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ام اس بوك

کدام بیت با عباراِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   1
«اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.»

 گرفت هر که زر خویش را عیار امروز   دلیر در سر بازار حشر خرج کند

گل مصحف صدبرگ به سوگند گشوده است    شور سحر حشر اگر باورتان نیست 

این گران جانان که سیم و زر به روي هم نهند    زود باشد حشرشان در خاك با قارون شود 

بر این سه کار بري روز حشر گوي عمل    حالل و خوش خور و طاعت کن و دروغ مگوي 

آرایه هاي بیت «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو» کدام است؟  2

استعاره - مجاز - کنایه - ایهام تلمیح - کنایه - حسن تعلیل - مراعات نظیر

تشبیه - استعاره - تلمیح - مراعات نظیر تشبیه - کنایه - ایهام - تضمین

مفهوم مصراع «چو علی که می تواند که به سر برد وفا را ؟» با کدام گزینه مناسب تر است؟  3

شرط وفاداري را تمامًا به جاي آورد. رسم وفاداري را خاتمه دهد. بی وفایی را از سر به در کند. براي وفاداري با سر بشتابد.

در کدام گزینه واژه اي وجود دارد که با واژة «بوم» هم معناست؟  4

 غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا  ز نواي مرغ یا حق بشنو که در دل شب

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 اسالم را در خامشی آواز داده  مردي تذرو کشته را پرواز داده

 همه را نغمه و ترانه یکیست  گر هزار است بلبل این باغ

در همۀ ابیات زیر «اضافۀ تشبیهی» به چشم می خورد به جز بیت ..................  5

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد  وین بوم محنت از پِی آن تا کند خراب

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

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

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

در کدام بیت، غلط امالیی یافت می شود؟  6

 چو وامدار که دریابد آستین زمین را  همیشه دست توقّع گرفته دامن فضلش

 مانده به چنگال باز آز گرفتار  اي به هوا و مراد این تن غّدار

 منگر به خوش زبانی این ترش میزبان  دهر سپید دست سیه کاسه اي است صعب

 شبه فروش چه داند بهاي ُدّر ثمین را  تو قدر فضل شناسی که اهل فضلی و دانش

در کدام بیت «تشبیه و استعاره» هر دو وجود دارد؟  7

 ابر گریان دارد و خورشید خندان نیز هم   پشت هر شادي غمی بنهفته بنگر که آسمان 

 کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است   از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش 

 گوییا در چمن الله و ریحان بودم   به توالي تو در آتش محنت چو خلیل 

 به شکر خنده بگشاید دهان را   شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه 
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کدام بیت با عبارت «مردم بدانند به شدتی که از روزگار پیش آید نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار ناامید نباید بود.» قرابت معنایی ندارد؟  8

حق چو خواهد می رسد در یک زمان  هین مشو نومید نور از آسمان  

تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت  ناامیدم مکن از سابقۀ لطف ازل 

اسیر عشق چه تاب شب دراز آرد  ز درد عشق تو دوشم امید صبح نبود 

تو ببخشاي که درگاه تو را ثانی نیست  ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟ 

واژة «بوم» در همۀ معناي به جز  .................. به کار می رود.  9

جغد سوت و کور تابلوي نقاشی سرزمین

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  10

 ز رحمت یک نظر بر کار ما کن  الهی فضل خود را یار ما کن

 عجایب نقش ها سازي سوي خاك  فروغ رویت اندازي سوي خاك

 تویی خالق هر دانا و نادان  تویی رّزاق هر پیدا و پنهان

 حقیقت پرده برداري ز رخصار  چو در وقت بهار آیی پدیدار

در یک بیت غلط امالیی دیده می شود، آن را مشخص کنید.  11

 بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت   به می عمارت دل کن که این جهان خراب 

 گرصبر کردي یک زمان رستی از او آن بدلقا   بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از اجل 

ریاست چون عرض باد و تو جوهر  امارت چون فلک باد و تو خورشید 

 این دام و دانه کی کشد عنقاي خوش منقار را  جبریل با لطف و رشد عجل سمین را چون چشد 

در عبارات زیر، زمان افعال به ترتیب کدام است؟   12
«دلّاك جان ایل، پیام فرستاده بود که باید بی نیازم کنی. بیچاره خبر نداشت که بانک، فقط هزینه ي هفته اي از ماهم را می داد.»

ماضی بعید، مضارع التزامی، ماضی مستمر، مضارع اخباري  ماضی ساده، مضارع مستمر، ماضی مستمر، ماضی استمراري   

ماضی بعید، مضارع التزامی، ماضی ساده، ماضی استمراري ماضی نقلی، مضارع اخباري، ماضی ساده، ماضی استمراري

مفهوم کدام بیت درست مشخص نشده است؟  13

 برق از بوتۀ خاشاك نیاید بیرون ( ناپایداري ستم)    آتش ظلم به یک چشم زدن می میرد 

صاحبدالن نه کنج قناعت براي نان ( سرزنش سودجویی از زهد و پارسایی)   نان از براي کنج قناعت گزیده اند  

  گل خاك شده است و سبزه خاشاك شده است ( فانی شدن انسان)  می نوش و گلی بچین که تا درنگري

 چو تیر تهمتن در دیدة اسفندیار آید ( نگاه غضبناك)    به گاه خشم مژگان هاي او در چشم بدخواهان  

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  14

رایتی برکشید، سرخ و سپید  ارغوان و ثمن برابر بید 

بازي اي از پرده برآرد غریب هر نفس این پرده چابک رقیب  

به می ز دل ببرم حول روز رستاخیز   پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر  

می ز خم خانه به جوش آمد و می باید خاست  روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست

در همۀ ابیات «فعل اسنادي به قرینۀ معنوي» محذوف است، به جز:  15

 صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم  گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

 اگر می بود با من روي گرمی آفتابش را  گران جان تر ز شبنم نیست جان ناتوان من

 هم آتشی زده اي تا نفیر می آید  رسید نالۀ سعدي به هر که در آفاق

 نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش  هر که سوداي تو دارد چه غم از هر که جهانش

کدام گزینه هم معناي «ایاك نعبد و ایاك نستعین» است؟  16

باال آنجاست که بزرگ نشسته باشد. کاچی بهتر از هیچی. هر که بامش بیش برفش بیشتر. تیمم باطل است آنجا که آب است.
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در همۀ ابیات زیر حسن تعلیل وجود دارد به جز .................. .  17

حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی بید مجنون در تمام عمر، سرباال نکرد

درختان را دوست می دارم/ که به احترام تو قیام کرده اند

 هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم / در حضیض هم می توان عزیز بود، از گودال بپرس

که اندر خاك می جویند ایام جوانی راخمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده  

عبارت «تا راست تمام نشده، دروغ نگویم» باکدام گزینه تناسب مفهومی ندارد؟  18

به ز آن که دروغت دهد از بند رهایی  گر راست سخن گویی و در بند بمانی  

کج، نباتی که تلخ سازد کام   راست زهري ست شّکرین انجام  

سخن را بِه از راستی زیوري   نداند دل هیچ دانشوري   

ولیکن گفت خواهم تا زبان هست به گفتن راست ناید شرح حسنت 

در ابیات کدام گزینه هم وابستۀ پیشین و هم وابستۀ پسین وجود دارد؟   19
تا جاي در آن سایۀ دیوار گرفتیم  الف) سرتاسر آفاق چو خورشید دویدیم 

به بیگانۀ آشنا نام من  ب) که خواهد رسانید پیغام من 
دل آواره از ریگ بیابان بیشتر یابی  ج) در آن وادي که من افسرده ام پاي تحمل را 

مردیم از غریبی اي بی کسی کجایی  د) گرگان یوسِف جان ابناي روزگارند 
سري که در غم عشق است وقف زانویی  هـ) به این خوشیم که فارغ ز ننگ سامان است 

کسی چگونه در این کاروان بیاساید  و) چو موج قافلۀ عمر را درنگی نیست 

د - هـ - و  الف - ج - و  ب - ج - الف  الف - د - ج 

کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟   20
«اگر غم و شادیت بَود، به آن کس گوي که او تیمار غم و شادي تو دارد.»

بنشین و َدمی به شادمانی گذران   برخیز و مخور غم جهان گذران  

این غم دل را دل غمخواره جوي   دست برآور ز میان چاره جوي

بر در خانۀ خیال مگرد   گرد بیهوده و محال مگرد  

خون گشت و نیافت، روزگاري می جست آن دل که نشان غم گساري می جست

ما ُهَوالخطأ فی النهی؟  21

ال تذَهُب   ال َتْسَمْعَن ال َتْسَمعا   ال تذهبوا  

22   عیِّن الَصحیح لْلفراغ: .................. األشجاُر باسَقٌۀ.

أولئک   تلک   ذلک   هذا 

َعیِّن الخطأ عن األفعال التالیۀ:  23

نرِجُع: مضارع للمتکّلم مع الغیر   اِْضِربوا: أمر للمخاطبیَن   اُْنُظْر: مضارع للمتکّلم الوحده  ال َتْعُبدي: نهی للمخاطبۀ    

24   عّین الموصوف و الّصفۀ:

مۀ بَیُت المسلمیَن.   باُب البیِت اِْنکَسَر أمِس.    طالُب العلِم مجدٌّ فی عزِمِه.   کتاُب َعلّی فی َیدي.   ۀ المکرُّ  مکُّ

حیح فی الترجمۀ:  َعیِّن الصَّ  25
ماء.» «ِاْرَحُموا َمن فی األرض َیرحْمکم من فی السَّ

به کسانی که در زمین هستند رحم کنید تا کسی که در آسمان است به شما رحم کند. به کسی که در زمین است رحم کن تا آن کسی که در آسمان است به تو رحم کند.

در زمین رحم کنید تا در آسمان به شما رحم  کنند. هر که در زمین رحم کند، قطعًا کسی که در آسمان است به او رحم خواهد  کرد.
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26  عیِّن الّصحیح عن الّساعۀ: 

  الثِّامُن اّال ربعًا.    السابعۀ و الّنصف.    الّسابع اّال ربعًا.    الثامَنُۀ اّال ربعًا.  

7 : 45

حیح فی الترجمۀ:  27  َعیِّن الصَّ
قوا. طعاُم اْإلثنین یکفی الثالثۀ و األربعۀ ُکلوا جمیعًا و ال َتَفرَّ

غذاي  نفر براي  و  نفر کفایت می کند همگی بخورید و پراکنده نشوید.

 غذا براي  و  نفر کافی است با هم بخورید و متفّرق نشوید.

غذایی که براي  نفر تعیین شده  یا  نفر را کافی است با یکدیگر بخورید و پراکنده نشوید.

غذاي  یا  نفر براي  نفر کافی است پس همگی بخورید و از یکدیگر دور نشوید.

234

234

234

342

حیح:   28  َعیَّن الصَّ
ْمُت أحدًا: ال َفَرَغت بطاریَُّتُه خالل نصف ّیوم مع أنّی ما َتَکلَّ لََديَّ َجوٌّ

نزد من یک موبایل است که باطري آن در نیم روز خالی می شود با این که با  کسی صحبت نمی کنم.  

موبایلی دارم که باطري آن در نصف روز خالی شد با این که با کسی صحبت نکردم.  

یک موبایل دارم که در نصف روز باطري آن تمام می شود با این که هیچ کس با من صحبت نکرده است.  

موبایل من باطري اش در نیم روز خالی کرد هر چند با کسی صحبت نکردم.  

ِن الِفعَل المناسَب للعبارة: «ُأولئَک األوالُد .................. اآلیاِت القرآنیۀ َیوَم َأمِس.» َعیِّ  29

َسوَف َیحَفظوَن   َحَفظا   َیحَفظوَن   َحَفظوا  

حیحۀ: َعیِّن الِعباَرة الصَّ  30

اُولِئَک الَبناُت مسروروَن.  جاَجتاِن َمکسوراِن.  هاتاِن الزُّ ِتلَک اْلُغصوُن نَِضٌر.  جاُل صالحوَن.  َهؤالِء الرِّ

َأيُّ الِْفعَلْیِن بَِنفِس الصیغۀ؟  31

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

32  َأيُّ مفهوٍم َأقَرُب ِمن َحیِث الَمعنی إلَی الِعباَرة «َمن َزَرَع الُْعدواَن َحَصَد الُخسراَن؟

دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی.  تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد.

گندم از گندم بروید جو ز جو.  این دغل دوستان که می بینی مگسانند گرد شیرینی. 

َأيُّ ِعباَرٍة فیها نَوعاِن ُمختلفان من الَجمع؟  33

َأْصِدقائی صاِدقوَن فی َکالِمِهم و َأنا اَْفَتِخُر بِهم.  عبوَن نََجحوا فی ُمسابَقاٍت عدیدٍة.   هؤالِء الالِّ

َرِر الُمنَتِشَرة.  َو زانَُه بَِأنُجٍم َکالدُّ راِذل َهلَک اَألفاِضُل.  إذا َمَلَک اْألَ

34  أيُّ َکِلَمِۀ جمٍع َصحیحٌۀ؟

←←←← َحنیٌف  ِمخیاف   اَْلَقَدم  الٌقُدوم   أخت  ِإْخَوة   اَْلَبیَِّنۀ  اَْلَبّینات  

َأيُّ عبارٍة لیس فیها کلمُۀ الجمع؟  35

ُیدیُر اْلِحرباُء َعیَنْیها ِفی اِتِّجاهاٍت ُمخَتِلَفٍۀ.   اصون إلی َأعماِق الُمحیط.   َذَهَب اْلَغوَّ

اعراِن الکبیراِن َقصیَدَتْیِن ِعْنَد ُمشاَهَدِتهما إیواَن کسري.   لََقد َأْنَشَد الشِّ   . ِإنَّ َسلماَن الفارسی ِمن َأصحاِب النَّبیِّ

36  عّین الَخطأ:

 أْساُل ربّی َحلَّ ِصعابی ّالنه ذو ِحکمٍۀ بالَِغٍۀ!: از پروردگارم حل مشکالتم را می خواهم، زیرا او داراي حکمتی کامل است! 

 هل تعلمن َمْن أوَجَد فی الجبال العیون الحاَرة و األنهار!:  آیا می دانی چه کسی چشمه هاي [آب] گرم و رودخانه ها را در کوه ها پدید آورد! 

َرِر اْلُمنَتِشرَة! : قطعًا خداوند شب را با ستارگانی مانند مروارید هاي پراکنده زینت داد!   لقد زاَن اهللا الّلیل بأنُجٍم َکالدُّ

 لَما ننُظر إلی الّسماء نقول َمْن ینزل ِمْن الَغیِم الَمَطَر! : زمانی که به آسمان نگاه می کنیم، می گوییم چه کسی از ابر باران نازل می کند!
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حیح للفراغین:   37  عّین الصَّ
  «ذهبت مع ُأسرتی إلی سفرة یوم األحد، طالت سفرُتنا ثالثۀ أّیام. رجعنا فی الساعۀ السابعۀ صباحًا، کّنا خمس ساعات فی الطریق، فوصلنا فی الساعۀ .................. من یوم

.................. إلی بیتنا!»

 الثانی عشر / الثالثاء  الثانیۀ عشرة / األربعاء  الثانی عشر / األربعاء  الثانیۀ عشرة/ اإلثنین 

عّین ما فیه جمع التکسیر:  38

«َمن أخلص ِهللا أربعیَن صباحًا، ظهرْت ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه.»   «و یتفّکرون فی خلق الّسماوات و األرض ربّنا ما خلقَت هذا باطًال.»  

«هل تستطیع الناس أْن ینظروا الی آیات اهللا و ال یخشعوا عند خالقها؟»   «ِمن عالمات المؤمن: الورع فی الخلوة و الصدقۀ فی القّلۀ و الصبر عند المصیبۀ.»  

عّین الّصحیح للفراغ: « ..................  فّالحون یعملون بجّد و یغرسون  .................. النباتات»  39

هذا - هذه   هؤالء - هذه   ُأولئک - هؤالء   هؤالء - هؤالء  

عّین الّصحیح فی العملّیات الحسابّیۀ الّتالیۀ:  40

خمسۀ و خمسون ناقص ثالثۀ و ثالثون یساوي ثالثۀ و عشرون!   ستۀ و عشرون زائد أربعۀ و سبعون یساوي تسعون!  

عشرون فی عشرة یساوي ثالثون!   ثمانیۀ و تسعون تقسیم علی سبعۀ یساوي أربعۀ عشر!  

اهداف انسان با توجه به روحیۀ بی نهایت طلبش برخالف حیوانات و گیاهان کدام یک از ویژگی هاي مطرح را ندارد؟  41

معین و محدود پایان ناپذیر و تمام نشدنی 

عدم توقف به هنگام رشد و کمال  فزون تر شدن عطش او در دستیابی به خواسته هایش 

حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: باهوش ترین مؤمنان کسانی هستند که:  42

راضی به زندگی دنیا شده اند و به مالقات پروردگار ایمان دارند. مرگ را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش روي خود دارد.

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند. مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینند.

این عامل یعنی  .................. سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا  .................. شود و شجاعت به مرحلۀ  ..................  43
برسد.

گرایش به بقا - آسان تر - عالی  گرایش به بقا - زیباتر - معنوي  نهراسیدن از مرگ - زیباتر - معنوي  نهراسیدن از مرگ - آسان تر - عالی 

منحصر کردن زندگی به حیات دنیایی توسط کافران، در آیۀ شریفۀ  .................. نمود پیدا می کند.  44

نیا اّال لهٌو و لعٌب ...»  ماوات و االرض و ما بینهما العبین»   «و ما هذه الحیاة الدُّ  «و ما خلقنا السَّ

نیا نموت و نحیا»    «انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون»   «ما هی اّآل حیاتنا الدُّ

پیامبر گرامی اسالم در کالم نورانی خویش حکمت خلقت انسان را چگونه مطرح نموده است و از مرگ چه تعبیري کرده اند؟  45

بقا و ابدیت - انتقال به حیات برتر  بقا و ابدیت - انتقال به جهان دیگر 

تفکر و یاد مرگ - انتقال به حیات برتر تفکر و یاد مرگ - انتقال به جهان دیگر

به بیان رسول خدا (ص) بیداري انسان ها در گرو چیست و نشانۀ هوشمندي مؤمنان کدام است؟  46

مرگ - تفکر بیشتر دربارة آخرت یاد قیامت - آمادگی بهتر براي مرگ 

یاد قیامت - تفکر بیشتر دربارة آخرت مرگ - آمادگی بهتر براي مرگ

با توجه به آثار انکار معاد کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح نمی باشد؟  47

آثار و پیامدهایی چون یأس و ناامیدي و بی ارزشی زندگی چندروزة دنیا تنها گریبان منکرین معاد را می گیرد.

کارهایی که منکرین معاد براي رهایی از ناراحتی و تسکین خود انجام می دهند، بر سرگردانی ایشان می افزاید.

یکی از راه هایی که منکرین معاد براي فراموشی آخرت اتخاذ می کنند، غفلت از مرگ و سرگرم کردن خویش است. 

کسانی که منکر معادند، براي انسان حقیقتی جز جسم و تن قائل نیستند. 
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سهولت دفاع از حق مظلوم و فداکاري در راه خدا بازتاب کدام امر می باشد؟  48

باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان  عدم ترس از مرگ 

هّمت خستگی ناپذیر  شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار 

کدام یک از برداشت هاي زیر از عبارت قرآنی «إّما شاکراً و إّما کفوراً» قابل استنتاج نیست؟  49

انسان مسئول سرنوشت خویش است.   انتخاب راه غلط در زندگی، کفر نعمت هدایت است.  

انسان گناهکار باید مجازات خطاي اختیاري خود را بپذیرد.  انسان می تواند با اختیار خود راه درست و غلط را تشخیص دهد.  

در اندیشۀ جبران برآمدن به هنگام آلودگی به گناهان، مولود کدام سرمایه است و قرآن کریم این عامل .................. را نفس لّوامه نامیده و  50
..................

گرایش به خیر و نیکی - درونی - بدان سوگند خورده است.   قدرت اختیار - درونی - بدان سوگند خورده است.  

قدرت اختیار - بیرونی - به پیروي از آن دعوت کرده است.   گرایش به خیر و نیکی - بیرونی - به پیروي از آن دعوت کرده است.  

هدفمندي جهان از کدام عبارت قرآنی استنباط می گردد و این مهم معلول کدام است؟  51

 «ما بینهما العبین» - حکیم بودن خداوند «اّال بالحق» - حکیم بودن خداوند

 «اّال بالحق» - قدرت خداوند «ما بینهما العبین» - قدرت خداوند

در کالم امام حسین علیه السالم، کدام تعبیر براي زندگی با ظالمان به کار برده  شده  است؟  52

ذلّت – کامل بودن اندوختۀ ایشان و رسیدن به مرحلۀ باالي شجاعت ذلّت – ننگ و خواري دیدن زندگی با ظالمان

زندان - کامل بودن اندوختۀ ایشان و رسیدن به مرحلۀ باالي شجاعت  زندان - ننگ و خواري دیدن زندگی با ظالمان

اولین گام براي دست یابی به هدف نهایی خلقت انسان که .............. است، ................ می باشد.  53

دست یابی به بهشت – خودشناسی عبودیت – خودشناسی

دست یابی به بهشت – تعقل و اندیشیدن عبودیت – تعقل و اندیشیدن

سخن جاهالنۀ کافران در خصوص حیات دنیا چیست و همراهی ایمان به خدا و قیامت با انجام کار شایسته، چه پیامدي براي انسان دارد؟  54

این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازي نیست - درآمدن در زمرة باهوش ترین مؤمنان

این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازي نیست - شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار

زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست - درآمدن در زمرة باهوش ترین مؤمنان

زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست - شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار

ماواِت َو اَالرَض َو ما بَیَنُهما الِعبیَن»،کدام گزینه مفهوم می گردد؟ از آیۀ شریفۀ «َو ما َخَلقَنا السَّ  55

حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معناي هدف دار بودن خلقت آن ها نیست.

این آیه به خوبی داللت بر این دارد که جهان آفرینش باهدف نیست.

هر موجودي بر اساس برنامۀ حساب شده اي به این جهان گام نهاده است و به سوي هدف حکیمانه اي در حرکت است.

انسان برعکس موجودات دیگر، از این قاعدة کلی جدا نیست و قطعًا هدفی خاص از آفرینش او وجود نداشته است.

از آن جا که پیامدهاي منتقدین و منکرین معاد مطرح می گردد، بی ارزش شدن زندگی چند روزة دنیوي براي چه افرادي است و دلیل آن چیست؟  56

معتقدان زندگی اخروي ــ گرایش و تمایل به آخرت معتقدان زندگی اخروي ــ گرایش به جاودانگی انسان

منکران زندگی اخروي ــ گرایش به جاودانگی انسان منکران زندگی اخروي ــ گرایش و تمایل به امور دنیوي

 57

» ، چه نتیجه را به دست براساس آیۀ  سورة اسراء که می فرماید: «وآن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مومن باشد
خواهد آورد؟

«در آخرت سربلند بوده و وارد بهشت اخروي می گردد.» «آنچه نزد خداست، بهتر و پایدارتر می یابد.»

«از آتش و عذاب اخروي در امان خواهد بود.» «به او پاداش داده خواهد شد.»

19⋯
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ارکان شناخت انسان براي حرکت در  مسیر قرب  الهی چیست و شیطان چه  چیزي را براي  انسان زینت می دهد؟  58

شناخت عوامل  رشد و موانع  رشد او - دنیا شناخت عوامل  رشد و موانع  رشد او - گناه

شناخت جایگاه  انسان در  نظام هستی - دنیا شناخت جایگاه  انسان در  نظام هستی  - گناه

در بین اهداف زندگی، به اهداف .................. نباید دل ببندیم و اهداف .................. براي ما ضروري هستند و اهداف .................. پایان پذیر  59
هستند.

فرعی - اصلی و فرعی - فرعی  اصلی - اصلی - اصلی  اصلی - اصلی و فرعی - اصلی  فرعی - اصلی - فرعی 

کدام یک از عبارات زیر، از آیۀ « و نفس َو ماَسّواها فالََهمها ُفُجورها و َتقواها » مستفاد نمی شود؟  60

خداوند به «نفس» و «آفرینندة آن» سوگند خورده است.

به سرمایۀ «گرایش به نیکی ها و زیبایی ها» به عنوان یکی از سرمایه هاي انسان اشاره دارد.

انسان ها به طور فطري، توان درك خوبی ها و بدي ها را ندارند.

خداي متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن را در ما قرار داده است.

61  The factory was almost completely  .................. by fire.

divide dry destroyed lose

62  This is a cheap and simple process;  .................. , there are some problems.

however also and especially

63  A building where important cultural, historical, scientific objects are kept and shown to the
people is a  .................. .

museum hospital  movie town

64  Tigers,  .................. , and panthers are all wild animals from the big cat family.

leopards wolves   bears giraffes

65  She said something  .................. leaving the town in the near future.

in for of  about

66  The pool in the hotel is completely dirty, so we .................. in it.

swim will swim swam aren't going to swim

67  The Persian .................. is a very important sea between Iran and some .................. countries.

gulf / arab   Gulf / Arab gulf / Arab Gulf / arab

68  A: Are you going to cut down the trees? B: No, .................. .

I won’t we aren’t can’t I don’t

69  I can't understand why they chose him .................. of you - you're much better qualified for the
job.

instead anymore else around

70  We can't prevent these bacterial infections unless there's .................. testing for both students
and teachers.

appropriate variety randomly periodic

71  Sareh wants to be a nurse because she likes to .................. care of people and help them.

keep take get look
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72   .................. animals are immediately aware of the movements in their surroundings.

Dangerous Tidy Wild Nervous

73  From Sunday to Tuesday, it will be cloudy with occasional rain in western and northwestern
areas, .................. around coasts and hills.

really especially hopefully quietly

74  The country is changing very quickly and many of the old traditions are .................. .

cutting down dying out putting out checking in

75  There are many ways in which technology has changed our lives. The car is a good .................. .

example problem road attention

76  A: Why are you turning off the light?    B: I .................. go to bed.

will be going to am going to am

77  We have some guests tonight. My mom .................. a special meal.

will make is going to make make making

78  The day after tomorrow, my friends and I .................. the new video game together.

playing played are going to play plays

79  The plane leaves at 2:30. It is 2:15 now and you are still at home. You .................. late, actually.

will be are going to be were has been

80  The medicine of ancient people probably consisted of scientific practices, and religious ..................
.

beliefs believes they believe believing

در یک دنباله ي حسابی، مجموع چهار جمله ي اول  و مجموع پنج جمله ي بعدي آن  می باشد. جمله ي یازدهم این دنباله کدام است؟  811530

7٫588٫59

کدام گزینه صحیح است؟  82

∪ = ZZ
−

Z
+

Z ∪ Q = ZW ∪ N = NZ − W = Z
−

مجموعۀ  چند عضو دارد؟  83

بی شمار

A = { | x ∈ N, −2 < x < 2}
x + 5

2 + 1x2

123

اگر  باشد، محدوده ي  کدام است؟  84(−2, 3] ∪ (m, 6] = (−2, 6]m

3 < m−2 < m < 4−2 < m ≤ 3m ≤ −2

، در مورد  کدام یک درست است؟ 85  عددي طبیعی است و 

متناهی است.  نامتناهی

تهی است. بسته به مقدار  می تواند متناهی یا نامتناهی باشد.

nA = {x|x ∈ N , x ≤ n + 1}A

n

اگر  و  یک زیرمجموعه ي متناهی از اعداد صحیح باشد، کدام یک در  متناهی است؟  86A = {x|x ∈ Z , |x| ≤ 25}BZ

∩A
′

B
′

A ∪ B
′

A ∩ B∪ BA
′
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از دانش آموزان یک کالس  نفري براي شرکت در المپیادهاي ریاضی و کامپیوتر ثبت نام به عمل آمده است. اگر  نفر براي المپیاد ریاضی و   87

 نفر براي المپیاد کامپیوتر ثبت نام کرده باشند، چند نفر در هر دو المپیاد ثبت نام کرده اند؟

2412

16

481216

مجموعه ي  داراي  عضو و مجموعه ي  داراي  عضو است. مجموعه ي   چند عضو دارد؟  88B7A ∪ B15(A − B) ∪ B

78115

...

1 2 3

اُم الگوي مقابل از چند چوب کبریت تشکیل خواهد شد؟ شکل   89n

2 + 3n

3 + 5n

5 + 3n

3 + 2n

دنباله ي  چند جمله منفی دارد؟  90

سه دو یک صفر

=tn
n + 3

2n − 5

در دنباله ي حسابی  جمالت  دنباله ي حسابی جدیدي تشکیل می دهند. قدر نسبت این دنباله کدام است؟  913, 8, 13, 18, ⋯, , , ⋯t3 t7 t11

20222832

، آن گاه  کدام است؟ اگر در یک دنباله ي هندسی   92=
t3

t1
5√

t9

t5

5√

5
5√55 5√

، حاصل  کدام است؟ در  یک دنباله ي هندسی با قدر نسبت   932
t1t7

t
2
2

1
16

16
1
4

4

بین اعداد  چهار عدد به گونه اي قرار می دهیم که یک دنباله ي هندسی تشکیل شود. جمله ي سوم این دنباله کدام است؟  9448,
3
2

461222

، و مجموع سه عدد بزرگ تر،  برابر مجموع دو عدد کوچک تر است. مجموع پنج عدد که جمالت متوالی از دنباله ي حسابی اند برابر   95
بزرگترین این اعداد کدام است؟

1056

38394041

بزرگ ترین عضو مجموعۀ  کدام است؟  96

ندارد. صفر

Z − W

−11

...

موجی بر روي نیم دایره هاي باالي یک محور حرکت می کند. قطر نیم دایرة اول  واحد است. هر بار که به محور برخورد می کند،  درصد از  97
طول موج آن کاسته می شود. اندازة محیط این نیم دایره هاي متوالی، دنبالۀ اعداد حقیقی است. محیط هفتمین نیم دایره چقدر است؟

120

2π
1000000

π26

1000000

π218

1000000
π215

1000000
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اگر بازة  زیرمجموعۀ  باشد، حداکثر مقدار  چقدر است؟  98(−1,k + 1)(−3, 2) ∪ (2, 4)k

1234

 ، ،  و  با توجه به مجموعه هاي   99

 برابر کدام گزینه است؟

A = {x ∈ N| − 7 < 2x + 5 < 11}B = {x ∈ R|x > 1}C = {x ∈ R|2 < 3x − 1 < 8}

(A − B) ∪ C

[1, 3)(−6, 3)(1, 3)R

چند دنبالۀ هندسی با جملۀ عمومی  و با ویژگی هاي  و  وجود دارد؟  100

هیچ 

an= 81a7 a3⋅ = 81a2 a4

124

اگر  باشد، مجموعۀ  کدام یک از گزینه هاي زیر باشد تا  کمترین تعداد عضو را داشته باشد؟  101A = { }2, 3, 4, 5, 6, 7B(A − B)

B = { }4, 5, 6B = { }x ∈ N| ∈ Nx−−√

B = { }x ∈ N| 2 < |x − 1| ≤ 5B = { }x ∈ A|(x + 2) ∈ A

،  و  متناهی هستند؟  ، چند تا از مجموعه هاي   102W − NR − QZ − Q− WQ′

1234

103AB  یک مجموعۀ متناهی است. از کدام یک از روابط زیر، متناهی بودن مجموعۀ  را نمی توان نتیجه گرفت؟

n(A ∩ B) = 3n(A ∪ B) = 10A ∪ B = {2, 5}A ∪ B = A

از  دانش آموز یک کالس،  نفر در المپیاد ریاضی و  نفر در المپیاد رایانه قبول شده اند. حداکثر چند دانش آموز در هر دو المپیاد  104
پذیرفته شده اند؟
311917

5101719

، جملۀ عمومی این دنباله کدام است؟ در دنبالۀ  می دانیم  و   105an= −1a12 + 3 = 0 (n > 1)an an−1

(−
3
2

)n−1(−
2
3

)n−1−(−
2
3

)n−1−(−
3
2

)n−1

اینکه «همۀ جانداران، سطوحی از سازمان یابی را دارند» بیانگر کدام یک از ویژگی هاي جانداران می باشد؟  106

نظم و ترتیب سازش با محیط هومئوستازي هم ایستایی

اینکه «جانداران می توانند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارند» مربوط به کدام ویژگی آن ها می باشد؟  107

سازش با محیط پاسخ به محیط  هم ایستایی رشد و نمو

به روشی که باعث انتقال صفت یا صفات از یک جاندار به جانداران دیگر می شود، مهندسی .................. می گویند.  108

فیزیک فن آوري زیستی ژنتیک

مولکول دنا در یک یاخته از پروانه مونارك در .................. قرار دارد.  109

شبکۀ آندوپالسمی ریبوزوم   گلژي هسته

چند مورد از  ترکیبات زیر  در ساختار غشاي یاختۀ جانوري دیده نمی شود؟   110
الف) فسفولیپید           ب) کلسترول           ج) پروتئین              د) راکیزه

چهار مورد    سه مورد    دو مورد          یک مورد

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟    111
غشاء یاخته نفوذپذیري انتخابی دارد یعنی؛ .................. 

فقط برخی از پروتئین ها می توانند از غشاء عبور کنند. مواد را بر اساس اندازه از غشاء عبور می دهد.

فقط برخی از یون ها و مولکول ها می توانند از غشاء عبور کنند. یون هاي بزرگ از غشاء عبور نمی کنند.
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اکسیژن به چه صورتی از  عرض غشاي یاخته عبور می کند؟  112

آندوسیتوز انتشار ساده  انتقال فعال انتشار تسهیل شده

غلیظ

یاخته جانوري

ورود آبمحیط رقیق

113  اگر یک یاخته ي جانوري را در  محیطی رقیق تر از سیتوپالسم قرار دهیم؛ ..................  

یاخته ي جانوري می ترکد. یاخته ي جانوري چروکیده می شود.

میزان زیادي آب از یاخته خارج می شود. هیچ تغییري اتفاق نمی افتد.

رقیق

یاخته جانوري

محیط غلیظ
H O2

اگر یک یاخته ي جانوري را در محیطی غلیظ  تر از سیتو پالسم قرار دهیم، ..................  114

یاخته ي جانوري می ترکد. یاخته ي جانوري چروکیده می شود.

میزان زیادي آب وارد یاخته می شود. هیچ تغییري اتفاق نمی افتد.

کدام یک از روش هاي عبور مواد از غشاي یاخته  نیازي به مصرف  ندارد؟  115

انتشار تسهیل شده برون رانی درون بري انتقال فّعال

ATP

کدام گزینۀ زیر انواع بافت هاي اصلی بدن انسان را به درستی نشان می دهد؟  116

پوششی – عصبی – استخوان – خون پوششی – پیوندي – ماهیچه اي – عصبی

پوششی – عصبی – استخوان –  پوست ماهیچه اي – پوششی – پیوندي

کدام گزینه در مورد بافت پوششی نادرست است؟  117

فضاي بین یاخته اي اندکی دارد. سطح حفره ها و مجاري درون بدن را می پوشاند.

فقط از یک الیه یاخته تشکیل می شود. داراي غشاي پایه می باشد.

 
شکل زیر، نوعی از  انواع بافت ها را نشان می دهد. کدام گزینه در مورد شکل به درستی بیان شده است:  118

در  نفرون دیده می شود.  بافت پوششی روده و معده است. در دیوارة مویرگ دیده می شود. فاقد غشاي پایه است.

بافت مشخص شده در شکل در کدام یک از اندام هاي زیر دیده می شود؟  119

روده معده

نفرون  مري

کدام گزینه انواع بافت پیوندي را به طور کامل و صحیح بیان کرده است؟  120

سست - متراکم - خون - غضروف - ماهیچه اي مکعبی - سست - متراکم - غضروف - خون

عصبی - ماهیچه اي - سست - متراکم - چربی سست - متراکم - چربی - خون - غضروف - استخوان

مقاومت بافت پیوندي ..................  از بافت پیوندي سست، .................. است و انعطاف پذیري بافت پیوندي .................. نسبت به بافت پیوندي   121
.................. کم تر است.

متراکم - کم تر- متراکم - سست   متراکم - کم تر- سست - متراکم متراکم - بیش تر- متراکم - سست متراکم - بیش تر- سست - متراکم

کدام گزینه در مورد شکل به درستی بیان شده است؟  122

داراي غشاي پایه است. نسبت به بافت  پیوندي متراکم مقاومت بیشتري دارد.

می تواند نوعی بافت پوششی باشد. در  ساختمان خود گلیکوپروتئین دارد.
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کدام گزینه در مورد شکل زیر صحیح است؟  123

نوعی بافت پوششی است. نوعی بافت پیوندي است.

نوعی بافت عصبی است. نوعی بافت ماهیچه اي است.

در شکل مقابل، (الف)، (ب)، (ج)، (د) به ترتیب کدامند؟  124

فسفولیپید – کربوهیدرات – پروتئین – کلسترول

کلسترول – پروتئین – کربوهیدرات – فسفولیپید

فسفولیپید – کلسترول – پروتئین – کربوهیدرات

کلسترول – کربوهیدرات – پروتئین – فسفولیپید

چند مورد از موارد گفته شده از شباهت هاي فرایندهاي درون بري و برون رانی می باشد؟   125
الف) در این فرایندها مولکول هاي پروتئین، می توانند منتقل شوند. 

ب) در هر دوي این فرایندها، کیسۀ غشایی ساخته می شود. 
پ) این فرایندها به انرژي زیستی نیازمندند.  

ت) در یکی از این فرایندها، از مساحت غشاي یاخته، کاسته می شود و در دیگري، به مساحت غشاي یاخته، افزوده می شود.

1234

با توجه به شکل مقابل، گزینۀ درست را انتخاب کنید:  126

، محل قرارگیري بافت پوششی و اعصاب یاخته هاي دوکی شکل است.   الیۀ 

، می توان یاخته هاي ماهیچه اي صاف به شکل حلقوي و طولی را یافت. در الیۀ 

، و  روي هم بچسبند. ، باعث می شود که الیۀ  الیۀ 

، رگ ها و یاخته هاي ماهیچه صاف به همراه شبکه اي از یاخته هاي عصبی قرار گرفته اند. در الیۀ 

D

C

BCD

A

در هنگام بلع غذا، اپیگلوت، با .................. راه .................. و زبان کوچک با .................. راه .................. می بندد تا عمل تنفس دچار اختالل  127
نشود.

پایین رفتن – بینی – باال رفتن – ناي پایین رفتن – ناي – باال رفتن – بینی باال رفتن – ناي – پایین رفتن – بینی باال رفتن – بینی – پایین رفتن – ناي

الیۀ ماهیچه اي کدام قسمت از لوله گوارشی نسبت به دیگر قسمت هاي لوله گوارشی ضخیم تر است؟  128

روده بزرگ روده باریک    مري معده

کدام یک از بافت هاي زیر در تمامی الیه هاي لولۀ گوارشی انسان دیده می شود؟  129

عصبی پیوندي متراکم چربی پیوندي سست

نوع بافت ماهیچه اي در کدام یک از بخش هاي زیر با بقیه متفاوت است؟  130

بنداره انتهاي رودة باریک ماهیچه ي مخاطی پیلور بنداره خارجی مخرج 

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل نمی کند؟    131
در انسان بخش عمده .................. قرار دارد. 

الف) معده برخالف کبد، سمت راست                                        ب) پانکراس برخالف کبد، در زیر معده 
ج) رودة باریک برخالف کیسه صفرا، میان حلقۀ حلقۀ رودة بزرگ               د) معده برخالف مري، پشت کبد

1234 مورد مورد مورد مورد

در یک فرد سالم .................. در سمت راست بدن انسان قرار ندارد.  132

اسفنکتر انتهاي مري اسفنکتر انتهاي روده ي باریک پیلور کیسه صفرا
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پپسین کجا ساخته می شود؟  133

توسط ریبوزوم ها در سلول هاي کناري معده در فضاي حفرة معده

در محیط داخلی تحت تأثیر  HCLتوسط شبکۀ آندوپالسمی زبر در سلول هاي اصلی معده

منظور از اینکه گفته می شود غشاي سلول داراي تراوایی نسبی می باشد آن است که ..................  134

ورود و خروج برخی مواد از راه غشاي سلول به صرف انرژي زیستی نیاز دارد .

برخی از مولکول ها نمی توانند از بخش لیپیدي یا پروتئینی غشاء عبور کنند.  

یون ها به دلیل کوچک بودن به راحتی می توانند از بخش فسفولیپیدي غشا بگذرند.  

ورود و خروج مواد از سد غشاي سلول به مقدار انرژي مولکولی آن بستگی دارد.

در دیواره ي لوله ي گوارش انسان حرکات ..................   135

کرمی شکل فقط زمانی نقش مخلوط کنندگی دارد که با برخورد به یک بنداره متوقف شود. 

کرمی شکل همواره منجر به حرکت غذا در طول لوله ي گوارش می شود.

کرمی شکل همواره با مشارکت غذا از سمت دهان به مخرج همراه می شود.

قطعه قطعه کننده با انقباض ماهیچه ي حلقوي و سپس با استراحت آن همراه است. 

چند مورد از موارد زیر دربارة موقعیت بخش هاي گوارشی درست است؟   136
الف) ابتداي روده ي بزرگ در موقعیتی باالتر از راست روده قرار گرفته است. 

ب) در پشت پانکراس همانند باالي پانکراس، لولۀ گوارش دیده می شود. 
ج) بخشی از معده همانند کبد، باالتر از بندارة انتهاي مري واقع شده است. 

د) مجراي صفرا با عبور از پشت دوازدهه با یکی از مجراهاي پانکراس یکی شده و به سمت چپ دوازدهه، تخلیه می گردد.

  0123

کدام گزینه در مورد هر نوع ورود مواد به یاخته که توسط نوعی پروتئین انجام می شود، صحیح است؟  137

این روش را انتشار تسهیل شده گویند، زیرا وجود پروتئین کار انتقال مواد را آسان می کند.

در آن نوعی مولکول سراسري نقش ایفا می کند که با صرف انرژي مواد را جابه جا می کند.

در آن با توجه به نیاز سلول مولکول ها یا یون ها در جهت یا خالف جهت شیب و بدون صرف  و یا با صرف آن وارد سلول می شوند. 

در آن مواد و ذرات درشت با تشکیل کیسه هایی غشایی وارد سلول می شوند.

ATP

چند مورد از موارد زیر دربارة بافت پوششی صحیح نیست؟   138
الف) در این بافت سلول ها بسیار به یکدیگر نزدیک هستند وفضاي بین یاخته اي اندکی دارند. 

ب) سلول هاي غشاي پایه می توانند همانند بافت پوششی دهان نوعی مادة پروتئینی از خود ترشح کنند. 
ج) سلول هاي پوششی مکعبی یک الیه در نفرون فاقد غشاي پایه هستند. 

د) سلول هاي غدد معده از بافت پوششی تخصص یافته می باشند.

4321

کدام گزینه صحیح نیست؟  139

در انتهاي لولۀ گوارش دو اسفنکتر وجود دارد که یکی از آن ها از سلول هاي دوکی شکل تشکیل شده اند.

پانکراس بخشی از لولۀ گوارش نیست ولی جزو دستگاه گوارش به حساب می آید.

دستگاه گوارش از لولۀ گوارش و اندام هایی مرتبط با آن تشکیل شده که این اندام ها موادي را به درون لولۀ گوارش ترشح می کنند.

بنداره اي در انتهاي رودة باریک وجود دارد که در اکثر مواقع باز است.
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کدام گزینه صحیح است؟   140

در هنگام ریفالکس حرکات معدي روده برعکس می شود.

حرکات کرمی شکل حرکاتی هستند که در آن ها بخش هایی از لولۀ گوارش به صورت یک در میان منقبض می شوند.

حرکات قطعه قطعه کننده با برخورد به یک بنداره متوقف شده و محتویات لولۀ گوارش را مخلوط می کنند.

حرکات کرمی یک حلقۀ انقباضی را در لولۀ گوارش ایجاد می کند که مواد را از ابتداي حلق به سمت مخرج به جلو هدایت می کند.

چند مورد از موارد زیر می تواند باعث ایجاد ریفالکس شود؟    141
الف) سیگار کشیدن                    ب) رژیم غذایی نامناسب                 

ج) اضطراب                     د) مصرف نوشابۀ الکلی                   هـ) استفادة بیش از حد از غذاي آماده

2543

کدام یک از موارد زیر نمی تواند دربارة معده و فعالیت آن صحیح باشد؟   142

یاخته اي کناري در غدة معده عالوه بر اسید، عامل داخلی معده را نیز ترشح می کند.

حرکات معده که در اثر انقباض ماهیچه هاي آن ایجاد می شوند، باعث می شود در ابتدا تنها کمی از کیموس معده به رودة باریک وارد شود.

ویتامین  که در معده به کمک فاکتور داخلی جذب می شود، براي ساختن گویچه هاي قرمز مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از بلع غذا، انقباض هاي کرمی شکل در معده به صورت موجی آغاز می شود.

B12

در دستگاه گوارش انسان  .................. ، در سمت  .................. قرار گرفته است. (با تغییر)  143

دریچۀ پیلور بر خالف کیسۀ صفرا - چپ  اسفنکتر تحتانی مري همانند رودة کور - راست 

کولون پایین رو برخالف اسفنکتر تحتانی مري - چپ  کولون باالرو همانند کیسۀ صفرا - راست 

کدام یک بین یاخته هاي قارچ و آدمی مشترك نیست؟  144

نوع مادة وراثتی  نوع قند در ساختار دیوارة سلولی  نوع قند ذخیره اي  قدرت تقسیم و نمو یاخته ها 

در دیوارة یاخته هاي گیاهی و غشاي یاخته اي به ترتیب کدام یک وجود دارد؟  145

گلیکوژن - سلولز  سلولز - سلولز  سلولز - فسفولیپید  نشاسته - تري گلیسرید 

چند مورد از زوج کمیت هاي زیر یکاي یکسانی دارند؟   146
الف) مسافت طی شده و جابه جایی               ب) کار و نیرو               ج) گشتاور و انرژي                

د) تندي و سرعت                      هـ) گرما و دما

1234

قطر دایره ي میانی یک زمین فوتبال تقریبًا  متر است. اگر هر اینچ   و هر فوت برابر  اینچ و هر یارد برابر  فوت باشد، این  147
فاصله چند یارد است؟

182٫5cm123

18202224

تندي یک خودرو   است. این تندي برحسب  و به صورت نمادگذاري علمی، برابر کدام گزینه است؟  148108
km

h

cm

ks

3 × 1043 × 1053 × 1063 × 107

کدام یک از گزینه هاي زیر بیش از همه در پیشبرد و تکامل علم فیزیک نقش ایفا کرده است؟  149

تفکر نقادانه و اندیشه ورزي فعال  آزمایش، تجربه و اندازه گیري مشاهده پدیده ها مدل سازي پدیده ها

کدام گزینه دربارة کمیت هاي برداري الزاما درست نیست؟  150

داراي جهت اند. قابل اندازه گیري اند.

یکاي آن ها به صورت مستقل تعریف می شود. جمع آن ها به صورت برداري انجام می شود.
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یک هکتومتر چند میکرون است؟  151

10210810−410+4

کدام ضریب تبدیل براي تبدیل یکاي مورد نظر درست نیست؟  152

تبدیل یکاي لیتر به سانتی متر مکعب؛ ضریب تبدیل  تبدیل یکاي سانتی متر به یکاي متر؛ ضریب تبدیل 

تبدیل یکاي کیلوگرم به گرم؛ ضریب تبدیل  تبدیل یکاي ثانیه به ساعت؛ ضریب تبدیل 

100cm
1m

1000cm3

1L
1h

3600s
1000g

1kg

15312  کیلومتر مربع معادل چند هکتار (هکتومتر مربع) است؟

1٫21٫2 × 1031٫2 × 1021٫2 × 101

1547200  معادل چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟
kg

m3

720٫727٫27٫2 × 106

1550٫0064  میلی گرم چند میکروگرم است؟ (به صورت نماد علمی مشخص کنید.)

6٫4 × 1046٫4 × 1036٫4 × 10−66٫4

کدام یک از گزاره هاي زیر در مورد مدل سازي در فیزیک صحیح است؟  156

براي بررسی پدیده هاي پیچیده از مدل سازي استفاده می شود.

هنگام مدل سازي یک پدیده فیزیکی، نباید اثرهاي جزئی تر را نادیده گرفت. 

در طی فرایند مدل سازي، یک پدیده فیزیکی آن قدر ساده و آرمانی می شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود. 

) صحیح هستند.  ) و ( 13گزینه هاي (

در کدام گزینه فقط یکاهاي اصلی ذکر شده است؟  157

گرم، مول، ژول شمع، آمپر، کلوین  ثانیه، متر، کولن  نیوتون، متر، آمپر 

در یکاي فرعی کدام یک از کمیت هاي فیزیکی زیر در  ، یکاي اصلی کمتري به کار رفته است؟  158

حجم نیرو  چگالی  شتاب متوسط 

SI

فشار وارده از طرف جسمی به تکیه گاه برابر  می باشد. اندازه این فشار معادل چند پاسکال است؟  1593600
μg

km(min)2

110−610−810−12

حجم مکعبی با ابعاد  چند  است؟  1600٫2dam × 30cm × 1000mmpm3

6 × 10366 × 10376 × 10356 × 1034

مجموع طول دو جسم که یکی  میکرومتر و دیگري  نانومتر است، برابر چند پیکومتر می شود؟  16123

2٫003 × 1062003 × 1062٫003 × 1052003 × 105

گیاهی در مدت  روز،  متر رشد می کند، آهنگ رشد این گیاه تقریبًا چند میلی متر بر دقیقه است؟  162102

1
7

1
9

1
10

1
12

قطر اتم هیدروژن برابر  است. در کدام گزینه این عدد را به صورت نماد علمی به درستی بیان می کند؟  1630٫000106μm

1٫06 × m10−101٫06 × m10−11106 × m10−121060 × m10−13

15
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قطر هسته 
اورانیوم

با توجه به پیشوندهاي یکاهاي  و نمادگذاري علمی، مقادیر  و  در جدول زیر به ترتیب از راست به چپ کدامند؟   164
  

SIab

b fma pm1٫75 × m10−14

1٫75 × , 1٫75 × 1010−21٫75 × 10, 1٫75 × 10−217٫5, 1٫75 × 10−21٫75 × , 1٫75 ×102 10−3

در کدام یک از موارد زیر، همۀ کمیت ها فرعی هستند؟  165

شدت روشنایی، مقدار ماده، زمان  چگالی، جریان الکتریکی، حجم  چگالی، تندي، انرژي  جرم، زمان، فشار 

حاصل کدام گزینه، معادل با یکاي یک کمیتی اصلی است؟  166

نیرو

تندی

نیرو

میدان مغناطیسی

انرژی

مسافت × میدان مغناطیسی

دما × گرمای ویژه

شتاب

واحد رایج اندازه گیري مصرف بنزین یک خودرو در ایران  است. یعنی اگر مصرف ماشینی  باشد یعنی براي هر   167

کیلومتر  لیتر بنزین مصرف می کند. واحد سنجش مصرف بنزین در برخی کشورها  است (مایل بر گالن  ) که اگر مصرف ماشینی 

باشد یعنی به ازاي هر یک مایل حرکت یک گالن بنزین مصرف می کند. مصرف یک خودرو  است. مصرف آن برحسب  چقدر

می شود؟ (هر مایل حدود  متر است.)

L

100km
7 L

100km
100

7mpg
mile

gal
1mpg

25mpg
L

100km
1600

25 L

100km
20 L

100km
30 L

100km
10 L

100km

A B

m (g (

V(cm (3

100

3m m  

نمودار حجم برحسب جرم دو ماده مطابق شکل است. از دو مادة  و  آلیاژي تهیه کرده ایم که  درصد جرم آن از  و بقیه از  است.  168

چگالی آلیاژ چند برابر چگالی مادة  است؟

AB60AB

A

9
4

15
11

11
5

13
9

حاصل عبارت  برحسب سانتی متر مربع کدام است؟  1698 × μ + 6 × da − 2 × m1013
m

3 10−6
m

3 105
m

3

62805880280٫006−119٫994

 

یکی از واحدهاي اندازه گیري تندي، مایل بر ساعت می باشد که به صورت  در تندي سنج شکل زیر و در نیم دایرة بزرگ تر نمایش داده  170

شده است. در نیم دایرة کوچک تر تندي سنج نیز واحد اندازه گیري تندي بر اساس کیلومتر بر ساعت  نمایش داده شده است. دقت اندازه گیري

تندي سنج بر حسب  و  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

 و 

 و 

 و 

 و 

MPH

( )
km

h

MPH
km

h

510

2٫55

55

2٫510

اگر یون  ، داراي  الکترون باشد ، عدد اتمی عنصر  چند است؟  171XH +
410X

8765

اگر به هستهي اتم کلر، یک نوترون اضافه شود، چه تغییري در آن ایجاد میشود؟  172

عدد اتمی آن یک واحد کم میشود. عدد اتمی آن یک واحد زیاد میشود. به کاتیون کلر تبدیل میشود. به ایزوتوپ خود تبدیل میشود.

16
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، در یک نمونۀ طبیعی گاز اکسیژن، چند نوع مولکول اکسیژن می توان یافت؟ با توجه به ایزوتوپ هاي اکسیژن  ،  و   173O16O17O18

3456

عنصر  داراي دو ایزوتوپ طبیعی  و  با جرم اتمی میانگین  است. اگر درصد فراوانی   برابر  باشد، مقدار  کدام  174
است؟

XX37XA35٫5X37%25A

38343536

اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها ي اتم عنصر  برابر  باشد، عدد اتمی عنصر  و شمار الکترون ها ي الیه ي ظرفیت اتم آن کدامند؟  175
(عددها از راست به چپ بخوانید).

A759A

3, 315, 313, 335, 33

آرایش الکترونی کدام عنصر به درستی نشان داده نشده است؟  176

 Fe = [Ar]3 426 d6 s2Y = [Kr]3 439 d1 s2Cr = [Ar]3 424 d5 s14p3As = [Ar]3 433 d10 s2

در چند مورد، نماد شیمیایی عنصرهاي داده شده درست است؟   177

آ) باریم:                             ب) سلنیم:                    پ) کبالت:                   ت) منیزیم:  

ث) بریلیم:                          ج) پتاسیم:                   چ) نقره:                          ح) سرب: 

BaSeCOMn

BiPAgPb

3564

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   178
آ) به دلیل اینکه خورشید و دیگر اجرام آسمانی از ما بسیار دور هستند، ویژگی هاي آنها را نمی توان به طور مستقیم اندازه گیري کرد. 

ب) دماي اجسام بسیار داغ را می توان با ابزاري مانند دماسنج تعیین کرد. 
پ) نوري که از ستاره یا سیاره اي به ما می رسد نشان می دهد که آن ستاره یا سیاره از چه ساخته شده و دماي آن چقدر است. 

ت) دانشمندان با دستگاه طیف سنج جرمی می توانند از پرتوهاي گسیل شده از مواد گوناگون اطالعات ارزشمندي درباره آن بدست آورد.

4231

تعداد الکترون هاي ناپیوندي در الیه ي ظرفیت اتم کلر در  کدام است؟  179ClF3

2534

اگر فرمول نیترید فلز اصلی  به صورت  باشد، فرمول سولفید و برمید آن کدام است؟  180MMN

MBr − MSMB −r3 M2S3MB −r3 M3S2MBr − M2S3

آرایش الکترونی عنصري به  ختم می شود گروه و دوره آن کدام است؟  181

گروه  - دوره سوم گروه  - دوره پنجم  گروه  - دوره سوم  گروه  - دوره سوم 

3p4

14161615

آرایش الکترونی کاتیون در  کدام است؟ (کبالت در دورة چهارم و گروه  جدول دوره اي جاي دارد)  182CoCl39

Ar]3[18 d7Ar]4 4[18 s2 p5Ar]4 4[18 s2 p4Ar]3[18 d6

17
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l

f5

f4

d3

d4

d5

d6
p6

p7

p5

p4

p3

p2s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s1

n

8

7

6

5

4

3

2

1

0 3 2 1 با توجه به شکل روبه رو همه ي عبارت ها درست هستند به جز:  183

انرژي هر زیر الیه به  و  وابسته است.

ترتیب پر شدن زیر الیه هاي الکترونی در یک اتم را بر اساس قاعده آفبا نشان می دهد.

دایره ها زیر الیه هاي یک اتم را نشان می دهند که بر اساس قاعده ي آفبا پر می شوند.

انرژي زیر الیه ها با افزایش فاصله از هسته ي اتم، لزومًا افزایش نمی یابد.

nn + ℓ

،  و  عنصرهاي پشت سرهم جدول دوره اي باشند و  گاز نجیب دورة سوم باشد، کدام مطلب نادرست است؟  ،  ، اگر   184

، یک فلز قلیایی است. با  ترکیب یونی با فرمول  تشکیل می دهند.

اتم عنصر  در زیرالیۀ  ظرفیت خود چهار الکترون دارد.  و  ترکیب کواالنسی با فرمول   تشکیل می دهند. 

ABCDEC

DDEED

ApABAB2

کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟  185

در یک نمونه ي طبیعی از عنصر لیتیم درصد فراوانی      بیش از    برابر درصد فراوانی     است. 

در انسان سالم غده ي تیروئید پروانه اي شکل است. 

نیم عمر    کم است. 

امکان تبدیل عناصر دیگر به طال در حال حاضر همانند گذشته وجود ندارد. 

Li
7
315Li

6
3

Tc
99
43

اگر اتم  داراي  الکترون با عدد کوانتومی   باشد، کدام یک از گزینه هاي زیر، ترکیب حاصل از واکنش این عنصر با عنصر کلر   186

  را با رعایت قاعدة هشت تایی به درستی نشان می دهد؟

X15l = 1

Cl)(17

XCl3XCl4XCl2XCl

در یون   تفاوت شمار نوترون ها و الکترون ها برابر با تعداد الکترون هاي با  در  می باشد. تعداد الکترون هاي الیۀ آخر  و  187
شماره گروه این عنصر کدام است؟

64X+l = 1Al13X

1 − 112 − 111 − 92 − 9

چه تعداد از مطالب زیر، در مورد عنصر  نادرست است؟   188

 جزء  عنصر ساختگی است.
زمان ماندگاري کمی دارد. 

در یک واکنشگاه هسته اي تولید می شود.

یک رادیوایزوتوپ است. 
اندازة مشابهی با یون یدید دارد. 

مقادیر زیاد آن قابل تهیه و نگهداري نیست.

Tc
99
43

26

1234

کدام گزینه درست است؟  189

منیزیم داراي  ایزوتوپ است که تنها دوتاي آن طبیعی است.

ایزوتوپ ها در همۀ خواص فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند. 

همۀ هسته هایی که نسبت شمار نوترون  ها به پروتون هاي آن ها برابر یا بیش از  است، ناپایدارند. 

برخالف ایزوتوپ هاي طبیعی هیدروژن، در مورد لیتیم، ایزوتوپ سنگین تر پایداري بیشتري دارد. 

3

1٫5

18
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چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   190
آ) تنها دو ایزوتوپ از مجموع هفت ایزوتوپ مربوط به اتم هیدروژن، در طبیعت یافت می شوند. 

ب) در یک نمونۀ طبیعی از اتم هاي هیدروژن، تنها یک ایزوتوپ پرتوزا یافت می شود. 
پ) نیم عمر هر ایزوتوپ نشان می دهد که آن ایزوتوپ تا چه اندازه پایدار است. 

ت) در بین ایزوتوپ هاي ساختگی اتم هیدروژن، بین نیم عمر ایزوتوپ ها با جرم اتمی آن ها، رابطۀ منظمی وجود ندارد.

سه دو   یک   صفر

تفاوت تعداد نوترون ها و الکترون هاي یون  دو برابر این تفاوت در یون .................. است. (حروف  تا  نمادهاي فرضی عناصر  191
هستند.)

77
33X

3−AD

35
17A

−22
11B

+27
13C

3+32
16D

2−

تعداد نوترون ها در  گرم  با تعداد الکترون ها در چند گرم  برابر است؟ (ایزوتوپ هاي  و  مدنظر هستند.)  1926٫5K
39
19CO

2−
3C

12
6O

16
8

66٫256٫56٫75

کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟  193

،  برابر  خود الکترون داشته باشد.  در  عنصر اول جدول تناوبی، هیچ عنصري وجود ندارد که در زیرالیۀ 

آرایش الکترونی  عنصر در دورة چهارم جدول تناوبی با قاعدة آفبا هم خوانی ندارند. 

عنصر  و  جدول تناوبی، تعداد الکترون الیه ظرفیت یکسانی دارند. 

آرایش الکترونی همۀ گازهاي نجیب به  و  ختم می شود.

363d24s

2

2131

np
6

ns
2

مجموع تعداد الکترون هاي الیۀ ظرفیت  و الکترون هایی با  و  در  کدام است؟  194Se34n = 3l = 2Cr24

511106

با توجه به نسبت هاي جرمی داده شده، جرم یک اتم  برحسب گرم به تقریب کدام است؟   195

 

Br
81
35

= 1٫58, = 1٫84
F

19
9

C
12
6

Cl
35
17

F
19
9

, = 2٫31
Br

81
35

Cl
35
17

81
NA

80٫92
NA

80٫64
NA

81٫02
NA

کدام نتیجه گیري دربارة یون هاي  درست است؟  196

یون هاي  خواص شیمیایی یکسان دارند.  یون هاي  هم گروه هستند. 

به جز عنصر  بقیه عنصرها در یک تناوب قرار دارند.  تعداد الکترون هاي الیۀ ظرفیت  کمتر از  است. 

, , , ,26A
2+

26B
3+

13C
3+

31D
3+

29E
2+

, ,D
3+

C
3+

B
3+,B

3+
A

2+

CDC

آرایش الکترون نقطه اي کدام ترکیب به درستی رسم شده است؟   197

 

F

P

F F

Al

BrBr
Br

 

H, C, N, F , Al, P , Cl, Br)(1 6 7 9 13 15 17 35

H − − : C CC
|

:Cl:⋅⋅

|
H

Cl :
⋅⋅
⋅⋅

H2 l2
H − − : HCNC

⋅⋅
N
⋅⋅
⋅⋅

: AlBr3: PF3

کدام گزینه درست است؟  از کوچک به بزرگ مرتب شود.  198

اگر نسبت شمار الکترون ها به نوترون ها در یون  برابر باشد، عدد اتمی عنصر  برابر  خواهد بود. 

اختالف جرم مولی  و  برابر  گرم است. 

اتم هاي  و  ایزوتوپ یکدیگرند. 

در یک مول از هر عنصري،  اتم وجود دارد.  

(C = 12 , H = 1 , O = 16 , P = 31 , N = 14 : g ⋅ mo )l−1

40X2+0٫9X22

(N PH4)3 O4CO(NH2)289

A
132
Z−1B

132
Z+1

6٫02 × 1023
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در طیف نشري خطی کدام یک از عناصر زیر در گسترة مرئی، طول موجی با بیشترین انرژي وجود دارد؟  199

لیتیم سدیم هلیم هیدروژن

چه تعداد از عبارت هاي زیر در مورد  درست است؟   200
الف) با گرفتن چهار الکترون به آرایش گاز نجیب بعد از خود می رسد. 

ب)  با سدیم ترکیب یونی  تشکیل می دهد. 

پ)  زیرالیه  الکترون دارد. 

ت) الکترون هاي الیه ظرفیت آن  برابر الیه هاي قبلی است.

صفر

X14

CXN4

32

0٫4

123
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