
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی - 30511

ام اس بوك

در کدام گزینه یکی از آرایه هاي مقابل آن به درستی نیامده است؟ - 1

 ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست (کنایه ـ تشبیه)  سرشک من که ز طوفان نوح دست برد  

 صیدي که همچو تاب نپیچد بر آن کمند (تناسب ـ تشبیه)  بگذار تا به داغ رهایی شود کباب

 در سایۀ آن سرو خرامان نرسیدیم (کنایه ـ استعاره)  چون سایه دویدیم به سر در عقبش لیک  

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی (مجاز ـ کنایه) سر آن ندارد امشب، که برآید آفتابی

بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ - 2

درد تو به جان خسته داریم اي دوست   ما دل به غم تو بسته داریم اي دوست  

بی دلی کز درد داغی بر جگر دارد کجاست؟ دردمندي کز محبت در دلش دردي است کو؟  

 فریاد برآید ز دل هر که بخواند  فریاد که گر جور فراق تو نویسم

 پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند  شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت

ابیاِت زیر به ترتیب سرودة چه کسانی هستند؟  - 3
 عاقلش با کار بیکاران چه کار؟  الف) عشق بازي کار بیکاران بود 

 زان که توفیق و جهد هست رفیق   ب) جهد بر توست و برخدا توفیق 

نظام وفا، مالمحسن فیض کاشانی  صائب تبریزي، مسعود سعد سلمان  نعمت اهللا ولی، سنایی  بیدل دهلوي، نظامی گنجوي 

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 4

 مجمع خوبی و لطف است و عذار چو مهش / لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش (تضاد - تشبیه)  

 ز کوي میکده دوشش به دوش می بردند / امام شهر که سّجاده می کشید به دوش (جناس همسان - واج آرایی) 

 اي صبا نکهتی از کوي فالنی به من آر / زاو و بیمار غمم، راحت جانی به من آر (تشخیص - تشبیه)  

 مزن تا توانی بر ابرو گره / که دشمن اگرچه زبون، دوست به (کنایه - تضاد)  

در همۀ ابیات به جز بیت  .................. اجزاي جمله به «شیوه ي بالغی»  بیان شده است. - 5

  وي آنک همچو تیر از این چرخ می جهی  اي جان آشنا که در آن بحر می روي           

 تا تو چگونه باشی اي روح خرگهی  از خرگه تن تو جهانی منّور است           

 آن است منتهاي خرد هاي منتهی  دریاي آگهی که خردها همه از اوست            

 آالیشی نیابد بحر ُمَنّزهی  از شوق عاشقی اگرت صورتی نهد              

کدام بیت به شیوة بالغی نوشته نشده است؟ - 6

آزاده نباشد آن که آزاد تو نیست در محفل دوستان به جز یاد تو نیست

حالی نشد و جهان فانی بگذشت   افسوس که ایام جوانی بگذشت  

در کون و مکان به غیر آن نتوان یافت   در خانه اگر کس است یک حرف بس است  

پیداست نگارا که بلند است جنابت   هر ناله و فریاد که کردم نشنیدي  

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. جابه جایی ضمیر رخ داده است. - 7

 دلبر که در کف او موم است سنگ خارا  سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد

 همی آب شرمم به چهر آورد  دل من همی بر تو مهر آورد

 ُکندم قصد دل ریش به آزار دگر  هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت

 امیدم به آموزگاري توست  جز این کاعتمادم به یاري توست
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کدام گزینه با بیت "گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد / باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي" مفهوم یکسانی ندارد؟ - 8

نیست عجب گر زشرف بگذرد از چرخ سرم  چون که تو دست شفقت بر سر ما داشته اي 

تو کجا و مِن سرگشته کجا می نگرم آفتابی تو و من ذّرة مسکین ضعیف 

ماهی شوم رومی رخی، گر زنگی نو برده ام روزي که عکس روي او بر روي زرد من فتد 

که در هواي ُرخت چون به مهر پیوستم؟  چو ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق 

درکدام گزینه قید وجود دارد؟ - 9

پاییز و بهار مهم ترین فصل کاري من است. پاییز و بهار را فراموش نمی کنم.

به دیروز اندیشیدم تا چیزي از آن بیاموزم. دیروز دیدمش.

در بیت «همان دستمالی که پیچیده بودي / در آن مهر و تسبیح و انگشترت را» به ترتیب چند ترکیب اضافی و چند ترکیب وصفی وجود دارد؟ - 10

1 − 34 − 43 − 34 − 3

وجه شبه در بیت «بر شکست قفس جسم از آن می لرزي/ که سزاوار چمن بال و پري نیست تو را» کدام گزینه است؟ - 11

می لرزي شکست بال و پر  سزاوار چمن 

در بیت «اي آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر / کان چهرة مشعشع تابانم آرزوست» کدام آرایه ي ادبی وجود ندارد؟ - 12

کنایه پارادوکس استعاره مجاز

در هر بیت مناظرة زیر، به جز بیت  .................. عاشق اظهار می کند که از بذل جان و فداکردن خویشتن دریغ ندارد. - 13

بگفت : اندازم این سر زیر پایش  بگفتا : گر خرامی درسرایش؟

بگفت : از گردن این وام افکنم زود  بگفتا : گر به سر یابیش خشنود؟

بگفتا : دشمن اند این هر دو بی دوست  بگفتا: جان مده بس دل که با اوست

بگفت : از دور شاید دید در ماه  بگفتا: گر نیابی سوي او راه

در عبارت زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» وجود دارد؟   - 14
«همه جا نغمه هاي آسمانی تو تسلّی بخش دل ماست و راهنماي ما هر شامگاهان بیتی چند از غزل هاي شورانگیز تو را می خواند تا رهزنان کوه و دشت را

بترساند.»

پنج چهار سه دو

در همۀ گزینه ها تشبیه وجود دارد به جز گزینۀ  ..................  .    - 15

 چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟  کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست

 که سوزهاست نهانی درون پیرهنم  طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع

 دریغ و درد که غافل ز حال خویشتنم  عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم

 َرَوم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم  چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیست

هریک از عباراِت زیر، به ترتیب، از چه کتابی نقل شده است؟  - 16
الف) مردان بار را به نیروي هّمت و بازوي حمیّت کشند، نه به قّوت تن. 

ب) تا در تحصیل فضل و ادب، رغبتی صادق نباشد، این منزلت نتوان یافت.

فیه ما فیه، جوامع الحکایات  اسرارالتوحید، تاریخ بیهقی  گلستان، روضۀ خلد  بهارستان، کلیله و دمنه 
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بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  - 17
به گفت و گوي تو خیزم به جست و جوي تو باشم"  "به وقت صبح قیامت که سر زخاك برآرم 

خود حساب از پرسش روز حساب آسوده است  صبح محشر بی سبب ما را به دیوان می کشد

ورنه مسکین عمرها این تنگنا را دیده است  روز محشر بازگشت جان به تن از شوق توست  

هم لب جو نوخط و هم روي گل ها ساده است  می زند موج قیامت گلشن از الوان حسن 

موج می شیرازة جمعیت ما بسته است  شور محشر صحبت ما را نمی پاشد ز هم 

هر دو آرایۀ مقابل کدام بیت درست است؟ - 18

خلقی اندر طلبت غرقۀ دریاي غمند (تشبیه، استعاره)  شهري اندر هوست سوخته در آتش عشق 

 هرکه پیر آید به این منزل، جوان آید برون (کنایه، پارادوکس)  سایۀ میخانه صائب از سر ما کم مباد

 جلوة طوبی نگر، سرچشمۀ کوثر ببین (استعاره، تشبیه)  هر کجا نّقاش نقش قامت و لعلش کشید

 ز خاك نعره بر آرم که مرحبا اي دوست (مجاز، تضمین)  هزار سال پس از مرگ من چو باز آیی

آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست است؟ - 19

 سهیل است در پنجۀ آفتاب (مجاز - تشبیه)  می اندر کف ساقی بی حجاب  

تا به کی زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم (تکرار - تشبیه)  در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم 

بدین صفت که شدم بیخود از شراب الست (مجاز - تلمیح)  به محشرم ز لحد بی خبر برانگیزند

تا روز نخفتیم من و شمع جگرتاب (تشخیص - جناس) دیشب خبرت هست که در مجلس اصحاب 

در کدام بیت غیر از واژة «بحر / بهر» واژة دیگري هم به اشتباه نوشته شده است؟ - 20

ازو برشده موج تا آسمان  من عاشقم همچو بحر دمان 

مهرش نهان چون روح در اعضاي انس و جان  حکمش روان چو باد در اطراف بر و بهر 

تا یار مرا به شصت گیرد  در بهر فتاده ام چو ماهی 

نقاش ازل بحر چه آراست مرا  معلوم نشد که در طربخانۀ خاك 

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ :  - 21
ا فعلینا أن نشّجعه لیتعّلم العلَم و ال یقّصر فی ذلک!»:  إن یکن شخص بیننا ُاّمی»

اگر شخصی در بین ما بی سواد باشد بر ماست که او را تشویق کنیم که علم بیاموزد و در مورد آن کوتاهی نکند!  

هرگاه فردي میان ما درس ناخوانده  بود بر ما واجب است او را وادار به درس خواندن کنیم و دربارة آن کوتاهی نکنیم!

هنگامی که شخصی درس ناخوانده بین ما باشد، تشویق نمودن او در یادگیري علم وظیفۀ ماست و نباید در این مسأله کوتاهی کنیم!

چنانچه انسان بی سوادي میان ما قرار گرفت، بر عهدة ماست که او را به علم اندوزي تشویق نماییم و نباید در آن کوتاهی صورت گیرد!

ماِهَی الترجمۀ الّدقیقۀ «إْن َصَبْرَت، َحَصْلَت َعلی النَّجاِح فی حیاِتَک» - 22

در زندگی خود موفق می شوي زمانی که موفقیت بدست آوري.  اگر در زندگی تالش کرده باشی موفقّیت به دست می آوري.

اگر صبر کنی، در زندگی ات موفقیت بدست می آوري. در زندگی صبر کن تا موفقیت را بدست آوري. 

- َعیِّن جواَب الّشرط مجهوًال: 23

 َمْن َکُثَر کالُمه َکُثَر َخَطُؤُه.  «َمْن َعِمَل َسیئۀ فال ُیْجَزي اِّال ِمْثُلها» 

ْرِس َجیدا َیْرُسْب فی اِالْمِتحاِن!  ْنُفِسُکم ِمْن َخْیٍر َتِجدوُه ِعنَد اِهللا»  َمْن ال َیْسَتِمْع إلَی الدَّ موا ِألَ  «َو ما ُتَقدِّ

َعیِّن ما ال َیشَتِمُل َعَلی َأدواِت الّشرط: - 24

نَُّه َضیََّع َأوقاَتُه  ما نََجَح فی اِالمتحاِن ِألَ ْنُفِسُکم»  «ِإْن َأْحَسْنُتم َأْحَسْنُتم ِألَ «َو إذا خاَطَبُهُم اْلجاِهلوَن قالوا َسالمًا »  «َو ما  ُتْنِفقوا ِمن خیٍر فِإنَّ اَهللا بِِه َعلیٌم» 

ِن الفعل الماضی جوابًا لِلّشرط: َعیِّ - 25

نَُّه َضیََّع َأوقاَتُه!  ما نََجَح التُّلمیذ فی اإلمتحاِن ِألَ َر َقْبَل الکالِم، َقلَّ َخَطُؤُه!  َمْن َفکَّ َم ِعْلَمًا، َفَلُه َأجُر َمْن َعِمَل بِه!  َمْن َعلَّ «َو ما ُتْنِفقوا ِمْن َخیٍر َفِإنَّ اهللا بِِه علیٌم» 
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عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ.  - 26
عّین الخطا فی اسلوب الّشرط:

إن تأخذن من المکتبۀ کتبًا ُترِجْعَنها فی الوقت الُمحّدد!   إن تکن فی نفسِک ذّرة تکبراً تري الناَر!  

إن تحاولین فی تعّلم الّلغۀ العربیۀ ترین ثمرتها فی فهم القرآن!   إن تذهب إلی ذلک الحانوت تجد فیه أشیاء رخیصۀ کثیرة!  

- َعیِّن العبارَة الّتی فیها َأداة شرطیۀ. 27

ْعماِل ال َعَلی اَألقواِل.  ُکّل ما َعرفُتُه َعنک کاَن حقیقًۀ.   إنَّ العاِقَل َمْن َیْعَتِمُد َعَلی اْألَ

وِء ُیمِکن َأن َیَقَع فیه.  ما َتْفَعلُه ِمْن َخْیٍر َتِجْدُه ِفی َحیاِتَک.   َمْن َیْقَتِرُب ِمَن السُّ

عّین «ما» یغّیر زمان الفعل فی المعنی: - 28

ما عملت فی هذه الدنیا فحاسبه عند اُهللا!   ما تشاهد فی هذه الّصور الّتی رسمها صدیقی!  

ما من رجل یغرس غرسًا إّال کتب اهللا له أجراً!   ما التفت التلمیذ إلی کالم معلِّم علم األحیاء فرسب فی االمتحان!  

عّین ما لیَس فیه اسم المبالغۀ: - 29

اّن اهللا ُیحّب التّوابین و ُیحّب المتطهّرین   ارا.   استغفروا ربّکم انّه کان َغف ازداد ُطّالب صّفنا عدداً و إزدحَم مدرستنا.   َهْب لنا من لَُدنَک رحمًۀ انّک انَت الّوهاب.  

عّین (اسم المفعول) خبرًا: - 30

کلُّ نفٍس ذائقُۀ الموِت.   سیُّد القوِم خاِدمهم فی السفر.  

هذه االرُض المفروشۀ باألسماء تبدو خیالیا.   البالد االسالمّیۀ ُمجتمَعۀ من الشعوب الکثیرة.  

عّین (ما) النافیۀ: - 31

ال تُقْل ما ال تعلم بل ُقْل کلَّ ما تعلُم.   ال تْقُف ما لیس لک به علٌم.  

ما تجاوز األعداء علی وطننا بسبب شجاعۀ شبابنا.     . خیرالکالم ما قلَّ و دلَّ

عّین الّصحیح فی ُاسلوب الّشرط: - 32

من تفّکروا قبل الکالم تسلموا ِمن الخطأ!   ما ُتنفقون من خیر فإّن اهللا به علیم!  

إْن تهمسوا فی الّصف أنتم التفهمون شیئًا من کالم المعّلم!   ما َفعلَت مِن الَخیرات َوَجدَتها ذخیرًة آلخرتک!  

عّین الفعل الماضی مضارعًا فی المعنی: - 33

غر نفعه فی الکبر!   ما َتعّلم اإلنسان فی الصِّ إن تجتهد فی أعمالک تنجح فی الحیاة!   اعتمد علی نفسک حّتی التخاف من شیء!   ما نََجح الّذي لم ینظر فی عواقب األمور!  

عیِّن «من» لیست شرطیۀ: - 34

ب حّلت به الّندامۀ!   من جّرب المجرَّ من أصلح باطنه أصلح اهللا ظاهره!  

من یکّفر عیوبک و یشّجعک علی السیئات هو عدّوك!   من یکذب دائمًا فعقالء الّناس الیصّدقون قوله!  

عّین ما لیس فیه ُاسلوب الّشرط: - 35

الّناس نیاٌم فإذا ماتوا اِنتبهوا!   من یفعل الّشر و یتوّقع الخیر أجهل الناس!  

إن شاءاهللا فسوف نتّخرج کّلنا من المدرسۀ بعد سنتین!   من أهدي إلی إخوانه عیوبهم فهو خیرهم!  

نتعّلم من الُکُتب الّتی یؤلّفها العلماء أّن للمتعّلم فی َمحضر المعّلم آداب منها أّال یعصی أوامر المعّلم و یصبر حّتی یفرغ من الکالم: - 36

از کتاب هایی که دانشمندان آنها را تألیف کرده اند یاد می گیریم که یادگیرنده را در حضور معّلم آدابی است که نباید از دستورات معلم سرپیچی کند و صبر کند تا سخن گفتن او تمام شود! 

از کتاب هایی که علما آن ها را تألیف می کنند یاد می گیریم که در حضور معّلم یادگیرنده آدابی دارد از جمله اینکه از دستورات معّلم سرپیچی نکند و صبر کند تا از سخن گفتن فارغ شود! 

از کتاب هایی که دانشمندان آن را تألیف می کنند یاد گرفتیم که براي یادگیرنده در محضر معّلم آدابی است از جمله اینکه از اوامر معلم سرپیچی نکند و تا سخن گفتنش تمام نشده صبر کند! 

کتاب هایی که دانشمندان آن را تألیف می کنند به ما می آموزد که ُمتعّلم در محضر ُمعّلم باید آدابی را رعایت کند از جمله اینکه از اوامر او پیروي کند و صبر کند تا سخن گفتن را تمام کند! 
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عیِّن الّصحیح: «إذا أراَد اهللاُّ أن ُیغنی إنسانًا َجعل له القناعۀ فی ُکّل ُأموره !» - 37

هرگاه خداوند اراده کرد که انسانی بی نیاز شود، در همۀ کارهایش قناعت قرار داد!  

اگر خداوند بخواهد که شخصی بی نیاز گردد، برایش در همۀ امور، قناعت قرار خواهد داد! 

هرگاه خدا بخواهد که انسانی را بی نیاز گرداند، برایش در همۀ کارهایش قناعت قرار می دهد!

اگر خدا بی نیاز گرداندن شخصی را اراده کند، قناعت را در همۀ کارها قرار می دهد!

عّین األدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    - 38
« إن َتَتعّلم هؤالِء الطالباُت علَم اَألحیاِء َأحسن َیْکَتِشْفَن َأشیاَء مجهولًۀ أکثَر فی عالَِمنا.»

اگر این دانش آموزان زیست شناسی را یاد بگیرند چیزهاي ناشناختۀ زیادي را در جهان کشف می کنند.

اگر این دانش آموزان زیست شناسی را نیکوتر بیاموزند چیزهاي ناشناختۀ بیشتري را در جهانمان کشف می کنند.

این ها دانش آموزانی هستند که اگر زیست شناسی را خوب یاد بدهند چیزهاي ناشناخته ي بیشتري را در جهانمان روشن می کنند.

این ها دانش آموزانی هستند که اگر علم زیست را بهتر یاد بدهند چیزهاي مجهول بسیاري را در جهان روشن می کنند.

عیِّن الّصحیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:   - 39
«إن ُتریدوا أن ُتؤّثروا بسلوککم الَحَسن علی أصدقاءکم فاجتِنبوا الکبائر.»

اگر می خواهید با رفتار خوب خود بر دوستان اثر بگذارید از گناهان دوري می کردید.

اگر می خواستید که با رفتارهاي خوبتان بر دوستان خود اثربخش باشید پس از گناهان بزرگ دوري کنید. 

اگر بخواهید با رفتار خوبتان بر دوستانتان اثر بگذارید از گناهان بزرگ دوري کنید. 

اگر می خواهید که با رفتارهاي خوب بر دوستان خویش اثرگذار باید باید از گناهان کبیره خودداري کنید. 

عیِّن الخطأ: - 40

سألتنی معّلمتی حول الکائنات الحّیۀ: از معّلمم دربارة موجودات زنده سؤال کردم! 

أنتم إن تجتهدوا و تحاولوا َتنَجحوا: شما اگر بکوشید و تالش کنید موفق می شوید!

ثمانین فی المئۀ من موجودات العالم حشرات: هشتاد درصد از موجودات جهان حشره ها هستند! 

علماء التغذیۀ یقولون أّن الّلبن أفضل المواّد الغذائیۀ: کارشناسان تغذیه می گویند که شیر برترین مواد غذایی است! 

حرمت مراجعه به طاغوت و عدم تبعیت از عامل گمراهی انسان (شیطان) از کدام یک از آیات زیر دریافت می گردد؟ - 41

 اَلَم َتَر اِلی الَّذیَن َیزُعموَن اَنَُّهم ءاَمنوا بِما اُنزَل اِلَیَک و ما اُنِزَل ِمن َقبِلَک ... واُهللا َیعِصُمَک ِمن النِّاس انَّ اهللا ال َیهِدي الَقوِم الکافریَن

لمات َو َمن َیعِص اَهللا و َرسولََه َفقد َضلَّ َضالًال ُمبینًا اغوت ُیخِرجونهم ِمَن الّنور الی الظِّ  و الّذین َکَفروا اولیاؤُهُم الطُّ

بهره مندي انسان از هدایت معنوي که .................. والیت معنوي است، به درجۀ .................. و .................. بستگی دارد. - 42

نمونۀ - ایمان - عمل علّت - ایمان - عمل علّت - معرفت - تقوا نمونۀ - معرفت - تقوا

از نزول آیۀ تطهیر کدام پیام مستفاد نمی گردد؟ - 43

با توجه به این که اهل بیت معصوم اند سخن و عمل آنان معیار و مالك است. اگر مسلمانان از قرآن و عترت پیروي نکنند، گمراه می شوند.

عصمت حضرت علی، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین را اعالم می کند. ارادة خداوند بر دور کردن پلیدي و ناپاکی از اهل بیت است. 

با توجه به آیات قرآن کریم «انحصار والیت و سرپرستی مؤمنان» در نزد چه کسانی است و مسدود شدن همیشگی راه ضاللت در گرو عمل به کدام - 44
دستور الهی است؟

 «اهللا و الرسول و الذین آمنوا» - « ما ان تمسکتم بهما»   «کتاب اهللا عترتی اهل بیتی» - «ما ان تمسکتم بهما»  

 «اهللا و الرسول و الذین آمنوا» - «اال انه ال نبی بعدي»   «کتاب اهللا عترتی اهل بیتی» - «اال انه ال نبی بعدي»  

با توجه به آیات قرآن کریم «کسانی که براي حل مشکالت اجتماعی به طاغوت مراجعه می کنند» چه عاقبتی در انظارشان است؟ - 45

 «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت»   «یرید الشیطان یضلهم ضالًال بعیداً»  

 «بما انزل الیک و ما انزل من قبلک»   «فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین»  
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معصومیت از گناه و خطا براي پیامبران که همواره آنان الگوي عملی پیروان خود می شوند .................. - 46

معلول الطاف الهی به پیامبران است که چنان مقامی را به دنبال دارد.  نتیجۀ مراقبت خاص خداوند در گرفتاري ها و لغزش ها می باشد.

نتیجۀ مراقبت یک مانع بیرونی مانند فرشته از ارتکاب گناه است.  معلول اختیار آنان و مشاهدة حقیقت گناه و معصیت است. 

منشأ ویژگی عصمت در پیامبران چیست و خداوند در این باره می فرماید:  .................. - 47

مشاهدة حقیقت گناه و معصیت -  «انزلنا معهم الکتاب و المیزان»   مشاهدة حقیقت گناه و معصیت -  «اهللا اعلم حیث یجعل رسالۀ»  

گزینش و اصطفاي الهی -  «انزلنا معهم الکتاب و المیزان»   گزینش و اصطفاي الهی -  «اهللا اعلم حیث یجعل رسالۀ»  

قدرشناسی از پیامبر اکرم (ص) با اجراي چه امري امکان پذیر است و «اعتال و ارتقا بخشیدن به اعتقادات خویش» به چه منظوري باید انجام شود؟ - 48

اتحاد و همدلی - دفاع از مظلومان در سراسر نقاط جهان  اتحاد و همدلی - جلوگیري از اهانت و توهین به سایر مقدسات 

برخوردراي از عصمت - جلوگیري از اهانت و توهین به سایر مقدسات  برخورداري از عصمت - دفاع از مظلومان در سراسر نقاط جهان 

«پی بردن به معناي واقعی آیات قرآن»، «پرورش مؤمنان از طریق غیبی» و «فراگیري آیات قرآن» به ترتیب با کدام یک صورت می گیرد؟ - 49

تشکیل حکومت اسالمی - والیت معنوي - والیت معنوي تعلیم و تبیین تعالیم قرآن - والیت معنوي - تعلیم و تبیین تعالیم قرآن

تشکیل حکومت اسالمی - والیت معنوي - دریافت و ابالغ وحی تعلیم و تبیین تعالیم قرآن - والیت معنوي - دریافت و ابالغ وحی

چند جمله از جمالت زیر نادرست است؟  - 50
الف) الزمۀ جانشینی پیامبر، علم و معرفت کامل و عصمت از گناه و اشتباه است. 

ب) تشخیص عصمت براي انسان هاي عادي ممکن نیست؛ و فقط پیامبر (ص) و خداوند می توانند تشخیص دهند که چه کسی معصوم است. 
ج) امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم را برعهده دارد. 

د) نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا نه تنها از بین نرفته بود، بلکه افزایش هم یافت. 
هـ) حضرت فاطمۀ زهرا (س) جزء اهل بیت،عهده دار مقام امامت و داراي علم و عصمت کامل است.مسلمانان اختیاري است.

1234

نفی بردن داوري نزد طاغوت در کدام آیه قرآن ترسیم شده است؟ - 51

لْن َیْجَعَل اللَُّه لِلْکاِفِریَن َعَلى الُْمْؤِمِنیَن َسِبیًلا لََقْد َأْرَسلَْنا ُرُسَلَنا بِالَْبیَِّناِت

ُمَبشِِّریَن َو ُمنِْذِریَن لَِئّال َیُکوَن لِلنّاِس َعَلى اللِّه ُحجَّۀٌ  َألَْم َتَر ِإلَى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا

مسدود بودن راه گمراهی در کدام حدیث نبوي بیان شده است؟ - 52

حدیث جابر حدیث ثقلین حدیث منزلت حدیث غدیر

در حدیث جابر نام کدام دو امام معصوم هم نام و به صورت مشترك «حسن بن علی» و «محمد بن علی»  آمده است؟ - 53

امام دوم و امام یازدهم به  نام حسن بن علی - امام باقر و امام جواد به نام محمد بن علی

امام دوم و امام یازدهم به نام حسن بن علی - امام صادق و امام جواد به نام محمد بن علی

امام چهارم و یازدهم به نام حسن بن علی - امام باقر و امام جواد به نام محمد بن علی

امام چهارم و یازدهم به نام حسن بن علی - امام صادق و امام جواد به نام محمد بن علی

چرا پیروي از کالم و رفتار حضرت زهرا (سالم اهللا علیها) بر همۀ مسلمانان واجب بوده است و این موضوع درکدام آیۀ شریفه مطرح است؟ - 54

مقام امامت و اهل بیت ــ آیۀ تطهیر علم و عصمت کامل ــ آیۀ تطهیر   مقام امامت و اهل بیت ــ آیۀ والیت علم و عصمت کامل ــ آیۀ والیت 

الزمۀ بهره مندي انسان ها از والیت معنوي پیامبر (صلى اهللا علیه و آله و سلم) چیست و مطابق با این والیت کدام یک از موارد زیر میسر خواهد بود؟ - 55

درجۀ ایمان و عمل - مبارزه با ستمگران پیشروي در مسیر کمال و عبودیت - تصرف در عالم خلقت

درجۀ ایمان و عمل - تصرف در عالم خلقت پیشروي در مسیر کمال و عبودیت - مبارزه با ستمگران
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درچه موقع ممکن است اعتماد مردم به دین جلب شود و عصمت پیامبران الهی به سبب کدامیک است؟ - 56

عصمت پیامبر در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی - مشاهدة حقیقت گناه و معصیت و دوري از آن به اختیار

عصمت پیامبر در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی - مانع بیرونی که محافظ آنان از سوي خداست

عصمت پیامبر در دریافت و ابالغ وحی به مردم - مشاهدة حقیقت گناه و معصیت و دوري از آن به اختیار

عصمت پیامبر در دریافت و ابالغ وحی به مردم - مانع بیرونی که محافظ آنان از سوي خداست

اینکه اسالم، کامل ترین دین است و در همۀ امور زندگی مردم را هدایت می کند، دلیلی بر کدام موضوع پیرامون تداوم مسئولیت هاي پیامبر صلی اهللا - 57
علیه و آله پس از ایشان است؟

بطالن فرض پایان یافتن مسئولییت مرجعیت دینی پایان یافتن مسئولیت دریافت و ابالغ وحی

بطالن فرض سکوت قرآن و پیامبر در مورد مسئولیت ها پایان یافتنی نبودن مسئولیت والیت و حکومت

«سلب هدایت از مردم»، «ایجاد انحراف در تعالیم دین» و «گمراهی مردم» به ترتیب به دلیل عدم وجود عصمت پیامبر در کدام زمینه هاي رسالت است؟ - 58

اجراي احکام الهی - دریافت و ابالغ وحی - اجراي احکام الهی   دریافت و ابالغ وحی - دریافت و ابالغ وحی - تعلیم و تبیین دین 

دریافت و ابالغ وحی - اجراي احکام الهی - تعلیم و تبیین دین  دریافت و ابالغ وحی - تعلیم و تبیین دین - اجراي احکام الهی 

از آیۀ شریفۀ  «َأ لَم َتَر إلی الذیَن َیزُعُموَن َأنَُّهم آمنوا بما ُأنِزَل إلَیَک َو ما ُأنِزَل ِمن قبِلَک...»  کدام مفهوم، دریافت می شود؟ - 59

یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه اي بر پایۀ حق بنا کنند، الزم است که در جامعه، حکومتی وجود داشته باشد تا بر مردم به حق داوري شود.  

کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاري می کنند، اگر فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نباشد، طاغوت اند و پذیرش حکومت آن ها بر مسلمان حرام است.  

ولی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست به همین جهت اجراي هر قانون و پیروي از هرکس، هنگامی صحیح است که هیچ ارتباطی با حکومت هاي طاغوتی نداشته باشند.  

کسانی که گمان می کنند به آنچه از طرف خداوند نازل شده است و به آنچه پیش از آن نازل شده ایمان دارند، درحالی که به دستورات خداوند عمل نمی کنند و با شیطان همراهی
می کنند.  

ْغ َما ُأنِزَل إلیَک ِمْن ربَِِّک»  در سایۀ ویژگی مطرح شده در کدام عبارت قرآنی به دست آمده است؟ توانایی پیامبر اکرم (ص) در عمل به دستور  «بَلِّ - 60

ُسُل»   ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ  «لََعلََّک باِخٌع نَْفَسَک َأالَّ َیُکونُوا ُمْؤِمِنیَن»   «َوَما ُمَحمَّ

ُسِل»   ٌۀ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِریَن َو ُمْنِذِریَن لَِئالَّ َیُکوَن لِلنَّاِس َعَلى اهللاَّ  «لََقد َأرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َوَأنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن»   «ُرُسًال ُمَبشِّ

61 - Could you please stop .................. so much noise? I am trying to study for my exam tomorrow.

having made making to make to be making

62 - Maria just telephoned from Italy. I .................. to her a few minutes ago.

have spoken had spoken am going to speak spoke

63 - I have  .................. seen your brother. You may catch him if you run.   

recently already just yet

64 - We are good friends. We  .................. each other for a long time.

know have known knew will know

65 - Which word is different from the other ones?

have suggest include contain

66 - Choose the odd word out.

limit prevent avoid press

67 - Robert simply  .................. working in groups and avoided it whenever possible.

enjoyed disliked practiced suggested 
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68 - The old man’s favorite  .................. are watching football, hiking and gardening.

recreations destinations attractions additions

69 - Technology addicts do not like to ..................  people; instead, they prefer to be alone and spend lots

of their time working with their devices.

agree on socialize with provide for communicate into

70 - As soon as my son realized that we weren’t going to buy anything, his whole .................. changed.

manner pressure diet weight

71 - He finished his food and ordered another .................. .

habit drug serving sailing

72 - Mr. Steward  ..................  an offer for a job but he  ..................  what to do about it yet.

just received - didn't decide had just received - hasn't decide 

has just received - didn't decide  has just received - hasn't decided 

73 - I have to say that unfortunately your son is a physically well-developed teenager with the ..................

and mental level of a four-year-old.

scientific emotional healthy careful

74 - In addition to plants that are widespread here, this region is home to some plants .................. found

elsewhere in Britain.

orally sadly properly rarely

75 - As a child he sometimes .................. time away from the unhealthy air of Dublin with his mother’s

family in the Blackwater Valley.

attended fought retired spent

76 - Dun and Bradstreet .................. that businesses with fewer than 20 employees have only a 37
percent chance of surviving for four years.

prevent predict create produce

77 - The old method that you are reading about is ………………… used in modern laboratories.

suddenly loudly rarely fluently

78 - I am not a football fan, so I ………………… watch the matches on TV.

always usually generally rarely

79 - I am very tired these days. Actually, I .................. a day off work since September.

didn’t take am not taking don’t take haven’t taken

80 - Last summer, my family and I traveld to China. We .................. there to visit the Great Wall.

are going have gone went will go

در شکل مقابل دو زاویۀ  و  قائمه اند. مقدار  چقدر است؟ - 81ABx

1

2
3
–

√
2

3
3
–

√

4

3

3

2
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اندازه ي قاعده هاي یک ذوزنقه  و  واحد و طول پاره خطی که دو نقطه وسط قاعده ها را به هم وصل کند برابر  واحد است. فاصله ي نقطه ي تالقی - 82
دو قطر این ذوزنقه از وسط قاعده ي کوچکتر چقدر است؟

6912

3٫64٫24٫85٫4

، ارتفاع  رسم شده است. مساحت مثلث  چند برابر مساحت مثلث  در مثلث قائم الزاویه   اگر  - 83

است؟

( = )ABCÂ
π

2
AC = 2ABAHABCABH

3456

M
C

A

B

N

P

از نقطه ي  واقع بر امتداد ضلع  ، خطی رسم می کنیم تا اضالع  و  را به ترتیب در  و  قطع کند. مقدار  برابر - 84

کدام است؟

MBCACABNP×
BM

CM

CN

AN

BP

AP

AP

BP

AP

AB

BP

AB

در مثلث قائم الزاویه  چنانچه  ارتفاع وارد بر وتر باشد،  واسطه ي هندسی بین کدام دو پاره خط است؟ - 85

 و  و   و  و 

(∠A = )ABC90∘
AHAH

ABBHACCHBCBHBHCH

در مثلث متساوي االضالع به ضلع واحد مربعی محاط کرده ایم. طول ضلع این مربع کدام است؟ - 86

2 − 22
−−

√2 − 33
−−

√− 13
−−

√4 − 2 3
−−

√

در دو مثلث قائم الزاویه ي متشابه،  ، وتر و  ، با هم و   و  با هم متناظر می باشند. در این صورت کدام رابطه همواره درست است؟ - 87a
′

ab
′

bcc
′

+ = b + ca2 a 2′
b

′
c

′
a = b + ca

′
b

′
c

′
c =c

′ aa
′

bb
′

abc = a
′
b

′
c

′

h

4

3 1

h

10

6 2

 

در شکل زیر نسبت  به  کدام است؟ - 88h2h1

0٫81

1٫21٫4

از نقطه ي  وسط ضلع  از مثلث  خطی موازي با  رسم می کنیم تا نیمساز داخلی  را در نقطه ي  قطع کند. اگر  و  - 89

 ، اندازه ي  کدام است؟

MBCABCABÂNAC = 12

AB = 6MN

9346

اوساط اضالع یک چهارضلعی محدب را به هم وصل کرده ایم. مساحت چهارضلعی ایجاد شده چه کسري از مساحت چهارضلعی اولیه است؟ - 90

1
4

1
2

2
3

3
4

O

A

M
B C

در شکل مقابل، مساحت مثلث هاي  و  را به ترتیب  و  می نامیم. نسبت  کدام است؟ - 91ABC
Δ

OBC
Δ

SS
′OM

AM

S
′

S

−−−

√(
S

′

S
)2S − S

′

S

S
′

S

5

3 در شکل مقابل مساحت متوازي االضالع چند برابر مساحت مثلث بزرگتر است؟ - 92

7
16

15
32

9
16

17
32
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NN

DD

AA

BB MM CC

EE

در مثلث  ، پاره خط  موازي میانۀ  است. نسبت   کدام است؟ - 93(AB = AC)ABC
2

3
NDAM

AD

AE

4

9

5

9

2

3

4

5

B

AD
M

EC

، کدام است؟ ،  ،  و   ، اندازة  در شکل مقابل  - 94AB = 6BC = 8CD = 3=AE
⌢

CD
⌢

AM

2

2٫25

2٫5

2٫75

نقاط  و  در فاصله ي  واحدي از هم قرار دارند. چند نقطه در صفحه وجود دارد که از آن ها به فاصله ي  واحد قرار دارد. - 95

سه دو          یک           صفر         

AB84

x+8
33

18 3

2 x

با توجه به شکل زیر  کدام است؟ - 96x

2
5
2

4
9
2

S
S

S
S

1
2

3

4
در ذوزنقۀ شکل زیر نسبت مساحت مثلث شمارة یک و سه برابر  واحد است، حاصل  کدام است؟ - 974

+S1 S3

+S2 S4

3
2

3
4

5
2

5
4

CD

A

B

E

D΄

در شکل زیر نسبت محیط دو مثلث  و  برابر   است. اگر  نیمساز زاویۀ  و  و  باشد، آن گاه - 98

طول  کدام گزینه است؟

A EC
Δ

ABC
3
5

ADAAD = a + 5D = a + 1D′

AD

20
5
3

5
20
3

H

D
B C

A

، کدام ، طول اضالع قائم  و  است. نسبت مساحت هاي دو مثلث قائم الزاویه  و  در مثلث قائم الزاویۀ  - 99
است؟

ABCAB = 3
−−

√AC = 2HCDABD

3
7

4
7

16
21

8
9
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d

d

A D

CB  

در شکل،  و  مساحت مثلث  برابر با  واحد مربع است. اگر  و فاصلۀ  از  برابر - 100

با  واحد باشد، محیط مثلث  چند واحد است؟

d||d ′ABC5BC = = = =
AC

2
AB

3
DC

4
BD

5
CBD

2ABC

4٫59

126

نقطۀ  خارج خط  و به فاصلۀ  واحد از آن قرار دارد. اگر  رأس یک مثلث متساوي الساقین و قاعدة آن منطبق بر خط  باشد و مساحت این - 101

مثلث  باشد، طول ساق آن چقدر است؟

Ad4Ad

8

5
−−

√2 5
−−

√3 5
−−

√6

خط فرضی  و دو نقطۀ  و  را در یک صفحه در نظر بگیرید، به گونه اي که دو نقطۀ  و  در دو طرف خط  قرار داشته باشند. می خواهیم - 102

مثلثی متساوي الساقین به قاعدة  و رأس سوم روي خط  رسم کنیم. حداقل چند جواب براي رسم این مثلث وجود دارد؟

نامتناهی صفر

lABABL

ABL

13

کدام گزینه همواره درست نیست؟ - 103

همۀ اعداد اول دو رقمی فردند؟ 

هر چهارضلعی که قطرهایش برابر باشند، مستطیل است. 

اگر در مثلثی سه ضلع برابر باشند، آن گاه سه ارتفاع مثلث برابرند. 

اگر در یک چهارضلعی اضالع روبه رو موازي باشند، در این صورت زاویه هاي روبه رو باهم برابرند. 

در مثلث  روي  و بین  و  روي  و بین  و  قرار دارد. در کدام حالت دو مثلث  و  متشابه اند؟ - 104E ،ABCABAF ،BACACABCAEF

EB = 5 ،AF = 2 ،FC = 6 ،AE = 3EB = 10 ،AF = 4 ،FC = 6 ،AE = 6

EB = 3 ،AF = 7 ،FC = 2 ،AE = 10EB = 4 ،AF = 12 ،FC = 8 ،AE = 6

 

در ذوزنقۀ شکل مقابل  کدام است؟ - 105x

55٫5

4٫54
2
3

M
d d

q2q1

میدان حاصل از دو بار  و  در نقطه  برابر  است، اگر بار  حذف شود میدان در  برابر  می گردد. چه رابطه اي بین  و  - 106
وجود دارد؟

q1q2MEq1M−2Eq1q2

= 6q2 q1= 6q1 ∣∣q2 ∣∣= 12q1 q2= 12q1 ∣∣q2 ∣∣

q1= 6μC+

q2= 6μC+

5cm

5cm

O
6cm 8cm

q3= 3μC+ q 4= 27μC-

بارهاي الکتریکی  مطابق شکل روبه رو قرار گرفته اند. بار الکتریکی  را چند سانتی متر و در کدام جهت جابجا کنیم، تا میدان حاصل - 107

از بارها در نقطه ي  برابر صفر شود؟

 سانتی متر به راست سانتی متر به چپ

 سانتی متر به راست سانتی متر به چپ

, , ,q4 q3 q2 q1q4

O

44

1010
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دو بار الکتریکی نقطه اي  و  در فاصله ي یک متري از هم قرار دارند. اگر در نقطه اي بین دو بار و به فاصله ي  سانتی متري از بار  - 108

 ، میدان الکتریکی حاصل از دو بار برابر باشند، نسبت اندازه ي دو بار الکتریکی  کدام است؟

−Q1+Q240

−Q1( )
Q2

Q1

1٫251٫52٫252٫5

دو بار الکتریکی نقطه اي   و   در فاصله ي  از هم قرار دارند و به هم نیروي دافعه وارد می کنند. چند درصد از بار   را به  - 109
منتقل کنیم تا در همان فاصله، نیروي دافعه ي بین بارهاي الکتریکی بیشینه شود؟

q1= 2q2 q1rq2q1

15254050

دو بار الکتریکی نقطه اي  و  درفاصلۀ  سانتی متري هم قرار دارند. بار الکتریکی  را درنقطه اي قرار داده ایم و هر سه - 110

بار الکتریکی به حالت تعادل درآمده اند. بار الکتریکی  چند میکروکولن است؟

+2μC+8μC30q

q

−
8
9

8
9

−
16
9

16
9

خازن مسطحی را پس از پر شدن، از باتري جدا می کنیم. اگر بدون اتصال صفحات آن، دو صفحه را از هم دور کنیم، ظرفیت و اختالف پتانسیل بین - 111
دو صفحه به ترتیب (از راست به چپ) چگونه تغییر می کنند؟

افزایش - کاهش کاهش - افزایش کاهش - کاهش افزایش - افزایش

A

B

میله منفی را به جسم رسانا نزدیک می کنیم، در طول نزدیک شدن میله به جسم کدام گزینه درست است؟ - 112

هر سه گزینه می تواند درست باشد.

>VB VA>VA VB

=VA VB

B A+++++++
++
+
+

در شکل زیر، کره اي با بار مثبت، روي پایۀ عایقی قرار دارد. شخصی در میدان الکتریکی حاصل از این کره، ذرة باردار مثبت را با سرعت ثابت در - 113

راستاي افقی از نقطۀ  تا  جابه جا می کند. اگر کار شخص در این میدان  و کار نیروي حاصل از میدان  و اختالف پتانسیل الکتریکی 

 باشد، کدام رابطه درست است؟

،  و   ،  و  

،  و   ،  و  

BAWW ′

− = ΔVVA VB

W < 0> 0W ′ΔV > 0W < 0> 0W ′ΔV < 0

W > 0< 0W ′ΔV > 0W > 0< 0W ′ΔV < 0

سه ذرة باردار  و  مطابق شکل زیر در سه رأس مربعی ثابت شده اند. اگر  باشد، بار  چقدر باشد که بار  در حالت - 114
تعادل باشد؟

q1q3= = −5μCq1 q3q2q4

−10 2
−−

√10 2
−−

√

−5 2
−−

√5 2
−−

√

کرة رسانایی که داراي بار الکتریکی است روي پایه عایقی قرار دارد. اگر این کره توسط یک رشته سیم مسی به زمین متصل شود، بار الکتریکی از - 115
کره به زمین منتقل می شود. در این صورت پتانسیل الکتریکی کره، قبل و بعد از اتصال به زمین به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

منفی، صفر مثبت، مثبت    مثبت، منفی      مثبت، صفر
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F A

B C
10cm

8cm

 

در شکل داده شده، برآیند نیروهاي الکتریکی وارده از طرِف  و  بر بار  ، برابر با بردار  می باشد، که موازي با ضلع  می باشد. بار  - 116

 چند میکروکولن و چگونه تغییر کند تا برآیند نیروهاي الکتریکی وارده از طرف بار  و  بر  بدون تغییر اندازه،  دوران کند؟ (ثابت = 

(

 افزایش یابد.  کاهش یابد.

 کاهش یابد. افزایش یابد.

qBqCqAF ⃗ BC

qCqBqCqA90∘

qB

( = μC , = −3μC)qB
3

4
qA

μC
7
9

μC
25
9

μC
7
9

μC
25
9

- بار الکتریکی نقطه اي  و  و نیز  بر یک خط قرار دارند، به طوري که برآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر 117

بارهاي  و  صفر است. در این صورت برآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار  از طرف بارهاي  و  چگونه است؟

مخالف صفر است.  صفر است. 

بستگی به مکان بار  و نیز مقدار و عالمت بار  دارد.  فقط بستگی به مقدار و عالمت بار   دارد. 

3= −30μCq1= 20μCq2q3

q1q2q3q1q2

q3q3q3

45°

m
+ q

مطابق شکل یک آونگ الکتریکی باردار در میدان الکتریکی یکنواخت و افقی به بزرگی  در حال تعادل است. میدان الکتریکی چند درصد تغییر - 118

کند تا زاویۀ نخ با راستاي قائم،  شود؟ 

E

53∘
(tan = )53∘ 4

3
33233040

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

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

AB= 108μCqA= QqBx= −3cmxA= 4cmxB

C20μCyy = 3cmCxQ

144 2√64 2√25 2√125 2√

d

d
d

d d
d

d
d

d

d d

d

d
d

چند میدان الکتریکی از میدان هاي رسم شده یکنواخت هستند؟ - 120

1

2

3

4

 

در شکل مقابل اگر بار  در جابه جایی در میدان الکتریکی یکنواخت، از  تا  جابه جا شود، انرژي پتانسیل آن چه مقدار و چگونه تغییر - 121
می کند؟

 ، کاهش می یابد.  

 ، افزایش می یابد.

  ، کاهش می یابد.  

  ، افزایش می یابد.  

+6μCAB

90μJ

90μJ

72μJ

72μJ
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A B

k

الکتروسکوپ  به وسیلۀ میله چوبی که با پارچۀ پشمی مالش داده شده است و الکتروسکوپ  به وسیلۀ شیشه اي که با پارچۀ کتان مالش داده شده - 122
است، از روش تماس باردار شده اند و ورقه هاي آن باز هستند. اگر الکتروسکوپی که داراي بار منفی است، بار کمتري از الکتروسکوپ دیگر داشته باشد،

پس از بستن کلید  کدام گزینه نمی تواند رخ دهد؟ (در سري تریبوالکتریک به ترتیب شیشه، پشم، چوب، پارچه کتان از انتهاي مثبت سري به انتهاي منفی
سري مرتب هستند.)

ورقه هاي الکتروسکوپ  کمتر از حالت قبل از بستن کلید، شده ولی باز می مانند.

، مثبت می شود. بار هر دو الکتروسکوپ  و 

ورقه هاي الکتروسکوپ  می تواند کمتر، بیشتر یا هم اندازه با حالت اولیه باز بماند.

ورقه هاي الکتروسکوپ  می تواند کمتر، بیشتر یا هم اندازه با حالت اولیه باز بماند.

AB

k

B

AB

B

A

+
+
+
+

++++ α

β

در شکل روبه رو الکتروسکوپ به تدریج به آونگ نزدیک می شود. زاویه  و  چگونه تغییر می کند. (آونگ بدون بار است) - 123

کاهش - افزایش 

کاهش - ثابت 

کاهش - کاهش

ثابت -ثابت

αβ

بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات یک خازن تخت  و ثابت دي الکتریک  می باشد، چگالی سطحی بار الکتریکی کدام است؟  - 1242 × 106 N

C
8

( = )ε0 10−11 F

m

2 × 10−53 × 10−516 × 10−516 × 10−7

کدام یک از موارد زیر به درستی بیان نشده است؟ - 125

در یک دستگاه منزوي قبل و بعد از تماس دو جسم رسانا مجموع دو بار این جسم با هم برابر می باشد. 

در روش مالش، هم رسانا و هم نارسانا را می توان باردار کرد. 

اگر یک میله پالستیکی باردار را به خرده کاغذهایی نزدیک کنیم، مولکول هاي کاغذ بر اثر القا قطبیده می شوند.

نوع باري که یک جسم در اثر مالش با جسم دوم پیدا می کند به جنس جسم دوم بستگی ندارد. 

 

، در میدان الکتریکی یکنواخت  شکل زیر چند ولت است؟ اختالف پتانسیل بین دو نقطۀ  و  که  - 126ABAB = 20cmE = 500
N

C

5050 3
−−

√

100 3
−−

√100

دو بار ناهمنام و هم اندازه به یکدیگر نیروي  وارد می کنند، چه درصد از یکی از بارها را برداریم و به بار منفی بدهیم تا نیروي بین آن ها در همان - 127

فاصلۀ قبلی  برابر شود؟

F

1
9

9373366
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AB
+

پایه عایق

بار ذره اي مثبت ساکن را از نقطۀ  به نقطۀ  حرکت داده و در آن جا نگه می داریم. کدام گزینه صحیح نیست؟ - 128

پتانسیل الکتریکی افزایش می یابد.

کار انجام شده روي بار منفی است. 

انرژي پتانسیل الکتریکی کاهش می یابد.

کار میدان الکتریکی مثبت است. 

AB

در یک میدان الکتریکی یکنواخت، ذرة باداري را در نقطه اي به پتانسیل الکتریکی  از حال سکون رها می کنیم. اگر ذره فقط تحت تأثیر - 129

میدان الکتریکی به نقطه اي به پتانسیل الکتریکی  برسد و انرژي جنبشی آن  میلی ژول افزایش یابد، بار الکتریکی ذره چند میکروکولن
است؟

= 30VV1

= 80VV22

8040−40−80

خازن شارژ شده اي را از مولد جدا می کنیم و در حالتی که بار الکتریکی آن ثابت می ماند. عایقی که بین صفحات خازن را پر کرده، خارج می کنیم. - 130

kاگر ثابت دي الکتریک عایق  باشد، ظرفیت، اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو صفحۀ خازن و انرژي آن به ترتیب چند برابر می شوند؟ = 2

2, 2,
1
2

, , 21
2

1
2

2, 2, 2, 1, 21
2

نقش مایع شفاف کرة چشم، می تواند کدام باشد؟ - 131

هدایت بدون شکست نور به شبکیه تغذیۀ شبکیه و صلبیه حفظ کرویت چشم جمع آوري مواد دفعی

کدام گزینه می تواند جملۀ زیر را به درستی تکمیل کند؟ (با تغییر)  - 132
براي ساخته شدن ماهیچه هاي دو سر بازوي انسان، ..................  

الف) به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می باشد. 
ب) مجموعه اي از تارها در یک غشا پالسمایی قرار می گیرند. 

ج) فقط به حضور تارهاي ماهیچه اي تند نیاز می باشد. 
د) شبکۀ آندوپالسمی اطراف هر تارچه را احاطه می کند.

ج ـ د ج ـ ب الف ـ د الف ـ ب

در شرایط طبیعی براي انقباض ماهیچه اي مخطط کدام زودتر از بقیه روي می دهد؟ - 133

تجزیۀ  درون سارکومر آزاد شدن کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی

آزاد شدن ناقل ها از پایانه هاي عصبی ورود کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی  

ATP

چند مورد داراي گیرنده هاي شیمیایی می باشند؟ گیرنده هاي ..................   - 134
الف) فشار خون در دیوارة رگ ها       ب) موجود در سقف حفرة بینی       ج) موجود در موهاي روي پاي مگس 

د) میزان اکسیژن در آئورت               هـ) فشار در پوست               و) چشایی روي زبان

4321

کدام جمله در ارتباط با چشم انسان نادرست می باشد؟ - 135

اولین همگرایی نور با گذشتن از بخش جلویی خارجی ترین الیۀ چشم صورت می گیرد.

در شبکیه گیرنده هاي نوري که بخش «محل قرار گیري مادة حساس به نور» آنها طویل است و حساسیت باالیی به نور دارند.

گیرنده هاي نوري با حساسیت کم نسبت به نور به مقدار کم در لکۀ زرد وجود دارند.

اعصاب پاراسمپاتیک و سمپاتیک به ترتیب سبب تنگ و گشاد شدن مردمک می شوند.
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بویاییلب

بیناییلوب نخاع

هاي مخنیمکرهمخچه

بویاییعصب

در تصویر نمایش داده شده از مغز ماهی، چند مورد از نام گذاري ها نادرست است؟ - 136

1

2

3

4

 

چند مورد از گیرنده هاي زیر با مواد شیمیایی تحریک می شوند؟ - 137

2

3

4

5

تراکم استخوان .................. کاهش می یابد. - 138

با اضافه شدن وزن و مصرف دخانیات با ترشح بعضی هورمون ها و مصرف هر نوشیدنی

پس از تولد با افزایش سن همانند استحکام استخوان در محیط بی وزنی

ممکن نیست .................. - 139

در بافت استخوانی فشرده، هیچ نوع مغز استخوانی دیده شود. به طور کلی تراکم تودة استخوانی زنان و مردان با هم تفاوت داشته باشد.

در سن رشد تخریب بافت استخوانی دیده شود. در مادة زمینه اي استخوان،  ماده آلی دیده شود.

با حذف یا برداشتن .................. ممکن نیست .................. - 140

معده - مغز زرد استخوان به قرمز تبدیل شود. تاالموس - صداهاي مختلف شنیده شود.

مایع مفاصل - حرکات استخوان ها نسبت به هم بیشتر شود.  جاذبۀ زمین - تراکم استخوانی کاهش یابد.

کدام عبارت در رابطه با ماهیچۀ دو سر در بازو به درستی بیان شده است؟ - 141

این ماهیچه داراي دو زرد پی در اتصال با زند زبرین است. 

در اطراف هر تارچۀ این ماهیچه، بافت پیوندي رشته اي وجود دارد.

هنگامی که ساعد نسبت به بازو رو به عقب حرکت می کند، سارکومرها به طول طبیعی خود بر می گردند.

در دو محل در این ماهیچه، غالف هاي پیوندي به صورت طنابی محکم در آمده اند.

با اتصال ناقلین عصبی به گیرنده هاي خود در سطح سلول ماهیچه اي، .................. - 142

یون هاي کلسیم با انتقال فعال به شبکۀ آندوپالسمی می روند.  

یون هاي کلسیم در جهت شیب غلظت از شبکۀ آندوپالسمی به سیتوپالسم می آیند.  

کانال هاي یونی روي غشا سلول پس سیناپس بسته می شود. 

ناقلین عصبی در جهت شیب غلظت از طریق کانال هاي روي سطح سلول پس سیناپس وارد سلول می شوند. 

16

تجربی - 30511

ام اس بوك



در زمانی که میزان اکسیژن ذخیره رنگ دانه قرمز تارهاي ماهیچه اي، کاهش می یابد .................. - 143

به دنبال آن، فعالیت سلول هاي ماهیچه اي شدید شده و همراه با درد و گرفتگی ماهیچه هاست.  

سلول با تجزیۀ کامل گلوکز، کمبود نیاز به  خود را جبران می کند.

با تجزیۀ اسیدهاي چرب، سوخت الزم براي انقباض ماهیچه ها فراهم می شود.

میزان هورمون اریتروپویتین افزایش می یابد.

ATP

کدام جمله نادرستی را بیان می کند؟ - 144

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

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

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

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

کدام گزینه جملۀ  نادرستی را بیان می کند؟ - 145

بخشی از چشم که در پیر چشمی دچار کاهش انعطاف پذیري می شود، در جلوي خود مایع ودر پشت خود ماده اي ژله اي دارند. 

صلبیه در پشت چشم به بافت پیوندي اطراف عصب بینایی متصل می شود. 

در نقطۀ کور یاختۀ عصبی وجود ندارد اما در این ناحیه می توان سرخرگ دید.

گیرنده هاي نور با کمک نوعی مادة ویژه وتحت تاثیر نورتحریک می شوند. 

چند مورد از موارد زیر، در مغز قرار دارند؟  - 146
الف- جسم یاخته اي نورون حسی بویایی 

ب-محل سیناپس بین نورون هاي حسی بویایی با نورون بعدي  
ج-پیاز بویایی

هیچ کدام از موارد در مغز نمی باشد . سه مورد دو مورد یک مورد

در اسکلت انسان، بخش محوري .................. بخش جانبی  ..................  - 147

برخالف - در ذخیره کلسیم و فسفات نقش دارد. برخالف – از نخاع و شش ها محافظت می کند.  

همانند – در صحبت کردن نقش دارد.   همانند – داراي استخوان دراز با مفصل متحرك  است.

کدام مورد دربارة گیرنده هاي حسی جانوران درست است؟  - 148

دندریت هاي چند گیرندة حسی تشخیص مزه درون یک موي حسی قرار دارند. 

گیرنده هاي صدا در جیرجیرك مجاور دورترین مفصل پا نسبت به بدن قرار گرفته اند.

هر جانوري که چشم مرکب دارد، قادر به دریافت پرتوهاي فرابنفش است.  

هر ماري در تاریکی قادر به تشخیص شکار زنده در اطراف خود است.

کدام عبارت در مورد گوش انسان درست است؟  - 149

استخوان گیجگاهی نقشی در حفاظت از گوش بیرونی ندارد.  

استخوان سندانی از انتهاي پهن تر خود به استخوان رکابی متصل می شود.

با لرزش مایع درون بخش حلزونی، مادة ژالتینی را به یک طرف خم می کند و با خم شدن مژك ها، گیرنده هاي تعادل، تحریک می شوند. 

گیرنده هاي مژك دار مجاري نیم دایره، فقط در اتساعات دو انتهاي مجاري وجود دارد. 

وقتی شبکیه عقب تر از محل همگرایی پرتوهاي نور باشد، شخص مبتال به .................. است و نیاز به عدسی .................. دارد. - 150

نزدیک بینی - همگرا  دوربینی - واگرا  دوربینی - همگرا  نزدیک بینی - واگرا 
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نور براي ورود به چشم، در رسیدن به لکۀ زرد در چند مورد از موارد زیر دچار شکست می شود؟  - 151
الف) زاللیه      ب) قرنیه           ج) عنبیه          د) مردمک        هـ) زجاجیه         ز) شبکیه           ي) عدسی

  6534

لوب هاي بویایی مغز آدمی  .................. - 152

در سمت عقب مغز با لیمبیک در تماس است.  محل دومین سیناپس در مسیر بویایی پس از گیرنده هاي بویایی است. 

در سطح پشتی مغز دیده می شوند. با بخشی از مغز در تماس است که با هیپوتاالموس نیز تماس دارد. 

کدام مورد میتواند جملۀ زیر را تکمیل کند؟ «گیرندههاي فشار در پوست ..................» - 153

داراي پوشش چند الیه اي از یاخته هایی است که فضاي بین یاخته اي آنها بسیار کم است. 

نمی تواند در بین یاخته هاي چربی مشاهده شود. 

اگر در معرض محرك ثابت قرار گیرند، پیام کمتري به مغز ارسال می کنند.

نسبت به بقیۀ گیرنده ها به بافت پوششی سطح پوست، نزدیک ترند.

محل قرارگیري کدام عضله کنار استخوان مجاورش، درست نوشته نشده است؟ - 154

توام پشت درشت نی  سینه اي پشت جناغ  چهارسر روي ران  دلتایی روي کتف

گروهی از اعصاب محیطی دستگاه عصبی انسان در انقباض یاخته هاي ماهیچۀ شعاعی الیۀ میانی چشم انسان نقش دارند؛ کدام عبارت درمورد این - 155
گروه از اعصاب به درستی بیان شده است؟

در انقباض همۀ عضالت داخل کرة چشم انسان نقش دارند.

انقباض غیرارادي تارهاي ماهیچه اي تند و کند را تنظیم مى کنند.

در شرایطی که حالت آرامش در بدن غالب است، این یاخته ها را به انقباض درمى آورند.

فقط شامل نورون هایی هستند که تعداد زیادي دندریت کوتاه از جسم یاخته اي آن ها خارج شده است.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 156
«در ساختار خط جانبی ماهی ها، .................. »

مژك ها در هر یاختۀ مژك دار، اندازه هاي متفاوتی دارند.

از هر یاختۀ مژك دار عصب حسی خط جانبی خارج می شود.

پوشش ژالتینی، مژك هاي یاخته هاي مژك دار را احاطه کرده است.

اندازة هسته هاي یاخته هاي مژك دار و هسته هاي یاخته هاي پشتیبان با هم متفاوت است.

- در چشم با توجه به شکل مقابل چند عبارت زیر در مورد بخش «الف» صحیح است؟  157
الف) ضمن تجزیۀ گلوکز در سلول هاي آن، دي اکسیدکربن و انرژي تولید می شود. 

ب) جزء الیۀ میانی چشم است و توسط زاللیه تغذیه می شود. 
ج) یاخته هاي آن با آکسون دستگاه عصبی خودمختار سیناپس برقرار می کند. 

د) در دقت و تیزبینی و تحریک گیرنده هاي نوري نقش دارد.

4 123

چند عبارت جملۀ روبه رو را به درستی تکمیل می نماید؟ «همۀ سلول هاي ماهیچه اي موجود در الیه میانی چشم .................. »  - 158
الف) با تنگ و گشاد کردن مردمک میزان نور ورودي به چشم را تنظیم می کنند. 

ب) با انقباض و استراحت خود قطر عدسی را تغییر می دهند و سبب تشکیل تصویر روي شبکیه می گردند. 
ج) تحت تأثیر اعصاب خودمختار قرار می گیرند. 

د) در تحریک گیرنده هاي نوري موجود در شبکیه نقش دارند.

1234
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کدام گزینه جملۀ مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ «در یاخته هاي ماهیچۀ .................. زمانی که  .................. » - 159

دیافراگم ـ خط  به میوزین نزدیک می شود، دیافراگم مسطح شده و خون بیش تري وارد دهلیز راست می شود.

میوکارد بطن ها ـ کلسیم شبکه آندوپالسمی کاهش می یابد، فشار سرخرگ ها افزایش پیدا می کند.

ماهیچۀ دلتایی ـ دو خط  از هم دور می شوند، طول رشته هاي پروتئینی نازك تغییر نمی کند.

دیافراگم ـ بر مقدار کلسیم شبکۀ آندوپالسمی افزوده می شود، هواي جاري وارد حبابک ها می شود.

Z

Z

چند مورد از موارد زیر جملۀ مقابل را تکمیل می کند؟ «در یاخته هاي ماهیچه اي دو سر بازو زمانی که  .................. »  - 160

الف) خط  به میوزین نزدیک می شود، طول رشته هاي نوار روشن کوتاه می شود. 
ب) نوار روشن کوتاه می شود، از کلسیم درون شبکه آندوپالسمی کاسته شده است. 

ج) کلسیم با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی بازگردانده می شود، طول نوار تیره تغییر نمی کند. 

د) سرهاي رشته هاي میوزین به اکتین متصل می شوند، بر مقدار تولید  افزوده می شود.

Z

ADP

1234

در رابطه با نورون ها نمی توان گفت  .................. - 161

محل ورود و خروج رشته هاي دندریت و آکسون می تواند یکسان باشد.

هر نورون به دنبال اثر محرك حسی، پیام عصبی تولید می کند.

بخشی از نورون که محل سوخت و ساز می باشد، عایق بندي نشده است.

نورون حرکتی برخالف نورون حسی با بیش از یک نوع سلول می تواند سیناپس بدهد.

چند مورد از عبارات زیر جمله ي زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 162
«بخشی از سیستم عصبی مرکزي که .................. ممکن نیست  ..................  » 

الف) باالي مغز میانی قرار دارد – در انعکاس عقب کشیدن دست نقشی داشته باشد. 
ب) زیر بصل النخاع قرار دارد – در پردازش اطالعات حسی ناشی از حواس ویژه نقش داشته باشد. 

ج) در پشت بطن چهارم قرار دارد – در پردازش اطالعات حرکتی که به قشر مخ می رود، نقش داشته باشد. 
د) با پیاز بویایی در ارتباط است – با مرکز پردازش اولیه اغلب اطالعات حسی در ارتباط باشد.

4321

گیرنده هاي حسی، همگی  .................. - 163

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

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

چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟   - 164
همۀ ماهیچه هاي داخلی کره چشم، ..................  

الف) در ساختار خود سارکومر ندارند.                ب) در تشکیل تصویر روي شبکیه نقش دارند. 
ج) استوانه اي شکل و داراي انشعاب می باشند.    د) در تماس با زجاجیه می باشند.

1234

چند جمله در مورد اندام داراي سخت ترین نوع بافت پیوندي درست می باشد؟  - 165
الف) بخشی از آن در تولید یاخته هاي موثر در هدایت گازهاي تنفسی نقش دارد. 

ب) در انتقال امواج مکانیکی از گوش بیرونی به گوش درونی نقش دارد. 
ج) در ذخیره سازي نوعی ماده معدنی جهت انجام واکنش هاي ضروري بدن نقش دارد. 

د) در هر قطعه آن، بیش از یک نوع بافت اصلی مهره داران دیده می شود.

3241
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عبارت نادرست را مشخص کنید. - 166

هر تارچه در تماس مستقیم با غالفی از بافت پیوندي محکم است که در انتهاي ماهیچه، زردپی را شکل می دهد.

پیش از نزدیک شدن دو خط  یک سارکومر، پروتئین هاي موثر در انقباض بر اثر دریافت موج تحریکی، تغییر شکل می یابند.

در مرحله توقف انقباض، همانند مرحله شروع آن، سطح انرژي  سلولی کاهش می یابد.

در انقباض هاي طوالنی، مولکول هایی که در غشاي سلولی یافت می شوند، در تامین انرژي نقش مهم تري از بقیه برعهده دارند.

Z

ATP

دریک انسان ایستاده، مرکزي عصبی که  ..................؛ می تواند در ..................  نقش داشته باشد. - 167

دقیقًا باالي مرکز تنظیم دماي بدن قرار دارد - ارسال پیام عصبی به برخی اندام هاي حسی بدن

مجاور پایین ترین بخش مغز قرار دارد - درك تصاویر و اصوات موجود در محیط، مستقیمًا

پیوسته از ماهیچه هاي اسکلتی و مفاصل پیام دریافت می کند -  تنظیم مقدار نیروي وارد شده به دیوارة آئورت

Pبا عملکرد تنظیمی خود مانع ورود لقمۀ غذا به ناي می شود - تنظیم فاصلۀ میان امواج  در نوار قلب نوزاد نیز

کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با گیرنده هایی که دستگاه عصبی همواره از آن ها اطالعات دریافت می کند، نادرست نمی باشد؟ - 168

فقط در پوست و سرخرگ ها دیده می شوند.

داراي انتهاي دندریتی پوشیده شده با بافت پیوندي هستند.

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

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

می توان گفت، در همۀ .................. - 169

نورون هاي حسی، رشته اي که پیام را به جسم یاخته اي وارد می کند، طویل تر از رشتۀ خارج کنندة پیام از این بخش است. 

یاخته هاي بافت عصبی، تعداد کانال هاي نشتی پتاسیمی بیشتر از تعداد کانال هاي نشتی سدیمی است.  

مواقعی که یک نورون فعالیت عصبی ندارد، یون پتاسیم همانند یون سدیم، به یاخته وارد می شود.  

رشته هاي عصبی میلین دار، سرعت هدایت پیام عصبی بیشتر از رشته هاي فاقد میلین است.

کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟  - 170
«در واحدهاي تکراري تارچۀ یک عضله دلتایی، رشته هایی متشکل از اجزاي کروي شکل وجود دارد این رشته ها در هنگام  .................. »

استراحت، در بخشی از نوار تیره یافت می شوند. انقباض از وسعت نوار روشن می کاهند.

استراحت، از طریق سرهاي خود، از نوعی رشته هاي پروتئینی جدا می گردند. انقباض، به رشته هاي مشابه خود نزدیک می شوند.

نام ترکیبی با فرمول:  کدام است؟ - 171

 -ایزوپروپیل –  – متیل هگزان  – اتیل –  ,  – دي متیل هگزان - اتیل –  ,  – دي متیل هگزان - متیل –  – ایزوپروپیل هگزان

C − − − − C − CH3 CH

CH3
|

CH
|

C −CH2 H3

CH

CH3
|

H2 H3

3432443534

آرایش الکترونی  به  .................. مربوط است که یک  .................. است و در گروه  ..................  جدول دوره اي جاي دارد. - 172

 - عنصر واسطه -   - کاتیون عنصر واسطه - 

 - عنصر واسطه -  - کاتیون عنصر واسطه - 

Ar]3 4[18 d8 s2

Ni2810C29 u2+2

Ni2818C29 u2+9

واکنش پذیري عنصرها در گروه اول جدول دوره اي عناصر از  .................. و در گروه  از  .................. افزایش می یابد به طوري که فعال ترین فلز - 173
در  ..................  و فعال ترین نافلز در  .................. جاي دارد.

پایین به باال – باال به پایین – باالي گروه اول – پایین گروه  باال به پایین – پایین به باال – پایین گروه اول – باالي گروه 

باال به پایین – پایین به باال – باالي گروه اول – پایین گروه  پایین به باال – باال به پایین – پایین گروه اول – باالي گروه 

17

1717

1717
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) سولفات، می توان  گرم فلز مس با خلوص  از واکنش چند گرم نمونۀ ناخالص آلومینیم با خلوص  با مقدار کافی محلول مس ( - 174

به دست آورد؟   

  

67٫5%II6032%

Cu = 64 , Al = 27 : g ⋅ mol−1

2Al(s) + 3CuS (aq) → A (aq) + 3Cu(s)O4 l2(S )O4 3

581016

تفاوت جرم مولی بنزن با نفتالن برحسب گرم کدام است؟  - 175

(H = 1,C = 12 : g ⋅ mo )l−1

50405242

اگر عنصر  در گروه  و تناوب چهارم جدول جاي داشته باشد، کدام عبارت ها دربارة آن نادرست است؟  - 176

الف) عدد اتمی آن برابر  است.

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

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

پ و ت ب و ت الف و پ الف و ب

A14

34

14

5
3

چه تعداد از مطالب زیر در مورد اسکاندیم درست است؟   - 177

) به شمار می آید.   الف) نخستین عنصر واسطه (دستۀ 
ب) در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد. 

پ) یون پایدار آن به آرایش گاز نجیب آرگون می رسد. 
ت) تنها عنصر واسطۀ تناوب چهارم است که یک نوع کاتیون تک اتمی تشکیل می دهد.

d

1234

چه تعداد از محلول هاي زیر را می توان در ظرفی از جنس فلز مس نگهداري کرد؟ - 178

الف)                                         ب)  

پ)                                          ت) 

ZnSO4FeCl3

AgNO3CaCl2

1234

با توجه به این که اتم عنصر  از دورة سوم با اتم هاي  و  ترکیب هاي یونی با فرمول  و  تشکیل می دهد و اتم عنصر  هم دورة - 179

آن، با اتم هاي  و  ترکیب هاي یونی با فرمول  و  تشکیل می دهد، کدام گزینه درست است؟

اتم عنصر  داراي الکترون هایی با عدد کوانتومی  و اتم عنصر  فاقد آن هاست.

فعالیت شیمیایی عنصر  از عنصر  بیشتر است. 

 عنصري از گروه اول  و  عنصري از گروه یازدهم جدول تناوبی است.

  اکسیدي نامحلول در آب و  هیدروکسید محلول در آب تشکیل می دهد.

AClOAClOA2X

NFX3N2XF2

Al = 2X

AX

AX

AX
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اگر هریک از موارد مطرح شده در ستون (آ) جدول زیر به یک عنصر در ستون (ب) مرتبط باشد، کدام مورد در ستون (ب) اضافه است؟  - 180

(ب) (آ) 

- رسانایی الکتریکی کمی دارد. 
- سطح آن تیره است. 

- در حالت جامد زردرنگ است. 
- سطح صیقلی و براقی دارد، ولی شکننده است. 

- در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراك می گذارد یا می گیرد.

- گوگرد 
- گرافیت 
- فسفر 

- ژرمانیم 
- سرب 

- سیلیسیم 

گوگرد گرافیت سرب فسفر

عبارت کدام گزینه در رابطه با عنصر یا عناصري از دورة چهارم که اختالف تعداد الکترون هاي با مشخصات  و الکترون هاي داراي  - 181

 در آن برابر  است، همواره درست است؟

رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارد. عنصري فلزي یا شبه فلزي است.

در اثر ضربه شکل آن تغییر می کند، اما خرد نمی شود. حداکثر تعداد زیرالیه هاي اشغال شده در آن می تواند  زیرالیه باشد.

(l = 0)

(n = 3)10

8

Br  

پاسخ درست پرسش هاي «آ» و «پ» و پاسخ نادرست پرسش «ب» در کدام گزینه آمده است؟  - 182
آ) نام آیوپاك ترکیب مقابل چیست؟

-دي متیل پروپان چه ترکیب آلی حاصل می شود؟  ، - به جاي شاخه هاي فرعی متیل در  ب) با جایگزین کردن 
پ) نام مولکول مقابل به روش آیوپاك کدام است؟

-متیل هپتان  -اتیل –  -برمو-  -تترامتیل پنتان /   ،  ،  ، -دي متیل هگزان/  ، -دي ا تیل-  ،

-متیل هپتان -اتیل-  -برمو /  -تترامتیل پنتان-   ،  ،  ، -دي متیل هگزان /   ، -دي اتیل-   ،

-متیل هپتان -اتیل-  -برمو-  -تترامتیل پنتان /   ،  ،  ، -تري متیل نونان /   ،  ،

-متیل هپتان  -اتیل-  -برمو-  -تترامتیل پنتان /   ،  ،  ، -تري متیل نونان /   ،  ،

C − − C − − −H3 CH
|

C2H5

H2 CH
|

CH3

CH
|

CH3

C
|

H2

C2H5

CH(CH3)222

15232233642

15232334642

3562233246

3562334246

به  گرم پتاسیم کلرات  که داراي خلوص  است، چند گرم از نمونۀ ناخالص  از همین ماده که داراي خلوص  درصد است را - 183

اضافه کنیم تا درصد خلوص پتاسیم کلرات در مخلوط حاصل برابر  درصد شود؟

40(KCl )O3%8060

70

847940135

اگر اتم  هم دوره با عنصري به آرایش  و هم گروه عنصري با آرایش  باشد، چه تعداد از عبارات داده شده در مورد - 184
این عنصر صحیح است؟ 

الف) شبه فلزي از گروه چهاردهم جدول دوره اي عنصرها است. 

ب) مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی کلیۀ الکترون هاي ظرفیت آن برابر با  است. 
پ) رسانایی الکتریکی کمی دارد و در اثر ضربه خرد نمی شود. 

ت) عدد اتمی آن برابر با  است و در واکنش هاي شیمیایی الکترون از دست می دهد. 

X[Ar]3 4d7 s2[Ne]3 3s2 p2

18

50

1234
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چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست اند؟  - 185
الف) رفتار شیمیایی فلز سدیم را می توان به رسانایی الکتریکی و گرمایی آن وابسته دانست. 

ب) فلز سدیم در حالت کلی رفتاري مشابه سایر فلزها دارد. از این رو، تفاوت هاي قابل توجهی بین رفتار آن با فلزي مانند آهن مشاهده نمی شود. 
ج) جالي فلزي سدیم در مجاورت هوا به کندي از بین می رود. 

د) براي فلز سدیم می توان شعاعی در نظر گرفت و آن را اندازه گیري کرد.

2341

از واکنش ترمیت نتیجه می گیریم که فلز  .................. از  .................. فعال تر است و براي تولید  گرم آهن،  .................. گرم آلومینیم با - 186

( خلوص  درصد الزم است. (

آلومینیم، آهن،  آهن، آلومینیم،  آلومینیم، آهن،  آهن، آلومینیم، 

280

75Al = 27,Fe = 56 : g ⋅ mol−1

180180150150

از یک نمونه  گرمی کانه آرژنیت که درصد جرمی  در آن  درصد است، چند گرم نقره می توان به دست آورد؛ به شرطی که بازده - 187

واکنش  درصد باشد؟ 

400A Sg240

80(Ag = 108 , S = 32 : g ⋅ mo )l−1

139٫34111٫4855٫74222٫96

- گرم از یک هیدروکربن زنجیري، در واکنش با مقدار کافی گاز اکسیژن،  گرم بخار آب تولید می کند. به ترتیب ازراست به چپ، تعداد 188
اتم هاي کربن  این هیدروکربن کدام است و با گرفتن چند مولکول هیدروژن به حالت سیرشده درمی آید? (با فرض اینکه تفاوت تعداد هیدروژن و کربن در

( ساختار این هیدروکربن برابر  است) (

2٫72٫7

2C = 12,H = 1, O = 18H2

2 − 24 − 22 − 44 − 4

عبارت کدام گزینه درست است؟ - 189

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

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

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

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

0٫23d

چند مورد از عبارات زیر در مورد عنصر سیلیسیم درست اند؟  - 190

الف) خاصیت فلزي آن از  کمتر ولی از  بیشتر است. 

،  و ... می باشد.  ب) خواص فیزیکی آن مشابه 

،  و ... می باشد.  پ)خواص شیمیایی آن مشابه 

ت) برخالف  چکش خوار نبوده و در اثر ضربه خرد می شود.

FeN

ON

NaK

Pb

1234

در همۀ گزینه ها، گونه ها به ترتیب به آرایش گازهاي نجیب  و  رسیده اند به جز ................... . - 191Ar18Ne10

S8O
2− −21 c3+N11 a+ −16 S

2−
7N

3− −15 P
3−C A20 a2+ −13 l3+

آرایش الکترونی کاتیون  به  ختم می شود. مشخص کنید کدام گزینه در رابطه با آن به درستی بیان شده است؟ - 192

اتم  در گروه  و دورة سوم جدول تناوبی قرار دارد.  ،  زیرالیه با  به طور کامل پر شده اند. در آرایش 

عدد اتمی  برابر  می باشد. کاتیون  آن داراي  الکترون در زیرالیه اي با  دارد. 

A2+3d9

A4l = 0A11

A+10l = 2A30
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کدام مورد از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟  - 193

آ) گاز کلر در دماي  درجه سیلیسیوس برخالف ید به سرعت با گاز هیدروژن واکنش می دهد.  
ب) در گروه هالوژن ها، با افزایش عدد اتمی، جاذبه هسته روي الکترون هاي بیرونی ترین الیه افزایش می یابد.  

پ) فلزات قلیایی خاکی سریع تر از فلزات قلیایی واکنش می دهند.  
ت) در گروه چهاردهم جدول دوره اي هم فلز، هم نافلز و هم شبه فلز وجود دارد.

فقط ب  ب و ت و پ   آ و ب و پ  فقط ب و ت 

25

چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟  - 194
آ) خواص شیمیایی عناصر موجود در یک دوره از جدول تناوبی مشابه یکدیگرند. 

ب) خصلت نافلزي در یک تناوب از راست به چپ کاهش می یابد. 
پ) خصلت نافلزي به طور کلی در یک گروه از باال به پایین کاهش می یابد. 

ت) عناصر جدول دوره اي براساس افزایش عدد اتمی در یک دوره و براساس شباهت خواص فیزیکی و شیمیایی در یک گروه قرار می گیرند.

1234

چند مورد از موارد زیر درباره عناصر  صحیح می باشد؟  - 195

آ) مقایسه شعاع اتم هاي  به صورت  می باشد. 

ب) خصلت نافلزي اتم  از اتم  کمتر است. 

پ) عنصر  یونیده می شود و به سرعت در هوا سطح آن کدر می شود. 

ت) خصلت فلزي اتم  از  بیشتر است.

Na,Al,Ga,S,P

Na,S,Al,PNa > N > P > S

SAl

Na

GaAl

1234

در آرایش الکترونی زیرالیه  قبل از زیرالیه .................. و .................. و بعد از زیرالیه .................. پر می شود. - 196

 

5f

7s, 7p, 6d5p, 6s, 6d6s, 6p, 5d6s, 7p, 5d

کدام گزینه در مورد مقایسه شعاع اتمی عنصرهاي داده شده، نادرست است؟ - 197

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

چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟  - 198
آ) بیشتر عناصر جدول دوره اي را فلزها تشکیل می دهند که به طول کاهنده در سمت چپ جدول تناوبی قرار دارند. 

ب) در بین عناصر طبیعی گروه چهاردهم سه عنصر براق و درخشان وجود دارد. 
پ) در گروه اول جدول دوره اي خصلت فلزي پتاسیم از سدیم کمتر است. 

ت) هالوژن ها به دلیل خصلت واکنش پذیري زیاد به صورت آزاد در طبیعت یافت نمی شود.

1234

چند مورد از موارد زیر درباره ویژگی هاي زیر در مورد عناصر جدول دوره اي نادرست می باشد؟  - 199
آ) در گروه هفدهم عناصر پایین تر خاصیت فلزي بیشتري دارند. 

ب) آرگون نافلز گروه  و گاز نجیب است. 
پ) ژرمانیم، رسانایی گرمایی دارد اما رسانایی الکتریکی نمی باشد. 

ت) عنصر فسفر سطحی کدر داشته و جریان برق را از خود عبور نمی دهد.

18

1234
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چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟  - 200

آ) با توجه به آرایش الکترونی  این عنصر در گروه  جدول دوره اي جاي دارد. 

ب) آرایش الکترونی  مربوط به عنصر  می باشد. 
پ) عناصر نافلزي دوره سوم جدول تناوبی در اثر ضربه خرد نمی شوند. 

ت) عناصر قلع و کربن رساناي جریان برق هستند.

[He]2 2s2 p517

[Ne]3s2Mg12

1234
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