
زبان و ادبیات فارسی

نام آزمون: گام اول بهاره

تاریخ آزمون: 1399/02/01

دبیرستان امام صادق

مفهوم عبارت «واصفان حلیه ي جمالش به تحّیر منسوب که ما َعَرفناَك حّق َمعِرَفتِک»، با کدام بیت تناسب دارد؟  1

رندي غریب مانده به کوي قلندرم مردي غریق گشته ي بحر تحّیرم

خیال او رسن در دست بر باالي چاه اینک تو در چاه تحّیر مانده و ز بهر خالص تو

جالي دیده ز گلگشت ماهتاب خوش است ز ماه خانگی آن را که دیده روشن نیست

که در آن آینه صاحب نظران حیرانند وصل خورشید به شب پّره ي اعمی [ نابینا] نرسد

آرایه هاي مقابل کدام بیت، تماماً درست است؟  2

زلف کافر به رخش راهنمون شد ما را / از ره کفر به سر منزل ایمان شده ایم (پارادوکس – حس آمیزي)

صد صوفی صافی به یکی جرعه کند مست / هر باده که در جام ز میناي تو باشد (اغراق – تشبیه)

جز حرف پوچ قسمت زاهد ز عشق نیست / کف باشد از محیط نصیب کناره ها (اسلوب معادله – تضاد)

در عین گوشه گیري بودم چو چشم مستت / و اکنون شدم به مستان چون ابروي تو مایل (ایهام تناسب – تشبیه)

معانی واژه هاي «صفوت،نسیم، وسیم، ُدجی، ِحلیه»  کدام است؟  3

روشن، خوش بو، شناخته شده، تاریک، زبور روشنی، معّطر، داراي نشان، مرغ، زینت

برگزیده، خوش بو، داراي نشان، تاریکی، زیور خلوص، باد مالیم، داغ دار، مرغ، زینت

شاعر در همه ي بیت ها به جز بیت  .................. به بی عدالتی و وضع نابسامان دستگاه حکومت اشاره کرده است؟  4

گفت: والی از کجا در خانه ي خّمار نیست   گفت: نزدیک است والی را سراي آنجا رویم          

گفت: در سر عقل باید بی کالهی عارنیست   گفت: آگه  نیستی کز سر در افتادت کاله         

 گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست  گفت: مستی زان سبب افتادن و خیزان می روي          

گفت: رو صبح آي قاضی نیمه شب بیدار نیست   گفت: می باید تو را تا خانه ي قاضی برم         

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟  5

 باز آمد و اکنون خبر از خویش ندارد  قاصد ز برم رفت که آرد خبر از یار

 از میان جمله او دارد خبر  آن که شد هم بی خبر هم بی اثر

 چاره زان جوي که کرده است چنین بیمارت  خبر از درد ندارد طبیبان زنهار

 دیگر به من زار که آرد خبر تو؟  قاصد که ترا دید ندارد خبر از خود

«صاحب جمال، پسندیده، برتر، رواق» به ترتیب، معانی کدام واژه هاست؟  6

قسیم، صواب، ماورا، طاق وسیم، قداست، فراسو، َطبَق

نسیم، صفوت، ماسوا، بخش قوسی هر چیز جسیم، صواب، فایق، محراب
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در کدام گزینه نوع «حذف» با سایر ابیات متفاوت است؟  7

 در این معامله از سود و از زیان فارغ  مگو چه سود ز سوداي من که من هستم

 تا ز سعی قدمت سایه نگردد پامال  به که چون شمع به سر قطع کنی راه ادب

 تو چنان فتنۀ خویشی که ز ما بی خبري  من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم

 دل از محّبت دنیا و آخرت کندم  به خاك پاي عزیزان که از محّبت دوست

در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟  8

و خردمند و حالل زاده را چاره نباشد از گزارد حق و تقریر صدق.

شبی از شب هاي غربت بدان رباطی که مقصد بود فرود آمدم و با رفیقی تدبیر خاست و نشست.

توانگران خیر دنیا و آخرت ببردند که صدقه و زکات می دهند و حج و قضا می کنند و ما نمی توانیم.

زبان که سفیر ضمیر است بی دستوري او، کلمه اي که نباید گفتن، بگوید و سبب هالك تو گردد.

مفهوم کدام گزینه با بیت «بدین شکستۀ بیت الحزن که می آرد / نشان یوسف دل از َچِه زنخدانش» قرابت دارد؟  9

 کاین دل غمزه سرگشته گرفتار کجاست؟  باز پرسید ز گیسوي شکن در شکنش

 منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟  اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست

 دل ز ما گوشه گرفت ابروي دلدار کجاست؟  عقل دیوانه شد آن سلسلۀ مشکین کو

 عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست؟  ساقی و مطرب و می جمله مهّیاست ولی

مفهوم کدام گزینه با شعر «ریشه هاي ما به آب/ شاخه هاي ما به آفتاب می رسد/ ما دوباره سبز می شویم» تناسب دارد؟  10

 سر فروناورم به هفت اقلیم  من که در پیش من چه  خاك و چه سیم

 ُخسبد اما به وقت برخیزد  به که با خواب دیده نستیزد

 دل ز هر غافلی تهی دارم  بعد از این روي در بهی دارم

 از بدآموز بد نیاموزم  جز به نیکان نظر نیفروزم

کدام بیت می گوید «عّم نوالّه»؟  11

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رّزاق بود   بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد 

 آفرین جز بر آفریننده  هرزه داند رواِن بیننده

 در ره کنه او چو ما حیران  عقل مانند ماست سرگردان

 باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد 

آرایه هاي «تلمیح، تشبیه، حسن تعلیل، ایهام، جناس» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟  12
 الف) ز بازار جهان بیزار گشتم

ب) گندم خال وي از جّنت او خواهم چید
ج) کمند زلف در گردن گذشتی روزي از صحرا

د) چو وحشی مرغ از دام قفس َجست
هـ) شبان وادي ایمن گهی رسد به مراد

 تو داللی سوي بازار می رو 
من هم از روي صفا کار پدر خواهم کرد

هنوز از دور گردن می کشد آهوي صحرایی
دگر نتوان به دستان پاي او بست

که چند سال به جان خدمت شعیب کند

ـ ، د، ج ب، الف، ه ـ ، د، ج، الف، ب ه ـ ، د ب، ج، الف، ه ـ ، ب، ج، د، الف ه

کدام بیت نادرستی امالیی یا رسم الخّطی دارد؟  13

چو چندي برآید ببخشش گناه   یکی را که معزول کردي ز جاه

بیافتد، نبرد طناب امل   نویسنده را گر ستون عمل

وگر خشم گیري شوند از تو سیر  چو نرمی کنی خصم گردد دلیر

چو رگ زن که جّراح و مرهم نه است  درشتی و نرمی به هم در به است
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چند تا از واژه هاي زیر نادرست معنا شده است؟  14
«سودا: هوس / حّقه: صندوق / وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودي چشم / گرده: باالي کمر / مخمصه: بدبختی / خیل: گروه / عیال: زن و فرزندان /
بیغوله: مردم نادان / مرّمت: اصالح و رسیدگی / رمه: گلّه دار / فرج: گشایش / پالس: نوعی گلیم کم بها / ُحجب: باحیا / منَکر: ناپسند / ادبار: خوشبختی»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه نقش دستوري واژه هاي مشخص شده به درستی تعیین شده است؟   15
چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان»    «چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان

متمم، متمم، مفعول، مسند مفعول، مسند، نهاد، مسند  متمم، نهاد، مفعول، نهاد مفعول، نهاد، مسند، مضاف الیه

مفهوم کدام بیت از عبارت «این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید نباید نالید.» دور است؟  16

 سنگ زیرین آسیاب باشد مرد آن است که در کشاکش دهر

 ولیکن آدمی را صبر باید  پس از دشواري آسانی است ناچار

 خنده ها چون کبک در کوه و کمر باشد مرا  سختی ایام نتواند مرا خاموش کرد

سرو بی حاصل ز سنگ کودکان آزاده است  با تهی دستان ندارد سختی ایام کار

در کلمۀ آخر کدام بیت آرایۀ «ایهام» به کار نرفته است؟  17

 تو شوخ دیده مگس بین که می کند بازي  به راستی که نه همبازي تو بودم من

 دریاب که بر صید کبوتر زده اي باز  شهباز غمت راست کبوتر دل سلمان

 هیچ نگذاشت که بر عزم شکار آید باز  شاهباز غمت از صید دل مسکینان

 من آن نیم که از این عشق بازي آیم باز  اگرچه حسن تو از عشق غیر مستغنی است

«ماند» در کدام بیت مضارع اخباري نیست؟  18

 بدینسان کز پی ات اشکم روان است  بدان ماند که خونش می دواند

 چون ژاله که بر برگ گل یاسمن افتد  دانی که عرق بر رخ خویش به چه ماند؟

 وان هم براي آن که کنم جان فداي دوست  دل رفت و دیده خون شد و جانم ضعیف ماند

 یا ز رخسار تو گویم که به جایی ماند  مه چه باشد که به روي تو برابر کنمش؟

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ..................  واژه اي آمده که با از دست دادن معناي قبلی خود، معناي جدیدي به خود گرفته است.  19

هم شود بی زبان تر از سوفار  به خداي ار بدین مقام رسد  

ازو ایمنی یافت شاه از گزند   ز بس البه و مهر و سوگند و پند  

روح با لطف تو کثیف و جسیم   کوه با حلم تو خفیف و لطیف 

نتوان یافت در سفینۀ نوح   آن چه اندر سفینۀ دل ماست 

در کدام عبارت زیر آرایۀ سجع بارزتر است؟  20
الف) یکی از ملوك دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا خلق به جهان برفتند و راه غربت گرفتند.

ب) باري به مجلس او، کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضّحاك و عهد فریدون.
ج) وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه برو مملکت مقرر شد؟

د) گفتند پادشه را کرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست.

ب، د ب، ج  الف، د  الف، ج 
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زبان عربی

حیح فی صیغ االفعال التّالیه: 21  َعیّن الصَّ

جال جعال الجوازات فی أیدیهم!  مرحبا بکم شَرفتُمانا!   الکهرباء إنقطع!  یا رجائی التنقطع!  الرِّ

22  َعیّن مجموعٌۀ ِمن األفعال الّتی تُمکُن أن تکَون ماضیًا أمراً أیضًا:

تَعاَمْلنا، تَعاَمْلتُم، تَعاَمَلْت تعاَملَت، تَعاَمَلتا، تَعاَمْلتُما تََکلَّما، تََکلَُّموا، تََکلَّْمَن تََکلََّم، تََکلََّمتا، تََکلََّمْت

23   عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمۀ: 

موع الُمنهِمرَة ِمن َعیونّی!»:   «إنّی بحاَجۀ إلی قطراِت الَمطِر لتُخِفی الدَّ

همانا من به قطرات باران محتاجم تا اشک هاي فراوان چشم هایم مخفی شوند! من قطعًا به قطره هاي باران نیاز داشتم تا اشک هاي فراوان در چشمم را بپوشانند!

همانا من به قطره هاي باران محتاجم تا اشک هاي ریزان از چشمانم را پنهان کنند! به قطرات باران نیاز دارم تا اشک هایی را که از چشمم می ریزند، مخفی کنند!

◼◼

24  عیّن الخطأ فِی استعمال أسماء اإلشارة:

اعرتان َوقََفتا جنَب هذا البیت!  اولئک الُمجاهدوَن َسِمعوا تلَک الّصوت!  ورة!  هاتاِن الشِّ  هذه الحقائب لتالمیِذ الَمدارس!  شاَهَد هذاِن المعلِّمان هِذِه الصَّ

عیّن «ال»ي نفی:  25

فال تجعل باطن حیاتک معادًال لظاهر حیاتهم!  یا عاقل! ال تفّکر فی شؤون اآلخرین! 

ال یعلمها أحد إّال اهللا تعالی!  فال اُحَد إّال و عنده مشاکل فی باطن حیاته! 

26  اِنتَِخٌب جوابًا فی کلِّ اَفعالِه حرٌف أم حروُف زائدة:

ح َمن یُشاِهُد فی طریِقه!   تعاَملتُم و جالَستُم فأحَسنتُم فیِهما!  یَخُرج ِمَن البیِت و یُفرِّ

بیَن فَتَشابَهوَن و یَنَفعونَکم!   کاتَبُت شاعراً ثمَّ تکاتَبنا و ِصرنا َصدیَقین!  عاِشروا المؤدَّ

27  عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمۀ

«لّما دخَل التُّالمیذ إلی المدرسۀ الجدیدِة جاؤوهم بالوردِة!»:

زمانی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید داخل شدند، با گل آمدند! هنگامی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید وارد شدند، براي آن ها گل آوردند!

زمانی که دانش آموزان به مدرسۀ جدید وارد شدند، به آن ها گل دادند! هنگام داخل شدن دانش آموزان به مدرسۀ جدید، آن ها گل آوردند!

عیّن ما لیس فیه فعل األمر:  28

یِّارات  لَن األطفاَل ِمَن السَّ نَزِّ تَعاَشروا َکاإلخواِن فی حیاتُِکم  تََعلَُّموا الِعلَم َو َعِمُلوُه فی األعماِل الحسنَِۀ  إنتَِظري فی الموقِف َحتی تَصَل الحافَِلۀ 

» فی اآلیۀ الّشریفۀ: «إّن اهللا ال یُضیُع أجَر الُمحسنیَن» 29  عیِّن الّصحیح عن «إنَّ

» یؤکِّد فعل «الیُضیع»!   «إّن» یؤکِّد کلمۀ «اهللا»!  «إنَّ

» یؤکِّد الجملۀ بکاملها!   «إّن» یؤکِّد عبارة «الیُضیُع أجر المحسنیَن»!  «إنَّ

«هر گاه دوستان به هم مهربانی کنند، خداوند پاداششان را برایشان جاري می کند!»:  30

دیقتان تتراحمان یُجري اهللا لهما أجراً!  عندما تتراحم الحبیبات فإّن اهللا یَجري أجرهّن لهّن!   إذا الصَّ

 إذا األصدقاء یتراحمون یَْجري اهللا أجرهم لهم!  إذا تَراَحَم الحبیبان فإّن اهللا یُجري لهما أجرهما! 

31  عیِّن الفعل الثالثی الَمزید یَختِلُف من حیث الَمعنی:

 یجب علی َکلُّ الموطنین أن یَتعایشوا مع بَعضهم تعایشًا سلمیا!  «و جَعلناُکم ُشُعوبًا و قَبائَِل لِتَعاَرفُوا إِنَّ أکَرَمُکم ِعنَد اهللاِ أتقاُکم» 

َّه جاهل...!  ق المسلمبن، فأعلموا أن  مثل المؤمن َکمثل الَعّطار اِْن جالسته نفعک و إن ماشیته نفعک!  إذا قال أحد کالمًا یُفرُّ
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32  عیِّن حرفًا یبیُِّن المشابهَۀ:

سول (ص): إّن الحسین مصباح الهدي و سفینۀ النّجاة!   لیت المسلمین متّحدون لعّلهم یغلبون علی األعداء!  قال الرُّ

 کأّن کالَم األنبیاِء مصباٌح یضیُء طرقنا!  الشیطاُن یسعی أن یُضلََّ االنساَن َعن طریق الهدیِۀ و کان الشیطاُن لِالنساِن خذوًال! 

33  عیِّن التّرجمۀ الّصحیحۀ: 

وداء و الّریاح الشدیدة النّاس فی ّسماء القریۀ لیلۀ أمِس!»؛ «حیَّرت الغیوُم السَّ

ابرهاي سیاه و بادهاي شدید در آسمان روستا، دیشب مردم را حیران کرد! ابر سیاه و بادهاي شدید آسمان روستا دیشب، مردم را متحیّر کرده بود! 

مردم با ابرهاي تیره رنگ و بادهاي شدید آسمان دهکده، دیشب حیرت زده شدند! ابرهاي سیاه و بادهاي قوي در آسمان دهکدة ما، دیشب مردم را به وحشت انداخت!

34  عیّن الخطا:

ر کّل َصنٍم فی الَمعبد بالفأس!:  باید هر بتی در معبد با تبر شکسته شود!  لِیُکسِّ

 هذه اآلثار القدیمۀ توکِّد اهتمام اإلنسان بالّدین!:  این ها آثار کهنی هستند که توّجه انسان به دین را تأکید می کنند!

!:  آیا انسان می پندارد که اّهللا او را بیهوده رها می کند!  أیَحسب اإلنسان أنَّ اّهللا یَترکه ُسديَّ

ثَنا القرآن عن سیرة األنبیاء و ُمحاَوالتهم!:  بی شک قرآن از سرگذشت پیامبران و تالش هاي آنان با ما سخن گفته است!  قد َحدَّ

35  عیّن الَخطأ عن نوع «ال»: 

 الفائزة فی المسابقات العلمیّۀ هذا العام. (نافیۀ للجنس) ال تحاول إّال الکتساب الَمجد و التقّدم. (ناهیۀ)

 ال تنجحین فی الدروس ماُدمت ال تجتهدین. (نافیۀ) ال اُقیم الّصالة إّال فی المسجد. (ناهیۀ)

حیح: 36  َعیّن الصَّ

ا فی ساحِۀ المدرسِۀ. الب نحُن نمارُس نشاطًا ُحر بعد قلیل ِعندما تفرغ المدرسۀ ِمن الطُّ

بعد از اندك زمانی هنگامی که مدرسه از دانش آموزان خالی می شود ما فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه شروع می کنیم. 

بعد از مّدت زمان کوتاهی هنگامی که مدرسه از دانش آموزان خالی می شود ما فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه انجام می دهیم. 

هنگامی که مدرسه از دانش آموزان خالی شد، کمی بعد از آن ما فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه تمرین کردیم. 

پس از مّدت کمی مدرسه از دانش آموزان خالی شد و ما تمرین فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه انجام دادیم.

37  عیّن الخطأ َعن همزة «اّن»:

ۀ باالحتیاِل!  نقول فی َمدَخل الَمتجر: أنَّ األکل غیر َمسموح!  اب یناُل مکانٌَۀ خاصٌّ  لم اُشاِهد أنَّ الکذَّ

َّما یُقرض خالِقه!  َّذین یُحبَّون اهللا ال یَکذبوَن فی حیاتِهم أبداً!  َمن یُقرض المسکین ماًال فإن  إّن ال

38  عیّن ما لیس فیه جمٌع سالم للمؤنث:

ال من أّدق الجّواالت الجدیدة!   َضْرُب الَعدّو َعَلْینا أشدِّ الّلطمات!  لی َجوٌّ

 لبعض أولیاء اهللا کرامات کثیرة!  صوُت تالوة القرآن ِمن أجمل األصوات لنا! 

39  عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ

  «نحُن قادروَن علی وصف تلک الَشجرة ذات الغصون النّضرة ولکنّنا ال نستَطیُع أن نصَف خالقها!»:

ما قادر به توصیف آن درخت با شاخ و برگ هاي تازه اش هستیم؛ اما نخواهیم توانست که آفرینندة آن را توصیف کنیم!

ما می توانیم یک درخت داراي شاخه هاي تازه را به خوبی وصف نماییم، ولی نمی توانیم خالقش را توصیف کنیم!

ما می توانیم آن درخت داراي شاخه هاي تر و تازه را توصیف کنیم، اما نمی توانیم خالقش را وصف کنیم!

ما به توصیف آن درخت تر و تازه و شاخ و برگ هایش تواناییم اما قطعًا از وصف آفرییندة آن عاجزیم!

40  فی أّي عبارة الیوجد من الحروف المشبّهۀ بالفعل:

 یوم األمس رأیته یقول یا لیتنی حاولُت طول الّسنۀ الّدراسیّۀ!  أیّتها الطالبات أتیُت بکتاب مفید لکنَّ و فیه موضوعات رائعۀ! 

 ال نجاح لک ألنّک تیأس بعد کّل فشٍل!  «فهذا یوم البَعث و لکنّکم کنتم التَعلمون»! 
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دین و زندگی

کدام گزینه به ترتیب به دلیل انکار معاد و پاسخ قرآن به این نوع اعتقاد اشاره دارد؟  41

عدم شناخت قدرت الهی - «(دوزخیان) می گفتند: هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم ...»

گناهکاري و تجاوز - «گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند...»

عدم شناخت خلقت الهی - «گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند...»

شرك و نفاق - «(دوزخیان) می گفتند: هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم ...»

َماَواِت َواْألَْرِض ? ُکلَّ یَْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن»  در کدام مورد به درستی ذکر شده است؟ مفهوم مستنبط از آیۀ مبارکۀ  «یَْسَألُُه َمْن فِی السَّ  42

نیاز دائمی مخلوقات به خدا، محصول دست اندرکار بودن خدا در هر لحظه است.

موجودات جهان در پیدایش و هستی یافتن به خدا نیازمندند و درك این فقر، ما را در شناخت ذات او یاري می سازد.

تمام هستی دائماً وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند، آنها از بین می روند و متالشی می شوند.

رابطۀ خداوند با جهان، تا حدي شبیه رابطۀ جریان برق با مولد آن می باشد.

اگر بگوییم «خداي متعال، ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داد» و «بیهودگی در نظام آفرینش جایگاهی ندارد» به ترتیب پیام کدام آیه را  43
ترسیم نموده ایم؟ (باتغییر)

َّسماوات و االرض و ما بینهما ال عبین»   «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا» -  «و ما خلقنا ال
َّسماوات و االرض و ما بینهما ال عبین  ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها   - و ما خلقنا ال

«انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا»-  «ما خلقنا هما اّال باالَحّق»

 «ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  - «ما خلقنا هما اّال باالَحّق»

عبارت «تنها مبدأ» علّت کدام عبارت قرآنی بوده و عدم اعتقاد به توحید مطرح شده در کدام آیه، بازتابش «محدودیت و نقص خدا» خواهد بود؟  44

ماواِت َو ما فِی اَالرِض» - «اهللا خالق کل شیٍء»   « َوِهللاِّ ما فِی السَّ
 «اهللا خالق کل شیٍء» - «اهللا خالق کل شیٍء» 

ماواِت َو ما فِی اَالرِض»  - «و هو رّب کّل شیٍء»   «اهللا خالق کل شیٍء» -  « َوللِهِّ ما فِی السَّماواِت َو ما فِی اَالرِض»  « َوِهللاِّ ما فِی السَّ

کدام سرمایۀ الهی سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهیم و آیۀ مربوط به این مفهوم چیست؟  45

نفس اماره -  «و نفس و ما ّسواها فالهمها فجورها و تقواها»  گرایش به نیکی و زیبایی -  «و نفس و ما ّسواها فالهمها فجورها و تقواها» 

نفس اماره - «و ال اقسم بالنفس اللّوامه»  گرایش به نیکی و زیبایی - «و ال اقسم بالنفس اللّوامه» 

با توجه به آیات قرآن کریم کسی که تنها زندگی زودگذر دنیا را بطلبد، نتیجه اش چه خواهد بود؟  46

ارادة خدا بر مقدار آن تعلق گرفته و سپس در دوزخ خواهد بود. آن مقدار از آن را که بخواهد به او داده می شود و با خواري وارد دوزخ می شود.

در دنیا به نیکی می رسد، ولی در آخرت هیچ بهره اي ندارد. در این دنیا چیزي نصیب او نمی شود.

پذیرش تأثیرگذاري انسا ن در فاعلیت ها به چه صورت بیانگر توحید در ربوبیت است و وساطت معنوي اولیاي الهی در شفاي بیماران چگونه امري  47
است؟

به صورت غیرمستقل- مطلق و غیرمشروط  به صورت مستقل- مطلق و غیرمشروط

به صورت غیرمستقل- مقید و مشروط به صورت مستقل- مقید و مشروط
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با بهره گیري از کالم نورانی وحی، در سخنانی که بین شیطان و دوزخیان در روز قیامت بیان می شود، شیطان چه عناوینی را دربارة «خداوند»،  48
«گناهکاران» و «خودش» به کار می برد؟

دعوت کننده به حق - تحت سلطۀ شیطان - فریب دهنده وعده دهنده به حق - پذیرندة دعوت ناحق - دعوت کننده

وعده دهنده و دعوت کننده به حق - وسوسه شونده - وسوسه کننده دعوت کننده و وعده دهنده به حق - تحت سلطۀ شیطان - وعده دهنده

از آیۀ شریفۀ: «خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله]  49
پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است» کدام مفهوم، دریافت می گردد؟ (با تغییر)

ضرورت آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت. امکان آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت.

همان طور که زمین در بهار زنده می شود، انسان هم در برزخ حیات مجدد دارد. حقیقت وجود انسان، جسم و روح است که با مرگ نابود نمی شود.

نتیجۀ فهم این عبارت قرآنی که  «یا أَیَُّها النُّاس أَنتُم الُفَقراُء اِلَی اهللاِ» ما را به کدام عبارت قرآنی گویا می سازد؟  50

ماواِت و األرِض»  «ُکلُّ یَوم ُهَو فی َشأٍن»  ماواِت َو األرِض»  «یَسألَُه َمن فِی السَّ  «َو اهللاُ ُهَو الَغنّی الَحمید»  «اهللاُ نوُر السَّ

مژدة «فََال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم یَْحَزنُوَن» بهرة چه کسانی است و علت این که خداپرستان حقیقی از مرگ نمی هراسند، کدام است؟  51

صالحان مؤمن به خدا و آخرت -  زیرا کوله باري از گناه ندارند. صالحان مؤمن به خدا و آخرت - چون به زندگی دنیا دل نمی سپارند.

آنان که سراي آخرت را حقیقی می دانند. - زیرا کوله باري از گناه ندارند. آنان که سراي آخرت را حقیقی می دانند. - چون به زندگی دنیا دل نمی سپارند.

این که پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:  «ال تفکروا فی ذات اهللا»  بیانگر کدام مفهوم است؟  52

ما می توانیم صفات و اسماء خداوند را بشناسیم. چون خداوند نامحدود است فرض هرگونه هستی براي او محدود کردن اوست.

عدم توانایی درك چیستی خداوند علت نامحدود بودن اوست. ناتوانی در تصور امور نامحدود محدودیت ذ هنی را به همراه دارد.

زمینۀ این سخن شیطان که می گوید «البته من بر شما تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم»، مربوط به کدام یک از عبارات زیر  53
می باشد؟

دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست. و شیطان هر کاري را که [گناهکاران] می کردند در نظرشان زینت داد.

خداوند آن چه در آسمان ها و زمین است، براي انسان آفریده است. ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود و یا ناسپاس.

برترین عبادت کدام است و ثمرة آن چگونه ظاهر می گردد؟  54

ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته - شکوفایی استعداد ها ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته - نیازمندي به خدا

من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار - شکوفایی استعداد ها من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار - نیازمندي به خدا

«محال و ناروا بودن عدم وقوع معاد» و «خارج ساختن آن از یک امر بعید» به ترتیب ناشی از چیست و «عدم عبث آفرینی در خلقت خدا»، تجلی  55
کدام مورد است؟

امکان معاد - ضرورت معاد - اولی امکان معاد - ضرورت معاد - دومی ضرورت معاد - امکان معاد - دومی ضرورت معاد - امکان معاد - اولی

کدام گزینه به ترتیب درباره امکان شناخت «ذات و چیستی آسمان و زمین» و «اسماء و صفات خداي متعال» صحیح است؟  56

غیرممکن - ممکن غیرممکن - غیرممکن ممکن - ممکن ممکن - غیرممکن

از دیدگاه قرآن کریم، شرط اعطاي پاداش به افرادیی که در طلب سراي آخرت هستند، کدام است؟  57

اعتقاد راسخ به سریع الحساب بودن خداوند اندیشه در آن چه که نزد خداست؛ چرا که بهتر و پایدارتر است.

اعتقاد به هدفمندي جهان و بیهوده نبودن آفرینش آن سعی و کوشش براي آن به همراه ایمان

مطابق با آیۀ مبارکۀ  «قل من رّب السماوات و االأرض قل اهللا قل افاتَّخذتم من دونه اولیاَء...»  چه کسی را باید به عنوان ولی خود برگزینیم و براي این که  58
در انتخاب هایمان اشتباه نکنیم؛ وظیفه مان چیست؟

کسی که خالق ماست. – بصیرت داشته باشیم و از ظلمات بیرون بیاییم. کسی که خالق ماست. – مراتب توحید را خوب درك کنیم.

کسی که معبود ماست. – بصیرت داشته باشیم و از ظلمات بیرون بیاییم. کسی که معبود ماست. – مراتب توحید را خوب درك کنیم.
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زبان انگلیسی

اگر گفته شود: «توجه مخلوقات خواسته یا ناخواسته به سوي خداست» مفهوم کدام آیه را انیس جان خود کرده ایم؟  59

 «اهللا خالق کل شیٍء»  «اهللا الّصمد»  «هو الواحد القّهار»  «لم یلد و لم یولد» 

گسترة شرك با حرکت از ربوبیت به خالقیت چه تغییري می کند و دلیل اصلی آن چیست؟  60

بیشتر می شود - به این دلیل که در این سیر، التزام عملی فرد هم باید بیشتر شود.

کمتر می شود - به این دلیل اینکه غالب افراد در خالقیت خدا دچار شرك می شوند.

بیشتر می شود - چرا که درك خالقیت خدا بسیار دشوار تر از درك سایر مراتب است.

کمتر می شود - زیرا پذیرش خالقیت مسئولیت کمتري براي فرد دارد تا پذیرش ربوبیت.

61  Some people believe that in 50 years’ time, there   .................. no more schools. Students 
.................. from home.

will be / will learn are going to be / will learn

is going to be / are going to learn will be / are going to learn

62  The upcoming derby is so exciting. .................. are playing their best and it is impossible to tell
who .................. win.

Both teams / are going to Both team / will

Both teams / will Both teams / is going to

63  Which one is grammatically WRONG?

What are you going to do when you grow up?

I think the weather will be nice tomorrow.

What will your teacher do if you don't pay attention to her?

Shh! Don't make so much noise. You are going to wake everybody up.

64  The boss always sat at the far .................. of the table and expected us to walk around him and
give our best service.

point part cast end

65  Father told me not to .................. all my money into just one business as I may lose all my savings
at a time without a
careful plan.

carry visit pump donate

66  The adviser asked me to .................. my research proposal and check the mistakes I have made as
to my possible findings.

hear about get along turn off go through

67  We didn't win this time, but we never become hopeless and live to .................. another day.

fight rise lose defend
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68  Parents often forget how important it is to talk to a child, and I think that lack of communication
between these two ..................  makes understanding more difficult.

customs diversities combinations generations

69  They decided to spend £2,000 setting up each of the at-home operators, equipping them with PCs
and .................. phone lines.

linked discovered dedicated signal

70  I will be so thankful to you if you   .................. the time and give me another chance to work
together on the project.

 found  spare  regard  surprise

There are lots of ill people who need our blood to remain alive. So, we can go and ..........(A)........ our
blood every month to save their lives. There are also old people in the hospitals who are alone and
have no one. It is very good if we can go and visit them ..........(B)........ and talk to them lovingly. For
example, I saw a group of boys last week who visited an old husband and wife in the hospital. The old
woman’s hand was ..........(C)........ and she needed special care. The boys ..........(D)........ delicious
pancakes and took them to the hospital for the old husband and wife. It is our ..........(E)........ to care for
the lonely people who have no one to love them.

71  D

made invented developed fixed

72  B

repeatedly successfully rarely healthily

73  C

break to break broke broken

74  E

peace feeling generation responsibility

75  A

burst pass discover donate

Often the younger and older generation separate themselves from one another, at home and in social
situations and areas. “They just don’t get it!” is what they say for each other, whether it’s about social
customs, language, creativity or technology. They show no regard other’s moral values, political views
and religious beliefs. The lack of communication between the young and old allows them to develop
what is called a “generation gap”. So how do people who had no TV, or saw black and white TV relate
to people who watch TV on their cell phones?
While there exist large differences between the generations, how can both sides understand the
opposite opinions and avoid conflicts? Both generations must realize that the world has changed, and
that new responces are necessary for many of the problems of society. For example, with new
technology and the use of digital communication, the elders must be proud of the younger
generation’s skill in technology rather than to view it as a problem. Instead, they need to fall in line
and learn more about it. On the other hand, people who have lived for more decades have much more
wisdom of life experience to share. Actively listening to them makes them notice what is important
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and meaningful in life, although after guiding, they must “Leave” the final decision to the youngsters.
At the same time the younger generation has so many new ideas and suggestions. This give and take
can enrich both generations.
Finally, at every moment, they must send positive energy to draw people towards them. They can
smile, hug and express words of agreement, affection and appreciation, attractiong people in a
positive way. They must avoid pushing people away via disrespect, disagreements and rigid adherence
to their own ideas. Spending quality time together bulilds strong love and interest between them and
they will feel cofident, secure and emotionally healthy.

76  The information in the passage is mainly organized based on .................. .

analyzing the sharp contrasts between the elders and the young.

describing ways to make distinctions between generations.

defining generation gap and listing the ways to bridge this distance.

listing what can be done to make a good relationship with older generation.

77  The passage mentions all of the following as positively contributing to boosting good
relationships EXCEPT .................. .

the elders must update their communication skills.

send positive energy, care and share and spend time together.

respect the differences despite the fact that values differ.

youngers must be willing to listen and follow what they are told.

78  Which of the following best describes the older generation’s view towards children’s use of
mobile phones and other media devices?

indifferent comfortable troubled grateful

79  The quotation “They jast don’t get it!” in the first paragraph is intended .................. .

to suggest that older people are very touchy about topics like customs, language, etc.

to imply that the elders are mostly hard of hearing and unable to understand things.

to show the lack of trust and respect between younger people and their parents.

to emphasize the importance of patient hearing instead of blaming each other.

80  What does the word “rigid” in the last paragraph mean? 

strict and so difficult to change positive but old – fashioned

strange or not usual generous and enjoyable

10

گام اول بهاره
دبیرستان امام صادق



ریاضیات
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دبیرستان امام صادق

اگر  و  دامنه ي تعریف تابع  کدام است؟  81f (x) =  4x −  x2‾ ‾‾‾‾‾‾‾√g (x) =
1
x

f og

x ≥
1
4

x <
1
4

0 < x < 4− < x <
1
4

1
4

هاست؟ ، منحنی تابع  همواره باالي محور  به ازاي کدام مقدار   82my = (m + 2) + 4x + m − 1x2x

m > 2m > −2m < −3−3 < m < 2

2

1

1
α x

y

-

با توجه به شکل روبه  رو که نمودار یک تابع درجه ي دو را نشان می دهد. مقدار  کدام است؟  83α

35
2

2+ 2‾‾√
4+ 2‾‾√

2

مجموعه ي جواب نامعادله ي  ، به صورت کدام بازه  است؟ (با تغییر)  84> 1
∣

∣
∣

2 − x

2x − 3
∣

∣
∣

(1, )
3
2

(1, )∪ ( , )
3
2

3
2

5
3

(1, )
5
3

( , 2)5
3

، برابر کدام است؟ حاصل عبارت   85

صفر

(1 − )(1 + ) −
2
+x4 x2

2
− 1x2

2
x2

1
x2

11+
1

x2

، مقدار  کدام است؟ اگر   86+ = 27x − 2‾ ‾‾‾‾√ x + 1‾ ‾‾‾‾√−x + 1‾ ‾‾‾‾√ x − 2‾ ‾‾‾‾√

39
1
3

1
9

، نمودار وارون خود را با کدام طول قطع می کند؟ ، با دامنه ي  نمودار تابع   87f (x) =
x + 4
x − 2

ℝ − {2}

−1 , −4−1 , 41 , −41 , 4

اگر تابع  اکیداً نزولی باشد، حدود  کدام است؟  88f = {(3 , 5) , ( , 4) , (4 , a) , (5 , −a + 4)}10‾ ‾‾√a

4 < a < 52 < a < 42 < a < 5−2 < a < 4

تابع  چگونه است؟  89

اکیداً نزولی نزولی اکیداً صعودي صعودي

f (x) = − 6 + 12x − 8x3 x2
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حاصل عبارت  کدام است؟  90A = +
2

2 + 3‾‾√
13 + 4 3‾‾√‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾√

55+ 4 3‾‾√3+ 2 3‾‾√4 3‾‾√

نمودار تابع  را یک واحد به چپ منتقل کرده، سپس آن را نسبت به محور عرض ها قرینه می کنیم و طول نقاط روي نمودار را دو  91
برابر می کنیم. ضابطۀ تابعی که نمودار آن به دست آمده کدام است؟

y = f (2x − 1)

y = f (1 − x)y = f (2 − x)y = f (−x)y = f (3 − 4x)

، کدام عامل ضرب، موجود است؟ در تجزیۀ عبارت   92(x − 2)( − 4x + 4) − 1x2

x − 3x − 2x − 1x+ 3

y

x
2 11- -

1

نمودار تابع  به صورت مقابل است. نمودار تابع  کدام است؟  93

y

x2 11- -

1

34 --

2

2

y

x
21 1

1

3 4

2

2 --

y

x
2 11- -34 -- 2

1

2

-

-

y

x
21 1

1

3 4

2

2 --

-

-

y = f (x)y = −2f (− )
x

2

اگر رابطۀ  یک تابع باشد، حاصل  کدام می تواند باشد؟  94f = {(2,a), (a, − 2), (a,3a − 4), ( − 6,b)}a2 a3−a2 b2

4321

اگر  باشد و  باشد، حاصل  کدام است؟  95g(x) = x + , f = {(2,3), (a,4), (12,1)}x√f og = {(1,3), (4,4), (b,1)}a + b

69315

x
x
x  

در مربع شکل زیر، دو مربع کوچک تر، مطابق شکل به فاصلۀ برابر از باال و پایین مربع بزرگ تر، طوري جدا می کنیم تا محیط و مساحت شکل باقی   96
مانده با هم برابر باشند. طول ضلع مربع جداشده کدام است؟

16
7

15
7

217
7

اگر  وارون تابع  با دامنۀ  باشد، آن گاه نمودار تابع  کدام است؟  97

1 2
1-

y

x
1 2

x

y y

x
2 3

y

x

(x)f −1f (x) = x + [x]= [1,2)Dfy = (f o )(x)f −1
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زیست شناسی

اگر  تابع ثابت،  تابع همانی و   باشد، آن گاه حاصل  کدام گزینه می باشد؟  98fg= 1
2f (3)

5g(−1)
f (2) × g(2)

5−54−4

اگر باشد باشد، مقدار تابع  به ازاي  کدام است؟  99f (x) =
+ 3x + 5x2

+ 3x + 2x2
fx = −

7‾‾√
4

3
2

11151719

مجموعه جواب نامعادلۀ  کدام است؟  100<
1

1 − x

1
2 − x

(−∞, 1)(1, 2)(2, +∞)ℝ − [1, 2]

کدام بخش معده ي گاو به دم نزدیک تر است؟  101

نگاري شیردان سیرابی هزارال

، آنزیم  .................. رمز پروتئین  .................. را سنتز می کند. در لنفوسیت   102

- گیرنده ي آنتی ژن  پلی مراز  – پرفورین پلی مراز- آنزیم برش دهنده پلی مراز- پرفورین  پلی مراز 

T

RNA2DNADNARNA2

ي که دو انتهاي یکسان ندارد، بین دو .................. نمی تواند .................. وجود داشته باشد.(با تغییر) در یک رشتۀ   103

فسفودياستر- یک نوکلئوتید باز آلی- پیوند هیدروژنی دئوکسی ریبوز- یک گروه فسفات گروه فسفات- یک دئوکسی ریبوز

DNA

کدامیک از ویژگیهاي زیر در همۀ جانداران عمومیت دارد؟  104

دیواره سلولی تقسیم میوز وجود مولکولهاي اسید نوکلئیک تقسیم میتوز

در یک فرد، با  .................. شدن عضله اي که اصلی ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد،  ..................  105

غیرمسطح ـ بازشدن کیسه هاي هوایی تسهیل می شود. مسطح ـ جناغ سینه به سمت عقب حرکت می کند.

مسطح ـ مقداري از هواي جاري دمی در مجاري تنفسی باقی می ماند. غیرمسطح ـ دنده ها به سمت باال و بیرون حرکت می کنند.

چه تعداد از موارد ذکر شده، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟  106
«یاخته در همۀ جانداران  .................. »

الف) وجود دارد و واحد ساختاري و عملی حیات است. 
ب) باعث رشد و ترمیم بافت هاي آسیب دیده می شود. 

) ذخیره می کند.  پ) اطالعات مورد نیاز براي زندگی خود را در مولکول دنا (
ت) داراي غشایی است که ورود و خروج مواد را به یاخته کنترل می کند.

DNA

1234

کدام عبارت صحیح است؟  107

هر یاختۀ موجود در حبابک از نوع سنگفرشی یک الیه است.

یاخته هاي نوع دوم حبابک در جاهاي متعددي از یک غشاي پایۀ مشترك با مویرگ بهره می برند.

افزایش حجم کیسه هاي حبابکی حاصل ترشح ترکیبی توسط بسیاري از یاخته هاي حبابکی است.

در یک کیسۀ حبابکی، انشعابات مویرگی بیش از تعداد حبابک هاست.
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در بررسی سطوح مختلف سازمان یابی حیات، اولین سطحی از حیات که در آن  جانداران گونه هاي مختلف با هم و با محیط زیست  در ارتباطند،  108
بالفاصله قبل از .................. قرار دارد.

جمعیت بوم سازگان زیست کره زیست بوم

در یاخته ي پوششی پرز روده ي باریک انسان ..................   109

عبور یون سدیم از عرض غشا همواره با مصرف  است. عبور گلوکز از عرض غشا همواره به همراه یون سدیم است.

ورود و خروج لیپیدها از غشا همواره بدون مصرف  است. عبور یون پتاسیم از عرض غشا همواره به کمک پروتئین غشایی است.

ATP

ATP

کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟   110
بخشی از لولۀ گوارش انسان که گوارش شیمیایی پروتئین ها در آن .................. می شود بالفاصله .................. از بخشی قرار دارد که  ..................

آغاز – بعد – آنزیم گوارشی ترشح نمی  کند.

کامل – بعد – آسیب نوعی از یاخته هاي آن می تواند سبب کمبود نوعی ویتامین گردد.

آغاز – قبل – پروتئین ها به واحدهاي سازندة خود، آبکافت می شوند.

آغاز – قبل – پروتئازهاي فعال لوزالمعده به درون آن ترشح می شوند.

چند مورد صحیح است؟  111

الف)  در همۀ یاخته ها وجود دارد و کار یکسانی را انجام نمی دهد.
ب) کوچک ترین واحد هاي حیات نمی توانند یک جمعیت را به وجود آورند.
پ) گستره ي حیات از یاخته شروع می شود و با کل کرة زمین پایان می یابد.

ت) نورون در پروانۀ مونارك پایین ترین سطح ساختاري است که همۀ فعالیت هاي زیستی در آن انجام می شود.

DNA

1230

در لوله ي گوارش انسان، الیه .................. نسبت به الیه .................. ، .................. است.  112

ماهیچه اي – زیرمخاطی – داخلی تر مخاطی – زیرمخاطی – خارجی تر ماهیچه اي – زیرمخاطی – خارجی تر زیرمخاطی – مخاطی – داخلی تر

چند مورد از موارد زیر، عبارت را به نادرستی کامل می کند؟ «هر جانوري که .................. دارد، .................. هم دارد.»  113
الف) چینه دان – سنگدان        ب) چینه دان – معده
ج) سنگدان – معده                  د) معده – سنگدان

1234

 

3

۲
۱

۴}

کدام گزینه در رابطه با شکل مقابل که مربوط به حجم هاي تنفسی در یک فرد سالم است، صحیح است؟  114

از لحظۀ شروع تا نقطۀ شمارة  جهت دم، یک بار ماهیچه هاي ناحیۀ شکم منقبض می شوند.

، از حجم هواي باقی مانده در مجاري، کم تر است. مقدار حجم تنفسی شمارة 

، سبب ورود همۀ حجم هواي جاري به بخش مبادله اي می شود. حجم تنفسی شمارة 

، ابتدا هواي جاري از شش ها خارج می شود. در نقطۀ شمارة 

1

4

2

3

 
A
B

با توجه به شکل مقابل که مراکز تنفسی در انسان را نشان می دهد، کدام گزینه نادرست است؟  115

ارسال پیام از مرکز عصبی  به ماهیچۀ بین دنده اي خارجی می تواند سبب آغاز فرآیند دم عادي شود.

، امکان اختالل در تنظیم مدت زمان دم وجود دارد. در صورت آسیب مرکز عصبی 

مرکز عصبی  می تواند به طور مستقیم با اثر بر ماهیچۀ دیافراگم، سبب توقف دم شود.

مرکز عصبی  همانند  می تواند سبب توقف دم شود.

B

A

A

AB
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کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح می باشد؟  116

پروانۀ مونارك بالغ همانند هیدر، داراي شبکه اي از رشته هاي عصبی است.

هیدر برخالف پروانۀ مونارك داراي یک منفذ براي ورود و خروج مواد می باشد.

در پروانۀ مونارك همانند  هیدر، مواد گوارشی و دفعی با یکدیگر مخلوط نمی شوند.

هیدر برخالف پروانه مونارك فاقد دهان می باشد ولی همانند سایر جانوران، پرسلولی است.

کم ترین نقطۀ شروع همانندسازي در ژنوِم  .................. وجود دارد. (با تغییر)  117

پارامسی ریزوبیوم پالنارپا آزوال

چند مورد از موارد زیر در هنگام همانندسازي دنا داراي چند نقطۀ همانندسازي اند؟  118
الف) یاخته هاي قرمز خون        ب) باکتري داراي مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک

ج) اووسیت ثانویه                  د) زامه زا

2341 مورد مورد مورد مورد

در آزمایش مزلستون و استال بر اساس  .................. نوع دنا تشکیل شده در هر مرحله را تشخیص دادند.  119

اندازه مولکول چگالی نوع باز آلی توالی نوکلئوتیدي

کلسیم شکبۀ آندوپالسمی در فعالیت  .................. نقش ندارد. (با تغییر)  120

اسفنکتر داخلی مثانه دریچۀ میترال سلول اسفنکتر انتهایی مري پیلور

به طور معمول، سلول هاي دیوارة  .................. در گنجشک همانند سلول هاي دیوارة رودة باریک در اسب،  نمی توانند  ..................  121

سنگدان - آنزیم هاي هیدرولیزکنندة سلولز را ترشح نمایند. روده - مواد حاصل از تجزیۀ سلولز را جذب نمایند.

چینه دان - آدنوزین تري فسفات را در سطح پیش ماده بسازند. معده - از فرآورده هاي آنزیم هاي غیرپروتئینی استفاده نمایند.

در انجام عمل دم کدام عمل صورت نمی گیرد؟  122

پایین رفتن دیافراگم افزایش حجم قفسۀ سینه

استخوان جناغ به سمت جلو می آید. دنده ها به سمت باال و داخل حرکت می کند.

در طی همانندسازي مادة وراثتی استرپتوکوکوس نومونیا، کدام مورد توسط آنزیم دنابسپاراز زودتر انجام می شود؟  123

بررسی رابطۀ مکملی بین بازهاي آلی نیتروژن دار جدا کردن هیستون ها از مولکول هاي دنا

) از قند و فسفات ایجاد پیوندهاي فسفودي استر بین گروه هاي ( OHشکستن پیوندهاي اشتراکی بین گروه هاي فسفات

در روش هاي انتقال مواد از غشاي یاخته، در .................. برخالف انتشار تسهیل شده، .................. .  124

انتشار ساده - حرکت مولکول ها از محل با تراکم باال به محل با تراکم پایین صورت می گیرد.

انتقال فعال - مولکول هاي پروتئینی غشا با تغییر شکل سبب جابه جایی مولکول ها می شوند.

درون بري - مواد خارج از یاخته، با مصرف انرژي موجود در مولکول  وارد یاخته می شوند.

برون رانی - مولکول هاي درشتی مثل آمینواسیدها می توانند از عرض غشاي پالسمایی عبور کنند.

ATP

هر جانوري که ..................، به طور حتم ..................  125

با پمپ فشار مثبت، هوا را به شش ها هدایت می کند – داراي تنفس پوستی است.

گوارش شیمیایی مواد را در پیش معده انجام می دهد – داراي منافذ تنفسی در سطح بدن است.

فاقد معده می باشد – داراي شبکۀ مویرگی زیرپوستی با مویرگ هاي فراوان است.

داراي کیسه هاي هوادار است – براي آسیاب کردن غذا سنگدان دارد.

در یک فرد سالم و بالغ کدام یک از حجم هاي زیر، کمتر از سایرین است؟  126

حجم جاري حجم باقی مانده حجم ذخیرة بازدمی حجم ذخیرة دمی
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فیزیک

در ساختار .................. پروتئینی که گازهاي تنفسی را در خون منتقل می کند .................. اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد  127
..................

چهارم - همانند- زیر واحدهاي تاخورده در کنار هم قرار گرفته و عمل پروتئین را مشخص می کنند.

دوم- همانند- در زنجیرة پلی پپتیدي ساختار مارپیچی مشاهده می شود.

سوم- برخالف- با تاخوردگی بیش تر صفحات، ساختار سه بعدي پروتئین ایجاد می شود.

اول - برخالف - هر یک از زنجیره ها توالی آمینواسیدي یکسانی نسبت به هم دارند.

کدام گزینه، دربارة بیشتر یاخته هاي پوششی بر روي سطح یک پرز رودة باریک انسان، درست است؟  128

در سطح غشاي خود به گوارش و جذب مواد غذایی می پردازند. در ترشح موسین و بیکربنات نقش دارند.

با شبکه اي از گلیکوپروتئین ها در غشاي پایه، مرتبط هستند. فاقد توانایی تولید و ترشح هورمون هستند.

کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  129
«در هر مرحله اي از آزمایش ایوري و همکارانش که .................. »

از آنزیم پروتئاز استفاده شد، مشخص شد که عامل اصلی انتقال صفات مولکول دنا است.

عصارة یاخته اي سانتریفیوژ نشد، تمام مواد آلی موجود در آن وارد محیط کشت باکتري گردید.

پروتئین هاي استخراج شده از باکتري پوشینه دار (کپسول دار) به تنهایی وارد محیط کشت باکتري شد، از آنزیم هاي تجزیه کنندة مواد آلی مختلف استفاده نشد.

باکتري بدون پوشینه توانست پوشینه بسازد، قطعاً بیش  از یک نوع ماده از عصارة یاخته اي به محیط کشت باکتري اضافه شد.

با توجه به طرح هاي مختلف پیشنهاد شده براي همانند سازي دنا، کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟  130
«در همانند سازي .................. برخالف همانند سازي .................. پس از یک مرحله همانند سازي، .................. »

حفاظتی - نیمه حفاظتی - نیمی از رشته هاي پلی نوکلئوتیدي، جدید خواهند بود.

نیمه حفاظتی - پراکنده - در هر مولکول دنا، نوکلئوتید هاي جدید و قدیمی دیده می شود.

غیر حفاظتی - نیمه حفاظتی - ترتیب باز هاي آلی در هر مولکول دنا شبیه به یکدیگر است.

حفاظتی - غیر حفاظتی - رشته هاي پلی نوکلئوتیدي قدیمی به صورت دست نخورده دیده می شوند.

یک طالساز قصد تولید جواهري از ترکیب طال و مقداري ناخالصی دارد. اگر او بخواهد این جواهر،  گرم جرم داشته و چگالی آن   131

 باشد، چند گرم طال در ساخت این قطعه باید به کار ببرد؟ (چگالی طال و مادة ناخالصی را به ترتیب  و  در نظر بگیرید و از

تغییر حجم صرف نظر کنید.)

92

11٫5
g

cm3
19

g

cm3
7

g

cm3

35306257

آهنگ خروج آب از یک شیر آتش نشانی  گالن بر دقیقه است. اگر با این شیر بخواهیم استخري به مساحت قاعدة  را پُر  132

کنیم، آهنگ افزایش ارتفاع آب استخر برحسب  کدام است؟ (هر گالن معادل  لیتر است.)

90(22 × 50) m2

cm

s
4٫4

6٫6× 10−16× 10−43٫6× 10−26٫6× 10−2
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مدرسه

خانه

10m40m

40m
20m

30m

دانش آموزي براي رفتن به مدرسه هر روز مسیر زیر را در مدت  دقیقه طی می کند. اندازة سرعت متوسط و تندي متوسط حرکت او به ترتیب  133
از راست به چپ برحسب متر بر ثانیه کدام است؟

 ،

 ،

 ،

 ،

7

21
5

3

5
21

1
3

321
5

1
3

5
21

( (1 ( (2 ( (3

در شکل هاي زیر مساحت کف تمامی ظرف ها برابر است. در هر یک از ظرف ها جرم یکسانی از مایعی معین را به طوري که مایع در هیچ ظرفی  134

لبریز نشود، می ریزیم. اگر نیروي وارد از طرف مایع بر کف ظرف  ها به ترتیب  ،   و   باشد، کدام گزینه مقایسۀ این سه نیرو را به درستی نشان
می دهد؟

F1F2F3

> >F1 F2 F3> >F2 F1 F3

= =F1 F2 F3> =F1 F2 F3

می دانیم که گاز آرگون  درصد از جرم کل گازهاي تشکیل دهندة جو زمین را به خود اختصاص داده است. تخمین مرتبۀ بزرگی جرم این  135

، فرض کنید که فشار جو در تمام نقاط سطح زمین   پاسکال بوده و شعاع کرة زمین  گاز در جو زمین، برحسب تُن کدام است؟ (

  است.)

1٫28

g = 10
N

kg
105

6٫4 × m106

1025102010141010

60 cm

20 cm
C

در شکل زیر مساحت درب و کف ظرف به ترتیب  و  است و تا ارتفاع  آب در داخل ظرف وجود دارد. اگر  لیتر آب  136

) چند نیوتون اضافه می شود؟ ( به آب موجود در ظرف اضافه شود، به ترتیب از راست به چپ به نیروي وارد بر کف ظرف و سطح تکیه گاه (سطح 

 ،  و هر لیتر معادل  سانتی متر مکعب است.)

   ،    ،  

 ، ،  

5cm250cm215cm0٫5

C

= 1ρآب
g

cm3
g = 10

N

kg
1000

27٫55255

27٫527٫52525

30 °

68 cm
19 cm

گاز

با توجه به شکل، اگر فشار هواي محیط  و چگالی مایع داخل لوله  باشد، فشار مخزن گار چند سانتی متر جیوه است؟  137

(چگالی جیوه  و سطح مقطع لوله هاي حاوي مایع، دایره با قطر  است.)

76cmHg6٫8
g

cm3

13٫6
g

cm3
2cm

66٫567٫5

68٫565٫5
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l2

A A

l1

مطابق شکل مقابل، دو جسم هم جرم با سطح مقطع هاي برابر داریم. اگر دو جسم را روي سطح آب بگذاریم، کدام گزینه می تواند نشان دهندة  138
حالت قرار گرفتن دو جسم باشد؟ (چگالی هر دو جسم از آب کمتر است.)

t s( (

x m( (

نمودار مکان – زمان متحرکی که روي محور  حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. در طی این حرکت به ترتیب از راست به چپ، چند بار  139

جهت بردار مکان متحرك تغییر می کند و متحرك در کل چند ثانیه در خالف جهت محور  حرکت می کند؟ (محور زمان به واحدهاي یک ثانیه
درجه بندي شده است.)

 و  و 

 و  و 

x

x

2748

4728

1 2 3 4 50
cm

طول یک میله با خط کش مقابل اندازه گیري شده است. کدام یک از گزینه هاي زیر می توانند گزارش این اندازه گیري باشد؟  140

3٫7cm± 0٫5 cm3٫75cm ± 0٫05 cm

4٫7cm±0٫5 cm4٫75cm ± 0٫05 cm

20 6

M

N

t s( (

x m( (

در شکل مقابل پاره خط  در نقطۀ  بر نمودار مکان – زمان متحرك مماس شده است. اگر اندازة سرعت متوسط متحرك از ابتداي حرکت  141

تا لحظۀ  برابر با  باشد، بزرگی شتاب متوسط متحرك در  ثانیۀ اول حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟

MNM

t = 6s8m/s6

4

2

6

13

t s )(

s
ma )( 2

2
4

12

6

_

8

0

ها حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. اگر سرعت اولیۀ متحرك  باشد، در  ثانیۀ نمودار شتاب – زمان متحرکی که روي محور   142
اول حرکت، چند ثانیه حرکت متحرك، تندشونده است؟
x−10m/s6

4

5٫25

2٫5

2٫25
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B

A

در شکل مقابل شعاع مقطع شاخۀ سمت راست دو برابر شعاع مقطع شاخۀ سمت چپ است و ارتفاع مایع  در شاخۀ سمت چپ برابر با   143

است. اگر در شاخۀ سمت راست مایع  به چگالی  و به ارتفاع  بریزیم، پس از رسیدن مجموعه به تعادل، سطح مایع  در شاخۀ سمت

چپ چند سانتی متر باال می رود؟ ( و  و سه مایع مخلوط  نشدنی هستند.)

B20cm

C4 g/cm325cmA

= 5 g/cρA m3= 3 g/cρB m3

12

16

4

8

کمیت  بر حسب یکاهاي  در کدام گزینه است؟  1444 × 1011 μg ⋅ H ⋅ cz2 m2

ms
SI

4J4× J1034× W1044× W101

متحرکی بر روي محور  ها در حال حرکت است. در کدام یک از نمودار هاي زیر الزاماً مسافت طی شده با بزرگی جابه جایی متحرك در  ثانیۀ  145
اول حرکت برابر است؟

t
t1

0 t
t1

0

 

x

t

(m (

t1
0

 

tt10

v

xt1

BA

h 10cm

ρ3 0/8 g /cm
3

ρ1 1

ρ2 13/ 6

g /cm
3

g /cm3

در شکل زیر، مایع ها در یک لولۀ  شکل به حال تعادل اند. اختالف فشار بین دو نقطۀ  و   چند پاسکال است؟ (  146

(  

UAB( − )PA PB

g = 10N/kg

−200

200

−100

100

x

ρ
آب

__1g/cm3
ρ

آب
__1g/cm3

cm

)مخزن (1

P1
__12 +10

4
Pa )مخزن (2

15
0

) برابر با باشد، در این صورت  چند سانتی متر است؟ (فشار در شکل زیر آب در لوله ها در حال تعادل است. اگر فشار مخزن (  147

، چگالی آب  و  است.) هوا 

112 × Pa104
x

= PaP0 1051000kg/m3g = 10N/kg

0٫550

10010
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10
m

 

غواصی درعمق  متري از سطح آب در حال شنا است. او توسط لوله اي که به هواي آزاد متصل است، نفس می کشد. فشار خارجی وارد بر  148

( قفسۀ سینۀ غواص چند برابر فشار هواي درون ریۀ اوست؟ (

10

= Pa,g = 10N/kg = 1g/cP0 105 ρو آب m3

1

1٫1

2

10

tt
t1

2 3

v

t

نمودار سرعت - زمان متحرکی که بر روي خط راست حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. کدام یک از عبارت هاي زیر در بازة زمانی اي که  149

متحرك در خالف جهت محورها  ها حرکت می کند، نادرست است؟

شتاب متوسط در این بازه مثبت است. اندازة جابه جایی متحرك با مسافت طی شده توسط آن برابر است.

جهت شتاب، ثابت است. حرکت ابتدا تندشونده و سپس کندشونده است.

x

 

t

x

6

54

(m (

(s (0

نمودار مکان - زمان متحرکی که روي محور  حرکت می کند، مطابق سهمی شکل مقابل است. اگر مسافت طی شده توسط متحرك در بازة  150

زمانی  تا  برابر  باشد، بزرگی سرعت متحرك در لحظه اي که به مبدأ مکان می رسد، چند متر بر ثانیه است؟

x

= 3st1= 9st212m

49

1225

معادلۀ مکان - زمان متحرکی در  به صورت  است. در بازة زمانی که بردار مکان متحرك در خالف جهت محور  بوده  151
تندي متوسط متحرك چند متر بر ثانیه است؟

2 صفر

SIx = − 8t + 15t2x

14

،  و  به ترتیب نیرو، جابه جایی و تندي باشند، فرض کنید، رابطۀ  در  براي جسمی برقرار است. اگر کمیت هاي   152

یکاي کمیت هاي  و  به ترتیب از راست به چپ مطابق با کدام گزینه است؟

 ،  ،  ،  ،

Fx = y − z
1
2

x2 1
2

v2SIFxv

yz

kg

s2
kg

kg

s
kg

kg

s2

kg

s

kg

s

kg

s

( (v m/s

( (t s
2_

2 5
11 12

10

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روي خطی راست حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. اگر متحرك در مبدأ زمان از مکان   153
عبور کند، بیش ترین فاصلۀ متحرك از مبدأ در بازة زمانی مشخص شده، در چه لحظه اي برحسب ثانیه خواهد بود؟

x = −8m

5

6

11

12

20
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شیمی

با یک تفنگ بادي، گلوله اي با تندي  به طرف شخصی که در فاصلۀ  متري قرار دارد، شلیک می شود. چند ثانیه پس از شنیده شدن  154

صداي شلیک توسط شخص، او فرصت دارد از راستاي حرکت گلوله خارج شود؟ (تندي صوت در هوا ثابت و برابر با  است و فرض کنید حرکت
گلوله مستقیم، افقی و با تندي ثابت است.)

300
m

s
640

320
m

s

5
7

3
14

7
19

2
15

v2
2( )

1( )

v1
20 cm 10 cm

در شکل زیر، آب درون لوله از چپ به راست به صورت پایا در حال شارش است. اگر آهنگ شارش آب از لولۀ  برابر  باشد،  155

تندي آب در لولۀ  چند  است؟ 

(1)3٫6 L

min

(2)
m

s
(π = 3)

2× 10−34× 10−3

8× 10−36× 10−3

کروم  از دسته عنصرهاي  .................. است که زیرالیهي  .................. اتم آنها در حال پرشدن است و آرایش الکترونی الیهي ظرفیت  156
اتم آن به صورت  .................. است.

واسطه  واسطه  اصلی  اصلی 

Cr)(24

4 4 − 4p−s2 p44 4 − 4p−s2 p33 4 − 3d−d4 s23 4 − 3d−d5 s1

، به ترتیب از راست به چپ با آرایش الکترونی کدام گونه یکسان بوده و شمار نوترون هاي آن با کدام گونه آرایش الکترونی کاتیون   157
برابر است؟

   

Z65
30 n2+

C , G60
27 o2+

32 e2+C , G64
29 u+

32 e2+C , G60
27 o2+

31 a3+C , G64
29 u+

31 a3+

10
14

10
13

10
12

10
11

10
10

10
9

10
8

10
7

10
6

10
5

10
4

10
3

10
2

10
1

10
0

ی
مول

ت 
لظ

غ

A B C

O
H

باتوجه به نمودار زیر، کدام یک از مواد  یا  می تواند نشان دهنده ي محلول آمونیاك در آب (در دماي اتاق) باشد؟  محلول  چند برابر   158

 محلول  است؟

 ،  برابر

،   برابر

 ،  برابر 

،   برابر

BCpHC

pHA

C3

C10−3

B3

B10−3
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چه تعدادي از موارد زیر درست است؟  159

آ) نماد ذره هاي زیراتمی به صورت  ،   و   می باشد.

ب) مقیاس مناسب براي محاسبه جرم اتم ها،   جرم اتم کربن  می باشد که با واحد   نمایش می دهند.

پ) جرم اتم   را می توان   در نظر گرفت اما مقدار آن در جدول  می باشد و علت این اختالف را می توان به خطا در اندازه گیري جرم
نسبت داد.

ت) چیدمان عنصرها در جدول تناوبی برحسب افزایش عدد اتمی در دوره و براساس تشابه خواص شیمیایی در ستون یا گروه می باشد.

e
−1
0p

+1
1n

0
1

1
12

−12amu

Li
7
37amu6٫94

1234

کدام گزینه در رابطه با مولکول هاي متان و آمونیاك، نادرست است؟   160

آرایش الکترون – نقطه اي این دو مولکول به صورت  و می باشد.

جرم مولی و تعداد پیوندهاي اشتراکی (کوواالنسی) آمونیاك، بیش تر از متان است.

اتم هاي نیتروژن و کربن در هر دو ترکیب، به آرایش هشتایی رسیده اند.

مدل فضاپرکن متان و آمونیاك به ترتیب، به صورت و   می باشد.

(N = 14 , C = 12 , H = 1 : )
g

mol

H
⋅⋅

H : C : H

H
⋅⋅

H : HN :
⋅⋅

H
⋅⋅

اگر نسبت غلظت موالر یون هیدروکسید به یون هیدرونیوم در یک محلول باز قوي برابر  . باشد، براي خنثی کردن   از این  161

محلول، چند مول   نیاز است؟

1010100mL

HCl

10−25× 10−210−35× 10−3

مقدار  ي اسید  برابر  است. اگر یک مول  را در یک لیتر محلول  با  حل شود  به  162
تقریب، به چند مول بر لیتر می رسد؟

KaHA2 × mol ⋅10−5
L−1HAHClPH = 1[ ]A−

2× 10−44٫5× 10−32× 10−34٫5× 10−2

عنصري که در آرایش الکترونی خود  الکترون با  دارد، بر اثر ترکیب شدن با کدام عنصر تعداد الکترون بیشتري مبادله می کند؟  163

هفتمین عنصر دستۀ  چهارمین عنصر دورة دوم هفتمین عنصر دستۀ  یازدهمین عنصر دستۀ 

10l = 1

psp

هرگاه مقدار مول هاي برابري از دو مادة مختلف موجود باشند، می توان گفت که .....  164

در یک گرم از این دو ماده، تعداد ذرة یکسانی وجود دارد.

به طور حتم تعداد مول یکسانی در واحد حجم خود دارند.

تعداد ذرات سازندة این دو ماده با هم برابر است ولی جرم و حجم آن ها برابر نیست.

در صورتی که این دو ماده جرم و حجم یکسانی داشته باشند، تعداد ذرات سازندة آن ها نیز با هم برابر خواهد بود.

اگر درجۀ یونش و ثابت یونش نیترواسید به ترتیب برابر  و  باشد، مجموع غلظت یونها با صرف نظر از یونش آب بر حسب  165
مول بر لیتر چقدر است؟

0٫034٫5 × 10−4

2٫91× 10−25٫82× 10−25٫82× 10−32٫91× 10−3

باتوجه به آرایش الکترون – نقطه اي داده شده، فرمول مولکولی ترکیب حاصل از عنصر  با چهارمین عنصر دورة دوم  کدام است و این  166
ترکیب در ساختار خود چند الکترون ناپیوندي دارد؟

B(X)

: −B
⋅⋅

⋅⋅

: :B
⋅⋅

|

A :

|
: :B

⋅⋅

16 − XB224 − XB4

12 − XB216 − XB4
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چند مورد از عبارت هاي داده شده از نظر درستی یا نادرستی مانند جملۀ زیر می باشند؟   167
«همان طور که هر نوع کاال، خط نماد ویژة خود را دارد، هر عنصر نیز طیف نشري خطی خاص خود را دارد.»

الف) شعلۀ ترکیب هاي سدیم، زرد رنگ است و رنگ نشر شده از آن، فقط باریکۀ بسیار کوتاهی از گسترة طیف مرئی را در بر می گیرد.
ب) رنگ سرخ ایجاد شده در یک شعله می تواند نشان دهندة وجود عنصري باشد که عدد اتمی آن سه برابر شمارة دورة آن است.

پ) عدد جرمی عناصر جدول تناوبی با افزایش تعداد پروتون هاي هستۀ آن ها، همواره افزایش می یابد.
ت) اگرچه نور خورشید بعد از عبور از منشور تجزیه می شود و گستره اي پیوسته از رنگ ها را تشکیل می دهد، اما باز هم سفید به نظر می ر سد

2143

( با توجه به تعادل هاي زیر:     (المپیاد   168

کدام گزینه درست است؟

مقایسه ي قدرت اسیدي  و  براساس  امکان پذیر نیست. اسید  از  قوي تر است.

قدرت اسیدي  و  یکسان است. اسید  از   قوي تر است.

74

P + O ⇌ HP + O =O
3−
4 H2 O

2−
4 H

−
Kb 10−1٫7

+ O ⇌ HF + O =F
−

H2 H
−

Kb 10−10٫8

HPO2−
4HFHFHPO2−

4Kb

HFHPO2−
4HFHPO2−

4

A

E
C

BD

با توجه به جدول مقابل کدام مطلب درست است؟  169

عنصر  به گروه اول و تناوب سوم جدول تعلق دارد و عدد اتمی آن  است. 

، یون پایدار  شناخته شده است. از اتم 

عنصر  تمایل براي انجام واکنش شیمیایی ندارد.

عنصر  که همان هیدروژن است، با عنصر  هم گروه می باشد.

D19

BB3+

C

AE

با  ..................  فاصلۀ الکترون از هستۀ اتم انرژي آن  ..................  می یابد. در طیف نشري خطی هیدروژن، بازگشت الکترون برانگیخته از الیۀ   170
الکترونی  ..................  به الیۀ الکترونی  ..................  باعث نشر نور  ..................  رنگ می شود.

، آبی ، افزایش، افزایش،  ، سبز ، کاهش، افزایش،

، سبز ، افزایش، افزایش،  ، آبی ، کاهش، کاهش، 

n = 6n = 2n = 6n = 2

n = 5n = 2n = 4n = 1

در یون  تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون ها برابر  است. اتم کدام یک از عنصر هاي زیر می تواند یونی پایدار و مشابه این یون تولید  171
کند؟

52
24X m+7

Al13Na11Mg12S16

 172

، چه تعداد اتم گوگرد وجود دارد؟    در  گرم آلومینیم سولفات 

( ) 

684(A (S )l2 O4)3

Al = 27,S = 32,O = 16 : g ⋅ mol−1

36٫12× 102340٫7× 10233٫612× 10234٫07× 1022

Li

Na
H
He

C
Aستارة
Bستارة

از نور هاي حاصل از دو ستارة فرضی تقریباً هم جرم طیف نشري خطی گرفته شد، ستارة  به رنگ آبی و ستارة  بیشتر سرخ است، کدام  173
نتیجه گیري هاي زیر درست است؟ الف)  دماي سطح ستارة سرخ از دماي سطح ستارة آبی کمتر است.

ب) ستارة  شامل عناصر  و  و  است.

پ) ستارة  نسبت به ستارة  جوان تر است.

ت)  ستارة  شامل عناصر  ،  و  است.

پ و ت الف و ب

الف و ب و پ ب و پ و ت

BA

AHLiNa

BA

BHLiC
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در بین محلول هاي آبی چهار ترکیب  .................. ،تعداد اسیدهاي آرنیوس از تعداد بازهاي آرنیوس  .................. است.  174

 - بیش تر - کم تر

 - کم تر - بیش تر

N OH,HCN,NaHC ,H4 O3 N2O5HN ,C OH,N O, SO3 H3 a2 H2 O4

C ,Ba(OH ,C COOH,CaOO2 )2 H3N , OH, S ,Ba(OHO2 C2H5 O3 )2

CH CH3 2 11

SO 3 Na
_ +

با توجه به ساختار مقابل چند مورد از مطالب زیر درست اند؟    175
آ) این ساختار مربوط به یک پاك کنندة غیر صابونی است.

ب) بخش ناقطبی این پاك کننده فقط زنجیرة هیدروکربنی یا  است.

پ) فرمول شیمیایی آن به صورت  است.

ت) شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي در ساختار آن برابر  جفت است.

 مورد مورد مورد مورد

C (CH3 H2)11

S NC18H29 O−
3 a+

6

0123

) که داراي یون هاي  با غلظت  است.  گرم از صابون با جرم  مولی  به  آب سخت (  176

 اضافه شده است. با فرض کامل بودن واکنش صابون با یون کلسیم، چند درصد از آن، به صورت رسوب، درآمده است؟ (

(

(  (معادله موازنه شود.

200mLd = 1g ⋅ mL−1Ca2+2000ppm4٫72

236g ⋅ mol−1

Ca = 40 , Na = 23 : g ⋅ mol−1

RCOONa(aq) + CaC (aq) → (RCOO Ca(s) + NaCl(aq)l2 )2

102050100

177  معدة فردي، در حالت استراحت برابر  و در حالت فعالیت آن، برابر  است. غلظت موالر اسید در آن در حالت فعالیت، به تقریب

( چند برابر حالت استراحت است؟ (

pH3٫71٫4

≈ 0٫2, ≈ 0٫410−0٫7 10−0٫4

20015010050

عبارت بیان شده در کدام گزینه درست است؟  178

از میان محلول هاي آبی  و  دو گونه سبب آبی شدن رنگ کاغذ  می شوند. 

هیدروژن کلرید اسید آرنیوس است؛ زیرا در آب سبب کاهش غلظت یون هیدرونیوم می شود.

، به رنگ قرمز در می آورند.  محلول برخی از اکسید فلزها در آب، کاغذ  را به دلیل افزایش غلظت 

 یک اسید آرنیوس است؛ زیرا باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم می شود. 

N ,N O,HFH3 a2SO3pH

pHOH −

BaO

کدام گزینه نادرست است؟  179

استفاده از موادي شبیه به صابون امروزي براي نظافت و پاکیزگی به چند هزار سال پیش از میالد برمی گردد.

شاخص امید به زندگی در کشورهاي گوناگون و حتی در شهرهاي یک کشور نیز با هم تفاوت دارد.

نیاکان ما پی بردند اگر ظرف هاي چرب را به خاکستر آغشته کنند و سپس با آب گرم شست وشو دهند، آسان تر تمیز می شوند.

امید به زندگی شاخصی است که نشان می دهد با توجه به خطراتی که انسان ها در طول زندگی با آن مواجه هستند، حداکثر چند سال عمر می کند.

اگر برم داراي دو ایزوتوپ طبیعی باشد و تفاوت تعداد نوترون در این دو ایزوتوپ برابر با  و فراوانی ایزوتوپ سبک تر  درصد باشد، جرم  180

اتمی ایزوتوپ سنگین تر چند  است؟ (جرم اتمی میانگین برم را  در نظر بگیرید).

220

amu80amu

80٫679٫680٫480٫9

24
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