
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تجربی - 40110

ام اس بوك

واژة «گرته می بست» در عبارت «خرگوش را روان گرته می بست» به چه معناست؟  1

طراحی می کرد سایه روشن می زد تصور می کرد نقاشی می کرد

ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه هاي «تناقض، اسلوب معادله، کنایه، جناس» کدام است؟   2
الف)  جفاي شانه که تاري گسسته زان سر زلف 

ب) فغان که کام مرا تلخ کرد شیرینی 
ج) از بوي تو در تاب شود آهوي مشکین 
د) می توان در زلف او دیدن دل بی تاب را

ز پشت دست به دندان گزیدنم دریاب  
که با لبش نتوان حرف شکرستان گفت 

گر باز کنند از شکن زلف تو تابی 
پرده پوشی چون کند شب، گوهر شب تاب را

الف، ب، ج، د  ب، الف، د، ج  ب، د، الف، ج  د، ب، ج، الف 

ساخت متمم به «شیوة کهن» در همۀ ابیات مشهود است؛ به جز .................. .  3

ز چنگم رهایی نیابی مشور   نیامد به دامم به سان تو گور  

بجنبید و برداشت ُخود از سرش   چو آمد خروشان به تنگ اندرش  

به بر بر زره را همی دوختند   ز پیکان همی آتش افروختند  

چپ و راست جنگ سواران گرفت   به سهراب بر تیرباران گرفت 

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «کنایه، تشبیه، جناس همسان و جناس ناهمسان» به کار رفته است؟  4

کمند زلف تو باري دگر به دستم داد زمانه گرچه بسی بر سرم سپاس نهاد

غالم هّمت آنم که دل بر او ننهاد جهان بر آب نهاده ست و زندگی بر باد

به دام عشق درافتاد و هرچه بادا باد دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن

در بیت «به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من / چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا؟» چه آرایه اي وجود دارد؟  5

تلمیح جناس استعاره ایهام

کدام بیت فاقد تشبیه است؟  6

 تشنۀ مخمور نگر اي شه خّمار بیا   عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر  

 در مرحمت تو غوطه ور روز و شبم   اي نام تو روییده به گلدان لبم 

وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست

فتاده بر سر ره من به سایه می مانم تو آفتاب منیري که می روي ز سرم

در کدام گزینه، نادرستی امالیی وجود ندارد؟  7

از عذاب غرض و دین رهیدند و در کرامت و فراغ به پارس رسیدند. 

دالك در مسلخ گرمابه بود. گرمابه بان و هرکه در آنجا بود، همه بر پاي خواسته بودند و عذرها خواستند. 

از برهنگی و عاجزي شرم داشتم. رقعه اي نوشتم تا او را تصور شود که مرا در فضل، مرتبه اي است زیادت. 

در میان دو ضد جمع بود: هم محنت بود، هم شادي؛ هم راحت بود، هم عافت؛ هم وفا بود، هم جفا. 

در بیت «آهی روان به کشور بلقیس کرده ام    پیک صبا روانۀ شهر سبا ببین» کدام آرایه ها به کار نرفته است؟  8

تشبیه، تناسب تشخیص، تشبیه تلمیح، جناس تضاد، ایهام
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مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  9

 دیگر فروتنی به در کبریا کنیم   بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق

 توحید محض کز همه رو در خدا کنیم   روي از خدا به هر چه کنی شرك خالص است 

 چندین به دسِت دیو زبونی چرا کنیم   چون برترین مقام ملک دون قدر ماست 

 خدمت مخلوق افتخار ندارد   خدمت حق کن به هر مقام که باشی 

از میان واژگان زیر چند نادرستی معنایی دیده می شود؟   10
(مکاري: چاروادار)، (مغرب: کشوري در شمال غربی آفریقا)، (کراي: کرایه)، (قیاس کردن: حدس و تخمین زدن)، (فراغ: آسایش)، (شوخ: آلودگی)

چهار سه دو یک

کدام مصراع فاقد «منادا» است؟  11

وجود ما معما نیست حافظ  حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش 

مرد تماشاي باغ حسِن تو سعدي است  نگفتمت که به یغما رود دلت سعدي 

مفهوم کدام گزینه به عبارت زیر نزدیک است؟   12
«نبینی که یوسف را از روي نیکو، بند و زندان آمد و از خوي نیکو امر و فرمان آمد؟ از روي نیکوش حبس و چاه آمد و از خوي نیکوش، تخت و گاه آمد.»

چرا اي یوسف خوبان در این چاهی، نمی دانم هزاران جان یعقوبی همی سوزد از این خوبی  

داستان یوسف گم گشته دانستم که چیست تا سپردم جان به جانان سختی آسان شد مرا  

شمع می آرد به چرخ از دود خود فانوس را گردش نُه آسمان از آِه آتش باِر ماست

اي برادر سیرت زیبا بیار   صورت زیباي ظاهر هیچ نیست  

مفهوم بیت زیر در کدام گزینه ها آمده است؟   13
 به علی شناختم من به خدا قسم خدا را»   «دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 

 روز غدیر خم ز منبر والیتش   آگه نی اي مگر که پیمبر که را سُپرد 

 که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را   برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن 

 بشناختم به حق و یقین و حقیقتش   منت خداي را که به وجود امام حق 

 متحیّرم چه نامم شِه ملک الفتی را   نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 

در کدام گزینه منادا وجود ندارد؟  14

هر کجا هست خدایا به سالمت دارش آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست

 که اسیر صد بالیم ز رخت به یک اشاره  مه من چرا نباشد جگرم هزار پاره 

سعدي تو را به طوع و ارادت غالم شد اَبناي روزگار، غالمان به زر خرند

 که ز سرپنجۀ شاهین قضا غافل بود  دیدي آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ

در کدام بیت آرایه هاي «تلمیح، تشبیه، جناس و مراعات نظیر» دیده می شود؟  15

 ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت  حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

 قدر دانستی و حلواي براتم دادي  جام آب خضر اندر ظلماتم دادي 

 من چرا ملک جهان را به ُجوي نفروشم  پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت 

 چه تو با صورت یوسف، مرا رخساره بنمایی  ز بیم چشم بد بر تو بخوانم سورت یوسف 
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در کدام بیت جناس دیده نمی شود؟  16

باري نگه کنی، دو سه بارت نگه کند   یار آن کسی بود که به کارت نگه کند  

هر آن را زاد، زاد از بهر کشتن   مشو دلبستۀ دوران که هستی  

از تن برود، سخن روان است   خّرم تن او که چون روانش  

آري ببرد تب ها گر نیشکرم بخشی تب هاست مرا در دل، نیشکرت اندر لب  

17  در کدام عبارت آرایۀ سجع بارزتر است؟ 
الف) محبت را غایت نیست از بهر آن که محبت را نهایت نیست. 

ب) فالن به سیرت گزیده و عادت پسندیده معروف است و به خدمتکاري دولت و طاعت. 
ج) چون اوقات محسوب به اجل مضروب رسید. 

د) هر که با بدان نشیند نیکی نبیند.

الف، د ج، د ب، ج الف، ب

کدام گزینه مسجع نیست؟  18

هم دودم و هم نورم هم جمع و پریشانم  در آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم 

نومید نتوان بود از او، باشد که دلداري کند  دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او 

وز سخنان نرم او آب شوند سنگ ها  من ز سالم گرم او آب شدم ز شرم او 

خاك دمن گلگون کنم از آب چشم خویشتن  ربع از دلم پر خون کنم اطالل را جیحون کنم 

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟   19
که زیر سایه دارد قرص خورشید»   «قناعت کن که آن ملکی است جاوید  

تالش دار کند هر سري که سودایی است نظر به شاخ بلند است مرغ وحشی را  

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است   افتادگی آموز اگر طالب فیضی  

به زیر آوري چرخ نیلوفري را   درخت تو گر بار دانش بگیرد  

که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است خیمۀ اُنس مزن بر در این کهنه رباط  

در کدام گزینه فعل دعایی وجود ندارد؟  20

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي   ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي

مرا روزي مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم اال اي همنشین بد که یارانت برفت از یاد  

هر که این آتش ندارد نیست باد   آتش است این بانگ ناي و نیست باد  

بیامرزاد اگر ساکن بخوانند   خداي این حافظان ناخوش آواز

«را» در کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟  21

تاب نظر خواه و ببین کاینه تابید مرا  آینه خورشید شود پیش رخ روشن او 

رشِک سلیمان نگرو غیرت جمشید مرا  نور چو فّواره زند بوسه بر این باره زند 

بانگ لک الحمد رسد از مه و ناهید مرا  هر سحر از کاخ کرم چون که فرو می نگرم

باش که صد صبح دمد زین شب امیّد مرا  چون سر زلفش نکشم سر ز هواي رخ او 

در کدام بیت جابه جایی ضمیر آمده است؟  22

کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد     مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم 

که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد    ساقیا لطف نمودي قدحت پر می باد 

 صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد   از لعل تو گر یابم انگشتري زنهار 

 چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد   بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل 
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در عبارت زیر چند غلط امالیی یافت می شود؟   23
«میرزا مسیح خان ملتفت شیطنت خسرو نشد و قلم آهنین فرسوده را در دوات فرو برد و با وقار و طمأنینه، مطابق عادت مألوف یک نمرة بیست براي

خسرو- که در آن عوان، دو کالس از ما جلوتر بود- گذاشت.»

چهار سه دو یک

کدام واژه به معناي «یک حزب سیاسی در عراق» است؟  24

دمکرات بعث پژاك کومله

کدام آرایۀ ادبی در بیت «بشد تیز ُرّهام با ُخود و گبر / همی گرد رزم اندر آمد به ابر» مشهود نیست؟  25

تناسب تشبیه جناس کنایه

عیِّن المناسب للفراغ: الّطالب .................. َیعلمون أّن .................. الصعبۀ تحتاُج إلی هّمۀ عظیمۀ.  26

المجّدین/ عملۀ الجاّدة / عمل المجتهدون / األعمال المجتهدون/ العمل

حیح فی الترجمۀ:  27  َعیِّن الصَّ
«ِإذا قدرَت علی َعّدوك َفاَجعل العفو عنه شکرًا للقدرة علیه»

هرگاه بر دشمنت قدرت یافتی؛ پس بخشش را به عنوان سپاس براي چیرگی بر او قرار بده.   

آنگاه که بر دشمن چیره شدي؛ پس بخشایش را شکري براي تسّلط بر او قرار بده.   

چنانچه بر دشمن خود دست یافتی؛ او را ببخش به عنوان سپاسگزاري نسبت به او.   

اگر بر دشمن خود مسلط شدي؛ پس او را مورد بخشش قرار بده به خاطر قدرت داشتن نسبت به او.   

28  ما ُهَو الَْخَطأ عن المصدر؟

ُموا  تعلیم َتَعلَّ َیَتعاَمُلوَن  َتعاُمل ث ثاِن  َتَحدُّ َیَتَحدَّ ل ←←←←ال َتَتَأمَّل  َتَأمُّ

حیح فی الترجمۀ:  29  َعیِّن الصَّ
علینا أن نَحِتُرَم األدیان إاللهیۀ و ُحرّیۀ العقیدة مع ِاحتفاظ کلٍّ ِمنا بعقائدنا:

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

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

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

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

30  عیِّن الصحیح فی الجملۀ التالیۀ:  
 « ربّنا أفِرغ علینا النعم و ثّبت َاقداِمنا»

أقدام: مصدر مزید از باب افعال - مفرد ثبِّْت: فعل امر مخاطب از مصدر اثبات النعم: اسم جمع مکّسر و مفرد آن نعمۀ أْفِرغ: فعل امر، ثالثی مزید از مصدر تفریغ

31  َعّین الَخطأ فی العبارات الّتالیۀ:

ُۀ عن أبِی.  فاذا نُِفَخ فی الّصور نفخٌۀ واحدٌة.   ُقِرأت المقاالُت فی المدرسۀ.  ُقِرَأ الدرُس فی المکتبۀ.  ُسِمَع هذه الِقصَّ

حیح فی الّترجمۀ: 32  َعیِّن الصَّ

 ُیْعَرُف الُمجرمون بسیماُهم: گنهکاران را با چهره شان می شناسند.

 اَفال َیْنُظروَن اِلی اإلبل َکْیَف ُخِلَقْت؟: آیا به شتر نگاه نمی کنید چگونه آفریده شده است؟

 و یقول االنساُن أ إذا ما ِمتُّ لََسوَف اُْخَرُج َحیا؟: و انسان می گوید آیا پس از این که مردم، زنده بیرون آورده خواهم شد؟

 و اَّتقوا یومًا ال تجري نفٌس عن نَْفٍس شیئًا: و بترس از روزي که کسی از دیگر، چیزي را دفع نمی کند.

33  َعّین عبارة ما جاء فیها حرف الجّر:

نیا َتحَصْد فی اآلخرِة.   وزن الّدلفین َیْبُلُغ ِضْعَفی وزن االنساِن.   احۀ.  ربَّنا آمّنا فاْغِفر لَنا و اْرَحْمنا.   ما َتْزَرْع فی الدُّ  ُکلُّ طالٍب کان یلعُب فی السِّ
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34   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:  
«أبونا من فی کالمه و أعماله جمیعها بصیرة بحیث ُتؤّثر علینا خیر تأثیر!»:

پدر ما همان کسی است که در سخن و اعمالش کامًال بصیرت باشد آنگاه تأثیر بهتري بر ما می گذارد!

پدر ما کسی است که در همۀ گفتار و کردارهایش بصیرتی می باشد به طوري که بر ما بهترین تأثیر را می گذارد!

کسی پدر ما است که در کالم و عملش همگی آگاهی می باشد به گونه اي که نیکوترین اثر را بر ما داشته باشد! 

کسی که در گفتار و کردارهاي او آگاهی باشد، پدر ما می باشد به نحوي که بر ما اثري بسیار نیک داشته باشد! 

■■

35  َأيُّ ِعباَرٍة َصحیحٌۀ ِمْن َحیِث الَْمعنی؟

نِۀ أکثُر ِمْن َثالَثِۀ ُفصوٍل.  ُفصوُل السَّ  الثمانیُۀ و السبَّعۀ و الثانی َعَشَر َمن األعداِد األصلیِۀ. 

َأوُل َیوِم األسبوع ُهَو َیوُم اَألحِد.  حاِب َأبیُض و لَوُن الموِز َأَحمُر.  لَوُن الَبحِر أْزَرَقُ و لَوُن السَّ

36  أيُّ ُجمَلٍۀ فیها أَحُد العقود؟

حَمِۀ.  ْر ساَعٍۀ َخْیٌر ِمن ِعباَدِة َسبعیَن َسَنًۀ.  شاَرَك فی الحرِب ِمَئُۀ جندٍي.  أْنَزَل اُهللا ُجزءاً واحداً ِمَن الرَّ  اَْلِعباَدُة َعَشَرُة أجزاٍء.  َتفکُّ

فی َأيِّ ِعباَرٍة یوجد اإلسم َعلی شکَلیِن: مفرد و جمُعه؟  37

 . َأنا اَْشَتِغُل َسْبَعَۀ أیٍّام فی اُألسبوِع.  َتَرَك َفْرٌخ ِمَن اْلَفْرَخْیِن الُعشَّ حَمِۀ َیتراَحُم اْلَخْلُق.  ِمْن ذلَِک الُجزِء ِمَن الرَّ اَْلِعْلُم َیْنبوٌع ِمْن َینابیع اْلَجنَِّۀ. 

38  َخَبُر أيِّ ُجمَلٍۀ َیْخَتِلَف َعْن َغیره:

ٌۀ.   جاُل واِقفوَن ِعنَد الباِب.   اِضاَعُۀ الُفرَصِۀ ُغصَّ َفِر.   نَوٌم َعلی ِعلم َخیٌر ِمن َصالٍة َعَلی َجهل.   الرِّ  َأْصِدقائنا َرَجعوا ِمَن السَّ

39  «َیْسَتطیُع .................. أن َیْزَرْع الَقمُح فی هِذه الَْمزرَعِۀ.» عیِّن الفاِعَل المناسَب:

حُۀ الَفالَّ ح الَفالُّ حان الَفالَّ حون الَفالَّ

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

ُجْرٌح َضوٌء َذنٌَب َزْیٌت

حیَحَۀ لِلکلمات: «ُمنِقذیَن، َموسوَعۀ، لَبونَۀ» 41  َعیِّن التَّرجَمَۀ الصَّ

نجات دهندگان، مجلۀ علمی، درنده  نجات یافتگان، مجله، گوشتخوار  نجات یافتگان، مجلۀ علمی، پستاندار  نجات دهندگان، دانشنامه، پستاندار 

42  أيُّ ُجملًۀ ال یوجد فیها اْسٌم الَمفعوِل.

أس أماَم أْصِدقاِئه.   ُمسَتقَبُلنا َیعَتِمُد َعلی ما نَْفعَله اْالَن.    ُهَو َمرفوُع الرَّ

عوَن ِمَن الَملَعِب.   .   َرَجَع الُمَشجِّ فَّ  کانوا َمشغولیَن بِالْمِتحاِن ِعْنَد ما َدَخْلُت الصَّ

43  «َدَخَل الشاِعُر الَْمشهوُر ِالی الَْمجلُس َفقام َجمیُع الُْعلماِء الجالسوَن بِاحترامه.» کم ِاِسمًا فاِعًال ُیَوَجُد فی الْعباَرِة.

َخمَسۀ أربَعۀ ثالَثۀ اِثنان

حیَح. 44  ِانَْتِخِب المفهوَم الصَّ

 َمکاٌن فیه ماٌء َعذٌب: ُمْسَتنقع   بَعُض األوقات: بَیَن الحیِن و اآلخر   َموُت اإلنسان: النََّهب   اَلّشیء الّذي ُیِحبُّه النُّاس: َکریه  

حیَح: جاُل .................. علی َصالِتِهم.» ِانَْتِخب الجواَب الصَّ «.................. الرِّ  45

ُأولئک- حافظاٌت   هذه- ُمحافظوَن   تلَک- ُمحاِفظوَن   هؤالِء- حاِفظوَن  

46  عّین الخطأ فی الّترجمۀ:

َهبیَّ بقیمۀ َخمس ِمئۀ ألَف توماٍن َقبَل سنتیِن!»: این انگشتر طالیی را به  بهاي پانصد هزار تومان، دو سال پیش خریده ام! «کنُت اِشتریُت هذا الخاتم الذَّ

ِد لتنظیِف الُغَرِف فی الفندق!»: کارگران نظافت در وقت معّین براي تمیز  کردن اتاق ها در هتل آمدند!  ال التَّنظیِف فی الوقِت الُمحدَّ  «أَتی عمُّ

 «سأّتصل بجّدتی الحنونۀ فی مدینٍۀ بعیدٍة ِمن ُهنا!» با مادربزرگ مهربانم در شهري دور از اینجا، تماس خواهم گرفت! 

ِم علِم الکیمیاء!»: حافظۀ قوي دوستم در یادگیري دانش شیمی، مرا متحّیر کرد!   «َحیَّرَتنی الّذاکرة القویُّۀ لصدیقی فی تعلُّ
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47  عّین ما لیس فیه «نون الوقایۀ»:

 ُیساعدنی کالُم صدیقی إلصالح نفسی!  أقول لزمیلی أِعّنی فی حل هذه المسألۀ! 

 َیتمنَّی أخی أن یصل إلی المراحل العالیۀ فی العلم!  أعاننی صدیقی فی َتَعّلم دروسی الّصعبۀ فشکرته کثیراً! 

عِین العبارة الّتی جاء فیها (فعل النفی و النهی معًا):  48

ث الناس بکّل ما سمعَت به.   و الُتحدِّ التُقْل ما التعَلم، بل التُقْل کّل ماتعَلم.  

الّلهمَّ انّی أعوذ بک من نفس الُتْشبَع و قلٍب الُیْخَشع.   لَِم تقولوَن ما التفعلوَن؟  

عّین ما لیس فیه (المفعول به):  49

قال انّی اعَلُم ما ال تعلموَن.   فاصِبْر أّن وعد اهللا حّق و استغِفْر لذنبَک.  

اهللا ولّی الذیَن آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور.   انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات.  

عّین الفعل المزید فی العبارات التالیۀ:  50

َأْنُظُر إلی السماِء کثیراً ِمن اَألوقات کیف بَناها اهللا تعالی.   ز فی الغداِء غالبًا.   اإلیرانیَّون َیْأکلوَن الرَّ

قطراُت الَمَطِر َتنِزُل ِمن السماِء شدیداً فی الربیِع   ُأْخِرُج مالبسی لّما أِصل إلی البیِت سریعًا و أقرُأ دروسی  

سقوط پاره اي از انسان ها به دّرة هولناك گناه و اعتالي پاره اي دیگر به مراتب واال حاکی از آن است که انسان موجودي برخودار .................. است.  51

داراي گرایش به نیکی و زیبایی اختیار  عاقل  خداگرا 

کلمۀ توحید در جملۀ  «الاله اّال اهللا» خالصه می شود به ترتیب بر دو رکن .................. و .................. استوار است.  52

بیزاري – تبّري اشتیاق – تنّفر تبّري - تولّی  حّب – بغض

پیام آیۀ شریفۀ: «حّتی اذا جاء احَدهم الموُت قاَل رّب ارجعوِن لََعّلی اعمَل صالحًا فیما َتَرکَت» کدام است؟ (با تغییر)  53

آگاهی به حقانیت مراتب حیات تسلیم شدن در برابر مرگ رفع موانع آگاهی با تحَقق توفّی قبول اثر براي اعمال صالح

از برخی آیات و روایات چنین استفاده می شود که بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ یاد می کنند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند، در این  54
حال، کدام مورد علیه آنان شهادت می دهد؟ (با تغییر)

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

تمهید مقّدمات حیات مجّدد انسان ها، با  .................. و به دنبال آن .................. و تحّقق .................. همراه است. (با تغییر)  55

بانگ سهمناك مجدد - کنار رفتن پرده از حقایق عالم - برپا شدن دادگاه عدل الهی

شنیده شدن صدایی مهیب - کنار رفتن پرده از حقایق عالم - دادن نامۀ اعمال 

بانگ سهمناك مجدد  - برپا شدن دادگاه عدل الهی - دادن نامۀ اعمال 

شنیده شدن صدایی مهیب - برپا شدن دادگاه عدل الهی -  برپا شدن دادگاه عدل الهی 

دوزخیان با کدام بیان دیگران را مقصر معرفی می کنند و پاسخ شیطان به آنان چیست؟ (با تغییر)  56

شیطان، بزرگان و سروران، ما را گمراه ساختند - من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید. 

شیطان، بزرگان و سروران، ما را گمراه ساختند - پیامبران دالیل روشن براي شما آورده اند، شما خود نپذیرفتید.

شیطان و آرزوهاي دنیایی، ما را گمراه ساختند - من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید.

شیطان و آرزوهاي دنیایی، ما را گمراه ساختند - پیامبران دالیل روشن براي شما آوردند شما خود نپذیرفتید.

تمام کوشش هاي انسان، در کشف استعداد هاي خویش و شکوفا کردن آن استعداد ها و به منّصه ظهور نشاندن آن که به تثبیت جایگاه مناسب وي  57
بینجامد، پاسخی است بر نیاز به .................. که این نیاز در دورة .................. نمود بیشتري دارد. (با تغییر)

عزت - جوانی و نوجوانی  مقبولیت - میان سالی و کهن سالی عزت - میان سالی و کهن سالی مقبولیت - جوانی و نوجوانی 

کدام یک از مبطالت روزه به «کّفاره  جمع» می انجامد؟ (با تغییر)  58

سر در زیر آب فرو بردن خوردن و آشامیدن دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص)  بقاي بر جنابت تا طلوع فجر
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هدف و مسیر حرکت انسان با چه چیزي هماهنگ است و اگر هدف از خلقت ما خوردن، خوابیدن و خوش بودن در اینچند روزة دنیا  بود، بر کدام  59
نظام خداوند ایراد وارد می شود؟

توانایی ها و سرمایه هایش - حکیمانه  توانایی ها و سرمایه هایش - عادالنه 

کرامت و جایگاه ویژه اش در نظام هستی - عادالنه  کرامت و جایگاه ویژه  اش در نظام هستی - حکیمانه 

کدام گزینه، به مفهوم صحیحی اشاره کرده است؟  60

خداوند انسان را هدفمند خلق کرده و محدودة هدف او را هم مشخص نموده است. 

در اصِل «حرکت به سوي هدف» تفاوتی بین انسان و سایر مخلوقات نیست. 

انسان و سایر مخلوقات به طور طبیعی و غریزي، به سوي هدف خویش حرکت می کنند.

هدفمندي خلقت انسان علت حکمت الهی به  شمار می رود.

تالش براي کدام کار پیامد «فرو رفتن در گرداب آلودگی» را به دنبال دارد و افرادي که به این بال گرفتار می شوند، معتقدین به کدام آیۀ شریفه  61
می باشند؟

ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»   بهبود زندگی زودگذر مادي -  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ بهبود زندگی زودگذر مادي -  «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب»  

ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»   فراموش کردن و از غفلت مرگ -  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ فراموش کردن و از غفلت مرگ -  «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب»  

رانده شدن شیطان از درگاه خدا .................. عدم فرمان برداري او بوده و این که به انسان خطاب می کند «خود را سرزنش کنید نه مرا» نشانگر  62
.................. است.

علت - علیت اختیار در ارتکاب به گناه  معلول - علیت اختیار در ارتکاب به گناه 

علت - معلولیت اختیار در ارتکاب به گناه   معلول - معلولیت اختیار در ارتکاب به گناه  

سرمایۀ موجود در آیۀ شریفۀ .................. بیانگر .................. اصلی وجود نفس سرزنشگر انسان است.  63

 «و ال اُْقِسُم بالنَّفِس اللَّوامۀ»  - علت  «و ال اُْقِسُم بالنَّفِس اللَّوامۀ»  - معلول

 «َو نَْفٍس و ما َسّواها َفاْلَهَمها ُفجوَرها و َتقواها»  - علت   «َو نَْفٍس و ما َسّواها َفاْلَهَمها ُفجوَرها و َتقواها»  - معلول 

اعتقاد پیامبران الهی و پیروان آنان به معاد و زندگی در سراي آخرت، نشأت گرفته از وجود بُعدي از انسان است که در عین  .................. و  64
بنابراین اعتقاد است که پیامبر (ص)، باهوش ترین مومنان را اینگونه معرفی می کند:  ..................

تجزیه و تحلیل پذیري، متالشی نمی شود. – فراوان به یاد مرگ اند و خود را براي آن آماده می کنند.

تجزیه و تحلیل پذیري، متالشی نمی شود. – در دنیا زیبا زندگی می کنند اما به آن دل نمی سپار.

دگرگونی و مرگ جسم، حیات خود را از دست نمی دهد. - فراوان به یاد مرگ اند و خود را براي آن آماده می کنند.

دگرگونی و مرگ جسم، حیات خود را از دست نمی دهد. - در دنیا زیبا زندگی می کنند اما به آن دل نمی سپارند.

از آنجایی که اعمال پیامبران و امامان علیهم السالم عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است، آنها چه نقشی در برپایی دادگاه عدل الهی  65
خواهند داشت و بدکاران براي نجات خود از مهلکۀ قیامت، چه می کنند؟

بهترین گواهان و شاهدان دادگاه عدل الهی هستند – به دنبال راه فراري می گردند.

بهترین گواهان و شاهدان دادگاه عدل الهی هستند – سوگند دروغ می خورند.

اعمال آنها معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد - به دنبال راه فراري می گردند.

اعمال آنها معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد - سوگند دروغ می خورند.

پیامد توّجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال انسان در کدام عبارت دیده می شود و مؤثربودن نماز وابسته به چیست؟  66

( َتنهی َعِن الفحشاِء َوالُمنَکِر )- تداوم و میزان دقّت و توّجه ما ( َولَِذکُر اِهللا اَکَبُر )- تداوم و میزان دقّت و توّجه ما

( َولَِذکُر اِهللا اَکَبُر )- افزایش دفعات اقامۀ نماز همراه با جماعت ( َتنهی َعِن الفحشاِء َوالُمنَکِر )- افزایش دفعات اقامۀ نماز همراه با جماعت
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 67
پیامبر عظیم الشان اسالم (صلی اهللا علیه و آله) اوقات روزانۀ خود را به چند قسمت تقسیم می کرد و کدام قسمت را میان خود و مردم تقسیم می کرد؟

چهار ــ قسمتی که براي عبادت و بندگی خداوند اختصاص می داد. سه ــ قسمتی که براي رسیدن به کارهاي شخصی اختصاص داد.

چهار ــ قسمتی که براي رسیدن به کارهاي شخصی اختصاص داد. سه ــ قسمتی که براي عبادت و بندگی خداوند اختصاص می داد.

حضرت علی (ع) با مقصود قرار دادن «قرب الهی» به چه موهبتی رسید و از نظر ایشان نهی امور لغو، معلول چیست؟  68

شخصیتی مؤمن و زیرك - عدم واگذاري انسان به خود  شخصیتی مؤمن و زیرك - عبث نبودن خلقت انسان  

شخصیتی بی نظیر و جامع الفضائل - عدم واگذاري انسان  شخصیتی بی نظیر و جامع الفضایل - عبث نبودن خلقت انسان 

راه رستگاري با کدام مورد رابطه اي مستقیم دارد؟ و کدام مورد نافی آن است؟  69

قرب الهی - ظلم به خود قرب الهی - پیمان شکنی با خدا

محاسبه و ارزیابی - ظلم به خود محاسبه و ارزیابی - پیمان شکنی با خدا

با تدبر در آیۀ  سورة احزاب منظور از عبارت «ذلک» در آیۀ شریفۀ «ذلک ادنی ان یعرفن» کدام عبارت قرآنی است؟  70

یدنین علیهن من جالبیهن   ادنی ان یعرفن فالیوذین   قل الزواجم و بناتک و نساء المومنین   یا ایها النبی  

59

کلمۀ «جلباب» در آیۀ شریفۀ «یدنین علیهّن من جالبیهن» در کدام مورد زیر به کار می رود و این عبارت به کدام بخش حجاب اشاره می کند؟  71

چادر - حدود حجاب  چادر - فلسفۀ حجاب  پوشش - حدود حجاب  پوشش - فلسفۀ حجاب 

کدام یک از شاهدان روز قیامت همواره مراقب انسان بوده و تمامی اعمال را ثبت و ضبط کرده اند؟ کدام عبارت قرآنی به آن اشاره می کند؟  72

فرشتگان الهی - "یعلمون ماتفعلون"  فرشتگان الهی - "بما کانوا یکسبون" 

اعضاي بدن انسان - "یعلمون ماتفعلون"  اعضاب بدن انسان - "بما کانوا یکسبون" 

سپاس بهشتیان در قیامت معلول چه موضوعی است؟  73

دوستان و همنشینان انسان در آن جا، پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکارانند. 

در آن جا انسان همیشه تازه و شاداب و سرحال است و همواره احساس طراوت می کند.

حزن و اندوه از آنان زدوده شده و از رنج و درماندگی دور هستند. 

هیچ ناراحتی و رنجی در بهشت نیست و با خداوند همصحبت اند.

«قابلیت تغییر مجازات و کیفر» و «عدم قابلیت تغییر» به ترتیب توصیف کدام یک از انواع رابطه میان عمل و پاداش و کیفر است؟  74

نتیجۀ طبیعی خود عمل - تجسم خود عمل  قراردادي - نتیجۀ طبیعی خود عمل 

تجسم خود عمل - نتیجۀ طبیعی خود عمل تجسم خود عمل - قراردادي 

با تامل در بیت زیر، به کدام مفهوم پی می بریم؟   75
خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟»   «اي دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد  

فقط رسیدن به زندگی سعادتمندانه در آخرت، درخور تالش است.

دست زدن به هر کاري براي رسیدن به بی نهایت ها و کماالت ضروري است.

هدف ما باید رسیدن به سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها که همان خداوند است، باشد.

رسیدن به اهداف دنیوي نیز حائز اهمیت است.

76  It was a bad accident. They're really lucky to be  .................. .

injured alive  endangered clean

77  The letter is somewhere  .................. these papers on her desk.

among around  just   about
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78  Which underlined word is NOT CORRECT in the following sentence? 

The little children are going to buy some special gift on Mother’s Day.  

children gift  Mother’s Day

79  This exercise is  .................. the last one.

more difficult than  more difficult the most difficult  most difficult than

80  When Edison grew up he worked in different places, but he never lost his  .................. in making

things.

invention value interest emotion

81  His daughter was born .................. the 24th of August.

in  into on at

82  The shop is going to close in .................. .

Saturday 5.30 p.m. two weeks next week  

83  In my hometown the shops are opened early .................. the morning.

at  on for in

84  The ancient Egyptians built very large buildings, called the .................. , and large decorated graves

under the ground for important people.

pilgrims pyramids laboratories observatories

85  The good point about our new shirts is that you can choose from among a wide .................. of
colors.

range site chart liquid

86  The car was moving at full .................. when the accident happened.

device speed noise orbit

87  Ancient wind towers of Iran are very .................. for both domestic and international tourists.

comfortable attractive dangerous important

88  Hamedan attracts a lot of .................. tourists from other cities of Iran.

international domestic ancient familiar

89  There was fire everywhere, and he tried to .................. his family members.

hope hunt lose save

90  The Caspian Sea is the largest .................. in the world; that's why it is called a sea!

sea plain mountain lake

91  My little brother is 6. He is very interested in reading and .................. the Holy Quran.

reciting growing seeking gaining

92  Some people believe that scientists should stop doing .................. on animals.

experiments homework  exercise creations
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93  Compared to where I used to work, this place is .................. .

paradise agent condition pyramid

94  I have applied to four universities, and I will .................. be accepted by one of them. No matter

which one.

nationally politely orally hopefully

95  The risk of developing heart disease .................. with the number of cigarettes smoked.

helps endangers increases loses

96  The text I am reading provides information about .................. donation and transplants.

member organ nature wonder

97  We were walking along the street together when .................. he looked back and ran the other

way.

especially patiently suddenly naturally

98  You can hear a friend .................. a noise under water when you are swimming.

make take listen give

99  Our heart is more .................. than our mind. We learn and remember better by heart.

alive generous powerful modern

100  She was looking quite .................. on Friday, but she felt weak over the weekend and was taken

back into hospital.

healthy clear careful interested

، از معادلۀ  فقط یک جواب براي  حاصل می شود؟ به ازاي کدام مقادیر   101

  

mmx− 3 +m− 2 = 0x−−√x

− < m < 2
3

2
0 < m < 2< m <

3

2

5

2
< m < 2

3

2

، یکی از ریشه هاي معادله ي  مجذور دیگري است؟ به ازاي کدام مقدار   102m− 6x + 5 + m = 0x
2

322−32−3

پنج عدد طبیعی متوالی مفروضند. مجموع مربعات سه تاي اول برابر است با مجموع مربعات دوتاي آخر، کوچک ترین آن ها کدام است؟  103

251018

اگر به هر یک از جواب هاي معادله ي  یک واحد اضافه کنیم. به حاصل ضرب آن ها چقدر اضافه می شود؟  104− x − 1 = 0x2

321 + 2√1

بیشترین مقدار عبارت  کدام است؟  105y = − − x + 2x
2

7
4

3
4

5
4

9
4

اگر ریشه هاي معادله ي   نصف ریشه هاي معادله ي   باشند،  کدام است؟  106

- - صفر

4 + 8x + m − 1 = 0x2+ 4x − 1 = 0x2m

221

، نمودار تابع   ، بر نیمساز ناحیۀ اول محورهاي مختصات، مماس است؟ به ازاي کدام مقدار   107my = 2 + (m+ 1)x+m+ 6x2

−4−12, 412, −412
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با نقاط مشخص شده در شکل مقابل، چند مثلث می توان ساخت؟  108

607080100

ضابطه ي تابع  با نمودار مقابل، مطابق کدام گزینه می تواند باشد؟  109f

y = − + 5x − 7x
2

y = −2 + 3x + 5x
2

y = − 3x + 2x
2

y = −3 − 2x + 4x
2

مجموعه ي جواب نامعادله ي  ، به صورت کدام بازه  است؟ (با تغییر)  110

  

> 1
∣

∣
∣

2 − x

2x − 3
∣

∣
∣

(1, )
3
2

(1, ) ∪ ( , )
3
2

3
2

5
3

(1, )
5
3

( , 2)
5
3

، کدام است؟ حاصل عبارت   111× ×12
−−

√6 54
−−

√4 2 6√4
− −−−

√3

6 2√63 32
−−

√62 9√36

مجموعه ي  داراي  عضو و مجموعه ي  داراي  عضو است. مجموعه ي   چند عضو دارد؟  112B7A ∪ B15(A − B) ∪ B

78115

کدام جمله از دنبالۀ  برابر با  است؟  113

هفتم ششم پنجم چهارم

=tn
2 + 5n + 2n2

+ 16n2
2

مجموعه جواب نامعادله ي    به کدام صورت است؟  114x + |x| ≤ x + 3
1
2

[−4, 2][−6, 8][−6, 2][−2, 6]

، کدام است؟ حاصل   115(2 + ) ÷ (1 + )
x2

x − 4
8

x − 4
2x − 2x − 2x + 1x + 2

با حرف کلمه ي  چند کلمه ي  حرفی با حروف متمایز می توان نوشت که با حرف  شروع و در آن سه حرف  و  و  کنار هم  116
قرار بگیرند؟

    

computer8mret

5!6!6! × 3!7!

چند عدد  رقمی داریم به شکلی که رقم سوم آن ها تفاضل دو رقم اول باشد؟( رقم اول اولین رقم سمت چپ است.)  1175

549 × 1049 × 10345

، توان سوم ریشه هاي معادله ي  ، هر یک از ریشه هاي معادله ي درجه ي دوم  به ازاي کدام مقدار   118

 می باشد؟

m8 − mx − 8 = 0x2

2 − x − 2 = 0x2

9111315

مجموعه جواب کدام نامعادله نادرست است؟  119

|2x + 3| > 0 ⇒ x ∈ R|x − 4| ≤ 0 ⇒ x = 4|2x| > −4 ⇒ x ∈ R|x − 2| < −1 ⇒ x ∈ ∅

نمودار تابع  از کدام ناحیه صفحه مختصات نمی گذرد؟  120

چهارم سوم          دوم           اول  

y = x − |x − 1|

اگر  باشد آنگاه حاصل  کدام است؟  121

 

< −xx2+ 1 + 2 |x|x2
− −−−−−−−−−−

√

x − 11 − xx + 1−x − 1
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بزرگ ترین بازه اي که نمودار تابع درجۀ دوم  در آن باالي محور  هاست، به صورت  است، حاصل   122

 کدام است؟

صفر

y = −2 + ax + bx2x(−1, 5)

4b − 5a

−29204

اگر  ریشه هاي معادلۀ  باشند، حاصل  کدام است؟  123+ + 2 +2√ 3√ و 2√ 3√+ bx + c = 0x
2− 4cb

2

1234

اگر ریشه هاي معادلۀ  جذر ریشه هاي معادلۀ  باشند،  کدام است؟  1242 + ax + b = 0x24 − 73x + 144 = 0x2a + b

23
1
2

1
23
2

A

CB

می خواهیم رأس هاي مثلث مقابل را با سه رنگ آبی و قرمز و سبز رنگ کنیم. اگر تعداد حاالت ممکن براي این کار را برابر  و تعداد حاالت  125

رنگ آمیزي به گونه اي که رأس هایی که به هم وصل هستند، هم رنگ نباشند را برابر  فرض کنیم، در این صورت مقادیر  و  کدام هستند؟

m

nmn

n = 6 , m = 9

n = 9 , m = 18

n = 9 , m = 27

n = 6 , m = 27

رابطۀ  به ازاي چند دسته از مقادیر  و  برقرار است؟   126

الف)                              ب)  

ج)                                 د) 

a = ( a−−√n )nan

n = 2,a = −7n = 4,a = 5

n = 4,a = −1n = 3,a = −6

1234

4

1

1-

 

مجموع معکوسات صفرهاي تابع درجۀ دوم که نمودار آن در شکل مقابل رسم شده، کدام است؟  127

23

64

 

نمودار تابع  با ضابطۀ  به شکل زیر مفروض است. مقدار  کدام است؟  128ff(x) = − + 2x + 15x23A − C − 1
B

1

17
15

−1

−
17
15

اگر  باشد، آنگاه  برابر است با:  129x + y = 2xy = −2+
+ 1x2

y

+ 1y2

x

4−4−816

محیط یک مستطیل  سانتی متر و مساحت آن  سانتی متر مربع است. اختالف ابعاد این مستطیل کدام است؟  1303365

33٫544٫5
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در انسان، سکرتین بر خالف گاسترین، ..................  131

از سلول هاي سازندة خود به خون وارد می شود. ترشح بی کربنات را به خون افزایش می دهد.  

در خنثی نمودن کیموس اسیدي موجود در دوازدهه نقش دارد. محرك ترشح پروتئازهاي فعال در لوزالمعده می باشد.

در  یاختۀ جانوري؛ ..................   132

طی عمل انتشار سادة مواد از عرض غشاء، برخالف انتشار تسهیل شده،  مصرف می شود.

طی انتشار تسهیل شدة مواد از  عرض غشا، همانند عمل انتشار ساده پروتئین هاي غشایی نقشی ندارند.

عمل انتشار تسهیل شدة مواد از عرض غشا همانند انتشار ساده، در جهت شیب غلظت انجام می شود.

پروتئین هاي غشایی همانند فسفولیپیدها در عمل انتشار تسهیل شده نقشی ندارند.

ATP

در مورد حرکات کرمی شکل، ..................  133

با تحریک یاخته هاي عصبی، ماهیچه هاي دیوارة لولۀ گوارش منقبض می شوند. ورود غذا لوله گوارش و یاخته هاي عصبی دیوارة لولۀ گوارش را تحریک می کند.

در قسمتی که تودة غذا قرار گرفته، انقباض هاي متعدد دیده می شود. غذا را در طول لوله گوارش همیشه به جلو می راند.

134  .................. در .................. قرار گرفته است.

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

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

کدام یک از علل چاقی نیست؟  135

زندگی بدون تحرك دیابت نوع  غذا خوردن براي رهایی از تنش 1استفاده از غذاهاي پرچرب و شیرین

کدام گزینه در مورد پروتئازهاي معده صحیح نیست؟  136

توسط سلول هاي اصلی معده ساخته می شوند. در محیط اسیدي فعال اند.

بر خالف پروتئازهاي پانکراس ضعیف هستند. با تأثیر بر پروتئین ها آن ها را به مونومرها تبدیل می کنند.

کدام عبارت ها دربارة سرخرگ وابران درست نیست؟   137
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

در تراوش، مواد براساس ................. وارد نفرون (کپسول بومن) می شوند. بنابراین هم مواد دفعی مثل ................. و هم مواد مفید مثل  138
................. وارد کپسول بومن می شوند.

شکل - اوره - گلوکز اندازه - گلوکز - آمینواسید   اندازه - اوره - گلوکز شکل - آمینواسید - گلوکز

در تشنگی ها و بی آبی هاي شدید، در بدن کدام اتفاق رخ نمی دهد؟     139

گیرنده هاي اسمزي در زیر نهنج تحریک می شوند.

با تحریک گیرنده هاي اسمزي، مرکز تشنگی در زیر نهنج فعال می شود.

هورمون ضد ادراري از غدة زیر مغزي پسین ترشح می شود.

هورمون ضد ادراري با اثر بر کلیه، بازجذب آب را افزایش داده و میزان عمل تراوش را کم  می کند.

بیشترین حجم خون، در کدام دسته از رگ هاي زیر جاي می گیرد؟  140

رگ هاي لنفی سرخرگ ها سیاهرگ ها مویرگ ها
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گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.  141

در منطقۀ الن، فقط دیوارة نخستین دو یاخته را از هم جدا می کند. پروتوپالست آوندهاي چوبی، کوتین می سازند.

در منطقۀ الن، دیوارة یاخته اي نازك مانده است. لیگنین و کوتین، به استحکام دیوارة سلولی کمک می کنند.

کالهک ترکیب .................. ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن می شود.  142

معدنی لیپیدي پلی ساکاریدي پروتئینی

کدام یک از موارد زیر، از راهکارهاي گیاهان براي غلبه بر مشکل کم آبی نیست؟  143

پوستک ضخیم به همراه روزنه هایی که در فرورفتگی هاي غار مانند قرار گرفته اند.

داشتن ترکیب هاي پلی ساکاریدي در کریچه 

روپوست باالیی بدون روزنه

تعداد زیادي روزنه در روپوست پایین

در مورد یاخته هاي نگهبان روزنه، کدام عبارت نمی تواند درست باشد؟  144

در بررسی یاخته هاي روپوست، فقط یاخته هاي نگهبان روزنه، سبزینه دارمی باشند

از میان منافذ یاخته هاي لوبیایی شکل نگهبان روزنه، گازها و بخار آب عبور می کنند.

یاخته هاي نگهبان روزنه، با عمل تورژسانس به یکدیگر نزدیک شده و روزنه را می بندند.

تنظیم ورود و خروج گازها بر عهدة این یاخته هاست.

بیشتر نیتروژن مورد استفادة گیاهان  .................. حالتی از فسفر که توسط گیاهان جذب می شود،  ..................  145

همانند – توسط گروهی از جانداران که به صورت آزاد یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند، تثبیت می شود.

برخالف از محیطی که باکتري ها تبدیل کنندة   به   در آن زندگی می کنند، جذب می شود.

برخالف – در صورت انتقال ژن تثبیت نیتروژن به گیاهان، به طور مستقیم درون گیاه تولید می شود.

، تأثیري بر رشد گیاه ندارد. برخالف – در صورت کاهش تعداد باکتري هاي تولیدکنند 

N2NH+
4

NO−
3

کودهاي شیمایی  .................. کودهاي زیستی،  ..................  146

همانند – در عین ساده و کم هزینه بودن، سرعت زیادي نیز در برطرف کردن کمبود مواد دارند.

برخالف – استفادة بیش از حد آنان، به گیاهان آسیب کمتري می زند.

همانند – سریعًا کمبود مواد غذایی خاك را جبران می کند.

برخالف – براي انجام وظیفۀ خود، نیاز به گذر زمان ندارند..

در همۀ بخش هاي لولۀ گوارش انسان، ..................   147

هر یاختۀ ماهیچه اي در الیۀ ماهیچه اي دیده می شود. خارجی ترین الیۀ دیوارة صفاق از بافت پیوندي سست، تشکیل شده است.

داخلی ترین الیه، داراي یاخته هاي استوانه اي یک الیه است. در هر چهار الیه، بافتی حاوي رشته هاي کالژن وجود دارد.

نمی توان گفت  ..................  148

سلول هاي بنیادي مغز استخوان به صورت مستقیم موجب تولید گلبول ها قرمز نمی شوند.

هر گلبول سفیدي که داراي هستۀ دو قسمتی باشد، سیتوپالسمی با دانه هاي تیره دارد.

نسبت اندازة هسته به سیتوپالسم در یاخته هاي بنیادي مغزاستخوان زیاد است.

با کاهش میزان اریتروپویتین در خون انسان، تولید سلول هاي بنیادي میلوئیدي کاهش می یابد.
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چند مورد از موارد زیر، جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «سلولی با ظاهر مقابل .................. »الف) نسبت به سلول خونی با  149
دانه هاي روشن 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

کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟  150

در بطن اغلب خزندگان همانند دوزیستان خون تیره و روشن با هم مخلوط می شود.

در قلب دوزیستان بالغ، بطن خون را یک بار به شش ها و پوست و بار دیگر به بقیۀ بدن تلمبه می کند.

در صورت جدایی کامل بطن ها، سمت راست قلب خون تیره را با فشار کم پمپ می کند.

سامانۀ گردش خون مضاعف در مهره دارانی به غیر از ماهی ها و دوزیستان دیده می شود.

در ساقۀ تک لپه  .................. ریشۀ تک لپه  .................. .  151

همانند- مسیر آپوپالستی و سیمپالستی براي عبور مواد در عرض این قسمت مشاهده می شود.

همانند- سامانۀ بافتی داراي یاختۀ مرده در کنار یاخته هاي آوندي مرده اي که مواد را به سمت سرالد نخستین ساقه هدایت می کنند، قرار دارد.

برخالف- گروهی از یاخته هاي استحکام دهنده به ساختار دسته هاي آوندي، سبزینه  دارند.

برخالف- در میان یاخته هایی که به صورت مرده نقش خود را ایفا می کنند، گروهی با صرف انرژي مواد را از راه پالسمودسم به یاختۀ کناري منتقل می کنند.  

چند مورد به درستی بیان شده است؟   152
الف) مخاط مژك دار مجاري تنفسی فقط شامل، سلول هاي استوانه اي مژك دار می باشد. 

ب) نایژك مبادله اي، بعد از نایژك انتهایی قرار دارد و نوعی مجراي تنفسی است. 
ج) جهت حرکت ضربانی مژك ها در سلول هاي پوششی مخاط مژك دار همواره به سمت پایین است. 

د) انتهاي حلق، یک دو راهی وجود دارد که به مري و حنجره راه دارد.

1234

در یاخته هاي موجود در بذر گندم و جو،  ..................  153

در گروهی که فتوسنتز می کنند، می توان رنگیزهاي داخل رنگ دیسه ها را در بخش هاي دیگر یافت. 

اگر پروتئینی براي رشد ونمو رویان به مصرف برسد، قطعا در انسان باعث مشکالت جدي در سالمت می شود.

اگر یاخته اي به صورت مرده فعالیت خود را انجام دهد، قطعا با یاخته هاي همانند خود در تبادل مواد است.

یاخته اي که فتوسنتز می کند، نمی تواند با یاخته اي که بر سطح خود ماده ترشح می کند، چسبندگی مستقیم داشته باشد.

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   154
الف) کیسه صفرا در کبد قرار دارد. 

ب) لوزالمعده در زیر و موازي با معده و پایین تر از کبد قرار دارد. 
ج) لوزالمعده شبیه مثلثی می باشد که بخش تیزتر آن در سمت چپ بدن قرار دارد. 

د) معده زیر لوزالمعده و کولون افقی قرار دارد.

4321

هر رگی که به بخش قیف مانند ابتداي گردیزه ها وارد و یا از آن خارج می شود، ..................  155

انشعابی از شبکۀ مویرگی اول به حساب می آید. داراي خون تیره به همراه مقدار زیادي مواد زائد نیتروژن دار می باشد.

می تواند شبکۀ مویرگی ایجاد کند.  در ارتباط با لوله هاي پیچ خوردة گردیزه ها نیست. 
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لیپوپروتئین هاي پرچگال .................. لیپوپروتئین هاي کم چگال ..................   156

همانند – از ترکیب لیپید و پروتئین درون کبد ساخته می شوند. همانند – احتمال رسوب کلسترول در دیوارة سرخرگ ها را کاهش می دهد.

برخالف – در انتقال نوعی لیپید به بافت نقش دارند. برخالف – نسبت کلسترول به پروتئین بیش تري دارند.

کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟   157
«در یک انسان سالم و بالغ، حجم هوایی که در هر نوع بازدم از شش ها خارج می شود، .................. .»

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

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

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟   158
ترکیبات ذخیره شده در کریچه ها، .................. دیسه ها، نمی توانند در .................. نقش مهمی داشته باشند.

همانند - انسان در درمان سرطان پروستات و بهبود عملکرد برخی اندام ها مانند مغز 

برخالف - انسان در از دست رفتن بخش عمدة سطح جذب اصلی اندام ترشح کنندة سکرتین و اختالالت رشد

همانند - گل ادریسی در تعیین رنگ بخش هاي مختلف اندام هاي هوایی گیاه 

برخالف - گوجه فرنگی در افزایش محسوس فشار وارده از سوي پروتوپالست به دیوارة یاخته ایی 

چند عبارت جملۀ زیر را به درستی کامل نمی کند؟   159
همۀ موارد زیر جزو مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر باز و بسته شدن روزنه ها بجز ..................  

الف) افزایش رطوبت هوا                                          ب) کاهش نور خورشید 
ج) اکسیژن یاخته هاي نگهبان                                     د) کربن دي اکسید جو

4312 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «عطسه .................. سرفه .................. »  160

برخالف - هوا را با فشار از طریق دهان خارج می کند.   همانند - از سازوکارهاي بیرون راندن مواد خارجی است. 

همانند - فقط زمانی ایجاد می شود که ذرات خارجی مضر به حبابک ها برسند.   برخالف - گازهاي نامطلوب را فقط از راه  بینی خارج می کند.

با توجه به نمودار اسپیروگرام مربوط به یک مرد بالغ و سالم کدام یک از گزینه ها حجم هواي بیش تري را بیان می کند؟  161

مقدار هوایی که پس از یک دم عمیق، با یک بازدم عمیق از شش ها خارج می شود.

مجموع حجم باقیمانده و هوایی که پس از یک دم معمولی، با یک بازدم عمیق از شش ها خارج می شود.

مجموع حجم ذخیرة دمی و هوایی که پس از یک بازدم عمیق، در شش ها باقی می ماند.

مقدار هواي حاصل از کم کردن حجم ذخیرة دمی از ظرفیت تام.

وقتی گیاه گل ادریسی از .................. به .................. تغییر رنگ می دهد، قطعًا ..................  162

صورتی – آبی – خاك قلیایی شده است. آبی – صورتی – ژن هاي آن تغییر کرده است.

صورتی - آبی – آلومینیوم در بافت ها ذخیره شده است. PHآبی – صورتی –  خاك تغییر نکرده است.

با توجه به سامانۀ دفعی جانور نشان داده شده در شکل مقابل، کدام گزینه صحیح نیست؟  163

» می شود. نمک و آب از همولنف وارد بخش «

»، بازجذب آب و یون ها انجام نمی شود. در بخش «

» وارد بخشی از لولۀ گوارش این جانور می گردد. محتواي بخش «

» به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می شود. مادة دفعی نیتروژن دار در آن از طریق بخش «

1

2

1

3
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کدام گزینه صحیح است؟  164

غشاي یاختۀ جانوري داراي تراوایی نسبی است و در قسمت خارج غشا کربوهیدرات ها به مولکول هاي فسفولیپیدي، پروتئینی و کلسترولی متصل می باشند.

سیتوپالسم تمام فضاي درون یاخته را پر می کند و متشکل از اندامک ها و مادة زمینه اي است. 

شکل و کار یاخته توسط مولکول دناي آن مشخص می شود.

در صورتی که کیسه هاي دارندة رناتن بر روي سطح خود بخواهد محصول تولیدي خود را به خارج یاخته ارسال کند، بالفاصله پس از تولید مستقیمًا آن را درون ریزکیسه به
خارج سلول برون رانی می کند.

در کدام گزینه از راست به چپ به ترتیب مراحل عمل بلع به درستی نشان داده شده است؟   165
الف) باال رفتن زبان کوچک    ب) چسبیدن زبان به سقف دهان    ج) پایین رفتن اپی گلوت    د) توقف انقباض بندارة انتهاي مري 

هـ) انقباض ماهیچۀ دیوارة حلق    و) قطع موقتی تنفس    ز) انجام حرکات کرمی مري

ب ــ الف ــ ج ــ و ــ هـ ــ زــ د هـ ــ ب ــ ج ــ الف ــ و ــ ز ــ د ب ــ هـ ــ الف ــ ج ــ و ــ ز ــ د ب ــ الف ــ هـ ــ ج ــ و ــ ز ــ د

چند مورد مشخصۀ مشترك همۀ مویرگ هاي بدن انسان است؟   166
الف) بافت پوششی آن ها داراي فضاي بین سلولی اندکی است. 

ب) بخشی از محیط داخلی بدن را جابه جا می کنند. 
ج) در سراسر طول آن ها یک الیۀ ماهیچه دوکی شکل قرار دارد. 

د) در زیر سلول هاي پوششی غشاي پایه ضخیمی دارند.

1234

چند مورد از موارد، جملۀ زیر را به د رستی کامل نمی کنند؟   167
پکتین ترکیبی است که ..................  

الف) مانند چسب عمل می کند.                            ب) نمی تواند آب جذب کند. 
ج) از واحدهاي مونوساکاریدي تشکیل شده است.    د) در محل الن، بین دو یاختۀ گیاهی، حتمًا وجود دارد.

1234

چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟    168
«طی هر فرایند ورود مواد به سلول یا خروج مواد از آن که در آن فرایند، .................. ، قطعًا  .................. ». 

الف) شیب غلظت جهت عبور مواد را تعیین می کند ــ نوعی پروتئین غشایی تغییر شکل می دهد.  
ب) پروتئین هاي غشایی نقشی ایفا نمی کنند ــ انرژي زیستی مصرف نمی گردد.   

ج) نوعی پروتئین غشایی تغییر شکل می دهد ــ از مولکول  استفاده نمی شود.  
د) پروتئین هاي غشایی تغییر شکل نمی دهند ــ مواد از عرض غشا گذر می کنند.

ATP

1234

با توجه به ویژگی هاي بخش هادي دستگاه تنفسی در یک انسان سالم می توان گفت  .................. .  169

باریک ترین قسمت قادر است تا میزان هواي ورودي یا خروجی را تنظیم کند.  

هر یاختۀ پوششی موجود در این بخش واجد چندین مژك در سطح خود می باشد.  

ماهیچه هاي صاف دیواره هاي مجاري این بخش در انتهاي دم عمیق پیامی را به مراکز تنفسی می فرستند.  

قسمتی که در گرم کردن هواي ورودي مؤثر است فاقد توانایی راندن مخاط به سمت حلق می باشد.  

بیان کدام عبارت در ارتباط با جانورانی با قلب سه حفره اي صحیح نیست؟  170

در گردش ساده مثل ماهی و نوزاد دوزیستان، خون، ضمن یکبار گردش در بدن، یک بار از قلب دو حفره اي آن عبور می کند.

میزان  خونی که از دهلیز چپ عبور می کند، نسبت به حفره  قلب بیشتر است. 

خونی که از بطن هاي جانوران با قلب دو حفره اي عبور می کند، همواره تیره است. 

بیشتر تبادالت گازي را از طریق پوست و یا پمپ فشار مثبت انجام می دهد.

O2

17

تجربی - 40110

ام اس بوك



171  ابعاد یک قطعه آهن در دماي  درجه ي سلسیوس  و  و  سانتی متر است. اگر دماي آن را به  درجه ي سلسیوس برسانیم، چند

سانتیمتر مکعب افزایش حجم پیدا می کند؟ (ضریب انبساط خطی آهن  است.)

1522٫55095

12 × 10−6
K−1

0٫120٫240٫480٫72

از فلزي به ضریب انبساط حجمی  ورقه ي نازکی ساخته ایم که ابعاد آن  مترمربع است. اگر دماي آن را از   172

 به  افزایش دهیم، بر مساحت آن چند سانتی متر مربع افزوده می شود؟

1٫5 × °10−5
C

−12 × 2٫5

25°C425°C

15050200100

میله اي به طول  و به ضریب انبساط طولی   را به شکل حلقه در آورده و دماي آن را  درجه ي سلسیوس افزایش  173

می دهیم ، افزایش قطر حلقه چند سانتی متر خواهد شد؟ 

3٫14m10−5 1
C∘

200

(π = 3٫14)

10٫10٫50٫2

یک نیروگاه هسته اي روزانه  آب از رودخانه می گیرد و  گیگاژول از گرماي اتالفی خود را به این آب می دهد. اگر دماي آب  174

ورودي  باشد، دماي آب خروجی چند درجه ي سلسیوس است؟ 

( ( و 

105
m

32100

C25∘

= 4200Cآب
J

k Cg∘= 1000ρآب
kg

m3

5025٫53075

CBA

D

DD

در شکل مقابل، سه فشارسنج فشاري را اندازه می گیرند که بر غشاي کوچک  در عمق معینی از یک دریاچه وارد می شود. کدام رابطه بین  175
فشارهاي اندازه گیري شده درست است؟

D

= =PA PB PC

= >PA PB PC

< <PA PB PC

= >PA PC PB

cm15

هوا

A

m4
آب

جیوه

، فشار  هواي بیرون  و  ، چگالی جیوه  فشار  در  نقطۀ  چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی آب   176

است.)

A1000 kg

m3
13600 kg

m3
105

Pag = 10 N

kg

79٫6119٫6

68٫4120٫4

37
̥

6m

m=2kg

در شکل روبه رو، جسم از باالترین نقطه ي سطح شیبدار بدون سرعت اولیه رها می شود. اگر نیروي اصطکاك جنبشی در طول مسیر  باشد،  177

سرعت جسم لحظه رسیدن به پایین سطح چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ 

4N

(sin = 0٫6 , g = 10 )37∘ m

s2

4 5√4 10
−−

√

2 5√2 10
−−

√

درون یک ظرف استوانه اي به قطر داخلی  گرم آب و  گرم نفت وجود دارد. فشار ناشی از این دو مایع در کف ظرف چند  178

پاسکال است؟ 

300 ،20cm300

(g = 10 , π = 3)
m

s2

20200200020000
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مایعات چرا تراکم ناپذیرند؟  179

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

به علّت نیروي هم چسبی

چون نیروي مولکول ها کوتاه برد است.

مولکول ها روي هم می لغزند.

هرگاه مایعی در تماس با جامدي قرار بگیرد دو حالت رخ می دهد. اگر نیروي دگرچسبی بین مولکول هاي مایع و جامد از هم چسبی بین  180
مولکول هاي مایع .................. می گوییم .................. و اگر نیروي هم چسبی بین مولکول هاي مایع از نیروي دگرچسبی بین مولکول هاي جامد و مایع

.................. و می گوییم .................. .

بیش تر است - به شکل قطره درآمده - بیش تر - ترشوندگی کم تر باشد - ترشوندگی - کم تر باشد - به شکل قطره درآمده

بیش تر باشد - ترشوندگی - بیش تر باشد - به شکل قطره درآمده کم تر باشد - ترشوندگی - بیش تر - به شکل قطره درآمده

کدام گزینه صحیح است؟  181

در آزمایش توریچلی در همان لوله مخصوص جیوه، می توانیم به جاي جیوه از آب هم استفاده کنیم.

در آزمایش توریچلی اگر به جاي جیوه از آب استفاده کنیم باید طول لوله را تقریبًا  برابر بیش تر انتخاب کنیم.

براي لوله هاي غیر مویین چون نیروي دگرچسبی بسیار کم است پس ارتفاع ها یکسان نیست.

در قلم خودکار نیازي به ایجاد روزنه روي میله الکی خودکار نیست.

14

در کدام گزینه سازگاري بین یکاها برقرار نیست؟  182

وات  و   پاسکال  و  ژول  و  (N)نیوتون  و 
kgm

s2
(J)

kgm2

s2
(Pa)

kgm

s2
(W )

kgm2

s3

اگر آسانسوري به جرم  کیلوگرم از حال سکون با نیروي ثابت  رو به باال کشیده شود، پس از  متر جابجایی تندي آن به  می رسد.  183

( نیروي  چند نیوتون است؟ (از نیروي اصطکاك صرف نظر شود و 

250F44
m

s

Fg = 10
N

kg

4500400020003000

مطابق شکل روبه رو طول هر ضلع مکعب باالیی  و جرم آن  و طول هر ضلع مکعب پایینی  و جرم آن  است. فشاري که  184

مکعب باالیی به پایینی وارد می کند و فشاري که مکعب پایینی به سطح افقی وارد می کند، به ترتیب از راست به چپ چند پاسکال است؟ 

 و  و 

 و  و 

10cm2kg20cm4kg

(g = 10 )
m

s2

20152010

2000150020001000

جیوه

h=?

 

مطابق شکل، بیشترین فشاري که انتهاي لوله می تواند تحمل کند  پاسکال است. کمترین مقدار  چند سانتی متر باشد تا لوله آسیب  185

نبیند؟ ( است.)

27200h

g = 10 , 13٫6 , = 76cmHg
m

s2
ρجیوه

g

cm3
P0

2056

3046
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کدام گزینه نیروهاي وارد بر جسم از طرف مایع را درست نشان می دهد؟   186

با توجه به وضعیت جسم درون شاره هر سه گزینه می تواند درست باشد.

در کدام یک از شاخه هاي علم فیزیک به بررسی حرکت اجسام یا نیروهاي وارد شده به آن ها نمی  پردازیم؟  187

مکانیک ترمودینامیک دینامیک استاتیک

قطر هسته 
اورانیوم

با توجه به پیشوندهاي یکاهاي  و نمادگذاري علمی، مقادیر  و  در جدول زیر به ترتیب از راست به چپ کدامند؟   188
  

SIab

b fma pm1٫75 × m10−14

1٫75 × , 1٫75 × 1010−21٫75 × 10, 1٫75 × 10−217٫5, 1٫75 × 10−21٫75 × , 1٫75 ×102 10−3

نمودار انرژي جنبشی برحسب تندي براي جسمی به جرم  مطابق شکل مقابل است.  و  به ترتیب از راست به چپ چند  و چند   189

 هستند؟

 و  و 

 و  و 

2kgv1K1m/s

J

5 2√10050100

5 2√505050

A
2
=20cm

2
A
1
=10cm

2

جیوه

64cmآب

 

در شاخۀ سمت راست شکل مقابل چند لیتر الکل بریزیم تا سطح جیوه در دو شاخه یکسان شود؟ مساحت مقطع لوله در شاخۀ سمت چپ   190

( =10cm220cm2 و در شاخۀ سمت راست  است. ( 13٫6 , = 1 , = 0٫8ρجیوه
g

cm3
ρآب

g

cm3
ρالکل

g

cm3

80

1600

1٫6

64

قطعه اي یخ با دماي صفر درجه سلسیوس درون لیوانی که حاوي  آب در دماي  درجه سلسیوس است انداخته می شود و سپس از  191

تعادل گرمایی دماي آب به  درجه سلسیوس می رسد. جرم یخ حداقل چند برابر باید می بود تا دماي آب درون لیوان به صفر درجه سلسیوس

می رسید؟ (گرماي ویژه آب  و ظرفیت گرمایی لیوان  و گرماي نهان ذوب یخ  است.)

200g30

10

4٫2 J

gK
210 J

K
336 J

g

27
16

27
8

9
4

9
8

یک گرمکن با توان ثابتی به یک یخ با دماي صفر درجه سلسیوس گرما می دهد. یخ در مدت  به طور کامل آب می شود و دماي آب در مدت   192

 از صفر درجه سلسیوس به  درجه سلسیوس می رسد و سپس آب با دماي  درجه سلسیوس در مدت  به طور کامل تبخیر می شود. با

چشم پوشی از تبخیر سطحی آب نسبت  به  تقریبًا چند است؟ ( است.)

t1

t2100100t3

t3+t1 t2= 334 , = 2256 , c = 4٫2LF

kJ

kg
LV

kJ

kg

kJ

kg ⋅ K

22٫533٫5
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M
B

C

A

 ، ،  و  به ترتیب  در شکل زیر تا سطح مقطع مشخص شده درون ظرف مایعی به چگالی  وجود دارد و سطح مقطع   193

 و  است. اگر  از همین مایع به ظرف اضافه کنیم، افزایش فشار در نقطۀ  چند پاسکال است؟(مایع از ظرف بیرون

( نمی ریزد و 

0٫6
g

cm3
ABC350cm2

75cm2200cm2400cm3
M

g = 10
N

kg

50

80

90

120

ρA 15 cm

مطابق شکل، در یک ظرف استوانه اي به سطح مقطع  مایعی به چگالی  قرار دارد. بر روي این مایع،  گرم مایعی به چگالی   194

(  ریخته می شود و پس از ایجاد تعادل فشار ناشی از طرف این دو مایع بر ته ظرف  می شود.  چند  است؟ (

40cm2ρA320

0٫4
g

cm3
8300PaρA

g

cm3
g = 10

N

kg

2٫5

5

8

12

 

m
A

m
B

m
C

h

400 100

،  و  از ارتفاع هاي اولیه یکسان از روي مسیرهاي مشخص شده رها می شوند مطابق شکل زیر، سه جسم   195

تا به سطح زمین برسند. با صرف نظر از مقاومت هوا، کدام رابطه بین مقایسه کار نیروي وزن و تندي سه جسم هنگام رسیدن به زمین درست است؟

= mmA= mmB
1
2

= 3mmC

< < > >VC VB VA WAو WB WC

= > = >VA VB VC WAو WB WC

= = = >VA VB VC WBو WC WA

= = > >VA VB VC WCو WA WB

 

v1 v1300

) را به طور قائم، با تندي  رو به باال پرتاب می کنیم. اگر دو گلوله مشابه ) با زاویه  و گلوله ( مطابق شکل، از سطح زمین گلوله (  196
باشند و مقاومت هوا ناچیز باشد، کدام گزینه در مورد مقایسۀ کار کل انجام شده توسط این دو گلوله هنگام رسیدن به زمین صحیح است؟

A30∘
Bv1

= = 0WTA WTB>WTA WTB

<WTA WTB= > 0WTA WTB

از ارتفاع  از سطح زمین گلولۀ کوچک به جرم  کیلوگرم رها می شود. در هر متر جابه جایی، این گلوله به طور منظم یک ژول انرژي، به دلیل  197

نیروي مقاومت هوا، از دست می دهد.پس از طی  مسیر، تندي حرکت این گلوله کدام است؟ ( برحسب متر و  است.)

h2
2
5

hg = 10
N

kg

62h
5

− −−−

√58h
5

− −−−

√38h
5

− −−−

√42h
5

− −−−

√

اگر در عمق 5 سانتی متري مایعی فشار  کیلوپاسکال و در عمق  سانتی متري آن فشار  کیلوپاسکال باشد، فشار هوا در محیط چند  198

کیلوپاسکال است؟ 

10020106

(g = 10 )
m

s2

96979899
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درون لولۀ  شکلی که به یک مخزن محتوي گاز وصل شده است، جیوه به چگالی  و مایعی به چگالی  وجود دارد. اگر فشار  199

هواي بیرون لوله  باشد،  چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ 

u13600
kg

m3
ρ

Pa105
ρ(g = 10 )

m

s2

1000

1500

2000

2500

مکعبی به ضلع  در اختیار داریم. اگر  درصد حجم این مکعب را حفره اي تو خالی تشکیل داده باشد و چگالی ماده تشکیل دهندة آن   200

 باشد، جرم این مکعب در  کدام است؟

10cm40

2500
kg

m3
SI

11٫510001500

فرمول شیمیایی کدام ترکیب نادرست است؟  201

کلسیم فسفات :  منیزیم دي کرومات :  روي سیانید :  AgClO2Zn(CN)2MgCr2O7CaPO4نقره کلریت : 

چند مورد از عبارت هاي زیر فقط در معادله نمادي ارائه می شود و معادله نوشتاري هیچ اطالعاتی درباره آن ها ارائه نمی دهد؟   202
آ) حالت فیزیکی مواد                                      ب) حضور کاتالیزگر 

پ) اطالعاتی در مورد شرایط انجام واکنش              ت) ترتیب اختالط مواد واکنش دهنده با هم 
ث) نکات ایمنی

2341

اگر درصد حجمی کربن دي اکسید در هوا  باشد، در یک نمونۀ  لیتري هوا، چند میلی لیتر   وجود دارد؟  203%0٫0425CO2

0٫1110100

در کدام واکنش پس از موازنۀ ضریب   از بقیۀ واکنش ها بزرگ تر است؟  204O2

→ C + O + +C3H5(N )O3 3 O2 H2 N2 O2OH + → C + OC2H5 O2 O2 H2

+ → C + OC8H18 O2 O2 H2N + → NO + OH3 O2 H2

چه تعداد از مطالب زیر در مورد شکل هاي (آ) و (ب) که آلوتروپ هاي اکسیژن را نشان می دهند، درست اند؟ الف) نسبت شمار الکترون هاي  205
نا پیوندي در (آ) بیشتر از (ب) است.. 

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

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

1٫5

43

21

در فرآیند گذرندگی (اسمز)، مولکول هاي آب از محیط ................. به محیط مقابل رفته و این فرآیند نیازي به عامل فشار خارجی .................  206

رقیق تر - ندارد رقیق تر - دارد غلیظ تر - ندارد غلیظ تر - دارد

ترکیب  .................. بر خالف ترکیب  .................. حالت فیزیکی  .................. داشته و داراي نقطه ي جوش  .................. است.  207

−  گاز – پایین تري   مایع – باالتري   گاز – پایین تري   گاز – باالتري − CI2 l2− − BI2 r2−C −l2 F2−B − Sr2 H2

22
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ترکیب  .................. با وجود آن که جرم مولی  .................. از ترکیب  .................. دارد اما به دلیل گشتاور دوقطبی  .................. نقطه ي جوش   208
.................. خواهد داشت.

 – کم تر –  – بیش تر – بیش تر – کم تر –  – بیش تر – پایین تر

 – بیش تر –  – کم تر – بیش تر – بیش تر –  – کم تر – پایین تر

SH2OH2OH2SH2

OH2SH2SH2OH2

دماي جوش

100

100 X

0جرم مولی

نمودار مقابل تغییرات دماي جوش ترکیب هاي هیدروژن دار عناصر گروه شانزدهم  را نسبت به جرم  209

مولی نشان می دهد،  کدام ترکیب زیر می تواند باشد؟

( Te , Se , S , O)H2 H2 H2 H2

X

O = 18H2S = 34H2

Se = 81H2Te = 129H2

عبارت داده شده با انتخاب کدام گزینه به درستی تکمیل می شود؟   210
«.................. کره شامل مواد .................. می باشد.»

اغلب زیست – نیتروژن و اکسیژن سنگ – مولکولی کوچک مانند ماسه و نمک ها  

آب – مولکولی کوچک نامحلول هوا – مولکولی کوچک همانند نیتروژن و اکسیژن

فرمول شیمیایی کدام ترکیب نادرست است؟  211

مس  نیترات:    آلومینیم هیدروکسید:    کلسیم سولفات:    C(Nآمونیوم کربنات:  )H4 2 O3CaSO4Al(OH)3(II)Cu(N )O2 2

در کدام گزینه نسبت تعداد کاتیون ها به آنیون ها در تمام ترکیب هاي داده شده، یکسان می باشد؟  212

سدیم کلرید، مس  سولفید، لیتیم کلرید سدیم اکسید، منیزیم اکسید، مس  اکسید

منیزیم کلرید، آهن  اکسید، مس  سولفید کروم  اکسید، سدیم کلرید، مس  سولفید

(I)(I)

(II)(II)(II)(II)

چند مورد از مطالب زیر به درستی بیان شده است؟   213

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 یک 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 کدام گزینه قانون پایستگی جرم رعایت نشده است؟  214

CaC + 2HCl → CaC + C + OO3 l2 O2 H22Al + 3CuS → A + 3CuO4 l2(S )O4 3

3Cu + 8HN → 3Cu + 2NO + 4 OO3 (N )O3 2 H22 → 6C + 5 O + 3 +C3H5N3O9 O2 H2 N2 O2

همۀ عبارت هاي زیر درست اند، به جز  ..................  215

اگر آخرین زیر الیۀ الکترونی اتمی به صورت  باشد، زیر الیۀ  این عنصر فاقد الکترون است. 

کاتیون  داراي  الکترون در زیر الیۀ  خود است. 

اگر یون  داراي  الکترون باشد، اتم  داراي  الکترون با  است. 

تعداد پروتون هاي عنصري با آرایش الکترون - نقطه اي   ، می تواند از تعداد پروتون هاي گاز نجیب هم دورة خود  واحد کمتر باشد. 

4s1l = 2

C29 u+103d

X
2+18X12l = 1

⋅ ⋅X
⋅

⋅⋅
3
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چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   216
آ) طول موج نور نارنجی از نور زرد، بلندتر و انرژي نور سبز از انرژي نور آبی، کمتر است. 

ب) اگرطول موج پرتوي گاما برابر یک نانومتر باشد، طول موج پرتوي ایکس می تواند یک پیکومتر باشد. 
پ) رنگین کمان، گستره اي از رنگ هاي سرخ تا بنفش است که رنگ بنفش در بخش بیرونی یا باالیی کمان دیده می شود. 

λت) به فاصلۀ میان یک برآمدگی (قله) و یک فرورفتگی (دره) متوالی در یک موج را طول موج می گویند که با نماد  نشان داده می شود.

1234

کدام گزینه درست است؟  217

منیزیم داراي  ایزوتوپ است که تنها دوتاي آن طبیعی است.

ایزوتوپ ها در همۀ خواص فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند. 

همۀ هسته هایی که نسبت شمار نوترون  ها به پروتون هاي آن ها برابر یا بیش از  است، ناپایدارند. 

برخالف ایزوتوپ هاي طبیعی هیدروژن، در مورد لیتیم، ایزوتوپ سنگین تر پایداري بیشتري دارد. 

3

1٫5

چه تعداد از عبارت هاي زیر جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کند؟ «فراوردة واکنش .................. با .................. می تواند، ..................  218
باشد.» 

الف) نقره نیترات - سدیم کلرید - قرمز رنگ 
ب) اکسیژن - نیتروژن منوکسید - قهوه اي رنگ 
پ) سدیم فسفات - کلسیم کلرید - سفید رنگ 

ت) بنزین - اکسیژن - بی رنگ

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه، شمار زیرالیه هاي نیمه پر اتم سمت راست، دو برابر شمار زیرالیه هاي نیمۀ پر اتم سمت چپ است؟  219

Cr, Cu24 29P , Cu15 29Cu, Cr29 24Cu, As29 33

کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟   220

آ) یک نمونۀ طبیعی از عنصر لیتیم، مخلوطی از دو ایزوتوپ   و   می باشد. 
ب) هرچه نیم عمر یک ایزوتوپ کمتر باشد، آن ایزوتوپ ناپایدار است. 

پ) همواره درصد فراوانی ایزوتوپ هاي سنگین تر نسبت به ایزوتوپ هاي سبک تر یک عنصر کمتر است. 
ت) از میان ایزوتوپ هاي اتم هیدروژن، تنها پنج ایزوتوپ، رادیوایزوتوپ محسوب می شوند.

آ، ب و ت  آ، ب و پ  ب، پ و ت  آ، ب، پ و ت 

Li
6
3Li

7
3

اگر  الکترون در تشکیل منیزیم اکسید مبادله شود، جرم منیزیم اکسید تولید  شده به تقریب چند گرم است؟ (  221

(

4 × 1022

Mg = 24, O = 16 : g ⋅ mol
−1

1٫72٫51٫33٫1

،  باشد، چند گرم گرافیت با مقدار کافی از مطابق واکنش زیر، اگر حجم گاز کربن دي اکسید  تولید شده در شرایط   222

 ( واکنش دهنده هاي دیگر، واکنش داده است؟  (

STP1120mL

C = 12 g/mol

C (P + 3Si + 5C + 5 + 3 O → 3CaSi + 5C + 2 Pa3 O4)2 O2 O2 H2 O3 O2 H3 O4

1٫20٫80٫60٫4

24
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چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  223

الف) با افزایش  آب در اثر انحالل کربن دي اکسید در آب دریاها و اقیانوس ها، زندگی مرجان ها و بقیۀ آبزیان به خطر می افتد.  
ب) در ترکیب یونی که براي افزایش بهره وري خاك کشاورزي و کنترل میزان اسیدي بودن آب دریاچه ها استفاده می شود، آنیون و کاتیون به آرایش گاز

نجیب یکسان رسیده اند. 
پ) تنوع آالینده ها، در اثر سوختن گاز طبیعی نسبت به بنزین کمتر است. 

ت) الیۀ اوزون به منطقۀ مشخصی از تروپوسفر می گویند که بیشترین مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد.

pH

1234

چند مورد از مطالب زیر نادرست می باشند؟   224

الف) در نیروگاه ها و مراکز صنعتی براي تبدیل  به مواد آلی آن را با  یا  واکنش می دهند. 
ب) اتان و روغن هاي گیاهی نمونه هایی از سوخت سبز می باشند که زیست تخریب پذیرند. 

پ) توسعه پایدار یعنی در تولید هر فرآورده همۀ هزینه هاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی را در نظر بگیریم. 
ت) میدان هاي قدیمی گاز و چاه هاي قدیمی نفت که خالی از این مواد هستند، جاهاي مناسبی براي دفن گاز کربن دي اکسید هستند. 

CO2CaOMgO

4321

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   225
- همۀ آنیون هاي پایدار عنصرهاي جدول تناوبی به آرایش گاز نجیب بعد از خود می رسند. 

- همۀ کاتیون هاي پایدار عنصرهاي دسته  به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسند. 

، به آرایش هشت تایی نمی رسند.   - اغلب کاتیون هاي پایدار عنصرهاي دستۀ 

- اغلب کاتیون هاي پایدار عنصرهاي دستۀ  به آرایش  می رسند.

s

d

p(n − 1)d10

1234

باتوجه به واکنش زیر، پس از موازنه کدام رابطه برقرار است؟   226

 aC (P + bSi + cC → d + eCaSi + fCOa3 O4)2 O2 P4 O3

a + b = f − db + c = e + fa + c = d + f=
b

a

f

e

( در دما و فشار معین چگالی گاز اکسیژن برابر  است، حجم مولی گاز در این شرایط کدام است؟ (  2271٫6 g ⋅ L−1
O = 16 g ⋅ mol

−1

2022٫422٫810

چه تعداد از موارد داده شده، جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟   228
«نسبت تعداد جفت الکترون هاي پیوندي در ساختار لوویس ..................  به تعداد الکترون هاي ناپیوندي در ساختار لوویس ..................  برابر

..................  است.» 

آ)                  ب) کربن دي اکسید - فسفر تري کلرید -  

پ) گوگرد تري اکسید -        ت) کربن مونوکسید - 

− C O −
3
2

H2 O3
1
5

4 − HCN−
4
3

N2

1234

عنصر  با عنصر  هم گروه و با عنصر  هم دوره می باشد. اگر شمار زیرالیه هاي پرشده از الکترون اتم  برابر  و شمار زیرالیه ها  229

که مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی آن ها برابر  است را برابر  در نظر بگیریم، حاصل  کدام است؟

XP15Co27Xa

4ba − b

4567

25
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در کدام نمونۀ زیر، تعداد مولکول هاي  بیشتري وجود دارد؟ (چگالی گاز  و جرم مولی آن را در صورت نیاز به ترتیب   230

) در نظر بگیرید.)

لیتر گاز  مول گاز 

 هواي بازدم که شامل  حجمی گاز  است.  لیتر هواي دم که شامل  حجمی  گاز  است. 

CO2CO2

44 , 1٫2
g

mol

g

L

12CO20٫1CO2

1200mL%5CO2600%0٫03CO2

تعداد الکترون هاي با  در اتم عنصر  با تعداد الکترون هاي با  در اتم کدام عنصر زیر برابر است؟  231n + ℓ = 5Cr24n + ℓ = 4

A13B15C16D17

با توجه به این که تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در  برابر  است، چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   232

آ) عنصر  در دورة سوم و گروه دوم جدول دوره اي قرار دارد. 

ب) عنصر  خواص شیمیایی مشابهی با  دارد.

،  ذرة باردار وجود دارد. پ) در اتم 

سه دو یک صفر

40
X

2+2

X

XMg12

X40

گاز آزاد شده بر اثر تجزیۀ  گرم پتاسیم نیترات طبق واکنش موازنه نشدة  در  233

شرایط  را در محفظه اي جمع آوري می کنیم؛ سپس فشار گاز موجود در محفظه را به 2 اتمسفر می رسانیم و همچنین دماي آن را به  درجه

سلسیوس افزایش می دهیم. با استفاده از گاز موجود در محفظه، چند باکنک با حجم  میلی لیتر را می توان پر کرد؟ (

(

25٫25KN (s) O(s) + (g) + (g)O3 −→
Δ

K2 N2 O2

STP273

400

O = 16 , N = 14 , K = 39 : g ⋅ mol−1

24254950

چه تعداد از موارد زیر نادرست است؟   234

 تهیۀ اکسیژن صددرصد خالص به وسیلۀ تقطیر جزءبه جزء هواي مایع، به دلیل چگالی نزدیک آن به  امکان پذیر نیست. 

 میل ترکیبی هموگلوبین خون با کربن مونوکسید بیش از  برابر اکسیژن است. 

 آب باران معمولی به دلیل حل شدن اکسید عنصر دوم گروه  جدول دوره اي در آن، اندکی اسیدي است و  کمتر از  دارد.  

،  و  به صورت :  است.  مقایسه نقطه جوش 

∙Ar

∙200

∙16pH7

∙N2O2Ar> Ar >O2 N2

1234

 

با توجه به نمودار «انحالل پذیري - دما» براي شماري از ترکیب هاي یونی، اگر تفاوت انحالل پذیري دو نمکی که به ترتیب، بیشترین و کمترین  235

، به تقریب برابر چند گرم است؟ ، برابر  و در  برابر  در نظر گرفته شود،  ∘C30وابستگی را به تغییرات دما دارند، در 
aC55∘

bb − a

42

55

68

74

26
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