
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی - 30111

ام اس بوك

در کدام گزینه آرایۀ جناس همسان (تام) دیده نمی شود؟ - 1

بی هیچ پروایی که دست عشق با ماست بگذار دستت راز دستم را بداند 

ز چشم او که کمین شیوه اش کمین باشد هزار بار بگفتم که گوشه گیر اي دل 

چکد گر آب از او آبی ندارد  سخن کز سوز دل تابی ندارد 

که درد سر کشد گر نافۀ آهوي چین بوید  مشام جان  شد اندر چین زلف او بدانسان خوش 

در کدام گزینه،  نقش واژة مشخص شده نادرست بیان شده است؟ - 2

گر جز محبت تو بود شغل دیگرم (مضاف الیه) نامم ز کارخانۀ عشاق محو باد   

دادند ساقیان طرب یک دو ساغرم (متمم)   بوي تو می شنیدم و بر یاد روي تو 

 طره را تاب مده تا ندهی بر بادم (مفعول)  زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم   

فراغت باشد از شاه و وزیرم (نهاد)  خوشا آن دم کز استغناي مستی  

کدام گزینه با عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟ - 3
«تاریخ، مشیّت باري تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد»

 هست در دست کمان سررشتۀ پرواز ما  گرچه ما را هست در ظاهر پروبالی چو تیر

 ماه شب افروز تویی، ابر شکر بار بیا  روشنی روز تویی شادي غم سوز تویی

 حالیا غلغله در گنبد افالك انداز  عاقبت منزل ما وادي خاموشان است

 کان گلوگیرت نباشد عاقبت  رزق حق حکمت بود در مرتبت

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟ - 4

 پدید آمد جهان را تندرستی   چو شه در عدل خود ننمود سستی 

 که عدل او ز حوادث زمانه را سپر است   اگر زمانه بنازد ز عدل او نه شگفت 

 ملک به انصاف توان یافتن    رسم ستم نیست جهان یافتن 

 عدل را داند به سان ظلم عار   ظلم را بندد به جاي عدل کار 

در کدام بیت تعداد جمله بیشتر است؟ - 5

 که پیدا کرد آدم از کفی خاك  به نام کردگار هفت افالك

 عجایب نقش ها سازي سوي خاك  فروغ رویت اندازي سوي خاك

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

 یقین دانم که بی شک جاِن جانی  هر آن وصفی که گویم بیش از آنی

مفهوم عبارت زیر در تمام ابیات دیده می شود، به جز بیت گزینۀ ..................   - 6
«به هر نیک و بد زود شادان و زود اندوهگین مشو»

 شادمانی می خرید از ما و ماتم می فروخت  در تمام سال هاي رفته بر ما روزگار

 که این آن نوبهاري نیست کش بی مهرگان بینی  بدین زور و زر دنیا چو بی عقالن مشو غّره

 بلکه بر گردون گردان نیز هم  اعتمادي نیست بر کار جهان

 زود آیند و زود می گذرند  شاد و بی غم بزي که شادي و غم
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در کدام گزینه آرایۀ حس آمیزي مشهود نیست؟ - 7

نور می نوشد مگو نان می خورد /الله می کارد به صورت می چرد

رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند / از نکهت (بوي خوش) خود نیست به هر حال جدا ُگل

تیرگی می آید / دشت می گیرد آرام / قّصۀ رنگی روز / می رود رو به تمام  

تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم

معناي واژه هاي «میغ – خواجه وش – ابدال – ُمشک» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 8

میخ – ثروتمند – نیکان – مادة خوشبو ابر – مانند ارباب – مردان کامل – مادة خوشبو

آسمان – کدخدامنش – مردان کامل – کوزه ابر – همانند بزرگان – نیکان – کوزه

آرایه هاي بیت زیر کدام است؟  - 9
 شاهد ما آیتی است، وین همه تفسیر او» «سعدي شیرین زبان، این همه شور از کجا؟     

استعاره- ایهام- تضاد- تلمیح مجاز- تشبیه- کنایه- تلمیح  

تشبیه- مجاز- حس آمیزي- ایهام تناسب ایهام- کنایه- استعاره- تضاد  

«ز کوي او غباري به من آر توتیا را» چگونه "را"یی است؟ - 10

فک اضافه حرف ربط حرف اضافه نشانه مفعولی

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟(با تغییر)  - 11
 دست کرم ابر گهربار بلند است» «هر چند زمین گیر بود دانۀ امید

ایهام، تشخیص، حسن تعلیل، جناس استعاره، تشبیه، تضاد، تشخیص مجاز، استعاره، حسن تعلیل، کنایه کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام

کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟ - 12

 بخسته دست و پا و پشت گردن   روان شد خارکن با پشتۀ خار   

 ز بس جام و سبو در هم شکستن  خروش از جانب میخانه برخواست   

 فرو افتاد چون سنگ فالخن   شهاب ثاقب از دامان افالك    

 بیفشاندند گرد از چهر سوسن  فرو شستند چین زلف سنبل

نقش دستوري واژة مشخص شده در عبارت «بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند» چیست؟ - 13

صفت مفعول مسند قید

در کدام گزینه همۀ ترکیب ها نوعی حس آمیزي دارند؟ - 14

مرگ سیاه، سرنوشت شوم، اشک بلورین  نور چشم، عطر وصال، نگاه تلخ 

طعم خیال، رنگ آرزو، نجواي نمناك  بهار عطرآمیز، سکوت سرد، سیاهی جهل 

مفهوم کدام گزینه از مفهوم بیت زیر دور است؟  - 15
 که بعد از من افروزد از مدفن من»  «مپندار این شعله افسرده گردد 

 که الله می دمد از خاك تربت فرهاد   ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم

 ز سوز آتش دل دود خیزد از کفنم   پس از هالك تنم گر به دجله غرق کنند 

 به تیغ شعله بریدند ناف داغ مرا   فسردگی مطلب از دلم که در ایجاد 

 چشم جان جانب لیلی نگران است هنوز   خاك شد دیدة غمدیدة مجنون و هنوز 
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در کدام بیت نقش تمام ضمیرها یکسان است؟ - 16

ما را ز هول این شب هجران نگاه دار  ما با امید صبح وصال تو زنده ایم

اي دل تو آن عزیزتر از جان نگاه دار  در راه عشق گر برود جان ما چه باك 

کجایی اي که جهان از تو پر ز پژواك است  صداي توست که بر می زند ز سینۀ من

زمانه نیز چه بد می دهد سزاي تو را  سزاي خوبی تو بر نیامد از دستم 

مفهوم کدام بیت با بیت «اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع / هم گرگِی شبان شما نیز بگذرد» هم خوانی ندارد؟ - 17

ز آن که جهان آفرین دوست ندارد ستم (اِستم: ستم)  آخر دیري نماند اِستِم اِستمگران 

 با اهل روزگار به غیراز ستم نماند از مردم زمانه مرّوت وداع کرد   

که دسِت ظلم نماند چنین که هست، دراز   جزاي نیک و بد خلق با خداي انداز  

که چون آتش ز پا افتد به خاکستر دهد جا را   مقام ظالم آخر بر ضعیفان است ارزانی  

نویسندة کتاب «من زنده ام»  .................. و سپیده کاشانی نام هنري  .................. است. - 18

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

درکدام بیت به اصطالح بازي متفاوتی اشاره شده است؟ - 19

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

 عرصۀ شطرنج رندان را مجال شاه نیست  تا چه بازي رخ نماید، بیدقی خواهیم راند  

  بر من این ششدر ایّام مگر بگشایید  چون دوشش جمع برآیید چو یاران مسیح  

 زیر پِی پیلش بین شهمات شده نعمان  از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ  

بیت زیر با کدام یک از گزینه ها ارتباط معنایی ندارد؟  - 20
صد قضاي بد سوي او رو نهاد»   «هرکه او داد ُحسن خود را در مزاد  

سنگ ها می زنند بر شجرش رطب از شاهدي و شیرینی  

کودکان می َکنند بال و پرش وز لطافت که هست در طاووس  

سال ها جز به علت هنرش   بلبل اندر قفس نمی ماند

آینه چون راست باشد راست بنماید جمال   هست نیکو ظاهرش چون هست نیکو باطنش  

عّین الفعل المعلوم: - 21

الب، ُمِنْعُتم ِمن الّتکاسل!  أّیها الطُّ ُیعرف الّصدیق الوفّی عند الّشدائد!  ُیعرف الناُس بکالمهم!  کتب اهللا علیکم الّصیام! 

- أيِّ عبارة جاء فیها اسم المفعول و اسم فاعل معًا: 22

م فی الطریق.   ما نرِسُل المرَسلین اِّال مبّشرین.   الُمستْضعفوَن من النباِس بیننا مظلومون.   حقوق المحرومیَن فی هذا العصر ُمغتصَبۀ.    موکب قارون المعظَّ

تین: - َعیِّن الکلمتیِن المتضادِّ 23

کینۀ / الضِطراب  السَّ الجاِهز / الحاِضر  األذناب / الَحَسنات  إبَتعَد / إمتَلَک 

ثوا، َیْسَتْغِفُر» ْمُت، َورَّ حیَح فی الترجمۀ: «َعلَّ - َعّین الصَّ 24

یاد دادم، به ارث گذاشتند، آمرزش می خواهد. یاد داد، به ارث بردند، می آمرزد.

یاد دادم، به ارث بردید، آمرزش می خواست. یاد گرفتم، به ارث گذاشتید، آمرزش خواست. 

مائر الُمناسبۀ علی الترتیب:  ِانَْتِخب الضَّ - 25
«َتْشَتِغلون - ُیالِحُظ - ِاْحَتِفلَن»

ُهم - هی - أنُتنَّ  أنتم - أنَت - ُهنَّ  أنُتم - هو - أنُتنَّ  ُهم - هو - ُهنَّ 
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- أيُّ ِعباَرٍة فیها ِفعالِن َمجهوالن؟ 26

باحِی: «ُخِلَق اْإلنساُن ضعیفًا.»   َمُهم َکْیَف یعیشون.   ُقِرأِت هذه اآلَیُۀ اْلقرآنیُۀ فی اْإلْصِطفاِف الصَّ  إنَّه أْصَلَح حیاَتُهم َو َعلَّ

 أْنَزُل اُهللا القرآِن للنِّاس لَِیهَتدوا به.   اُِمروا أْن َیعَملوا الَخْیَر و ُیساِعدوا النَّاس َقدر إْسِتطاَعتهم.  

تاِن؟ - َأيُّ ِعباَرَة لیست فیها َکِلمتان ُمترادِفتاِن َأو ُمتضادَّ 27

احِل.  ا.  ُکْنُت أسیُر َعَلی الّشاطیء عندما َوَصَل القارُب إلَی السِّ ُق، هذا األمُر ُیَحیِّرنی ِجد  ال ُأصدِّ

الفیُن َتبکی َکاألطفاِل َو َتْضَحُک َکاإلنساِن.  لََقد ذاِکَرٌة َقویٌَّۀ ولِکن ِجسَمُه َضعیٌف.   اَلدَّ

- َعّین الِْفعَل الَْمجهوَل الُْمناِسَب: «َحَکَم ذوالَْقرنَْیِن بِالَعدالَِۀ فـ .................. حیاُة النِّاس.» 28

بَْت   ُوِجَدْت   ُأْصِلَحْت   ُرِفَضْت    ُخرِّ

- فی َأي ُجمَلٍۀ َعَدٌد أَقّل ِمن الجار و الَْمجروِر؟ 29

ِه.  الحین.  َفضُل العالِِم َعلی َغیرِه َکفضِل النَّبی َعَلی ُأمِّ  َو َأْدِخْلنی بَِرْحَمِتَک فی ِعباِدَك الصَّ

 َعَلیُکم بِمکاِرَم اَألخالِق فإنَّ َربَّی بَعثنی بِها.  ُسبحاَن الّذي َأسَري بَِعبِده لَیًال ِمَن اْلَمسِجِد اْلَحراِم إلَی اْلَمسِجِد اَألقَصی. 

- عّین الّصحیح فی قراءِة الکلمات: 30

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

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

- َعّین حرف «س» لَْیست ِمَن الُْحروِف األصلّیۀ لِْلِفْعل. 31

َدًة لِلّتعبیر َعِن الُحبِّ فی َأْشعاِرِهم.   عراُء َیْسَتْخِدموَن َأسالیَب ُمتَعدِّ رِس.   اَلشُّ  اِْسَتَمْعنا إلَی اْألُستاِذ لَِنْفَهَم َموضوع الدَّ

َغِۀ اْلَعَربیَِّۀ.   ِم اللُّ  َأْسَرَع اْلُمساِفروَن إلَی صالَِۀ الُخروِج.   ِقراَءُة النِّصوص ُتساِعُدنا َعَلی َتعلُّ

عّین الصحیح عن ابواب األفعال التالیۀ: (تساِرع - تخالَف - َتصّدق). - 32

ل   مفاعلۀ - مفاعلۀ - تفعُّ تفاُعل - تفاُعل - تفعیل   تفاعل - مفاعلۀ - تفعیل   ل   مفاَعَلۀ - تفاُعل - تفعُّ

عیِّن المبتدأ و الخبر موصوَفین: - 33

الفّالح المجّد َیزَرع أشجار الُتّفاح بدقٍّۀ کثیرٍة!   ل ظالم البحر الی نهار مضیٍء.   األسماك المضیئۀ ُتحوُّ

نعمۀ اإلیجاد و نعمۀ الهدایۀ نعمتاِن کبیرتاِن علی کّل انسان!   البالد االسالمّیۀ مجموعۀ کثیرة من الشعوب َتختِلُف فی لغاتها و ألوانها!  

عّین الخطاء فی المحّل اإلعرابی: - 34

فاسَتبقوا الخیرات: (مفعول به)   اشتري لی ألختی الصغیرة أساوَر: (صفت)   و انُصرنا علی القوم الکافرین: (فاعل)   رّب اجعلنی مقیم الصالة: (المفعول به) 

عّین العبارة الّتی ما جاء فیها (الفاعل)؟ - 35

ربّنا آتنا فی الدنیا حسنًۀ و فی اآلخرة حسنًۀ ...   رّب اشَرح لی صدري و یّسر لی امري ...  

ۀ واحدًة و انا ربّکم فاعبدوِن.   اّن هذه اّمتکم ام محاولۀ العلماء علی معرفۀ سّر تلک الظاهرة کثیرٌة.  

عّین نائب الفاعل إسمًا ظاهرًا: - 36

کأّن عقولکم قد ُغِسَلت فتغیر طریق حیاتهم!   قد سلب حَق المستضعفین و ُمنعوا ِمن اإلجتهاد!  

إنّها سوف ُتبّین معارضتها بین الصدیقات قبل أن ُتفَهم الحقیقۀ!  الّنفط ُینَقُل ِمَن اآلباد أو الموائی إلی المصافی عبراألنابیب!  

عیِّن الّصحیح للفراغات فی استعمال أسماء اإلشارة: « .................. الشعراء ینشدون ..................  البیت فی .................. األشعار» - 37

اُولئک - هذا - ذلک   هؤالء - ذلک - تلک   اُولئک - تلک - هذا   هؤالء - هذه - اُولئک  

عیِّن الّصحیح فی صیغ األفعال: - 38

یحتاجون الّطالب إلی زمان أکثر لیفهموا هذه الدرس الّصعب!   المؤمنون التشرکوا أحداً بعبادة ربّهم فی الحیاة!  

إجتنبوا األشرار و صادقوا األخیار لِتکونوا منهم!   أال تقصدین أن تقرئی هذه الکتب المفیدة لَک!  
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عیِّن الّصحیح للفراغات:  - 39
«سافرُت مع ُاسرتی فی یوم اإلثنین و وصلنا فی یوم الثالثاء قضینا .................. و .................. فی مناطق الشمالیۀ و َرَجعنا فی یوم .................. ِمن األسبوع»

ثمانیۀ لیال - تسعۀ أیام - الثالثاء   أسبوع واحد - أربعۀ أیام - الجمعۀ   ثالثۀ لیال - أربعۀ أیام - اإلثنین   أسبوعین إثنین - یوم واحد - األربعاء  

عّین الصحیح عن األفعال الّتی تحتها خّط: - 40

َفتُّشت عن کتاب مفید یرشدنا إلی طریق الخیر! (ماضی باب تفّعل)  قال لی والدي: ال ُتعاشري من ال تعرفینها! (نهی باب ُمفاَعَلۀ)  

اِنتصر المجاهدون فی ساحۀ الحرب انتصاراً! (ماضی باب اِنفعال)  إّن صاحب العلم یستطیع أن یتقّدم فی الساحات األخري (مضارع باب تفعیل) 

عکس العمل نشان  دادن انسان در مقابل گناه و زشتی، برخاسته از  .................. است که آیۀ شریفۀ .................. حاکی از آن است. (با تغییر) - 41

وجدان اخالقی و نفس مالمتگر او - «و ال اُقسم الّلّوامۀ» وجدان اخالقی و نفس مالمتگر او - «و نفس ٍ و ما سّواها فألهمها فجوَرها و َتقواها»

گرایش او به نیکی ها و زیبایی ها - «و ال أقسم بالّنفس الَلّوامۀ» گرایش او به نیکی ها و زیبایی ها - «و نفس ٍ و ما سّواها فألهمها فجوَرها و َتقواها»

بعد از مرحلۀ .................. نوبت به .................. است تا .................. ، به دست آید و پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرماید: .................. . - 42

مراقبت - محاسبه - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید - به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند. 

محاسبه - مراقبت - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید- گذشت ایام، آفاقی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.

تصمیم و عزم براي حرکت - عهد بستن با خدا - استواري بر هدف و شکیبایی و تحمل سختی ها به دست آید - گذشت ایام، آفاقی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها
و کارها می شود. 

عهد بستن با خدا - مراقبت - استواري بر هدف و شکیبایی و تحمل سختی ها به دست آید - به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند. 

«بازتاب تکرار عهد» و «محاسبه ساالنه در شب هاي قدر در هر سال» به ترتیب .................. و .................. است. - 43

استحکام بیش تر و عدم فراموشی عهد و پیمان – تصمیم گیري بهتر براي آینده

استحکام بیش تر و عدم فراموشی عهد و پیمان – سپاس و شکر گزاري در پیشگاه الهی

سپاس و شکرگزاري در پیشگاه الهی – تصمیم گیري بهتر براي آینده

تصمیم گیري بهتر براي آینده – استحکام و عدم فراموشی عهد و پیمان

باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد،.................. را در پی دارد و شکستن پیمان، .................. را به دنبال دارد و عهدي که ابتدا بسته - 44
می شود، مانند  .................. 

مصونیت از دوزخ – شرمندگی در مقابل او – نوزادي است که باید از او "مراقبت" کرد.

مصونیت از دوزخ – آفات زیادي – نهالی است که باید از آن "محافظت" کرد.

رضایت خدا – آفات زیادي – نهالی است که باید از آن "محافظت" کرد.

رضایت خدا – شرمندگی در مقابل او – نوزادي است که باید از او "مراقبت" کرد.

حدیث شریف امام .................. که می فرمایند: "قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید" با آیۀ شریفۀ .................. هم پیام است - 45
و هر دو این ها (حدیث و آیۀ) به موضوع .................. اشاره دارد.

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

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

جملۀ «مرا باز گردانید، باشد که عمل صالح انجام دهم» از زبان  ..................  و در .................. است و جمله  «اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را - 46
پیش می گیرید» از سوي .................. و در حیات .................. بیان شده است.

بدکار معذب به عذاب – برزخ - خداوند - اُخروي  متنعم به نعمت  - رستاخیز – فرشتگان - اخروي 

متنعم به نعمت – برزخ – خداوند - اُخروي   بدکار معذب به عذاب – رستاخیز – فرشتگان - برزخی

کدام گرایش درونی، منکران معاد را به بی توجهی به مرگ می کشاند و از دیدگاه رسول خدا (ص) باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟ - 47

گرایش به شادکامی – آنان که فراوان به یاد مرگ  اند. گرایش به جاودانگی – آنان که فراوان به یاد مرگ اند.

گرایش به جاودانگی – ثمرة اضطراب و دلهره گرایش به شادکامی – ثمرة اضطراب و دلهره

5

تجربی - 30111

ام اس بوك



میل سرکش در انسان معلول پیروي از کدام مانع کمال است و چگونه مانعی به شمار می رود؟ - 48

شیطان - بیرونی   شیطان - درونی  نفس امّاره - بیرونی  نفس امّاره - درونی 

شیطان سوگند یادکرده که انسان را از رسیدن به چه چیزي باز دارد و در این مسیر تنها راه نفوذي او کدام است؟ - 49

بهشت - وسوسه و فریب انسان   کمال - وسوسه و فریب انسان   بهشت - ایجاد میل سرکشی در انسان   کمال - ایجاد میل سرکشی در انسان  

از دیدگاه رسول گرامی اسالم (ص) نیک بودن همنشین آدمی و بالعکس به ترتیب مایۀ چه چیزي خواهد بود و منظور از این هم نشین چیست؟ - 50

انس ـ وحشت ـ کردار عزت ـ ذلت ـ نامه عمل انس ـ وحشت ـ نامه عمل عزت ـ ذلت ـ کردار 

کدام عبارات قرآنی به ترتیب، بیانگر «سخن گناهکاران پس از دیدن اثر مطلوب کار خیر» و «آثار ماتقدم و ماتاخر»، است؟ - 51

 «ینّبوا االنسان یومئذ...»- «رّب ارجعون»   «بما قّدم و اّخر»- «لعّلی اعمل صالحا»  

 «رّب ارجعون»- «ینّبوااالنسان یومئذ...»   «لعّلی اعمل صالحا»- «بما قّدم و اّخر»  

از آنجایی که اعمال پیامبران و امامان علیهم السالم عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است، آنها چه نقشی در برپایی دادگاه عدل الهی - 52
خواهند داشت و بدکاران براي نجات خود از مهلکۀ قیامت، چه می کنند؟

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

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

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

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

- 53
صدیقان با چه کسانی از یک در، وارد بهشت موعود می گردند و باالترین نعمت بهشت کدام است؟

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

توانایی نِیل به رستگاري در دنیا و آخرت براي انسان، چگونه میّسر می شود؟ - 54

با گام برداشتن در مسیر عبودیت خدا که برخاسته از عمل به برنامۀ  الهی و احکام و دستورات آن است.

با گام برداشتن در مسیر عبودیت خدا که سرچشمۀ عمل به برنامۀ الهی و احکام و دستورات آن است.

با گام برداشتن در مسیر معرفت خدا که برخاسته از عمل به برنامۀ الهی و احکام و دستورات آن است.

با گام برداشتن در مسیر معرفت خدا که سرچشمۀ عمل  به برنامۀ الهی و احکام و دستورات آن است.

مقرون بودن راه رستگاري ما با رضایت الهی به چه معناست؟ - 55

یعنی واجبات الهی را انجام دهیم و از محّرمات اجتناب کنیم.

یعنی وقتی خداوند از ما راضی خواهد بود که در مسیر رستگاري خود گام برداریم.

به معناي معرفی باالترین نعمت بهشت که همان رسیدن به مقام خشنودي خداست، می باشد.

به معناي نسپاردن سرنوشت به دست حوادث و قدم گذاشتن با قدرت به سوي هدف هاست.

عبارت قرآنی  «و ما یهلکنا اّال الّدهر»  از زبان چه کسانی گفته می شود؟ - 56

 «ما هذه الحیاة الدنیا اال لهو و لعب»   «ما هی اال حیاتنا الدنیا»  

 «رب ارجعون لعلی أعمل صالحًا فیما ترکت»   «ما خلقنا هما اال بالحق»  

اشتیاق انسان به حیات ابدي معلول کدام گرایش انسان است؟ و عدم تحقق این گرایش با کدام صفت الهی منافات دارد؟ - 57

گرایش به بقا و جاودانگی - حکمت الهی  گرایش به بقا و جاودانگی - عدل الهی  

بی نهایت طلبی انسان - حکمت الهی  بی نهایت طلبی انسان - عدل الهی

اکسیر حیات بخش به انسان مرده دل چیست؟ دیانت در اسالم بر چه پایه اي استوار است و چه رابطه اي با بیزاري از دشمنان خدا دارد؟ - 58

توبه و استغفار - تبري و مقدم  عشق و محبت الهی - تبري و موخر  عشق و محبت الهی - تولی مقدم  توبه و استغفار - تولی و موخر 
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پیشوایان دین عالوه بر آراستگی باطنی، به کدام مورد سفارش می کردند و آن را از اخالق چه کسانی برمی شمردند؟ - 59

آراستگی اخالق همچون ادب و سخاوت و حسن خلق - جوانان  آراستگی اخالق همچون ادب و سخاوت و حسن خلق - مؤمنان 

آراستگی ظاهري در اجتماع و خانواده و از آن مهم تر در عبادت - جوانان آراستگی ظاهري در اجتماع و خانواده و از آن مهم تر در عبادت - مؤمنان 

دلیل وجود شور و نشاط در زندگی فردي که مشمول  «آَمَن بِاِهللا َو الَْیْوِم اْآلِخر»  شده، اعتقاد و اطمینان به کدام وعدة الهی است؟ - 60

 «َأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»   «لََعّلی َأْعَمُل َصالِحًا ِفیَما َتَرْکُت» 

ْمَنا بَِنی آَدَم َو َحَمْلُناُهْم ِفی اْلَبرَّ َو اْلَبْحِر»  اِر»  «لََقْد َکرَّ ِقیَن َکاْلُفجَّ  «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

61 - A book sometimes sells better if it has an introduction written by a .................. person.

private famous complex calm

62 - A: “What’s your plan for the future?”   B: “Well, I  .................. my studies.”

am continuing am going to continue will continue continue

63 - This .................. is based on our visits to schools in two cities.

plain pain exam report

64 - "I think it's  .................. that could happen."    "I'm sorry."

worse the worse the worst bad

65 -   It's strange that ...... people participated in the show this year.

less   little fewer as little as

66 - I  .................. a bad accident while I  .................. home.

saw / drove was seeing / was driving saw / was driving was seeing / drove

67 - Her voice was full of  .................. as she spoke in the ceremony.

creation destination suggestion emotion

68 - I don’t like standing .................. line at all. I'm very impatient.

on in in front of next to

69 - Don’t worry .................. it. Everything will be fine.

for  at  about with

70 - What are you doing at .................. ?

Saturday January the summer the weekend

71 -  .................. , with the help of media in making different programs, people will pay more attention to
wildlife in the near future.

Carefully Differently Healthily Hopefully

72 - Which sentence is grammatically WRONG?

The boys are having a good time. The guests are having dinner now.

I am having a new English dictionary. We are having fun at the party.

73 - My sister called  .................. midnight  .................. my birthday.

in / at  at / in at / on  on / at
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74 - Lake Khazar is  ..................  one in the world. but I don't Know whether it's also  ..................  or not.

the biggest - more deeper bigger - deeper 

the biggest - the deepest a big - deep  

75 - Some analysts say the new law could .................. expectations of an economic recovery.

describe order increase succeed

76 - The risk of developing heart disease .................. with the number of cigarettes smoked.

helps endangers increases loses

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

was playing will play played is playing

78 - We have to save more money because to the best of my ……………… the new project will be starting
in June.

interest invention knowledge science

79 - Moving to London was a bit of a  .................. shock after ten years of living in the country.

range vacation culture tourism

80 - Paul is a clever student at school. I’m sure he ……………… a successful doctor one day.

is is going to be will be was

در یک دنباله ي حسابی، جمله ي اول  است و از جمله ي دوم به بعد، هر جمله از رابطه ي  به دست می آید. جمله ي دهم این - 81
دنباله، چند برابر قدر نسبت آن است؟

−2= + 4an an−1

8٫59٫510٫512٫5

4

B

A C

θ

α

در مثلث  زاویه  قائمه و طول یکی از اضالع  قائمه آن   است. اگر تانژانت زاویه ي واقع بر رأس دیگر این ضلع،  باشد، سینوس زاویه - 82

سوم کدام است؟

ABCÂ4
3
4

0٫20٫4

0٫60٫8

مقدار  کدام است؟ - 83
(1 − tanα)(2 + 2 cotα)

(3 − 3 cotα)(1 + tanα)

−11
2
3

−2
3

مجموعه جواب دستگاه نامعادالت    کدام است؟ - 84

⎧

⎩
⎨
⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪

+ >
x

2
1
3

x − 1
6

<
x + 1

2
x + 2

3

1 < x <
3
2

− < x < 1
3
2

−1 < x <
3
2

− < x < −1
3
2

به ازاي کدام مقدار  معادله ي درجه دوم    داراي دو ریشه ي حقیقی متمایز است؟ - 85

  یا     یا   

a2 + ax + a − = 0x2 3
2

a > 6a < 2a > 4a < 31 < a < 63 < a < 4
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به ازاي کدام مقادیر  نامعادله ي   برقرار است؟ - 86

هیچ مقدار

x< |2x − 8|x2

−2 < x < 40 < x < 2−4 < x < 2

با ارقام  چند عدد  رقمی فرد بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟ - 871, 2, 3, 4, 5, 6, 75

144072025205040

، حروف مشابه کنار هم قرار می گیرند؟ در چند جایگشت از حروف کلمه ي  - 88Blackboard

8! × 2! × 2!12!10!8!

منحنی نامعادله ي   با خطوط   نقطه ي مشترك ندارد. مجموعه ي مقادیر  کدام است؟ - 89y = (2x + 1)(x + 8)y = mxm

9 < m < 2515 < m < 237 < m < 155 < m < 13

از تساوي  مقدار  کدام است؟ - 90P (n,n − 2) = 12n

3456

- سکه و  تاس را با هم پرتاب می کنیم. پیشامد اینکه تعداد سکه هاي رو آمده ضرب در تعداد سکه هاي  پشت آمده برابر با تفاضل اعداد رو شده 91
روي دو تاس باشد چند عضو دارد؟

52

40302010

دو تاس را با هم پرتاب می کنیم. احتمال آن که قدر مطلق تفاضل دو عدد رو شده، اول باشد کدام است؟ - 92

1
9

2
9

3
9

4
9

کدام یک از گزینه هاي زیر، پیشامد «فقط  رخ بدهد یا  رخ ندهد» را نشان می دهد؟ - 93

A B A B A B A B

AB

در پرتاب یک سکه و تاس، اگر  پیشامد رو آمدن سکه یا بزرگ تر از  آمدن تاس و  پیشامد رو آمدن سکه و زوج آمدن تاس باشد، آن گاه  - 94

  کدام است؟

A3B

P (A)

P (B)

2
1
2

3
1
3

در یک آموزشگاه که  هنرجو دارد  نفر در خوشنویسی و  نفر در نقاشی فعالیت می کنند. اگر یک نفر را به تصادف انتخاب کنیم، احتمال آن - 95
که در هر دو هنر فعالیت کند کدام است؟

402530

3
5

3
6

3
7

3
8

2

2 41_

شکل روبه رو نمودار تابع  است. دامنه تابع  کدام است؟ - 96y = f(x)y = f(x) − 2x − 2
− −−−−−−−−−−

√

[2, 4][0, 2]

[−1, 2][0, 4]

اگر رابطۀ  یک تابع باشد،  کدام است؟ - 974 + − 4x + 4y + a = 0x2 y2a

−55−33
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 1 2 31 2

1
2

1 2 3

1

4

8

5
III ( (( (III ((

3

چند تا از نمودارهاي زیر می توانند بیانگر یک دنبالۀ حسابی باشند؟ - 98

یکی

دوتا

سه تا 

هیچ

اگر  کدام تساوي درست نیست؟ - 99f(x) − 2f(1) =
(x − 2)(x − 3)

+ 1x2

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

،  و  باشد، مقدار  کدام است؟ اگر ریشۀ هفتم عدد  برابر  - 100ab2
3

14a = 2 2√3
− −−−

√b = 4 2√
− −−−

√xx

9632

، تساوي  برقرار است. مقدار  کدام است؟ ، با فرض  به ازاي هر  - 101xx ≠ 1sin21 + x = +tan2 a

1 + sinx

b

1 − sinx
ab

1
2

1
3

1
4

1
6

فرض کنید در تابع خطی  روابط  و  برقرار باشد. حداکثر مقدار ممکن  کدام است؟ - 102f(x)f(1) ≥ 0f(2) ≤ 4f(10)

12203645

یک محقق پرسش نامه اي شامل چهار سؤال سه گزینه اي و سه سؤال «بله» یا «خیر»، طراحی کرده است. اگر پاسخ دهندگان مجاز باشند به بعضی - 103

3سؤاالت  گزینه اي این پرسش نامه پاسخ ندهند، حداکثر چند نوع پاسخ نامه به دست محقق می رسد؟

204810246482016

ام با جملۀ دوم برابر  باشد در یک دنبالۀ هندسی با جمالت مثبت نسبت جملۀ  ام به جملۀ  ام برابر  است. اگر حاصل ضرب جملۀ  - 104

ام کدام است؟ جملۀ 

1062564512

4

42 2√864 2√

چند عدد صحیح در مجموعه جواب هاي نامعادلۀ  قرار دارند؟ - 105| − 3| ≤ 22x + 1
4

681012

نوع بافت پوششی  ..................  - 106

پوست همانند دهان است. مري مانند روده است.

نفرون و دیوارة مویرگ ها یکسان است. روده و معده متفاوت است.

در مورد فرایند انتقال فعال، چه تعداد از جمله هاي زیر درست می باشد؟  - 107
الف) براي انجام این فرایند، یاخته باید انرژي مصرف کند. 

ب) در این فرایند، یاخته، مواد را برخالف شیب غلظت منتقل می کند. 
ج) در انتقال مواد، به این روش، مولکول هاي پروتئینی، انرژي را مصرف می کند. 

ATPد) انرژى مورد نیاز در این فرآیند، همواره از آزاد شدن فسفات  تأمین مى شود.

1234
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کدام یک از جمله هاي زیر نادرست است؟ - 108

علت ریفالکس، کافی نبودن انقباض بنداره هاي مري است.

حفاظت از دیواره مري، کمتر از روده باریک و معده است.

با رسیدن حرکات کرمی به بنداره انتهاي مري بنداره شل شده و غذا وارد معده می شود.

تنش و اضطراب، باعث برگشت شیرة معده به مري و در نتیجه آسیب بافت مخاطی مري می شود.

خون لوله گوارش .................. اندام هاي دیگر بدن، از راه .................. ابتدا به .................. و سپس از راه .................. به قلب باز می گردد. - 109

همانند – سیاهرگ باب کبدي – کلیه – سیاهرگ  همانند – سیاهرگ فوق کبدي – کبد – سرخرگ  

بر خالف – سیاهرگ فوق کبدي – کلیه – سرخرگ  بر خالف – سیاهرگ باب کبدي – کبد – سیاهرگ 

کدام گزینه ساختار الیۀ باالیی الیۀ زیر مخاطی را در معده و رودة باریک به درستی نشان می دهد؟ - 110

بافت پیوندي متراکم - بافت پوششی - بافت چربی بافت پیوندي سست - رگ هاي خونی - بافت ماهیچه اي صاف - بافت پوششی   

بافت پیوندي سست، رگ هاي خونی - بافت ماهیچه اي مخطط - بافت پوششی بافت پیوندي سست - بافت چربی - بافت پوششی - بافت ماهیچه اي مخطط

کدام جمله دربارة سلول هاي خونی درست است؟ - 111

همۀ گویچه هاي سفید بدون دانه، از یاختۀ بنیادي لنفوئیدي منشاء می گیرند.

یاخته هاي بنیادي میلوئیدي، تنها گویچه هاي سفید دانه دار، گرده و گویچه هاي قرمز را می سازد.

گرده ها از مگاکاریوسیت ها که خود از یاختۀ بنیادي لنفوئیدي منشاء می گیرند، تشکیل می شوند.

منشاء گلبول هاي قرمز، یاخته هاي بنیادي میلوئیدي می باشد.

چند مورد به درستی بیان شده است؟  - 112
در ارتباط با غشاي یاخته هاي جانوري می توان گفت .................. . 

الف) مولکول هاي کلسترول به کربوهیدرات هاي غشاء متصل نیستند.  
ب) مولکول هاي کلسترول در هر دو الیۀ غشا یافت می شوند. 

ج) فسفولیپیدها فراوان ترین مولکول هاي موجود در غشا می باشند. 
د) بعضی از کربوهیدرات هاي غشا با مایع بین یاخته اي در تماس می باشند.

4321

کدام عبارت در مورد فرایند تنفس قورباغه صحیح است؟ - 113

بیشتر تبادالت گازي را در شش ها انجام می دهد.

در دوران نوزادي، آبشش هاي آن ها، برجستگی هاي کوچک و پراکنده در سطح پوست دارد.

در هنگام دم با بستن بینی، هوا را از حفرة دهانی به شش ها می راند.

داراي ساده ترین نوع ساختار تنفسی در بین جانوران است.

چند مورد از عوامل زیر، باعث افزایش جریان خون سیاهرگ ها به سمت قلب می شود؟  - 114
الف) انقباض انواع ماهیچه هاي بین دنده اي 

ب) انقباض عضلۀ دیافراگم 
ج) وجود ساختارهاي یک طرفه کنندة جریان خون

123صفر

چه تعداد از موارد زیر درست است؟  - 115
الف) تعداد رگ هاي متصل به دهلیز چپ بیشتر از رگ هاي متصل به دهلیز راست قلب است. 

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

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

صفر

O2

123
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یون فسفات  .................. یون نیترات و  .................. یون بی کربنات،  .................. - 116

همانند – برخالف – در محیطی قرار دارد که مواد اولیۀ آنها در محیط دیگري یافت می شوند.

همانند – همانند – می تواند به طور مستقیم توسط اندام هاي داراي تار کشندة فراوان، جذب شود.

برخالف – همانند – در محیطی مشاهده می شود که، ذرات غیرآلی آن همانند ذرات آلی، می توانند از نظر مقدار متفاوت باشند.

برخالف – همانند – در ریزاندامگان تثبیت کنندة نیتروژن، وجود دارد. 

در .................. ، تک سلولی هاي  .................. و تولیدکنندة یون آمونیوم در  .................. جاي گرفته اند. - 117

شبدر – هتروتروف – حفره هاي شاخه گونرا – اتوتروف – حفره هاي ساقه نخود – اتوتروف – حفره هاي دمبرگ آزوال – هتروتروف – حفره هاي ریشه 

 

کدام گزینه به شکل داده شده مرتبط  تر است؟ - 118

پالسمودسم ها به طور یکنواخت در دیوارة سلولی پخش نشده اند.

پالسمودسم ها در بخش هایی به نام الن به فراوانی وجود دارند.

الن قسمتی از دیوارة سلولی است که در آن قسمت دیوارة سلولی نازك باقی مانده است. 

هر سلول گیاهی که دیوارة سلولی دارد، الن نیز دارد.

کدام گزینه نادرست است؟  - 119
«نقش کوتینی شدن در گیاهان همانند نقش  .................. می باشد.»

کلسیم در استخوان ها دریچه هاي ابتداي نایدیس ها کپسول کلیه مژك هاي داخل دستگاه تنفسی

کدام مورد دربارة تورژسانس صحیح نمی باشد؟  - 120
«در حالت تورژسانس،  .................. »

فشار اسمزي درون سلول کم می شود. پتانسیل آب درون سلول زیاد می شود.

پتانسیل آب محیط اطراف سلول زیاد می شود. غلظت مواد حل شونده در محیط اطراف سلول زیاد می شود.

نمی توان گفت  .................. - 121

سلول هاي بنیادي مغز استخوان به صورت مستقیم موجب تولید گلبول ها قرمز نمی شوند.

هر گلبول سفیدي که داراي هستۀ دو قسمتی باشد، سیتوپالسمی با دانه هاي تیره دارد.

نسبت اندازة هسته به سیتوپالسم در یاخته هاي بنیادي مغزاستخوان زیاد است.

با کاهش میزان اریتروپویتین در خون انسان، تولید سلول هاي بنیادي میلوئیدي کاهش می یابد.

(1)(2)

با توجه به شکل کدام گزینه درست نیست؟ - 122

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

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

) از بطن راست خارج می شود. )

) کمتر است. ) نسبت به ( مقاومت دیوارة (

12

2

1

21

در مرحلۀ  .................. ، خون ..................  و سیاهرگ کرونري ..................  خون سیاهرگ هاي ششی وارد  .................. می شود. - 123

انقباض دهلیزي- بزرگ سیاهرگ زیرین- همانند- دهلیز چپ استراحت عمومی- بزرگ سیاهرگ ها- برخالف- دهلیز راست

استراحت عمومی- بزرگ سیاهرگ ها- همانند- دهلیز راست انقباض بطنی- بزرگ سیاهرگ زیرین- برخالف- دهلیز چپ
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می توان در نوعی از  .................. ، عامل  .................. را یافت. - 124

کاروتنوئیدهاي موجود در کروموپالست ها – مثبت در اندام هاي گیاه

اندامک هایی که در گروهی از آن ها ذخیرة رنگیزة مشاهده می شود – کمک کننده به رشد جوانه ها

فرآیندهاي پالسمولیز – تبادل کنندة مواد که در این شرایط کاهش پیدا کرده. 

آلکالوئیدها – سفیدرنگ بعضی از گیاهان را یافت.

چند مورد از عبارات زیر درست است؟  - 125
الف ) تمام یاخته هاي داراي الیۀ پکتین دار در دیوارة خود، بعد از اضافه کردن الیه اي بین پکتین و غشا، دیگر الیه اي نمی توانند به دیواره اضافه کنند. 

ب ) بخشی از دیواره که مانع رشد می شود، قطعًا بین بخشی که مانع رشد نمی شود و الیۀ دیگري که جزئی از دیواره نیست اضافه می شود. 
ج ) اگر دیوارة یاختۀ گیاهی سه الیه باشد، قطعًا یکی از الیه ها، الیه اي است با ویژگی مستحکم ترین و متراکم ترین الیه در میان تمام دیواره ها. 

د ) در صورت وجود الیه اي از دیواره که مانع ادامۀ رشد یاخته می شود، قطعًا بیش از 3 الیه در دیواره وجود دارد.

2013

در یاخته هاي مردة گیاهی می توان  .................. را مشاهده کرد. - 126

تمام الیه هاي اطراف سیتوپالسم با توانایی تبادل مواد

قابلیت گسترش و کشش همراه با رشد پروتوپالست که به دیواره هاي یاخته فشار وارد می کند.

همانند یاخته هاي زندة گیاهی، تنها بخش باقی مانده از یاختۀ گیاهی در بافتی مرده

همچنان انجام وظیفۀ خود بدون تماس با یاخته هاي همانند خود

کدام مورد از موارد زیر صحیح نیست؟ - 127

بیشتر غذاهایی که می خوریم براي جذب نیاز به ایجاد تغییرات عمده از جمله مکانیکی و شیمیایی دارند. 

معده به موازات ترقوة است. 

بخش عمده کبد در سمت راست است.

می توان جاندارانی را یافت که از نظر تکاملی قبل تر از انسان هستند ولی داراي بخش هایی اضافه تر از لولۀ گوارش انسان  می باشند.

چند مورد، در ارتباط با همۀ آنزیم هایی که در فضاي درونی معدة یک فرد بالغ وجود دارد، صحیح است؟ (با تغییر)  - 128
الف) توسط واکنش هاي انرژي خواه به وجود آمده اند. 

ب) تحت تأثیر عوامل هورمونی لولۀ گوارش تولید شده اند. 
ج) درشت مولکول ها را به صورت مونومرهاي یکسان در می آورند. 

د) به کمک ترشحات سلول هاي حاشیه اي غدد معدي فعال می گردند.

1234

در بدن انسان سالم و بالغ، دربارة هر حفرة موجود در دیواره معده در مجاورت دریچۀ پیلور، کدام گزینه صحیح است؟ - 129

داراي چندین نوع یاختۀ پوششی مختلف می باشد.

در اثر نفوذ الیۀ مخاط به الیۀ زیرمخاط معده ایجاد شده اند.

هر یاخته موجود در آن در تشکیل الیۀ ضخیم چسبنده و قلیایی سطح معده نقش دارد.

برخی از یاخته هاي این حفرات توانایی ترشح نوعی آنزیم گوارشی به فضاي درونی معده را دارند.

سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی ماهی به ترتیب .................. - 130

خون را به سیاهرگ شکمی و سرخرگ شکمی می دهند. خون را به دهلیز و سرخرگ شکمی می دهند.

خون را به بطن و سیاهرگ شکمی می دهند. خون را به سیستم تنفسی و دهلیز ها می دهند.

کدام یک بین یاخته هاي قارچ و آدمی مشترك نیست؟ - 131

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

C
D

در جانور مقابل؛ قسمت هاي دستگاه گوارش نشان داده شده است. می توان گفت: - 132

غذا از مري وارد قسمت  شده و در آن جا اولین مراحل گوارش کربوهیدرات ها آغاز می شود.

، تنها قسمت ترشح کنندة آنزیم در این جانور است. قسمت 

، جذب اصلی صورت می گیرد. در قسمت 

، گوارش برون یاخته اي کامل می شود.  در قسمت 

A

B

C

D

در گردیزه، در مرحله اي از فرایند تشکیل ادرار که .................. ، امکان .................. وجود ندارد.(با تغییر) - 133

یاخته هاي مکعبی لولۀ پیچ خوردة نزدیک بیش ترین میزان  را مصرف می کنند - بازگشت مواد دفعی سمی به خون

مانعی براي خروج مولکول هاي درشت از پالسما وجود دارد - تأمین نیروي الزم براي آغاز این مرحله توسط فشار خون

مواد زائد نیتروژن دار به درون نفرون ها وارد می شوند - دفع یون هیدروژن و بی کربنات به طور هم زمان

گلوکز و اسیدهاي آمینه از خون به ادرار وارد می شوند - خروج مواد از منافذ بزرگ مویرگ هاي کالفک

ATP

 

کدام، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 134
«در شکل روبه رو  .................. »

رگ هاي «الف» و «ب» حامل خون هایی با غلظت نابرابر از مواد مغذي هستند.

یاخته هاي ریزپرزداري دیده می شوند که نوعی هورمون را به روده ترشح می کنند.

رگ «ج» اسیدهاي چرب را جذب می کند و به بخشی از محیط داخلی انتقال می دهد.

یاخته هاي «د» در سلیاك تحت تأثیر نوعی پروتئین گیاهی نابود می شوند.

- .................. جمله از جمالت زیر نادرست اند که عبارتند از ..................   135
آ) خونی که از درون بطن چپ عبور می کند می تواند نیازهاي تنفسی و غذایی ماهیچۀ  قلب را مستقیمًا برطرف کند. 

ب) تصلب شرایین قطعًا باعث بروز سکتۀ قلبی می شود چون به بخشی از ماهیچه اکسیژن نمی رسد و یاخته ها می میرند. 
ج) سرخرگ اکلیلی از آئورت انشعاب گرفته و سیاهرگ اکلیلی به بزرگ سیاهرگ باالیی می پیوندد. 

د) بسته شدن سرخرگ هاي کرونري توسط لختۀ خون می تواند باعث سکته قلبی شود.

3−2−3−2− «ب» و «د»   «ب»، «ج» و «د»   «آ» و «ج»   «آ»، «ب» و «ج»  

کدام یک از موارد زیر نادرست هستند؟  - 136
الف) هر گردیزه از یک کپسول بومن، لوله هاي پیچ خوردة دور و نزدیک، قوس هنله و دو شبکۀ مویرگی مرتبط با آن ها تشکیل شده است. 

ب) قبل و بعد لولۀ  شکل نفرون به ترتیب، لوله هاي پیچ خوردة دور و نزدیک قرار گرفته اند. 
ج) شبکه اي از مویرگ هاي مرتبط با گردیزه که در هم پیچیدگی بیش تري دارد، درون کپسول بومن قرار گرفته است. 

د) بخش هایی غیر از گردیزه نیز در تشکیل ادرار نقش دارند.

«د» - «الف»   «ج» - «د»   «ب» - «ج»   «الف» - «ب»  

U

با توجه به سامانۀ دفعی جانور نشان داده شده در شکل مقابل، کدام گزینه صحیح نیست؟ - 137

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

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

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

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

1

2

1

3
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کدام گزینه در ارتباط با سطوح سازمان یابی حیات به درستی بیان شده است؟ - 138

نخستین سطحی که همۀ ویژگی هاي حیات را دارد، واحد ساختاري است که تبادل مواد با محیط را تنظیم می کند.

در بزرگ ترین سطح، همۀ اجزا داراي یاخته هایی هستند که باهم در تعامل می باشند.

سطحی که در تشکیل اجتماع نقش دارد، مجموعه اي از جمعیت هاي گوناگون می باشد.

در سطحی که قبل از زیست بوم قرار دارد، فقط تعامل میان افراد یک جمعیت و عوامل محیطی دیده می شود.

کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 139
«طی هر روشی در جابه جایی مواد از غشاي فسفولیپیدي که .................. می شود، به طور قطع .................. »

بزرگ ترین مولکول غشا دچار تغییر شکل - مصرف انرژي زیستی توسط یاخته  مشاهده می شود.

مستقل از شیب غلظت و براساس نیاز یاخته انجام - با تشکیل کیسۀ غشایی و صرف انرژي  همراه است. 

انرژي  توسط یاخته مصرف - اختالف غلظت مواد در دو سوي غشا افزایش پیدا می کند.

افزایش اختالف غلظت میان دو محیط مشاهده - همراه با شکستن پیوندهاي پرانرژي در مولکول  است. 

ATP

ATP

ATP

در صورتی که مقدار هوموس (گیاخاك) در خاکی خنثی، کاهش یابد و این خاك متحمل تغییرات دیگري نشود، به احتمال زیاد .................. - 140

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

یون هاي منفی خاك بیشتر می شود.  

ریشه گیاهان به راحتی می تواند در خاك نفوذ کند.

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

چند عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 141
فرآیند تعرق برخالف تعریق ..................  

الف) با کمک یاخته هایی لوبیایی با توانایی فتوسنتز انجام می شود.         ب) خروج آب به صورت بخار است. 
ج) می تواند از طریق عدسک نیز انجام شود.                   د) در برخی گیاهان علفی انجام می شود. 

هـ) با بازوبسته شدن روزنه هاي هوایی تنظیم می شود.

5432

وزن بدن هرفرد عالوه بر تراکم استخوان به مقدار دو نوع بافت بدن او بستگی دارد. چند مورد در رابطه با یاخته  هاي بافت هاي مورد نظر نادرست - 142
است؟  

الف- بیش از یک بخش دو غشایی کنترل  کنندة فعالیت  هاي یاخته، درون خود دارند. 
ب- مادة داراي اطالعات الزم براي تعیین صفات را در ساختارهایی کروي جاي داده  اند. 

ج- توانایی ذخیره ترکیباتی با ساختار مولکولی فاقد نیتروژن را درون خود دارند. 
د- با شبکه اي متشکل از پروتئین و گلیکوپروتئین به بافت هاي زیرین خود متصل شده  اند.

یک مورد         دومورد   سه مورد                 چهار مورد           

در مقایسۀ دو نوع بافت پیوندي که میزان رشته هاي کالژن آن ها با همدیگر تفاوت زیادي دارد، در بافتی که کالژن نسبت به بافت دیگر ..................  - 143
است،  .................. .

کمتر ــ در برابر کشش خارجی مقاومت بیشتري از خود نشان می دهد.   بیشتر ــ برخالف بافت دیگر، در ایجاد پیوند بین بافت هاي مختلف نقش دارد.  

کمتر ــ داراي مولکول درشتی است که در غشاي پایه نیز یافت می شود.   بیشتر ــ برخالف بافت دیگر، در ضربه گیري و ذخیرة انرژي نقش دارد.  

کدام گزینۀ زیر، فقط در مورد برخی از اندام هاي ترشح کننده بی کربنات به دوازدهه صدق می کند؟ - 144

داراي توانایی ترشح انواعی از آنزیم هاي گوارشی تحت تنظیم هورمون مترشحه از دوازدهه می باشد.  

به دنبال ترشح نوعی پیک شیمیایی به خون، مساحت غشاي یاختۀ ترشح کننده آن افزایش می  یابد.

با ترشح پروتئازهاي قوي و فعال به دوازدهه، باعث تبدیل پروتئین ها به مواد قابل جذب می شود.  

داراي توانایی ترشح نوعی مادة شیمیایی است که به گوارش چربی ها کمک مؤثري می کند.
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بیان کدام عبارت در ارتباط با جانورانی با قلب سه حفره اي صحیح نیست؟ - 145

در گردش ساده مثل ماهی و نوزاد دوزیستان، خون، ضمن یکبار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره اي آن عبور می کند.

میزان  خونی که از دهلیز چپ عبور می کند، نسبت به حفره  قلب بیشتر است. 

خونی که از بطن هاي جانوران با قلب دو حفره اي عبور می کند، همواره تیره است. 

بیشتر تبادالت گازي را از طریق پوست و یا پمپ فشار مثبت انجام می دهد.

O2

حداقل چند گرم یخ  را داخل  گرم آب صفر درجه بیندازیم تا تمام آب یخ ببندد؟  - 146

( ( یخ

− C20∘200

= 2100 , = 3٫36 ×
J

kg ⋅ K
Lf 105 J

kg
c

16036012001600

، دماي  گرم از ماده ي  را  درجه ي سلسیوس و دماي  گرم از ماده ي  را  درجه ي سلسیوس باال می برد. گرماي ویژه ي ماده ي  گرماي  - 147

 چند برابر گرماي ویژه ي ماده ي  است؟

Q3A52B3

AB

0٫40٫51٫52٫5

مکعبی به ضریب انبساط طولی  در دماي صفر درجه ي سلسیوس قرار دارد. اگر دماي آن به  برسد، حجم مکعب چند - 148
درصد افزایش می یابد؟

12 × 10−6 1
K

C100∘

0٫120٫361236

ارتفاع یک ساختمان برابر  فوت اندازه گیري شده است. ارتفاع این ساختمان تقریبًا برابر با چند متر است؟ (هر فوت برابر  اینچ و هر اینچ - 149

برابر  سانتی متر است.)

20012

2٫54

59606162

 

الکل

اگر در ظرف الکل داده شده  جیوه بریزیم، نیروي وارد به کف ظرف چند نیوتون افزایش می یابد؟  - 150

( )

باید مساحت کف ظرف معلوم باشد.

50cm3

= 80 , = 14000ρالکل
kg

m3
ρجیوه

kg

m3

427

سه مایع با چگالی هاي  و  و  را باجرم هاي مساوي با یکدیگر ترکیب می کنیم، چگالی ترکیب حاصل چند گرم بر - 151

سانتی متر مکعب می شود؟

2
g

cm3
4

g

cm3
10

g

cm3

30
16

30
17

15
4

60
17

مطابق شکل  گرم روغن با چگالی  به آب درون ظرف اضافه می کنیم. اگر سطح مقطع قسمت هاي پایین و باالي ظرف به ترتیب  - 152

 و  باشد، نیروي وارد بر کف ظرف با اضافه شدن مایع چند نیوتون افزایش می یابد؟ ( و  است.)

500٫8
g

cm3

20cm25cm2= 1ρآب
g

cm3
g = 10

m

s2

0٫5200

5002

در کدام یک از شاخه هاي علم فیزیک به بررسی حرکت اجسام یا نیروهاي وارد شده به آن ها نمی  پردازیم؟ - 153

مکانیک ترمودینامیک دینامیک استاتیک
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نمودار انرژي جنبشی برحسب تندي براي جسمی به جرم  مطابق شکل مقابل است.  و  به ترتیب از راست به چپ چند  و چند  - 154
هستند؟

 و  و 

 و  و 

2kgv1K1m/sJ

5 2√10050100

5 2√505050

جسمی به جرم  در شرایط خالء از ارتفاع  متري با تندي  در راستاي قائم به سمت پایین پرتاب می شود و داخل توده اي از شن نرم - 155

فرو می رود. اگر عمق نفوذ جسم به داخل شن برابر  باشد، متوسط نیروي مقاومت شن برابر با چند نیوتن است؟

5kg4020m/s

1m

3000105030504050

جسمی به جرم  تحت اثر نیرویی برابر با  از حال سکون به حرکت در می آید. کار انجام شده توسط این نیرو در ثانیۀ پنجم چند برابر کار - 156
انجام شده در ثانیه دوم است؟

5kg10N

239
25
4

- 157

یک گلولۀ فلزي توُپر به شعاع  و جرم  در دماي  قرار دارد. دماي گلوله را چقدر و چگونه تغییر دهیم تا چگالی آن   کاهش

( یابد؟ (

دماي گلوله را  کاهش دهیم. دماي گلوله را  افزایش دهیم.

دماي گلوله را  کاهش دهیم. دماي گلوله را  افزایش دهیم.

1cm40gC10∘0٫03
g

cm3

π ≃ 3, =α فلز 10−5 1
∘C

C90∘
C90∘

C100∘
C100∘

- گرم یخ  را با  گرم آب  در یک ظرف عایق مخلوط می کنیم. با فرض آنکه تمام انتقال و مبادله هاي گرما بین آب و یخ باشد،  باید 158

چند درجۀ سلسیوس باشد تا همۀ یخ ها ذوب شوند؟(  و  و  )

چنین امري ممکن نیست.  در هر دمایی همۀ یخ ذوب می شود.

m−θm+θθ

= 2٫1c یخ
kJ

k Cg∘= 4٫2c آب
kJ

k Cg∘= 336Lf

kJ

kg

θ = 100θ > 80

کدام  یک از شکل هاي زیر، خاصیت مویینگی در لوله هاي شیشه اي را درست نشان داده است؟ - 159

   
جیوه

   
جیوه

 

   
آب

    
آب

 

در شکل زیر، یک ظرف خالی و یک قطعه چوب روي آب شناورند و یک وزنۀ فلزي در کف ظرف آب قرار دارد. اگر چوب را از سطح آب برداشته - 160
و داخل ظرف قرار دهیم، فشار در کف ظرف آب چگونه تغییر می کند و اگر وزنه را از جایی که قرار دارد، برداریم و درون ظرف قرار دهیم و ظرف

همچنان شناور بماند، فشار در کف ظرف آب چگونه تغییر می کند؟

افزایش می یابد- افزایش می یابد. کاهش می یابد- کاهش می یابد.

ثابت می ماند- کاهش می یابد. ثابت می ماند- افزایش می یابد.
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وقتی شیر آبی را باز می کنیم، در مدت زمان  دقیقه،  ظرف که حجم هر کدام  است، به طور کامل پر می شوند. آهنگ متوسط خروج آب - 161

از شیر چند  است؟

52020L
mm3

μs

0٫888008 × 103

مخلوطی از دو نوع مایع با چگالی هاي  و  درست شده است. اگر  حجم آن از مایعی با چگالی  بوده و  باقی مانده از مایع با چگالی  - 162

باشد، چگالی مخلوط برابر با کدام است؟

ρ1ρ2
2
5

ρ1
3
5

ρ2

+ 3ρ1 ρ2

5

3 + 2ρ1 ρ2

5

2 + 3ρ1 ρ2

5

2 +ρ1 ρ2

5

مکعبی حفره دار به جرم  و به ضلع  از آلومینیوم به چگالی  ساخته شده است. حجم حفرة خالی داخل آن چند سانتی متر - 163

مکعب است؟

2160g10cm2700 kg

m3

1502007801250

آلیاژي را از مخلوط دو فلز  و  می سازیم اگر  درصد از جرم آلیاژ را فلز  و  درصد از حجم آلیاژ را فلز  تشکیل دهد، چگالی آلیاژ - 164

چند برابر چگالی فلز  است؟ (از تغییر حجم در اثر آلیاژ صرف نظر شود.)

AB25B20A

A

4
15

15
4

2
7

7
2

 B

A m1
600

مطابق شکل زیر، آونگ را از نقطه  با تندي اولیه  پرتاب می کنیم و آونگ با تندي  از پایین ترین نقطه مسیر می گذرد. هنگامی که در - 165

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

A2√ m

s
v

v
2
3

−−

√g = 10 N

kg

30

37

45

53

530300

سطح شیبدار )2سطح شیبدار (1( (

 

) مسافت  را طی ) با تندي اولیه  به سمت پایین پرتاب می کنیم و گلوله بر روي سطح شیبدار ( مطابق شکل زیر، گلوله اي را از سطح شیبدار ( - 166

) طی کرده است را در ) کدام باشد تا گلوله همان مسافتی را که در سطح شیبدار ( می کند و وارد مسیر افقی می شود. تندي گلوله بر روي سطح شیبدار (

) طی کند؟ (اصطکاك در تمامی سطوح ناچیز است.) سطح شیبدار (

1v01d

21

2

− 0٫6gdv
2
0

− −−−−−−−−
√+v0 0٫6gd

− −−−−
√− 1٫6gdv

2
0

− −−−−−−−−
√+v0 1٫6gd

− −−−−
√

 

ورزشکاري توپ بیسبالی به جرم  را در مسیر  متري حرکت داده و نیروي افقی  را پیوسته بر آن اعمال می کند، با صرف نظر از اتالف - 167

انرژي حداکثر سرعت چند  است؟

200g280N
m

s

2030

4050

- گرم آب  را با  گرم آب  مخلوط کرده ایم. اگر دماي نهایی مجموعه  شود،  برابر است با: 168m1C30∘
m2C80∘

C40∘m1

m2

741212
7
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فاصلۀ دو شهر  و  از یکدیگر،  کیلومتر است. این فاصله برحسب ذرع و فرسنگ، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (هر ذرع  - 169

ذرع است.) سانتی متر و هر فرسنگ 

 و   و  و  و 

AB624

1046000

6 × 1051023 × 1042 × 1026 × 1031023 × 1052 × 103

اگر شهاب سنگی به جرم  با تندي  به زمین برخورد کند، انرژي جنبشی آن در لحظۀ برخورد، معادل انرژي حاصل از انفجار - 170

چند ُتن  است؟ (انرژي حاصل از انفجار هر تن  برابر  است.)

2٫1 × kg1048 km

s

TNTTNT4٫2 × J109

1632160320

، نسبت  به  کدام است؟ در واکنش اکسایش آمونیاك در مجاورت پالتین، طبق معادلۀ  - 171

 به  به  به  به 

aN + b cNO+ d OH3 O2 −→
Pt

H2bc

32435465

اگر یون  ، داراي  الکترون باشد ، عدد اتمی عنصر  چند است؟ - 172XH+
410X

8765

در اتم کدام عنصر، تعداد زیرالیههاي اشغال شده از الکترون، دو برابر تعداد الکترونهاي ظرفیتی است؟ - 173

Ga31Se34As33Ge32

کدام عدد اتمی مربوط به عنصري با رنگ شعلۀ سبز است؟ - 174

3112930

در معادلۀ موازنه شده واکنش  ، نسبت ضریب مولی فرآورده  به مجموع ضریب هاي مولی واکنش دهنده ها - 175
برابر .................. است.

C + N → Caa3N2 H3 (N )H2 2

3
5

3
4

4
3

2
5

در کدام گزینه، مجموع تعداد اتم و عنصر یون هاي داده شده بیش تر است؟    - 176

سولفات – هیدروکسید آمونیوم – کلرید هیدروکسید – کربنات فسفات – نیترات

باتوجه به جدول زیر، کدام موارد درست اند؟  - 177

عنصر 

آرایش الیۀ ظرفیت 
، به صورت  می باشد.  آ) فرمول ترکیب حاصل از عناصر  و 

ب) عناصر  و  با یکدیگر، ترکیبی یونی با نسبت شمار کاتیون به آنیون  تشکیل می دهند. 

پ) عناصر هم گروه  در جدول دوره اي، همگی آرایش هشت تایی داشته و پایدار هستند. 

ت) عناصر  و  می توانند با یکدیگر ترکیب مولکولی  را تشکیل دهند.
 

پ و ت  آ و پ و ت  ب و ت  ب و پ 

FEDCBA

4 4s
2
p

63 3s
2
p

54s23s12 2s
2
p

31s1

AEEA2

DB
3
2

F

ABBA3

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 178
آ) طول موج نور نارنجی از نور زرد، بلندتر و انرژي نور سبز از انرژي نور آبی، کمتر است. 

ب) اگرطول موج پرتوي گاما برابر یک نانومتر باشد، طول موج پرتوي ایکس می تواند یک پیکومتر باشد. 
پ) رنگین کمان، گستره اي از رنگ هاي سرخ تا بنفش است که رنگ بنفش در بخش بیرونی یا باالیی کمان دیده می شود. 

λت) به فاصلۀ میان یک برآمدگی (قله) و یک فرورفتگی (دره) متوالی در یک موج را طول موج می گویند که با نماد  نشان داده می شود.

1234
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کدام دو مورد درست است؟  - 179

الف) آنیون هاي کلرید و فسفات به ترتیب براي شناسایی کاتیون هاي  و  استفاده می شود. 
ب) بر اثر واکنش محلول هاي باریم کلرید و سدیم سولفات، رسوب سفیدرنگ باریم سولفات تشکیل می شود. 

پ) در شناسایی یون نقره، رسوبی تشکیل می شود که در آن نسبت شمار آنیون به کاتیون برابر یک است. 
ت) از محلول نقره نیترات براي شناسایی یون سدیم محلول در آب، می توان بهره برد.

الف و ت  ب و پ  پ و ت  الف و ب 

Ba2+Ca2+

- میلی لیتر محلول  موالر سدیم هیدروکسید را با اضافه کردن آب به حجم  میلی لیتر می رسانیم. چند میلی لیتر از محلول جدید با  180

) با چگالی  به طور کامل واکنش می دهد؟  محلول  درصد جرمی سولفوریک اسید (

 ( )

 

5101002mL

49SH2 O41٫4g ⋅ mL−1

H = 1, O = 16, S = 32 : g ⋅ mol
−1

S (aq) + 2NaOH(aq)H2 O4 → N S (aq) + 2 O(l)a2 O4 H2

60562440

در چند مورد از موارد زیر، نام ترکیب با فرمول داده  شده مطابقت دارد؟  - 181

: لیتیم دي اکسید   الف) 

: دي کلر پنتا اکسید پ) 

: آهن اکسید  ب) 

: دي نیتروژن تري اکسید ت) 

        

L Oi2

Cl2O5

FeO

N2O3

1324

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   - 182

 گاز کلر که خاصیت رنگ بري و گندزدایی دارد، یک مادة مولکولی است و اتم هاي آن همانند همۀ اتم هاي مولکول متان به آرایش هشت تایی رسیده اند.  

 در آرایش الکترون - نقطه اي هر مولکول آمونیاك، تعداد کل الکترون ها با تعداد الکترون هاي اشتراکی هر مولکول متان برابر است.  

 در مولکول آب، هر اتم هیدروژن با دو الکترون اتم اکسیژن، پیوند کوواالنسی تشکیل می دهد.  

 با استفاده از مدل فضا پرکن مولکول ها، می توان تعداد الکترون هاي اشتراکی را به دست آورد و اندازة اتم ها را مقایسه کرد.

∙

∙

∙

∙

2341

اگر انحالل پذیري نمکی در دماهاي  و  درجه سلسیوس، به ترتیب  و  گرم باشد، چنانچه  گرم محلول سیرشده این نمک را از  - 183

 به دماي  برسانیم، چند گرم از این نمک رسوب خواهد کرد؟

2040305075

C40∘
C20∘

7٫51012٫515

در کدام مورد (موارد) شناساگر یون داده شده درست است؟  - 184

الف) یون باریم، یون کلرید  ب) یون نقره، یون نیترات  پ) یون کلسیم، یون فسفات  ت) یون سدیم، یون سولفات

فقط «پ»  «الف»، «ب»، «ت»  «ب»، «پ»  «الف»، «پ» 

کدام مورد از عبارت هاي زیر، درست است؟  - 185
الف) آمونیوم سولفات: یکی از کودهاي شیمیایی است که عنصرهاي نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می دهد. 

ب) آمونیوم کربنات: از انحالل هر واحد فرمولی این نمک در آب  یون منفی آزاد می شود. 

پ) آلومینیوم سولفات: در فرمول این ترکیب شمار اتم هاي اکسیژن  برابر شمار اتم فلز است. 

ت) آهن  نیترات: بار منفی در این ترکیب متعلق به کل اتم هاست.

الف پ  ب  پ  الف  ت   ب  ت 

3

6

(III)

−−−−
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چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 186

آ) عدد اتمی نخستین عنصري که در آرایش الکترونی آن زیرالیۀ  نیمه ُپر وجود دارد، برابر  است. 

ب) عدد اتمی نخستین عنصري که تعداد الکترون هاي زیرالیه هاي  آن دو برابر زیرالیۀ  است، برابر  می باشد. 

پ) عنصري با عدداتمی  با عنصري که آرایش آن به  ختم می شود، می تواند هم گروه باشد. 

ت) تعداد الکترون ها در زیرالیه اي با اعداد کوانتومی  و  در دو عنصر  و  برابر است.

p6

pd26

424s1

l = 0n = 4Cr24Mn25

1234

، تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها برابر با  است. اگر در این یون تعداد الکترون ها با  را برابر  و تعداد در یون تک اتمی  - 187

الکترون ها با  را برابر  فرض کنیم، نسبت  کدام است؟

65A2+7l = 1a

n = 3b
b

a

31٫50٫52

با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول تناوبی است، اگر عنصر  به عنوان مقیاس امروزي واحد جرم اتمی باشد، چند مورد درست است؟ (همه - 188

عناصر از دستۀ  یا  می باشند.)  

آ)  با  ترکیب یونی دو تایی با فرمول  تشکیل می دهد. 

، نصف  است.  ب) شمار الکترون هاي ظرفیت 

، پنج برابر قدرمطلق بار یون پایدار عنصر  است.  پ) مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون هاي الیۀ ظرفیت عنصر 

، با شمار یون ها در واحد فرمولی ترکیب یونی دوتایی  و  برابر است. ت) شمار یون ها در واحد فرمولی ترکیب یونی دوتایی  با 

D

sp

HGFEDCBA

XRQPNMLK

WOJSUTZY

MFMF3

NX

MJ

ZRQT

1234

چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟   - 189
آ) مقدار اوزون از سطح زمین تا انتهاي الیه استراتوسفر به تدریج در حال کاهش است. 

ب) به ازاي سوختن  مول کربن م.ن.کسید و تبدیل آن به کربن دي اکسید،  گرم گاز اکسیژن مصرف می شود. 

) نسبت مولی  برابر  است.  پ) در واکنش سوختن کامل اتین (

ت) تعداد  مولکول از هر گازي در شرایط  ،  لیتر حجم دارد.

(O = 16g ⋅ mol−1

132

C2H2
C2H2

O2
0٫4

1٫505 × 1022
STP0٫56

1234

جدول انحالل پذیري سدیم سولفات در دماي مختلف در زیر آمده است، با توجه به جدول، غلظت یون سدیم در محلول سیرشده این ماده در دماي  - 190

 برحسب  به تقریب کدام است؟ 

 

 

C20∘
ppm

(Na = 23 , S = 32 , O = 16 g/mol)

6530130Cدما
∘

97٫56650٫739S g/100g OH2

117٫58 × 103155 × 10384 × 103363 × 103
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟  - 191

، از مولکول  کمتر است.   قطبیت مولکول 

 با کاهش دماي آب، انحالل پذیري گازها در آب افزایش می یابد. 

 در مواد مولکولی با جرم مولی مشابه، ماده با مولکول ناقطبی، نقطۀ  جوش پایین تري دارد. 

 مواد یونی در مقایسه با مواد مولکولی، در گسترة دماي بیشتري به حالت مایع باقی می مانند. 

 در شرایط یکسان، مولکول کربن دي اکسید آسان تر از مولکول گوگرد دي اکسید به مایع تبدیل می شود.

∙SH2OH2

∙

∙

∙

∙

2345

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟  - 192

 غلظت محلول  درصد جرمی یک نمک در آب، برابر  است. 

 اکسیژن و آب، از اجزاي مشترك موجود در هواي پاك و سرم فیزیولوژي اند. 

 نسبت شمار اتم هاي سازندة آمونیوم کربنات به آلومینیوم سولفات، به تقریب برابر  است. 

، در یک مخزن بخار شود،  کیلوگرم از نمک هاي بدون آب باقی  می ماند.  اگر  تن آب دریا با درصد جرمی 

∙0٫01100ppm

∙

∙0٫8

∙1٫227324

1234

کدام گزینه، عبارت هاي «الف» و «ب» را به ترتیب از راست به چپ، به درستی کامل می کند؟  - 193

الف) در جدول دوره اي .................. عنصر در .................. دوره و  گروه قرار گرفته اند. 
ب) با پیمایش هر .................. خواص شیمیایی عنصرها به طور مشابه تکرار می شود، از این رو جدول طبقه بندي عنصرها را جدول تناوبی عنصرها نامیده اند.

 -  - گروه از باال به پایین  -  - دوره از چپ به راست  -  - گروه از باال به پایین -  - دوره از چپ به راست

18

92811889271187

چه تعداد از مطالب داده شده نادرست است؟  - 194

آ) اتم گازي که براي پر کردن تایر خودرو استفاده می شود، می تواند یون  بار منفی تشکیل دهد. 

ب) اختالف نقطۀجوش اکسیژن و آرگون،  کلوین است. 
پ) درصد حجمی کربن دي اکسید در هواي پاك و خشک از آرگون بیشتر است. 
ت) روند تغییرات دما و فشار در هواکره با افزایش ارتفاع، همواره کاهشی است.

3

3

1234

کدام موارد از مطالب زیر درست است؟  - 195

، می تواند داراي  الیۀ پر از الکترون و الیه اي که تنها  گنجایش آن پر از الکترون اشغال شده است، باشد.  آ) عنصري در گروه 

ب) نسبت تعداد الکترون هاي زیر الیه  در اتم  به الکترون هاي الیۀ دوم آن،  است. 

،  برابر شمارة الیۀ ظرفیت آن است.  پ) تعداد الکترون هاي ظرفیت اتم 
ت) قاعدة آفبا، آرایش الکترونی همه عنصرها را پیش بینی می کند. 

ث) آرایش الکترونی فشردة عنصر  به صورت  است.

آ، پ، ث  آ، ب، پ  آ، پ  آ، ب، ت 

162
1
3

ℓ = 2Cu29
5
4

S162

X38X : [Ar]538 s2

، در آرایش الکترونی اتم  کدام اگر در یون  اختالف تعداد الکترون ها و نوترون ها برابر با  باشد، تعداد الکترون هاي داراي  - 196
است؟

64X2+8l = 0X

8657

22
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در نظر داریم که در شرایط  از واکنش منگنز دي اکسید با هیدروکلریک اسید،  لیتر گاز کلر تهیه کنیم، چند میلی لیتر محلول  درصد - 197

جرمی هیدروکلریک اسید با چگالی  مصرف می شود؟ 

 

STP718٫25

1g/mL

(H = 1 , Cl = 35٫5 g : ⋅mo )l−1

Mn (s) + 4HCl(aq) → MnC (aq) + C (g) + 2 O(l)O2 l2 l2 H2

500313250128

گاز آزاد شده بر اثر تجزیۀ  گرم پتاسیم نیترات طبق واکنش موازنه نشدة  در شرایط  - 198

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

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

(

25٫25KN (s) O(s) + (g) + (g)O3 −→
Δ

K2 N2 O2

STP273

400

O = 16 , N = 14 , K = 39 : g ⋅ mol
−1

24254950
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باتوجه به نمودار روبه رو چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح می باشد؟  - 199

الف) درصد جرمی محلول سیر شده اي از سدیم نیترات در دماي  برابر  می باشد. 

ب) اگر عرض از مبدأ نمودار انحالل پذیري سدیم نیترات عدد  باشد انحالل پذیري این ماده در دماي  برابر  گرم است. 

، جرم محلول نهایی  گرم می شود.  پ) با سرد کردن  گرم محلول سیر شدة پتاسیم نیترات از دماي  درجه سلسیوس تا 

ت) با حل کردن  گرم  در  گرم آب در دماي  محلول سیرشده حاصل می شود.

 مورد 

 مورد 

 مورد 

 مورد 

C10∘44٫4

72C80∘136

95053C12∘600

110NaCl275C100∘

4

3

2

1

، ترکیبی با فرمول شیمیایی  تشکیل می دهد. این ترکیب بر اثر گرما، مطابق واکنش:  فلز  با هالوژن  - 200

، تجزیه می شود. هرگاه  گرم از  به طور کامل تجزیه شود و  گرم  و  میلی لیتر گاز 

، چند برابر جرم اتمی فلز  است؟ (حجم مولی گازها را در شرایط آزمایش، برابر  لیتر در نظر بگیرید.)  تشکیل شود، جرم اتمی هالوژن 

AXAX2

2A (s) 2AX(s) + (g)X2 −→
Δ

X21٫12AX20٫72AX71٫25

X2XA28٫5

1٫151٫251٫51٫75
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