
وقت : 80   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشارموضوع 1.فارسی 2 (پایھ یازدھم):2.عربی و قرآن 2 (پایھ یازدھم):3.دین و زندگی سال یازدھم:4.زبان انگلیسی (پایھ یازدھم)

1. داستان «زاغ و کبک»  با بیانی نمادین، کدام موضوع را نکوهش می کند؟
4) نادانی3) غرور2) خودباختگی1) ناز پیشگی

 
2. در بیت زیر چه آرایه اي وجود ندارد؟

 
خوش روش و خوش پرش و خوش خرام تیزرو و تیزدو و تیزگام    

4) تناسب3) واج آرایی2) طباق1) تکرار
3. کدام گزینه ایهام ندارد؟

1) گفتم ماه من شو،گفتا اگر بر آید.
2) روزي تفّقدي کن درویش بی نوا را.

«دي می شد و گفتا صنما عهد به جاي آر
 
3)  گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نسیت» 

 
 «امید هست که روي مالل در نکشد

 
از این سخن که گلستان نه جاي دلتنگی است.»   (4

4. به کاربرد کلمۀ «گلستان» در بیت: «امید هست که روي مالل درنکشد / از این سخن که گلستان نه جاي دلتنگی است» چه آرایه اي
گفته می شود؟

4) سجع3) تناسب2) تشبیه1) ایهام
5. نقش دستوري ضمیر «م» در واژه هاي قافیۀ همۀ ابیات به جز بیت .................. یکسان است.

که ز بند غم ایّام نجاتم دادند هّمت حافظ و انفاس سحرخیزان بود  (1
آن شب قدر که این تازه براتم دادند چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی  (2

که در آن جا خبر از جلوة ذاتم دادند بعد از این روي من و آیینۀ وصف جمال  (3
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند هاتف آن روز به من مژدة این دولت داد  (4

6. در همۀ گزینه ها به جز .................. نقش تبعی وجود دارد.
1)  بگشاي لب که قند فراوانم آرزوستبنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست

 
کان چهرة مشعشع تابانم آرزوست آي آفتاب ُحسن برون آ، دمی ز ابر   (2

 
3)  آوارگی و کوه و بیابانم آرزوستواهللا که شهر بی تو مرا حبس می شود 

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست زین همرهان سست عناصر دلم گرفت   (4
7. مفهوم کلّی همه  ي ابیات با یکدیگر تناسب دارند، به جز:

 
1) تو سالمت گزین که نام دلم  /  از مالمت به هر زبان افتاد

 
2) عشق را روي در سالمت نیست  /  راه عاشق بجز مالمت نیست

 
3) به جان و سر که نگردانم از وصال تو روي  /  و گر هزار مالمت رسد به جان و سرم

4) بس مالمت  ها که خواهد برد جان نازنین  /  روز عرض از دست جور نفس ناپرهیزگار
8. معنی فعل «شد» در کدام بیت متفاوت است؟

 
1)  همی گشت گرد زمین آفتابهمی برشد آتش فرود آمد آب

 
  به شعر آرم این نامه را گفت من

 
2)  ازو شادمان شد دل انجمن

 
  چنین یادگاري شد اندر جهان

 
3)  بَرو آفرین از کهان و مهان

4)  بجنبید چون کار پیوسته شد  فلک یک اندر دگر بسته شد 
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9. در همۀ ابیات معنی فعل «شد» یکسان است به استثناي بیت .................. 

 سرم زدست بشد چشم از انتظار بسوخت
 
1)  در آرزوي سر و چشم مجلس آرایی

 
2)  زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوي وجه خدا اگر شودت منظر نظر

 
 حافظ شب هجران شد بوي خوش وصل آمد

 
3)  شادیت مبارك باد اي عاشق شیدایی

 
4)  کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی مشتاقی و مهجوري دور از تو چنانم کرد 

 
10. در همۀ بیت ها رابطۀ معنایی «تضاد» وجود دارد به جز بیت .................. 

 
 مبتالیی به غم و محنت ایّام فراق

 
1)  اي دل این ناله و افغان تو بی چیزي نیست

 
 این راه را نهایت صورت کجا توان بست

 
2)  کش صد هزار منزل بیش است در بدایت 

 
3)  فرصتت باد که خوش صبحی و شامی دارياي که با زلف و رخ یار گذاري شب و روز

 
4)  که به هر حال برازندة ناز آمده اي پیش باالي تو میرم چه به صلح و چه به جنگ

11. در کدام بیت از مصدر «ساختن» در معناي «آهنگ کردن» استفاده شده است؟
1)  به شعر فارسی صوت عراقی بساز اي مطرب خوشخوان خوشگو

2)  که حکم آسمان است این اگر سازي اگر سوزي جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین اي شمع
3)  ببینید یک شب بر او خواب را  از آن پس بسازید سهراب را 

4)  به دانش مگر چارة جان کنیمچه سازیم  و این را چه درمان کنیم؟
12. در کدام گزینه، واژه هاي سجع، با همدیگر، داراي صنعت ادبی «جناس» نیز هستند؟

1) از گل بستان هنوز بقیّتی مانده بود که کتاب گلستان تمام شد.
2) در لباسی که متکلّمان را به کار آید ومترّسالن را بالغت بیفزاید.

3) دامنی گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم آورده آهنگ رجوع کرده.
4) کارها به صبر برآید و مستعجل درآید.

 
13. در همۀ گزینه ها واژه هاي مترادف یافت می شود به جز گزینۀ .................. 

4) عقد، مخنقه3) رقعت،توقیع2) راغ، صحرا1) عمید، رییس

 
14. در همۀ ابیات فعل مجهول یافت می شود به جز گزینۀ  .................. 

1)  تا نفس را راست کردم چیده و برچیده شد از سبک سیري بساط زندگی چون گردباد
2)  چشم می پوشد ز عالم هر که صاحب دیده شد فتنۀ دنیا شدن صائب ز کوته دیدگیست

3)  فتنه ها بیدار گردد چون َعَلم خوابیده شد خط عیان شد تا بساط زلف او برچیده شد
4)  می رسد بازي به آخر مهره چون برچیده شد ریخت چون دندان امید زندگی بی حاصل است
15. در کدام بیت، آرایۀ «ایهام» به کار رفته است؟

1)  به فتراك دونان تعلّق مکن پی لقمه چون سگ تملّق مکن
2)  به دانش ز تو قدر او برتر است تواضع کن آن را که دانشور است
3)  بر آفاق مگشاي جز چشم مهر دم صبحگاهان چو گردان سپهر 

4)  نباشد بگردان عنان سخن ز نادان که اسرار دان سخن

 
16. همۀ گزینه ها به جز  ..................  با مفهوم عبارت زیر نزدیکی معنایی دارد.

«من هم از آن حساب و توقّف و پرسش قیامت بترسم که وي می ترسد و آن چه دارم از اندك مایه حطام دنیا حالل است و کفایت است.»
1)  چو تیره راي شدي کمی گشایدت کاري  دال همیشه مزن راي زلف دلبندان

2)  با پادشه بگو که روزي مقّدر است  ما آبروي فقر و قناعت نمی بریم
3)  فراغت باشد از شاه و وزیرم  خوشا آن دم کز استغناي مستی

4)  به اندك فرصتی سروي شد از طبع بلند من  نهالی بود استغنا زمین گیر گران جانی
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17. مفهوم بیت «خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان / کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست؟» با کدام بیت تناسب دارد؟
1)  گرچه در غمکدة خاك نشیمن کردم آشنایم به سر کنگرة افالك است
2)  بی تو با مرگ عجب کشمکشی من کردم نفسی داشتم و ناله و شیون کردم

3)  لیک من هم به صبوري دل از آهن کردم گرچه بگداختی از آتش حسرت دل من
4)  من غافل گلۀ دوست به دشمن کردم دگرم دشمن جان بود و نمی دانستم

18. کدام گزینه با بیت «دم سخت گرم دارد که به جادوي و افسون/ بزند گره بر آب او و ببندد او هوا را» مفهومی مشترك دارد؟

 
1)  بکشید سوي خانه مه خوب خوش لقا را به ترانه هاي شیرین به بهانه هاي زّرین 

2)  همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را وگر او به وعده گوید که دمی دگر بیابیم 

 
3)  بنشین نظاره می کن تو عجایب خدا را به مبارکی و شادي چو نگار من درآید 

 
4)  برسان سالم و خدمت، تو عقیق بی بها را برو اي دل سبک رو، به یمن به دلبر من 

 
19. مفهوم عبارت زیر به کدام بیت نزدیک است؟

«در این میان، با بی توّجهی به مالمت و هیاهوي مردم، خود را با سرودن غزل هاي گرم و پرسوز و گداز عاشقانه، سرگرم می کرد.»
 نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

 
1)  جوانان سعادتمند پند پیر دانا را 

2)  کارش چو شمع گریه و سوز و گداز باد پروانه وار هر که نگردد به گرد تو
3)  نصیحت همه عالم به گوش من بادست به کام تا نرساند مرا لبش چون ناي    

 
4)  ز یزدان خواه تا یابد سالمتمکن مرد بالدیده مالمت     

20. همۀ آرایه ها در بیت زیر دیده می شود به جز:

 
 کان چهرة ُمَشعَشِع تابانم آرزوست اي آفتاب ُحسن، برون آ دمی ز ابر 

4) تناسب3) تشخیص2) استعاره1) واج آرایی

 
21.  عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمھ او التعریب او المفھوم

أنا و زمیالتی بحاجة إلی مدّرسھ حاذقھ تُعلّمنا الدّروس من جدید! 
1) من و همشاگردي هایم معلّم برجسته  اي درخواست کرده  ایم که درسها را از نو از او تعلیم بگیریم!

2) من و همکالسی هایم نیازمند مدّرسی ماهر هستیم که درس ها را از نو به ما آموزش دهد!
3) من و دوستانم محتاج مدرس حاذق می  باشیم تا دروس را دوباره از او بیاموزیم!

4) من و رفقایم به معلّمی ماهر نیازمندیم تا درسهایمان را مجّدداً به ما یاد بدهد!

22. عیّن الخطأ:
1) الوالدان یخفق قلبھما لحّب أوالدھما دائما!: والدین قلبشان ھمواره بھ عشق فرزندانشان می تپد!

رأیت إقبال أوالدنا علی التلفزیون قد ازداد!: توجھ فرزندانمان را بھ تلویزیون می بینیم کھ زیاد می شود!  (2
إّن أحّب األعمال عند اللھأدومھا و إن قلت!: محبوب ترین اعما نزد خداوند بادوام ترین آن ھاست، اگرچھ اندک باشد!  (3

4) علی  اإلنسان أن یتحّرر من کل عبودیّھ إال عبودیّھ هللا تعالی!: بر انسان است کھ از ھر عبودیّتی جز عبودیّت خداوند تعالی آزاد شود!

23. عیّن الّصحیح فی الجواب للتعریب:
1) همیشه به پدر و مادر خود احترام بگذارید!: اِحتِرموا والدکم دائماً!

2) این معلّم ها به ما در موفقیتمان کمک می کنند! : ھؤالء معلّمون یُساعدونا فی نجاحنا!
3) من همراه خانواده ام به زیباترین مناطق رفتم! : ذھبت مع اُسرتی إلی أجمل المنطقة!

4) عاقل کسی است که از تجربه ها پند بگیرد!: العاقل من یعتبر من التجارب !

24.    عین الصحیح فی الترجمة: 
« للفّالحین وجھ أسمر و یدان خشنتاِن و ھذا بسبب أعمالھم الّصعبة !»  :
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1) صورت گندم گون و دو دست زبر کشاورزان به سبب کارهاي مشکل آنان است!
2) دو کشاورز صورتی گندم گون و دستانی زبر دارند و این به سبب کار سخت آنان است!

3) کشاورزان صورت هایی گندم گون و دستی زبر داشتند و این بدین دلیل است که کارشان سخت است!
4) کشاورزان صورتی گندم گون و دستانی زبر دارند و این به دلیل کارهاي سختشان است!

25.  فی أّی عبارة ما جاء فعل مزید بحرفَین؟
1) األسد و الذّئب یتفاخران بقتل الحیواناِت.

2) أنت تُعَلِّمیَن أشیاَء کثیرة فی مواجھة صعوبات الحیاة.
3) قالت األّم نحن ال نَستسِلُم أمام الصعوبات و نَکتسُب رزقنا بین ھذه الوحوش.

4)  نَتعلَُّم حسن اإلستماع کما تَعلَّمنا حسن الحدیث.

26.  عیِّن الخطأ فی الترجمة: 
1)  نحُن ندافع عن حقوقنا مشتاقین للوصول إلی النجاح! : ما از حقوقمان دفاع کردیم و مشتاق رسیدن به موفقیت هستیم!

2)  ھذا األمر ما أکتُشف إّال فی القرن األخیر! : این امر تنها در قرن اخیر کشف شد!
3)  ال یَتََمتّع بھذه القدرة اإللھیّة إّال الُخفّاش! : از این قدرت الهی تنها خّفاش بهره می برد!

4)  ال تَنَسیَن مساعدة الفقراِء أیّتھا المؤمنات! : اي زنان مؤمن، کمک به فقیران را فراموش نکنید!
27. «خداوندا! بندگانی که رحمتت را بیش تر از خشمت دوست دارند، در مقابل وسوسه هاي شیطان ناامید نمی شوند!»:

1)   یا هللاُ! العباد الّذین یحبّون رحمتک أکثر من غیظک ال یأس لھم عند وسوسة الّشیاطین! 
2)   ربَّنا! عبادٌ یحبّون فضلک أکثر من غضبک فال یَقنط أمام الؤساوس الّشیطان! 

3)   إلھنا! تجاه وسوسة الّشیطان ال یقنط العباد الّذین أکثرون حبّاً لرحمتک من الغیظ! 
4)   اللّھمَّ! ال ییأس العباد الّذین یحبّون رحمتک أکثر من غضبک أمام وساوس الّشیطان! 

 
28.   عیّن األصّح و األدّق في الجواب للترجمة :

 «الطغاة المغول غزوا إیران و قتلوا آالفاً من أھالیھا و خّربوا مدنھا و نھبوا أموال النّاس!» : گردن کشان مغول .................. 
1) به ایران هجوم آوردند و هزاران (نفر) از ساکنان آن را کشتند و شهرهایش را ویران کردند و اموال مردم را غارت نمودند!

2) ایران را اشغال نمودند و هزاران (نفر) را به قتل رساندند و شهرها را خراب کردند و دارایی مردم را به یغما بردند!
3) بعد از هجوم به ایران هزاران (نفر) از اهالی آن جا را کشتندد و سپس شهرها را ویران و اموال مردم را غارت نمودند!

4) با طغیانگري ایران را گرفتند و هزاران (نفر) از اهالی آن را کشتند و شهرهایش را خراب کرده و اموال مردم را دزدیدند!

 
29.   عیّن األصّح و األدّق في الجواب للتعریب: 

«بهار آمده است تا از لبخند شکوفه هاي رنگارنگ و بوي خوشی که از دهانشان پخش می شود، بهره مند شویم!»:
1)  قد أتی الّربیع لنتمتّع بتبّسم األزھار المتلّونة و رائحٍة طیّبٍة تفوح من فمھا! 

2)  قد جاء الّربیع فعلینا أن نستفید من تبّسم األزھار المتلّونة و انتشار رائحتھا الطیّبة!
3)  الّربیع َوَردَ ِلنَتَفع من تبّسم األزھار المتلّون و الرائحة الطیّبة الّتي تنتشر من فمھا!

4)  الّربیع أتی فلنتمتّع بالتبّسم األزھار المتلّونة و عطر طیّب یفوح منھا!

30.  عیّن الخطأ في األجوبة للترجمة :
1)  کان أبی ال یترک صالة أّول الوقت أبداً،:  پدرم ھرگز نماز اول وقت را ترک نمی کرد

2)  و یقول لنا دائماً إنّھا من وصایا النبّی (ص)  : و ھمواره بھ ما می گفت کھ آن از توصیھ ھای پیامبر (ص) است،
3)  و قد قیل عن الّصالة: حافِظوا علی الّصالة و تقّربوا بھا  : و در مورد نمار گفتھ شده: نماز را نگاه دارید و بوسیلھ ی آن تقّرب بجویید،

4)  فاعلم أّن کّل شیء من عملک تبع لصالتک!  : پس می دانی کھ ھر چیزی از اعمال تو در گرو نماز است!

31.  عیِّن اسم المفعول في األجوبة التالیة:
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ٍد و آل محّمٍد! 1)  یا دافع النقم صّل علی محمَّ
2)  إرکعوا و اسجدوا و أعبدوا ربَّکم!

3)  «فا� خیٌر حافظا و ھو أرحُم الّراحمین»
4)  ھو سافر إلی مکان قریب و یرجع بعد قلیل!

32.  «عیِّن اسم المکان الّذی مفردهُ علی وزن «َمفِعل»:
4) َمکاِتب3) َمداِرس2) َمناِزل1) َمطاِعم

 
33.  عیِّن الخطأ حسَب الَحقیقِة: 

2)  بُِعَث األنبیاُء للتخفیِض من ُعیوِب اإلنساِن! 1)  ھذه حکمةٌ نافِعةٌ: بِئَس الَجلیس الِکتاب! 

 
4)  سوَرةُ البقَرةِ أکبَُر سوَرةٍ فی القُرآِن! 3)  إن هللاَ قد حرَم الکسَب ِمن الَحراِم! 

34.  عیّن الّصحیح عن باب فعلَیِن «َسیَستَمعوَن – تََجسَّسَن»:

 
1)  افتعال – تفعُّل  

 
2)  استفعال – تفعُّل  

 
4)  استفعال – تفعیل 3)  افتعال – تفعیل 

35.  عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة:

 
عیّن «جمعاً مکّسراً» لیس فاعالً:

 
2)  ألََّف العُلَماُء رساالٍت في مجاِل التّعلیِم و التّربیِة! 1)  إذا َملََک اْألَراذُل َھلََک األفاضُل! 

 
4)  تَْبدَأُ األسعاُر ِمْن َخمسٍة و سبعیَن ألف توماٍن! 3)  أََحبُّ عباِد هللاِ إلی هللاِ أنفعُھم ِلعباِده! 

 
36.  عیِّن عبارةً ما جاَءت فیھا أداة الشَّرِط: 

 
1)  یَقوُل الباحثوَن: فَإذا َوقََف َطیٌر َعلَی اْلَحیَِّة تَصیدُهُ.  

 
: «َوَجْدَت رائَِحةَ اْلُمِد إْن َشَمْمَت ُرفاتی».  2)  قد آنَشدَ َسعدّی الّشیرازیُّ

3)  «َو َما ِمْن دَابٍَّة فِی األْرِض َو ال َطائٍِر یَِطیُر بَِجنَاَحْیِھ إّال اَُمٌم أمثَالَُکْم» 
4)  َمْن یَتَفَکَّْر فی َخْلِق هللاِ یُشاِھْد قُْدَرةَ هللاِ. 

 
37.  عیّن «َمن» یکون فاعالً: 

1)  َسَحَب تیّاُر الماِء من کان علَی سطح الماء إلی األعماق! 

 
2)  یستطیُع الدّلفین أن یُنقذَ من یُمکن غرقُھ! 

 
3)  یُؤدّی دوراً ُمھّماً من یفھُم الحقائَق ُکلّھا! 

4)  َطلَبنا من المعلِّم إخراَج من الیحترُم حقوَق اآلخریَن! 

 
38.  عیّن الّصحیح َحَسَب الحقیقة و الواقعِ: 

2)  التّعنُّت طرُح سؤاٍل صعٍب بھدِف التکبّر علی اآلخریَن! 1)  التنابُز باأللقاِب» تسمیةٌ األخریَن بأسماء قبیحة! 

 
4)  شّر النّاس َمن یَعتقدُ األمانةَ و یَجتنُب الخیانةَ! 3)  العاِلم حیٌّ قبَل موتِھ فقط! 

 
39.  عیّن الّصحیَح فی المحّل اإلعرابی للکلمات الّتی تحتھا خّط: 

 
1)  تَنصُحـنا اآلیة األولی و تقوُل: ال تعیبوا اآلَخریَن! (فاعل - مفعول) 

ریَن سورة الُحُجرات بسورة األخالق! (فاعل - مجرور بحرف جر)  2)  قد سّمی بعض المفّسِ

 
3)  الغیبةُ من أھّمِ أسباِب عدِم التواصیل بین النّاس! (مبتدأ - خبر) 

4)  قد منْعـنا أصدقاءنا من السعِی لمعرفِة أسراِر اآلَخریَن! (فاعل - مفعول) 

40.  «خیُر األموِر أوسُطھا!» عیِّن المناسَب للمفھوِم: 

 
 خشت اوّل چون نَهد معمار کج

 
1)  تا ثریّا می رود دیوار کج

2)  رهرو آنست که آهسته و پیوسته َرَود رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته َرَود
 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 

 
3)  با دوستان مرّوت، با دشمنان مدارا

 
 هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد 

 
4)  خداش در همه حال از بال نگه دارد

41.  امام کاظم(ع) خطاب به شاگرد برجسته ي خود هشام بن حکم می فرماید : «رتبه ي کسی در دنیا و آخرت باالتر است
که .................. و بهتر پذیرفتن پیام الهی معلول .................. است.»
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1) عقلش کامل تر است - برخورداري از معرفت برتر
2) عقلش کامل تر است - برتري مرتبه ي انسان در دنیا و آخرت

3) معتقد به حجت ظاهر و باطن باشد – برتري مرتبه ي انسان در دنیا و آخرت
4) معتقد به حجت ظاهر و باطن باشد – برخورداري از معرفت برتر

42. علّت فراموشی تدریجی تعالیم انبیاي الهی در میان مردم و جوامع گذشته چه چیزي بود؟
1) از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبران پیشین

2) ایستادگی رهبران دینی به جهت حفظ مقام و موقعیّت و منافع خود در برابر پیامبران
3) رشد تدریجی سطح فکر و اندیشه و امور مربوط به آن در جوامع و اقوام

4) ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ي کتابت
43. احساسات شخصی به این دلیل پاسخ گوي نیازهاي برتر انسان ها نیست که ..................

1) احساسات شخصی گوناگون است.
2) نیازهاي برتر از احساسات و سالیق باالترند.

3) نیازهاي برتر همراه با دل مشغولی ودرد تعالی است.
4) هر نیازي راه پاسخ گویی خاص خود را دارد.

44. قرآن منشاء اصلی اختالف و چند دینی را .................. می داند که به  خاطر .................. دست به انکار پیامبر جدید زدند.

 
1) رهبران دینی - حفظ مقام و ثروت

 
2) رهبران دینی - مخالفت با دعوت الهی

 
3) رهبران یهودي - حفظ مقام و ثروت

 
4) رهبران یهودي - مخالفت با دعوت الهی

45. کدام سؤال در حیطۀ نیاز «درك آیندة خویش» مطرح نیست؟

 
1) انسان باید چگونه در دنیا زندگی کند؟

2) نحوة زندگی انسان پس از مرگ چگونه است؟

 
3) زاد وتوشۀ سفر به آخرت چیست؟

 
4) خوشبختی انسان در سراي آخرت در گرو انجام چه کارهایی است؟

46. در صورتی که انسان هدف حقیقی زندگی اش را درست بشناسد، .................. و در غیر این صورت .................. .
1) می تواند با اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن نماید ـ عمر خود را از دست می دهد.

2) به هدف برتري که خداوند در خلقت او قرار داده است می رسد ـ از زندگی دنیوي برخوردار نمی شود.
3) خداوند همۀ سرمایه هاي مادي و معنوي را به او عطا می نماید ـ به مکاتب بشري اعتماد می کند.

4) می تواند از همۀ سرمایه هایی که خدا به او داده است به خوبی بهرهمند شود ـ آرامش خود را از دست می دهد.

47. ححدیث نبوي  «انّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم النّاس علی قدر عقولھم»   بیانگر کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد است؟

 
1) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

 
2) حفظ قرآن کریم از تحریف

 
3) رشد تدریجی سطح فکر مردم

 
4) استمرار و پیوستگی در دعوت

48. برآوردن نیاز هاي هدایتی با تفکر در برنامۀ ارسال شده از سوي خداوند، نشان از کدام عامل ختم نبوت دارد؟

 
1) حفظ قرآن کریم از تحریف

 
2) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

3) وجود امام معصوم علیه السالم پس از پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و اله و سلَّم
4) آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل
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49. اگر دربارة موضوعاتی مانند «الزمۀ استقرار و ماندگاري یک دعوت» و «علت فراموشی تعالیم انبیاء» پرسیده شود، به ترتیب چه

 
پاسخی باید داد؟

 
1) تبلیغ مستمر - عدم توسعۀ کتابت

2) تبلیغ تدریجی و رشد سطح درك مردم - عدم توسعۀ کتابت

 
3) تبلیغ مستمر - گریز از اطاعت انبیاء

 
4) تبلیغ تدریجی و رشد سطح درك مردم - گریز از اطاعت انبیاء

سوِل اِذَا دَعاُکم ِلما یُحییُکم» مفهوم می گردد که: .................. . 50. از دقت در آیۀ شریفۀ «یا اَیَُّھا الِِّذیَن آَمنُوا استَِجیبوا ِ�ِ َو ِللرَّ

 
1) دین، زندگی بخش و مایۀ حیات انسان است.

 
2) مخاطب دعوت خدا و رسول، فطرت الهی انسان است.

 
3) مخاطب دعوت خدا و رسول، زندگانند و نه مردگان

4) دین، مظاهر حیات را ارج می نهد و به آن تشویق می کند.
51. احساسات شخصی و سلیقه اي، به این دلیل پاسخ گوي نیازهاي برتر انسان نیست که .................. 

1) احساسات و سالیق، متغیّر و مبتّدل اند.
2) هر نیازي راه پاسخ گویی خاّص خود را می طلبد.

3) آن گونه از نیازها، فراتر از احساسات و سالیق اند.

 
4) نیازهاي برتر، همراه با دل مشغولی و دغدغه هستند.

 
ریَن و ُمنِذرین ...» این است که:  52. مفهوم ایۀ شریفۀ «ُرُسالً مبّشِ

 
1) عزت و حکمت خداوندي پاسخ گوي نیاز انسان به نبوت است.

2) عّزت و حکمت خالق، اتمام حجت بر انسان را با ارسال رسوالن رقم می زند.

 
3) نبّوت برطرف کنندة نقص مطلق دانش بشري در راه یابی او به هدف زندگی است.

4) پیامبران با بشارت و هشدار، چراغ هدایت الهی را در راه انسان پرفروغ قرار می دهند.

53. آیۀ شریفۀ «أحّل هللا البیع َو حّرم الّربا» مرتبط با کدام یک از عوامل ختم نبوت است؟ 
1) آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی

 
2) حفظ قرآن کریم از تحریف

3) وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص)

 
4) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

54. به ترتیب هریک از مفاهیم «ظهور عالمان و دانشمندان» و «عدم کمبود جامعه از جهت رهبري و هدایت» ثمرة کدامیک از عوامل

 
ختم نبوت است؟ 

 
1) نیازهاي ثابت و متغیر - اختیارات حاکم اسالمی

 
2) نیاز ثابت و متغیر - وجود امام معصوم پس از پیامبر

 
3) آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ زندگی - اختیارات حاکم اسالمی

 
4) آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ زندگی - وجود امام معصوم پس از پیامبر

 
55. علت اختالف اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) در دین چیست و دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟

 
1)  «بغیاً بینھم» - «ان الدین عند هللا االسالم» 

 
2)  «ملھ ابیکم ابراھیم» - «ان الدین عندهللا االسالم» 

 
3)  «بغیاً بینھم» - «ولکن حنیفاً مسلماً» 

 
4)  «ملھ ابیکم ابراھیم» - «و لکن حنیفاً مسلماً» 

56. با توجه به آیۀ شریفۀ  «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات...» خداوند پس از دعوت همگانی به سوي

 
حق چه موضوعی را توصیه می کند و «سوگند خداوند به زمان» به تبع چیست؟

 
1) نجات انسان از خسران عظیم - ناتوانی انسان از ادراك برنامۀ صحیح

 
2) استقامت در برابر موانع ممکن - ناتوانی انسان از ادراك برنامۀ صحیح

 
3) نجات انسان از خسران عظیم - اهمیت و ارزشمندي سرمایه و دستمایۀ عمر

4) استقامت در برابر موانع ممکن - اهمیت و ارزشمندي سرمایه و دستمایۀ عمر
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57. اگر بگوییم «اکنون که خداوند پیامبران را براي هدایت انسان فرستاده است، کسی نمی تواند در قیامت دستاویز و دلیلی داشته
باشد» پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟

1)  «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملو الصالحات» 

 
2)  «رسالً مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی هللا حجھ» 

3)  «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معھم الکتاب و الحکمھ» 

 
4)  «اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» 

58. بیت «از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم»، به ترتیب یادآور کدام یک از نیاز هاي برتر انسان

 
است؟

1) کشف راه درست زندگی - شناخت هدف زندگی
2) شناخت هدف زندگی - شناخت هدف زندگی

3) کشف راه درست زندگی - درك آیندة خویش
4) شناخت هدف زندگی - درك آیندة خویش

59. به چه علت دغدغۀ چگونه زیستن، دغدغه اي جدي است و کدام آیۀ شریفه به آن پاسخ می دهد؟

 
ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر»  1) انسان فقط یک بار زندگی را تجربه می کند -  «و العصر إِنَّ اْإلِ

 
اِلَحاِت»  2) انسان فقط یک بار زندگی را تجربه می کند -  «إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 
اِلَحاِت»  3) انسان می خواهد بداند براي چه زندگی می کند؟ -  «إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 
ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر»  4) انسان می خواهد بداند براي چه زندگی می کند؟ -  «و العصر إِنَّ اْإلِ

60. نتیجۀ اینکه انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر مخلوقات جدا می کند چیست و نحوة دست یابی انسان به پاسخ سؤال هاي
اساس اش چگونه است؟

2) تفاوت در ابعاد آفرینش او - کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی1) تفاوت در شیوة هدایت او- تقدم وحی بر عقل
4) تفاوت در شیوة هدایت او- کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی3) تفاوت در ابعاد آفرینش او - تقدم وحی بر عقل

61. We need to do more to improve living conditions of the poorer members of our  ..................
1) custom 2)  culture 3) range 4)  society

62. I was so tired after the exam that I  ..................  not to attend the party after all .
1) forgot 2) decided 3) mentioned 4) mentioned

63. Choose the word that is different.
1)  however 2)  in addition 3) furthermore 4)  besides

64. As the speakers of endangered languages grow old and die, their languages will  ..................  , too.
1) disappear 2) disable 3) grow 4) develop

65. More than 20 percent of the population had German as their  ..................  , but they all spoke English
fluently.

1) foreign language 2) foreign tongue 3) mother language 4) mother tongue

66. Members can  ..................  up to ten books from the library at any one time.
1) borrow 2) improve 3) escape 4) prefer

67. I eat .................. boiled egg every morning.
1) a 2) an 3) a few 4) a little

68. Don't put  ..................  salt in the soup.
1) a few 2) many 3)  too much 4) too many

69. Give me a  ..................  of coke with the pizza.
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1) can 2) jar 3) bunch 4) pinch

70. My mother usually uses  ..................  to prepare  ..................  . 
1) butter / cakes 2) butters / cake 3) butter/ cake 4) butters / cakes

71. There are more than two  ..................  languages in Africa and about thirteen  ..................  ..................  in
Oceania.

1) thousand / hundred 2) thousands / hundreds
3) thousand / hundreds 4) thousands / hundred

72. Very  ..................  people flew to the region just because of terrorist activities.
1) a few 2) few 3) little 4) a little

73. There were  ..................  people on the beach, so we weren't completely alone.
1) a few 2) very little 3) only a little 4) fewer

74. There are no empty seats on this flight, but there are  ..................  available on the next one.
1) a few 2) few 3) little 4) a little

75. people speak Arabic in some .................. of Iran.
1) continents 2) regions 3) centuries 4) languages

76. I don't have more .................. in teaching people than you.
 1) absolute 2) native 3) experience 4) range

77. The museum had .................. visitors this summer.
 1) a little

 
2) a lot

 
3) much 4) many

78. Which stress pattern is correct? (  strong stress –  weak stress)

1) 2) 3) 4)

79. If you give up playing video games, you can spend more time on studying. The underlined word is closest
in meaning to: .................. 

1) continue 2) enjoy 3) quit 4) live
80. Why are you so nervous? Drink a glass of cool water to keep .................. 

1) quiet 2) calm 3) emotional 4) recent

∙ ∙

∙
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وقت : 150   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 120نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ریاضی تجربی (پایھ یازدھم):2.زمین شناسی (پایھ یازدھم):3.زیست یازدھم (97-96) ویژه کنکور 98:4.فیزیک یازدھم (رشتھ

تجربی):5.شیمی یازدھم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا
افشار

81. دسته خطوطی که از نقطه ي   می گذرند کدامشان بر خط  عمود است؟
 (1 (2 (3 (4

82. اگر در معادله ي درجه ي دوم  ، حاصل ضرب ریشه ها از مجموع ریشه ها،  واحد کمتر باشد، مجموع
مربعات ریشه ها چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4

83. اگر قدر مطلق تفاضل ریشه هاي تابع   برابر  باشد، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟

2) کم  ترین مقدار تابع  است.1) بیش ترین مقدار تابع  است.

4) کم  ترین مقدار تابع  است.3) بیش ترین مقدار تابع  است. 

84. معادالت سه ضلع مثلثی به صورت    و  و   است طول ارتفاع   
کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

85. معادالت دو ضلع یک متوازي االضالع   و   می باشند اگر یک رأس آن، نقطه ي  باشد محل
برخورد قطرهاي آن از مبدأ مختصات به کدام فاصله است؟

 (1 (2 (3 (4

86. اگر   و   معادالت اضالع یک مستطیل باشند، اندازه ي قطر این مستطیل کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

87. دسته خطوط   از نقطه ي ثابتی می گذرند. فاصله ي این نقطه از مبدأ مختصات کدام
است؟

 (1 (2 (3 (4

، دو واحد کم تر باشد،  ، از مربع معکوس ریشه هاي معادله ي  88. اگر ریشه هاي معادله ي 
کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

ها را در دو نقطه ي متمایز با طول مثبت قطع کند، راس سهمی به ازاي ، محور  89. اگر نمودار سهمی 
ها قرار دارد؟ ، زیر محور  کدام مقادیر 

 (1 (2 (3 (4

90. مجموع ریشه هاي معادله ي  کدام گزینه است؟

 (1 (2 (3 (4
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91. نقطه ي  روي خط  از دو نقطه ي  و  به یک فاصله می باشد.  کدام

 
است؟
 (1 (2 (3 (4

 
92. خط  از وسط پاره  عبور می نماید اگر   و  باشد،  کدامست؟

 (1 (2 (3 (4

 
،  و  رئوس یک مثلث هستند. مساحت این مثلث چقدر است؟ 93. نقاط  

 (1 (2 (3 (4

94. در نقطۀ  و  از یکدیگر  سانتی متر فاصله دارند، چه تعداد مثلث مانند  می توان ساخت که در آن ها ارتفاع و میانه گذرا

 
از رأس  بر هم منطبق باشند؟

 
1) فقط یک

 
4) بی شمار3) هیچ2) فقط دو

95. معادلۀ   داراي چند ریشۀ حقیقی است؟

4) صفر3) 2) 1) 
96. اگر خطوط   و   معادلۀ دو ضلع یک مستطیل و نقطۀ   یکی از رئوس آن باشد، مساحت

این مستطیل چقدر است؟

 (1 (2 (3 (4

،  و  در همان صفحه به  ، 97. همواره چند نقطه در صفحه می تواند وجود داشته باشد به طوري که فاصلۀ آن ها از نقاط متمایز 

 
یک اندازه باشد؟

4) صفر یا یک3) بی نهایت2) 1) 

98. شکل روبه رو نمودار تابع  است. مقدار  کدام است؟
 (1 (2
 (3 (4

99. عمودمنصف پاره خط  که  و  است، محور  ها را در نقطه اي با کدام طول قطع می کند؟
 (1 (2 (3 (4

100. اگر نقاط برخورد تابع  با محورهاي مختصات رئوس یک مثلث باشند، مساحت مثلث مورد نظر

 
کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

101.   کربن رادیواکتیو موجود در سلولزهاي یک کندوي عسل فسیل شده، هنوز باقی است. از زمان ساخت این کندوي عسل

حدود چند سال می گذرد؟
 (1 (2 (3 (4

102. کدام دانشمند اولین بار گردش غرب به شرق سیارات را بیان کرد؟
4) کوپرنیک3) کپلر2) براهه1) بطلمیوس

My = x+ 1A(−3, +1)B(0, −1)4(x +y )2
M

2
M

15243410
2my = (m+ 1)x− 3ABA(0, 5)B(4, −1)m
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2
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1
2
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سال باشد، فاصله ي آن سیاره تا خورشید کدام است؟ 103. اگر زمان چرخش سیاره اي به دور خورشید 
میلیون کیلومتر واحد نجومی1)  میلیون کیلومتر2)  4) یک سال نوري3) 

104. در شکل زیر، مساحت مشخص شده، نشان دهنده ي کدام ماه خورشیدي در نیمکره ي جنوبی می باشد؟ 
2) سومین ماه رمضان1) دومین ماه تابستان
4) دومین ماه پاییز3) دومین ماه زمستان

105. کدام عبارت، از تصورات کوپرنیک، در رابطه با فرضیه ي خورشید مرکزي است؟
1) سرعت زمین به هنگام گردش به دور خورشید متغیر است.

2) فاصله ي زمین تا خورشید همیشه ثابت است.
3) زمین همراه با پنج سیاره دیگر در یک مدار به دور خورشید می چرخند.

4) همه ي اجزاي منظومه شمسی در مدارهاي بیضی شکل به دور خورشید گردش می کنند.
106. از بین ایزوتوپ هایی که در عمر سنجی کاربرد دارند، کدام تبدیل هرگز صورت نمی گیرد؟

 (1 (2 (3 (4
107. با توجه به شکل قانون دوم کپلر، سرعت زمین در کدام محل بیشتر است؟ 

 (1 (2
 (3 (4

 
108. در تاریخ تکوین زمین، قبل از زندگی موجودات، ترتیب تشکیل در کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی عنوان شده است؟

 
1) هوا کره ـ سنگ کره ـ آب کره ـ زیست کره

 
2) آب کره ـ هوا کره ـ سنگ کره ـ زیست کره

 
3) سنگ کره ـ هوا کره ـ آب کره ـ زیست کره

 
4) هوا کره ـ آب کره ـ سنگ کره ـ زیست کره

109. کدام گزینه ترتیب درستی از آفرینش زمین را نمایش می دهد؟

 
1) ظهور جانداران پیچیده ـ ظهور جانداران ساده

 
2) انقراض دایناسورها ـ انقراض خزندگان

4) پیدایش: سنگ کره ـ هواکره ـ آب کره3) پیدایش: سنگ کره ـ آب کره ـ هوا کره

 
110. توده اي تشکیل شده از گاز، غبار میلیاردها جرم آسمانی .................. 

1) تحت تأثیر نیروهاي متقابل کنار هم جمع شده اند.

 
2) مارپیچی شکل است و منظومۀ شمسی در یکی از بازوهاي آن قرار دارد.

 
3) از طریق یک انفجار به وجود آمده است.

4) مجموعه هایی به نام سحابی را ایجاد می کند.
111. در محل دور شدن دو ورقۀ سنگ کره از یکدیگر، کدام یک از وقایع زیر رخ می دهد؟

 
1) چین خوردگی رسوبات و ایجاد کوه

 
2) انبساط کلی پوستۀ زمین

3) گسترش بستر اقیانوس ها
 
4) کوچک تر شدن بستر اقیانوس

 
112. سیلورین و کربونیفر .................. متعلق به .................. هستند.

 
1) دوران - ائون فانروزوییک 

 
2) دوره - دورة سنوزوییک

 
3) دوره  - دوران پالئوزوییک

 
4) ائون - دوران مزوزوییک

27
1509450

→ PU235 b206R → Sb87 r87→ AK40 r40→C14 N14

AD

CE



 

+

+ ++
+
+
+
+
+

+

F E
D
C

B

A
G

x

صفحه 4

113. کدام یک از موارد زیر یک کانی به حساب می آید؟

 
1) کلسیم چون طبیعی است.

 
2) سیلسیم چون ترکیب شیمیایی نسبتًا ثابتی دارد.

 
3) آندزیت چون جامد است.

 
4) کالکوپیریت چون متبلور است.

 
114. گالن و پیریت به ترتیب کدام ترتیب از سرب هستند؟

 
1) سولفید - سولفات

 
2) سولفات - سولفات

 
3) سولفید - سولفید

 
4) سیلیکات - کربنات

 
115. گاز نیتروژن می تواند حاصل تخریب کدام عنصر ناپایدار باشد؟

3) توریم 2) آرگون 1) سرب 
 
4) کربن  

116. در شکل مقابل ترتیب وقوع پدیده ها کدام است؟ 
1) رسوب  تا  ، ، ، رسوب  ، 

2)  تا  ،  ،  ، فرسایش،  ، 

 
، رسوبگذاري مجدد ، 3)  فرسایش  تا  ،  ،  ، فرسایش،  ، 

، فرسایش  ،  ،  ،  ، ، رسوبگذاري  تا  4) فرسایش رسوبات 

117. کدام پدیده، سن نسبی بیشتري از بقیه دارد؟
2) پیدایش اولین گیاه گلدار1) پیدایش اولین دوزیست

 
4) پیدایش نخستین ماهی زره دار3) پیدایش پرندگان

 
118. در ترکیب کدام کانی اکسیژن وجود ندارد؟

4) آپاتیت3) بوکسیت2) مگنتیت1) گالن

 
119. نفت و گاز با حفاري چاه هاي .................. در سنگ .................. استخراج می شود.

4) کم عمق، مادر3) کم عمق، مخزن2) عمیق، منشأ1) عمیق، مخزن
120. فراوان ترین کانی هاي پوستۀ زمین از لحاظ درصد وزنی کدام اند؟

4) آمفیبول ها3) فلدسپارها2) پیروکسن ها1) میکا
121. جهت هدایت پیام عصبی در بدن در یک نورون کدام است؟

2) از آکسون به دندریت1) از آکسون به جسم سلولی
4) از جسم سلولی به دندریت3) از دندریت به جسم سلولی

122. در ..................، مغز نقشی ندارد.
1) در افزایش انقباض ماهیچهي حلقوي روده

2) ترشحات غدد معده بعد از خوردن غذا

 
3) استراحت ماهیچهي سه سر بازو در انعکاس عقب کشیدن دست

4) افزایش تعداد ضربان قلب در فعالیتهاي ورزشی
123. دستگاه عصبی خودمختار، روي حرکات کدام ماهیچه، کمترین کنترل را دارد؟

1) دیوارهي روده
 
4)  میوکارد3) سیاهرگ گردن2) دو سر بازو
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124. کدام یک از جمالت زیر درست نیست؟
1) ناقل هاي عصبی در جسم سلولی نورونها ساخته میشود.

2) ناقل هاي عصبی پس از عبور از فضاي سیناپسی به سلولهاي پس سیناپسی مجاور میرسند.
3) هورمونها از سلول هاي درونریز مستقیمًا به خون میریزند.

4) اپینفرین هم نقش هورمون دارد و هم میتواند نوعی انتقالدهندهي عصبی باشد.
125. نداشتن منفذ براي عبور موادي که در سوخت و ساز سلول هاي مغزي نقشی ندارند، کدام را تبدیل به سد خونی ـ مغزي کرده

است؟ (با تغییر)
4) بافت سنگفرشی تک الیه اي3) بافت سنگفرشی چندالیه اي2) غشاي نورونها1) سلولهاي نوروگلیا

126. دستگاه عصبی محیطی انسان به طور معمول چند عصب دارد؟
 (1 (2 (3 (4

127. .................. جزو اعمال ساقه ي مغز نیست.
4) تنظیم عمل تنفس3) کنترل عمل استفراغ2) تقویت پیام هاي حسی1) تنظیم ضربان قلب

128. بین پایانه ي آکسون نورون هاي .................. با ..................، سیناپس برقرار نمی شود.
2) حسی - نورون رابط1) رابط - نورون حرکتی

4) حسی - سلول غیرعصبی3) حرکتی - سلول غیرعصبی

 
129. کدام نمی تواند جمله ي زیر را به درستی تکمیل کند؟

 
« ..................، واجد جسم سلولی نورون، در .................. خود است.»

2) انسان - دستگاه عصبی محیطی1) ملخ - طناب عصبی

 
4) پالناریا - طناب عصبی3) هیدر - شبکه ي عصبی 

 
130. در یک سیناپس .................. 

1) با عبور ناقلهاي عصبی از کانالهاي سدیمی، نورون پس سیناپسی تحریک میشود.
2) گیرندهي ناقلهاي عصبی میتوانند بخشی از کانالهاي دریچهدار باشند.

3) یک ناقل عصبی همیشه پتانسیل الکتریکی سلول پس سیناپسی را افزایش میدهد.
4) هر وزیکول متصل به غشاي پایانهي آکسون چند نوع ناقل عصبی آزاد میکنند.

131. کدام یک جمله ي مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟  " با رسیدن پتانسیل عمل به پایانهي آکسون  .................. "
1) محصول تنفس یاخته اي در سلول کم می شود.

2) غشاي ریزکیسه با سلول پیش سیناپسی ادغام می شود.
3) کانالهاي یونی در سلول پیش سیناپسی باز نمیشوند.

4) ناقلهاي عصبی به درون مایع بین بافتی آزاد میشوند.
132. شکل مقابل پتانسیل عمل را در یک رشته عصبی نشان می دهد، در صورتی که این رشته .................. (با تغییر)

1) آکسون باشد، جسم سلولی نورون سمت    قرار دارد.
2) آکسون باشد، هدایت پیام به سمت  ادامه می یابد.

3) دندریت باشد، هدایت پیام به سمت  می رود.
4) دندریت باشد، جسم سلولی نورون سمت  قرار دارد.

133. در یک فرد سالم، ..................
1) بخش رنگین جلوي چشم، فاقد سلولهاي منقبض شونده است.

2) ماهیچههاي موجود در مردمک، مسئول تغییر قطر مردمک میباشند.
3) حساسیت سلولهاي استوانهاي شبکیه نسبت به نور، بسیار زیاد است.

4) بین شدت نور و تحریک گیرندههاي مخروطی، رابطهي عکس وجود دارد.

12314386

A

A

B

B
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134. ماهیچهي عنبیه، تحت تأثیر اعصاب .................. است و باعث تغییر قطر .................. میشود.
2) پاراسمپاتیک، مردمک1) سمپاتیک، عدسی

4) پاراسمپاتیک و سمپاتیک، مردمک3) سمپاتیک و پاراسمپاتیک، عدسی
135. نوري که به چشم میرسد پس از عبور از قرنیه، بالفاصله وارد کدام بخش میشود؟

4)  زجاجیه3) زاللیه2) مردمک1) عدسی
136. کدام ماهیچه، نقش اصلی را در تنظیم قطر مردمک ایفا می کند؟

 
4) مخطط عنبیه3) مخطط مژکی2) صاف عنبیه1) صاف مژگانی

137. الیۀ رنگین چشم در انسان هاي مختلف، ماهیچههایی با سلول .................. دارد که تحت کنترل اعصاب .................. هستند.
2) استوانهاي شکل - خود مختار1) دوکی شکل - خود مختار

4) استوانهاي شکل - پیکري3) دوکی شکل - پیکري
138. خط جانبی در ماهیها ..................

1) حاوي گیرندههاي مکانیکی است که نسبت به دماي آب بسیار حساس هستند.

2) تنها قادر به تشخیص امواج حاصل از حرکت اجسام غیر زنده، درون آب است.
3) ساختارهاي متعددي دارد که هر کدام داراي سلولهاي تاژکدار مخصوصی است.

4) کانالی در زیر پوست جانور است که سوراخهاي متعددي به محیط بیرون دارد.

 
139. کدام عبارت در مورد انسان نادرست است؟

1) در دیوارة برخی از رگ هاي خونی، گیرندة دمایی وجود دارد.
2) جسم سلولی نورون حسی، در ریشۀ پشتی نخاع قرار دارد.

3) با تحریک مژكهاي سلول گیرنده، پیام عصبی در گوش تولید می شود.
4) ناقلهاي عصبی، هدایت پیام چشایی را به نورون حسی ، برعهده دارند.

 
140. هر جانداري با .................. قطعًا ..................  (با تغییر) 
1) دستگاه تنفس  نایدیسی - در زیر قرنیۀ خود، عدسی دارد.

2) دستگاه عصبی محیطی و مرکزي - فاقد همولنف است.

 
3) عدد کروموزومی  - ژن هاي کامًال مشابه دارند.

4) اسکلت خارجی - فاقد توانایی کسب انرژي از مواد گیاهی است.

 
141. کدام یک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

1) هر جوانۀ چشایی، سلول هاي عصبی تشکیل شده است.
2) سلول هاي گیرندة مکانیکی در خط جانبی ماهی از مژك هایی با اندازة نا برابر تشکیل شده اند.

3) عدسی به طور مستقیم به ماهیچۀ مژکی متصل شده است.
4) در خارجی ترین الیۀ چشم انسان، بخش رنگین وجود دارد.

 
142. یاخته هاي عصبی حسی .................. یاخته هاي عصبی حرکتی .................. 

1) همانند - پیام را به مغز و نخاع می آورند.

 
2) همانند - می توانند با یاخته هاي پشتیبان عایق شوند.

 
3) برخالف - با پایانه ي آکسون یاخته ي عصبی رابط، همایه دارند.

 
4) برخالف - می توانند دندریت منشعب داشته باشند.

2n = 46
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143. چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کنند؟ « نمی توان گفت در .................. وجود دارد. » 

 
الف) عصب نخاعی، همانند ریشه ي پشتی آن ، هسته ي یاخته

 
ب) ریشه پشتی عصبی نخاعی، همانند ریشه شکمی آن، هسته ي یاخته

 
ج) ریشه شکمی عصب نخاعی، برخالف عصب نخاعی، جسم یاخته  اي

د) ریشه پشتی عصب نخاعی، برخالف عصب نخاعی، جسم یاخته اي
 (1 (2 (3 (4

 
144. کدام عبارت در مورد گیرنده هاي حواس پیکري نادرست است؟

 
1) در نوعی گیرندة حسی پوست با انتهاي دندریت آزاد، می تواند سازش ایجاد نشود.

 
2) گیرندة دمایی در دیوارة بزرگ سیاهرگ زیرین جزء گیرنده هاي حسی پیکري است.

 
3) انتهاي دندریت گیرندة فشار در پوست توسط بافت پوششی چند الیه اي پوشانده شده است.

 
4) این گیرنده ها می توانند اطالعات حسی را به دستگاه عصبی مرکزي ارسال کنند.

 
145. بخش پیکري .................. بخش خود مختار .................. . (با تغییر)

 
1) همانند - می تواند به یاخته هاي داراي خطوط تیره و روشن پیام رسانی کند..

 
2) همانند - همیشه فعال است.

 
3) برخالف - همیشه ارادي است.

 
4) برخالف - می تواند از یاخته هاي حسی تشکیل شده باشد.

146. کدامیک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟
1) یاخته هاي مردمک با مایع زاللیه در تماس می  باشند.

2) گیرنده هاي درد در پاسخ به محرك ثابت پیام عصبی ارسال نمی کنند.
3) همۀ آکسون هاي عصب بینایی چشم راست به نیم کرة چپ مخ می روند.

4) دریچه اي در کف کوچکترین استخوان گوش میانی، باعث ارتعاش مایع درون بخش حلزونی می شود.

 
147. کانال هاي دریچه دار سدیمی .................. کانال هاي دریچه دار پتاسیمی .................. 

1) همانند - دریچه در سطح خارجی غشاء دارند.
2) برخالف - دریچه در سطح داخلی غشاء دارند.

3) همانند - در زمانی که اختالف پتانسیل بین دو سوي غشاء صفر است بسته هستند.
(4

همانند - زمانی که حداکثر اختالف پتانسیل بین دو سوي غشاء وجود دارد، بسته اند.

 
148. کانال هاي دریچه دار سدیمی .................. کانال هاي دریچه دار پتاسیمی .................. 

 
1) برخالف - در حین پتانسیل عمل زودتر باز می شوند و برخالف کانال هاي پتاسیمی،  پس از مدت کوتاهی بسته می شوند.

 
2) برخالف - در حین پتانسیل عمل زودتر باز می شوند اما همانند کانال هاي پتاسیمی فقط مدت کوتاهی باز هستند. 

3) همانند - داراي دریچه هاي در سطح سیتوپالسمی است.
4) همانند - باعث مثبت تر شدن خارج یاخته نسبت به داخل یاخته می شود

 
149. جملۀ درست کدام است؟

 
1) هیچ میکروبی، توانایی آسیب به مغز و نخاع را به دلیل الیه هاي محافظ دستگاه عصبی مرکزي ندارند.

2) میکروب وارد شده به بافت عصبی، توسط بیگانه خواري یاخته هاي عصبی که وظیفۀ دفاع را بر عهده دارند، از بین می روند.

 
3) در دستگاه عصبی، هیچ بیماري که عامل آن میکروب باشد نداریم.

 
4) میکروب وارد شده در بافت عصبی با بیگانه خواري یاخته هاي غیر عصبی می توانند از بین روند.

1234
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150. نقش هر گیرنده حسی  .................. 

 
1) دریافت اطالعات از محیط فرد است. 

 
2) دریافت و ارسال اطالعات به دستگاه عصبی مرکزي است. 

 
3) دریافت اثر محرك و تبدیل قطعی آن به پیام عصبی است. 

 
4) با دیگر انواع گیرنده هاي حسی یکسان است، ولی نوع محرکی که دریافت می کنند با هم متفاوت است. 

151. در شکل مقابل، میدان الکتریکی حاصل از دو بار الکتریکی نقطه اي نشان داده شده است. نوع بار الکتریکی A و B (به ترتیب از
راست به چپ) کدام است؟

2) مثبت - مثبت1) منفی - مثبت
4) مثبت - منفی3) منفی - مثبت

کدام  است؟ 152. مطابق شکل سه بار نقطه اي در رأس هاي مثلث متساوي االضالعی قرار دارند میدان برایند در نقطه 

 (1 (2

 (3 (4

153. در شکل روبه رو میدان حاصل از دو بار  و  در نقطه ي  برابر  است اگر بار  را کمی به نقطه  نزدیک
کنیم کدام گزینه الزامًا درست است؟

1) میدان در همان جهت زیاد می گردد.
2) میدان ابتدا صفر و سپس زیاد می گردد.

3) میدان صفر شده و سپس در جهت مخالف زیاد می گردد.
4) میدان رو به کاهش می گذارد اما جهت آن عوض نمی گردد.

154. یک ذره به جرم  گرم و بار الکتریکی  در یک میدان الکتریکی قائم ساکن است اگر جهت میدان از باال به طرف پایین
باشد اندازه ي میدان و نوع بار الکتریکی ذره کدام است؟

4)  و مثبت3)  و منفی2)  و مثبت1)  و منفی

155. در شکل زیر، برآیند میدان هاي الکتریکی حاصل از دو بار الکتریکی نقطه اي  و  در رأس سوم مثلث برابر با  است.

حاصل  کدام است؟

 (1 (2

 (3 (4

،  و  به ترتیب در فاصله ي  از یک دیگر ثابت شده اند. حاصل  چه  156. مطابق شکل زیر، سه بار الکتریکی نقطه اي 

مقدار باشد تا اندازه ي برآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار  برابر با اندازه ي برآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار  باشد؟

 (1 (2

 (3 (4
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157. مطابق شکل، سه بار ذره اي در کنار هم قرار دارند. اگر برآیند نیروهاي وارد بر بار   صفر و برآیند نیروهاي وارد بر بار  

برابر    باشد، برآیند نیروهاي وارد بر بار   کدام است؟ 

 (1

 (2

 (3

 
4) صفر

158. بار ذره اي مثبِت  و منفِی  مقابل هم قرار دارند و  است. می خواهیم بار  را در نقطه اي قرار دهیم که
برآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر آن صفر باشد. کدام گزینه محل تقریبی این ذره را به درستی نشان می دهد؟

 (1 (2

 (3 (4

159. دو بار الکتریکی نقطه اي  و  در فاصلۀ  سانتی متري از یکدیگر قرار دارند. بار الکتریکی نقطه اي 
را در چند سانتی متري بار  قرار دهیم، تا نیروي خالص وارد بر آن صفر باشد؟

 (1 (2 (3 (4
160. اندازة نیروي الکتریکی بین دو بار الکتریکی نقطه اي  و  که در فاصلۀ  از هم قرار دارند،

است. اگر یک بار  میکروکولنی را در فاصلۀ  و بین دو بار  و  روي خط واصل آن ها قرار دهیم، نیروي الکتریکی خالص

وارد بر آن چند نیوتون و در چه جهتی است؟ 

1)  و به طرف بار 
 

2)  و به طرف بار 

 
3)  و به طرف بار 

 
4)  و به طرف بار 

161. مطابق شکل خطوط میدان هاي الکتریکی ناشی از بارهاي الکتریکی  و  رسم شده است. بار  در فاصلۀ  از بار  قرار
دارد و به آن نیروي  وارد می شود. سپس بار  را در فاصلۀ  از بار  قرار می دهیم و به آن نیروي  وارد می شود. در نتیجه

بارهاي  و  .................. هستند و در محل بار  .................. است.

 
1) هم نام، 

2) ناهم نام، 

 
3) هم نام، 

4) ناهم نام، 

 
162. از هر نقطۀ اطراف یک جسم ساکن باردار ..................

1) فقط یک خط میدان الکتریکی می گذرد و میدان الکتریکی در آن نقطه بر آن خط عمود است.
2) فقط یک خط میدان الکتریکی می گذرد و بردار میدان الکتریکی در آن نقطه بر آن خط مماس است.

3) خطوط میدان الکتریکی زیادي می گذرد و اندازة میدان متغیر است.
4) خطوط میدان الکتریکی زیادي می گذرد و اندازة میدان ثابت است.
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163. در شکل زیر، میدان الکتریکی برایند حاصل از دو بار الکتریکی نقطه اي در فاصلۀ  سانتی متري از بار  و در امتداد خط
واصل دو بار صفر است. فاصلۀ بین دو بار چند سانتی متر است؟ 

 (1
 (2
 (3
 (4

164. دو کرة رساناي مشابه و کوچک باردار هنگامی که در فاصلۀ  متري از هم واقع اند بهم نیروي   وارد می کنند حال
اگر کره ها را بهم تماس داده و در همان فاصلۀ قبلی دهیم نیروي بین آنها  خواهد شد اگر بار اولیۀ کره ها را به ترتیب  و 

 بنامیم. کدام گزینه   و   را به درستی نشان می دهد؟

 
1)  و  

 
2)  و  

 
3)  و 

 
4)  و  

165. اگر دو کرة باردار در فاصلۀ  از یکدیگر قرار گرفته باشند و فقط بار یکی از کره ها تغییر کند، کدام گزینه نمودار تغییرات
نیروي کولنی بین کره ها را به درستی نشان می دهد؟

F

q  (1

F

q  (2

F

q  (3

F

q  (4
،  و  به ترتیب از راست به چپ، درست ترسیم شده است؟  166. در کدام گزینه جهت میدان الکتریکی در نقاط 

 (1
 (2
 (3
 (4

167. مطابق شکل زیر،  بار الکتریکی نقطه اي در یک راستا، در امتداد محور  قرار داشته و در حال تعادل اند. میدان الکتریکی برایند

آنها در نقطۀ  چگونه است؟

1) صفر است.
2) در سوي مثبت محور  است.
3) در سوي منفی محور  است.

، هر سه گزینه صحیح است. 4) بسته به نوع و اندازة 
168. دو بار الکتریکی نقطه اي  و  در چه فاصله اي برحسب سانتی متر به یکدیگر نیروي الکتریکی به بزرگی 

 نیوتون وارد می کنند؟ 

 (1 (2 (3 (4

169. اگر به یک جسم با بار الکتریکی مثبت،  الکترون بدهیم، بار الکتریکی جسم بدون تغییر عالمت  درصد کاهش

 
می یابد. بار اولیۀ جسم چند میکروکولن بوده است؟ 

 (1 (2 (3 (4
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، اندازة بار الکتریکی الکترون هاي آن برابر  می باشد. تعداد پروتون هاي این 170. در یک یون سه بار مثبت 
یون کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

171. در دوره ي چهارم جدول تناوبی بین عناصر واسطه چند عنصر با آرایش الکترونی  وجود دارد؟
4) هشت3) چهار2) دو1) سه

172. آخرین ترازهاي الکترونی عنصري به  ختم می شود این عنصر در کدام دوره و گروه جدول تناوبی قرار دارد؟
2) دوره چهارم و گروه پنجم فرعی1) دوره سوم و عنصر واسطه

4) دوره سوم و گروه چهارم فرعی3) دوره چهارم و گروه سوم فرعی
173. کدام دسته از عنصرها همگی شبه فلزند؟

2) تلوریم، آنتیموان، آرسنیک، ژرمانیم ، سیلیسیم و بور1) بور، سیلیسیم، ایندیم ، گالیم، آرسنیک و بیسموت
4) تلوریم، بیسموت، آرسنیک، آنتیموان، سلنیم و بور3) بور، سلنیم، ژرمانیم، سیلیسیم، ایندیم و پلونیم

174. عنصر  در تناوب چهارم و گروه ششم قرار دارد. آرایش  و یون آن در ترکیب  به ترتیب از راست به چپ کدام
است؟
 (1 (2
 (3 (4

 
175. کدام مورد نادرست است؟

1) در گروه چهارده جدول دوره اي عناصر، رفتار شیمیایی سیلیسیم در نوع پیوندي که در ترکیب با سایر عناصر تشکیل می دهد مانند

 
کربن است.

2) فرمول ترکیبات  و  با اکسیژن  و  می باشد. اگر  محصول اشتراك الکترون و  محصول تبادل الکترون

 
باشد، می توان گفت خاصیت نافلزي  بیش تر از  است.

3) عنصر  ژرمانیم مانند سیلیسیم هم سطحی صیقلی دارد و مانند سیلیسیم در اثر ضربه خرد می شود.

 
، عنصري با عدد اتمی  خاصیت فلزي بیش تري دارد. ،  و  4) از بین سه عنصر با عدد اتمی 

176. عنصر .................. مانند عنصر  رسانایی الکتریکی .................. دارد و سطح آن .................. است.

 
- ناچیزي - کدر 1) فسفر 

 
- باالیی - براق 2) قلع 

 
- کمی - کدر 3) ژرمانیم 

 
- باالیی - کدر 4) منیزیم 

177. با گسترش دانش تجربی، شیمی دان ها به رابطه ي میان خواص مواد با .................. آن ها پی  بردند. آن ها همچنین دریافتند که
.................. به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر سبب .................. خواص می شود.

 
2) عنصرهاي سازنده - سرما دادن - بهبود1) جرم مولی - گرما دادن - بهبود

4) جرم مولی - سرما دادن - تغییر3) عنصرهاي سازنده - گرما دادن - تغییر
178. کدام مورد درست است؟

1) منابع شیمیایی در سراسر جهان به  صورت یکسان پخش شده اند.

2) گسترش فناوري به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است.
3) همه ي مواد مصنوعی برخالف مواد طبیعی از کره ي زمین به دست نمی آید.

4) با استخراج منابع از کره ي زمین، جرم کل مواد در کره ي زمین کاهش می  یابد.
179. کدام گزینه در مورد جدول دوره اي عنصرها نادرست می  باشد؟

1) به شیمی دان ها کمک می کند تا حجم انبوهی از مشاهده ها را سازمان دهی و تجزیه و تحلیل کنند.
2) جدول دوره اي شامل  دوره و  گروه می باشد.

3) تعیین موقعیت یک عنصر در این جدول به معنی تعیین دوره و گروه آن نیز می باشد.
4) در این جدول، اتم ها بر اساس عدد اتمی چیده شده اند.

( )X3+8 × C10−18

(e = 1٫6 × C)10−19

50475345

d10

3 4d3 s2

XXXCl3

Ar]3 4 , Ar]3 4[18 d1 s2 [18 d4 s2Ar]3 4 , Ar]3 4[18 d2 s1 [18 d3 s1

Ar]3 , Ar]3 4[18 d3 [18 d4 s2Ar]3 , Ar]3 4[18 d3 [18 d5 s1

XYOX2YOOX2YO

XY

17192020
Pb

(P )(Sn)

(Ge)(Mg)

78
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180. دسته بندي هریک از عناصري که در زیر شرح داده شده در کدام گزینه به درستی آمده است؟

 
آ) عنصري از دوره ي چهارم که در الیه ي ظرفیتش  الکترون وجود دارد و مجموع  و  زیرالیه ي آخر آن برابر با  است.

ب) عنصري از دوره ي سوم که شمار الکترون هاي موجود در زیرالیه هاي  آن دو برابر شمار الکترون هاي الیه ي آخر آن است.

 
پ) عنصري با عدد جرمی  که اختالف الکترون ها و نوترون هاي اتم آن برابر عدد  است.

 
4) شبه فلز - شبه فلز - فلز3) فلز - فلز - شبه فلز2) فلز - نافلز - نافلز1) نافلز - فلز - شبه فلز

 
181.  نمی توان گفت .................. 

1) میزان تولید و مصرف نسبی مواد معدنی بیش تر از سوخت هاي فسیلی است.
2) هر عنصري که رساناي جریان الکتریکی است رساناي گرما نیز می باشد.

3) بیش تر عنصرهاي جدول دوره اي را فلزها تشکیل می دهند.
4) در هر دوره از چپ به راست فعالیت شیمیایی فلزها به طور کلی کاهش می یابد.

182. نمودار زیر تغییر شعاع اتمی چند فلز قلیایی را نسبت به شماره ي دوره ي آن ها نشان می دهد. باتوجه به آن، کدام گزینه

 
عبارت هاي نادرست را نشان می دهد؟

 
،  و  است. ،  و  به ترتیب  الف) عدد اتمی عنصر 

ب) در این گروه با افزایش عدد اتمی، به تعداد الیه هاي الکترونی افزوده شده و شعاع اتمی افزایش می یابد.

 
پ) واکنش پذیري عنصر  با کلر بیش تر از واکنش پذیري عنصر  با کلر است.

ت) آخرین زیرالیه  ي هر سه عنصر به صورت می باشد و با تشکیل کاتیون به آرایش الکترونی هشت الکترونی گاز نجیب قبل از
خود می رسند. 

1)  الف – پ – ت
 
2) پ – ت 

4) الف – ت3) ب – ت 

183. باتوجه به جدول مقابل کدام یک از مقایسه ها به درستی بیان نشده است؟
 گروه     

 دوره 

 
      

 
      

      
1) تمایل به گرفتن الکترون:

 
2) خصلت فلزي: 

3) نیروي جاذبه ي هسته بر الکترون ظرفیت: 

 
4) شعاع اتمی: 

184. آرایش الکترونی یک یون به  ختم می شود. چه تعداد از ویژگی هاي زیر می تواند مربوط به اتم هایی باشد که این یون را

 
ایجاد می نمایند؟

 
آ) فلزي است که در تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد.

 
ب) نافلزي از گروه  است که در دماي اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می دهد.

 
پ) اتمی که بزرگ ترین شعاع را در میان فلزهاي اصلی دورة چهارم جدول تناوبی قرار دارد.

ت) می تواند مربوط به اتمی باشد که در زیرالیه هاي با عدد کوانتومی  آن  الکترون وجود دارد.
 (1 (2 (3 (4

8nl4
s

739

ABC19113

CA

ns1

171513

FNB2
ClPAl3
BrAsGa4

Br < Cl < F

Cl < P < Al

As < P < N

B < Al

3p6

17

l = 08
1234
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185. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

«اگر روي مقداري زنگ آهن، قطره قطره  .................. بریزیم تا حل شود و سپس به آن  .................. اضافه کنیم، رسوب  ..................

 
رنگی دیده می شود که ناشی از رسوب یون  .................. می باشد.»

 
1)  - قرمز - 

 
2)  - سبز - 

 
3)  - سبز - 

 
4)  - قرمز - 

186. در کدام گزینه، ترتیب آمادگی تبدیل شدن به کاتیون، در فلزات مربوطه به درستی نشان داده نشده است؟
2) پتاسیم > آهن > مس1) سدیم > آهن > طال

4) پتاسیم > مس > روي3) سدیم > روي > نقره

 
187. چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟

، فلزهایی رنگی هستند که به صورت خالص (عنصر) در طبیعت یافت می شوند.  الف) عنصرهاي دستۀ 
ب) عناصر واسطه، براي تبدیل شدن به کاتیون ابتدا الکترون هاي زیرالیۀ  خود را از دست می دهند.

 
پ) فیروزه، یاقوت سرخ و زمرد ترکیب هایی شامل عناصر واسطه هستند.

ت) برخالف فلزهاي واسطه، همۀ فلزهاي اصلی بر اثر از دست دادن الکترون به آرایش هشت تایی می رسند.
 (1 (2 (3 (4

188. ترتیب مشخص شده در چند مورد براي ویژگی هاي ذکر شده صدق می کند؟
 دماي الزم براي واکنش عنصر آن ها با گاز هیدروژن

 شدت نور تولید شده طی واکنش با گاز کلر

 
 شعاع اتمی

 
 تمایل به از دست دادن الکترون
 آسانی استخراج از سنگ معدن

 (1 (2 (3 (4
189. کدام یک از عنصرهاي زیر رسانایی الکتریکی دارد اما فاقد رسانایی گرمایی است؟

4) سدیم3) منیزیم2) کربن1) فسفر
190. چند درصد از عناصر دورة سوم جدول تناوبی سطح درخشان داشته و چند درصد آنها در دماي اتاق به حالت جامد یافت

 
می شوند؟ (از راست به چپ بخوانید.)

1)  و 
 

2)   و 
 

4)   و 3)  و 
191. هر یک از فلزهاي  و   و   و   دو کاتیون تک اتمی تشکیل می دهند. بار الکتریکی کاتیون هاي کدام فلزها مشابه هم

 
است؟

 
1) فقط  و  

 
4)  و  و 3)  و   و 2)  فقط  و  

192. چه تعداد از مطالب زیر در مورد اسکاندیم درست است؟ 

 
) به شمار می آید.  الف) نخستین عنصر واسطه (دستۀ 

ب) در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد.

 
پ) یون پایدار آن به آرایش گاز نجیب به آرگون می رسد.

 
ت) تنها عنصر واسطۀ تناوب چهارم است که یک نوع کاتیون تک اتمی تشکیل می دهد.

 (1 (2 (3 (4
193. در کدام دو یون زیر حاصلضرب بار کاتیون در تعداد الکترون هاي زیرالیۀ  با هم برابر است؟

 
الف)      ب)      پ)      ت) 

4) ب و پ3) ب و ت2) الف و ت1) الف و پ

HCl−NaOHFe2+NaOH −HClFe2+

HCl−NaOHFe3+NaOH −HClFe3+

d

d

1234

: F > Cl > Br

: K > Na > Li

: S < Al < Si

: Na > Zn > Ag

: Cs > Ca > Cu

1234

507537٫562٫55062٫537٫575
VFeCrCu

CrFeVCuFeCrVVCrCu

d

1234
d

F26 e3+M25 n2+C24 r3+C29 u+
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، شامل سه یون است. اگر یکی از یون ها به آرایش گاز نئون و یون 194. هر واحد فرمولی از ترکیب یونی حاصل از دو عنصر  و 

 
دیگر به آرایش گاز آرگون رسیده باشد، چه تعداد از نتیجه گیري هاي زیر همواره درست است؟

 
الف) عنصرهاي  و  در دو دورة متوالی جدول تناوبی قرار دارند.

 
ب) اختالف عدد اتمی  و  برابر  است.

 
پ) یکی از دو عنصر  و  در دما و فشار اتاق به صورت مولکول هاي دو اتمی یافت می شود.

 
ت) اتم هر کدام از عناصر  و  فاقد زیرالیه اي با عدد کوانتومی   است.

4) صفر3) 2) 1) 

 
195. کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟

آ) طی سال هاي  تا  در مجموع، میزان تولید و مصرف نسبی مواد معدنی، فلزها و سوخت هاي فسیلی در جهان سیر

 
صعودي داشته است.

 
ب) پیش بینی می شود طی سال هاي  تا  میزان تولید و مصرف مواد معدنی بیشتر از فلزها و سوخت هاي فسیلی باشد.

 
پ) زمین منبع عظیمی از هدایاي ارزشمند و ضروري براي زندگی است و این منابع به طور یکسان در زمین پراکنده شده اند.

، میزان تولید و مصرف سوخت هاي فسیلی مانند فلزها در جهان تغییر محسوسی نداشته و تقریبًا ثابت بوده ت) از سال  تا 

 
است.

4) ب ، پ ، ت3) پ ، ت2) آ ، ب ، پ1) آ ، ب

 
196. چه تعداد از موارد زیر می توانند دلیل افزایش تقاضاي جهانی براي استفاده از هدایاي زمینی باشند؟

 
* پیشرفت صنعت                      * گسترش شهرها و روستاها

* باالتر رفتن سطح رفاه              * تولید دستگاه ها و ابزارآالت کشاورزي و دارویی
 (1 (2 (3 (4

197. اگر مجموع  و  الکترون هاي الیۀ ظرفیت اتم عنصري از گروه  جدول دوره اي برابر  باشد، چند مورد از مطالب زیر

 
دربارة این عنصر درست است؟

 
الف) شمار الکترون هاي با  براي اتم آن برابر  می باشد.

 
ب) این عنصر در دماي اتاق، با گاز هیدروژن به آرامی واکنش می دهد.

 
پ) شعاع اتمی این عنصر از سایر عناصر گروه  کمتر است.

 
ت) خصلت نافلزي این عنصر از عنصرهاي هم دوره و هم گروه خود بیشتر است.

 (1 (2 (3 (4

 
198. با توجه به جدول زیر کدام گزینه صحیح می باشد؟ (حروفی که در جدول قرار دارند، هیچ ارتباطی با نماد شیمیایی عناصر ندارند.)

 
گروه

 
دوره

  
   

 
1) خصلت فلزي اتم  از خصلت فلزي اتم هاي  و  کم تر است.

 
2) مقایسۀ شعاع اتم هاي  و  به صورت  است.

 
3)  عنصر پتاسیم بوده که نرم است و با چاقو بریده می شود و به سرعت در هوا سطح آن کدر می شود.

 
4) خصلت نافلزي اتم  از خصلت نافلزي اتم هاي  و  بیشتر است.

AD

AD

AD11
AD

ADL = 2
123

20052015

20152030

20102015

1234
nl1719

l = 111

17

1234

1615141321

HFCA3
GDB4

BCD

H,C,FAH > F > C > A

A

HFG
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199. چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیح کامل می کند؟ 

«عنصر  ..................، رسانایی الکتریکی  .................. دارد، در واکنش با دیگر اتم ها، الکترون  .................. و در اثر ضربه  ..................

 
«

 
الف - با عدد اتمی  - باالیی - از دست می دهد - خرد نمی شود.

ب - دورة سوم جدول تناوبی عناصر با  الکترون در الیۀ ظرفیت - باالیی - به اشتراك می گذارد یا می گیرد - خرد می شود.
ج - پنجم گروه چهاردهم جدول تناوبی عناصر - باالیی - از دست می دهد - خرد می شود.

د - با عدد اتمی  - پایینی - از دست می دهد - خرد نمی شود.
 (1 (2 (3 (4

 
200. کدام گزینه پاراگراف را به درستی تکمیل می کند؟

«در چرخۀ فلزات، بعد از خوردگی و فرسایش وسایل فلزي،  .................. و فلزات را منابع  .................. درنظر می گیریم. غلظت گونه 
هاي فلزي در  .................. بیش تر و بهره برداري از منابع  .................. در حال حاضر رایج تر و معمول تر است.»

 
1) تبدیل شدن به سنگ معدن رخ می دهد - تجدیدپذیر - کف اقیانوس - زمینی

 
2) تبدیل شدن به سنگ معدن رخ می دهد - تجدیدناپذیر - کف اقیانوس - اقیانوسی

3) بازیافت فلز یا تبدیل به سنگ معدن می تواند رخ دهد - تجدیدناپذیر - کف اقیانوس - زمینی
4) تبدیل شدن به سنگ معدن رخ می دهد - تجدیدناپذیر - کف اقیانوس - زمینی

50
6

11
1234


