضوع است که کروموزوم ها به طور دقیق از هم جدا شده اند و به دو سوي یاخته، کشیده می شوند.  

، اطمینان حاصل می شود که عواملی الزم براي میتوز از جمله همانند سازي سانتریول ها، براي مرحلۀ بعد آماده اند.  

، اطمینان می دهند که مرحلۀ دو برابر شدن ِدنا، کامل شده است و عوامل الزم براي وقفۀ دوم آماده است. 

G2

G2

s

چند مورد، دربارة گیاه زنبق نادرست است؟   147
آ) از رشد جوانه هاي رویش یافته از زمین ساقۀ آن، گیاه جدیدي ایجاد می شود. 

ب) این گیاه به گروه  گیاهان علفی چند ساله تعلق دارد. 
ج) زنبق برخالف سرخس به گروه گیاهان آوند دار تعلق دارد.

مورد مورد مورد 0123 مورد 

در مرحله اي که هر کروموزوم موجود در استواي یاخته، از یک طرف به رشته هاي دوك متصل است ..................  148

کروموزوم ها با حداکثر فشردگی در هستۀ یاخته دیده می شود.  کروموزوم ها در یک ردیف در وسط یاخته قرارگرفته است. 

هر کروموزوم داراي یک مولکول  است. DNAساختارهاي تتراد در یاخته دیده می شود. 
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گیرنده هاي دمایی در برخی سیاهرگ هاي بزرگ، گیرنده درد در دیواره سرخرگ ها، گیرنده هاي فشار در پوست، گیرندة حساس به وضعیت  149
در کپسول پوشانندة مفاصل به ترتیب جز حواس ..................  محسوب می شوند.

ویژه- ویژه- پیکري- پیکري پیکري- ویژه- پیکري- ویژه ویژه - پیکري- پیکري- ویژه   پیکري- پیکري- پیکري- پیکري

فکر می کنید کدامیک از موارد زیر با دوربین حساس به فروسرخ، تصویر مشخص تري دارد؟  150

بدن مار بخش سر موش بخش سر مار دم موش

بویاییعصبعصب بینایی

1
2 4

5

3

با توجه به شکل مغز ماهی، گزینه اي که به درستی بیان شده است را انتخاب کنید.  151

" ، بیشترین حجم بخش مغز در انسان را تشکیل می دهد.   بخش "

" مرکز انعکاس هایی مانند عطسه، سرفه و بلع در انسان است.   بخش "

"مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل در انسان است.   بخش "

" هر یک از نیمکره هاي آن توسط شیارهاي عمیق، به چهار لوب در انسان تقسیم می شود.  بخش "

1

4

3

2

به طور معمول، کدام دو بخش مغز گوسفند به یکدیگر نزدیک ترند؟ (باتغییر)  152

برجستگی هاي چهارگانه و اپی فیز رابط پینه اي و مغز میانی هیپوتاالموس و بطن چهارم  رابط سه گوش و بطن سه

پردة صماخ پاي جیرجیرك مانند .................. به طور مستقیم با گیرندة مکانیکی در تماس است.   153

مایع درون مجاري نیم دایره رشتۀ عصبی جوانۀ چشایی انسان مادة ژالتینی در بخش دهلیزي  پردة صماخ گوش انسان

در پاسخ التهابی، کدام یک زودتر از سایرین رخ می دهد؟    154

خوناب بیش تر به بیرون از مویرگ ها نشت می کند. فعال شدن پروتئین هاي مکمل 

آسیب بافتی  خروج هیستامین از ماستوسیت ها افزایش می یابد.

کدام عبارت در مورد آندوسپرم درست است؟  155

در دانۀ ذرت اندوختۀ غذایی دانه، لپه است و در دانۀ بالغ آندوسپرمی وجود ندارد. 

نوع بافت آن داراي یاخته هایی با دیوارة نخستین نازك و چوبی نشده است. 

سلول دو هسته اي طی تقسیمات پی در پی، آن را تشکیل می دهد.

در ذرت به آندوسپرم، و در لوبیا به لپه ها، برگ هاي رویانی می گویند.

کدام عبارت درست است؟  156

یک گل ناکامل، حتمًا تک جنسی است. هر گل فقط قادر به تولید یک میوه حقیقی است. 

یک گل کامل، حتمًا دو جنسی است. هر میوه، از تغییر یکی از حلقه هاي گل ایجاد می شود.

در نارگیل بالفاصله قبل از ایجاد حداکثر فشردگی در کروموزوم هاي تخم اصلی، ..................  157

کروموزوم هاي همتا به همدیگر متصل می شوند و ساختار تتراد را تشکیل می دهد. تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر صورت می گیرد.

دوك به سانترومر متصل می شود. سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند.

از .................. براي تازه نگه داشتن برگ و گل ها و از ..................  براي درشت کردن میوه ها استفاده می شود.  158

سیتوکینین - اتیلن  سیتوکینین - جیبرلین سیتوکینین - آبسیزیک اسید اتیلن - آبسیزیک اسید

پروتئین  .................. توسط یاخته هاي .................. ترشح می شود.  159

انسولین – کبدي کلسی تونین - غده پاراتیروئید

اینترفرون نوع  - یاخته آلوده به ویروس  IIپادتن - پالسموسیت 

کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟  160

همۀ یاخته هاي سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می شوند. همۀ یاخته هاي دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می کنند.

، می توانند از خون خارج شوند.  همۀ یاخته هاي قادر به ترشح اینترفرون  IIهمۀ عوامل بیماري زا، با بیگانه خواري گویچه هاي سفید از بین می روند.
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.................. در .................. نقش ندارد.  161

یون پتاسیم - تولید رشته هاي فیبرین در خون  یون کلسیم - اتصال اکتین و میوزین 

آهن  - ساخت هیچ یک از یاخته هاي خونی  B12(Fe)ویتامین  - تقسیم و تمایز یاخته هاي بنیادي میلوئیدي 

؟

بخش مشخص شدة شکل مقابل نمی تواند در تنظیم مستقیم .................. نقش داشته باشد. الف) فشار اسمزي    162
ب) دماي بدن 

پ) احساس گرسنگی 
ت) جذب ویتامین

فقط ت  الف و ت  ب و پ   الف و ب 

براي تعیین سرعت و ترکیب شیرة پروردة گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی دربارة این جاندار درست است؟  163

در هنگام انقباض قلب، دریچه هاي منافذ آن باز هستند. 

اسکلت آن، عالوه بر کمک به حرکت، وظیفۀ حفاظتی دارد. 

با تحریک هر گرة عصبی، همۀ ماهیچه هاي بدن فعال می شوند.

رشته هاي میاِن دو طناب عصبی موازي، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند.

بزرگ ترین لوب مخ .................. بوده و با .................. لوب دیگر مرزي مشترك دارد.  164

آهیانه – دو  پیشانی – سه  آهیانه – سه  پیشانی – دو

در استخوان هاي اسکلت محوري بدن، در هر بافت استخوانی ..................  165

در اطراف مغز زرد استخوان، سامانه هاي هاورس دیده می شود. مادة زمینه اي از یک نوع پروتئین و مواد معدنی تشکیل شده است.

یاخته هاي استخوانی، مادة زمینه اي ساخته و با محیط زندگی خود در ارتباط اند. مغز زرد در تولید یاخته هایی نقش دارد که وظیفۀ اصلی آن ها دفاع از بدن است.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟   166
«در تولید مثل غیرجنسی، هرگاه گیاه جدید از .................. پدید آید، قطعًا از بخش هاي  ..................  استفاده شده است.» 

الف) ساقه هاي زیر خاك ـ تخصص یافته    ب) محل گره ها ـ تخصص یافته 
ج) پایه هاي جدید روي ساقه ـ غیرتخصصی    د) قطعۀ بی جوانه ـ غیرتخصصی

1234

نورون هاي  ..................  باعث افزایش  ..................  و کاهش  ..................  می شوند.  167

پاراسمپاتیک ـ ترشح بزاق ـ مدت زمان دم سمپاتیک ـ قطر مردمک چشم ـ فشار خون  

پاراسمپاتیک ـ انقباض ماهیچه هاي حلقوي عنبیه ـ فعالیت گرة پیشاهنگ سمپاتیک ـ زمان استراحت قلب ـ خون رسانی به ماهیچه هاي اسکلتی 

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   168
الف) در یک انسان سالم و بالغ، به طور قطع هر بافت استخوانی داراي مغز قرمز استخوان فاقد مجراي هاورس است. 

ب) سامانه هاي هاورس داراي اندازه هاي متفاوتی بوده و نمی توانند براي اریتروپویتین داراي گیرنده باشند. 
ج) ممکن است سلول هاي چربی که توسط بافت اسفنجی احاطه شده اند با سلول هاي خون ساز جایگزین شوند. 

د) نمی توان عبور رگ هاي خونی موجود در بافت اسفنجی را، از بافت فشرده مشاهده کرد.

1234
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چند مورد عبارت روبه رو را به طور مناسب کامل می کند؟    169
«به طور معمول، هر اووسیتی که درون تخمدان به وجود آمده است، به طور حتم  .................. » 

الف) در پی جدا شدن کروموزوم هاي همتا به وجود می آید. 
ب) در پی تقسیم نامساوي سیتوپالسم به وجود می آید. 

ج) هر کروموزوم آن داراي چهار زنجیرة پلی نوکلئوتیدي  است. 

د) در اواخر مرحله فولیکولی، در واکنش به حداکثر میزان ترشح  به وجود آمده است.

DNA

LH

1234

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «غده اي که در تخمک گذاري نقش اصلی را ایفا می کند،   .................. »   170
الف) کم کاري آن باعث اختالل نمو دستگاه عصبی و عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می شود. 

ب) هورمون آن در تولید شیر پس از تولد نوزاد، در تنظیم دستگاه ایمنی و در تعادل آب بدن نقش دارد. 
ج) هورمون آن با اثر بر سلول هاي غضروفی، تقسیم آنها را افزایش می دهد. 

د) افزایش هورمون هاي آن، سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون در خانم باردار می شود.

1234

یاخته هاي حاصل از تروفوبالست در چه تعداد از موارد زیر دخالت دارد؟   171
الف) تغذیه جنین    ب) ترشح پروژسترون    ج) تخریب بافت رحم    د) جلوگیري از تخریب بافت رحم

1234

در رابطه با نورون ها نمی توان گفت  ..................  172

محل ورود و خروج رشته هاي دندریت و آکسون می تواند یکسان باشد.

هر نورون به دنبال اثر محرك حسی، پیام عصبی تولید می کند.

بخشی از نورون که محل سوخت و ساز می باشد، عایق بندي نشده است.

نورون حرکتی برخالف نورون حسی با بیش از یک نوع سلول می تواند سیناپس بدهد.

هر نوع یاختۀ عصبی که آکسون آن پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت می کند، قطعًا  .................. .  173

جسم سلولی این سلول در مغز و نخاع قرار ندارد. پیام عصبی را به ماهیچه ها یا غده ها می برد.

توانایی سنتز یک نوع ناقل عصبی را دارد. در بیماري مالتیپل اسکلروزیس تحت تأثیر قرار می گیرد.  

در دستگاه عصبی ملخ  .................. دستگاه عصبی  .................. .  174

برخالف – پالناریا، گره هاي عصبی مغز داراي اتصال هستند.  

برخالف – هیدر، گرة عصبی مشاهده می شود.

همانند – پالناریا، دستگاه عصبی مرکزي از مغز و طناب هاي عصبی تشکیل شده است.   

همانند – هیدر، دستگاه عصبی مرکزي فعالیت هاي بدن را کنترل می کند.

چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟    175
همۀ ماهیچه هاي داخلی کره چشم، ..................  

الف) در ساختار خود سارکومر ندارند.                ب) در تشکیل تصویر روي شبکیه نقش دارند. 
ج) استوانه اي شکل و داراي انشعاب می باشند.    د) در تماس با زجاجیه می باشند.

1234

هر جانوري که داراي سامانه دفعی از نوع لوله هاي مالپیگی می باشد  .................. .  176

همانند جانورانی با توانایی بکرزایی، داراي اسکلت داخلی اند. توانایی دریافت پرتوهاي فرابنفش و دیدن عالئم گل درخت بلوط را دارد.

همانند برخی جانوران داراي گیرنده فروسرخ ، لقاح داخلی دارد. همانند جانوران بی مهره با گردش خون بسته، چشم مرکب دارد.

17
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چند مورد به درستی بیان شده است؟   177
هر لنفوسیت  .................. . 

الف) که در خون وجود دارد به کمک گیرنده آنتی ژنی خود نوع خاصی آنتی ژن را شناسایی می کند. 
ب) که در گره هاي لنفاوي حضور دارد تمایز یافته و فعال است و قادر به شناسایی آنتی ژن میکروب هاست. 

ج) که فاقد گیرنده آنتی ژنی اختصاصی در سطح خود است نابالغ است. 
د) که آنتی ژن ویروس ها را شناسایی می کند، گیرنده هاي پروتئینی با دو جایگاه اتصال آنتی ژن دارد.

1234

کدام رویداد احتمال دارد از لحاظ زمانی پیش از سایر موارد اتفاق بیفتد؟   178

حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون هاي پروژسترون ترشح آنزیم هاي هضم کننده جداره رحم 

رویداد مربوط به شکل گیري دوقلوي همسان فراهم شدن زمینه تشکیل دوقلوهاي ناهمسان  

179  چند مورد می تواند جملۀ زیر را به درستی تکمیل کند؟ 
" یک یاختۀ عصبی  ..................  می تواند  .................. " 

الف) حسی، همانند یاختۀ عصبی حرکتی -  پیام هاي عصبی را به یک غده انتقال دهد. 
ب) رابط، همانند یاختۀ عصبی حسی - در طول آکسون خود داراي گره رانویه باشد. 

ج) حرکتی نخاع برخالف یاختۀ عصبی رابط - داراي آسه هایی درون ریشۀ شکمی عصب نخاعی باشد. 
د) رابط برخالف یاختۀ عصبی حسی - دارینۀ منشعب داشته باشد.

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   180
« هر جانوري که .................. »

اسکلت درونی دارد ، براي حرکت خود به استخوان و ماهیچه وابسته است.

قلب دو حفره اي دارد، خون داراي اکسیژن را از قلب به سوي اندام تنفسی می فرستد.  

داراي اسکلت بیرونی است، اندازة بدنش از حّد خاصی بیش تر نمی شود.

طناب عصبی پشتی دارد، داراي لولۀ گوارش و گردش خون بسته است.  

I

6Ω
5Ω

30Ω

10Ω 2Ω

در مدار رو به رو، توان مصرفی مقاومت  اهمی چند برابر توان مصرفی مقاومت  اهمی است؟  181105

9
8

3
2

8
9

2
3

M

N

در شکل روبه رو، میدان مغناطیسی درون سو است و قاب  شکل رسانا است. اگر مماس بر قاب، میلۀ رساناي  را از حال سکون با شتاب  182
ثابت به سمت چپ ببریم، جریان القایی در میله از ..................  بوده و اندازة آن در این وضعیت،  ..................  خواهد بود.

، در حال افزایش به  ، ثابت  به 

 به  ، ثابت به  ، در حال افزایش

UMN

MNMN

NMNM

R3

R

R3
2R2

A B
I

 

در شکل روبه رو توان مصرفی مقاومت  چند برابر توان مصرفی مقاومت  است؟  1832R3R

624
1
6

1
24

) می رسد. جهت جریان القایی به چه صورت است؟ در شکل داده شده میدان مغناطیسی از  به (  184B−B18
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Bi2

i1

 

ابتدا  و سپس  ابتدا  و سپس 

همیشه  همیشه 

i1i2i2i1

i1i2

x
d

q1=2μC q2 q 3=8μC

سه بار نقطه اي مطابق شکل قرار دارند. برآیند نیروهاي الکترواستاتیکی وارد بر هر یک از بارها صفر است. بار  چند  185
میکروکولن است؟

q2

−
2
9

+
2
9

−
8
9

+
8
9

cm4 cm4

cm3

M

1I = 2I =I I

، مطابق شکل زیر عمود بر صفحه قرار دارند. بردار میدان مغناطیسی هر یک از دو سیم در نقطه  دو سیم موازي بسیار بلند، حامل جریان   186
در کدام شکل درست است؟

 

M

1I 2I

1B2B

 

M

1I 2I

1B2B

 

M

1I 2I

1B2B   

M

1I 2I

1B2B

IM

یک باتري  ولتی می تواند  آمپر ساعت برق بدهد. دو المپ  ولتی و  واتی را با هم متوالی بسته، به دو سر این باتري وصل می کنیم.  187
اگر مقاومت درونی باتري ناچیز باشد، باتري پس از چند ساعت خالی می شود؟

1248612

12182436

فاراد معادل است با:  188

ولت / کولن کولن / ولت کولن.ولت کولن / آمپر

میدان الکتریکی بین دو صفحه موازي و باردار خازن مسطحی که فاصله دو صفحه  است برابر  است. اگر ظرفیت خازن   189

 باشد بار صفحات آن چند  است؟

2cm500N/C

10μFμC

10201100

A B

1))2))

شکل روبه رو خط هاي میدان مغناطیسی را در مجاورت دو میله که هر دو آهنربا هستند، نشان می دهد. با توجه به شکل، کدام گزینه درست  190
است؟

میلۀ  قوي تر، قطب هاي  و  ناهمنام و نوع آن ها نامشخص است.

میلۀ  قوي تر،  قطب  و  قطب  است.

میلۀ  قوي تر، قطب هاي  و  ناهمنام و نوع آن ها نامشخص است.

میلۀ  قوي تر،  قطب  و  قطب  است.

(1)AB

(1)BNAS

(2)AB

(2)ANBS

میدان الکتریکی حاصل از بار  در نقطۀ  که در فاصلۀ  سانتی متري آن قرار دارد، برابر  است. اگر بار  در نقطۀ  قرار گیرد،  191

نیرویی برابر  از طرف میدان به آن وارد می شود.  و  به ترتیب از راست به چپ، چند میکروکولن اند؟ 

 ،  ،  ،  ،

qA30105 N

C
q

′
A

0٫02Nqq
′(k = 9 × )109 N ⋅ m2

C 2

10٫2100٫210٫5100٫5

+
L

V=50V

در مدار شکل داده شده، اگر مقاومت المپ  باشد، باتري پس از  ساعت تخلیه می شود. اگر به جاي المپ داده شده در شکل از یک  192

المپ با مقاومت  استفاده شود، باتري پس از چند ساعت تخلیه می شود؟

30Ω12

50Ω

1020

2430
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R
M N

R R

R

18 Ω
در مدار زیر، مقاومت معادل بین دو نقطۀ  و  برابر  است.  چند اهم است؟  193MN

R

2
R

1812

63

 

L L

q1= 4μ C 2q 3q

در شکل زیر، سه بار نقطه اي قرار دارند. برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار  هم اندازة نیروي الکتریکی است که بار  بر  وارد می کند.   194

 چند میکروکولن است؟

q3q1q3

q2

82

−2−8

ε =
r =

24V
1Ω

Ω3
K Ω8

C

در شکل زیر بار ذخیره شده در خازن  ، در حالت باز بودن کلید  برابر  و در حالت بسته بودن کلید برابر  است.  برابر کدام  195

است؟

CKq1q2
q2

q1

1
3

3
4

2
3

1
2

I1

2I

 

حلقۀ مطابق شکل عمود بر میدان مغناطیسی  (درون سو) قرار دارد. اگر میدان به طور یکنواخت از  به  کاهش یابد، جریان القایی در  196
داخل حلقه در کدام جهت خواهد بود؟

، سپس  ابتدا  ، سپس  ابتدا 

BB−B

(1)(2)(2)(1)

(1)(2)

εΩ V
M

I

A

N2 1=8 Ω1/5

ε2

3

I1= 4

Ω3

0/02L = H  

در مدار شکل زیر انرژي ذخیره شده در القاگر  میلی ژول است. نیروي محرکۀ  چند ولت است؟ ( است)  19740ε2− = 4VVM VN

1

5

7

13

______
__________
____________

__________
______

______
AB

در شکل زیر یک ذرة باردار با بار منفی را از نقطۀ  به سمت کره بزرگ باردار منفی که روي پایه عایقی قرار دارد نزدیک کرده و در نقطۀ   198
قرار می دهیم. در این جابه جایی انرژي پتانسیل الکتریکی ذرة باردار ..................

ثابت می ماند.

کاهش می یابد.

افزایش می یابد.

با توجه به شرایط جابه جایی هر سه حالت ممکن است. 

AB

سیم لوله اي با  دور و مساحت سطح مقطع  سانتی متر مربع عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی قرار دارد. اگر آهنگ تغییر میدان  199

مغناطیسی  و شدت جریان القا شده درسیم لوله  میلی آمپر باشد، مقاومت الکتریکی سیم لوله چند اهم است؟

10020

0٫08T/s2

12486

20
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دو کرة رساناي باردار را با یک دیگر تماس می دهیم و در فاصلۀ معینی از یک دیگر قرار می دهیم، کدام یک از گزینه هاي زیر نمی تواند خطوط  200
میدان الکتریکی در اطراف این دو کره را به درستی نشان دهد؟

            

 

مطابق شکل، یک سیم رسانا روي قاب فلزي مستطیل شکلی به مقاومت  با سرعت ثابت به سمت راست حرکت می کند. اگر طول سیم   201

 و جریان القا شده در سیم  باشد، سرعت حرکت سیم چند متر بر ثانیه است؟

0٫4Ω

20cm0٫09A

46

810

 

در شکل زیر، خطوط میدان الکتریکی رسم شده است. کدام گزینه رابطه درستی در ارتباط با میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی در نقاط  و   202

 نشان می دهد؟

 و  و 

 و  و 

A

B

=VA VB>EA EB>VA VB=EA EB

<VA VB<EA EB<VA VB>EA EB

 

A C Dcm2/4

VE=0

در شکل زیر، پتانسیل نقطه ي  برابر  و اختالف پتانسیل بین دو نقطه  و  برابر   203

 است، فاصله بین دو صفحه ي رسانا کدام است؟

A120VCD

48V

24

68

 

، در میدان الکتریکی یکنواخت  شکل زیر چند ولت است؟ اختالف پتانسیل بین دو نقطۀ  و  که   204ABAB = 20cmE = 500
N

C

5050 3√

100 3√100

خازن تختی را شارژ کرده، از باتري جدا می کنیم و فاصلۀ صفحات آن را تغییر می دهیم. نمودار تغییرات میدان الکتریکی برحسب فاصلۀ دو  205
صفحه کدام شکل است؟

  

E

d

  

E

d

  

E

d

  

E

d
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I2

I

I1 R R

RRR

R

اگر حداکثر توان قابل تحمل هریک از مقاومت هاي شکل مقابل برابر هم و برابر  باشد، حداکثر توانی که از مدار می توان کشید چند وات  206
خواهد بود؟

50W

300110

120275
3

t (s )

I(A)

4

5

2 2_

نمودار تغییرات جریان متناوب برحسب زمان در شکل زیر رسم شده است. بسامد زاویه اي چند رادیان بر ثانیه است؟  207

7π
20

π

4
π

20
3π
20

، را به طور متوالی به اختالف پتانسیل  سه المپ با مشخصات  و  و   208

، مقدار انرژي تلف شده در مجموع المپ هاي  و  چند برابر انرژي تلف شده در (همان مدت)  وصل می کنیم. در یک مدت زمان معین 

المپ  است؟

= (15W , 60V )L1= (10W , 60V )L2= (30W , 60V )L3

30VΔtL1L2

L3

5
6

531٫2

دو گوي رساناي کوچک و یکسان داراي بار الکتریکی  و  هستند و در فاصلۀ معینی از هم قرار دارند و نیروي الکتریکی   209

را به هم وارد می کنند. اگر دو گوي را با هم تماس دهیم و در همان فاصله قرار دهیم، نیروي الکتریکی که به هم وارد می کنند،  درصد کاهش می یابد. 

 کدام است؟

> 0q1| | >q2 q1F

20
| |q2

q1

24510

 

در مدار زیر، توان خروجی باتري به ازاي جریان هاي  و  یکسان است. در حالتی که ولت سنج عدد صفر را نشان می دهد، آمپرسنج چند  210
آمپر را نشان می دهد؟ (ولت سنج و آمپرسنج آرمانی فرض شود.)

صفر

3A5A

2

4

8

ول
ه م

ماد
دار

مق

20 40 500/00

3/00
1/00
2/00

4/00

3010

5/00
6/00
7/00
8/00

دقیقهزمان

(

))

(

، نسبت به زمان در شرایط آزمایش نشان میدهد، سرعت با توجه به نمودار روبه رو، که تغییرات مقدار  را در واکنش فرضی:   211

متوسط مصرف ماده  در فاصله زمانی بین  دقیقه تا  دقیقه، بر حسب مول بر دقیقه، به کدام عدد نزدیک تر است؟

B2A → B

A2040

0٫15

0٫20

0٫25

0٫30
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، نشان میدهد، کدام نتیجهگیري با بررسی دادههاي جدول زیر، که تغییرات غلظت  را در واکنش:   212
درست است؟ 

 

مقدار  تشکیل شده در گسترهي زمانی این پنج آزمایش، برابر با  است.

با گذشت زمان، سرعت متوسط تشکیل  افزایش مییابد.

سرعت متوسط تشکیل  در گسترهي زمانی این پنج آزمایش، برابر با  است.

سرعت متوسط تشکیل  در گسترهي زمانی دو آزمایش اول،در مقایسه با فاصله زمانی سه آزمایش بعدي کمتر است.

N2O52 → 4N +N2O5 O2 O2

400

0٫010

300

0٫012

200

0٫014

100

0٫017

0

0٫020

(s) زمان

[ ](mol ⋅ )N2O5 L
−1

NO25 × mol ⋅10−3
L−1

NO2

O21٫25 × mol ⋅ ⋅10−5
L

−1
s

−1

O2

زمان
غلظت 20

0

64 8

1

20 50

151

350

9070400

9152

z

x

y

C]]

B]]

A]]

با توجه به جدول مقابل،  و  و  به ترتیب کدام اند؟ (برحسب مول بر لیتر)   213xyz

1 − 1٫6 − 0٫111 − 1٫45 − 0٫45

0٫95 − 1٫5 − 0٫11٫05 − 1٫25 − 0٫45

1
2
3
4

زمان

غلظت

B

C
A

معادلۀ واکنش نمودار مقابل کدام است؟  214

4A + 4C → B4B → 2A + 3C

2A + C → 4B2A + 3C → 4B

چرا مقدار گرماي واکنش که از روش گرماسنجی به دست می آید، با مقدار به دست آمده از روش انرژي هاي پیوند متفاوت است؟    215
الف) مقادیر انرژي هاي پیوندي نشان دهندة مقدار دقیق انرژي نمی باشند. 

ب) هنوز انرژي برخی از پیوندها قابل اندازه گیري نیست. 
پ) بروز خطاهاي تجربی در روش مستقیم یا روش گرماسنجی. 

ت) در گرماسنج معموًال واکنش ها را از روش دیگري انجام می دهند.

ب و ت  الف و پ  پ و ت  الف و ب 

اگر بازده درصدي واکنش زیر  باشد، براي تهیۀ  لیتر گاز  در شرایط STP ، چند گرم  مورد نیاز است؟   21680%10CO2CaCO3

CaC (s) CaO(s) + C (g) (Ca = 40 , C = 12 , O = 16 : g ⋅ mo )O3 −→
Δ

O2 l
−1

55٫843٫261٫370٫5

براي تهیه ي  گرم کلسیم اکسید با خلوص  به چند گرم نمونۀ ناخالص کلسیم کربنات با خلوص  نیاز داریم؟   217670%75%

(Ca = 40,O = 16,C = 12 : g ⋅ mo )l−1

8101215

کدام مورد از مطالب زیر درست است؟   218
الف) با رشد جمعیت و افزایش مصرف پوشاك صنعت نساجی پدیدار شد. 

ب) امروزه با تولید میلیون ها تن الیاف مصنوعی دیگر از الیاف طبیعی استفاده نمی شود.
پ) با رشد جمعیت شیمی دان ها از طالي سیاه براي تولید الیاف جدیدي براي شرکت هاي نساجی استفاده کردند. 

ت) با ظهور صنعت نساجی و تولید الیاف از منابع طبیعی نیازهاي جامعه به پوشاك برطرف شد.

ب و پ الف و پ ب و ت الف و ت

شمار پیوندهاي بین اتم ها، در کدام دو مولکول برابر است؟  219

اتیل آمین- اتانوییک اسید آمونیاك- متانول   کربن دي اکسید- متان اتانول- متانوییک اسید
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OH
OH

C

H

OH

C H2NH2

کدام بیان دربارة ترکیبی که ساختار مولکولی آن نشان داده شده، نادرست است؟(سراسري تجربی خارج از کشور-89)  220

داراي سه گروه هیدروکسیل است. داراي یک گروه آمینی است.

فرمول مولکولی آن   است. NC8H10یک ترکیب حلقوي مشتق از بنزن است. O3

در دوره سوم جدول تناوبی چند عنصر متعلق به دستۀ  وجود دارد که در واکنش با دیگر اتم ها می توانند الکترون از دست بدهند؟  221

صفر

p

123

در کدام دو یون زیر حاصلضرب بار کاتیون در تعداد الکترون هاي زیرالیۀ  با هم برابر است؟   222

الف)      ب)      پ)      ت) 

ب و پ ب و ت الف و ت الف و پ

d

F26 e3+M25 n2+C24 r3+C29 u+

باتوجه به داده هاي جدول زیر آنتالپی واکنش   به اندازة ............ کیلوژول ............. از آنتالپی واکنش   است.   223

 

    پیوند 

 

 – کم تر – بیشتر – کم تر – بیشتر

(I)(II)

(I) 6N(g) + 12H(g) → 3 (g)N2H4

(II) 6N(g) + 12H(g) → 4N (g) + (g)H3 N2

N − NN = NN ≡ NN − H

kJ ⋅ mol−1163409944388

283283455455

باتوجه به داده هاي جدول زیر انرژي حاصل از خوردن   نان معادل انرژي حاصل از اکسایش چند گرم گلوکز در بدن است؟ (آنتالپی  224

اکسایش یک مول گلوکز در بدن معادل   است و   و درصد جرمی کربوهیدرات و چربی و

پروتئین در نان به ترتیب برابر  و  و  است. 

200g

2880kJ(C = 12 , H = 1 , O = 16 g ⋅ mo )l−1

5239

پروتئین
17

چربی
38

کربوھیدرات
17

ماده غذایی
kJ)انرژی سوختن ⋅ )g−1

87٫2578٫25143٫875134٫875

در ساختار مولکوِل .................. مانند مولکوِل .................. یک پیوند .................. وجود دارد.  225

C - دو گانه - دو گانه - سه گانه - سه گانه O − C OHH2 H3C O −l2 C2H4HCN − C2H2S − COO3

، فلز قلیایی خاکی هم دورة آن و اختالف عدد اتمی شان  واحد باشد، آرایش الکترونی یون  ، فلز واسطۀ تناوب چهارم و عنصر  اگر عنصر   226

 و  در  و  به ترتیب کدام است؟

XY4

XYXCl2YCl2

Ar]4 − Ar]3 4[18 s
2 [18 d

4
s

2Ar]4 − Ar]4 3[18 s
1 [18 s

1
d

5

Ar] − Ar]3[18 [18 d
4Ar] − Ar]3 4[18 [18 d

3
s

1

)  گرم در لیتر است. )  گرم در لیتر سریع تر از واکنش آن با استیک اسید ( واکنش منیزیم با سولفوریک اسید (  227

کدام یک در این مورد تأثیري بیشتر دارد؟ 

غلظت مولی اسید دماي آزمایش سطح تماس فلز فعالیت شیمیایی اسید

SH2 O49٫8C COOHH36

(H = 1 C = 12 O = 16 s = 32)

24
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چند مورد از عبارات زیر در مورد پلی سیانواتن درست است؟   228

 است که در تهیه پتو کاربرد دارد. 

N

n الف) فرمول ساختاري آن به صورت 

ب) مونومر سیانواتن یا وینیل سیانید داراي  پیوند کوواالنسی است. 
پ) تعداد اتم ها در مونومر آن با تعداد اتم ها در مونومر پلی وینیل کلرید برابر است. 

 است.
H

H
C

H

C
C

N
ت) فرمول ساختاري مونومر آن (سیانواتن) به صورت

 مورد مورد مورد مورد

8

4321

 

C OC CH2 CH2

O O

a

b

c d

در اشیاي ساخته شده از پلی استر، عوامل محیطی سبب شکسته شدن پیوند استري و در نهایت پوسیدن لباس می شوند. در این فرآیند، کدام پیوند  229
شکسته می شود؟

ab

cd

در کدام گزینه نسبت شمار اتم هاي هیدروژن ترکیب اول به شمار اتم هاي کربن ترکیب دوم بزرگ تر است؟  230

سیکلوهگزان و اتیل دي متیل آمین  و   دي متیل، پنتان و اتیل بوتانوات  

ویتامین  و منتول   نفتالن و بنزن  

3−3

C

با توجه به داده هاي زیر آنتالپی واکنش،  برحسب کیلوژول کدام است؟   231FeO(s) + F (s) → F (s)e2O3 e3O4

A) 2Fe(s) + (g) → 2FeO(s) ΔH = −544kJO2

B) 4Fe(s) + 3 (g) → 2F (s) ΔH = −1648٫4kJO2 e2O3

C) F (s) → 3Fe(s) + 2 (g) ΔH = +1118٫4kJe3O4 O2

−1074−22٫2107422٫2

با توجه به واکنش هاي زیر، کدام گزینه ترتیب واکنش پذیري فلزات را به درستی نشان می دهد؟   232

∙Fe(s) + NiC (aq) → Ni(s) + FeC (aq)l2 l2

∙Zn(s) + Fe(N (aq) → Zn(N (aq) + Fe(s)O3)2 O3)2

∙Sn(s) + FeB (aq) →r2 واکنش انجام نمیشود

∙NiC (aq) + Sn(s) →l2 واکنش انجام نمیشود

Zn > Fe > Sn > NiZn > Fe > Ni > SnSn > Ni > Zn > FeSn > Ni > Fe > Zn

چند مورد از مطالب زیر دربارة پلیمرهاي سبز درست اند؟   233

 پلیمرهایی طبیعی هستند که پس از مصرف توسط جانداران ذره بینی تجزیه می شوند. 

 این پلیمرها را از فراورده هاي کشاورزي مانند سیب زمینی، ذرت و نیشکر تهیه می کنند. 

 این پلیمرها ردپاي کوچک تري در محیط   زیست بر جاي می گذارند. 

 سرعت تجزیۀ آن ها در طبیعت، بیش تر از سرعت تجزیۀ پلیمرهاي ساختگی با پایۀ نفتی است.

∙

∙

∙

∙

1234
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براي افزایش دماي  گرم از ماده اي، از  درجه سلسیوس به  درجه سلسیوس، به  انرژي نیاز داریم. اگر براي افزایش دماي   234

 مول از همین ماده به اندازة  به  انرژي نیاز باشد، جرم مولی این ماده کدام است؟

8101514٫4J

0٫25C4∘17٫28J

12364852

ش کوه و عظمت تمدن امروزي تا حدود زیادي مدیون مواد جدیدي است که از شیشه، پالستیک، فلز، الیاف، سرامیک و ... ساخته می شوند؛ در  235
کدام موارد، مواد سازنده درست معرفی شده است؟ 

آ) شیشه از شن و ماسه                                             ب) پالستیک از نفت 
پ) قاشق از فلز                                                     ت) الیاف ساختگی از نفت

آ، ب، پ و ت  آ، ب و پ  پ و ت  آ و ت 

چند دسته از عناصر، در ردیف هشتم جدول ژانت وجود دارد و تعداد عناصر موجود در ردیف هشتم این جدول، چندتاست؟  236

 دسته  و  و  و  و  عنصر  دسته  و  و  و  عنصر

 دسته  و  و  و  و  عنصر دسته  و  و  و  عنصر

5Spdf50 − g4Spdf32−

5Spdf18 − g4Spdf25−

کدام جمله درست است؟  237

در پلیمر هاي طبیعی مانند شاخ حیوانات و پشم گوسفند گروه آمینی  در طول زنجیر تکرار شده است. 

عامل آمیدي از واکنش اسید آلی با آمین به دست می آید.

بوي ماهی ناشی از وجود آمیدهاي موجود در آن است. 

هنگام تشکیل پلی آمید مولکول  تولید می شود.

− − −

⎡

⎣
⎢⎢C

||
O

N
|

⎤

⎦
⎥⎥

NH3

   

شکل زیر، محلول هاي دو ترکیب مختلف از یک فلز را نشان می دهد. فلز مورد نظر موجود در هر دو ترکیب، کدام است؟  238

کلسیم برم

آلومینیم کروم

اگر فرض کنیم سه واکنش زیر به طور خودبه خودي انجام پذیر باشند کدام گزینه به درستی واکنش پذیري  و  و  را مقایسه کرده است؟   239

   ج) واکنش انجام نمی شود    ب) الف) 

XYZ

3XA + 2Y → + 3XY2A3Y + 6ZCl → 2YC + 3l3 Z2X + ZCl →

X > Y > ZY > X > ZX > Z > YY > Z > X

لوبیاي قرمز حاوي  کربوهیدرات،  پروتئین،  چربی و بقیۀ آن آب است. به تقریب چند گرم از آن باید بسوزد، تا گرماي حاصل  240

از آن بتواند دماي  کیلوگرم آب را به میزان  افزایش دهد؟ (

(

%62%22%2

3٫58C20∘

= 17kJ ⋅ = 38kJ ⋅ = 17kJ ارزش سوختی کربوھیدرات⋅ g−1 و ارزش سوختی چربی g−1 و ارزش سوختی پروتئین g−1

2004002040

باتوجه به جدول زیر که مربوط به واکنش تهیۀ گاز کلر در آزمایشگاه است، سرعت متوسط واکنش چند  است؟   241

 

 

 ( زمان (

 ( جرم مخلوط واکنش (

mol ⋅ min
−1

Cl = 35٫5g ⋅ mol−1

Mn (s) + 4HCl(aq) → MnC (aq) + O(l) + C (g)O2 l2 H2 l2

120100806040200s

123٫83123٫83123٫90124٫08124٫32125٫04125٫96g

1٫8 × 10−21٫5 × 10−21٫5 × 10−31٫8 × 10−3

شیب نمودار تغییر شعاع اتمی کدام سه عنصر، بیشتر است؟  242

O N C8 ,7 ,6S P Si16 ,15 ,14Br Se As35 ,34 ,33Al Mg Na13 ,12 ,11
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،  و  باشد،  ، ،  و  با یکاي کیلوژول بر مول، به ترتیب برابر   ، اگر آنتالپی پیوندهاي   243

، به ازاي مصرف  مولکول هیدروژن، چند کیلوژول انرژي جذب می شود؟ مطابق واکنش: 

H − HN − HN − NN ≡ N435389159941

(g) + 2 (g) → N − N (g)N2 H2 H2 H23٫01 × 1025

1200240036004800

در چند مورد از موارد زیر مقایسه انجام شده نادرست است؟   244

الف) واکنش پذیري  

ب) چکش خواري  

پ) میزان پایداري عناصر  

ت) درخشان بودن سطح 

Mg > Sr

Sn < Si

F > Cl

S < Na

1234

، با  مول گاز هیدروژن به طور کامل واکنش می دهد و فراورده هاي 245  لیتر مخلوطی از گازهاي اتان، اتن و اتین در شرایط 
سیرشده، تشکیل می شود. اگر شمار مول هاي اتن و اتین در این مخلوط با هم برابر باشد، چند درصد از مول هاي مخلوط اولیه را گاز اتان تشکیل می دهد؟

  

11٫2STP0٫15

20406080
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