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نام آزمون: تجربی _ 30510

ام اس بوك

در کدام یک از عبارت هاي زیر غلط امالیی وجود دارد؟   1
الف) گفتم اکنون ما را که حّمام گزارد؟ 
ب) قرض من دوچیز بود: یکی بی نوایی. 

پ) چنان که در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم. 
ت) هرکه در مسلخ گرمابه بود همه برپاي خواسته بودند. 

ث) خداي تبارك و تعالی همۀ بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد.

ب - پ - ث  الف - ب - ت  ب - ت - ث  الف - پ - ت 

کدام واژة مشّخص شده در بیت، مشبّه (رکن نخست) تشبیه نیست؟  2

 شرم دارم که به باالي صنوبر نگرم (تصور)  سرو باالي تو در باغ تصور بر جاي 

 هر گلی کت بشکفد بی خار باشد صبحدم  (وصل)  صبحدم باید شدن در کوي او کز شاخ وصل 

 تیغ جفاي او را جز جان سپر نباشد  (بال)  تیر بالي او را جز دل هدف نشاید 

 چو آفتاب که خنجرگذار و تیغ زن است (چراغ)  فرو گرفت جهان را چراغ هّمت او  

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   3
«پیرمرد به ساده دلی روستایی خویش از هر چیزي تعّجب کرد و هرچه بر او تنگ گرفتند کمربند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با هقارت

زنده گی هامان اُخت شد»

چهار سه دو یک

بیت «مپندار این شعله افسرده گردد/ که بعد از من افروزد از مدفن من» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  4

  به تیغ مرگ شود دست من رها اي دوست  اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو

 به شرعم از تو نشانند خون بها اي دوست  چنان به داغ تو باشم که گر اجل برسد

 ز خاك نعره برآرم که مرحبا اي دوست  هزار سال پس از مرگ من چو بازآیی  

 مکن که دست برآرم به ربنا اي دوست  غم تو دست برآورد و خون چشمم ریخت 

در بیت «به خون گر کشی خاك من دشمن من /  بجوشد گل اندر گل از گلشن من» چه آرایه هاي به کار رفته است؟  5

مجاز – استعاره – تکرار – تناسب جناس – ایهام – استعاره – تناسب

حس آمیزي – تناسب – مجاز – استعاره تشخیص – ایهام – تناسب – تکرار

در کدام گزینه به ترتیب معنی کلمه هاي «آرمان، هیئت و فراق » دیده می شود؟  6

امید، گروه ، هجران عقاید، دسته ، جدایی آرزو، دسته ي عزاداري، آسایش عقیده، انجمن، دوري

واژة «تسلّا» به چه معناست؟  7

آرامش تحسین و آفرین سالم و درود صلوات
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نقش دستوري واژة مشّخص شده در کدام گزینه نادرست است؟  8

 بتازد به نیرنگ تو، توسن من    «نهاد»  نه تسلیم و سازش نه تکریم و خواهش     

 گل صبر می پرورد دامن من    «مفعول»  من آزاده از خاك آزادگانم

 که بعد از من افزود از مدفن من    «مفعول»  مپندار این شعله افسرده گردد     

تو عشق میان من و میهن من    «نهاد» کجا می توانی ز قلبم ربایی  

در کدام گزینه جملۀ غیرساده وجود دارد؟  9

آن به که پیش خصم به تسلیم رو نمود.  به علم است آدمی، انسان مطلق 

خانه را خوار کن، خورش را خرد.  از دست دیگران چه شکایت کند کسی 

عبارت «کیسه اي که معموًال از پشم درست می شود و شامل دو جیب است» معناي کدام واژه است؟  10

دّراعه خورجین ازار پالس

در کدام بیت، «غلط امالیی» وجود دارد؟  11

هزار ساحر چون سامریش در گله بود  قیاس کردم و آن چشم جاودانۀ مست 

زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود  دولت از مرغ همایون طلب و سایۀ او 

قصه ماست که در هر سر بازار بماند  محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد 

فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید؟  سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست 

در کدام گزینه از شیوة بالغی استفاده نشده است؟  12

رفت بر این قاعده روزي سه چار  تاج سر گلبن و صحرا منم  کرد فراُمش ره و رفتاِر خویش  گشت یکی چشمه ز سنگی جدا 

معناي دقیق عبارت دعایی «عّم نواله» به چه معناست؟  13

نواختن او شامل حال ما شود لطف تو شامل حال ما شود لطف و بخشش او فراگیر باشد لطف تو عمومیت داشته باشد

توضیح مقابل کدام گزینه نادرست معنی شده است؟  14

اُسطوره  سخنان یا اشخاص و آثاري که مربوط به موجودات یا رویدادهاي فوق طبیعی روزگار باستان است و ریشه در باورها و اعتقادات مردم روزگار کهن دارد.

بعـث  حزبـی سیاسـی کـه صـدام حسـین، رییـس جمهور پیشـین عراق، رهبري آن را برعهده داشـت.

َمترسک  پیکره و مجسمه اي کمابیش شبیه انسان که براي ترساندن پرندگان و جانوران در کشتزارها نصب می کنند، آدمک، آدم نما

 تـاوان  زیـان یـا آسـیبی کـه شـخص بـه خاطـر خطاکاري یا بی توجهی به دیگران، برساند.

←

←

←

←

نقش دستوري کدام واژة مشخص شده متفاوت است؟  15

وین کسی داند، کز عالم ما باخبر است. (کسی)  چون با ذکرم خاست، دل و جان جز تو را نخواست (دل) 

گوهر قیمتی از کام نهنگان آرند (گوهر)  همه عالم چو عکس صورت اوست (عالم) 

در عبارت زیر معناي واژه هاي مشخص شده را بنویسید.   16
«درمکی چند سیاه در کاغذي کردم که به گرمابه بان دهم تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه بگذارد تا شوخ از خود باز کنیم»

ثانیه اي – ظرافت لحظه اي – چرك  دقیقه اي – ظریف  دم دمی مزج – بذله گو

در کدام گزینه شیوة بالغی وجود ندارد؟  17

بپیچید زو روي و شد سوي کوه   چو ُرّهام گشت از ُکشانی ستوه  

که از روزگاران مشو ناامید   چنین پاسخش داد دیو سپید  

که اسپ اندر آمد ز باال به روي   یکی تیر زد بر بَِر اسپ اوي  

به خواري به خاك اندرون خفتن است   سرانجام گیتی به خون خفتن است  

2

تجربی _ 30510

ام اس بوك



کدام بیت بیان کنندة عبارت «هو الرزاق» نیست؟  18

پس غصه براي حال و آینده خطاست  رزاق تو هم اگر به هر لحظه خداست 

در دو سرا رزق دهندش بسی  گوشۀ چشمی چو نماید به کس 

خداش در همه حال از بال نگه دارد  هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد 

کفالت تو نهد رزق مور و روزي مار  کفایت تو دهد نظم ملک و رونق دین 

به ترتیب آثار: «سیاست نامه، قابوس نامه، من زنده ام، اسرارالتوحید» از چه کسانی اند؟  19

خواجه نصیرالدین توسی، سیف فرغانی، معصومه آباد، عطار نیشابوري خواجه نظام الملک توسی، عنصرالمعالی، سپیده کاشانی، محمد بن منور

خواجه نصیرالدین توسی، سیف فرغانی، سپیده کاشانی، عطار نیشابوري خواجه نظام الملک توسی، کیکاووس بن اسکندر، معصومه آباد، محمد بن منور

مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟   20
مگسل از این آب و خاك، ریشۀ پیوند»   «تا زبر خاکی اي درخت تنومند  

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را   دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست  

در پلۀ وطن چه اقامت کند کسی؟   میزان (ترازو) غربت از زر و گوهر لبالب است  

که بعد از من افروزد از مدفن من   مپندار این شعله افسرده گردد  

از بهر عزیزي نتوان شد ز وطن دور   با تلخی غربت چه کند مصر شکرخیز؟  

حیح فی الترجمۀ:  21  َعیِّن الصَّ
مک ِفْلٌم خیالی. ما ُکنت أُظنَّ أنَّ مطر السَّ

گمان نمی کردم که باران ماهی فیلمی خیالی است. من گمان نمی کنم که باران ماهی یک فیلم خیالی است.

گمان نکرده بودم که باران هاي ماهی فیلم خیالی است. گمان نمی کردم که باران هاي ماهی یک فیلم غیر واقعی است.

حیح فی الترجمۀ:  22  َعیِّن الصَّ
علینا أن نَحِتُرَم األدیان إاللهیۀ و ُحرّیۀ العقیدة مع ِاحتفاظ کلٍّ ِمنا بعقائدنا:

ما به ادیان الهی و آزادي عقیده احترام می گذاریم و هر یک از ما عقایدمان را حفظ می کنیم.  

بر ماست که به ادیان خداوند و آزادي اندیشه با حفظ کردن اعتقاداتمان احترام بگذاریم.  

ما باید به ادیان الهی و آزادي عقیده همراه حفظ هر یک از ما به عقایدمان احترام بگذاریم.  

بر همۀ ما واجب است که ادیان الهی را محترم بشماریم و آزادي عقیده بر اساس حفظ عقایدمان داشته باشیم.  

تین: 23  َعیِّن المبتدأ و الخبر کلمتین متضادِّ

 ُحسن األدب َیْسَتر قبح النَّسب!  عداوة العاقل خیر من صداقۀ الجاهل! 

 ظالم المصائب فی الحیاة ضیاُء لمستقبلک!  الحاکم الکافر العادل أنفع من الحاکم المسلم الّظالم! 

حیح للفراغ؟ و .................. إلی الوالدیِن و اْجِلْس عندُهما. 24  ما ُهَو الصَّ

َذَهْبُت اِذَهبا اذَهُبوا اِذَهْب

25  َعّین الْفعَلین المزیَدْیِن:

یذَهُب ، َتْسَمُعوَن َتشابََه، ُتقاتلوَن اُْسُجُدوا، ُتْسِمُع َم، َیْسَمُع َعلَّ

26  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

ُج): 27  عیِّن الصحیح فی افعال (استمعوا - ینتصرون - َاَتَخرَّ

ْل استفعال - انفعال - َتَفعُّ ْل افتعال - استفعال - َتَفعُّ استفعال - انفعال - تفعیل ْل افتعال - افتعال - َتَفعُّ
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28   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب: 
«اکتِسب الملکات الحسنۀ بالتکرار و التمرین حّتی تملک کنزًا لیس له زوال!»:

خصائل حسنه را باید با تکرار و ممارست به دست آورد تا صاحب گنجی بدون زوال شد! 

ملکات نیک با تکرار و تمرین به دست می آید تا بتوان صاحب گنجی شد که زایل نمی شود!

سعی کن ملکات حسنه را با تکرار و ممارست به دست آوري تا مالک گنجینه اي بی زوال شوي! 

خصوصّیات نیک را با تکرار و تمرین به دست بیاور تا مالک گنجی شوي که آن را زوالی نیست! 

■■

میَر المناسب.  29  ِانَتِخب الِفعَل و الضَّ
«َصدیقی  .................. ِرسالًۀ ِمْن رئیسـ  .................. »

 اِْسَتَلَم - ـه    اِْنَتَظر - هم  َکَتَب - ـِه  اِْسَتَلَم - ـها 

حیَح: 30  ِانَْتِخب ِفعَل األمِر الصَّ

جاُل! َعلِّما أوالَدُکم.  أیَُّتها النِّساُء! اِْحَتفلی بِهذه الُمناسبِۀ.  ْف َعلی أصدقاِئک.  أیُّها الرِّ البۀ! أذکر معنی الکلمِۀ.  یا َولَُد! َتَعرَّ  أیَُّتها الطُّ

ْجَرِة .................. ِعنَد ِاشاَرِة الُمروِر.» ِانَْتِخِب الَخَبَر الصحیَح: ارِة اْالُ 31  «ساِئُق َسیَّ

 واِقَفٌۀ   واقفوَن   واِقٌف   واِقفاِن  

32  َأيُّ َکِلَمٍۀ ُتْکِمُل الِْعباَرة: «لَِبعِض الَْحَیواناِت .................. فی نِهایِۀ َأجساِمِهم.»

ُجْرٌح َضوٌء َذنٌَب َزْیٌت

حیَح. 33  َعیِّن الَْمفهوَم الصَّ

ائح: َمن ُهَو َغریٌب فی َمکاٍن خاٍص.   اَْإلناَرة: َجْعُل المکاِن ُمضیئًا.    السِّ

ْخُص.   اَْلِوقاَیۀ: َأن َیشفی اإلنساُن ِمَن اْلَمرِض.    ِإلتئام: َأن ال َیْجَرَح الشَّ

34  عیِّن الفعل الّذي لَُه حروٌف زائدٌة أکثر:

َب.  فَل، َفتأدَّ َب الوالُِد الطِّ  َمَنَع الطبیُب الَمریَض َعِن الَعَمِل، فاْمَتَنَع.  أدَّ

اال!  هوا و ال تموتوا ُجه  اِستغَفروا اهللا من ُذنُوبِهم.  َعلِّموا و َتَفقَّ

35  «یا أّیها الّناس؛ إنّا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم ُشعوبّا و قبائَل لَتعاَرفوا...» : هان اي مردم ..................

همانا ما شما را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شما را مّلتها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی یابید...! 

شما را قطعًا به شکل نر و ماده آفریده ایم و مّلتها و قبایل را در شما قرار دادیم، باشد که با هم انس بگیرید...! 

شما را بدون شک به صورت مذّکر و مؤنّث آفریده ایم و شعبه ها و عشیره ها از شما قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید...! 

قطعًا ما شما را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیله ها پدید آوردیم تا شاید یکدیگر را بشناسید...! 

«ُعمر نوٍع من هذه األشجار الطویلۀ العجیبۀ قد َیصل إلی أکثر من خمسمائۀ سنِۀ!»  36

یک نوع از این درختهاي بلند، عمرش شگفت انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می رسد! 

یک نوع از این درختهاي بلنِد شگفت انگیز، عمرشان قطعًا بیشتر از پانصد سال است! 

عمر نوعی از این درختان که بلنِد و عجیب هستند، قطعًا بیشتر از پانصد سال است!

عمر نوعی از این درختان بلنِد عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می رسد!

فی أي عبارة ماجاء المفعول:  37

للغراب صوت یحّذر به بقّیۀ الَحَیوانات!   ا!   لسان القّط مملوء بغدد ُتْفِرُز سائًال مطهر

التتحّرك عین البومۀ فإنّها ثابتۀ!   تستطیع الحرباء أن تدیر َعینیها فی اّتجاهات مختلفۀ!  

ما هو الخطأ فی المحّل اإلعرابی لکلمات المعّینۀ:  38

هؤالء الشهداء دافعوا َعن بلدهم أمام الظالمین (مضاٌف إلیه)   سۀ بمهارة خاصۀ فی الّصف (فاعل)   تدّرسنا الُمدرِّ

نشتري مالبسنا الخریفیۀ من سوق المشهد (صفۀ)   یخرج ِمن البیت و یفّرح َمن یشاهد فی طریقه (مفعول) 
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عّین عبارة جاَء فیها فعل بزیادة حرفیِن:  39

نَْستغِفُراهللا فی لیالی شهِر رمضاَن و نَتوُب ِإلیه.   َأُتشاِهدوَن فی الّصحراء َأشجاراً صغیرًة َتْنمو بِماٍء قلیٍل؟  

َأْسَتِمُع ِإلَی ُمحاضرِة ُأستاذِة الجامعِۀ بدقٍّۀ.   یا رجاُل َأُتْنِفقوَن َأموالکم فی سبیل اِهللا هذِه اَألّیام؟ 

ِ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:  40

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

کدام واقعه مربوط به مرحله ایست که انسان ها آماده دریافت پاداش و کیفر می شوند؟  41

زنده شدن همۀ انسان ها مرگ اهل آسمان ها و زمین شنیده شدن صدایی مهیب  تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

اعمال .................. معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؛ زیرا ..................  42

مؤمنان – عمل آنان ارزش افزون تري دارد. پیامبران و امامان – اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا دستور داده است.

مؤمنان – اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا دستور داده است. پیامبران و امامان – عمل آنان ارزش افزون تري دارد.

بهشتیان از رسیدن به .................. به عنوان رستگاري بزرگ مسرور هستند و با خدا هم صحبت اند و به جملۀ «.................. » مترنم اند.  43

مقام خشنودي خدا یعنی باالترین نعمت بهشت – سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد  

مقام خشنودي خدا یعنی باالترین نعمت بهشت – خدایا! تو پاك و منزهی 

فردوس برین یعنی باالترین درجه بهشت – خدایا! تو پاك و منزهی 

فردوس برین یعنی باالترین درجه بهشت – سپاس که به وعدة خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد  

اولین حادثۀ قیامت با چه چیزي آغاز می شود؟ (با تغییر)  44

تغییر در ساختار هستی  مرگ اهل آسمان ها و زمین  شنیده شدن صدایی مهیب  تغییر در افکار مردم 

از برخی آیات و روایات چنین استفاده می شود که بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ یاد می کنند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند، در این  45
حال، کدام مورد علیه آنان شهادت می دهد؟ (با تغییر)

پیامبران و امامان  اعضاء و جوارح آنان  پیامبر اسالم (ص)  فرشتگان الهی 

گواهی و شهادت فرشتگان پذیرفته دادگاه عدل الهی است، بدان جهت که .................. و ..................  46

در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آنان بوده اند – از آالیش به خطا محفوظ و مصون اند.

 در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آنان بوده اند- تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط کرده اند.

کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین اند به اذن خداوند- از آالیش به خطا محفوظ و مصون اند.

کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین اند به اذن خداوند – تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط کرده اند.

با توجه به آیات قرآنی بهشتیان به چه ذکري مترنم اند و پیوسته  ..................  47

خدایا تو پاك و منزهی ـ با خدا هم صحبت اند. خدایا تو پاك و منزهی ـ خشنودي خدا را طلب می کنند.

خدایا تو را سپاس که به ما رحمت عطا کردي ـ با خدا هم صحبت اند. خدایا تو را سپاس که به ما رحمت عطا کردي ـ خشنودي خدا را طلب می کنند.

عبارت قرآنی « مردم از هیبت آن روز هم چون افراد مست به نظر می رسند؛ درحالی که مست نیستند» به کدام حادثه قیامت اشاره نموده است و  48
علیت حالت ُسکرمانند مردم را چه چیزي معرفی می نماید؟

شنیده شدن صداي نفخ صور- دشواري عذاب الهی تغییر در ساختار زمین و آسمان ها- فراموش کردن یکدیگر در قیامت

تغییر در ساختار زمین وآسمان ها- دشواري عذاب الهی شنیده شدن صداي نفخ صور- فراموش کردن یکدیگر در قیامت
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شعله ور شدن آتش جهنم از درون جان دوزخیان .................. که پس از اعتراف به گناهانشان .................. .  49

حاصل عمل خود آنان است - از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند.

به علت عدل الهی است - از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند .

حاصل عمل خود آنان است - از فرشتگان بهشت می خواهند که برایشان از خدا تخفیفی بگیرند.

به علت عدل الهی است - از فرشتگان بهشت می خواهند که برایشان از خدا تخفیفی بگیرند.

بدکاران در واکنش به گواهی اعضاي بدن خویش در عرصۀ دادگاه عدل الهی چه می گویند و چه می شنوند؟  50

(چرا علیه ما شهادت می دهید؟) ـ (ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن آورد.)

(چرا علیه ما شهادت می دهید؟) ـ (بی گمان براي شما نگهبانانی هستند.)

(چرا دروغ می گویید؟) ـ ( ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن آورد.)

(چرا دروغ می گویید؟) ـ (بی گمان براي شما نگهبانانی هستند.)

اگر بگوییم هیچ ناراحتی و رنجی در بهشت نیست، به چه موضوعی اشاره می کنیم و چون بهشتیان به آنجا سر رسند، با چه چیزي رو به رو  51
می شوند؟

بهشت براي بهشتیان سراي سالمتی (دارالسالم) است. ـ درهاي آن را به رویشان می گشایند.

بهشت براي بهشتیان سراي رحمۀ (دارالرحمۀ) است. ـ درهاي آن را به رویشان می گشایند.

بهشت براي بهشتیان سراي رحمۀ (دارالرحمۀ) است. ـ درهاي آن را به روي خود گشوده می بینند.

بهشت براي بهشتیان سراي سالمتی (دارالسالم) است. ـ درهاي آن را به روي خود گشوده می بینند.

آغاز حسابرسی در کدام حادثه از قیامت رخ می دهد و این حادثه، مقّدم بر کدام واقعه است و علت اینکه پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش  52
خواهند بود، کدام است؟

برپایی دادگاه عدل الهی - دادن نامه اعمال - عینیت اعمالشان مطابق با دستور خدا

برپایی دادگاه عدل الهی - دادن نامه اعمال -  مصون و محفوظ بودن آن ها از هر خطایی

دادن نامۀ اعمال -  کنار رفتن پرده از حقایق عالم - مصون و محفوظ بودن آن ها از هر خطایی

دادن نامۀ اعمال -  کنار رفتن پرده از حقایق عالم - عینیت اعمالشان مطابق با دستور خدا

 53
تجّسم اعمال مربوط به کدام عالم است و با کدام مرحلۀ قیامت ارتباط مفهومی دارد؟

رستاخیز ــ حضور شاهدان و گواهان برزخ ــ حضور شاهدان و گواهان رستاخیز ــ دادن نامۀ اعمال برزخ ــ دادن نامۀ اعمال

بهترین و مناسب ترین زمین براي کشت محصول آخرت چیست و پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم، چه رابطه اي بین دنیا و آخرت برقرار  54
می کنند؟

دل ـ آخرت، بیداري دنیاداران است. عقل ـ دنیا، مزرعۀ آخرت است.  عقل ـ آخرت، بیداري دنیاداران است. دل ـ دنیا، مزرعۀ آخرت است.

َر" »  تأییدکنندة کدام مورد است؟ َم َوَأخَّ نَْساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ ُأ اْإلِ این مطلب که  « "ُیَنبَّ  55

« َو َمْن َأْصَدُق ِمَن اِهللا َحِدیثًا »  «َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّۀ»  

 «َو ما لَُهْم بِذلَِک ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َیُظنُّوَن»   «َو ِإنَّ َعَلْیُکْم لَحاِفظیَن ِکرامًا کاِتبیَن َیْعَلُموَن ما َتْفَعُلوَن»  

عامل سرور اهل بهشت چیست؟ این عامل چگونه توصیف می شود؟  56

رسیدن به مقام خشنودي خدا - باالترین نعمت.  رسیدن به مقام خشنودي خدا - نیکو هم نشین. 

بهشت براي آنان سراي سالمتی است - باالترین نعمت.  بهشت براي آنان سراي سالمتی است - نیکو هم نشین. 

چه کسانی به بهشتیان سالم می کنند و به آنان خوش آمد می گویند؟ بهشتیان در مقابل این عطاي خداوند چه واکنشی دارند؟  57

فرشتگان - به جملۀ «خدایا تو پاك و منزهی» مترنم می شوند.  فرشتگان - سپاس از خداوند. 

پیامبران - به جملۀ «خدایا تو پاك و منزهی» مترنم می شوند.  پیامبران - سپاس از خداوند. 

6

تجربی _ 30510

ام اس بوك



پس از پایان محاکمه، «دوزخیان» چگونه به سوي جهنم وارد می شوند؟  58

با حسرت راهنمایی می شوند  با حسرت رانده می شوند 
گروه گروه رانده می شوند 

گروه گروه راهنمایی می شوند 

براي آماده شدن انسان ها جهت دریافت پاداش و کیفر کدام گزینه پاسخگوست؟  59

برپا شدن دادگاه عدل الهی  کنار رفتن پرده از حقایق عالم  وقوع پنج حادثه در مرحلۀ دوم قیامت  وقوع سه حادثه در مرحلۀ اول قیامت 

«تغییر قوانین» و «تطبیق با قوانین» به ترتیب، مرتبط با کیفر و پاداش  ..................  و  ..................  می باشد و رعایت تناسب بین جرم و جریمه در  60
کیفر  ..................  مطرح می شود.

طبیعی - قراردادي - اخروي  طبیعی - قراردادي - قراردادي قراردادي - طبیعی - اخروي  قراردادي - طبیعی - قراردادي

61  I don’t need any help. I can take care of  ..................

yourself yourselves myself ourselves

62  When it started to rain, my children  .................. to come inside.

was wanting wanted were wanting want

63  He  .................. off the TV when he heard the phone ringing.

was turning turned turns is turning

64  Mrs. Adams was  .................. breakfast at 6 o'clock yesterday morning.

has had have having

65  I  .................. to see her again, but she wasn't home.

come was coming came is coming

66  I didn’t buy that cake from the shop. I made it .................. .

by yourself by ourselves herself myself

67  The children  .................. on a difficult problem when the power went out.

was working were working works worked

68  The book describes almost every part of her life from  .................. to  .................. .

pain / gain gain / pain grave / cradle cradle / grave

69  The food Mary made was not delicious at all. I guess she has little  .................. of cooking.

history  feeling science knowledge

70  The invention of penicillin helped save the first   .................. in 1942 when the flu was getting
around.

doctor nurse scientist patient

71  All Muslims believe that Islam’s  .................. book, the Quran, is the word of God.

shrine cradle respect holy

As you know, a computer needs to have an operating system in order to run programs. When most
people think about the first operating systems that were   ........(A)..........   for the personal computer,
Microsoft or Bill Gates may come to  .........(B)......... . Actually, the truth is somewhat different. 
 In the late 1970s, there was a man in Seattle  ........(C).......... . Tim Paterson, who worked for a company
that was called Seattle Computer. He was a computer programmer and  ........(D)..........  . Paterson got
tired of waiting for another company to create one   ........(E)..........   to develop his own program. He
called it QDOS, which meant “quick and dirty operating system.” It took him about four months to
develop it.
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72  A

joined solved caused developed 

73  His interest in making new things is so high that I think he can be a good .................. in the future.

researcher narrator thinker inventor

74  Mr. Moore ................... when we saw him in the library.

studies studied is studying was studying

75  I  .................. that my best friend will become a successful scientist in the future.

believe am believing believes was believing

76  We helped our mom cook food, but my sister  .................. .

didn’t weren’t wasn’t isn’t

77  Michiko couldn't come to the telephone when Mrs. sakude called her because she .................. in
the laboratory.

works has worked would work was working 

78  A yearly .................. uncovered that continuous changes in weather can cause various problems.

medical develop scientist experiment

79  How fast  ..................  when the police  ..................  you?

you were driving - did stop were you driving - stop  did you drive - stopped were you driving - stopped  

80  As he said to the police, the children .................. by the river when one of them slipped and fell
into the water.

was playing played will play were playing

حاصل عبارت  کدام است؟  81×0٫000064
− −−−−−−−

√6 (0٫0081)
−1− −−−−−−−−

√4

1
2
3

3
2

2

اگر  باشد، آنگاه  برابر با کدام است؟  82|x − 1| = 1 − x(x − 1)
5− −−−−−−

√3

(x − 1) (x − 1)
2− −−−−−−

√3
(1 − x) (x + 1)

2− −−−−−−
√3

(x − 1) (1 + x)
2− −−−−−−

√3
(1 − x) (1 − x)

2− −−−−−−
√3

حاصل عبارت  کدام است؟  83+27
−−

√ 9
–

√4

4 3
–

√3 3
–

√2 3
–

√3
–

√

اگر  و  باشد، حاصل عبارت  کدام است؟  84x > 0xy < 0+ −
x2y2
− −−−

√

|x|

x2y2
− −−−

√

|y|

x2y2
− −−−

√

|xy|

1 − (x + y)x − (1 + y)y − (1 + x)x + y + 1

اگر  باشد، آنگاه حاصل  کدام است؟  85= 0٫0016( )1
x

4

5x
−−

√

5
−−

√102 5
−−

√5

حاصل عبارت  کدام است؟  86

  

81−−√3

×3−−√3 3−−√

12
−−

√3
−−

√2
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اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  87= 3x0٫246x0٫738

392781

حاصل عبارت  کدام است؟  88
a ÷a a−−√3

− −−−
√ a3−−√4

a−−√

a5
−−

√12
a13
−−−

√5
1

a5−−√12a12
−−−

√5

ریشه نهم عدد  کدام است؟  89(9)
( )99

99
9( )98

980
9( −1)99

خالصه شده عبارت   برابر کدام است؟  90− − 4b − 4a2 b2

b − a + 2
a − b + 2−a − b − 2a + b − 2−a + b − 2

ساده شده ي عبارت   کدام است؟  91+ −
2 − 3−−√

2 + 3−−√
75
−−

√ 1
2

196
−−−

√

3
−−

√2 3
−−

√3 3
−−

√5 3
−−

√

مساحت مستطیلی  واحد مربع و عرض آن  است، طول آن چند واحد است؟  9212 − 3
−−

√

1 + 3
−−

√4 − 3
−−

√2 + 3
−−

√3 − 3
−−

√

حاصل   با کدام گزینه برابر است؟  931
5−−√4

625
− −−

√4125
− −−

√45 125
− −−

√4125
− −−

√4

5

فرض کنید  و  اگر  و  باشد، آن گاه کدام گزینه صحیح است؟  94

بزرگ ترین عضو  برابر  و بزرگ ترین عضو  برابر  است.  کوچک ترین عضو  برابر  و بزرگ ترین عضو  برابر  است. 

بزرگ ترین عضو  برابر  و بزرگ ترین عضو  برابر  است.  کوچک ترین عضو  برابر  و بزرگ ترین عضو  برابر  است. 

0 < a < 1−1 < b < 0A = {a, , , ⋯}a2 a3B = {b, , , ⋯}b2 b3

AaBb2AaBb2

AaBbAaBb

اگر  و  باشد، حاصل  کدام است؟  95x =
+a − 4− −−−√ a−−√

2
a > 4(x + x−1)−2

a

16
1
a

2a2
a

اگر  و   باشد، حاصل  کدام است؟  96a + b + c = 5+ + = 49a2 b2 c2ab + ac + bc

12−1224−24

( اگر  باشد،  کدام است؟ (  97+ − = a + b
+ 12−−√

− 12−−√
− 12−−√

+ 12−−√
2 + 62−−√

2−−√
1
2

−−

√a + ba, b ∈ Z

−21−88

کدام عامل در تجزیۀ عبارت  وجود ندارد؟  98A = 1 + x + + ⋯ +x2 x7

1 + x1 + x21 + x41 − x

اگر  باشد، مقدار  چقدر است؟  99x = −1 + 2x3 −1 + 2x3 −1 + 2x3 ⋯−−−√
− −−−−−−−−−−

√
− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−

√
− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

√6x

12
−−

√2
−−

√32
−−

√6
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، کدام است؟ حاصل عبارت   100+ (2 −
− 127

−−√

4 + 3
–√

3
–

√ )−1

1 + 2 3
–

√2 3
–

√1 + 3
–

√1

کدام گزینه صحیح است؟   101

اگر  زوج باشد، رابطۀ  به ازاي هر دو عدد حقیقی  و  برقرار است.  

، رابطۀ  برقرار است.   به ازاي هر عدد حقیقی 

اگر  فرد باشد، رابطۀ  به ازاي هر دو عدد حقیقی  و  برقرار است.  

اگر  زوج باشد، رابطۀ  به ازاي هر دو عدد حقیقی  و  برقرار است.  

(n ∈ N)

n=ab
−−

√n a−−√n b√nab

a= −−a−−−√n a−−√n

n=ab
−−

√n a−−√n b√nab

n=
a

b

−−
√n

a−−√n

b√n
ab

رابطۀ  با فرض اینکه  طبیعی و فرد باشد، به ازاي چه مقادیري از  برقرار است؟  102= (am
−−−√k a−−√k )mka

a > 0a < 0a ∈ R∅

حاصل عبارت  کدام است؟  103A = + +3 − 2 2
–

√
− −−−−−−

√ 7 + 5 2
–

√
− −−−−−−

√3 1024
− −−−

√4

2 + 6 2
–

√2 + 4 2
–

√4 2
–

√6 2
–

√

با فرض  حاصل  چقدر است؟  10414 + + + = 2(a + 2b + 3c)a2 b2 c2+ +a3 b3 c3

27303336

فرض کنید  و  مقدار  کدام است؟  105a = − 26
−−

√
− −−−−−

√4b = + 26
−−

√
− −−−−−

√4( + − 2ab ( + + 2aba2 b2 )2 a2 b2 )2

4(2 + )3
−−

√4(2 − )3
−−

√16(2 + )3
−−

√16(2 − )3
−−

√

کدام نادرست است؟ (با تغییر)   106
به طور معمول در انسان، .................. مستقیمًا خون .................. می کند.

دو سرخرگ- تیره را از دو حفرة قلب خارج یک سرخرگ- روشن را از یک حفرة قلب خارج

سه سیاهرگ- تیره را به یکی از حفرات قلب وارد چهار سیاهرگ- روشن را به یکی از حفرات قلب وارد

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

تعداد حرکات تنفسی حجم مجاري تنفسی عمق تنفس هواي ذخیرة دمی 

ممکن نیست، بی مهرگان ..................  108

تنفس از نوع آبششی داشته باشند. خشکی زي تنفس از نوع تراشه اي داشته باشند.

با تنفس پوستی داراي شش باشند. تبادالت گازي را مستقیمًا بین یاخته ها و محیط انجام دهند.

ترشحات چند مورد از اندام هاي زیر به درون لوله گوارشی وارد می شود؟   109
الف)پانکراس                             ب)کبد                       ج)غده بزاقی                          د)ناي

چهارمورد سه مورد دومورد یک مورد

کدام گروه، همگی از نقش هاي پروتئین هاي پالسما هستند؟  110

حفظ فشار اسمزي خون، تنظیم دماي بدن، جلوگیري از خونریزي و هدر رفتن خون 

، انتقال پنی سیلین  انتقال مواد، تنظیم 

انتقال اکسیژن و کربن دي اکسید، ایمنی بدن، تنظیم فعالیت یاخته هاي بدن 

انعقاد خون، جذب و انتقال یون ها، انتقال هورمون ها 

PH
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کمبود کدام عامل باعث کاهش تقسیم طبیعی یاخته هاي ویژه در مغز استخوان می باشد؟  111

مولکول اکسیژن هموگلوبین یون کلسیم  B12ویتامین  

کدام گزینه در فرآیند انعقاد خون اتفاق نمی افتد؟  112

گرده ها، با کمک ترشح مواد و پروتئین هاي خون، لخته را ایجاد می کنند.

وجود ویتامین k و یون کلسیم در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته الزم است.

ترومبین، پروتئین نامحلول فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل می کند تا لخته ایجاد شود.

در خونریزي هاي شدید، گرده ها براي تشکیل لخته، حضوري فعال دارند.

کدام گزینه از عوامل باالبرندة فشار خون نیست؟  113

ورزش و تحرك ژنتیک استرس مصرف چربی و نمک زیاد

بیشترین حجم خون، در کدام دسته از رگ هاي زیر جاي می گیرد؟  114

رگ هاي لنفی سرخرگ ها سیاهرگ ها مویرگ ها

کدام گزینه نادرست است؟  115

هر سلول در بدن آدمی، به یک بافت تعلق دارد. 

محیط زندگی یاخته هاي بدن انسان، اکسیژن و دي اکسید کربن را بین خوناب و سلول مبادله می کند. 

مایع بین سلولی در انسان بطور دائمی، مواد مختلفی را با خون مبادله می کند. 

تمامی بخش خارجی غشاي سلول هاي بدن انسان، با مایع بین یاخته اي در تماس است.

با برداشتن معدة انسان، ممکن نیست ..................  116

مغز  زرد استخوان به مغز  قرمز استخوان تبدیل شود. در لوله گوارش ترشح شود.  

جذب ویتامین  در لوله گوارش افزایش یابد.  میزان هورمون اریتروپویتین در خون افزایش یابد. 

HCO−
3

B12

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «نایدیس ها به طور قطع، .................. »  117

ساختاري جهت بستن منافذ دارند که مانع از هدر رفتن آب بدن می شود.

در انتشار گازها بین یاخته هاي بدن نقش دارند.

در هر بی مهرة خشکی زي وجود دارند و به انتقال گازهاي تنفسی کمک می کنند.

داراي مایعی در سراسر انشعابات خود هستند که تبادالت گازي را با یاخته هاي بدن ممکن می سازد.

چند مورد از موارد داده شده به درستی بیان شده است؟  118
الف) به طور معمول فشار تراوشی مویرگ با بروز خیز رابطۀ معکوس دارد. 

ب) تجزیۀ پروتئین هاي خون احتمال ایجاد ادم را کاهش می دهد. 
ج) فشارخون دیاستولی، تنها حاصل از فشاري است که بطن ها به رگ وارد می کنند. 

د) جهت حرکت خون در همۀ سیاهرگ هاي بدن انسان به سمت باال است. 

20و) همۀ سلول هاي بدن انسان تا مویرگ هاي خونی اطراف خود حدود  میکرومتر فاصله دارند.

3021

چه تعداد از رگ هاي داده شده از دهلیز راست خارج می شوند؟   119
«بزرگ سیاهرگ زیرین – سیاهرگ هاي ششی – بزرگ سیاهرگ زبرین – سیاهرگ کرونري»

0234

هنگام انقباض ماهیچه هاي دست و پا، در سیاهرگ هاي مجاور آن، دریچه هاي النه کبوتري باالیی  .................. دریچه هاي پایینی  ..................  120
می شوند.

برخالف – باز همانند – بسته برخالف – بسته همانند – باز     
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در کل تعداد سیاهرگ هاي ورودي به قلب  .................. و تعداد سرخرگ هاي خروجی از آن  .................. است.  121

عدد –  عدد عدد –  عدد عدد –  عدد 73726253 عدد –  عدد     

تعداد سیاهرگ (هاي) اکلیلی  .................. سرخرگ (هاي) اکلیلی است.  122

نصف برابر  دو برابر      1برابر
3

در ساختار بافتی قلب، بافت پوششی سنگفرش ساده در ساختار  .................. وجود ندارد.  123

درون شامه   برون شامه   پیراشامه   الیۀ میانی قلب  

? کدام عبارت، دربارة بخش مشخص شده با «؟» در شکل مقابل درست نیست؟  124

سرعت انتشار پیام الکتریکی انقباض و استراحت را در هر سلول ماهیچه اي الیۀ میانی قلب افزایش می دهد.

بین سلول هاي ماهیچه اي دهلیز و بطن وجود ندارند.

تعداد آنها بستگی به تعداد انشعابات سلول دارد.

در سلول هاي ماهیچۀ اسکلتی نیز همانند سلول هاي ماهیچۀ قلبی مشاهده می شود.

در یک فرد سالم و بالغ کدام یک از حجم هاي زیر، کمتر از سایرین است؟  125

حجم جاري حجم باقی مانده حجم ذخیرة بازدمی حجم ذخیرة دمی

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل نمی کند؟   126
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، جملۀ زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟   127
«در یک انسان سالم و بالغ، حجم هوایی که در هر نوع بازدم از شش ها خارج می شود، .................. .»

با دمیده شدن در آب آهک می تواند باعث تغییر رنگ محلول به شیري رنگ شود. بخشی از ظرفیت تنفسی را شکل می دهد.

به طور حتم حجم این هوا، کمتر از  میلی لیتر می باشد. 3500داراي مقادیري از گاز دي اکسیدکربن همانند گاز اکسیژن می باشد.

چند مورد از موارد زیر درست می باشد؟   128
الف) خونی که در دهلیز چپ وجود دارد، مواد مغذي و اکسیژن زیادي دارد. 

ب) تعداد سرخرگ هاي اکلیلی با تعداد سیاهرگ هاي اکلیلی برابر است. 

ج) دیوارة دهلیز راست از انشعابات رگ خروجی از بطن چپ، غذا و  می گیرد. 
د) پایان مسیر گردش خون کوچک در انسان به قسمتی از قلب وارد می شود که آئورت از آن خارج می شود.

O2

4312

بخشی از دستگاه تنفس در انسان که امکان تنظیم مقدار هواي ورودي و خروجی را به آن می دهد، ..................  129

تنها محل استقرار درشت خوار ها در بدن است. 

داراي نوعی بافت با فضاي بین یاخته اي اندك و فاقد بافت غضروفی است. 

بعضی از یاخته هاي آن با ترشح ماده اي باز شدن کیسه هاي هوایی را تسهیل می کنند.

داراي الیۀ غضروفی ماهیچه اي است که سبب استحکام و انعطاف پذیري آن می شود.

کدام قسمت ماهیت یاخته اي کامل را تا انتهاي حیات خود دارند؟  130

گرده  
خوناب 

گویچه هاي سفید  گویچه هاي قرمز 

کدام یک از موارد زیر به طور مستقیم در انعقاد خون نقش ندارد؟  131
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ویتامین  یون کلسیم  فولیک اسید Kفیبرین 

کدام عبارت در مورد بخشی از مجاري تنفسی که بر روي آن چندین حبابک وجود دارد، نادرست است؟  132

همانند کیسه هاي حبابکی، داراي توانایی تبادل گازهاي تنفسی است.  همانند نایژك انتهایی، توان مناسب براي تنگ و گشاد شدن را دارد. 

برخالف نایژة اصلی، نمی تواند ناخالصی هاي هوا را در مادة مخاطی به دام اندازد.  برخالف ناي، فاقد ساختاري است که مجراي آن را همیشه باز نگه می دارد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   133
«به طور معمول، در طی تهویۀ ششی هرگاه ماهیچۀ .................. در حال .................. باشد، قطعًا .................. »

بین دنده اي داخلی - استراحت - هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار منفی وارد شش ها می شود. 

میان بند (دیافراگم) - انقباض - جناغ به سمت جلو و دنده ها به سمت جلو و پایین جابه جا می شوند. 

بین دنده اي خارجی - استراحت - هواي ذخیرة بازدمی از شش ها خارج می شود. 

شکمی - انقباض - هواي باقی مانده سبب بازماندن حبابک ها است. 

دریچه هاي سینی .................. دریچه هاي دهلیزي بطنی، ..................  134

برخالف – فاقد یاخته هاي ماهیچه اي هستند. همانند – به رشته هایی از جنس بافت پیوندي متصل هستند.

برخالف – غشاي پایه، بافت پوششی را به بافت پیوندي سست متصل می کند. همانند – در ساختار خود داراي دو نوع بافت جانوري هستند.

در شش هاي گوسفند  .................. قطعًا به علت  ..................  است.  135

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

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

کیسه هاي حبابکی در انسان برخالف آخرین بخش  هادي و  .................. نایژه ها  .................. .  136

همانند - داراي غشاي پایه هستند. برخالف - قادر به ترشح موسین نیستند.  

همانند - فاقد سلول هاي مژك دار هستند. برخالف - داري غضروف نیستند.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   137
«در فردي با گنجایش ششی بیشتر نسبت به فردي با گنجایش ششی کمتر،  .................. بیشتر می باشد.» 

الف) مجموع حجم هاي جاري و ذخیرة دمی و ذخیرة بازدمی 
ب) مقدار هوایی که باعث می شود حبابک ها همیشه باز بمانند 

ج) حداکثر حجم هوایی که شش ها می توانند در خود جاي دهند 
د) بخشی از هواي دمی که در بخش هادي دستگاه تنفس می ماند

1234

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   138
«گاز کربن  دي اکسید  .................. گاز اکسیژن،  .................. » 

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

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

1234

کدام یک از عبارت هاي زیر در مورد یاخته هاي نوع اول موجود در دیوارة حبابک ها در یک انسان سالم و بالغ درست است؟  139

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

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

 

در نقطۀ  .................. همانند نقطۀ ..................  از منحنی نوار قلب  .................. .  140

C ــ دریچه هاي متصل به طناب ارتجاعی بسته اند. ــ به دهلیزها خون وارد می شود. − AE − D
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E ــ صداي قلبی توسط گوشی طبی شنیده می شود. ــ سلول هاي ماهیچه اي بطنی در حال انقباض هستند. − BD − C

کدام گزینه با نظریۀ ارسطو در تضاد نمی باشد؟  141

هواي بازدمی از هواي دمی گرم تر است.  هواي ورودي به شش ها از چند نوع گاز مختلف تشکیل شده است.

تنفس نقشی در کاهش دماي قلب ندارد. هواي دمی و بازدمی از نظر ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت هستند.

در یک انسان سالم طی فرآیند منتهی به افزایش غلظت اکسیژن متصل به هموگلوبین در خون، با  .................. فاصلۀ ماهیچۀ مخطط داراي  142
فعالیت ارادي و غیرارادي از قلب، قطعا  ..................

کاهش_ماهیچۀ شکمی در حال انقباض می باشد. افزایش _ با کاهش حجم شش ها می توان فرآیند شکل دهی به صدا را انجام داد.

کاهش _ مبادلۀ گازها در شش ها ادامه پیدا می کند. افزایش _ ماهیچۀ گردن با انقباض خود به فرایند دم عمیق کمک می کند.

یاخته هاي  .................. دیوارة حبابک انسان سالم و بالغ  ..................  143

_ 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

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   144
«مولکولی که از ترکیب کربوهیدرات و پروتئین حاصل  می شود، .................. »

قطعًا در مادة متصل کنندة یاخته هاي درون شامۀ قلب به بافت پیوندي زیر آن، وجود دارد.

پس از بروز ریفالکس، از آسیب رسیدن به دیوارة مري ممانعت کامل به عمل می آورد.

می تواند در تسهیل حرکت مواد غذایی در طول لولۀ گوارش انسان نقش داشته باشد.

در ساختار مادة زمینه اي نوعی بافت پیوندي پشتیبانی کننده، وجود دارد.  

کدام گزینه، در ارتباط با الیه هاي قلب به درستی بیان شده است؟  145

ضخیم ترین الیۀ قلبی، در تماس مستقیم با مایعی است که از قلب محافظت می کند.  

الیه اي که در تشکیل دریچه هاي قلبی شرکت دارد، واجد یاخته هاي مخطط شده در خود است.  

درونی ترین الیۀ قلب، از یک الیه یاخته تشکیل شده که هر یاخته می تواند یک یا دو هسته داشته باشد.  

گروهی از یاخته هاي قرار گرفته در الیۀ میانی قلب، به رشته هاي کالژن موجود در این الیه متصل نیستند.  

جرم یک جسم  و با تندي  در حرکت است. انرژي جنبشی آن چند میلی ژول است؟  1465 × g10−3144
km

h

10−14 × 10−384

m
2 m3m m

1)) 2)) 3)) 4))

v

v2

v
2

v
3  

کدام گزینه مقایسۀ درستی بین انرژي جنبشی اجسام است؟  147

> > >K2 K1 K3 K4> > >K2 K1 K4 K3> > >K1 K2 K3 K4> > >K1 K3 K2 K4

جسمی توسط نیروي افقی روي یک سطح افقی با اصطکاك  نیوتون با تندي ثابت  حرکت می کند. کار نیروي افقی بعد از  ثانیه چند  148

ژول است؟

105
m

s
4

1010020200

اگر نیروي  جسم را در راستاي سطح شیب دار  متر باال ببرد، کار آن چند ژول است؟  149F = 20N10
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60 ̊

30 ̊

F

 

200100100صفر 3
−−

√

 
m

60 ̊
N=5f

F=20N

در شکل مقابل کار کل نیروهاي وارد بر جسم در 5 متر جابجایی جسم روي سطح افقی چند ژول است؟  150

100752550

کار خالصی که براي حرکت دادن جسمی از حال سکون و رساندن به تندي  صرف می شود، چند  151

برابر کار خالص الزم براي رساندن تندي همان جسم از  به  است؟

v

v3v

1
8

1
2

1
4

1
9

30 ̊

m

m

1( (

4m

) با تندي  به سمت پایین سطح شیبدار پرتاب می شود. پس از طی  متر جسمی به جرم  مطابق شکل روي سطح شیبدار از نقطۀ (  152

تندي اش به  می رسد. کار نیروي اصطکاك در این جابجایی چند ژول است؟ 

2kg14
m

s
4

6
m

s
(g = 10 )

N

kg

−20−15−12−10

2m

C

B

h

A

جسمی به جرم  مطابق شکل از نقطۀ  بدون تندي اولیه شروع به حرکت می کند و با تندي  به نقطۀ  می رسد، اگر قدرمطلق کار  153

نیروي اصطکاك در مسیر  برابر  ژول باشد، ارتفاع  چند متر است؟ 

0٫8kgA5
m

s
C

ABC22h(g = 10 )
N

kg

2468

چتربازي به جرم کل  از ارتفاع  متري سطح زمین از حال سکون به پایین کوه در راستاي قائم سقوط می کند. اگر تندي او هنگام  154

رسیدن به زمین  باشد، در کل مسیر حرکت چترباز به ترتیب از راست به چپ کار نیروي مقاومت هوا چند کیلوژول و اندازة نیروي متوسط مقاومت

هوا چند نیوتون است؟ 

 و  و  و  و 

80kg100

5
m

s

(g = 10 )
N

kg

−79000790−79790−797٫9−79007900

گلوله اي به جرم  گرم با تندي  به صورت افقی به تنۀ درختی به ضخامت  برخورد کرده و در همان راستاي افقی با تندي   155

 از تنۀ درخت خارج می شود. اندازة نیروي متوسط تنۀ درخت وارد بر گلوله چند نیوتون است؟

20400
m

s
20cm

200
m

s

20004000600012000

1m

A

B C

در شکل مقابل اگر جسم  گرمی را از نقطۀ  رها کنیم، پس از عبور از نقطۀ  در نقطۀ  متوقف می شود. اگر اندازة نیروي اصطکاك در  156

سطح  برابر  و اصطکاك مسیر  تا  ناچیز باشد، طول قسمت  از مسیر چند متر است؟ 

200ABC

BC5NABBC(g = 10 )
N

kg
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0٫44520

نخی را به یک وزنۀ یک کیلوگرمی بسته و آن را با نیروي  نیوتون روي سطح افقی به اندازة یک متر جابه جا می کنیم، کار نیروي وزن در این  157
جابه جایی چند ژول است؟

صفر

4

49٫819٫6

اگر تندي جسمی چهار برابر گردد، تغییر انرژي جنبشی آن چند برابر انرژي جنبشی اولیه اش خواهد شد؟  158

161543

α
50

200

K (J (

x(m (

جسمی از حال سکون از مبدأ مختصات روي محور  شروع به حرکت می کند. نمودار تغییرات انرژي جنبشی آن برحسب جابه جایی مطابق  159
شکل مقابل است. برایند نیروهاي وارد بر جسم چند نیوتون است؟
x

1504400٫4

رانندة خودرویی به جرم  تن که با سرعت  در یک مسیر مستقیم و افقی در حرکت است، با دیدن مانعی ترمز می کند. در اثر  160

ترمز خودرو با طی مسافت  متر می ایستد. نیروي اصطکاك وارد شده بر خودرو چند نیوتون است؟

236km/h

4

7500125001500025000

در یک جابه جایی، اندازة سرعت نهایی جسمی به  اندازة سرعت اولیۀ آن جسم می رسد. اندازة کار برآیند نیروهاي وارد بر این جسم در این  161

جابه جایی، چند برابر انرژي جنبشی اولیۀ آن است؟

3
4

9
8

7
16

9
16

7
8

A CB
K

( (v m/s
1

در شکل مقابل نمودار انرژي جنبشی بر حسب تندي را براي سه جسم  مشاهده می کنید. کدام گزینه درست است؟  162C,B,A

> >mA mB mC< <mA mB mC> >mA mC mB= =mA mB mC

یک صفحه فلزي مستطیل شکل به ابعاد  و  در سه حالت در شکل هاي زیر نشان داده است که توسط ریسمانی آویزان شده اند. کدام  163
گزینه مقایسه انرژي پتانسیل گرانشی سه صفحه را درست نشان می دهد؟

2a3a

> >U1 U2 U3= =U1 U2 U3> >U2 U1 U3> >U3 U2 U1

 

جسمی روي سطحی مطابق شکل در حال حرکت است. اگر شعاع دایره بزرگ برابر با  و شعاع دایره کوچک برابر با  باشد کار نیروي  164

وزن روي مسیر  چند برابر کار نیروي وزن روي مسیر  می باشد؟

R
R

4
BCCE

8
3

−
8
3

8−8

در یک موشک آبی با پاشیده شدن آب به بیرون، موشک به باال پرتاب می شود و با باالرفتن آن جرم موشک کاهش می یابد. یک موشک آبی با  165

جرم اولیه  با سرعت  به طرف باال شروع به حرکت می کند. در نقطه اي از مسیرهنگامی که جرم موشک نصف شده است، سرعت آن نیز به

نصف رسیده است. در این جابه جایی با فرض ناچیز بودن نیروهاي اتالفی کار نیروي وزن چقدر است؟

2kg10
m

s

−87٫5J+87٫5J−100J+100J

 

مطابق شکل زیر، جسمی به جرم  را با تندي اولیه  از پایین سطح شیبداري به طرف باال پرتاب می کنیم. جسم تا انتهاي سطح شیبدار  166

باال می رود، سپس برمی گردد و با تندي  از نقطۀ پرتاب عبور می کند.  چند متر است؟

m10 m

s

2 m

s
h

1٫32٫65٫49٫8

چه تعداد از موارد زیر نادرست است؟   167

الف) کار کمیتی برداري است و یکاي آن در  ژول است. 
ب) کار نیروي عمودي سطح همواره برابر صفر است. 

SI16
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پ) نیروي اصطکاك همواره روي جسم، کار منفی انجام می دهد.
ت) کار برآیند نیروهاي وارد بر جسم در یک جابه جایی معین، با تغییرات انرژي جنبشی جسم برابر است.

1234

 
مطابق شکل زیر، نیروي  بر جسم اثر می کند و جسم را به اندازه  بر روي سطح افقی جابه جا می کند و کار نیروي  بر روي جسم برابر   168

( ،  برابر شود؟ ( است. زاویه  را چند درجه تغییر دهیم تا با همان مقدار نیرو و همان جابه جایی کار انجام شده توسط نیروي 

 درجه کاهش می دهیم. درجه افزایش می دهیم. درجه افزایش می دهیم. درجه کاهش می دهیم.

FdFW

θF1٫2sin 53 = 0٫8

775353

مکعبی به جرم  تن به ابعاد  روي سطح افقی با کمترین فشار قرار دارد. حداقل کاري که الزم است تا مکعب را از یک  169

( وجه روي وجه دیگر قرار دهیم چند کیلوژول است؟(

24m × 2m × 1m

g = 10
m

s2

820610

 ( در شکل مقابل حداکثر فشردگی فنر  است. اگر  باشد، کار نیروي فنر چند ژول است؟(  1700٫5mH = 3٫5mg = 10
m

s2

190180−210−180

کدام گزینه درست است؟  171

انرژي گرمایی مولکول هاي گازي موجود در هواکره سبب می شود تا در سرتاسر هواکره توزیع شوند.  

باتوجه به گازهاي مختلف در هواکره می توان گفت که انسان ها در سطح اقیانوسی از مولکول هاي گازي زندگی می کنند.

هواکره به دلیل داشتن گازهاي گوناگون، داراي فشار است که این فشار در تمام جهت ها و به میزان غیریکسان بر بدن ما وارد می شود.

اغلب گازهاي موجود در هواکره نامرئی هستند ولی ما می توانیم به طور معمول وجود هوا را در پیرامون خود حس کنیم.

کدام نمودار زیر، می تواند به طور تقریبی نحوه ي تغییرات دماي هوا برحسب ارتفاع از سطح زمین را نشان بدهد؟  172

20 40 60 80

-55

C )) دما°

km))ارتفاع 40 80

-87

C )) دما°

km))ارتفاع

20

20 40 60 80

-10

C )) دما°

km))ارتفاع

20

40 80

C )) دما°

km))ارتفاع

20

کدام مقایسه در مورد درصد حجمی اجزاي سازنده هواکره درست است؟  173

> > Ar > CN2 O2 O2> > C > ArN2 O2 O2> Ar > > CN2 O2 O2Ar > > > CN2 O2 O2

کدام یک از گازهاي زیر در مقیاس صنعتی، از هواکره به دست می آیند؟  174

آرگون، اکسیژن و نیتروژن هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن آرگون، نئون و آمونیاك نیتروژن، اکسیژن و آمونیاك  

چه تعداد از عبارات داده شده درست است؟   175

آ) نزدیک ترین الیه به زمین که  درصد از جرم هواکره را تشکیل می دهد الیه ي تروپوسفر نام دارد. 

ب) بررسی هاي دانشمندان نشان می دهد که از  میلیون سال پیش تاکنون نسبت گازهاي هوا کره تقریبا ثابت مانده است. 
پ) گاهی بو و مزه ي کهنگی مغز گردو، بادام به دلیل ماندن آنها در هواي آزاد به مدت طوالنی است. 

ت) رطوبت هوا متغیر بوده و میانگین بخار آب در هوا حدود یک درصد است. 
ث) میانگین بخار آب در هوا، حدود یک درصد است.

75

200

1235

باتوجه به شکل روبرو، چه تعداد از مطالب داده شده درست است؟   176
آ) این شکل برهم کنش زیست کره را با هواکره نشان می دهد. 

Aب) از گاز  می توان براي پر کردن تایر خودروها استفاده کرد. 
17
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O

A

H2

OH2
B

C

پ) گاز  فراوان ترین ترکیب هواکره است. 

ت) جانداران ذره بینی با تولید گاز  این گاز را براي مصرف گیاهان تثبیت می کنند. 

B

C

12

در فرآیند تقطیر جزء به جزء هواي مایع، گاز اکسیژن به دست آمده خلوص باالیی ندارد. دلیل آن کدام گزینه34  177
است؟

نمی توان دما را تا حد نقطه ي جوش اکسیژن کاهش داد.

نزدیکی نقطه ي جوش اکسیژن و آرگون باعث جدا شدن همزمان این دو گاز می شود.

به دلیل نقطه ي جوش نزدیک آن با نیتروژن، همراه با آن جدا می شود.

با عبور از صافی هاي اولیه از هواي ورودي به برج تقطیر جدا می شود.

با افزایش دماي هواي مایع به ترتیب از راست به چپ، کدام گازها از آن جداسازي می شوند؟  178

آرگون – نیتروژن – اکسیژن آرگون – اکسیژن – نیتروژن  نیتروژن – آرگون – اکسیژن اکسیژن – نیتروژن – آرگون 

کدام گزینه نادرست است؟  179

منابع زیرزمینی کره ي زمین هلیم بیش تري نسبت به هواکره داشته و براي تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب ترند.

حدود  درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد.

هنگام سوختن گاز طبیعی، هلیم برخالف سایر فرآورده هاي سوختن وارد هواکره نمی شود.

هلیم از واکنش هاي هسته اي در ژرفاي زمین تولید می شود.

7

کدام موارد از مطالب زیر در مورد گاز اکسیژن صحیح است؟   180
الف) در واکنش سوختن نوع فرآورده به مقدار در دسترس آن بستگی دارد. 

ب) میل ترکیبی آن با هموگلوبین  برابر گاز  می باشد. 
پ) بیش ترین گاز تشکیل دهنده ي هواکره است. 

ت) با افزایش ارتفاع در هواکره درصد آن کاهش پیدا می کند.

ب و پ ب و ت الف و ت الف و پ

300CO

چه تعداد از عبارات زیر در مورد گاز اکسیژن نادرست است؟   181
الف) اکسیژن واکنش پذیري زیادي دارد و با اغلب عنصرها و مواد واکنش می دهد.

ب) پوسیدن چوب و زنگ زدن وسایل فلزي واکنش هایی هستند که به دلیل وجود اکسیژن در محیط انجام می شوند. 
پ) ذخیره سازي انرژي شیمیایی در مواد غذایی مانند چربی ها و قندها در سوخت و ساز یاخته اي به کمک اکسیژن انجام می شود. 

ت) واکنش اکسیژن با تمام فلزات از نوع سوختن است. 
ث) در واکنش سوختن چربی، انرژي شیمیایی به انرژي گرمایی و نورانی تبدیل می شود.

1234

سوختن یک واکنش .................. است که در آن یک ماده با .................. به .................. واکنش می دهد و بخشی از انرژي شیمیایی آن به   182
صورت گرما و نور .................. می شود.

شیمیایی - هوا - آرامی - مصرف فیزیکی - اکسیژن - سرعت - آزاد شیمیایی - اکسیژن - سرعت - آزاد فیزیکی - هوا - آرامی - مصرف

تمام گزینه ها جزء فرآورده هاي واکنش سوختن زغال سنگ هستند، به جز:  183

نیتروژن مونو کسید بخار آب گوگرد دي اکسید کربن دي اکسید

شکل روبرو، واکنش  .................. منیزیم با اکسیژن را نشان می دهد که بر اثر این واکنش نور  .................. ایجاد شده و الیه ي ترد و   184
.................. رنگی از یک ترکیب اکسیژن دار تشکیل می دهد که  .................. نام دارد.

آهسته – زرد مایل به نارنجی – سیاه – منیزیم اکسید ) اکسید سریع – زرد مایل به نارنجی – سفید – منیزیم (

) اکسید آهسته – سفید خیره کننده – سیاه – منیزیم ( سریع – سفید خیره کننده – سفید – منیزیم اکسید
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با توجه به شکل هاي زیر که سوختن گاز شهري را در شرایط متفاوت نشان می دهد، چه تعداد از مطالب پیشنهاد شده، نادرست است؟ الف)  185
مقدار اکسیژن الزم براي سوختن این گاز در (ب) کم تر از (الف) است. 

ب) گاز آزاد شده از واکنش (الف) می تواند باعث مسمومیت شده و سامانه ي عصبی را فلج کند. 
پ) گاز آزاد شده از واکنش (ب)، فراوان ترین ترکیب موجود در هواي پاك و خشک است. 

ت) میل ترکیبی گاز اکسیژن با هموگلوبین خون کم تر از  برابر میل ترکیبی گاز آزاد شده از واکنش (الف)
با هموگلوبین است. 

ث) امروزه برخی خانه ها از دستگاهی براي اعالم نشت گاز آزاد شده از واکنش (الف) استفاده می شود.

0٫005

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر، نادرست اند؟   186
الف) نافلز گوگرد در شرایط مناسب با رنگ شعله ي آبی می سوزد. 

ب) رنگ شعله ي حاصل از سوختن منیزیم، سفید است. 
پ) رنگ شعله ي حاصل از سوختن سدیم، آبی است. 

ت) آهن در شرایط مناسب با گاز اکسیژن می سوزد و رنگ شعله ي حاصل نارنجی است. 
ث) استفاده از آرگون در جوش کاري باعث استحکام و افزایش طول عمر فلز جوشکاري شده، می گردد.

1234

فلزي دو ظرفیتی که یکی از کلریدهاي آن رنگ سبز دارد و مجموع دو ظرفیت آن برابر  است، کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند باشد؟  187

مس روي آهن   آلومینیم

3

همۀ گزینه ها نادرست هستند، به جز ..................  188

بسته بندي مواد غذایی، پر کردن تایر خودروها، استفاده در سرماسازي براي انجماد مواد غذایی از کاربردهاي گاز هلیوم است. 

نقش هلیم در دستگاه تصویربرداري، انجام واکنش هاي هسته اي است. 

فراوانی گازهاي نجیب در هواکره به صورت  است. 

کربن دي اکسید پس از اتصال به هموگلوبین، مانع اکسیژن رسانی به بافت ها می شود.

Xe < Kr < He < Ne < Ar

دماي اتمسفر در یک سیارة فرضی، از رابطۀ  پیروي می کند. دماي هوا در ارتفاع  کیلومتري از سطح سیاره، بر  189

حسب درجۀ کلوین، کدام است؟ ( بر حسب کیلومتر است.)

θ C) = −6 − 2(∘ h
−−√4

h

259263283287

کدام عبارت صحیح است؟  190

در دماي  کلوین، اکسیژن و آرگون به صورت گاز هستند. 

در دماي  کلوین، هلیم، اکسیژن و آرگون به صورت مایع هستند.

اگر دماي هواي مایع را تا دماي  درجه برسانیم، مایع باقی مانده اکسیژن خالص است. 

در دماي  کلوین،  به صورت جامد از هوا جدا می شود.

88

73

−185

195CO2

کدام مقایسه دربارة درصد حجمی اجزاي سازندة هواکره در یک روز خشک و پاك را به درستی نشان می دهد؟  191

> > Ar > CN2 O2 O2> C > > ArN2 O2 O2> > C > ArN2 O2 O2> C > Ar >N2 O2 O2
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چه تعداد از عبارت هاي زیر در مورد گاز اکسیژن درست است؟   192

الف) در آخرین زیرالیه اتم آن  الکترون وجود دارد. 
ب) در ساختار مولکول هاي زیستی مانند چربی ها، پروتئین ها و هیدروکربن ها وجود دارد. 

پ) در تقطیر جزء به جزء هواي مایع، ابتدا نیتروژن جدا می شود. 

ت) یون تک اتمی آن در ارتفاعات بیشتر از  داراي یک زیرالیه نیمه پر است. 

ث) تقریبا  جرم هواي پاك و خشک را تشکیل دهد.

6

100km

20%

1234

چه تعداد از مطالب داده شده نادرست است؟   193

الف) اتم گازي که براي پر کردن تایر خودرو استفاده می شود می تواند یون  بار منفی تشکیل دهد. 

ب) اختالف نقطه جوش اکسیژن و آرگون  کلوین است. 
پ) مقدار کربن دي اکسید در هواي پاك و خشک از آرگون بیشتر است. 

ت) فشار هر گاز ناشی از جرم مولی گاز است. 
ث) روند تغییرات دما و فشار با افزایش ارتفاع کاهشی است.

3

3

1234

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   194
آ) فشار هر گاز ناشی از حجم آن گاز در ظرف است. 

ب) گازي که از آن براي پر کردن تایر خودروها استفاده می شود، از گازهاي مهم هواکره است. 
پ) در فرایند تقطیر جزء به جزء هواي مایع، با کاهش دما رطوبت هوا به صورت یخ از آن جدا می شود. 

ت) آرگون، گازي بی رنگ، بی بو و غیرسمی است که در دورة چهارم جدول تناوبی قرار دارد. 
ث) رنگ سرخ المپ هاي رشته اي به دلیل وجود ماده اي است که از آن در جوشکاري نیز استفاده می شود.

3421

کدام گزینه درست است؟  195

از گازي که بیشترین درصد حجمی را در هوا دارد، در صنعت سرماسازي براي انجماد آب استفاده می شود.

گیاهان با بهره گیري از نور خورشید و مصرف اکسیژن، کربن دي اکسید مورد نیاز جانداران را تولید می کنند.

در فرآیند تقطیر جزء به جزء هواي مایع، در دماي  گاز کربن دي اکسید هوا به حالت جامد درمی آید.

واژه آرگون به معناي تنبل است زیرا در هیچ واکنشی شرکت نمی کند.

195K

در الیۀ تروپوسفر، دماي الیه از  شروع شده و به  کلوین ختم می شود. با توجه به این موضوع، ارتفاع تقریبی الیۀ تروپوسفر چند  196
کیلومتر است؟ (فرض کنید کاهش دما در این الیه، یکنواخت صورت گرفته است.)

C14∘218

11٫51315٫57

چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد الیۀ تروپوسفر هواکره درست است؟   197
آ) تغییرات آب و هوایی زمین در آن رخ می دهد. 

ب)  جرم هواکره در این الیه قرار دارد. 

پ) میانگین بخارآب در آن حدود  است. 
ت) نسبت گازهاي سازندة آن متغیر بوده و در طی سال هاي گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است.

%75

%0٫1

4321

کدام  مورد، از جمله کاربردهاي گاز نیتروژن نیست؟  198

نگهداري نمونه هاي بیولوژیک در پزشکی  ساخت المپ هاي رشته اي

انجماد مواد غذایی در صنعت سرماسازي پر کردن تایر خودردها 

20
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چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   199
الف) جاذبۀ زمین، گازهاي اتمسفر را پیرامون خود نگه می دارد. 

ب) همۀ گازهایی که در هواکره وجود دارند، نامرئی هستند. 

پ) از ارتفاع حدود  کیلومتر به باال، به علت اثر پرتوهاي پرانرژي خورشید مانند پرتوهاي فرابنفش، گونه هاي باردار نیز در هوا وجود دارد. 
ت) فشار هر گاز، ناشی از برخورد مولکول هاي آن با دیوارة ظرف است.

75

1234

چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح می باشد؟   200
الف) از گاز نیتروژن براي پر کردن تایر خودروها، نگهداري نمونه هاي بیولوژیک در پزشکی، در صنعت سرماسازي براي انجماد مواد غذایی و پر کردن

بالن ها استفاده می شود. 
ب) آرگون گازي بی رنگ، بی بو و غیر سمی است و می توان آن را با خلوص بسیار زیاد از تقطیر جزء به جزء هواي مایع بدست آورد. 

پ) هلیم موجود در گاز طبیعی به همراه سایر فراورده هاي سوختن بدون مصرف وارد هواکره می  شود. 

ت) میل ترکیبی هموگلوبین خون با کربن مونواکسید بیش از  برابر اکسیژن است همچنین چگالی کربن مونواکسید بیشتر از هوا می باشد. 
ث) گازي که در ساخت تابلوهاي تبلیغاتی کاربرد دارد اتم هایش آرایش هشت تایی پایدار دارد.

200

1234
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