
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی _ 30710

ام اس بوك

ابیاِت زیر مصداق کدام ضرب المثل است؟   1
که این چه ساق است و ساعِد باریک  «مگسی گفت عنکبوتی را 

پیش چشمت جهان کنم تاریک»  گفت اگر در کمند من افتی 

درشتی ز کس نشنود نرم گوي حال هرکس موافق قال است 

دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست؟  دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد 

در همۀ ابیات زیر «رجزخوانی» به چشم می خورد به جز گزینۀ  ..................  2

 سِر سرکشان زیر سنگ آورد  پیاده ندیدي که جنگ آورد

 من اکنون پیاده کنم کارزار  تو قلِب سپه را به آیین بدار

 پیاده بیاموزمت کارزار  هم اکنون تو را اي نبرده سوار

 که تا اسب بستانم از اشکبوس  پیاده مرا زان فرستاد طوس

مفهوم مقابل کدام بیت نادرست است؟  3

 دگر باره ایران پر آوازه شد (شروع جنگ)  چو هنگامۀ آزمون تازه شد 

 بپیچد ازو روي و برگاشت زود (ناتوانی و فرار از نبرد)  به آورد با او بسنده نبود

 سپهر آن زمان دست او داد بوس (تبریک و ستایش) بزد بر بر و سینه ي اشکبوس

 همی گرد رزم اندر آمد به ابر (عصبانیت و آشفتگی)  بشد تیز رهام با خود و گبر 

در بیت زیر امالي کدام واژه نادرست است؟     4
 نبینم همی جز فسوس و مذیح»  «کشانی بدو گفت با تو سلیح

سلیح و مذیح مذیح فسوس سلیح

در کدام گزینه به آرایه هاي به کار رفته در بیت «بزد بر بر و سینۀ اشکبوس / سپهر آن زمان دست او داد بوس» اشاره شده است؟  5

اغراق – جان بخشی – جناس تام – مراعات نظیر ایهام – کنایه – تضاد – مراعات نظیر

جان بخشی – کنایه – تضاد – حس آمیزي اغراق – جناس ناقص – کنایه – مراعات نظیر

در کدام بیت ممال به کار نرفته است؟  6

 وزان جا به راه یمن تا حجیز  به هند آمدم بعد از آن رستخیز

 همی زد به گرز و به تیغ و رکیب  همی تاخت اندر فراز و نشیب     

 ناز را بر سر عتیب کشید  چشم را سرمه فریب کشید 

 شدي رنجه اندر نشیب و فراز  دگر گفت کز راه دور و دراز

در کدام گزینه براي یک متمم، دو حرف اضافه به  کار رفته است؟  7

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد   چون داد عادالن به جهان در، بقا نکرد 

این گرگی شبان شما نیز بگذرد    اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع  

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

 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت  
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در کدام گزینه واژة «لعل» در معناي «سنگ قیمتی» آمده است؟  8

 گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید  گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

 سلسبیلت کرده جان و دل سبیل  اي ُرخت چون خلد و لعلت سلسبیل

 پیش آن ریگ آب دار نهاد  حالی آن لعل آبدار گشاد

 ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند  ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند

در کدام گزینه مفهوم «رجزخوانی» دیده نمی شود؟  9

چه پرسی؟ کزین پس نبینی تو کام تهمتن چنین داد پاسخ که نام 

که رهام را جام باده است جفت  تهمتن برآشفت و با طوس گفت  

هماوردت آمد مشو باز جاي  خروشید: کاي مرد رزم آزماي

 سِر سرکشان زیر سنگ آورد؟  پیاده ندیدي که جنگ آورد؟  

از مفهوم کدام بیت، «پرتاب تیر و به هدف خوردن آن» دریافت می شود؟  10

 گذر کرد بر مهره ي پشت اوي   چو بوسید پیکان سر انگشت اوي           

 به شست اندر آورده تیر خدنگ  کمان را بمالید رستم به چنگ

 ز شاخ گوزنان بر آمد خروش  چو سو فارش آمد به پهناي گوش

 سپهر آن زمان دست او داد بوس   بزد بر بر و سینه ي اشکبوس

در گروه کلمات زیر معناي چند واژه غلط است؟   11
« کران : کنار / سمند : اسب سیاه و سفید / برنا : پیر / سنان : سرنیزه / خود : ترگ / فوج : دسته / آورد : نبرد / عنان : افسار / نغز : دلکش / پدرام :

آراسته »

چهار سه دو یک

کدام گزینه از حکایت زیر ، دریافت نمی شود ؟ ذوالنّون پادشاهی را گفت : « فالن عامل که فرستاده اي به فالن والیت ، بر رعیّت درازدستی می   12
کند .»  گفت :  «روزي سزاي او بدهم» گفت : «بلی ، روزي سزاي او بدهی که مال از رعیّت تمام ستده باشد . پس به زجر و مصادره از وي بازستانی و در

خزینه نهی . درویش و رعیت را چه سود دارد ؟ »

تأخیر در مجازات حاکمان ستمگر ، سبب تضییع حقوق صاحبان حق است .

مجازات و مصادره ي اموال حاکمان ظالم ، براي اجراي عدالت ، الزم و کافی است .

مصادره ي اموال حاکمان غارتگر ، به نفع خزانه ي پادشاه ، نوعی مشارکت پادشاه در غارت مال مردم است .

مجازات حاکمان متجاوز به حقوِق مردم ، بدون بازگرداندن اموال مردم به خودشان ، نوعی بی عدالتی است .

کدام مورد، با توجه به ابیات زیر «غلط» است؟   13
ملک آفرین گوي رزم شماست «فلک در شگفتی ز عزم شماست  

هم او مر شما را نگهبان بود»   شما را چو باور به یزدان بود  

آرایه هاي «استعاره، اغراق و جناس» در ابیات به چشم می خورد. در سروده «پنج ترکیب اضافی» یافت می شود. 

بیت دوم با آیۀ شریفۀ  «َو َمن َیَتوکَّل َعَلی اهللا َفُهَو َحسُبُه»  تناسب مفهومی دارد.  نقش قسمت هاي مشخص شده، به ترتیب، «متمم و مفعول» است. 

با توجه به معنی، امالي چند واژه نادرست است؟   14
توسن = اسب سرکش، ترگ = کاله خود، حماورد = رقیب، فراغ = جدایی، کوس = طبل بزرگ، وقاهت = بی شرمی

پنج چهار سه دو 

در بیت زیر کدام واژه با غلط امالیی نوشته شده است؟    15
 فلک گفت احسنت و مه گفت زه»  «قضا گفت گیر و غدر گفت ده

زه احسنت غدر قضا
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در کدام گزینه معناي همۀ واژه ها درست است؟  16

« درع : زره / دوده : دودمان / خود : ترگ / خّطه : سرزمین »  « کین : دشمنی / آوردگاه : نبرد / عنان : افسار / سنان : سرنیزه » 

« هژیر : هوشیار / ستوه : خسته / مهیب : سریع / فوج : دسته » « ویله : ناله / خیره : سرگشته / بارگی : حیوان بارکش / دیهیم : افسار» 

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  17

 به کشتن دهی سر، به یکبارگی  ُکشانی بدو گفت: بی باره گی

 زمین آهنین شد سپهر آبنوس  به گرز گران دست برد اشکبوس

 ز بهرام و کیوان، همی برگزشت  خروش سواران و اسپان ز دشت

 بدین روز و این گردش کارذار  پیاده، بِه از چون تو پانصد سوار

کدام گزینه معنی واژه نسیان است؟  18

اتفاق بد سرکشی دو رویی فراموشی

تعداد واژه هایی که نادرست معنی شده اند در کدام گزینه آمده است؟   19
(عدلیه : دادگستري / خیل : گروه / سیادت : روش / َترگ : کاله خود / حریف : دوست / مناصحت : دوستی / رمه : گلّه / تکّفل : به عهده گرفتن /

شکوم : تیرگی /     عداوت : دشمنی)

دو چهار پنج سه

در میان واژه هاي داده شده، معنی چند واژه «درست» است؟   20
(نجابت: اصالت) (هژیر: شیر) (تقریظ: بزرگداشت) (فلق: فجر) (پدرام: آراستگی) (ویله: ناله) (شیراوژن: قهرمان شدن) (منّت: سپاس) (تزار: پادشاهان

روم درگذشته)

هفت شش پنج چهار

چه چیزي افسردگی ، ترس و یأس را در انسان از بین می برد؟  21

فعالیت اجتماعی استدالل عقلی محبت الهی قدرت قلبی

حدیث «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.»  بیانگر اهمیت .................. در مسیر رسیدن به هدف  22
است.

عهد بستن با خدا براي خشنود ساختن او محاسبه و ارزیابی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت

باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و مراقبت از عهد بسته شده استواري بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها

سهولت در رسیدن به هدف تابِع .................. است و از آثار آن می توان به .................. اشاره کرد.  23

عبادت و بندگی خدا – باقی ماندن بر پیمان خود با خدا برخورداري از عزم قوي تر – باقی ماندن بر پیمان خود با خدا 

برخورداري از عزم قوي تر– شکیبایی و تحمل سختی ها عبادت و بندگی خدا – شکیبایی و تحمل سختی ها

سستی کردن در .................. سبِب عتاب و سرزنش خویش خواهد شد و اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب است که  24
.................. زیرا ..................

مراقبت – سپاس گزار باشیم – خداوند بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست.

محاسبه – شکرگزار باشیم - خداوند بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست. 

مراقبت – سپاس گزار باشیم – زیرا به خود ظلم کرده و در مسیر هالکت خود قدم گذاشتیم. 

محاسبه – شکرگزار باشیم - زیرا به خود ظلم کرده و در مسیر هالکت خود قدم گذاشتیم.

در آیۀ شریفۀ «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا...» کفار بت هاي خود را به اندازة دوستی چه کسی دوست می دارند؟  25

اجداد  خودشان فرزندان  خداوند

فعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد، ریشه در چه عواملی دارد و کدام آیۀ شریفه به کمال آن اشاره نموده است؟  26

دل بستگی ها و محبت ها -  «َوالَّذیَن جاَهدوا فینا لََنهِدَینَُّهم ُسُبَلنا ...»  اعتقادات و معرفت ها -  «َوالَّذیَن جاَهدوا فینا لََنهِدَینَُّهم ُسُبَلنا ...» 

ِ َأْنداداً ...»  دل بستگی ها و محبت ها -  «َو ِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ ِ َأْنداداً ...»  اعتقادات و معرفت ها -  «َو ِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ
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کدام عبارت، رابطۀ میان نافرمانی خداوند را با دوستی و محبت او بیان می کند و این عبارت مفهوم کدام آیه را تبیین و تأکید می نماید؟  27

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم » - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ اُء َعَلى اْلُکفَّ  «َأِشدَّ

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ  «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ

  «ِ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم » - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ اُء َعَلى اْلُکفَّ  «َأِشدَّ

  «ِ  «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ

تعبیر قرآنی  «َأَشدُّ ُحبا ِهللا»  و  «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اِهللا»  به ترتیب بیانگر چیست و دربارة چه کسانی به کار رفته است؟  28

شدت یافتن عشق به خدا ریشه در افزایش ایمان دارد ـ شرك به خدا ـ مؤمنان ـ کسانی که غیرخدا را همتاي او قرار دادند.

عشق به خداوند جایگزین تمامی دلبستگی هاي انسان است ـ پیروي از خدا ـ متقین ـ کسانی که خدا را محور دلبستگی هاي خود قرار دادند.

شدت یافتن عشق به خدا ریشه در افزایش ایمان دارد ـ پیروي از خدا ـ مؤمنان ـ کسانی که غیرخدا را همتاي او قرار دادند.

عشق به خداوند جایگزین تمامی دلبستگی هاي انسان است ـ شرك به خدا ـ متقین ـ کسانی که خدا را محور دلبستگی هاي خود قرار دادند.

اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید چه چیزي را از آن بیرون کند و چرا؟  29

شیطان و امور شیطانی ـ شیطان آدمی را از یاد خدا غافل می کند.  دشمنی اولیاء الهی ـ دین داري تنفر از غیر خدا را به همراه دارد.

شیطان و امور شیطانی ـ دین داري تنفر از غیر خدا را به همراه دارد. دشمنی اولیاء الهی ـ شیطان آدمی را از یاد خدا غافل می کند.

به توصیۀ امام خمینی (ره) مسلمانان باید فضاي سراسر عالم را با چه چیزي پر کنند و مفهوم مورد تأکید در کدام عبارت است؟  30

محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا ـ  ال اِله اّال اهللا.  

محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا ـ  ما احب اهللا من عصاه.  

ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین ـ  ال اِله اّال اهللا.  

ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین ـ  ما احب اهللا من عصاه.  

چاالکی انسان تنبل و ایثارگرشدن فرد خودخواه در پرتو چیست و ثمر آن کدام است و چه عبارتی حاکی از آن است؟  31

عشق و محبّت - پیروي از دستورات خدا – "والّذین آمنوا اشد حّبا ّهللا"  

عبادت خالصانه خدا - قلب جایگاه خدا باشد – "والّذین آمنوا اشد حّبا ّهللا"  

عشق و محبّت - قلب جایگاه خدا باشد - قلب انسان حرم خدا است، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.

عبادت خالصانه خدا - پیروي از دستورات خدا - قلب انسان حرم خدا است، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.

مطابق دعاي امام سجاد علیه السالم، اثر چشیدن لّذت دوستی خدا در وجود انسان چیست و دوست داشتن خدا را باید از چه کسی مطالبه نمود؟  32

غیر خدا را اختیارنکردن – از خود خداوند غیر خدا را اختیارنکردن – از ولّی معصوم

لحظه اي از خدا روي گردان نشدن – از ولّی معصوم لحظه اي از خدا روي گردان نشدن – از خود خداوند

برخی می گویند: «اگر قلب انسان  با خدا باشد کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد، آنچه اهمیت دارد درون و باطن انسان است نه  33
ظاهر او»، این موضوع با کدام آیه در تناقض است و حدیث: « ما احب اهللا من عصاه »، مربوط به کدام یک از راه هاي افزایش محبت به خداست؟

« و من الناس من یتخذ من دون اهللا اندادا ... » - محبت به خداوند  « و من الناس من یتخذ من دون اهللا اندادا ... » - پیروي از خداوند 

« قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی... » - محبت به خداوند  « قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی ... » - پیروي از خداوند 

رابطۀ علی از بین رفتن ترس و یأس نسبت به عشق و محبت الهی کدام است و در بیان آیات الهی رابطۀ ایمان و محبت الهی، چه نوع رابطه اي  34
است؟

معلول - عکس  علت - عکس  معلول - مستقیم علت - مستقیم 

کدام عامل «وصول به هدف» را محقق می سازد؟ عامالن به سرنوشت خود چه نگاهی دارند؟  35

عزم و ارادة قوي - آن را به دست حوادث نمی سپارند. عزم و ارادة قوي - در برابر حوادث تاب نمی آورند.

پیروي از الگوها - آن را به دست حوادث نمی سپارند. پیروي از الگوها - در برابر حوادث تاب نمی آورند.

با تدبر در کالم امام کاظم (ع)، ایشان ضرورت کدام یک از اقدامات در مسیر برنامه ریزي جهت رسیدن به هدف را تبیین می کنند؟  36

مراقبت محاسبه و ارزیابی عهد و پیمان تصمیم و عزم براي حرکت
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چه نوع رابطه اي بین «ایمان به خدا و محبت به او» و «محبت به خدا و آثار محبت به خدا» وجود دارد؟ دینداري با چه آغاز می شود؟  37

مستقیم - دو سویه - تولی  دو سویه - مستقیم - تولی  مستقیم - دو سویه - تبري  دو سویه - مستقیم - تبري 

مخاطب عبارت قرآنی «اشد حبّا اهللا» چه کسانی هستند؟ پیامد مهم اکسیر حیات بخش انسان چیست؟  38

دوستان خدا - هدایت انسان  دوستان خدا - تولی و تبري 

مؤمنین - اعطاي زندگی حقیقی به انسان  مؤمنین - بخشش گناهان 

اعطاي زندگی حقیقی به انسان توسط خداوند معلول چیست؟ و با کدام آیه ارتباط مفهومی دارد؟  39

دوستی با دوستان خدا - قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی  دوستی با دوستان خدا - یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکم 

پیروي از خداوند - یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکم پیروي از خداوند - قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی  

با تدبر در احادیث، در چه صورتی خداوند انسان باحیا را دوست دارد؟  40

بردبار، با عفت و پاکدامن باشد.  بردبار، با عفت و آراسته باشد. 

در عین رسیدگی به دل سوختگان و درماندگان پاکدامن باشد.  رسیدگی کننده به دل سوختگان و درماندگان باشد. 

41  َعیِّن جوابًا یناسب للعبارة الّتالیۀ فی المفهوم:  
«چنین گفت پیغمبر راست گوي / ز گهواره تا گور دانش بجوي!»

 «واعلموا أن اهللا یعلم ما فی اَنفسکم»  قول ال أعلم نصف العلم!  «أطلبوا العّلم و لو بالّصین»  «قال ِإنّی أعلم ما ال تعلمون» 

42  َعّین الفاعُل یکوُن جمَع مؤنث السالِم؟

 َیْجَتمُع الُطّالب فی المسجِد.  الطالبُّات َیْجَتِمْعَن فی المسجِد.  َیْجَتِمُع الطالباِن فی المسجِد.  َتجَتِمُع الطالباُت فی المسجِد. 

ُم»  حیح فی المجهول َعِن الفعل: «نَُعلِّ 43  عیِّن الصَّ

ُم نُُعلُّ ُم نَُعلَّ ُم نُُعلَّ ُم نُُعلِّ

44  عیِّن عبارة لیَس فیها من الحروف الجاّرة:

 المسلموَن ُیدافعوَن عن المظلومیَن.   جمال العلِم نَْشُرُه و ثمرُتُه العلُم به.  

َب البیَت.   هم یحتاجون إلی مطالعۀ آثار الُعَظماء.    قطراُت الماء الصغیرُة تقدُر اَن َتخرِّ

حیَح فی التَّرَجَمِۀ.   45  عین الصَّ
عشاَب الّطّبیَّۀ.  لِلَحیواناِت غریَزٌة َقویٌَّۀ َتْعِرف بِها اْألَ

حیوانات داراي غریزه اي هستند که می توانند گیاهان پزشکی را تشخیص دهند.  براي حیوانات غریزه اي قوي هست که داروهاي پزشکی را می شناسند.  

حیوانات غریزة قوي دارند که با آن گیاهان پزشکی را می شناسند. حیوانات نوعی غریزة قوي دارند که گیاهان پزشکی را با آن می شناسند.

46  أيُّ ِعباَرٍة فیها صفۀ؟

ب هِذه اْلَمْدَرَسِۀ نَشیطوَن.   َسُتنا ُمجَتِهَدٌة فی َعَمِلها.   أْفَضُل الّناس َمن َیْعَمِل اْلَخیَر لِلنِّاس.   ُطالُّ  أْشجاُر اْلغابَِۀ الباِسقُۀ ُقِطَعْت.   ُمدرِّ

حیِح َعِن الَمْجهوِل؟ 47  ما ُهَو الصَّ

 َذَکروا اَهللا فی ُکلِّ أموِرهم.   اُْذُکروا اَهللا فی َجمیع األموِر.   ِذْکُر اِهللا بِداَیُۀ ُکلِّ أمٍر.   ُذِکَر اْسُم اِهللا ِعنَد ُکلِّ أمٍر.  

48  َأيُّ ِصَفٍۀ َغیُر ُمناِسَبٍۀ لِـ: «کاَن ذوالَْقرنَْیِن َمِلکًا عاِدًال .................. .»

َسخیا صالِحًا داً ُمَوحِّ ناهبًا

49  َأيُّ عباَرٍة فیها نوُن الِوقاَیِۀ؟

ائرات.  َو لََقد نَصَرُکُم اُهللا بَِبدٍر.  الفیُن َأْن ُترِشَدنا إلَی َمکاِن ُسقوِط الطِّ  َتسَتطیُع الدَّ

 إنَّ اَهللا َأَمَرنی بُِمداراِة النِّاس.  َو إذا َسَألََک ِعبادي َعّنی َفإنّی َقریٌب. 

50  ما هو األقرب من مفهوم العبارة؟: «أ یحبُّ أحدکم أن یأکَل لحَم أخیِه میتًا َفَکرِ هتموه»

مکن پیش دیوار غیبت بسی / بود کز پسش گوش دارد کسی  آنچه در غیبتت اي دوست به من می گذرد / نتوانم که حکایت کنم اال به حضور 

گوشت هاي بندگان حق خوري / غیبت ایشان کنی کیفر بري  دیگر زبان خویش که جاي ثناي اوست / از غیبت و دروغ فروبند استوار 
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51  عیِّن الخطأ َحسب شرح الکلمات:

ُفِن و الناقالِت.  بِن.  «الشاطئ»: مکاٌن فی اعماق الِبحاِر و الُمحیطاِت لِعبور السُّ  «الجبَنُۀ»: ِمن طعاِم الفطوِر ُتصَنُع ِمن اللَّ

عبون فی کرة الَقَدِم یفعله الَحَکُم.   «الزیوُت»: موادٌّ ِمن مشتقِّات النَّفِط.  «َیْصُفُر»: حیَنما َیخطأ الالَّ

52  عیِّن ما یختلف فی المفھوم:

 ال ُیْسَلُم اََحٌد ِمن الذنوب حتی َیْخُزَن لِسانَُه !   بَالُء اإلنسان ِمن الّلسان!  

المُۀ !   مَت َفأدنی نَفِعِه السَّ لَِل!   اِْلَزِم الصَّ ْم َتْسِلْم ِمن الزَّ ر ُثمَّ َتَکلَّ  َفکِّ

53  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:   
«أحبُّ تالمیِذ هذه المدرسِۀ َأنَفُعهم لُِمجتمعنا!»:

محبوب ترین دانش آموزان این مدرسه، سودمندترین آن ها براي جامعۀ ماست! دانش آموزان این مدرسه را دوست دارم که براي جامعۀ خود سودمندند!

دانش آموزان این مدرسه را دوست دارم، زیرا سودمند ترین براي جامعۀ ما هستند! دوست داشتنی  ترین دانش آموزان این مدرسه، براي اجتماع خود مفید هستند!

54  عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ:   
الحین»: «و أدِخلنی برحمتک فی عبادك الصَّ

و به رحمت خود مرا در زمرة بندگان شایسته ات وارد کن!  و من به لطف تو در جمع بندگان صالحت وارد می شوم!

و به سبب رحمت توست که در جمع بندگان صالحت داخل شده ام! و با لطف خویش مرا در میان بندگانت که شایسته اند، درآور! 

عّین الفاعل محذوفًا:  55

 ال ُیحّب أحد مّنا أن َیأکل لحم أخیه َمیتًا!   لِهاتین القبیلتین الوحشّیتین رجاٌل ُیخّربون بیوتنا!  

 لّما حکمهم الملک العادل أصلح الفاسدوَن منهم!   یغسل الّالعب مالبس الّریاضۀ قبل بدایۀ المسابقات!  

عّین ما لیس فیه نون الوقایۀ:  56

إنما بعثنی ربّی ألتّمم مکارَم األخالق!   قالت األّم ُیَحیِّرنی کالُم إبنی فی هذا المجال!  

قنی یعنی اعَتِرف بصدِق َقولی!   قوُل صدِّ شاهدُت عصفوراً کان یبنی عّشه فوق الشجرة!  

اّي عبارة ُحذَف فیها الفاعل؟  57

لذا ُذّوق الناس الرحمۀ َفرحوا بها.   اهللا ُیذیقهم بعض ما َعملوا.  

صدیقک َمن ال ُیغّیره عنک المال.   َمن ُیجانب اصدقاء السوء حّتی یصَل الی المطلوب؟  

عّین الصحیح فی المحّل اإلعرابی:  58

ربّنا ما خلقَت هذا باطًال: (مفعول به)   تفّکر ساعۀ خیٌر من عبادة سبعیَن ساعۀ: (مضاف الیه)  

رّب اشَرح لی صدري و یّسْر لی أمري: (مضاف)   العبادة عشرة اجزاء، تسعۀ اجزاء فی طلب الحالل: (مضاف الیه)  

عّین جوابًا ال ُیوجد فیه فعٌل المجهوِل:  59

ُح التلمیُذ الّفهامۀ المعلَّمین.   ُیَفرِّ الُعشُب ُیستعَمُل للوقایۀ ِمن األمراِض الکثیرة.  

ُأْنُصِر الطالَب الّذي ال ُیساَعُد فی ُأمورِه الصعبِۀ.   اسبات فی نهایۀ السنۀ الدراسّیۀ.   ُیعیَُّن الناِجحوَن و الرُّ

60  عّین ما فیه «نون الوقایۀ»:

 إّن البلبل ُیغّنی حّتی إذا کان فی القفس!  سینفعنی ّغدا کلُّ ما أتعّلم الیوم! 

 ال َتحزنی إّن اهللا یساعدِك فی هذه المسألۀ!  هذا الّرجل یبنی بیته فی حدیقۀ خارج المدینۀ! 

61  Choose the phrase with the wrong spelling.

jenerous gift  historical novel attend a ceremony learn from experience

62  I didn’t feel very well yesterday. I .................. eat anything.

cannot  couldn’t  mustn’t wouldn’t

63  I bought some souvenirs .................. my stay .................. New York.

over / on over / in during / in during / at
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64  I'm so angry .................. you!

about to with for

65  She learned Russian .................. the age of 45.

on for in at

66  The old woman got sick while .................. holiday .................. Africa.

in / at at / in on / in in / on

67  Reza doesn’t look well. I think he should .................. a doctor.

saw sees seeing see

68  They hope that the number of cheetahs will increase .................. the future.

until  by on in

69  Horses and carts were the only means of .................. in ancient times.

obligation communication transportation expression

70  I was sitting .................. in the chair, reading a newspaper when I heard the strange noise.

hopefully honestly hospitably comfortably

71  Unfortunately, the patient’s .................. is more serious than the doctors first thought.

behavior continent health illness

72  When people are going .................. , they must get passports and visas.

on a holiday on a vacation around abroad

73  Please don’t .................. that you must turn off the light when you leave.

recite forget enjoy prefer

74  Choose the odd word out.

Chinese Spanish French Germany

75  Choose the odd word out.

kind hospitable cruel generous

76  It is surprising that today the employees are behaving  .................. at work.

good well good as better than

77  The Greek islands are a favorite .................. for people who enjoy the sun and the sea.

nation attention creation destination

78  Linda’s one of those people who always seem to be worrying about their .................. .

wonder  health  paradise point

79  For evening  .................., there are a number of hotels, coffee shops, parks, and restaurants within
walking distance.

creation attraction entertainment desert

80  There's not much in the way of  ..................  in this town - just the cinema and a couple of coffee
houses.

entertainment arrangement relationship destination
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به ازاي چه مقادیري از  معادله   جواب حقیقی نخواهد داشت؟  81m2 − mx − m = 0x2

m > 0m > 8−8 < m < 00 < m < 8

اگر  و   و   سه نقطه از سهمی   باشند، آنگاه  کدام است؟  82

صفر

(1, 0)(2, 4)(3, 14)y = a + bx + cx2a + b

c

1−12

ها باشد، مقدار  کدام است؟ اگر نقطه ي رأس    روي محور   83

 یا  یا  یا  یا 

y = (k + 3) − 4x + kx
2

xk

−4−1−414−141

مجموعه ي همه ي مقادیر  که که به ازاي آنها عبارت    مثبت شود، کدام است؟  84

  یا    یا     یا   

  یا     یا   

x
− 4x2

− 1x2

x > 2x < −2−1 < x < 1x > 2x < −2

x > 1x < −2x > 1x < −1

مجوعه ي همه ي مقادیر  که به ازاي آنها عبارت    مثبت نباشد، کدام است؟  85x(3 + 7x − 6)x
2

x
−−

√

0 ≤ x ≤
2
3

0 ≤ x ≤
1
3

−2 ≤ x ≤
2
3

−1 < x <
4
3

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  86−1 ≤ 3x − 2 ≤ 1

≤ x ≤ 11
3

−1 ≤ x ≤ 1−1 ≤ x ≤
1
3

−2 ≤ x ≤ 1

مجموع ریشه هاي معادله ي  کدام است؟  87

صفر

= 16(2 − 9)x4 x2

−545

عددي مثبتی با  جمع شده و حاصل آن نصف شده و به توان  رسیده است. اگر جواب  شده باشد، آن عدد کدام است؟  88324

3157

جواب هاي معادله  کدام اند؟  89+ 6x + 4 = −3 + 6x + 5x2 x2

−1,
1
2

1,
−1
2

,
1
2

1
2

,
1
2

−1
2

مساحت زمین مستطیلی شکلی  متر مربع و محیط آن  متر است. اختالف طول و عرض زمین کدام است؟  901817

0٫2510٫52

، عبارت    به ازاي جمیع مقادیر  مثبت است؟ به ازاي کدام مجموعه مقادیر   91a− ax + a − 2x
2

x

{a : a < 0}{a : a > 2}R∅

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  92> 2x
x − 1
x + 1

x < −1x > −1−1 < x < 1−2 < x < −1

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  93< 1
5 − 12xx2

− 9x2

∅( , 3)
3
2

(−3, 3) − { }3
2

(−3, 3)

اگر  و  باشد، آنگاه   چند زیرمجموعه دارد؟  94A = {x : − 5x + 4 = 0 , x ∈ N}x2B = {x : − 4 = 0 , x ∈ N}x2A ∪ B

24168
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به ازاي کدام مقادیر  نامعادله ي   برقرار است؟  95

هیچ مقدار

x< |2x − 8|x2

−2 < x < 40 < x < 2−4 < x < 2

تعداد نقطه روي منحنی   که از محور  ها به فاصله ي   باشد، کدام است؟  96

صفر

y = + 2x + 3x2x5√

312

اگر  جواب دستگاه  باشد و  باشد، آن گاه  کدام است؟  97{
x = x1

y = y1
{ − 6x + 1 = 0x2

− 6y + 1 = 0y2
<x1 y1

x1

y1

3 − 2 2√7 − 4 2√17 − 12 2√13 − 9 2√

جدول زیر، سود حاصل از تولید یک کاال با توجه به هزینه هاي یک شرکت تولیدي است. با تولید حداقل چند کاال، این شرکت به سوددهی  98
می رسد؟ 

تعداد کاال 
سود

0
−100

1
−97

2
−94

⋯

⋯

33343943

A D

CB

در شکل زیر، سهمی رسم شده مربوط به نمودار معادلۀ  است. اگر پاره خط افقی  بر رأس سهمی مماس باشد.  99

مساحت ذوزنقۀ متساوي الساقین  کدام است؟

y = 2 − 12x + 16x2AD

ABCD

481624

، کدام است؟ مجموعۀ جواب نامعادلۀ   1001 < < 3x + 1
2x − 1

(0٫6, 1٫5)(0٫8, 1٫2)(1, 2)(0٫8, 2)

اگر  باشد، کدام یک از گزاره هاي زیر ممکن است صحیح نباشد؟   101a > b(a, b ≠ 0)

a + b > 2b−3a < −3b>a3 b3
<

1
a

1
b

مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  بازة  است. مقدار  کدام است؟  102x − 2|x − 1| > −3(a, b)ab

−2−
7
2

−
5
3

−
5
4

عبارت  همواره منفی است. حدود  کدام است؟  103P (x) = 6m + 2x − 1x2m

m < 0m < −
1
6

− < m < 01
6

m > −
1
6

مجموع اعداد صحیحی که در مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  قرار دارند، کدام است؟  104(|x − 3| + 5)(|x + 3| − 5) ≤ 0

−33−35−37−39

مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  بازة  است. مقدار  کدام است؟  105≥ 2
− x − 6x2

− 3x − 10x2
(a, b]a + b
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به  طور معمول، براي جلوگیري از خونریزي در هنگام پارگی رگ هاي انسان،  .................. صورت نمی گیرد. (با تغییر)  106

ترشح آنزیم از بافت  تولید پروترومبین از ترومبین تولید فیبرین از فیبرینوژن ایجاد ترومبین از پروترومبین 

چه تعداد از جمله هاي زیر در مورد شبکه هاي قلب، نادرست است؟   107
الف) گره اول در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ باالیی قرار دارد.  

ب) گره دوم در دیواره پشتی دهلیز راست، بالفاصله در عقب دریچه سه لختی است. 
ج) گره سینوسی - دهلیزي، شروع کننده تکانه هاي قلبی است و از گره دهلیزي - بطنی، کوچکتر است. 

د) ارتباط بین گره پیشاهنگ و گره سینوسی - دهلیزي، از طریق مسیرهاي بین گرهی انجام می شود.

1234

در هنگام استراحت عمومی، وضعیت دریچه هاي قلب چگونه است؟   108

هر چهار دریچه باز دریچه هاي دهلیزي - بطنی باز و دریچه هاي سینی بسته

دریچه هاي دهلیزي بطنی بسته و دریچه هاي سینی باز هر چهار دریچه بسته

جابه جایی کدام ماده در کلیه بدون صرف انرژي امکان پذیر است؟  109

گلوکز آب اسیدآمینه داروها

کدام عبارت ها دربارة سرخرگ وابران درست نیست؟   110
الف) قطر آن از سرخرگ آوران کمتر است.    

ب) خون را از کلیه خارج می کند. 
پ) در اطراف لوله هاي پیچ خورده و قوس هنله، شبکۀ مویرگی دور لوله اي را می سازد.   

ت) منشاء دو مویرگ مرتبط با گردیزه ها است.   

پ و الف و ب ت و پ فقط ت ب و ت

به مرحله اي که مواد مفید خارج شده از کپسول بومن، دوباره به خون برمی گردند، مرحلۀ ................ گفته می شود.  111

تخلیه ترشح بازجذب تراوش

در داخل یاخته هاي ریز پرز دار لولۀ پیچ خوردة نزدیک، اندامک ................. براي تأمین ................. به تعداد زیادي وجود دارد.  112

دستگاه گلژي -  شبکۀ آندوپالسمی - پروتئین میتوکندري -  ATریبوزوم - پروتئین PAT P

کدام گزینه نمی تواند درست باشد؟  113

یاخته هاي بدن ما در محیطی مایع در ارتباط هستند. 

تفاوت غلظت مایع بین  یاخته اي (آب میان بافتی) و مایع درون یاخته اي باعث تفاوت فشار اسمزي بین این دو قسمت می شود. 

رقیق تر بودن غلظت مایع اطراف یاخته ها، نسبت به خود یاخته ها، تهدیدي جدي براي ادامۀ حیات انسان خواهد بود. 

اگر محیط داخل یاخته اي ما غلیظ  تر از محیط بین یاخته اي باشد، در اثر جذب آب زیاد ممکن است بترکد. 

کدام یک از خطرات احتمالی برنامۀ کاهش وزن شدید و سریع نیست؟  114

نارسایی کلیه تاخوردگی میزناي تاخوردگی گردیزه ها  افتادگی نسبی کلیه ها

هر لَپ کلیه، شامل چه بخش هایی می شود؟    115

دو هرم مجاور و ستون هاي مربوط به آن هرم و ناحیۀ  قشري مربوط به آن

بخشی از لگنچه به همراه یک هرم و ناحیۀ قشري مربوط به آن قسمتی از هرم که در بخش قشري قرار گرفته

سامانۀ گردش مواد .................. با بقیه متفاوت است.  116

قورباغه ماهی کرم خاکی ملخ

در کدام یک همولنف وجود ندارد؟  117

زنبور عسل کرم خاکی ملخ پروانه

به ترتیب کدام اندام ها در تولید و تخریب یاخته هاي قرمز خون نقش مستقیم دارند؟  118

کبد - کبد کبد - کلیه کلیه - طحال طحال - کلیه
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بیشترین حجم خون، در کدام دسته از رگ هاي زیر جاي می گیرد؟  119

رگ هاي لنفی سرخرگ ها سیاهرگ ها مویرگ ها

کدام جمله درست است؟  120

در ماهیان آب شیرین، جذب یون ها از آبشش ها به صورت غیر فعال انجام می شود. در ماهیان آب شور، برخی از یون ها از طریق یاخته هاي آبشش دفع می شوند.

در ماهیان دریایی، الیۀ مخاطی پوشانندة سطح وجود دارد.  ماهیان غضروفی، محلول نمک بسیار رقیق را به روده ترشح می کنند.

ماهیان آب شیرین، ................. ماهیان آب شور، .................  121

برخالف - مقدار زیادي آب نمی نوشند. همانند - برخی از یون ها را به صورت ادرار غلیظ از کلیه دفع می کنند.

همانند - برخی از یون ها را به صورت ادرار رقیق از کلیه دفع می کنند. برخالف - مقدار زیادي آب می نوشند.

با برداشتن معدة انسان، ممکن نیست ..................  122

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

چند مورد دربارة چرخۀ ضربان قلب درست است؟   123
الف) در یک چرخۀ ضربان قلب، هنگام شروع برگشت خون سرخرگ ها به سمت بطن ها، حجم خون در بطن ها به کمترین مقدار خود می رسد. 

ب) در هر دوره فعالیت قلب، هم زمان با شنیدن صداي اول قلب برخالف هنگام شنیدن صداي دوم قلب، دریچه هاي دهلیزي – بطنی و دریچۀ  سینی
همگی بسته اند. 

ج) در هر چرخۀ ضربان قلب هرگز دریچه هاي دهلیزي – بطنی و دریچه هاي سینی هم زمان باز نمی باشند. 
د) در مرحلۀ استراحت عمومی فقط ماهیچه هاي بطنی استراحت خود را شروع می کنند.

1234

رگی که خون را از قلب ماهی خارج می کند، کدام است؟  124

سیاهرگ با خون تیره  سیاهرگ با خون روشن  سرخرگ با خون تیره  سرخرگ با خون روشن 

چند مورد به درستی بیان شده است؟   125
الف) یک گلبول قرمز ممکن است بتواند هستۀ خود را در خارج از مغزاستخوان از دست بدهد. 

ب) همواره براي انعقاد خون و جلوگیري از خون ریزي باید گویچه هاي قرمز و ِگرده ها توسط فیبرین در برگرفته شوند. 
ج) نوتروفیل نسبت به سلول تمایز یافتۀ لنفوئیدي که سیتوپالسم بدون دانه دارد، کوچکتر است. 

د) به طور معمول در یک فرد بالغ مانند فرد خردسال انواع یاخته هاي محصول سلول هاي بنیادي میلوئیدي از لنفوئیدي بیشتر است.

4321

 

چند مورد از موارد زیر، جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «سلولی با ظاهر مقابل»الف) نسبت به سلول خونی با دانه هاي روشن  126
ریز، در هستۀ خود قسمت هاي کمتري دارد. 

ب) همانند سلول خونی با هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی شکل، می تواند در اندام هاي لنفاوي تولید شود. 
ج) نوعی گویچۀ سفید بدون دانه است، که از تقسیم سلول بنیادي میلوئیدي حاصل شده است. 
د) همانند سلول خونی با دانه هاي روشن درشت، داراي هستۀ دو قسمتی روي هم افتاده است. 

1234

چه تعداد از رگ هاي داده شده از دهلیز راست خارج می شوند؟   127
«بزرگ سیاهرگ زیرین – سیاهرگ هاي ششی – بزرگ سیاهرگ زبرین – سیاهرگ کرونري»

0234
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1 2

با توجه به شکل داده شده، کدام گزینه نادرست است؟  128

شکل  و  در جانوران غیر از ماهی ها دیده می شود. )، دو بطن وجود دارد. ) همانند  شکل ( در شکل (

) دارد. ) قلب یک حفره کمتر از  شکل ( در شکل ( گردش خون در هر دو از نوع مضاعف است.

12(1)(2)

12

تعداد سیاهرگ (هاي) اکلیلی  .................. سرخرگ (هاي) اکلیلی است.  129

نصف برابر  دو برابر      1برابر
3

به دهلیز راست  ..................  رگ  ..................  می شود و  .................. رگ از بطن چپ  ..................  می شود.  130

سه عدد – وارد – یک عدد – خارج چهار عدد - وارد – دو عدد – خارج یک عدد – خارج – سه عدد – وارد چهارعدد – خارج – دو عدد – وارد

در ساختار بافتی قلب، بافت پوششی سنگفرش ساده در ساختار  .................. وجود ندارد.  131

درون شامه   برون شامه   پیراشامه   الیۀ میانی قلب  

در پایان مرحلۀ انقباض (سیستول) دهلیزي، حجم خون درون دهلیزها  .................. حجم خون درون بطن ها در  .................. مقدار ممکن  132
می باشد.

برخالف- کمترین همانند- بیشترین برخالف- بیشترین همانند- کمترین

کدام قسمت ماهیت یاخته اي کامل را تا انتهاي حیات خود دارند؟  133

گرده  
خوناب 

گویچه هاي سفید  گویچه هاي قرمز 

کدام یک از موارد زیر به طور مستقیم در انعقاد خون نقش ندارد؟  134

ویتامین  یون کلسیم  فولیک اسید Kفیبرین 

رگ هایی که بیش تر در  ..................  اندام ها قرار دارند،  ..................  135

سطح ـ در برش عرضی گرد دیده می شوند. عمق ـ بافت پیوندي و ماهیچه اي اندکی دارند.  

سطح ـ بیش تر حجم خون را در خود جاي می دهند.   عمق ـ دیواره اي نازك و حفره داخلی گسترده اي دارند.

نمی توان گفت گلبول هاي سفیدي که  ..................  دارند، برخالف ..................  دارند.  136

میان یاخته اي بدون دانه ـ لنفوسیت ها، هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی میان یاخته اي با دانه هاي تیره ـ مونوسیت ها، هستۀ دو قسمتی

هستۀ دوقسمتی دمبلی ـ نوتروفیل ها، میان یاخته اي با دانه هاي روشن هستۀ تکی گرد یا بیضی ـ بازوفیل ها، میان یاخته اي بدون دانه

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  137

در یک دوزیست بالغ، با هر بار انقباض بطن، خون تیرة وارد شده از دهلیز چپ به سمت شش ها و پوست می رود.

در یک دوزیست نابالغ، با هر بار انقباض بطن، خون تیرة وارد شده از دهلیز راست به سمت آبشش ها می رود.

در یک ماهی نابالغ، خون روشن خارج شده از آبشش ها به سمت قلب نمی رود.

در یک ماهی بالغ، خون خارج شده از آبشش ها وارد سرخرگ شکمی نمی شود.

نمی توان گفت   ..................، به نخستین مرحله تشکیل ادرار کمک می کند.  138

خروج مواد گردیزه از طریق شکاف هاي تراوشی دیوارة کپسول بومن رشته هاي کوتاه و پا مانند انواع خاصی از یاخته هاي پوششی 

افزایش فشار ناشی از انقباض بطن ها بر روي سرخرگ آئورت بیش تر بودن قطر سرخرگ آوران نسبت به قطر سرخرگ وابران  

دریچه هاي سینی .................. دریچه هاي دهلیزي بطنی، ..................  139

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.

کدام گزینه نادرست است؟  140
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دنده ها از کلیه ها کامًال محافظت می کنند. کلیه اي که در سمت کلون باالرو قرار دارد، پایین تر از کلیۀ دیگر است.

تحلیل بیش از حد چربی اطراف کلیه، در کار آن اختالل ایجاد می کند. پردة شفافی که یاخته هاي رشته اي دارد، اطراف هر کلیه را احاطه کرده است.

در رابطه با مراحل تشکیل ادرار، کدام عبارت صحیح است؟  141

در تراوش برخالف باز جذب، هیچ انتخابی براي عبور مواد از دیوارة نفرون صورت نمی گیرد.  

در ترشح جهت حرکت مواد مخالف باز جذب و براساس شیب غلظت آن ها انجام می شود.  

باز جذب ممکن نیست در مجاورت سلول هایی با رشته هاي کوتاه و پا مانند، انجام شود.  

کمتر بودن قطر سرخرگ آوران موجب افزایش فشار خون در کالفک شده و عمل تراوش امکان پذیر می شود.  

به طور معمول، کدام گزینه دربارة همۀ مهره دارانی صادق است که کارایی تنفس آن ها نسبت به پستانداران افزایش یافته است؟  142

نمک اضافی را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان به بیرون می رانند. در بخش حجیم انتهاي مري، مواد غذایی را ذخیره می نمایند.

خون اکسیژن دار به یکباره به تمام مویرگ هاي اندام هاي آن ها وارد می شود. با بازجذب زیاد آب در کلیه ها، فشار اسمزي مایعات بدن را تنظیم می کنند. 

در هنگام شروع ثبت منحنی   ..................  143

خون به دهلیزها وارد می شود. دهلیزها منقبض می شوند.

اجزاي بافت گرهی شروع به فعالیت می کنند. فقط بطن ها در حال استراحت ا ند.

P

 

در نقطۀ  .................. همانند نقطۀ ..................  از منحنی نوار قلب  .................. .  144

 ــ دریچه هاي متصل به طناب ارتجاعی بسته اند. ــ به دهلیزها خون وارد می شود.

 ــ صداي قلبی توسط گوشی طبی شنیده می شود. ــ سلول هاي ماهیچه اي بطنی در حال انقباض هستند.

C − AE − D

E − BD − C

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   145
«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.  

جسمی به جرم  را از پایین سطح شیبداري که با افق زاویۀ  درجه می سازد، با سرعت اولیۀ  مماس با سطح رو به باال پرتاب  146

می کنیم. جسم روي سطح به اندازة  باال می رود و سپس به نقطۀ پرتاب برمی گردد. کار نیروي اصطکاك در این مسیر رفت و برگشت چند ژول

است؟

صفر

2kg305
m

s
2m

(g = 10 )
m

s2

−5−10−20

 
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؟  147

100752550

کار خالصی که براي حرکت دادن جسمی از حال سکون و رساندن به تندي  صرف می شود، چند برابر کار خالص الزم براي رساندن تندي همان  148

جسم از  به  است؟

v

v3v13
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1
8

1
2

1
4

1
9

8

8 t s( (

m(v s (

2

نمودار تندي – زمان متحرکی مطابق شکل است. کار نیروي خالص وارد بر جسمی در  ثانیۀ اول چند برابر کار نیروي خالص وارد بر آن در   149
ثانیۀ دوم حرکت است؟

44

39
21

21
39

25
4

4
25

v ̊ 30˚
 

جسمی به جرم  را با تندي اولیۀ  روي سطح شیبدار مطابق شکل زیر پرتاب می کنیم. اگر از اصطکاك  150

چشم پوشی کنیم، جسم حداکثر چند متر روي سطح شیبدار باال می رود؟ 

m4
m

s

(g = 10 )
N

kg

1
5

2
5

4
5

8
5

گلوله اي به جرم  گرم با تندي  به صورت افقی به تنۀ درختی به ضخامت  برخورد کرده و در همان راستاي افقی با تندي   151

 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

A

B

60m

مطابق شکل، جسمی به جرم  را از نقطۀ  پرتاب می کنیم تا به نقطۀ  برسد. اگر قدر مطلق کار نیروي وزن در این جابجایی  باشد،  152

تغییرات انرژي پتانسیل گرانشی سامانه جسم و زمین در این جابجایی چند ژول و ارتفاع نقطۀ  از سطح زمین برحسب متر به ترتیب از راست به چپ

کدام است؟ 

3kgAB450J

A

(g = 10 )
N

kg

45, −45015, +45015, −45045, +450

نیروي عمود بر سطح

وزن
نیروي اصطکاك جهت حرکت

شخص طناب
را می کشد

در شکل مقابل نیروهایی که بر جسم وارد شده اند رسم شده است. با توجه به جهت نیروها و جابه جایی، عالمت کار شخص و اصطکاك چگونه  153
است؟

شخص منفی، اصطکاك منفی شخص منفی، اصطکاك مثبت شخص مثبت، اصطکاك منفی شخص مثبت، اصطکاك مثبت

نمودار انرژي جنبشی برحسب تندي براي جسمی به جرم  مطابق شکل مقابل است.  و  به ترتیب از راست به چپ چند  و چند   154

 هستند؟

 و  و  و  و 

2kgv1K1m/s

J

5 2√100501005 2√505050

اگر اتومبیلی  تندي خود را افزایش دهد، انرژي جنبشی اش  برابر می گردد. تندي نهایی اتومبیل چند متر بر ثانیه است؟  1554m/s4

16842 14
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اتومبیلی به جرم یک تن با سرعت  در حرکت است که راننده ناگهان ترمز می گیرد و سرعت اتومبیل به  می رسد. اگر  156

در طی ترمز گرفتن اتومبیل  متر را بپیماید، کار نیروي ترمز چند ژول است؟

اطالعات تست کافی نیست. 

108km/h36km/h

100

4 × 105−4 × 105−400

از باالي برجی به ارتفاع  در شرایط خأل، جسمی به جرم  را با سرعت  تحت زاویۀ  نسبت به افق پرتاب می کنیم.  157
سرعت جسم زمانی که به سطح زمین می رسد چند متر بر ثانیه است؟

1٫2m10kg5m/s30∘

5678

جسمی به جرم  تحت اثر نیرویی برابر با  از حال سکون به حرکت در می آید. کار انجام شده توسط این نیرو در ثانیۀ پنجم چند برابر  158
کار انجام شده در ثانیه دوم است؟

5kg10N

23925
4

به جسمی به جرم  ، نیروي ثابت  وارد می شود و آن را بر روي سطح افقی بدون اصطکاکی از حال سکون به حرکت در می آورد. نمودار  159

تغییرات کار حاصل از نیروي  برحسب سرعت آن مطابق با کدام گزینه است؟

W

v

 

W

v

  

W

v

  

W

v

 

mF

F

A

B

m

kg=

30

5

2m

˳

 

مطابق شکل زیر، اگر در سطح شیب دار اندازة نیروي اصطکاك جنبشی برابر یک دهم وزن جسم باشد و جسم از نقطۀ  (به ارتفاع  متر) به  160

نقطۀ  برسد، کار نیروي گرانش (جاذبۀ) زمین روي جسم در این جابه جایی چند ژول است؟ 
A5

B(g = 10N/kg)

405060100

 

سه جسم  و  و  از ارتفاع هاي اولیۀ یکسان از روي مسیرهاي مشخص شده به سمت پایین حرکت می کنند تا به سطح زمین برسند.  161
کدام گزینه رابطۀ درستی را بین کار نیروي وزن بر آن ها، نشان می دهد؟

(1)(2)(3)

= >WA WB WC< <WA WB WC> >WA WB WC= >WA WC WB

 α

v m/s=0 10h

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  162

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

اتومبیلی از حال سکون شروع به حرکت می کند و به سرعت  می رسد. در مرحلۀ دوم از سرعت  به سرعت  می رسد کل کار انجام شده  163
چند برابر کار مرحلۀ دوم است؟

vv4v

16
15

16
9
2

15

15
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مکعبی به جرم  تن به ابعاد  روي سطح افقی با کمترین فشار قرار دارد. حداقل کاري که الزم است تا مکعب را از یک  164

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

24m × 2m × 1m

g = 10
m

s2

820610

 

، متر پایین می آید چند  است؟ مجموعه نشان داده شده از حال سکون رها می شود. سرعت مجموعه بعد از اینکه    165B3
m

s

2g
−−

√5g
−−

√3g
−−

√7g
−−

√

 

( مجموعه نشان داده شده از حال سکون رها می شود. پس از آنکه فاصله وزنه ها به  می رسد. سرعت وزنه ها چند  است؟(  1662m
m

s
g = 10

m

s2

1234

جسمی به جرم  با سرعت اولیه  از ارتفاع  به باال پرتاب می شود. حداقل سرعت جسم، پس از رسیدن به ارتفاع قائم  کدام  167

گزینه است؟ (اتالف ناچیز است.)

mV0H( )
5H

4

+ gV
2

0
H

2

− −−−−−−−

√− gV
2

0
H

2

− −−−−−−−

√+ gHV
2

0
5
4

− −−−−−−−−

√− gHV
2

0
4
5

− −−−−−−−−

√

با افزایش تعداد مسافرین یک اتوبوس، جرم کل آن  درصد افزایش می یابد، در نتیجه انرژي جنبشی آن  درصد کاهش می یابد. در این  168
صورت سرعت چند درصد و چگونه تغییر می کند؟

 درصد افزایش  درصد کاهش   درصد افزایش  درصد کاهش 

2520

20252520

جعبه اي با سرعت ثابت  روي سطح شیبداري باال کشیده می شود. کل کار انجام شده توسط نیروهاي مختلف روي جعبه چند ژول است؟  169

(جرم جعبه  و جابه جایی  متر است.)

صفر

20 m

s

2kg10

200400100

 

مجموعه مقابل را از حال سکون به اندازه  توسط نیروي  به حرکت در می آوریم. اگر انرژي ذخیره شده در فنر  ژول کاهش یابد و  170

( سرعت مجموعه به  برسد. مقدار انرژي تلف شده چندژول است؟(

2mF40

4
m

s
g = 10

m

s2

52565854

کدام اتم زیر است که در ترکیبات خود با پیوند کوواالنسی از قاعده ي هشتایی تبعیت نمی کند؟  171

C6N7O8B5

کدام گزینه نادرست است؟  173

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
16
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فراوان ترین عنصر تک اتمی موجود در هواکره کدام است؟  172

هلیم نئون آرگون کدام گزینه نادرست است؟نیتروژن  174

اکسیژن در ساختار اغلب مولکول هاي زیستی وجود دارد. با افزایش ارتفاع، مقدار گاز اکسیژن در هواکره کم تر می شود.

کوهنوردان به هنگام صعود نیازمند کپسول اکسیژن می باشند. اکسیژن در هواکره بیش تر به صورت مولکول هاي دو اتمی وجود دارد.

تمام عبارات زیر درست است به جز ..................  175

کربن مونوکسید پس از اتصال به هموگلوبین از رسیدن اکسیژن به بافت هاي بدن جلوگیري می کند.

بیش تر مرگ و میرهاي ناشی از گازگرفتگی به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی است.

با استفاده از دستگاه هشداردهنده ي کربن مونوکسید، می توان غلظت گاز  در محیط را تنظیم کرد.

کربن مونوکسید بر اثر سوختن ناقص کربن تولید می شود و به دلیل نداشتن رنگ و بوي خاص، شناسایی آن دشوار است.

CO

کدام واکنش زیر از قانون پایستگی جرم پیروي نمی کند؟  176

2 + → 2 OH2 O2 H24F e + 3 → 2FO2 e2O3

→ 2NN2O4 O2F + 2CO → 2F e + 3Ce2O3 O2

در مولکول حاصل از ترکیب اتم هاي  و  با یکدیگر، اتم  داراي چند پیوند کوواالنسی است؟  177A6B9A

1234
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با توجه به نمودار روبرو که مربوط به تغییرات مقدار گاز کربن دي اکسید هواکره در سده ي اخیر است چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟   178
آ) مقدار کربن دي اکسید اضافه شده به هواکره با جابه جایی در هواکره می تواند شهرهایی در فواصل دور را

نیز آلوده کند. 
ب) در سده ي اخیر مقدار میانگین کربن دي اکسید در هواکره به طور کلی رو به افزایش بوده است. 

پ) روند تغییرات گاز کربن دي اکسید در این نمودار سبب شده است که سطح آب دریاها در طی این سال 
ها کاهش یافته است. 

ت) روند تغییرات میانگین دماي کره ي زمین برخالف روند تغییرات مقدار گاز کربن دي اکسید در این
نمودار است. 

ث) روند تغییرات میانگین گاز کربن دي اکسید تأثیري بر سرعت کاهش میانگین مساحت برف در نیمکره ي شمالی ندارد.

1234

پالستیک هاي سبز، .................. هستند که بر پایه ي مواد گیاهی (همانند ..................) ساخته شده و در ساختار آن ها اتم .................. وجود دارد  179
و این نوع پالستیک ها در مدت زمان .................. تجزیه شده و به طبیعت باز می گردند.

مواد آلی – روغن هاي گیاهی – هیدروژن – نسبتًا کوتاهی پلیمرهایی – نشاسته – کربن – کوتاه   

مواد آلی – نشاسته – کربن – بسیار کوتاهی پلیمرهایی – نشاسته – اکسیژن – نسبتًا کوتاهی

چه تعداد از مطالب زیر در مورد شکل هاي (آ) و (ب) که آلوتروپ هاي اکسیژن را نشان می دهند. درست اند؟ الف) هر دو حالت گازي بی رنگ و  180
در حالت مایع آبی (بنفش) رنگ هستند. 

ب) واکنش پذیري (آ) بیش تر از (ب) است. 

پ) جرم مولی (آ)،  برابر جرم مولی (ب) است. 
ت) با سرد کردن آن ها، (ب) راحت تر از (آ) به مایع تبدیل می شود.

1٫5

4321

کدام عبارت در مورد گاز اوزون نادرست است؟   181

) هنگامی که تابش پرانرژي فرابنفش به آن می تابد، پیوند بین اتم هاي اکسیژن در آن شکسته و به سه اتم اکسیژن مجزا تبدیل می شود. 

) در صنعت از اوزون براي گندزدایی میوه ها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره بینی درون آب استفاده می شود. 

) مولکول هاي اوزون در الیه ي استراتوسفر تابش فرابنفش را جذب و تابش کم انرژي فروسرخ را آزاد می کنند. 

) ساختار هر ماده، تعیین کننده ي خواص و رفتار آن ماده است.

1

2

3

4

1234

چند مورد از مطالب زیر، دربارة گازي که به «جّو بی اثر» شهرت یافته، درست اند؟   182
آ) فراوان ترین جزء سازندة هواکره است. 

ب) در مقایسه با آرگون از نظر شیمیایی غیرفعال تر و واکنش ناپذیرتر است. 
پ)مخلوط آن با هیدروژن در حضور کاتالیزگر یا جرقه منفجر نمی شود. 

1٫5ت) نسبت شمار جفت الکترون هاي پیوندي به شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي در آن برابر  است. 17
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4321

واکنش تهیه ي آمونیاك از گازهاي   و   یک واکنش  .................. بوده و با کاهش دماي مخلوط آن می توان گاز  .................. را به  183
صورت مایع جدا کرد.

برگشت ناپذیر -    برگشت ناپذیر -    برگشت پذیر -    برگشت پذیر -   

N2H2

NH3H2NH3N2

شمار پیوندها در کدام دو مولکول، با هم برابر است؟  184

HBrSH2H2CH4Cl2NH3SiCl4C و   و   و   و   FH3

چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟   185

الف) مجموع ضرایب مولی مواد شرکت کننده در واکنش سوختن کامل پروپان برابر  است. 
ب) تعداد اتم هاي هر عنصر در دو سمت معادلۀ موازنه شدة واکنش یکسان است. 

پ) در یک واکنش، مجموع تعداد اتم هاي واکنش دهنده ها با مجموع تعداد اتم هاي فراورده ها برابر است. 
ت) در یک واکنش شیمیایی تعداد مول ها در دو طرف معادله با یکدیگر برابر است.

12

1234

در معادلۀ موازنه نشده دو واکنش زیر، کدام یک از موارد خواسته شده بیشترین مقدار را دارد؟   186

 

مجموع ضرایب استوکیومتري واکنش  دهنده هاي واکنش  مجموع ضرایب استوکیومتري فراورده هاي واکنش 

نسبت ضریب استوکیومتري  به ضریب استوکیومتري  نسبت ضریب استوکیومتري  به ضریب استوکیومتري 

I) + HCl + KOH → BC + OB2O3 K3 l6 H2

II)NaB + B → NaB +H4 F3 F4 B2H6

III

HClB2O3OH2BF3

کدام یک از جمله هاي زیر درست بیان شده است؟  187

، نشان می دهد که در تولید یک محصول یا انجام یک فعالیت چه مقدار از این گاز مصرف می شود. ردپاي 

، با کاهش  و اسیدي کردن بارش ها خسارات جبران ناپذیري ایجاد می کنند. اکسیدهاي نافلزي  و 

در جایی که سیمان یا گچ بر جاي می ماند تا مدت ها، گیاهی رشد نمی کند؛ زیرا سبب افزایش  خاك می شوند.

افزایش مقدار کربن دي اکسید در آب سبب از بین رفتن اسکلت سیلیسی مرجان ها می شود.

CO2

SO3ON2pH

pH

چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد کربن مونوکسید، درست است؟   188
الف) هنگامی که رنگ شعلۀ گاز طبیعی زرد رنگ باشد، تولید می شود. 

ب) میل ترکیبی هموگلوبین خون با این گاز بسیار زیاد و بیش از 200 برابر اکسیژن است. 

پ) ساختار لوویس آن به صورت  است. 
ت) چگالی این گاز از هوا کمتر بوده و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است.

=C
⋅⋅
⋅⋅

O
⋅⋅
⋅⋅

1234

وقتی پرتوهاي خورشیدي به سطح زمین می تابند چه تعداد از موارد زیر رخ می دهد؟   189
آ) بخش عمده اي از این پرتوها به وسیلۀ زمین جذب می شوند. 

ب) بخش کوچکی از پرتوهاي خورشیدي به وسیلۀ هواکره جذب می شود. 
پ) بخشی از پرتوهاي خورشیدي در اثر برخورد با هواکره بازتابیده شده و به فضا برمی گردد. 

ت) زمین بخش قابل توجهی از گرماي جذب شده را به صورت تابش فروسرخ از دست می دهد. 
ث) گازهاي گلخانه اي مانع از خروج کامل گرماي آزادشده می شوند و بخشی از این گرما را به سطح زمین بازمی گرداند.

4532

در باالترین الیه از هواکره امکان وجود کدام یک از ذرات زیر وجود ندارد؟  190

N2OH2O+
2He

+

در کدام مولکول زیر جفت الکترون ناپیوندي بیشتري وجود دارد؟   191

 S, O, P , Cl, Si, F , H)(16 8 15 17 14 9 1

SO3P Cl3SiF4SO2

مجموع ضرایب موازنه معادله زیر کدام است؟   192

 C + N → + N Cl +S2 l2 H3 N4S4 H4 S8

35362316

چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟   193
آ) مقدار اوزون از سطح زمین تا انتهاي الیه استراتوسفر به تدریج در حال کاهش است. 

ب)  پایدارتر از  است و تمایل به پیوند با هموگلوبین در آن  برابر بیشتر از  است. 

) نسبت مولی  برابر  است.  پ) در واکنش سوختن کامل اتین (

ت) تعداد  مولکول هر گازي در  مقدار  لیتر حجم دارد.

COCO2200O2

C2H2
C2H2

O2

2
5

1٫5 × 1022
ST P0٫56

1234

194  مول از یون کدام فلز در واکنش با یون  ترکیبی به جرم  گرم تشکیل می دهد؟ 

 

0٫3F −23٫4

(Ga = 70 Ca = 40 Al = 27 Mg = 24 F = 19)

CaAlGaMg

 ( کدام گزینه در رابطه با واکنش شیمیایی زیر نادرست است؟ (  195

 

، جرم  ،  افزایش می یابد. براساس قانون پایستگی جرم، به ازاي مصرف یک مول از 

با گذشت زمان از جرم مواد جامد موجود در ظرف واکنش کاسته می شود.

با گذشت زمان و انجام این واکنش در یک ظرف در بسته، فشار گاز درون ظرف کاهش می یابد.

با  انجام این واکنش در شرایط استاندارد، به ازاي تولید  آب،  گاز  تولید می شود.

C = 44gmoO2 l−1

2NaHC (s)O3 → N C (s) + C (g) + O(l)a2 O3 O2 H2

NaHCO3CO222g

0٫2mol4٫48LCO2
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از واکنش  گرم فلز  با آب بر طبق معادله موازنه نشده زیر  لیتر گاز هیدروژن در  تولید می شود.  اتم این  196

فلز چند گرم جرم دارد؟ 

19٫5M5٫6ST P3٫01 × 1022

M + O → MOH +H2 H2

0٫351٫951٫152٫8

کدام یک از ساختارهاي لوویس زیر نادرست است؟  197

     − −

⎡

⎣

⎢⎢⎢⎢
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⋅⋅
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|
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⋅⋅
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⋅⋅

⎤

⎦

⎥⎥⎥
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در کدام واکنش هاي زیر، پس از موازنۀ معادلۀ آن ها، مجموع ضریب هاي استوکیومتري فرآورده ها،  برابر مجموع ضریب هاي  198
استوکیومتري واکنش دهنده ها است؟ 

آ)   

ب)   

پ)   

ت) 

پ ، ت  آ ، ب  آ ، پ  ب ، ت 

1٫5

N (g) + (g)H3 F2 → (g) + HF (g)N2F4

SOC (l) + O(l)l2 H2 S (g) + HCl(g)−→
Δ

O2

Cl (g) + N (g)F3 H3 → (g) + HF (g) + C (g)N2 l2

NaHC (s)O3 N C (s) + C (g) + O(g)−→
Δ

a2 O3 O2 H2

چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد هلیم درست است؟   199
الف) هلیم در جوشکاري، پرکردن کپسول هاي غواصی و خنک کردن قطعات الکترونیکی کاربرد دارد. 

ب) منابع زمینی هلیم از هواکره سرشارتر است. 

پ) حدود  درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد. 
ت) هلیم سبک ترین گاز نجیب، بی رنگ و بی بو است.

7

1234

، کدام هواي موجود در هواکره را بعد از صاف کردن تا دماي  سرد می کنیم. اگر در ستون تقطیر، دماي هوا مایع را تا   200
گزینه روند خروج مواد را به صورت گازي به ترتیب نشان می دهد؟

(نیتروژن  آرگون  اکسیژن) (کربن دي اکسید  نیتروژن  اکسیژن  آرگون)

(کربن دي اکسید جامد  نیتروژن  اکسیژن  آرگون) (یخ  کربن دي اکسید جامد  نیتروژن  آرگون  اکسیژن)

− C200∘− C180∘

←←←←←

←←←←←←←
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