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ام اس بوك

در همۀ ابیات، تعداد تشبیه ها، یکسان است؛ به جز ... . - 1

پر چو پروانه کنم باز به پرواز امشب گرد شمع ُرخت اي شوخ من سوخته جان

بلبل ساز تو را دیده هم آواز امشب مرغ دل در قفس سینۀ من می نالد

چو آفتاب به افسر فرو نمی آید سري که داغ جنون برگرفت از خاکش

بلبل طبع مرا قافیه پرداز امشب کرد شوق چمن وصل تو اي مایۀ ناز

همۀ ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز: - 2
بناي زندگی بر آب می دید» «ز رخسارش فرو می ریخت اشکی 

زنده آن است که با دوست وصالی دارد  زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست 

تکیه مکن بر اوي و بُِهش باش زینهار  دل بر جهان منه که جهان را ثبات نیست 

بده آن بادة نوشین که جهان بر باد است  دل من بی تو جهانی است ُپر از فتنه و شور 

مزن به هرزه نفس زان که زندگی نفسی است  چو صبح هم نفِس مهِر آفتابی باش 

در عبارِت  «مرد خود مرده بود که جلّادش رسن به گلو افکنده بود و خفه کرده بود»  ضمیر «ش» وابسته به کدام یک از اجزاي جمله است؟ (با تغییر) - 3

نهاد مفعول مضاف الیه متمم

با توّجه به درس«قاضی بست» کدام گزینه درست است؟ - 4

آغاجی نامه ها را از بیهقی می گرفت و به امیر می داد و پاسخ ها را از امیر به بیهقی می رساند.

ابوالفضل نامه ها را تندتند به امیر می داد و پاسخ ها را شخصًا از دست امیر دریافت می کرد.

بیهقی وقتی مژده داد که نامه هاي پسران علی تکین رسیده است، امیر را شادمان دید.

بونصر به دور مطالب ارزشمند نامه ها خط می کشید تا امیر فقط آن ها را بخواند.

همۀ گزینه ها به ویژگی یکسانی از «درخت سرو» اشاره می کنند به جز گزینۀ  .................. - 5

 گر دهد دست که دامن ز جهان برچینم  سر به آزادگی از خلق برآرم چو سرو

 به جاي سرو جز آب روان نمی بینم  قد تو تا بشد از جویبار دیدة من

 وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان  یا رب آن آهوي مشکین به ختن باز رسان

 سروي نخاست چون قدت از جویبار ُحسن  ماهی نتافت همچو تو از بُرج نیکویی

در کدام گزینه واژة «سیر» در معناي «خشنود و راضی» آمده است؟ - 6

فرو ماند آواز چنگ از ُدُهل تحکم کند سیر بر بوي گل

 کاهویی(که آهویی) را کنم به صحرا سیر  ناید از من و گرچه کوشم دیر

 چه باشی چو روبه به وامانده، سیر؟  چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر

 هر که بی روزیست روزش دیر شد  هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد
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در کدام گزینه نقش دستوري واژه اي نادرست نوشته شده است؟ - 7

آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست (نهاد - مفعول)  آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 

خوش می کند حکایت عز و وقار دوست (قید - مضاف الیه)  خوش می دهد نشان جالل و جمال یار 

زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست (مضاف الیه - متمم)  دل دادمـش به مژده و خجلت همی برم 

بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست  (صفت - مضاف الیه) شکر خدا که از مدد بخت کارساز 

معناي «مگر» در همۀ گزینه ها نظیر عبارت «هیچ یک را آزاد نخوانده اند، مگر سرو را که ثمره اي ندارد» است، به جز گزینۀ .................. - 8

 نصیحت نگیرد مگر در خموش فراوان سخن باشد آکنده گوش

شکستی بود زشت کاري بود  مگر بند کز بند عاري بود

 نخواهی شنیدن مگر گفت کس  چو خواهی که گویی نَفس بر نَفس

 مگر حال بر وي بگردد نخست  نروید نبات از ُحبوب ُدرست

کدام بیت، با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟  - 9
ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد»   «گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم  

آزاد هرکه گشت سرافراز می شود رعناتر است سرو ز اشجار میوه دار

غیرتی کن سایه اي باري بیفکن بر زمین گر نداري میوة افکندنی چون سرو و بید  

عافیت پیدا در این فیروزه گلشن می شود میوة شیرین اگر پیدا شود در سرو و بید  

کو دل آزاده اي کز تبغ او مجروح نیست ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد  

در کدام گزینه، شاعر نگاه متفاوتی به مفهوم درخِت «سرو» دارد؟ - 10

 از قامتت سرو از عارضت ماه  کافر مبیناد این غم که دیده است

 که به باالي چمان از بُن و بیخم برکند  بعد ازین دست من و دامن آن سرو بلند

 می خواند دوش درس مقامات معنوي  بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

 که می رویم به داغ بلند باالیی  به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید

ترتیب قرارگرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «تشبیه، ایهام، تشخیص و کنایه» کدام است؟  - 11
  بی صبري پروانه درآموخت مرا الف) عشق تو که هم چو شمع می سوخت مرا

  وز زلف تو عقل خوشه چین می دانم ب) در کوي تو جان گوشه نشین می دانم
 دور از تو غم مرا کناري نبَود  ج) گر با غم تو مرا شماري نبَود  

 ز آینه دل تافت بر موسی ز جیب  د) صورت بی صورت بی حّد غیب 

د، الف، ج، ب  ج، د، الف، ب  ج، د، ب، الف  د، ج، الف، ب 

بیت «در نابستۀ احسان گشاده ست / به هر کس آنچه می بایست داده ست» با کدام بیت قرابت معنایی کمتري دارد؟ - 12

 که سیمرغ در قاف روزي خورد   چنان پهن خوان کرم گسترد 

 که داراي خلق است و داناي راز   لطیف کرم گستِر کارساز 

 هم تو ببخشاي و ببخش اي کریم   از پی توست این همه امید و بیم 

 روزي خود می برند پّشه و َعنقا   قسمت خود می خورند ُمنِعم و درویش 
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کدام بیت با عبارت زیر ارتباط معنایی بیشتري دارد؟ - 13
از سفرة کس نان نَُر بودم»  «راضی چو به رزق خویش بودم 

رو قناعت را ز خرسندي بخواه  اي که می گویی قناعت کن به هجر 

یک عمر قناعت نتوان کرد الهی  تا چند کنیم از تو قناعت به نگاهی 

هین قناعت مکن به ایثاري  جانب خرمن کرم بگریز

که خواري از طمع و عزت از کرامت زاد  عزیز من در درویشی و قناعت زن 

در کدام گزینه «جناس» وجود ندارد؟ - 14

 به خاك پاي عزیزت که عهد نشکستم  اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد

 که خدمتی بسزا نیامد از دستم   چگونه سر ز خجالت برآورم بِر دوست 

 چون به محبوب کمان ابروي خود پیوستم  بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود

 شور شیرین منما تا نکنی فرهادم  ُشهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه

درهمۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. آرایۀ «جناس» وجود دارد. - 15

 تو گفتی که اندر جهان نیست بزم  براین گونه رفتند هر دو به رزم

 نهاد آن کاله کی اي بر سرش  ببردند و پوشید روشن برش

 نگهبان تن کرد بر گبر ببر   چو شد روز رستم بپوشید گبر

 بر آن بارة پیل پیکر نشست  کمندي به فتراك زین بر ببست 

واژه ها در کدام گزینه هم معنا نیستند؟ - 16

غرامت، تاوان، غنیمت خسته، زخمی، افگار صحرا، دامنۀ کوه، راغ تیره  رایی، بدسگالی، ناراستی

معنی واژة «شد» در کدام گزینه متفاوت است؟ - 17

 تحریر خیال خط او نقِش برآب است   افسوس که شد دلبر و در دیدة گریان 

 ابرو نمود و جلوه گري کرد و رو ببست   شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو 

 دور از رخت آن خستۀ مهجور نماندست   نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید 

 زان خاك نیک بخت که شد رهگذار دوست    ُکحل الجواهري (ُسرمه) به من آر اي نسیم صبح 

در کدام گزینه معناي واژه اي نادرست است؟ - 18

زنبورك: توپ جنگی بزرگ، غیرت: رشک بُردن، ناب: خالص، حصار: قلعه باال: قامت، تفریط: کوتاهی کردن، تقدیم: پیشکش کردن، مشام: بینی

محشر: رستاخیز، موصل: محل وصل و پیوستن، اذن: اجازه، مرشد: راهنما فراز: باال، ترجیح: برتري، دست اندازي: تعّدي، چابک: فرز

در عبارت «حساب این نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دربایست نیست اّما چون به آنچه دارم و اندك است قانعم، وزر و وبال آن چه به کار آید؟» - 19
معناي کدام واژه نادرست است؟

وزر: گرفتاري وبال: گناه      دربایست: نیاز حساب: شمار

در کدام گزینه آرایۀ ادبی تشخیص وجود ندارد؟ - 20

آوازي که امواج شبانه سر می دهند. صداي دره اي است که در سایه خفته است.

ناله هایی پر هوس که شب هنگام از زبان شاخه ها شنیده می شود؟ این ها مرا چنین به خواندن سرود شب و امی دارند.

عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للتعریب:  - 21
«برترین نعمتها سالمتی بدنها است و برتر از آن تقواي دلها!»

أفضل الّنعم صّحۀ األبدان و أفضل منها تقوي القلوب! أفضل نعمۀ صّحۀ الجسوم و األفضل التقوي القلوب!

کان أفضل الّنعمات سالمۀ األجسام و أفضل منه تقوي القلوب! إّن الّسالمۀ البدنّیۀ هی الّنعمۀ الُحسنی و تقوي القلوب أکبرها!
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َعیِّن العبارَة الّتی ما  جاء فیها المفعول: - 22

َأَحبُّ عباِد اِهللا إلَی اِهللا َأْنَفُعُهم لِعباِدِه.  َفَأْنَزَل اُهللا سکیَنَتُه َعَلی َرسولِِه و َعَلی اْلمؤمنیَن. 

َأْعَلُم النِّاس، َمْن َجَمَع ِعْلَم النِّاس إلی ِعْلِمِه.  ْن ُخُلقِی. ْنَت َخْلقِی، َفَحسِّ اللُهمَّ َکما َحسَّ

ِن اَألَصحَّ فی ترجمِۀ العبارة التالیۀ:  َعیِّ - 23
«اَألْفَضل للّطالب َأْن َیْنَتِخب فرعه الجامعی بدّقۀ حتی ال  یندم فی المستقبل!»

دانش آموز باید رشتۀ دانشگاهی خود را با دّقت انتخاب کند که بعداً پشیمان نشود!

دانش آموز خوب، رشتۀ دانشگاهی خود را دقیق انتخاب می کند که در آینده دچار پشیمانی نشود! 

بهتر براي دانش آموز این است که رشتۀ دانشگاهی خود را با دّقت انتخاب کند تا در آینده پشیمان نشود! 

براي هر دانش آموزي بهتر این است که رشتۀ دانشگاهی خود را دقیقًا انتخاب نماید تا بعداً دچار پشیمانی نشود! 

َعیِّن الَخَطأ َعِن الَمَحلِّ اإلعرابّی للکلمات الّتی ُاشیر إلیها بخّط. - 24

إذا َمَلَک األراِذُل َهَلَک اَألفاِضُل: خبر ًة: مفعول ماِء ماًء َفُتْصِبُح األرُض ُمْخَضرَّ َأْنَزَل ِمَن السَّ

َأْعَلُم النِّاس، َمْن َجَمَع ِعْلَم النِّاس إلی ِعْلِمِه: مضاف الیه أْفَضُل اَألْعماِل اْلَکْسُب ِمَن اْلَحالِل: خبر

َعیِّن ما  لَْیَس فیه اسم التفضیل: - 25

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

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

َعیِّن ما فیه اسُم المکان: - 26

ُم التالمیذ الناجحیَن بالَمْرَحَمۀ.  َأْکَرَم الُمَعلِّ فی بالِدنا مالعب جمیلۀ وسیعۀ.  «لَْیَلُۀ اْلَقْدِرَخْیٌر ِمن َأْلِف َشْهٍر»  ْعُی لَِمْعِرفِۀ َأسراِر اآلَخریَن َأمٌر جمیٌل.  السَّ

َعیِّن عبارًة ما  جاَء فیها اسم المکان: - 27

شاَرْکنا فی محاِفل عدیدٍة فی مدارس مختلفٍۀ!  ال  َتْطُلِب العلم لِلوصوِل إلی َمناِصب ُدْنَیویَّۀ! 

اِْصِبْر عنَد ُمواَجَهۀ الَمشاِکِل.  ُهَو ُیَفتُِّش َعْن َموِضِع الشمس فی السماء! 

« نِّ عیِّن األنسب فی مفهوم اآلیۀ الشریفۀ :«یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اْجَتِنبوا َکثیرًا ِمَن الظَّ - 28

زمانه در دلم افکند بد گمانی را   من از صبا و چمن بد گمان نمی گشتم

موجب بُعد از خدا گردد تو را بدگمانی در حق مرد خدا

چو خون در هر رگی باید دواند این بدگمانی را   ز شیطان بدگمان بودن نوید نیک فرجامی است   

بداندیش را بی گمان ، بد رسد   چنین باشد انجام ِکرداِر بد  

حیح عن اعراب الَکلمۀ الّتی ُاشیر الیها بخّط؟ «المؤمنوَن یسَعوَن فی الّدفاع َعن ُمجتمِعِهم الّصالح»: ما هو الصَّ - 29

نعٌت و مجرور فاعل و مرفوع مضاف الیه و مجرور مفعوٌل به و منصوب

- أکِمل الَفراغ: «ثمانیٌۀ َو ثالثوَن ناِقص أحد عشر ُیساوي .................. !» 30

 سبعۀ و ِعشریَن   َسبعَۀ َعَشَر   َخمسیَن   خمسۀ و ِعشریَن  

ا أن َتجعل عدّوك صدیقًا، و األجمُل منه هو أّال َتفتَح بّوابۀ قلبک للعداوة، بل ُتسبِّب تحویلها إلی صداقٍۀ!»: هذا جمیٌل جد» - 31

ا زیباست که دشمنت را دوست بگردانی، و زیباتر این بود که دروازة قلب خود را براي دشمن نگشایی، بلکه باعث تحّول آن به دوستی بشوي!  این جد

این بسیار زیباست که دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر از آن اینست که دروازة قلبت را براي دشمنی نگشایی، بلکه سبب تبدیل آن به دوستی بشوي! 

ا که دشمن را دوست خود گردانده اي، و زیباتر از آن اینکه دروازة قلب خود را به روي دشمنی باز نکرده اي، تا سبب شوي دوستی به دشمنی تحّول پیدا کند!  این زیباست جد

این چقدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده اي، اما زیباتر این است که دروازة قلبت را براي دشمنی باز نکنی، بلکه سبب شوي آن دشمنی به دوستی تبدیل شود!

عیِّن ما لیس فیه اسم المکان: - 32

فی مدارس بلدنا صفوف کثیرة للدراسۀ.   أطالع دروسی فی مکاتب جامعتی.  

هو یعمل فی هذا المصنع الجمیل.   معرفۀ اهللا و المجاهدة فی سبیله أنفع المعارف.  
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عیِّن الکلمۀ الغریبۀ فی المجموعۀ التالیۀ: - 33

آِخر   أهّم   أغلی   َأعلم  

عّین اسم المکان لیس مجرورًا بحرف الجّر: - 34

کان العاِمل یشتغل فی أحد المصانع سنویا!   عبین فی المطار!   یشّجع الناس الالَّ

کثیر من الّناس َیْذهبون إلی موقف الحافلۀ فی الیوم!   تناولُت غداء فی مطبخ صدیقی تناوًال!  

فی أّي العبارة ما جاء إسم المکان؟  - 35

قرأ التلمیذ إنشائه تحت عنوان «فی محضر المعلِّم»!   اِجتمع الّطالب فی قاعۀ المدرسۀ لتشجیع زمالئی!  

کان مبدأ کتابۀ مقالتی حول دروسی قبل یومین!   یبقی الُمحسن َحیا و إن نُقل َمنازل األموات!  

عّین الخطأ: - 36

م اهللا تعالی: اإلستهزاء باآلخرین و تسمّیتهم باألسماء القبیحۀ: مزید ثالثی و مصدره تحریم / مصدر من باب اِستفعال   فقد َحرَّ

الیغتْب الّناس و هی ِمن أهّم أسباب قطع الّتواصل بینهم: فعل نهی / اسم تفضیل 

ریَن ُسورة الحجرات بِسورة األخالق: فعل ماضی و معلوم / اسم فاعل ِمن فعل مزید   َسّمی بَعُض الُمفسِّ

س: و هو ِمن کبائر الّذنوب فی َمکَتبنا: اسم تفضیل و مفرده أکبر / اسم مکان التَّجسُّ

«قد نَذهُب إلی َمتجر أحد األصدقاء لِشراء بعض الوسائل ألنّه قد َأعطانا التَّخفیض دائمًا !»: - 37

گاهی براي خرید برخی وسائل به فروشگاه یکی از دوستانمان می  رویم زیرا همیشه به ما تخفیف می دهد!

براي خریدن بعضی از وسائلمان شاید به مغازة یکی از دوستان برویم زیرا او همیشه به ما تخفیف داده است!

براي خرید برخی وسائل قطعًا به فروشگاه یکی از دوستان می رویم چرا که او همیشه به ما تخفیف می دهد!

براي خریدن برخی وسائل، گاهی به مغازة یکی از دوستان می رویم زیرا همیشه به ما تخفیف داده است! 

عیِّن ما فیه اسم التفضیل: - 38

موا ألنفِسکم ِمن خیٍر تجدوه عند اهللا!   ما ُتقدِّ ال خیَر لنا فی ُمصاحبۀ اإلنسان الکّذاب!  

  ! لها إلی شرٍّ َجعل اُهللا فی کّل نعمۀ خیراً إْن لم نُبدِّ ز نفَسک لِشّر األشیاء و علیک أن َترجو خیَرها!   جهِّ

عّیّن ما لیس فیه اسم التفضیل: - 39

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

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

عیِّن الّصحیح: - 40

خیُر إخوانی َمن أقرب إلّی مّنی: بهترین برادرانم نزدیکترین کس به من هستند! 

اِعلم أّن أقوي سالِحک قدرُة الکالم ولیُِّنه: می دانم که نیرومندترین سالح تو، قدرت سخنان و نرمی آن است! 

أکبُر الغنی الَیأُس عّما فی أیدي الّناس: بزرگترین بی نیازي ناامیدي از چیزي است که در دستان مردم است! 

أنت أعلی و ُخلقک الحسُن أثقل شیء فی المیزان: تو بلندمرتبه ترینی و اخالق نیک سنگین ترین چیز در ترازوي توي است! 

همه ي موارد زیر از نشانه هاي محتوایی و معنایی اعجاز قرآن کریم می باشند، به جز: - 41

رسایی در معنا با وجود ایجاز و اختصار انسجام درونی، در عین نزول تدریجی

تأثیرناپذیري و تبعیت نکردن از فرهنگ و عقاید زمانه جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم

افترا زنندگان به وحی الهی براي به کرسی نشاندن ادعاي خود از سوي قرآن دعوت به چه امري شده اند و ناتوانی همیشگی آنان را کدام جمله رقم - 42
می زند؟

 «فاتوا بسورة مثله» - «بعضهم لبعض ظهیراً»   «فاتوا بسورة مثله» - «ال یأتون بمثله»  

 «اجتمعت االنس و الجن» - «بعضهم لبعض ظهیراً»   «اجتمعت االنس و الجن» - «ال یأتون بمثله»  
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اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) در مورد چه چیز اختالف ایجاد کردند و قرآن کریم علت این اختالف را چگونه ترسیم کرده است؟ - 43

ادیان الهی - رشک و حسدي که ناشی از جهل و ناآگاهی آنان بود.  ادیان الهی - تجاوز از مرزهاي حق و رشک و حسدي که در میانشان بود. 

دین اسالم - رشک و حسدي که ناشی از جهل و ناآگاهی آنان بود.  دین اسالم - تجاوز از مرزهاي حق و رشک و حسدي که در میانشان بود. 

سرمایه هاي ویژه در وجود انسان علت به وجود آمدن کدام یک از نیازهاي انسان است و خداوند براساس کدام صفت به آن ها پاسخ داده است؟ - 44

نیازهاي برتر و طبیعی - عادل نیازهاي برتر و طبیعی - حکیم نیازهاي بنیادین - عادل نیازهاي بنیادین - حکیم

با دقت در کدام آیۀ شریفه، فراگیر بودن پیام «هل من مبارز؟» در بین مخلوقات، از جانب قرآن کریم، مفهوم می گردد؟ - 45

 «أفال یتدبّرون القرآن و لو کان من عند َغیِر اهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا»   «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن»  

 «أم یقولون افتراُه قل فأتوا بسورة مثله»   «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان»  

در برنامۀ اسالم دستیابی به ایمان قلبی معلول چیست؟ - 46

اندیشه در خداي یگانه و دوري از شرك  اندیشه در خود و جهان هستی 

عادالنه دیدن نظام هستی  توجه به سراي آخرت و پاداش و حسابرسی عادالنه 

تعالیم انبیا در چه اموري با یکدیگر تفاوت داشته است و منشاء و علت این تفاوت ها چیست؟ - 47

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

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

الزمۀ ماندگاري یک پیام چیست و فراموشی تعلیمات انبیاء معلول چیست؟ - 48

تبلیغ دائمی و مستمر - عدم تبلیغ دائمی و مستمر  تبلیغ دائمی و مستمر - عدم کتابت 

متناسب بودن با ویژگی هاي فطري - عدم تبلیغ دائمی و مستمر متناسب بودن با ویژگی هاي فطري - عدم کتابت

در صورت نزول برنامۀ جاودانه فالح و رستگاري بشر بر انسان نخستین، محتواي کدام حدیث شریف نبوي، زیر سوال می رفت و شخص رها کنندة تنها - 49
برنامۀ اطمینان بخش الهی، دچار چه عقوبتی خواهد شد؟

«الَضَرَر َو الِضراَر فى االسالم» ــ «َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه َولَْو َکاَن بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهیًرا»   

«الَضَرَر َو الِضراَر فى االسالم» ــ «َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسریَن»   

َم النَّاس على َقدِر ُعقولِِهم» ــ «َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه َولَْو َکاَن بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهیًرا»   «اُِمرنا أن نُکلِّ

َم النَّاس على َقدِر ُعقولِِهم» ــ «َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسریَن»  «اُِمرنا أن نُکلِّ

اگر حق تعالی یک برنامۀ کلی به انسان ها عنایت کرده تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است برساند، به سبب کدام است و تبلیغ - 50
دائمی و مستمر یک پیام مسبّب چیست؟

دین واحد و مشترك پیامبران الهی ــ  استقرار و ماندگاري آن پیام

دین واحد و مشترك پیامبران الهی ــ ناظر بر واحد بودن محتواي اصلی دعوت پیامبران

ویژگی هاي فطري مشترك در انسان ها ــ  استقرار و ماندگاري آن پیام

ویژگی هاي فطري مشترك در انسان ها ــ ناظر بر واحد بودن محتواي اصلی دعوت پیامبران

با تفکر در کدام یک از گزینه هاي زیر، انسان راه صحیح زندگی را می  یابد و این موضوع بیانگر چیست؟ - 51

پیام الهی – تقدم به کارگیري عقل بر مسیر هدایت الهی چگونه زیستن – تقدم به کارگیري عقل بر مسیر هدایت الهی

چگونه زیستن – تقدم مسیر هدایت الهی بر به کارگیري عقل پیام الهی – تقدم مسیر هدایت الهی بر به کارگیري عقل

کدام جهت اعجاز قرآن نشان می دهد که از قلم هیچ دانشمندي تراوش نکرده است و اصالح جامعه ، مربوط به کدام جنبۀ آن است؟ - 52

محتوایی - انسجام درونی در عین نزول تدریجی لفظی - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

محتوایی - تاثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت لفظی - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت
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بر»  در کدام آیه بیان شده است و به الحات و تواصوا بالَحق و تواَصوا بالصِّ مفهوم نزدیک به آیات  «والَعصر، ِاّن االنسان لَفی ُخسٍر، ِاّال الذین آمنوا و َعملوا الصِّ - 53

پاسخ دادن مؤمنان به کدام نیاز برتر اشاره می کنند؟

سول»  - کشف راه درست زندگی  «لُِنحیَی بِِه بَلَدًة میتًا»  - کشف راه درست زندگی  «یا اّیها الذین آمنوا استجیبو ِهللاّ و للرَّ

ۀ»  - درك آیندة خویش  «و َجَعلنا ِمَن الماِء ُکلَّ شیٍء َحٍی»  - درك آیندة خویش  «ُرُسًال ُمبشریَن و منذریَن لِئًال یکوَن لِلناس َعَلی اِهللا ُحجَّ

با کنار هم قرار گرفتن دو عامل .................. و .................. می توان به پاسخ سؤاالت اساسی دست یافت. اما انسان به دلیل دارا بودن .................. - 54
می تواند راه هاي دیگري را نیز برگزیند، ولی انتخاب هر برنامه اي مغایر با اسالم، انسان را در زمرة .................. قرار می دهد.

قرآن - عترت - ویژگی هاي ممتاز - گناهکاران  عقل - وحی - اختیار - گناهکاران 

عقل - وحی - اختیار - زیانکاران  قرآن - عترت - ویژگی هاي ممتاز - زیانکاران  

«ریشۀ پیدایش ادیان مختلف» از دقت در پیام آیۀ شریفۀ .................. به دست می آید و اگر بگوییم: «هر پیامبري دین الهی را متناسب با زبان خاصی - 55
براي مردم زمان خود تبلیغ می کند»، به .................. اشاره کرده ایم.

قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند - استمرار و پیوستگی در دعوت 

قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

خداوند از دین برایتان همان را تشریح کرد که نوح را بدان سفارش کرد - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

خداوند از دین برایتان همان را تشریح کرد که نوح را بدان سفارش کرد - استمرار و پیوستگی در دعوت 

اگر بخواهیم عبارت «راه و روشی که خداوند براي زندگی انسان ها برگزیده، همان دین الهی است که بدان اسالم می گویند.» را با تمسک به کالم وحی - 56
مستند کنیم، از کدام گزینه مدد می جوییم؟

«دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.» 

«اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند، مگر پس از آن که به حقانیت آن آگاه شدند.» 

«ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست و مسلمان بود.» 

«رسوالنی را فرستاد، بشارت دهنده و بیم دهنده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، براي مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشند.» 

برعهده گرفتن هدایت انسان از کدام صفات باري تعالی نشأت می گیرد و کدام عبارت شریفه مؤید ریشۀ نام گذاري دین واحد به اسالم است؟ - 57

لطف و رحمت - «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود...» 

علم و مغفرت - «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود...» 

لطف و رحمت - «(این دین)، آیین پدرتان ابراهیم است ...» 

علم و مغفرت - «(این دین)، آیین پدرتان ابراهیم است...» 

با توجه به آیۀ شریفۀ «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله» کدام مطلب براي همیشه از شکاکان الهی بودن - 58
قرآن سلب شده است؟

قدرت و توان آوردن کتابی مانند قرآن  تقوا و پرهیز از نافرمانی خداوند 

قدرت و توان آوردن سوره اي مانند قرآن  راستگو بودن در ادعاهایشان 

اندیشمندان اسالمی، از چه روي نام معجزه را بر کارهاي خارق العادة پیامبران گذارده اند و ویژگی اختصاصی که معجزة خاتم پیامبران باید داشته - 59
باشد، کدام است؟

اعجاز و تعجب مردم در برابر وقوع آن - اعتراف مردم زمانۀ پیامبر به فوق توان بشري بودن آن

آشکار شدن ناتوانی و عدم قدرت دیگران در برابر آن - اعتراف مردم زمانۀ پیامبر به فوق توان بشري بودن آن

اعجاز و تعجب مردم در برابر وقوع آن - تأیید اعجاز آن از سوي آیندگان

آشکار شدن ناتوانی و عدم قدرت دیگران در برابر آن - تأیید اعجاز آن از سوي آیندگان
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عاقبت تالش مخالفان سرسخت اسالم در مواجهه با سنت تحدي کدام است و متن هاي ارائه شده در برابر قرآن چه سرنوشتی پیدا کرده  است ؟ - 60

 «ال َیأتوَن بِمثِله َو لَو کاَن بَْعُضُهم لَِبعٍض َظهیراً» _ ممکن است براي افراد غیر متخصص بی عیب جلوه کند .

 «ال َیأتوَن بِمثِله َو لَو کاَن بَْعُضُهم لَِبعٍض َظهیراً» _ توسط هیچ فرد آگاه و نا آگاهی پذیرفته نمی شود . 

 «َأم َیُقولوَن افَتراُه ُقل َفأُتوا بُِسورٍة ِمثِله» _ ممکن است براي افراد غیر متخصص بی عیب جلوه کند .

 «َأم َیُقولوَن افَتراُه ُقل َفأُتوا بُِسورٍة ِمثِله» _ توسط هیچ فرد آگاه و نا آگاهی پذیرفته نمی شود .

61 - Before the match, everyone stood up and  ..................  the national anthem loudly and proudly.

rose rode swam sang

62 - Human languages are so different that a person may not understand someone from another 
..................  , country or continent at all.

region religion experience experiment

63 - She moved to the city to  .................. from the memory of her mother's death.

belong behave escape advise

64 - We have a  ..................  of strawberry jam.

bar bottle jar can

65 - 'Would you like  ..................  more coffee?' 'No, thank you. I've had  ..................  .'

much / enough any / lots of some / enough many / much

66 - I don't have  ..................  need to use my car in town when public transport is so good.

less fewer little much

67 - Which of the following sentences is grammatically correct?

She is going to the TV turn on. We can learn easily new languages.

We usually visit our grandmother on Fridays. My brother can speak fluently French.

68 - Be careful, there's  ..................  on the floor! Someone has broken the window.

some glass glasses a glass many glasses

69 - If you don't make a move, we'll miss our flight to London. There isn't  ..................  time to waste.

a lot of much many some

70 - Which of the following sentences is grammatically wrong?

I speak a little French. She has a few relatives living there.

We have a little knowledge of this subject. A few animal can survive in the desert.

71 - Body movement is a/an .................. of communication; it is in fact the unspoken element of

communication.

origin result means synonym

72 - If you just ..................   the great number of people who are leaving our town in search for a job
somewhere else, you may rightly conclude that our town has no future.

consider suggest suppose expect
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73 - Which sentence is grammatically WRONG?

The students need to read much books about history. Please buy a loaf of bread for breakfast. 

Children should drink a lot of milk. Could you please give me a glass of water? 

74 - Andrew: Really? That can't be  ..................  fun. 

Jessica: I'd like to get a job I can do in my spare time and earn  ..................  money. I've got  .................. 

ideas, but what do you think I should do?

many / some / a little much / a / a few much / some / a few many / a / a little 

75 - Scientists say that languages with fewer than 10 speakers are expected to .................. , when their

speakers die.

make up exist disappear give up 

76 - I hadn’t heard him speaking so angrily since our first few meetings and, to be quite .................. , it
made me worried.

honest normal popular recent

77 - The idea of doing homework at school was successful and I was ……………… with the students, the
parents, and the principal.

balanced popular social  generous

78 - The money we need for the new project is exactly .................. .

two millions and fifty-four thousand dollar two million and fifty four thousand dollars 

two million and fifty-four thousand dollar two million and fifty-four thousand dollars

79 - A: Steve, .................. fruit do you need for the party? 
         B: We need .................. oranges and .................. pineapple.

how much / a few / one how many / some / __ 

how much / a lot of / many how many / three / a

80 - How much .................. when you go shopping with your family members before Christmas?

do you usually spend money money do you usually spend

you usually spend money     usually money do you spend  

خطی که از نقاط  و  می گذرد با محورهاي مختصات چه مساحتی می سازد؟ - 81(−1, 1)(2, 2)

2
3

16
3

4
3

8
3

کدام یک از معادالت زیر به ازاي جمیع مقادیر  دو ریشه ي حقیقی منفی دارد؟ - 82k

+ kx + + 1 = 0x
2

k
2+ (k + 1)x + k − 2 = 0x

2

− ( + 1)x + = 0x
2

k
2

k
2+ ( + 3)x + + 2 = 0x

2
k

2
k

2

اگر   و  ریشه هاي معادله ي  باشند. حاصل  برابر است با: - 83αβ+ x − 3 = 0x2+ + +α3 β3 α2 β2

−3−636

معادله ي درجه ي دومی که ریشه هاي آن به ترتیب  واحد بیش تر از ریشه هاي معادله ي  باشد، کدام است؟ - 845m − 2x + 1 = 0x2

m − 2(1 + 4m)x + 11 = 0x2m − 2(1 + 5m)x + 25m + 11 = 0x2

m + 2(1 + 4m)x − 9 = 0x2m − 2(1 − 5m)x + 25m − 9 = 0x2
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اگر  و  ریشه هاي معادله ي  باشند. حاصل  کدام است؟ - 85αβ− 3x + 1 = 0x
2+

α

β

−−
√

β

α

−−
√

2√2 2√33 2√

در معادله ي درجه ي دوم  اگر مجموع ریشه ها برابر  باشد. ریشه ي کوچک تر کدام است؟ - 864 + kx = 21x
2−2

−7
2

7
2

3
2

−3
2

جواب معادلهي  با شرط این که  باشد، کدام است؟ - 87− =
x

a − x

a − x

x

a

x
a ≠ 0

a

3
a

2
2a
3

3a
2

نمودار تابع  از کدام نواحی می گذرد؟ - 88

سوم و چهارم اول و دوم دوم و چهارم اول و سوم

y = −3 + 4x − 3x2

منحنی به معادله ي   محور طولها را در  و  و محور عرضها را در  قطع کرده است. کمترین مقدار  کدام است؟ - 89y = a + bx+ cx2316y

−1−2−3−4

به ازاي کدام مقدار  ریشه هاي حقیقی معادله ي  معکوس یکدیگرند؟ - 90m(2 − m) + 3x + = 0x2 m2

1−1, 2−2−2, 1

نقطه ي  وسط قطر مربعی است که یک ضلع آن منطبق بر خط به معادله  است. مساحت این مربع، کدام است؟ - 91A(3, −1)2y–x = 5

40457580

فاصلۀ خطی که دو نقطۀ   و  را به هم وصل می کند از خطی که دو نقطۀ   و  را به هم وصل می کند، کدام است؟ - 92A
∣

∣
∣

0
0

B
∣

∣
∣
1
1

C
∣

∣
∣
1
3

D
∣

∣
∣
2
4

212√2 2√

اگر   و   معادالت اضالع یک مستطیل باشند، اندازه ي قطر این مستطیل کدام است؟ - 93|y| = 4|x| = 2

4 5√70
−−

√2 5√2 10
−−

√

اگر  و  ریشه هاي معادلۀ  باشد، حاصلضرب آنها کدام است؟ - 94αβ7(x + ) = 9 + 2 +
1
x

x2 2
x2

5
2

1−
5
2

−1

اگر  ریشه ي معادله ي   باشد   کدام است؟ - 95

- + - +

a+ = 1
x

+ 1x + 1− −−−−√

x

− 1x + 1− −−−−√
16 + 4aa2

3366

اگر   ریشه ي معادله ي   حاصل   کدام گزینه است؟ - 96α= +x + x − 2
− −−−−

√
− −−−−−−−−−

√5 2 − x
− −−−−

√4 2x − 2
− −−−−−

√5+α5 α3

10203040

، نقطه ي است.  کدام است؟ تصویر نقطه ي  بر روي خط  - 97A(−3, 2)L : 3y − 2x + 1 = 0B(a, b)a + b

12−1−2

معادلۀ  چند ریشۀ متمایز دارد؟ - 98

صفر 

− =
1

+ x + 1x2

1
− x + 1x2

+ 1x2

+ + 1x2 x2

123
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( اگر تساوي  به ازاي همه مقادیر  برقرار باشد، کدام گزینه نتیجه می شود؟ ( - 99= +
1
+ 1x3

ax + b

− x + 1x2

c

x + 1
xx ≠ −1

b + c = 1b − c = 02b = c3b = c

دو سر قطر یک مربع روي دو خط  است. مساحت کوچک ترین مربع ممکن چقدر است؟ - 100{2x − 4y + 5 = 0
x − 2y + 3 = 0

1
4

1
10

1
20

1
40

اگر  و  ریشه هاي معادلۀ  باشند، حاصل  کدام است؟ - 101αβ− 2x − 5 = 0x
2+ 28βα

4

99100101102

y

x

 

اگر نمودار تابع  به شکل روبه رو باشد، محدودة  کدام است؟ - 102f(x) = a − 4x + a − 3x2a

(0, 4)

(3, 4)

(−1, 4)

(−1, 0)

 

2

2

نمودار تابع  در شکل مقابل رسم شده است. مقدار  کدام است؟ - 103f(x) = a + bxx2f(ab)

3
2

−
3
2

−
5
2

−2

تابع  محور طول ها را در سه نقطه قطع می کند. اگر مجموع مربعات طول نقاط تالقی تابع  با - 104

ها برابر  باشد، قدرمطلق تفاضل مقادیر ممکن براي  کدام است؟ محور 

f(x) = (x − 1)( − 2mx − m − 1)x
2f(x)

x9m

3
2

5
2

7
2

9
2

، از هر چهار ناحیۀ محورهاي مختصات عبور کند، آن گاه حدود تغییرات  چگونه در صورتی که منحنی تابع   - 105

است؟

 یا 

y = 3 + 2ax + a +x
2 10

3
a

a < −2a > 5a < −
10
3

a > −
10
3

−2 < a < 5

با غیر فعال شدن اعصاب سمپاتیک، بدن انسان به .................. تمایل پیدا می کند. - 106

افزایش برون ده قلبی افزایش خون رسانی به عضالت اسکلتی

کاهش تعداد حرکات تنفسی  کاهش فعالیت روده

در ..................، مغز نقشی ندارد. - 107

ترشحات غدد معده بعد از خوردن غذا افزایش انقباض ماهیچهي حلقوي روده

افزایش تعداد ضربان قلب در فعالیتهاي ورزشی استراحت ماهیچهي سه سر بازو در انعکاس عقب کشیدن دست 
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کدام یک   موارد از گزینه هاي زیر در ارتباط با دستگاه عصبی خود مختار می باشند؟  - 108
الف) افزایش جریان خون به ماهیچه هاي اسکلتی 

ب) ترشح لیزوزیم 
ج) تنظیم انقباض ماهیچه هاي قلبی 

د) انعکاس عقب کشیدن دست

الف و ب و ج و د  ب و ج  الف و ب و ج  الف و د 

سلول .................. همواره .................. است. - 109

پس سیناپسی - نورون حرکتی  پیش سیناپسی - نورون حسی  

نورون رابط - سلول پس سیناپسی  نورون رابط - در دستگاه عصبی مرکزي 

}
C

F

D E
B

A
}

با توجه به شکل مقابل .................. . - 110

 برخالف  رشتۀ عصبی محسوب می شود.

جهت حرکت پیام از  به سمت  می باشد.

 فاقد پمپ سدیم - پتاسیم می باشد.

 همانند  در تبادل یون ها در پتانسیل عمل نقش دارد. 

AC

FA

D

ED

کدام جمله نادرستی را بیان می کند؟ - 111

بخشی از دندریت که درون پوشش گیرندة فشار قرار دارد داراي غالف میلین است.

گیرنده اي که داراي پوششی چند الیه وانعطاف پذیر است می تواند درون بافت چربی قرار داشته باشد. 

محرك مشابهی وجود ندارد که سبب تغییر پتانسیل الکتریکی گیرنده هاي پوست و سرخرگ ها شود. 

درون زردپی گیرنده هایی وجود دارد که مشابه آن در کپسول مفصلی نیز وجود دارد.

در زمانی که اختالف پتانسیل بین دو غشا صفر باشد، .................. - 112

به طور قطع می توان گفت کانال هاي دریچه دارسدیمی باز هستند. به طور قطع می توان گفت کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز هستند. 

پمپ سدیم و پتاسیم بیشترین فعالیت خود را دارد. می تواند غشا به یون سدیم نفوذپذیرتر از یون پتاسیم باشد.

کدام گزینه  نادرست است؟ - 113

طی پتانسیل عمل اختالف پتانسیل دو سمت غشا به صورت ناگهانی تغییر می کند.

طی پتانسیل عمل در زمان کوتاهی، پتانسیل داخل نورون نسبت به خارج مثبت تر می شود.

به حرکت پتانسیل عمل در طول یک نورون، هدایت پیام عصبی می گویند.

در انتهاي پتانسیل عمل داخل سلول نسبت به بیرون آن مثبت تر است. 

 
-70

30
0

+

A

B

C

D

- با توجه به شکل، در کدام مرحله بیشترین فشار اسمزي درون سلول وجود دارد؟ 114

در نقطۀ  در نقطۀ 

در نقطۀ  در نقطۀ 

AB

CD

بخش خاکستري مغز  .................. بخش خاکستري نخاع .................. - 115

برخالف- فقط در سطح خارجی مغز دیده می شود. همانند - محل تجمع جسم سلولی و رشته هاي عصبی بلند است. 

همانند - در آن یاخته هاي غیر عصبی دیده نمی شود. برخالف - به پرده هاي مننژ نزدیک تر است. 
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- کدام جمله نادرست است؟ 116

خارجی ترین پرده ضخیم ترین پرده است.

الیۀ داخلی پردة مننژ با داخلی ترین بخش مغز در تماس است.

الیۀ میانی پردة مننژ داراي برجستگی هاي ریز تار مانندي است که در تماس با پردة داخلی مننژ است.

هر سه پردة مننژ، از بافت پیوندي هستند.

زمانی که از سطح باالیی به مغز نگاه می کنیم، لوبی که .................. را نمی بینیم. - 117

پشت لوب آهیانه قرار گرفته است. در دو طرف شیار بین دو نیمکره ( طولی) قرار دارد.

مرز مشترك با مخچه و سه لوب دیگر هر نیمکره دارد. در جلوي شیار مرکزي قرار گرفته است.

.................. که در تبدیل حافظۀ کوتاه مدت به بلند مدت نقش دارد .................. - 118

هیپوکامپ - در ارتباط نزدیک با لوب هاي بویایی. لیمبیک - با بصل النخاع، تاالموس و هیپوتاالموس در ارتباط است.

لیمبیک - یکی از سامانه هاي آن، لوب هاي بویایی است. هیپوکامپ - در احساساتی مانند ترس، خشم و لذت نیز نقش ایفا می کند.

کدام جمله در مورد بطن هاي درون مغز صحیح است؟ - 119

بطن سوم در زیر رابط پینه اي، ولی در باالي رابط سه گوش قرار دارد.

بطن چهارم در بین بصل النخاع و مخچه قرار گرفته است.

بطن هاي جانبی یک و دو، درون قشر مخ قرار دارند و درون آن ها اجسام مخطط قرار دارد.

 در تشریح مغز گوسفند، بطن هاي مغز بر خالف رابط هاي مغزي در مشاهده مغز از سطح پشتی، قابل مشاهده نیستند. 

در هیدر  .................. - 120

جهت حرکت مواد در کیسۀ گوارشی، یک طرفه می باشد.

همۀ سلول ها می توانند به طور مستقل اکسیژن را از محیط بگیرند. 

گره هاي عصبی در شبکه دیده می شود.

همۀ سلول هاي کیسۀ گوارشی مژك دارند و بعضی آنزیم هاي هیدرولیزکننده ترشح می کنند.

کدام جمله درست است؟ - 121

عالوه برپرده هاي مننژ، بافت پیوندي دیگري نیز از مغز و اعصاب مغزي محافظت می کند.

از سد خونی - مغزي، مواد اولیه مورد نیاز تنفس یاخته اي عبور می کند.

در نخاع، پرده هاي مننژ بر روي بخشی از نخاع که جسم یاخته اي زیاد دارد، قرار دارد. 

مغز برخالف نخاع داراي مویرگ هاي خونی فاقد منافذ یاخته اي است. 

کدام گزینه جملۀ زیر را به  درستی تکمیل می کند؟  - 122
«ناقل عصبی ..................»  

با ورود به یاختۀ پس سیناپسی، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر می دهد. 

باقی مانده در فضاي سیناپسی به وسیلۀ  یاختۀ پس سیناپسی دوباره جذب می شود یا توسط آنزیم ها تجزیه  شوند.

از یاخته پس سیناپسی، اگزوسیتوز می شود تا یاختۀ بعدي را فعال یا مهار کند. 

قطعًا سبب تغییر در نفوذپذیري غشاي یاختۀ پس  سیناپسی به یون ها می شود.
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چند مورد ، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 123
«در انعکاس عقب کشیدن دست بین پایانۀ آکسون نورون   .................. با ..................  سیناپس برقرار نمی شود.» 

الف) رابط - نورون حسی 
ب) حرکتی - سلول غیر عصبی 

ج) حسی - سلول غیر عصبی 
د)  حسی - حرکتی

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

سد خونی - مغزي  ..................  - 124

ترشح ماده مخاطی را برعهده دارد.  نوعی بافت پیوندي که مادة زمینه فراوان دارد. 

داراي یاخته هاي فاقد هسته است.  نوعی بافت پوششی است که مشابه آن در دیوارة حبابک وجود دارد. 

رشته هاي عصبی که دو نیمکرة مخ را به یکدیگر متصل می کنند ..................  - 125

بخش هایی هستند که نورون هاي آن ها فاقد جسم سلولی است. 

برخالف رشته هاي عصبی تشکیل دهندة درخت زندگی، داراي هدایت جهشی هستند. 

بخشی از قشر مخ محسوب می شوند.

در دو طرف خود داراي فضاهایی هستند که مویرگ هاي آن مایع مغزي نخاعی ترشح می کنند.

به طور معمول، طناب عصبی در انسان ..................   - 126

باعث ارتباط مغز و دستگاه عصبی مرکزي می شود.

از بصل النخاع تا دومین مهرة کمر امتداد می یابد.

شامل  عصب است که درون آن برخی پیام هاي عصبی به دستگاه عصبی نزدیک و بعضی دور می شوند.

تنها به انتقال پیام هاي عصبی می پردازد.

31

کدام جمله بدرستی بیان نشده است؟  - 127
وقتی که فعالیت اعصاب سمپاتیک در بدن توقف یابد، .................. روي می دهد.

افزایش فاصلۀ بین امواج  تا  در نوار قلب  افزایش برون ده قلبی 

کاهش تعداد حرکات تنفسی  کاهش فشار خون 

PQ

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  - 128
«هر نوع مولکول مرتبط با انتقال پیام که در فضاي سیناپسی وجود دارد،  .................. »

در پی اتصال به گیرندة خود در یاختۀ هدف، باعث تغییر در پتانسیل الکتریکی غشاي نورون می شود.

به کمک مصرف انرژي  در جسم یاخته اي نورون (هاي) پس سیناپسی ساخته شده است. 

در تسهیل انتقال پیام عصبی بین یاخته هاي پیش سیناپسی و پس سیناپسی نقش دارند. 

بروز تغییر در میزان طبیعی آن ها، از دالیل بیماري و اختالل در کار دستگاه عصبی است. 

ATP

کدام عبارت، در مورد همۀ جانورانی صادق است که بهترین شرایط ایمنی و تغذیه اي براي جنین آن ها مهیا گشته است؟ - 129

هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار مثبت به شش هاي آن ها وارد می شود.

بخش جلویی طناب عصبی شکمی آن ها، برجسته شده و مغز را تشکیل داده است. 

شبکه هاي مویرگی ترشح کنندة مایع مغزي - نخاعی، فقط در خارج از بطن هاي  و  مغز آن ها قرار دارد. 

ویژگی ساختار قلب آن ها به ترتیبی است که حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند.

12

هر یک از یاخته هاي بافت عصبی مغز انسان که داراي چندین رشتۀ حامل پیام به جسم یاخته اي است؛ .................. - 130

دندریت هایی کوتاه تر از آکسون خود دارد.  در اعصاب مرتبط با نخاع قابل مشاهده است. 

پیام ها را از بخش مرکزي دستگاه عصبی به سوي اندام ها می برد.  در اثر ابتال به مالتیپل اسکلروزیس دچار اختالل در عملکرد مى شود. 
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به هنگام ثبت منحنى پتانسیل الکتریکى دو سوى غشا یاختۀ عصبی، .................. - 131

هر زمانى که پتانسیل بیرون یاخته نسبت به درون منفى باشد، یاختۀ عصبى به طریقى تحریک شده است. 

، پمپ هاى غشایى شروع به افزودن بر میزان فسفات آزاد میان یاخته می کنند.  پس از رسیدن اختالف پتانسیل دو سوى غشا به 

کانال هاى دریچه دار غشا یاخته نیز مى توانند یون هاى مثبت و منفى مربوط به پتانسیل عمل را بدون مصرف انرژى جابجا کنند. 

با فعالیت بیشتر پمپ هاى سدیم - پتاسیم، خروج گروهی از یون ها منجر به رسیدن یاخته به پتانسیل آرامش مى شود. 

−70

بعضی از تارهاي عصبی که به  دستگاه عصبی پیکري تعلق دارند، می توانند .................. - 132

اطالعات اندام هاي حسی را به دستگاه عصبی مرکزي منتقل نمایند. به کمک پمپ سدیم ـ پتاسیم غشاي خود، به پتانسیل آرامش دست یابند.

به واسطۀ فّعالیّت نوعی سلول هاي عصبی عایق بندي شوند. پیام هاي عصبی را از جسم سلولی تا انتهاي خود هدایت کنند.

- ..................  به طور معمول  .................. 133

بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی که کار ماهیچه هاي غیر ارادي و غده ها را تنظیم می کند ـ همیشه فّعال نیست.

بخشی از دستگاه عصبی خودمختار که فشار خون را کاهش می دهد ـ در هنگام هیجان فّعال نیست.

دو بخش دستگاه عصبی پیکري ـ برخالف یکدیگر کار می کنند.

دو بخش دستگاه عصبی خودمختار ـ در شرایط مختلف فّعالیّت هاي حیاتی بدن را تنظیم می کنند.

چند عبارت جملۀ زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟  - 134
«هر ناقل عصبی که باعث تغییر پتانسیل الکتریکی یک نورون می شود به طور قطع  .................. » 

الف) می تواند با ورود به یاختۀ پس سیناپسی سبب تغییر در فعالیت الکتریکی آن گردد. 
ب) با باز کردن کانال هاي دریچه دار سدیمی، سبب ایجاد پتانسیل عمل می شود. 

ج) از انتهاي آکسون نورون پیش سیناپسی آن آزاد شده است. 
د) توسط آنزیم هایی در فضاي سیناپسی تجزیه می شود.

1234

امکان ندارد ..................  صورت گیرد. - 135

انتقال پیام عصبی از دندریت به جسم سلولی هدایت پیام عصبی بدون غالف میلین

انتقال پیام عصبی از آکسون به جسم سلولی هدایت پیام عصبی به صورت جهشی

درجانوري که ساده ترین ساختار عصبی دارد  .................. - 136

حفره گوارشی آن می تواند نقش گردش خون در کرم خاکی را ایفا کند.

در ساختار تنفسی آن تبادل گازهاي تنفسی به روش انتشار صورت می گیرد.

در ساختار بدن آن، ناقل عصبی فقط ارتباط یک نوع سلول را برقرار می کند.

همۀ سلول هاي آن با عمل آندوسیتوز در واکوئل هاي خود، گوارش درون سلول انجام می دهد.

یک ناقل عصبی بازدارنده قطعًا  .................. - 137

سبب تغییر شکل نوعی پروتئین کانالی در غشاي سلول پس سیناپسی می شود. کانال هاي دریچه دار سدیمی را در غشاي سلول پس سیناپسی باز می کند.

پتانسیل غشاي سلول پس سیناپسی را تغییر نمی دهد. با جذب دوباره، به سلول پس سیناپسی بازگردانده می شود.

گیرنده هاي حسی، همگی  .................. - 138

وضعیت بدن را ابتدا به نخاع و سپس به مغز اطالع می دهند. از طریق ریشه هاي شکمی نخاع با مغز در ارتباط هستند.

توسط پوششی از بافت پیوندي احاطه شده اند و سازش پذیر هستند. اطالعاتی درباره محرك ها جمع آوري و به دستگاه عصبی مرکزي می فرستند.
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هر گیرنده حواس پیکري .................. - 139

که با محرك هاي مختلف تحریک می شود وقتی مدتی در معرض محرك ثابت قرار می گیرد پیام عصبی کمتري ایجاد می کند.

که در الیه پیوندي متراکم  پوست دیده می شود واجد پوشش پیوندي در اطراف خود است.

که به تغییر طول ماهیچه حساس است به صورت مارپیچی اطراف زردپی یا درون ماهیچه قرار گرفته است.

که با انواع محرك هاي شدید تحریک می شود، در دیواره سرخرگ ها می تواند وجود داشته باشد.

کدام یک از عبارات زیرجمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در انعکاس عقب کشیدن دست .................. » - 140

هر یاخته اي که ناقل عصبی بر آن اثر کند قطعا ناقل عصبی آزاد می کند.

در بخش خاکستري نخاع، هر یاخته اي که پتانسیل پس سیناپسی آن تغییر کرده باشد، قطعا ناقل  تحریکی برآن اثر کرده است.

تعداد سیناپس تحریکی در بخش مرکزي نخاع با انواع نورون هاي شرکت کننده در کل انعکاس برابر است.

تعداد نورون هایی که پتانسیل نورون هاي رابط را تغییر می دهند بیشتر از سیناپس هایی است که ناقل آزاد نمی کند.

کدام گزینه در ارتباط با گیرنده هاي حواس پیکري نادرست است؟ - 141

گیرنده هاي مرتبط با هیپوتاالموس در تنظیم تب، در برخی سرخرگ هاي بزرگ و پوست جاي دارند.  

ترکیب ایجاد شده در فعالیت بی هوازي ماهیچه توأم، گیرنده هاي حسی فاقد سازش را تحریک می کند.

در ماهیچه سه سربازو، گیرنده هاي حسی حساس به طول ماهیچه در بیش از یک ناحیه قرار دارند.  

در نتیجۀ سازِش برخی از آن ها، در طول نورون حسی عصب، پتانسیل عمل کمتري در گره رانویه ایجاد می شود.  

امکان وجود کدام دو مورد زیر با یکدیگر در یک جانور بی مهره دور از انتظار نیست؟ - 142

تنفس پوستی و سازوکار تهویه اي پمپ فشار مثبت لوله هاي مالپیگی و بندارة مویرگی

سامانه گردش خون مضاعف و طناب عصبی شکمی دستگاه عصبی محیطی و تبادل گازي از طریق سطح بدن

کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با گیرنده هایی که دستگاه عصبی همواره از آن ها اطالعات دریافت می کند، نادرست نمی باشد؟ - 143

فقط در پوست و سرخرگ ها دیده می شوند.

داراي انتهاي دندریتی پوشیده شده با بافت پیوندي هستند.

در صورت تغییر پتانسیل غشاي گیرنده هاي دما، این گیرنده ها می توانند تحریک شوند.

در حالت نشستن طوالنی مدت، مستقیما از آسیب نواحی تحت فشار جلوگیري می کنند.

کدام عبارت در ارتباط با هر یاخته اي که جزئی از بافت عصبی انسان می باشد، صحیح است؟ - 144

در افزایش سرعت هدایت پیام عصبی داراي نقش می باشد.   ممکن است با غالفی از جنس لیپید در تماس باشد.  

، گلوکز دریافت می کند. به منظور تولید و مصرف  ATPدر حفاظت از هم ایستایی سیتوپالسم نقش ندارند.  

هنگام پتانسیل عمل در یک گره رانویه، در لحظه اي که نمودار اختالف پتانسیل  میلی ولت را ثبت می کند به طور حتم .................. - 145

کانال هاي دریچه دار براي یک لحظه هیچ یونی را از خود عبور نمی دهند. 

یون هاي سدیم هم در جهت شیب غلظت و هم در خالف جهت آن، از غشا عبور می کنند.  

بالفاصله تعداد بار مثبت در آن گره رانویه از بیرون غشا کمتر می شود. 

بیشترین اختالف پتانسیل الکتریکی ممکن بین دو سوي غشاي نورون به ثبت رسیده است.

30

، بر یکدیگر وارد می کنند. اگر این دو ، نیروي  دو کرة فلزي مشابه داراي بارهاي الکتریکی  و   در فاصلۀ  - 146
کره را در یک لحظه با یکدیگر تماس دهیم، به طوري که فقط بین دو کره مبادلۀ بار صورت گیرد و مجدداً به همان فاصلۀ قبلی برگردانیم، نیروي دافعه بین

دو کره چگونه تغییر می کند؟

تقریبًا  درصد افزایش می یابد.  تقریبًا  درصد کاهش می یابد.  درصد افزایش می یابد. درصد کاهش می یابد.

= +5μCq1= +15μCq2rF

25253333
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ذره اي به جرم  گرم و بار الکتریکی  را در میدان الکتریکی خارجی   قرار می دهیم. شتاب حاصل از نیروي الکتریکی وارد بر - 147
این ذره چند متر بر مجذور ثانیه است؟

28μC5 × 103 N

c

2010405

یک پروتون و یک هسته ي یون لیتیم  در یک میدان الکتریکی یکنواخت پرتاب می گردند. نسبت شتاب پروتون به شتاب هسته ي لیتیم - 148
چقدر است؟ (جرم پروتون و جرم نوترون برابر است)
L

7
3 i3+

3
7

7
3

73

دو بار الکتریکی نقطه اي  و  در فاصله ي  سانتی متري از هم قرار دارند و برآیند نیروهاي الکتریکی که بر بار نقطه اي  - 149

 وارد می کنند برابر صفر است. اگر  را  به سمت بار  جابه جا کنیم، بزرگی برآیند نیروهاي الکتریکی که بارهاي الکتریکی  و 

به آن وارد می کنند، چند نیوتون می شود؟  

= 4μCq1= 16μCq230

= 2μCq3q310cmq2q1q2

(k = 9 × )109 N ⋅ m2

C 2

18273٫65٫4

، در  فاصلۀ  از  هم واقع اند. میدان الکتریکی ناشی از دو بار در  فاصلۀ  از بار  برابر  صفر است. اگر  فاصله دو دو  بار نقطه اي  و  - 150

بار  از  هم  برابر شود، میدان الکتریکی برآیند  در  فاصلۀ  از بار  برابر  صفر می شود.  چند  برابر  است؟

q1= 4q2 q1rd1q1

2d2q2d2d1

4

3

3

2
24

ذره  اي به جرم  گرم و بار الکتریکی  میکروکولن در یک میدان الکتریکی یکنواخت بدون تکیه گاه به حالت سکون قرار دارد. اگر  - 151

 باشد، میدان الکتریکی چند نیوتون بر کولن و جهت آن بر کدام سمت است؟

، پایین   ، باال   ، پایین   ، باال  

10−5

g = 10
m

s2

2 × 1042 × 1045 × 1055 × 105

600
30
0

T1

T2

q
q

2

 

در شکل زیر، دو آونگ الکتریکی باردار و هم طول، در حالت تعادل قرار دارند. کشش نخ   چند برابر کشش نخ   است؟ - 152T1T2

1

2

3–√

3

3
–

√2

دو کرة فلزي مشابه  و  با بارهاي  و  روي پایه هاي عایقی قرار دارند. اگر دو کره قبل از تماس، همدیگر را جذب و پس از - 153
تماس یکدیگر را دفع کنند، کدام عبارت نادرست است؟

با تماس دو کره با یکدیگر، الکترون ها از کرة  به کرة  می روند. بار کرة  پس از تماس کاهش می یابد.

مجموعه بار دو کره قبل و بعد از تماس تغییري نمی کند. مقدار نیروي بین دو کره پس از تماس افزایش می یابد.

AB= 4μCqAqB

ABA

y cm( (

x cm( (
q1

3

3 q2

B

شکل روبه رو دو بار نقطه اي  را نشان می دهد که به فاصلۀ  از هم قرار دارند. بردار میدان الکتریکی در نقطۀ  برحسب  - 154

 کدام است؟  

= = 10μCq1 q26cmB

SI(k = 9 × )109 N ⋅ m2

C
2

5 ×2√ 107
j ⃗ −5 ×2√ 107

j ⃗ 

108
j ⃗ −108

j ⃗ 
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انتهاي مثبت سري

انتهاي منفی سري

A
B

وضعیت قرارگیري دو مادة  و  در سري الکتریسیتۀ مالشی به صورت زیر است. اگر مادة  را با مادة  مالش دهیم، بار الکتریکی مادة  - 155

( چند میکروکولن می تواند باشد؟(

ABABB

e = 1٫6 × C10−19

4٫8 × 10−13
−4٫8 × 10−13

3٫6 × 10−13
−3٫6 × 10−13

ذره اي به جرم  با بار الکتریکی  در میدان الکتریکی یکنواختی به اندازة  قرار دارد. اگر میدان الکتریکی عمود بر سطح - 156

زمین و به سمت پایین باشد، شتاب ذره چند  و در چه جهتی است؟ 

، رو به پایین ، رو به باال  ، رو به پایین  ، رو به باال 

10g−24μC( )104 N

C

( )
m

s2
(g = 10 )

m

s2

434144

a

a

q

a
MN

q میدان الکتریکی برآیند مطابق شکل زیر در نقطۀ  چند برابر میدان برآیند در نقطۀ  است؟ - 157MN

1
2

2√

2
2√

4
1
4

+
+
+
+

++++ α

β

در شکل روبه رو الکتروسکوپ به تدریج به آونگ نزدیک می شود. زاویه  و  چگونه تغییر می کند. (آونگ بدون بار است) - 158

کاهش - افزایش 

کاهش - ثابت 

کاهش - کاهش

ثابت -ثابت

αβ

q'
x'

y

θ θ_90
q

2
1

q

هاست، نسبت  برابر چیست؟ در شکل زیر برایند نیروي الکتریکی وارد بر بار الکتریکی واقع در مرکز دایره در جهت مثبت محور  - 159y
q1

q2

tan θ

cot gθ

sin θ

1 − cos θ

cos θ

1 + sin θ

α

q1 2q

α
α

E t

، مشخص شده است. نسبت  برابر چیست؟ در شکل زیر برایند میدان الکتریکی حاصل از بارهاي  و  در نقطۀ  - 160q1q2A
q1

q2

−
1
2

1
2

−1
4

1
4
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q
1

q
2=-4q

1
r  

،  است. کدام رابطه ،  است و میدان الکتریکی حاصل از بار  در محل بار  در شکل زیر، میدان الکتریکی حاصل از بار  در محل بار  - 161

بین  و  برقرار است؟

q1q2E1
→

q2q1E2
→

E1
→

E2
→

=E2
→

E1
→

= 4E2
→

E1
→

= −E2
→

E1
→

= −4E2
→

E1
→

 

مطابق شکل زیر بر بار الکتریکی نقطه اي  در نقطۀ  از طرف بار الکتریکی  و  نیروي الکتریکی برایند  وارد می شود، اگر بار  حذف - 162

شود، نیروي الکتریکی خالص وارد بر بار  برابر با  می شود. حاصل  کدام است؟

qAAq1q2F ⃗ q2

qA=F ⃗  F ⃗ 

8
q1

q2

1
14

−1
14

4
7

1
28

 

در شکل مقابل، اندازه نیروي الکتریکی اي که بار  به  وارد می کند برابر  است، چنان چه بار نقطه اي  از  به - 163

(  منتقل کنیم، اندازه نیروي الکتریکی اي که بر بار  وارد می کند چند برابر  می شود؟ (

qq0FqA

Cq0Fsin = 0٫853∘

3
4

4
3

9
16

16
9

 

نمودار اندازه میدان الکتریکی حاصل از یک ذره ي باردار برحسب فاصله از آن مطابق شکل روبه رو - 164

r2r1است،  چند برابر  است؟

4
5

5
4

16
25

25
16

 

- شکل زیر دو آرایه مربعی از ذرات باردار را نشان می دهد. مربع ها که در نقطه  هم مرکزند، 165

هم ردیف نیستند، بزرگی میدان الکتریکی در نقطه  کدام است؟

صفر

P

P

3 kq

a2

5√ kq

a2

kq

a2

                                

در کدام یک از شکل هاي زیر، خطوط میدان الکتریکی نشان دهندة یک میدان الکتریکی یکنواخت نمی باشند؟ - 166

هیچ کدام

3, 2, 1

3, 2

4, 2, 1
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q1 q2 q 3

با توجه به خطوط میدان الکتریکی اطراف سه بار  ،  و  کدام گزینه صحیح است؟ - 167q1q2q3

| | > | | > | |q1 q2 q3| | < | | < | |q1 q2 q3

| | = | | = | |q1 q2 q3| | > | | | | > | |q2 q3 و q2 q1

 

، برابر  مطابق شکل زیر، سه بار نقطه اي در صفحۀ  قرار دارند و بزرگی میدان الکتریکی خالص در نقطۀ  (مبدأ مختصات) در  - 168

(  است.  چند میکروکولن است؟ (

xyOSI

6٫25 × 106 N

C
| |q1k = 9 × 109 Nm2

C 2

2

3

4

5

 

شکل زیر، دو بار الکتریکی مثبت را نشان می دهد. اگر میدان الکتریکی خالص در نقطۀ  برابر  باشد،  چند نانوکولن است؟ ( - 169

(

A1000 2√ N

C
q

k = 9 × 109 N ⋅ m2

C 2

2 2√

5 2√

10

20

- بار الکتریکی نقطه اي  را طوري که در  رأس مربعی به ضلع  سانتی متر قرا می دهیم که میدان 170
الکتریکی خالص در مرکز مربع برابر صفر باشد، در این حالت، نیروي الکتریکی وارد بر هر یک از بارهاي الکتریکی چند نیوتون است؟ (

 (

4= = −2μC, = = 2μCq3 q4 q1 q2430

k = 9 × , = 1٫4109 N ⋅ m2

C 2
2√

0٫180٫360٫480٫76

در تناوب چهارم، چند عنصر می شناسید که در الیه سوم خود  الکترون دارند؟ - 17113

4321

در دوره چهارم جدول تناوبی، در چند عنصر زیر الیه ي  کامًال پر است؟ - 172d

8723

آرایش الکترونی  به  .................. مربوط است که یک  .................. است و در گروه  ..................  جدول دوره اي جاي دارد. - 173

 - عنصر واسطه -   - کاتیون عنصر واسطه - 

 - عنصر واسطه -  - کاتیون عنصر واسطه - 

Ar]3 4[18 d
8
s

2

Ni2810C29 u
2+2

Ni2818C29 u
2+9

علل اصلی کاهش تدریجی شعاع اتمی عنصرهاي یک دوره از جدول دوره اي عناصر بر اثر افزایش عدد اتمی کدام است؟ - 174

افزایش بار هسته و ثابت ماندن تعداد زیرالیه ها افزایش بار هسته و ثابت ماندن تعداد الیه هاي اصلی

کاهش خصلت فلزي و تمایل به جذب الکترون هاي تشکیل دهنده ي پیوند کاهش حجم اتمی و افزایش جاذبه ي هسته بر روي الکترون ها

کدام مطلب درباره ي شعاع اتم ها درست است؟ - 175

شعاع کاتیون هر فلز از شعاع اتمی آن بزرگ تر است. شعاع آنیون هر غیر فلز از شعاع اتمی آن کوچک تر است.

در دوره ها با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی افزایش پیدا می کند. در گروه هاي اصلی با افزایش عدد اتمی عنصرها شعاع اتمی افزایش می یابد.

20
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کدام  یک از گزینه هاي زیر در مورد عناصر جدول دوره اي صحیح است؟ - 176

عنصر سوم گروه چهاردهم برخالف عنصر سوم دوره سوم در واکنش با اتم ها می تواند الکترون مبادله کند.

آرگون از جمله نافلزهاي دوره ي سوم است که می تواند الکترون بگیرد.

ژرمانیم، رسانایی گرمایی دارد اما رساناي الکتریسیته نمی باشد.

pعنصر دوم گروه چهاردهم برخالف عنصر دوم دوره ي سوم جدول دوره اي جزو عنصر هاي دسته ي  است.

چه تعداد از موارد زیر در مورد مقایسۀ شعاع اتمی درست است؟  - 177
  ب)           الف)   

  ت) پ)

K > Mg > Cl > FLi > O > N > F

Be > B > N > NaCl > B > C > F

4321

در کدام دو یون زیر حاصلضرب بار کاتیون در تعداد الکترون هاي زیرالیۀ  با هم برابر است؟  - 178

الف)      ب)      پ)      ت) 

ب و پ ب و ت الف و ت الف و پ

d

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

جدول زیر مربوط به سه عنصر در گروه فلزهاي قلیایی است. با توجه به اطالعات موجود در این جدول، مقایسۀ چه تعداد از ویژگی هاي زیر براي - 179

» درست است؟  این عناصر به صورت «
 «تمایل براي تبدیل شدن به کاتیون - فعالیت شیمیایی - شعاع اتمی - تعداد الیه هاي الکترونی در اتم - شدت واکنش با گاز کلر»

عنصر

( شمارۀ دوره (

 A < B < C

CBA

432n

2345

چند مورد از مطالب زیر به درستی بیان نشده اند؟  - 180
الف) در هر دورة جدول تناوبی از چپ به راست، از خاصیت فلزي کاسته شده و توانایی اتم براي از دست دادن الکترون زیاد می شود. 

ب) در جدول دوره اي معموًال نافلزها در سمت راست و باالي جدول و شبه فلزها همانند مرزي بین فلزها و نافلزها قرار دارند. 

، و  عنصرهاي باالتر داراي خاصیت نافلزي بیشتري نسبت به عنصرهاي پایین تر خود می باشند.  پ) در گروه هاي 
ت) خواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به نافلزها شبیه بوده و رفتار شیمیایی آن ها همانند فلزها می باشد.

161718

1234

کدام گزینه را در مورد عناصر واسطه نمی توان گفت؟ - 181

نخستین فلز واسطۀ جدول دوره اي، با تشکیل کاتیون  به آرایش گاز نجیب قبل خود می رسد.

آهن بیشتر به صورت دو اکسید با فرمول هاي   و  در طبیعت یافت می شوند.

طال فلزي سخت و چکش خوار است که ویژگی هاي منحصر به فردي نیز دارد. 

نسبت تعداد عناصر واسطه تناوب چهارم که  پر دارند به عناصر واسطه اي که  پر دارند  است. 

M 3+

Fe2O3FeO

4s3d4
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با توجه به واکنش هاي زیر کدام عبارت ها نادرست هستند؟   - 182

 

  بی اثر  

 

الف) ترتیب واکنش پذیري به صورت:  است. 

ب) در شرایط یکسان، تمایل کاتیون  ها براي تبدیل شدن به حالت آزاد به صورت   است. 

پ) واکنش:  به طور طبیعی انجام نمی شود.  

ت) محلولی از  را می توان در ظرفی از جنس  نگهداري کرد. 

الف، ت الف، ب، ت  پ، ت  الف، ب

I)MC (s) + X(s) XC (s) + M(s)l2 −→
Δ

l2

II)XS (aq) + Z(s) →O4

III)ZO(s) + M(s) MO(s) + Z(s)−→
Δ

X > Z > M

> >Z
2+

M
2+

X
2+

MO(s) + Z(s) M(s) + ZO(s)−→
Δ

M(NO3)2X

میخ آهنی

CuSO ( (aq4  

( با توجه به شکل مقابل گزینۀ .................. درست است. ( - 183

) سولفات از محلول روي سولفات استفاده کنیم، شدت واکنش افزایش می یابد. اگر به جاي محلول مس (

 رنگ آبی محلول به تدریج به رنگ قرمز قهوه اي تبدیل می شود.

پس از انجام واکنش بر جرم محلول افزوده می شود.

) سولفات از پایداري کمتري برخوردار است. ) سولفات نسبت به محلول آهن( محلول مس (

Cu = 64،Fe = 56،g : ⋅mol−1

II

IIII

در گروه  جدول دوره اي، .................. عنصر از نظر شیمیایی به نافلزها و از نظر فیزیکی به فلزها شبیه است و عنصر  .................. داراي سطح - 184
تیره بوده و رسانایی الکتریکی  .................. .

 دارد  ندارد  ندارد  دارد 

14

−Ge − 1−Ge − 2−C − 1−C − 2

کدام گزینه در مورد جدول عنصرهاي شارل ژانت درست است؟ - 185

جدول داراي  دوره بوده و در دورة ششم  عنصر دارد. 

در مجموع در دوره هاي اول تا چهارم داراي  عنصر است. 

عنصرهاي با عدد اتمی  و  جزء عناصر دسته  بوده و در سمت چپ جدول قرار می گیرند.

زیرالیۀ  داراي گنجایش  الکترون است و در دوره نهم جدول می تواند حداکثر  عنصر را در خود جاي دهد. 

832

36

119120S

g1850

4pm
X X

120pm

با توجه به شکل شعاع واندروالسی اتم  چند پیکومتر است؟ - 186X

60

128

64

124

کدام عبارت درباره  نادرست است؟ - 187

براي استخراج آن از اکسیدش در صنعت از کربن استفاده می کنند.

با یون هیدروکسید رسوبی تولید می کند که به عنوان رنگ قرمز در نقاشی استفاده می شود.

واکنش اکسید آن با سدیم، ترمیت نامیده می شود که از آهن آن براي جوشکاري در راه آهن استفاده می شود.

در آرایش الکترونی آن  الکترون با  وجود دارد. 

F26 e3+

5l = 2
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( ،  و  است.) الف) عنصر ( ،  و  به ترتیب  با توجه به شکل هاي زیر، چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ (عدد اتمی عنصرهاي  - 188

)، جامد است و توانایی داد و ستد الکترون دارد.  همانند عنصر (

) رسانایی الکتریکی دارد.  ) برخالف عنصر ( ب) عنصر (

) برخالف دو عنصر دیگر در اثر وارد شدن ضربه خرد می شود.  پ) عنصر (

) است. ) و متفاوت با عنصر ( )، مشابه عنصر ( ت) خواص شیمیایی عنصر (

ABC111514C

B

AC

B

BCA

4312

کدام گزینه درست است؟ - 189

سختی و استحکام باال جزء ویژگی فیزیکی همه فلزها به حساب می آید.

علت سبز رنگ بودن زمرد، وجود ترکیبات فلزات اصلی در آن است. 

در عناصر واسطه دورة چهارم تعداد عناصر داراي زیر الیۀ  با تعداد عناصر داراي زیر الیۀ  برابر است.

آهن داراي دو یون  و  است که آرایش آن ها به ترتیب به  و  ختم می شود.

3d53d10

Fe
2+Fe

3+3d53d4

کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟  - 190

) نخستین فلز واسطه در جدول دوره اي است که در تلویزیون رنگی وجود دارد.  آ) اسکاندیم (

، برابر با  می باشد. ب) نسبت تعداد الکترون ها در بیرونی ترین زیرالیه یون  به یون 
پ) طال یک فلز اصلی است و به راحتی می توان از آن رشته سیم هاي بسیار نازك تهیه کرد. 

ت) مجتمع طالي موته در اصفهان و زرشوران در آذربایجان شرقی از منابع استخراج طال در ایران هستند. 

ث) تعداد الکترون هاي ظرفیتی عنصر  برابر با تعداد الکترون ها در بیرونی ترین زیرالیۀ یون  است.

فقط (ث)  آ، پ و ت پ، ت و ث آ، ب، پ و ت 

Sk21

C29 u
+

M25 n
2+0٫2

X23M25 n2+

عنصري داراي رسانایی الکتریکی پایین است و شکننده بوده و در اثر ضربه خرد می شود. اکسید این عنصر کدام گزینه می تواند باشد؟ - 191

SO3MgON2O5SiO2

چند مورد از مطالب زیر درست است؟  - 192
آ) واکنش پذیري در گروه فلزهاي قلیایی همانند گروه هالوژن ها، از باال به پایین افزایش می یابد. 

ب) واکنش پذیري یون هالید از واکنش پذیري هالوژن آن کمتر بوده و ناپایدارتر است. 
پ) فقط در گروه هاي فلزي، با افزایش شعاع اتمی، واکنش پذیري افزایش می یابد. 

ت) هالوژن موجود در دوره سوم جدول تنهاوبی تنها در دماهاي باالتر از  با گاز هیدروژن واکنش  می دهد.

صفر

C200∘

123

چند مورد از مطالب زیر به درستی بیان شده اند؟  - 193
الف) هرچه فعالیت شیمیایی یک عنصر بیشتر باشد، نگهداري آن آسان تر است. 

ب) از واکنش  براي استخراج صنعتی آهن استفاده می شود. 
ج) واکنش پذیري عناصر به معناي تمایل آن ها براي گرفتن الکترون است. 

د) ترکیبات فلزات از خود فلزات پایدارترند.

2F (s) + 3C(s) 4Fe(s) + 3C (g)e2O3 −→
Δ

O2

4321

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟ - 194

،  برابر این تعداد در یون  می باشد. شمار الکترون هاي زیرالیۀ  در 

یون  داراي  الکترون در زیرالیه اي با  می باشد. 

آرایش الکترونی کاتیون هیچ یک از فلزات واسطه به آرایش گاز نجیب نمی رسد.

اگر آرایش الکترونی کاتیون  به  ختم شود،  در دورة چهارم و گروه  جدول قرار دارد. 

3dA260٫629B
+

C24 u
3+3l = 2

30A
2+3d10A12
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- و  به صورت زیر تعریف می شود، نسبت  به  کدام است؟   195

: نسبت تعداد عناصر نافلز به شبه فلز در گروه  

: نسبت تعداد عناصر براق که با چکش خرد می شوند در گروه   

به تعداد عناصر که در دماي زیر  درجه سانتی گراد و در گروه هالوژن ها با  واکنش می دهند.

xyxy

x14

y14

50∘
H2

20٫250٫51٫5

کدام مورد از موارد زیر صحیح است؟  - 196
آ) در یک گروه از باال به پایین، واکنش پذیري فلزات افزایش و واکنش پذیري نافلزات کاهش می یابد.

ب) شمار الکترون ها در بیرونی ترین الیۀ الکترونی در همۀ گازهاي نجیب یکسان است. 
پ) اغلب عناصر واسطه در طبیعت به شکل ترکیبات یونی یافت می شوند. 

ت) مواد طبیعی، برخالف مواد ساختگی، از کرة زمین به دست می آیند.

پ و ت  ب و ت  آ و پ  آ و ت 
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آ) درخشندگی، چکش خواري، از دست دادن الکترون در واکنش با اتم ها و رسانایی گرمایی و الکتریکی باال از خواص فلزها است. 

ب) پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از مواد نیمه رسانا ساخته می شوند. 
پ) نافلزها به طور عمده در سمت راست و باالي جدول دوره اي قرار گرفته اند. 

ت) شبه فلزها جزو عناصر دستۀ  جدول دوره اي هستند.

صفر

p

123
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الف) تمایل به گرفتن الکترون:  

ب) سهولت استخراج:  

پ) نیروي جاذبۀ هسته بر الکترون ها:  

ت) شعاع اتمی:  

ث) خصلت فلزي: 

الف، پ، ث  الف، پ، ت  ب، ت، ث  الف، ب، ت 

Br < Cl < F

Li < Na < K

Si < P < S

Ar < K < Ca

Fc < Mg < Ca
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آ) آرایش الکترونی آنیون در  و  با هم یکسان است. 
ب) عنصر منیزیم رساناي گرمایی و الکتریکی باالیی دارد و در اثر ضربه تغییر شکل می دهد و خرد می شود. 

پ) در یک دوره از چپ به راست، خاصیت فلزي عنصرها زیاد می شود. 

ت) نخستین سري از عناصر واسطه در دورة چهارم و در گروه هاي  تا  قرار دارند.

آ و پ  فقط ب   آ و ت  آ، پ و ت 

FeOFe2O3
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آ) در جدول دوره اي عنصرهایی که شمار الکترون هاي بیرونی ترین زیرالیه الکترونی اتم آن ها برابر است، در یک گروه قرار گرفته اند 

ب) در دوره دوم جدول تناوبی بیش از نیمی از عنصرها جزء نافلزها محسوب می شوند. 
پ) عناصر در جدول تناوبی براساس بنیادي ترین ویژگی  آن ها، یعنی عدد اتمی چیده شده اند. 

ت) عناصر جدول دوره اي براساس آرایش الکترونی به سه دسته فلز، نافلز و شبه فلز تقسیم می شوند.

1234
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