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ام اس بوك

نقش ضمایر متّصل مشخص شده، در بیِت زیر، به ترتیب، کدام است؟   1
چو خواهمـت که درآیم درم به روي ببندي»   «چو آیمـت که ببینم مرا ز کوي برانی 

مفعول، مضاف الیه، مفعول  مفعول، متّمم، مضاف الیه نهاد، مفعول، مضاف الیه نهاد، متمم، مفعول 

در کدام گزینه فعل به قرینۀ لفظی حذف شده است؟  2

از بهر آن که در مقابلۀ جفا وفا بود.  َمَثل قرآن مثل آب است روان. 

هم فرقت بود و هم وصلت.   تدبیر برادران بر خالف تقدیر رحمان آمد. 

مفهوم عبارت «در آب حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها بود» در کدام گزینه دیده نمی شود؟  3

 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 مفهوم یکسانی دارد؟   4
این بار می برند که زندانی ات کنند»  «یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد    در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ 

ز بوي پیرهن یعقوب پیغمبر شود بینا    عزیزان نیستند از پردة اسباب مستغنی 

شد آن چشمه از چاه بر اوج ماه    گر آمد برون ماه یوسف ز چاه 

اي دیده نگه کن که به دام که درافتاد    از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر 

کدام آرایه در بیت زیر به کار نرفته است؟  5
بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ» «فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ

استعاره ایهام کنایه جناس

کدام یک از گزینه هاي زیر به معناي «نشان دادن نهایت شور و اشتیاق» است؟   6

عهد شکستن بی خویشتن شدن جامه دریدن نعره زدن

مفهوم کدام بیت با بقیه تفاوت دارد؟  7

پس یکی بیش نیست آنچه صد است   چون ز یک جز یکی نشد صادر  

دردا که این معما شرح و بیان ندارد   هر شبنمی درین ره صد بحر آتشین است  

یقین می دان که نام او جنید و بایزید آید هر آن قطره کز این دریا به ظاهر صورتی یابد  

باز پیدا زین کثیر آن واحد یکتاستی    وحدت ذاتش تجلی کرد و شد کثرت عیان  

مفهوم کلی بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها» در کدام گزینه دیده می شود؟  8

 کاین درد نپندارم از آِن من تنهاست  فریاد من از دست غمت عیب نباشد

 که زیر رنج بود گنج هاي پنهانی  ننالم از غم هجرت چو وصل حاصل اوست

 که این خلیل بنا کرد و آن خداي خلیل  طواف کعبۀ دل کن که کعبه خود سنگی است

 یعنی که خاك بر سِر اسباب دنیوي  دانی چرا کنند نهان گنج زیر خاك
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در کدام گزینه جهش ضمیر وجود ندارد؟  9

  ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم  گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

 گم گشت در تو هر دو جهان ، از که جویمت  اي بی نشان محض، نشان از که جویمت  

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

  با لشگر غم چه بایدت کوشیدن  چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن

کدام بیت زیر در حوزة ادب غنایی جاي نمی گیرد و باید با لحن متفاوتی خوانده شود؟  10

به ره گشت ناگه به سنگی دچار جدا شد یکی چشمه از کوهسار

ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان ها هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید

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

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

کدام واژه جاي خالی بیت زیر را کامل می کند؟     11
 بعد از تو روا باشد .................. همه پیمان ها»  «تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم

نقز نغض نغز نقض

در بیت زیر معناي واژة «در بستم» چیست؟   12
 بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها»  «تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم

شکستم بسته ام فراموش کردم شروع کردم

بارزترین آرایۀ بیت «می آفتاب زرفشان جام بلورش آسمان / مشرق کف ساقیش دان مغرب لب یار آمده» کدام است؟  13

کنایه تشبیه ایهام استعاره

«توجه داشتن» معناي کدام واژه است؟  14

مناعت سعایت رعایت عنایت

در کدام بیت واژة «آهنگ» معناي متفاوتی دارد؟  15

 اي یاوران باید ولی را یاوري کرد  یعنی کلیم آهنگ جان سامري کرد

 کان طرة شبرنگ او بسیاري طراري کند  با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او

 نالۀ عشق است و آتش می زند  چنگ دل آهنگ دلکش می زند

 تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی  شمشاد خرامان کن آهنگ گلستان کن

کدام بیت، فاقد مفهوم «الّصبر مفتاح الفرج» است؟  16

که آب بحر چون شیرین شود گوهر نمی دارد به تلخی صبر کن تا معدن گوهر توانی شد  

الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست   صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع  

تا سختی گمان شما نیز بگذرد   بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم  

بار پیري شکند پشت شکیبایی را   دل به هجران تو عمري است شکیباست ولی  

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  17

بر او نمرده به فتواي من نماز کنید   هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشق  

ثبت است بر جریدة عالم دوام ما   هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  

چو عشقی در تو نبود مرده باشی   اگر صد آب حیوان خورده باشی  

درد عشق است به جز مرگ مرا درمان نیست    ندهید از پی بهبودي من رنج طبیب  
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کدام بیت غلط امالیی دارد؟  18

چگونه شیر حق باشد اسیر نفس سگساري  چگونه میر و سرهنگی که ننگ صخره و سنگی 

چون عقل در این مغزي چون حلقه در این گوشی  بس تازه و بس سبزي، بس شاهد و بس نقضی 

به دلت اندرون درد و خون آورد  یکی نغزبازي برون آورد 

دلق کهن باشد سخن کو سخرة افواه شد  همی گوید مکن ما را در این دلق کهن 

در عبارت «ما موشی در ُحّقه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت ِسّر خداي را با تو بگویم چگونه نگاه خواهی داشت؟» واژة «ُحّقه» به چه  19
معناست؟

جعبه کیسه ُخدعه فریب

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  

داستان ُعَزیز پیامبر که بعد از  .................. سال دوباره زنده گشت مربوط به  .................. معاد بر اساس  .................. است.  21

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 .................. ،  22
.................. 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

کدام یک از آیات به قطعی ترین خبر که دربارة زندگی جاودانی ماست و پاي سعادت یا شقاوت ابدي ما در میان است و موضوع معاد جسمانی و  23
روحانی از آن مفهوم می گردد، اشاره دارد؟

« افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و انکم الینا ال ُترجعون»  ماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقنا هما االبالحّق» « ما خلقنا السَّ

« ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی االرض» « اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامه ال ریب فیه»

ا االنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخر» کدام است؟ کدام یک از آثار ماتأخر انسان محسوب می شود و ظرف زمانی تحقق آیۀ شریفۀ «ینبوَّ  24

ایجاد انحرافات فکري و اخالقی در دیگران – قیامت ظلم کردن و ظلم پذیري – برزخ

ایجاد انحرافات فکري و اخالقی در دیگران – برزخ ظلم کردن و ظلم پذیري – قیامت

ُ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  25

ِ َ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)  26

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

بر اساس تعالیم اسالمی هنگام مرگ روح انسان وارد کدام عالم می شود و نام آن عالم در لغت به چه معناست؟ (با تغییر)  27

قبر - حایل میان دوچیز قیامت صغري - استیفاي حق برزخ - حایل میان دو چیز قیامت کبري - استیفاي حق
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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  28
.................. 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  29

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.

کدام مورد، نمونه اي براي ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا می باشد؟  30

اعمالی همچون روزه آثارشان حتی بعد از حیات ما نیز باقی می ماند. انسان با برخی از بازماندگان گفت و گو می کند و پاسخشان را می شنود.

انفاق بازماندگان در وضعیت درگذشتگان در عالم برزخ مؤثر است. ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط از آثار ماتقدم محسوب می شود.

پاسخ به سؤال «آیا خداوند گرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدي است، نابود می کند  31
؟» ، از دقت در پیام کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟

"افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و انّکم الینا ترجعون"   "ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی األرض"  

"حتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون"   "ینّبوا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر"  

صدق گفتار خداوند در قرآن کریم براي تأکید بر کدام موضوع به کار رفته است ؟  32

بر حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست. یکسان نبودن حال و اوضاع متقین و ناپاکان در قیامت

دو بعدي بودن وجود انسان و وجود زندگی حقیقی در سراي آخرت وقوع حتمی قیامت  و جمع شدن همۀ انسان ها در آن روز

در کالم امام کاظم علیه السالم معیار دیدار مومن با خانواده اش پس از مرگ او چیست و هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه سازد تا چه زمانی  33
ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند؟

مقدار خیرات بازماندگانش - تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند.

مقدار خیرات بازماندگانش - تا وقتی که در دنیا زنده است و آن رسم متروك نشده باشد.

مقدار فضیلت هایش - تا وقتی که در دنیا زنده است و آن رسم متروك نشده باشد.

مقدار فضیلت هایش - تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند.

از آیۀ شریفۀ «و براي ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بودیم گفت کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره  34
زنده کند؟ بگو همان خدایی که آنها را براي نخستین بار آفریده و او بر هر خلقتی داناست» کدام یک مستفاد می گردد؟

ضرورت آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت بر اساس حکمت الهی 

جریان همیشگی تبدیل زندگی به مرگ و بالعکس در طبیعت نشان دهندة رستاخیز و قیامت است. 

توانایی خداوند در خلق و آفرینش انسان ها و زنده کردن دوباره 

زنده شدن مجدد انسان ها در برزخ نشان دهندة قدرت و علم الهی است. 

گریز از خسارت احتمالی چگونه قانونی است؟ کدام بیِت عطار مؤید این مطلب است؟  35

الهی - مثالی گویمت ظاهر، بیندیش / کسی را هست جامی پر عسل پیش   عقلی - مثالی گویمت ظاهر، بیندیش / کسی را هست جامی پر عسل پیش 

الهی - چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بالشک دست از آن دارد کشیده  عقلی - چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بالشک دست از آن دارد کشیده  

عبارت هاي زیر به ترتیب پیرامون کدام مفهوم معاد است؟   36
-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 
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تحقق این وعدة الهی که «هرکس را به آنچه استحقاق دارد برساند» مستلزم کدام صفت الهی است و کدام عبارت قرآنی این ویژگی را تصریح  37
می کند.

اِر» ِقیَن َکاْلُفجَّ قدرت الهی -  «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ اُر»   قدرت الهی -  «ُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ

اِر» ِقیَن َکاْلُفجَّ عدل الهی - «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ اُر» عدل الهی - «ُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ

با تدبر در قرآن آرزوي بدکاران در کدام مورد بدرستی آمده است؟ دلیل این درخواست چیست؟  38

درخواست فرصت مجدد- «لعلی اعمل صالحًا»  درخواست فرصت مجدد- «فیما ترکت» 

درخواست عفو و بخشش- «فیما ترکت»  درخواست عفو و بخشش- «لعلی اعمل صالحًا» 

عامل تغییر در نامۀ اعمال انسان پس از مرگ چیست؟ و مؤید کدام ویژگی عالم برزخ است؟  39

آثار ماتقدم- وجود شعور و آگاهی  آثار ماتقدم- ارتباط میان عالم برزخ با دنیا 

آثار ماتاخر- ارتباط میان عالم برزخ با دنیا  آثار ماتاخر- وجود شعور و آگاهی 

کدام عبارت، به وجود شعور و آگاهی پس از مرگ اشاره دارد؟  40

اها َفَأْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها»   «قاَل َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّی َأْعَمُل صالِحًا ِفیما َتَرْکُت»    «َو نَْفٍس َو ما َسوَّ

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم»    «َو ِإنَّ َعَلْیُکْم لَحاِفِظیَن ِکرامًا کاِتِبیَن َیْعَلُموَن ما َتْفَعُلوَن»   «َمْن آَمَن بِاهللاَّ

حیح:  41  َعیِّن الصَّ
واِء، َقلیُلُه َینَفُع و َکثیُرُه قاِتٌل:» «الکالم َکالدَّ

حرف همانند دواست اندکش مفید و زیادش کشنده است.  سخن داروست کم آن سودمند است و زیاد آن می کشد. 

کالم تو دواست، کم آن بهبودي می بخشد و زیاد آن نابود کننده است.  سخن مثل دارو ست اندك آن سود می رساند و بسیارش کشنده است. 

42  عّین منتخبًا ُکلُّه عدد ترتیبی:

أربع، رابع عشر، إثنان ثالث، التاسع، ثمانیۀ عشر الثالث، التاسع، الثامن عشر ثانی عشر، اِثنا  َعَشَر، حادي عشر 

َعیَّن الَخَطأ فی األمر:  43

َتْسَمُع  اِْسَمْع     ُتْدِخُل  اَْدِخْل ُتجاهداِن  جاِهدا    ←←←←ُتْشِرکوَن  اِْشِرکوا  

عّین الخطأ:   44

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

45  عیِّن الَخطاء فی باب  ثالثی مزید؟

 ُیغیُِّر عبادتی اِلی اِطاعۀ تاّمۀ. (َتْفعیل) اِنتَصر الّناس فی مواجهۀ قوات الکفِر. (افتعال)

ُل العطَش َو نشرُب من الماِء.(تفعیل) هذان تلمیذاِن ال یتکاسالِن فی واِجبُهما. (تفاُعل)  ال نتحمَّ

46  عیِّن الخطأ فی صنع فعل أمٍر:

ُتعلَّمین - َعّلمی َتنَکِسروَن - اِنَکِسروا َتَتقابَُل - تَقابَْل ُتضاِرُب - اُضارْب

ُل الِعبارَة؟ «ُأنُظْر إلَی .................. َفَمْن أنَزَل ِمْنُه َمطَره». َأيُّ کلَمٍۀ ُتَکمِّ  47

الَجوِّ   یِل   اللَّ اْلُغصِن   اْلَغیِم 

عّیّن ما األفعال فیه أکثر:  48

فاْبَحْث َوُقْل َمن ذا الّذي ُیْخِرُج ِمنها اَلثَّمَره.  َو اْعَملوا صالحًا إنّی بما َتْعَملوَن َعلیٌم.  إْعَمْل لِدنیاَك َکَأنََّک َتعیُش أبداً.  أْنُظْر إلَی ما قاَل َو الَتنُظْر إلَی َمْن قاَل. 

حیِح. 49  َعیَّن الَوْزَن َالصَّ

 ِمْسَطَرة: ِمْفَعَلۀ   إْسِتکبار: اِفتعال   إنتشار: إْنِفعال   َمصانِع: َمفاعیل  

حیَحَۀ؟ 50  ما ِهَی التَّرَجَمَۀ الصَّ

ْح: شاد کرد.  ُیْخِرُج: بیرون می آید.   َتْعَتِصُم: چنگ  زدي.   َتعاَرفوا: یکدیگر را شناختند.   َفرِّ
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51  عیَّن األصحُح و األدٌق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العریبۀ:  
 «یتراکم بخاُر الماء فی الّسماء و یتشَکل منه الغیُم َالذي ُیعَد منشأ المطر!»:

بخار آب در آسمان متراکم می شود و از آن ابر تشکیل می گردد که منشأ باران به شمار می آید!

این بخار هاي متراکم آسمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ باران به شمار می آیند!

از بخار هاي آبی که در آسمان متراکم شده است ابر ها به وجود می آیند و آن یک منشأ براي باران است!

بخار آب در آسمان متراکم می شود و سبب به وجود آمدن ابر ها در آسمان می گردد که منشأ باران است!

َئۀ ادَفع بِالَِّتی ِهَی َأحَسن فإذا الَّذي بَیَنَک َو بَیَنُه َعَداَوٌة َکَأنَُّه َولِیٌّ َحِمیٌم» یِّ عّین األصح و األدق «وَال َتسَتِوي الَحَسَنُۀ و َال السَّ  52

و نیکی با بدي یکسان نیست. [بدي را] به آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوست می گردد.

هرگز نیک و بد یکسان نیست؛ بدي را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است! 

نیکی و بدي یکسان نیست. [بدي را] دفع کن؛ ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی است [چنان شود] که گویی دوستی نزدیک و صمیمی است. 

نیکی و بدي برابر نیستند؛ [بدي را] به گونه اي که بهتر است دفع کن که آنگاه کسی که میان تو و او دشمنی هست، گویی دوستی صمیمی می شود.

ْفعاِل الْمزیدة؟ حیح ِفی َتعیین َمصاِدر اْألَ 53  ما ُهَو الصَّ

ْق ُکلَّ ما َیقولُُه اآلخروَن.  (تصدیق)   ال نَْسَتْسلُّم َأماَم ُصعوباِت الَحیاِة.  (تسلیم)  ال ُتَصدِّ

باِب لَِنرتاَح ِعْنَد ما نَْکَبُر و نُِصُبُح َعجاِئزاً.  (انشعال)  َنواِت اْألَخیرِة.  (استعالم)  َسَنْشَتِغَل ِفی َأیِّام الشَّ ْمُت اْلَکثیَر ِمْن َأْصِدقائی ِخالَل السَّ  َتَعلَّ

اّي عبارة جاء فیها الترکیب االضافّی؟  54

له ما فی السماوات و ما فی االرض   أحِسن کما أحسَن اهللا الیَک  

حاوْلنا محاولۀ کثیرة و لّکنا فشْلنا فی الغرض   تمّتْع بالدنیا و ما فیها تمتُّع من یعلم ال تدوم  

اّي جملۀ الّصفۀ فیها أکثر صفًۀ؟  55

و لقد کان لکم فی رسول اهللا (ص) اُسوة حسنۀ.   فی الیوم التالی طلب المّدرس صحیفۀ جدارّیۀ.  

فی الّسنۀ اُألولی جاءْت تلمیذة جّیدة تکتب واجباتها بدّقۀ.   ُجسور کثیرة باقیۀ، عَلیَّ الذهاب لصنعها.  

56  کم فعًال مجردًا فی الجملۀ التالیۀ؟   
(اذا کان اثناّن یتناجیاِن فال َتْدُخل بینهما و ال َتذُکر عیوب الناس فقْد یکون َمن أحسُن مّنا.)

 ( اربعۀ (  ( ثالثۀ (  ( خمسۀ (  ( 6534سّتۀ (

عّین الّصحیح فی العملّیات الحسابّیۀ الّتالیۀ:  57

خمسۀ و خمسون ناقص ثالثۀ و ثالثون یساوي ثالثۀ و عشرون!   ستۀ و عشرون زائد أربعۀ و سبعون یساوي تسعون!  

عشرون فی عشرة یساوي ثالثون!   ثمانیۀ و تسعون تقسیم علی سبعۀ یساوي أربعۀ عشر!  

ِإقرأ النّص التالی بدقۀ ثّم أِجب َعِن األسئلۀ بما یناسب النّص:  
را ة َتنشُر زیتًا علی جمسه فال َیتاثَّر بالماء. الِقّط حیواٌن لسانُه ُیفرُز سائًال مطه للحیوانات إمتیازاٌت خاّصۀ؛ مثًال: الَبّط (مرغابی) طائٌر یعیش فی الماء و الَبرِّ (خشکی) و عنده غدٌّ
ات حّتی َیلتِئَم و یصیُد الطیوَر الصغیرة و الفئراَن. البوُم طائٌر َیناُم فی النهار و َیطیر فی اللیل و یصیُد. َعیُن الُبوم ثابتٌۀ و ُیدیُر رأَسه فی کّل الجهاِت. البوُم ة َمرٍّ و َیْلَعُق جراحاِتِه عدَّ

یأکل الفئراَن غالبًا.

عّین الصحیح فی ماضی المصادر التالیۀ من النّص:  58

َطَیَران: َطیََّر   ِإْلتیام: َتَألََّم   ِإفراز: َأْفَرَز   َتَأثُّر: َأثََّر  

عّین ما لیس فیه فعُل مزید:  59

اَلُعّمال الذیَن ِإکَتَسبوا نقوداً کثیرة َیْعملوَن فی هذا الَمعمل  یاح فی الطبیعۀ.   ِإّن اهللا هو الّذي ُیرِسُل الرَّ

حاوَل العلماُء لمعرفۀ أسراِر تلَک الظاهرة العجیبۀ.   مٌۀ فی َتصلیح سیِّارتنا ِمن اآلخریَن.   َأقوُل إنَّ هذا الرجُل َعالَّ
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َمِیز الخطَأ فی التِّراجم:  60

ك لِطرد الحشراِت: دم حیوان براي دور کردن حشرات حرکت می کند. کاَن َذنَب الحیواِن َیَتحرُّ ألََّف کتاٌب لِسالمۀ روح التلمیذاِت: براي سالمتی روان دانش آموزان کتابی نوشته شد. 

ُتْنَشُد أبیاٌت فی َوْصف مدافعی الحّریۀ: شعرهایی در توصیف مدافعان آزادي سروده می شود. ُل اآلیاِت لِقوٍم َیْعقلوَن»: آیه ها را براي مردمی که می اندیشند، توضیح می دهیم. «نَُفصِّ

61  Choose the word with the correct spelling.

doneite blood tall mounteins helthy eating train ticket

62  They were kind, friendly and too much ..................  to laugh at their strange neighbor.

neat brave angry  polite

63  Bacteria and  ..................  are two important types of microbes.

cells   carbon dioxide   viruses  plasma

64  I know that my cooking is bad, but your cooking is even  ..................  .

better   the best worse as good

65  Ali is the ………………. boy in our classroom.

tallest as tall as   taller tall

66  Choose the word that is different from other three?

solar system plant  the Milky Way galaxy

67  My cousin says that there are  .................. books in their library than our library.

most many  much more 

68  Our planet earth is  .................. safer than any other planet.

very  much more the most

69  Mr. Rezaee is  .................. youngest teacher in the school.

than more the the most

70  These flowers are beautiful but those flowers are  .................. beautiful.

as much as  most more very

71  Doctors  .................. that the new virus will be more difficult to control.

 are happy are hopeful worry invent

72  
That chocolate ice cream was .................. . I loved it.

very delicious delicious as delicious than a delicious

73  
Neptune is .................. planet to the sun in the solar system.

farther the farthest farther than as far as

74  Many people think this is .................. job one ever can choose.

the most dangerous dangerous more dangerous than very dangerous

75  My mother likes to keep .................. flowers at home instead of artificial ones.

wonderful physical natural mental
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76  You need a good microphone because we care about sound .................. .

identity personality quality describing

77  Jane, my new classmate, has three sisters. She is .................. all the others.

the youngest younger than as young younger

78  The new telescope I bought last week is better and .................. .

as expensive more expensive the most expensive as expensive as

79  If you do not learn to think positively when you are young, you .................. never learn.

must may are should

80  I usually add a few .................. of lemon juice to my tea. What about you?

cells rings drops forms

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  81A =
cot 30 − 2 sin 60 + tan 45

30 − cos 60 + cot 45tan2 1
2

13A
2

12
13

13
12

6
1
6

10
B A

C

3
7

اندازه وتر مثلث مقابل کدام است؟   82(sinA = )2
7

12√

3√2

حاصل عبارت  کدام است؟  83θ + ×tan2 sinθ + cosθ

cosθ

1
1 + tanθ

sin θ
1

θsin2
cos θ

1
θcos2

B

ab

A

C

c

مثلث قائم الزاویه  در رأس  قائمه است; حاصل  کدام است؟  84ABCA
Ctan2

× cotB
1

sin B

sinCcosCtanCcotC

عالمت کدام یک از گزینه هاي زیر با سایر گزینه ها متفاوت است؟  85

sin 75cos 345tan 195cot 130

صرفنظر از عالمت ،مقدار کدام گزینه کمتر است؟  86

sin 80∘
sin 100∘

cos 280∘
cos 10∘

اگر  باشد و   باشد، حدود  کدام است؟  87270 < α < 360cotα = 3m − 2m

m >
2
3

m >
3
2

m <
3
2

m <
2
3

اگر  باشد و  باشد آنگاه حدود تغییرات  کدام است؟  88

 

120 ≤ α ≤ 150cosα = 2m − 1m

−1 ≤ m ≤ 1≤ m ≤
1 + 3√

2
1
2

≤ m ≤
2 − 3√

4
1
4

≤ m ≤
1 − 3√

4

3√

2
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ساده شده ي عبارت  کدام است؟  89
αcot2

1 − αsin2

1 + αcot21 + t αan2αsin2αcos2

اگر باشد، مقدار عددي  کدام است؟!  90A = 15 + 25 + 35 + 45 + 55 + 65 + 75cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos2 cos22A

57911

اگر  باشد ،آنگاه  کدام زاویه می تواند باشد؟  91

صفر

3 x − 2 x = 3sin2 cos2x

306090

B

A

D C
 

در شکل زیر  ،  و ، اندازه زاویه    کدام است؟  92AD = AB2√AB = 3√AC = 2BC = 2D CÂ

105135

12075

با فرض   و    مقادیر   در کدام فاصله است؟  93< x <60
∘

150
∘

sinx =
3 − m2

3 + m2
m

|m| < 3√|m| < 2√|m| < 1|m| <
1
2

حاصل عبارت  کدام است؟  94cosθ (cosθ + sinθ tanθ)

θcos221θsin2

حاصل   کدام است؟  95− 2 tanα α(sinα + cosα)2 cos2

1tanα1 + cotα0

 

36
36

36
1 با توجه به شکل مقابل، مقدار  چقدر است؟  96sin 54∘

1 + 5√

4

1 + 3√

4

1 + 2√

4

1 + 6√

6

اگر  و  باشد، زاویۀ  در کدام ناحیۀ مثلثاتی قرار دارد؟  97

         

sinθ − cosθ =
1
3

| tanθ| < 1θ

 

y
d´

d

x

3
120˚

3

0

در شکل روبه رو طول نقطۀ برخورد دو خط  و  کدام است؟  98dd′

2 3√2

4 3√4

اگر  باشد، آنگاه:  99A = (1 + cosx)(1 + cosy)(1 + cosz) = (1 − cosx)(1 − cosy)(1 − cosz)

A = | sinx ⋅ sin y ⋅ sin z|A = | cosx ⋅ cos y ⋅ cos z|A = | sinx + sin y + sin z|A = | sinx ⋅ sin y ⋅ sin z|
1
2
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) است. سینوس زاویه اي که خط با جهت مثبت محور طول ها می سازد، چقدر است؟ خط  به معادلۀ  داراي عرض از مبدأ (  100dby = − x3√−1

2√

2

1
2−

2√

2
−

1
2

حاصل عبارت تعریف شدة  کدام است؟  101A =
xsin2

3 − 3 x + xcos2 sin2

1
3

1
2

−
1
2

1
4

هواپیماي دشمن موازي سطح زمین در حال حرکت است. اگر پدافند هوایی، این هواپیما را در دو لحظۀ مختلف با زاویه هاي  و  از سطح افق  102

مشاهده کند، به طوري که  و  و هواپیما در این مدت 100 متر حرکت کرده باشد، ارتفاع هواپیما از سطح زمین چند متر
است؟

αβ

tanα = 0٫6tanβ = 0٫7

420490520130

،  و  است. مساحت مثلث چقدر است؟  ،  ، در مثلث   103ABCC = 75∘
B = 45∘

AB = 2AC = 2 − 23√

3 − 3√
3 − 3√

2

3 + 3√

2
3 + 3√

به ازاي کدام زاویۀ حادة  تساوي  برقرار است؟  104aa − a = −sin4 cos4 1
2

10∘15∘30∘45∘

 

در دایرة مثلثاتی مقابل اگر مختصات نقطۀ  به صورت  باشد، مساحت مثلث  کدام است؟  105PP (a, + 1)
a

3
OAB

4
3

3
8

2
3

3
4

با فرض این که به انسانی، مهار کنندة انیدراز کربنیک تزریق شود، .................. می یابد.  106

فشار  سیاهرگ هایش، کاهش خونش، کاهش ظرفیت حمل  در خونش، افزایش CO2O2CO2HCOتولید   بافت هایش، افزایش
−
3

در انسان، میزان هواي مرده، با کدام، رابطه ي مستقیم دارد؟  107

تعداد حرکات تنفسی حجم مجاري تنفسی عمق تنفس هواي ذخیرة دمی 

به طور معمول در .................. انسان، .................. وجود ندارد.  108

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

چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟    109
در لوله ي گوارش انسان، ..................  

الف) بافت ماهیچه اي طولی فقط در یکی از الیه هاي لوله گوارش دیده می شود. 
ب) رگ هاي خونی و اعصاب در همه الیه ها دیده می شوند. 

ج) بافت پیوندي سست در همه الیه ها دیده می شود اما بافت پوششی فقط در دو الیه خارجی تر دیده می شود.
د) ماهیچه هاي صاف و مخطط در الیه ماهیچه اي، در قسمت هاي مختلف دیده می شود.

1234
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کدام یک از جمله هاي زیر نادرست است؟  110

علت ریفالکس، کافی نبودن انقباض بنداره هاي مري است.

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

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

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

بین عوامل زیر، کدام یک سبب کمک به کمک به گوارش شیمیایی مواد مغذي نمی شوند؟  111

تماس شیره معده با مواد مغذي آسیاب شدن غذا در دهان توسط دندان ها و زبان و....

عامل داخلی معده حرکت هاي روده باریک

در مورد بافت پوششی، کدام مورد درست نیست؟  112

در غده هاي معده یاخته هاي پوششی، آنزیم را می سازند. در بخش هاي مختلف لولۀ گوارش، همه انواع بافت پوششی دیده می شود.

بافت پوششی نفرون، با بافت پوششی دیواره مویرگ، متفاوت است. بافت پوششی دهان و مري، مانند هم است.

کدام یک از لیپیدها یا ترکیبات لیپیدي زیر، با رسوب کردن، باعث تنگ شدن مسیر خون در سرخرگ ها می شود؟  113

فسفولیپید LDLHDLتري گلیسرید

چند مورد از عبارت هاي زیر، درست بیان شده اند؟    114
الف) سلول هاي ماهیچه اي مخاط روده با انقباض خود موجب حرکت ریزپرزها و درنتیجه جذب بیشتر می شوند. 

ب) ورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد. 
ج) در دهان، جذب اندك و در معده جذب اصلی انجام می شود.  

د) مولکول هاي مواد مغذي، قطعًا باید از غشاي یاخته هاي پوششی روده بگذرند تا بتوانند به محیط داخلی وارد شوند.

1234

115  .................. در .................. قرار گرفته است.

اسفنکتر انتهاي رودة باریک همانند آپاندیس – سمت چپ بدن رودة کور برخالف کولون باالرو – سمت راست بدن

راست روده همانند رودة کور – انتهاي رودة بزرگ کولون پایین رو برخالف انتهاي رودة باریک – سمت چپ بدن

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.

الیۀ ماهیچه اي کدام قسمت از لوله گوارشی نسبت به دیگر قسمت هاي لوله گوارشی ضخیم تر است؟  119

روده بزرگ روده باریک    مري معده

کدام گزینه جملۀ زیر را درمورد الیه هاي لولۀ گوارشی به درستی تکمیل می کند؟   120
ممکن نیست .................. 

درالیۀ زیر مخاطی همانند الیه ماهیچه اي بافت پیوندي سست دیده شود. درالیۀ ماهیچه اي همانند الیه بیرونی، بافت پیوندي سست دیده شود.

درالیۀ بیرونی همانند الیه زیر مخاطی بافت پیوندي سست دیده شود.  درالیۀ زیر مخاطی همانند الیه بیرونی شبکه عصبی دیده می شود.

در لولۀ گوارشی، کدام یک از موارد زیر در الیۀ درونی تر نسبت به الیۀ ماهیچه اي دیده نمی شود؟  121

بافت ماهیچه اي اسکلتی رگ هاي خونی شبکه اي از یاخته هاي عصبی بافت پیوندي سست
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ماهیچه هاي موجود درالیه مخاطی لوله گوارشی همانند ماهیچه هاي الیه ماهیچه اي در  .................. و برخالف الیه ي ماهیچه اي در  ..................  122
از نوع ماهیچه هاي صاف هستند.

حلق - دهان معده - انتهاي مري دهان - ابتداي مري انتهاي مري - دهان

الیه ي  .................. قسمت هایی از لوله گوارشی بخشی از صفاق را می سازد.  123

مخاطی زیرمخاطی ماهیچه اي بیرونی

عطسه .................. سرفه ..................  124

برخالف - هوا را از راه دهان خارج نمی کند.

همانند - مؤثرترین راه براي بیرون راندن مواد خارجی در افراد سیگاري است.

برخالف - می تواند از مجرایی هوا را خارج کند که توسط زبان کوچک بسته می شود.

همانند - در اثر تحریک بخش مبادله اي مجاري تنفسی توسط عامل خارجی صورت می گیرد.

نوع بافت ماهیچه اي در کدام یک از بخش هاي زیر با بقیه متفاوت است؟  125

بنداره انتهاي رودة باریک ماهیچه ي مخاطی پیلور بنداره خارجی مخرج 

گوارش کدام یک زودتر از سایرین صورت می گیرد؟  126

سلولز پروتئین لیپید نشاسته

چند مورد از موارد زیر را در یک چین روده نمی توان یافت؟   127
«الیۀ مخاطی - الیۀ ماهیچه اي - الیۀ زیر مخاطی - شبکۀ عصبی»

1234

حجمی  از هوا که تبادل گازهاي تنفسی را در فاصلۀ بین دو تنفس ممکن می سازد،  ..................  128

جزء حجم هاي تنفسی مربوط به ظرفیت حیاتی نیست. برابر با حداکثر مقدار هوایی است که شش ها می توانند در خود جاي دهند.

در صورت آسیب به شش ها، مانع از جمع شدن آنها می شود. بخشی از هواي دمی  است که به بخش مبادله اي نمی رسد.

چند مورد از موارد ذکر شده به درستی بیان شده است؟   129
الف) همۀ انواع سلول هاي بافت پوششی بینی، مواد را با فضاي بین سلولی اندك خود مبادله می کنند. 

ب)  مخاط بینی داراي انواع مختلفی از سلول هاي پوششی است. 
ج) همۀ انواع سلول هاي بافت پوششی بینی، تا انتهاي حفرة درونی بینی ادامه پیدا می کند. 

د) در مخاط بینی، هستۀ همۀ سلول ها تقریبًا در یک سطح قرار دارند. 
و) در بینی ترشحات مخاطی در پاکسازي هوا برخالف گرم کردن هوا نقش دارد.

5134

کدام گزینه در مورد بافت پوششی صحیح نیست؟    130
در بافت پوششی ..................

استوانه  اي تک الیه، هر سلول داراي هسته  اي است که تقریبًا به غشاي پایه نزدیک  تر از قطب دیگر سلول اند.

گردیزه، سلول ها مکعبی بوده و داراي هسته اي گرد و تقریبًا در وسط سلول ها هستند. 

دیوارة مویرگ، غشاي پایه با پروتئین ها و گلیکوپروتئین هاي خود، این بافت سنگفرشی را احاطه کرده است. 

مري، تمام سلول ها در تماس با غشاي پایه نیستند ولی هم اندازه می باشند.
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کدام یک از موارد زیر نمی تواند دربارة معده و فعالیت آن صحیح باشد؟   131

یاخته اي کناري در غدة معده عالوه بر اسید، عامل داخلی معده را نیز ترشح می کند.

حرکات معده که در اثر انقباض ماهیچه هاي آن ایجاد می شوند، باعث می شود در ابتدا تنها کمی از کیموس معده به رودة باریک وارد شود.

ویتامین  که در معده به کمک فاکتور داخلی جذب می شود، براي ساختن گویچه هاي قرمز مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از بلع غذا، انقباض هاي کرمی شکل در معده به صورت موجی آغاز می شود.

B12

در دستگاه گوارش  .................. ، بخشی که بالفاصله پس از  .................. قرار داد، توانایی گوارش شیمیایی مواد غذایی را ندارد. (با تغییر)  132

گنجشک - چینه دان پرنده دانه خوار - مري  ملخ - سنگ  دان گاو - هزارال 

در ارتباط با تشریح شش گوسفند می توان مشاهده کرد که نایژه ها .................. ناي می توانند غضروف هایی ..................  133

برخالف – به صورت حلقۀ کامل داشته باشند. برخالف – با خاصیت کشسانی داشته باشند.

همانند – در بین الیه هاي مخاط و زیر مخاط قرار داشته باشند. همانند – در هر تکه از برش ششی داشته باشند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل نمی کند؟   134
با توجه به منحنی دم نگاره در یک فرد سالم، می توان بیان داشت که حجم .................. همانند حجم .................. بخشی از ظرفیت .................. محسوب

می شود.»

باقی مانده – جاري – تام مرده – باقی مانده – حیاتی جاري – ذخیرة دمی – حیاتی ذخیرة بازدمی – مرده – تام

کدام گزینه، دربارة بیشتر یاخته هاي پوششی بر روي سطح یک پرز رودة باریک انسان، درست است؟  135

در سطح غشاي خود به گوارش و جذب مواد غذایی می پردازند. در ترشح موسین و بیکربنات نقش دارند.

با شبکه اي از گلیکوپروتئین ها در غشاي پایه، مرتبط هستند.  فاقد توانایی تولید و ترشح هورمون هستند. 

در انسان، کدام مورد، دربارة الیه اي از ساختار بافتِی دیوارة ناي که در تماس با الیۀ مخاط قرار دارد، صادق نیست؟  136

داراي رگ هاي خونی و اعصاب است.  تعدادي غدد ترشحی دارد. 

یاخته هاي استوانه اي  مژك دار دارد.  به الیۀ غضروفی - ماهیچه اي چسبیده است. 

در بخش هاي مختلف معده و رودة انسان سالم، یاخته هایی وجود دارند که هورمون می سازند. کدام عبارت، دربارة «هورمون هاي مترشحه از این  137
یاخته ها»، صحیح است؟

سرعت واکنش هاي شیمیایی را کاهش می دهند.   همگی سبب افزایش ترشح اسید در معده می شوند.  

همراه با دستگاه عصبی، فعالیّت هاي دستگاه گوارش را تنظیم می کنند.   همگی سبب افزایش ترشح چند نوع آنزیم گوارشی می شوند. 

چند مورد می تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل کند؟   138
«در بخشی از لولۀ گوارش که خون خارج شده از آن به طور مستقیم به قلب برنمی گردد،  ..................  .» 

الف) آنزیم ها گوارش برخی از کربوهیدرات ها را آغاز می کنند.    ب) یاخته هاي فاقد پرز، آب و یون ها را جذب می کنند. 
ج) پروتئازها گوارش پروتئین ها را ادامه می دهند.    د) انواعی از یاخته ها تحت تأثیر هورمون قرار می گیرند.

1234

چند مورد دربارة لولۀ گوارش ملخ، نادرست بیان شده است؟   139
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
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140  با توجه به شکل مقابل کدام گزینه در مورد بخش هاي مختلف دستگاه تنفسی درست می باشد؟

، ماهیچۀ بین دنده اي داخلی در حال انقباض است. در نقطۀ  همانند نقطۀ 

در بخش  ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی برخالف دیافراگم در حال استراحت هستند.

فرایند بازدم در نقطۀ  به صورت فعال انجام می گیرد.

در نقطۀ  فشار هواي درون شش ها بیشتر از فشار هواي درون ناي می باشد.

DE

C

B

E

در نشخوارکنندگان ..................  141

هر بخشی از لولۀ گوارش توانایی ترشح سلوالز دارد. 

بزرگ ترین قسمت معده مانند پیش معدة ملخ با حرکات خود در گوارش غذا نقش دارد. 

در همۀ بخش هاي معده تودة غذایی به طرف زمین در حرکت است. 

هزارال عملکردي مشابه رودة بزرگ انسان و برخالف راست رودة ملخ دارد. 

یاخته هاي  .................. دیوارة حبابک انسان سالم و بالغ  ..................  142

_ در مبادلۀ گازهاي تنفسی مستقیمًا دخالت دارند. نوع 

ماکروفاژ_ باکتري ها و ذرات گرد و غباري را که از مخاط مژك دار گریخته اند نابود می کنند.

با ظاهر متفاوت _از یک غشاي پایۀ مشترك با یاخته هاي دیوارة مویرگ ها استفاده می کنند.

نوع  _همراه خود الیۀ گلیکوپروتئینی داشته و به تعداد بیشتر نسبت به یاخته هاي دیگر وجود دارند.

2

1

اندامی از دستگاه گوارش که به دلیل جایگاه خود در بدن، موجب تغییر جایگاه سایر اندام  ها می  شود ممکن نیست  ..................  143

بخش عمدة آن در سمت راست بدن قرار گرفته باشد. داراي شبکۀ مویرگی باشد که فاقد سمت سرخرگی است. 

در ورود چربی به محیط داخلی تأثیرگذار باشد. همۀ مواد جذب شده از لولۀ گوارش مستقیمًا به آن وارد شود.

کدام گزینه در رابطه با مولکول هاي زیستی تشکیل دهندة لیپوپروتئین هاي پر چگال به درستی بیان شده است؟  144

 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

کدام گزینه در مورد روش تبادل گازهاي تنفسی پارامسی درست است؟  145

در این روش یون ها نمی توانند از طریق عبور از غشاء پالسمایی در جهت شیب غلظت حرکت کنند.  

جذب ویتامین  در رودة باریک و ورود گلوکز ازیاخته هاي روده به مایع بین سلولی، در انسان با همین روش است. 

کانال هاي پروتئینی می توانند با تغییر شکل، در تبادل هر چه بیشتر مابین محیط ها مؤثر واقع شوند.  

در این روش مولکول ها بدون صرف انرژي می توانند از محیط پر تراکم به سمت محیطی با تراکم کمتر حرکت کنند.  

K

 

cm40

جیوه

در شکل روبه رو ، اگر بیشینه نیرویی  که کف ظرف می تواند از طرف جیوه تحمل کند،  نیوتون باشد، حداکثر چند  سانتی متر جیوه می  146
توان به ارتفاع جیوه در لوله اضافه کرد، تا ظرف شکسته  نشود؟ 

(   سطح کف ظرف،    چگالی جیوه و    است.)

135

= 20cm2= 13500
kg

m3
g = 10

m

s2

590

2010

14
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قطر داخلی استوانه ي بلندي  است. اگر آن را به طور قائم نگه داشته و  آب در آن بریزیم، فشار حاصل از آب در ته استوانه چند  147

( پاسکال می شود؟ (

2cm157cm3

g = 10 , = 1000 , π = 3٫14
m

s2
Pآب

kg

m3

15030025005000

cm15

هوا

A

m4
آب

جیوه

، فشار  هواي بیرون  و  ، چگالی جیوه  فشار  در  نقطۀ  چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی آب   148

است.)

A1000
kg

m3
13600

kg

m3
105

Pag = 10
N

kg

79٫6119٫6

68٫4120٫4

لوله ي شیشه اي باریکی را که دو انتهاي آن باز است، به طور عمودي تا نیمه وارد مایع درون ظرفی می کنیم. اگر نیروي دگر چسبی بیش تر از  149
نیروي هم چسبی باشد، سطح مایع درون لوله .................. از سطح مایع درون ظرف قرار می گیرد و سطح مایع در لوله  به صورت .................. در می آید.

باالتر- برآمده باالتر- فرو رفته   پایینتر- برآمده   پایینتر- فرو رفته  

فشارسنجی را درون آب به تدریج پایین می بریم، در ازاي هر یک سانتی متر که پایین می رود، تقریبًا چند پاسکال بر آن چه که نشان می دهد،  150

( آبρ=اضافه می شود؟ ( ,  103 kg

m3
g = 10

N

kg

0٫010٫110100

اگر فشار  هوا  پاسکال باشد، فشار در عمق  متري آب یک استخر چند پاسکال است؟  151

( ) 

1052
چگالی آب = 1 , g = 10g

cm3
m

s2

1٫2 × 1051٫2 × 1063 × 1053 × 106

دو ظرف استوانه اي  و  هر دو پر از یک مایع می باشند. اگر مساحت قاعده ي استوانه  دو برابر مساحت قاعده ي  باشد ولی عمق ظرف   152

 عمق ظرف  باشد، نیرویی که مایع بر کف استوانه  وارد می کند چند برابر نیرویی است که مایع بر کف استوانه ي  وارد می کند؟

ABAB

,A
1
3

BAB

2
3

3
2

3
4

4
3

 

20cm

5cm

( در شکل مقابل فشار وارد به انتهاي لوله تقریبًا چند پاسکال است؟ (  153= 14 , = 76cmHgρجیوه
g

cm3
P0

1057٫5 × 106

7٫5 × 1047٫5 × 105

17

20 cm

cm

روغن

آب

در شکل مقابل، آب و روغن در یک لوله ي  شکل به حالت تعادل اند. چگالی روغن .................. درصد از چگالی آب .................. است.  154

- بیشتر

- کمتر

- کمتر

- بیشتر

U

15

15

85

85

اگر یک سرنگ  را از هوا پر کنیم و بار دوم از آب تا نصفه پر کنیم و انگشت خود را در انتها قرار دهیم و پیستون را حرکت دهیم چه  155
نتیجه اي در بار اول و دوم می گیریم؟

گازها تراکم پذیرند. - مایعات تراکم پذیرند. گاز تراکم پذیرند. - مایعات تراکم ناپذیرند.

گازها تراکم ناپذیرند. - مایعات تراکم پذیرند. گازها تراکم ناپذیرند. - مایعات تراکم ناپذیرند.

10cc

15
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مایعات چرا تراکم ناپذیرند؟  156

اگر از یک حدي بیش تر به هم نزدیک شوند نیروي دافعه بین مولکول ها ایجاد می شود.

به علّت نیروي هم چسبی

چون نیروي مولکول ها کوتاه برد است.

مولکول ها روي هم می لغزند.

در لولۀ مویین هنگامی که در آب باشد نیروي دگرچسبی .................. از نیروي هم چسبی است و در جیوه نیروي دگرچسبی .................. از  157
نیروي هم چسبی است.

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

در دیوارهاي ساختمان باید اثر مویینگی در نظر گرفته شود. براي جلوگیري از خسارت دیوارها را با مواد .................. می پوشانند و در  158
معماري هاي سنتی از .................. استفاده می شود.

قیر - پالستیک ناتراوا - رنگ ناتراوا - کاه ِگل ناتراوا - ِگل

مکعب مستطیلی به ابعاد  روي یک سطح افقی قرار دارد. بیشترین فشاري که جسم به سطح تماس وارد می کند، چند  159
برابر کمترین فشاري است که به سطح تماس وارد می کند؟

2cm × 4cm × 10cm

2152٫5

آب

روغن 5cm

10cm

در شکل زیر، ظرف از دو قسمت استوانه اي تشکیل شده است که سطح مقطع استوانه ها  و  است. نیرویی که از طرف مایع ها  160

بر کف ظرف وارد می شود، چند نیوتون است؟ (چگالی روغن و آب به ترتیب  و  و  است.)

10cm250cm2

0٫8
g

cm3
1

g

cm3
g = 10

m

s2

5٫46٫667

10cm

 

مطابق شکل فشار ناشی از جیوه درون ظرف بر کف ظرف به ترتیب از راست به چپ چند سانتی متر جیوه و چند پاسکال است؟   161

( است.)

 و  و 

 و  و 

= 1 , = 13٫6 , g = 10ρآب
g

cm3
ρجیوه

g

cm3

m

s2

1013600000٫113600

10136000٫11360000

جیوه

30
80cm 0

مطابق شکل، جیوه تمام حجم داخل لولۀ جوسنج را پر کرده است. نیروي وارد از طرف جیوه به ته لولۀ آزمایش چند نیوتون است؟ (  162

( = و مساحت انتهاي لوله  است و  13٫5 , g = 10ρHg

g

cm3

m

s2
4cm2= 70cmHgP0

1620162

16٫21٫62

در یک روز آفتابی زمستانی که یخ ها و برف ها در حال آب شدن هستند، چند حالت از حاالت اصلی ماده را می توان مشاهده نمود؟  163

1234

 

مساحت روزنۀ خروج بخار آب، روي درب یک زودپز  است. جرم وزنه اي که روي این روزنه باید گذاشت تا فشار داخل آن    164

نگه داشته شود، چند گرم باید باشد؟ (فشار هواي بیرون  و  است.)

4mm22atm

1atmg = 10
N

kg

2040

6080

16
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aمکعبی به ضلع
m

mg
a

P

h

ghP ghP
1
3

h h

ghP
1
3

مخروطی به چگالی مخروطی به چگالی

در چند مورد فشار جسم بر تکیه گاه درست محاسبه شده است؟  165

1

2

3

4

مطابق شکل مقابل، در یک ظرف، مایعی به چگالی    ریخته شده است و انتهاي طرف راست آن با درپوشی به شعاع  بسته شده است. نیرویی  166
که از طرف مایع بر درپوش وارد می شود، چند نیوتن است؟ (از فشار هوا صرف نظر کنید.)

  

ρr

πρgL sinαr
22πρgL sinαr

2

πρgLr
22πρgL sinα

 

مطابق شکل، جریانی با آهنگ  از لولۀ  وارد شده و با تندي  از لولۀ  عبور می کند. اگر سطح مقطع لولۀ  دو برابر سطح  167

مقطع لولۀ  باشد، آهنگ عبور آب از لولۀ  چند لیتر بر ثانیه است؟ 

3
L

s
A30

cm

s
BB

CC( = 40 )vC
cm

s

1٫80٫9

1٫22٫4

 

با توجه به نمودار زیر جرم هواي موجود در یک ستون قائم با مساحت قاعده  از  168

ارتفاع  متري تا  متري سطح زمین چند کیلوگرم است؟
10cm2

10009000

9

6

7

3

{40cmρ1

) به چگالی  در حالت تعادل است. اگر سطح مقطع شاخۀ سمت چپ  و سطح مطابق شکل زیر در لولۀ  شکل زیر مایع (  169

) از کف ظرف ) به چگالی  در شاخۀ سمت چپ اضافه کنیم تا ارتفاع سطح مایع ( مقطع شاخۀ سمت راست  باشد، چند گرم از مایع (

( در شاخۀ سمت راست برابر  سانتی متر شود؟ (

U12٫5
g

cm3
10cm2

20cm220٫4
g

cm3
1

44g = 10
N

kg

300450

8001000

( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

الف ب پ

3
21

 

مطابق شکل  ظرف اُستوانه اي شکل بر روي سطح افقی قرار دارند. در ظرف شکل (الف) مایعی به جرم  و در ظرف (ب) هم مایعی به جرم  170

 ریخته می شود به طوري که فشار وارده از طرف این دو مایع بر کف ظرف هایشان با هم برابر و مساوي  می باشد. این دو مایع مخلوط

نشدنی را درون ظرف (پ) می ریزیم. اگر رابطۀ مساحت قاعدة ظرف ها به صورت:  و  باشد، فشار وارده از طرف این دو مایع

( بر کف ظرف شکل (پ) چند  است؟ (

34kg

m24 × Pa105

=A2
3
2
A1=A3

5
2
A1

Pag ≃ 10
N

kg

16 × 105106

8 × 1054 × 105

17
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اگر شمار الکترون هاي یون تک اتمی  ، برابر  باشد، عنصر  در دوره .................. جدول تناوبی جاي داشته، عدد اتمی آن برابر  171
.................. است و با گوگرد ترکیبی با فرمول .................. تشکیل می دهد.

پنجم  چهارم  چهارم  پنجم 

M+36M

MS − 35−S − 35−M2MS − 37−S − 37−M2

جامد بودن، داشتن پنج الکترون در الیه ظرفیت اتم خود و تشکیل ترکیب هایی با فرمول عمومی  و  ، از ویژگی هاي کدام عنصر (  172

) است؟

نیتروژن فسفر برم آلومینیوم

XF3XF5

X

چند مول فسفر سفید  داراي  اتم است؟  173( )P43٫01 × 1024

543٫251٫25

تجربه نشان میدهد که ایزوتوپها خواص  ..................  یکسانی دارند ولی خواص  ..................  وابسته به جرم آنها با هم تفاوت دارند. این  174

تفاوت در ترکیبهاي شیمیایی داراي آنها   ..................

شیمیایی ـ فیزیکی ـ مشاهده نمیشود. فیزیکی ـ شیمیایی ـ نیز مشاهده میشود.

فیزیکی ـ شیمیایی ـ مشاهده نمیشود. شیمیایی ـ فیزیکی ـ نیز مشاهده میشود.

B
10
5 B

11
5

با توجه به شکل رو به رو، فراوانی  ..................  برابر ..................  درصد و جرم اتمی میانگین بور  ..................  است.   175

10٫2 ، 80 ، B 
11
510٫8 ، 20 ، B 

10
5

10٫8 ، 20 ، B 
11
510٫2 ، 80 ، B 

10
5

این بخش از مدل اتمی بور که میگوید ..................  با دانستههاي امروزي مطابقت ندارد.  176

انرژي الکترون با فاصلهي آن از هسته رابطه مستقیم دارد. الکترون مجاز است تنها مقادیر معینی انرژي را بپذیرد.

پایینترین تراز انرژي ممکن در اتم را حالت پایه میگویند. الکترون در مسیري دایرهاي شکل به دور هسته گردش میکند.

 

با توجه به شکل مقابل که مربوط به اتم هیدروژن است، کدام عبارت درست است؟  177

شکل مربوط به علت ایجاد بخش نامرئی طیف نشري خطی هیدروژن است.

پرتویی که در اثر انتقال الکترون از  به  ایجاد شده، بیش ترین انحراف را در منشور دارد.

این شکل با کوانتومی در نظر گرفتن الیه هاي انرژي الکترون در اتم قابل توجیه نیست.

انرژي پرتوي حاصل از انتقال الکترونی   به  ، بیش تر از  پرتوي دیگر نشان داده شده است.

n = 3n = 2

n = 6n = 23

پاسخ کدام کدام پرسش در قلمرو علم تجربی نمی گنجد؟  178

جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟ پدیده هاي طبیعی چرا و چگونه رخ می دهند؟

آیا ستارگان کارخانه تولید عنصرها هستند؟ هستی چگونه پدید آمده است؟

گروه  جدول دوره اي داراي گازهاي .................. اتمی و عناصر اکسیژن، نیتروژن و کلر گازهایی .................. اتمی هستند.  179

دو – تک و دو تک – دو  دو – دو تک – دو و سه 

18

اتم هاي فلزها ضمن تبدیل شدن به یون پایدار خود، الکترون .................. و .................. شعاع پیدا می کنند، در صورتی که نافلزها با ..................  180
الکترون، دچار .................. شعاع می شوند.

می گیرند – کاهش – دادن – افزایش می دهند – افزایش – گرفتن – کاهش     

می دهند – کاهش – گرفتن – افزایش می گیرند – افزایش – دادن – کاهش

18
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در کدام گزینه آرایش الکترون نقطه اي درست نیست؟  181

H − − HO
⋅⋅

⋅⋅

H − − HN
⋅⋅

∣

H

=O
⋅⋅

O
⋅⋅

: = C = :O
⋅⋅

O
⋅⋅

کدام عبارت زیر نادرست است؟  182

در الیه ظرفیت هر اتم کلر در مولکول  ، سه جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد.

در مولکول  ، در الیه ظرفیت اتم ها چهار جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد.

تعداد الکترون هاي پیوندي در مولکول هاي   و   با هم برابر است.

در مولکول  ، در الیه ظرفیت اتم هیدروژن، دو الکترون پیوندي وجود دارد.

Cl2

HCl

HClCl2

HCl

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

 - پایدار  - پایدار  - ناپایدار  - ناپایدار 

0٫0114

2 H−2
11 H−2

11 H−2
13 H−3

1

باتوجه به جدول زیر، کدام مورد (موارد) درست اند؟   184

عنصر 

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

، ترکیبی یونی با نسبت کاتیون به آنیون  می رسازند.  ب) عناصر  و 

پ) عناصر هم گروه  همگی آرایش هشت تایی داشته و پایدار هستند. 

ت) عناصر  و  ترکیب مولکولی  را تشکیل می دهند.
 

پ و ت  آ و پ و ت  ب و ت  ب و پ 

FEDCBA

4 4s2 p63 3s2 p54s23s12 2s2 p31s1

AEEA

DB
3
2

F

ABBA3

عنصر  در گروه  و تناوب دوم جدول تناوبی جاي دارد. این عنصر با پتاسیم چه نوع پیوندي تشکیل می دهد و فرمول شیمیایی ترکیب  185
حاصل کدام است?

یونی -   کوواالنسی -   یونی -   کوواالنسی - 

X15

XK3XK3KX2KX2

کدام گزینه نادرست است؟  186

عنصر هیدروژن داراي  ایزوتوپ طبیعی است. 

در بین ایزوتوپ هاي ساختگی هیدروژن پایدار ترین ایزوتوپ آن  می باشد.

در یک نمونۀ طبیعی از عنصر هاي منیزیم و لیتیم به ترتیب سه و دو نوع ایزوتوپ وجود دارد. 

همۀ هسته هایی که نسبت شمار نوترون ها به پروتون هاي آن ها بزرگ تر یا مساوي  باشد نا پایدار هستند. 

3

H
5
1

1٫5

در کدام گزینه بار کاتیون همۀ ترکیب هاي داده شده با هم یکسان است؟  187

CuS − CuCl − C Ou2FeN − FeC − CaSl3C P − AgCl − L Ou3 i2FeO − FeN − FeS

در کدام گزینه، پرسش هاي (آ) و (ب) به درستی آورده شده است؟   188

، تهیۀ شناسنامۀ فیزیکی و شیمیایی چند سیاره بود؟  آ) مأموریت فضاپیماهاي وویجر  و 

ب) شناسنامۀ فیزیکی و شیمیایی تهیه شده توسط وویجر  و  حاوي چه نوع اطالعاتی بود؟

 - دما و فشار هر سیاره و جرم تقریبی سیاره ها - چگونگی تشکیل و پیدایش عنصرهاي آن ها

 - نوع عناصر سازنده، ترکیب شیمیایی اتمسفر آن ها و ترکیب درصد آن مواد - فاصله و موقعیت مکانی سیاره ها

12

12

63

45

19
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کدام گزینه نادرست است؟  189

طیف نشري خطی عناصر هم گروه، یکسان است.

به فرآیندي که طی آن یک ماده با جذب انرژي، پرتوي الکترومغناطیس گسیل می دارد، نشر می گویند.

هر نوار رنگی در طیف نشري خطی یک عنصر، پرتو هاي نشر شده هنگام بازگشت الکترون ها از الیه هاي باالتر به الیه هاي پایین تر را نشان می دهد.

خط قرمز موجود در طیف نشري خطی عناصر، می تواند مربوط به انتقال  الکترونی بین الیه هایی با  اختالف انرژي کم باشد.

تفاوت تعداد نوترون ها و الکترون هاي یون  دو برابر این تفاوت در یون .................. است. (حروف  تا  نمادهاي فرضی عناصر  190
هستند.)

77
33X

3−AD

35
17A

−22
11B

+27
13C

3+32
16D

2−

،  اتم هیدروژن وجود دارد، جرم این نمونه گاز چند گرم است؟ ( در یک نمونه از گاز اتان   191

(

( )C2H6aNA

C = 12 , H = 1 : g ⋅ mol−1

4a8a6a5a

عنصر  شناخته شده ترین فلز پرتوزا و عنصر  نخستین عنصر ساختگی است. این دو عنصر به ترتیب متعلق به کدام دسته از عناصر جدول  192
تناوبی هستند؟

AB

d − df − ff − dd − f

یون  داراي  الکترون و تفاوت شمار پروتون ها و نوترون هاي آن نیز  واحد است. یک میلیارد اتم  تقریبًا چه جرمی برحسب گرم  193
دارد؟

A−3610A

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

در کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ، ماهیت عنصر و خواص شیمیایی عنصر، دست خوش تغییر می شود؟  194

تغییر تعداد الکترون ها - تغییر تعداد نوترون ها و پروتون ها تغییر تعداد نوترون ها - تغییر تعداد پروتون ها

تغییر در تعداد الکترون ها و نوترون ها - تغییر در تعداد الکترون ها تغییر تعداد پروتون ها - تغییر تعداد الکترون ها

تعداد اتم ها در کدام مورد بیشتر است؟   195

 مول فلز مس  گرم گاز کلر گرم گاز متان مول گاز کریپتون 

(Cl = 35٫5,C = 12,H = 1 : g ⋅ mo )l−1

0٫57٫14٫80٫84

، با تعداد نوترون ها در چند گرم از  برابر است؟ تعداد الکترون ها در  گرم یون   1967٫2M
24
12 g2+Fe

56
26

4٫82٫811٫25٫6

کدام مطلب، دربارة اتم درست است؟  197

انرژي الیه ها و تفاوت انرژي میان آن ها با دورشدن از هستۀ اتم بیشتر می شود.

اتم برانگیخته وضعیت ناپایداري دارد و با از دست دادن انرژي، همواره به حالت پایه برمی گردد.

هر عنصر، طیف نشري خطی ویژة خود را دارد که با تفسیر آن می توان به انرژي الیه هاي الکترونی اتم آن پی برد. 

484nm432nmاگر طول موج بازگشت الکترون از الیۀ چهارم به الیۀ سوم برابر  باشد، طول موج بازگشت الکترون از الیۀ سوم به الیۀ دوم می تواند حدود  باشد. 

چه تعداد از عبارت هاي زیر در مورد  درست است؟   198
الف) با گرفتن چهار الکترون به آرایش گاز نجیب بعد از خود می رسد. 

ب)  با سدیم ترکیب یونی  تشکیل می دهد. 

پ)  زیرالیه  الکترون دارد. 

ت) الکترون هاي الیه ظرفیت آن  برابر الیه هاي قبلی است.

صفر

X14

CXN4

32

0٫4

123
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تعداد الکترون هاي الیه سوم اتم عنصر  از  برابر تعداد الکترون هاي الیه دوم آن، یک واحد کمتر است. کدام گزینه درباره این ماده درست  199
است؟

عدد اتمی آن  است.  آرایش الکترونی آن به صورت  است. 

شمار الکترون هاي ظرفیت آن با شمارالکترون هاي ظرفیت  برابر است.  در گروه  جدول دوره اي قرار دارد. 

A2

Ar]4 3[18 s2 d625

9O8

200  جرم اکسید  را اکسیژن تشکیل می دهد، جرم اتمی عنصر  چند  است و درصورتی که تفاوت شمار پروتون ها و نوترون هاي اتم

( ، در کدام دورة جدول تناوبی جاي دارد؟ (عدد جرمی را برابر جرم اتمی در نظر بگیرید،  آن برابر  باشد، عنصر 

، پنجم   ، چهارم  ، پنجم  ، چهارم 

2
7

X2O3amu

6XO = 16 g ⋅ mol−1

60607070
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