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نام آزمون: تجربی _ 30210

ام اس بوك

کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «بی روزي حالل دعا نیست مستجاب / از لقمه حرام شکم را نگاه دار» قرابت معنایی دارد؟  1

 شراب با تو حالل است و آب بی تو حرام  من آن نَیم که حالل از حرام نشناسم

 فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

 نیست در دست خالیق نفع و ضّر  از خدا خواه هر چه خواهی اي پسر

 میزبان ماست هر کس می شود مهمان ما  رزق ما آید به پاي میهمان از خواِن غیب

کدام بیت با عباراِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   2
«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 

کدام گزینه با حدیث «حاِسبوا َقبَل أن ُتحاَسبوا» ارتباط معنایی ندارد؟  3

 که من از خود حسابی دیده ام صد بار محشر را  نمی لرزد دلم چون نامه از اندیشۀ فردا

 نبایدش رفتن بِر داوران  کسی کاو دهد از تن خویش داد

 که روز حشر دیوان برنتابد   مرا در عشق تو چندان حساب است 

 عید این طایفه روزي است که محشر باشد  خودحسابان نگذارند به فردا کاري

کدام عبارت فاقد غلط امالیی است؟  4

مقادیر آسمانی میان دانا و مطالب او هایل است.  از دوستی چنین کار آمده، مستقنی نتوانم بود. 

آن که گوید من از آرزوهاي جسمانی فارغم، سخرة هوا باشد.  وقت آن است که باقی زمان خویش به ادا رسانم. 

در کدام بیت آرایۀ  « حسن تعلیل»  وجود ندارد؟  5

 زلف تو گرفت رنگ ماتم  تا چشم تو ریخت خون عّشاق                

نمی رسد چو به َکس فیضی از رسیدن من    مرا چو آبله بگذار تا شوم پامال               

که روشن است جهان از نفس کشیدن من     مرا چو صبح به دست دعا نگهدارید              

روي خون آلود زان بنمود صبح     در وداع شب همانا خون گریست            

در کدام بیت مفهوم «تکبّر و غرور» به کار رفته است؟  6

 همان به که در پاي جانان دهی  نه روزي به بیچارگی جان دهی

 چون آزمودمش همه جز مکر و فن نبود  با هر کسی زدم به ره دوستی قدم

 باشد به قدر هّمت تو اعتبار تو  هّمت بلند دار که نزد خدا و خلق

 چون من به هنر کس اندر اقلیمی نیست  گر در خور قدر همتم سیمی نیست

کدام گزینه از نظر اجزا با بقیه یکسان نیست؟  7

تاج سر گلبن و صحرا منم گشت یکی چشمه ز سنگی جدا کیست کند با چو منی همسري؟ گاه چو تیري که رود بر هدف
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مفهوم و معناي واژة «غریب» در کدام گزینه متفاوت است؟  8

 گنج عزیز است به ویرانه در  ُزهد غریب است به میخانه در

 کزو خاطر آزرده گردد غریب  تبه  گردد آن مملکت عن قریب

 قارون اگر به خیل تو آید گدا رود گر من گداي کوي تو باشم غریب نیست  

 کابیات غریب تو شنیدم  غربت ز براي تو گزیدم

در بیت زیر منظور از «کاروانسرا» چیست؟   9
 ناچار کاروان شما نیز بگذرد»  «زین کاروانسرا بسی کاروان گذشت

دنیا والیت شهر زندان

مقصود و معنی دقیق تر مصراع «که به ما سوا فکندي همه سایۀ هما را» در کدام گزینه  آمده است؟  10

سایۀ سعادتمندي و مهربانی الهی را بر سر همۀ موجودات عالم افکنده اي. سایۀ خوشبختی و رحمت الهی را بر سرما و موجودات دیگر افکنده اي.

سایۀ لطف حق را نه تنها بر ما بلکه بر همۀ موجودات عنایت کردي. لطف و رحمت پروردگار را شامل همۀ انسان هاي روي زمین کرده اي.

کدام یک از ابیات زیر به مفهوم «وحدت وجود» اشاره دارد؟  11

گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رّزاق بود   بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد

خلوت خوش است و صحبت اصحاب خوشتراست سعدي دگر به گوشۀ وحدت نمی رود 

روان را خرد بخشد و هوش و دل   بدیعی که شخص آفریند ز گل  

نه هرچ آن می نماید عین بود است وجود خلق و کثرت در نمود است  

در همۀ ابیات «فعل اسنادي به قرینۀ معنوي» محذوف است، به جز:  12

 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

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  13

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 متن «و آنکه غفلت بر احوال وي غالب و عجز در افعال وي ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پاي کشان، چپ و راست می رفت و در  14
فراز و نشیب می دوید تا گرفتار شد.» کدام گزینه نادرست است؟

«غالب» جزو کلمات هم آوا است. دو رابطۀ معنایی تضاد وجود دارد.

حذف فعل به قرینۀ «معنوي» وجود دارد. کلمات غالب و ظاهر سجع متوازن دارد.

مفهوم کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟  15

پشت ندارد چو شمع او همگی روست روست نقش وفا وي کند پشت به ما کی کند

 ذّره خورشید شود از اثر یک رنگی  قطره از بحر نماید سفر یکرنگی 

بهتر از زهدفروشی که در او روي و ریاست   باده نوشی که در او روي و ریایی نبود 

 هرکه در کوي بتان خاك شود هّمت او   خسرو از خاك کف پاي بتان گشت، چه باك 
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بیت کدام گزینه با سایر ابیات مفهوم مشترکی ندارد؟  16

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

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

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

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

همۀ ابیات به استثناي .................. باهم ارتباط مفهومی دارند.  17

 که عاجز اوفتاد اندر کف خاك   کجا وصف تو داند کرد ادراك 

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

 یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد   این همه عکس می و نقش نگارین که نمود 

 کمالت ذّره اي، زین راه نشناخت   هزاران قرن، عقل پیر در تاخت 

امالي کدام عبارت، درست است؟  18

اي خداوندان نعمت گر شما را انصاف بودي و ما را قناعت رسِم سؤال از جهان برخواستی. 

چنین اتّفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان کرد، زنهار تا بدین طمع دگر باره گرد ولع نگردي. 

دو درویش مالذم صحبت یکدگر سفر کردي، یکی ضعیف بودي که هر دو شب افطار کردي. 

این طایفه را طریق آن است که تا اشتها قالب نشود نخورد و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارند. 

تعداد «استعاره» در کدام بیت، بیشتر است؟  19

 به خنده لب بگشا و شکر ز پسته بریز  اگر ز لعل تو مستان عشق نقل خواهند

 هرکه بهشتی بود آب دهد کوثرش  دل شده را قّوت جان از لب لعل وي است

 در باغ می ماند اي دوست گل یادگار من و تو  با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم

 رسید از غایت تیزي به گوش زهره آهنگش  شبی از مجلس مستان برآمد نالۀ چنگش

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر قرابت دارد؟   20
غم فردا نشاید خورد امروز»  «برو شادي کن اي یار دل افروز

وقت آن خوش که ندانست که فردایی هست   نیست ز اندیشۀ فردا غم امروز مرا  

هر که در امروز روز اندیشه از فردا کند   از غم فردا هم امروز اي پس بی غم شود

مست جام عشق را با دین و دنیا کار نیست   عاشقان را کی غم دنیا بود یا فکر دین  

عاقل آن است که اندیشه کند فردا را  طلب منصب فانی نکند صاحب عقل  

َأيُّ عبارٍة لیس فیها کلمُۀ الجمع؟  21

ُ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

حیح للفراغین:   22  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 

َأيُّ کلمِۀجمٍع َغیُر َصحیَحٍۀ؟  23

َحَجر  أحجار   ُغرَفۀ  ُغَرف   بَْحث  بُحوث  ←←←←نِْعَمۀ  أْنُعم 
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24  َعیِّن الصحیح: 
من َاْخَلَص ِهللا أربعین صباحًا ظهرت ینابیع الحکمۀ من قلبه علی لسانه.

هر که خودش را چهل صبح براي خدا خالص کند، چشمه هاي حکمت از قلب و زبانش ظاهر می شود.

هر که براي خدا چهل صبح خالص شود، خداوند حکمت را بر قلب و زبانش ظاهر می کند.

هر کس خودش را براي خداوند خالص می کند، چشمۀ حکمت از قلب به زبان آشکار می شود.

هر که چهل صبح براي خداوند خالص شود، چشمه هاي حکمت از قلبش بر زبانش ظاهر می شود.

ز لإلمتحاِن بوحِدَك: قاَل المدیُر للّتلمیذ المتأّخر إذهب إلی غرفۀ سبع مائۀ و اثنتین و ستین و َجهِّ  25

مدیر به دانش آموز متأخر گفت: به اتاق نهصد و شصت و دو  برو و براي امتحان دادن تنهایی آماده شو.

مدیر به دانش آموزي که دیر رسید گفت: به اتاق هفتصد و شصت و دو  برو و براي امتحان دادن آماده شو.

مدیر به دانش آموزي که دیر رسیده بود گفت: به اتاق نهصد و شصت و دو  برو و تنهایی براي امتحان آماده شو.

مدیر به دانش آموز متأخر گفت: به اتاق هفتصد و شصت و دو برو و تنهایی براي امتحان آماده شو. 

َأيُّ ِعباَرٍة فیها نَوعاِن ُمختلفان من الَجمع؟  26

َ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

تان؟ 27  َأيُّ َکِلَمَتْیِن ُمتضادَّ

یادة  الَغَضب - الَخوَف  اَْلِحلم - الُمصیَبۀ   َیَتناِجَی - َیْسَتغِفر  اَْلِقلَّۀ - الزَّ

28  عیِّن أعدادًا کلُّها من األعداد االصلیۀ:

 واحد، الثانی، الثالثۀ  واحد، إثناِن، سّت  السابِع عشر، ثالثون، إثنان  الّرابع عشر، واحَدة، سبَعۀ 

رِس األوِل» َعیِّن الّضمیر و العدَد الُمناسَب؟ فحَۀ .................. ِمَن الدَّ 29  « .................. َقَرأت الصَّ

أنا - الثِّالَثۀ  نَحُن - َثالَثۀ  نَحُن - الثِّالث   أنا - الثَّالثۀ 

30  َاْکِمْل الفراغ: ( .................. معلمًا یدرسوَن فی هذا المدرسِۀ.)

احد عشر ثمانیۀ اثنان تسعۀ

31  عیِّن الّصحیح فی سؤال: 
هل سافرُتم إلی العراِق؟

 نعم، سفرُتما إلی العراِق.  ال، ما سافرُتم إلی العراِق.  نعم، سافرنا إلی العراِق.   نعم، سافرُتم إلی العراِق. 

32  عیِّن الصحیح للفراغ: «أیَُّتها الّطالبتان .................. َجیِّدًا.»

اُْکُتِبی   اْکُتْبَن   اُْکُتبا   اُکُتُبوا  

هَر الماضی.» 33  ما ُهَو الُمناِسُب لِلَفراغ: «َقَرْأُت .................. ُکُتٍب ِخالَل الشَّ

ابعۀ    َأربََعَۀ   الّرابع   َأْربََع   الرَّ

ۀ!» غۀ العربیِّۀ إلی الفارسّیۀ مستعینًا بمعجٍم عربّی - فارسّی فی المکتبِۀ العامِّ ا َقصیرًا باللِّ 34  عّین الّترجمۀ الّصحیحۀ: «ترجمُت نص

متنی کوتاه به زبان عربی را با استفاده از فرهنگ لغت فارسی - عربی در کتابخانه به عربی ترجمه کردم!  

 یک متن کوتاه عربی را در کتابخانۀ عمومی با کمک لغت نامۀ فارسی - عربی به زبان فارسی ترجمه کردم!

متنی کوتاه به زبان عربی را با کمک فرهنگ لغتی عربی - فارسی در کتابخانۀ عمومی به فارسی ترجمه کردم!

متن کوتاِه به زبان عربی را با کمک فرهنگ لغت عربی - فارسی در کتابخانۀ عمومی ترجمه می کردم!

35  َوْزُن َأيِّ َکِلَمٍۀ َغیُر َصحیَحٍۀ؟

فاِئز  فاِعل  أْنصار  ِإفعال  َحنون  َفعول  ←←←←َمحروم  َمفعول 

عّین ما لیس فیه جمع التکسیر:  36

ذاك هو اهللا الّذي أنُعُمه ُمْنَهِمرة.   اُنُظر الی الشمس التی َجْذَوُتها مستعرة.   اُنُظر لتلک الشجرة ذاِت الُغصون الَنِضرة.   ِرر المنتشرِة.   و زانَُه بأْنُجٍم کالدُّ
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عّین العبارة الّتی یوجد فیها عدد ترتیبّی:  37

إذا إثنان یتناجیان فعلینا أن الندخل بینهما!   توجد فی حدیقتنا واحد و عشرون شجرة!   قرأُت الجزء الثالثین من القرآن یوم أمس!   بقیُت فی هذه المدینۀ لمدة أحد عشر یومًا!  

عّین الخطَأ للفراغیِن: « .................. ، الیوم .................. فی اُألسبوع.»  38

ابع   الثُّالثاء - الرُّ ل   بت - األوُّ السَّ األربعاء - الرابُِع   الُجُمعۀ - السابُِع  

حیَح فی کتابۀ الفعِل األمر: َعّین الصَّ  39

قاَل اُهللا لِموسی و هارون «اِذهبی إلَی ِفرعون»!  أیُّها الُجنوُد! أفتحوا الباب ألمیِرُکم! 

یا بنتی! اُْکُتبا واجباِتِک سریعًۀ!   ! یا إْخَوتی! اِْعَلموا إنَّ هَذا کالٌم َحقٌّ

عیِّن العبارة الّتی لیس فیها الفعل األمر أو الّنهی:  40

جاجاِت فی قاعِۀ الَمْدَرسۀ!  اِْنَکَسرْت إحدي الزُّ الُتْبطلوا صدقاِتکم بالَمنِّ و األذي! 

«اُْنُصرنا َعَلی القوِم الکافریَن»  یا طبُّاخات، رجاًء اُْطُبخَن أطِعَمًۀ بحریًَّۀ! 

در بیان پیامبر اکرم (ص) با هوش ترین مؤمنان کسانی هستند که .................. و آیۀ شریفۀ .................. با آن ارتباط معنایی دارد.  41

فراوان به یاد مرگ اند - «اّهللا ال اله اّال هو لیجمعنَّکم الی یوم القیامۀ ...» 

پلی که انسان را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت عبور می دهد - «اّهللا ال اله اّال هو لیجمعنَّکم الی یوم القیامۀ ...»  

پلی که انسان را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت عبور می دهد - «من ءامن باّهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا ...» 

فراوان به یاد مرگ اند - «من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحأ ...» 

42  کدام کالم شیطان در روز قیامت بیانگر ویژگی اختیار آدمی در دنیاست؟

من به شما وعده اي دادم و خالف آن عمل کردم.  این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید.

نه من می توانم به شما کمکی کنم نه شما میتوانید مرا نجات دهید. امروز، خود را سرزنش کنید نه مرا.

تعبیر هدف دار بودن جهان خلقت در قرآن کریم کدام عبارت شریفه بیان شده است و ویژگی حرکت انسان به سوي هدف برخالف دیگر  43
موجودات  .................. است و به دنبال چیزي است که ..................

«بالعدل» - اختیاري - اهداف مشخص دارد. «بالحق» - اختیاري - هرگز پایان نمی پذیرد.

«بالعدل» - طبیعی - اهداف مشخص دارد. «بالحق» - طبیعی - هرگز پایان نمی پذیرد.

باتوجه به گرامی داشت انسان در آیات قرآن کریم، کرامتی که خداوند به انسان بخشیده و او را بر بسیاري از مخلوقات برتري داده، درآینۀ وحی  44
الهی کدام مورد است؟

ما را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داده تا خود راه را انتخاب کنیم.

به ما قوه و نیرویی عطا کرده تا با آن بیندیشیم و راه درست زندگی را از راه هاي غلط تشخیص دهیم.

خداوند راه رستگاري و راه شقاوت را، به ما نشان داده تا خود راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم.

آنچه را که در آسمان ها و زمین است، براي ما آفریده و توانایی بهره مندي از آنها را در وجود ما قرار داده است.

کدام آیۀ شریفه مؤید آن است که «اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی تو را باکی نیست.»؟  45

بیل إّما...»  ْرَض َو ما بَْیَنُهما الِعِبیَن»   «إنّا هدیناُه السَّ ماواِت َو اْألَ  «َو ما َخَلْقَنا السَّ

ْنَیا َواْآلِخَرِة»   ْنَیا َفِعْنَد اِهللا َثَواُب الدُّ  «ُقْل ِإنَّ َصالِتی َو نُُسِکی َو َمْحیاَي َو َمماِتی ِهللاِ َربِّ اْلعالَِمیَن »   «َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ

سخن جاهالنۀ کافران در خصوص حیات دنیا چیست و همراهی ایمان به خدا و قیامت با انجام کار شایسته، چه پیامدي براي انسان دارد؟  46

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

5زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست - شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار
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 47
کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی اخروي به ترتیب با چه تفاسیري در آیات الهی آمده است و بازتاب نگرش الهی نسبت به مرگ در

کدام عبارت متجلّی است؟

لهو ــ الحیوان ــ «ال خوف علیهم و ال هم یحزنون» لعب ــ الحیوان ــ «ماهی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا»

لعب ــ الدار االخره ــ  «ماهی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا»  لهو ــ الدار االخره ــ «ال خوف علیهم و ال هم یحزنون»

عبارت شریفۀ  «ما هذه الحیاةالدنیا...»  مؤیّد چه نکته اي است و اصالت آخرت با چه کلمه اي آمده  است؟  48

مجازي بودن زندگی دنیوي - الحق  مجازي بودن زندگی دنیوي - الحیوان 

کم ارزش بودن دنیا نسبت به آخرت - الحق  کم ارزش بودن دنیا نسبت به آخرت - الحیوان 

در روز قیامت شیطان به اهل جهنم چه می گوید و چه عاملی را دلیل اصل گمراهی انسان بیان می کند؟  49

خدا به شما وعدة حق داد و من به شما وعده دادم و خالف آن عمل کردم .- دنیاطلبی  

خدا به شما وعدة حق داد و من به شما وعده دادم و خالف آن عمل کردم. - خطاي اختیاري  

خدا مرا به خاطر شما طرد کرد ولی شما به خدا پشت کردید. - دنیاطلبی  

خدا مرا به خاطر شما طرد کرد ولی شما به خدا پشت کردید. - خطاي اختیاري  

بر اساس آیات قرآن چه کسانی زندگی و حیاتی جز همین زندگی دنیایی را قبول ندارند و مفهوم «این گذشت روزگار است که آنان را نابود  50
می کند» در کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟

ْهُر   کافران ـ  َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ ْهُر   مشرکان ـ  َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ

ْنَیا نَُموُت َو نحیی   کافران ـ  َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ ْنَیا نَُموُت َو نحیی   مشرکان ـ  َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

موضوع عدم آگاهی کافران نسبت به مرگ و زندگی از کدام عبارت قرآنی استنباط می شود؟  51

 «ان هم اال یظنون»   «لو کانوا یعلمون»   «ال ریب فیه»   «بما کانوا یکسبون»  

رسول خدا (ص) «هدف آفرینش» و «مرگ» را چه می داند؟  52

هیچ کس بیهوده آفریده نشده است - مرگ انتقالی از جهانی به جهان دیگر است.  هیچ کس بیهوده آفریده نشده است - مرگ پل عبور از زندان به قصر است. 

براي بقا آفریده شده اید - مرگ انتقالی از جهانی به جهان دیگر است. براي بقا آفریده شده اید - مرگ پل عبور از زندان به قصر است.

امداد خداوند به  انسان در پیمودن راه  حق اعطاي کدام سرمایه  است؟ خاستگاه این سرمایه کدام  است؟ کدام مقدم  بر دیگري است؟  53

قدرت اختیار  و ا نتخاب - هدایت  الهی - دومی هدایت  الهی - قدرت اختیار  و ا نتخاب - اولی 

قدرت اختیار  و ا نتخاب -  هدایت  الهی - اولی هدایت  الهی - قدرت اختیار  و ا نتخاب - دومی

منشاء اختالف در انتخاب اهداف در بین انسان ها کدام است و در چه صورت یک فرد می کوشد به دیگران کمک  کند؟  54

نوع بینش و اندیشۀ انسان ها - اگر فکر کند می تواند با این کار شهرت به دست آورد. 

نوع بینش و اندیشۀ انسان ها - اگر فکر کند می تواند با این کار روحیۀ بی نهایت طلب خود را سیراب کند. 

جهان بینی هر فرد - اگر فکر کند می تواند با این کار روحیۀ بی نهایت طلب خود را سیراب کند.

جهان بینی هر فرد - اگر فکر کند می تواند با این کار شهرت به دست آورد.

کدام نگاه به مرگ به انکار معاد می انجامد و در این دیدگاه کدام یک از ابعاد وجودي انسان اصل قرار می گیرد؟  55

بافرا رسیدن مرگ، پروندة عمل انسان براي همیشه بسته می شود - ساحت انفکاك پذیر

با چشم فرو بستن از دنیا، پروندة زندگی چند سالۀ انسان بسته می شود- ساحت انفکاك پذیر

با چشم فرو بستن از دنیا، پروندة زندگی چند سالۀ انسان بسته می شود - بعد متالشی ناپذیر

بافرارسیدن مرگ، پرونده عمل انسان براي همیشه بسته می شود-  بعد متالشی ناپذیر

حضرت علی (ع) با مقصود قرار دادن «قرب الهی» به چه موهبتی رسید و از نظر ایشان نهی امور لغو، معلول چیست؟  56

شخصیتی مؤمن و زیرك - عدم واگذاري انسان به خود  شخصی مؤمن و زیرك - عبث نبودن خلقت انسان 

شخصیتی بی نظیر و جامع الفضائل - عدم واگذاري انسان  شخصیتی بی نظیر و جامع الفضایل - عبث نبودن خلقت لبنان 
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بازتاب «عدم تفکر» در کدام گزینۀ قرآنی مشهود است؟  57

هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازي می گیرند.

کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، پشت به حق کردند.

شیطان هرکاري که آن ها انجام می دادند را در نظرشان زینت داد.

شیطان در میان شما دشمنی و کینه ایجاد می کرد تا شما را از یاد خدا و نماز بازدارد.

تأکید قرآن کریم بر اصالت زندگی اخروي، از کدام عبارت شریفۀ زیر مستفاد می شود و شرط تحّقق آن کدام است؟  58

هُر» - «آمن بِاّهللا و الیوم اآلخر»   «َو ما ُیهِلُکنا اِّال الدَّ «اّال لهٌو و لَِعٌب» - «لَو کانوا َیعلموَن»  

نیا و االخرة» - «آمن بِاّهللا و الیوم اآلخر»   «َفِعند اّهللا ثواب الدُّ «لهی الحیوان» - «لَو کانوا َیعلموَن»  

کدام یک دربارة نفس اّماره صحیح است؟  59

در میان انسان ها عداوت و کینه ایجاد می کند و از یاد خدا و نماز باز می دارد.

اعمال زشتشان را درنظرشان زینت می دهد و فریفتۀ آرزوهاي طوالنی می شوند.

براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروي از عقل باز می دارد.

انسان را از خدا غافل می کند و او را سرگرم دنیا می کند و کارش وسوسه کردن و فریب دادن انسان هاست.

قرآن کریم در کدام آیه، حقیقی بودن زندگی اخروي را مورد تأکید قرار می دهد و استمرار دانایی را بیان می کند؟  60

« ان الدار االخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون » « من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحا »

« ما لهم بذلک من علم ان هم اال یظنون » « فال خوف علیهم و ال هم یحزنون »

61  The wild population of koalas is in danger of   ..................   , so we should take steps to protect
them.

dying out losing destroying saving

62  Which underlined word is NOT CORRECT in the following sentence? 
The police is outside waiting for those men who hurt the little children.

is those men  children 

63  Hopefully, the number of cheetahs  .................. increase in the future.

is going to are going to isn’t going to aren’t going to

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

will start started is going to start  is started  

65  A:"It's dark here."    B:"I .................. the light on now."

turned  will turn am going to turn turn

66  Excuse me, we have no coffee. would you like a cup of tea .................. ?

instead around together anymore

67  A: “We're out of bread, my son.”         B: “Don't worry, Dad. I .................. go and buy some.”

am going to     going to will  would

68  Which underlined word is NOT CORRECT in the following sentence? 

The policeman get together every Friday to talk about recent events.

policeman Friday  about events

69  She sat down at her .................. and worked for .................. .

desks / hours desk / hour desk / hours  desks / hour
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70  Everyone needs to  .................. for the future.

consider plan divide hunt

71  Recently, many more  .................. helpers are trying to protect nature.

angry hopeful voluntary   living

72  No one knows what will happen in the .................. .

attention plan future human

73  A: Do you have any plans for the weekend? 
B: Yes, we .................. our relatives.

are going to visit will visit visited visi�ng

74  Sadly, humans .................. the natural homes of the animals in the forests, lakes, and plains.

destroy stay lose protect 

75  That government tried to ……………. the country’s industry by reducing the import of cheap goods.

include join protect estimate

76  I hope that someone  ..................  me a hand with these bags.

will give would give gives is going to give

77  When there aren’t very many of a certain type of animal left in the .................. , or if there is
something happening that means many of that type of animal are finding it difficult to survive, it
might become .................. .

museum / natural wild / endangered museum / endangered wild / safe

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

beliefs believes they believe believing

79  At lunch time, the whole family was sitting .................. the table.

among between around instead of

80  We did not learn about the war until the ……………… day when my mother heard the news on the
radio.

interesting voluntary following increasing

. در دستۀ نهم، اعداد طبیعی متوالی را به طریقی دسته بندي می کنیم، که آخرین عدد هر گروه مربع کامل باشد، یعنی   81
واسطۀ حسابی بین دو عدد اول و آخر آن، کدام است؟

{1}, {2, 3, 4}, ⋯

71727374

کدام توصیف براي مجموعه ي  مناسب است؟  82

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

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

{x|x > 1}

11

11

در یک دنباله ي حسابی جمله ي هفتم  برابر جمله ي سوم است. در این دنباله قدر نسبت چند برابر جمله ي دوم است؟  834

11983
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، آنگاه کدامیک از گزینه هاي زیر درست است؟ اگر  و  دو مجموعه ناتهی در مجموعه  باشند و داشته باشیم:   84ABUA ∩ = (A ∩ BB′ )′

A ∩ B = ∅A ⊂ B⊂A′ B′A ∪ B = B

اعداد  جمالت متوالی یک دنباله ي هندسی هستند. واسطه ي هندسی بین دو عدد  و  کدام است؟  85, 3 , 9, b3a 3√a 3√b

3 3√33√9

نمایش بازه اي مجموعه  کدام است؟  86

هیچکدام

A = {x|x ∈ Z , −3 ≤ x < 2}

[−3, 2)[−3, 1٫9][−3, 1]

عبارت  نمی تواند یک بازه باشد؟ به ازاي کدام مقدار   87m[ , )
m + 1

2
1 − m

3

−0٫3−
1
5

−5−3

دنباله ي حسابی چند جمله کوچک تر از  دارد؟  883, 7, 11, ⋯100

24252627

، حاصل  کدام است؟ در  یک دنباله ي هندسی با قدر نسبت   892
t1t7

t
2
2

1
16

16
1
4

4

اگر عدد  عضوي از بازة  باشد، محدودة  کدام است؟  9011[ , 2a + 13)4a − 3
3

a

(−1, 9][−1, 13)(0, 13)(−1, 2]

یک باشگاه ورزشی  عضو دارد. از میان این اعضا،  نفر در تمرین فوتبال و  نفر در تمرین فوتسال حضور می یابند. اگر  نفر در هر دو  91
تمرین حضور داشته باشند، چند نفر در هیچ تمرینی شرکت نمی کنند؟

43232716

891011

در یک الگوي خطی، هر جمله از رابطه ي  به دست می آید. فاصله ي دو جمله ي متوالی در این الگو چقدر است؟  92

نمی توان تعیین کرد. 

= 2n + 5tn

532

مجموع  جملۀ متوالی یک دنبالۀ حسابی برابر  و مجموع مربعات آن ها برابر  است. بزرگ ترین جملۀ بین آن ها کدام است؟  93535495

17192123

یکی از معروف ترین دنباله ها، دنبالۀ «فیبوناتچی» است که در طبیعت کاربردهاي زیادي دارد. در این دنباله  می شود و براي  94

جمالت بعدي رابطۀ  برقرار است. در این صورت اولین عدد  رقمی که در این دنباله ظاهر می شود، چندمین جملۀ آن است؟

نهم دهم یازدهم دوازدهم

= = 1a1 a2

= +an+2 an+1 an3

اگر  مجموعه اي متناهی و  مجموعه اي نامتناهی باشد، چه تعداد از مجموعه هاي زیر الزامًا نامتناهی هستند؟    95

الف)                  ب)  

ج)                      د) 

صفر

AB

A − BB − A

A ∩ BA ∪ B

123

جملۀ  ام دنبالۀ هندسی  کدام است؟  9681, 3, 9, ⋯

36373534
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، در مورد  کدام یک درست است؟ 97  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

، آن گاه مجموعه ي  کدام است؟ اگر  را به عنوان مجموعه ي مرجع در نظر بگیریم و   98Z= {2, 3, 4} , = {1, 2, 3}B′ A′(A ∩ B)′

{2, 3}{3, 4}{1, 2, 3, 4}{1, 2, 3}

، اگر قدرنسبت را  برابر کنیم به جمله یازدهم  واحد اضافه می شود. قدرنسبت این دنباله کدام است؟ در دنباله حسابی با جمله عمومی   99an230

2131٫5

چه تعداد از گزاره هاي زیر صحیح هستند؟    100
الف) هر دنباله اي، یا دنبالۀ حسابی است یا دنبالۀ هندسی.  

ب) دنباله اي وجود ندارد که هم حسابی و هم هندسی باشد.  

، سه واسطۀ هندسی درج کنیم، جواب یکتا نخواهد بود.   ج) اگر بخواهیم بین دو عدد  و 

اُم دنبالۀ هندسی به صورت  است که در آن  جملۀ اول و  قدر نسبت است. د) جملۀ 
348

n= ⋅tn t1 r
n

t1r

1234

کدام جمله از دنباله ي  برابر با  است؟  101

هفتم ششم پنجم چهارم

=tn
2 + 5n + 2n2

+ 16n2
2

در یک دنباله ي حسابی حاصل  با حاصل کدام یک برابر است؟  102−t21 t16

−t12 t6−t17 t14−t24 t20−t39 t34

در یک دنباله ي هندسی صعودي به صورت  مجموع  جمله ي اول کدام است؟  1034,a, 9, b, ⋯6

81
3
8

81
7
8

82
3
8

83
1
8

، جملۀ عمومی این دنباله کدام است؟ در دنبالۀ  می دانیم  و   104an= −1a12 + 3 = 0 (n > 1)an an−1

(−
3
2

)n−1(−
2
3

)n−1−(−
2
3

)n−1−(−
3
2

)n−1

،  واسطۀ هندسی قرار دادیم. مجموع  جملۀ اول دنباله کدام است؟ (قدر نسبت  است.) بین دو عدد  و   10516253+

66 2√2(3 + )2√3( − )3√ 2√

پپسین کجا ساخته می شود؟  106

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

در ساختار الیه هایی از دیواره .................. که داراي شبکه اي از یاخته هاي عصبی هستند، .................. نمی توان یافت.  107

معده – چین خوردگی و لغزش مري – بافت پیوندي سست

معده – الیه ماهیچه اي به جز طولی و حلقوي مري – یاخته چند هسته اي  

کدام یک از گزینه هاي زیر ساختار خارجی ترین الیه لوله گوارشی را صحیح تر نشان می دهد؟  108

بافت پیوندي متراکم - رگ ها بافت پیوندي سست - بافت پوششی

بافت پیوندي متراکم - بافت پوششی ،رگ ها، اعصاب  بافت پیوندي سست - رگ ها

10

تجربی _ 30210

ام اس بوك



چند مورد از جمالت زیر در  مورد بافت پیوندي به درستی بیان شده است؟   109
الف) فاقد مادة زمینه اي هستند.  

ب) در اطراف یاخته هاي خود کالژن دارند. 
ج) در  انواع آن مقدار و نوع رشته هاي پروتئینی متفاوت است. 

د) در بعضی از انواع این بافت ماده اي هم جنس با مادة موجود در غشاي پایه دیده می شود.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

نوع بافت ماهیچه اي در کدام یک از بخش هاي زیر با بقیه متفاوت است؟  110

بنداره انتهاي رودة باریک ماهیچه ي مخاطی پیلور بنداره خارجی مخرج 

در همۀ بخش هاي لولۀ گوارش انسان، ..................   111

هر یاختۀ ماهیچه اي در الیۀ ماهیچه اي دیده می شود. خارجی ترین الیۀ دیوارة صفاق از بافت پیوندي سست، تشکیل شده است.

داخلی ترین الیه، داراي یاخته هاي استوانه اي یک الیه است. در هر چهار الیه، بافتی حاوي رشته هاي کالژن وجود دارد.

نوعی از جانوران یکی از شگفت انگیز ترین رفتارها را به نمایش می گذارد. جمعیت آن ها هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و  112
بالعکس می پیماید. کدام گزینه دربارة هر یک از جانوران ذکر شده صادق نیست؟

در بدن خود واجد یاخته هاي داراي انشعاب می باشند. در محیطی پیچیده زندگی می کنند.

همۀ سطوح سازمان یابی حیات را دارند. مولکول هایی دارند که در دنیاي غیرزنده دیده نمی شوند.

در الیه مخاطی دیواره راست روده، ..................  113

امکان ندارد که بخش گلیکو پروتئینی فاقد یاخته دیده می شود. بافت پشتیبانی کننده از بافت پوششی وجود ندارد.

بافتی با کالژن بیشتر و ماده زمینه اي کمتر از پیوندي سست وجود دارد. سه نوع بافت اصلی دیده می شود.

چند مورد از عبارات زیر در مورد محدوده و اهداف فعالیت هاي زیست شناسان صحیح نمی باشد؟   114
الف) تنها پدیده هایی را که مستقیما قابل مشاهده و  اندازه گیري باشند، بررسی می کنند. 

ب) ضمن بررسی حیات به  عوامل زنده و غیر زنده موثر بر آن نیز توجه می کنند. 
ج) با استفاده از مشاهده و  اندازه گیري علت پدیده هاي طبیعی و غیر طبیعی را بررسی می کنند.

0321 مورد  مورد  مورد  مورد 

115  هر  .................. از چند  .................. و یک  .................. تشکیل شده است.

بوم سازگان - جمعیت - اجتماع  جمعیت - اجتماع - بوم  سازگان  اجتماع - جمعیت - بوم سازگان  بوم سازگان - اجتماع - جمعیت 

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   116
الف) در برگشت اسید که بر اثر برگشت شیرة معده به مري می باشد، مخاط مري به دلیل وجود حفاظت دیوارة آسیب کمی می بیند. 

ب) در هنگام ورود کیموس از معده به رودة باریک انقباض پیلور از عبور ذرات درشت غذایی جلوگیري می کند. 
ج) کیموس معده از مخلوط شدن کامل شیرة معده و ذراتی که کامًال آسیاب شده اند تشکیل می شود و تقریبًا حالت جامد دارد. 

د) پپسین در معده نوعی آنزیم است که با اثر بر پیش ساز خود، تولید آنزیم هاي پروتئازي معده را سرعت می بخشد.

4231

مادة زمینه اي در بافت پیوندي؛ ..................  117

فاقد گلیکوپروتئین می باشد. توسط یاخته هاي این بافت ساخته می شوند.

فقط در انواعی از بافت پیوندي دیده می شود. می تواند در بعضی از اندام ها حاوي غشاي پایه باشد.

کدام گزینه در مورد شکل زیر صحیح است؟  118

نوعی بافت پوششی است. نوعی بافت پیوندي است.

نوعی بافت عصبی است. نوعی بافت ماهیچه اي است.
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منظور از اینکه گفته می شود غشاي سلول داراي تراوایی نسبی می باشد آن است که ..................  119

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.

چند مورد از  ترکیبات زیر  در ساختار غشاي یاختۀ جانوري دیده نمی شود؟   120
الف) فسفولیپید           ب) کلسترول           ج) پروتئین              د) راکیزه

چهار مورد    سه مورد    دو مورد          یک مورد

.................. همانند   .................. و برخالف   .................. در   .................. بدن قرار دارد.  121

کبد - آپاندیس - بخش پایین رو روده بزرگ - سمت راست لوزالمعده - کولون باالرو - کولون پایین رو - سمت چپ

معده - مري - راست روده - سمت چپ مخرج - حلق - مري - وسط

«دفع میزان اضافی سدیم خون از طریق ادرار»، بیانگر کدام ویژگی جانداران است؟  122

نمو پاسخ به محیط سازش با محیط هم ایستایی 

کدام یک از بافت هاي زیر در تمامی الیه هاي لولۀ گوارشی انسان دیده می شود؟  123

عصبی پیوندي متراکم چربی پیوندي سست

در انسان مولکول هاي .................. در یاخته هاي .................. می توانند به یکدیگر بپیوندند و پلی مر بسازند.  124

سلولز - روده  گلیکوژن - ماهیچۀ بازو  گلوکز - دیافراگم  نشاسته - کبدي 

با توجه به ویژگی هاي مختلف حیات در جانداران، کدام مورد با ویژگی مربوط به رویش آسان گیاهان خودرو در محیط هاي مختلف، یکسان  125
است؟

گیاهان به سمت منبع نور خم می شوند. خرس هاي قطبی موهاي سفید دارند. 

یوزپلنگ، همواره از یوزپلنگ زاده می شود. در گیاهی، اولین گل ایجاد شده است. 

کدام گزینه در مورد بافت پیوندي سست صحیح است؟  126

 یاخته هاي این بافت به یکدیگر بسیار نزدیک اند و بین آن ها فضاي بین یاخته اي اندکی وجود دارد.  

تعداد رشته هاي کالژن آن از رشته هاي ضخیم کشسان کمتر است.  

نسبت به بافت پیوندي متراکم، تعداد بیشتري یاخته با ظاهري منظم دارد.  

به طور معمول از یک طرف با شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی در تماس است.  

کدام گزینه در مورد بافت پیوندي سست به درستی بیان شده است؟  127

در مادة زمینه اي آن کالژن دیده نمی شود. در برابر کشش مقاومت خوبی دارد.

نوعی بافت پشتیبان براي بافت پیوندي متراکم است. در مادة زمینه اي آن ماده اي هم جنس با غشاي پایه دیده می شود.

کدام گزینه در مورد شکل به درستی بیان شده است؟  128

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

می تواند نوعی بافت پوششی باشد. در  ساختمان خود گلیکوپروتئین دارد.

کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست هستند؟  129

ترشحات غده هاي بزاقی، پانکراس و کیسه صفرا، در گوارش غذا نقش دارند. خارجی ترین الیه لوله گوارش، در حفره شکمی، قسمتی از صفاق است.

دیواره معده، یک الیه یاخته ماهیچه اي بیشتر دارد. داخلی ترین یاخته هاي مخاط، یاخته هاي بافت پیوندي سست هستند.

در کدام مرحله حرکات کرمی شکل منجر به مخلوط شدن کیموس می شود؟  130

هنگام گرسنگی درست قبل پیلور انتهاي مري ابتداي مري
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کدام گزینه صحیح نیست؟  131

رشته هاي کالژن را می توان همانند شبکه یاخته هاي عصبی در الیۀ ماهیچه اي و زیرمخاط مشاهده نمود. 

زیرمخاط موجب می شود مخاط روي الیۀ ماهیچه اي بچسبد و چین خوردگی آن را تسهیل کند. 

اسفنکتر انتهاي رودة باریک، ماهیچۀ حلقوي شکل اطراف یک دهانه است که با انقباض خود باعث عبور مواد و ورود آن ها به رودة بزرگ می گردد. 

نورون ها را می توان درسمت داخل ماهیچه مورب معده مشاهده کرد. 

در لولۀ گوارش فردي سالم و بالغ جایگاه آغاز گوارش چربی ها ..................  جایگاه پایان گوارش نشاسته  .................. .  132

 برخالف ــ نمی تواند داراي نوعی آنزیم غشایی در یاخته هاي پوششی استوانه اي باشد.

همانند ــ در محل الیه مخاطی یاخته هایی دارند که نوعی پیک شیمیایی را با مصرف  ترشح می کنند.

برخالف ــ محل فعال شدن برخی آنزیم هایی است که پیوند پپتیدي را با مصرف  می شکنند.

همانند ــ شبکۀ عصبی موجود در مخاط فعالیت ماهیچه هاي صاف آن را کنترل می کند.

ATP

OH2

کدام گزینه نادرست است؟  133

تعداد یاخته ها در بافت پیوندي سست بیشتر از بافت پیوندي متراکم است. ممکن نیست در بافت پیوندي سست کالژن دیده شود.

مقاومت بافت پیوندي متراکم بیشتر از  بافت پیوندي سست است. مادة زمینه اي در بافت پیوندي متراکم کمتر از بافت پیوندي سست است.

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  134
..................  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.  

رقیق

یاخته جانوري

محیط غلیظ
H O2

اگر یک یاخته ي جانوري را در محیطی غلیظ تر از سیتو پالسم قرار دهیم، ..................  135

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

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

ممکن نیست در  بافت پیوندي سست؛ ..................  136

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

غشاي پایه دیده شود. گلیکوپروتئین دیده شود.

در مورد فرایند انتقال فعال، چه تعداد از جمله هاي زیر درست می باشد؟   137
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

چند مورد از موارد زیر درست است؟   138
الف) فضاي بین یاخته اي در بافت پیوندي سست، بیشتر از بافت پیوندي متراکم است. 
ب) میزان مادة زمینه اي در بافت پیوندي متراکم، بیشتر از بافت پیوندي سست است. 

ج) فضاي بین یاخته اي در بافت پیوندي متراکم، بیشتر از بافت پوششی است. 
د) تعداد یاخته ها در بافت پیوندي متراکم، بیشتر از بافت پیوندي سست است.

1234

 
شکل زیر، نوعی از  انواع بافت ها را نشان می دهد. کدام گزینه در مورد شکل به درستی بیان شده است:  139

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

13
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟   140
«ویژگی حیات در سطحی از سلسله مراتب سازمان یابی زیستی پدیدار می شود که ..................» 

الف) در همۀ جانداران، واحد ساختاري و عملی حیات است.    ب) گسترة وسیع حیات با آن آغاز می شود. 
ج) در همۀ جانداران داراي ویژگی هاي مشترك است.              د) اطالعات الزم براي فعالیت هاي زیستی، در دناي آن ذخیره می شود.

1234

کدام گزینه در ارتباط با سطوح سازمان یابی حیات به درستی بیان شده است؟  141

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.

بدن انسان از چهار نوع بافت اصلی تشکیل شده است. کدام گزینه در ارتباط با همۀ این چهار نوع بافت به درستی بیان شده است؟  142

در دستگاه هاي مختلف پیکر انسان به نسبت هاي مختلف یافت می شوند.  قطعا فاقد فضاي بین یاخته اي در بین یاخته هاي خود هستند.

داراي یاخته هاي ترشحی بوده که موادي را به فضاي درون اندام ها ترشح می کنند. داراي مادة زمینه اي تولید شده توسط یاخته هاي خود بافت هستند. 

بخش اصلی تشکیل دهندة غشاي یاخته  اي .................. منبع ذخیرة قند قارچ ها ..................  143

برخالف ــ در ساختار خود حاوي نیتروژن می باشد. همانند ــ در گیاهان تولید نمی شود.

برخالف ــ در تمام جانداران یافت می شود. همانند ــ نقش ذخیره اي نیز دارد. 

در .................. قطعًا .................. .  144

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

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

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

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

کدام گزینۀ زیر، فقط در مورد برخی از اندام هاي ترشح کننده بی کربنات به دوازدهه صدق می کند؟  145

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.

کدام کمیت ها، همگی از کمیت هاي اصلی هستند؟  146

دما، جریان الکتریکی، جرم  جریان الکتریکی، جرم، نیرو  فشار، زمان، سرعت  دما، نیرو، فشار 

می خواهیم از فلزي به چگالی  ، کره ي توپري به شعاع   بسازیم. جرم این کره چند کیلوگرم می شود؟   147

  

6
g

cm3
5cm(π = 3٫14)

1٫572٫363٫144٫71

،  و  می توان حجم استخري به ابعاد  هکتومتر،  دکامتر و با چند آجر کوچک مکعب مستطیل شکل به ابعاد:   148

 مگامتر را به طور کامل ُپر نمود؟

40cm5dm300mm0٫440

30 × 10−6

8 × 1048 × 1058 × 1068 × 107

کدام یک از گزاره هاي زیر در مورد مدل سازي در فیزیک صحیح است؟  149

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 (
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یکاي فرعی و نام مخصوص یکاي  آن براي کدام یک از کمیت هاي زیر یکسان است؟  150

انرژي فشار نیرو شتاب

SI

در کدام یک از موارد زیر، همۀ کمیت ها فرعی هستند؟  151

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

در یکاي فرعی کدام یک از کمیت هاي فیزیکی زیر در  ، یکاي اصلی کمتري به کار رفته است؟  152

حجم نیرو  چگالی  شتاب متوسط 

SI

قطر اتم هیدروژن برابر  است. در کدام گزینه این عدد را به صورت نماد علمی به درستی بیان می کند؟  1530٫000106μm

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

جرم جسمی  کیلوگرمی به صورت  گزارش می شود . در این صورت  برابر با چه عددي است؟  154242٫4 × ng10n
n

17161314

کدام گزینه دربارة کمیت هاي برداري الزاما درست نیست؟  155

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.

دو ماده که با یکدیگر واکنش نمی دهند به جرم هاي یکسان و با چگالی  و  کیلوگرم بر متر  مکعب با یکدیگر ترکیب  156

کرده و آلیاژ جدید می سازیم. چگالی آلیاژ جدید چند  است؟

= 200ρ1= 300ρ2
kg

m3

250500260240

با ذوب  گرم از عنصري یک کرة توپر به شعاع  ساخته ایم. اگر بخواهیم از همین ماده استوانه اي به شعاع  و ارتفاع  بسازیم، جرم  157

مورد نیاز چند  است؟

MR2R
R

2
M

0٫50٫7511٫5

158200  لیتر معادل .................. می باشد.

2 × c10−2
m32 × c108

m32 × c103
m32 × c105

m3

کدام کمیت زیر نرده اي و فرعی است؟  159

بار الکتریکی  زمان سرعت  جریان الکتریکی 

کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟  160

اگر حجم آب درون ظرفی را دو برابر کنیم، چگالی آب نصف می شود. قطره روغن روي سطح آب قرار می گیرد زیرا از آب سبک تر است.

با افزایش ناخالصی به یک ماده حتمًا چگالی آن افزایش می یابد. با افزایش دماي یک قطعه فلز چگالی آن کاهش می یابد.

اگر مطابق تعریفی که در اواخر قرن هجدهم مطرح شد، یکاي طول به صورت یک ده میلیونیم فاصله استوا تا قطب شمال تعریف شود، در  161
این صورت محیط خط استوا چند میکرون است؟ (زمین را کره کامل فرض نمایید.)

4 × 1074 × 10134 × 10107

سریع ترین رشد گیاه متعلق به گیاهی موسوم به هسپرویوکا است. که در مدت  روز تقریبًا  متر رشد می کند. آهنگ رشد این گیاه  162
برحسب میکرومتر بر ساعت چقدر است؟

123٫6

2٫4 × 1031٫25 × 1043٫6 × 1044٫8 × 103

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  163
فاصله چند یارد است؟

182٫5cm123

18202224
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مساحت سطحی به صورت  گزارش شده است. اگر این مساحت برحسب سانتی متر مربع و با استفاده از نمادگذاري علمی  164

به شکل  نوشته شود، حاصل  کدام است؟

0٫00000235km2

a × 10b
a + b

−3٫65−1٫656٫3510٫35

جرم یک بطري  گرم است. اگر آن را پر از آب کنیم، جرم کل آن  گرم می شود. اگر آب را خالی کرده و مایع دیگري بریزیم جرم  165

( کل  گرم می شود. چگالی این مایع ناشناس چند  است؟ (چگالی آب 

60260

410
g

cm3
1

g

cm3

4٫253٫751٫751٫25

کره اي به جرم  را درون ظرف پر از آب قرار می دهیم. درنتیجه  لیتر آب از ظرف بیرون می ریزد. اگر چگالی کره  باشد، حجم  166

حفرة درون آن چند  است؟ 

4kg25 g

cm3

cm3(π ≃ 3)

120080020001000

طالسازي در ساخت قطعه اي طال، مس نیز به کار برده است. اگر حجم قطعۀ ساخته شده  و چگالی آن  باشد، جرم مس به کار  167

رفته چند گرم است؟ 

 

15cm318
g

cm3

{
= 10ρCu

g

cm3

= 20ρطال
g

cm3

10203040

،  و  رابطه ي   ، گرمایی برابر  بدهیم، دماي جسم به اندازه ي  تغییر می کند و بین کمیت هاي  اگر به جسمی به جرم   168

  برقرار است. در این صورت یکاي کمیت  (ظرفیت گرمایی ویژه) در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

mQΔθmQΔθ

Q = mcΔθc

J

C∘

J

kg ⋅ K
kg ⋅ K

J

C∘

J

چند گزینۀ درست وجود دارد؟   169

 قانون هاي فیزیکی در دامنۀ وسیعی از پدیده ها معتبرند، ولی اصل هاي فیزیکی دامنۀ محدودتري دارند. 

 در مدل سازي توپ پرتاب شدة بسکتبال، فقط مقاومت هوا و چرخیدن توپ در نظر گرفته نمی شود. 

 مقدار ماده، جریان الکتریکی، شدت روشنایی کمیت هاي اصلی و نرده اي هستند، واحدهاي آن ها به ترتیب مول، آمپر، کندال (شمع) می باشد. 

 یکاي انرژي جنبشی  است.

⋅1

⋅2

⋅3

⋅4kg
m2

s2

1234

 

با جرم یکسانی از دو ماده  و  آلیاژي با چگالی  ساخته ایم.  چند سانتی متر مکعب است؟  170AB8 g

cm3
V ′

18

20

24

25

عنصر  با جرم اتمی میانگین  ، داراي سه ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آنها داراي  نوترون و فراوانی  و  171

دیگري  نوترون با فراوانی  است. شمار نوترونهاي ایزوتوپ دیگر کدام است؟ (جرم پروتون و نوترون را یکسان و برابر  در نظر
بگیرید.)

X1836٫8amu2020%

1870%1amu

21222324
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، به ترتیب از راست به چپ با آرایش الکترونی کدام گونه یکسان بوده و شمار نوترون هاي آن با کدام گونه آرایش الکترونی کاتیون   172
برابر است؟

      

Z
65
30

n2+

C , G
60
27

o2+
32 e2+C , G

64
29

u+
32 e2+C , G

60
27

o2+
31 a3+C , G

64
29

u+
31 a3+

در اتم کدام عنصر (به ترتیب از راست به چپ) شمار الکترون هاي زیرالیه هاي  و  برابر و در اتم کدام عنصر، شمار الکترون هاي  173

زیرالیه ي  با شمار الکترون هاي زیرالیۀ  برابر است؟

 و    و    و   و  

3d3p

3d4s

Fe26Ti22Fe26Cr24Cr24Mn25Cr24Ti22

تعداد مولکول ها، در یک گرم گاز اکسیژن بیش تر است یا در یک گرم گاز هیدروژن؟ چرا؟     174

هیدروژن ـ به دلیل کم تر بودن جرم مولی آن هیدروژن ـ به دلیل کمتر بودن تعداد مول آن 

اکسیژن ـ به دلیل بیش تر بودن تعداد مول آن  اکسیژن ـ به دلیل بیش تر بودن جرم مولی آن

(O = 16 , H = 1 : g ⋅ mo )l
−1

در کدام گونه، تفاوت تعداد نوترون ها و الکترون ها بیش تر است؟  175
31
15P

3−C
40
20 a

2+O
16
8Ar

40
18

اگر یون  ، داراي  الکترون باشد ، عدد اتمی عنصر  چند است؟  176XH +
410X

8765

درصد فراوانی ایزوتوپ هاي پایدار استرانسیم به قرار زیر است. جرم اتمی میانگین استرانسیم کدام است؟   177

Sr : % 82٫58 , Sr : % 7٫00 , Sr : % 9٫86 , Sr : % 0٫5688  87  86  84

888682٫5887٫71

منظور از اصل آفبا کدام است؟   178

شروع از اتم هیدروژن و سپس یک به یک افزودن بر تعداد پروتون هاي هسته و الکترون هاي پیرامون آن

ساختن آرایش الکترونی اتم عنصرهاي سنگین تر از هیدروژن به ترتیب افزایش جرمی اتمی

شیوه ي دست یافتن به تعداد پروتون هاي یک اتم از اتم دیگر

ابتدا نیمه  پرشدن زیرالیه هاي هم انرژي و سپس پر شدن آن ها

آرایش الکترونی کدام عنصر به درستی نشان داده نشده است؟  179

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

طیف نشري اتم هیدروژن به صورت  ..................  است که با افزایش انرژي پرتوها، تفاوت طول موج نوارهاي مجاور .................. می شود و این  180
طیف نتیجۀ ..................  است.

خطی - بیش تر- بازگشت الکترون برانگیخته به الیه هاي انرژي پایین تر  

خطی - کم تر- بازگشت الکترون برانگیخته به الیه هاي انرژي پایین تر

پیوسته - بیش تر- جذب انرژي توسط الکترون و انتقال آن به الیه هاي انرژي باالتر

پیوسته - کم تر- بازگشت الکترون برانگیخته به الیه هاي انرژي پایین تر  

رنگ شعلۀ فلز .................. و  .................. ترکیب هاي آن .................. است.  181

نئون - اغلب - سرخ سدیم - همه - سبز لیتیم - همه - سرخ  مس - اغلب - سبز

در کدام مولکول همه ي اتم ها به آرایش هشت تایی پایدار رسیده اند؟  182

AlCl3NH3BeF2CF4

یکی از ایزتوپ هاي عنصر هیدروژن، .................. است که درصد فراوانی آن در طبیعت  بوده و در اتم آن .................. نوترون وجود  183
دارد و این ایزوتوپ .................. است.

 - پایدار  - پایدار  - ناپایدار  - ناپایدار 

0٫0114

2 H−2
11 H−2

11 H−2
13 H−3

1
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در کدام گزینه، آرایش الکترون نقطه اي همۀ عناصر به درستی رسم شده است؟  184

⋅  و   و  و  و  و  و  و  و  ⋅C
⋅

⋅
⋅ ⋅N

⋅⋅

⋅
⋅Al

⋅⋅

: :Ar
⋅⋅

⋅⋅

: ⋅P
⋅⋅

⋅

H⋅Na
⋅

⋅ :Br
⋅⋅

⋅⋅

⋅ ⋅Si
⋅

⋅

⋅ :S
⋅⋅

⋅

: :I
⋅⋅

⋅⋅

⋅ ⋅B
⋅

در کدام گزینه، مورد (هایی) وجود دارد که جزء اطالعات موجود در هریک از خانه هاي جدول تناوبی نمی باشد؟  185

عدد اتمی - نام - نماد شیمیایی نام - نماد شیمیایی - جرم اتمی میانگین

عدد اتمی - نماد شیمیایی - جرم اتمی میانگین عدد اتمی - جرم اتمی میانگین - حالت فیزیکی

آرایش الکترونی عنصر  به  و آرایش الکترونی عنصر  به  ختم می شود، چه تعداد عنصر بین این دو عنصر وجود دارد؟  186

  

A3 4d
3
s

2
B3 4d

10
s

1

3456

کدام موارد از مطالب زیر، نادرست است؟   187

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

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

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

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

ب و پ آ و ت  پ و ت  آ و ب 

←←←←

8

O < N < C < He < H

Fe < O < Si < Al

نسبت شمار الکترون ها با عدد کوانتومی  در یون  به شمار الکترون ها با عدد کوانتومی  در یون  کدام است؟  188l = 2C
64
29 u+n = 2C

59
27 o2+

9
8

5
3

3
2

5
4

چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح است؟   189

الف) سفر طوالنی و تاریخی دو فضاپیما به نام وویجر  و  براي شناخت بیشتر سامانۀ خورشیدي بود. 
ب) سحابی عقاب یکی از مکان هاي زایش ستاره هاست. 

پ) درون ستاره ها همانند خورشید در دماهاي بسیار باال و ویژه، واکنش هاي هسته اي رخ می دهد. 
ت) در واکنش هاي هسته اي که درون ستاره ها رخ می دهد، از عنصرهاي سنگین تر، عنصرهاي سبک تر پدید می آید.

12

1432

یون  داراي  الکترون و تفاوت شمار پروتون ها و نوترون هاي آن نیز  واحد است. یک میلیارد اتم  تقریبًا چه جرمی برحسب گرم  190
دارد؟

A−3610A

1٫3 × 10−131٫3 × 10−164٫8 × 10154٫8 × 1034

اگر آرایش الکترونی گونه اي به  ختم شود، چند مورد از مطالب زیر دربارة آن درست است؟   191
- عنصر مربوط، تنها در دورة اول جدول دوره اي قرار دارد. 

- عنصر مربوط، می تواند در گروه اول جدول دوره اي قرار بگیرد. 
- چنین گونه اي می تواند آنیون متصل به کاتیون فلزهاي قلیایی باشد. 

- عنصر مربوط، می تواند یک گاز نجیب باشد.

1s2

1234

، شامل  مولکول است. فرمول این هیدروکربن کدام است؟ 1924٫2CnH2n3٫01  گرم از یک هیدروکربن با فرمول عمومی  × 1022

C2H4C4H8C6H12C7H14

در بخش مریی طیف نشري خطی هیدروژن، چهار خط طیفی با طول موجهاي  و  نانومتر دیده میشود. خط طیفی   193
نانومتر مربوط به کدام انتقال الکترونی است؟

486،434،410656434

n = 3 → n = 2n = 5 → n = 2n = 4 → n = 2n = 6 → n = 2
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کدام گزینه نادرست است؟  194

در جدول دوره اي عنصرها، در هر خانه عالوه بر نماد هر عنصر، عدد اتمی و عدد جرمی آن نیز گزارش می شود.

اگر الکترون اتم هیدروژن در الیۀ دوم قرار داشته باشد، ذز این صورت اتم در حالت برانگیخته قرار دارد.  

رنگ شعلۀ ترکیب هاي سدیم، لیتیم و مس به ترتیب، زرد، سرخ و سبز است که فقط باریکۀ بسیار کوتاهی از گسترة طیف هاي الکترومغناطیسی را در بر می گیرد.

الکترون ها در اتم برانگیخته، هنگام بازگشت به حالت پایه، نوري با طول موج معین نشر می کنند.

،  و  است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول  و فراوانی ایزوتوپ سوم   ، عنصر  داراي چهار ایزوتوپ با عدد جرمی   195
درصد باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟ (عدد جرمی ایزوتوپ ها، برابر جرم اتمی آن ها و جرم اتمی میانگین

، برابر  فرض شود.) براي عنصر 

A495153546515

A50٫95amu

29٫5, 35٫517٫5, 47٫515, 5014٫5, 50٫5

در مورد دو عنصر آهن و لیتیم چند مورد از عبارت هاي زیر صحیح نمی باشد؟   196
الف) قدمت تشکیل عنصر لیتیم نسبت به عنصر آهن بیش تر است. 

ب) عنصر آهن می تواند در دماهاي باال طی واکنش هاي هسته اي از عنصر لیتیم تشکیل شود. 
پ) دو عنصر آهن و لیتیم در ابتداي تشکیل از عنصر مشابهی ساخته شده اند.

صفر 123

چند مورد از عبارت زیر، نادرست است؟   197
آ) رفتار شیمیایی هر اتم به تعداد الکترون هاي ظرفیت آن بستگی دارد. 

ب) اتم ها در حالت خنثی و با گرفتن الکترون ناپدارتر می شوند. 
پ) از ترکیب یک گاز سبز رنگ با سومین عنصر گروه اول، نمک خوراکی تشکیل می شود. 

ت) از دست دادن، گرفتن یا به اشتراك گذاشتن الکترون نشانه اي از رفتار شیمیایی اتم است.

2143

کدام گزینه نادرست است؟  198

ترکیب هاي یونی که حداقل از دو عنصر ساخته شده اند، ترکیب دوتایی نامیده می شوند.

فرمول شیمیایی سدیم فسفید،  و فرمول شیمیایی منیزیم اکسید،  است. 

) تشکیل شده است.  گاز کلر، زرد رنگ، داراي خاصیت گند زدایی و رنگ بري است و از مولکول هاي دو اتمی (

به فرمول شیمیایی که افرون بر نوع عنصرهاي سازنده، شمار اتم هاي هر عنصر در مولکول را نشان می دهد، فرمول مولکولی می گویند.

N Pa3MgO

Cl2

تعداد الکترون هاي ظرفیتی  چند برابر تعداد الکترون هاي بیرونی ترین زیرالیۀ یون  است؟  199X2424X
+

1٫21٫41٫72

، نادرست است؟  کدام گزینه در مورد عنصر هاي  و   200

، سه الیه و چهار زیرالیه از الکترون پر شده است.  در عنصر 

، هشت زیرالیه از الکترون اشغال شده است.  در عنصر 

مجموع عدد کوانتومی اصلی الکترون هاي الیۀ ظرفیت اتم  برابر شش است. 

در عنصر  همۀ زیرالیه هاي اشغال شده، پر نیستند و الیۀ دوم و سوم آن پر است. 

A12B23

A

B

A

B

19

تجربی _ 30210

ام اس بوك


