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ام اس بوك

کدام بیت با عباراِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   1
«اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.»

 گرفت هر که زر خویش را عیار امروز   دلیر در سر بازار حشر خرج کند

گل مصحف صدبرگ به سوگند گشوده است    شور سحر حشر اگر باورتان نیست 

این گران جانان که سیم و زر به روي هم نهند    زود باشد حشرشان در خاك با قارون شود 

بر این سه کار بري روز حشر گوي عمل    حالل و خوش خور و طاعت کن و دروغ مگوي 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. از شیوة بالغی استفاده شده است.  2

 که بر کینه اول که بندد کمر   دلیران میدان گشوده نظر  

 برانگیخت ابرش برافشاند گرد  که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد  

 سر و روي مردان پر از گردوخاك   زره لخت لخت و قبا چاك چاك 

 پس آنگه باستاد و هم رزم خواست  بیامد به دشت و نفس کرد راست  

مفهوم بیت «هر آن وصفی که گویم بیش از آنی / یقین دانم که بی شک جاِن جانی» با تمام گزینه ها قرابت معنایی دارد، به جز گزینۀ ..................  3

 حمد و ثنا می کند که موي بر اعضا  خود نه زبان در دهان عارِف مدهوش

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 برون از هر چه در فکرت قیاسی است  وراي هرچه در گیتی اساسی است

 ور نه به کمال تو وهم کی رسد آنجا  سعدي از آنجا که فهم اوست سخن گفت

مشّخصات کدام فعل، درست بیان شده است؟  4

کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشید: مضارع اخباري، دوم شخص جمع

پیغامی است سوي بونصر در بابی تا داده آید: مضارع التزامی، مجهول

در هنگام بال شرکت بوده است: ماضی بعید، معلوم

بر من حّقی واجب شده است: ماضی نقلی، مجهول

در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ لفظی وجود دارد؟  5

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  اگر آن ترك شیرازي به دست آرد دل ما را 

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را  من از آن ُحسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 

جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را  اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم 

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را  حدیث از مطرب و می  گو و راز دهر کم تر جو 

در همۀ گزینه ها واژه  هاي مشخص شده را باید بدون نقش نماي اضافه خواند جز گزینۀ ..................  6

 پر از آرزو دل، پر از آب چشم  یکی نامه بنوشت با درد و خشم

 مرغ تسبیح گوي و من خاموش  گفتم این شرط آدمیّت نیست

 پر از خون دل و مژه پر آب زرد  بگفت این و بنشست گریان به درد

 به باالي او سرو دهقان نِکشت  بهاري است گویی در اردیبهشت

نقش دستوري کدام واژة مشخص شده با گزینه هاي دیگر یکسان نیست؟  7

شتابان خط هایی در هم کشید. معلم از مخمصه رسته بود. تمامت خود را می خواست. صورت از او چیزي می طلبید.
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در کدام بیت ها هر دو آرایۀ استعاره و جناس، وجود دارد؟   8
 از نسیم گلشن وصلش روان پرورده اند              الف) اهل دل گر جان بر آن سرو روان افشانده اند
 نافۀ مشک است کاندر جیب نسرین کرده اند              ب) آن خط عنبرشکن بر برگ گل دانی چراست؟

 عقل را از چشم فتّان تو مفتون کرده اند              ج) خلق را از لعل میگون تو مستی داده اند
 لب لعلش مدد جان نکند چون نکند              د) سنبلش غارت ایمان نکند چون نکند
 تا مِن دلشده را بی سر و بی پا نکند              هـ) آن سهی سرو روان از سر پا ننشیند

ج - هـ - د ب - د - ج   الف - ب - ج   الف - ب - هـ   

مفهوم مقابل کدام بیت نادرست است؟  9

که آشنا سخن آشنا نگه دارد (دوست واقعی راز نگه دار است.) حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

نگاه دارد سر رشته تا نگه دارد (محبت دوطرفه است.) گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان  

که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد (جان فشانی عاشق) سر و زر و دل و جانم فداي آن یاري  

گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش (محرمان عشق رازهاي الهی را نمی دانند.) تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي

کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها» قرابت معنایی ندارد؟  10

 عاشقی شیوة رنداِن بالکش باشد ناز پرورد تنّعم نبرد راه به دوست  

 که هرچه پیِش تو ننگ است پیِش ما نام است  مکن مالمت رندان و ذکر بدنامی

 هزار شکر بگوییم هر جفایی را  اگر تو جور کنی رأي ما دگر نشود

 کام در کام نهنگ است بباید طلبید  گر من از خار بترسم نبرم دامن گل

معناي واژه هاي «پدرام - ویله - دژ- ُکنام» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  11

نیکو - رها- دیوار قلعه - النه  خّرم - ناله - حصار- آشیانه 

خجسته - فغان - حصار - غالف شمشیر  شاد - فریاد - قلعه - نیام 

زمینۀ حماسه در همۀ ابیات یکسان است، به جز:  12

نشد تنگدل جنگ آتش بساخت   سیاوش سیه را به تندي بتاخت  

یکی خود زرین نهاده به سر   سیاوش بیامد به پیش پدر  

سراپرده و خیمه ها ساختند درفش همایون برافراختند  

نشسته بر آن تخت و بسته کمر   جهان جوي کیخسرو تاجور  

یکی از اعتقادات گذشتگان تأثیر آسمان و ستارگان بر سرنوشت بشر بوده است. این اعتقاد در کدام یک از گزینه هاي زیر دیده نمی شود؟  13

بسته کمر آسمان به پیکارم خورده قسم اختران به پاداشم تأثیر اختران شما نیز بگذرد هر نیمه شب آسمان ستوه آید

در کدام گزینه جملۀ سه جزیی وجود ندارد؟  14

امّا برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد.

نیکوترین اندرز من، این است: «تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن».

من دشت را به هنگام تابستان دیده ام که انتظار می کشید.

ناتانائیل با تمام وجود و عشقی واقعی به دنبال شناخت واقعی و رسیدن به تجربۀ شخصی به کشور ایران آمد. 

در کدام بیت «جهش ضمیر» به چشم می خورد؟  15

نمى باید نمودن زر به طّرار  از آن پوشم رخ از زلفت که گویند 

تفّقدي به زبان قلم دریغ مدار  ورم قدم به عیادت نمی نهی باري 

شد این رود آور و آن زعفران زار  دو چشم سیل بار و روي زردم 

دست من گیر و مرا بی سر و سامان مگذار  من سرگشته چو سر در سر زلفت کردم 
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مقصود و معنی دقیق تر مصراع «که به ما سوا فکندي همه سایۀ هما را» در کدام گزینه  آمده است؟  16

سایۀ سعادتمندي و مهربانی الهی را بر سر همۀ موجودات عالم افکنده اي. سایۀ خوشبختی و رحمت الهی را بر سرما و موجودات دیگر افکنده اي.

سایۀ لطف حق را نه تنها بر ما بلکه بر همۀ موجودات عنایت کردي. لطف و رحمت پروردگار را شامل همۀ انسان هاي روي زمین کرده اي.

در عبارت «شیرین ترین لبخند / بر لبان ارادة توست / چندان تناوري و بلند / که به هنگام تماشا / کاله از سر کودك عقل می افتد» به ترتیب چند  17
وابستۀ پیشین و چند وابستۀ پسین وجود دارد؟

سه - چهار  دو - پنج  سه - پنج  دو - چهار 

در متن «و آنکه غفلت بر احوال وي غالب و عجز در افعال وي ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پاي کشان، چپ و راست می رفت و در  18
فراز و نشیب می دوید تا گرفتار شد.» کدام گزینه نادرست است؟

«غالب» جزو کلمات هم آوا است. دو رابطۀ معنایی تضاد وجود دارد.

حذف فعل به قرینۀ «معنوي» وجود دارد. کلمات غالب و ظاهر سجع متوازن دارد.

مفهوم کدام یک از این ابیات با عبارت «اي کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزي که بدان می نگري» یکسان است؟  19

ز عزت و عظمت در گمان نمی آید  وراي عشق هزاران هزار ایوان هست 

در دلم بود که آدم شوم اما نشدم  آرزوها همه در گور شد اي نفس خبیث 

و این شگفت ترین نوع خویشتن داري است  سکوت می کنم و عشق در دلم جاري است 

کاین گوشه پر از زمزمۀ چنگ و رباب است  در کنج دماغم مطلب جاي نصیحت 

در کدام بیت آرایه هاي «تلمیح، تشبیه، جناس و مراعات نظیر» دیده می شود؟  20

 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 

واژة «تخت» در کدام بیت معناي متفاوتی دارد؟  21

 هر که تسخیر کند قلب تو را خوشبخت است  خاطرش جمع و دلش قرص و خیالش تخت است  

 ره سیستان گیر و برکش سپاه  اگر تخت خواهی ز من با کاله

 ببایدت بستن به فرجام رخت  چه با رنج باشی چه با تاج و تخت

 کجا آن سواران پیروز بخت  کجا آن بزرگان با تاج و تخت

در متن زیر چه آرایه هایی به کار رفته است؟   22
«تو را جنوب نامیدم، اي که رداي حسین(ع) را بر دوش، و خورشید کربال را در بر داري»

مراعات نظیر – استعاره ایهام – تشبیه ایهام تناسب – جناس ناقص تلمیح – ایهام

کدام بیت بیان کنندة عبارت «َعّم نوالُُه» است؟  23

ما این عرق ز جبهۀ خود پاك کرده ایم   سعی از براي رزق مقدر نمی کنیم 

از سفرة کس نان نربودم  راضی چو به رزق خویش بودم 

به هر کس آنچه می بایست داده است  در نابستۀ احسان گشاده است 

عبث توقع رزق از زمینیان داري  برات رزق تو بر آسمان نوشته خداي 

آرایۀ سجع در کدام عبارت چشمگیر نیست؟  24

اگر رفیق شفیق هستی، باز آي.

منت خداي را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.

هم ناطق و خاموشم، هم لوح خموشانم  زین واقعه مدهوشم، با هوشم و بی هوشم 

باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست  آمده موج الست، کشتی قالب ببست 
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در کدام گزینه جمله اي وجود دارد که در آن فعل بر متمم مقدم شده است؟  25

مگو دشمن تیغ زن بر در است  بیا دل بر دل پردرِد من نه  الهی؛ مرا آن ده، که آن به  در صلح بستند بر روي هم 

حیح للفراغ:  26  عیِّن الصَّ
 رَأیُت َعیَنیِن .............. جارَیَتیِن فی الغابَۀ.

اثَنتاِن اثَنَتیِن اِثَنینِ  اثناِن

27  فی أيَّ الُمْنَتخب یکون ضمیر (ي) مفعولُ به؟

التحزنی کتابی اِضربی اَْکِرْمنی

عّین الکلَمَۀ الغریَبۀ فی الَمعَنی:  28

الَحّداد  الشّالل  الّشرطّی  الخّباز 

م – َعَلَم): حیح عن صیاغۀ ِاسم الفاعل من (ُیَعلِّ 29  عیِّن الصَّ

ْم – عالم   ْم – عالم   ُمَعلَّ ْم – معلوم   ُمَعلِّ ْم – عالِم   ُمعلِّ  ُمَعلَّ

30  عیِّن اسم فاعل:

م.      لَْیَسْت لی البسُۀ الُمناَسَبُۀ.    المسَتضَعفوَن من النِّاس بیننا مظلوموَن.   اِّن الکافریَن ما قبلوا کالَم النِّوح.   ُقِتَل الحسیُن فی شهِر الُمحرَّ

31  عیِّن عبارة جاء فیها اسم الفاعل:

ماوات و ما فی االرِض   اِلی التِّالمیذ اإلبتعاُد عن التُّکاسِل.   من وظائفک ُمساَعَدة اآلخرین.   اِغِفر لی أنَت أرحم الّراحمین.   لَه ما فی السِّ

32  عیِّن الّصحیح:

 الکّفار: جمع الّتکسیر – اسم فاعل من ثالثی مجّرد   الُمنتحرین: جمع سالم مذّکر – اسم فاعل من باب اِنفعال  

 الَخَدَمۀ: اسم مفرد – مؤنث – اسم الفاعل   الُمشِرکات: جمع سالم مؤنث – مفرد اسم مفعول من باب افعال  

33  َعّین الَخبر فی هذه العبارة: 
«فیه شفاٌء للّناس»

 شفاٌء   فیِه شفاٌء    فیِه   للّناس  

34   عیِّن األصحَّ و األدقَّ فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم للعبارات الّتالیۀ:  
ا حول الّشمس و تأثیراتها العجیبۀ علی الّریاح تحت المحیطات.»: قرأت فی اإلنترنت أّن هناك علماء قاموا ببحوث جدیدة جد»  

در اینترنت خواندم که پژوهش هاي بسیار جدیدي دربارة خورشید توسط دانشمندانی صورت گرفته است که از تأثیرات عجیب آن بر بادهاي اقیانوسی خبر می هند.

در اینترنت خواندم که دانشمندانی وجود دارند که به پژوهش هایی واقعًا جدید دربارة خورشید و تأثیرات شگفتش بر بادها در زیر اقیانوس ها پرداخته اند.

آیا در اینترنت خواندي که دانشمندانی به تازگی دربارة خورشید و تأثیرات عجیبش بر توفان هاي اقیانوسی تحقیق کرده اند؟

در اینترنت خواندم که برخی از دانشمندان پژوهش هاي جدیدي دربارة خورشید و اثرات شگفت انگیز آن بر روري بادها در زیر اقیانوس انجام داده اند.

■

35  َأيُّ ِعباَرٍة َتأُمُر اإلنساَن باَألخالِق الَحَسنِۀ؟

المین.  ُأطلبوا اْلِعْلَم َو لو بِالّصین.   َربَّنا ال َتْجَعْلنا َمَع اْلَقوِم الظَّ

َك، َفاْجَعْل الَعَفو َعْنُه ُشکراً لِْلُقَدرة َعَلیِه.   َو ما ظلَمهم اَهللاُ َو لکن کانوا َأنُفَسُهم َیظِلموَن.  إذا َقَدْرَت َعلی َعُدوِّ

36  َأيُّ ِعباَرٍة َصحیَحٌۀ؟

ُه ُمعَتِدٌل.  َمرَقُد اإلماِم الّثانی فی النََّجِف اَألشرِف.  فی ُکلِّ َسَنٍۀ اِثنا َعَشَر َشْهراً.  َنِۀ َجوَّ ابُع ِمَن السَّ  اَلثُّالثاُء ُهَو الَیوُم الثِّالُث ِمَن اْألُسبوِع.  اَْلَفْصُل الرِّ

37  أيُّ َجمٍع لَْیَس َصحیحًا:

←←←← قبیَلۀ  َقبیالت  اَْلَعصر  اَْلُعصور  لَُغۀ  لُغات  أْرض  أراضی 

38  عّین ِاْسَم الفاِعَل غیر الصحیح:

 اِنَّ اهللا خالًق ُکلِّ شیٍء.   نَحُن الِمنتُظروَن لإلمام الغائب.  ُهَو ُمقَترُح هِذه الِفکرة ِالستخراِج النِّفط.   اِنَّ اهللا عالٌِم و خبیٌر.  
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ِن الُجمَلَۀ الّتی یوجُد فیها فاِعٌل. 39  َعیِّ

سالَُۀ إلَی الُمدیِر.   َغَسلوا َمالبَِسهم بِالماِء الحاّر.   ُتْضَرُب األمثاُل لِلنِّاس لََعلَّهم َیَتعلَّمون.    ُقِتلوا فی َسبیِل اِهللا.   اُْرِسَلِت الرِّ

40  عیِّن الخطأ فی ضبط حَرکات الکلمات:

َمِۀ األَمِم الُمتَِّحَدِة!  سمیَِّۀ فی ُمَنظَّ هُر َیوماِن، َیوٌم لَُکم َو َیوٌم َعَلیُکم!  الَعَربیَُّۀ ِمن اللِّغات الرَّ  الدَّ

ِتِه!   َعَلیُکم بَمکارِم األخالِق َفإنَّ َربّی بََعَثنی بها!  َفضُل العالَِم َعلی َغیرِه َکَفضَل النَّبّی علی أمَّ

41  َعین ما لیس فیه الّتضاد:

 َعَسی أن ُتحبُّوا َشیئًا و هو شرُّ لکم  اِنتخب أصدقاءك من الّصادقین ال من الکاذبین! 

 میاه البحار و المحیطات تصعد بشکل البخار ثَم ینزل منها المطر!  أدب المرء و لو کان قلیًال خیٌر من ذَهبه و لو کان کثیراً! 

أّي عبارة جاء فیها الترکیب الوصفّی؟  42

قلُت فی نفسی: حمداً ِهللا علی معنوّیاتی الحسنۀ فی الشدائد.   أنا أتناول الطعام بقدر ما یحتاج الیه بدنی فأکون سالمًا دائمًا.  

ُیحاسب اُهللا االنساَن یوم القیامۀ محاسبًۀ و یجازیه.   إْن یفتح االنسان عینیه َیر کثیراً من البرکات فی حیاته.  

عّین الضمیر المناسب:  43

أنِت کانت تتعّلم اللغۀ العربیۀ ألنّها لغۀ القرآن!   ُهَو َطَلَبنا حاجاتنا فی کّل مشاکلنا!  

ُهم ُتریداِن أن تصیدا سمکۀ فی النَّهر!   أنتم ُیجاهدون بأموالهم و أنفسهم فی َسبیل اهللا!  

عّین ما لیس فیه المبتدا.  44

اِجتهد الطالب لإلمتحانات نهایۀ السنۀ و هو مشغول بمطالعۀ!   اَتقی الّناس َمن الیخاف الّناس ِمن لسانه!  

فی المدرسۀ طالباتنا َیدُرسن کثیراً!   أحّب الّسفر بالّسیارة مغرب ألّن الهواء مظلم!  

عّین العبارة الیوجد فیها جمٌع سالٌم:  45

إّیاك تستسلمین أمام صعوبۀ الحیاة!   الخفاش ِمن الّلبونات الّتی ُترضع صغارها!   بعد لحظات ترجع معّلمتی إلی الّصف!   قلوب المستکبرین جامدة مثل الحجارة!  

عّین العبارة الّتی جاءت فیها أفعال مزیدة أکثر:  46

اُخُرجی من البیت قبل الظهر نََتعارف فی نهایۀ الشارع!   لقد أنزلنا إلیکم کتابًا فیه ذکرکم أفال َتعقلون!  

ما آمنت َقبلهم من قریۀ أهلکناها َفُهم ُیؤمنون!   یا ِإخوتی إجلسن علی تلک الکراسی اِسمعَن أصوات الطیور!  

غّیر الفعل المعلوم لفعٍل مجهوٍل فی العبارة التالیۀ:   47
«الفّالحات أْکَرْمَن الضیوَف فی الضیافِۀ المهّمۀ»

ُأْکِرْمَن الضیوُف فی ..................    حات ُأْکِرَم الضیوَف فی.................    الفالُّ

حات ُأْکِرْمَن الضیوَف فی ..................    الفالُّ ُأْکِرَم الضیوُف فی ..................   

عّین الصحیح فی األمر َعن األفعال التالیۀ:    48
بُْتم َتشارکیَن - ُتْبِعدَن - َتَقرَّ

بوا   شارکی - َأْبِعْدَن- َتَقرَّ بوا   شارکیَن - ِإْبِعْدَن - َقرِّ بوا   ُأشارکی - َأْبِعْدَن - َتَقرَّ بوا   شارکی - ِإْبِعْدَن - َقرِّ

عّین الخطًأ فی أوزاِن مصادر األفعال فی العبارات التالیۀ:  49

ِهَی ال ُتکلُِّف أوالدها إالَّ ُوسَعهم. (تکلیف)   أنتنَّ ُتساِعْدَن الّضعفاء فی المدینۀ. (ُمساَعَدة)  

ر)   َتَأّخر تالمیذي ساَعتیِن َعِن المیقات. (تأخُّ ؟ (ُجلوس)   َأُتجِلسیَن الطالباِت فی مکانهنَّ

عّین ما لیس فیه عدد ِمن العقوِد:  50

ٍۀ.   َیخُرُج ِمن الصفِّ ثالثوَن تلمیذاً کّل حصَّ فی هذه الحدیقۀ ِإثنتان و سبعون شجرًة کبیرًة  

عشروَن معلمۀ َیْرجعَن ِمن المدرسِۀ کّل یوٍم.   ُأشاِهُد کلَّ یوٍم ِتسعیَن ُمسلمًۀ َیخُرجَن ِمن المسجِد.  

داستان ُعَزیز پیامبر که بعد از  .................. سال دوباره زنده گشت مربوط به  .................. معاد بر اساس  .................. است.  51

دویست- امکان-  پیدایش نخستین انسان ها صد- امکان- بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان

دویست- ضرورت- پیدایش نخستین انسان  صد- ضرورت- بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان 
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انسان هاي زیرك به دنبال چگونه اهدافی هستند و انسان هایی که بندگی خدا را هدف اصلی قرار می دهند، چون تمام کارهاي دنیوي خود را  52
.................. انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و آخرت خویش را نیز آباد می کنند.

جنبۀ معنوي بیشتر داشته باشد - براي رضاي خدا جامع تر و برتر باشد - براي رضاي خدا

جنبۀ معنوي بیشتر داشته باشد - مطابق دستور خدا  جامع تر و برتر باشد - مطابق دستور خدا 

هر گاه بخواهیم با تکیه بر وحی الهی، تعریفی براي دنیا ارائه دهیم، پیام کدام آیه وافی به این مقصود است؟  53

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان»  ماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناها اّال بالحق»  «و ما هذه الحیاة الدُّ  «و ما خلقنا السَّ

ر»  م و أخَّ هر»  «ینبَُّؤا االنسان یؤمئٍذ بما قدَّ نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الدَّ  «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الدُّ

از دقت در کدام آیه «ضرورت معاد با توجه به عدل الهی» مفهوم می گردد؟ (با تغییر)  54

ماوات و االرض و ما بینهما العبین»    «َأْم نَْجَعُل المتَّقین کالُفّجار»   «و ما خلقنا السَّ

 «افحسبتم انَّما خلقناکم عبثًا و اِنَّکم الینا ال ُترجعون»   «من آمن باهللا و الیوم االخرو عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»  

عشق و محبت به خدا ..................ایمان به خداست و تبلور ایمان در آن هاست و عبارت .................. بیانگر این موضوع است.  55

«ِ ِ انداداً یحّبونهم َکُحبِّ اهللاَّ علت ـ «َوِمَن النَّاِس َمن یتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاَّ «ِ ِ انداداً یحّبونهم َکُحبِّ اهللاَّ معلول ـ «َوِمَن النَّاِس َمن یتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاَّ

«ِ علت ـ«َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللاَّ   «ِ معلول ـ  «َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللاَّ

خداوند در قرآن پس از بیان سرنوشت کسانی  که می گویند: «خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا کن» که عبارت است از  .................. ، شیوة درست  56
درخواست را چگونه بیان می کند؟

عدم بهره مندي در آخرت - طلب نیکی در دنیا و آخرت و رهایی از عذاب 

حسرت و پشیمانی در آخرت - طلب  نیکی در دنیا و آخرت و رهایی از عذاب 

عدم بهره مندي در آخرت - طلب بهره مندي آخرت که بهره مندي دنیا را هم در پی دارد. 

حسرت و پشیمانی در آخرت - طلب بهره مندي آخرت که بهره مندي دنیا را هم در پی دارد. 

بنابر آیۀ  سورة مبارکۀ محّمد (ص) «کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، پشت به حق کردند» شیطان آنان را به چه سرانجامی  57
گرفتار می کند؟

اعمال زشت شان را در نظرشان زینت می دهد و آنان را با آرزو هاي طوالنی می فریبد.  

دنیا را درنظرشان زینت می یابد و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته می شوند.  

دنیا را درنظرشان زینت داده و آنان را از پیروي عقل بازمی دارد.  

اعمال زشت شان را در نظرشان زینت می دهد و آنان را از پیروي عقل بازمی دارد.  

25

انسان هایی که از سر غفلت مرتکب گناه می شوند و خداوند را در پس پردة خلقت نمی بینند، به چه مشکلی مبتال شده اند؟  58

آن ها فطرت خود را از دست داده اند و فطرت غیرالهی جاي آن را گرفته است.  

آن ها از آیۀ شریفۀ «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» بهره مند نیستند.  

آن ها دچار غفلت شده اند و اگر به خود بازگردند، دوباره خدا را در کنار خود خواهند دید.  

این افراد فاقد سرمایۀ «اِنّا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً» هستند.  

اینکه انسان عالوه بر اعمالی که خود انجام داده، مسئولیت اعمالی را که دیگران پس از او و به پیروي از او انجام می دهند به عهده دارد، با پیام  59
کدام آیۀ شریفه مرتبط است ؟

الّلـه ال ِإله ِإال هو لیجمعّنکم ِإلى? یْوم اْلقَیامۀ ال ریب فیه ومن أصدق من الّلـه حدیثا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت ...  

ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی األرض   ینّبوا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر 

در یک برنامه ریزي دقیق ،.......... است و از آثار عزم قوي ..........است .  60

عهدبستن با خدا مقّدم بر عزم براي حرکت - استواري بر هدف عهدبستن با خدا مقّدم بر عزم براي حرکت – مشمول رحمت الهی شدن

عزم براي حرکت مقّدم بر عهدبستن با خدا - مشمول رحمت الهی شدن عزم براي حرکت مقّدم بر عهدبستن با خدا - استواري بر هدف
6
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در کدام یک از موارد زیر، شخص مسافر باید روزه بگیرد یا به روزه اش ادامه دهد؟  61

مسیر رفتنش بیش از  فرسخ شرعی و مجموعۀ رفت و برگشت او  فرسخ باشد.

بخواهد کم تر از ده روز در جایی که سفر کرده، بماند.

سفر او به قصد همکاري با یک ظالم در ظلم باشد و به این نیّت عازم شده است.

صبح حرکت کرده است و بعد از ظهر به جایی که می خواهد دو روز بماند، برسد.

410

چند عبارت از عبارت هاي زیر به درستی بیان نشده است؟   62
الف – احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی هاي ظاهري اوست، در کنار زیبایی باطنی او پشتوانۀ مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده است. 

ب – عرضۀ نابجاي زیبایی ها، به جاي گرمی بخشیدن به محیط خانواده، عّفت و حیا را از بین می برد و این دو گوهر مقدس را از او می گیرد. 
ج – یکی از جلوه هاي عفاف مربوط به آراستگی و مقبولیت است که زیاده روي در آن امري پسندیده است و تبّرج نام دارد. 

د – استفاده از زینت و زیورآالت نباید به گونه اي باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند. 
ه – ادیان الهی که در اصل و حقیقت دین هاي متعددي هستند، همواره بر پوشش تأکید کرده اند و آن را الزمۀ دینداري شمرده اند.

1234

کدام مفهوم از آیٌه  (یا اّیها الّنبی ُقل الزواجک و بناتک و نساء المٌومنین....)  قابل برداشت نیست؟  63

از احکام الهی- تفاوتی میان همسران و دختران پیامبر با زنان دیگر نیست.

پوشیدن لباسی که معّرفت شخصیت زن و براي تامین عّفت و آبرو باشد، الزم است.

در جامعه نباید بهانه به دست بیماردالن و مزاحمان عّفت عمومی داد.

کنترل نگاه و حفظ دامان خود از گناه جلوي تعرض افراد بی بندوبار را خواهد گرفت.

تامین سعادت زندگی با آگاهی از کدام اعمال ممکن بوده و آنچه در روابط قراردادي اهمیت دارد، چیست؟  64

تجّسم اعمال – تناسب میان جرم و کیفر   تجّسم اعمال – قابل تبدیل و تغییرپذیري آن

طبیعت خود عمل – تناسب میان جرم و کیفر طبیعت خود عمل – قابل تبدیل و تغییرپذیري آن

در میان موانع رشد انسان براي رسیدن به هدف، دشمن قسم خورده از چه راهی موجب انحطاط و ضاللت انسان می گردد؟  65

ایجاد طغیان در درون انسان و بازداشتن از پیروي عقل و وجدان  ایجاد طغیان در درون انسان و زینت دادن گناه در نظر انسان 

وسوسه کردن و فریب دادن انسان و بازداشتن از پیروي عقل و وجدان  وسوسه کردن و فریب دادن انسان و زینت دادن گناه در نظر انسان 

نشانۀ وفاداري انسان به عهد خویش با خدا، در کدام آیه تجلی دارد و توجه نکردن به آنچه در مقابل خداوند قرار دارد، بازتاب توجه به گفتن چه  66
چیزي در نماز است؟

« لعلکم تتقون » - تسبیح  « لعلکم تتقون » - تکبیر  « وهللا یعلم ما تصنعون » - تکبیر  « وهللا یعلم ما تصنعون » - تسبیح 

حدیث «آنان که فراوان به یاد مرگ اند» متأثر از کدام آیۀ قرآن هستند؟  67

«و ما هذه الحیاة الدنیا اال لهو و لعب» «و قالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیی»  

 «و ما یهلکنا اال الدهر»   «الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون»  

قسم خداوند در عبارت هاي قرآنی « ونفس و ما ّسواها » و « و ال اقسم... » به ترتیب به چه چیزهایی است؟  68

وجود انسان - نفس لوامه - نفس اماره نفس اماره - وجود انسان - نفس لوامه

نفس لوامه - نفس اماره - نفس اماره وجود انسان - خدا - نفس لوامه

مخاطب عبارت «مگر پیامبران براي شما دالیلی روشن نیاوردند؟» کیست؟ این بیان در کدام عالم محقق شده است؟  69

بهشتیان - برزخ  دوزخیان - برزخ  بهشتیان - قیامت  دوزخیان - قیامت 
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این عبارت قرآنی که می فرماید: هنگامی که ما مردیم و خاك و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد؟! از زبان چه کسانی مطرح می شود و   70
خداوند چه پاسخی به آنان می دهد؟

مسکرین و مغرورین به نعمت الهی در دنیا - «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»  

متجاوزین و گناهکاران - «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»

ا لَُهم بَِذلَِک ِمْن ِعْلٍم»   مسکرین و مغرورین به نعمت الهی در دنیا -  «مَّ

ا لَُهم بَِذلَِک ِمْن ِعْلٍم» متجاوزین و گناهکاران - «مَّ

توصیۀ روان شناسان به افراد در کسب موفقیت چیست؟ این پیشنهاد در راستاي عمل به کدام عبادت است؟  71

تقویت عزت نفس - نماز مصداق نفوذناپذیري و تسلیم ناپذیري است. 

تقویت اراده و تسلط برخود - نماز مصداق کامل صبر و پایداري است. 

تقویت عزت نفس - روزه مصداق کامل نفوذ ناپذیري و تسلیم ناپذیري است. 

تقویت اراده و تسلط برخود - روزه مصداق کامل نفوذ ناپذیري و تسلیم ناپذیري است.

وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ تابع چیست؟ کدام آیه مؤید آن است؟  72

تداوم حیات روحانی- «قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحًا»  تداوم حیات روحانی- «ینبئواالنسان یومئٍذ» 

گفتگو با فرشتگان- «ینبئواالنسان یومئٍذ» گفتگو با فرشتگان- «قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحًا» 

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؟  73

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

مخاطب آیۀ «یدنین علیهن من جالبیهن» چه کسانی هستند؟ ایشان توسط چه کسی مورد خطاب قرار می گیرند؟ این آیه بیانگر چیست؟  74

همۀ زنان مومنان - پیامبر - حدود حجاب  همۀ زنان مومنان - خداوند - فلسفه - حجاب 

صرفًا زنان و دختران پیامبر (ص) - پیامبر - حدود حجاب  صرفًا زنان و دختران پیامبر (ص) - خداوند- فلسفۀ حجاب 

هر یک از موارد زیر به ترتیب معلول کدام حادثه از قیامت است؟   75
-  برچیده شدن بساط حیات 

-  آغاز حیات مجدد

مرگ اهل آسمان ها و زمین - برپا شدن دادگاه عدل الهی  مرگ اهل آسمان ها و زمین - زنده شدن همۀ مردگان 

شنیده شدن صدایی مهیب - برپا شدن عدل الهی  شنیده شدن صدایی مهیب - زنده شدن همۀ مردگان 

76   ..................  is the yellow liquid that carries the blood cells.

Plasma  Red cells   Microbes  Bacteria

77  A: “Aren’t you going to finish typing the book?” 
B: “At the moment, we .................. on the first part. So I think we .................. finish it in two days.”

work / will  are working / will  work / are going to are working / are going to

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  I'm not going to buy the mobile phone. It's a lot .................. than I thought.

less expensive more expensive as expensive most expensive

80  A: ".................. I look at your map, please?" 
B: "Sure, here you are."

Could Would Will Must
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81  Your plan seems quite different .................. mine.

with  about from of

82  We can keep our body healthy .................. doing daily exercises.

with on by over

83  It was .................. for us to go for a walk because it was raining .................. .

impossible / heavy impossibly / heavily impossibly / heavy  impossible / heavily

84  Which sentence is grammatically wrong?

There are some drops of paint on his shirt She is doing research on blood cells.

Read the reading passage on page 68. These people live on my hometown.

85  Tourists can become more .................. with their destination by preparing a travel guide or visiting
some websites.

suitable patient familiar angry

86  My classmates and I are .................. some experiments on cold factors that are common among
people.

having feeling doing keeping

87  
I think this chair is more comfortable and .................. .

good the best best be�er

88  We are going to hold that special ceremony  .................. the 4th of July.

in at on to

89  The bus that was involved in the accident was .................. children to school.

destroying orbiting donating carrying

90  All the police officers were equipped with shields to .................. themselves against the rioters.

defeat defend describe show

91  I wanted to go to Babol but the weather was rainy, so I waited until the sky got .................. .

fast clear wonderful careful

92  The manager spoke to me  ..................  .

each other  myself herself by myself 

93  If I have a chance to speak, there will be .................. of things I want to say.

ways activities billions parts

94  Everyone knows some animals like owls and foxes and cats rest during the day and hunt
.................. and other small animals at night.

mice wolves feet lakes

95  Which sentence is grammatically WRONG?

Look! The mice is eating the cheese. Why are your sisters going to travel? 

One man is talking to those women. One of the shoes was near the door.
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96  It is cloudy, but .................. .

I think it will not rain tonight I thinking not it will rain tonight 

not I think it will rain tonight I don’t think it will rain tonight

97  Most people spend more time and energy going around problems than in trying to ..................
them.

invent solve carry quit

98  A group of officials who represent their government in a foreign country, or the building they
work in is called ‘………………’.

souvenir vacation embassy pilgrim

99  A: Listen! Somebody is speaking. Can you hear them? 
B: Wait. I  .................. the window to see who they are.

will open am going to open was opening have opened 

100  We spent a week in Istanbul, and then a month in a village. The villagers  .................. were very
welcoming.

they them themselves who they 

کدام توصیف براي مجموعه ي  مناسب است؟  101

مجموعه ي اعداد حقیقی و بزرگ تر از  مجموعه ي اعداد کسري و صحیح بزرگ تر از 

مجموعه ي اعداد صحیح و بزرگ تراز  مجموعه ي اعداد کسري بزرگ تر از 

{x|x > 1}

11

11

اگر  زیر مجموعه اي از مجموعه ي مرجع  باشد، کدام یک نادرست است؟  102AU

U ∪ A = UU − A = A′A ∩ = ∅A′− A = AA′

، حاصل  کدام است؟ در  یک دنباله ي هندسی با قدر نسبت   1032
t1t7

t
2
2

1
16

16
1
4

4

اگر داشته باشیم  و  آنگاه حاصل عبارت  کدام است؟  104

صفر  -

= −1
a

b

c
bc < 0+ +

a2−−√

a

b2−−√

b

c2−−√

c

112

، آنگاه حاصل  برحسب  کدام است؟ اگر   105x = 11
−−

√3×(121)
3
2 11−1

x

xx2x4x6

اگر  و   باشد،   کدام است؟  106x + y = 7xy = 5+x3 y3

216238244264

در تجزیه ي عبارت   کدام عامل وجود ندارد؟  107− 144( − 6x − 4)x2 2

x − 8x − 4x + 2x + 4

حاصل   برابر با کدام است؟  108
1

+ + 14√3 2√3

− 12√3+ 12√31
− 12√3

1
+ 12√3
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سه پاره خط به طول هاي  ،   و  اضالع مثلثی هستند. مقادیر  به کدام صورت است؟  1096xx + 74x − 4x

< x < 35
3

3 < x < 4< x < 411
9

< x < 311
9

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  110−1 ≤ 3x − 2 ≤ 1

≤ x ≤ 1
1
3

−1 ≤ x ≤ 1−1 ≤ x ≤
1
3

−2 ≤ x ≤ 1

اگر عبارت    به ازاي هر مقدار  منفی باشد،  به کدام مجموعه تعلق دارد؟  111(a − 1) + (a − 1)x + 1x2xa

{a : 1 < a < 5}{a : a < 1}∅R

عددي از معکوس خودش دو واحد بزرگتر است. آن عدد کدام می تواند باشد؟  112

2 − 3√−1 + 3√−2 + 5√1 + 2√

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  113> 2x
x − 1
x + 1

x < −1x > −1−1 < x < 1−2 < x < −1

اگر  و  باشد، آنگاه   چند زیرمجموعه دارد؟  114A = {x : − 5x + 4 = 0 , x ∈ N}x
2B = {x : − 4 = 0 , x ∈ N}x

2A ∪ B

24168

نمودار تابع  را  واحد به سمت راست و  واحد به سمت پایین انتقال می دهیم. معادله ي منحنی جدید کدام است؟  115f(x) = x
223

y = − 4x + 1x
2

y = + 4x − 1x
2

y = − 2x + 3x
2

y = + 2x − 3x
2

حاصل  کدام است؟  116
64 − 1a6

16 + 2a − 8 − 1a4 a3

4 − 2a − 1a24 + 2a − 1a24 + 2a + 1a24 − 2a + 1a2

اگر  باشد،  برابر کدام است؟  117a = ( + ( −3√ 2√ )
+12√ 3√ 2√ )

1

−12√
a2

155 − 2 6√5 + 2 6√

1a2a3a4a

1b2b3b4b

1

1

0

01

1

_

_

 

در شکل زیر، هر یک از اعداد روي محور باال به یکی از نقاط مشخص شده روي محور پایین که متناظر با ریشۀ سوم آن است، وصل شده است.  118
چند تا از فلش ها نادرست است؟

12

34

هر گاه  باشد، آنگاه حاصل عبارت  کدام است؟  119

صفر

a = b + 1(a + b)( + )( + ) ⋯ ( + )a2 b2 a4 b4 a32 b32

−a64 b641+a64 b64

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

اگر هر  ظرف مقابل را با شیر آبی با سرعت یکنواخت و یکسان پر کنیم، در کدام ظرف نمودار ارتفاع آب برچسب زمان تابعی خطی خواهد  120
بود؟

4

(1)(2)

(3)(4)

اگر بازة  دقیقًا سه عدد فرد باشد، حداکثر حدود  کدام است؟  121[6, a)a

11 ≤ a < 1211 < a ≤ 1211 ≤ a < 1311 < a ≤ 13
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1
2
3

1 2 3 5
x

y

 

، مانند شکل روبه رو است. نمودار تابع  کدام است؟ نمودار تابع   122

  
1
2

1 2 5
x

y

   
1

x

y

1-2-
5-

1-

3-
 

       
1
2

x

y

1-2-5-

     
1
2

x

y

1-2-3-5-

 

fy = 2 − f(−x)

اعداد طبیعی فرد را طوري دسته بندي می کنیم که تعداد جمالت هر دسته، برابر شمارة آن دسته باشد، یعنی   123

,3},{1} . در این صورت جملۀ آخر واقع در دستۀ شمارة چهل کدام است؟ 5},{7, 9, 11},⋯

1563158916391651

در یک دنبالۀ حسابی، با جمالت مثبت، جمله هشتم  واحد از جمله چهارم بیشتر است. اگر حاصل ضرب جمله سوم و هشتم برابر  باشد،  124
جمله چهارم این دنباله کدام است؟

20444

22121917

125  قرص نان را بین  نفر تقسیم می کنیم؛ به طوري که سهم هاي دریافت شده، دنبالۀ حسابی تشکیل دهند و  مجموع سه سهم بزرگ تر،

مساوي مجموع دو سهم کوچک تر باشد. در این صورت مجموع بزرگ ترین و کوچک ترین جمالت این دنباله کدام است؟

1005
1
3

35454050

جملۀ دهم دنبالۀ درجه دوم  کدام است؟  126: 5, 12, 22, 35, 51, ⋯an

152156172176

چند دنبالۀ هندسی چهار جمله اي با قدر نسبت طبیعی و بزرگ تر از  می توان یافت که جمالت آن ها عضو مجموعۀ   127
باشند؟

1{ }1, 2, 3, 4, ⋯ , 130

21222324

یک جسم از باالي یک ساختمان که  متر ارتفاع دارد، به هوا پرتاب می شود. اگر ارتفاع این جسم از سطح زمین در ثانیۀ  از رابطۀ   128

 محاسبه شود، در چه فاصلۀ زمانی، ارتفاع توپ از سطح زمین بیشتر از  متر خواهد بود؟

13t

h = −5 + 18t + 13t213

(0, 4)(1, 4)(1, 3٫6)(0, 3٫6)

عبارت  همواره نامنفی است.  کدام است؟  129p(x) = ( − 4x + 3)(2 + ax + b)x2 x2a + b

21−1−2

مجموع اعداد طبیعی که در نامعادلۀ  صدق می کنند، کدام است؟  130≤ 0− 12 + 36x4 x3 x2

− 6x + 5x2

9151016

با فرض این که به انسانی، مهار کنندة انیدراز کربنیک تزریق شود، .................. می یابد.  131

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

3
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کدام عبارت صحیح است؟  132

 سرعت و جهت حرکت مواد مختلف در آوندهاي آبکشی، متفاوت است.

 قند با انتقال غیر فعال از آوند آبکشی به محل هاي مصرف گیاه می رود.

 در گیاه، آب نمی تواند مانند ترکیبات آلی، در همه ي جهات حرکت کند.

 کربوهیدرات ساخته شده در میان برگ به روش غیر فعال وارد آوند آبکش می شود.

کدام گزینه قسمتی از سطوح سازمان یابی حیات را به درستی نشان می دهد؟  133

اندامک  یاخته  اندام  بافت  اندامک  یاخته  اندام  دستگاه 

اندام  دستگاه  جمعیت  اجتماع  بوم سازگان فرد  جمعیت  اجتماع  بوم سازگان  زیست بوم

←←←←←←

←←←←←←←←

غلیظ

یاخته جانوري

ورود آبمحیط رقیق

134  اگر یک یاخته ي جانوري را در  محیطی رقیق تر از سیتوپالسم قرار دهیم؛ ..................  

یاخته ي جانوري می ترکد. یاخته ي جانوري چروکیده می شود.

میزان زیادي آب از یاخته خارج می شود. هیچ تغییري اتفاق نمی افتد.

 
شکل زیر، نوعی از  انواع بافت ها را نشان می دهد. کدام گزینه در مورد شکل به درستی بیان شده است:  135

در  نفرون دیده می شود.  بافت پوششی روده و معده است. در دیوارة مویرگ دیده می شود. فاقد غشاي پایه است.

کدام جمله در رابطه با گوارش چربی ها در رودة باریک، درست است؟  136

صفرا به کمک آنزیم هاي خود، اثر شیرة پانکراس بر لیپیدهاي درون روده را تسهیل می کند.

کلسترول فراوان ترین لیپیدي است که در رژیم هاي غذایی دیده می شود.

گوارش چربی ها فقط بر اثر فعالیت لیپاز پانکراس در دوازدهه انجام می شود.

نوعی فسفولیپید در گوارش یافتن تري گلیسیریدها موثر است.

بافت پوششی دیوارة مویرگ، برخالف بافت پوششی روده،  ..................   137

از یاخته هاي استوانه اي یک الیه است. داراي غشاي پایه است.

فضاي بین یاخته اي کمی دارد.  از یاخته هاي سنگفرشی یک الیه است.

ممکن نیست، بی مهرگان ..................  138

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

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

کدام گزینه درمورد الیۀ زیرین الیه ي بیرونی در لولۀ گوارشی نادرست است؟  139

داراي رگ هاي خونی و شبکه اي از بافت هاي عصبی است.

درساختار آن درتمام طول لوله گوارشی فقط یک نوع بافت ماهیچه اي دیده می شود.

درساختار آن بافت پیوندي سست دیده می شود.

بیش از یک الیه یاخته ماهیچه اي در ساختار آن دیده می شود.

ماهیچه هاي موجود درالیه مخاطی لوله گوارشی همانند ماهیچه هاي الیه ماهیچه اي در  .................. و برخالف الیه ي ماهیچه اي در  ..................  140
از نوع ماهیچه هاي صاف هستند.

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

معموًال در یک انسان سالم، گردش خون .................. از .................. شروع شده و گردش خون .................. به ..................  ختم می شود.  141

عمومی - بطن چپ - ششی - دهلیز چپ عمومی - بطن راست - ششی - دهلیز راست

ششی - بطن راست - عمومی - دهلیز چپ ششی – بطن چپ – عمومی – دهلیز راست
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در تشنگی ها و بی آبی هاي شدید، در بدن کدام اتفاق رخ نمی دهد؟     142

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.

کدام یک از پروتئین هاي دخیل در فرایند انعقاد خون، به حالت طبیعی در خوناب یک انسان سالم وجود دارد؟  143

پروترومبیناز فیبرین فیبرینوژن ترومبین

ماهیان آب شیرین، ................. ماهیان آب شور، .................  144

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.

.................. دیواره، در .................. متناسب با کاري که انجام می دهند، فرق می کند.  145

ترکیب شیمیایی - یاخته هاي مختلف ترکیب شیمیایی - یک یاخته

زمان شروع تشکیل - یاخته هاي مختلف ضخامت - یک یاخته 

رنگ زرد یا نارنجی ریشۀ هویج، به علت وجود کدام ترکیب است؟  146

کاروتن آنتوسیانین لیکوپن گزانتوفیل

کدام یک از ویژگی هاي یاخته هاي سرالدي نیست؟  147

سیتوپالسم فراوان نسبت هسته به سیتوپالسم، باال داراي هستۀ درشت کوچکی یاخته ها 

در پوست یک درخت پنج ساله، کدام الیه به مرکز ساقه نزدیک تر است؟  148

چوب سال دوم آبکش سال پنجم کامبیوم آوندساز کامبیوم چوب پنبه ساز

هر یاختۀ اسکلرانشیمی (سخت آکنه  اي) بالغ، قطعًا ..................  149

فاقد الن است. دراز و بلند است. دیواره ي ضخیم چوبی دارد. بدون پروتوپالست است.

چند مورد از گزینه هاي زیر در مورد یاخته هاي تشکیل دهندة آوند آبکشی، صحیح نیست؟   150
الف) دیوارة نخستین سلولزي دارند. 

ب) دیوارة عرضی، داراي صفحۀ آبکشی است. 
ج) سیتوپالسم دارند، اما هسته ندارند. 

د) شیرة پرورده را از ریشه به قسمت هاي دیگر گیاه می برند.

1234

چند مورد در ارتباط با بافت هاي پوششی نادرست می باشد؟   151
الف) در بافت پوششی دیوارة مویرگ هاي خونی الیه هاي سلولی همواره بر روي غشاي پایه قرار دارند. 

ب) نمی توان گفت تمام انواع سلول هاي بافت پوششی در سطح داخلی لولۀ گوارش دیده می شوند. 
ج) در سراسر لولۀ گوارش، همۀ سلول هاي پوششی با شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی در تماس اند. 

د) تنها وظیفۀ غشاي پایه این است که یاخته هاي بافت پوششی را به بافت هاي زیرین آن متصل نگه می دارد.

  1234

گیاهانی که، راه حلی براي جبران غیرقابل دسترس بودن فسفات دارند، .................. .  152

در صورت عدم وجود حتی یکی از عوامل برطرف کننده کمبود یون هاي نیتروژن و فسفات، قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود.

قطعًا فسفات موجود در خاك اطراف آنها به بعضی از ترکیبات معدنی خاك متصل می شود و از نظر میزان نیتروژن نیز مشکلی ندارد.

از باکتري هاي سازندة آمونیوم به طور مستقیم و باکتري هاي سازندة نیترات به طور غیرمستقیم براي تأمین نیتروژن مورد نیاز خود استفاده می کنند.

قطعًا در خاك اطراف آن ها موادي مشابه با موادي که در کود هاي شیمیایی دیده می شود، وجود دارد. 
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گزینۀ نادرست را در مورد باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن مشخص کنید.  153

فرآیند تثبیت نیتروژن یک فرآیند وابسته به آنزیم است.

اطالعات مربوط به چگونگی فرآیند تثبیت جو، در  هستۀ این جانداران نهفته است.

امکان انتقال ژن هاي مؤثر در فرآیند تثبیت نیتروژن از آن ها به گیاهان در مهندسی ژنتیک وجود دارد.

ویژگی شاخص سیانو باکتري ها توانایی فتوسنتز می باشد.

در گیاه خرزهره  ..................  154

گروهی از یاخته هاي روپوست باالیی در تماس مستقیم با  ترکیبات لیپیدي قرار دارند.

پوستک ضخیم در روپوست پایینی برگ وجود دارد.

همۀ موارد مورد نیاز از طریق فتوسنتز تأمین می شود.

روزنه ها در فرورفتگی هاي غار مانندي قرار ندارند.

کدام موارد هنگام مسطح شدن عضله اي که نقش اصلی را در تنفس آرام و طبیعی دارد، رخ می دهند؟   155
الف) انقباض ماهیچه بین دنده اي داخلی        ب) جلو آمدن جناغ 

ج) به استراحت درآمدن عضله میان بند            د) غلبه برنیروي کشسانی شش ها 
ه) ایفاي نقش بیشتر عامل سطح فعال

ب، د، ه ) الف، ج، ه الف، ب، د ج، د، ه

با توجه به عبارت زیر، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟   156
«در ریشه هاي جوان  .................. برگ هاي جوان  .................. .»

همانند- کربن دي اکسید یا مشتقی از آن، در صورت ورود به گیاه، باید مسیر طوالنی را طی کند تا از بافت پوشانندة گیاه خارج شود.

برخالف- ذخیرة مواد توسط یاخته هاي با دیوارة نخستین ضخیم، دیده نمی شود.

برخالف- حرکت ترکیبات معدنی در طول یاخته برخالف حرکت آن در طول پالسمودسم مشاهده نمی شود.

همانند- یاخته هاي تمایزیافتۀ زنده اي که فعالیت آن ها وابسته به طولشان می باشد، مشاهده می شوند.

کدام گزینه درست است؟  157

به طور معمول زمانی که فقط فشار سرخرگ ششی در حال افزایش است، موج  در نوار قلب فرد ثبت می شود.

رگی که در ساختار خود دریچه دارد، امکان ندارد به پیوستگی جریان خون کمک کند.

نقطۀ صفر شدن اختالف فشار تراوشی و اسمزي مویرگ به انتهاي مویرگ، نزدیک تر از ابتداي آن است.

منافذ دیوارة مویرگی، تنها در محل مجاورت سلول هاي نازك دیواره تعبیه شده است.

T

 

12

3
4

با توجه به شکل داده شده، چند مورد به درستی بیان شده است؟         158

، صداي اول قلب ایجاد می شود.  الف) در اثر بسته شدن  همانند 

ب)  همانند  متشکل از دو قطعۀ آویخته است. 

ج) بسته شدن  برخالف  صداي دوم قلب را ایجاد می کند. 

د)  و  در زمان انقباض دهلیزها و  و  در زمان انقباض بطن ها باز می شوند. 

و)  همانند  با خون روشن در تماس است. 

ه)  برخالف  با خون تیره در تماس است.  

23

21

14

2314

34

13

5421

طی فرآیند تورم  ..................  159

بخشی از دیواره که با تشکیل آن رشد یاخته متوقف می شود، قطعًا دچار افزایش اندازه می شود.

رشد بخش هاي غیر سبز نسبت به بخش هاي سبز به مقدار کمتري انجام می شود.

فعالیت کانال هاي بین یاخته اي برخالف فعالیت ساختارهاي موجود درالن، افزایش می باشد.

افزایش غلظت سیتوپالسم یاخته همانند افزایش غلظت کریچه ها، باعث ورود آب بیشتر به یاخته می شوند.

15
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کدام یک از موارد زیر دربارة ساختارهاي یک یاختۀ جانوري هسته دار صحیح نیست؟  160

در غشاي هسته منافذي مشاهده می شود.

ریبوزوم ها می توانند درون سیتوپالسم فقط به صورت آزاد  باشند و یا به صورت فعال درون میتوکندري قرار گیرند. 

شبکۀ آندوپالسمی را می توان در نزدیکی هسته و همچنین در نزدیکی غشاي یاخته اي یافت. 

غشاي یاخته از مولکول هاي لیپید، پروتئین و کربوهیدرات ساخته شده است. 

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   161
الف) بین دو بخش از لولۀ گوارش می توان نوعی اسفنکتر یافت. 

ب) تنها بخش کیسه مانند لولۀ گوارش، در ابتدا و انتهاي خود داراي اسفنکتر بوده و درون خود داراي چین خوردگی هایی می باشد. 
ج) انتهایی ترین قسمت رودة باریک از بخش ابتدایی رودة بزرگ پایین تر است. 

د) باالترین قسمت معده از بنداره اي که در انتهاي مري قرار دارد باالتر است.

1324

چند مورد از موارد زیر دربارة سلول هاي موجود در غدد معده صحیح است؟     162
الف) به طور معمول حفره هاي معده در سطوح باالتر از غدد معده قرار دارند. 

ب) ترشح مادة مخاطی در معده فقط به وسیله سلول هاي ترشح کننده ماده مخاطی در غدد معده انجام می شود. 
ج) به طور معمول سلول هاي ترشح کنندة اسید پایین تراز سلول هاي اصلی درغدد معده یافت می شوند. 

د) یاخته هاي کناري بزرگ تر ولی به تعداد کمتر از یاخته هاي اصلی یافت می شوند.

1234

یاخته هاي .................. همانند یاخته هاي .................. در معده .................. هستند.   163

اصلی - کناري و برخالف یاخته هاي ترشح کنندة هورمون - داراي تعداد زیادي میتوکندري 

سطحی معده - حفره - از نوع بافت پوششی

ماهیچۀ حلقوي - ماهیچۀ طولی - تنها در یک طرف خود در تماس با بافت پیوندي

کناري - اصلی و ترشح کنندة هورمون - در پایین ترین بخش غدد معده  

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   164
الف) در برگشت اسید که بر اثر برگشت شیرة معده به مري می باشد، مخاط مري به دلیل وجود حفاظت دیوارة آسیب کمی می بیند. 

ب) در هنگام ورود کیموس از معده به رودة باریک انقباض پیلور از عبور ذرات درشت غذایی جلوگیري می کند. 
ج) کیموس معده از مخلوط شدن کامل شیرة معده و ذراتی که کامًال آسیاب شده اند تشکیل می شود و تقریبًا حالت جامد دارد. 

د) پپسین در معده نوعی آنزیم است که با اثر بر پیش ساز خود، تولید آنزیم هاي پروتئازي معده را سرعت می بخشد.

4231

چند مورد از موارد زیر صحیح نیست؟    165
الف) در بقایاي در حال تجزیه جانداران نمی توان مواد معدنی را یافت که طی یک فرآیند کند ایجاد شده اند. 

ب) از بقایاي در حال تجزیه جانداران نمی توان به عنوان عاملی براي آلوده کردن نوعی سرخس استفاده کرد. 
ج) در بقایاي در حال تجزیه جانداران نمی توان مواد اسیدي یافت. 

د) کودهایی که شامل بقایاي در حال تجزیه جاندارن اند با استفاده بیش از حد آسیب زیادي به محیط گیاه وارد می کنند.

4321

در قلب یک انسان سالم .................. .  166

در هر دورة کار قلب ابتدا دهلیز راست و سپس دهلیز چپ منقبض می شود. در هر انقباض، بطن چپ خون بیشتري نسبت به بطن راست خارج می کند.

ضخامت دیوارة بطن راست بیشتر از بطن چپ است. در دیوارة هر دو دهلیز بخشی از بافت گرهی مشاهده می شود.
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کدام گزینه در ارتباط با مریستم ها درست بیان نشده است؟  167

با افزایش فعالیت مریستم هاي پسین آوندساز، آوند آبکش پسین از چوب نخستین فاصله می گیرد.

مریستم هاي پسین در افزایش ضخامت پیراپوست و تولید یاخته هاي نرم آکنه نیز نقش دارند.

در محل اتصال برگ ها به ساقه و منطقه اي نزدیک نوك ریشه، یاخته هاي مریستمی وجود دارند.

پوست درخت، شامل چوب پنبه، آوندهاي آبکش پسین و کامبیوم آوندساز است.

در انسان سالم، هر مادة تخلیه شده به دوازدهه که  .................. است، قطعًا ..................  168

حاوي مواد قلیایی- از راه مجاري صفراوي کبد به یک مجراي مشترك وارد می شود.  

فاقد آنزیم گوارشی- در گوارش انواع مولکول  هاي زیستی نقش دارد. 

حاوي آنزیم گوارشی- درون کیسۀ صفرا تولید و ترشح می شود.

در گوارش نهایی کیموس مؤثر- حاوي بیکربنات می باشد.

چه تعداد از موارد زیر در رابطه با نوعی هورمون که با تأثیر بر مغز استخوان، میزان گویچه هاي قرمز بدن را تنظیم می کند، به نادرستی بیان  169
شده است؟ 

الف) با توقف ترشح آن، میزان هماتوکریت خون کاهش می یابد. 
ب) با کاهش اکسیژن محیط، میزان آن در خون افزایش پیدا می کند. 

ج) در بیماري هاي تنفسی و قلبی برخالف ورزش هاي طوالنی مدت، ترشح آن افزایش می یابد. 
د) ترشح آن در فردي که به کم خونی مبتالست، توسط گروه ویژه اي از یاخته هاي اندام تولید کنندة صفرا، شروع می شود.

1234

در انسان سالم، سرخرگ، .................. سیاهرگ، همواره ..................  170

برخالف - در بخش هاي عمقی هر اندام قرار گرفته است. همانند - سه الیۀ اصلی در دیوارة خود دارد.

برخالف - داراي ساختاري متناسب با کاري است که انجام می دهد. همانند - در الیۀ میانی خود، رشته هاي کشسان کمی دارد.

کدام گزاره صحیح نیست؟  171

هنگام خونریزي هاي شدید، عالوه بر گرده ها، بافت هاي آسیب دیده نیز پروترومبیناز آزاد می کنند.

پالکت ها مواد چسبنده اي ترشح می کنند که باعث به هم چسبیدن خود آن ها در تولید درپوش می شود.

در قطعات حاصل از قطعه قطعه شدن مگاکاریوسیت ها، دانه هاي درشت پر از ترکیبات انعقادي فعال وجود دارند.

سنگ صفرا می تواند منجر به عدم انعقاد طبیعی خون شود.

چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟   172
الف) خون توسط یک سرخرگ به کالفک وارد شده و توسط یک سیاهرگ از آن خارج می شود. 

ب) میزان مواد دفعی موجود در سرخرگ کلیه بیشتر از سرخرگ آوران است. 

ج) در هر کلیه حدود  میلیون شبکۀ مویرگی در ارتباط با گردیزه ها مشاهده می شود. 
د) لوله هاي پیچ خورده، فقط در ارتباط با خون سرخرگی هستند.

1

1234

کدام عبارت نادرست است؟  173

یاخته هاي گیاهان چوبی، قادر به تورژسانس نیستند. در واکوئول گوجه فرنگی تازه، کلروفیل وجود ندارد.

الستیک اولین بار از شیرابۀ نوعی درخت ساخته شد. مواد رنگی کریچه و رنگ دیسه خاصیت ضدسرطانی دارد.

وقتی گیاه گل ادریسی از .................. به .................. تغییر رنگ می دهد، قطعًا ..................  174

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

صورتی - آبی – آلومینیوم در بافت ها ذخیره شده است. Pآبی – صورتی –  خاك تغییر نکرده است. H
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در شش هاي گوسفند  .................. قطعًا به علت  ..................  است.  175

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

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

کدام گزینه دربارة ضخیم ترین الیۀ دیوارة قلب انسان، صحیح است؟  176

فقط از یاخته هاي داراي توانایی انقباض ساخته شده است.  با داشتن مایعی به حرکت روان قلب کمک می کند.

بافت پیوندي متراکم موجود در این الیه باعث استحکام دریچه هاي قلبی می شود. این الیه روي خود برمی گردد و پیراشامه را به وجود می آورد.

به طور معمول، کدام گزینه دربارة همۀ مهره دارانی صادق است که کارایی تنفس آن ها نسبت به پستانداران افزایش یافته است؟  177

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. 

کدام گزینه تمام عبارت هاي نادرست را مشخص کرده است؟   178
الف) هر گیاه انگل، قطعًا بخشی از آب و مواد غذایی خود را ازگیاهان فتوسنتزکننده دریافت می کند. 

ب) گیاه سس ساقه نارنجی یا زرد رنگی تولید می کند که فاقد ریشه است. 
ج) گیاهان جالیزي، گیاهان انگلی اند که با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشه مواد مغذي را دریافت می کنند. 

د) گیاهان حشره خوار همانند گیاهان انگل قادر به فتوسنتز نیستند.

الف و د الف و ج   ب و ج الف، ج و د

 

بخش نشان داده شده در شکل مقابل،  .................. ساختاري که  .................. آن قرار دارد، می تواند  ..................  179

همانند _ بالفاصله قبل از _داراي حلقه هاي غضروفی   شکل باشد.

همانند_در پشت _هم هوا و هم غذا را از خود عبور دهد.

همانند _ بعد از _ داراي ترشحاتی باشد که گازها را به صورت محلول در آب در می آورند.

برخالف _ بالفاصله قبل از _ در فرایند خروج مواد خارجی به وسیلۀ بینی و دهان نقشی ندارد.

C

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟    180
«در دستگاه گوارش انسان، اندامی که در برابر بیماري سلیاك مستقیمًا آسیب پذیر است، برخالف اندام  .................. ، می تواند  ..................  تولید کند.»  

الف) جذب کنندة آب از مدفوع ـ موسین   
ب) شروع کنندة گوارش شیمیایی پروتئین ها ـ لیپاز   

ج) سازندة ترکیبات گوارشی بدون آنزیم ـ بی کربنات 
د) شروع کنندة گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها ـ آمیالز

123صفر

یک گلولۀ سربی به جرم  گرم با سرعت  به یک قطعه چوب برخورد می کند و درون آن متوقف می شود. اگر  درصد انرژي  181

جنبشی گلوله صرف گرم کردن خودش شود و گرماي ویژة سرب  باشد، دماي گلوله چند کلوین افزایش می یابد؟

20400 m

s
50

125
J

kg ⋅ K

320593640913

قطعه یخی به جرم  و دماي صفر درجه ي سلسیوس را درون همان جرم آب  درجه ي سلسیوس می اندازیم. اگر از اتالف گرما صرف نظر  182
کنیم، دماي تعادل چند درجه ي سلسیوس خواهد شد؟

 و 

m90

= 4200 )cآب 
J

kg ⋅ K
( = 80 × 4200LF

J

kg

02٫5510
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ریل هاي  متري راه آهنی را در یک روز زمستانی به دماي  به دنبال هم کار می گذراند. اگر دما در تابستان تا  باال رود، از  183

) حداقل چند میلی متر باید فاصله ي بین ریل ها خالی بماند تا در اثر انبساط حرارتی به هم فشار نیاورند؟  ابتدا (در دماي 

10−10°C40°C

−10°C

( = 12 × )αآھن 10−6
K −1

3٫654٫856

یک قطعه فلز به جرم  گرم را درون آب در داخل استوانه اي می اندازیم. قطعه فلز کامًال در آب فرو می رود و سطح آب درون استوانه به  184

اندازه  باال می آید. اگر سطح مقطع داخلی استوانه  باشد، چگالی فلز چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

90

1٫2cm10cm2

5٫567٫58

قطر یک گلوله ي توپر آلومینیمی دو برابر قطر یک گلولۀ توپر مسی است. اگر جرم گلوله ي آلومینیومی  برابر جرم گلولۀ مسی باشد،  185
چگالی آلومینیم چند برابر چگالی مس است؟

2٫4

0٫10٫20٫30٫4

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،  186

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
−−

√

وزنه  اي به جرم  تحت زاویه ي  نسبت به افق، از سطح زمین پرتاب می شود. اگر سرعت اولیه ي پرتاب  باشد، انرژي  187

، مقاومت هوا ناچیز و مبدأ پتانسیل گرانشی سطح زمین است.) مکانیکی وزنه در نقطه ي اوج چند ژول است؟ (

500 g37∘10 m/s

cos = 0٫8 , g = 10 m/37∘
s

2

16253250

اگر گرماي ویژه ي آب و یخ به ترتیب   و   و همچنین   باشد، چند کیلوژول گرما الزم  188

) درجه ي سلسیوس به آب  درجه ي سلسیوس تبدیل شود؟ است تا  گرم یخ (

4200
J

kg ⋅ K
2100

J

kg ⋅ K
= 335000LF

J

kg

200−550

11٫32111٫1113٫2111100

 A

370

) عبور می کند. کمترین مقدار  چند متر بر ثانیه مطابق شکل زیر، آونگی به طول  متر، با سرعت  از وضعیت نشان داده شده (نقطه ي   189

( باشد، تا ریسمان بتواند به وضعیت افقی برسد؟ (از مقاومت هوا صرفنظر شود،

1٫25vAv

sin = 0٫6 , g = 1037∘ m

s2

22 5√5√4

ضریب انبساط طولی یک حلقه فلزي برابر   است. اگر دماي این حلقه را به آرامی  درجه ي سلسیوس افزایش دهیم، قطر   190
حلقه چند درصد افزایش می یابد؟

2 × 10−5
K

−150

120٫10٫2

جیوه

الکل 42

10

mc

mc

فشار وارد به انتهاي لوله ي آزمایش چند سانتی متر جیوه است؟   191

باید قطر لوله مشخص باشد.

( = 76cm Hg , = )P0

ρجیوه

ρالکل

35
2

88٫482

96
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P kpa

=

( )

h(cm)

P

P

cm

cm
30

10
100

40

30 102/4

0

0

0h

ᶿ
1

2

ᶿ

 

در ظرفی مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی وجود دارد. اگر نمودار تغییرات فشار برحسب عمق دو مایع مطابق شکل زیر باشد و   192

 باشد،  و  در  کدام اند؟

 و 

 و 

 و 

 و 

tan = 17 tanθ2 θ1ρ1ρ2SI

60010200

75012750

80013500

80013600

جیوه

N

 

 آب     جیوه

در یک لولۀ  شکل مقداري جیوه ریخته ایم و عالمت زدیم. اگر در یک شاخه  سانتی متر آب بریزیم. جیوه از محل عالمت گذاري شده  193
چند سانتی متر باالتر می رود؟

U272

ρ = 1
gr

cm3
13٫6

gr

cm3

20

15

5

10

جرم هاي مساوي از دو جسم  و  با چگالی هاي  و  که   است را با یکدیگر مخلوط می کنیم. چگالی مخلوط آن ها کدام  194

است؟

ABρAρB=ρA

1
2

ρB

ρB

3
3ρB

2
4ρA

3
3ρA

2

 
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؟  195

10075

2550

A

هوا

مایع

در شکل مقابل فشار هوا زیر سطح مقطع برابر  است و فشار در نقطۀ  برابر  است. اگر با پایین آوردن سطح مقطع فشار هوا دو برابر  196

شود، فشار نقطۀ  در حالت جدید  در کدام گزینه کامل تر بیان شده است؟

P1APA

A( )P
′

A

= 2P
′

A PA<PA P
′

A

< < 2PA P
′

A PA=P
′

A PA

10cm

درون ظرف خالی مطابق شکل،  مایع می ریزیم. اگر سطح مقطع قسمت پایین  و قسمت باال  باشد، نیرویی که از طرف  197

مایع بر کف ظرف وارد می شود چند نیوتون است؟ (چگالی مایع  و  است.)

4lit250cm
2100cm

2

0٫8
g

cm3
g = 10

N

kg

50403220

از لوله اي به قطر  آب با تندي  خارج می شود. آهنگ جریان آب چند مترمکعب در دقیقه است؟   19840cm20
m

s
(π ≃ 3)

2٫42414٫4144

Ɵ ( C̊ (

t min( (

30

7

یک گرمکن درون ظرفی که محتوي  آب است، قرار دارد. نمودار  دماي آن برحسب  زمان مطابق شکل است. توان گرمکن چند وات  199

است؟ (فرض کنید انرژي مصرفی فقط صرف گرم کردن آب شود) 

2kgθt

( = 4200J/k C)cآب g∘

300

600

1200

36000
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یک قطعه آلومینیم گرم و یک قطعه سرد مس که جرم آن ها با هم برابر است، درون ظرفی عایق، کنار یکدیگر قرار داده می شوند. در مدتی که  200

این دو به تعادل گرمایی می رسند، کدام جسم مقدار گرماي بیش تري مبادله می کند؟  

به جرم قطعه ها بستگی دارد. هر دو به یک اندازه مس آلومینیم

( > )Cآلومینیوم Cمس

مقداري آب در دماي  به  ژول گرما نیاز دارد تا تبخیر شود. همین مقدار آب در دماي  به  ژول گرما نیاز دارد تا تبخیر  201

شود.  کدام است؟

نمی توان اظهارنظر قطعی کرد. کوچک تر از یک بزرگ تر از یک یک

C10∘
Q1C50∘

Q2
Q2

Q1

20 cm

h

30
˳

A

B

C

x

جسمی به جرم  کیلوگرم روي سطح شیبدار با اصطکاك ناچیز به سمت پایین می لغزد و با سرعت  از نقطۀ  عبور کرده و در نقطۀ   202

( به فنر برخورد می کند. اگر حداکثر فشردگی فنر  و بیشینۀ انرژي ذخیره شده در فنر  ژول باشد،  چند سانتی متر است؟ (

22m/sAB

x10xg = 10m/s
2

10

20

30

40

مخلوطی از دو نوع مایع با چگالی هاي  و  درست شده است. اگر  حجم این مخلوط از مایع با چگالی  و باقی ماندة آن از  203

مایع با چگالی  بوده و چگالی مخلوط  باشد، چگالی  چند  است؟

ρ1= 2ρ2
g

cm3

1
3

ρ1

ρ24
g

cm3
ρ1

g

cm3

1٫5582

600
F

مطابق شکل زیر، یک جعبه به جرم  را توسط طنابی با نیروي ثابت  روي سطح افقی به اندازة  متر جابه جا می کنیم.  204

اگر تندي اولیۀ جعبه  و اندازة نیروي اصطکاك سطح افقی در برابر حرکت جسم ثابت و برابر  باشد، تندي نهایی آن پس از جابه جایی، چند

متر بر ثانیه است؟

600kgF = 1000N10

4
m

s
200N

11626

26
−−

√116
−−−

√

در یک موشک آبی با پاشیده شدن آب به بیرون، موشک به باال پرتاب می شود و با باالرفتن آن جرم موشک کاهش می یابد. یک موشک آبی با  205

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

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

2kg10
m

s

−87٫5J+87٫5J−100J+100J

مکعبی حفره دار به جرم  و به ضلع  از آلومینیوم به چگالی  ساخته شده است. حجم حفرة خالی داخل آن چند  206

سانتی متر مکعب است؟

2160g10cm2700
kg

m3

1502007801250
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A

C

D

cm10

cm5
cm5

cm5

B

1ρ =8 g/cm3

2ρ =4g/cm3

3ρ =3g/cm3

،  و  در حالت تعادل قرار دارند. اختالف در شکل زیر، سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی هاي   207

فشار میان نقطه هاي  و  چند برابر اختالف فشار میان نقطه هاي  و  است؟

= 8ρ1
g

cm3
= 4ρ2

g

cm3
= 3ρ3

g

cm3

CDAB

9
8

8
9

12
11

11
12

،  از مایعی به چگالی  ریخته ایم. فشار ناشی از مایع وارد بر کف ظرف چند برابر فشار در ظرفی استوانه اي به مساحت   208

( ناشی از مایع در نقطه اي واقع در ارتفاع  از کف ظرف است؟ (

50cm22000cm3ρ

16cmg = 10
N

kg

2٫50٫4
5
3

23
5

BA

5 cm
15cm

ρ3

ρ2

ρ1

در شکل مقابل،  مایع مخلوط نشدنی به چگالی هاي  و  و  در لولۀ  شکل در حال تعادل اند. اگر اختالف  209

( ،  کیلوپاسکال باشد، چگالی  چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ ( فشار بین  نقطۀ  و 

3= 1ρ1
g

cm3
ρ2= 0٫8ρ3

g

cm3
U

2AB2٫9ρ2g = 10
N

kg

3٫2

5٫6

6٫8

7٫2

 

سطح مقطع

ح مقطع
سط

A1

A2

مطابق شکل زیر، از شیرآبی که مساحت سطح مقطع دایره اي شکل آن  است، آب با تندي  خارج می شود. در فاصله  متري زیر  210

محل خروج سطح مقطع جریان آب چند درصد تغییر می کند؟

 درصد کاهش  درصد افزایش

 درصد افزایش   درصد کاهش

A118
m

s
3٫8

1010

3030

اگر تفاوت شمار الکترون ها با شمار نوترون ها در یون تک اتمی   برابر  باشد، عدد اتمی این عنصر کدام است و در کدام ردیف از  211
جدول تناوبی قرار دارد؟

 – ششم – ششم – پنجم – پنجم

93X 5+16

51524143

فرض کنید در هر نیم ساعت، تعداد هسته هاي یک مادة پرتوزا،  برابر می شود. اگر پس از  ساعت، تعداد هسته هاي این ماده به   212

عدد رسیده باشد، تعداد هسته هاي اولیه این ماده کدام است؟

1
3

21000

8100016200024300040500

فرمول شیمیایی ترکیب هاي «آلومینیم نیترید» ، «کلسیم یدید» و «پتاسیم اکسید» در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  213

O , Ca ,K2 I2

AlN3
O , Ca , AlNK2 I2

O , Ca ,K2 I2

Al3N3
K , CaI , AlNO2

اگر فرمول نیترید فلز اصلی  به صورت  باشد، فرمول سولفید و برمید آن کدام است؟  214MMN

MBr − MSMB −r3 M2S3MB −r3 M3S2MBr − M2S3

22
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ساختار لوویس کدام مولکول نادرست است؟  215

         

                    

= C = (C )O
⋅⋅

⋅⋅
O
⋅⋅

⋅⋅
O2(CC )l4

: :Cl
⋅⋅

∣

: − C − :Cl
⋅⋅

⋅⋅
Cl
⋅⋅

⋅⋅

∣

: :Cl
⋅⋅

(N )H3

H − − HN
⋅⋅

∣

H

(HCN)H − = :C
⋅⋅

N
⋅⋅

، ترکیب یونی با فرمول  تشکیل می دهد. اگر شمار الکترون هاي آنیون و کاتیون نافلز  از دوره ي دوم جدول دوره اي عناصر، با فلز   216

در ترکیب ذکر شده با هم برابر باشد، اختالف عدد اتمی عناصر  و  کدام است؟

XMMX2

XM

2134

چند مورد از عبارت هاي زیر درست اند؟   217

آ) اگر دماي هوا به میزان   از نقطه ي چگالش کربن دي اکسید کربن پایین تر بیاید، همه ي گازهاي موجود در هوا به حالت مایع در می آیند. 

ب) در فرآیند تقطیر جزء به جزء هواي مایع، با سرد کردن هوا تا دماي  رطوبت موجود در هوا به صورت یخ از آن جدا می شود. 
پ) آرگون به عنوان محیط بی اثر در جوشکاري، برش فلزها و در ساخت المپ هاي رشته اي به کار می رود. 

ت) در فرآیند تقطیر جزء به جزء هواي مایع، با استفاده از فشار، دماي هوا را پیوسته کاهش می دهند.

C122∘

273K

1234

باتوجه به فرآیند زیر که مربوط به چرخۀ اوزون می باشد،  و  و  و  به ترتیب کدام اند؟   218

   - تابش فروسرخ -  - تابش فرابنفش     - تابش فرابنفش -  - تابش فروسرخ

   - تابش فرابنفش -  - تابش فروسرخ   - تابش فروسرخ -  - تابش فرابنفش

ABCD

A + B → + OO2

C + O → + DO3

O3O2O2O3

O3O2O3O

آرایش مولکول هاي  در ساختار یخ به گونه اي است که اتم هاي  .................. در رأس حلقه هاي  .................. قرار داشته و با داشتن  219
فضاهاي خالی منظم در  .................. بعد گسترش می یابد.

هیدروژن – چهارضلعی – سه اکسیژن – شش ضلعی – سه هیدروژن – شش ضلعی – دو اکسیژن – چهارضلعی – سه

OH2

، چند میلی لیتر محلول  مول در لیتر می توان تهیه کرد؟  با  گرم سدیم کلرید   22029٫25%500٫4(NaCl = 58٫5g ⋅ mo )l−1

6250٫1250٫40٫425

چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟   221

،  اتم اکسیژن وجود دارد.   آ) در یک مول 
ب) جرم یک مول ذره برحسب گرم، جرم مولی آن نامیده می شود. 

پ) شمار اتم ها در نیم مول آب برابر  می باشد. 
ت) یکاي جرم اتمی، یکاي بسیار کوچکی براي جرم به شمار می آید و کار با آن در آزمایشگاه در عمل ناممکن است.

CO21٫204 × 1024

3٫01 × 1023

1234
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کدام موارد از عبارات زیر درست می باشند؟   222
آ) آرگون و هلیم هر دو در جوشکاري، برش فلزات و خنک کردن قطعات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند. 

ب)  تولید شده در سوختن ناقص می تواند در حضور اکسیژن و در شرایط مناسب دوباره بسوزد و به  تبدیل شود. 

پ) پس از موازنۀ واکنش:  بیش ترین ضریب استوکیومتري را در میان مواد شرکت کننده در
واکنش دارد. 

، باعث ایجاد رسوب قهوه اي بعد از چکه کردن طوالنی مدت در شیرهاي منازل می شود. ت) وجود یون هاي  در آب و تبدیل آن به یون هاي 

ب و پ  ب و ت  آ و ت  آ و ب 

COCO2

 ،KN (s) → O(s) + (g) + (g)O2 O3 K2 N2 O2

F e3+F e2+

کدام گزینه جاهاي خالی را به  درستی پر می کند؟   223
الف) هوایی که تنفس می کنیم ..................  از گازها و سرم فیزیولوژي محلول مادة ..................  در آب است. 

ب) ضد یخ محلول ماده اي ..................  در آب است و گالب مخلوطی ..................  از چند مادة آلی در آب است. 
پ) کاتیونی که به آرایش گاز نجیب نئون ختم می شود و از آب دریا جدا سازي می شود در مرحلۀ قبل از الکترولیز به صورت .................. وجود دارد.

محلولی - معدنی - آلی - همگن -  محلولی - معدنی - آلی - ناهمگن - 

محلولی - معدنی - آلی - همگن -   محلولی - آلی - آلی - همگن - 

MgCl2Mg(OH)2

Mg(OH)2MgCl2

در واکنش زیر، جرم هاي برابر از گازهاي اتان و پروپن در شرایط استاندارد حجمی برابر با  لیتر دارند. در واکنش سوختن کامل این دو  224
گاز تفاضل حجم گاز کربن دي اکسید حاصل از واکنش دوم با واکنش اول تقریبًا چند لیتر است؟ 

«موازنه نشده»                              

89٫6

1) 2 + 7 → 4C + 6 OC2H6 O2 O2 H2 2) + → C + OC3H6 O2 O2 H2

C = 12, H = 1, O = 16 g ⋅ mol−1

7٫5158٫516

از سوختن کامل  مول  در شرایط  مقدار  لیتر  و مقداري آب به دست می آید،  کدام است؟  2256OCnH2n+2ST P403٫2CO2n

3421

کدام گزینه نادرست است؟  226

نسبت حداکثر گنجایش الکترونی الیۀ سوم به مجموع عددهاي کوانتومی فرعی زیرالیه هایی که در الیۀ چهارم قرار دارند، برابر  است. 

تعداد عنصرهاي موجود در دورة دوم جدول دوره اي از سه  برابر تعداد زیرالیه هاي الیۀ سوم، یک واحد کمتر است. 

تفاضل عدد اتمی اولین عنصر گروه  و مجموع عددهاي کوانتومی فرعی زیرالیه هایی که در دورة چهارم جدول دوره اي الکترون می پذیرند، برابر  است. 

عدد اتمی چهارمین گاز نجیب جدول دوره اي دو برابر حداکثر گنجایش الکترونی الیۀ سوم است. 

3

163

کدام گزینۀ درباره عنصرهاي سازندة دو سیارة مشتري و زمین نادرست است؟  227

عنصرهاي اکسیژن و گوگرد جزو هشت عنصر فراوان در هر دو سیاره هستند.

در بین هشت عنصر فراوان سیاره مشتري گاز هیدروژن و گازهاي نجیب هلیم، نئون و آرگون وجود دارند.

نخستین عنصري که پس از مهبانگ بوجود آمد، فراوان ترین عنصر در سیارة زمین است.

نوع و میزان فراوانی عنصرها در دو سیارة زمین و مشتري یکسان نیست و عنصرها در جهان هستی به صورت همگون توزیع نشده اند.

24
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F
A

G
B

C
DE

با توجه به شکل روبه رو که بخشی از جدول تناوبی عنصرهاست، کدام موارد از مطالب زیر نادرست است؟   228

،  برابر نسبت شمار آنیون به کاتیون در ترکیب حاصل از  و  است.   آ) نسبت شمار کاتیون به آنیون در ترکیب حاصل از  و 

ب) تعداد الکترون هاي مبادله شده در تشکیل یک مول ترکیب از  و  برابر با تعداد الکترون هاي مبادله شده در تشکیل یک مول ترکیب از  و 
است. 

پ) در کاتیون اکسید عنصر هم گروه  در تناوب چهارم، تعداد الکترون ها با  ، برابر  است. 

، شامل تعداد بسیار زیادي یون با آرایش منظم است که در ساختار آن ها مولکولی وجود ندارد.  ت) ترکیب حاصل از  و 

ث) تعداد الکترون هاي ظرفیتی  و  یکسان، اما یون پایدار آن ها (با مقدار بار الکتریکی یکسان) آرایش الکترونی متفاوتی دارند.

ب، ت و ث  آ، پ و ت  پ و ث  آ و ب و ت 

FDBC

FCAE

Bl = 28

ED

GE

) در جدول تناوبی هم گروه است . کدام گزینه دربارة آن نادرست است؟ ) هم دوره و با آرسنیک ( عنصر  با باریم (  229

عدد اتمی آن برابر  است. 

داراي  الکترون ظرفیتی است و با کلر ترکیبی یونی به فرمول  تشکیل می دهد.

همانند  در آن  الکترون با عددهاي کوانتومی  و وجود دارد. 

مجموع  الکترون هاي الیۀ ظرفیت آن، بیش تر از تعداد الکترون هاي با  در آن است. 

XBa56As33

83

5XCl5

Hg8014n = 4l = 3

n + ll = 2

با توجه به فرآیند هابر براي تولید آمونیاك اگر  لیتر آمونیاك تولید کنیم شمار مول  استفاده شده،  مول خواهد بود. اگر مجموع کل  230

ضرایب مواد در واکنش  برابر  باشد، حاصل   کدام است؟

336N2a

CaC + NaF → NaCl + Cal2 F2b
a

b

2٫550٫6251٫25

کدام یک از مواد زیر، خاصیت اسیدي دارد؟  231

MgON Oa2SO2Al2O3

چند مورد از موارد زیر در رابطه با اوزون درست است؟   232
الف) در ساختار الکترون - نقطه اي اوزون برخالف اکسیژن پیوند دوگانه دیده نمی شود. 

ب) در دماي  کلوین مایع است. 
پ) هنگام رعد و برق با گاز نیتروژن ترکیب می شود. 

ت) مجموع ضرایب استوکیومتري مواد در واکنش موازنه شدة تولید آن در تروپوسفر کوچک تر از مجموع این ضرایب در واکنش موازنه شدة تولید آن در
استراتوسفر است.

160

1234

 ( با توجه به ساختار مولکول هاي زیر، کدام دو عنصر در یک گروه از جدول تناوبی قرار دارند؟ (  233

A

F F

 D
Cl Cl

Cl
 

O E
O

O
 

S O Cl F16 −8 −17 −9

= B =S
⋅⋅

⋅⋅
S
⋅⋅

⋅⋅

B, AD, AE, DE, A
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در چند واکنش موازنه شده مجموع جفت الکترون هاي پیوندي واکنش دهنده ها نسبت به فرآورده ها بدون تغییر می باشد؟   234

آ) تبدیل  به  در حضور اکسیژن         
ب) فرآیند هابر   

پ) سوختن  

ت) تشکیل  از کربن مونوکسید

SO2SO3

SH2

CO2

1234

اگر در شکل روبه رو، از گاز  در بسته بندي برخی مواد خوراکی استفاده شود، کدام گزینه درباره آن درست نمی باشد؟  235

از  براي پر کردن تایر خودروها نیز استفاده می شود.

ترکیب حاصل از  و  می توانند مولکول هاي دو اتمی یا سه اتمی باشند. 

 و  را می توان در فرآورده هاي حاصل از احتراق ذغال سنگ نیز یافت. 

گازهاي  در ساختار لوویس خود هر کدام چهار جفت الکترون ناپیوندي دارند. 

A

A

AD

BC

D, A

عنصر  در دوره سوم و عناصر  و  در دوره دوم جدول تناوبی جاي دارند، با توجه به ساختار لوویس ترکیبات داده شده و رعایت قاعده  236

هشتایی براي همه اتم ها، عدد اتمی  ،  و  به ترتیب از راست به چپ کدام گزینه است؟ 

 

XYZ

XYZ

,  ,  [ ]
O− − OX

|

O

2−

[ ]Y ≡ N
− [ ]O = Z = O

+

7, 6, 1615, 14, 87, 16, 66, 7, 16

چهار محلول جداگانه نمک طعام از هر یک از گزینه هاي زیر تهیه کرده ایم، براي تهیه کدام یک، جرم  کمتري به مصرف رسیده است؟   237

 

 محلول  درصد جرمی 

 محلول  موالر نمک طعام 

 محلول سیرشده  در دماي معین (انحالل پذیري نمک طعام را در دماي معین برابر  در نظر بگیرید.) 

 محلول نمک طعام که غلظت یون  در آن  باشد. 

NaCl

(Cl = 35٫5 , Na = 23)

2kg0٫5NaCl

200ml2

60gNaCl20g/100g OH2

500kgNa
+1٫17ppm

به  گرم محلول  درصد جرمی سدیم سولفات، مقدار الزم کلسیم کلرید جامد اضافه می کنیم تا واکنش کامل شود. درصد جرمی یون  238
سدیم در محلول به دست آمده در پایان واکنش پس از جدا کردن رسوب، به کدام عدد نزدیک تر است؟ 

(معادلۀ واکنش موازنه شود)   

 

20035٫5

N S (aq) + CaC (aq)a2 O4 l2 → CaS (s) + NaCl(aq)O4

(O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35٫5, Ca = 40 : g ⋅ mo )l
−1

911٫512٫313٫5

چند مورد از عبارت هاي زیر درست هستند؟   239

آ) هر چه مقدار  براي زیرالیه اي بزرگ تر باشد، الکترون ها زودتر در آن زیرالیه قرار می گیرند.  

ب) مطابق قاعدة آفبا، اتم  در بیرونی ترین زیرالیۀ خود یک الکترون دارد.  

پ) در جدول دوره اي، عنصري که اتم آن داراي  الکترون  باشد، داراي عدد اتمی  است.  

ت) عنصري که در دورة  و گروه  جدول دوره اي قرار دارد، داراي  الکترون با  است.

چهار صفر دو یک

n + l

Cu29

15l = 133

467l = 0
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در تجزیۀ  گرم کلسیم کربنات در صورت تولید  گرم گاز کربن دي اکسید تفاوت جرم واکنش دهنده باقیمانده با فراوردة جامد تولید  240

 ( شده کدام است؟ (

 

407٫92

O = 16 , C = 12 , Ca = 40 : g ⋅ mol−1

CaC (s) → CaO(s) + C (g)O3 O2

10٫082211٫9210٫84

اختالف تعداد الکترون ها و نوترون ها در یون  برابر  واحد می باشد. اتم  با چه تعداد از اتم هاي زیر ایزوتوپ است؟   241

 

2mX 2+6X

A , B , C , D , E , F , G
2m

m−2
2m−1
m+1

2m+1
m−2

2m−3
m

2m−5
m+1

2m
m

2m+4
m+1

1234

اگر  گرم محلول سیرشدة سدیم نیترات را از دماي  تا  سرد کنیم چند گرم رسوب تشکیل می شود؟ (انحالل پذیري  242

سدیم در دماي  و  به ترتیب  و  گرم است. انحالل پذیري سدیم نیترات خطی می باشد.)

500C175∘
C115∘

C10∘
C35∘80100

4855٫577113

0

14

16

0 4 8 12 16 2420

13

15

 

چند مورد از عبارت هاي زیر دربارة اثر گلخانه اي درست است؟   243
آ)  میزان تغییرات دما در درون گلخانه کم تر از بیرون گلخانه است. 

،  و  همانند الیۀ پالستیکی عمل می کنند.  ب) در هواکره وجود گازهاي 
پ) نمودار مقابل مربوط به تغییر دما در بیرون گلخانه است.  

ت) زمین بخش ناچیزي از گرماي جذب شده را به صورت تابش فروسرخ از دست می دهد.

CO2OH2N2

1

2

3

4

،  ساعت باشد، پس از گذشت چند ساعت جرم هسته هاي تجزیه شده  برابر جرم هسته هاي باقی مانده می شود؟ اگر نیم عمر مادة   244A331

691518

در  گرم محلول  درصد جرمی ید در اتانول، به تقریب چد مول ید وجود دارد و غلظت آن برابر چند  است؟   245

 ،  ، ،  ،

1801٫4ppm

(I = 127g ⋅ mo )l
−1

10−2140010−2140002 × 10−214002 × 10−214000

27

آزمون تجربی _ 20110

ام اس بوك


