
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی _ 30310

ام اس بوك

مفهوِم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:   1
چون عشِق حرم باشد سهل است بیابان ها» «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید 

که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملک 

هجر در راه حقیقت نکند منع وصال  گر بود شوق حرم بعد منازل سهل است 

هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند به بوي آن که شبی در حرم بیاسایند 

عشاق نیندیشند از خار مغیالنت  اي بادیۀ هجران تا عشق حرم باشد

در کدام گزینه کلمات هم خانواده به درستی نوشته نشده؟  2

صدیق  - صادق - تصدیق ترحم - رحمان - رحم   کرم - تکریم - مکّرم  عداوت – معدوم - عدو 

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  3

 که چو من سوخته در خیل تو بسیاري هست  نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس  

 خلقی متعشقند و من هم  تنها نه منم اسیر عشقت  

 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت (رها کرد)  نه من از پرده تقوي به در افتادم و بس  

 نگذاشت آتش تو در این شهر خانه اي  تنها نه من ز جور تو بی خانمان شدم 

مفهوم عبارت «در آب حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها بود» در کدام گزینه دیده نمی شود؟  4

 کفرها را در ُکشد چون اژدها  هست قرآن مر تو را همچون عصا

 به قرآنی که اندر سینه داري  ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

 دیو، آدم را نبیند غیر طین  تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین

 هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم  صبح خیزي و سالمت طلبی چون حافظ

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟   5
«گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید    چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»

 از غایت تلخی اي که در هجران است  شیرینی وصل را نمی دارم دوست

 خاك گله توتیاي چشم گرگ  رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ

 کز عشق بوستان گل و خارش یکی شود  آن را مسلّم است تماشاي نوبهار

 اگر خالف کنم سعدیا به سوي تو باشم  هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن

همۀ گزینه هاي زیر با بیت «گه نعره زدي بلبل گه جامه دریدي گل            با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها» قرابت معنایی دارند بجز گزینۀ  6
..................

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید  گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد

 در دل نیافت راه که آن جا مکان توست  هر شاهدي که در نظر آمد به دلبري

 تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند  تا گل روي ِ تو دیدم همه گل ها خارند

 که نیستم خبر از هر که در دو عالم هست  چنان به موي تو آشفته ام به بوي تو مست
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در کدام گزینه واژة «دو تلفظی» وجود دارد؟  7

 خدایا ز عفوم مکن ناامید   بضاعت نیاوردم الّا امید

 خدایا به فضل خودم دست  گیر  من آنم ز پاي اندر افتاده پیر 

 که هیچم فعال پسندیده نیست   کس از من سیه نامه تر دیده نیست  

 امیدم به آمرزگاري توست   جز این کاعتمادم به یاري توست 

در بیت «آهی روان به کشور بلقیس کرده ام    پیک صبا روانۀ شهر سبا ببین» کدام آرایه ها به کار نرفته است؟  8

تشبیه، تناسب تشخیص، تشبیه تلمیح، جناس تضاد، ایهام

واژة قافیه در کدام ابیات، به ترتیب، نقِش «مفعولی، مضاف الیهی، نهادي و قیدي» دارد؟   9
هر روزش از گریبان سر بر نکرد ماهی   الف) سرو بلند بستان با این همه لطافت  

تو خود به چشم و ابرو بر هم زنی سپاهی   ب) با لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن  
از حال زیردستان می پرس گاه گاهی ج) اي ماه سروقامت شکرانۀ سالمت  

تا بشنوي ز هر سو فریاد دادخواهی   د) روزي چو پادشاهان خواهم که برنشینی  

ب - د - الف - ج  ب - ج - د - الف  الف - د - ج - ب  الف - د - ب - ج 

نقش ضمیر متصل در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  10

والۀ شمع رخش گشته و پروانه شویم   هجرت از خویش نموده سوي دلدار رویم  

در نجاتت نوِح کشتیبان به ساحل آمده  غم مخور اي غرق دریاي مصیبت غم مخور  

همیشه چشم امیدش به دست گلچین است   فغان ز دامن باغی که باغبان آن جا

که دست و پا بزند هر که در میان ماند   غریق بحر موّدت مالمتش مکنید  

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  11

دریا همه عمر خوابش آشفته است.  دریایم و نیست باکم از طوفان 

آن ها چه انسی با خاك گرفته اند و خاك مظهر فقر مخلوق در برابر قناي خالق است.

گویی تقدیر تاریخی زمین در حاشیه اروند رود جاري می گردد.

با اشتیاق از بین گل  و الیی که حاصل جزر و مد خور است، می روند.

مفهوم روبه روي کدام گزینه نادرست است؟  12

الّصبُر مفتاح الفرج (بردباري موجب گشایش است) هرگز کید کایدان با خداوند غیب دان برابر نیاید. (تأثیر خواست و ارادة الهی)

و مثل قرآن مثل آب است روان (حیات بخشی قرآن) نیکوخو بهتر هزاربار از نیکورو (برتري ظاهر بر باطن)

کدام واژه جاي خالی بیت زیر را کامل می کند؟     13
 بعد از تو روا باشد .................. همه پیمان ها»  «تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم

نقز نغض نغز نقض

در کدام بیت تشبیه کمتري دیده می شود؟  14

زیر هر مویی دلی بینی که سرگردان چو گوست (استقصا یعنی تالش)    عنبرین چوگان زلفش را گر استقصا کنی  

تا چو خورشید نبینند به هر بام و برت    دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت 

حسرت این خواب در دل ماند چون خوابی ندارم   گفتم اندر خواب بینم چهرة چون آفتابش  

به خّم میکده با جان و دل  وفا دارم   ز جام عشق چشیدم شراب صدق و وفا  

در کدام گزینه سجع دیده نمی شود؟  15

هرکه را دشمن پیش است اگر نکشد دشمن خویش است.  آنان حقی را می خواهند که خود واگذاردند و گریختند. 

گفته اند در دنیا اخالص است و در آخرت خالص.  حکیمان دیردیر خورند و عبدان نیم سیر.
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بجز بیت گزینۀ  .................. ابیات دیگر در حوزة ادبیات غنایی محسوب می شوند.  16

 جانم بسوختی و به دل دوست دارمت  اي غایب از نظر به خدا می سپارمت

 یاد باد آن روزگاران یاد باد  روز وصل دوستداران یاد باد

 ننوشت کالمی و سالمی نفرستاد  دیري است که دلدار پیامی نفرستاد

 چو خسرو شدي بندگی را بکوش  چه گفت آن سخن گوي با َفّر و هوش

در کدام گزینه جهش ضمیر وجود دارد؟  17

برآوردم از بی قراري خروش  پدر ناگهانم بمالید گوش 

 گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید  گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

 وز بستر عافیت برون خواهم خفت  امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

 گفتا خموش حافظ، کاین ُغّصه هم سرآید   گفتم زمان عشرت، دیدي که چون سرآمد

در کدام گزینه معنی تمام واژه ها به ترتیب درست نیست؟  18

بازآمد، خوبرو (برگشت - زیبا رو) خیال، عشرت(فکر - خوش گذرانی) زلف، غصه (گیسو - اندوه)  حقه، هوس(فریب - سودا)

مفهوم کدام گزینه به عبارت زیر نزدیک است؟   19
«نبینی که یوسف را از روي نیکو، بند و زندان آمد و از خوي نیکو امر و فرمان آمد؟ از روي نیکوش حبس و چاه آمد و از خوي نیکوش، تخت و گاه آمد.»

چرا اي یوسف خوبان در این چاهی، نمی دانم هزاران جان یعقوبی همی سوزد از این خوبی  

داستان یوسف گم گشته دانستم که چیست تا سپردم جان به جانان سختی آسان شد مرا  

شمع می آرد به چرخ از دود خود فانوس را گردش نُه آسمان از آِه آتش باِر ماست

اي برادر سیرت زیبا بیار   صورت زیباي ظاهر هیچ نیست  

بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟   20
تا نباشد در پس دیوار گوش»   «پیش دیوار آنچه گویی هوش دار

جمال یار ز گلبرگ سبز تابان شد  سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو  

که بیند که شمع از زبان سوخته است  از آن مرد دانا دهانش دوخته است  

تا ز اندك تو جهان شود ُپر   کم گوي و گزیده گوي چون ُدّر  

تا ندارد دشمن خونخوار گوش   در سخن با دوستان آهسته باش  

ما ُهَوالخطأ فی النهی؟  21

ال تذَهُب   ال َتْسَمْعَن ال َتْسَمعا   ال تذهبوا  

حیح فی الترجمۀ:  َعیِّن الصَّ  22
رر المنتشرة.» یل بأنجم کالدُّ «ِإنَّ اَهللا قد زاَن اللَّ

همانا خداوند شب را با ستارگان که همچون مروارید پخش شده اند، روشن کرده است. 

به درستی که خداوند شب را زینت می دهد، به وسیلۀ ستارگانی که همچون مرواریدي پراکنده اند.

همانا خداوند شب را با ستارگانی که همچون مرواریدهاي پراکنده هستند، آراسته است.

قطعًا خداوند شب را با ستارگانی که مثل گوهرهایی رها شده اند، زینت می دهد.  

عّین الخطأ:   23

َتْسُجْدَن = للمخاطبات   َتْخرجیَن = للمخاطبۀ  ُم = للغائبۀ   ُیَعلِّ َیْسَمعاِن = للغائَبْیِن  

کْم مضاف إلیه فی عبارة؟«جماُل العلِم نَْشُرُه و ثمرُتُه العمُل بِه»  24

خمسۀ   أربعۀ   إثنان   ثالثۀ  
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25   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب: 
«کلَّ یوم ُتزّین السماَء ظاهرُة طلوع الّشمس و غروبها لنتمّتع بها و نتأّمل فیها!»:

هر روز پدیدة طلوع خورشید و غروب آن آسمان را می آراید تا از آن بهره مند شویم و پیرامون آن بیندیشیم! 

هر روز آسمان با پدیدة طلوع خورشید و غروبش آراسته می شود تا از آن بهره ببریم و دربارة آن اندیشه کنیم! 

همه روزه پدیدة طلوع و غروب خورشید آسمان را کامًال زینت می دهد تا اینکه بهرة آن را ببریم و راجع به آن بیندیشیم! 

همه روزه پدیدة طلوع خورشید و غروب آن بدون شک به آسمان زینت می دهد تا اینکه بدان بهره مند شویم و در آن تأّمل کنیم! 

■■

26  فی أّي جواِب ما جاء الفعل فی باب اِالستفعال:

جاُل َیستخدموَن الوسائل الجدیدة فی أعمالهم.  ال النفظ من األرِض.  الرَّ  اِستخرج العمُّ

 أنتنَّ َتسَتِمْعَن إلی کالم اُالستاذ بدّقۀ کثیرة.  أستشیُر أصدقأنی للّنجاح فی االمتحان. 

نا .................. .» إنتخِب الِفعلیِن الُمناسبیِن لِلفراغیِن. 27 «هؤالِء .................. فی الَبیِت و لِکنَّ

َیْدُخلوَن - نَدُخُل  ُتْدخُلوَن - ال نَْدُخُل   َدَخُلوا - ما َدخْلنا   َدخْلَن - َدَخْلنا 

اعُۀ .................. مساًء.» َعیِّن الَعَدَد المناسَب: اعُۀ؟ َالسَّ 28  «َکِم السَّ

بعُۀ اِّال ُربعًا  ابَعُۀ و النِّصف  الثِّامَن   السَّ  َثمانیُۀ و الّربع  السِّ

ؤاُل المناسُب لِهذا الجواب؟ 29  «َسْبَعَۀ َعَشَر عامًا.» ما ُهَو السُّ

 کْم کتابًا ِعنَدِك؟  َکْم ُعمُر والِِدك؟  َکْم َمّرة سافرَت؟  َکْم ُعْمُرَك؟ 

َنِۀ ُهَو َفْصُل الَخریِف و لَُه .................. یومًا.» إنَْتِخب الَْعَددْیِن الُمناِسَبْیِن: 30  «َالَْفصُل .................. ِمَن السِّ

ابع - ثالثوَن     الّثانی - َثالثوَن  الَثالَثۀ - تسعوَن    الثِّالث - تسعوَن    الرِّ

31  ما ُهَو مفهوم الِعباَرة: «َمْن جاَء بِالَْحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأمثالِها.»؟

 َعَلی اْإلنساِن َأْن َیقوَم بَعشِر َحسناٍت.  ِإنَّ اُهللا ُیضاِعُف اْلَحَسناِت َأجراً.  َجزاُء اْلَحَسنِۀ َأَقلُّ ِمنها.  َمْن َیْفَعْل َحَسَنًۀ َفَلُه ِمثُلها. 

ثوا، َیْسَتْغِفُر» ْمُت، َورَّ حیَح فی الترجمۀ: «َعلَّ 32  َعّین الصَّ

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

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

33  «َعَلی ُکلِّ النِّاس أْن .................. َمَع بَْعِضِهم.» َعیِّن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَفراِغ:

قوا    َیَتعاَیشوا   َیْسُکنوا   َیْخَتِلفوا   َیَتَفرَّ

34  عیِّن الفعل الّذي لَُه حروٌف زائدٌة أکثر:

اال!  هوا و ال تموتوا ُجه َب.  اِستغَفروا اهللا من ُذنُوبِهم.  َعلِّموا و َتَفقَّ فَل، َفتأدَّ َب الوالُِد الطِّ  َمَنَع الطبیُب الَمریَض َعِن الَعَمِل، فاْمَتَنَع.  أدَّ

عیِّن العبارة الّتی لیس فیها الفعل األمر أو الّنهی:  35

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

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

عّین الخطأ فی ِاستعمال أسماء االشارة:  36

هؤالء األشجار مثمرٌة و سَیستفیُد منها الناس.   «ذلَک الکتاب ال ریب فیه»  

تلک األزهار رائعۀ و تزّین الحدیقۀ.   َسْت بأیدي الخّیرین.   هذه المدارس اُسِّ

عّین العدد الترتیبّی:  37

َأتعلموَن أَن طعاَم اإلثنیِن یکفی الثالثۀ و اَألربعۀ.   ب احترامًا لَُه.   َیدخُل األستاُذ فی الصّف الحادي عشَر َفیُقوم الطالُّ

التالمیُذ بَحثوا عن اثنی َعَشَر کتابًا فی السوِق.   ِإّن هذا َأخی و لَُه ِتسٌع و ِتسعوَن نعجًۀ.  
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عّین الخطَأ فی الترجمۀ:  38

ُیعَرُف الُمجِرموَن بِسیماُهم: خطاکاران با چهره هایشان شناخته می شوند.

َیْرفُع التواُضع قیمَۀ اإلنسان عنَد اآلَخریَن: فروتنی ارزش هاي انسانی را نزد دیگران باال می برد.

َمنی ُأقلیدُس الهندسَۀ فی ثالثۀ َأّیام: اقلیدس هندسه را در سه روز به من یاد داد.  َعلَّ

للّدالفین ُأنوٌف حاّدة: دلفین ها بینی هاي تیزي دارند. 

عّین العدد الصحیح للفراغ فی العبارة التالیۀ:   39
لَها کتاباِن ِإثناِن و ِمْسَطرتاِن .................. .

ِإثَنْیِن   ِإثَنتْیِن   ِإثناِن   ِإثنتاِن  

عّین الخطَأ حول العملّیات الحسابّیۀ:  40

ثمانیٌۀ و ثالثوَن زائد ثمانیٍۀ و أربعیَن ُیساوي ثمانیًۀ و سبعیَن.   ِتسعۀ َعَشَر ناقُص ِإثنیِن ُیساوي َسْبعَۀ َعَشَر.  

ِسّتۀ َعَشَر فی ِستِّۀ ُیساوي ِستۀ و ِتسعیَن.   خمسٌۀ و ِتْسعوَن تقسیم علی خمسٍۀ ُیساوي ِتْسَعۀ َعَشَر.  

داستان ُعَزیز پیامبر که بعد از  .................. سال دوباره زنده گشت مربوط به  .................. معاد بر اساس  .................. است.  41

دویست- امکان-  پیدایش نخستین انسان ها صد- امکان- بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان

دویست- ضرورت- پیدایش نخستین انسان  صد- ضرورت- بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان 

مفاهیم «رستاخیز طبیعت» و «عملی نبودن مجازات کسانی که به دیگران ستم کرده اند» و «داستان ُعَزیر پیامبر» (به ترتیب) موضوع .................. ،  42
.................. و .................. معاد بر اساس .................. ، .................. و .................. را بیان می کند.

امکان - ضرورت - امکان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - عدل الهی - زنده شدن مردگان 

امکان - امکان - امکان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - حکمت الهی - پیدایش نخستین انسان

ضرورت - ضرورت- امکان - عدل الهی - عدل الهی - پیدایش نخستین انسان 

امکان - ضرورت- ضرورت - زنده شدن مردگان - حکمت الهی - عدل الهی

آن چه از آیات حیات بخش قرآن می فهمیم این است که پس از مرگ انسان، ارتباط عالم برزخ با دنیا   .................. ، یعنی   .................. .  43

ادامه دارد – آثار ما تقدمی وجود دارد که امکان دارد بر اعمال نیک و بد آن افزوده و یا از آنها کاسته شود.

متوقف می شود – آثار ما تقدمی وجود دارد که موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرد، حتّی پس از مرگ وي شود.

ادامه دارد – آثار ما تأخري وجود دارد که امکان دارد بر اعمال نیک و بد آن افزوده و یا از آنها کاسته شود.

متوقف می شود – آثار ما تأخري وجود دارد که موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرد، حتّی پس از مرگ وي شود.

گرایشی که عموم تالشهاي انسان را تحت تأثیر خود قرار می دهد، میل به  ..................  است که پاسخ گوي آن   .................. است و نشانی بر    44
.................. خداوند می باشد. (با تغییر)

کماالت بی نهایت – عادالنه بودن خلقت – عدل بقا و جاودانگی – حکیمانه بودن خلقت – حکمت

کماالت بی نهایت – حکیمانه بودن خلقت – عدل بقا و جاودانگی – رستاخیز – حکمت

ُکْم إلَی َیْوِم الِْقَیاَمِۀ...» چه دالیلی را براي نبودن هیچ شکی در مورد قیامت بیان نموده است؟ (با تغییر) آیۀ شریفۀ «اهللاُّ ال إلَه إّال ُهَو لََیْجَمَعنَّ  45

ِ َحِدیثًا»  «أ َفَحِسْبُتْم أنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبثًا»  اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیَواُن»  «فال خوٌف علیهم و ال هم َیحزنون»  «َو َمْن أْصَدُق ِمَن اهللاَّ   «َو إنَّ الدَّ

کماالت بی نهایت انسان که حکایت از .................. نظام آفرینش دارد، نشانی از .................. معاد است. (با تغییر)  46

حکیمانه بودن – امکان حکیمانه بودن – ضرورت مخلوقیت و محدودیت – ضرورت مخلوقیت و محدودیت – امکان

از دقت در کدام آیه «ضرورت معاد با توجه به عدل الهی» مفهوم می گردد؟ (با تغییر)  47

ماوات و االرض و ما بینهما العبین»    «َأْم نَْجَعُل المتَّقین کالُفّجار»   «و ما خلقنا السَّ

 «افحسبتم انَّما خلقناکم عبثًا و اِنَّکم الینا ال ُترجعون»   «من آمن باهللا و الیوم االخرو عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»  
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پیامبر گرامی اسالم فرمودند:«قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند. و فقط نمی توانند پاسخ دهند» خطاب به  48
.................. در جنگ .................. و نشان .................. می باشد. 

منافقان و کفار کشته شده – احد - حیات منافقان و کفار کشته شده – بدر - شعور و آگاهی

بزرگان لشکر کفار کشته شده – احد - حیات بزرگان لشکر کفار کشته شده – بدر - شعور و آگاهی

ر» کدام مفهوم مستفاد می شود؟ (با تغییر) م و اخَّ از تدبّر در آیۀ شریفۀ «ینبَّؤا االنسان َیومئٍذ بما َقدَّ  49

آثار رفتارها، قبل از تکلیف و بعد از تکلیف، مضبوط می گردد. آثار ما تقّدم و ماتأّخر رفتار انسان ها در برزخ ثبت می گردد.

آثار ما تقّدم و ما تأّخر رفتار انسان ها در قیامت ثبت می گردد. با مرگ انسان، اعمال نیک و بد آن افزوده و یا کاسته می شود.

ظرف تحقق آیۀ شریفۀ:  «َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم الَْمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن»  کدام عالم است؟ و پاسخ قطعی خداوند به مشرکانی که پس از مرگ براي  50
انجام کار شایسته تقاضاي بازگشت به دنیا کرده اند، چیست؟

َر   َم َوَأخَّ نَساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ برزخ ـ  ُیَنبَّوُأ اْإلِ برزخ ـ  َکالَّ ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها  

َر   َم َوَأخَّ نَساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ قیامت ـ  ُیَنبَّوُأ اْإلِ قیامت ـ  َکالَّ ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها 

هر یک از موارد " بهره مندي انسان از استعدادهاي گوناگون" و " گرایش او به بقا " به ترتیب به کدام مورد اشاره دارد؟  51

ضرورت – ضرورت ضرورت – امکان امکان –ضرورت امکان – امکان  

خواندن نماز و اهداي کتاب به کتابخانه، به ترتیب داراي چه نوع اثري هستند و در مورد مثال دوم می توان کدام تعریف را ارائه کرد؟  52

ماتقّدم – ما تأّخر – حتی با مرگ انسان نیز پروندة آن ها هم چنان گشوده است. ماتقّدم – ما تأّخر – آثار و نتایج آن ها محدود به دوران زندگی انسان است.

ما تأّخر – ماتقّدم – آثار و نتایج آن ها محدود به دوران زندگی انسان است. ما تأّخر – ماتقّدم – با مرگ پروندة آن ها بسته می شود.

کدام آیۀ مبارکه به سرلوحۀ دعوت پیامبران به طور کامل تر اشاره نموده است و علّت نبود شک در واقعۀ بزرگ قیامت را چه می داند؟  53

ْرِض» - «َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُترْ َجُعوَن»   الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ «اْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ»- «َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُترْ َجُعوَن»   «اهللاَّ

ِ َحِدیًثا»   ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ»- «َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ «اهللاَّ

ِ َحِدیًثا»   ْرِض» - «َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ «اْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

پرسش پیامبر اکرم (ص) از کشته شدگان جنگ بدر با کدام عبارت شریف قرآنی، معنا و مفهوم مشابهی دارد؟  54

«َو ِمْن َوراِئِهْم بَْرَزٌخ ِإلی  َیْوِم ُیْبَعُثوَن»   َر»   َم َوَأخَّ ْنَساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ ُأ اْإلِ «ُیَنبَّ «َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»   ِ َحِدیثًا»   «َو َمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ

دیدگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ چیست؟ سرلوحۀ دعوت آنان چه چیزهایی است؟  55

پل انتقالی به ساحل سعادت - ایمان به معاد و ایمان به توحید  پل انتقالی به ساحل سعادت - ایمان به توحید و ایمان به معاد 

گذرگاهی به حیات برتر - ایمان به توحید و ایمان به معاد  گذرگاهی به حیات برتر - ایمان به معاد و ایمان به توحید 

عبارت هاي زیر به ترتیب پیرامون کدام مفهوم معاد است؟   56
-خداوند امکانات پاسخگویی به تمایالت و نیازهاي درونی انسان را در عالم خارج قرار داده است. 

-این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد. 
- بهار، رستاخیر طبیعت است.

ضرورت معاد - ضرورت معاد - امکان معاد  ضرورت معاد - امکان معاد - امکان معاد 

امکان معاد - امکان معاد - ضرورت معاد  امکان معاد - ضرورت معاد - ضرورت معاد 

امعان نظر به داستان عزیرنبی مؤید چیست؟ اعتراف ایشان پس از زنده شدن مرکبش چه بود؟  57

اثبات ضرورت معاد - او بر هر خلقتی داناست.  اثبات امکان معاد - او بر هر خلقتی داناست 

اثبات ضرورت معاد - می دانم که خدا بر هر کاري تواناست.  اثبات امکان معاد - می دانم که خدا بر هر کاري تواناست. 

کدام مورد به درستی «توفی» را تبیین می کند؟ با توفی پروندة کدام اعمال بسته می شود؟  58

دریافت تمام و کمال روح- آثار ماتاخر  دریافت تمام و کمال روح- آثار ماتقدم 

جدایی جسم از روح- آثار ماتقدم جدایی جسم از روح- آثار ماتاخر 
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کدام مورد «امکان» معاد را ثابت می کند و خداوند قدرت خود بر معاد را چگونه براي همۀ انسان ها بیان نموده است؟  59

دقت در آفرینش اولیۀ انسان ـ سامان دادن مجدد همۀ استخوان هاي ریز و درشت

دقت در آفرینش اولیۀ انسان ـ رسیدن هرکس به آنچه استحقاق دارد و ضایع نشدن حق کسی 

این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد ـ بی هدف و عبث نبودن آفرینش انسان و جهان 

این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد ـ رسیدن هرکس به آنچه استحقاق دارد و ضایع نشدن حق کسی 

اگر بفهمیم «این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد.» کدام وعدة الهی را درك خواهیم کرد؟  60

 «َحتَّی ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َرّب اْرِجُعوِن»  «َأَفَحسْبُتْم َأنَّما َخَلْقَناُکْم َعَبثًا َو َأنَُّکْم إلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن» 

ْرِض»  الَحاِت َکاْلُمْفِسِدیًن ِفی اْألً  «اُهللا َال إلَه إالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم إلَی َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال ِرْیَب ِفیِه»  «َأْم نَْجَعُل الِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصِّ

61  He is always asking for .................. time to finish his exam.

extra divided hopeful half

62  The book is full of interesting  ..................  about the World Cup.

facts exercises defenses jobs

63  The brave soldiers defended the city against the heavy  ..................  .

box    animal   disease  attack

64  Ahmad speaks too much in the classroom. His teacher says that he is ..................   student in his
classroom.

noisiest   the noisiest noisier noisier than

65  Choose the word that is different from other three?

amazing  funny cross  golden

66  Martin was  .................. footballer in that team.

as bad as  worse the worst bad

67  It’s  .................. to send my friend an e-mail than to write him a letter.

easy  easier as easy easily

68  My new school is a little  .................. my old one.

as far as farthest than farther than the farther than

69  My teacher believes that human being is  .................. creation of Allah.

the most amazing the more amazing more amazing than most amazing

70  Which animal is  ..................  , a lion or a leopard?

stronger the strongest strong  more strong

71  Mina's lecture was interesting. She is a better speaker  .................. thought.

that I as I  than I  I  

72  Catherine explained the lesson to the class .................. an experienced teacher.

as good as as well as the best of better than that  

73  Scandinavian have countries with .................. people in the world.

happy happier than the happiest happiest
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74  All the students watched .................. movie in my class last Monday.

most interes�ng an interes�ng interes�ng more interes�ng

75  
Neptune is .................. planet to the sun in the solar system.

farther the farthest farther than as far as

76  The exercise did not seem to be as easy .................. I thought it would be.

that than from as

77  The text I am reading provides information about .................. donation and transplants.

member organ nature wonder

78  Many .................. have been found orbiting around stars outside the Solar System.

plants planes planets plains

79  The situation is becoming increasingly dangerous. The exact number of people .................. the
virus is unknown.

defending killing carrying planning

80  My younger sister, who is a kind woman, was always ……………… her husband in front of their
daughter. 

saving carrying defending increasing

30°

75° 75°

x x

B

A

C

،  و  و مساحت مثلث  واحد است. مجموع طول دو ساق کدام است؟ در مثلث متساوي الساقین   81ABCAB = AC= 75B̂18

672
−−

√

12 2
−−

√12

مقدار  کدام است؟  82

 

2 sin − 2 cos120∘ 180∘

2 cos + 2 tan150∘ 135∘

10−1
1
2

اگر  و  باشد، آنگاه  در کدام ربع قرار دارد؟  83

اول  دوم سوم چهارم 

= − cosα1 − αsin2
− −−−−−−−

√= sinα1 − αcos2
− −−−−−−−

√α

صرفنظر از عالمت ،مقدار کدام گزینه کمتر است؟  84

sin 80∘
sin 100∘

cos 280∘
cos 10∘

اگر  باشد، محدوده ي عبارت   کدام است؟  8545 ≤ α ≤ 90A = 1 + αsin2

≤ A ≤
2
3

3
2

≤ A ≤ 2
3
2≤ sinα ≤

− 2
−−

√

2

2
−−

√

2
−1 ≤ α ≤ 1

مجموع بیشترین و کمترین مقدار عبارت  کدام است؟  86
−1 + cosα

−2 + cosα

3
2

2
−1
3

2
3

8

تجربی _ 30310

ام اس بوك



ساده شده ي عبارت  کدام است؟  87
|2 − cosα| − |2 + cosα|

|3 − sinα| − |3 + 2 sinα|

tanα
2
3

tanα
3
2

cotα
2
3

cotα
3
2

2 +y = bx
- +y = x 3

در شکل زیر  کدام است؟  88b

12

34

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  89tanα = 3+ 1
αsin2

1 − αsin2

36910

ساده شده ي عبارت   کدام است؟  90α(−2 + )cos2 α + 1cos4

αcos2

αsin4αcos4αtan4αcot4

اگر باشد، مقدار عددي  کدام است؟!  91A = 15 + 25 + 35 + 45 + 55 + 65 + 75cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos22A

57911

اگر   باشد،  کدام است؟!  92

هیچ مقداري براي  به دست نمی آید.

= 0α + 4 αsin4 cos2
− −−−−−−−−−−−

√sinα

1
1
3

−−

√

2
3

−−

√sinα

C

A

B

x

1

2
1

 

در شکل مقابل دو زاویه   قائمه اند. مقدار  کدام است؟  93A,Bx

3
2

−−

√
2 3

−−
√

3
4
3

3
2

در مثلث قائم الزاویه اي، سینوس یکی از زاویه ها  ، و اندازه ي وتر  واحد است. کوچکترین ضلع مثلث کدام است؟  94
5
7

14

2 3
−−

√3 7
−−

√4 6
−−

√5 2
−−

√

در متوازي االضالعی  اندازه دو قطر  و  است و زاویه بین دو قطر  است مساحت متوازي اال ضالع چند برابر   است؟  95128135∘2
−−

√

18243632

اگر   باشد، کدام گزینه درست است؟  96120 ≤ x ≤ 225

−1 ≤ cosx ≤
− 2

−−
√

2
≤ cosx ≤

− 2
−−

√

2
−1
2

≤ cosx ≤ 0
−1
2

−1 ≤ cosx ≤
−1
2

حاصل عبارت  کدام است؟  97cosθ (cosθ + sinθ tanθ)

θcos221θsin2
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حاصل    کدام است؟  98
tanθ

1 + θtan2

sin θcos θsin θ × cos θsin θ + cos θ

اگر   و   ، مقدار   کدام است؟  99tanx =
−1
2

cosx < 0sinx

2
−−

√

2

− 5
−−

√

5

− 3
−−

√

3

5
−−

√

5

اگر مثلث   در   قائمه و   باشد، آنگاه   کدام است؟  100A CB
Δ

Ĉsin =Â
2
3

tan B̂

3
5

5
−−

√

3

2

5
−−

√
5
−−

√

2

به ازاي کدام مقدار  تساوي  (با فرض  ) یک اتحاد است؟  101A+ = x − 1
1
xcos4

A

xcos2
tan4cosx ≠ 0

12−1−2

در مثلث قائم الزاویۀ  اگر   باشد، حاصل  کدام است؟  102ABC=Â 90∘
B + C +sin2 sin2 sin2 B+C

2

B + C +cos2 cos2 cos2 B+C

2

1234

اگر  باشد و  باشد، آن گاه بزرگترین حدود  کدام است؟  103− < θ <90∘ 45∘
cosα =

4m − 1
2

m

( , )
1
4

3
4

( , ]
1
4

3
4

( , ]
1
8

3
8

( , )
1
8

3
8

 

A

B C

با توجه به شکل روبه رو،  برابر است با:  104
1
Bsin2

1 + (
AB

AC
)21 − (

AB

AC
)2

1 + (
AC

AB
)21 − (

AC

AB
)2

نقطۀ  بر روي دایره اي به شعاع  واحد قرار دارد. متحرکی از نقطۀ  در خالف جهت مثلثاتی  درجه چرخیده و در نقطۀ  قرار گرفته  105

است. متحرك دیگر از نقطۀ  در جهت مثلثاتی  درجه چرخیده و در نقطۀ  قرار گرفته است. طول قوس  چند واحد است؟

A3A420M

A210NMN

4٫084٫294٫713٫96

به طور معمول، .................. در سمت راست بدن انسان قرار ندارد.   106

کیسۀ صفرا دریچۀ پیلور دریچۀ انتهاي مري  رودة کور

به طور معمول در .................. انسان، .................. وجود ندارد.  107

کیسه ي صفراي - آنزیم لیپاز شیره ي پانکراِس - آنزیم غیر فعال روده ي بزرِگ -سلول ترشح کننده بافت پیوندي سسِت- کالژن

لوزالمعدة انسان، توانایی سنتز  .................. را دارد.  108

لیپاز موسین سکرتین گاسترین

در انسان، سکرتین بر خالف گاسترین، ..................  109

از سلول هاي سازندة خود به خون وارد می شود. ترشح بی کربنات را به خون افزایش می دهد.  

در خنثی نمودن کیموس اسیدي موجود در دوازدهه نقش دارد. محرك ترشح پروتئازهاي فعال در لوزالمعده می باشد.
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در یک فرد، با  .................. شدن عضله اي که اصلی ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد،  ..................  110

غیرمسطح ـ بازشدن کیسه هاي هوایی تسهیل می شود. مسطح ـ جناغ سینه به سمت عقب حرکت می کند.

مسطح ـ مقداري از هواي جاري دمی در مجاري تنفسی باقی می ماند. غیرمسطح ـ دنده ها به سمت باال و بیرون حرکت می کنند.

چند مورد از عبارت هاي زیر در رابطه با لولۀ گوارش انسان به نادرستی بیان شده اند؟   111
الف) لوله گوارش لوله اي پیوسته است که از دهان تا مخرج ادامه دارد. 

ب) بنداره ها، از جنس ماهیچه هاي حلقوي هستند که بخش هاي مختلف لوله گوارش را از هم جدا می کنند.  
ج) بنداره ها دریچه هایی همواره  منقبض هستند تا از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی جلوگیري کنند. 

د) بنداره هاي انتهاي لوله گوارش از نوع ماهیچه هاي مخطط و ارادي هستند که هنگام دفع باز می شوند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

در لوله ي گوارش انسان، الیه .................. نسبت به الیه .................. ، .................. است.  112

ماهیچه اي – زیرمخاطی – داخلی تر مخاطی – زیرمخاطی – خارجی تر ماهیچه اي – زیرمخاطی – خارجی تر زیرمخاطی – مخاطی – داخلی تر

بافت پوششی دیوارة مویرگ، برخالف بافت پوششی روده،  ..................   113

از یاخته هاي استوانه اي یک الیه است. داراي غشاي پایه است.

فضاي بین یاخته اي کمی دارد.  از یاخته هاي سنگفرشی یک الیه است.

مولکول هاي حاصل از گوارش .................. به .................. وارد می شوند.  114

لیپیدها – رگ لنفی لیپیدها – مویرگ لنفی کربوهیدرات – رگ لنفی کربوهیدرات ها – مویرگ لنفی

کدام یک از لیپیدها یا ترکیبات لیپیدي زیر، با رسوب کردن، باعث تنگ شدن مسیر خون در سرخرگ ها می شود؟  115

فسفولیپید LDLHDLتري گلیسرید

تنظیم عصبی دستگاه گوارش توسط اعصاب .................. و به صورت .................. اتفاق می افتد.  116

غیر خودمختار – غیرارادي غیر خودمختار – ارادي خودمختار – غیرارادي خودمختار – ارادي

کدام یک از علل چاقی نیست؟  117

زندگی بدون تحرك دیابت نوع  غذا خوردن براي رهایی از تنش 1استفاده از غذاهاي پرچرب و شیرین

در مورد معده گاو، کدام نمی تواند درست باشد؟  118

معده واقعی گاو، شیردان می باشد چون آنزیم هاي گوارشی در آن قرار دارند. داراي چهار قسمت می باشد.

در هزارال، آبگیري انجام می شود و سپس بالفاصله  وارد روده می شود. در سیرابی، میکرب ها قرار دارند که به گوارش توده هاي غذایی کمک می کند.

حجمی از هوا که در تعیین حجم تنفسی در دقیقه نقش دارد جزئی از .................. محسوب نمی شود.  119

ظرفیت حیاتی ظرفیت تام

حجم باقی مانده ظرفیت حیاتی منهاي حجم ذخیره ي بازدمی

ترشحات چند مورد از اندام هاي زیر به درون لوله گوارشی وارد می شود؟   120
الف)پانکراس                             ب)کبد                       ج)غده بزاقی                          د)ناي

چهارمورد سه مورد دومورد یک مورد

دیوارة بخشهاي مختلف لوله گوارشی ساختاري تقریبا .................. دارند که شامل  .................. الیۀ اصلی می باشد.  121

مشابه-  متفاوت-  مشابه- 4433متفاوت-

کدام یک از گزینه هاي زیر ساختار خارجی ترین الیه لوله گوارشی را صحیح تر نشان می دهد؟  122

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

بافت پیوندي متراکم - بافت پوششی ،رگ ها، اعصاب  بافت پیوندي سست - رگ ها
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در لولۀ گوارشی، کدام یک از موارد زیر در الیۀ درونی تر نسبت به الیۀ ماهیچه اي دیده نمی شود؟  123

بافت ماهیچه اي اسکلتی رگ هاي خونی شبکه اي از یاخته هاي عصبی بافت پیوندي سست

کدام یک از بافت هاي زیر در تمامی الیه هاي لولۀ گوارشی انسان دیده می شود؟  124

عصبی پیوندي متراکم چربی پیوندي سست

الیه ي  .................. قسمت هایی از لوله گوارشی بخشی از صفاق را می سازد.  125

مخاطی زیرمخاطی ماهیچه اي بیرونی

نوع بافت ماهیچه اي در کدام یک از بخش هاي زیر با بقیه متفاوت است؟  126

بنداره انتهاي رودة باریک ماهیچه ي مخاطی پیلور بنداره خارجی مخرج 

گوارش کدام یک زودتر از سایرین صورت می گیرد؟  127

سلولز پروتئین لیپید نشاسته

کدام یک صحیح نیست؟  128

صفرا در ورود چربی ها به محیط داخلی نقش مهمی دارد. کمی بعد از ورود کیموس به دوازدهه، صفرا به دوازدهه می ریزد.

صفرا از طریق مجاري صفراوي به کیسه صفرا وارد و در آن جا ذخیره می شود. معده، آغازگر گوارش شیمیایی لیپیدها است.

در همۀ بخش هاي لولۀ گوارش انسان، ..................   129

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.

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟  130

در سراسر نایژه، غضروف ها به صورت قطعه قطعه و نامنظم وجود دارد. 

در ناي الیۀ داراي رگ هاي خونی دومین الیه از داخل می باشد.

هر مجراي تنفسی در شش ها که غضروف ندارد، نایژك دستگاه تنفس محسوب می شود.

نایژك انتهایی، آخرین انشعاب نایژك در بخش هادي دستگاه تنفس است. 

چند مورد از موارد زیر می تواند باعث ایجاد ریفالکس شود؟    131
الف) سیگار کشیدن                    ب) رژیم غذایی نامناسب                 

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

2543

ترتیب صحیح عبور غذا در قسمتی از دستگاه گوارش پرندگان کدام است؟  132

سنگ دان، معده، چینه دان سنگ دان، چینه دان، معده  چینه دان، سنگ دان، معده  چینه دان، معده، سنگ دان

کدام یک، با تأثیر آنزیم هاي مترشحه از سلول هاي دستگاه گوارش انسان، به واحدهاي یکسانی تبدیل می شود؟ (با تغییر)  133

چربی سلولز کلسترول گلیکوژن

گاسترین ابتدا به کدام می ریزد؟  134

معده در مجاورت بندارة انتهاي مري  معده در مجاورت پیلور  خون دیوارة معده  خون دیوارة روده  

لیپوپروتئین هاي پرچگال .................. لیپوپروتئین هاي کم چگال ..................   135

همانند – از ترکیب لیپید و پروتئین درون کبد ساخته می شوند. همانند – احتمال رسوب کلسترول در دیوارة سرخرگ ها را کاهش می دهد.

برخالف – در انتقال نوعی لیپید به بافت نقش دارند. برخالف – نسبت کلسترول به پروتئین بیش تري دارند.

در یک فرد سالم و بالغ کدام یک از حجم هاي زیر، کمتر از سایرین است؟  136

حجم جاري حجم باقی مانده حجم ذخیرة بازدمی حجم ذخیرة دمی
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تمامی موادي که وارد یاخته هاي پوششی پرز می شوند، ..................  137

پس از خروج از یاخته هاي پوششی، به درون فضاي داخلی مویرگ هاي خونی منتقل می شوند.

با مصرف انرژي زیستی و یا از طریق ناقل عبور می کنند.

با همان روش از یاخته خارج می شوند.

در نهایت وارد محیط داخلی بدن می شوند.

؟

 

کدام گزینه در ارتباط با مرکز تنفسی بخشی که در شکل مقابل با عالمت سؤال مشخص شده، نادرست است؟  138

این بخش به تنهایی مدت زمان دم را تنظیم می کند.

مرکز تنفس در پل مغز، با اثر بر این مرکز، دم را خاتمه می دهد.

دستور انقباض ماهیچۀ بین دنده اي خارجی از این مرکز صادر می شود.

دستور انقباض ماهیچه اي که در تنفس آرام و طبیعی، نقش اصلی را دارد، از این مرکز صادر می شود.

در شش هاي گوسفند  .................. قطعًا به علت  ..................  است.  139

ساده نبودن برش درنایژه اصلی - وجود غضروف هاي بیش تر حالت اسفنج مانند - حبابک هاي موجود در بخش مبادله اي

باز بودن دهانه سرخرگ ها - نبودن خون در آن ها مشاهده سوراخ ها - وجود نایژه ها

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   140
«گاز کربن  دي اکسید  .................. گاز اکسیژن،  .................. » 

الف) همانند - به مقدار کمی به صورت محلول در خوناب جابه جا می شود. 
ب) همانند - در شش ها که غلظت آن کم است، از هموگلوبین جدا می شود. 

ج) برخالف - در تنفس یاخته اي تولید می شود و باید از یاخته ها دور شود. 
د) برخالف - به مقدار زیادي توسط گویچه هاي قرمز خون حمل می شود.

1234

چند مورد دربارة لولۀ گوارش ملخ، نادرست بیان شده است؟   141
الف) غده هاي بزاقی تقریبًا در زیر چینه دان قرار دارند. 

ب) گوارش مکانیکی در دهان شروع می شود. 
ج) یاخته هاي کیسه هاي معده با ترشح آنزیم هایی به ادامۀ گوارش شیمیایی کمک می کنند. 

د) چینه دان قبل از پیش معده، باعث خرد کردن مواد غذایی می شود.

1234

کدام یک از عبارت هاي زیر در مورد یاخته هاي نوع اول موجود در دیوارة حبابک ها در یک انسان سالم و بالغ درست است؟  142

داراي خاصیت بیگانه خواري هستند.  نسبت به سایر یاخته هاي دیوارة حبابک ظاهري متفاوت دارند. 

هستۀ آن ها به حاشیۀ یاخته رانده شده است.  ترشح عامل سطح فعال را برعهده دارند. 

چند مورد از موارد زیر، دربارة بخش مبادله اي دستگاه تنفس انسان نادرست است؟   143
الف) نایژك هاي مبادله اي داراي حبابک بوده ولی فاقد مخاط مژك دار می باشند. 

ب) ماکروفاژها (درشت خوارها) با سطح داخلی دیوارة حبابک ها در تماس اند. 
ج) سطح خارجی حبابک ها با الیۀ نازکی از آب پوشیده شده است. 

د) در برخی بخش هاي کیسه هاي حبابکی، بین هواي درون حبابک ها و خون درون مویرگ هاي خونی، دو عدد غشاي پایه وجود دارد.

1234
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در لولۀ گوارش پرندگان دانه خوار بخشی که بین چینه دان و سنگدان قرار دارد، معادل بخشی از لولۀ گوارشی انسان است که .................. .  144

حرکتی از لولۀ گوارش که در آن یک حلقۀ انقباضی تشکیل می شود، در این محل آغاز می گردد.  

یاخته هاي آن از طریق درون بري می توانند عامل داخلی را به همراه ویتامین  جذب کنند.   

مواد جذب نشده و گوارش نیافته، یاخته هاي مرده و شیره هاي گوارشی  درنهایت وارد این بخش می شوند.  

سیاهرگ خارج شده ازاین اندام، با سیاهرگ طحال ادغام می گردد.

B12

کدام گزینه در رابطه با مولکول هاي زیستی تشکیل دهندة لیپوپروتئین هاي پر چگال به درستی بیان شده است؟  145

 محل آغاز گوارش شیمیایی آن ها در یک محل از لولۀ گوارش بوده که کمترین میزان  را دارد.

جذب مواد تولیدشده طی گوارش آن ها، از طریق مویرگ هاي خونی صورت می گیرد.

پس از ورود به جریان خون، از کبد به عنوان اولین اندام عبور می کنند.

مواد ذخیره شده در کیسه صفرا نمی توانند در گوارش آن ها نقش داشته باشند.

pH

سطح مقطع یک ظرف استوانه اي   است و در آن تا ارتفاع  سانتی متر آب ریخته شده است. روي آب چند گرم روغن با چگالی    146

 بریزیم تا فشار حاصل از این دو مایع در کف استوانه برابر  پاسکال شود؟ 

 (  چگالی آب)

20cm210

0٫6
g

cm3
2000

= 1 ,  g = 10
g

cm3

m

s2

100120200240

A
B

C

در ظرفی مطابق شکل زیر مایعی ریخته شده است. کدام گزینه رابطه ي فشار بین نقاط   و  و  را درست نشان می دهد؟  147ABC

= =PA PB PC> >PB PA PC

< <PA PB PC> >PA PB PC

در دو ظرف جداگانه دو مایع مختلف به چگالی هاي  و  تا ارتفاع یکسان  ریخته ایم. اگر فشار ناشی از مایعات در فاصله ي  از کف  148

) برابر باشد، نسبت  برابر است با: ) با  از کف ظرف ( ظرف (

ρ1ρ2h
h

4
1h

5
2

ρ1

ρ2

4
5

5
4

16
15

15
16

h

72

آب

جیوه cm

( ، در آزمایش شکل مقابل ارتفاع آب در لوله چقدر است؟ (  149= 76 cm HgP0= 14
ρجیوه

ρآب

56cm80cm

20cm66cm

مولکول هاي گاز با تندي .................. به اطراف حرکت می کنند و فاصلۀ میانگین ذره ها حدود .................. است.  150

بسیار کم ــ  آنگستروم بسیار زیاد ــ  آنگستروم بسیار زیاد ــ  آنگستروم 30303535بسیار کم ــ  آنگستروم

هرگاه مایعی در تماس با جامدي قرار بگیرد دو حالت رخ می دهد. اگر نیروي دگرچسبی بین مولکول هاي مایع و جامد از هم چسبی بین  151
مولکول هاي مایع .................. می گوییم .................. و اگر نیروي هم چسبی بین مولکول هاي مایع از نیروي دگرچسبی بین مولکول هاي جامد و مایع

.................. و می گوییم .................. .

بیش تر است - به شکل قطره درآمده - بیش تر - ترشوندگی کم تر باشد - ترشوندگی - کم تر باشد - به شکل قطره درآمده

بیش تر باشد - ترشوندگی - بیش تر باشد - به شکل قطره درآمده کم تر باشد - ترشوندگی - بیش تر - به شکل قطره درآمده

152  یک زیردریایی در اعماق اقیانوسی درحال حرکت است. به پنجرة آن به شعاع  سانتی متر، در عمقی که فشار در آن  است،

چند نیوتون نیرو وارد می شود؟ 

2012 × Pa105

(π = 3)

12 × 1031٫44 × 101٫44 × 1051٫44 × 103

14
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اگر فشار در پاي کوه  پاسکال باشد و چگالی هوا  باشد و فشار در باالي کوه  باشد ارتفاع کوه چند متر است؟    1531051
kg

m3
9٫9 × Pa104

g = 10
m

s2

102010050

گاز هلیم

D

B

C

A در شکل هاي زیر به ترتیب از کلمات باال رفتن - شناوري - فرو رفتن - غوطه وري استفاده کنید.  154

A − B − C − DD − C − A − B

C − D − B − AD − C − B − A

در مکعبی به ابعاد یک نانومتر، چه تعداد اتم را می توان جاي داد؟ (قطر هر اتم را  فرض کنید.)  1551 × m10−10

10102103104

کدام گزینه در مورد نیروهاي بین مولکولی درست نیست؟  156

تشکیل قطره هاي مایع از اثرات نیروي هم چسبی است.

نیروهاي بین مولکولی کوتاه بُرد هستند.

نیروهاي بین مولکولی همواره به صورت جاذبه هستند.

عامل تراکم ناپذیري مایع ها نیروي دافعۀ بین مولکول ها در فاصله هاي بسیار کم است.

در عمق  متري آب دریاچه اي فشار چند پاسکال است؟   15710( = Pa , = 1 , g = 10 )P0 105
ρآب

kg

lit

N

kg

101010151٫001 × 1052 × 105

h

h1

2

ρ
ρ
1

2

مطابق شکل، دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی هاي  و  را در ظرف می ریزیم. کدام نمودار، فشار هر نقطه برحسب عمق مایع را به درستی  158

نشان می دهد؟ ( فشار هوا است.)

 

h2h1

P

h

 

h2h1
h

P

 

h2h1

P

h

 

h2h1

P

h

ρ1ρ2

P0

h ( (cm

P( (cm Hg

11030

80

100

نمودار فشار برحسب عمق مایعی مطابق شکل است. چگالی جیوه برابر با  است. چگالی مایع چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟  15913٫6
g

cm3

1٫7

3٫4

1700

3400

16cm
8002=

kg
m3

1/51=
g

cm3

h

ρ

ρ

مطابق شکل دو مایع مخلوط نشدنی در حال تعادل اند.  چند سانتی متر است؟  160h

7٫5

8٫5

14

30

15
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21 ( (( (

در شکل روبه رو، ارتفاع مایع در هر طرف یکسان است و پیستون هاي  و  بدون اصطکاك اند. اگر روي هر دو پیستون وزنه اي به جرم   161
قرار دهیم، بعد از برقراري تعادل:

ارتفاع مایع در دو لوله یکسان می ماند.

)، بیشتر خواهد شود. ارتفاع مایع در لولۀ (

)، بیشتر خواهد شود. ارتفاع مایع در لولۀ (

بسته به چگالی مایع هر یک از گزینه هاي  و  ممکن است درست باشد.

12m

2

1

23

مطابق شکل توپی در حال حرکت به سمت راست و همچنین در حال چرخش در جهت پادساعت گرد است. کدام گزینه مسیر حرکت توپ را  162
درست نشان می دهد؟

 

چوب چوب

1( ( 2( (

یک قطعۀ چوبی را روي آب درون ظرفی قرار می دهیم. یک وزنۀ آهنی را یکبار روي چوب قرار داده و بار دیگر از زیر چوب آویزان می کنیم.  163

نیروي شناوري حالت  و  به ترتیب   و  و میزان فرورفتن چوب در آب را در شکل در کدام گزینه درست مقایسه شده است؟

 ، فرورفتن در ظرف  بیشتر است. 

، فرورفتن در ظرف  بیشتر است. 

 ، فرورفتن در ظرف  بیشتر است. 

 ، فرورفتن در ظرف  بیشتر است. 

12Fb1Fb2

=Fb1 Fb2(1)

=Fb1 Fb2(2)

>Fb1 Fb2(1)

>Fb1 Fb2(2)

 

یک نی پالستیکی را مطابق شکل زیر از وسط می بریم و بدون اینکه دو قسمت آن کامًال از هم جدا شوند، آن را  درجه تا کرده و درون آب  164
قرار می دهیم. حال اگر از قسمت افقی آن در جهت نشان داده شده بدمیم، فشار هواي داخل نی قائم، چگونه تغییر می کند و سطح آب داخل آن چگونه

جابه جا می شود؟

افزایش می یابد، پایین می رود.

کاهش می یابد، پایین می رود.

افزایش می یابد، باال می آید.

کاهش می یابد، باال می آید.

90

cm68

آب
روغن

مخزن گاز

مطابق شکل زیر، درون لولۀ  شکلی که به یک مخزن گاز متصل است، حجم مساوي از آب و روغن قرار دارد. فشار پیمانه اي مخزن گاز چند  165

( ،  و  میلی متر جیوه است؟ (

صفر

U

= 13٫6ρ جیوه
g

cm3
= 0٫8 , = 1ρ روغن

g

cm3
ρ آب

g

cm3
g = 10

m

s2

1

5

10

 

مطابق شکل، مقداري جیوه در ته ظرفی وجود دارد. مقداري مایع با چگالی  روي جیوه می ریزیم. نیروي وارد بر کف ظرف از طرف  166

مایعات  برابر می شود. ارتفاع مایعی که اضافه کردیم، چه  قدر است؟ 

8500 kg

m3

3( = 13٫6 )ρجیوه
g

cm3

64cm6٫4cm

54cm5٫4cm

16
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با توجه به نمودار زیر جرم هواي موجود در یک ستون قائم با مساحت قاعده  از  167

ارتفاع  متري تا  متري سطح زمین چند کیلوگرم است؟

10cm2

10009000

9

6

7

3

10m 20mA

B
300

مایعی به چگالی  درون ظرفی مطابق شکل ریخته شده است و نقاط  و  مشخص شده اند. نقطۀ  را چند متر پایین تر از نقطۀ   168

( قرار دهیم تا فشار کل وارد بر آن  برابر فشار کل در نقطۀ  شود؟ ( و فشار هوا

1
g

cm3
ABBA

1٫1Ag =
10N
kg

Pa =105

23

57٫5

40cm
60cm

S

در شکل زیر چگالی مایع  می باشد. درپوش  به جرم  را در شاخۀ سمت راست قرار می دهیم. مساحت درپوش چند  باشد تا  169

تعادل برقرار باشد؟ 

( (از اصطکاك درپوش با دیواره لوله صرف نظر شود.  و 

8
g

cm3
S2kgcm2

g = 10
N

kg
= PaP0 105

8٫510

12٫515

25cm

  

30cm

مساحت کف استوانه  و مساحت کف مخروط قائم  است. تا ارتفاع مشخص شده مایعی به چگالی  در آنها ریخته می شود.  170

اگر فشار حاصل از مایع در کف استوانه،  و در کف مخروط  و نیروي وارد بر کف استوانه  و نیروي وارد بر کف مخروط  باشد، کدام مورد
درست است؟

180cm2250cm2ρ

P1P2F1F2

= , =F1
3
5
F2 P1

6
5
P2= , =F1

8
5
F2 P1

5
6
P2= , =F1

5
8
F2 P1

4
5
P2= , =F1

3
5
F2 P1

5
6
P2

کلر در طبیعت داراي دو ایزوتوپ با جرم اتمی   و   و کربن داراي دو ایزوتوپ با جرم اتمی   و    171

است. تفاوت جرم مولکولی سبک ترین و سنگین ترین مولکول کربن تتراکلرید، چند  است؟

35amu37amu12amu13amu

amu

6789

172  مول از فلز مس داراي چند اتم است؟
1
2

6٫02 × 10−2212٫04 × 10−2118٫06 × 10−203٫01 × 1023

کدام ذرة زیر یک کاتیون است؟  173

: با  پروتون،  نوترون و  الکترون : با  پروتون،  نوترون و  الکترون

: با  پروتون،  نوترون و  الکترون : با  پروتون،  نوترون و  الکترون

B161616A121210

C8810D171818

تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون هاي اتم  کدام است ؟  174X
82
36

813910

17

تجربی _ 30310

ام اس بوك



عنصر  داراي دو ایزوتوپ طبیعی  و  با جرم اتمی میانگین  است. اگر درصد فراوانی   برابر  باشد، مقدار  کدام  175
است؟

XX37XA35٫5X37%25A

38343536

حداکثر تعداد الکترونها در الیهي پنجم چیست؟    176

8325018

چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟   177
آ) ایزوتوپ هاي پرتوزا و پایدار را رادیوایزوتوپ می نامند. 

ب) فراوانی سبک ترین ایزوتوپ منیزیم از بقیه ایزوتوپ هاي آن بیش تر است. 
پ) عدد جرمی ایزوتوپ فراوان تر لیتیم، از دو برابر عدد اتمی آن یک واحد بیش تر است. 

ت) جرم اتمی میانگین لیتیم به جرم ایزوتوپ فراوان تر آن نزدیک تر است. 
ث) هرچه درصد فراوانی ایزوتوپی در طبیعت بیش تر باشد، نیم عمر آن بیش تر است.

1234

کدام عبارت دربارة عنصر تکنیسم  نادرست است؟  178

شناخته شده ترین فلز پرتوزا و نخستین عنصري بود که در راکتور هسته اي ساخته شد. 

ایزوتوپ پرتوزا و ناپایداري است که در تصویربرداري پزشکی کاربرد ویژه اي دارد.

نیم عمر آن کم است و نمی توان مقادیر زیادي از آن را تهیه و براي مدت طوالنی نگهداري کرد.

این عنصر داراي  الکترون و  نوترون است.

Tc
99
43

4356

کدام گزینه نادرست است؟   179

به طور کلی، در جدول دوره اي هر ستون شامل عنصرها با خواص شیمیایی مشابه است.

خواص شیمیایی عنصرهایی که در یک ردیف از جدول  تناوبی جاي دارند، متفاوت است.

هر ردیف در جدول دوره اي نشان دهندة چیدمان عنصرها برحسب افزایش جرم اتمی است.

خانۀ شمارة هفت جدول دوره اي به عنصر نیتروژن تعلق دارد و حاوي برخی اطالعات شیمیایی آن است.  

Mg Mg24
12

26
12Mg25

12

78/7 10/13% % 11/17%

باتوجه به شکل روبه رو، جرم اتمی میانگین عنصر منیزیم کدام است؟  180

24٫65

25٫01

24٫32

25٫20

در کدام گزینه فرمول شیمیایی به درستی بیان شده است؟  181

آلومینیم نیترید:  پتاسیم کلرید:   منیزیم برمید:   C کلسیم اکسید:     Oa2MgBrKCl2AlN

) سولفات را با افشانه روي شعله بپاشیم، رنگ شعله تغییر کرده و طول موج رنگ حاصل .................. از هنگامی اگر مقداري از محلول مس (  182
است که از محلول سدیم سولفات استفاده می کنیم و .................. از هنگامی است که فلز لیتیم به صورت مستقیم بر روي شعله قرار می گیرد.

بیش تر - بیش تر بیش تر - کم تر کم تر - بیش تر کم تر - کم تر  

II

18
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نمونه

جیوه
300 500 600

کلسیم
کروم
مس

آهن

400
))طول موج nm

 

پژوهشگران در حفاري یک شهر قدیمی، تکه اي از یک ظرف سفالی پیدا کردند. آنها براي یافتن نوع عنصرهاي فلزي آن به آزمایشگاه شیمی  183
مراجعه کردند و از این نمونه طیف نشري گرفتند. شکل زیر طیف نشري خطی این سفال و چند عنصر فلزي را نشان می دهد. با توجه به طیف هاي داده

شده، چه فلزهایی در این سفال وجود دارد؟

مس و آهن

مس و جیوه

کلسیم و کروم

آهن و جیوه

کدام مورد زیر یون تک اتمی به شمار نمی آید؟  184

Cl−N 3−Co2+N
−

3

چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   185
آ) الیه ظرفیت اتم، الیه اي است که الکترون هاي آن، رفتار شیمیایی اتم را تعیین می کند. 

ب) اهمیت آرایش الکترونی فشرده به دلیل نمایش آرایش الکترون ها در بیرونی ترین الیه به نام الیه ظرفیت اتم است. 
پ) لوویس براي توضیح و پیش بینی رفتار اتم ها، آرایش الکترون – نقطه اي را ارائه کرد. 

ت) اگر الیه ي ظرفیت اتمی،همانند آرایش الکترونی یک گاز نجیب و یا هشت تایی باشد،آن اتم واکنش پذیري چندانی ندارد.

2413

، کدام رابطه همواره درست است؟ ( تعداد نوترون هاي ایزوتوپ و  عدد اتمی ایزوتوپ را نشان می دهد.) در دو ایزوتوپ   و   186X
a1
Z

X
a2
Z

NZ

+ = +a1 N1 a2 N2− = −a1 N1 a2 N2+ Z = + Za1 a2+ = 2Za1 a2

کدام گزینه دربارة نمک خوراکی درست نیست؟  187

همان سدیم کلرید است که با نماد   نمایش داده می شود.

فلز آن با از دست دادن الکترون و نافلز آن با به دست آوردن الکترون به آرایش گاز نجیب هم دورة خود می رسند.

اتم هاي سدیم به آرایش نئون و اتم هاي کلر به آرایش آرگون می رسند.

اندازة اتم سدیم با از دست دادن الکترون کوچک و اندازة اتم کلر با گرفتن الکترون بزرگ می شود.

NaCl

کدام عبارت نادرست است؟  188

شعلۀ ترکیب هاي داراي عنصرهاي لیتیم، مس و سدیم به ترتیب سرخ، سبز و زرد است.

هر چه فاصلۀ دو قلۀ موج در امواج الکترومغناطیسی بیش تر باشد، انرژي موج کم تر خواهد بود.

مقایسۀ انرژي برخی از امواج الکترومغناطیس به صورت (پرتوهاي ایکس > پرتوهاي فرابنفش > ریزموج ها) است.

7گسترة رنگی حاصل از تجزیۀ نور خورشید توسط قطرات باران، شامل  طول موج  متفاوت است.

، و  کدام یک از آن ها به ترتیب با از دست دادن الکترون و با به دست آوردن الکترون می تواند، به یون  ،  ، با توجه به آرایش الکترونی   189
پایداري با آرایش هشتایی مبدل شود؟ 

 و  و  و  و 

ABCD

A :

B :

C :

D :

1s2

1s2

1s2

1s2

2s2

2s2

2s2

2s2

2p6

2p6

2p6

2p6

3s2

3s2

3s2

3s2

3p5

3p6

3p6

3p6
4s1

3d10 4s1

CADACBDB
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چه تعداد از مطالب زیر دربارة عناصر  و  درست است؟ (حروف به کار رفته ارتباطی با نماد شیمیایی عناصر  190
ندارد.) 

الف)  از عناصر مشترك موجود در زمین و مشتري است. 

ب)  و  کاتیون با بار الکتریکی مشابه تشکیل می دهند. 

پ)  تمایل به انجام واکنش شیمیایی ندارد. 
ت) تنها دو عنصر در واکنش با فلزات به آنیون تبدیل می شوند.

D C B A13 ,35 ,31 ,16E20

A

BD

C

1234

اگر رابطۀ زیر میان درصد فراوانی سه ایزوتوپ  و  و  برقرار باشد، کدام گزینه مقایسۀ درصد فراوانی این سه ایزوتوپ را به  191
درستی نشان می دهد؟ 

 

X40X41X42

X = 6 X40 41

X = 7 X41 42

X X X42 >41 >40X X X40 >41 >42X X X41 >42 >40X X X41 >40 >42

، داراي  الکترون باشد، کدام مطلب دربارة آن درست است؟ (با تغییر) اگر یون تک اتمی   192

آخرین الیۀ الکترونی آن، داراي  الکترون است. عدد اتمی عنصر  برابر  است.

تمام ترازهاي انرژي اشغال شدة آن از الکترون پر است. زیرالیۀ شش الکترونی دارد. 

M 2+27

M2717

3

چند مورد از مطالب زیر، دربارة  درست اند؟   193
آ) در تصویربرداري از غدة تیروئید، کاربرد دارد. 

ب) نخستین عنصري است که در واکنشگاه هسته اي ساخته شد. 
پ) اندازة یون آن درست به اندازة یون یدید است و در تیروئید جذب می شود. 

ت) زمان ماندگاري آن اندك است و نمی توان مقدار زیادي از آن را تولید و انبار کرد.

    

Tc
99
43

1234

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  194

 کار با یکاي جرم اتمی در آزمایشگاه، در عمل ناممکن است. 

  در شیمی، نقش شمارش ذرات بسیار ریز مانند اتم ها، مولکول ها و یون ها را دارد. 

، رایج ترین یکاي اندازه گیري جرم، در آزمایشگاه ها شناخته می شود.   

 اگر به تعداد عدد آووگادرو، وزنه هاي  بر روي ترازو قرار دهیم، وزنی معادل  به ما نشان می دهد.

∙

∙NA

∙kg

∙1amu1g

1234

کدام  گزینه در رابطه با ایزوتوپ ها درست است؟  195

سبک ترین ایزوتوپ، پایدارترین ایزوتوپ آن محسوب می شود.

همۀ ایزوتوپ هایی که تعداد نوترون هاي آن،  برابر و یا بیشتر از  برابر تعداد پروتون هاي آن باشد، ناپایدار هستند. 

ایزوتوپ هاي یک عنصر واکنش پذیري یکسان اما نقطۀ جوش متفاوتی دارند.  

اختالف شمار پروتون ها و نوترون ها در ایزوتوپ هاي یک عنصر یکسان است. 

1٫51٫5

0
1

23

4
amu

یک ترازوي فرضی همانند شکل روبه رو را در نظر بگیرید. با این ترازو جرم کدام ذرات زیر را می توان اندازه گیري کرد؟  196

الکترون و نوترون  الکترون و پروتون 

Heپروتون و  و   
3
2He

3
2Li

7
3
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چند مورد از مطالب زیر، نادرست اند؟   197

 سبک ترین رادیوایزوتوپ هیدروژن همان سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن است. 

 بیش از نیمی از عناصر جدول دوره اي و ایزوتوپ هاي هیدروژن طبیعی هستند. 

 در پزشکی از گلوکز نشان دار جهت درمان کبد استفاده می شود. 

 پسماند راکتورهاي اتمی با وجود عدم خاصیت پرتوزایی، همچنان خطرناك است.

∙

∙

∙

∙

1234

در جدول دوره اي، عنصرها براساس افزایش .................. سازماندهی شده اند و عناصر با خواص شیمیایی مشابه در یک .................. قرار دارند و  198
در یک دوره از راست به چپ به طور کلی عدد جرمی عناصر .................. می یابد.

عدد اتمی - گروه - افزایش  عدد جرمی - ستون - کاهش  عدد اتمی - دوره - افزایش  تعداد پروتون - گروه - کاهش 

آرایش یون  به  ختم شده است. تعداد الکترون هاي ظرفیتی عنصر  با تعداد الکترون هاي ظرفیتی کدام عنصر برابر است و عدد  199

اتمی عنصر  نیز کدام است؟

M 2+3d4M

M

24 A−3225 A−3224 B−3425 B−34

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست  است؟    200
الف) در یک نمونۀ طبیعی لیتیم، ایزوتوپ سنگین تر فراوانی بیشتري دارد. 

ب) در میان رادیو ایزوتوپ هاي ساختگی هیدروژن،  بیشترین نیم عمر را دارد. 
پ) ایزوتوپ هاي یک عنصر، خواص شیمیایی و چگالی یکسانی دارند. 

ت)  اغلب به عنوان سوخت در راکتورهاي اتمی به کار می رود و فراوانی آن در مخلوط طبیعی از  درصد کمتر است.

H
3
1

U2350٫7

1234
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