
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی - 30311

ام اس بوك

در متن زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و « ترکیب اضافی» وجود دارد؟  - 1
 «در مطالعۀ شعر نیما، دید تازة او به جهان جلوه گر است؛ نگاه او به همۀ موجودات و دیگر پدیده ها یادآور نگاهی است که شاعران غرب به این پدیده ها

دارند. دید اجتماعی نیما که در سروده هاي نمادین و انتقادي او تجلّی می یابد، در ادب فارسی نوین جایگاه ویژه دارد.»

یازده - هشت ده - نه یازده - نه ده - هشت

بیت: «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی»  با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟ - 2

 چه جاي کلک بریده زبان ناطقه گوست  زبان ناطقه از وصف شوق ما الل است

  نی زیان و سودي از سود و زیان     نه تو در فهم آیی و نه در عیان  

 تعالی شأنه عما یقولون  منّزه ذاتش از چند و چه و چون

گم شده در جستجویت عقل پیر     اي خرد در راه تو طفلی به شیر

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

در عبارت زیر، چند «شاخص» وجود دارد؟  - 4
دکتر شهیدي، نویسنده و مترجم معاصر در ترجمۀ کتاب نهج البالغه از نثر آهنگین به َتَبع جمالت امام علی (ع) تأثیر پذیرفته است. نثّر استاد شیوا و بسیار

دلنشین است»

چهار   سه دو یک

در کدام گزینه واژة «هم آوا» وجود ندارد؟ - 5

تو جفا کردي و من عهد وفا نشکستم  تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست 

 که حریفان ز ُمل و من ز تأمّل مستم  هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیماي

 ز روي صدق و صفا گشته با دلم دمساز  هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

 تیر آهی بگشاییم و غزایی بکنیم  در ره نفس کزو سینۀ ما بتکده شد

بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟  - 6
 به هر کس آن چه می بایست داده است»    «در نابستۀ احسان گشاده است  

 اگر چند بی دست و پایند و زور  مهیّا کن روزي مار و مور

 عزازیل گوید نصیبی برم  و گر در دهد یک صالي کرم

 که سیمرغ در قاف قسمت خورد  چنان پهن خوان کرم گسترد

 گلیم شقاوت یکی در برش  کاله سعادت یکی بر سرش

پیام اصلی درس «قاضی بست» را در کدام گزینه می یابید؟ - 7

 به هر چه دل می کشدت از آن گریزان باش  ز خار زار تعلّق کشیده دامان باش

 کم زنی از خویشتن الف منی  چون ز جام بیخودي َرطلی کشی     

 مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی  خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات

 تحّمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم  قناعت می کنم با درد چون درمان نمی بینم
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مفهوم کلّی بیت «بگیر اي جوان، دست درویش پیر / نه خود را بیفکن که دستم بگیر» در کدام گزینه نیامده است؟ - 8

 که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را  به مالزمان سلطان که رساند این دعا را

 چو استاده اي دست افتاده گیر  ره نیکمردان آزاده گیر

 به دست هاي دگر هم چنان بخواهد رفت  چنان که دست به دست آمده است ملک به ما

 سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش  نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

همۀ گزینه ها با یکدیگر قرابت معنایی دارند به جز گزینۀ  .................. . - 9

 جز خداي هیچ کس خداي شناس   نیست از راه عقل و وهم و قیاس 

 در ره ُکنه او چو ما حیران   عقل مانند ماست سرگردان 

 ِخرد را بی میانجی حکمت آموز   فلک بر پاي دار و انجم افروز 

 ُمرغ کانجا پرید پر بنهد   عقل کانجا رسید سر بنهد  

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. «جناس همسان» وجود دارد. - 10

 در معرضی که تخت سلیمان  رود به باد  بادت به دست باشد اگر دل نهی به باد

 که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد  بیا و برگ سفر ساز و زاد ره برگیر

 قلب تو برَدَرد چو به جوالنش بگذري  قلب سپاه را نشاید ز قلب دوست

 دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت  گر نخواهد داد من امروز داد آن شاه ُحسن

معادل نوشته شده در کمانک روبه روي همۀ گزینه ها درست است به جز گزینۀ  .................. - 11

گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی / الجرم ز آتش ِحرمان و هوس می جوشیم (یاس) 

تا معّطر کنم از لطف نسیم تو مشام / شّمه اي از نفحات نفس یار بیار (بینی) 

صفیر مرغ برآمد بسط شراب کجاست / فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید (فرستاده) 

بسیار کس ز پاي درآورد اسب آز / او را مگر نبود لگام و دهانه اي (حرص) 

با توّجه به بیت: « کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود/ عاشق مسکین چرا چندین تجّمل بایدش»، کدام کلمه «ایهام» دارد؟ - 12

رود تجّمل باده آواز

واژه هاي همۀ گزینه ها با یکدیگر هم خانواده اند به جز گزینۀ .................. . - 13

قبول، مقبل، اقبال  تصنّعی، صنع، صنعت  ارتزاق، مرزوقی، زرق  مقرون، مقارن، قراین 

مفهوم کنایی کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟ - 14

وان را که عقل رفت چه داند صواب را (عاشق شدم)   اول نظر ز دست برفتم عنان عقل  

وین راز سربه مهر به عالم سمر شود (فاش شدن راز)   ترسم که اشک در غم ما پرده در شود  

و اي مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت (آشکار کردن)   اي شاهد قدسی که کشد بند نقابت  

بسوزم خانمان هاشان به شمشیر (هالك کنم) دمار از جان این غوالن کشم سخت  

کدام گزینه به مفهومی مشابه بیت «چو آورد لشگر به پیش فرات / سپه را عدد بیش بود از نبات» اشاره می کند؟ - 15

تا فخر دین عبدالصمد باشد که غم  خواري کند  شد لشگر غم بی عدد از بخت می خواهم مدد 

 بر عدد اختران ماه ورا مشتري ست   بر عدد ریگ هست در هوسش کوه طور 

 وز شمار خرد هزاران بیش   از شمار دو چشم یک تن کم 

دو چندان می شکفت و برگ می کرد  ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت
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مفهوم «به آنچه دارم و اندك است قانعم» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟ - 16

گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس   نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان  

زد بتوان بر قدم خویش گام   گر نبود خنگ مطلی لگام  

با جان پنج روزه قناعت مکن ز ما هر دو جهان پر است ز حّی حیات بخش

که یک جو منت دونان به صد من زر نمی ارزد چو حافظ در قناعت کوش و از دنیاي دون بگذر  

امالي چند ترکیب نادرست آمده است؟  - 17
«ُمخلصانه و بی دغل، نوي و سالُخردگی، تحت لحمایگی، غرض ورزي هاي َخصمانه، طوفان هاي توفنده، َرعونت و خودآرایی، تأویل و توجیه آغامحمدخان

قاجار، خوان گستر و دست و دل باز»

چهار سه دو یک

تعداد وابستۀ پیشین در کدام گزینه بیش تر است؟ - 18

 که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم  پیرهن می بدرم دم به دم از غایت شوق

 گوي از آن به نتوان در خم چوگان دیدن  هر دل سوخته کاندر خم زلف تو فتاد

 در چین زلف آن بت مشکین کالله بود  آن نامۀ مراد که می خواستم ز بخت

 این چه عیب است بدین خردي وین چه خطاست؟  چه مالمت بَُود آن را که چنین باده خورد

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. معنی واژه هاي مشّخص شده به ترتیب صحیح است. - 19

چیزي که در او کراهیتی نبود می فرستاد فرودسراي به دست من و من به آغاجی می دادم و خیر خیر جواب می آورم.(اندرونی - سریع)

در روز دوشنبه امیر مسعود شبگیر، برنشست و به کران رود هیرمند رفت، خیمه ها و شراع ها زده بودند(شب - خیمه ها)

اي سبحان اللّه! زري که سلطان محمود به غزو از بتخانه ها به شمشیر بیاورد و بتان زّرین را شکسته و پاره کرده(شبه جملۀ تعّجب - جنگ)

امیر نیک کوفته شد و پاي راست افگار شد؛ چنانکه یک دوال پوست و گوشت بگسست.(بسیار-  مجروح)

در کدام مصراع، فعل اسنادي و غیر اسنادي «هردو» یافت می شود؟ - 20

ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست  من در میان جمع و دلم جاي دیگر است 

باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست  دردي است غیر مردن کان را دوا نباشد 

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!

عّین الخطأ فی الجواب للترجمۀ: - 22

و تعصیِه فی الخلواِت!: و در خلوت ها و تنهایی ها از او نافرمانی می کنی! کیف ُتظهر حبَّ اهللا: چگونه محبت به خدا را اظهار می کنی؟

مطیع لمن ُیحبُّه!: مطیِع کسی است که دوستش دارد! أال تعلم أّن المحبَّ الصادق: آیا نمی دانی که دوستدار همیشه صادق است.

حیح فی المحّل اإلعرابِی ِمن الکلماِت المعّینۀ: عیِّن الصَّ - 23

َذَکَر ما ال َیْرَضی بِِه اآلَخروَن فی غیابِهم :  فاعل - مجرور بحرف جّر َفَأْنَزَل اُهللا َسکیَنَتُه َعلی َرسوله و َعَلی الُمؤمنیَن: مفعول - مضاف الیه 

ُأریُد َأرَخَص ِمن هذا. هِذِه اَألسعاُر غالیٌۀ:  مبتدا - صفۀ   لَْیَس َشیٌء َأْثَقَل فی المیزاِن ِمَن الُخُلِق اْلَحَسِن : مجرور بحرف الجّر- مضاف الیه

ِن اَألَصحَّ فی ترجمِۀ العبارة التالیۀ:  َعیِّ - 24
«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! 
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ماهی الترجمۀ الدقیقۀ للعبارة التالیۀ؟ «ِإنَّ َأْکَبَر نَِعم اِهللا علیکم َأْن ُیْنجیکم ِمن آفات الغرور» - 25

بزرگ ترین نعمت هاي خدا در نزد شما نجات شما از آفات خودپسندي است.  بزرگ ترین نعمت هاي خدا براي شما این است که شما را از آفات غرور نجات دهد. 

نعمت هاي بزرگ تر خداوند براي شما این است که از آفات غرور رهایی یابید.  نعمت هاي بزرگ تر خدا بر شما این است که شما را از آفات خودپسندي نجات دهد. 

ِن اَألَصحَّ فی ترجمۀ العبارِة التالیِۀ:  َعیِّ - 26
«أْکَبُر العیِب َأْن َتعِیَب ما فیَک ِمثُلُه.»

بزرگ ترین عیب آن است که آنچه را که مثل آن در توست عیب بگیري!  بزرگ ترین عیوب آن است که آنچه مانند آن در توست عیب بجویی! 

عیبی بزرگ است که عیب جویی کنی آنچه که مانند آن در خودت نباشد!  عیبی بزرگ است که عیب جویی کنی آنچه که مانند آن در خودت باشد! 

َعیِّن ما فیه اسُم المکان: - 27

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

َعّیّن الّصحیح َعن نوعیِّۀ الکلماِت فی الْعباراِت التالیِۀ.   - 28
«َمْن َغَلَبْت َشْهَوُتُه َعْقَلُه َفُهَو َشرٌّ ِمَن الَْبهاِئِم»

َغَلَبْت: فعل ماٍض - للغائبۀ (سوم شخص مفرد) مجرد ثالثی / فاعُلُه «َمن» َمن: اسم - مفرد مذکر - استفهام / مبتدأ 

اَْلبهائم: اسم - جمع مکّسر مفرُدُه «البهیمۀ» / مضاف الیه  َشْهَوُة: اسم - مفرد مؤنث / فاعل 

حیَح فی المحّل اإلعرابّی: َعیِّن الصَّ - 29

َخْیُر اُألمور أوسُطها:  فاعل  جِر بالَثَمٍر:  خبر  العالُم بِال عمٍل کالشَّ

َأَمَرنی َربّی بمداراِة النِّاس: مفعول  َعداوُة العاقِل خیٌر ِمن َصداقِۀ الجاِهِل: مجرور بحرف الجرّ 

مّیز ما فیه اسم المکان: - 30

َمـفاِتــح الغیب عند اِهللا و ال یعلمـها إّال هـو!   إّن اَهللا بَـَعـَث األنبیاَء إلتماِم َمکاِرم األخالِق !  

إّن فی هذا العمِل َمـنافَع کثیـرة لجمیِع الّناس!   ـۀ لکتابِۀ المقالۀ عندي!   ال ُتـوَجـُد َمـآِخـُذ مـهمٌّ

ِن الَْخَطَأ ِمن َقواِعِد اسِم التَّفضیِل. َعیِّ - 31

َزیَنُب ُکْبري ِمْن فاِطمۀ!  فاِطَمُۀ َأکَبُر ِمْن َزینب!   آسیا َأکَبُر ِمْن أوروبّا!  غري!   فاِطَمُۀ اْلُکْبري َوَزیَنُب الصُّ

َعیِّن العبارة الّصحیحۀ: - 32

ذلَک َمْتجُر زمیلی، لَُه سراویُل َأْفَضُل.   َعیِّن کلمًۀ آَخر فی العبارة.   تلک أسعاٌر غالی.   بَِکم تومان هذا الفساتیُن؟  

- عّین الخطأ فی تواُصِل الحوارات:  33

- األسعار غالیٌۀ.    الف - أبیض و أسود و أزرق.   

- أّي لوٍن عندُکم؟    ب - أعطینی بعد الّتخفیض مئتین و عشرین ألفًا.   

 ج - تبدأ األسعار ِمن خمسۀ و سبعین ألفًا.    ِبَکم تومان هذه الفساتین؟  

- َکم صاَر المبلغ؟    د - ذلک َمتَجر َزمیلی له سراویل متنّوعۀ.   

- أریُد سراویل أفضل ِمن هذه.    هـ - یختلف الّسعر حسَب الّنوعیات   
 
 

ـ  : ه : ب  : ج  : الف 
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عّین الّصحیح: - 34

جاءت اُخُتک األکبر إلی مدرستنا.   آسیا من القاّرات األکبر فی تاریخ العالم.   الغیبۀ من المعاصی الکبري.   اإلیمان یهدي االنسان الی الحیاة األعلی.  
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عیِّن العبارة الّتی جاء فیها اسم المکان: - 35

إْن تعرْف نفسک فهو أنفُع المعارف.   ا.   مسائل الحیاِة بعُضها غامضٌۀ جد

هذه ِمکَنسٌۀ تستعملها أّمی کلَّ یوٍم.   نحن نطالُع دروَسنا فی أقرِب المکاتِب إلی بیتنا.  

َعیِّن اسَم الّتفضیل ُمخَتِلفًا ِفی التَّرجمِۀ: - 36

راَسِۀ َخیٌر ِمْن َأَن َتْفَشَل ِفی حیاِتک.   ِإْن َتْتَعب ِفی الدِّ ُتعاُمُل رئیِسنا الجدیِد َأْفَضُل ِمْن َتعاُمِل الرئیِس القدیِم.  

َخیُر الناِس َمن َیْعَمل َعلی راحۀ غیره.   ر.   یِل أکَثُر فاِئَدًة ِمَن النِّوم اْلُمتَأخِّ اَلنُّوم ِفی بِداَیِۀ اِللَّ

عّین الّصحیح فی ضبط حرکات الحروف: - 37

ُس و ُهَو محاِولٌۀ قبیحٌۀ لِکْشِف أسراِرالّناس لَِفِضحِهم!   التََّجسُّ َعَلینا أن نَْبَتَعَد َعِن الُعجب و أن النَذُکر عیوَب اآلَخریَن!  

َقد َیکوُن بَین النِّاس َمن َهَو أحِسُن ِمّنا!   ریَن ُسورَة الُحُجراِت بِسورِة األخالِق!   َسّمی بَعُض الُمفسِّ

عّین الخطأ: - 38

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

رق الکتشاف َکذِب األشخاص هو مقایسۀ ما یقولونه بما یفعلونه!»: «من أفضل الطُّ - 39

آنکه بهترین راه را براي پیدا کردن اشخاص دروغگو دارد همان است که گفتۀ آنها را با عملشان مقایسه کند! 

از بهترین راه ها براي کشف دروغ افراد همان مقایسۀ چیزي است که می گویند با چیزي که بدان عمل می کنند! 

کسی که بهترین راه ها را براي کشف دروغ افراد دارد، آنچه را آنها می گویند با آنچه به آن عمل می کنند مقایسه می کند! 

بهترین راه براي یافتن دروغگیی اشخاص عبارتست از مقایسۀ سخنی که می گویند با چیزي که بدان عمل می کنند! 

«الَتکونّن مّمن َیتجّسسون حّتی یکشفوا أسرار النِّاس لفضحهم، و هذا من أقبح الصفات لإلنسان!» : - 40

هرگز از کسانی مباش که جستجو می کنند تا اسرار مردم براي رسوائی شان فاش شود، و این از بدترین صفت ها براي انسان است! 

از جمله کسانی مباش که تجّسس می کنند تا اینکه اسرار مردم براي رسوائی شان کشف شود، و این عمل از زشت ترین صفات انسان است! 

از کسانی مباش که براي کشف کردن اسرار مردم بخاطر رسوا شدنشان تجّسس می کنند، و این از قبیح ترین صفت ها نزد انسان است! 

هرگز از جمله کسانی مباش که تجّسس می کنند تا اسرار مردم را براي رسوا کردنشان کشف کنند، و این عمل از ناپسندترین صفات براي انسان است! 

الزمۀ استقرار و ماندگاري یک دعوت، .................. و در حقیقت .................. - 41

تبلیغ دائمی و مستمر همراه با ایمان راسخ است ـ  پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد.

پاي بندي به اصول و ارزش هاي آن می باشد ـ پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد.

تبلیغ دائمی و مستمر همراه با ایمان راسخ است ـ دین همه ي انبیا یکی بوده اما در برخی احکام فرعی تفاوت داشتند.

پاي بندي به اصول و ارزش هاي آن می باشد ـ دین همۀ انبیا یکی بوده اما در برخی احکام فرعی تفاوت داشتند.

با توجه با آیۀ شریفۀ «َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِْسال?ِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه ...» پندار نادرست و باطل که برخی متصور هستند، کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ - 42

هر یک از مردم در انتخاب دین اختیار دارند و می توانند دین خود را مختار انتخاب کنند. 

پیامبران مانند معلمان یک مدرسه هستند که پایه هاي مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند.

پیامبران مردم را به سوي خدا دعوت می کنند نه به سوي خود و همه یکدیگر را تأیید کرده اند.

پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام کاالي خود را تبلیغ می کنند و مردم می توانند آن کاالها را انتخاب کنند. 
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عبارت شریفۀ  «و السماء بینناها بأید و انا لموسعون» بیانگر چه مفهومی است؟ - 43

خداوند براي جذب دل هاي آماده به سوي حق از زیباترین و مناسب ترین عبارت ها و کلمات استفاده کرده است. 

قرآن کریم با بیان موضوعاتی مانند علم دوستی و معنویت به شدت با آداب جاهلی مبارزه کرده است. 

بیان برخی نکات علمی توسط قرآن که در جامعۀ آن روز حجاز بی سابقه بوده است از نکات اعجاز انگیز قرآن می باشد.

بیان معارف قرآن به گونه اي است که بسیاري از ادیبان و دانشمندان را تحت تأثیر قرار می دهد.

امام سجاد (ع) در فرازي از دعاي شریفۀ مکارم االخالق «اختصاص ایام زندگانی خود» را در چه جهتی از خداوند درخواست می کند و این کالم - 44
هم مضمون با کدام بیت است؟

هدفی که مرا براي آن آفریده اي -  «استجیبواهللا و للرسول اذا عاکم»"«روزها فکر من این است و هرشب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم»  

راهی که مرا در آن قرار داده اي -  «ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»"«از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم»

راهی که مرا در آن قرار داده اي - «استجیبوا هللا و للرسول اذا عاکم»

هدفی که مرا براي آن آفریده اي - «ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»

«چگونه زیستن» و «براي چه زندگی کردن» به ترتیب با کدام یک از نیازهاي برتر در ارتباط می باشد و نزول آیۀ  «و العصر ان االنسان لفی خسر اال الذین - 45

آمنوا و عملوا الصالحات» در پاسخ به  .................. پرسش مطرح شده است.

شناخت هدف زندگی - درك آیندة خویش - دومین  کشف راه درست زندگی - درك آیندة خویش - نخستین 

شناخت هدف زندگی - کشف راه درست زندگی - دومین  کشف راه درست زندگی - شناخت هدف زندگی - نخستین 

َماَء بََنْیَناَها بَِأْیٍد َوِإنَّا لَُموِسُعوَن»  کدام موضوع قابل دریافت است؟ از آیۀ شریفۀ  «َوالسَّ - 46

انبساط جهان؛ ستارگان به سقف آسمان چسبیده اند، به همین علت نمی افتند و با سرعت در حال حرکتند.

نیروي جاذبه؛ ستارگان به سقف آسمان چسبیده اند، به همین علت نمی افتند و با سرعت در حال حرکتند.

انبساط جهان؛ کهکشان ها با سرعت فوق العاده در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند.

نیروي جاذبه؛ کهکشان ها با سرعت فوق العاده در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند.

عادالنه بودن نظام هستی به چه موضوعی اشاره دارد و بیانگر کدام یک از استدالل هاي عقلی معاد می باشد؟ - 47

محورهاي اصلی تعالیم انبیاء - ضرورت معاد محورهاي اصلی تعالیم انبیاء - امکان معاد

ویژگی هاي فطري مشترك انسان ها - ضرورت معاد ویژگی هاي فطري مشترك انسان ها - امکان معاد

از نظر قرآن اساس زندگی در جهان هستی کدام است و این عامل با کدام یک از آیات زیر ارتباط مفهومی دارد؟ - 48

آب- «"ِإذا َدعاُکم لِما ُیحییُکم"»   آب-  «"و َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء کلَّ َشیٍء َحی"»  

ْیًتا"» دین- «"لُِنْحِیَی بِه بَْلَدًة مَّ سوِل"» ِ َو لِلرَّ دین- «"اسَتجیبوا ِهللاَّ

در این عبارت قرآنی که «ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی» خداوند پس از مردود دانستن این ادعا به چه نکته اي اشاره می کند؟ - 49

دین نزد خداوند اسالم است  این آئین پدرتان ابراهیم است  او پیش از این مسلمان بود  مسلمان بودن حضرت ابراهیم 

مفر از زیان فراگیر ابناي بشر، در کدام عبارت شریفه، مورد توجه قرار گرفته است؟ - 50

«آمنوا و عملوا الصالحات»   «یرجوا اهللا و الیوم االخر»   «آمنوا الذین یقیمون الصالة»   «آمنوا اطیعواهللا و اطیعو الرسول»  

دستیابی به پاسخ سؤال هاي اساسی، با کنار هم قرار گرفتن کدام دو عنصر امکان پذیر است و اصرار به حصول اعتماد براي این نیازها معلول چیست؟ - 51

عقل و وحی ــ ارتباط کامل و تنگاتنگ ابعاد زندگی انسان    تفکر و اختیار ــ نیاز به آزمودن پاسخ هاي مشکوك و محدودیت عمر  

عقل و وحی ــ نیاز به آزمودن پاسخ هاي مشکوك و محدودیت عمر تفکر و اختیار ــ ارتباط کامل و تنگاتنگ ابعاد زندگی انسان

مفاهیم «عادالنه بودن نظام هستی»، «انجام بایدها و ترك محرمات»، به ترتیب مربوط به کدام جنبۀ دین اسالم است و کدام یک از عرصه ها نیازمند تالش - 52
و کوشش آسان است؟

عمل ــ ایمان ــ اولی ایمان ــ عمل ــ دومی عمل ــ ایمان ــ دومی ایمان ــ عمل ــ اولی  
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با دقت در فرمایش امام باقر«ع» «خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش آورده است»: منظور از «آنچه مورد نیاز است» - 53
چیست و این سخن به کدام جنبۀ اعجازي قرآن کریم اشاره دارد؟

تمام نیازهاي علمی و فرهنگی بشر - هماهنگی آیات و انسجام درویی 

تمام نیازهاي علمی و فرهنگی بشر - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن 

نیازهایی که پیامبران به خاطر آن ها فرستاده شده اند - هماهنگی آیات و انسجام درونی  

نیازهایی که پیامبران به خاطر آن ها فرستاده شده اند - جامعیت و همه جانبه بودن قرآن 

اگر پیامبر اسالم (صلی اهللا علیه و آله) از میان درس خواندگان اّمت خود به نبّوت مبعوث می گردید، امکان داشت چه معضلی به وجود آید؟ - 54

«ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا»   «لوجدوا فیه اختالفا کثیرا»   «اذا الرتاب المبطلون»   «ام یقولون افتراه»  

کدام جهت اعجاز قرآن نشان می دهد که از قلم هیچ دانشمندي تراوش نکرده است و اصالح جامعه ، مربوط به کدام جنبۀ آن است؟ - 55

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

گزینش راه و برنامه اي غیر از برنامۀ الهی سبب چیست و علّت آن چه می باشد؟ - 56

دست خالی بودن در جهان آخرت - خالی از تعقل و اختیار بودِن انتخاب آن 

معّطل ماندن پاسخ به نیازهاي طبیعی و انسانی - خالی از تعقل و اختیار بودِن انتخاب آن

دست خالی بودن در جهان آخرت - ناتوانی برنامۀ غیرالهی در پاسخ صحیح به نیازهاي برتر 

معّطل ماندن پاسخ به نیازهاي طبیعی و انسانی - ناتوانی برنامۀ غیرالهی از پاسخ صحیح به نیازها

در آیات سورة عصر، کدام یک ازتاکید شده و در صورت همراه شدن آن با ایمان و عمل صالح، چه نتیجه اي به دنبال دارد؟ - 57

دین داري - در زمرة زیانکاران قرار نگرفتن  سفارش دیگران به حق - در زمرة زیانکاران قرار نگرفتن 

دین داري - در زمرة کافران قرار نگرفتن  سفارش دیگران به حق - در زمرة کافران قرار نگرفتن 

«تعیین زمان ختم نبوت توسط خداوند»، بر وجود کدام صفت الهی تاکید دارد و «آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی» در برابر - 58
کدام یک از عوامل تجدید نبوت ها قرار دارد؟

هدایتگري و لطف خداوند به بندگان - رشد تدریجی سطح فکر مردم  قواي تشخیص و علم پروردگار - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

هدایتگري و لطف خداوند به بندگان - تحریف تعلیمات پیامبر پیشین  قواي تشخیص و علم پروردگار - تحریف تعلیمات پیامبر پیشین 

َم النَّاس على َقدِر ُعقولِِهم» مبین کدام یک از دالیل تعدد انبیاي الهی، ضمن وجود و طبق فرمودة پیامبر (ص) عبارت شریفۀ «إنّا َمعاِشَر األنبیاِء ُاِمرنا أن نُکلِّ - 59

قبول یک برنامه می باشد؟

دستخوش تحریف قرار گرفتن تعلیمات انبیاي الهی در طول زمان  عدم بلوغ عقلی و آمادگی کامل براي دریافت و پذیرش فرمان خداوند 

وقفه ناپذیري و استمرار دعوت توحیدي رسوالن به منظور اتمام حجت بر انسان  رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام هر زمان با نبوت رسوالن 

کدام آیۀ شریفه، دست یافتن به اکسیر حیات روح بشر را تبیین می کند؟ - 60

 «لِلَّذیَن َأْحَسنوا الُحسنی َو ِزیاَدَة ...»   «َو َجَعَل لَُکم ِمن َأزواِجُکم بَنیَن و َحَفدًة...»  

ُسوِل...»   «َو ِمْن آیاِتِه َأن َخَلَق لَکم ِمن أنفِسُکم َأزَواجًا لَِتسُکُنوا إلَیها...»    «یا َأُیَها الَّذیَن آمنوا اْسَتجیبوا هللا َو لِلرَّ

61 - In the 19th century, horses and carts were the only means of  .................. available.

transportation communication education production

62 - The interview will be   ..................   live across Europe tomorrow evening through the Internet and

some international media .

related broadcast borrowed celebrated
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63 - If you want to improve your English or any other foreign languages, you should  ..................  some of

these helpful hints I have written on the board.

forget consider mention escape

64 - Choose the odd word out.

send   receive explain exchange

65 - You see  ..................  Peugeot 405s on the road now than you did before.

less fewer little much

66 - A: 'If you're hungry, I'd be happy to cook you .................. eggs'.                           
B: 'No thanks, I ate .................. fruit about 20 minutes ago' 

a few / a little a little / a few few / little little / few 

67 - A: “Hello, how much is a T-shirt?” 

B: “Hi, T-shirt prices   .................. from brand to brand. In fact, they   .................. from 10 dollar to 100

dollar.”

range – vary vary – set set – range vary – range

68 - A: “How .................. students are there in the classroom?”   

B: “There are .................. .”

many / a lot many / a lot of many / a little much / little

69 - Great leaders are truth  .................. .  It enables them to find out facts and act in the best interest of
their business and their people.

seekers volunteers helpers desrtoyers

70 - Did you buy  ..................  paper for me? I need to read it now.

some many a ___ 

71 - The news I heard on the radio yesterday .................. shocking.

was are were has been

72 - If I could have just one .................., I suppose it would be that all the fighting in the world would stop

tomorrow.

sign grass wish candle

73 - I was looking for  ..................  for my new apartment.

a very beautiful piece of furniture a very beautiful furniture 

very little beautiful piece furniture very beautiful pieces of furnitures 

74 -  ..................  people have read the report. It should have been published in a popular newspaper.

No many Not much  Not many  No more 

75 - Did I say $100? It must have been a slip of the .................. .

tongue mind deaf sign

76 - I could see  ..................  on the floor.

drops of bloods  a drop blood drops of blood a blood of drop 
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77 - Files are only available for 10 days after posting, so download the new file before it ……………… .

loses disappears exchanges meets

78 - As a matter of fact, .................. myself, the only English people there, were Keith and Doreen.

besides along instead of towards

79 - A: have you ever been to Isfahan? 

         B: Yes, .................. .

much time some time no times a few times

80 - In human beings, hairs around the eyes and ears and in the nose .................. dust, insects, and other

matter from entering these body parts.

prevent they prevent by preventing to prevent 

اگر یکی از منحنی هاي تابع درجه ي دوم   نسبت به خط  متقارن باشد، این منحنی محور  ها را با کدام طول - 81
مثبت قطع می کند؟

y = (a− 1) + x+ 3x2x = 2x

2346

، ریشه هاي حقیقی معادله ي  ، معکوس یک دیگرند؟ به ازاي کدام مقدار  - 82mm + 3x+ = 2x2 m2

−2−112

پنج عدد طبیعی متوالی مفروضند. مجموع مربعات سه تاي اول برابر است با مجموع مربعات دوتاي آخر، کوچک ترین آن ها کدام است؟ - 83

251018

معادلهي  به ازاي جمیع مقادیر  : - 84

دو ریشه ي مضاعف دارد. دو ریشه ي مختلف العالمت دارد. دو ریشه ي منفی دارد. دو ریشه ي مثبت دارد.

− (k + 1)x − 1 = 0( + 1)k2 2
x2k

کدام یک از معادالت زیر فقط داراي دو ریشه ي قرینه می باشند؟ - 85

− 4 + 1 = 0x
4

x
2+ 3 + 1 = 0x

4
x

2− − 1 = 0x
4

x
2− 2 + 5 = 0x

4
x

2

اگر معادلۀ  دو ریشۀ حقیقی داشته باشد، کدام معادله دو ریشۀ حقیقی دارد؟ - 86(x− a)(x− b) + 1 = 0

(x − a)(x + b) + 2 = 0(b − x)(x − a) − 2 = 0(x − a)(x − b) + 2 = 0(x − a)(x − b) − 2 = 0

در معادله ي درجه ي دوم  یک ریشه دو برابر مجذور ریشه ي دیگر است. مجموع دو ریشه ي مثبت کدام است؟ - 874 + ax + 27 = 0x2

4568

به ازاي کدام مقدار  ، مجموع مربعات ریشه هاي حقیقی معادله ي  ، برابر  می باشد؟ - 88mm − (m+ 3)x+ 5 = 0x26

−
9

5
1− , 1

9

5
−1,

9

5

جوابهاي معادله ي   چگونه است؟ - 89

یک ریشه ي منفی و یک ریشه ي مثبت دو ریشه ي مثبت دو ریشه ي منفی یک ریشه ي منفی

− 2x = 52x + 5
− −−−−−

√

سه نقطه ي  و  و   سه رأس مثلث  می باشند. محل برخورد سه ارتفاع مثلث کدام است؟ - 90A ∣
∣
0
3B ∣

∣
3
0C ∣

∣
4
3ABC

∣
∣
0
3

∣
∣
3
2

∣
∣
2
3

∣
∣
6
1

در معادله ي درجه دوم   حاصل  چقدر است؟ - 91+ 2x − 1 = 0x2+ 4 − 4x
4
1 x

2
2 x2

32333134
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ریشه هاي معادلۀ  از ریشه هاي معادلۀ  یک واحد بیشتر است.  کدام است؟ - 923 + ax + b = 0x23 − 4x − 1 = 0x2b

−5246

در یک مغازه ماهی هاي تزئینی، ماهی هاي آب شور در محلول آب نمک با غلظت  درصد نگهداري می شود. به علت تازه کار بودن، کارگرها  - 93

کیلوگرم محلول  ساخته شده است. چند کیلوگرم نمک براي ساختن محلول مطلوب نیاز است؟

7200

4%

5
500
93

6
600
93

مجموع ریشه هاي معادلۀ   کدام گزینه است؟ - 94

 

2(3x − − 5(3x − ) + 2 = 01
x

)2 1
x

2
3

4
3

5
6

−
5
6

معادله ي   چند ریشه دارد؟ - 95

سه  دو  یک 

2 + = 4
x + 2
x − 3

− −−−−

√ x + 3
x − 3

− −−−−

√ 1 − x2
− −−−−

√

∅

اگر  ریشه ي معادله ي  باشد، حاصل  کدام است؟ - 96α+ − 1 = 0+ xx2
− −−−−−

√ ∣∣x
2 ∣∣15 − 5α4 α3

15−1520−20

معادله ي   داراي .................. می باشد. - 97

یک ریشه منفی  یک ریشه مثبت  دو ریشه مختلف العالمت  دو ریشه هم عالمت

+ − = 03 + x−−√
− −−−−−

√3 3 − x−−√
− −−−−−

√3 6√3

، نقطه ي است.  کدام است؟ تصویر نقطه ي  بر روي خط  - 98A(−3, 2)L : 3y − 2x + 1 = 0B(a, b)a + b

12−1−2

، کدام است؟ اگر  باشد، عدد  - 992a+ = 13a+ 16
− −−−−−

√4a+ 9

461521

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

شرط آن که معادلۀ  داراي  ریشۀ حقیقی متمایز باشد، کدام است؟ - 1012 − k + − 1 = 0x
4

x
2

k
23

k = −1k = 1k = ±1k = 0

به ازاي کدام مجموعۀ مقادیر  تابع  از ناحیۀ سوم نمی گذرد؟ - 102my = − mx + m − 1x2

[1, +∞)[1, +∞) − {2}(1, +∞)(−∞, 1]

نمودار تابع  همواره باالي محور طول ها قرار دارد. مجموعۀ مقادیر ممکن  کدام است؟ - 103f(x) = m − mx + 1x2 2
3

m

(0, 9)[0, 9)(3, −3)[0, −9]

اگر عبارت  همواره منفی باشد، مجموعۀ مقادیر ممکن براي  کدام است؟ - 104a − bx + bx
2b

a

(0, 4)(−4, 0)(0, 1)(−1, 0)

، نمودار تابع  فقط از ناحیۀ دوم نمی گذرد؟ به ازاي کدام مقادیر  - 105

 یا 

my = (2 − m) − 2mx + 1x2

m < −2m > 10 < m < 1m > 2ϕ
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= Q

Q

qq q

q qq

=

== _ _

1 2

34
1
2

چهار ذرة باردار در رأس هاي یک مربع قرار دارند. برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر ذرة باردار   صفر است.   کدام است؟ - 106q2
Q

q

2 2
–

√4 2
–

√

−2 2
–

√−4 2
–

√

6cm

6cm

q2=2μC

q3=4μCq1=2μC

سه ذرة باردار مطابق شکل در سه رأس مثلث قائم الزاویه اي ثابت شده اند بزرگی نیروي الکتریکی وارد بر  چند نیوتون است؟  - 107q3

(k = 9 × )109 Nm2

C 2

2030

30 2√20 2√

q1=4μC q =2μC q3=

10cm 10cm 20cm
q4 2 ?

در شکل روبه رو، برآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار  برابر صفر است. بار  چند میکروکولن است؟  - 108q4q3

188

−8−18

q2 q1+
E =1000 N

C
H

در شکل روبه رو میدان حاصل از دو بار  و  در نقطه ي  برابر  است. اگر بار  را کمی به نقطه  نزدیک کنیم کدام گزینه - 109
الزامًا درست است؟

میدان ابتدا صفر و سپس زیاد می گردد. میدان در همان جهت زیاد می گردد.

میدان رو به کاهش می گذارد اما جهت آن عوض نمی گردد. میدان صفر شده و سپس در جهت مخالف زیاد می گردد.

q1q2H1000N/Cq2H

M d qd2
1q2

میدان حاصل از دو بار  و   در نقطه  برابر  است. اگر  حذف گردد میدان در  برابر  می گردد کدام گزینه درست است؟ - 110q1q2MEq1M3E

= 3q1 q2= 6q2 q1

= −q1 q2= −3q1 q2

q1= 4μC
(x cm)

(y cm)

10 10

q2=4μC

10 q3=6μC

در شکل زیر،  بار الکتریکی در نقاط مشخص شده قرار دارند. بردار میدان الکتریکی در مبدأ مختصات در  کدام است؟   - 1113SI

(k = 9 × )109 N ⋅ m2

C 2

9 × 106
i ⃗ −5٫4 × 106

j ⃗ 

(7٫2 − 5٫4 )i ⃗  j ⃗ 106
(5٫4 − 7٫2 )i ⃗  j ⃗ 106

در  رأس یک مثلث متساوي االضالع که طول هر ضلع آن  سانتی متر است،  ذره که بار هر کدام برابر  است، قرار دارند. بزرگی میدان - 112

الکتریکی حاصل از این ذره هاي باردار در وسط هر یک از ضلع هاي مثلث چند نیوتون بر کولن است؟  

34032μC

(k = 9 × )109 N ⋅ m2

C 2

1٫5 × 1041٫5 × 1053 × 1043 × 105

اندازة نیروي کولنی بین دو بار  و  که به فاصلۀ  از هم قرار دارند  است. اگر یک بار  میکروکولنی را در فاصلۀ  از بار  - 113

میکروکولنی و بین دو بار قرار دهیم، نیروي وارد بر آن چند نیوتون و در چه جهتی است؟

 و به طرف بار  میکروکولنی و به طرف بار  میکروکولنی و به طرف بار  میکروکولنی و به طرف بار  میکروکولنی

4μC8μCd40N2
2d
3

8

908904458454
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q1 q2

5cm 12cm

E

دو ذرة باردار مطابق شکل زیر، در دو رأس یک مثلث قرار دارند. میدان الکتریکی خالص این دو ذره در رأس دیگر مطابق شکل است،  کدام - 114

است؟

q1

q2

25
144

5
12

12
5

144
25

30cm

q1=2µC q2 q310cm =8µC
O

در شکل زیر، برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر هر یک از بارها صفر است. اگر بار  در نقطۀ  قرار گیرد. نیروي الکتریکی وارد بر آن - 115

چند نیوتون می شود؟ 

= 1μCq4O

(k = 9 × )109 N ⋅ m2

C 2

1٫255٫95

6٫757٫55

) قرار دارد. بزرگی نیروي الکتریکی وارده از طرف هستۀ اتم اکسیژن به این الکترونی در فاصلۀ  پیکومتري از مرکز هستۀ اتم اکسیژن ( - 116

الکترون، چند میکرو نیوتون است؟

30O8

(k = 9 × N ⋅ / , e = 1٫6 × C)109
m2 c2 10−19

10٫2420٫481٫0242٫048

دو بار نقطه  اي  و  به فاصلۀ  از یکدیگر قرار گرفته اند. میدان الکتریکی حاصل از این دو بار در نقطۀ  وسط و بین دو بار برابر با  است. - 117

اگر عالمت بار نقطه اي  را قرینه نمائیم، میدان کل در نقطۀ  برابر با  می شود. مقدار  در کدام گزینه صحیح بیان شده است؟

q1q2dME ⃗ 

q2M
−E ⃗ 

3
q1

q2

−3−
1
2

−2
1
2

d d

q q= q q= q q=

d

q q=q q= q q=

1 2 3
الف ))

d2

ب ))
2 1 3

 

مطابق شکل (الف) سه ذره با بارهاي الکتریکی یکسان  برروي خطی قرار گرفته اند و برآیند نیروهاي وارد شده به  برابر  است. برآیند - 118

نیروهاي وارد شده به  در شکل (ب) چند نیوتون می باشد؟

qq112N

q1

4٫2

7٫2

6٫8

11٫8

ها به ترتیب در نقاط  و  ثابت شده اند. دو ذرة  و  با بارهاي الکتریکی  و  روي محور  - 119

ها باشد،  ها در  رها می کنیم. اگر شتاب اولیۀ ذرة  در جهت مثبت محور  ذرة   با بار الکتریکی  را از حالت سکون روي محور 
چند میکروکولن است؟

AB= 108μCqA= QqBx= −3cmxA= 4cmxB

C20μCyy = 3cmCxQ

144 2√64 2√25 2√125 2√

بزرگی میدان حاصل از بار  در محل قرار گرفتن بار  برابر با  است. بزرگی میدان حاصل از بار  در وسط خط واصل دو بار چند برابر  - 120
است؟

4q3qE3qE

3
4

3121
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d

q M
AB

d
2

1
q
2

دو بار الکتریکی  و  در نقاط  و  مطابق شکل قرار دارند. شدت میدان الکتریکی در نقطۀ  ، برابر  است. اگر بار  را خنثی کنیم، - 121

شدت میدان در همان نقطه  می شود. نسبت  کدام است؟

q1q2ABME ⃗ q1

−
E ⃗ 

3
q2

q1

−
9
4

9
4

−3
2

3
2

2_ q2_ q

q

q

'

 

اگر بزرگی نیروي الکتریکی بین دو بار نقطه اي  و  هنگامی که در فاصلۀ  از یکدیگر واقع اند،  نیوتون باشد، در شکل زیر بزرگی نیروي - 122

) چند نیوتون و جهت این نیرو چگونه است؟ الکتریکی برایند وارد بر بار  (واقع در مرکز مثلث متساوي االضالع به ضلع 

qq′a10

q′a

↓, 60↑↓, 30

↑↓, 90↓, 90

 = 5μC

6cm2/5 cm

q1 q2

q3

F

دو ذرة باردار  و  مطابق شکل زیر قرار دارند. نیروي الکتریکی خالص (برایند) ناشی از دو ذره به ذرة باردار  برابر  است.  چند - 123
میکروکولن است؟

q1q2q3F ⃗ q2

108

24

12

6

، در نقطۀ  با بار  میدانی به بزرگی  ،  و  را در یک میدان الکتریکی در نظر بگیرید. در نقطۀ  با بار  میدانی به بزرگی  سه نقطۀ  - 124

و در نقطۀ  با بار  میدانی به بزرگی  وارد می شود. کدام گزینه، مقایسۀ درستی بین اندازه  نیروهاي وارد بر این سه بار را به درستی نشان می دهد؟

ABCAqEBq
1
2

2E

C2٫5q5E

= =FA FB FC> >FA FB FC> >FC FB FA= <FA FB FC

) و  منطبق بر ) و  در نقطه  به مختصات ( - ذره باردار  در مرکز محور مختصات ( 125

، زاویه  ایجاد کرده است. اگر ذره ها ها طوري قرار گرفته است که بردار نیروي الکتریکی وارد از طرف بار  بر  با جهت مثبت محور  محور 

( ساکن باشند، بردار نیروي الکتریکی وارد بر بار  برحسب میلی نیوتون کدام است؟(

3= −3μCqA0, 0= +16μCqBB4m, 0= −27μCqC

yCBx143∘

qAcos = 0٫837∘

27 − 81i ⃗  j ⃗ 9 + 12i ⃗  j ⃗ 81 − 27i ⃗  j ⃗ 12 − 9i ⃗  j ⃗ 

                                

در کدام یک از شکل هاي زیر، خطوط میدان الکتریکی نشان دهندة یک میدان الکتریکی یکنواخت نمی باشند؟ - 126

هیچ کدام

3, 2, 1

3, 2

4, 2, 1

        

مطابق شکل زیر دو مکعب فلزي مجزا خنثی در اختیار داریم. در سطح شمارة  کرة سمت راست بار مثبت قرار می دهیم و در مرکز مکعب سمت - 127
چپ بار منفی قرار می دهیم پس از ایجاد تعادل بار هر یک از سطوح به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

مثبت - خنثی - منفی - مثبت  خنثی - مثبت - مثبت - منفی 

مثبت - منفی - خنثی - مثبت  مثبت - منفی - مثبت - منفی 

1
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T1

m1

T2

m2

α β

 

دو گلوله با جرم هاي  و  و بارهاي  و  از یک نقطه با طناب هاي به  طول یکسان آویزان شده اند. نسبت کشش نخ  به  را بیابید.  - 128m1m2q1q2T1T2

(α + β = )90∘

tanβcotβ

βtan2βcot2

 

مطابق شکل زیر، بارهاي الکتریکی مثبت و هم اندازة  در جاي خود ثابت شده اند و به یکدیگر نیروي الکتریکی به بزرگی  وارد می کنند. اگر - 129

تعدادي الکترون از جسم  به جسم  منتقل کنیم تا بار جسم  برابر  شود، در این صورت بزرگی نیرویی که دو ذره به هم وارد می کنند، چند

برابر  می شود؟

qF

ABB−2q

F

2 468

 

شکل زیر، دو بار الکتریکی مثبت را نشان می دهد. اگر میدان الکتریکی خالص در نقطۀ  برابر  باشد،  چند نانوکولن است؟ ( - 130

(

A1000 2√ N

C
q

k = 9 × 109 N ⋅ m2

C 2

2 2√

5 2√

10

20

عنصر  در گروه  و دورة سوم و عنصر  در گروه  و دورة چهارم جدول دوره اي عناصر قرار دارد. تعداد عنصرهایی که در جدول بین  و - 131

 قرار دارند، کدام اند؟

A13B17A

B

20212223

تفاوت عدد اتمی عنصري که در دورة پنجم و گروه  است، با عدد اتمی هشتمین عنصر واسطۀ دوره ي چهارم، کدام است؟ - 13216

21222324

اگر عنصر  در گروه  و تناوب چهارم جدول جاي داشته باشد، کدام عبارت ها دربارة آن نادرست است؟  - 133

الف) عدد اتمی آن برابر  است.

ب) مانند نخستین عنصر گروه  خاصیت نافلزي آشکار دارد. 
پ) جامدي شکننده و درخشان و به رنگ خاکستري روشن دارد. 

ت) نسبت شمار اتم هاي ترکیب هیدروژن دار آن به اکسید آن برابر   است.

پ و ت ب و ت الف و پ الف و ب

A14

34

14

5
3

در کدام دو یون زیر حاصلضرب بار کاتیون در تعداد الکترون هاي زیرالیۀ  با هم برابر است؟  - 134

الف)      ب)      پ)      ت) 

ب و پ ب و ت الف و ت الف و پ

d

F26 e
3+

M25 n
2+

C24 r
3+

C29 u
+

14
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چه تعداد از مطالب زیر نادرست است؟  - 135
الف) ترکیب اصلی کانۀ هماتیت در آب نامحلول است، اما در هیدروکلریک اسید حل می شود. 

ب) آهن   هیدروکسید در آب نامحلول بوده و رنگ سبز دیده می شود.  

پ) آهن   هیدروکسید همانند آهن   کلرید در آب حل می شود. 

ت) آهن   سولفات همانند آلومینیوم سولفات در آب حل می شود.

صفر 

(III)

(II)(II)

(II)

123

اگر مجموع  و  الکترون هاي الیۀ ظرفیت اتم عنصري از گروه  جدول دوره اي برابر  باشد، چند مورد از مطالب زیر دربارة این عنصر - 136
درست است؟ 

الف) شمار الکترون هاي با  براي اتم آن برابر  می باشد. 
ب) این عنصر در دماي اتاق، با گاز هیدروژن به آرامی واکنش می دهد. 

پ) شعاع اتمی این عنصر از سایر عناصر گروه  کمتر است. 
ت) خصلت نافلزي این عنصر از عنصرهاي هم دوره و هم گروه خود بیشتر است.

nl1719

l = 111

17

1234

آرایش الکترونی یون  به  ختم می شود. چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟  - 137

الف) از آنجا که آخرین زیر الیۀ این یون  الکترون دارد؛ بنابراین قاعدة هشتایی را رعایت کرده است. 

ب) عنصر  با عنصر  که داراي تعداد الکترون مساوي در زیر الیۀ  و  الیۀ ظرفیت خود است، ترکیبی یونی با فرمول  می دهد. 

، ترکیب یونی با فرمول  پ) اگر در الیۀ ظرفیت اتمی، شمار الکترون هاي با  دو  برابر الکترون هاي با  باشد، آن اتم می تواند با 
تشکیل دهد. 

ت)  عنصري واسطه، متعلق به دورة سوم و گروه دهم جدول دوره اي است.

X 2+3d8

8

XYl = 0l = 1XY2

l = 1l = 0X 2+XM

X

1234

، کدام گزینه صحیح است؟  با توجه به اطالعات داده شده از عناصر  و   - 138

- عنصر هم گروه با  و هم دوره با  

- عنصر گروه   در دورة چهارم:   

گاز نجیب هم دوره با 

عنصر   رسانایی الکتریکی ندارد.   عنصر  داراي عدد اتمی   است.

تعداد الکترون هاي ظرفیت اتم عنصر   با اتم  برابر است.  عنصر   برخالف عنصر   یک شبه فلز است.

 Y ،XZ

C6 Y Cl:17

13X

 Z B:5

X33Y

YXZCo27

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد عناصر واسطۀ دورة چهارم جدول تناوبی درست است؟ - 139

نسبت الکترون هاي زیرالیۀ  به  در آن ها از چپ به راست افزایش می یابد.

نسبت تعداد عناصري که آرایش الکترونی آن ها به  ختم می شود به کل عناصر برابر  است. 

نهمین عنصر این دسته از عناصر در زیرالیۀ  خود  الکترون دارد. 

الکترون هاي موجود در زیرالیه هاي  با الکترون هاي زیرالیۀ  هشتمین عنصر این دسته با هم برابر است. 

3d4s

4s10٫1

3d9

s3d

عبارت بیان شده در کدام گزینه درست است؟ - 140

جدول دوره اي عناصر شامل  دوره و  گروه است. 

خواص فیزیکی شبه فلز ها بیشتر به فلزها شبیه بوده، درحالی که رفتار شیمیایی آن ها همانند نافلز ها است. 

تعداد عناصر فلزي و نافلزي دورة سوم جدول دوره اي باهم برابر است. 

همۀ پنج عنصر نخست گروه چهارده جدول دوره اي، رسانایی گرمایی دارند. 

187

15
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کدام گزینه نادرست است؟ - 141

در گروه  جدول دوره اي دو عنصر شبه فلز و یک عنصر نافلز وجود دارد و بقیۀ عنصرها فلزند. 

در بین عنصرهاي آلومینیم، فسفر، گوگرد و کربن، سه عنصر داراي سطحی کدر هستند. 

عنصرهاي سیلیسیم، گوگرد، فسفر و قلع همگی در دماي اتاق در اثر ضربه خرد می شوند.

 و  شبه فلزند و رفتار شیمیایی آن ها شبیه نافلزهاست. 

14

GeSi

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست هستند؟  - 142
الف) شیمی دان ها دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر همواره سبب بهبود خواص می شود.  

ب) عدم توزیع یکسان منابع در جهان ناشی از پیدایش تجارت جهانی است. 

پ) در سال  بیش از  میلیارد تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است.

صفر

201010

132

چند مورد از عبارات زیر در مورد عناصر دورة سوم جدول تناوبی درست اند؟  - 143
الف) نیمی از این عناصر، خاصیت رسانایی جریان برق دارند. 

ب) چهارمین عنصر این دوره، خواص مشابه چهارمین عنصر دورة بعدي دارد. 

ج)  عناصر این دوره، در دما و فشار اتاق حالت جامد دارند. 
د) آخرین عنصر این دوره، بیشترین خصلت نافلزي را دارد. 

هـ) سومین عنصر دوره، نسبت به اولین عنصر آن، سخت تر و چگال تر بود و واکنش پذیري بیشتري دارد. 
و) نسبت تعداد فلزها به نافلزات این دوره بیشتر از نسبت تعداد گازهاي دوره به تعداد عناصري است که نماد شیمیایی آن ها تک حرفی است.

%75

2345

واکنش پذیري

شماره گروه
1 2 13 14 15 16 17

نمودار زیر روند کلی تغییر واکنش پذیري عنصرهاي دوره دوم جدول دوره اي را نشان می دهد با توجه به آن  چند گزینه نادرست بیان شده - 144
است؟الف) در میان آن ها فعال ترین فلز در سمت راست و فعال ترین نافلز در سمت چپ هر دوره قرار دارد. 

ب) در میان عناصر نافلزي این دوره، کاهش شعاع اتمی، همچنین کاهش خصلت نافلزي، سبب افزایش واکنش پذیري
می شود. 

ج) آخرین عنصر این تناوب در الیۀ آخر خود هشت الکترون دارد. 

د) عنصر گروه  به دلیل نیمه پر بودن آرایش زیرالیه  خود از واکنش پذیري کم تري برخوردار است.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

15p

1234

کدام عبارت درباره  نادرست است؟ - 145

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

اگر فرض کنیم سه واکنش زیر به طور خودبه خودي انجام پذیر باشند کدام گزینه به درستی واکنش پذیري  و  و  را مقایسه کرده است؟  - 146

   ج) واکنش انجام نمی شود    ب) الف) 

XYZ

3XA + 2Y → + 3XY2A3Y + 6ZCl → 2YC + 3l3 Z2X + ZCl →

X > Y > ZY > X > ZX > Z > YY > Z > X

16
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اگر واکنش هاي  و  و  به طور خود به خودي انجام پذیر باشند  ..................   - 147
  در این صورت واکنش الف می تواند  .................. و واکنش ب می تواند  .................. باشد. 

« و  و  و  نماد فرضی عناصر هستند.» 

 

خود به خودي - خود به خودي  خود به خودي - غیر خود به خودي 

غیر خود به خودي - خود به خودي  غیر خود به خودي - غیر خود به خودي

123

ABDM

1)A + BO → AO + B

2)M + ACl → MCl + A

3)DCl + B → D + BCl

)MCl + B → M + BClالف

) O + A → AO + Dب D2

چند مورد از مطالب زیر درست است؟  - 148
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

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد هالوژن ها نادرست است؟ - 149

گاز فلوئور در دماي  به سرعت با گاز هیدروژن واکنش می دهد.

در هر تناوب (با صرف نظر از گازهاي نجیب) کوچک ترین شعاع اتمی را دارند. 

در طبیعت به شکل مولکول هاي دو اتمی یافت می شوند که همگی گازي شکل هستند. 

بر اثر واکنش هر یک از آن ها با گاز هیدروژن، ترکیبی حاصل می شود که داراي مولکول هاي قطبی است. 

− C100∘

عبارت کدام گزینه درست است؟ - 150

رنگ هاي زیباي موجود در فیروزه، یاقوت سرخ و زمرد، نشانی از وجود اتم  فلزهاي واسطه در آن هاست.

همۀ فلزهاي واسطه در طبیعت به شکل ترکیب هاي یونی مانند اکسیدها، کربنات ها و ... یافت می شوند.

در نخستین دوره از عناصر واسطۀ جدول تناوبی،  عنصرها داراي زیرالیۀ  پر هستند. 

اتم اغلب فلزهاي واسطه برخالف برخی فلزهاي اصلی با تشکیل کاتیون به آرایش الکترونی گاز نجیب نمی رسند.

0٫23d

بر اثر واکنش محلول هاي کلرید فلز آهن با سدیم هیدروکسید، در دو ظرف جداگانه، رسوب هاي سبز و قرمز رنگ به ترتیب در ظرف هاي  و  - 151
ایجاد شدند. آرایش الکترونی کاتیون تشکیل دهندة رسوب هاي قرمز و سبز به ترتیب در کدام گزینه آورده شده اند؟

AB

[Ar]3 − [Ar]3d5 d6[Ar]3 4 − [Ar]3 4d3 s2 d4 s2[Ar]3 − [Ar]3d6 d5[Ar]3 4 − [Ar]3 4d4 s2 d3 s2

در کدام گزینه دسته فلزات ذکر شده در هواي مرطوب سریع تر از سایر گزینه ها واکنش می دهند؟ - 152

 Na − Fe − CuAl − Mg − ZnK − Ca − CrLi − K − Mg

اگر در یک کاتیون  از تناوب چهارم تعداد الکترون هاي با  به  برابر  باشد نسبت الکترون هاي با  کاتیون به مجموع - 153

الکترون هاي  و  در اتم کدام است؟

x3+l = 0l = 22l = 2

l = 2l = 1

2٫40٫4110٫29

17
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چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشند؟  - 154
آ) خواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به نافلزها شبیه بوده و رفتار شیمیایی آن ها مانند فلزها می باشد.  

ب) عنصري با عدد اتمی  در واکنش با دیگر عنصرها مانند عنصر سیلیسیم الکترون به اشتراك می گذارد.  
پ) عناصر سدیم، منیزیم، قلع و سرب رسانایی الکتریکی و گرمایی باالیی دارند. 

ت) ژرمانیم رسانایی الکتریکی کمی دارد و چکش خوار است.

32

1234

با توجه به اطالعات زیر چند مورد از واکنش ها صحیح می باشند؟  - 155

  محلول سولفات  را می توان در ظرفی از جنس فلز  نگهداري کرد. 

  محلول سولفات فلز  را می توان در ظرفی از جنس فلز  نگهداري کرد. 

  کاتیون  با فلز  واکنش نمی دهد. 

 

✓AB

✓BD

✓CA

+ D (الف→ A2+ واکنش نمی دھد

A + → + Dب) D+ A2+

A + → C (پ+ C
2+

A
2+

+ D (ت→ C 2+ واکنش نمی دھد

C + (ث→ B2+ واکنش نمی دھد

2345

کدام مورد به نادرستی بیان شده است؟ - 156

در واکنش  پس از موازنه، مجموع ضرایب استوکیومتري برابر  است. 

از واکنش مس  سولفات با فلز روي، فلز مس به دست می آید.

تیتانیم فلزي محکم است و مقاومت و چگالی باالیی دارد. 

براي تهیۀ تیتانیم از واکنش بین تیتانیم  کلرید و فلز منیزیم استفاده می کنیم.

FeO(s) + C(s) → Fe(s) + C (g)O26

(II)

(IV )

کدام گزینه در مورد مقایسه شعاع اتمی عنصرهاي داده شده، نادرست است؟ - 157

Li N O3 >7 >8Be N Na4 >7 >11N O F7 >8 >9Al B N13 >5 >7

چند مورد از موارد زیر درباره عناصر جدول تناوبی نادرست است؟  - 158

آ) نخستین سري از عناصر واسطه در دوره چهارم و گروه  تا  قرار دارند. 
ب) ژرمانیم رسانایی گرمایی دارد اما رساناي خوب الکتریسته می باشد. 

پ) سه عنصر اول دوره سوم سطح درخشان و براق دارند. 
ت) خواص شیمیایی عناصر موجود در یک دوره از جدول تناوبی مشابه یکدیگرند.

312

1234

با کدام گزینه ها، مفهوم علمی جملۀ زیر به درستی کامل می شود؟  - 159
«در میان عنصرهاي واسطۀ دورة چهارم جدول تناوبی، دو عنصر وجود دارند که در اتم آن ها  .................. » 

آ) ده الکترون، عددهاي کوانتومی  و  دارند. 

ب) یک الکترون، عددهاي کوانتومی  و  دارد. 
پ) در آخرین الیۀ الکترونی، تنها یک الکترون وجود دارد. 

ت) دوازده الکترون، عددهاي کوانتومی  و  دارند.

ب و ت  آ و پ  پ و ت  آ و ب 

n = 3l = 2

n = 3l = 0

n = 3l = 1
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با توجه به جایگاه چند عنصر در جدول تناوبی که نشان داده شده است، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟  عدد اتمی عنصر  برابر  - 160
است. 

 حالت فیزیکی عنصر  با حالت فیزیکی عنصر  متفاوت است. 

 شعاع اتمی عنصر  از شعاع اتمی هریک از عنصرهاي  و  کوچک تر است. 

، برابر است.   شمار اتم ها در فرمول شیمیایی اکسید عنصر  با اکسید عنصر 

 خاصیت فلزي عنصر  از اولین عنصر گروه خود بیشتر و از عنصر Y کمتر است. 

∙X71

∙DE

∙DAE

∙GA

∙M

2345

در مورد مخچه چند عبارت زیر صحیح می باشد:   - 161
الف) داراي دو نیم کره با سطح خارجی خاکستري می باشد. 

ب) در بخش جلویی آن پل مغزي قرار دارد. 
ج) از گوش پیام هایی دریافت می کند. 

د) در هنگام برش مغز درست در زیر جسم پینه اي قرار دارد. 
هـ) هماهنگی فعالیت هوشمندانۀ ماهیچه ها در تنظیم حرکات بدن را به  عهده دارد.

2345

بزرگترین لوب مغز انسان: - 162

در مجاورت لوب آهیانه اي قرار دارد. در مجاورت مخچه قرار دارد.

با هر سه لوب دیگر مغز در ارتباط می باشد. وقتی مغز را از باال نگاه می کنیم مشاهده نمی شود.

A

اگر عصب فردي در نقطۀ  قطع گردد بخشی از عصب .................. سمت .................. بدن دچار اختالل می شود. - 163

حرکتی - راست  حسی - راست

 حسی - چپ حرکتی - چپ

A

در ..................، مغز نقشی ندارد. - 164

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 

در پدیدهي انعکاس عقب کشیدن دست، چند سیناپس درون نخاع وجود دارد؟ - 165

3456

کدام گزینه در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشاء یک نورون حسی، صحیح است؟ - 166

در ابتداي پتانسیل عمل، کانالهاي دریچهدار پتاسیمی باز میشوند.

پس از پایان پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل سلول شدیداً کاهش خواهد یافت.

با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به  کانالهاي دریچهدار پتاسیمی بسته میشوند.

در پی بسته شدن کانالهاي دریچهدار سدیمی، پتانسیل درون سلول نسبت به خارج رو به منفی شدن می گذارد.

+30

در انسان، تاالموس، .................. هیپوتاالموس، .................. (با تغییر) - 167

همانند ـ باالتر از مغز میانی قرار دارند. برخالف ـ جزئی از ساقهي مغز است.

همانند ـ همهي اطالعات حسی مربوط به نقاط مختلف بدن را تقویت میکند. برخالف ـ با سامانه ي لیمبیک در ارتباط است.
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کدام درمورد انسان نادرست است؟ - 168

بافت پوششی دیوارة مویرگ هاي مغزي فاقد منفذ هستند. بافت عصبی مغز توسط مایع مغزي نخاعی تغذیه میشود.

بخشهاي مربوط به حرکات، از مغز و نخاع به مخچه پیام میفرستند. بخشی از ساقۀ مغز، در تنظیم تنفس و ضربان قلب نقش دارد.

معموًال در یک سلول عصبی .................. سلول به هنگام پتانسیل .................. با صرف انرژي همراه است. - 169

ورود سدیم از کانال هاي دریچه دار - عمل خروج پتاسیم از - آرامش

خروج پتاسیم از کانال هاي دریچه دار - عمل خروج سدیم از - آرامش

کدام عبارت صحیح است؟ - 170

همهي فعالیتهاي دستگاه عصبی پیکري، ارادي هستند.

انعکاسها، پاسخهاي حرکتی سریع و غیر ارادي پستانداران به محركهاي محیطیاند.

مغز و دستگاه عصبی محیطی در انجام انعکاسهاي بدن، فاقد نقشاند.

در انعکاس عقب کشیدن دست، نورونهاي رابط، نورونهاي حرکتی را فعال میکنند.

در یک سلول عصبی، پروتئینی که یون ..................، قطعًا یون .................. - 171

پتاسیم را به سلول وارد می کند- سدیم را از سلول خارج می کند. پتاسیم را از سلول خارج می کند- سدیم را به سلول وارد می کند.

سدیم را از سلول خارج می کند- پتاسیم را به مایع میان بافتی وارد می کند. سدیم را به سلول وارد می کند- پتاسیم را وارد سیتوپالسم می کند.

سلول .................. همواره .................. است. - 172

پس سیناپسی - نورون حرکتی  پیش سیناپسی - نورون حسی  

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

در دستگاه عصبی انسان، کدام رابطه به درستی بیان نشده است؟ - 173

ساقه ي مغز  رابط تاالموس با قشر مخ  جسم پینه اي  رابط نیکمره هاي مخ 

کرمینه  رابط دو نیمکره ي مخچه  نخاع  رابط مغز با دستگاه عصبی محیطی 

←←

←←

بخش خود مختار دستگاه عصبی محیطی .................. بخش حرکتی پیکري .................. . - 174

همانند – می تواند به طور آگاهانه فعالیت داشته باشد.

همانند – فعالیت برخی اندام هاي تولید کنندة پیک شیمیایی دور برد را تنظیم می کند.

برخالف – در تنظیم فعالیت ماهیچه هاي دیوارة روده نقش دارد.

برخالف – در افزایش جریان خون، به سمت ماهیچه هاي اسکلتی، نقشی ندارند. 

ساختار عصبی هیدر .................. دستگاه عصبی حشرات داراي .................. . - 175

همانند – نورون هایی است که در آن ها می تواند پیام عصبی به وجود بیاید.

بر خالف – ساختار نردبانی شکل است که رشته هاي کوچک تري بخش محیطی آن را می سازد.

بر خالف – نورون هایی است که می توانند انقباض یاخته هاي ماهیچه اي را تنظیم کنند.

همانند – داراي چند گره در مغز است که جزء بخش مرکزي دستگاه عصبی محسوب می شوند.

کدام گزینه  نادرست است؟ - 176

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. 
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جملۀ درست کدام است؟ - 177

الکل نسبت به دیگر مواد اعتیاد آور زیان کمتري دارد و مصرف کم آن، بدن را تحت تاثیر خود قرار نمی دهد.

در شرایط طبیعی، سد خونی- مغزي مانع از تاثیر الکل بر مغز می شود. 

الکل هم بر فعالیت انواعی از ناقلین تحریک کننده و هم ناقلین مهارکننده اثر می گذارد.

الکل سرعت واکنش افراد به محرك هاي محیطی را افزایش می دهد.

کدام جمله درست است؟ - 178

ژن پروتئین سازندة غالف میلین در یاختۀ عصبی بیان می شود.

بخشی از یاختۀ پشتیبان عصبی  که داراي هسته و بخش عمدة سیتوپالسم است در سطح خارجی غالف میلین قرار می گیرد.

غالف میلین سبب افزایش تماس غشاي رشتۀ عصبی، با محیط اطراف می شود.

جنس غالف میلین بیشتر از مولکول هاي محلول در آب است و در نتیجه به هدایت سریع پیام عصبی کمک می کند.

کدام جمله در مورد مخچه صحیح است؟ - 179

نیمکره هاي مخچه همانند کرمینه فقط از سطح پشتی مغز قابل مشاهده هستند. 

نیمکره هاي مخچه همانند نیمکره هاي مخ بخش خارجی خاکستري رنگ دارد.

نیمکره هاي مخچه بر خالف نیمکره هاي مخ فاقد چین خوردگی و شیار است.

نیمکره هاي مخچه بر خالف نیمکره هاي مخ  از اندام هاي حسی اطالعات دریافت نمی کند.

همگی جمالت زیر نادرست است به جز .................. - 180

مخ داراي سه لوب است، که به آهیانه، گیجگاهی و پیشانی تقسیم می شود.

سطح خارجی مخ برخالف مخچه و نخاع، از ماده خاکستري است.

مخچه براي هماهنگ کردن فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن در حالت هاي گوناگون به اطالعات شنوایی که از گوش و اطالعات بینایی که از چشم دریافت می کند، نیاز دارد.

برخی از ساختارهاي دو نیمکرة مخ، قرینۀ هم نیستند.

.................. که در تبدیل حافظۀ کوتاه مدت به بلند مدت نقش دارد .................. - 181

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.

چند گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 182
همۀ نورون هاي حرکتی محیطی همانند نورون هاي  ..................  

الف. بخش خاکستري مغز، میلین دار نیستند. 
ب. حسی داراي پایانه عصبی در بخش مرکزي هستند. 

ج. رابط داراي جسم یاخته اي  در نخاع هستند. 
د. بخش خاکستري مغز، داراي وزیکول هاي حاوي انتقال دهندة عصبی هستند که در فضاي سیناپسی دیده می شوند.

1234

بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور میکند، ..................  بخشی از آن که پیام را به جسم سلولی نزدیک میکند ، .................. - 183

مانند - توسط غالفی از جنس لیپید پوشانده شده است. برخالف - داراي انشعابات فراوان میباشد.

برخالف - میتواند از طریق غشاي خود به ریزکیسه هاي سیناپسی بپیوندد. مانند - واجد شبکهي آندوپالسمی گسترده و هسته میباشد.

در هیدر  .................. - 184

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.
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کدام جمله درست است؟ - 185

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. 

 

+ 30

_70

?

میلی ولت

هزارم ثانیه

0

در نقطۀ مشخص شده  .................. - 186

یون پتاسیم به سلول وارد نمی شود. یون سدیمی در جهت شیب غلظت وارد سلول نمی شود.

سدیم از سلول خارج می شود. پمپ سدیم - پتاسیم فعالیت ندارد.

کدام عبارت درست است؟ - 187

بخش دریافت کنندة پیام در نورون ها وظیفۀ سوخت و ساز یاخته را برعهده ندارد. 

یاخته هاي پشتیبان توانایی پیچیدن، دور هر قسمتی از نورون و عایق کردن آن را دارند. 

یاختۀ میلین ساز در هدایت پیام عصبی یاختۀ دیگر نقش دارد. 

هر غالف میلین حاوي دو الیۀ فسفولیپیدي است. 

کدام گزینه درست است؟  - 188

در غشاء یاختۀ عصبی، در حالتی که کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته است قطعًا پتانسیل غشاء  میلی ولت است. 

در غشاء یاختۀ عصبی، در حالتی که نوعی کانال دریچه دار باز است، قطعًا اختالف پتانسیل در سوي غشاء در حال افزایش است. 

در پایان پتانسیل عمل،  مقدار شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشاي یاخته با حالت آرامش تفاوت دارد. 

در پایان پتانسیل عمل با فعال شدن پمپ غشایی، حالت یون هاي سدیم و پتاسیم به حالت آرامش باز می گردد.

−70

- در پتانسیل عمل، هنگامی که پتانسیل الکتریکی مایع بین یاخته اي نورون نسبت به سیتوپالسم نورون منفی  میلی ولت شود، ..................  189

کانال دریچه دار پتاسیمی باز می شود تا پتانسیل عمل ادامه یابد.

پمپ سدیم پتاسیم فعالیت اش افزایش می یابد تا پتاسیل الکتریکی سلول را به حالت اولیه بازگرداند. 

کانال دریچه دار سدیمی باید بسته شود تا پتاسیل یاخته در همان زمان به پتاسیل استراحت تبدیل شود.

کانال دریچه دار سدیمی باید باز شود تا پتانسیل عمل ادامه یابد.

30

براي تعیین سرعت و ترکیب شیرة پروردة گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، دربارة این جاندار صادق است؟ - 190

همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد. مغز آن، از چند گرة مجزا تشکیل شده است. 

تنفس آن از طریق برجستگی هاي کوچک و پراکندة پوستی صورت می گیرد. دهانۀ قیف مژك دار سامانۀ دفعی آن، مستقیمًا با مایعات بدن ارتباط دارد. 

نمی توان گفت سامانۀ لیمبیک .................. - 191

در تشکیل حافظه بلند مدت هم نقش دارد داراي بخشی است که در صورت آسیب، حافظه اختالل پیدا می کند.

در ارتباط دادن هیپوتاالموس و تاالموس با ساقۀ مغز نقش دارد.  در ایجاد حافظۀ بلند مدت نقش دارد. 

کدام جمله بدرستی بیان نشده است؟  - 192
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
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چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 193
«هر یاختۀ بافت عصبی که در مراکز نظارت بر فعالیت هاي بدن وجود دارد، .................. » 

الف) داراي یک آکسون خروجی از جسم یاخته اي است. 
ب) در پی اتصال به ناقل هاي عصبی تحریکی، پیام عصبی تولید می کند. 

ج) در ساختار غشاي یاخته اي خود، پروتئین هاي انتقال دهندة یون ها را دارد. 
د) در ساختار خود، داراي بخش هایی با توانایی هدایت پیام عصبی می باشد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد داده شده جمله مقابل را به درستی کامل می کند؟ «انقباض ماهیچه هاي  .................. ممکن  .................. »  - 194
الف) تنفسی، توسط نورون هاي خودمختار ـ نیست.        ب) قلبی، بدون دخالت نورون هاي حرکتی ـ نیست  

ج) صاف، بدون دخالت نورون هاي خودمختار ـ است.       د) اسکلتی، بدون دخالت مغز ـ است.

چهار  سه دو یک

کدام گزینه در ارتباط با ترشح و عملکرد ناقل هاي عصبی نادرست است؟ - 195

فرایند خروج دوپامین از سلول عصبی، منجر به کاهش گلوکز سلول می شود.

با رسیدن پتانسیل عمل به پایانۀ اکسون، غشاي کیسه هاي حاوي دوپامین با غشاي پایانۀ اکسون ادغام می شود.

به دنبال خروج دوپامین از سلول عصبی، میزان فسفات در سلول افزایش می یابد.

براي ورود ناقل عصبی به سلول پس سیناپسی کانال هاي پروتئینی دریچه دار در غشاء وجود دارد.

بخشی از ساقۀ مغز انسان که نسبت به سایرین به بخش حاوي گیرنده هاي حساس به افزایش کربن دي اکسید نزدیک تر است، چه مشخصه اي دارد؟ - 196

باعث تنظیم دماي بدن، تشنگی، گرسنگی و خواب می شود. می تواند دم را خاتمه دهد و مدت زمان دم را تنظیم نماید. 

با دریافت پیام گیرنده هاي مفاصل و عضالت اسکلتی، وضعیت بدن را تنظیم می کند. در فعالیت هاي شنوایی، بینایی و حرکت نقش اصلی را دارد. 

هر سلولی در بافت عصبی مغز انسان که در .................. نقش داشته باشد، به طور حتم .................. . - 197

حفظ هومئوستازي - توانایی هدایت پیام عصبی و انتقال دادن آن را ندارد. 

تولید پیام هاي عصبی - پیام ها را به صورت جهشی در طول خود هدایت می کند.

حفاظت از یاخته هاي دیگر بافت عصبی - می تواند موجب بروز تغییراتی در نمودار نوار مغزي فرد شود. 

انتقال پیام عصبی به نورون ها - در سیتوپالسم خود نسبت به مایع بین سلولی سدیم بیشتري دارد. 

در لحظه اي که نمودار تغییرات اختالف پتانسیل دو سوي غشاي نورون  میلی ولت را نشان می دهد، .................. زمانی که اختالف پتانسیل دو - 198

سوي غشا  میلی ولت است، به طور حتم ..................

همانند ـ یون هاي سدیم در جهت شیب غلظت خود از غشاي سلول منتقل می شوند. 

همانند ـ نوعی کانال دریچه دار یون ها را بدون مصرف انرژي زیستی از خود عبور می دهد.  

برخالف ـ غلظت یون هاي پتاسیم در داخل سلول از غلظت این یون در خارج بیشتر است.  

برخالف ـ پروتئین انتقال دهندة سدیم- پتاسیم با مصرف انرژي زیستی در حال فعالیت است.

−70
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در یک نورون حسی، مولکولی پروتئینی که یون .................. ، به طورحتم یون .................. - 199

پتاسیم را به یاخته وارد می کند - سدیم را از یاخته خارج می کند.  پتاسیم را از یاخته خارج می کند - سدیم را به یاخته وارد می کند. 

سدیم را از یاخته خارج می کند - پتاسیم را به مایع میان بافتی وارد می کند. سدیم را به یاخته وارد می کند - پتاسیم را وارد سیتوپالسم می کند. 
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در صورت ایجاد شرایط پتانسیل .................. - 200

آرامش، عبور پتاسیم از غشا توسط همۀ پروتئین هاي انتقالی، همواره بیشتر از سدیم است.  

عمل، غلظت سدیم خارج نورون، در همۀ لحظات از داخل نورون بیش تر است. 

آرامش، یون ها تنها بدون صرف انرژي زیستی از غشا عبور می کنند. 

عمل، نفوذپذیري غشا به سدیم همواره بیش تر از پتاسیم است.
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