
  2:  ي صفحه    .اند را داشته هترين مراجع هايي كه بيش سؤال  چهارم دبيرستان
  

  دانشگاهي ادبيات فارسي پيش
  

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %79(    .درست آمده است …ي  ترتيب در گزينه به» كمند، خيل، سرشك، صبوح، عيوق«هاي  معني واژه -1
 اي سرخ رنگ در كنار راست كهكشان ستاره - صبح زود -اشك - گروه اسبان -حلقه) 1
  ي ثريا نام ديگر ستاره -رخوشي شودي س چه مايه آن - سرمستي - اشك -فراوان) 2
  اي نماد روشنايي ستاره -پگاه -قطره - لشكر -دام) 3
  اي مظهر دوري و بلندي  ستاره -كه به هنگام صبح خورند هر چيزي -ي اشك قطره - گروه سواران -طنابي بلند براي اسير كردن حيوان يا انسان) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %71(  در كدام گزينه آمده است؟» وارضبارقه، شائبه، پاليز، لُكّه، ع«هاي  معناي واژه - 2
 پرتو، كامل، بوستان، دويدن، پيشامد) 1
  ها جرقه، ترديد، پاييز، راه رفتن شتر و اسب، بيماري) 2
  روشنايي، آلودگي، مزرعه، نوعي از رفتار اسب و شتر، حادثه) 3
  جلوه، شك، باغ، قسمي رفتن اسب، پيشامدها) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %62(    .ي واژگان صحيح آمده است معناي همه …ي  در گزينه - 3
1 (كالغ: چغز/ بزرگ : مهين/ تواناشدن : تمكّن/ جواني : شاب 
  زن پنبه: حلّاج/ راه : جرگه/ معذور : عذار/ قورباغه : صعوه) 2
 خرّه : فر/ خواستن  آب: استسقا/ ن ي سرخ رنگ و روش ستاره: عيوق/ نوعي تير كوچك : ناوك) 3
  هوشيار: زكي/ تير : خدنگ/ چين و شكن ابرو و چهره : آرنگ/ سركش : توسني) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %60(  آمده است؟ نادرستدر متن زير امالي كدام واژه  - 4

من تو را از مشتي خاك ذليـل  : حق تعالي گفت. بدو پيوستي قالب آدم به كمال رسيد و روح نازنين كه در جوار قرب حق بود،  چون تسويه«
الجرم چـون سـطوت چيرگـي مـا     . تو شكر اين نعمت نقض و نيكو نگزاري و حقّ من نشناسي. ي مقرّب برگزيدم بيافريدم و به عزّت از مالئكه

 ».نگاشت ي تقصير صورت اعذار مي نياز بر صحيفهآدم آن بنگذاشت و باز علم عجز برافراشت و به قلم . دستبرد بنمايد بايد كه صبر پاي داري
 سطوت) 4  ذليل) 3  قرب) 2  نقض) 1

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %84(  اند؟ ترتيب در كدام گزينه آمده آثار زير به پديدآورندگان - 5

 »الشّعرا، شرح زندگاني من، هزار و يك شب، اصول فلسفه و روش رئاليسم ةروزها، تذكر«

  اسالمي ندوشن، دولتشاه سمرقندي، عبداهللا مستوفي، عبداللّطيف طسوجي، علّامه طباطبايي علي محمد) 1
  علي اسالمي ندوشن، تنكابني، حمداهللا مستوفي، عبداللّطيف طسوجي، علّامه طباطبايي محمد) 2
  )ره( عبداهللا مستوفي، دولتشاه سمرقندي، غالمحسين يوسفي، فرامرز بن خداداد ارجاني، امام خميني) 3
  )ره(عبداهللا مستوفي، محمد عوفي، غالمحسين يوسفي، فرامرز بن خداداد ارجاني، امام خميني ) 4

يك از  ترتيب شرح حالِ كدام به» فرار از مدرسه«و » وجوي ناكجاآباد پير گنجه در جست«، »پلّه تا مالقات خدا پلّه«هاي  نامه زندگي - 6
 .)اند مراجعه كرده السؤبه اين   %73(  مشاهير علم و ادب هستند؟

  نظامي - امام محمد غزالي - موالنا) 2  نظامي - موالنا - امام محمد غزالي) 1
  موالنا  -نظامي - امام محمد غزالي) 4  امام محمد غزّالي - نظامي - موالنا) 3

 كدام گزينه براي كامل كردن عبارات زير مناسب است؟ - 7

از اوايل قـرن ششـم، عرفـان و اصـطالحات     . يابد كمال مي … تغزّل در شعر ،قرن پنجم در. شروع شعر عاشقانه را بايد قرن چهارم دانست«
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %67(    ».وجو كرد جست …هاي عاشقانه را بايد در آثار  يابد و كمال منظومه راه مي … ي صوفيه به حوزه

  اسعد گرگانيفخرالدين  - نثر - رابعه بنت كعب) 2    سنايي -قصيده - رودكي) 1
  نظامي -غزل -فرخي سيستاني) 4  حافظ - شعر -فرخي سيستاني) 3

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %67(  كدام گزينه، درست بيان شده است؟ - 8
 .ترين افق معنوي و عاطفي، افق شعرهاي حماسي است در شعر فارسي، وسيع) 1
  .آيند شمار مي از نوع نثر غنايي به... ها و  ها، شرح رويدادها، سفرنامه خصوص داستان ي نويسندگان معاصر فارسي، به آثار برجسته) 2
  .تناسب دارد» ليريك«ي معادل اروپايي خود  غنا در لغت، به معني طرب و شادي است و با كلمه) 3
  .توان با شعر تعليمي در ادب اروپا برابر دانست هاي عاشقانه را در ادب فارسي مي داستان) 4
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 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %58(  ؟ندارده اشكالي وجود در كدام گزين - 9

آن را .) ق. هـ  1340- 1295(هاي اخالقي و اجتماعي است كه جواد فاضل  هاي لطيف و زيبا، لبريز از معارف، آموزش ي سجاديه حاوي نيايش صحيفه) 1
 .ي دقيق ترجمه كرده است با زيبايي و رسايي به شيوه

هايي استوار،  چون رشته هايي هستند كه هم ، عناصر و پديده…ي زال و  ساله بودن اسفنديار، عمر هزار تن د سيمرغ، ديو سپيد، روييندر شاهنامه وجو) 2
  .كنند ي ملّي حماسه را تقويت مي زمينه

ديني و  ي مسائل هاي او در زمينه ر نوشتهت قلم معاصر، كه بيش ي خوش نويسنده» ةالحيا«و » ادبيات و تعهد در اسالم«محمدرضا حكيمي صاحب آثار ) 3
  .اعتقادي است

از طه » روزها«از حمداهللا مستوفي و » شرح زندگاني من«عبداللّطيف طسوجي، » شبِ  يك و هزار«تأليف فرامرز بن خداداد ارجاني، » سمك عيار«) 4
  .شوند ي نثر غنايي محسوب مي حسين همگي از آثار برجسته 

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %53(  است؟ نادرستكدام گزينه  -10
 .توان نام برد ي ميلتون و كمدي الهي دانته را مي هاي شعر تعليمي در ادب اروپايي بهشت گمشده از نمونه) 1
  .قوي نيستانگيزي و زيبايي هنري پرمايه و  الصبيان ابونصر فراهي كه در تعليم صرف و نحو عربي سروده شده است، از لحاظ خيال نصاب) 2
  .و زيبايي) خير(ي اصلي شعر تعليمي علم و اخالق و هنر است؛ يعني حقيقت نيكي  ماده) 3
  .ي غنايي يافته است تر جنبه ي اشعار تعليمي در ادب فارسي بسيار قوي است و اين گونه اشعار در كشور ما بيش ي شاعرانه جنبه) 4

از بـاال بـه پـايين مرتـب     » معادله، جناس تام آميزي، اسلوب   استعاره، تشبيه، حس«هاي  اگر ابيات زير را با توجه به داشتن آرايه - 11
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %76(  ي درست كدام است؟ كنيم، گزينه

  كيميـاي كـفر و ديـن را روز بـازاري نـماند  ي زلف و رخش تـا بـرآمد در جهان آوازه) الف
  زده بـا هـيـچ كسـم رام نـبود دل وحـشت  م نگشتجز بدان آهوي وحشي كه به من را) ب
  كف خسرو به خاك تيره ريزد خون شيرين را  دهن لب را به شكّرخنده بگشايد گر آن شيرين) ج
  طـفل بازيگوش را آتش به چنگ افتاده است  دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است) د

  زمـانـه كـه بـوي وفـا شـنـيد؟از گـلشـن   مـحروم اگـر شدم ز سـر كوي او چه شد) هـ
  ج، الف، هـ، د، ب ) 4  ب، الف، هـ، د، ج) 3  ب، هـ، د، الف، ج) 2  ج، ب، هـ، الف، د) 1

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %72(  وجود دارد؟» تضاد«ي  ترين آرايه در كدام بيت بيش -12
  تلــخ سربـاال چـرا اي لب شيــرين جـواب  شور فرهادم به پرسش سر به زير افكنده بود) 1
  بينم كنم با زخم چون مرهم نمي تحمل مي  يابم كنم با درد چون درمان نمي قنــاعت مي) 2
  آن را كـه فلــك زهـر جــدايي بچـشــاند  شيــرين ننمــايد به دهــانش شكــر وصل) 3
  تمــرگـم رسيده بود وليكن خدا نـخـواس  گردون مرا ز محنت هستــي رها نخــواست) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %71(  شود؟ ترتيب در كدام ابيات يافت مي به» معادله، پارادوكس و استعاره آميزي، اسلوب مجاز، حس«هاي  آرايه - 13
 وقت آن است كه بـدرود كـني زنـدان را  ماه كنعاني مـن، مسند مصر آن تو شـد) الف
  تـر محـكم شود بنيان ما ل، بـيشاز تزلز  جنبش گهواره خـواب طفل را سازد گران) ب
  از هر كه درآيد كه فالن است و فالنه است  اند همه خـانه كسي را خبري نيست مست) ج
  دزد در كنجي خزد چون ماهتاب آيد برون  سـر محـو گردد در فروغ عشق، عقل خيره) د
گـين)   ه امـي كـه از رـن م ديـگـر مـرافـرمـود دل در عـ سـير مي  خـيالي هر نفـس يـاد ايـ   اـل

 ، د، ب، ج  الف، ه) 4  ، د، ب، الف  ج، ه) 3   الف، د، ب، ج، ه) 2  ، ب، د، الف  ج، ه) 1
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %69(  كدام است؟» آميزي و اغراق ايهام تناسب، تشبيه، تلميح، حس«هاي  ترتيب ابيات زير به لحاظ داشتن آرايه -14

 توان در چشم موري كرد خرمن حاصل مـا را  دستي ي غير از تـهينـدارد مزرع ما حاصل) الف
  بـه پـاي دوسـت در افكنـد جان شيرين را  چـرا مالمـت خواجـو كني كـه چون فرهاد) ب
  تـا از مـژه هـر سـاعت لعـل تـرت افشانم  با من به سالم خشك اي دوست زبان تر كن) ج
  ـه عـصـا را دسـتـش اژدرهــا كـنــدكـ  دســت را بــر اژدهــا آن كــس زنـــد) د
  ولـي اجـل بـه ره عـمـر رهـزن امل اسـت  دلـم اميـد فراوان بـه وصـل روي تو داشت)  ه

  ، د ، ج، الف  ب، ه) 4  ، ب، الف، ج، د  ه) 3  ، د، ب، الف  ج، ه) 2   ب، الف، ج، د، ه) 1
   .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %68(  رتيب در كدام ابيات وجود دارد؟ت ، به»آميزي، كنايه، حسن تعليل جناس، مجاز، حس«هاي  آرايه - 15

  رانـد فرس قـاتل مـا بـر اسيـران تنـد مي   سازد به جوالن پايمال ريخت خون خلق و مي) الف
  گرچه با پير و جوان چون شكر و شير شديم  كـس نـديـديـم كـه تلـخي نشنيديم ازو) ب
  گـردي ز دل مـدعـيـان رفـتـم و رفـتـم  آشفـتم و رفتم راز كـوي تـو چـون بـاد بـ) ج
  گريست ناليد و هامون مـي از غم من كوه مي  داني چه بود؟ مي سيل در هامون، صدا در كوه، ) د

  خود دست به خون مـن هـم تر نكـني دانم  گـر كشتنيم بـاري هـم دست تو و تيغت) هـ
 ج، هـ، ب، الف، د) 4  الف ج، ب، هـ، د، ) 3  الف، هـ، ب، ج، د) 2  الف، ب، د، هـ، ج) 1
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 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %66(  كدام است؟» تناقض، مجاز، ايهام و استعاره«هاي  ترتيب قرار گرفتن ابيات به لحاظ داشتن آرايه -16
 چـون نگيـن در كـف هـر ديـو و ددم   بـرسـانـيد كه مـنبـه سـلـيـمـان ) الف
  هـر چنـد سخـت بندد صياد بال مـا را  ست راهي به آن گلستانما را ز زير پر ه) ب
  ي من باغ دلگشاي من اسـت نهال خامه  مـنـم كه معني بيگانه آشناي من است) ج
  ايم كه در بوستان توسـت زين بِه نديده  دار ايـم درخـتـان ميـوه بسيـار ديـده) د

  ج، د، الف، ب )4  ب، ج، د، الف) 3  ج، الف، د، ب) 2  ب، ج، الف، د) 1
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %50(  است؟ تر بيشدر كدام بيت » تشبيه«ي  آرايه -17

 چهره نشستيم ساقي گل هر روز كه بي   ي ما خاست صـد خـار بـال از دل ديوانه) 1
  تـا بـر دل كسـي نـنـشيـند غـبار من  اي سيـل اشـك خـاك وجودم به باد ده) 2
  مـاهـي اسـت عـارض تو از نور آفريده  و از ناز سركـشيدهسـروي اسـت قامت ت) 3
  ام افـتـاد در دام هـوس طايـر انـديشـه  ي خال تو ديد مرغ دل تا دام زلف و دانه) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %88(  با مفهوم كدام بيت قرابت دارد؟» كلّ شيء يرجع الي اصله«عبارت  - 18
 دگــر قـطـره زو بــاز نـشنـاختند  ا درانداختند چـــو قـطــره بــه دريـ) 1
  دو نــمـايـد در نـظــر نـه دو بـود  قـطـره و دريـا بـه نـزد مـا يكي است ) 2
  آخــرش بـاشـد بـه دريا بـازگشت  گـر چـنـدي ز دريـا بازگشت  قـطـره ) 3
  ان شودقـطـره بـه دريـا در و مـرج  رو بـــه دل اهــل دلـي جــاي گـير ) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %86(  با مفهوم كدام بيت زير قرابت دارد؟» به از ژاژخايان حاضرجواب/ كنان در خطا و صواب  تأمل«بيت  - 19
ـ) 1 د روح را لــبـزبـانـت نـدادنــد بـهــر ســكـــوت  ــوتــر قـــــذّت ذكــــــو 
  برگرفتم مهر و بگرفتم ثناخواني ز سر  تمن كه بر لب داشتم ز افسردگي مهر سكو) 2
 ون بـود جـانـا دعـا نـامـستـجـابـچ  ـكـوت آيـد جوابــق ســـمــان حـــز آس) 3
ل بايـدش  گفتاران شود خواهد كه از سنجيده هر كه مي) 4 بـر زبـان بند گـراني از تأمـ  

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %85(  در كدام گزينه بيان شده است؟» نگانپراكنده شد نام ديوا/ نهان گشت آيين فرزانگان «بيت  مقابلمفهوم  - 20
 نــهــان راســتـــي، آشـــكـــارا گـــزنـــد  مـنـد هنــر خــوار شــد، جـادويـي ارج) 1
  هنـري، خـامشـي و صبـر و سـكون دلـيل بـي  شود دليل هنر، كذب و خودستايي و الف) 2
 بـاري هـر لـحـظـه بـر اهـل فـضـل، غـم مـي  مــردم نـادان يـارياي چــرخ كــه بــا ) 3
  چو ملك بر فلك است  كه آموخت خرد هم و آن  مـردم نادان بـر خـاك بمانـد چـون ديـو) 4

با مفهـوم كـدام گزينـه ارتبـاط     » پرورد چون صدف هر كس سخن را در دهن مي/ ريزدش  تأمل دم مزن كز لب گهر مي بي«بيت  -21
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %84(  دارد؟ يتر بيش

 نصـيحت نـگيرد مگـر در خمـوش  فــراوان سخـن بـاشد آگـنده گوش) 1
  تـو خــود را بـه گفتار، ناقص مكن  كمال اسـت در نـفس انسان، سخن) 2
  نـشـايــد بـريــدن نـيـنـداخـتـه  نـبـايـد سـخن گـفـت نـاسـاخـتـه) 3
  اگر هـوشمندي يـك انداز و راست  و هر صد خطاسـت صد انداختي تير) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %82(    .سان است يك …ي  بيت گزينه جز ي ابيات زير به مفهوم همه - 22
1 (ـو دسـتـارِ نــغـزـــون تـــرا چـد مـنـبـايـ  ـدر سـر مـرد و مـغـزـد انـــايـــرَد بـخـ 
  رد خــوي بــدمــن كــــعـلـومِ مـــه مـكـ  ودمــوي خــج د از عـيـبـد آمـــپـسـنـ) 2
 »كالهي عار نيست بي عقل بايد، در سر«: گفت  »آگه نيستي كز سر درافتادت كاله«: گفت) 3
  ـل و راي ــقـــع ـراغـچـ واه ازـخـ ـنـيـروش  ايـادي دريـن ظـلـمـت ز پــتـا نـيـفـتـ) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %80(    است؟ وتمتفامفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 23
  درد ار چـنان كه يار فرستـد دواي ماسـت  زهر ار چنان كه دوست دهد نوشـدارو اسـت) 1
  هر ناسـزا كه آن ز تو آيـد سـزاي ماســت  كشــي رهـي كشـي رهينـم و گر مي گر مي) 2
  فـظ تو باشـد دعاي ماسـتدشنـام اگر ز ل  ما را به دست خويش بكش كان نوازش است) 3
  نوميـدي از عطـاي تو حد خطـاي ماسـت  حـد است گـر مـا خطا كنيـم عطـاي تـو بي) 4
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 تري دارد؟ با كدام گزينه تناسب دقيق» درياب كار ما، كه نه پيداست كار عمر/ اين يك دو دم كه مهلت ديدار ممكن است «بيت  - 24
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   80%(   

 خــوان را ز غــلـغـل بـلـبــل فـريــاد  چو گـل بيرون شد از بستان چه حاصل )1
  نـهـم پـي بــر پـي آن ابـرو كـمـان را  چـو تيـر ار زان كه بيرون شد ز شَستم) 2
  غـنـيـمـت دان حـضـور دوســتـان را  داني كه دوران را بـقا نـيـست چـو مـي) 3
  بـه روي دوسـتـان بـيـن بـوسـتـان را  ستانچـو روي دوستـان بـاغ اسـت و ب) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %79(    ؟نداردبا كدام گزينه قرابت » نهان راستي، آشكارا گزند/ هنر خوار شد، جادويي ارجمند «بيت  - 25
 هــا هــاي هنــر در غــالف زد زنــگ تـيــغ  هــا هنــران در مصــاف تا تـاختـنـد بي) 1
  هنــري خــوار شــد در قــدم پـادشــا بــي  شاهي بيافت فضل و هنر در جهان مسند) 2
  راحــت نـصيــب جــاهــل و نــادان اســت  دانــا اسـيـر درد و غــم و رنــج اســت) 3
  سپــردنـــد جـــاي هـــزاران بــه جــغــد  بدان ســان كه انـدر سمرقنـد و سـغـد) 4

 ؟داردمفهومي ن تقابلبا كدام گزينه » .در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و زن خواهدمرد آن بود كه «عبارت  - 26
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   68%(  

 كُنـجـي بـنـشـين و جـز قـنـاعـت مطـلـب  در صحـبت خـلـق جـز پـريشـاني نـيســت) 1
  يـابيـم مـا عـشـرت روي زميـن در خانـه مي  ر نتوان خريدصـائـب از ما كنـج عزلت را به ز) 2
 در دامـن صـدف چـو كـشـد پـا گـهـر شـود  عزلـت گزيـن كـه آب بـه ايـن سهـل قيمتي) 3
  اي آهــوك از سـر بنـه ايـن طـبـع رميـدن   آرامش و رامش هـمـه در صحبت خلق است) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %79(   است؟ دورمفهوم كدام گزينه از بيت زير  - 27
 بــه غــيـر از خـــوبـي لـيـلـي نبيني  ي مــجـنـون نـشـيــنـي اگـر در ديــده

  دلــش آويـخـتـه پيـوستـه بـه يـك مـو بـاشـد  ي ابــرو باشــد  هـر كـه را چـشم بر آن گـوشـه) 1
  ي ليلي مپرس ـون مـخواه و عشوهحــالت مـجـن  ي مجنون نشين تا بنگري ليلي كه چيست ديده) 2
 معشوق من است آن كه به نزديك تو زشت است  تـو را نـان جـويـن خـوش نـنـمـايد! اي سيــر) 3
  كـه قـدر و قـيمـت هــر جـنـس، مشتـري داند  بهــاي يـوســف كـنـعـانـي از زلـيـخـا پــرس) 4

 شود؟ در كدام گزينه ديده مي» آسمان بگذرد در شكوه سرت ز/ اگر پاي در دامن آري چو كوه «بيت  مقابلمفهوم  - 28
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   79%(  

 كه قطره گوشه گرفت از محيط، گوهر گشت  گـيـر ز مـردم، صـفـاي وقـت بـبيـن كـنـاره ) 1
  گر زمين را سيـل گيرد كوهسار آسوده است  پاي در دامن كشيدن فتنه از خود راندن است) 2
  در مـيـان خـلـق بـودن پيش دانا بهتر است  گـيـران ايـمن از آفات شهرت نيستند ـهگـوش) 3
  چـون كـوه سـر بـه دامـن صـحـرا گذاشتيم  ي گــشـاده، گــرانــي رود ز دل از جـبـهــه) 4

بـا كـدام بيـت    » .فتپـذير  ي ايمان وصل بود و خوب و بد را به عنوان مشيت الهي مي شائبه هر عصب و فكر به منبع بي«عبارت  - 29
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %79(   تناسب معنايي دارد؟

  آيـينـه اسـت سنـگ محـك، خوب و زشت را  از دل بـپـرس نـيـك و بـد هـر سـرشـت را) 1
هـر خـمـوشـي زدنـد بـر لب قائل   جـا دم نـتـوان زد بـه مـجـلسـي كـه در آن) 2 گوينده(مـ(  
 رود ارادت اوست كـه هـر چـه بـر سـر مـا مي  و آسـتـان حـضـرت دوسـت سـرِ ارادت مـا) 3
  مـا گـر بـد و گـر خـوب، هـمانيم كه هستيم  اي نـاصـح مشـفـق تو برو در غم خود باش) 4

 با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟» كه گذشت اختيار عمر! هشيار گرد، هان/ تا كي مي صبوح و شكر خواب بامداد؟ «بيت  -30
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   76%(

 ي غـافـالن زنـد صـبـح زان خـنـده  خـبـر اســت ز انــدكــي عــمــر  بـس بـي) 1
  عمـر بر بـاد پي روزي ننهـاده مـده   چـو سـكندر زنهـار آب حيـوان مـطـلب هـم) 2
  ايم غ زادهمـا آن شقـايقيـم كه بـا دا  اي اي گـل تـو دوش داغ صـبـوحـي كـشيده) 3
  ورنـه گـر بشنود آه سـحرم بـاز آيـد  مانعش غلغل چنگ است و شكر خواب صبوح) 4

31-  اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %76(  با كدام بيت متناسب است؟» بگفت از دور شايد ديد در ماه/ بگفتا گر نيابي سوي او راه؟ «مفهوم بيت(. 
 تــوان گـفـت؟ ي تـو دام بـال را چـه جـز طـرّه  ـفت؟جـز صـورت تـو مـاه سـمـا را چـه توان گ) 1
  ه تـو گــاه گــاه دارمـكــه نـگــاه دور دوري ب  تو به محتشم نداري نظري و من به اين خــوش) 2
 كـه دو چشمم از پيامش خـوش و پر خـمار بادا  هاست هر دم به دو چشم من ز چـشمش چه پيام) 3
  دا نتوان كردـبـا خـلـق خ عــربـده روز و شـب  جـهانـي، ليكن غـيـرتـم كـشـت كـه مـحبـوب) 4
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 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %76(   ؟كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد - 32
 »ي خمار نيست؟ والي از كجا در خانه: گفت  جا شويم نزديك است والي را سراي، آن: گفت«

 بـايـد كشيـد ي خمـّـار مي بـاده را در خـانه  ـد آب از سـرچشمه صـائب لـذّت ديگـر دهـ) 1
  انـكـار مـا مكـن كـه چنين جام جم نداشت  سـاقـي بـيـار بـاده و بـا مـحـتـسـب بــگـو) 2
 چون شود لبريز جامت از خمـار انديشه كـن  روي در نقصـان گـذارد مـاه چون گردد تمام) 3
  پـيـوسـته چـو ما در طلب عيش مـدام است  يـزبـا مـحتسـبم عـيـب مـگويـيـد كـه او نـ) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %75(    ؟نداردكدام بيت با ديگر ابيات قرابت مفهومي  -33
 درست مالمت كند چو مـن بخروشـم كه تن  م ز درد جـراحتـايت كنـحك وردهـخ به زخم) 1
  ل را در اوراق خزان پيـچـمز بيم چشم بد گ  ي خورشيد و مه گويم حديث روي او در پرده) 2
  تـــا بــگــويــم شـــرح درد اشــتــيــاق  شـرحه از فــراق شـرحه مـواهــسـيـنـه خـ) 3
  رسـيدگان چون است كـه انـدرون جـراحـت  خبر ت را چـهـدرس نـوگـر حديـث كنـم، ت) 4

 .)اند كردهمراجعه  سؤالبه اين   %75(    است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 34
 ـربـتـي چـندـض بـر وي بـنـواز  اي مشت زمين بر آسمان شو) 1
  مپسند نـهفـته وان آتـش خـود  انهـشـو مـنـفـجر اي دل زم) 2
 دـبخـروش چـو شـرزه شير ارغن    رزهـبـگـراي چـو اژدهـاي گ) 3
  دـافـكن هـا پـس از گـردش قـرن    اريـتـو مشت درشـت روزگ) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %75(    ؟نداردبا كدام بيت تناسب » نبازند هرگز به مردارها/ ادمردان و وارستگان ولي ر«مفهوم بيت  -35
 ار نيستـدل چو شد سرد از جهان باد خزان در ك  دـان رك عاليق كردهـل تـعارفـان پيـش از اج) 1
  ازيــم مــاـسـ را دشــوار مـي كــارهـاي سـهـل  دـكنن ود آسان ميـر خـعـارفـان دشوارها را ب) 2
 ي احـرام را هـرنـگ، داغ عـيـب بــاشــد جــامـ  دـان ردهـقش هستي كـعارفان دل را سفيد از ن) 3
  پوشيـدن ز اوضـاع جـهـان، واكردن اسـت چـشـم  شـود ترك دنيـاكـرده را بـاطـن مـصـفّـا مـي) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %73(   ا كدام گزينه قرابت مفهومي دارد؟ب» .نامحرم را در آن خلوت انس راه نيست«عبارت  - 36
 دـان ردهـي نَفَس بـه مسيحـا سپ سر رشته  اند جمعي كه جان به لب گويا سپـرده) 1
  اند جمعي كه هوش خويش به دنيا سپرده  شعـور بـه ديـوان رستخيز آيـنـد بـي) 2
  انـد ا سپـردهـه عـنـقـرار كـوه قـاف بــاس  ي بزرگ نگنجد به هر دهان اين لقمه) 3
  اند سپرده اشاـتم ر وـه دل بـه سيـآنـان ك  اند پـذير باش كه طفالن ناقص عـبرت) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %72(    است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 37
 بر كار دگر بر ق شده بر شيـوه وـعـاش  از كـار جـهان سيـر شـده خـاطر عارف ) 1
  تـرم تـشنه د همي بيش خـورمـهر چن  مـن چون ريـگم، غم تـو چون آب خورم ) 2
 اشد ز عيش بس نكندـر نبـز عشق سي  كه روي تو بيند نـگه به كس نكند  كسي) 3
  شد رـاست، روزش دي روزيه بيـهـر ك  هـر كـه جـز مـاهي، ز آبـش سـيـر شد ) 4

دري  اش پـرده  دهد و در شـب، شـعله   توان داشت كه در روز، دودش از راز نهان خبر مي پنهان ميآتش را دشوار «مفهوم عبارت  - 38
 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %70(   با كدام بيت تناسب دارد؟» .كند مي
 ام بدلي ساخته چـون نگـاهـش غـزل بـي  ام نقش سـياه گر چو چشمش به سپيدي زده) 1
  حـال درون خانـه نمايـان ز روزن اسـت  بار روشـن اسـت ني خـو احـوال دل ز ديـده) 2
 رود از آتش هجران تو دودم گو به سر مي  اي نـسيـم سحـر آن شمع شبستان طرب را) 3
  همه چـون زلف تو آشفتن و شيدا گشتن  نقش من عاشقي و در خط و خال رخ توست) 4

تر شود، اگر در زمستان فرمان دهم گوييد سخت  ت، مهلتي ده تا گرما كماگر در تابستان شما را بخوانم، گوييد هوا سخت گرم اس«متن  - 39
قرابـت   …ي  گزينـه  جـز  ي ابيات بـه  با همه» ستيزيد؟ گريزيد، با شمشير آخته كجا مي شما كه از گرما و سرما چنين مي …سرد است 

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %64(    .مفهومي دارد
 پــروري بـنـدگـي اســت كــه پـايـان تــن  مــرد آزاده تـــن بــه ســخـــتــي دهــد) 1
ـل در گـِـلـَـنــد تـيــره) 2 ـه تــلـخ  تــر از گــوهــرِ گـ ي دل بـــر دلــنـــد تــر از غــصـ  
 چون دو مصرع، گرچه در ظاهر جدا بوديم ما  مـعنـي يـك بـيـت بـوديـم از طـريق اتّحاد) 3
  راه دوري پيش داري، رو بـه پس كردن چرا؟  و اربابِ هوس كردن چرا؟در طلب، سستي چ) 4

 .)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   %61(    .سان است يك …ي  ي گزينهاستثناها به  ي رباعي مفهوم همه - 40
 ي دگـر خـاك شـده اسـت دريـاب كـه هفـتـه  ساقي، گل و سبزه بس طربناك شده است) 1

  گل خاك شده است و سبزه خاشاك شده است  تـا درنـگري نوش و گلـي بـچيـن كه مـي 
  اسـت  خـويـي رسـتـه گـويـي ز لـب فـرشـتـه  هـر سبـزه كه بـر كنـار جويي رسته است) 2

  رويـي رسـتـه است كـان سـبـزه ز خـاك اللـه  پـا بـر سـر سبـزه تـا بـه خـواري نـنـهـي
  جبـينـي بــوده اســت خـورشيـدرخـي، زهـره  سـتهـر ذره كـه بـر روي زميـنـي بـوده ا) 3

  كـان هــم رخ خـوب نـازنـيـنـي بــوده اسـت  گــرد از رخ آسـتـيــن بــه آزرم فـشــان
  آن اللــه ز خــون شــهــريــاري بـوده اسـت  زاري بــوده اسـت در هـر دشـتـي كه اللـه) 4

  اسـت لـي اسـت كـه بـر رخ نگـاري بــودهخـا  دـروي ر بـرگ بنفشـه كـــز زميـن مـيـهـ
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  دانشگاهي پيش دين و زندگي
  

 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %82(    ؟ نيستدر چه صورت يك چيز خودش همواره هست و چه چيزي براي موجود بودن، نيازمند ديگري  -41
  .اشدهر چيزي كه وجودش عين ذاتش ب -اگر نيازمندي خود به خدا را بهتر درك كند) 1
 .هر چيزي كه وجودش عين ذاتش باشد -اگر ذات و حقيقتش مساوي با موجود بودن باشد) 2
  .اش خارج از ذاتش باشد هر چيزي كه هستي -اگر ذات و حقيقتش مساوي با موجود بودن باشد) 3
  .اش خارج از ذاتش باشد هر چيزي كه هستي -اگر نيازمندي خود به خدا را بهتر درك كند) 4

 ؟ نخواهد شدمفهوم مورد اشاره در كدام گزينه ترسيم » به هر چيزي كه ديد اول خدا ديد/ دلي كز معرفت نور و صفا ديد «: ييماگر بگو - 42
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   78%(  

 .گاه وجود خداست هر چيزي در جهان، حاكي از وجود خالق و تجلي) 1
  .باشند نياز از ديگري نمي وجودشان بي موجودات به دليل عدم تساوي ذات و حقيقت با) 2
 .شناختي ژرف است  شهود خداوند در كُنه هر چيزي به مثابه) 3
  .پاكي و صفاي فطري قلب، بستر اصلي حركت در جهت شناخت برتر خداوند است) 4

  .است …معناي حقيقي  ها به انتر شدن انس است و كامل …به خداوند  مخلوقاتگيري از آيات و روايات، مفهوم نسبت نيازمندي  با بهره - 43
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   84%(  

 عامل درك بهتر فقر و نيازمندي خود به خداوند -متغير) 2  تابع پناه بردن به خداوند در تنگناهاي زندگي - ثابت) 1
 يازمندي خود به خداوند عامل درك بهتر فقر و ن - ثابت) 4  تابع پناه بردن به خداوند در تنگناهاي زندگي -متغير) 3

  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %80(    .است …ي شناخت هر چيزي  و الزمه …معرفت عميق و برتر، معرفتي است كه  -44
 ي ظاهر و در وراي هر چيزي، خدا را ببيند ـ احاطه و دسترسي به آن انسان در پشت پرده) 1
  شگر، باقي نگذارد ـ احاطه و دسترسي به آناي براي انسان كاو ي مبهم و ناشناخته هيچ نقطه) 2
  ي ظاهر و در وراي هر چيزي، خدا را ببيند ـ اعتقاد به تحت تدبير خداوند بودن آن انسان در پشت پرده) 3
  اي براي انسان كاوشگر، باقي نگذارد ـ اعتقاد به تحت تدبير خداوند بودن آن ي مبهم و ناشناخته هيچ نقطه) 4

 …خداوند براي شناخت  …و  …دين اسالم ما را به تفكّر در ) ص(از نبي اسالم  »فكّروا في كل شيء و ال تفكّروا في ذات اهللات«با توجه به حديث  - 45
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %83(    .الهي تشويق كرده است

   چيستي - هاي نشانه - صفات) 2    چيستي - صفات - ها نعمت) 1
  صفات - هاي نشانه - ها نعمت) 4    صفات - هاي نشانه - ذات) 3

گذار مكتب توحيدي خاص اسالم، حضرت محمد صلّي اهللا عليه و آله و سلّم تفكر در ذات و نعمـات خداونـد،   مانده از بنيان به معارف باقي توجهبا  - 46
ترتيب  به» من االرض اذا انتم تخرجون ةو من آياته اَن تَقوم السماء و االرض بامره ثم اذا دعاكم دعو«ي ي شريفهاست و پيام آيه …و  …ترتيب  به

 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %83(    .است …و  …
  برپايي رستاخيز - توحيد در ربوبيت  - ممنوع  -ممنوع ) 2  برپايي رستاخيز - توحيد در ربوبيت  - مورد تشويق  -ممنوع ) 1
  توحيد در ربوبيت -برپايي رستاخيز  - ممنوع  -مورد تشويق  )4  توحيد در ربوبيت -برپايي رستاخيز  - مورد تشويق  -مورد تشويق ) 3

 …و  …ترتيب ما را بـه نيازمنـدي در    به» يا ايها الناس انتم الفقراء الي اهللا و اهللا هو الغني الحميد«و » قل اهللا خالق كل شيء« ي شريفهآيات  - 47
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %84(   .كنند هدايت مي

 پيدايش - پيدايش) 4  پيدايش و بقا -بقا) 3  بقا -بقا) 2  ايش و بقاپيد - پيدايش) 1
و خداونـد پايـه و    باشد در تعارض مي …ي  ي شريفه با مفهوم توحيدي آيه) ص(اعتقاد به واگذار شدن بخشي از سرپرستي جهان به پيامبر  - 48

 .)اند كردهسؤال مراجعه به اين   %65(   .كند به جهانيان معرفي مي …ي  اساس دين را در آيه
 و الي اهللا ترجع االمور - ما لهم من دونه من ولي) 2  و الي اهللا ترجع االمور - ا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون) 1
  و لم يكن له كفواً احد - ا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون) 4  و لم يكن له كفواً احد - ما لهم من دونه من ولي) 3

ي حاصل از مقـدمات اول و دوم   ايم و نتيجه اشاره داشته... م كه در وجود خوداتكا و مستقل نيستيم به هايي هستي گوييم، ما پديده وقتي مي - 49
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %76(    .تبلور يافته است... نيازمندي جهان و مخلوقات به خداوند در عبارت قرآني 

 »انتم الفقراء الي اهللا« - ي پيدايش د در مرحلهي اول استدالل نيازمندي جهان و مخلوقات به خداون مقدمه) 1
  »انتم الفقراء الي اهللا« - ي هستي يافتن ي دوم استدالل نيازمندي جهان و مخلوقات به خداوند در مرحله مقدمه) 2
 »و اهللا هو الغني الحميد« -ي پيدايش و بقا ي اول استدالل نيازمندي جهان و مخلوقات به خداوند در مرحله مقدمه) 3
  »و اهللا هو الغني الحميد« -ي هستي يافتن و بقا ي دوم استدالل نيازمندي جهان و مخلوقات به خداوند در مرحله مقدمه) 4



  8:  ي صفحه    .اند را داشته هترين مراجع هايي كه بيش سؤال  چهارم دبيرستان
  

هـا در عـين قبـول     پرستي جديد آن است كه برخي از انسـان  ي شرك و بت و ريشه …دهد كه  ي خود را مي معرفت به خداوند، زماني ميوه -50
  .)اند سؤال مراجعه كردهاين به   %68(    . …داشتن خداوند، 

  .دنبه تمايالت دنيايي و نفساني خود پاسخ مثبت بده -ي ايمان قلبي برسد و در قلب تثبيت شود ي شناخت ذهني به مرحله از مرحله) 1
  .دنخ مثبت بدهبه تمايالت دنيايي و نفساني خود پاس -ترين حوادث عالم حضور دارد انسان با عقل و تفكر دريابد كه خداوند در كوچك) 2
  .كنند دين و دستورهاي آن را در متن زندگي خود وارد نمي -ترين حوادث عالم حضور دارد انسان با عقل و تفكر دريابد كه خداوند در كوچك) 3
  .كنند نمي دين و دستورهاي آن را در متن زندگي خود وارد -ي ايمان قلبي برسد و در قلب تثبيت شود ي شناخت ذهني به مرحله از مرحله) 4

اسـت و تنظـيم مناسـبات     …سلب آرامش و در خدمت معبودهاي گوناگون قرار گرفتن حاكي از گرفتار شدن به شرك در عبـادت در بعـد    - 51
 .است …توحيد در عبادت است و حاكميت طاغوت معلول شرك در عبادت در بعد  …سياسي و اقتصادي سبب تحقق بعد 

 ).اند سؤال مراجعه كردهبه اين   86%(  
 اجتماعي - فردي -فردي) 2    فردي -اجتماعي - اجتماعي) 1
  فردي - فردي - اجتماعي) 4    اجتماعي - اجتماعي -فردي) 3

توحيـد   …هاي خود، مرتبط با بعـد   ريزي ي برنامه در نظر گرفتن خدا و رضايت او در انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب دوست و مجموعه - 52
و فزوني يافتن زرق و برق زينت دنيا و لذات و شهوات آن در  …هاي كاذب و ميان تهي دنيايي،  جانعبادي است و سرگرم شدن انسان به هي

  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %75(   …دل انسان، 
جايي براي خلوت انس با خدا و درك معنويت نيايش  - ديگر در قلب انسان جايگاهي نداردفراموشي خداوند را به دنبال دارد به نحوي كه خداوند  - فردي) 1

 .گذارد با پروردگار باقي نمي
ها از هر  شود آدمي براي رسيدن به آن سبب مي - فراموشي خداوند را به دنبال دارد به نحوي كه خداوند ديگر در قلب انسان جايگاهي ندارد -اجتماعي) 2

 .بي بهره جويدابزاري و اسبا
جايي براي خلوت انس با خدا و درك معنويت  - ي قرار نگرفتن توحيد به عنوان يك اصل اساسي در اعتقادات انسان عصر امروز است نتيجه - اجتماعي) 3

  .گذارد نيايش با پروردگار باقي نمي
ها از هر  شود آدمي براي رسيدن به آن سبب مي - صر امروز استي قرار نگرفتن توحيد به عنوان يك اصل اساسي در اعتقادات انسان ع نتيجه - فردي) 4

  .ابزاري و اسبابي بهره جويد
كند كه بازتابي  ميدان بروز و ظهور پيدا مي …هاي انسان، مسدود باشد، واقعيتي به نام  گيري جا كه راه هواي نفس و شيطان، از تمام جهت آن -53

 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %71(    .ي آن است يم كنندهترس …ي  ي شريفه است و پيام آيه …از توحيد در 
 »لذكري ةو اقم الصال« - عبادت -اخالص) 2  »لذكري ةو اقم الصال« - عبادت - عبوديت) 1
  »ان اهللا ربي و ربكم فاعبدوه« - خالقيت -اخالص) 4  »ان اهللا ربي و ربكم فاعبدوه« - خالقيت - عبوديت) 3

 به ترتيب ناظر بر چه مفاهيمي هستند؟» و للّه ما في السماوات و ما في األرض و الي اهللا ترجع االمور«، »احد قل هو اهللا«ي  آيات شريفه - 54
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   90%(  

  توحيد در مالكيت -اصل توحيد) 2  توحيد در مالكيت - توحيد در خالقيت) 1
  توحيد در ربوبيت - توحيد در خالقيت) 4    توحيد در ربوبيت -اصل توحيد) 3

توحيـد در عبـادت اسـت و عبـارت      …دهد، در تعارض بـا   هاي نفساني انجام مي كه انسان مشرك كارهايش را براي رسيدن به خواسته اين -55
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %70(    .مؤيد همين مفهوم است …ي  شريفه

 »اهللا ربي و ربكمان « - بعد فردي) 2  »ان اهللا ربي و ربكم« -بعد اجتماعي) 1
  »و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسن« -بعد اجتماعي) 4  »و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسن« - بعد فردي) 3

اند كه اين كلمـه را در طـول روز تكـرار كنـيم تـا       ، پيشوايان ما توصيه كرده …آن است و  …مشمول قسمت » ال اله اال اهللا« ي كلمهبعد اثباتي  - 56
  .بود …ي  در دعوت مردم به اسالم جمله) ص(و اولين سخن رسول خدا . در وجود ما نفوذ يابد و با جان ما عجين شود حقيقت آن

 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   74%(  
 »قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا« - تر نسبت به اين عبارت برسد كه انسان به درك باالتر و ايمان قوي براي اين -»ال اله«) 1
ال اله اال اهللا حصني فمن دخل حصني  كلمة« -جا كه توجه به اين شعار و تفكر در آن بسيار ارزشمند و موجب فالح و رستگاري است از آن -»اال اهللا«) 2

  »امن من عذابي
  »وا ال اله اال اهللا تفلحواقول« - جا كه توجه به اين شعار و تفكر در آن بسيار ارزشمند و موجب فالح و رستگاري است از آن -»اال اهللا«) 3
  »ال اله اال اهللا حصني فمن دخل حصني امن من عذابي كلمة« - تر نسبت به اين عبارت برسد كه انسان به درك باالتر و ايمان قوي براي اين -»ال اله«) 4

 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %62(    است؟ نشدههاي وجود اختيار در آدمي گفته  يك از آيات زير، سخني از نشانه در كدام -57
 »لو كنّا نسمع او نعقل ما كنّا في اصحاب السعير... «) 1
  »ان تقوموا هللا مثني و فرادي ثم تتفكروا ةقل انّما اعظكم بواحد«) 2
  »افرايتم ما تحرثون ا انتم تزرعونه ام نحن الزّارعون«) 3
  »و ما انا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها«) 4
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ياريگر مـا   …ي  ي شريفه بيابيم، آيه» هاي معين نباشد؟ آيا وجودي در جهان ممكن است كه داراي ويژگي«اگر بخواهيم پاسخي براي سؤال  -58
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %65(    .خواهد بود

 »...قمر ال الشمس ينبغي لها ان تدرك ال«) 2    »انا كلّ شيء خلقناه بقدر«) 1
  »...انّ اهللا يمسك السماوات و االرض ان تزوال «) 4  »...اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك «) 3

از » .او وابسـته اسـت   شوند و وجودشان به وجـود  گيرند و به سبب او پيدا و آشكار مي تمام موجودات وجود خود را از او مي«پيام  - 59
  .است، مؤيد همين مفهوم است …كه هر چيزي در جهان بيانگر  و اين گردد مفهوم مي …ي  ي شريفه دقّت در آيه

 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   92%(  
  اي از آيات الهي آيه - »اهللا نور السماوات و األرض«) 2  نوري از انوار هستي - »اهللا نور السماوات و األرض«) 1
   اي از آيات الهي آيه -»الحمد هللا المتجلي لخلقه بخلقه«) 4  نوري از انوار هستي -»الحمد هللا المتجلي لخلقه بخلقه«) 3

، چـرا كـه    …چه مورد تشويق قرار گرفتـه اسـت    است و آن …ي تصور چيستي براي خدا فرض  در بيان معارف اسالمي، الزمه - 60
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %94(   .پذير است الهي از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودي امكان …شناخت 

  ذات -هاي الهي است  تفكر در نشانه -احاطه) 2  صفات - هاي الهي است  تفكر در نشانه - محدوديت) 1
  صفات -تعالي است تفكر در ذات باري -احاطه) 4  ذات  - تعالي است تفكر در ذات باري - محدوديت) 3

است كه  …ي  ي شريفه د برخاسته از آيهانتساب توانايي اولياي دين در برآوردن حاجات آدمي به خداوند در صورتي مبين توحي -61
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %76(   …اين توانايي را 

 .منتسب به جسم و محدود به دوران عمر ايشان ندانيم -»أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون«) 1
  .صورت طولي مأذون به اذن خداوند بدانيم به -»أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون«) 2
  .صورت طولي مأذون به اذن خداوند بدانيم به -»و ما أمروا الّا ليعبدوا إلهاً واحداً«) 3
  .منتسب به جسم و محدود به دوران عمر ايشان ندانيم -»و ما أمروا الّا ليعبدوا إلهاً واحداً«) 4

 .)اند به اين سؤال مراجعه كرده  %91(   .است …ي  مهالز …شوند و  مي …ها توحيد در خالقيت را قبول دارند، اما گرفتار شرك در  برخي از انسان - 62
 عبوديت -اطاعت از خداوند -ربوبيت) 2  اطاعت از خداوند -عبوديت -ربوبيت) 1
  اطاعت از خداوند -عبوديت -مالكيت) 4  عبوديت -اطاعت از خداوند -مالكيت) 3

 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %84(   .است متبلور …و  …ي  در آيات شريفه» عبادي«و » ربوبيت«اجتماع توحيدهاي  - 63
 »اياك نعبد و اياك نستعين« -»رسوالً ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت امةٍو لقد بعثنا في كلّ «) 1
  »الحمد هللا رب العالمين« -»رسوالً ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت امةٍو لقد بعثنا في كلّ «) 2
  »الحمد هللا رب العالمين« -»م فاعبدوهان اهللا ربي و ربك«) 3
  »اياك نعبد و اياك نستعين« -»ان اهللا ربي و ربكم فاعبدوه«) 4

را  …ي  پيـام آيـه  » .هيچ چيز را نديدم مگر اين كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن مشاهده كردم«: كه) ع(حديث امام علي  -64
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %89(    .كند تفهيم مي

 »اهللا نور السماوات و األرض«) 2  »قل اهللا خالق كلّ شيء و هو الواحد القهار«) 1
  »الحمد هللا المتجلّي لخلقه بخلقه«) 4  »ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد«) 3

و ) ص(ر اكـرم  ايشان است و اصوالً عقيده به توانايي پيامب …كنيم، درخواست از  چيزي درخواست مي) ص(اگر ما از رسول خدا  - 65
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %94(    . …ها  است كه اين توانايي را از خود آن …اولياي دين وقتي موجب 

  بدانيم -شرك -حقيقت روحاني و معنوي) 2  بدانيم -توحيد - حقيقت جسماني و روحاني) 1
  ندانيم - ركش -حقيقت روحاني و معنوي) 4  ندانيم  -توحيد - حقيقت جسماني و روحاني) 3

ي  گـردد و ثمـره   مسـتفاد مـي   …، »اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا و المسيح بن مريم«ي  ي شريفه از دقت در آيه - 66
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %69(    .است …حركت جامعه در مسير توحيد عملي 

 ي ابعاد تن عدالت اجتماعي در همهواقعيت ياف -نفي رهبانيت و ترك دنيا در دين مبين اسالم) 1
  تعادل، توازن، هماهنگي و انسجام در روابط فرهنگي -نفي رهبانيت و ترك دنيا در دين مبين اسالم) 2
  تنظيم و كنترل اميال و غرايز - نفي اتخاذ احبار و راهبان و مسيح بن مريم به ربوبيت) 3
  عدم حاكميت ستمگران بر مردم - يتنفي اتخاذ احبار و راهبان و مسيح بن مريم به ربوب) 4



  10:  ي صفحه    .اند را داشته هترين مراجع هايي كه بيش سؤال  چهارم دبيرستان
  

 …ي آن،  نمود پيدا كند كـه بـاالترين ثمـره    …رسد كه  جا به ظهور مي گريز از سرگرداني و اتّخاذ تصميم آگاهانه و درست، آن - 67
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %70(   .است
  خداوندتقرّب به  -ايمان و اعتقاد راستين) 2  تقرّب به خداوند -اخالص در پرستش) 1
  يابي به رضوان دست -ايمان و اعتقاد راستين) 4  يابي به رضوان دست -اخالص در پرستش) 3

است و  …فرو ريختن ديوار كج يك : توان گفت هاي اصيل اسالمي و در راستاي فهم درست از قضا و قدر الهي مي مطابق با آموزه - 68
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %70(   .است …باشد كه همان  مي …متناسب با  …اين 
 كجي ديوار - تقدير خاص -قضا - قانون و قضاي الهي) 2  كجي ديوار - تقدير عام -قدر -قضا و قدر الهي) 1
  محكم بودن ديوار - تقدير خاص -قضا - قانون و قضاي الهي) 4  محكم بودن ديوار - تقدير عام -قدر -قضا و قدر الهي) 3

 …ي  ي شـريفه  نام دارد كه پيام آيـه  …سنّت » تر شدن به هالكت ابدي انسانيت و نزديكفاصله گرفتن گام به گام گمراهان از « - 69
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %60(   .حاكي از آن است

  »و لكن كذّبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون... « - استدراج) 1
  »و لكن كذّبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون... « -تأثير بدي در سرنوشت) 2
  »و الّذين كذّبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث اليعلمون« -تأثير بدي در سرنوشت) 3
  »و الّذين كذّبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث اليعلمون« - استدراج) 4

اسـت و راه اصـالح و    …و  …،  …ترتيب مبـين گناهـان    به» رشوه گرفتن«و » هايي مانند نماز و روزه ترك عبادت«و » دروغ« - 70
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %87(    .است …جامعه  معالجه

  ديگر به خير و نيكي دعوت يك - اجتماعي -فردي - فردي) 2  امر به معروف و نهي از منكر - اجتماعي -فردي - فردي) 1
  يديگر به خير و نيك دعوت يك - اجتماعي - فردي -اجتماعي) 4  امر به معروف و نهي از منكر -فردي -اجتماعي - فردي) 3

كند كه مفهوم  را ترسيم مي …و  …ي  توبه»  برداري بازگشت از گناه به سوي فرمان«و » بازگشت لطف و آمرزش الهي به انسان« -71
 م از دقّت در پيام عبارتاند سؤال مراجعه كردهبه اين   %78(    .آيد دست مي به …دو(.  

  »المستغفر من الذنب و يفعله كالمستهزئ بربه« -معبود  - عبد ) 2  »المستغفر من الذنب و يفعله كالمستهزئ بربه« -عبد  - معبود ) 1
  »التائب من الذنب كمن ال ذنب له« -معبود  - عبد ) 4  »التائب من الذنب كمن ال ذنب له« -عبد  - معبود ) 3

ت كه مفهوم نخسـت  اس …و  …ترتيب مربوط به  به» كار بازگشت لطف و آمرزش الهي به انسان توبه«و » خروج گناهان از قلب« - 72
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %78(   .آيد دست مي به …از دقت در پيام عبارت 

 »فَانَّ اهللا يتوب عليه انّ اهللا غفور رحيم«  - حقيقت توبه -توبه و پاكي) 1
  »فَانَّ اهللا يتوب عليه انّ اهللا غفور رحيم« -توبه و پاكي -حقيقت توبه) 2
  »الّا من تاب و ءامن و عمل عمالً صالحاً فاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات« -ه و پاكيتوب -حقيقت توبه) 3
  »الّا من تاب و ءامن و عمل عمالً صالحاً فاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات« - حقيقت توبه -توبه و پاكي) 4

 .است …حاصل  …ت توبه، است و با توجه به حقيق …هاي خطرناك سقوط در وادي ضاللت و هالكت،  از پرتگاه - 73
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   81%(  

  آلود خويش پشيماني از گذشته گناه -توانايي انقالب عليه خود داني - كوچك شمردن برخي گناهان) 1
  توانايي انقالب عليه خود داني -آلود خويش پشيماني از گذشته گناه - كوچك شمردن برخي گناهان) 2
  آلود خويش پشيماني از گذشته گناه - توانايي انقالب عليه خود داني -ت به آنتوجيه گناه و عاد) 3
  توانايي انقالب عليه خود داني -آلود خويش پشيماني از گذشته گناه -توجيه گناه و عادت به آن) 4

 …تـر از   مهـم  بسـيار  …جبران حقوق الهي است كه در آن  …، جبران حقوق مردم )ع(مطابق مراحل توبه از ديدگاه امام علي  - 74
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %83(   .رود شمار مي به …هاي آن  است و از نمونه

 توجهي به عفاف و پاكدامني و اطاعت از غيرخدا بي -حقوق معنوي -حقوق مادي - مؤخر از) 1
  توجهي به عفاف و پاكدامني و اطاعت از غيرخدا بي -حقوق مادي - حقوق معنوي -مقدم بر) 2
  كننده گسترش فساد و تباهي در جامعه با توزيع كتاب يا فيلم گمراه -حقوق مادي - حقوق معنوي -مقدم بر) 3
  كننده گسترش فساد و تباهي در جامعه با توزيع كتاب يا فيلم گمراه -حقوق معنوي -حقوق مادي - مؤخر از) 4
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حقيقتاً محقّق گشته  …شود،  ي خويش متألم و محزون ميي تائب از معاص گاه كه در فضاي انابه و بازگشت به سوي خدا، بنده آن -75
 .است …يابيم كه  مي در» المستغفر من الذّنب و يفعله كالمستهزيء بربه«: كه فرمودند) ع(است و با توجه به اين كالم امام رضا 

 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   74%(  
  ي ندامت راستين عزم قطعي بر ترك معصيت، الزمه - پشيماني از گذشته) 1
  ي خود استغفار حقيقي مستلزم تالفي تقصيرات گذشته -تصميم بر تكرار نكردن گناه) 2
  ي خود استغفار حقيقي مستلزم تالفي تقصيرات گذشته - پشيماني از گذشته) 3
  ي ندامت راستين عزم قطعي بر ترك معصيت، الزمه -تصميم بر تكرار نكردن گناه) 4

هـاي   بردن از زيبـايي  بهره«، »كيشان و مبارزه با ظالمان و ستمگران يد در جامعه براساس دفاع از همايجاد نگرشي جد«عبارات  - 76
نجـات مـردم از حكومـت و واليـت     «و » هاي خداوند و بندگي و راز و نياز با خداوند و پايبندي به اخالق جهان آفرينش و نعمت

 . گردد مفهوم مي  ،…و  …،  …ترتيب، از دقت در آيات  هاست كه ب) ص(، از اقدامات پيامبر اكرم »طاغوت و ستمگران
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   60%(  

محمد رسول اهللا و « -» قل انّما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن« - »و ال تتّبع اهواءهم و قل ءامنت بما انزل اهللا من كتابٍ«) 1
 »نهمالّذين معه اشداء علي الكفار رحماء بي

و امرت العدل « - »قل انّما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن« - »محمد رسول اهللا و الّذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم«) 2
  »بينكم اهللا ربنا و ربكم

 يا ايها« - »خرج لعباده و الطّيبات من الرّزققل من حرّم زينة اهللا الّتي ا« - »رسول اهللا و الّذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم محمد«) 3
  »الّذين ءامنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرَّسول و اولي االمر منكم

 يا ايها الّذين« -»اهللا الّتي اخرج لعباده و الطّيبات من الرّزق زينةقل من حرّم « - »و ال تتّبع اهواءهم و قل ءامنت بما انزل اهللا من كتابٍ«) 4
  »اطيعوا اهللا و اطيعوا الرَّسول و اولي االمر منكم ءامنوا

در چه صورت بنده، خداوند را خوارترين بينندگان بـه خـود قـرار    ) ع(با توجه به سخن ششمين اختر تابناك واليت امام صادق  - 77
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %89(    داده است؟

 .كندبنده پروردگارش را ببيند، اما در مقابل او گناه ) 1
  .با وجود علم نسبت به بصيرت خداوند، در مقابل او گناه كند) 2
 .بيند و به پروردگارش كفر بورزد بنده نداند كه خداوند او را مي) 3
  .بنده خداوند را ببيند و به او كفر بورزد) 4

دانستند، بند بند وجودشـان از   را مي …گردانان از من  اگر روي«: فرمود) ع(پروردگار عالميان در حديثي خطاب به حضرت داود  -78
  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %70(   ».گسست محبت خداوند از هم مي

 شان به ترك معاصي چگونگي انتظار عبد براي معبود غفار و رحمان و مدارايش با آنان و اشتياق) 1
  شان و اشتياق خداوند به ترك معصيت ي انتظار عبد تائب براي معبود غفار و رحمان و مداراي خداوند با آنان نحوه) 2
 گردانان از او و اشتياق تائب به ترك معاصي كار براي غفران و مداراي خداوند با روي كيفيت انتظار عابد معصيت) 3
  شان گردانان از او، و مدارايش با آنان و اشتياق خداوند به ترك معصيت چگونگي انتظار خداوند براي روي) 4

  .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   %60(    الملل است؟ ير معياري آشكار در تمدن اسالمي براي برقراري روابط در فضاي بينيك از آيات ز كدام - 79
 »محمد رسول اهللا و الّذين معه اشداء علي الكفّار رحماء بينهم«) 1
  »يا ايها الّذين ءامنوا اطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و اولي االمر منكم«) 2
 »ما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االثم و البغي بغير الحققل إنّ«) 3
  »فلذلك فادع و استقم كما أمرت و ال تتبع أهواءهم و قل آمنت بما انزل اهللا من كتاب و امرت العدل بينكم«) 4

 گردد؟ دام عبارت شريفه مفهوم مياز دقت در ك» .ي مخلوقات از جمله انسان در وجود و هستي خود نيازمند خدا هستند همه«پيام  - 80
 .)اند سؤال مراجعه كردهبه اين   94%(  

 »قل هو اهللا احد«) 2  »يا ايها النّاس انتم الفقراء الي اهللا«) 1
  »قل اهللا خالق كلّ شيء و هو الواحد القهار«) 4    »و ما ذلك علي اهللا بعزيزٍ«) 3
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  دانشگاهي پيش انگليسي  زبان
  

 
 
 

81. Our teacher usually makes all the students … a lecture in the class.   )78%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) give 2) to give 3) be given 4) that they give 

82. You can add variety to your speech by … your voice.   )76%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) rising 2) raise 3) raising 4) rise 

83. The people … in line to get into the theater were cold and wet.   )61%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) stood 2) stand 3) standing 4) to stand 

84. The kids were … excited by the music that they kept shouting and screaming.   )73%   اند راجعه كردهم سؤالبه اين(.  
1) too 2) such an 3) very 4) so 

85. Let me, please, … this heavy box, you can’t move it by yourself.   )69%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) to help you lift 2) help you lifting 3) help you lift 4) to help you to lift 

86. Some people believe that the Internet has brought a lot of benefits, … some others hold an opposite view. 
.)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   75%(    

1) when 2) whereas 3) because 4) whether 
87. I don’t think young Andy is … to be able to run this department.   )69%   اند همراجعه كرد سؤالبه اين(.  

1) too responsible    2) responsible enough   
3) so responsible   4) enough responsible  

88. The kid ate a large plate of food for lunch, … her sister just ate a snack.   )75%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) since 2) whether 3) whereas 4) so that 

89. We were quite silent in the library … disturb other students there.   )65%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) in order to 2) so as not to 3) for not to 4) so as to 

90. Our new literature teacher loves poems and … us learn them by heart.   )63%   اند كردهمراجعه  سؤالبه اين(.  
1) forces   2) makes  3) encourages 4) permits  

91. You should try to answer all the questions … they are easy or not.   )75%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) since  2) while  3) whether  4) because  

92. A: Are … and health problems related? 
B: Yes. To put it simply, your body, like a car, needs the right fuel.   )75%   اند مراجعه كرده سؤالاين به(.  

1) exercises  2) nutrients 3) muscles  4) joints 
93. Stop shouting, and let’s discuss this problem … .   )60%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  

1) reasonably 2) perfectly 3) individually 4) continuously 
94. The children knew full well that they were … and in danger skating because they had read the notice about 

thin ice.   )60%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) unclear 2) unsafe 3) uncertain 4) unhappy 

95. Always make your decisions on the … of logic and reason, not emotions.   )56%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) basis 2) depth 3) habit 4) aspect 

96. The recently- conducted research shows how growth hormone is … into the blood during sleep. 
).اند مراجعه كرده سؤالبه اين   59%(    

1) switched 2) involved  3) prepared 4) released 
97. Our boss believes it’s very important to hold … meetings with the employees every other month. 

.)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   56%(    
1) straight  2) available 3) strange 4) regular 

98. As far as I know, these exercises are designed to mildly … and tone your leg muscles.   )51%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1)  complete 2) stretch  3) produce 4) invent 

Grammar and Vocabulary 
t.: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheeDirections 
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99. It’s crystal clear that there is a close … between poor housing and health problems.   )50%   اند ه كردهمراجع سؤالبه اين(.  
1) possibility 2) relationship 3) projection 4) confidence 

100. They decided to keep the matter secret from the others and never to discuss it … .   )57%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) surely 2) facially 3) firmly 4) publicly 

101. Doctors are now recognizing stress as the basic … of many illnesses.   )65%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) case 2) care 3) cost   4) cause 

102. Something is really worrying me, but I can’t … exactly what it is.   )64%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) interest 2) increase 3) define 4) handle 

103. I wish you would stop looking at me like that. You are making me … .   )62%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) humorous 2) conscious 3) nervous 4) various 

104. If something is … , you know or can guess in advance that it will happen or what it will be like.  
.)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   52%(    

1) respectable 2) available 3) predictable 4) comfortable 
105. There was heavy traffic, but the ambulance arrived on the … of the accident on time.   )68%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  

1) scene 2) focus 3) side 4) sense 
106. The police seem to … their search in the area where the child was last seen.   )50%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  

1) concentrate 2) project 3) embarrass 4) distract 
107. We need a secretary who is really … in managing the office and making it run well.   )61%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  

1) anxious 2) efficient 3) injured 4) self-employed 
108. I found it shocking when I heard 41 percent of Brazilians now live below the … line.   )72%  اند مراجعه كرده سؤالن به اي(.  

1) movement 2) vacation 3) poverty 4) guarantee 
109. After her husband’s death and with all those lovely memories, she finds it too … to return home and live 

alone.   )63%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) painful 2) single 3) mental 4) afraid 

110. She decides to take all three of her daughters to basketball … every day.   )63%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) behavior 2) practice 3) stupidity 4) interest 

111. Even in this age of high technology and computer games, the popularity of old hobbies remains … . 
.)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   65%(    

1) separate 2) deniable 3) distant 4) constant 
112. To learn to speak a language … , you should live in the country where that language is spoken. 

.)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   59%(    
1) properly 2) artificially 3) centrally 4) individually 

113. As you gain more money, you get more involved in competition. Therefore, you have no choice but … new 
ways to sell your recent products.   )58%   اند ردهمراجعه ك سؤالبه اين(.  

1) magnifying 2) switching 3) exploring 4) preventing 
114. Have the party on a Saturday, when you can ask your close friends and other … adults to come and help. 

.)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   58%(    
1) extreme 2) willing 3) confused 4) domestic 

115. We humans get our … from what we eat; plants get theirs from the soil.   )57%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  
1) matter  2) nutrients  3) sources  4) wildlife  

116. We have to discuss pollution with our children, … how nice a clean street, lawn or park looks. 
.)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   62%(    

1) recycling 2) emphasizing 3) weighing 4) reducing 
117. Most of the runners in the London Marathon are raising money for … .   )65%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  

1) capacity 2) aspect 3) charity 4) report 
118. It is …… that between 70 and 90 percent of people break the law some time in their life. 

.)اند مراجعه كرده سؤالبه اين   66%(     
1) concerned 2) estimated 3) prevented 4) launched 

119. The accident could have been worse; luckily nobody was injured. “Luckily” means …… .  
.)اند مراجعه كرده سؤال به اين  80%(    

1) regularly 2) fortunately 3) terribly 4) actually 
120. He was in …… with some world-class runners, so he did well to win the race.  )64%   اند مراجعه كرده سؤالبه اين(.  

1) repetition 2) exploration 3) observation 4) competition 
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[حاصل  -147

xcos
x[lim

x −→ 1
2

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %56(  .)، نماد جزء صحيح است][(كدام است؟ 
  .وجود ندارد) 4  صفر) 3  1) 2  2) 1

ي تابع با ضابطهaبه ازاي كدام مقدار -148
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

≠
π

=
0
0

x;a

x;
x

sin)x(f0ي ، در نقطه=xپيوسته است؟   )اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %55(.    

  aهيچ مقدار) 4  1) 3  صفر) 2  -1) 1

sinحد عبارت  -149 x x
x sinx

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
+⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %49(  .)عالمت جزء صحيح است][( كدام است؟x→، وقتي 2

  .حد ندارد) 4  3 )3  2 )2  1 )1
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ي تابع با ضابطه -150

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

<+
−

=

>
−

−

=

3
1

3
1

3
1
3
1

13
9
12

x,c]
x

[

x,b

x,
x

x

)x(f3در
1

=x19مقدار. پيوسته است +c اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %42(.)نماد جزء صحيح است][(كدام است؟(.  

1 (11  2 (10  3 (21  4 (20   
x(fsgn(y((به صورت مقابل باشد، تابع    fاگر نمودار تابع   -151 اي بـا كـدام       در نقطه =

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %40(  ؟ نيستيوسته طول، حد دارد ولي پ
1 (1      
2 (1-    
3 (2      
  صفر) 4

12اگر -152
=

−→ bxcosa
xsinxlim

x
baباشد، آنگاه    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %39(  تواند باشد؟  كدام مي+

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

2اگر -153
1

+
+

=
x
x)x(f2و

12

+
+

=
x
x)x(gباشد، مجانب مايل نمودار تابعgf   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %34(  كدام است؟ ×

1 (3−= xy  2( 2−= xy  3(3+= xy  4(2+= xy  

اگر  -154
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥

<
−

=
02
02

1

x,x

x,)x(f و 
⎩
⎨
⎧

≥

<−
=

01
02

x,
x,x

)x(g 0، كدام تابع در=xپيوسته است؟   )اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %34(.    

1 (gf +  2 (fof  3 (gof  4 (fog  

حاصل -155
)x)(x(

)x(
lim
x 11

1
3

2

1 −−

−
→

    .)اند  مراجعه كرده سوالبه اين  %32(  كدام است؟

1 (6  2 (6-   3(6
1

−  4 (6
1  

2حاصل -156
4

4

44
)x(

xcos)xsin(
lim

x π−

+
π

+

π
→

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %31(  كدام است؟

1(32
15  2 (32

15
−  3(16

15  4 (16
15

−  
  مشتق

تابع aبه ازاي كدام مقدار -157
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>−−
≤−=

1
12

2
2

x,axx
x,xa)x(f1در=xپذير است؟ مشتق  )اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %60(.    

  -1 و 1) 4  -2فقط) 3  -1فقط) 2  1فقط) 1
222اختالف مشتق چپ و راست تابع -158 −= x]x[x)x(f2ي هدر نقط=x كدام است؟)][اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %51(.)، عالمت جزء صحيح است(.    

1 (32  2 (28  3 (4  4 (12   
x(tansin)x(f(اگر -159 12 f)(، آنگاه=−     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %48(  كدام است؟1′

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

1
−   

x|)x(f|اگر -160 x(f(fy((ي  تابع با ضابطهناپذير مشتق، تعداد نقاط 1=−   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %43(  كدام است؟=
  صفر ) 4  3) 3   2) 2  1) 1

211ي مشتق چپ تابع با ضابطه -161 x)x(f    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %42(   كدام است؟x=ي  در نقطه=−−

1(2
2

−  2 (2−  3 (2
2  4 (2  

224مشتق ششم تابع -162 1214416
1 )x)(xx(x)x(f     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %36(   است؟كدامx=در=++−

1 (720  2 (360  3 (360-  4 (720-  
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xsine)x(g)x(fتابعي فرد و gتابعي زوج وfاگر -163 x 11 −+ )gf()(باشد، آنگاه′=′++ )RDD( كدام است؟+1′ gf ==     .)اند اجعه كرده مربه اين سوال  32%(′′
1(21 π

−  2(12 −
π  3(12 +

π  4(12 −
π

−  
  هندسه تحليلي

  بردار
k)، بردارهاي واحد باشند،k وi،jاگر -164 (k i )) j× ×     .)اند به اين سوال مراجعه كرده%  69(   كدام است؟×
   

1( k−  2( k   3( j-  4 (j  
Aاگر -165 A),,(ي ي نقطه قرينه′′ Aي تصوير نقطه′Aها وzنسبت به محور=−421 AAخط باشد، طول پارهxyي  روي صفحه′′    ؟كدام است′

   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  56% (  
1(26  2( 4  3( 6  4(24   

A),,(نقاط -166 131 B),,(و=−− MBAMاگر. مفروضند=21     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  % 52(  كدام است؟Mي ، آنگاه مختصات نقطه=2
1(),,( 111−   2(),,( 111−−   3(),,( 111−  4(),,( 111 −−   

a),,(بردارهاي  -167 12 −=،),,(b 111 n,m(c,(و=−     ؟تكدام اس)n,m(باشد، آنگاه دوتاييcموازي با×baاگر. اند مفروض=+−31
   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  % 52(  

1(),( 31−−  2(),( 31−  3(),( 11−−  4(),( 11−   
aاگر -168 a),,(قرينه بردار′′ 312 aتصوير بردار′aوyzي نسبت به صفحه=−− aaي بردار ها باشد، اندازهyبر محور′′  كدام است؟+′

   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  49%(  
1 (4  2(17   3(23  4(19   

222ي ، رابطهbوaاگر بين بردارهاي  -169 |b||a||ba|     ؟ي زير، همواره برقرار است برقرار باشد، آنگاه كدام رابطه+=+
   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  47%(  

1(|ba||ba| −=+  2(|b||a||ba| +=+  3(|b||a||ba| +=−  4(=− |ba|  
A),,(ي  نقطه -170 231 Aوyzي  نسبت به صـفحه   Aي  قرينه′Aاگر. مفروض است =−− باشـد، آنگـاه حاصلـضرب      xyي  روي صـفحه  ′Aي  تـصوير نقطـه   ′′
AAخط هاي مختصات وسط پاره  مؤلفه     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %43(  ؟كدام است′′′

1( 1  2( 3  3( 1-  4( 3-   
n,nn,nn(a(اگر بردار -171 1222     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %37(  ؟كدام استaي بردار د، اندازهواقع باشxyوxzي بر روي هر دو صفحه=+−−

1( 2  2( 4  3( 6  4( 8    
a),,(با فرض  -172 212 −=،),,(b c),,(و=11 cb(a(ي تصوير قائم بردار ، اندازه=11     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %33(  كدام است؟bبر راستاي بردار××

1(2  2(22   3(2
23  4(2

25   
ba),,(بردارهاي   -173 523 ba),,(و+=− 321 هـاي   مجموع مربعات اندازه . بنا شده است  bوaد كه روي بردارهاي   االضالعي هستن   ، قطرهاي متوازي  −=−

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %32(  كدام است؟bوaدو بردار 
1 (52  2 (42   3 (26  4 (21   

A),,(ي سه نقطه -174 12=،),,(B 213 −=،),,(C     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %28(  ؟كدام استAcos.هاي مثلثي هستند  رأس،=−311

1(6
2  2(4

2  3(6
3  4(4

3   
baي بردار  دو بردار يكه در فضا باشند، آنگاه حداقل و حداكثر اندازهbوaاگر -175     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %25( ؟به ترتيب از راست به چپ كدام است−2

  4 و 2 )4  3 و 2 )3  3 و 1 )2  2 و 1 )1
m,(a,(سه بردار  -176 m,(b,(و=121 c),,(و=1  واحـد مكعـب     28شـود     السطوحي كه روي اين سه بردار بنـا مـي           اگر حجم متوازي  . اند  ، مفروض =−321
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %24(  تواند باشد؟ كدام ميmباشد،

1 (15  2 (14   3 (12  4 (10   
odcba است و 6 و 4، 3، 5به ترتيب dوa،b،cي بردارهاي هانداز -177 d.bc.aحاصل. +++=     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %23(  ؟كدام است−

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
  و صفحهخط 
zyx:Dدو خط -178 =+=

+ 22
zyx:Dو12 =

+
=

+′
3

4
4

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %57(  نسبت به هم كدام وضع را دارند؟32
  متقاطع) 4  عمود) 3  متنافر) 2  موازي) 1

+−+=ي اگر صفحه -179 352 zyx:Pي بر صفحه=+−+− 531 zyx)m(:Qي عمود باشد و با صفحه=+−++ 7224 zy)n(x:R موازي
nmباشد،     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %29(  ؟كدام است+

1( 5  2( 6  3( 7  4( 8    
A),,(ي اگر خط گذرنده از دو نقطه -180 m(B,,(و=−321 m(C,,(وB، عمود بر خط شامل نقاط=+21    كدام است؟mباشد، =−12

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  28%(    
1 (3-  2 (7-  3 (3  4 (7  
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)zyx(به معادالتdخط -181 1
1

3
2

2
1 −

=
+−

=
nmzyxي به معادلهPي به تمامي در صفحه+ nm. قرار دارد++=  برابر كدام است؟+

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  23%(    
1 (3-  2 (3  3 (2  4 (2-   

  ماتريس و دترمينان
⎥دو ماتريس -182

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
= 1

11
Aو⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
= 12

1
Bاگر. اند داده شدهAC)BA( =++     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %61( كدام است؟Cباشد، آنگاه ماتريس2

1(⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−−

1
11  2(⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
3

3  3(⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡−
3
11    4(⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
3
13  

⎥اگر -183
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

= 11
32

A20، آنگاهAاند  مراجعه كردهبه اين سوال  %41(  ؟هاي زير برابر است با كدام يك از ماتريس(.    

1(⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
1

1  2(⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

21
31  3(⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
1

1  4(⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
21

31  

a[A,]b[B[اگر -184 ijij  با ايـن ويژگـي باشـند، كـه             3×3 دو ماتريس    ==
⎩
⎨
⎧

+=+
=+

= 12
21
kji:

kji:
aij    و

⎩
⎨
⎧

>
≤

=
ji:
ji:

bij
اول  گـاه سـطر   ، آن 1

)BA(2اتريسم )Zk( كدام است؟ −   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  36%(  ∋
1( [ ]1−  2( [ ]11−  3([ ]1  4([ ]1−  

=×33اگر -185 ]a[A ijريف زير، ماتريس، آنگاه با كدام يك از تعاA اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %35(  ) نماد جزء صحيح است( [ ] باال مثلثي است؟(.  

1(
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤−

>−⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +
=

ji:ji

ji:ji
aij

22  2 (
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⎧
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⎤
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⎡ −
=

ji:ji

ji:ji
aij 2  

3( 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤−

>−⎥
⎦

⎤
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⎣

⎡ +
=

ji:ji

ji:ji
aij

13  4 (
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤+

>⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=

ji:ji

ji:ji
aij 3

2
  

  مقاطع مخروطي
−−−−=اي هذلوليه خط گذرنده از كانون -186 36243649 22 yxyxاند  مراجعه كردهبه اين سوال  %35(   كدام است؟(.  

1(3−=y  2(2=x  3(3=y  4(2−=x  

⎥اگر -187
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
= 21

12
A22و×Bضرب ي كه حاصل، دو ماتريس باشد به طورAوBهاي روي قطر فرعي  جايي داشته باشد، آنگاه مجموع درايه ، خاصيت جابه

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %35(  كدام است؟Bماتريس
  -1) 4  نامشخص) 3  1) 2  )1

4مقابل، اگر خروج از مركز بيضي برابـر       در شكل    -188
بـه مـساحت    ABFباشـد، نـسبت مـساحت مثلـث       3

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %35(  .)كانون بيضي استF (؟كدام استOBFمثلث
1(3

1  2(4
1  3(3

2  4(2
1  

  رياضيات گسسته
  
  ي گراف نظريه

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %67(   ؟وجود داردbبهaرو، چند مسير از  روبهي  سادهدر گراف -189
1( 5    2( 6    
3( 8    4 (10  

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %64(  ؟ وجود دارد dوa ميان3رو چند مسير به طول  در گراف روبه -190
1( 3    2( 4    
3( 6    4( 8   

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %59(  ؟  وجود دارد4 چند مسير به طول ،در گراف مقابل -191
1( 6    2( 8    
3( 12    4( 16   

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %56(  كدام است؟δ، حداكثر مقدار براي21ي   و اندازه8ي  در يك گراف ساده از مرتبه -192
1( 6  2 (5  3 (4  4 (3  
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نتايج مربوط به توانمندي متقاضيان شغل براي تـصدي مـشاغل، در   . آگهي چاپ كرده است3aو1a،2aيك شركت براي استخدام كارمند در سه شغل     -193
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %54(  ؟ تواند كارمند استخدام كند اين شركت به چند روش مي. گراف زير آمده است

1( 2      
2( 3    
3( 4      
4( 5   
  

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %51(   دارد؟7ي  ثر چند رأس درجه يال، حداك20 رأس و 8گرافي با  -194
1 (6  2 (5  3 (4  4 (3  

22335، به صورت12ي  هاي يك گراف ساده به اندازه هاي رأس ي درجه دنباله -195 ,,,,b,a,حاصل. استba 23     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %49(؟ كدام است+
1( 20  2( 23  3( 18  4 (25  

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %48(  ؟ است∆=4 باشد كه در آن8ي  هاي رئوس درختي از مرتبه ي درجه  دنبالهتواند نميهاي زير  كدام يك از دنباله -196
1(11111144 ,,,,,,,  2(11111234 ,,,,,,,  3(11112224 ,,,,,,,  4(11112334 ,,,,,,,   

),(،),n(هاي بازه -197 61،),( ),(و84  تواند داشته باشد؟ چند مقدار طبيعي ميn.اي به صورت زير است از اعداد حقيقي متناظر با رئوس يك گراف بازه75
  .)اند  مراجعه كردهه اين سوالب  48%(    

    1) 2    صفر) 1
3 (2    4 (3   

a),(هاي  بازه -198 2=،),(b 101=،),(c 53=،),(e 97=،),(f n,m(d(و=118  طـول   حـداكثر .  اسـت  زيـر هـاي     هاي گـراف بـازه      ، متناظر با رأس   =
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %43(  كدام است؟dي بازه

1 (5    2 (6    
3 (7    4 (8  
  

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %41(  ؟ اين گراف حداكثر چند يال دارد. شود  ، با افزودن فقط يك يال، همبند مي8ي  از مرتبهGگراف ناهمبند -199
1( 12  2( 15  3( 21  4( 24  

73 منتظم است و داريم    -G  ،7ي  گراف ساده  -200 += pq     كه در آن ،p مرتبه وqچند يال به  . ي گراف است    اندازهG          اضافه كنيم تا به يـك گـراف كامـل
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %34(  ؟ شودتبديل 

1( 19  2( 17  3( 56  4( 42  
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %29(   كدام است؟2Aهاي قطري ماتريس   باشد، مجموع درايه7ي   مجاورت يك درخت با مرتبهماتريس Aاگر  -201

1 (8  2 (9  3 (12  4 (14  
ي آن   باشد، مجموع انـدازه و مرتبـه  1ي   رأس از درجه6 و ∆=3ي رأس از درجهm، 2ي    رأس از درجه   3داراي  Gاگر. فاقد دور است  Gگراف همبند  -202

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %25(  ؟ كدام است
1( 31  2( 29  3( 27  4( 25   
  اعدادي  نظريه

A)(8143عدد -203     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %41(  ؟  چگونه است2در مبناي =
1(21100101)(  2(21100011)(  3(21011100)(  4(21101011)(   

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %34(  ؟  را بيابيد11بر 9!باقيمانده تقسيم عدد -204
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4   

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %30(  ؟  برقرار باشدتواند نميي شرطي زير همواره  ، سه عدد طبيعي باشند، آنگاه كدام گزارهcوa،bاگر -205
1(11 =⇒== )bc,a()c,a()b,a(  2(b|aNn,b|a nn ⇒∈    
3(1==⇒+ )b,c()a,c(ba|c  4(11 =⇒∈= )b,a(Nn,m,)b,a( mn   

  مضرب كدام عدد است؟،aترين مقدار   بزرگ.تر است  واحد كم2ي تقسيم از مربع خارج قسمت آن  مانده باقي،  37 بر aدر تقسيم عدد طبيعي  -206
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  30%(    

1 (9  2 (12  3 (14  4 (16  
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %29(  ها است؟ م آن.م.ضرب اين دو عدد چند برابر ك حاصل.  است70ها   و مجموع آن4/0نسبت دو عدد طبيعي  -207

1 (4  2 (7  3 (5  4 (10  
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %25(  ؟ي اعداد صحيح فاقد جواب است دو عدد صحيح باشند، آنگاه كدام يك از معادالت زير در مجموعهkوnاگر -208

1(kn 82 =  2(182 += kn  3(382 += kn  4(482 += kn  
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A],[اگر -209 B],[و=−33 22، آنگاه نمودار مختصاتي =−11 BA     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %24(  ؟ كدام است∆
 
  

  
1( 2(  3(   4(   

  
  تركيبيات

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %51(  ؟  رقم فرد باشد2و توان نوشت كه شامل يك رقم زوج   رقمي با ارقام متمايز مي3، چند عدد 9 تا 1با ارقام  -210
1( 40  2( 80  3( 240  4( 360   

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %48(  ؟ رو چند درايه صفر دارد دار روبه ماتريس متناظر با گراف جهت -211
1( 5    2( 12    
3( 4    4( 9  

xy,yx|R)y,x{(R{ي نمودار رابطه -212 ≥≤+∈= 2222     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %41(  ؟ كدام است2
  
  

1(    2(      
  
  

  
  
  
3(    4(   

  
  

  
)zyx)(dc)(ba(عبارت -213     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %32(  ؟ ، پس از محاسبه، داراي چند جمله است−−++

1( 9  2( 10  3( 12  4( 14   
)dcba)d,c(R)b,aارزي ي هم رابطه -214 22    ؟ كدام استxبگذرد، مقدار1),(ي از نقطه3)],x[(ارزي اگر كالس هم. يف شده استتعر2Rدر⇔+=+
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  23%(    

1( 2-  2( 2  3( 1-  4( 1   
  فيزيك

  شناسي حركت
sin)/(باشد؟ برحسب نيوتون، مطابق كدام گزينه مي Oي زير، بردار برايند نيروهاي وارد بر نقطهدر شكل  -215 6037 = 
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  70%(    

1(ji 62 −    
2(i2    
3(j4−    
4(ji 62 −−  
  

  
  
  

133صورت  بهSIكند، در ي كه در مسيري مستقيم حركت ميي حركت متحرك معادله -216 23 −+−= tttxهاي حركت  كدام گزينه در مورد ويژگي.  است
stي متحرك در لحظه   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %63(  درست است؟=1

    .دهد  مي سرعت برابر با صفر است و متحرك تغيير جهت)1
        .دهد  شتاب برابر با صفر است و متحرك تغيير جهت نمي)2
    .دهد مثبت است و متحرك تغيير جهت نميهمواره  سرعت )3
     .دهد  شتاب برابر با صفر است و متحرك تغيير جهت مي)4
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 .اند اند، پاسخ صحيح نداده ها مراجعه كرده ت همه كساني كه به سوالبديهي اس: توجه 

ي سرعت و شـتاب متحـرك در    اگر اندازه.  استكند، قسمتي از يك سهمي  زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي-مطابق شكل زير، نمودار مكان  -217
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %57(   باشند، كدام مقايسه درست است؟2aو2v برابر با2tي و در لحظه1aو1vترتيب برابر با  به1tي لحظه

1(21 vv 21و< aa <    
2(21 vv 21و> aa >    
3(21 vv 21و< aa =    
4(21 vv 21و> aa =  

 زمان حركت جسم -هاي زير نمودار سرعت يك از گزينه كدام. دهد كند، نشان مي حركت ميx زمان جسمي را كه بر روي محور-انشكل مقابل نمودار مك -218
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %57(  دهد؟ را به درستي نشان مي

  
  
  

1(   2(      

3(   4(   
stي در لحظه. كنند، مطابق شكل زير است  حركت ميهاx زمان دو متحرك كه در امتداد محور -نمودار مكان -219 ديگر چند  ي دو متحرك از يك ، فاصله=5

 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %51(  متر است؟ 
1 (5/4      
2 (9  
3 (15      
4 (6  

42صورت  بهSIكند، در  ها حركت مي  xمحور زمان متحركي كه روي      -ي مكان   معادله -220 +−= attxاگر اين متحرك در كل مسير حركت خـود  .  است
 ن سه ثانيه برابر با چند متر است؟جايي متحرك در اي  ي جابه ها حركت كند، اندازهxدر قسمت منفي محورs3فقط به مدت

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  50%(    
  25/2 )2     صفر)1
3( 3    4 (5/4  

كند،   زمان متحركي كه بر مسير مستقيم حركت مي-در شكل مقابل، نمودار سرعت -221
اي برحسب ثانيه، سرعت متحـرك از نظـر           در چه لحظه  .  ثانيه رسم شده است    4در مدت   

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %50(  شود؟  ثانيه برابر مي4ت متوسط آن در مدت اين بزرگي با سرع
1( 1    2( 2   
3( 5/2    4( 3   

stهاي  اگر اين گلوله در لحظه    . شود  اي در راستاي قائم رو به باال پرتاب مي          در شرايط خأل، گلوله    -222 21 stو= 62 الي مبدأ پرتاب بگـذرد،      از يك نقطه با    =
(بزرگي سرعت آن در اين نقطه چند متر بر ثانيه است؟

s
mg(   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  50%(  =210

1( 20  2( 30   3( 40  4( 5   

ي  اوليهمتحركي با سرعت -223
s
m2در جهت مثبت محور xكند  شروع به حركت مي .

 زمان آن مطابق شكل مقابل باشد، پس از چه مدت از شروع حركت بر               -اگر نمودار شتاب  
حسب ثانيه، سرعتش به 

s
m4اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %48(  رسد؟  در همان جهت مي(. 

      
1( 7  2( 8   3( 9  4( 11   
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6122صورت  بهSIكند، در حركت ميxي حركت جسمي كه بر روي محور معادله -224 2 +−= ttxثانيه، مسافت طي شده و 4ي زماني صفر تا  در بازه.  است 
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %47(  ترتيب از راست به چپ برابر با چند متر است؟ جايي جسم به بزرگي جابه

  20 و 24 )4  16 و 40 )3  16 و 20) 2  10 و 16 )1

خودرويي با سرعت   -225
s
m10       ي  كند و سرعت خودرو در هر ثانيه به اندازه          راننده ترمز مي  .  در مسيري مستقيم در حال حركت است

s
m2از . يابد  كاهش مي

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %46(  كند تا بايستد؟ ي ترمز، خودرو چه مسافتي را برحسب متر طي مي لحظه
1( 5  2( 10   3( 25  4 (50  

232صورت     به SIكند، در   ي حركت متحركي كه در مسيري مستقيم حركت مي          معادله -226 +−= ttx هاي زيـر برحـسب       در كدام يك از لحظه    . باشد   مي
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %46(  ثانيه، متحرك در حال نزديك شدن به مبدأ مكان است؟

1( 2/1  2( 4/1  3( 8/1  4 (3  
342صورت   بهSIكند، در  ي حركت متحركي كه بر روي خط راست حركت مي معادله -227 −+−= ttxاي برحسب ثانيه، تغيير  متحرك در چه لحظه.  است

 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %41(  جهت داده است؟ 
1 (8  2 (3  3 (2  4 (1  

 متري سطح زمـين  65در ارتفاع . كنيم در راستاي قائم رو به باال پرتاب ميvي  متري سطح زمين با سرعت اوليه20اي را از ارتفاع     در شرايط خأل گلوله    -228
210اگر. رسد سرعت گلوله به صفر مي

s
mg  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %36(  چند متر بر ثانيه است؟  vي  باشد، اندازه=

1 (35  2 (30   3(13 10  4(10 13   
ر آخـر   متـ 175اگر اين متحرك . كند  متر را طي مي400كند و مسافت  متحركي از حال سكون و در مسيري مستقيم با شتاب ثابت شروع به حركت مي            -229

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %35(   طي كند، مدت زمان كل حركت متحرك برابر با چند ثانيه است؟s5مسير حركت را در مدت 
1( 40  2( 10   3( 20  4( 15   

822صورت   به SIكند، در   ي حركت متحركي كه در مسيري مستقيم حركت مي          معادله -230 +−= ttx اي برحسب متـر از       اين متحرك در چه فاصله    .  است
mxمكان   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %35(  شود؟  متوقف مي=−4

1( 8  2( 7   3( 11  4( 12   

 متري استخر را در مسير رفت با سرعت30شناگري طول  -231
s
m5 سرعت  و در مسير برگشت با

s
m410سرعت متوسط اين شناگر در مدت . كند  طي مي 

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %35(  ثانيه از شروع حركت، چند متر بر ثانيه است؟
1( 4/1  2( 4/2   3( 4/3  4 (4/4  

( ي  در شرايط خأل، جسمي را با سرعت اوليه        -232
s
m(jiv 105  ثانيه به سطح زمين 4اگر اين جسم پس از . كنيم  از سطح زمين پرتاب ميh از ارتفاع  =+

((چند متر است؟hبرسد، ارتفاع
s
m(jg(   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  35%(  =−210

1 (35  2 (40  3 (45    4 (60   

ي اول حركـت برابـر بـا      ثانيه tآيد در   سيري مستقيم به حركت در مي     اگر سرعت متوسط جسمي كه از حال سكون و در م           -233
s
m4در ،t ي دوم   ثانيـه

حركت برابر با
s
m6و در tي سوم حركت نيز برابر با  ثانيه

s
m6شتاب حركت (ترتيب از راست به چپ چگونه است؟   باشد، نوع حركت جسم از شروع حركت، به

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %34(  .)اي مقداري ثابت است  ثانيهtي زماني جسم در هر بازه
  ندشوندهكُ - كُندشونده –تندشونده ) 2   تندشونده- كُندشونده –تندشونده ) 1
   تندشونده- كُندشونده –كُندشونده ) 4   كُندشونده- تندشونده –كُندشونده ) 3

ي زمـاني   اگر سرعت متوسط اين گلوله در فاصله.  از سطح زمين در راستاي قائم رو به باال پرتاب شده است            vي  اي با سرعت اوليه     در شرايط خأل، گلوله    -234
s/tبين 601 s/tتا= 452 (اي كه گلوله از سطح زمين پيدا كرده، چند متر است؟  پس از پرتاب برابر با صفر باشد، حداكثر فاصله=

s
mg( 210= 

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  33%(    
1 (40  2 (45  3 (65  4 (60   

، سنگي را در راستاي قائم و با سرعت        m50از باالي ساختماني به ارتفاع     -235
s
m15 كشد تا سـنگ بـه        مدت زماني كه طول مي    . كنيم  طرف باال پرتاب مي      به

210(سطح زمين برسد، برابر با چند ثانيه است؟ 
s
mg   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %30(  .)نظر شود  و از مقاومت هوا صرف=

1( 5/1  2( 2   3( 5/3  4( 5   
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210(ي توپ چند متر بر ثانيه باشد تا توپ داخل سبد بيفتد؟  ي سرعت اوليه در شكل زير، اندازه -236
s
mg  .)نظر شود ها صرف و از تمامي اصطكاك=

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  30%(    
1 (10      
2 (11    

3(2
211       

4(25   
  

  
 450اگر اين متحرك پس از . پيمايد ي قبل مي  ثانيه2تر از    ثانيه يك متر كم    2كند، در هر      متحركي كه با شتابي ثابت و در مسيري مستقيم حركت مي           -237

  .)اند عه كرده مراجبه اين سوال  %28(  ي آن چند متر بر ثانيه بوده است؟ ي سرعت اوليه جايي متوقف شود، اندازه متر جابه
1( 5/0    2( 15  
3( 30    4 (5/224  

كنـد و در    زمان متحركي كه در مسيري مستقيم حركـت مـي  -نمودار شتاب  -238
، سرعت آن برابر با    t=ي  لحظه

s
m)( . باشـد   باشد، مطابق شكل مقابل مـي        مي −3

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %27(  دهد؟ جهت ميي اول حركت چند بار تغيير   ثانيه5اين متحرك در 
  1 )2    .دهد  تغيير جهت نمي)1
3( 2    4( 3   

صورت  بهSIكند، در حركت ميxoyي هاي مكان متحركي كه در صفحه معادله -239
⎩
⎨
⎧

+−=
−=

86
3

2 tty
txاست؟نادرستكدام گزينه . باشد  مي  

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  27%(    
    . مسير حركت سهمي است)1
22ي شتاب متحرك ثابت و مقدار آن برابر با  اندازه)2

s
mاست .     

stي ي سرعت متحرك در لحظه  اندازه)3 برابر با=1
s
m4است .    

   .ي قائم سرعت صفر است  مؤلفهي يك متري از مبدأ،  در فاصله)4
هـا حركـت   x زمان متحركي كه با شتاب ثابت در امتداد محور       -نمودار مكان  -240
كه اين متحرك با سرعت      در صورتي . كند، مطابق شكل مقابل است      مي

s
m6   از مبدأ 

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %26(   چند متر است؟xمكان بگذرد، 
1 (4-    2( 8-    
3 (6-    4 (5/6-  

  ديناميك
NF با نيروي افقي و ثابتkg4مطابق شكل زير، جسمي به جرم -241 ي برايند نيروهايي كه از طرف سطح  اگر اندازه. شود  روي سطحي افقي كشيده مي=70

(ي شتاب حركت جسم چند متر بر مجذور ثانيه است؟  باشد، اندازهN50 برابر باشود، بر جسم وارد مي
kg
Ng(   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  64%(   =10

1 (5/2    2 (5    
3 (5/7    4 (10   

jiF تحت تأثير سه نيروي    كيلوگرم   5 به جرم    جسمي -242 8151 jiF و =−+ 19212 jia قرار گرفته و شتاب    3Fو=−+ 34 .  را پيدا كرده است    =−+
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %58(  .) استSIها در  ي اندازه همه( كدام است؟ 3Fي نيروي  اندازه

1 (4  2 (20  3 (28  4 (48  
j/ia، به جسمي، شتابN5ي نيرويي با اندازه -243 512  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %57(  جرم اين جسم چند كيلوگرم است؟  . دهد  ميSI را در=+

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5   
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %53(   . . . . اگر شعاع مدار آن افزايش يابد، يك ماهواره به دور زميننواخت يكدر حركت  -244

  . يابد ي آن افزايش مي سرعت آن كاهش و دوره) 2  . يابد ي آن كاهش مي سرعت آن افزايش و دوره) 1
  . شود  آن، هر دو كم مي ي سرعت و دوره) 4  . شود  هر دو زياد مي،ي آن سرعت و دوره) 3

 حذف شود، از ابتداي حركت F ثانيه نيروي2اگر پس از . شود  وارد ميFساكن است، نيروي افقي، به جسمي كه روي يك سطح افقي زيرمطابق شكل  -245
(شود؟ جا مي ي توقف، در مجموع جسم چند متر روي سطح افقي جابه جسم تا لحظه

kg
Ng(   ).اند  مراجعه كردهبه اين سوال  51%(   =10

   120) 4  100) 3  20) 2  صفر) 1
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اگـر نيـروي ثابـت      . دهـد   كند برحسب زمان نشان مي      را كه در مسيري مستقيم و افقي حركت مي        kg2ي جسمي به جرم     ي تكانه   ، اندازه زيرنمودار شكل    -246
  چند نيوتون بوده است؟ Fي نيروي  باشد، اندازهي ابتداي حركت به جسم وارد و سپس قطع شده  ثانيه15 در Fافقي
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  50%(    

1 (2    2 (4    
3 (6    4 (8  
  
  
  
  

s/20برابر باترتيب  و سطح افقي به2mو1mهاي ساكن در شكل زير، ضريب اصطكاك ايستايي و جنبشي بين جسم -247 =µ10 و/k =µاگر نيروي .  است
(ي نيروي كشش نخ بين دو جسم چند نيوتون است؟   وارد شود، اندازه2m به جرمFافقي

kg
Ng  .)نظر شود  و از جرم نخ صرف=10

  .)اند  مراجعه كردهسوالبه اين   46%(    
    5/0 )2    صفر) 1
3 (5/1    4 (2  

22وقتي آسانسور از حال سكون و با شتاب ثابت.  كه به فنري قائم آويزان است، در حال تعادل قرار داردkg2درون آسانسوري ساكن، جسمي به جرم -248
s
m 

22و وقتي از حال سكون و با شتاب ثابت cm14طول فنر برابر باكند،  طرف پايين شروع به حركت مي به
s
mكند، طول فنر برابر  طرف باال شروع به حركت مي  به

( است؟SIثابت اين فنر چند واحد. شود  ميcm16با 
kg
Ng   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %46(  ).م فنر ناچيز است و جر=10

1 (20  2 (4  3 (2000  4 (400   
 15اگر فقـط نيـروي   . شود و جسم به حالت تعادل قرار دارد ن وارد ميو نيوت8 و 10، 15، 20هاي    زمان چهار نيرو به اندازه      كيلوگرمي هم  2به يك جسم     -249
از نيروي وزن وارد بـر       ( ثانيه چند متر بر ثانيه خواهد شد؟       2تغيير سرعت جسم بعد از      ،  ديگر نيروها با همان اندازه و جهت اثرگذار باشند        ني حذف شود و     ونيوت

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %46(  .)نظر شود جسم صرف
1 (8    2 (10    3 (15    4  (20  

كه جسم از  شود، به طوري طرف باال وارد مي در راستاي قائم و بهF كه روي سطح زمين قرار دارد، نيروي ثابتkg100در شرايط خأل، به جسمي به جرم      -250
25حال سكون و با شتاب

s
mاگر پس از. كند طرف باال شروع به حركت مي  بهs20نيروي F حذف شود، جسم حداكثر تا چه ارتفاعي برحسب متر از سطح زمين 

(رود؟ باال مي
s
mg(   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  44%(  =210

1 (100  2 (500  3 (1000  4 (1500  
  

ABاگر. اند  اي به هم وصل شده      توسط تسمه BRوARهاي  مطابق شكل زير، دو چرخ به شعاع       -251 RR اي يكنواخـت      با حركـت دايـره     Aباشد و چرخ  =2
 .)نظر شود نه لغزش صرفاز هر گو(است؟ Bاي روي محيط چرخ ي شتاب نقطه چند برابر اندازهAاي روي محيط چرخ ي شتاب نقطه حركت كند، اندازه

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  41%(    
1(4

1    2(2
1    

3 (2    4 (4   
ي نيروي  هانداز .شود  متصل است و دو نيروي افقي به دو وزنه اعمال مي، قرار دارندي به دو وزنه كه روي سطح افقي بدون اصطكاكD مطابق شكل زير، فنر -252

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %41(  ) . ناچيز استفنرجرم (؟ كشش فنر چند نيوتون است
1 (10     2 (5/12   
3 (25     4 (15   

j)tt(i)t(Pتصـور    بـه  SI در حال حركت است، در     xoyي     كيلوگرم كه در صفحه    5ي جسمي به جرم       ي بردار تكانه    معادله -253 6322 23 .  اسـت  =−+−+
stي ي شتاب جسم در لحظه اندازه     .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %37(   چند متر بر مجذور ثانيه است؟=2

1( 2  2( 2/2  3( 4/2  4( 6/2  

12در شكل زير -254 2mm g5ها  و شتاب حركت وزنه=
ي شتاب گرانش   اندازهg( كدام است؟ 2mريب اصطكاك جنبشي بين سطح افقي و جسمض.  است1

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %36(  .)نظر شود ها صرف است و از جرم نخ، قرقره و اصطكاك بين آن
1 (1/0    2 (15/0    
3 (18/0    4 (2/0  
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ي شتاب مركزگرا و انرژي  دهد دو برابر شود، با فرض ثابت ماندن شعاع حركت دوراني، اندازه اي يكنواخت انجام مي  جسمي كه حركت دايرهي حركت اگر دوره -255
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %35(  شوند؟ ترتيب از راست به چپ چند برابر مي جنبشي آن به

1(24,  2(42,   3(4
1

4
1 ,  4(4

1
2
1 ,   

كه مجموعه از حالت سـكون رهـا    چند كيلوگرم باشد تا زماني  2mجرم.  است 25/0در شكل زير، ضريب اصطكاك جنبشي بين تمامي سطوح برابر با             -256
22شود، شتاب حركت مجموعه برابر با مي

s
m شود؟ )

kg
Ng 10=،8037 /cos  .)نظر شود ها صرف  و از جرم نخ، قرقره و اصطكاك بين آن=

   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  33%(    
1 (10    2 (25/11    
3 (5/12    4  (25/13  
  

  حركت نوساني
tsin(/x(صورت      به  SIاي در     ي حركت هماهنگ ساده     معادله -257 π= ي بعد نوسـانگر      اي برحسب ثانيه، براي دومين بار اندازه          در چه لحظه  .  است 10040

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %54(  شود؟ بيشينه مي

1 (20
1  2( 20

3  3( 20
4  4( 20

15  
با به نوسان در . اند  با هم مساوي4 و 1هاي  طوري كه طول آونگ ايم، به هاي متفاوت آويخته هاي يكسان و طول هاي ساده با جرم ي افقي، آونگ ه ميله، بزيردر شكل  -258

 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %54(  افتد؟ ، چه اتفاقي مي1آوردن آونگ 
    .كند  شروع به نوسان مي4فقط آونگ ) 1
    .كنند هاي برابر شروع به نوسان مي ي نوسان ها با دوره گي آون همه) 2
    .كنند ها شروع به نوسان مي ي آونگ ماند و بقيه  ساكن مي4آونگ ) 3
  .شود  منتقل مي4ترين انرژي به علت تشديد به آونگ  شود، ولي بيش ها انرژي منتقل مي ي آونگ به همه) 4
  
  

A2اي كه بعد نوسانگر در لحظه. دهد حركت نوساني ساده انجام ميAي نوسانگري با دامنه -259
 است، نسبت انرژي جنبشي نوسانگر به انرژي مكانيكي آن 2

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %43(  كدام است؟ 
1( 1  2( 4

1  3( 3
1  4( 2

1  
اي برحسب مكان رسم شده  نمودارهاي انرژي پتانسيل و انرژي جنبشي نوسانگر ساده -260

 اســت؟ )A(ي نوســان ي برخــورد دو نمــودار، چنــد برابــر دامنــه  طــول نقطــهM.اســت
)=xاند  مراجعه كرده سوالبه اين  %40(  .)ي تعادل نوسانگر است نقطه(.    

1(2
1    2(4

3     

3(2
2    4(2

3 

tsin(x(صورت  بهSIي يك نوسانگر در ي حركت هماهنگ ساده معادله -261 π= كشد تا مسافت طي شده توسط اين نوسانگر برابر  چند ثانيه طول مي. باشد  مي402
 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %38(   متر شود؟128با 

1(20
1  2(10

1  3(5
8  4(5

4   

A2اي كه بعد نوسانگر در لحظه. دهد ده انجام ميحركت نوساني ساAي نوسانگري با دامنه -262
 است، نسبت انرژي جنبشي نوسانگر به انرژي مكانيكي آن 2

  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %22(  كدام است؟ 
1( 1  2( 4

1  3( 3
1  4( 2

1  
  انيكيموج مك

هاي  يك از تپ كدام. مطابق شكل مقابل، تپي در جهت نشان داده شده در يك طناب در حال انتشار است -263
 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %75(  شود؟ اي طناب به شكل خط راست مي زير اگر از راست به چپ در اين طناب منتشر شود، براي لحظه

  
1( 2(  3( 4 (  
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 از انتهاي ثابت طناب، اختالف فاز بين موج cm10ي  اي به فاصله متر باشد، در نقطه  سانتي40اگر طول موج برابر با . ستاده تشكيل شده استدر يك طناب موج اي -264
 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %54(  فرودي و موج بازتاب، چند راديان است؟

1(2
π  2(π  3(2

3π  4(π2   
هـاي ايـستاده    در اثر نوسان دياپازون، در سـيم مـوج  . مطابق شكل زير، يك انتهاي سيم همگني به ديوار و انتهاي ديگر آن به دياپازوني بسته شده است  -265

با فرض هاي ايستاده در سيم تشكيل شود،  تر استفاده كنيم و مجدداً موج از دياپازوني با بسامد بيشاگر در همين شرايط، به جاي اين دياپازون،. شودتشكيل مي
   .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %49(  ... ي اولين شكم سمت راست تا ديوار فاصلهثابت ماندن نيروي كشش سيم، 

  .يابدكاهش مي) 1
  .يابدافزايش مي) 2
  .كندتغيير نمي) 3
  .ته به بسامد دياپازون، هر سه حالت ممكن استبس) 4

ترين گره تـا يـك    ي نزديك   گره ايجاد شده باشد و فاصله7اگر در طول تار . كند  ارتعاش ميHz1800ي ثابت بسته شده و تار با بسامد       دو سر تاري به دو نقطه      -266
 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %47(  انتشار امواج در طول تار چند متر بر ثانيه است؟ باشد، سرعت cm10انتهاي تار برابر با

1 (180  2 (360  3 (450  4 (240   
و جرم واحد طول     cm50تار مرتعشي به طول    -267

m
g5       اگر بسامد صوت اصلي آن      .  بين دو نقطه، محكم بسته شده استHz200    ي نيـروي      باشـد، انـدازه

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %46(  كشش تار چند نيوتون است؟
1 (20  2 (40  3 (200  4 (400  

    .)اند  كرده مراجعهبه اين سوال  %44(اند؟ در فاز مخالفBي  كدام يك از نقاط نشان داده شده، با نقطه. عرضي طنابي، در يك لحظه مطابق شكل زير است نقش موج -268
1(GوF  
2(Dو G   
3( Eو G    
4(DوF  
  
  
  
  

اگـر  .  اسـت Hz270 قرار دارد و در طول آن امواج ايستاده تشكيل شده است، برابر باFكششي ثابت با نيروي    هماهنگ سوم يك تار مرتعش كه بين دو نقطه         -269
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %43(  شود؟  نيروي كشش تار را چهار برابر كنيم، بسامد صوت اصلي تار چند هرتز مي

1( 90   2 (180  3( 270  4 (360  
 طول موج ايجاد تواندنميكدام گزينه . هاي ايستاده تشكيل شده است  محكم بسته شده است و در طول آن موجm1ر دو انتهاي طناب همگني به طول ه -270

    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %40(  شده در اين طناب برحسب متر باشد؟ 

1(2
3  2 (1  3(3

2  4 (2  
ي آويخته شده از      گرم باشد، جرم وزنه    2متر و جرم تار        سانتي 60برابر  )L(اگر طول تار  . مطابق شكل در يك تار مرتعش موج ايستاده تشكيل شده است           -271

(انتهاي تار چند گرم است؟
s
mg(    .)اند جعه كرده مرابه اين سوال  38%(  =210

1 (360      
2 (680  
3 (1200      
4 (1000  

 و جرم واحد طول آنN12نيروي كشش طنابي  -272
m
g30اگر سر اين طناب را با دياپازوني كه بسامد آن.  استHz100 است، عمود بر راستاي طناب به نوسان در 

 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %35(  متر خواهد بود؟ يجاد شده در طناب چند سانتيآوريم، طول موج ا
1 (2/0  2 (2  3 (20  4 (200  

ABوAF با دو انتهاي بسته، تحت نيروهاي كششBوAطول  جنس و هم دو تار مجزاي هم -273 FF  با دو Aاگر بسامد هماهنگ تشديد شده در تار.  قرار دارند=4
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %29(  ؟ استB چند برابر شعاع سطح مقطع تارA گره برابر باشد، شعاع سطح مقطع تار5 با Bشكم با بسامد هماهنگ تشديد شده در تار

1(3
2   2(4

1   3( 4  4(2
3   

 چهار برابر كنيم، طول مـوج       اگر نيروي كشش سيم را    . كند   كه دو سر آن بين دو نقطه ثابت شده است، هماهنگ سوم خود را توليد مي                Lسيم همگني به طول    -274
 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %27(  شود؟ صوت اصلي آن چند برابر مي

1 (2  2(2
1  3 (4  4 (1   
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 .اند اند، پاسخ صحيح نداده ها مراجعه كرده ت همه كساني كه به سوالبديهي اس: توجه 

 بسامد اين موج چند هرتز است؟. كند  طي ميs/150فاز متوالي از محيط انتشار موج را در مدت ي هم  متري بين چهار نقطه2/1ي  يك موج مكانيكي، فاصله -275
 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  25%(    

1 (10  2 (20  3 (30  4 (40   
  صوت

كند با سرعت  گسيل ميHz4000كه صوتي را با بسامد يك خودروي پليس در حالي -276
h

km72شنود  ر ميبسامد صوتي كه عاب. شود  به يك عابر ساكن نزديك مي

سرعت صوت در هوا برابر با(برابر با چند هرتز است؟ 
s
m340اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %51(  .) فرض شود(. 

1 (4500  2 (4250  3 (4000  4 (3750   
   يابد؟  دهيم، سرعت انتشار صوت در اين گاز نسبت به حالت قبل چند درصد افزايش مي افزايش C87 تا−C23هرگاه دماي مقدار معيني گاز كامل را از  -277
  .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  40%(    

1( 18  2 (20  3( 28  4 (36  
/Wكند، برابر با اي كه امواج كروي در فضا منتشر مي ي صوتي نقطه اگر توان يك چشمه -278 21021 ي صوت، تراز شدت  ند متري از چشمهي چ  باشد، در فاصله×−

2(بل است؟   دسي76صوت برابر با 
1210

m
WI −=،302 /log =،3=πاند  مراجعه كردهبه اين سوال  %33(  .) نظر كنيد  و از اتالف انرژي در محيط انتشار صرف(.    

1( 10  2( 8   3( 12  4( 5   
و طول 1λاگر طول موج صوت منتشر شده در جلوي چشمه را با.  است، در حال حركت استv در محيطي كه سرعت صوت در آنsv سرعتي صوتي با چشمه -279

)( نشان دهيم، 2λموج صوت منتشر شده در پشت چشمه را با 21 λ+λ كدام است؟)sfي صوت است بسامد صوت منتشر شده توسط چشمه(. 
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  32%(    

1( 
sf
v2  2(

sf
v  3(

sf
v

2  4(
sf
v

2
3   

  هاي الكترومغناطيسي موج
4 به ضريب شكست آب دربار در هوا و بار ديگر  گر يك آزمايش يانگ را يكا -280

 به در آبي چهارمين نوار روشن از نوار مركزي  دهيم، نسبت فاصله  انجام 3
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %36(  .)تديگر شرايط آزمايش در هر دو حالت يكسان اس( چقدر است؟ هوا دري سومين نوار روشن از نوار مركزي  فاصله

1 (1  2 (4
3  3 (9

16  4 (16
9  

 mm5ر روشن مركزي برابر بـا     ي نوار سوم تاريك از نوا       ديگر و فاصله    ي دو شكاف از يك       برابر فاصله  5000ها    ي پرده از سطح شكاف      در آزمايش يانگ، اگر فاصله     -281
 .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %35(  سازند، چند ميكرومتر خواهد بود؟ باشد، اختالف راه دو پرتو نوري كه نوار تاريك پنجم را مي

1 (6/3  2 (4  3 (2  4 (8/1   
اگر اختالف فاز امواج رسيده از اين دو . كنند ، امواجي دوبعدي را در يك محيط همگن منتشر مي2Sو1Sفاز ي موج كامالً مشابه و هم مطابق شكل زير، دو چشمه -282

|| نشان دهيم، حاصل∆Nϕو∆Mϕ از محيط انتشار موج را به ترتيب با NوMهاي  ي موج به نقطه چشمه NM ϕ∆−ϕ∆ چند راديان است؟    
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  33%(    

4)2     صفر)1
π   

3(2
π    4(π   

  آشنايي با فيزيك اتمي
    .)اند  مراجعه كردهبه اين سوال  %31(   است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام -283

      . سطح زير نمودار تابندگي برحسب طول موج برابر با شدت تابشي جسم است)1
   .رود تر مي هاي كوتاه ي نمودار تابندگي برحسب طول موج به سمت طول موج تر باشد، بيشينه  هر چه دما بيش)2
      .شود تر مي يش با افزايش دما، شدت تابشي كل گسيل شده ب)3
   . طبق محاسبات فيزيك كالسيك، تابندگي با توان چهارم طول موج نسبت مستقيم دارد)4
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 .اند اند، پاسخ صحيح نداده ها مراجعه كرده بديهي است همه كساني كه به سوال: توجه 

 

  دانشگاهي  يششيمي

  سينتيك شيميايي
 . )ندا  مراجعه كردهبه اين سوال %76(        عبارت كدام گزينه درست است؟ -284

  . بايد با سرعت پيشرفت كند خودبخودي بودن يك واكنش از ديد ترموديناميك به اين معناست كه واكنش) 1
  . وجود داردبيني كند، از ديد سينتيك راه مناسبي براي انجام آن  را پيش  كه ترموديناميك امكان پيشرفت خودبخودي آنيهر واكنش) 2
 ممكن است كميتي مصرف و يا توليد،رو سرعت متوسط   از اين.يابد  برخي مواد كاهش و برخي ديگر افزايش ميهاي  شمار مول،ها ضمن انجام واكنش )3

  .مثبت يا منفي باشد
  .كنند هاي شيميايي، همواره با سرعت ثابتي پيشرفت مي شمار اندكي از واكنش) 4

 .كند را بيان مي...  سرعت واكنش ارتباط سرعت واكنش با دهد و قانون را نشان مي... ي سرعت واكنش، ارتباط سرعت واكنش با  رابطه -285

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 61%(  
  ها دهنده  سرعت مصرف واكنش-ها سرعت توليد فراورده )1
  ها دهنده  غلظت واكنش-ها ها و يا توليد فراورده دهنده سرعت مصرف واكنش) 2
  ها ليد فراورده سرعت تو-ها ها و فراورده دهنده غلظت واكنش) 3
  ها  سرعت توليد فراورده-ها دهنده سرعت مصرف واكنش) 4

g(NO)aq(POH)l(OxH)s(P)aq(HNO(با توجه به واكنش  -286 2012320 43243 و ...  ضريب مولي آب برابر ،، پس از موازنه
 . )اند  مراجعه كردهسوالبه اين  %66(   .استOH2برابر سرعت متوسط مصرف ... ، 43POHسرعت متوسط توليد 

1( 821 /    2 (851 /     
3 (122     4 (121  

g(O)l(OH)aq(OH(در واكنش -287 )aq(Fe
2222 22

2
 


مول هيدروژن پراكسيد /10 دقيقه، 5 در مدت زمان ،STPدر شرايط ، 

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %55(  بر حسب ليتر بر دقيقه كدام است؟ O2)g(سرعت متوسط توليد. شود تجزيه مي

1( 020/  2 (010/  3( 2240/  4 (1120/  
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %60(  است؟آمده در پرانتز  نادرستعلت  ،در كدام گزينه -288

  ).تاثير غلظت بر سرعت واكنش( سوزد  سوزد ولي در اكسيژن خالص مي  آهن در هوا نميي الياف داغ شده) 1
سطح تاثير (است سيد اقطعه آهن با هيدروكلريك واكنش تر از   سريع،در شرايط يكساني از غلظت اسيد و دما، واكنش پودر آهن با هيدروكلريك اسيد) 2

  .)ها بر سرعت واكنش دهنده واكنش تماس
  )تاثير غلظت بر سرعت واكنش( تر از سرعت سوختن بخار بنزين در هوا است   سرعت سوختن بنزين مايع در هوا كم،در دماي معين) 3
 )ها بر سرعت واكنش دهنده واكنش اثر ماهيت(  است Cl2)g( وFe)s(تر از سرعت واكنش بيشCl2)g(وNa)s(در شرايط يكسان دما و غلظت، سرعت واكنش) 4

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %77(                   كدام مطلب درست است؟ -289

  .يابد  كاهش ميها  مرور سرعت آن ها در آغاز سريع هستند و به شمار اندكي از واكنش) 1
  .يابد  سرعت توليد آن افزايش مي،با افزايش مقدار فراوردهدر يك واكنش، ) 2
g(O)g(NO)g(NO(در واكنش) 3 22 22  براي» زمان-غلظت« شيب نمودار NO2 وOيكسان است .  
  .رسد تي به مقدار ثابتي ميها پس از مد هايي وجود دارند كه سرعت آن واكنش) 4

   كدام مطلب درست است؟»  پيشرفت واكنش-انرژي« در مورد نمودار  -290
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 50%(       

|H|، گرمادهواكنشيك در ) 1 رفت(واكنش از(aEتر است  بزرگ.  
HE اگر، گرماگيرواكنش يك در) 2 )(a 2در نتيجه،باشد  رفت HE )(a استبرگشت  .  
  .گذار و مواد اوليه به اندازه انرژي پيوند مواد اوليه است اختالف سطح انرژي حالت) 3
g(Cl)g(NO)g(NOCl( گرماگيرواكنشدر ) 4 222 اختالف سطح انرژي حالت گذار باتر از   بيشدهنده، واكنشگذار با  اختالف سطح انرژي حالت 

    .باشد  ميها فراورده
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 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %61(   است؟نادرستزير، كدام گزينه »  پيشرفت واكنش-انرژي«با توجه به نمودارهاي  -291

  

g(O)g(OH)g(OH(واكنش) 1    .ژول گرما همراه است  كيلو78 با آزاد شدن 22
  .هاست ي فعال از فرآورده ا، دشوارتر از تشكيل پيچيدهه دهنده ي فعال از واكنش تشكيل پيچيده) ب(در واكنش ) 2
  .، در جهت برگشت است)ب(سازي واكنش در جهت رفت، سه برابر انرژي فعال) آ( واكنش سازي فعالانرژي ) 3
  .ول گرما همراه است  كيلوژ196تر است و تشكيل هر مول گاز اكسيژن با آزاد شدن  بيش) آ(سرعت واكنش ) 4

OHNHNOبراي واكنش گازي» پيشرفت واكنش -انرژي «نمودار -292 222222  است؟نادرست مطلبكدام ، صورت زير است به  

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 69%(  
  .  در سازوكار واكنش وجود داردگذار حالتدو ) 1
  . ي سرعت واكنش است كننده  تعييناول،ي  مرحله) 2
3 (H اول مثبت وي مرحله Hواكنش كلي منفي است .  
  .ي اول است تر از سرعت واكنش مرحله ي دوم كم سرعت واكنش مرحله) 4

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %62(   است؟  نادرست كدام عبارت     -293
  .داردها هيچ تأثيري ن ها و فراورده دهنده كاتاليزگر بر مقدار اختالف سطح انرژي واكنش) 1
g(O)s(KCl)s(MnO)s(KClO(واكنش) 2 23232 2  ناهمگن استي شده ، يك واكنش كاتاليز .  
  . مي دهد تري روي ها همگي گاز يا محلول در آب باشند، واكنش با سرعت بيش دهنده اگر واكنش) 3
  .واسط، سرعت توليد و مصرف يكساني داردحدي   ماده،اي مرحله در يك سازوكار چند) 4

 جـذب  واكنش نيا در .شود يم انجام ...... و ...... ماننديي  فلزها از استفاده با كه است...... ي    شده زيكاتال واكنش ك ي كردن، دار دروژنيه واكنش -294
  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %56(   .شود يم ...... واكنش سرعت باشند، تر درشت زگريكاتال ذرات چه هر و بخشد يم سرعت آن به دروژنيه...... 

  تر كم ،ييايميش ،Ni، Pt ناهمگن،) 2   تر شيب ،يكيزيف ،Pt، Pd ناهمگن،) 1
  تر شيب ،يكيزيف ،Pd، Ni همگن،) 4   تر كم ،ييايميش ،Pt، Pd همگن،) 3

g(eE)g(dD)g(cC)g(bB)g(aA(اگر براي واكنش   -295  صـورت   ي قانون سرعت واكـنش بـه         معادله   رابطهzyx ]C[]B[]A[kR  

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %56(          اند؟ ترتيب كدام  بهzو x  ، yر ديهاي جدول زير مقا ده دا  با توجه به،باشد

1( 212  x,y,z  

2( 213  x,y,z  

3( 232  x,y,z  

4( 123  x,y,z  

g(O)l(OH)aq(OH(ي واكنش كدام مطلب درباره -296 2222 22 است؟نادرستآن »  پيشرفت واكنش-انرژي « به نمودار با توجه  
  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 67%(    

  .واكنش گرماده و با افزايش آنتروپي همراه است )1
aq(Fe(با افزودن يون ) 2 2 مقدارHكند واكنش تغيير نمي.  
aq(Fe(يون  )3 2 با كاهش دادنaEدهد ، سرعت واكنش را افزايش مي.  
HE در اين واكنش مثبت و wعالمت  )4 است.  

)s.L.mol(شسرعت واكن 11   )L.mol](C[ 1)L.mol](B[ 1 )L.mol](A[ 1  شماره آزمايش 
010/  10/  10/  10/  1  
040/  10/  10/  20 /  2  
030 /  10/  30 /  10/  3  
320/  20 /  10/  20 /  4  
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ي اين    كدام عبارت درباره  )3(با فرض برقراري تعادل در ظرف       . دهد  را در ظرفي در بسته نشان مي      »  بخار -مايع«شكل زير برقراري تعادل      -297

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %67(                  ست است؟ظرف در

                                                          )g(OH)l(OH 22 

  .فشار بخار مايع با فشار هوا برابر شده است) 1

2 (aE رفت باaEبرگشت برابر شده است.  

  .برابر شده استl(OH2(موجود در ظرف با غلظتOH2)g(غلظت) 3

  .سرعت تبديل مايع به بخار با سرعت تبديل بخار به مايع برابر است) 4

درصد افـزايش وزن  .......  تقريب،  آيد و به در مي.......به رنگ .......مولكول آب، از رنگ   ....... كلريد بر اثر جذب     (II)نمك بدون آب كبالت      -298
)mol.g:O,H,/Cl,Co( .كند پيدا مي 116153559         )56% اند  مراجعه كردهبه اين سوال( .  

  83 - صورتي- آبي-6) 2    83 - صورتي- آبي-5) 1
  69 - آبي- صورتي-6) 4    69 - آبي- صورتي-5) 3

 دهد؟ ها نشان مي اثر كدام عامل را بر سرعت واكنشهاي زير در شرايط يكسان چگونه است و  ي سرعت انجام واكنش مقايسه -299
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 56%(                              

)g(H)aq(MgCl)aq(HCl)s(Mg 222 ) آ  
)g(H)aq(CaCl)aq(HCl)s(Ca 222 ) ب  
)g(H)aq(ZnCl)aq(HCl)s(Zn 222 ) پ  

  ها دهنده  ماهيت واكنش- ب آپ) 2     دما- پ آب )1
  ها دهنده  ماهيت واكنش- آ بپ) 4   حالت فيزيكي- ب آپ) 3

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %78(                       ؟نيستكدام مطلب در مورد كاتاليزگر درست  -300
  .شود دهد ولي در واكنش مصرف نمي هاي شيميايي را افزايش مي ماده اي است كه سرعت واكنش )1
  .دهد ش را كاهش ميواكنHهاي رفت و برگشت را افزايش و  ، سرعت واكنشaEوaEبا كاهش )2
3 (aEوaE دهد هاي رفت و برگشت را افزايش مي را به يك اندازه كاهش و سرعت واكنش.  
  .شودهاي شيميايي از كاتاليزگر استفاده  تر است كه براي افزايش سرعت واكنش در مقايسه با افزايش دما، اغلب مناسب) 4

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %84(                      درست است؟كدام مطلب -301
  .گيرد شدن واكنش در علم ترموديناميك مورد بحث قرار مي  شرايط بهينه براي انجام)1
  . سرعت واكنش را تعيين نمود،ها مانند تغيير جرم، حجم يا تغيير فشار توان با برخي ويژگي نمي) 2
  .كند گيري فراورده توليد مي كه در مدتي كوتاه مقدار چشمازده واكنشي است برپواكنش ) 3
  .نتيك وجود دارديها از لحاظ س  راه مناسبي براي وقوع آن لزوماًكند، بيني مي ها را پيش هايي كه ترموديناميك امكان وقوع آن واكنش) 4

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %64(                كدام مطلب درست است؟ -302
11 سولفوريل كلريد برابر ي سرعت در تجزيهيكاي ثابت  )1  s.mol.Lاست.  
  .سوزند  ميشدتبه مجاورت هوا و روي شعله الياف آهن در ) 2
  .يابد  جامد، غلظت آن افزايش ميي با خرد كردن يك ماده) 3
  .بلورها توانايي زيادي براي جذب سطحي مواد گازي شكل موجود در هوا دارند) 4

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %73(   است؟نادرست مطلبكدام  -303
  . نمايند زمان با سست شدن پيوندهاي اوليه، پيوندهاي جديد شروع به تشكيل مي حالت گذار، هم در )1
  . ي برخورد برطرف شده است هاي نظريه ي حالت گذار، برخي از نارسايي نظريهدر ) 2
  . شود ي سانتيگراد، به پتاسيم نيتريت، گاز نيتروژن و گاز اكسيژن تجزيه مي درجه 500پتاسيم نيترات در دماي باالتر از ) 3
  . دهند مخلوط هيدروژن و اكسيژن به علت تأمين نشدن انرژي فعالسازي در شرايط معمولي با هم واكنش نمي) 4

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %60(   است؟نادرستمطلب كدام  -304
  . ديگر است ها، هنگام برخورد با يك ه برخورد، افزايش انرژي مولكولنقش كاتاليزگر در نظري) 1
aq(Fe(ي هيدروژن پراكسيد، يون در واكنش تجزيه) 2 2نقش كاتاليزگر همگن را دارد ، .  
  . شود كاهش اندازه ذرات نيكل در واكنش هيدروژن دار شدن، سبب افزايش سرعت واكنش مي) 3
  . دهد  گذار، كاتاليزگر پيچيده فعال را پايدارتر كرده و سطح انرژي آن را كاهش ميدر نظريه حالت) 4

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %68(   است؟ درستمطلبكدام  -305
  . شود  رنگ مي  آبه، پس از گرم شدن و جذب مجدد آب، آبي6 كلريد (II)نمك آبپوشيده كبالت ) 1
OH.COClآبه داراي فرمول 6 كلريد (II)نمك آبپوشيده كبالت ) 2 22   .  است6
  . توان متان را به دست آورد اكسيد و بخار آب مي در فرايند سوختن گاز متان، از تركيب گاز كربن دي) 3
  . شويم كه به ظاهر ايستا ولي در باطن پويا هستند رو مي اندازهايي روبه گاهي در طبيعت با چشم) 4
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  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %78(                  كدام مطلب درست است؟ -306
  .خودي بودن يك واكنش از ديد ترموديناميك به اين معناست كه واكنش ياد شده بايستي با سرعت انجام شود خودبه) 1
  .ها وجود ندارد ي براي وقوع آنكند، اما از ديد ترموديناميك راه مناسب بيني مي ها را پيش هاي زيادي وجود دارند كه سينتيك، امكان وقوع آن واكنش) 2
  .كند ها و تغيير آنتروپي، شرايط بهينه براي انجام واكنش را بررسي مي ها و فراورده دهنده ترموديناميك با تعيين سطح انرژي واكنش) 3
  .شود  انجام ميشوند در سينتيك هايي كه در هر مرحله از واكنش توليد يا مصرف مي هاي گونه يا گونه بررسي ساختار و ويژگي) 4

 ها كدام است؟  با استفاده از اطالعات زير معادله واكنش انجام شده بين آن.  وجود داردC و A ،Bدر يك ظرف، سه تركيب گازي -307
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 52%(  
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1( CBA 24   2( CBA 42   3( CBA  2  4 (BCA 42   
  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %59(                  است؟نادرست مطلبكدام  -308

معين يك ودما ي  سرعت واكنش مرتبه(.شود كنش چهار برابر ميدر واكنش تجزيه سولفوريل كلريد با دو برابر كردن غلظت واكنش دهنده سرعت وا )1
  .)فرض شود

  . رسد يابد تا اين كه سرانجام به صفر مي  سرعت واكنش كاهش مي،هاي كامل  در واكنش)2
  . در واكنش يك گاز با يك جامد سرعت واكنش به مرز ميان دو فاز وابسته است) 3
  . كند ر نميهاي مرتبه صفر با دو برابر كردن غلظت مواد واكنش دهنده سرعت واكنش تغيي در واكنش) 4

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %62(                 است؟نادرست مطلبكدام  -309
  .است يكديگر با برخورد هنگام ها مولكول انرژي افزايش برخورد، نظريه در كاتاليزگر نقش) 1
aq(Fe(پراكسيد  هيدروژن تجزيه واكنش در) 2 2دارد را همگن كاتاليزگر  نقش.  
  .شود مي واكنش سرعت افزايش سبب شدن، دار هيدروژن واكنش در نيكل ذرات اندازه كاهش) 3
  .دهد مي كاهش را آن انرژي سطح و كرده پايدارتر را فعال پيچيده ،كاتاليزگر حالت گذار، نظريه در) 4

 اند، درست است؟  رسم شده زير، كه در مقياس يكسان كدام گزينه با توجه به نمودارهاي تغيير انرژي نسبت به پيشرفت واكنش -310

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 65%( 
1 (Hهاي   واكنش)پ(و ) ب ( برابر و ازH واكنش )تر است ، بزرگ)آ.  
  . را داردHترين از نوع جانشيني دوگانه است و كوچك) ب(واكنش ) 2
  .ها دارد اي بوده و افزايش دما تأثير يكساني بر آن سه واكنش يك مرحلههر) 3
g(NOCl)g(Cl)g(NO(واكنش) 4 22 2 ت انجام، گرماده استر در صو.  

g(OH)g(N)g(H)g(NO(با توجه به سازوكارهاي نوشته شده براي واكنش    -311 222 222 ي قانون سرعت براي اين واكـنش كـدام     رابطه
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %61(              ي فعال سازي كم تري دارد؟  كدام مرحله انرژ ومورد است

)g(OH)g(N)g(H)g(NO) 222
كند

221    

)g(OH)g(H)g(OH) 2
تند

222 22    

1( 222 ]H[]NO[kR - 222) 2  مرحله اول ]H[]NO[kR - مرحله دوم  

3 (]H[]NO[kR 22- 4  مرحله اول (]H[]NO[kR 22- مرحله دوم  
  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %74(       رو، كدام مطلب درست است؟ روبه»  پيشرفت واكنش–انرژي «با توجه به نمودار  -312

1 (H12 واكنش برابر aa EE است .  
  .تري دارد ي دوم پايداري بيش ي فعال در مرحله پيچيده) 2
  .تري در تعيين سرعت واكنش دارد تر است و اين مرحله نقش مهم ي اول بيش نش در مرحلهسرعت واك) 3
  .تري در تعيين سرعت واكنش دارد ي دوم آن، نقش بيش اي است و مرحله واكنش دو مرحله) 4
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  تعادل شيميايي
 ي همواره درست است؟ي اين واكنش تعادل بسيار بزرگ باشد، كدام عبارت دربارهواكنش اگر مقدار ثابت تعادل يك  -313

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 76%(                           
  .رود در صورت انجام تا مرز كامل شدن پيش مي) 1
  .رسد با سرعت بسيار زياد به حالت تعادل مي) 2
   .در مجاورت يك كاتاليزگر مناسب انجام گرفته است) 3
  .آن زياد استها در  ها به فراورده دهنده نسبت غلظت واكنش) 4

 ... .كه   اين ، يعني... ، اما بطور سينتيكي ... كه  ، يعني اين... از نظر ترموديناميكي C25در g(O2(با H2)g(واكنش  -314
  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 56%(                       

  .شود  سرعت باالي واكنش باعث انجام شدن آن مي- مساعد است-دي ثابت تعادل آن بسيار كوچك است مقدار عد-شود كنترل مي )1
  .شود  سرعت بسيار كم واكنش مانع انجام شدن آن مي-شود  كنترل مي- مقدار عددي ثابت تعادل آن بسيار بزرگ است-مساعد است )2
  .شود  سرعت باالي واكنش باعث انجام شدن آن مي- مساعد است- مقدار عددي ثابت تعادل آن بسيار كوچك است-مساعد است )3
  .شود  سرعت بسيار كم واكنش مانع انجام شدن آن مي- نامساعد است- خودبخودي است-شود كنترل نمي) 4

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %64(                  كدام عبارت درست است؟ -315
  . كه غلظت مواد دائماً در حال تغيير استتعادل در مقياس مولكولي پوياست به اين معنا)1
  .رود وقتي سامانه به تعادل برسد، فشار بخار نيز با گذشت زمان رو به افزايش مي»  مايع-بخار« در تعادل )2
  .علت برگشت ناپذير بودن واكنش سوختن پروپان اين است كه در جهت رفت با كاهش آنتالپي و با افزايش آنتروپي همراه است) 3
  .هاي شيميايي ناهمگن است اي از تعادل ادل ميان آب و بخار آن نمونهتع)4

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %65(                است؟نادرستكدام مطلب  -316
g(NO)g(ON(واكنش  )1 242   .شود تر مي  گرماگير است و با افزايش دما مخلوط تعادلي پررنگ2
l(OH)aq(CoCl)aq(Cl)aq()OH(Co(تغيير فشار بر واكنش  )2 224262 64  تأثير ندارد.  
g(NH)g(H)g(N(در تعادل N2)g( غلظت اضافه كردنبا  )3 322 23يابد ، ثابت تعادل كاهش مي.  
g(SO)g(O)g(SO(تعادلكاهش حجم بر  اثر )4 322 22 3 افزايش غلظت گازSO است.  

g(C)g(B)g(A(ي   در واكنش موازنه نشده    رو تغييرات غلظت مواد را      شكل روبه  -317   با توجه به آن، كدام مطلب درسـت        . دهد   نشان مي
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %62(  است؟

  . تر است ها كوچك تشكيل فراوردهاستاندارد ها از مجموع آنتالپي   تشكيل واكنش دهنده استانداردمجموع آنتالپي) 1
  . شود يابد و سپس ثابت مي گذشت زمان كاهش مي با Aسرعت توليد ) 2
  . تواند مربوط به انجام واكنش در يك ظرف سرباز هم باشد اين نمودار مي) 3
   . برابر استB با سرعت مصرف Cسرعت مصرف ) 4

g(SO)g(O)g(SO(در حالت تعادل براي واكنش     -318 322 22   ـ       . ها به صورت زير هستند       سرعت سنج ي اعمـال   بـر ايـن تعـادل تغييرات
 ؟ نيستندهاي رسم شده با تغيير اعمال شده هماهنگ  سرعت سنج) در آغاز تغيير(در كدام گزينه .شود  مي

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 57%(  
  

]SO[افزايش) 1   :  افزايش دما) 2    : 3
  
  
  : 52OVاضافه كردن) 4    : افزايش فشار) 3
  

  
NO: كه در واكنش    با توجه به اين    -319 (g) H (g) N (g) H O (g) , H    2 2 22 2 2   ،  شـود، كـدام گزينـه        يك گونه واسطه تشكيل مي    تنها

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %50(   است؟نادرستي آن  درباره
  .اي است يك واكنش دو مرحله) 1
  .سرعت كلي واكنش، تابع سرعت مرحله كندتر آن است) 2
  .يابد دما، فشار درون ظرف كاهش مي ف در بسته به صورت همبا انجام آن در ظر) 3
  .تر است ها بيش  همگن است و پايداري گونه واسطه از پايداري فراورده يك واكنش كاتاليز شده) 4
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 . )ندا  مراجعه كردهبه اين سوال %52(  است؟بيان شده  نادرست) توليد آمونياك(ي فرايند هابر  هاي زير درباره يك از عبارت كدام -320

  . آورند نيتروژن مورد نياز را از تقطير هواي مايع به دست مي) 1

22يكاي ثابت تعادل آن) 2 L.molاست  .  
  . تر تشكيل شود تري، آمونياك سريع كند تا در دماهاي به نسبت كم افزودن آهن و اكسيد فلزهايي مانند منيزيم و آلومينيم كمك مي) 3
  . يابد ، ثابت تعادل آن كاهش ميبا افزايش دما) 4

g(OH)g(O)g(H(:كدام عبارت درباره تعادل گازي  -321 222 22 است؟ نادرست )L.mol/K( 1811092  

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 52%(                    

  . رود تا نزديك به كامل شدن پيش مي )1
  . رسد گراد پيشرفت داشته و به تعادل مي  درجه سانتي25واكنش در دماي ) 2
  . ماند ها باقي مي دهنده از برقراري تعادل مقدار بسيار ناچيزي از واكنشپس ) 3
  .گيري از اصول استوكيومتري محاسبات كمي را انجام داد توان با بهره در اين واكنش مي) 4

g(NOCl)g(Cl)g(NO(: تعادل كدام عامل باعث افزايش سرعت واكنش رفت و افزايش غلظت فراورده -322 22 2شود؟  مي 

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 63%(                    

  كاهش حجم ظرف واكنش) 4    كاهش فشار)2Cl   3كاهش غلظت) 2  افزايش دما )1

  هااسيد و باز
  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %73(    . را به اثبات رساند... ي  درباره.... فراگير نبودن ديدگاه ... با كشف و بررسي خواص ....  -323

OHCHCHآرنيوس، )2  ، ديوي، اسيدهاHClالووازيه،  )1   ، الووازيه، بازها23
OHCHCHالووازيه،) 4  ، الووازيه، اسيدهاHClديوي،  )3    ، ديوي، اسيدها23

  . )اند  مراجعه كردهاين سوالبه  %47(      است؟نادرستهاي سديم با آب و سديم با اتانول، كدام مطلب   واكنش در رابطه با -324
  .  محلول حاصل از واكنش سديم با آب، خاصيت بازي دارد)1
  .شود  از واكنش يك مول سديم با آب يا با اتانول، نيم مول گاز آزاد مي)2
  . نامحلول در اتانول استي  مادهي حاصل از واكنش سديم با اتانول، گاز هيدروژن و  فرآورده)3
 . تري دارد جود در آب نسبت به هيدروژن اسيدي موجود در اتانول، قدرت اسيدي كم هيدروژن اسيدي مو)4

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %62(               ، درست است؟مطلبكدام  -325
  .تر است تر باشد، آن اسيد ضعيف  اسيدي بزرگapKهر چه مقدار) 1
  .آيد است، يك باز آرنيوس به حساب مي OHفنول كه مولكول آن داراي يك گروه) 2

aq(])OH(Fe[)l(OH)aq(Fe(در واكنش) 3   26222   .، مولكول آب نقش باز برونستد را دارد6
s(ClNH)g(HCl)g(NH(در واكنش) 4 43 مولكول آمونياك نقش باز آرنيوس را دارد ،.  

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %54(                 است؟صحيح مطلبكدام  -326
1 (3HCOاسيد مزدوج ،23CO32 و باز مزدوجCOHاست .  
322در واكنش) 2 NHNaOHOHNaNH آب نقش باز برونستد را دارد ،  .  
  .  و آمونياك از جمله بازهاي آشنا هستندCشير منيزي، ويتامين ) 3
  . به ترتيب خاصيت اسيدي و بازي دارنددر آب  B16 وA19صرهاياكسيد عن) 4
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 .اند اند، پاسخ صحيح نداده ها مراجعه كرده بديهي است همه كساني كه به سوال: توجه 

 

aq(X)aq(OH)l(OH)aq(HX(در مورد واكنش -327    . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %55(   كدام مطلب درست است؟ 32

  .  استOH2يون هيدرونيوم، باز مزدوج اسيد) 1

2(Xباز مزدوج اسيد OH3است .  

  .  استHX باز مزدوج اسيدX وOH2مزدوج باز يون هيدرونيوم، اسيد) 3

  .  استXسيدمزدوج ا  نيز اسيدHXآب اسيد مزدوج يون هيدرونيوم و) 4
 . است... هاي حاصل از يونش  شود و غلظت يون يونيده مي... به عبارت ديگر اسيد . است... باشد، اسيد ...) apK ... )Kaهر چه مقدار -328

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 60%(  

  تر  كم-تر  بيش-تر  قوي-تر  بزرگ-تر كوچك) 2  تر  كم-تر  كم-تر ف ضعي-تر  بزرگ-تر كوچك) 1
  تر  كم-تر  كم-تر  ضعيف-تر  كوچك-تر بزرگ) 4  تر  بيش-تر  بيش-تر  قوي-تر  كوچك-تر بزرگ) 3

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %58(                          ، درست است؟مطلبكدام  -329
  .تر است تر باشد، آن اسيد ضعيف  اسيدي بزرگapKهر چه مقدار) 1
  .آيد است، يك باز آرنيوس به حساب مي OHفنول كه مولكول آن داراي يك گروه) 2

aq(])OH(Fe[)l(OH)aq(Fe(در واكنش) 3   26222   .، مولكول آب نقش باز برونستد را دارد6
s(ClNH)g(HCl)g(NH(در واكنش) 4 43 ونياك نقش باز آرنيوس را دارد، مولكول آم.  

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %71(                  است؟مطلب درست كدام  -330
1( 52ONكند آيد، چون با آب واكنش داده و گاز هيدروژن را آزاد مي  اسيد آرنيوس به شمار مي .  
2( ONa2كند  چون با آب واكنش داده و يون هيدروكسيد را توليد ميآيد، ، باز آرنيوس به شمار مي .  
  .  برونستد در حالت محلول، آن هم هنگامي قابل كاربرد است كه از آب به عنوان حالل استفاده شود-مدل لوري) 3
  . ي اسيدها در نظر گرفت الووازيه، هيدروژن را عنصر اصلي سازنده) 4

aq(NH)aq(NH)aq(NH)aq(NH(ي با توجه به معادله -331     . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %75(  است؟ نادرستمطلب كدام  ،2433
  . آمونياك هم نقش اسيد و هم نقش باز را دارد )2    . دهد فرايند خود يونش آمونياك را نشان مي )1

3( 4NHو 2NH3 به ترتيب اسيد مزدوج و باز مزدوجNH3 )4  .  هستندNHو 2NHهر دو باز مزدوج 4NHهستند .  
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %57(           ي محلول فسفريك اسيد در آب درست است؟  كدام مقايسه درباره -332

:  غلظت ذرات)1  342442433 POHPOPOHPOHOH  2 (قدرت بازي :  342442 POHPOPOH  

3 (apK :   244243 POHPOHPOH    4(ذرات آمفوتر  : 244243 HPO,POH,POH  
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %63(            است؟ نادرستمطلب كدام ها،  با توجه به داده -333

25332 /pK,)aq(F)aq(OH)l(OH)aq(HF a    

4932 /pK,)aq(CN)aq(OH)l(OH)aq(HCN a   

  .  استaq(HCN(تر از قدرت اسيدي  بيشHF)aq(قدرت اسيدي) 1
  . استaq(HCN(تر از ثابت يونش  بزرگHF)aq(ثابت يونش )2

  .  استaq(F(تر از غلظت يون  بيشCN)aq(ت يون، غلظHF)aq( وHCN)aq(هاي هم موالر در محلول) 3

4 ()aq(CNنسبت به )aq(Fتري به جذب پروتون دارد  تمايل بيش .  
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 .اند اند، پاسخ صحيح نداده ها مراجعه كرده بديهي است همه كساني كه به سوال: توجه 

 

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %54(                  است؟نادرستكدام مطلب  -334
1( apKتر از  فورميك اسيد كوچكapKاتانوييك اسيد است .  
422اگزاليك اسيد داراي فرمول مولكولي) 2 OHCاست  .  

  .  استCHCOOCl2 پايدارتر از آنيونCOOCH3 آنيون)3
  .  از يون پروپانوات استتر  قدرت پروتون گيري يون اتانوات كم) 4

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %61(                 درست است؟كدام عبارت  -335
  . آيد  است، يك باز آرنيوس به شمار ميOH پروپانول كه داراي يك گروه -1 مولكول )1

aq(])OH(Al[)l(OH)aq(Al(در واكنش) 2   36223  برونستد را ايفا -، مولكول آب، نقش باز لوري6
  . كند مي

]OH[ باشد، در آن صورتHBتر از اسيد   كوچكHA اسيد apK اگر)3 3 در محلول HAتر از   همواره بيشHBاست  .  

در واكنش )4  2432 NHNHNHكند  برونستد را ايفا مي-، مولكول آمونياك هم نقش اسيد و هم نقش باز لوري.  
)OCH(اگزاليك اسيد -336  : يابد  يك اسيد دو پروتون دار است و طي دو مرحله يونش مي422

)aq(OH)aq(OHC)l(OH)aq(OCH   3422422  
)aq(OH)aq(OC)l(OH)aq(OHC   3242242  

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %57(                است؟نادرستي آن  كدام مطلب زير درباره
  . كند را ايفا مي»  برونستد-لوري«از هم نقش اسيد و هم نقش ب 42OHC يون)1

ها در آن به صورت ترتيب غلظت يون) 2  242423 OCOHCOHاست  .  
422 ، تفكيك يونيKOH با افزودن )3 OCHيابد  كاهش مي.  

4( 242OCتري از تر ولي پايداري كم  قدرت بازي بيش42OHC دارد .  
  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %52(             است؟نادرستها  در مورد آمين ،  مطلبكدام -337

  . سازند ها را از آمونياك و با جايگزين كردن يك، دو يا سه هيدروژن آن با گروه آلكيل مي  آمين)1
  . شوند ل ميها بازهاي قوي هستند و با پذيرفتن يك پروتون به يون آلكيل آمونيوم تبدي آمين) 2

3( )aq(OH)aq(NHCH)l(OH)aq(NHCH   33223  
4( bpKتر از اتيل آمين است  براي متيل آمين بزرگ .  

  . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %46(         ؟رنگ است محلول كدام ماده در آب در شناساگر بيان شده، سرخ -338
   متيل نارنجي-نيتروژن پنتااكسيد دي) 4 فنول فتالئين -سديم استات) 3         ن فنول فتالئي-اكسيد گوگرد دي) 2  سرخ  متيل-صابون) 1

 . كند گويند و از انحالل هر مول آن در آب چهار مول يون توليد مي... پس به آن . كند توليد مي... است، چون در آب ...  يك OK2... ي  مطابق نظريه -339

 . )اند  مراجعه كردهالبه اين سو 61%(                    

   اكسيد اسيدي-H- اسيد-آرنيوس) 2   اكسيد بازي-OH - باز-آرنيوس )1

   اكسيد بازي-OH-باز -لوري برونستد) 4   هيدرونيوم-H- اسيد-لوري برونستد) 3

تر  كم... و اسيد  باشد  ميBاز قدرت بازي ... HA باشد، در اين صورت قدرت باز مزدوجHB اسيد apKتر از  كوچكHA اسيد apKاگر -340
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %58(                 . شود در آب تفكيك مي

  HB-تر بيش) HA  4-تر كم) HB  3-تر كم) HA  2-رت بيش )1
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 .اند اند، پاسخ صحيح نداده ها مراجعه كرده بديهي است همه كساني كه به سوال: توجه 

 

V/)]s(Ni/)aq(Ni[E 2502 

V/)]s(Zn/)aq(Zn[E 7602 

V/)]s(Fe/)aq(Fe[E 4402 

  الكتروشيمي
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %57(                    است؟نادرست» ايزوپروپيل الكل«ي مولكول  كدام مطلب درباره -341

OHCصورت وم بوده و فرمول مولكولي آن به الكل نوع د)1   . است83
  .ها برقرار است  در مولكول آن يازده پيوند كوواالنسي ميان اتم و بوده4هاي كربن در آن برابر  قلمروي الكتروني هر كدام از اتم) 2
  .ديآ ميدست  ه پروپانول است و از اكسايش اين تركيب، مولكول استون ب-2نام آيوپاك آن ) 3
  .است+ 2 برابر ،ه عاملي در آنوعدد اكسايش كربن گر) 4

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %53(               آن درست است؟ي رو، كدام مطلب درباره با توجه به شكل روبه -342

3402ولت  /E ))s(Cu/)aq(Cu(   
7602ولت  /E ))s(Zn/)aq(Zn(   

  .تيغه روي در آن نقش كاتدي دارد) 1
  . شود ي فلز روي افزوده مي با گذشت زمان بر وزن تيغه) 2
  .سولفات است) II(الكتروليت در آن محلولي از مس ) 3
  .گيرد خودي انجام مي در آن يك واكنش غير خودبه) 4

 .خواهد بود... تر از  كاهنده...  و تري دارد خاصيت اكسندگي بيش... در مقايسه با ... توان گفت كه  هاي كاهشي استاندارد، مي  با توجه به پتانسيل -343
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1()aq(Zn)aq(Al)s(Mg)s(Na   23  2()aq(Na)aq(Al)s(Zn)s(Fe    . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال 61%          (    3

3()aq(Ca)aq(Zn)s(Na)s(K   22  4()aq(Na)aq(K)s(Ca)s(Al    
 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %54(                                     است؟نادرستكدام مطلب  -344

  .است+ 2، تغيير عدد اكسايش كربن گروه عاملي برابر و تبديل به متانوييك اسيد ضمن اكسايش متانال )1
  .كلرومتان مشابه است در متانال با عدد اكسايش كربن در دي عدد اكسايش كربن) 2
  .استمنفي  W بوده و عالمت 4بردر سوختن متانول، تغيير عدد اكسايش كربن، برا) 3
  .كند  اكسيژن در نقش عامل اكسنده و كاهنده عمل ميعنصردر واكنش تجزيه هيدروژن پراكسيد، ) 4

است؟  نادرستيك از مطالب زير  ، كدامدهد سلول استاندارد هيدروژن را نشان مي سلول مس به نيم زير كه اتصال يك نيمبا توجه به شكل  -345
)V/E( Cu/Cu 3402                        )63% اند  مراجعه كردهبه اين سوال( . 

  .شود ، وارد ميHClدر آند گاز هيدروژن تحت فشار يك اتمسفر در محلول يك موالر ) 1
  .دهد الكترود مس، قطب مثبت سلول را تشكيل مي) 2
aq(H)s(Cu)g(H)aq(Cu(: صورت واكنش كلي سلول به) 3   22

  .باشد ، مي2
  .شود ي آندي كاسته مي از وزن تيغه) 4

 . )اند  مراجعه كردهبه اين سوال %55(          هاي داده شده، كدام مطلب درست است؟ واكنش  نيمEبا توجه به مقدار -346

  .دهد  روي واكنش مي در شرايط استاندارد، فلز آهن با محلول نمك) 1
ZnFeNiقدرت كاهندگي اين سه فلز، به صورت ) 2 است .  
aq(Ni)aq(Fe)aq(Zn(قدرت اكسندگي اين سه كاتيون به صورت ) 3     . است222
  . ولت است32/0 نيكل برابر - سلول الكتروشيميايي رويE نيكل با- سلول الكتروشيميايي آهنEتفاوت) 4
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