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گر دانشگاه اصالح شود، مملكت اصالح مى شود. ا   
امام خمينى (ره)

سال تحصيلى 1395-96

حق چاپ و تكثير سؤاالت آزمون براى تمامى اشخاص حقيقى و حقوقى ممنوع مى باشد و پيگرد قانونى دارد.

آزمـــــون عـــمـــومـــى

مدت پاسخگويىتعداد سؤالمـواد امتـحانـىرديف

18 دقيقه25زبان و ادبيات فارسى1

20 دقيقه25زبان عربى2

17 دقيقه25فرهنگ و معارف اسالمى3
20 دقيقه25زبان انگليسى4

عناوين مواد امتحانى آزمون عمومي گروه هاي آزمايشى علوم رياضي و علوم تجربي، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگويى

گروه هاى آزمايشى علوم رياضى و علوم تجربى

چهارم دبيرستان (پيش دانشگاهى)

شماره داوطلبى: نام و نام خانوادگى:

مدت پاسخگويى: 75 دقيقه تعداد سؤاالتى كه بايد پاسخ دهيد: 100

دفترچه شماره 1

آزمـون شماره 14
جمعه 95/11/15

ساعت شروع: 8 صبح
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اشاره شده است؟» قهر ـ البه ـ خاييدن ـ تعلّل«هایترتيب، به معنی درست واژهدر كدام گزينه به-1
  غضب ـ التماس ـ اظهار خشم ـ بهانه كردن) ۱
  چيره شدن ـ چاپلوسی ـ جويدن ـ درنگ كردن) ۲
  جويیـ تضّرع ـ به دندان نرم كردن ـ بهانهعذاب كردن) ۳
  گويی ـ بهانه آوردنخشم ـ اظهار نياز ـ ياوه) ۴

  ؟نداردهای كدام گزينه اشتباه وجوددر معنی واژه- 2
  قرضی: عاريه/ بزرگ و ارجمند: شخيص/ عروسی: وليمه) ۱
  پژوهيدنوا: تفتيش. / ظرفی از پشم بافته كه چيزها در آن كنند: ُجوال/ كتف: كت) ۲
  ماه اّول تابستان در تقويم رومی: تموز/ نوعی تير: خلنگ/ ستاره: كوكب) ۳
  هراسناک: سندروس/ رقيببی: بالمعارض/ خّياط: درزی) ۴

. ............ جز به ,ها يكسان استی گزينهدر همه »رديف«معنی- 3
جــــزو درويشــــند جملــــه نيــــک و بــــد) ۱

  

هـــر كـــی نبـــود او چنـــين درويـــش نيســـت
  

دســــت بگشــــا دامــــن خــــود را بگيــــر) ۲
  

ـــش نيســـت ـــن ري ـــز اي ـــش ج ـــن ري ـــرهم اي م
  

ايــــن جهــــان و آن جهــــان يــــک گــــوهر اســــت) ۳
  

ـــــيش نيســــت ــــن و ك در حقيقـــــت كفـــــر و دي
  

ــــــزن) ۴ ــــــی دم از دوری م ــــــت عيس ای دم
  

مــــن غــــالم آن كــــه دورانــــديش نيســــت
  

وجود دارد؟غلط اماليیدر متن زير چند- 4
ی رای خـويش را بـه، و آينهو خردمند بايد كه اين تجارب را امام سازد, قرار عزيمت كاری به امضا رسانداين است داستان كسی كه پيش از«

خّفت بپرهيزدی ابواب به تثبيت و تعنّی و تدبّر گرايد، و در همهاشارت حكما صيقلی كند ، تا اقبال و دولت به ساحت او متواتر، و از تعجيل و 
  ».به جانب او مّتصل گرددشود و امداد خير و سعادت

  يک) ۴  دو) ۳  سه) ۲  چهار) ۱
وجود دارد؟غلط اماليیدر چند بيت- 5

مســـتی همـــی كـــنم ز شـــراب بـــال وليـــک)الـــف
  

ــق ــام عش ــين ازده ــت چن ــر اس ــر روز برت ه
  

ــه)ب ــو ای كعب ــروی ت ــاق دو اب ــوداز ت ی مقص
  

انـــد كـــه محـــراب كـــدام اســـت؟خلقـــی بـــه گمان
  

عشـــق كننـــدبـــه رغـــم مـــّدعيانی كـــه منـــع)ج
  

ــره ــال چه ــتجم ــوّجِح ماس ــت م ــو حّج ی ت
  

ـــد نهـــادآن)د ـــر او ترجيـــه نتوان كـــه گـــردون را ب
  

ذاتعقِل كل در هيچ معنـی جـز كـه در تقـديم
  

ـــال)ه ـــد و ب ـــن بن ـــتم در اي ـــتال گش مب
  

گــــذاران يــــاد بــــادكوشــــش آن حق
  

  پنج) ۴  چهار) ۳  سه) ۲  دو) ۱
وجود دارد؟ »ی پسينوابسته«در عبارت زير چند- 6

اين قانون، اصلی است محسوس و ملموس كه در اين دو جامعه جاری و ساری است و هر اندازه در اعماق اين موضوع تأمّـل كنيـد، ميـدان«
».بينيدتر میتجربی اين مشاهده را گسترده

  هشت) ۴  پنج) ۳  هفت) ۲  شش) ۱
رد؟وجود دا »تركيب اضافی«و چند »تركيب وصفی«در متن زير چند- 7

گزيستانسياليسم به ادبّيات را بايد در تمايل اين فيلسـوفان در دوری از امـور انتزاعـی و گـرايش بـه امـور محسـوس« علّت روی آوردن ا
گزيستانسياليسم نوعی سيستم فكری است كه بر پايه. وجو كردجست گزيستانسياليسـم مقـّدم. ی آزادی انسان بنا شده استا باور اصلی ا

وجود او اسـت كـه در ,وجود نداشته است و اين, كه او به وجود بيايديعنی طبيعت واقعی هر كس پيش از آن. ت استماهّيشمردن وجود بر
».دهدت او را نشان میدهد ماهّيجريان كارهايی كه انجام می

۱۰ ـ ۸) ۴  ۱۱ ـ ۷) ۳  ۱۰ ـ ۷) ۲  ۱۱ ـ ۸) ۱
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ساخته شده است؟ »واژه«و چند »تكواژ«ترتيب، از چندعبارت زير، به- 8
گرفت و برای ادامه. در مصر از خاندانی معروف و سرشناس زاده شدوی« ».ی تحصيالت به دانشگاه االزهر رفتدر كودكی قرآن را فرا
۲۵ ـ۳۶) ۴  ۲۵ ـ۳۷) ۳  ۲۴ ـ۳۶) ۲  ۲۴ ـ۳۷) ۱

؟وجود دارد »مشتق ـ مرّكب«و» مشتق«،»مرّكب«یچند واژه ,ترتيب به ,در عبارت زير- 9
ها وشناخت تأثيرگذاری, در قلمرو هنر يک ملّت. آيد و آگاهی از آن بسيار مهم استشمار میهای نقد ادبی جديد بهادبّيات تطبيقی از پايه«

بزرگ ادبیهایی چهرهشناسانهها و عوامل تأثيرگذار زيبايیهای شاعران و نويسندگان از هم ما را با سير تحّول انديشه و توانايیتأثيرپذيری
  ».سازدآشنا می

  ۲ ـ ۸ ـ ۱) ۲    ۳ ـ ۹ ـ ۲) ۱
  ۲ ـ ۹ ـ ۱) ۴    ۴ ـ ۸ ـ ۲) ۳

است؟متفاوتكدام گزينه از نظر نوع اجزای اصلی-10
. اندو در عين حال، شاعرانه) سمبليک(های جبران خليل جبران به شّدت نمادينقّصه) ۱
  . های حافظ شيرازی به تقليد يا استقبال از خواجو سروده شده استبا توّجه به اين مقّدمات، بسياری از غزل) ۲
  . ترين رخداد سياسی در جهان عرب استمصر به رهبری ژنرال نجيب، مهم۱۹۵۲ترديد انقالببی) ۳
  . رفتشمار می  هچنان پايتخت شعر و ادب اين عصر بدر اين اثر، شيراز مثل گذشته هم) ۴

های كدام گزينه تماماً در بيت زير آمده است؟آرايه- 11
ــد« ــو دارن ــابوس ت ــِر پ ــانی س ــه جه ــس ك از ب

  

 »نوبــت بــه ســر زلــف پريشــان نرســيده
  

  تضاد ـ تلميح ـ تشبيه ـ استعاره ـ اغراق) ۱
  مجاز ـ كنايه ـ ايهام تناسب ـ جناس تام ـ تناسب) ۲
  تعليلاستعاره ـ حسنآميزی ـ ايهام ـتضاد ـ حس) ۳
  تناقض ـ كنايه ـ اغراق ـ ايهام ـ جناس) ۴

وجود دارد؟» استعاره ـ تناسب ـ تشبيه ـ تشخيص ـ تضاد«هایدر كدام گزينه آرايه-12
ـــبا) ۱ ـــل بی! ای ص ـــی از آن نوگ ـــاربرگ ـــار بي خ

  

آتــــــش عشــــــق از آن لعــــــل گهربــــــار بيــــــار
  

ـــندم) ۲ ـــذر خرس كی از آن راهگ ـــا ـــف خ ـــه ك ب
  

بـــار بيـــاری خونايـــن ديـــدهتوتيـــايی پـــی
  

ــــو) ۳ ــــار بگ ــــن ي ــــر از ده گ ــــری داری ا خب
  

ــــته ــــرف سربس ــــارح ــــرار بي ــــالم اس ای از ع
  

انـــدذّرات جهـــان در خواببـــی تـــو ای گـــل همـــه )۴
  

رخ برافـــروز و جهـــان را بـــه ســـر كـــار بيـــار
  

درست است؟كامالً ،شده در برابر چند بيتهای درجآرايه-13
ديوار عناصر گو مباشهست چون جان، چار)الف

  

ــالم غــم محمــل چــرا؟می ــی ع :خــوری ای ليل
  

  تلميح ـ استعاره
ی بـاد سـحربو جامهشد ز وصل غنچه خوش)ب

  

:درنيـــاميزی در ايـــن گلشـــن بـــه اهـــل دل چـــرا؟
  

  تشخيص ـ تشبيه
ی صـــحراييان از انتظـــارت شـــد ســـفيدديـــده)ج

  

ــردن ای محمــل چــرا؟اين ــف ك ــدر در ره توّق :ق
  

  آميزیكنايه ـ حس
خاک صحرای عدم از خون هستی بهتـر اسـت)د

  

:لـرزی ای بسـمل چـرا؟قـدر میبر سر جان اين
  

  تناقض ـ تضاد
نشـيند كشـتی سـنگين ركـابزود در گل می)ه

  

ـــان چـــرا؟چـــار پهلـــو می :كنـــی تـــن را، ز آب و ن
  

  معادله ـ مجازاسلوب
عاقل استدادن نه كار) پست(= دل به دنيای َدنی)و

  

:دهی يوسف بـه سـيم قلـب ای نـادان چـرا؟می
  

آرايیايهام تناسب ـ واج
۱ (۲   ۲ (۳   ۳ (۴   ۴ (۵  

. ............ جز بهاشاره شده است،» آبادیزاده ـ بزرگ علوی ـ محمود دولتفرانتس فانون ـ محّمدعلی جمال«به آثاری از ,های گزينهدر همه-14
  ها ـ كليدرورآباد ـ ساالریسال پنجم الجزاير ـ ش) ۱
  های بيابانیهايش ـ اليهنامه ـ چشمواپسين دم استعمار ـ راه آب) ۲
  بريم ـ شهرنازانقالب آفريقا ـ تلخ و شيرين ـ از رنجی كه می) ۳
  دوزخيان روی زمين ـ سر و ته يک كرباس ـ ميرزا ـ جای خالی سلوچ) ۴
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بيت زير از كدام شاعر است؟- 15
بـس گفتـار تـو و زيـن پـــسبـس بـود ثنـايی«

  

 »نــه ملتــزم مــدح و نــه معتقــد ذم بــاش
  

  حبيب شيرازی  )۴  عرای بهارالّشملک )۳  قائم مقام فراهانی )۲  ابوالمجد مجدود بن آدم )۱
روی آن درست ذكر شده است؟در كمانک روبه ,ی چند اثرنام پديدآورنده-16

كانی(ی دلگشارساله /  )د معـينمحّمـ(امثال و حكـم/  )محّمدعلی اسالمی نُدوشن(آواها و ايماها/  )محمود صناعی(عمو غالم/  )عبيد زا
)/ نزار قبانی(داستان من و شعر / )كوبينعبدالحسين زّر(های نقد ادبیشيوه) / سنايی غزنوی(نامهمصيبت / )جالل رفيع(آزادی و تربيت
هـايی در آغـوش بـادبـرگ/  )ابوالفضل بيهقـی(قانون مسعودی/  )ر فراهیابونص(الّصبياننصاب/  )عبدالحسين وجدانی(دِر بهشِت شّداد

)غالمحسين ساعدی(
  سه) ۲    شش) ۱
پنج) ۴    چهار) ۳

؟شودنمیدريافت» از ماست كه بر ماست«از كدام بيت مفهوم-17
نيست خصمی آدمی را غير خـود چـون عنكبـوت) ۱

  

ــره ــتبه ــود اس ــال خ ــيش از ب ــا، ب ــاووس از پ ی ط
  

كنــد در راه خــود دام گرفتــاری بــه خــاکمی) ۲
  

ی هر كس كه چون طاووس دنبـال خـود اسـتديده
  

ــه دوش اســت) ۳ ــر خــود دام ب طــاووس ز نقــش پ
  

ــدل« ــتم» بي ــس اف ــر در قف ــر ز هن ــب گ ــه عج چ
  

گذشــــت عمــــر چــــو طــــاووس در پــــر افشــــانی) ۴
  

ــــه ــــه خان ــــتم از آيين ــــی نجس ــــگدل ی نيرن
  

اين نرمی را حس كند؛ به چشـم مـنامی برهنهپاخواهمنيست؛ میكافینرم است،هاساحلكه شن ناي» خواندن«برای من«مفهوم عبارت- 18
شود؟از كدام بيت دريافت می» بيهوده استبرای مناحساس نباشد،معرفتی كه قبل از آن،

ـــان) ۱ ـــهج ـــت قّص ـــرور اس ـــتپ ـــاب معرف ی ارب
  

ــــو ــــا بگ ــــديثی بي ــــرس ح ــــرو بپ ــــزی ب رم
  

معرفــت نشــينیبينــی، بیتــا فضــل و عقــل) ۲
  

ــه ــک نكت ــتیي ــه رس ــين ك ــود را مب ــويم خ ات بگ
  

آن روز كــــه عشــــق بــــا دلــــم بســــتيزد) ۳
  

ـــــزد ـــــان بگري ـــــه از مي ـــــای برهن ـــــان پ ج
  

ـــــايی) ۴ ـــــدرس م ـــــر هم گ ـــــوی اوراق ا بش
  

كـــــه علـــــم عشـــــق در دفتـــــر نباشـــــد
  

............ .جز بهی ابيات با بيت زير قرابت مفهومی دارند،همه-19
ارسالن ديدی ز رفعت رفتـه بـر گـردونالبسر«

  

 »ارسـالن بينـیآ تا كنون در گـل تـن الببه مرو
  

هــا دارد فلــک بــر ســينه از مهــر رخــشداغ) ۱
  

كــــه گــــويی اختــــر اســــتهای داغ باشــــد آنپينــــه
  

ــه) ۲ ــت تكي ــر آفتاب ــود ب ــر ب ــيحا گ ــون مس گاهچ
  

كـت بسـتر اسـت روز آخر خشـت بـالين اسـت و خا
  

ــد آب) ۳ ــر امي ــان؟ب ــد ج ــد كن ــه باي ــوان از چ حي
  

گـر اسـكندر اسـت عاقبت لـب تشـنه خواهـد مـرد ا
  

ــان) ۴ ــنجر آن زم ــان س ــود در فرم ــالم ب ــه ع گرچ
  

جـا كـه خـاک سـنجر اسـتسنجدی نايـد بـرون آن
  

شود؟در كدام گزينه ديده میمحور فكری بيت زير- 20
ـــكرانه« ـــت ش ـــاحب كرام ـــالمتای ص ی س

  

تفّقـــدی كـــن درويـــش بی  »نـــوا راروزی 
  

كنــــد بــــاد صــــبا هــــر روز پــــيش از آفتــــابمی) ۱
  

ـــيرها ـــل تفس ـــوی گ ـــو را از ب ـــق ت ـــحف خل مص
  

نيـــاز از نـــاز تعويـــذم كـــه مـــردان را بـــس اســـتبی) ۲
  

ــــيرها ــــوهر شمش ــــجاعت ج ــــازوی ش ــــرز ب ح
  

كـه هسـتبا تهيدستان مـدارا كـن بـه شـكر ايـن) ۳
  

ــــيرها كس ــــتين ا ــــو را در آس ــــان ت ــــرد دام گ
  

آستين بيـرون كـنم؟م صائب كه دست ازامن كی) ۴
  

ــــاخن می ــــه ن ــــانی ك ــــيرهادر بياب ــــذارد ش گ
  

؟شودنمیاز كدام بيت دريافت» تر آيدگفتا ز خوبرويان اين كار كم/ ورزان رسم وفا بياموزگفتم ز مهر«مفهوم بيت-21
هــــر دوســــت كــــه دم زد ز وفــــا دشــــمن شــــد) ۱

  

كروی كــــه بــــود تــــردامن بــــود هــــر پــــا
  

رياســتدرمــان غــم عشــق نــه صــبر و نــه) ۲
  

ـــت ـــه جفاس ـــا و ن ـــه وف ـــی ن ـــق حقيق در عش
  

 ؟م بـــه چـــه رو روم بـــه گلشـــننســـر بـــرگ گـــل نـــدا) ۳
  

ـــنيده ـــه ش ـــوی بیام ز گلك ـــه ب ـــا هم ـــايیه وف
  

تـــــو ســـــاز جفـــــا داری و مـــــن ســـــوز وفـــــا) ۴
  

ــــم ــــن دان ــــن م ــــی، آن م ــــو دان ــــو ت آن ت
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متناسب است؟» الُملُک يَبقی مََع الكفر و اليَبقی مَع الظّلم«كدام گزينه با حديث- 22
ـــــدريم) ۱ ـــــی ان ـــــه تنگ ـــــم او ب ـــــا ز ظل م

  

خــــــوريمبــــــا لــــــب بســــــته از او خــــــون می
  

كــــــــه بربايــــــــدآنظلــــــــم بگــــــــذار از) ۲
  

 متـــــــاج از فـــــــرق تاجـــــــداران ظلـــــــ
  

ای ظلــــــم و ســــــتمبــــر كريمــــــی كــــرده) ۳
  

ــــــــه ز دســــــــت او رســــــــيدت نعمــــــــتم ن
  

ـــتان) ۴ ـــاران و دوس ـــه ي ـــو ب ـــالم از ت ـــتم بن گف
  

گنـــاهباشـــد كـــه دســـت ظلـــم بـــداری ز بی
  

؟شودنمیمفهوم رباعی زير از كدام بيت دريافت- 23
ــــه محــــيط فضــــل و آداب شــــدند« ــــان ك ـــعآن ـــدنددر جم ـــحاب ش ـــمع اص ـــال ش كم

  

ـــرون ـــد ب ـــک نبردن ـــب تاري ـــن ش ره زي
  

 »ای و در خـــواب شـــدندگفتنـــد فســـانه
  

ـــرهآن) ۱ ـــن داي ـــر نقـــش زد اي ـــه پ ـــايی  ك ی مين
  

ــرد ــه ك ــار چ ــردش پرگ ــه در گ ــت ك ــس ندانس  ؟ك
  

تـر جـوحديث از مطرب و مـی گـو و راز دهـر كم) ۲
  

كه كس نگشـود و نگشـايد بـه حكمـت ايـن معّمـا را
  

ــت؟ُدر) ۳ ــه چيس ــدف ك ــد ص ــه شناس ــيم را چ يت
  

ـــرا ـــا م ـــد به ـــپهر ندان ـــر س گ ـــت ا ـــهل اس س
  

ـــوش) ۴ ـــک خم ـــد فل ـــه دان ـــرده چ راز درون پ
  

ـــرده ـــا پ ـــو ب ـــزاع ت ـــّدعی ن ـــتای م  ؟دار چيس
  

است؟متفاوتمفهوم كدام گزينه- 24
ـــلبيش) ۱ ـــيان دارد ام ـــران آش ـــع پي ـــر در طب حــــرص سوداپيشــــه را قــــد دو تــــا زنجيــــر پاســــتت

  

ـــوی) ۲ ـــاه میآتشم ـــده را كوت ـــلدي ـــد ام باش
  

ـــر روز جــزا افتـــاده اســـت چشـــم مـــا عمــری اســـت ب
  

تـر اســـتی نخـــل كهنسـال از جـــوان افزونريشـه) ۳
  

ـــر دلبيش ـــر رات ـــا پي ـــه دني ـــد ب ـــتگی باش بس
  

ــد كمين) ۴ ــت ش ــری ز حرص ــت پي ــلقام ــاه ام گ
  

ور نه خـم گرديـدنت بـر هـر دو عـالم پشـت پاسـت
  

؟نيستهم متناسبمفهوم ابيات كدام گزينه با- 25
ــه) ۱ ــه لقم ــرا ب ــاجم ــن محت ــان مك كس ــن نا ی اي

ــــاهی نمی     ــــر ك ــــت پ ــــرخ مّن ــــماز چ كش
ی جگـــــر خـــــويش كـــــن كبـــــاب مـــــراز پـــــاره

گــــــر اســــــتخوان ز درد شــــــود توتيــــــا مــــــرا
  

ــــام را) ۲ ــــل ف ــــی لع ــــد م ــــردش آوري در گ
ــرد     ــلح ك ــاب ص ــِی ن ــون دل ز م ــه خ ــركس ب ه

  

لب مپســـــنديد جـــــام رازيـــــن بـــــيش خشـــــک
گرفــــــت دامــــــن عــــــيش مــــــدام رامحكــــــم

  

رســـــنددلواپســـــان بـــــه هـــــيچ مقـــــامی نمی) ۳
ــــا     ــــاوک قض ــــپر ن ــــود س ــــا ب ــــت دع دس

  

ــــال خــــويش رابفرســــت پيش ــــر ز اجــــل م ت
ـــويش را ـــال خ ـــن اقب ـــرف ك ـــر ص ـــاِر خي در ك

  

ـــا را) ۴ ـــاند م ـــوی كش ـــر س ـــه ه ـــد ب آرزو چن
ـــرا     ـــد م ـــان آرزومن ـــوخت ج ـــرت س داغ حس

  

دوانـد مـا راچنـد) ولگـرد(= اين سگ هـرزه َمـَرس
ــــا اشـــک غــــم آميخـــت لبخنــــد مـــرا آســــمان ب

  

۲۶ـ۳۳(عّين األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم(:  
   :».كّل تجرب‗ كُمقتنَص و لست أنت إّال مُقتِنصاً فِصدها ذكّياً و ال تضّيع الفرص‗«- 26

  .ها را از دست ندهپس با هوشياری شكار كن و فرصتای مانند شكارچی است و تو فقط شكار هستیهر تجربه) ۱
  . هر تجربه شكار است و تو فقط شكارچی نيستی، پس آن را با ذكاوت شكار كن و فرصت را تباه نكن) ۲
  . كنیكنی و فرصت را تباه نمیها را صيد میها مانند شكار هستند و تو فقط مانند شكارچی هستی پس آنتجربه) ۳
  . ای مانند شكاری است و تو فقط يک شكارچی هستی، پس با هوشياری آن را شكار كن و فرصت را از دست ندههر تجربه) ۴

   :».بني آدم لم يختّص اهللا نعمه بفئ‗ خاّص‗ من عباده و إنّه صّرح هذا األمر في بعض آيات القرآن الكريم«- 27
  . های قرآن كريم اين موضوع را تصريح كرده استی از بندگانش اختصاص نداده و در برخی آيههای خاّصای فرزند آدم، خداوند نعمتش را به گروه) ۱
  . تصريح نموده استرای از بندگانش اختصاص نداده و او در برخی از آيات قرآن كريم اين موضوعهايش را به گروه خاّصای فرزندان آدم، خداوند نعمت) ۲
  . های قرآن كريم تصريح شده استاند و در بعضی از آيههای خدا را به گروه خاّصی از بندگانش اختصاص ندادهفرزندان آدم نعمت) ۳
  . پردازدهای قرآن كريم آشكارا به اين امر میدهد، ای پسر آدم، پس در برخی از آيهای از بندگانش اختصاص نمیخداوند نعمتش را به گروه ويژه) ۴
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   :».عند الصعود من الجبل تكثر دّقات قلب المرء و ال يهّدئه إّال تقليل السرع‗ و شرب الماء«- 28
  . كند جز كم كردن سرعت و نوشيدن آبچيز آن را آرام نمیيابد و هيچها تپش قلب انسان فزونی میهنگام باال رفتن از كوه) ۱
  . كندود و آن را تنها كم كردن سرعت و نوشيدن آب آرام میشهنگام باال رفتن از كوه ضربان قلب انسان زياد می) ۲
  . كندشود و آن را فقط كم شدن سرعت و آب خوردن آرام نمیهنگام كوهنوردی فشار قلب انسان هم زياد می) ۳
  . يدن آبكند جز كاستن سرعت و نوشيابد و آن را آرام میهای قلبش افزايش میرود تپشوقتی كه انسان از كوه باال می) ۴

  : عّين الصحيح- 29
رُكفَوك للزواج تِعش سعيداً وال تحّرم السعادة علی نفسك) ۱ دوست من همتای خود را برای ازدواج برگزيد تـا خوشـبخت زنـدگی كنـد و.: صديقي اختَ

  . خوشبختی را بر خود حرام نكند
ْ, طالب الحقيق↨) ۲ های تاريخیها در كتابچه كه قلمی حقايق، خود را به آنای جوينده.: ↨ه األقالم في الكتب التاريخّيعليك بتزويد نفسك بما سطرت

  . مجّهز كن, نگارندمی
فروشند تا دنيا راكنند و آن را میبدكاران آخرتشان را مانند تاجران معامله می.: الُفّجار يعاملون عقباهم معامل↨ التّجار و يبيعونها حّتی يشتروا الدنيا) ۳

  . بخرند
كثَر نشاطاته العلمّي↨ في المكتبات لُِيعّد بحثاً يبّين رؤيته حول الموضوعالطال) ۴ ها بيفـزا تـاهای علمی خـود در كتابخانـهبر فّعاليت, ای دانشجو.: ب أ

  . پژوهشی آماده كنی كه ديدگاهت را پيرامون موضوع بيان كند
  : الخطأعّين-30

  . خورندآموزان تنبل در امتحانات شكست میدانش.:ال يفشل في االمتحانات إّال التالميذ المتكاسلون) ۱
  . گرداندانسان مؤمن امانت را به صاحبش برمی.: اإلنسان المؤمن يُرّد األمان↨ إلی صاحبه) ۲
  . زنندآموزان موّفق كف میمردم در جشن بزرگداشت دانش.: يصّفق الناس في حفل↨ تكريم الطالبات الناجحات) ۳
  . های ما با خوشحالی پيش رفتدر آغاز، دشمن در سرزمين.: عدّو في أراضينا مسروراًفي البداي↨ تقّدم ال) ۴

  » فال حزن يدوم و ال سرور /رأيت الدهر مختلفاً يدور«: إلی المفهوماألقربعّين-31
  . الدهر يومان؛ يوم لك و يوم عليك) ۲  َمن جاء بالحسن↨ فله عشر أمثالها) ۱
  . إّن الدنيا تُنزل العالي و تُعلي السافل) ۴    . إّن الفرص↨ تمّر مّر السحاب) ۳

  : ».خدا را با اخالص بخوانيد و هرگز او را فراموش نكنيد, ای مؤمناِن جهان«- 32
  . أيّها مؤمنون العالم، اُدعوا اهللا باإلخالص وال تنسونه) ۱
  . أيّتها المؤمنات العالم، اُدعون ربّكّن باإلخالص و ال تنسين أبداً) ۲
  . يا مؤمني العالم، اُدعوا اهللا باإلخالص و ال تنسوه أبداً) ۳
  . يا مؤمنات العالم، اُدعون اهللا باإلخالص و لن تنسينه أبداً) ۴

  : ».ای در انجام تكاليفتان كوتاهی نكنيدلحظه, آموزان عزيزای دانش«-33
  . أيّها الطّالب األعّزاء، ال تقّصروا في أداء واجباتكم لحظً↨) ۱
  . أيّتها التلميذات العزيزات، لم تقّصرن في أداء واجباتكّن لحظٌ↨) ۲
  . يا طّالب األعّزاء، ال تُهملوا األداء واجباتهم لحظً↨) ۳
  . يا الطالبات العزيزات، ال تقّصرن في أداء الواجبات لحظً↨) ۴
بما يناسب النّص) ۳۴ـ۴۲(أجب عن األسئل‗لنّص التالي بدّق‗ ثّماقرأ ا:  

ذات يـوم أراد. كان الغزالّي ـ العالم اإلسالمّي المعروف ـ يدرس في مدين‗ نيسابور و هي مركز العلم و المعرف‗ فـي القـرن الخـامس الهجـرّي
هم لصـوص؛ فنهبـوا مـا يحملـهَيفي الطريـق لقـ. مع قافل‗ساروليذهب إلی أهله؛ لذلك جمع كتبه» طوس«إلی مدينتهيسافرالغزالّي أن
ولكـّن) هـا را پـاره كنـدآن(هايمّزقفأراد رئيسهم أن. أوراقاًحّتی وصلوا إلی الغزالّي و أخذوا محفظته ولكن ما رأوا فيها شيئاً إّال, المسافرون

إّن المعرفـ‗ الّتـي تمكـن: فأجابه اللّص. إذا أخذتها منّي ستضّيع معلوماتي كلّهاإنّها ثمرة حياتي و فيها جميع ما تعلّمته؛: الغزالّي منعه و قال
  . فتركت كلم‗ اللّص أثراً عميقاً في الغزالّي و أحدثت تغييراً عظيماً في ُأسلوب تعلّمه... . سرقتها ليست معرف‗ و ال خير فيها

  ماذا فعل اللصوص عندما وصلوا إلی الغزالّي؟- 34
  . ضّيعوا كّل معلوماته) ۴  . أخذوا محفظته) ۳  .أرسلوه مع قافل↨ ُأخری) ۲  . همّزقوا أوراق) ۱
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  ماذا قال اللّص للغزالّي؟-35
  . أحِدث تغييراً في ُأسلوب تعلّمك) ۲    . ال خير في معرف↨ تمكن سرقتها) ۱
  هل ثمرة حياتك في أوراقك؟) ۴    . ما رأينا في محفظتك إّال أوراقاً) ۳

  : عّين الصحيح- 36
  .  د الغزالّي أن يسافر إلی طوس ليذهب إلی مدارسهاأرا) ۱
  . كان جميع ما تعلّمه الغزالّي في محفظته) ۲
  . ↨ الغزالّي أثراً عميقاً في اللّصتركت كلم) ۳
  .  جمع اللصوص كتب الغزالّي و ساروا مع قافل↨) ۴

  : الخطأعّين- 37
  . أحدث اللّص تغييراً عظيماً في ُأسلوب تعلّم الغزالّي) ۱
  . ال فائدة في العلم الّذي تمكن سرقته) ۲
  . ما رأی اللصوص في محفظ↨ الغزالّي شيئاً) ۳
  .كانت مدين↨ نيسابور مركز العلم في القرن الخامس الهجرّي) ۴
۳۹ و۳۸(حيح في التشكيلعّين الص:(  

  : ».ع ما تعلّمتهإنّها ثمرة حياتي و فيها جمي: فأراد رئيسهم أن يمّزقها ولكّن الغزالّي منعه و قال«-38
ُق ـ الغزاليَّ) ۱   ـ ثَمرَةالغزاليَّ ـ َمنََع) ۲    رئيُس ـ يَُمزِّ
  رئيُس ـ ثَمرَة ـ جميٌع) ۴    تَعلَّمُتثَمرُة ـ جميُع ـ) ۳

   :».إّن المعرف‗ الّتي تمكن سرقتها ليست معرف‗: فأجابه اللّص«- 39
  فُ↨ ـ معرفً↨اللِّࠩص ـ المعر) ۲    اللِّࠩص ـ سرقَ↨ ـ معرفً↨) ۱
  ـ سرقُ↨اللِّصَّ ـ المعرفَ↨) ۴    المعرفَ↨ ـ تُمكُِن ـ سرقُ↨) ۳
۴۰ـ۴۲(عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفّي:(  
   :»يسافر«- 40

  فاعله ضمير مستتر و الجمل↨ فعلّي↨/ للغائب ـ مزيد ثالثي من باب مفاعل↨ ـ الزم ـ مبنّي للمعلوم) ۱
  المستتر» هو«فعل مضارع منصوب و فاعله ضمير/ ثالثي من باب تفاعل ـ معربمضارع ـ مزيد) ۲
  المستتر» هو«نائب فاعله ضمير/ ـ صحيح ـ متعدٍّ ـ مبني للمجهول ↨مزيد ثالثي من باب مفاعل) ۳
  فاعله ضمير بارز و الجمل↨ فعلّي↨/ فعل مضارع ـ مزيد ثالثي ـ معتّل و أجوف ـ الزم ـ مبني) ۴

  : »سار«-41
  فعل و مع فاعله جمل↨ فعلّي↨/ للغائب ـ معتّل و أجوف ـ متعدٍّ ـ معرب) ۱
  فعلّي↨↨فاعله اسم ظاهر و الجمل/ معتّل و أجوف ـ الزم ـ مبني للمعلوم) ۲
  المستتر» هو«نائب فاعله ضمير/ فعل ماٍض ـ للغائب ـ مجّرد ثالثي ـ متعدٍّ ـ مبني للمجهول) ۳
  فعلّي↨↨فاعله ضمير مستتر و الجمل/ مجّرد ثالثي ـ معتّل و أجوف ـ الزم ـ مبني للمعلومفعل ماٍض ـ) ۴

  : »أوراقاً«- 42
  به و منصوبمفعول/ ـ اسم فاعل ـ معرب) ؛ مذّكر»ورق«مفرده(اسم ـ جمع تكسير) ۱
  مستثنی و منصوب/ مشتق ـ معرف↨ ـ معرب ـ منصرف) ۲
  به و منصوبمفعول/ الصرفاسم ـ جامد ـ نكرة ـ ممنوع من) ۳
  مستثنی و منصوب/ اسم ـ جمع تكسير ـ نكرة ـ معرب ـ منصرف) ۴
‗۴۳ـ۵۰(عّين المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي:(  

  : عّين المستثنی إعرابه محلّي- 43
  . ليس للشعوب المسلم↨ سالح إّال اإليمان) ۲  . لم ُأشاهد في المكتب↨ إّال طالباٍت) ۱
  . لم يأِت إلی استقبال الضيوف أحد إّال هذا الرجل) ۴  . يشّجع المدير موظّفيه إّال الالئقين منهملم) ۳
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  : محذوفاًعّين المستثنی منه-44
  . ما كانت البنت قد دعت جميع صديقاتها إّال اثنتين منهّن) ۱
  . اليحارب المعتدين و المستكبرين في العالم إّال المجاهدون) ۲
  . إّال المؤمنيناليعتقد الناس بالعقبٰی) ۳
  . ال تفّكر األُّم في شيٍء إّال تربي↨ األوالد الصالحين) ۴

  : »............. ع أن يعيش في هذه الجزيرة أحد إّالال يستطي«: عّين الصحيح للفراغ- 45
كنونها) ۱ كنوها) ۲  سا كنينها) ۳  سا كنيها) ۴  سا   سا

  : فيه المنادیليسماعّين-46
  . التسمح ربِّ أن يتسّرب الحسد إلی قلبي) ۱
  . موظّفيَّ اعملوا بجدٍّ حّتی نصل إلی التقّدم) ۲
  . نا إلی الحديق↨ُأنادي ُأّمي و أطلب منها أن تجيء مع) ۳
  مسؤول المكتب↨ هل يمكن أن تعطيني ذلك الكتاب؟) ۴

  : منه مذكوراًعّين المستثنی- 47
  . اليركب الطائرة إّال المسافرون) ۲    . لم يفتح الطالب إّال الكتاب) ۱
  . اليعلم ما في الصدور إّال ربّنا) ۴  . يتلف التالميذ وقتهم إّال المجتهدين منهم) ۳

  : بنّياًمعّين المنادی- 48
  ! مؤمنات العالم، التغفلن عن ذكر اهللا) ۲  ! يا سميع الدعاء، ارحمني برحتمك) ۱
  ! يا ربّي، اجعل في قلبي نوراً و بصراً) ۴    ! يا داود، التيأس من رحم↨ ربّك) ۳

  : في ُأسلوب النداءالخطأعّين- 49
  ! أنفقوا أموالكم علی الفقراء إنفاق المحسنين, يا أيّها المؤمنين) ۱
  ! جندّي البالد، حافظ علی وطنك أمام هجوم المتجاوزين) ۲
  لماذا تواصل الطريق الّذي اليفيدك؟, يا كاظُم) ۳
  ! يا أبنائي، اجتمعوا حّتی نكّرم ذكری والدة ُأّمكم) ۴

  : عن الباقييختلفعّين المنادی-50
۱ (↨ربّنا آتنا في الدنيا حسن↨ و في اآلخرة حسن  ۲ (↨ُساعدي صديقاتك لالمتحان, يا فاطم .  
  . يا أرحم الراحمين، ِإّن اسمك دواء و ذكرك شفاء) ۴  . اجتهدوا للتوّصل إلی الحّريّ↨, يا مسلمي العالم) ۳

  
گر گفته شود- 51 ترسـيمپيام كدام آيه» .باشنداند و دارای هدف و سرآمدی معين و مشخص میتمام مخلوقات اين جهان به حق آفريده شده«ا

  شده است؟
۱ (ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور  
۲ (ًأفغير دين اهللا يبغون و له أسلم من فی السماوات و االرض طوعاً و كرها  
۳ (ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما إّال بالحق و أجل مسمی و الذين كفروا عما انذروا معرضون  
۴ (السماوات و االرض بالحق و صوركم فاحسن صوركم و إليه المصيرخلق  

گر كسی برای شعر- 52 یپيام كـدام آيـه, جويای مبنای قرآنی باشد» ...تر كه من از وی دورموين عجب/ تر از من به من استدوست نزديک«ا
  شريفه وافی به مقصود است؟

۱ (لئک الذين هداهم اهللافبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه او...  
۲ (و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إّن اهللا لمع المحسنين  
۳ (و لقد كرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطيبات...  
۴ (ين حنيفاً فطرة اهللا التی فطر الناس عليهاّدفاقم وجهک لل...  
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............ و اشـاره بـه............  و............ به ترتيب مربوط بهانی ارانی اعصر خمراًواحمل فوق رأسی خبزاًانی ارانییپيام آيات شريفه-53
  .دارد

  ـ غيرمادی بودن روح) ع(زندانی محكوم به اعدام يوسفـ هم) ع(ی يوسفزندانی آزادشدههم) ۱
  ـ غيرمادی بودن روح) ع(ی يوسفنی آزادشدهزنداـ هم) ع(زندانی محكوم به اعدام يوسفهم) ۲
  بينی قحطی در مصر ـ رؤيای صادقهـ پيش) ع(زندانی محكوم به اعدام يوسفهم) ۳
  بينی قحطی در مصر ـ رؤيای صادقهـ پيش) ع(ی يوسفزندانی آزادشدههم) ۴

عنوانی برای كسانی كـه كارهايشـان در, فطرت اسالمی استی هماهنگ باهرگاه بخواهيم با استمداد از قرآن كريم كه مبنای تفكر و انديشه- 54
  وافی به اين مقصود است؟پيام كدام آيه. ارائه دهيم, روز رستاخيز بدون ارزش است

۱ (قل هل ننبئكم باالخسرين اعماالً الذين ضل سعيهم فی الحياة الدنيا...  
۲ (اجل مسمی و الذين كفروا عما انذروا معرضونما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما إّال بالحق و  
۳ (و الذين هم عن آياتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون  
۴ (إّن الذين اليرجون لقاءنا و رضوا بالحياة الدنيا و اطمأنوا بها...  

  .به آن اشارت دارد............ یی شريفهو آيه.... ........يعنی, وجود دارد............ یميان حكمت خداوند و ضرورت معاد رابطه-55
كم عبثاًكند معاد وجود داشته باشد ـعكس ـ حكمت خداوند اقتضا می) ۱   افحسبتم انما خلقنا
كم عبثاًكند معاد وجود داشته باشد ـمستقيم ـ حكمت خداوند اقتضا می) ۲   افحسبتم انما خلقنا
  و ما خلقنا السماء و االرض و ما بينهما باطالًكند كه حكمت وجود داشته باشد ـعكس ـ ضرورت معاد اقتضا می) ۳
  و ما خلقنا السماء و االرض و ما بينهما باطالًمستقيم ـ ضرورت معاد اقتضا می كند كه حكمت وجود داشته باشد ـ) ۴

...فصعق من فی السموات و مـن فـی االرض إّال مـن شـاء اهللاو نفخ فی الصوریی شريفهيک از موضوعات زير از دقت در پيام آيهكدام- 56
  ؟گرددنمیمستفاد

  .شوددر عالم رستاخيز اولين حادثه نفخ صور است كه با پايان يافتن دنيا آغاز می) ۱
  .گردنددر اين نفخ حيات مجدد آغاز شده و همگی در پيشگاه خداوند حاضر می) ۲
گهانی و غافلگيركننده است عهتعبير قرآن كريم از اين نفخ واق) ۳   .ی سهمگينی است كه به صيحه ياد شده و نا
  .شوندها كه خداوند خواسته است مدهوش میجز آن, ها و زمينی اهل آسمانهمه) ۴

دام آيـهارائه دهيم پيام كـ» بخش و پرثمر داشت؟توان يک زندگی نتيجهچگونه می«پاسخی به سؤال, هرگاه بخواهيم با تكيه بر وحی الهی-57
  وافی به اين مقصود است؟

۱ (من اراد اآلخرة و سعی لها سعيها  ۲ (فالخوف عليهم و الهم يحزنون  
۳ (ان الّدار اآلخرة لهی الحيوان    ۴ (لتجزی كل نفس بما كسبت  

  ............. یی شريفهآيهجز به, اشاره به امكان آفرينش مجدد جسم برای پيوستن به روح در آخرت دارد, ی آياتهمه-58
۱ (ايحسب االنسان ان لن نجمع عظامه بلی قادرين علی ان نسوی بنانه  
۲ (و ضرب لنا مثالً و نسی خلقه قال من يحيی العظام و هی رميم  
۳ (ايعدكم انكم اذا متم و كنتم تراباً و عظاماً انكم مخرجون  
۴ (بلد ميتو اهللا الذی ارسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه الی  

گر گفته شود- 59   ی شريفه ترسيم شده است؟پيام كدام آيه» .ی حكمت و تدبير الهی استاستحكام و نظم و هدفمندی مخلوقات جهان نشانه«ا
۱ (خلق السماوات و االرض بالحق إّن فی ذلك ألي↨ للمؤمنين  
۲ (صنع اهللا الذی اتقن كل شیء انه خبير بما تفعلون  
۳ (اوات و االرض و اختالف الليل و النهار اليات الولی االلبابإّن فی خلق السم  
۴ (ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النار

مانند فرزند صالحی كه برای, شودمند میشش چيز است كه مؤمن بعد از مرگ نيز از آن بهره«: فرمايندكه می) ع(مفهوم اين كالم امام صادق- 60
  ی شريفه متناسب است؟با پيام كدام آيه» ...او مغفرت كند و

۱ (لتجزی كل نفس بما كسبت و هم اليظلمون  ۲ (يقولون سالم عليكم ادخلوا الجن↨ بما كنتم تعملون  
۳ (انا نحن نحيی الموتی و نكتب ما قدموا و آثارهم  ۴ (العامليناورثنا االرض نتبوا من الجن↨ حيث نشاُء فنعم اجر  
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............ نـوع, شوددر روح انسان ضعيف می............ هایگيرد و به همان اندازه كه رشتهخانواده را فرا می, ی رحمت الهیچون سايه............-61
  .كندتغيير می

  همدلی زن و مرد ـ عفاف ـ آراستگی) ۲  احساس لطيف زن ـ عفاف ـ آراستگی) ۱
  و مرد ـ محبت ـ نگرشهمدلی زن) ۴  احساس لطيف زن ـ محبت ـ نگرش) ۳

یی دوم اشاره به مرحلهاعمال انسان دارد و آيه............  و............ به ترتيب اشاره بهيا ليتنی لم اوت كتابيهوهاوم اقروءا كتابيهفرياد- 62
  .قيامت دارد............ 

  خفت ـ ثقل ـ اول) ۲    ثقل ـ خفت ـ دوم) ۱
  خفت ـ ثقل ـ دوم) ۴    ثقل ـ خفت ـ اول) ۳

............ یی شـريفهبيند و اين موضوع در آيهخود را می............ و هر كس............ تصويری از اعمال انسان نمايش داده, ی قيامتدر عرصه- 63
  .تجلی دارد

  فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهشود ـ عين عمل ـمی) ۱
  ن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهفمشود ـ صورت حقيقی اعمال ـنمی) ۲
  ينذرونكم لقاء يومكم هذاشود ـ عين عمل ـنمی) ۳
  ينذرونكم لقاء يومكم هذاشود ـ صورت حقيقی اعمال ـمی) ۴

, نشـين تـون هماي. شودنشين خواهد بود كه هرگز از تو جدا نمیبه ناچار هم, برای تو............ الشأن اسالم در عالمی پيامبر عظيمبه فرموده-64
گر شريف باشد گر نيک باشداين هم............ و در............ ا   .نشين همان كردار توستاين هم ,............نشين ا

  كند ـ رستاخيز ـ تو را گرامی خواهد داشتبرزخ ـ تو را از دامان حوادث حفظ می) ۱
  ـ تو را گرامی خواهد داشتكند ـ برزخرستاخيز ـ تو را از دامان حوادث حفظ می) ۲
  برزخ ـ تو را گرامی خواهد داشت ـ رستاخيز ـ مايه انس تو خواهد بود) ۳
  رستاخيز ـ تو را گرامی خواهد داشت ـ برزخ ـ مايه انس تو خواهد بود) ۴

و مطلـوب» .ی خـود وفـا كـردكه به وعدهخدای را سپاس«: گويندمی............ شوند ووارد بهشت می, از يک در............ پيامبران به همراه- 65
كرم صلوات اهللا عليه   .است............ بهشتيان از ديدگاه پيامبر ا

  شهيدان ـ متقين ـ لقاء و ديدار الهی) ۲  صديقان ـ رستگاران ـ لقاء و ديدار الهی) ۱
  صديقان ـ متقين ـ فردوس) ۴    شهيدان ـ رستگاران ـ فردوس) ۳

............ ی آنكند و نتيجـهجهان را تدبير و اداره می, خود............ زيرا خداوند براساس صفت ,............متعال يعنیحقيقت توكل بر خداوند- 66
  .است

  ی كارها را به خدا سپردن ـ علم ـ اميدواری به آيندهنتيجه) ۱
گذار كردن ـ علم ـ اميدواری به آينده) ۲   امورش را به خداوند وا
گذار كردن ـ حكمت ـ آرامش يافتنامورش را) ۳   به خداوند وا
  ی كارها را به خدا سپردن ـ حكمت ـ آرامش يافتننتيجه) ۴

گـر توكـل............ بهره جويد كه براساس............ داند كه بايد ازای كه اهل معرفت باشد میكنندهتوكل- 67 ............ الهی قرار داده شده است و ا
  .رهای ما را به بهترين وجه چاره خواهد كردباشد خداوند كا

  ابزار و اسباب ـ حكمت ـ قلبی و درونی) ۱
  ها ـ حكمت ـ خالصتأثيرگذاری طولی پديده) ۲
    ابزار و اسباب ـ علم ـ خالص) ۳
  ها ـ علم ـ قلبی و درونیتأثيرگذاری طولی پديده) ۴

ها وشود كسی دوستدار فضيلتنمی«و» .وفايی متنفر استو استبداد و ريا و بیاز ظلم, ی عدالت و آزادی و صداقت و وفابستهدل«مفاهيم- 68
از آثار............  و............ به ترتيب اشاره به» .ها باشد و در جهان زشتی و نافرمانی و ستم ببيند و در عين حال بتواند قرار و آرام بگيردكرامت

  .محبت به خدا دارد
  مبارزه با دشمنان خدا ـ مبارزه با دشمنان خدا) ۲  خدا ـ بيزاری از دشمنان خدابيزاری از دشمنان) ۱
  بيزاری از دشمنان خدا ـ مبارزه با دشمنان خدا) ۴  مبارزه با دشمنان خدا ـ بيزاری از دشمنان خدا) ۳
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  .است............  و............ يعنی, است............ و يک............ پايه و اساس اسالم به ترتيب مركب از يک- 69
  نفی ـ اثبات ـ تبری ـ تولّی) ۲    نفی ـ اثبات ـ تولّی ـ تبری) ۱
  اثبات ـ نفی ـ تبری ـ تولّی) ۴    اثبات ـ نفی ـ تولّی ـ تبری) ۳

بـه» جدی تلقی كردن برخی از امور ماننـد اصـول ديـن«و» های تربيتی و استدالل و منطقمندی از شيوهبهره«, »رعايت مصالح مخاطب«- 70
  .نكر استامر به معروف و نهی از م............  و............  ,............ترتيب مربوط به

  شرايط ـ روش ـ مراتب) ۲    روش ـ روش ـ شرايط) ۱
  روش ـ مراتب ـ شرايط) ۴    مراتب ـ مراتب ـ شرايط) ۳

آشـنايی و تشـويق و ترغيـب ديگـران بـه«و» گيری مانع گسـترش گنـاه شـودبه عنوان پيش«شود كهپيام كدام آيه به ترتيب باعث می-71
  ؟»هاستخوبی

۱ (يأمرون بالمعروفـون عن المنكرينه  ۲ (يدعون الی الخيرـيدعون الی الخير  
۳ (يدعون الی الخيرـيأمرون بالمعروف  ۴ (ينهون عن المنكرـيأمرون بالمعروف  

انفاق واجب الهی است و خمس بهاز............  و............  ,............به ترتيب مربوط به» ذی القربی«و» ابن السبيل«, »حد نصاب«مواردی مانند- 72
  .گيردچيز تعلق می............ 

  زكات ـ خمس ـ خمس ـ پنج) ۲    زكات ـ زكات ـ خمس ـ هفت) ۱
  خمس ـ زكات ـ زكات ـ هفت) ۴    خمس ـ زكات ـ زكات ـ پنج) ۳

  ديده است؟ذكر گر» مزد با كرامت«و» ورود به بهشت«ی وام غيرمشروط به ترتيبدر كدام آيات شريفه نتيجه- 73
۱ (كفرن عنكم سيئاتكم   ...ان تقرضوا اهللا قرضاً حسناً يضاعفه لكمـ...اقرضتم اهللا قرضاً حسناً ال
۲ (ًاّن المصدقين و المصدقات و اقرضوا اهللا قرضاً حسنا...ـان تقرضوا اهللا قرضاً حسناً يضاعفه لكم...  
۳ (قرضاً حسناًاّن المصدقين و المصدقات و اقرضوا اهللا...ـكفرن عنكم سيئاتكم   ...اقرضتم اهللا قرضاً حسناً ال
۴ (ًكفرن عنكم سيئاتكمحسناًاقرضتم اهللا قرضا   ...إّن المصدقين و المصدقات و اقرضوا اهللا قرضاً حسناًـ...ال

  .بيان داشته است............ یی شريفهگری زنان را در آيهاست و حرمت جلوه............ قرآن كريم خطاب به- 74
  يغضضن من ابصار هن و يحفظن فروجهن و اليبدين زينتهنمتقين ـ) ۱
  يغضضن من ابصار هن و يحفظن فروجهن و اليبدين زينتهنمؤمنان ـ) ۲
  قد انزلنا عليكم لباساً يواری سؤءاتكم و ريشاً و لباس التقوی ذلك خيرمتقين ـ) ۳
  انزلنا عليكم لباساً يواری سؤءاتكم و ريشاً و لباس التقوی ذلك خيرقدمؤمنان ـ) ۴

ی برتـر نمـاز همـانشود و ثمرهمی............ خشم فرزند بر پدر و مادر باعث حبط) ع(بستگی دارد و در بيان امام صادق............ اثر نماز به-75
  .است............ 

  تداوم و پيوستگی ـ نماز و روزه ـ دوری از گناه) ۲  تداوم و پيوستگی ـ نماز ـ ياد خدا) ۱
  ميزان دقت و توجه ـ نماز و روزه ـ ياد خدا) ۴  ميزان دقت و توجه ـ نماز ـ دوری از گناه) ۳

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 
or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 
sentence. Then mark your answer sheet. 

76- Sam warned me ............ anything during the ceremony, so I didn’t say a word.  
1) not say   2) don’t say  
3) not to say   4) not saying  

77- I visited my hometown last year, only to find that the house I’d grown up in ............ .  
1) has been destroyed   2) to be destroyed  
3) was destroying   4) had been destroyed  
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78- The football match wasn’t very good at the beginning, but it got more ............ towards the end.  
1) exciting  2) to excite  3) excited  4) excitingly  

79- Current studies show that the brain doesn’t stop ............ at the end of childhood.  
1) grows  2) to grow  
3) growing   4) having grown  

80- We didn’t see each other much during that time, but our ............ remained strong.  
1) measure   2) instruction  
3) struggle   4) friendship  

81- It’s her first year as a doctor, but she is ............ the pressures of the job very well.  
1) recalling   2) handling  
3) questioning   4) sticking  

82- You should always use sunscreen to protect your skin from the ............ effects of the sun.  
1) harmful   2) separate  
3) straight   4) individual  

83- Unless you have a photographic ............ , you forget half of what you read as soon as you close the 
book.  

1) object  2) account  
3) memory   4) degree  

84- The offices aren’t very well ............ – the rooms are too small and it’s much too hot in summer.  
1) switched   2) designed  
3) influenced   4) operated  

85- He was unable to attend the meeting in Paris, because the French authorities had ............ him a visa.  
1) permitted   2) instructed  
3) controlled   4) refused  

86- After months of overworking, Robert was suffering from ............ and physical exhaustion.  
1) mental   2) central  
3) deep  4) average  

87- Business class tickets are sold out, but there are still a few seats ............ in first class.  
1) probable   2) available  
3) constant   4) immediate  

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice, (1), (2), (3), or (4), best fits each space. Then mark your answer sheet. 

The bronze age refers to a period of time during which the predominant metal …88… by a culture was 
bronze. It usually succeeds the Stone Age and the Copper Age and is …89… by the Iron Age. The Bronze 
Age spans c. 3500 to 1000 bce, but its onset occurred at different times in different parts of the world. 
During this period, …90… sprang up in Egypt, Mesopotamia, the Hwang Ho Valley in China, on the 
Aegean Islands of the Mediterranean, and in the Indus Valley. People learned to grow crops and 
domesticate animals, so they no longer needed to move to find food. This allowed communities more time 
…91… metals. Bronze was formed by melting copper and tin together and was found to be harder and 
longer-lasting than other metals. It was used to make weapons and ornaments, sometimes by pouring hot 
molten bronze into molds, for example, to make metal pins, or …92… . Metalworkers also used gold and 
copper for luxury items such as jewelry. 

88- 1) employing  2) which employed  3) had employed  4) employed  

89- 1) performed  2) completed  3) followed  4) expected  

90- 1) departments  2) instruments  3) occasions  4) civilizations  

91- 1) to learn how to use  2) learning how using  3) learning how to use  4) to learn how using  

92- 1) by being heated and beaten into shape   

2) by being heated and beating over shape  
3) by be heated and beaten into shape  
4) by heating and to be beaten to shape  
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your 
answer sheet. 

Passage 1: 
Snow is composed of ice crystals. These crystals fall from clouds in cold weather when the air is too cold 

to melt the ice crystals into rain. In most of the world outside the very hot tropics, most rain starts to fall as 
snow but melts to rain on the way down. The heaviest snowfalls occur when the air temperature is close to 
the freezing point at 32°F. 

For this reason, more snow falls on the northern United States than at the North Pole because it is too 
cold at the North Pole for snow to fall. Snow can be as much as 90 percent air. For this reason, snow helps 
to keep the ground warm and protect some plants from extreme cold. Because so much of the snow is 
composed of air, it takes about ten inches of snow to equal the amount of water in one inch of rain. 

All snowflakes are six-sided crystals, with some occasional needles or columns. One farmer and 
amateur scientist photographed thousands of snowflakes through a microscope. He was trying to find two 
identical flakes. Neither he nor anyone else ever has. Snow often melts slowly because the white color 
reflects sunlight away. The most snow in a single storm in the United States was 189 inches. It occurred at 
Mount Shasta, California, in February 1959. Antarctica is buried in an average of two-and-a-half miles of 
snow. 

93- According to the passage, most rain starts to fall as snow but melts to rain on the way down in most of 
the world EXCEPT ............ . 

1) the northern United States 2) the North Pole   
3) the tropics  4) Antarctica 

94- When does the heaviest snowfall usually occur? 

1) when the temperature is near 0 F  
2) when the temperature is as cold as the North Pole 
3) when the temperature is just about freezing 

4) when the temperature is above 50 F  
95- The word “identical” in the last paragraph is closest in meaning to ............ . 

1) similar 2) individual 
3) perfect 4) average 

96- Which of the following would be the best title for the passage? 
1) “How Snowflakes Are Formed”  2) “Ice and Snow” 
3) “Facts About Snow”   4) “The Heaviest Snowfall” 

Passage 2:   
Clench your fist. Place it on your chest a little left of center. Your heart is about the size of your fist and 

is located about two-thirds down on the left side of your chest. It expands and contracts about 70 times a 
minute in a healthy adult man. Each expansion and contraction is one heartbeat. An average adult 
woman’s heart beats about 78 times a minute. It beats about 85 to 90 times a minute for a sixth grader and 
130 times a minute in a baby. 

The heart pumps blood around the body through 16,000 miles of arteries, veins, and capillaries in the 
circulatory system. Blood is pumped to the lungs to carry oxygen to other parts of the body and from other 
parts of the body back to the heart to receive more oxygen. Your heart pumps an average of 1,500 gallons 
of blood every day. Throughout your lifetime, your heart will pump more than thirteen million oil barrels 
of blood. 

You can determine your heartbeat by taking your pulse. Find the beat on your wrist or neck with your 
index and middle finger. Count the beats for exactly one minute. Do three trials to be sure you are accurate. 
Run or exercise for five minutes and check your pulse again. It should be much faster. Care for your heart, 
and it will give you a lifetime of service. 
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97- What is the measure of your heartbeats in one minute? 
1) the lungs  2) an expansion 3) a contraction  4) a pulse 

98- According to the passage, what is a male adult’s likely heartbeat? 
1) 70 times a minute   2) 130 times a minute 
3) 78 times a minute   4) 85 to 90 times a minute 

99- What can you infer about the dangers of breathing contaminated air based on how the heart pumps 
oxygen to the body? 

1) It doesn’t matter what you breathe provided that you are still young. 
2) Contaminated air and smoking reduce the oxygen levels, and less oxygen will be pumped to the body. 
3) Your body filters out the contamination so it doesn’t matter. 
4) You aren’t affected by smoke until you’re forty. 

100- What can you infer about the relationship between heartbeats and the age of healthy people? 
1) Heartbeats are higher in adults than in children. 
2) Heartbeats become lower between infancy and adulthood. 
3) Age doesn’t affect pulse rates in most people. 
4) Healthy people have a higher heartbeat in adulthood. 
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محل انجام محاسبات
  
  
  
  

  
ی حسـابی بـای نخست آن يک دنبالـهشود تا سه جملهی سوم آن چه عددی كماز جمله. است۱۲ی هندسی برابری دوم يک دنبالهجمله-101

  تشكيل دهند؟۳قدرنسبت
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

گر-102 x/ا 5 0 x/و486 3 2 11   توان نوشت؟را تا چند رقم اعشار میxی تقريبات اعشاریدنباله, باشد539
۱ (۲    ۲ (۳  
۳ (۴    ۴ (۱  

)حاصل- 103 )
( )
( ) ( )

124 2
2 34 4
2

2 2
  كدام است؟

۱(( ) 3 24 2    ۲(( ) 2 3 22  

۳(( ) 3 2 22    ۴(
3 2

2 22  

گر-104 fا (x) x2 1  و( , a)3روی نمودارf 1باشد,f (a )1 3 كدام است؟  
  ۱) ۴  ۱۰) ۳  ۸) ۲  صفر) ۱

گر شكل زير- 105 yنمودار تابع, ا f (x)1ی تابع  دامنه, باشدy (x x )f (x )2 2  كدام است؟  
۱(( , ] [ , )  2 1 1  
۲(( , ] [ , ] 1 0 1  
۳(( , ] [ , ] 2 1 0 1  
۴([ , ] [ , ) 1 0 1  

yنمودار-106 f (x)دهيم تا نموداررا دو واحد به راست و سپس سه واحد به پايين انتقال میg(x) | x |2 مساحت محصـور. ساخته شود
yبين دو تابع f (x) 7  وy g(x)كدام است؟  

۱ (۹     ۲ (۶   
۳(32    ۴ (۱۲  

/عرض محل تقاطع دو تابع- 107
xy 10 0125 4  و/

x

x

( )
y

10 2
5


كدام است؟  

۱(1
5  ۲(1

4  ۳(1
10  ۴ (۱  

از حل دستگاه- 108
log x log y log ( xy)

log ( x) log (y ) log (x y )
4 4 4
4 4 4

3 2
1 2 1
  

      
xحاصل,  yكدام است؟  

۱( 5
6  ۲(5

6  ۳(7
12  ۴( 7

12  

27ای به شعاعدر دايره-109


یزاويه. ناميممیواحد را۲۴ی متناظر با كمانی به طولزاويه, واحد


81
ی مثلثـاتیراديان در كدام ناحيـه8

  واقع شده است؟
  چهارم) ۴  سوم) ۳  دوم) ۲  اول) ۱
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yشكل مقابل قسمتی از نمودار تابع-110 asin( b x)2 است.a bتواند باشد؟كدام می  

۱(11
4  

۲( 25
8  

۳(25
8  

۴( 23
8  

گر زاويه. متر برای باال رفتن دارد ۴نردبانی به طول, متر ۵ای به طولسرسره-111 ی پـای نردبـان تـا انتهـایفاصله, باشد60ی نردبان با زمينا
  سرسره روی زمين چند متر است؟

۱(2 13  ۲(13 2  ۳(4 13  ۴(4 13  

yتابع- 112 sin( x)53 46
   یدر چند نقطه روی بازه[ , ]1 12رسد؟ترين مقدار خود میبه بيش  

۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۴  ۴ (۵

گر-113 xا
A

x
2

3 2 4
    

xو
B

x
0

1 2
    

Aكهبا فرض آن, باشند Bهای ماتريسمجموع درايه, نباشدپذيرماتريسی وارونB 1كـدام

  است؟
۱(1  ۲(/2 5  ۳ (۱  ۴(/2 5  

nگروه۵۵توانيممی, نفریnآموزان يک كالساز بين دانش- 114 2آموزان كالس كدام است؟تعداد دانش, عضوی متفاوت تشكيل دهيم  
۱ (۹  ۲ (۱۰  ۳ (۱۱  ۴ (۱۲  

گر يک كتابخانه شامل دو رديف و هر رديف جای-115 كتاب متفاوت از سال سوم را ۲كتاب متفاوت از سال دوم و۳به چند طريق, كتاب باشد ۴ا
  های سال دوم در رديف باال باشند؟طوری كه كتاب به, توان در آن چيدمی
۱ (۸۰  ۲ (۲۴۰  ۳ (۴۸۰  ۴ (۳۶۰  

xدر تقسيم- 116 bx cx dx ex f    5 4 3 یمانـدهباقی. شـده اسـت ۱ماندهباقیx3و در تقسيم آن بر۱۵مانده برابرباقیx4بر2

xتقسيم آن بر x 2   كدام است؟12
۱(x2 7    ۲(x2 7  
۳(x 2 7    ۴(x 2 7  

)در بسط- 117 x y )4   وجود دارد؟ی گوياچند جمله1752
   ۳) ۴   ۲) ۳   ۱) ۲  صفر) ۱

xیمعادله-118 x x   3 27 22 33   چند جواب حقيقی دارد؟0
   ۳) ۴   ۲) ۳   ۱) ۲  صفر) ۱

xیدر معادله- 119 x  2ی جواب به صورت، بازه(a , b]باشدمی.a b
  كدام است؟2

۱(3
2  ۲( 3

2  ۳(1
2  ۴(1

2  

ی تابعدامنه-120
| x | |x|4

1
6

  شامل چند عدد صحيح زوج است؟

۱ (۷   ۲ (۳   ۳ (۵   ۴ (۴   
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گر نمودار- 121 g(x)به صورت مقابل باشد وfا x   كدام است؟(x)(fog)یگاه دامنه  ، آن2
۱(x  1 1  
۲(x 0 1  
۳(x  1 1  
۴(x 0 1  

گر-122 fا (x) x k  2وf ( a ) f ( )  3 2   كدام است؟aگاه حدود، آن1
۱(| a | 1

3  ۲(| a | 1
3  ۳(a  1

3  ۴(a  1
3  

yوارون تابع-123 x |x|  2 2 )یدر بازه1 , ]   كدام است؟0
۱(y (x) x ; x   1 1 0  ۲(y (x) x ; x   1 1 0  ۳(y (x) x ; x   1 1 1  ۴(y (x) x ; x   1 1 1  

cosحاصل-124 sin cos sin sin 2 10 20 2 20 50 70    كدام است؟  
۱(sin10  ۲(cos10  ۳(sin20  ۴(cos20  

Aحاصل- 125 sin tan ( ) tan ( )( )  1 15 2   كدام است؟55

۱( 6
6  ۲(6

3  ۳( 6
3  ۴(6

6  

حاصل-126
x ( )

lim ([ ] [ ])
x x 

 
1
4

3   كدام است؟2

۱(4  ۲ (۴   ۳ (۳   ۴(3  

گر-127 ا
|sin x| sinx

; x
f (x) x

|x| a ; x

  
  

3
2 2 0
2 0

xدر   كدام است؟aپيوسته باشد،0

۱(1
2  ۲(1

2  ۳ (۱   ۴(1  

گر- 128 aا x ; x
f (x)

b x ; x

   


2
3

1
1

aپذير باشد،مشتقx1در bكدام است؟  

۱ (۱۰  ۲ (۱۱  ۳(10  ۴(11  
گر-129 fا (x x) g(x )  2 33 fو1 ( ) 10 gباشد،5 ( ) 9كدام است؟  

۱( 35
12  ۲(35

12  ۳( 35
6  ۴(35

6  

)یاز نقطه- 130 , )2غيرواقع بر منحنیf (x) x a 2خط ،y x  2 2   ام است؟كدa, بر منحنی عمود شده است2
۱(2  ۲ (۱   ۳(1  ۴ (۲   

  

  
  
  

  
  

...nدر اثبات حكم-131 n    
32 2 2 21 2 3   شود؟ده میاز كدام نامساوی بديهی استفا, يافتهبا استفاده از اصل استقرای تعميم2

۱(k k , k  2 1 3  ۲(k k , k  2 1 3  ۳(k k , k  2 1 4  ۴(k k , k  2 1 4  

/ ١هندسـه( ٢زوج درسو) ١٤٠تا١٣١ی، شمارهجبر و احتمال/سازیآمار و مدل(١زوج درس، لطفاً از بين سؤاالتیداوطلب گرام:توجه
  .را به انتخاب خود پاسخ دهيدیسرکفقط ي،)١٥٠تا١٤١ی، شماره٢هندسه

)140تا131سؤاالت(جبر و احتمال/ سازيآمار و مدل
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132-Sحداقل چند عضو. عضوی از اعداد طبيعی است۲۱۰یيک زيرمجموعهSی يكسانماندهو باقی ۵ی يكسان در تقسيم برماندهدارای باقی
  هستند؟۸در تقسيم بر

۱ (۷  ۲ (۶  ۳ (۵  ۴ (۴  
گر- 133 A)]یمجموعه, ی غيرتهی باشنددو مجموعهBوAا B) (A B ) ] [(B A) (A B )]         برابر كدام است؟  

۱ (B  ۲ (A  ۳(A B  ۴(A B  
Aیتعداد افرازهای مجموعه-134 {a , b , c , d , e , f }كدام است؟, ی دو عضوی باشدكه شامل فقط يک مجموعه  

۱ (۹۰  ۲ (۷۵  ۳ (۶۰  ۴ (۱۰۵  

گر- 135 Aا {m |m }  2 30یرابطه, باشدR {(x , y) A | x y }    2 5 3   دارای چند عضو است؟10
۱ (۱۰  ۲ (۹  ۳ (۸  ۴ (۱۱  

احتمـال. كنيمزمان خارج مـیطور هممهره به۳از اين ظرف به تصادف. ی زرد وجود داردمهره ۲ی سبز ومهره۳, ی قرمزمهره۵در ظرفی-136
  كدام است؟, نباشندرنگ مختلف۳شده ازهای خارجكه مهرهاين

۱(2
3  ۲(5

6  ۳(3
4  ۴(11

12  

]یرا به تصادف از بازهyوxیدو نقطه- 137 , ]0 |كهاحتمال اين. كنيمانتخاب می3 y x |    چقدر است؟, باشد2

۱(2
3  ۲(17

18  ۳(7
9  ۴(8

9  
138 -x1,x2 , ...وnx ,گر ميانگين محيط اين مستطيل. شان استها دو برابر عرضهايی هستند كه طول آنهای مستطيلعرض و ميانگين۵۴هاا

  ها كدام است؟ض مستطيلضريب تغييرات عر, باشد۶۷۴هامساحت آن

۱ (9
8  ۲(8

9  ۳(9
16  ۴(16

9  

9نسبت ضريب تغييرات داده. كنيمواحد اضافه میnهابه سه برابر هر يک از داده, ۹ی آماری با ميانگينداده۵۰۰در-139 10های جديد به قـديم
  كدام است؟n, شودمی
۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۵  ۴ (۶  

گر ميانگين داده-140 19/هادر جدول فراوانی زير ا ]یی مربوط به بازهزاويه, ای متناظردر نمودار دايره, باشد75 , )14   كدام است؟18

۱(45  

۲(90  

۳(60  

۴(120  
  

  
  

  چند درجه است؟DEFˆیزاويه, با توجه به شكل مقابل- 141

۱(90  

۲(80  

۳(70  

۴(100  

  حدود دسته  ۱۰ـ۱۴  ۱۴ـ۱۸۱۸ـ۲۲  ۲۲ـ۲۶۲۶ـ۳۰
۲ ۵  x۴  ۳  فراوانی  

)150تا141سؤاالت(2هندسه/ 1هندسه
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گر طول ساق مايل. واحد سطح است۴۵برابر با, است45الزاويه كه يكی از زوايای آنی قائممساحت يک ذوزنقه-142 محـيط, واحد باشـد۱۰ا
  ذوزنقه كدام است؟

۱(12 2 14  ۲(12 2 10  ۳(14 2 10  ۴(10 2 14  
  است؟BCDچند برابر مساحت مثلثABCمساحت مثلث, ضلعی منتظم مقابلدر شش-143

۱ (۲  
۲ (۳  
۳(2 3  
۴(3 3  

یی بزرگ چند برابر قاعـدهقاعده. ی كوچک استنصف قاعده, كندخطی كه وسط دو قطر را به هم وصل میطول پارهABCDیدر ذوزنقه-144
  كوچک است؟

۱(3
2  ۲ (۲  ۳(5

2  ۴ (۳  

9مساحت كل يک چهاروجهی منتظم برابر با- 145   مجموع فواصل هر نقطه داخل اين چهاروجهی از وجوه آن كدام است؟. است3
۱(2 3  ۲(3  ۳(6  ۴(2 6  

گر طول اضالع. استADخطوسط پارهMوAینيمساز زاويهAD, در شكل مقابل-146 نسـبت مسـاحت, باشـد۸و ۵ترتيب بهACوABا
  كدام است؟ABCبه مساحت مثلثABMمثلث

۱(5
13  

۲(5
8  

۳(5
26  

۴(5
16  

  كدام است؟xمقدار, با توجه به شكل مقابل-147
۱ (۵  
۲ (۶  
۳ (۹  
۴ (۸  

  چند درجه است؟ABCیزاويه. بر دايره مماس استABمركز دايره وO, در شكل مقابل-148
۱(31  
۲(32  
۳(33  
۴(34  

d:yی خطتبديل يافته-149 x  2 5 T(xتحت تبديل0 , y) (y a , x )  2 )یاز نقطه1 , )2   كدام است؟aمقدار. گذردمی4
۱(8  ۲(6  ۳ (۶  ۴ (۸  

dمـوازی و بـا خـطPیتوان رسم كرد كه با صفحهمیAچند خط از. موازی نيستPیبا صفحهdقرار ندارد و خطdروی خطAینقطه- 150

  متقاطع باشد؟
  شماربی) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  صفر) ۱



  7  |  فيزيك  رياضيسؤال چهارم  

محل انجام محاسبات
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

1یی مقعر قرار دارد و تصويری حقيقی به اندازهجسمی در مقابل يک آينه-151
از آينهfیجسم را به اندازه. شودطول جسم از آينه تشكيل می2

  كنيم، در اين حالت طول تصوير چند برابر طول تصوير اوليه خواهد شد؟دور می

۱(3
4  ۲(1

4  ۳(1
3  ۴(2

3  

متری از آينـهسـانتی ۶ید و تصوير آن نسبت به جسم مستقيم و در فاصـلهمتری از يک آينه كروی قرار دارسانتی۱۲یجسمی در فاصله- 152
  متر است؟ی كانونی آن چند سانتینوع آينه چيست و فاصله. تشكيل شده است

  ۱۲كاو،) ۴  ۱۲كوژ،) ۳   ۴كاو،) ۲   ۴كوژ،) ۱
ی مقعر صحيح است؟ی آينهچند مورد از موارد زير، درباره- 153

  . تر استجايی جسم بيشجايی تصوير همواره از سرعت جابهنهايت تا مركز آينه، سرعت جابهسم از بیجايی جدر جابه) الف
  . جايی جسم استتر از سرعت جابهجايی تصوير بيشجايی جسم از كانون به سمت آينه، سرعت جابهدر جابه) ب
  . جايی جسم استتر از سرعت جابهجايی تصوير كمجايی جسم از مركز تا كانون آينه سرعت جابهدر جابه) ج
  دو) ۲    يک) ۱
  كدامهيچ) ۴    سه) ۳

گر جسم كدر وسط فاصله. كندروی يک پرده سايه و نيم سايه ايجاد میcm15از يک جسم به قطرcm20يک منبع نور گسترده به قطر- 154 یا
  متر است؟سايه چند سانتیی اختالف طول سايه و نيمپرده و منبع باشد، اندازه

۱ (۵   ۲(/2 5  ۳ (۲۰  ۴ (۱۰  
آينـه چنـد. درجه ساخته اسـت۶۰یتابد و آينه با افق زاويهفق میدرجه نسبت به ا۶۰یای با زاويهدر شكل زير، نور ليزری بر سطح آينه- 155

  بچرخد تا پرتوی تابش بر روی خودش بازتابش كند؟) Oنقطه(گاهدرجه در صفحه حول تكيه
  ی ساعتگرددرجه۳۰) ۱
  ی پادساعتگرددرجه۳۰) ۲
  ی ساعتگرددرجه۴۰) ۳
  ی پادساعتگرددرجه۴۰) ۴

جا شـوند، تصـويربه طرف هم جابهcm10هرگاه در راستای عمود بر آينه، شیء و آينه هر كدام. ی تخت قرار داردآينهشيئی در مقابل يک- 156
  شود؟جا میمتر جابهنسبت به شیء چند سانتی

۱ (۱۰  ۲ (۲۰  ۳ (۳۰  ۴ (۴۰  
گر جسمی را در دو حالت در مقابل آينه- 157 ی اين دو نقطه ازفاصله. آيدبه دست می ۲نمايیی كاو قرار دهيم در هر دو حالت، تصويری با بزرگا

  ی كانونی است؟ديگر چند برابر فاصلهيک

۱(1
2  ۲(3

2  ۳ (۱   ۴ (۲   

،١و فيزيـک٣فيزيـک( ٢زوج درسو) ١٨٥تا١٥١ی، شماره٢فيزيکو١فيزيک(١زوج درس، لطفاً از بين سؤاالتیداوطلب گرام:توجه
  .را به انتخاب خود پاسخ دهيدیسرکفقط ي ،)٢٢٠تا١٨٦یشماره

)185تا151سؤاالت(2فيزيك و1فيزيك
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تصوير روی پرده واضـح نيسـت، بـرای. ی يک پروژكتور از يک جسم تصويری روی پرده تشكيل شده استوسيلهی بهدر يک كالس آموزش- 158
  توان ايجاد كرد؟واضح شدن تصوير چه تغييری می

گر تصوير جلوی پرده است می) ۱   . تر استفاده كردتوان از عدسی با توان بيشا
گر تصوير پشت پرده است می) ۲   .  ه عدسی نزديک كردتوان جسم را با
گر تصوير پشت پرده است می) ۳   .  توان شدت نور را كاهش دادا
گر تصوير جلوی پرده است می) ۴   .  تر استفاده كردی كانونی بزرگتوان از عدسی با فاصلها

پرتوی. ی تخت قرار داردكف ظرف يک آينه. تابانيممی3را به سطح مايعی به ضريب شكست60ی تابشمطابق شكل، يک پرتو با زاويه- 159

sin)وضعيت اين پرتو چگونه است؟. كندنور پس از بازتاب از آينه مجدداً به سطح مايع برخورد می , sin )3 260 452 2
    

  . شوداز مايع خارج می60ی شكستبا زاويه) ۱

  . شوداز مايع خارج می45ی شكستزاويهبا) ۲
  . شودمماس بر سطح مايع خارج می) ۳
  . دهدبازتابش كلی رخ می) ۴
  

12/توان يک عدسی همگرا برابر-160 گر جسمی را در فاصله. ديوپتر است5 بـر طـولمتری از آن قرار دهيم، طول جسم چنـد براسانتی۲۴یا
  تصوير خواهد بود؟

۱ (۲   ۲(1
2  ۳ (۳   ۴(1

3  

عمق ظاهری از ديـد ايـن شـخص. كند، به كف ظرف نگاه میnمطابق شكل زير، شخصی از باالی يک ظرف شامل مايعی به ضريب شكست- 161
  چقدر است؟

۱(sin
sin
 


  

۲(cos
cos
 


  

۳(cos
sin
 


  

۴(sin
cos
 


  

  باشد؟ها میشده از جسم دارای كدام ويژگیدر ميكروسكوپ اولين تصوير تشكيل-162
  تر از جسموارونه ـ مجازی ـ بزرگ) ۲  تر از جسموارونه ـ حقيقی ـ بزرگ) ۱
  تر از جسممستقيم ـ مجازی ـ كوچک) ۴  تر از جسممستقيم ـ حقيقی ـ كوچک) ۳

  ؟باشدنمیكدام گزينه در ارتباط با تار نوری صحيح-163
گر خميده باشدنور می) ٢  . ها در صنعت مخابرات استترين كاربرد آنمهم) ١   . تواند درون تار جلو رود حتی ا
گر زاويه) ۴    . سطح داخل آن نقره اندود است) ۳   . دهدتر باشد بازتابش كلی رخ میی حد بزرگی تابش از زاويها

8ی متوازیبه سطح يک تيغه74ی تابشرنگ با زاويهيک پرتوی تک-164 گـر جابـه. كندتابش می5السطوح به ضريب شكست جايی پرتـویا

sin)/متر است؟شده توسط پرتو درون تيغه چند سانتیباشد، مسافت پيمودهcm24خروجی نسبت به پرتوی ورودی )37 0 6  
۱ (۳۰  ۲ (۳۶  ۳ (۴۰  ۴ (۳۲  
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گر زاويه. كنندبه يک منشور برخورد میbوaرنگدو پرتوی تک- 165 د، كدام پرتو درتر باشبيشbاز پرتویaی انحراف در منشور برای پرتویا
  .) اندهيچ كدام از پرتوها در منشور بازتابش كلی نداشته(كند؟تری را در منشور حركت میجايی يكسان زمان بيشيک جابه

۱ (a    ۲ (b  
  .پذير نيستاظهارنظر قطعی امكان) ۴    . برای هر دو يكسان است) ۳

گر بدن می. خوردگرم كشمش میkg65،۲۰۰شخصی به جرم. شودذب بدن میانرژی جkJ13با خوردن يک گرم كشمش-166 توانست از تماما

mg(اين انرژی برای باال رفتن از كوه استفاده كند، اين شخص قادر بود چند كيلومتر از كوهی باال رود؟ ارتفاع عمودی موردنظر است و
s210 (  

۱ (۲     ۲ (۲۰  
۳ (۴     ۴ (۴۰  

mیرا با سرعت اوليهkg2ای به جرمگلوله-167
s

. روداز سطح زمين باال میm60جسم تا ارتفاع. كنيماز سطح زمين به سمت باال پرتاب می40

گر گرمای ويژه درصد از گرمای توليد شده در كل مسير صرف گرم كردن جسم شود، افزايش دمای گلوله تـا۲۵باشد وSIواحد۴۰۰ی جسما

Ng(گراد است؟ی سانتیی پرتاب چند درجهبازگشت به نقطه
kg

   .) ی نيروی مقاومت هوا در كل مسير ثابت است  و اندازه10

۱(/0 5  ۲(/0 25  ۳ (۱  ۴(/2 5  

kg4mای به جرممطابق شكل وزنه- 168 با سرعت
s

Nبه يک فنر افقی به ثابت5
m

گر ضريب اصطكاک سطح و جسم. كندبرخورد می2300 0/ا 5

كثر فشردگی فنر چند سانتی N(gمتر خواهد بود؟باشد، حدا )
kg

 10  

۱ (۱۰  
۲ (۲۰  
۳ (۱۵  
۴ (۲۵  

یدر ناحيهPیخواهيم جسمی را روی اين سطح با سرعت ناچيز از نقطهمی. انددر يک سطح افقی، دو ناحيه با مرز مستقيم از هم جدا شده-169
شود چـهترين انرژی صرف میدر مسيری كه كم. است2و1ضريب اصطكاک دو ناحيه به ترتيب. ی دوم بكشيمدر ناحيهQاول به نقطه

  برقرار است؟2و1ای بينرابطه
۱(cos cos   1 1 2 2  
۲(sin sin   1 2 2 1  
۳(sin sin   1 1 2 2  
۴(cos cos   1 2 2 1  

Fنيروی خالص. در حالت تعادل استkg4ابتدا جسمی به جرم- 170 t 8 ی كـار نيـرو پـس ازانـدازه. كنـدبر آن اثر میSIبرحسب واحد4
  برابر چند ژول است؟s2گذشت

۱ (۳۶  ۲ (۷۲  ۳ (۱۴۴  ۴ (۱۸  

گر توان مصرفی پمپ آبی- 171 متـری۱۰به منبع آبی در ارتفاعمتر۵۰آبی را از يک چاه به عمقm33دقيقه،۳باشد و در مدت زمانkW20ا

kg(آن چند درصد است؟سطح زمين برساند، بازده

m
 آب31000

Ng ,
kg

 10 (  

۱ (۲۵  ۲ (۳۷  ۳ (۴۵  ۴ (۵۰  
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/از مايعی به چگالیcm40است تا ارتفاعcm215درون ظرفی را كه مساحت كف آن-172
g

cm32 نيروی وارد بر كف ظـرف چنـد. كنيمپر می5

N(gنيوتون است؟ )
kg

 10  

۱ (۱۵  ۲ (۱۵۰  ۳ (۲۵  ۴ (۲۵۰  
  صحيح است؟BوAیكدام مقايسه برای مقدار فشار در دو نقطه- 173

۱(A BP P  
۲(A BP P  
۳(A BP P  
  . اظهارنظر قطعی ممكن نيست) ۴

دار از طـرففشار وارد بـر سـطح شـيب. استcm2200و مساحت مقطع مكعب در تماس با سطحN100برابرFدر شكل زير نيروی افقی-174

/ت؟مكعب چند پاسكال اس
N(g , sin )
kg

10 37 0 6   

۱ (۷۰۰۰  
۲ (۶۰۰۰  
۳ (۸۰۰۰  
۴ (۲۰۰۰  

  برابر كند، كدام گزينه صحيح است؟kی خود از سطح آزاد دريا راكه فشار دو برابر شود بايد يک غواص فاصلهبرای اين- 175

۱(k 2  ۲(k 2  ۳(k 1 2  ۴(k  1
2  

سازيم كه شـعاع سـطحمكعب را ذوب كرده و با آن يک استوانه می. كندوارد میP1بر سطح زيرينش فشارaيک مكعب توپر فلزی به ضلع-176

P.شودمیP2فشار حاصل از استوانه برابر. باشدaمقطع آن برابر

P
2
1

  كدام است؟

۱(  ۲(

1  ۳(2  ۴(

2
1  

/های مساوی از دو مايع به چگالیدرون يک ظرف جرم- 177
g

cm31 /و2
g

cm32 چنـد ليتـر از مـايع. ريزيم تا كامالً با هم مخلوط شـوندمی4

  دارد؟kg8مخلوط، جرمی معادل
۱ (۴   ۲ (۵   ۳ (۶   ۴ (۸   

شده به جسم صـرف افـزايش انـرژیتقريباً چند درصد از گرمای داده. دهيم تا كامالً بخار شودقدر افزايش میرا آنC40يخkg4دمای- 178

f(شود؟های جسم میپتانسيل متوسط مولكول
J kJ, L

kgkg. C
2100 336 يخ

J , c
kg. C

4200 آبv
kJL , c
kg

 2268 (  

۱ (۵۰    ۲ (۲۵  
۳ (۶۰    ۴ (۸۴  

/  متر جيوه است؟متری آب اقيانوس چند سانتی۸۱۶فشار در عمق-179
g

)
cm

 313 جيوه6
g

,
cm

 31آب(P cmHg ,0 76   

۱ (۶۰۷۶  ۲ (۶۷۶  ۳ (۵۴۳۲  ۴(/543 2  
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180 -kg4آب را باkg6دهيم تا به تعادل گرمايی برسندكنيم و اجازه میالكل مخلوط می.kg1از اين مخلوط را در دمایC10از ظرف برداشته
كشـد تـا دمـای مـايعچند ثانيه طـول می. دهدبه گرماسنج گرما میW420كن با توانيک گرم. دهيمو درون يک گرماسنج عايق قرار می

Jبرسد؟C30مخلوط به )
kg. C

4200 آب
J , c

kg. C
 2800 الكل(c  

۱ (۱۲۰  ۲ (۱۶۰  ۳ (۳۲۰  ۴ (۸۰  

181-J درون گرماسنجی كه ظرفيت گرمايی آن
C

42 گرم آب۲۴۰است، مقدارC20گـر گلولـه. در تعادل موجود است وC64ای بـا دمـایا

J ظرفيت گرمايی
C

105 ی آبگرمای ويژه( شود؟را وارد آب درون گرماسنج كنيم، دمای مجموعه بعد از رسيدن به تعادل چند سلسيوس می

J

kg. C
4200 شودنظر میاست و از هر گونه اتالفی صرف (.  

۱ (۲۰  ۲ (۱۲  ۳ (۴۸  ۴ (۲۴  

/انبساط حجمیپر از مايعی به ضريبcm3400ظرفی به حجم- 182
C

 3 10 5 10 گـر دمـای ظـرف و مـايع را. است افـزايش دهـيمC50ا

/ cm38 ضريب انبساط سطحی ظرف برحسب. شودمايع به بيرون ريخته می8
C

1
كدام است؟  

۱( 52 10  ۲( 54 10  ۳( 53 10  ۴( 56 10  

يک از مـوارداندازيم پس از رسيدن به تعادل با كداماست، میC20گرم آب۵۰۰ی سلسيوس را در ظرفی كه حاویگرم يخ صفر درجه۳۰۰- 183

J(زير مواجه خواهيم شد؟

kg C
 4200 آبf

kJL , c
kg

 336 (  

۱(g175آب وg625۲  يخ(g625آب وg175  ۳  يخ(g800  ۴  آب(g215يخ وg585  آب  
كه بدون تغيير دما، ابعاد اين ظرف دو برابر شود، نيروی وارد بر هـردر صورتی. ی مكعب شكل قرار داردمقداری گاز داخل يک ظرف دربسته-184

  وجه ظرف چند برابر خواهد شد؟

۱(2  ۲(1
2  ۳ (۲   ۴(1

2  

قرار دارد و سر ديگر ميلـهg200ی سلسيوس به جرمروی يک قالب يخ صفر درجهcm24و طولcm250ی فلزی با سطح مقطعيک ميله- 185

,Wكشـد تـا يـخ ذوب شـود؟حداقل چنـد دقيقـه طـول می. سلسيوس استی هدرج۴۰درون آب با دمای ثابت k )
m.K

3 300  و

f
kJ(L
kg

 300  

۱ (۲   ۲ (۳   ۳ (۴   ۴ (۶   
  

  
  
  

گر پيستون آزاد شـود،. اندن ثابتی از هم جدا شدهاتمسفر، در دمای يكسان توسط پيستو ۶و ۴مطابق شكل زير، دو گاز كامل با فشارهای- 186 ا
  .) دما ثابت فرض شود(متر خواهد بود؟جايی آن چند سانتیميزان جابه

۱ (۱۰  
۲ (۱۵  
۳(/7 5  
۴ (۶   

)220تا186سؤاالت(1و فيزيك3فيزيك
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گر در اين چرخه. آل كارنو استی ايدهی يک چرخهدهندهشكل زير، نشان- 187 HQا J   چند ژول است؟CQباشد، مقدار1500
۱ (۱۲۰۰  
۲ (۳۰۰  
۳ (۵۵۰  
۴ (۹۴۵  
  
  

گر دمـای آن قسـمت ازآل، با فرض ثابت ماندن دمای متوسط قسمتی از چرخه كه گرما به دستگاه میی رانكين ايدهبا توجه به چرخه- 188 دهد، ا
  كند؟راندمان حرارتی چرخه چگونه تغيير میگيرد را كاهش دهيم،چرخه كه گرما از دستگاه می

  . به ميزان كاهش دما بستگی دارد) ۴  . يابدكاهش می) ۳  . يابدافزايش می) ۲  .  كندتغيير نمی) ۱

1ی يک كمپرسور به حجمبه وسيله- 189
ليتـر وارد ۶اتمسفر را به داخل مخزنی به حجـم ۱و فشارC3ليتر، مقدار معينی گاز كامل با دمای2

گر در انتها، دمای گاز درون مخزن به. كنيممی اتمسفر برسد، كمپرسور چند مرتبه به طور كامل پـر و خـالی شـده۱۰و فشار آن بهC27ا
  .) شودو خالی از گاز میكمپرسور از نوع سيلندر ـ پيستونی است و مانند تلمبه پر( است؟

۱ (۵۴  ۲ (۱۰۸  ۳ (۲۱۶  ۴ (۲   
گـر ضـريب. ی كارنو و يک يخچال هستندترتيب يک ماشين گرمايی مطابق بر چرخههای سمت چپ و سمت راست از شكل زير، بهقسمت-190 ا

T2دو برابر دمای مطلقT1و دمای مطلق ۴عملكرد يخچال برابر
H باشد، حاصل
H

|Q |

|Q |


  كدام است؟

۱ (۱   
۲(/1 25  
۳(/1 5  
۴(/2 5  
  
  

Pنمودار- 191 Vگر فرايند. كند، مطابق شكل زير استاتمی كار میمول گاز تک ۲ی يک يخچال كه باچرخه دررو باشد و گـاز در هـربیBCا

Vچرخه را طی كند، توان يخچال چند وات است؟ ۶دقيقه P(C R , C R) 3 5
2 2  

۱(/17 5  
۲ (۱۷۵  

۳(35
12  

۴(20
7  

یكند و در هر چرخـه بـه انـدازهكار میC127وC47ی گرمايی با دماهایمقدار معينی گاز كامل در يک ماشين گرمايی بين دو چشمه-192
J2000ی هی گرم دريافت كرده و به اندازگرما از چشمهJ1700های سرد و گرم ايـنبدون تغيير دمای چشمه. دهدی سرد میگرما به چشمه

كثر مقدار ممكن برسانيمخواهيم به طور فرضی با تغيير فرايندهای ترموديناميكی، بازدهماشين، می ماشـينبا اين كار، بـازده. آن را به حدا
  يابد؟گرمايی چقدر افزايش می

۱ (۵   ۲(/0 01  ۳(/0 05  ۴(/0 5  
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  شود؟كدام قانون زير نقض می» .شودشده به كار تبديل میدمای گاز كامل، تمام گرمای دريافتدر انبساط هم«در عبارت-193
  کقانون دوم ترمودينامي) ۲    قانون اول ترموديناميک) ۱
  . شودها نقض نمیهيچ كدام از قانون) ۴    اصل بقای انرژی) ۳

گر. در مبدأ محور مكان قرار داردqای مثبتمطابق شكل زير، بار نقطه-194 Aا BV V V  Bباشد، كدام گزينـه در مـورد2 CV Vصـحيح
  است؟

      . ولت است ۲برابر) ۱
  . ولت است ۲تر از كم) ۲
  . ولت است ۲تر ازبيش) ۳
  . داردqبستگی به مقدار بار) ۴

rای به شعاع  چگالی سطحی بار الكتريكی روی كره- 195
C برابر با

m


گر شعاع كره. است240 ی رسانا را بدون تغيير دادن مقـدار بـار الكتريكـی،ا

Cنصف كنيم چگالی سطحی بار الكتريكی آن چند
m


  خواهد بود؟2

۱ (۱۵۰  ۲ (۴۰  ۳ (۸۰  ۴ (۱۶۰  
گـر. كنيمها وارد میها، ميان آنرا بدون اتصال با صفحهSی فلزیقطعه. های يک خازن متصل به باتری هستند  صفحهQوPدر شكل زير،-196 ا

Eالكتريكی وشدت ميدانVيكی واختالف پتانسيل الكترxیاز صفحهفاصلهPباشد، كدام گزينه صحيح است؟  

  
  
  
  

۱ (  ۲ (  ۳ (  ۴ (  

qی مشابه با بارهایدو كره-197 C  1 qو4 C 2 گر اين دو كره را توسط يـک. كنندوارد میFديگر به هم نيرویاز يکdیدر فاصله20 ا
  كند؟نيروی ميان دو كره چگونه تغيير می. ای به هم متصل كرده و مجدداً از هم جدا كنيم  سيم لحظه

  . يابددرصد كاهش می۸۰) ۲    . يابددرصد افزايش می۸۰) ۱
  . يابددرصد كاهش می۲۰) ۴    . يابددرصد افزايش می۲۰) ۳

  چند ميكروفاراد است؟BوAرو ظرفيت معادل بيندر مدار روبه- 198

۱(9
4  

۲(7
2  

۳(15
2  

۴(4
9  
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بعد از شارژ،. كنيممتصل میV900ها را به اختالف پتانسيلآن. استF8ها هواست و ظرفيت هر كدامدو خازن مشابه داريم كه عايق آن-199
نام بـه هـمقرار داده و با خازن ديگر به صورت موازی كه صفحات هم ۲الكتريکها را از مولد جدا كرده، يكی را داخل نفت به ضريب دیآن

  شود؟ديگر چند ژول انرژی گرفته میها به يکاز اتصال خازندر طی اين عمل و پس. كنيماند وصل میمتصل شده
۱(/2 16  ۲(/6 4  ۳ (۲   ۴ (۵   

Jانرژی خازن برابر. اندباشد، به اختالف پتانسيل معينی متصل كردهخازن مسطحی را كه دارای عايق می-200 52 را از مولـدخـازن. اسـت10

Jانرژی الزم برای اين عمل. كنيمجدا كرده و عايق ميان صفحات آن را خارج می 57   الكتريک عايق كدام است؟ثابت دی. باشدمی10

۱(/4 5  ۲(2
9  ۳(/2 5  ۴(2

5  

گر خازن به مولد وصل باشد انرژی آن. كنيمی بين صفحات يک خازن تخت را نصف میفاصله-201 گر خازن از مولد جدا باشد انـرژیn1ا برابر و ا

n.شودبرابر میn2آن

n
1
2

  كدام است؟

۱ (۲   ۲ (۴   ۳(1
4  ۴(1

2  

ولت ۵اند و مجموع آن دو را به اختالف پتانسيلديگر متصل شدهاز يک جنس و با طول مساوی به طور سری به يکBوAدو سيم رسانای- 202
گر قطر مقطع سيم. كنيموصل می   چند ولت است؟Bختالف پتانسيل دو سر سيمباشد، اBدو برابر قطر مقطع سيمAا

۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۴   ۴ (۳   
و بار ديگر با سه رشـتهR3وR6هایبار با دو رشته سيم موازی به مقامترا يکrو مقاومت درونی یهای مولدی به نيروی محركهپايانه-203

Rسيم متوالی
R3و2

گربه هم وصل میRو4 r/كنيم ا R 0 باشد، افت پتانسيل مولد در حالت اول چند برابر افت پتانسيل مولـد در25

  حالت دوم است؟

۱(9
8    ۲(10

9  

  . بايد معلوم باشدمقداربرای محاسبه) ۴     ۲) ۳
به ترتيـب چـهBوAیماده. ماندتشكيل شده است و مقاومت الكتريكی آن با تغيير دما ثابت میBوAیی الكتريكی از مادهيک قطعه- 204

  توانند باشند؟موادی می
  مس، ژرمانيوم) ۲    مس، نقره) ۱
  قلع، نقره) ۴    ژرمانيوم, سيليسيم) ۳

  .) آل استسنج ايدهولت(شده در خازن چند ميكروكولن است؟در مدار مقابل بار الكتريكی ذخيره-205
۱ (۵۰  
  صفر) ۲
۳ (۴۰  
۴ (۳۰  
  
  

گر مقاومت رئوسـتا دو برابـر شـود، اخـتالف. به دو سر يک رئوستا متصل استrو مقاومت درونی0یهای مولدی با نيروی محركهپايانه- 206 ا
  صحيح است؟kها در مورد مقداريک از گزينهكدام. شودبرابر میkپتانسيل دو سر آن

۱(k 1 2  ۲(k  1
2  ۳(k 2 3  ۴(k 2  
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برابر باهایتمام مقاومت(چند اهم است؟BوAیمقاومت معادل بين دو نقطه-207 R20هستند (.  
۱ (۴۰  

۲(40
3  

۳ (۶۰  

۴(80
3  

  
گر بار الكتريكی ذخيرهدر مدار مقابل-208 Aباشد،C10شده در خازنا BV Vچند ولت است؟  

۱(12  
۲(12  
۳(14  
۴ (14  
  

  
توان مفيد اين مولد با اتصال به مقاومت چند اهمی مـاكزيمم. اندازه استاهمی هم۱۸و۸توان مفيد يک مولد هنگام اتصال به دو مقاومت- 209

  شود؟می
۱ (۱۶  ۲(/6 5  ۳ (۲۶  ۴ (۱۲  

متصلVهم بسته و مجموعه را به ولتاژكنند به صورت متوالی بهكار میVرا كه هريک با ولتاژW80وW40وW20هایسه المپ با توان-210
  ها در اين حالت كدام است؟توان مصرفی مجموع المپ. كنيممی
۱(W160  ۲(W80  ۳ (تر از كمW20  ۴ (تر ازبيشW80  

  تواند باشد؟ی رئوستا چند اهم میمقاومت اوليه. يابددر شكل مقابل، با كاهش مقاومت رئوستا توان مفيد مولد افزايش می- 211
۱ (۱۰  
۲ (۸   
۳ (۶   
۴ (۴   
  

. در راستای عمود بر هم وجود دارنـدBو ميدان مغناطيسی يكنواختEيكنواختدر يک ناحيه از فضا مطابق شكل زير، ميدان الكتريكی-212
ها شود تا بدون انحراف از اين ناحيـه خـارج شـود؟با وزن ناچيز به ترتيب با چه سرعتی و در چه امتدادی وارد اين ميدانqی باردارذره

  .) سرعت بر ميدان مغناطيسی عمود است(

۱(B
E

  و برونسو  

۲(E
B

و درونسو  

۳(E
B

و برونسو  

۴(B
E

  و درونسو  
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است و جهتA25از هر سيمشدت جريان عبوری. اندای قرار گرفتهالزاويهديگر در سه رأس مثلث قائمسه سيم بسيار بلند به موازات يک-213

)T.mچند تسال است؟۳و ۱هایوسط سيمPیبرايند ميدان مغناطيسی در نقطه. ها مطابق شكل زير استجريان )
A

7
0 4 10    

۱( 42 10  

۲( 45 102  

۳( 41 102  

۴( 42 105  

داری پيچيـده شـدهشكل، سيم روكـشی آهنی نعلیای روی دو ترازو قرار گرفته است و به دور ميلهبا توجه به شكل زير، دو آهنربای ميله-214
ت بـه چـپ چگونـه تغييـردهند، از راسنشان می) ۲(و) ۱(به ترتيب عددی كه ترازوهای. گذرانيماست و جريان را مطابق شكل از سيم می

  كند؟می
  كاهش ـ كاهش) ۱
  كاهش ـ افزايش) ۲
  افزايش ـ افزايش) ۳
  افزايش ـ كاهش) ۴
  
  
  

A2افـزايش و ديگـری راA2ی جريان يک سـيم رااندازه. كندهای هم اندازه عبور میديگر جرياناز يکdیاز دو سيم موازی در فاصله- 215
  ها چند آمپر است؟ی عبوری از سيمجريان اوليه. يابددرصد كاهش می ۴نيروی بين دو سيم. دهيمكاهش می

۱ (۱۰  ۲ (۸   ۳ (۱۲  ۴ (۵۰  
گر جريان عبوری از سيملوله ثابت مانده باشد،. كنيمبرابر می۳های آن راطول يک سيملوله را نصف و تعداد حلقه-216 ميدان مغناطيسی درونا

  سيملوله نسبت به حالت اول چند برابر شده است؟

۱ (۶   ۲(3
2  ۳(2

3  ۴(1
6  

یی نيـروی محركـهاست، انـدازهWb1ای كه شار مغناطيسی گذرندهای در لحظهمطابق شكل زير، در يک مولد جريان متناوب تک حلقه-217
)القايی چند ولت است؟ )3  

۱ (۶۰۰  
۲(600 3  
۳(200 3  
۴ (۱۲۰۰  

A/يک پيچه با مساحت- 218 m 20 r/باشد و مقاومت هر دور آندور سيم میNشامل01  0 دو سـر ايـن پيچـه بـه مقاومـت. اسـت02

R  10گر آهنگ تغيير ميدان مغناطيسی كه عمود بر سطح حلقه است،. باشدمتصل می /ا
T
s

0 Rباشد، جريان ايجادشده در مقاومت21

I/برابر A 0   دور سيم كدام است؟تعداد. شودمی1

۱(510  ۲ (۴۷۷  ۳(410  ۴ (۹۵۴  
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/درون ميدان مغناطيسی يكنواختی به بزرگیcm20مطابق شكل زير، مكعبی به ضلع-219 T0 شار مغناطيسی كل گذرنده از مكعب. قرار دارد2
  چند وبر است؟

۱(  38 10  

۲(  316 10  

۳(  348 10  
  صفر) ۴

برابـر۳های يكـی از دو سـيملوله رابا ثابت ماندن ساير شرايط، تعـداد حلقـه. دو سيملوله در حال القای متقابل در شرايط آرمانی هستند- 220
  شود؟ها چند برابر میضريب القای متقابل آن. كنيممی

۱ (۹   ۲ (۳   ۳(3  ۴(1
3  

  

  
  

  
  

های زير درست است؟چه تعداد از عبارت-221
  .بينی كردرا پيشCuوCrعنصر نخست جدول به جز  ۳۶هایتوان آرايش الكترونی اتمبا استفاده از اصل آفبا می) آ
  .است۱۰۲و عدد اتمی آخرين عنصر اين دسته برابر با۵۷برابرfیعدد اتمی نخستين عنصر دسته) ب
گر اتم عنصر) پ   .است۳برابر باMی گروه عنصرالكترون به آرايش گاز نئون برسد، شماره۳با از دست دادنMا
  .های دو اتمی وجود دارند، در يک دوره از جدول تناوبی قرار دارندمولكولبيش از نيمی از عنصرهايی كه در دما و فشار اتاق به شكل) ت
۱ (۱    ۲ (۲  
۳ (۳    ۴ (۴  

گر در طبيعت به. است ۴ها برابر باهای آندارای دو ايزوتوپ طبيعی بوده و اختالف شمار نوترونXعنصر- 222 ۳تر آن،ايزوتوپ سـنگين ۲ازایا
هایباشد، نسبت شمار الكترون ۶تر آن برابر باهای ايزوتوپ سنگينها و نوترونف شمار پروتونتر وجود داشته باشد و اختالايزوتوپ سبک

lبا  lهای بابه شمار الكترون2  /برابرXجرم اتمی ميانگين(كدام است؟Xدر اتم1 amu59   .)است6

۱(3
5    ۲(2

3  

۳(1
2    ۴(1

3  

های زير درست است؟چه تعداد از عبارت- 223
  .ای استجدول دوره ۶تر از عدد اتمی دومين عنصر گروهبيش۱۶عدد اتمی سومين عنصر گروه) آ
  .های ظرفيتی عنصر بيست و پنجم جدول، عددی يكسان استتمام الكترونlوnمجموع) ب
  .های الكترونی ديگر نيز حضور داشته باشندتوانند در اليهی الكترونی میهای موجود در يک اليهالكترون) پ
گر شمار الكترون) ت   .آن نسبت دادتوان بهعنصر مختلف را می ۷باشد،۱۰ی شيميايی تک اتمی برابرهای يک گونها
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

،و آزمايشگاه٣شيمی( ٢زوج درسو) ٢٤٥تا٢٢١ی، شمارهو آزمايشگاه٢شيمی(١زوج درس، لطفاً از بين سؤاالتیداوطلب گرام:جهتو
  .را به انتخاب خود پاسخ دهيدیسرکفقط ي ،)٢٧٠تا٢٤٦یشماره

)245تا221سؤاالت(و آزمايشگاه2شيمي
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گر نسبت شمار الكترون. ی چهارم جدول تناوبی جای دارددر دورهXعنصر- 224 ی سوم آن برابـرهای اليههای ظرفيتی اتم آن به شمار الكترونا
/0 Xی سوم برای كاتيونهای اليههای آخرين زيراليه به الكترونباشد، نسبت شمار الكترون4 2كدام است؟  

۱(1
5  ۲(1

4  ۳(1
3  ۴(1

2  

  پُر دارند؟ی نيمهی ظرفيت خود زيراليهی چهارم جدول تناوبی، در اليهدورهچند درصد از عنصرهای- 225
۱(/16 6  ۲(/33 3  ۳(/22 2  ۴(/27 7  

كتينيدی است؟در كدام گزينه عنصر اول يک شبه فلز، عنصر دوم يک فلز اصلی و عنصر- 226 ها را به ترتيب از راست به  گزينه (سوم جزو عناصر ا
  .) چپ بخوانيد

۱ (At،Cd،Dy66  ۲ (Se،Ba،Pa91  ۳ (Po،Sn،Db105  ۴ (Sb،Pb،Bk97  
  ها شناخته نشده است؟جدول تناوبی، تاكنون هيچ تركيب شيميايی پايداری از آنچند درصد از عنصرهای گازی شكل- 227

۱(30  ۲(/42 85  ۳(/27 27  ۴(/54 54  
های زير درست است؟چه تعداد از عبارت- 228

  . در جدول پيشنهادی مندليف مانند جدول امروزی، نيكل بعد از كبالت و نيز يُد بعد از تلور آمده است) آ
  . جدول تناوبی تنها شامل پنج عنصر نافلزی جامد است) ب
  . تر استی آن و نيز از فلز قليايی باال سری آن كمدورهی ذوب هر فلز قليايی از فلز قليايی خاكی همنقطه) پ
گر آن را در كف دست قرار دهيد، به آرامی ذوب میی ذوب پايين است به طوریفلزی با نقطهGe) ت   . شودكه ا
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

دروالسی بـرم بـهشعاع كوواالنسی و وان, با توجه به آن. دهدشكل زير، يک مولكول دو اتمی از عنصر برم را در حالت گازی شكل نشان می- 229
  .) ها را به ترتيب از راست به چپ بخوانيدگزينه(است؟pmترتيب چند

۱ (۱۲۰،۲۴۵  
۲ (۱۲۰،۱۸۵  
۳ (۱۸۵،۱۲۰  
۴ (۲۴۵،۱۲۰  

  . تر استبيشAl13در مقايسه باMg12يونش عنصر............  و............ هایانرژی-230
  چهارمين, سومين) ۴  سومين, دومين) ۳  سومين, نخستين) ۲  دومين, نخستين) ۱

  است؟نادرستهای زيريک از عبارتكدام-231
  . پذير نيستتايی امكانی هشتفلزهای اصلی، با به كار بردن قاعدهها، حتی يونتعيين بار برخی از يون) ۱
  . جا جز حركت چرخشی حركت ديگری ندارندابتی قرار دارند و در آنيونی جامد در جاهای به نسبت ثی يک تركيبدهندههای تشكيلذره) ۲
  . دهدشده در پالسمای خون بدن انسان را تشكيل میهای حلذره6%سديم كلريد بيش از) ۳
كی از پتاسيم فلوئوريد كمنقطه) ۴   . تر استتر و از پتاسيم برميد بيشی ذوب نمک خورا

كنش با اكسيژن و نيتروژن به ترتيب تركيبدر وAفلز- 232 های زير درستگيریايجاد كرده است، چه تعداد از نتيجهANوAOهايی با فرمولا
است؟

  . ای استجدول دورهsی، جزو عنصرهای دستهAفلز) آ
  . مول يون باشد ۴تواند شاملمیAهر مول از برميد فلز) ب
  . تر از همين نسبت در آلومينيم نيتريد باشدتواند بزرگنمیAدر سولفيد فلزبه آنيوننسبت شمار كاتيون) پ
  . ای جای داشته باشدهای دوم يا سوم جدول دورهتواند در يكی از دورهمیAفلز) ت
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   
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شده، هر سه ويژگی زير را دارد؟های دادهيک از گونهكدام -233
  . های پيوندی نيستتر از شمار الكترونهای ناپيوندی آن، كمشمار الكترون) آ
  . در ساختار آن حداقل يک پيوند چندگانه وجود دارد) ب
  . اتم مركزی آن فاقد جفت الكترون ناپيوندی است) پ

۱ (CO  ۲(ClO
4  ۳(NO

2  ۴(SO 2
3  

  در چه تعداد از سطرهای جدول زير، حداقل يک اشكال وجود دارد؟- 234
۱ (۱  
۲ (۲  
۳ (۳  
  صفر) ۴
  
  

C)است؟نادرستهای زيرچه تعداد از عبارت -235 , H , O :g.mol )   112 1 16
  . جرم مولی استيک اسيد، دو برابر جرم مولی هر كدام از دو تركيب اتان و فرمالدهيد است) آ
كی برخالف مولكول) ب   . های جامد يُد رسانای جريان برق هستندبلورهای نمک خورا
  . با هم متفاوت استHOFوBaO2،CO2،KO2عدد اكسايش اكسيژن در هر چهار تركيب) پ

كلريد و كربن تترافلوئوريد، زاويههای دیتركيبدر هر كدام از) ت 109/های پيوندی يكسان و برابركلرو متان، سيليسيم تترا 5هستند .  
   ۳) ۴   ۲) ۳   ۱) ۲  صفر) ۱

نوشته شده است؟نادرستهاتوان يافت كه نام يا فرمول آنهای زير، چند تركيب يونی میدر بين تركيب- 236
: )آ AlF3ب    فلوئوريدآلومينيم تری(FeS :آهن)III (سولفيد  
Zn)پ N2 Sr)ت    نيتريدروی تریدی: 3 O2 :كسيد   استرانسيم ا
H)ث SO2 كسيد: NO)ج  هيدروژن سولفاتدی: 4   نيتروژن ا
۱ (۴     ۲ (۳   
۳ (۲     ۴ (۵   

گر مجموع يون- 237 باشد، چه تعداد از موارد زير درست است؟Xهای موجود در فرمول شيميايی اكسيدی از مس و كلريدی از آهن برابر باا
گر) آ Xا    . اندها را تشكيل دادهترين بار مثبت خود اين تركيبباشد، معنی آن اين است كه هر دو فلز مس و آهن با بيش6
گر) ب Xا  1/های اين دو تركيب برابر باها به آنيونباشد، مجموع نسبت شمار كاتيون5   . است5
هاترين بار مثبت، اين تركيبترين بار مثبت و فلز ديگر با كممقدار ممكن را خواهد داشت كه يكی از فلزها با بيشترينبيشXهنگامی) پ

  . را تشكيل دهند
گر) ت   . ماندثابت میXهای دو تركيب، مقدارجا كردن آنيونترين مقدار ممكن را داشته باشد، با جابهكمXا
   ۳) ۴   ۲) ۳   ۱) ۲  صفر) ۱

كسيد عنصر نامشخص -238 توان به اين عنصر نسبت داد؟های زير را میچه تعداد از فرمول. استXOبه صورتXفرمول ا
  XCl3  XH4  XCl2XNXCl  
۱ (۲   ۲ (۳   ۳ (۴   ۴ (۵   

  های ناپيوندیشمار جفت الكترونهای ظرفيتی گونهمجموع الكترونشمار پيوندهای شيميايیگونهسطر
۱  H S2۲ ۸  ۲  
۲  NO

2۳  ۱۸  ۶  
۳  I3۲  ۲۰  ۸  
۴  CS2۴ ۱۶  ۴  
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xمورد تركيبهای زير درچه تعداد از عبارت- 239 yN Oدرست است؟

گر) آ xا y 2گانه استباشد، تركيب موردنظر، دارای يک پيوند سه .  
گر) ب xا y 3كندتايی را رعايت نمیی هشتباشد، تركيب موردنظر، قاعده .  
گر) پ xا y 3استفاده كرد» مونو«گذاری تركيب موردنظر بايد از پيشوندباشد، برای نام .  
گر) ت xا y 7های ناپيوندی حالتی كههای پيوندی تركيب موردنظر با شمار الكترونباشد، شمار الكترونx y 5باشد، برابر است .  
   ۳) ۴   ۲) ۳   ۱) ۲  صفر) ۱

های زير درست است؟چه تعداد از عبارت- 240
  . ی پيوندهای يونی قرار گيرددر آستانهSiـOشود پيوندهای سيليسيم و اكسيژن باعث میتفاوت الكترونگاتيوی ميان اتم) آ
كنش میدر چراغ) ب   . دهدهای كاربيدی تركيب يونی كلسيم كاربيد با گاز استيلن وا
  . اه ماهيت پيوندها، دو نوع پيوند وجود دارددر ساختار نشادر از ديدگ) پ
NHترتيب) ت SbH HF H O  3 3   . دار نسبت دادهای هيدروژنی جوش اين تركيبتوان به نقطهرا می2
۱ (۱     ۲ (۲   
۳ (۳     ۴ (۴   

............ ساختارهای رزونانسی محسوب،(b)هایفرمول............  ،(a)هایفرمول-241

    
  . شوندبرخالف ـ می) ۲    . شوندمانند ـ می) ۱
  . شوندبرخالف ـ نمی) ۴    . شوندمانند ـ نمی) ۳

  براساس قواعد آيوپاک نام هيدروكربنی با ساختار مقابل كدام است؟- 242
  متيل هپتانـ دی۲و ۲اتيل ــ تری۴و ۳و ۳) ۱
  متيل هپتانـ دی ۵و ۵اتيل ــ تری۴و ۴و ۳) ۲
  ـ پروپيل هگزان۴متيل ــ دی۲و ۲اتيل ــ دی۳و ۳) ۳
  ـ پروپيل هگزان۳متيل ــ دی ۵و ۵اتيل ــ دی۴و ۴) ۴

Cشمار ايزومرهای آلدهيدی- 243 H O5   . از شمار ايزومرهای كتونی آن است............ واحد............  ،10
  تريک ـ كم) ۲    تريک ـ بيش) ۱
  تردو ـ كم) ۴    تردو ـ بيش) ۳

  .) ها را از راست به چپ بخوانيدگزينه(ترين استر، آمين و آميد به ترتيب دارای چند اتم كربن است؟فرمول مولكولی ساده-244
۱ (۱،۲،۱   ۲ (۱،۲،۲   ۳ (۲،۱،۲   ۴ (۲،۱،۱   

  است؟نادرستهای زيريک از عبارتكدام- 245
كنشآلكان) ۱ كنشها تمايل چندانی به انجام وا كنش با هالوژنهای شيميايی ندارند و در برخی از وا   . كنندها شركت میها مانند سوختن و وا
  . شودها استفاده میاز بوتان برای پركردن فندک و از تنها ايزومر آن برای پركردن افشانه) ۲
كنش هيدروژن كلريد) ۳   . شودكلرو اتان توليد میـ دی۱،۲با اتين و اتن به ترتيب وينيل كلريد واز وا
  . ايزومر استمنتول دارای گروه عاملی الكلی است و با) ۴
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كنش- 246 های زير، پس از موازنه، در كدام گزينه آمده است؟ترتيب مجموع ضرايب اجزای وا
  a)NaOH Cl NaCl NaClO H O   2 2  

b)HAsO As O H O 3 2 5 2  
  c)K MnO H SO KMnO MnO K SO H O    2 4 2 4 4 2 2 4 2  

  d)HClO P O H PO Cl O  4 4 10 3 4 2 7  
۱(c d b a      ۲(c d a b    
۳(d c b a      ۴(d c a b    

گر شمار اتم- 247 xگرم از تركيب۱۵ها درا yC Hگرم آب برابر باشد، در اين صورت۲۴ها دربا شمار اتمxوyتواننـدبه ترتيب كدام اعـداد می

C)باشند؟ , H , O :g.mol )   112 1 16  
۱ (۲،۴  ۲ (۳،۵  ۳ (۲،۶  ۴ (۳،۸  

های زير درست است؟چه تعداد از عبارت- 248
كسيد در مقايسهی هوای فضاپيماهدر تصفيه) آ   . تر استبا ليتيم هيدروكسيد مناسبا، استفاده از ليتيم پرا
  . های هيدروژن در يک مولكول نفتالن و متيل ساليسيالت با هم برابر استشمار اتم) ب

/هر مول گاز در شرايط استاندارد،) پ L22 /حجم دارد و شامل4  236 022   . اتم است10
)هر تركيب آلی كه حداقل يک گروه عاملی هيدروكسيل) ت OH)شودداشته باشد، يک الكل محسوب می .  
۱ (۴    ۲ (۳  
۳ (۲    ۴ (۱  

گر در يک سيلندر. دو سيلندر داريم كه هر كدام به يک پيستون روان مجهز هستند- 249 گـاز اكسـيژنg16سيلندر ديگـرگاز هليم و درg4ا

He)های زير در دو سيلندر يكسان است؟بريزيم، با فرض دما و فشار ثابت و يكسان چه تعداد از ويژگی , O :g.mol )  14 16
  هاشمار اتم) ت  چگالی) پ  حجم) ب  مول) آ
  صفر) ۴   ۱) ۳   ۲) ۲   ۳) ۱

Cيدروكربناز سوختن كامل مقداری ه-250 H6 10،/4 های زير در مورد اين هيدروكربن وچه تعداد از عبارت. مول بخار آب به دست آمده است5

كنش سوختن آن درست است؟معادله C)ی وا , O :g.mol )  112 16  
كنش برابر باشدهموازنه یدر معادله) آ كنش سوختن آن، مجموع ضرايب اجزای وا   . است۴۱ی وا
7/برای توليد اين مقدار بخار آب، به) ب   . مول اكسيژن نياز است65
  . پيوند است۱۷شمار پيوندهای كوواالنسی در هر مولكول اين هيدروكربن برابر) پ
كسيد توليد شده استتر از جرم كربن دیشده، بيشيژن مصرفجرم اكس) ت   . ا
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

گر اتم- 251 /های يک گرم فلز كروم را روی هم بچينيم تا ارتفاع تقريبیا km 93 1497 در اين صورت شعاع اتم كروم به تقريـب. روندباال می10

Cr).)تم كروم را به صورت كره در نظر بگيريدا(است؟pmچند g.mol ) 152  
۱(/1 36  ۲(/2 72  ۳(136  ۴(272  

)270تا246سؤاالت(و آزمايشگاه3شيمي
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های زير درست است؟چه تعداد از عبارت- 252
كنش جابه) آ كلريد و منجايیسيليسيم طی يک وا   . شودگنز خالص تهيه میيگانه از سيليسيم تترا

كنش مرحله) ب   . بردباال میC100های هوای خودروها، دما را به طور تدريجی تا بيش ازی دوم در كيسهوا
  . اُل، اتين گليكول استـ اتان دی ۲و ۱نام ديگر) پ
گر به جای يكی از اتم) ت كنش بسپارش آنجايگزين شود، از فراوردهCH3تن، گروه ـی پلیوژن موجود در مولكول سازندههای هيدرا ی وا

  . شودبرای توليد ريسمان استفاده می
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

كنش ميان فلز آلومينيم و هيدروبروميک اسيد است كه چند بار با مقادير مختلف انجام شده استداده -253 در كدام. های جدول زير مربوط به وا
كنشآزمايش   ی اضافی بوده است؟دهندهها، اسيد وا

   ۳و ۱،۲) ۱
   ۴و ۳) ۲
   ۳و ۲) ۳
۴ (۴   
  

/مخلوطی شامل منيزيم برميد و كلسيم برميد به جرم- 254 g39 كنش مـی2 . كنيمرا در آب حل كرده و سپس با مقدار اضافی نقره نيترات وارد وا
گر 75/ا های كلسيم برميد بوده است؟د چند برابر شمار مولهای منيزيم برميگرم رسوب تشكيل شود، شمار مول2

  (Ca , Mg , Br , Ag :g.mol )    140 24 80 108  

۱ (۴   ۲(1
4  ۳(1

3  ۴ (۳   

F)های زير درست است؟چه تعداد از عبارت -255 g.mol ) 119
  . شودی آن جسم به طور غيريكنواخت توزيع میهای سازندهشده در ميان ذرهطی فرايند گرم كردن يک جسم، انرژی جذب) آ
  . شودمحسوب میSIتر است، يكای انرژی در سيستماز ميان يكاهای ژول و كالری، يكايی كه كوچک) ب
  . ی آن استيژهبرابر ظرفيت گرمايی و۱۹ظرفيت گرمايی مولی گاز فلوئور،) پ

C،calها به صورتهايی كه يكاهای آندر بين كميت) ت

C
،g

mol
،J

mol. C
gو

cm3است، سه خاصيت شدتی وجود دارد .  

۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   
كنشدر چه- 256 را به تقريب برابر هم در نظر گرفت؟EوPqتوان مقدار دو كميتهای زير، میتعداد از وا

كنش ترميت) پ  سوختن اتانول مايع) ب  سوختن پروپين) آ   ی پتاسيم كلراتتجزيه) ت  وا
۱ (۴   ۲ (۳   ۳ (۲   ۴ (۱   

است؟نادرستزير در مورد نيتروگليسرينچه تعداد از مطالب -257
  . عالوه بر خاصيت انفجاری، كاربرد دارويی نيز دارد) آ
كنش تجزيه) ب   . يكسان استwوqی آن عالمتدر وا
كنش) پ كنش تجزيهشدهی موازنهدهنده به گاز اكسيژن در معادلهنسبت ضريب مولی وا   . است۸ی آن برابر بای وا
  . شودساسی است كه در اثر اندكی گرما يا وارد آمدن ضربه تجزيه میجامد بسيار ح) ت
۱ (۲   ۲ (۱   ۳ (۴   ۴ (۳   

  ی آزمايششماره 1  432
/37 5/24 3/24 3  /24   (g)جرم آلومينيم  3

/4 05/4 05/3 6  /2   در اسيدHBrتعداد مول  7
/45 36/30 24  /30 24  /30 STP(L)حجم گاز توليدی در  24
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های زير درست است؟چه تعداد از عبارت -258
  . تر استتر و كمگرمای سوختن مولی متانول در مقايسه با متان و اتان به ترتيب بيش) آ
  . تر استتر و كوچکآب مايع و گاز نيتروژن به ترتيب بزرگآنتالپی استاندارد تشكيل گاز اتيلن در مقايسه با) ب
  . تر استتر و كمی حاصل از سوختن اتن در مقايسه با اتان و اتين به ترتيب بيشدمای شعله) پ
كنش تشكيل گاز اوزون، مقدار) ت . تر استتر و كوچکترتيب، بزرگ بهHوwدر مقايسه باEدر وا
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

گر از سوختن- 259 Hی گرافيت،از هر كدام از سه مادهg1ا (g)232/و الكل چوب در شرايط استاندارد به ترتيب كيلوژول گرمـا۲۳و75،۱۴۳

kJآزاد شود، آنتالپی استاندارد تشكيل الكل چوب چند
mol

C)است؟ , H , O :g.mol )   112 1 16  

۱(272  ۲(229  ۳(294  ۴(263  
گر آنتالپی استاندارد تشكيل تولوئن، گاز- 260 كسيد و بخار آب به ترتيب برابـركربن دیا كيلـوژول بـر مـول و آنتـالپی245و12،394ا

مول تولوئن در شرايط استاندارد ترموديناميكی چند كيلـوژول گرمـا آزادكيلوژول بر مول باشد، از سوختن نيم۴۱استاندارد تبخير آب برابر
  شود؟می
۱ (۱۷۹۳  ۲ (۱۹۵۷  ۳ (۱۷۸۱  ۴ (۱۹۴۵  

های زير درست است؟چه تعداد از عبارت-261
  . قداری بوده و مانند انرژی درونی و انرژی آزاد گيبس، تابع حالت استآنتروپی يک خاصيت م) آ
كنش) ب Hوا Cl(g) H(g) Cl(g)  تواند به تعادل برسدشود و میخودی انجام میدر دماهای باال به طور خودبه .  
كنش) پ   . های شيميايی ارايه شدمفهوم آنتروپی توسط ويالرد گيبس برای توجيه جهت پيشرفت وا
Eروابط) ت q w  وG H T S    در هر شرايطی برقرار هستند .  
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

كنشدر كدام- 262 كنش موردنظر در دمای اتاق انجام میGهای زير عالمتيک از وا   شود؟به دما بستگی دارد و وا
Nتبديل) ۱ O (g)2 NOبه4 (g)2  ۲ (كسيدتجزيه   ی محلول هيدروژن پرا
  ی كلسيم كربناتتجزيه) ۴  توليد گاز آمونياک از گازهای نيتروژن و هيدروژن) ۳

/جرمی سديم هيدروكسيد با چگالی30%ليتر محلولميلی۱۰۰- 263 g.mL11 یكنيم و در نتيجـه موالريتـهرا با مقدار كافی آب مخلوط مـی2

2/محلول به Na)ليتر بوده است؟شده چند ميلیحجم آب اضافه. رسدمی25 , O , H :g.mol )   123 16 1  
۱ (۶۰۰  ۲ (۵۰۰  ۳ (۳۰۰  ۴ (۴۰۰  

است؟نادرستهای زيرچه تعداد از عبارت- 264
  . شودهای غيرقطبی به راحتی حل میكز در حاللتركيب آلی گلو) آ
  . هايی از امولسيون هستندشير، كره و لسيتين نمونه) ب
  . های كلوييدی يک قطره شير با ميكروسكوپ نوری قابل مشاهده استحركت براونی ذره) پ
   .توان مقدار كمی نمک به آب اضافه كردمرغ در ارتفاعات باال میبرای پختن سريع تخم) ت
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

شود؟آزاد میppm400محلول آن با غلظتkg250در مجموع چه تعداد يون از تفكيک يونی نمک كلسيم برميد در- 265

(Ca , Br :g.mol )  140 80  

۱(/  239 03 10  ۲(/  233 01 10  ۳(/  236 02 10  ۴(/  2312 04 10  
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محل انجام محاسبات
  
  
  
  

0/به- 266 گر انحالل. كنيمسولفات اضافه می) II(نمک مسg100جرمی پتاسيم نيترات، مقدار40%كيلوگرم محلول5 ) II(پذيری نمـک مـسا
شود؟نشين میسولفات پنج آبه ته) II(آب باشد، چند گرم مسg100گرم در۲۴دما برابرسولفات در همان

  (Cu , S , O , H :g.mol )    164 32 16 1  
۱(/36 25  ۲(/43 75  ۳(/81 25  ۴(/50 56  

گر- 267 0/ليتر محلولميلی۱۰۰ا 0/ليتر محلولميلی۳۰۰موالر پتاسيم كلريد،4 0/ليتر محلولميلی۴۰۰موالر كلسيم كلريد و2 موالر سـديم5

  در محلول نهايی چند موالر است؟Clكلرات را با هم مخلوط كنيم، غلظت يون
۱(/0 2  ۲(/0 125  ۳(/0 45  ۴(/0 375  

  تر است؟های آلی زير در آب با فرض شرايط يكسان بيشيک از تركيبپذيری كدامانحالل- 268
  رتينول) ۴  آسكوربيک اسيد) ۳  پروپانول ـ۱) ۲  ساليسيليک اسيد) ۱

های زير درست است؟چه تعداد از عبارت- 269
  . به معنی چسب گرفته شده استKollaی يونانیكلوييد از واژه) آ
  . شونده به ترتيب جامد و مايع هستندكننده و پخشدر كلوييد ژل، فازهای پخش) ب
  . شودنشين نمیی يک كلوييد پس از مدتی ماندگاری تههای سازندهها، ذرهمانند محلول) پ
  . تواند سيرشده يا سيرنشده باشدها میی صابونزنجير هيدروكربنی اسيدهای سازنده) ت
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

S/تبه صور) در مقياس سلسيوس(پذيری سديم نيترات برحسب دمای انحاللمعادله-270 0 8 گـر در دمـای. اسـت72 ، چگـالیC80ا

/ی سديم نيترات در آب برابرمحلول سيرشده g.mL11 است؟mol.L1باشد، غلظت مولی اين محلول چند6

  (Na , N , O :g.mol )   123 14 16  
۱(/6 72  ۲(/8 96  ۳(/12 24  ۴(/10 84  
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 .ها درست است ي واژه معني همه …ي  ي گزينهاستثنا ها به ي گزينه در همه - 1

  )همراه: ملتزم) (دارايي: تضيع) (فارغ بال: بار سبك( )1

  )آلود چرك: شوخگن) (كفش: افزار پاي) (برافروختگي: التهاب( )2

  )شكاف: جدار) (آب و زمين: عقار( )ورد: ذكر( )3

  ) رخصت: دستوري) (تابع: رّعمتف) (نويسندگان: كتّاب() 4

 ؟اماليي وجود دارد غلطدر كدام گزينه  - 2

  آب ش وـاز آت سپار پـر جانس نوـيالن چ   ـذشتنـد انــدر مصـاف هـايـل تــوـگ همي) 1

   دـان ردهـدر كـاي سمنـابيان جـمسكن مرغ  رـانِ فكـاصوـغ ،رــهـب آب هــب شـدر زده آت) 2

  ر يك، به حد غايت القصويـستند اين هرسيد  و خشم او شنوديخداوندي كه حزم و عزم و خ) 3

  ما ريب و بوالعجب اي صبح نور افشانغروزي   نما از عين شب بگشا طرب روزي در دود غم) 4

 ؟شود ترتيب در كدام گزينه ديده مي بهاز خواجه عبداهللا انصاري نام دو اثر از بزرگ علوي و دو اثر  - 3

  )نامه مناجات - نامه الهي) (بريم از رنجي كه مي -هايش چشم() 1

 )نامه الهي -ي دل و جان رساله) (ميرزا - ها ساالري() 2

  )نامه مناجات -زادالعارفين) (شورآباد -هايش چشم() 3

  ) زادالمسافرين - نامه مناجات) (چمدان -هايش چشم() 4

 ؟شود ها يافت مي كدام آرايه» ها ون افتاد در دلز تاب جعد مشكينش چه خ/ اي كĤخر صبا زان طُرّه بگشايد  به بوي نافه«در بيت  - 4

  آميزي نظير، حس ، ايهام، مراعاتيهتشب )2   نظير ايهام، استعاره، كنايه، مراعات  )1

  ، تشخيص تعليل حسنمعادله،   ايهام، اسلوب) 4  ، كنايهمجازايهام تناسب، تشخيص،  )3

 ؟كدام است» تعليل، ايهام جناس، حسننما،  ناقضمت، استعاره«هاي  ترتيب توالي ابيات به لحاظ داشتن آرايه - 5

  االييـد سهي بـنـانـارم بنشـدر كن  ام از ديده به دامان كه مگر ها بسته جوي) الف

  صداي آب شو، ساز ترقّي كن تنزل را  !اي بيدل به پستي نيز معراجي است، اگر آزاده) ب

  دستان نيز همواهد شد به ـه خـگفت  نـخـم سـويـگ رده ميـان در پـتـدوس) ج

  كان كز غم او كوه گرفت از كمر افتاد  لب شيرين نستاند دلت از دست اـان تـه) د

  ي ذرات در سفر بيني لهـوق جمـز ش  جويند چو هر چه هست همه اصل خويش مي) هـ

  ، د ج، ب، الف، هـ) 4  ، ب ج، الف، د، هـ )3  ، د ب، ج، هـالف،  )2  ج ، هـب، د، الف،  )1

دقيقه 15

  2فارسي ادبيات 
  الهي و هماي رحمت،

 ،2و  1انواع ادبي 

  ،ادبيات داستاني معاصر
   ،ادبيات پايداري 

   ،فرهنگ و هنر ،جهان ادبيات 
  ،)شعر(ادبيات دوران جديد  

 نامه و حال و زندگي سفرنامه، حسب
  ادبيات فارسي برون مرزي 

  24تا پايان درس  1درس 
  194تا  1هاي  صفحه

  3زبان فارسي 
قواعد تركيب، نظام ( يشناس زبان

  ) هاي زبان معنايي زبان و نقش
ويرايش، نگارش تشريحي، ( نگارش

 - نويسي، بازگرداني  نامه زندگي
هاي ادبي،  بازنويسي، آشنايي با نوشته

شناسي و اسناد و  طنزپردازي، مرجع
  ) هاي حقوقي نوشته

امالي همزه در فارسي، ( امال
هاي اماليي و كلمات دخيل  نامطابق
 )2و  1امالي فارسي  در

جمله، مطابقت ( فارسي دستور زبان
ي ساده  نهاد و فعل، گروه فعلي، جمله
  2و  1و اجزاي آن، گروه اسمي 

  )3و  2، 1و ساختمان واژه 
   24تا پايان درس  1درس 

  175تا  9هاي  صفحه

 3و زبان فارسي 2ادبيات فارسي 
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 شود؟ ، فعل مركّب يافت ميدر كدام عبارت - 6

  .اي كه به ناگهان در تاريكي شب خاموش شود، هژير گم شد مثل ستاره) 1

 .كرد چراغ گردسوز را روشن كرد؛ گويي آتش داشت چشمانش را ذوب مي) 2

  .دكر  هايش را نوازش مي ش، آرام گونهباريد و اشك چشمان باران مي) 3

  .گريست مي وت كه آسمان داشتدل او و آسمان گرفته بود با اين تفا) 4

 ترتيب كدام است؟ شده در بيت زير، به هاي اصلي و غيراصليِ مشخص نقش - 7

 اول است و زيادت عشق همانمگر مرا كه /  ارادت ،را به روزگار كس همه شود كهن

 صفتٌاليه، نهاد،  مسند، مضاف) 2    مسند، مفعول، نهاد، مسند) 1

  ٌاليه، مسند ، مفعول، مضافنهاد) 4    صفت، متمم، مسند، نهاد) 3

با كدام بيت زير » زند دريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي/ سوار  ام در انتظار اين غبار بي نشسته«مفهوم مصراع دوم بيت  - 8

 ؟نداردقرابت 

  ام فراق او مرا دلگير كردـن شـه ايــر چـگ  عاقبت صبح وصال دوست رو خواهد نمود )1

  تو هم اي چراغ مجلس به اميد صبح منشين  دارد امشبفروزان چو سحر ن شب هجرِ دل )2

  ره شب به سر بر و دل در سحر مبندـا تيـب  خواجو چو نيست در شب هجران اميد روز )3

  نيست رــد سحــيـك و امـاريـــت مـبـش  م ـالــد از وصـــوميــر و نـــجـر هــاسي) 4

 .دارد با مفهوم عبارت زير تناسب معنايي …ي  تنها بيت  گزينه - 9

    ».داد اي تواضعي مضاعف از خود بروز مي مغرور بود و مقاوم و در برابر هر انعطاف خالصانه ،در برابر قدرتمندان و نيروهاي مهاجم«

  كنند رده چه تدبير ميـود درون پـا خـت  د فريبـرور صـمغ دهـرون در شــا از بــم) 1

  خار ارـخ اىـج و اشـب لـگ لـگ ياـج  وــكـن انـكـيـن اـب و اشـب دـب دانـب اـب) 2

 دارد زيان را هيبت كه حد از بيش كرد نبايد  دارد بيكران فضل و ستا محبوب گرچه تواضع) 3

 خود را غبارآلود مهر و كين مكن  ي سينه  است هـآيين دشمن صائب تيره و صاف آب) 4

  .  …ي  گزينه جز ها درست هستند به ي گزينه روي همه روبهمفهوم  -10

  پيشرفت مردم در علوم روز: كه به يك شعله به يك خواب لطيف/ نگرند  م شهر به يك چينه چنان ميمرد) 1

 تعميم و زودباروري استعدادهاي معنوي: ي معرفتي است ي شهر، شاخه دست هر كودك ده ساله) 2

  هاي انسان به كمال رسيدن استعداد: نگرند ي هوش بشري مي كه به فواره/ ها جاي كبوترهايي است  بام) 3

  در آرمان شهر، برقراري ارتباط صحيح روح انساني با تمام عناصر طبيعي: شنود خاك موسيقي احساس تو را مي) 4
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 ها، درست است؟ روي كدام واژه توضيح روبه -11

  آواز خواندن عرب براي شتر: حدي) الف

  جشن عروسي: طُي) ب

  هاي رومي برابر ماه دوم بهار از ماه: ايار) ج

  بخش دل و جان شادي: كَردل ش) د

  ج - د) 4  د - ب) 3  ج - الف) 2  ب - الف) 1

 اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام دو عبارت  -12

  .زودي بروم تا آن مخزول برانداخته آيد هب) الف

  .وزن رباعي مألوف تباع است و متداول ميان خاص و عام) ب

  .در شريعت شفقت و رأفت محظور شمردندي) ج

  .ي همه محظوظ گشتم ل از انواع، به مطالعهو ديگر رسايل و فصو) د

 ج - الف) 4  ب - الف) 3  د - ب) 2  د - ج) 1

  .تماماً درست است. . . . . .  ي استثنا ها به ي گزينه محتوا و مضمون و نام صاحب اثر در همه -13

  )مشفق كاظمي، اجتماعي: (تهران مخوف) 2  )اسالمي ندوشن، سفرنامه: (صفير سيمرغ) 1

  )سيمين دانشور، اخالقي: (ها نامه) 4    )حسين، شرح حالطه : (االيام) 3

     .وجود دارد »نما متناقض«ي  آرايه …: ي بيتاستثنا ي ابيات به در همه -14

  رومايه ندارد ثمن ماـرخ فـاين چـك  استـم ايگيـرانمـا ز گـي مـمتـقي بي) 1

  كه خورشيد جمع از پراكندگي است  ي استـدگــكنـدر اف اريــره رستگ) 2

  ر زلفت نبود ايمانشـس رـه كفـه بـك  در ره عشق مسلمان نتوان گفت او را ) 3

  شود پريشان مي ابرگاه از باد جمع و گه   آه گاه از دل زدايد زنگ و گه زنگ آورد) 4

 ديگر برابر است؟ ها، با يك ي واژه در كدام گزينه تعداد تكواژهاي همه -15

  گري  كوزه - رهارود - پروا بي )2  زيبايي  - چوبينه -غزلواره )1

  نارسايي  - كنان گردش - گواراترين )4  وابستگي -دمان سپيده - كامروايي )3

ه   : ؤاالت 
  ي سؤاالت برگزيده

  كتاب زرد عمومي
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 ، وجود دارد؟»مركب - مشتق«و » مركّب«، »مشتق«ي  ترتيب چند واژه در متن زير به -16

قرار  بندي مورد تأييد ادباي ديگر اين تقسيم. كند سبك را به سه نوع تقسيم مي» شناسي سبك«بهار، صاحب كتاب «

گيرد، اما چون مالك اصلي آن طرز بيان و كاربرد برخي عناصر شعري است و در آن عناصر بنيادي شعر و احوال نفساني  مي

  ».ي اثر مورد توجه قرار نگرفته است، براي شناخت شعر كافي نيست مايه شاعر و درون

  چهار، دو، دو) 4  چهار، دو، سه) 3  پنج، سه، سه) 2  پنج، دو، دو) 1

از كدام ابيات » زند برو كه هيچ كس ندا به گوش كر نمي/ ات  هاي بسته چه چشم پاسخ است از اين دريچه«وم بيت مفه -17

 آيد؟  برمي

  و كنعان نيافتم  د كردمـار جهـبسي  ام و يوسف بماندهـر انتظار چـدر مص) الف

  ز رابا ي نيم ام به راه تو ديده هـدوخت  مردم و حسرتم همان از تو اميد نگسلد) ب

  بار آورد شاخ بيد؟ هـد كـويـه گـك  د ـد اميـداريـا مــه ودنيـابــه نــب) ج

  ااميدي بر انتظار من چه؟ـن داغ نـاي   ظار روزيـري در انتـاد عمـه بـدادم ب) د

  يافت مقصود و برون آمد ز بند انتظار   منتظر بود اين سعادت را جهان از ديرباز) هـ

  ج، د، الف) 4  ب، ج، هـ) 3  ـالف، د، ه) 2  الف، ب، ج) 1

 با كدام بيت تناسب دارد؟» مرا به باده چه حاجت كه مست بوي تو باشم/ مي بهشت ننوشم ز جام ساقي رضوان «مفهوم بيت  - 18

  وستـت نكـا دوسـب ران بهشتـخب اي بي  دوست  يا واهيـويند بهشت خـمردم گ) 1

  ست به باغ جنان خوش استزاهد ز وصل دو  شير ز شكّر كنند صلح  جوي طفالن به) 2

 م نگذارندـدنـه هشتم در رضوان شـه بـك  ام منظر من بام چهارم فلك است  عيسي) 3

  ا فشرده در دل ماـپ اــو تــت دـال قـهـن   گذريم ز سرو گلشن فردوس راست مي) 4

 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات،  - 19

  استـــاه ربي كـ هـه كـــوتهي جــــاذبـگن  رونـد بيــايــر از تــه ديــــوار نيــكــاه اگ) 1

  ي مــاست ردهـپ ي بي ي ما ديده ي ديده پرده  نيست از جــانب معشوق حجابــي صـــائـب) 2

  سيل چون گرد ره از خويش فشاند دريـاست  راهـــروان جسم خاكي است حجاب نظــــر) 3

  كه گرداند رخ از ديدن خود قبله نمــاست هر  خضر است را باديه خود هر كه گم كرد در اين) 4

  هم بدان چشم كهتري منگر/ كهتري را كه مهتري يابد«: ابيات - 20

 ، با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟»در بزرگيش سرسري منگر/ خرد شاخي كه شد درخت بزرگ

  ه آن رونق و آن زينت و آبـود زو همـبش  هر درختي كه ز جايش به دگر جاي برند) 1

  ي سيم از سيماب به عمل گشت جدا نقره  و سيماب به ديدار تو از دور يكي استسيم ) 2

  ابــوشـؤي خـؤلـود اول لـي آب ب رهـقط  ي مشك نافه بود اول كه شود ي خون پاره) 3

  دش ركابـو نباشـواري چـرد سـد مـنكن  وي علمـس نيابي راه عمل ون نباشدتـچ) 4
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  ):٢٧- ٢١(جواب للترجمة أو التعريب أو المفھوم عيّن األصّح و األدّق في ال■■ 

 :»إّنا جعلنا ما علی األرض زينًة لھا لنبلوھم أّيھم أحسن عمالً « -21

عنوان زينت آن قرار داديم براي اين است كه امتحان كنيم كدام روش  چه روي زمين به مسلماً آن) 1

  !بهتر است

  !است كردارتر  يك نيك ها را بيازماييم كه كدام داديم تا آنروي زمين است زيور آن قرار را چه  ترديد ما آن بي )2

  !ايم روي زمين است زينت آن قرار داده را چه بهتر است آن كارهايك از  همانا براي اين آزمايش كه كدام )3

  !يك عمالً بهتر است چه روي زمين براي ما قرار دارد زيباست تا امتحان شويم كدام به يقين آن) 4
ً ّرعوا اء تحّملوا المصاعب و تجإّن العظم« -22  :»!ھااتر يی بلغوا المنزلة اّلتکثيرًة فی حياتھم حتّ  آالما

   !بيني كم دردهاي بسياري را در زندگي خود نوشيدند تا به جايگاهي رسيدند كه آن را مي ها را تحمل كردند و كم بزرگان سختي )1

  !در زندگي خود نوشيدند تا رسيدند به جايگاهي كه آن را ديديها را تحمل كردند و دردهاي بسياري را  بزرگان سختي )2

  !را تحمل كردند و دردهاي بسياري نوشيدند تا به جايگاهي كه ديدي رسيدند يهاي بزرگان در زندگي خود سختي شك بي )3

جايگاهي كه آن را  نوشند تا به جرعه در زندگي مي كنند و دردهاي بسياري را جرعه ها را تحمل مي همانا بزرگان سختي) 4

  !بيني برسند مي
 …کشان مغول  گردن :»!اسموال النّ أيران و قتلوا آالفاً من أھاليھا و خّربوا مدنھا و نھبوا إالطغاة المغول غزوا « -23

  !از ساكنان آن را كشتند و شهرهايش را ويران كردند و اموال مردم را غارت نمودند) نفر(و هزاران  هجوم آوردندايران به ) 1

  !را به قتل رساندند و شهرها را خراب كردند و دارايي مردم را به يغما بردند )نفر(ايران را اشغال نمودند و هزاران ) 2

  !جا را كشتند و سپس شهرها را ويران و اموال مردم را غارت نمودند از اهالي آن )نفر(ايران هزاران  هبهجوم بعد از ) 3

  !خراب كرده و اموال مردم را دزديدندرا  هايشاز اهالي آن را كشتند و شهر )نفر(هزاران را گرفتند و با طغيانگري ايران ) 4
 : الخطأعيِّن  -24

  !را به ديگران آموزش دهد  ها ها پند بگيرد و آن عاقل كسي است كه از تجربه !:مھا إلی اآلخرينَ العاقل من وعظته التجارُب و تعلَّ ) 1

 !و ناراحت نباش بر تو گذشت حالل كندر كارت چه  مرا در آن !:و ال تحزن في حلٍّ مّما مّر في أمرک يإجعلن) 2

از جايش كشاورز خاطر  به )ص( پيامبر وقتيزياد شد  ناشتعجب !:ح من مکانهألجل الفاّل ) ص(النبّي  قامکثر عجبھم حين ) 3

  ! بلند شد

  !خود نشاندم كنارا باز كردم و او را نزد خود براي دوستم ج :!و أجلسته إلی جانبي َتفّسحت في مکاني لصديقي) 4
 »تفعلون يا أّيھا الّذين آمنوا لم تقولون ما ال« :عيِّن األقرب إلی مفھوم ھذه اآلية -25

    اليو من طلب الُعلی سھر اللّي/  بقدر الکّد تکتسب المعالي )1

    أبعد الخير علی أھل الکسل/  تکسل فما اطلب العلم و ال )2

  عيب تو نگويم كه يك از يك بتريم/  گو تا من نيزاي خواجه تو عيب من م )3

  داني نيست به عمل كار برآيد به سخن/  گويي دان و مصالح سعديا گر چه سخن) 4

دقيقه 15  2عربي 

 هاي عالمت، معرفه و نكره 
اعراب محلي و  ،اعراب فرعي
 ،وصف و اضافه ،تقديري

ي  جمله، اعراب فعل مضارع
  نواسخو معلوم و مجهول 

، في خدمة البؤساء، …إلهي 
جمال العلم، الظّبي و  كتاب الحياة،

القمر، حقوق الناس، علي الظّلم 
البطل، ليس  ، الشّاب!ثوري

و تبارك اهللا ! لإلنسان إلّا ما سعي
 !حسن الخالقينأ

 10تا پايان درس  1درس 
 125تا  1هاي  صفحه
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 :»!مند شويم ، بهرهشود هاي رنگارنگ و بوي خوشي كه از دهانشان پخش مي بهار آمده است تا از لبخند شكوفه« -26

  !ر المتلّونة و رائحٍة طّيبٍة تفوح من فمھاقد أتی الّربيع لنتمّتع بتبّسم األزھا) 1

  !و انتشار رائحتھا الطّيبة ةعلينا أن نستفيد من تبّسم األزھار المتلّونفقد جاء الّربيع  )2

  !ْنَتفْع من تّبسم األزھار المتلّون و الرائحة الطّيبة الّتي تنتشر من فمھاالّربيع َوَرَد لِنَ  )3

  !و عطر طّيب يفوح منھا ةزھار المتلّونّسم األفلنتمّتْع بالّتب الّربيع أتی) 4

  :الخطأعّين  -27

  !حياته يال ناجَح يتکاسُل ف!: كند اش تنبلي نمي قي در زندگيهيچ انسان موفّ) 1

  !شيئاً يحّبهَبذَل  الحسناتَمن َعرف !: بخشد دارد، مي كه دوسترا  چيزيرا بشناسد،  ها خوبيهر كس ) 2

ً ب أشاَر العجوُز إليّ !: اين كار درست نيست پيرمردي به من اشاره كرد كه) 3   !أّن ھذا العمَل ليس صحيحا

  !العلمّية المحافل يد آراء ھذا العالم فلَن ُتؤيَّ !: علمي تأييد نخواهد شد محافلنظرات اين دانشمند در ) 4

ً  عّين ما فيه المضارع المجزوم و المضارع المنصوب -28   :معا

لوا قبل أن يتکلّموا) 2   !من الخطأ تأمَّلي قبل أن تتکلّمي لَتسلَمي) 1   !لَِيسَلم ِمن الخطأ َمن تأمَّ

  ! األخطاءَمن تأمَّل قبل أن يتکلّم سلِم ِمن ) 4   !مُّل قبل تکلُّمألم َيسَلم ِمن الخطيئة َمن ترَکوا ت) 3

  :اء للمجھولنعيِّن الّصحيح في الب -29

  !ت إلی بيتيلبست ثوٌب حينما رجع ! لبست ثوباً حينما رجعت إلی بيتي )1

  !ُيغَفر الّذنوَب جميعاً إاّل الّشرکَ  ! ّن هللا َيغفِر الّذنوب جميعاً إاّل الّشرکَ إ )2

    !لن ُيدرک کالمي و إن تستمع إليّ  ! لن ُتدرک کالمي و إن تستمع إليّ  )3

  !إّنھم ُترکوا لرضی هللا عنھم ! إّنھم َترکوا دين آبائھم لرضی هللا عنھم )4

  :معرفةً » ام«عيِّن كلمة  -30

  »و ما تلك بيمينَِك يا موَسی« )2  !ُت في المكتبة إاّل محّمداً ما رأي )1

   !ما عنَدكم َيْخُرج ِمن َيِدُكم و ال َريَب فيه )4  »يٍر َيْعلْمُه هللاُ ما َتفعلوا ِمن خ«) 3
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 :من حيث عالمة اإلعراب يختلف» القاضي«عيِّن  -31

    !ليت القاضي العادل ال يغّير طريقه )1

2(  ً   !رأيُت القاضي العادل يبقی علی عدله دائما

    !إّن القاضي العادل يشتھر في کّل بلد )3

  !الّناس يستمعون إلی کالم القاضي العادل فقط )4

 :فيه من عالمات اإلعراب الفرعية ليسعّين ما  -32

    !أفضل تالميذي ھم الّذين يتعلّمون العلوم النافعة )1

  لّدروس الماضية؟ھل فھمت صديقتاک ھذا الّدرس و ا )2

  !لّما رأی األعداء شجاعة المجاھدين ھربوا مذعورين )3

  ھل يوجد في ھذه الّنواحي دّکان لنشتري منه الفاکھة؟ )4

 :عّين ناسخاً، اسمه ضمير مستتر -33

    ليس األبيض جميالً دائماً، فإّن الکََفن أبيض و لکّنه مخوف، )1

  محبوبة، يوداء و ھو ليس األسود قبيحاً دائماً، فإّن الکعبة س )2

    يدِک، يمن کّل ما ليس ف يرأسِک و تشتک يقبل أن ترفع )3

  !يدک، لعلّک تکونين من الّشاکرينفي إلی نفسِک و إلی کّل ما  ياُنظر )4

  :ةعيِّن الجملة الوصفيّ  -34

  و فّتشت عنه في مكتبات عديدة لكن ما حصلت عليه، )2  كنت أبحث عن كتاب يناسب ثمُنه قدَره، )1

 !و رأيت أّن أثمن الكتب ھو الّذي ُيقرأ و ُيعمل به )4  اجعت الكتب الّتي كانت بين يديَّ في البيت،فر )3

  :ُيناسب الّنصّ بما ) ٤٠ -  ٣٥(اقَرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة ■■ 

و ينشأ بدَلھا غيرھا مّما ھو قابل  لم تکن صالحة للبقاء ي، فحينئٍذ تموت ذّراتھا اّلتمعّيناألجسام بحاجة إلی التجّدد بعد کلّ زمن 

  !و لوال ھذا التجّدد لما أمکننا أن نحيا أکثر من عشر سنين. للحياة

الّتراب من الحشرات الضاّرة و النباتات  يطّھراألرَض و  يصاحب البستان برعايته و إشرافه علی األشجار و النباتات حين يسق

  !ثمرھا عند نضوج الثمرات يھذه الّرعاية و اإلشراف بعد حين ُتعط. د و الحياةبستانه روُح التجدّ  يف يالفاسدة، يسّبب أن تجر

فإن لم يھّذبوا أخالقھا و يطّھروا ما يفسدھا کانت عاقبة االُمة ! بستان الحياة و مرشدوھا ھم الُحّراث و أصحاب البساتين االُمة ھي

ات کذلک بحاجة إلی روح ّص بالمحسوسات بل المعقوالت و المعنويّ و ھذه الّرعاية ال تخت! الفناء و الخسران و الخمول و الھزيمة

 !جديدة، فالتجّدد ھو سّر الحياة

 :الخطألماذا نحتاج أن ُندخل فينا روحاً جديدة؟ عّين  -35

  !ُنطّھر نفوسنا يک )4  !لنجمع سّر الحياة )3  !يحّتی نبق )2  !نتقّدم يلک )1

ه   : ؤاالت 
  ي سؤاالت  برگزيده

  كتاب زرد عمومي
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 ؟»فالتَّجدد ھو سرُّ الحياة«ما المقصود من  -36

  !بسبب أھمّيته ُجعل سّراً حّتی ُيرفع شأنه )2  !ھو أمر غامض ال نستطيع أن نکشفه  )1

  !إّن مھّمة اإلنسان رفع الحجاب عنه و الحصول عليه )4  !الحياة الجديدة فغيرھا ُسفلی يالحياة الفُضلی ھ )3

 ما المقصود من التجّدد؟ -37

   !تطھير الّتراب من الحشرات الضاّرة و النباتات الفاسدة )1

  !الحرکة المستمّرة إلی األمام و رفع الموانع عن مسير الحرکة )2

 !المحاولة إلخراج المتکاسلين من المجتمع و إدخال المجتھدين فيه )3

  !إلی الخلف و المستقبل يتغيير منھج المعيشة من اُسلوب الّسلف و الماض )4

 »!مة الفناء و الخسرانعاقبة االُ  ا يفسدھا کانتإن لم يھّذبوا أخالقھا و يطّھروا م«: في التشکيل الخطأعيِّن  -38

ةِ  -ُيَطھِّروا )1 ُبوا )2    الَفناءَ  -االُمَّ   کاَنتْ  -أخالقَ  - ُيھذِّ

ةِ  -عاِقَبةُ  )4    عاِقَبةُ  -ُيفِسُدھا - أْخالقُ  )3   الُخْسرانَ  -االُمَّ

 ٤٠و  ٣٩(عيِّن الصحيح في اإلعراب و الّتحليل الصرفي(:  

 :»ُيطّھر« -39

  و الجملة فعلية» التراب«فاعله /  معرب -للمعلوم يمبن -متعدٍّ  -لغائبل –ضارع م )1

  فعل مرفوع و فاعله الضمير المستتر/ الزم  –) من باب تفّعل( يمزيد ثالث -فعل مضارع )2

  المستتر، و الجملة فعلية» ھو«فعل و فاعله ضمير /  متعدٍّ  -صحيح -يمزيد ثالث - للغائب )3

  المستتر» ھو«نائب فاعله ضمير /  للمجھول يمبن -الزم - صحيح -)عيلمن باب تف( يمزيد ثالث )4

 :»معّين« -40

  »زمن«صفة أو نعت و مجرور بالتبعية لمنعوته /  نکرة -جامد - مفرد مذکر )1

  ةنعت أو صفة و مجرور بالتبعيّ /  نکرة -)تعيين: مصدره(مشتق و اسم مفعول  )2

  إليه و مجرور مضاف/  منصرف -معرب -ةنکر -)تعيين :مصدره(مشتق و اسم مفعول  -اسم )3

  ةمجرور بالتبعيّ /  ممنوع من الصرف - معرب -)تعّين: مصدره(مشتق و اسم مفعول  - مفرد مذّکر )4
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» ربنا ما خلقت هذا باطالً«و » حابمرّ الس رّو هي تم ةو تري الجبال تحسبها جامد«ي  آيات شريفه -41

  .ندهست …و  …ترتيب بيانگر موضوعات  به

  عدم وجود خلل و شكاف در آفرينش - اتقان صنع) 1

  داري خلقت حكيمانه بودن و هدف - اتقان صنع) 2

  اتقان صنع - داري خلقت حكيمانه بودن و هدف) 3

  عدم وجود خلل و شكاف در آفرينش - داري خلقت حكيمانه بودن و هدف) 4

   …خلقتي متفاوت از جسم دارد و بعد روحاني انسان  ناين مطلب است كه بعد روحاني انسا  ي كننده بيان …عبارت قرآني  -42

  .شود از طريق خود ثابت اثبات مي - »و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين«) 1

  .گونه استداللي احتياج ندارد به هيچ - »و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين«) 2

  .گونه استداللي احتياج ندارد چبه هي -»ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك اهللا احسن الخالقين«) 3

  .شود از طريق خود ثابت اثبات مي -»ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك اهللا احسن الخالقين«) 4

كدام مفهوم مستفاد » قونرسلنا فيهم رسوالً منهم أن اعبدوا اهللا ما لكم من إله غيره أفال تتّأف«ي  ي شريفه با توجه به آيه -43

  ؟گردد نمي

  .افكند كند و طوق بندگي معبود ديگري غير از او را بر گردن خود نمي پيشه كند، خداوند را بندگي ميكه تقوا  كسي) 1

  .رسان الهي است ترين پيام پيام دعوت به توحيد در عبوديت و نفي شرك عبادي، اولين و مهم) 2

  .ها هستند آن اند و از جنس پيامبران مبعوث از سوي خداوند براي هدايت، از ميان مردم برخاسته) 3

  .ي استمداد از پيامبران و تالش در راه خداست ي الهي نتيجه مندي از امداد ويژه رسيدن به مقصد و بهره) 4

  ؟نداردي دوم قيامت اشاره  ي يكسان در مرحله كدام گزينه، هر دو عبارت ذكر شده به يك واقعهدر  -44

  »اخري ةنخرجكم تار و منها« - »و اشرقت األرض بنور ربها«) 1

  »حتّي اذا ماجاءوها شهد عليهمِ سمعهم و ابصارهم و جلودهم« - »وجيء بالنّبيين و الشّهداء«) 2

  »جداث الي ربهم ينسلونفاذاهم من األ« -»فاذا هم قيام ينظرون«) 3

  »فال تظلم نفس شيئاً« - »قضي بينهم بالحقّ«) 4

  .وجو كرد جست …ي  ي شريفه توان در آيه را مي يابد تحقق مي …تجسم اعمال خوب و بد كه در  -45

  »بما كنتم تعملون ةالجنّبين يقولون سالم عليكم ادخلوا طي المالئكةاهم ذين تتوفّالّ« -قيامت) 1

  »بما كنتم تعملون ةالجنّبين يقولون سالم عليكم ادخلوا طي المالئكةاهم ذين تتوفّالّ« - برزخ) 2

  »يرهشرّاً ة ذرخيراً يره و من يعمل مثقال  ةفمن يعمل مثقال ذر« - برزخ) 3

  »يره اًشرّة خيراً يره و من يعمل مثقال ذر ةفمن يعمل مثقال ذر« -قيامت) 4

دقيقه 15 2دين و زندگي   .هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدتوانيد سؤالميشماهاي مذهبي،اقليتآموزاندانش    

 انديشه و قلب

  پايداري در عزم
  در مسير

16تا پايان درس  1درس 
  187تا  4هاي  صفحه
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  .گردد مفهوم مي صحيحراهكار قرآني وصول به تصميم  …ي  ي شريفه از تدبر در پيام آيه -46

  »و شاورهم في األمر فاذا عزمت فتوكّل علي اهللا«) 1

  »ح بحمده و كفي به بذنوب عباده خبيراًيموت و سب الّذي ال علي الحيل و توكّ«) 2

  »اليس اهللا بكاف عبده«) 3

  »لونل المتوكّتوكّيقل حسبي اهللا عليه «) 4

  .گردد مستفاد مي …موضوع » و لقد راودته عن نفسه فاستعصم«ي  از دقت در عبارت شريفه -47

  .وحي كه در هيبت انسان بود ي فرشتهبه خداوند از ترس ) س(پناه بردن حضرت مريم ) 1

  بيني تهمت مردم از خدا براي فراموش شدن از فرط ناراحتي به جهت پيش) س(درخواست حضرت مريم ) 2

  داري آن حضرت از زبان زليخا ي خويشتن به واسطه) ع(عفاف حضرت يوسف  ي جلوه) 3

  ي آن حضرت در پاسخ عزيز مصرمبني بر عصمت و پاكدامن) ع(درخواست اعاده حيثيت حضرت يوسف ) 4

حاكي  …ي  شود و پيام آيه اجرايي مي… نمايد كه از طريق  آلوده به گناه را ايجاب مي ، اقدام مناسب در مقابل فرد…وجود  -48

  .از آن است

  »يدعون الي الخير امةولتكن منكم « - ديگر به خير و نيكي دعوت يك - ي عقلي گيري بر درمان به عنوان يك اصل پذيرفته شده اصل تقدم پيش) 1

  »يدعون الي الخير امةولتكن منكم « - ديگر به خير و نيكي دعوت يك - ديگر ها و تأثيرپذيري فراوان آنان از يك ارتباط و پيوند عميق ميان انسان) 2

  »يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر« - كرامر به معروف و نهي از من - ديگر ها و تأثيرپذيري فراوان آنان از يك ارتباط و پيوند عميق ميان انسان) 3

  »يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر« - امر به معروف و نهي از منكر - ي عقلي گيري بر درمان به عنوان يك اصل پذيرفته شده اصل تقدم پيش) 4

  است؟» قرض الحسنه علت ورود به بهشت و هاي الهي علت گمراهي كفر به نعمت« هپيام كدام آي -49

   »و الدخلنكم جنات تجري من تحتها االنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيلعنكم سيئاتكم  نّراقرضتم اهللا قرضاً حسناً ألكفّ«) 1

  »لكم و اهللا شكور حليم يغفران تقرضوا اهللا قرضاً حسناً يضاعفه لكم و «) 2

  »و لهم اجر كريم اعف لهمان المصدقين و المصدقات و اقرضوا اهللا قرضاً حسنا يض«) 3

  »و اعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ هللا خمسه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين«) 4

  …از چهار فرسخ برود، دار پيش از ظهر مسافرت كند و بخواهد به بيشاگر شخص روزه -50

    .ي خود را افطار نمايدتواند روزهاز ابتداي مسافرت مي) 1

  .ي خود را افطار نمايدبه حد ترخص برسد، بايد روزهوقتي ) 2

  .ي خود را بخورد و بايد آن را ادامه دهدتواند روزهنمي) 3

  .اش را افطار كندبنابر احتياط واجب بايد هشت فرسخ طي كند تا روزه) 4
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عقيده چه  و اين» جهان از خداست و رو به سوي او دارد«بيانگر اين است كه   ي شريفه پيام كدام آيه - 51

 تأثيري در زندگي انسان خواهد داشت؟

الهي و نظم  انسان هرگز از تقدير -»…مي ما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما إلَّا بالحقّ و أجلٍ مس«) 1

  .شده در نظام آفرينش تجاوز نخواهد كرد تعيين

عمر را به آساني از دست نخواهد داد و آمادگي حضور در  -»…مي مسما خلقنا السماوات و األرض و ما بينهما إلَّا بالحقّ و أجلٍ «) 2

  .پيشگاه الهي را دارد

شده در نظام  الهي و نظم تعيين انسان هرگز از تقدير - »خلق السماوات و األرض بالحقّ و صوركم فأحسن صوركم و إليه المصير«) 3

  .آفرينش تجاوز نخواهد كرد

عمر را به آساني از دست نخواهد داد و آمادگي حضور در  - »حقّ و صوركم فأحسن صوركم و إليه المصيرخلق السماوات و األرض بال«) 4

 .پيشگاه الهي را دارد

از  نفس و عدالت و بيزاري از دورويي، حقارت نفس، ريا و ظلم، نشأت گرفته عزّت  صداقت، كرامت،: دوست داشتن فضائلي چون - 52

 توجه در پيام كدام آيه است؟

    »انّا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كَفوراً« )1

  »اهللا الّتي فطر النّاس عليها تفأقم وجهك للدين حنيفاً فطر« )2

  »و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلَنا و انّ اهللا لمع المحسنين« )3

4( »ن خلقنا تفضيالو لقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البرّ و البحر و فضّلناهم علي كثير مم«  

  سازد؟ كاران و بدكاران به لوازم و نتايج اعمالشان، بيانگر كدام مورد است و چه چيزي را محقق مي يابي درست عدم امكان دست - 53

  هاي خداوند وعده - ضرورت معاد در پرتو عدل الهي )2  هاي خداوند وعده -امكان معاد در پرتو عدل الهي )1

  مندي  داري و غايت هدف - ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي )4  مندي داري و غايت هدف - لهيامكان معاد در پرتو حكمت ا )3

با استفاده از » … شود مند مي ها بهره شش چيز است كه مؤمن، پس از مرگ نيز از آن«: كه فرمود )ع(مفهوم اين كالم امام صادق  - 54

  ؟گردد پيام كدام آيه در ذهن پيرو وحي الهي، استوار مي

  »يظلمون لتُجزي كلُّ نفس بما كسبت و هم ال« )2  »اقرب اليه من حبل الوريد نحن« )1

  »انّا نحن نحيي الموتي و نكتب ما قدموا و آثارهم« )4  »رب ارجعونِ لعلّي اعمل صالحا فيما تركت« )3

 گردد؟ مي كدام مطلب مفهوم» الحمد هللا الّذي صدقَنا وعده و أورثَنا األرض«ي  ي شريفه از آيه - 55

  .اش را بر ما راست گردانيد ستايش مخصوص خداست، چون وعده )1

  .ستايش مخصوص خداست، چون ما را وارث زمين قرار دارد )2

    .باشد گزاري متقين در عالم رستاخيز مي سپاس )3

 .باشد گزاري پاكان در عالم برزخ مي سپاس )4

ه   : ؤاالت 
  ي سؤاالت  برگزيده

  كتاب زرد عمومي
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 .باشدمي …اش نتيجه هك است … خداوند، به متوكل سوي ازكار،  نتايج قبول - 56

    نيدروغ انيخدا از كندن دل - نشيآفر نظام افتني مانهيحك بري مبتن )1

  نيدروغ انيخدا از كندن دل - عالم و قادر خداوند به او اعتماد از برخاسته )2

  ندهيآ بهي دواريام و آرامش – نشيآفر نظام افتني مانهيحك بري مبتن )3

  ندهيآ بهي دواريام و آرامش - عالم و قادر ندخداو به او اعتماد از برخاسته )4

ي قلبي كند، اما بر خالف  چگونه ممكن است كسي به ديگري اظهار ارادت و عالقه«: اگر با طرح يك استفهام انكاري بپرسيم - 57

هاي  كي از نشانهايم كه اين خود، ي اعالم داشته …ي  ي شريفه يقين دروني خود را نسبت به قبول پيام آيه» ي او عمل كند؟ خواسته

  .است …

  تبرّي - »تَجد قوماً يؤمنون باهللا و اليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ال« )1

  تبرّي - »و من النّاس من يتّخذ من دون اهللا انداداً يحبونهم كحب اهللا« )2

  تولّي - »لكم ذنوبكم قل ان كنتم تحبون اهللا فاتّبعوني يحببكم اهللا و يغفر« )3

  تولّي - »منكم ءاءذين معه اذ قالوا لقومهم انّا برفي ابراهيم و الّ حسنة ةنت لكم اسوقد كا« )4

به ترتيب بر مردان، محكوم به كدام حكم الهي » ي پدر، مادربزرگ همسر ي مادر، عمه خواهر همسر، خاله«: هر يك از نام بردگان زير - 58

 باشد؟ مي

  محرم -محرم  -محرم  - نامحرم  )2  نامحرم - محرم  - نامحرم  - نامحرم  )1

  محرم -نامحرم  - محرم  -محرم  )4  نامحرم - نامحرم  -نامحرم  -محرم  )3

تنها به قصد و رضاي «و » به موعظه و نصيحت اكتفا«و » ميت واجبات و محرّماتتوجه به ميزان و اه«، »علم به واجبات و محرّمات« - 59

  ي الهي است؟يك از احكام عمل به اين فريضه بيانگر كدام ترتيب به» خداي متعال به انجام نظارت همگاني پرداختن

  ها ـ مراحلمراحل ـ شرايط ـ روش )2  هاشرايط ـ شرايط ـ مراحل ـ روش )1

  ها ـ شرايط ـ مراحلمراحل ـ روش )4  هاها ـ مراحل ـ روششرايط ـ روش )3

يابي به  اش دست مبين آن است كه ثمره …ي  ي شريفه است كه پيام آيه … ،هاي دل مصداق كامل تمرين پايداري در برابر خواهش - 60

 .باشد مي …

  تقوا - »…ر و ذين آمنوا استعينوا بالصبها الّيا اي« - نماز )2  تقوا - »…ر و ذين آمنوا استعينوا بالصبها الّيا اي« - روزه )1

  دوري از گناه - »و لذكر اهللا اكبر و اهللا يعلم ما تصنعون« - ياد خدا )4  دوري از گناه -»تنهي عن الفحشاء و المنكر ةالصال  انّ« - نماز )3
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61- Dear all! As we think of your great company and of how happy … us, we want to 

wish you all the best in the New Year. 

1) has it made   2) will it make   

3) it is going to made  4) it’s made  

62- Was it easy for that blind man … the street without any help?  

1) crossing  2) to cross  

3) cross  4) by crossing 

63- Don’t bring your 1394 issues into 1395.It is time to forget the past and get yourself … in a new beginning. 

1) involved 2) confused 3) discussed 4) performed 
64- I told my secretary to do everything … to stop people from coming into my office. 

1) separate 2) uneven 3) possible 4) disabled 

65- Seeing my father in such pain really had a bad … on all family members. 

1) success 2) effect 3) fortune 4) design 
66- The doctors are doing all that they can, but sheʼs still not breathing … . 

1) exactly 2) centrally 3) briefly 4) properly  
 

 

Nowruz, which means New Day, is the first of Farvardin, the first month of the Persian calendar. 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has recognized the 

occasion as “intangible cultural heritage of Persian origin”. The day usually falls on March 20. But in 

leap years, it coincides with March 21. The Iranian people celebrate Nowruz by visiting their relatives 

and friends, paying respect to senior family members, going on trips and spending time in nature. The 

festive occasion is one of the oldest and most cherished celebrations which has been celebrated for at 

least 3,000 years.  

Besides Iran, Nowruz is celebrated also in Afghanistan. Also known as Farmer’s Day, the 

celebrations usually last two weeks. During the Taliban rule, Nowruz was forbidden and considered an 

“ancient pagan holiday centered on fire worship”. Preparations for Nowruz start several days 

beforehand, at least after Chaharshanbe Suri, the last Wednesday before the New Year. The Guli 

Surkh festival which literally means Red Flower Festival is the main festival for Nowruz. It is 

celebrated in Mazar-e- Sharif during the first 40 days of the year. People from all over the country 

travel to Mazar-e- Sharif to attend the Nowruz festivals. Various activities and customs are performed 

during the Guli Surkh festival, including the Jahenda Bala event and Buzkashi games. 

67- Which of the following statements is TRUE? 

1) Most often, Nowruz takes place on March 21. 

2) Nowruz has been celebrated at least since 3000 B.C.  

3) UNESCO is an international organization of Persian origin. 

4) Afghans were not allowed to celebrate Nowruz during the Taliban rule. 

  3انگليسي  زبان

قيقهد15

TV or no TV?    
The Value of Education  

 Memory  
The Olympic Games   

Every Word Is a Puzzle 
 What Is a Computer?  
  جمالت پيرو اسميه، ساختار

be going to كاربرد مصدر و اسم ،
اي، حروف  مصدر، افعال دوكلمه

كاربرد مصدر ي صفات و افعال،  اضافه
قول امري، ترتيب صفات  جمالت نقلو 

قبل از اسم، صفات فاعلي و مفعولي، 
  طي و ساختار مجهولافعال رب
    6تا پايان درس  1درس 

  93تا  5هاي  صفحه

PART A: Grammar and Vocabulary
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each 
sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 

 .هاي مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد دهيد، سؤالآزمون مي)فرانسه يا آلماني(زبان غيرانگليسيآموزان گرامي در صورتي كه شما دانش

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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68- According to the passage, in Afghanistan, Nowruz is also referred to as … . 

1) Guli Surkh festival 2) Jahenda Bala 3) Farmer’s Day 4) Buzkashi  

69- What does the word “senior” in line 5 mean? 

1) Wiser 2) Older 3) Poorer 4) Sicker  

70- The city of Mazar-e- Sharif is mentioned in the passage as … . 

1) the capital of Afghanistan  2) a holy city respected by Afghans 

3) a center for New Year’s celebrations 4) the place where Nowruz celebrations originated 

 

 

71- Simin told her brother … the radio while she was doing her homework. 

1) not to turn on 2) don’t turn on 3) not turning on 4) he does not turn on 

72- The new high-quality models of sunglasses are going to … in our factory next year. 

1) be produced 2) be producing 3) produced 4) produce 

 

The earliest known people of North America were Indians and Eskimos. They probably (73)…to 

North America from Asia by way of Alaska, over a long (74)… of time. They spread to the east and 

south throughout North America. The Eskimos and many of the Indian tribes lived in undeveloped 

ways, using stone weapons and tools. Many were wandering hunters in the (75)… and forests. The 

Indians of Mexico and Central America had an advanced civilization, with fine buildings, art, and 

systems of law and (76)… . The greatest of the ancient Indian peoples, among them the Mayas and 

Aztecs, built beautiful stone temples and palaces.  

73- 1) migrated 2) guided 3) explained 4) invited 

74- 1) orbit 2) block 3) period 4) process 

75- 1) committees 2) planets 3) towers 4) plains 

76- 1) instruction 2) department 3) observation 4) government 

ه   : ؤاالت 
 ي سؤاالت  برگزيده

  كتاب زرد عمومي

PART C: Grammar  
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the 
answer on your answer sheet. 

PART D: Cloze Test 
 Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 
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For many years people have been trying to create a simple universal language that would serve all 

over the world as a common meanes of communication. In the last three hundred years, more than 

seven hundred such languages have been suggested. The most successful and the most popular of these 

is a language called Esperanto. It was invented by Ludwig Zamenhof, who lived in Poland. When he 

was growing up, he saw that people from different backgrounds who lived in Poland had lots of 

difficulties communicating with each other. This often led to disagreements. Ludwig felt that a common 

language would help them understand each other better and agree with each other. So he began 

working on a common international language. He started his work while he was still at school! In 1887, 

he published some information about his new language. He did not use his real name. He used the name 

Dr. Esperanto (which means “one who hopes”). Soon people from all over the world became interested 

in his language, called Esperanto. Today, Esperanto is spoken by about eight million people throughout 

the world. Many governments and international organizations recognize it in many ways. Esperanto is 

often used on radio broadcasts from official government stations. 

77- What is the passage mainly about? 

1) The life of a Polish school boy 2) Invention of a universal language 

3) How Esperanto has helped people 4) How people often do not understand each other  

78- What does the word “these” in line 3 refer to? 

1) Years 2) Means 3) People 4) Languages 

79- Which of the following statements is TRUE? 

1) Ludwig was afraid of people, so he changed his name.  

2) Ludwig started to work on his idea when he was very young.  

3) Esperanto has been widely used for the last three hundred years. 

4) May people did not understand Ludwig, so they disagreed with him. 

80- What do we understand about Ludwig Zamenhof? 

1) He was hopeful that his invention would become successful one day. 

2) He had difficulty communicating with people when he was growing up. 

3) He spoke to eight million people in Esperanto.  

4) He worked at an official radio station. 

PART E: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 
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  »95ماه  فروردين 7« آزمون

  رياضي دانشگاهي پيش  
  

  دقيقه  165: گويي مدت پاسخ
  سؤال 120:تعداد كل سؤاالت

  
  
  
  

  ي صفحه شماره  ي سؤال شماره  وقت پيشنهادي به دقيقه  تعداد سؤال  نام درس  عنوان
  )ي سؤال دفترچه(

هاي  درس
 اختصاصي

  2 – 3  81-100  30/  20  رياضي پايه

  4  101 – 110  15/  10  2  هندسه

  5  111 – 120  15/  10  سازي آمار و مدل

  6  121 – 130  15/  10  1هندسه 

  7 – 8  131 – 150  25/ 10  جبرو احتمال
 10  )گواه(شاهد آزمون  -جبرو احتمال

  زوج كتاب
   2و  1فيزيك

30  /45  
180 – 151  12 – 9  

  13 – 17  181 – 210  3فيزيك 

  زوج كتاب
  3شيمي

20  /20  
230 – 211  

22 - 18  
  231-250  2شيمي

  23  293-298  ـــ 6  نظم حوزه
  24  81-250  165/ 120  جمع كل

  

  ويراستاران و گزينشگران
  شيمي  فيزيك  سازي آمار و مدل جبر و احتمال هندسه  رياضي پايه  نام درس
 مسعود جعفري سيدعلي ميرنوري  ميرحسين ابومحبوبا  نويد مجيدي  حسين حاجيلو  هادي پالور  گزينشگر

گروه ويراستاري

 محمد خندان
  علي ارجمند
  آرمان حسيني

 اميرحسين برادران

  علي ارجمند
  محمد خندان
 آرمان حسيني

  علي ارجمند
  محمد خندان
 آرمان حسيني

  علي ارجمند
  محمد خندان
 آرمان حسيني

  محمد طاهري
  عرفان مختارپور

  فروشان ايمان چيني
  اميرحسين برادران

  سعيد هداوند
  صفت حسني  علي

  الهام شفيعي
  مجيد بيانلو

 پور سهند راحمي بابك اسالمي  اميرحسين ابومحبوب اميرحسين ابومحبوب اميرحسين ابومحبوب  نگين يغمايي  مسئول درس

 سينا اكبري  بازبيني نهايي
 وحيد رستمخاني

 سينا اكبري
 وحيد رستمخاني

 نا اكبريسي
 وحيد رستمخاني

  سينا اكبري
 آبادي مصطفي رستم پريسا اسالمي  وحيد رستمخاني

  
  توليد و فني گروه 

 ) اختصاصي(محمد اكبري  گروه مدير

 )اختصاصي(زادهنرگس غني  ئول دفترچهمس
  ) اختصاصي(ليال خداورديان:مسئول دفترچه        مريم صالحي:مدير گروه  گروه مستندسازي

 ندا اشرفي  نگار حروف
 حميد محمدي  ناظر چاپ

  

  گروه آزمون
  »وقف عام«چي  بنياد علمي آموزشي قلم

  

  021021--64636463:   :   تلفنتلفن  ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
  

 »»چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشچي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش  آموزشي قلمآموزشي قلم    ها و درآمدهاي بنياد علميها و درآمدهاي بنياد علمي  تمام داراييتمام دارايي««
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  رياضي پايه 
  2رياضي 

   5تا  1فصل 
الگو و دنباله، تابع، توابع «

عيين خاص نامعادله و ت
عالمت، توابع نمايي و 

  »لگاريتمي، مثلثات
  158تا  1هاي  صفحه

  
  حسابان

  3تا  1فصل
محاسبات جبري، معادالت و «

  »نامعادالت، تابع، مثلثات
  130تا  1هاي  صفحه

 2: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون – 6ي  پروژه

 رياضي پايه

محل انجام محاسبات

   دقيقه 30

)xlogاگر  -81 ) log xlog  2 8 2 x، آنگاه حاصل 2
x

log

log





3

3

3
1

  برابر كدام است؟ 

1 (2
3    2 (4

3  
3 (3    4 (2   

ي پـنجم   جملـه  .ي اول آن است برابر مجموع پنج جمله 33ي اول  مجموع ده جمله ،ي هندسي در يك دنباله -82
  ي اول است؟ چند برابر جمله

1 (32    2 (16  
3 (8    4 (64  

x ي معادله هاي جواب -83 x x x
       

          
       

4 3 24 4 4 4 151 2 3
 كدام است؟ 

  3و  3    2( 1و  1 )1
3( 1  و3    4 (1  3و  

fي تقسيم  مانده اگر باقي -84 (x)  وg(x)  برx x2 ترتيب  بهx 2 xو  1 3 ي تقسـيم   مانـده  باشد، باقي 2
(f .g)(x)  برx x2 كدام است؟ 

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

x ي معادله هاي جواببه هر يك از  -85 x  2 2 5  ضرب آنها چند واحـد   كنيم، به حاصل دو واحد اضافه مي
 شود؟ اضافه مي

1( 4    2( 2  
  .شود مقداري اضافه نمي) 4    8 )3

yاگر نمودار تابع  -86 ax bx
a

  2 هد هاي زير قطعاً درست خوا يك از گزاره گاه كدام باشد، آن زيرصورت  به 1
 بود؟

1( a  2    2( a  2  
3( b  2    4 (b  2  
  

xي  هاي نامعادله اگر تمام جواب -87 | x |  23 2 5 صورت ، بهa x b  باشد، حاصلb a كدام است؟ 

5) 2    صفر) 1
6  

3 (2    4 (1 

xاگر  -88 x x x x x x      2 2 1 2  كدام است؟ xباشد، حدود  1

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

ي  معادله -89
x

x

x




 2
9 1 3
2

 دارد؟ جوابچند  

1( 1    2( 2  
  جواب 2بيش از ) 4    هيچ )3

yصورت زير باشد، برد  به fاگر نمودار  -90 f (x)  23 2  كدام است؟ 16

1( [ , ] 3 4 5 5  
2( [ , ) 7 5  
3( ( , ] 7 5  
4 (( , ] 3 4 5 5  
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 3: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون – 6 ي پروژه 

 
محل انجام محاسبات fتابع  -91 (x) cos ( x) در اين صـورت تـابع    ،سيمينو صورت مجموع يك تابع زوج و يك تابع فرد مي را به 31

 زوج كدام است؟

1( cos ( x)  312
2    2( cos ( x)

 31
2  

3(     4 (
2  

xاگر  -92 ; x
f (x)

x ; x

 
   

1 1
1 و  1

x ; x
xg (x)

x
; x



   
  


1
2 2

2 23

f)د، نباش  g)( ) 2  كدام است؟ 2

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

كنند؛ اگر  قطع مي 3و  2هاي  ها را به ترتيب با عرضy، محور gو تابع درجه دوم  fنمودارهاي تابع خطي  -93
(fog)(x) x x  22 f)، آنگاه 1 g)(x) كدام است؟ 

1 (x x  22 2 1    2 (x 2 2  
3( x x 2 1    4 (x 22 1 

gof)اگر به ازاي هر عدد حقيقي  -94 ) ( x ) x  1 2 fو  1 (x) x 3 gباشد، مقـدار   2 ( )1 كـدام اسـت؟    3
)gوf وپذيرند  معكوسgD R( 

1( 9    2( 10  
3( 4    4 (8  

0ي  در بازه fتابع متناوب  -95 4[ , f با اي برابر  ضابطه ( (x) x k  بوده  4ي تناوب اين تابع برابر  دوره. دارد
7و داريم  2f ( )  مقدار ،k ؟كدام است 

1 (1    2 (3  
3 (9    4 (13  

037اگر  -96 0 6sin / 016گاه  باشد، آنsin ؟كدام است 

1 (/0 2    2 (/0 28  
3 (/0 3    4 (/0 8  

cosي عبارت  شده حاصل ساده -97 cos   12 20 40   ؟كدام است 2

1( sin22 10    2( sin22 80  
3( cos22 70    4(  cos22 20  

sinي  معادله -98 x cos x  2 3 2 )ي  در بازه 1 , )  چند جواب دارد؟ 

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

tanي  جواب معادله -99 (x) tan ( x)  
 1 1 2  كدام است؟ 2

1 (2
2    2 (

2
2  

3 (
2

2    4 (1
2  

ABاي به قطر دايره در نيم - 100 R AHاگر . است برابر AMو وتر ABي بين قطر ، زاويه2 BM R 2 4 
  ؟كدام است sinباشد، حاصل

1 (1
2    2 (2 2

2    

3 (1
6    4 (3

2  
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  )2(هندسه 
  127تا  1هاي  صفحه

 4: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون – 6ي  پروژه

 )2(هندسه

محل انجام محاسبات

   دقيقه 15
  :در يك چندضلعي محاطي، لزوماً - 101

  . ها بر يك دايره مماس هستند ي ضلع همه )1
  .ها همرسند هاي ضلع عمودمنصف) 2
  .داخل چندضلعي قرار دارد ،ي محيطي مركز دايره )3
  . هاي داخلي همرس نيستند نيمسازهاي زاويه) 4

3ADاگر . نيمسازند CDو  AN، زيردر شكل  - 102 DN آنگاه طول ،BC ؟كدام است   
1( 7  
2 (8  
3( 9  
4 (10  

1اگر  - 103 2x x x 6هاي  خط به طول سه پاره نگاه ، آ 1x  ،3 2x   2و 2x   هستنداضالع يك مثلث. 
2ترين مقدار  بيش 1x x  كدام است؟ 

1( 8
5  2( 46

35  
3( 2

7  4( 36
35  

چند برابر مساحت  ABCمساحت مثلث . هستند ABCهاي مثلث  وسط ضلع Nو  Mدر شكل زير،  - 104
  است؟ OMNمثلث 
1( 8    
2( 9  
3( 12    
4( 15  

يك  ،اگر اين وتر. كنيم رسم ميترين طول را  با كوتاه ي، وتر5اي به شعاع  از مركز دايره 3ي  اي به فاصله از نقطه - 105
  ضلع مستطيل محاط در دايره باشد، مساحت اين مستطيل كدام است؟

1( 24  2( 16 3  3( 48  4( 24 2  

30Âبا اطالعات - 106  ، 1BC   3ي ميانهو 3
2AM ، نهشت غير هم چند مثلث ABC؟كردتوان رسم  مي  

  هيچ) 4  4)3  2)2  1)1
BCاگر . در بيرون دايره متقاطعند 030ي  زاويه، با Rاي به شعاع   از دايره CDوABامتداد دو وتر - 107 R ،

  ؟ كدام است ADگاه طول آن
1(R 3     2(R 2    
3(R3

2
    4(R4

3 

108 - A ي  ي نقطه دوران يافتهA( , )1  Aاگر . هاي ساعت حول مبدأ است در جهت حركت عقربه 90ي  با زاويه 2
 د باشد؟توان باشد، مركز تجانس كدام مي Aمجانس 

1 (( , )
5
3    2 (( , )5  

3 (( , )
2
3     4 (( , )2   

xي  به معادله Dتصوير خط  - 109 y 2 3 T(x,y)، تحت تبديل 6 (y , x )  2 2 اي به كدام  طه، از نق1
  گذرد؟ مختصات مي

1 (( , )2 2    2 (( , )1 7   
3 (( , )2 5    4 (( , )1 6  

ABدر شكل زير  - 110 AC ،AD AE ،CAB


 40 وAED


 70 . زاويه ؟چند درجه است  
1( 125  
2( 135  
3( 140  
4 (110  
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  سازي آمار و مدل
  كل كتاب

  162تا  3هاي صفحه

 5: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون – 6ي  پروژه

سازي آمار و مدل

محل انجام محاسبات

    دقيقه 15

 كدام گزينه نادرست است؟ - 111

  .گيري است اولين اقدام در رسيدن به اطالعات عددي، اندازه) 1
گيري موضوعاتي كه دسترسي  گيري در مواردي مشكل است، ولي اندازه براي اندازه  انتخاب معيار مناسب) 2

  .ها مشكالتي دارد، از انتخاب معيار دشوارتر است به آن
  .هستند، ولي اطالعات كيفي داراي چنين صفتي نيستنداطالعات كمي قابل تفسير ) 3
  .ي مورد نظر است سازي به سادگي مفاهيم به كار برده شده و نزديكي مدل به پديده ارزش مدل) 4

ERمطابق شكل زير، اگر شعاع دايره به صورت - 112  ي هاشـورخورده   مدلسازي شده باشد، مدل مساحت ناحيـه 2
  ؟كدام است

1(E)(  24    2()E)(( 124     
3()(E 24     4()E( 24  
  
  

در چه تعداد از روزها، تعداد . در جدول زير، فراواني نسبي مراجعات به يك شركت در آبان ماه آورده شده است - 113
 ؟مورد بوده است 4تر از  مراجعات كم

  داد مراجعات در روزتع  0  1  2  3  4  5  6
1/0  2/0  10/0  x 10/0  2/0  10/0  فراواني نسبي  

1( 17   2( 18  3( 19   4( 20   
0/و فراواني نسبي آخرين دسته  51ما قبل آخر برابر  ي دسته يعدر يك جدول فراواني، فراواني تجم - 114 . است 15

 است؟ ها كدام تعداد كل داده

1 (57  2 (60 3 (63  4 (66 

. ها استxن روي محور آكه دو سر . ايم واني رسم كردها، نمودار چند بر فرزيرهاي آماري با جدول  در داده - 115
 قدر است؟ احت زير اين نمودار چهمس

1 (54    
2 (57  
3 (60    
4 (63 

a .است 25 ، برابرشدهمجموع داده هاي نمودار ساقه و برگ داده  - 116 b  د باشد؟توان ميكدام 

1 (1  
2 (2  
3 (3  
4 (4      /2 2 2  نمودار كليد: 2

و با حذف كوچكترين  60با حذف بزرگترين داده، ميانه به  اند مفروض 61ي آماري متفاوت با ميانه  داده 59 - 117
 ي اوليه، ميانه كدام است؟ داده 59ي كوچكتر از  با حذف همزمان دو داده. كند تغيير مي 64داده، ميانه به 

1 (59  2 (61 3 (64  4 (67 

16271423151012هاي  داده اي نمودار جعبه - 118 حاصل. به صورت زير است,,,,,,
db

ca


؟كدام است 

1(27
37    2(25

37    

3(25
35    4(27

35  
  

ها به  داده انحراف از ميانگين، 33و ميانگين 12ت ي تغييرا ي آماري مرتب شده با دامنه داده 6در  - 119
,aصورت , , , ,b3 1 2ها تقريباً چقدر است؟ ضريب تغييرات اين داده. است (a b) 

1(/0 6  2( /0 4  3( /0 67  4 (/0 75  
ها اضافه كنيم تا واريانس كل  ي مساوي با ميانگين بايد به آن چند داده. داريم 6واريانس ي آماري با  داده 20 - 120

 شود؟ 4ها  داده

1 (5  2 (6 3 (8  4 (10 

a

b a

2 2 3 4 9
3 2

 ساقه       برگ

   11 14 14 17 17 20 20 23
4 3 5 6

  حد دسته
 فراواني
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  )1(هندسه 
  كل كتاب

 6: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون – 6ي  پروژه

 )1(هندسه

محل انجام محاسبات

    دقيقه 15

KOLˆدر شكل زير، اگر  - 121  55هايامتداد ، آنگاهKL وNM كنند؟ اي همديگر را قطع مي با چه زاويه 

1( 25  

2 (30  

3 (35  

4 (70  

ABداريم  ABCالساقين در مثلث متساوي - 122 AC  وÂ  80 .ديگر را در  ها هم هاي ساق عمودمنصف

 چند درجه است؟ OBCي مثلث  ترين زاويه كوچك. كنند قطع مي Oي نقطه

1 (10  2 (15  3 (20  4 (25  

  ت؟طول وتر مثلث كدام اس. است 4و  3هاي وارد بر دو ضلع قائمه برابر  ي ميانه الزاويه، اندازه در يك مثلث قائم - 123

1 (10 2 (4 5  3 (2 5  4 (5  

Âكه  ABCي  الزاويه در مثلث قائم - 124  90  وAB / AC0 مساحت مثلث . ايم را رسم كرده AHارتفاع ، 6

ABC  مثلثچندبرابر مساحتAHC است؟  

1 (25
9  2 (16

9  3 (34
9  4 (34

25  

 كند؟ ي تقاطع قطر كوچك و قطر بزرگ، قطر بزرگ را به كدام نسبت تقسيم مي ضلعي منتظم، نقطه در شش - 125

1 (1
3  2 (1

4  3 (2
4  4 (3

6  

AB،زيردر شكل  - 126 ACوEF || AC وCEي نيمساز زاويهCمقدار. استx؟ كدام است  
1( 12      
2 (14    
3 (15      
4 (16   

، عمود منصف وتر، سطح مثلث را به كدام نسبت تقسيم 2و  1ي  اي به طول اضالع قائمه الزاويه در مثلث قائم - 127
 كند؟ مي

1 (/1 2  2 (/1 6  3 (/1 8  4 (/2 2  
واحد، چند واحد مربع  3و  2، 1بعاد بيشترين مساحت مقطع حاصل از تقاطع يك صفحه با مكعب مستطيلي به ا - 128

 است؟

1 (6  2 (9  3 (2 10  4 (3 5  
  حجم شكل حاصل كدام است؟. دهيم دوران ميآن  ضلع بزرگرا حول واحد  2و  1، 1طول اضالع  مثلثي به - 129

1 (2
12  2 (2

6  3 (2
3  4 (2 2

3  

 مخروط كدام است؟اين حجم . محاط شده است 20اي به قطر  در كره 6ي  شعاع قاعده يك مخروط قائم به - 130

1( 144  2( 196  3( 216  4( 225 
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  جبر و احتمال
  ها مجموعه/ استدالل 

مجموعه، زيرمجموعه، (
تواني، نمايش هندسي  ي مجموعه

  )ها ها، جبرمجموعه مجموعه
  57تا  4هاي  صفحه

 7: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون – 6ي  پروژه

 

جبر و احتمال

محل انجام محاسبات

    دقيقه 15

ات باث. توانيم به كمك استقراي رياضي يا استقراي تعميم يافته، نشان دهيم هاي زير را مي درستي هر يك از حكم - 131
n)؟ نداردكدام حكم نياز به اصل استقراي تعميم يافته  N) 

1 (nn! 3    2 (nn
n! ( )




1
2  

3 (... n ( n )      211 2 3 2 18  4 (
n

n
...    



1 1 11 3 7 22 1
  

)ي عدد حقيقي به تصادف از بازه 50 - 132 , )7 كنيم حداقل جزء صحيح چه تعداد از اين اعداد با هم  انتخاب مي
  برابرند؟

1 (6    2 (7  
3 (8    4( 9  

 8بر  nآنگاه  ،پذير باشد بخش 8بر  nقام ضرب ار اگر حاصل«ي  يك از عددهاي زير، يك مثال نقض براي گزاره كدام - 133
  باشد؟ مي» قابل قسمت است

1 (56    2 (24  
3 (280    4 (124  

xدر اثبات نامساوي  - 134 y z xy xz yz    2 2 رسـيم؟   ي درسـت مـي   به روش بازگشتي بـه كـدام رابطـه    2
(x,y,z R) 

1 ((x y z)( )
x y z

    
1 1 1 9  2 ((x y) (x z) (y z)     2 2 2   

3 (x y z (x y z)     2 2 2 3 2  4 ((x y) (x z) (y z)     2 2 2   
 اگــر - 135 A , , { } , { } , { , } 1 2 1 2 1 Bو  2 { , } 1 ــواني مجموعــه مجموعــه Cو  2 باشــد، آنگــاه  Bي  ي ت

Aي  مجموعه Cي سره و غير تهي دارد؟ ، چند زيرمجموعه  
1 (2    2 (4  
3 (6    4 (8  

A)سه مجموعه باشند، آنگاه حاصل عبارت  Cو  A ،Bاگر  - 136 B C) [(A B) C]       همـواره برابـر
  كدام است؟

1 ((A B) C     2( (A B) C     
3( (A B) C    4 ((A B) C   

  دهد؟ ي هاشورزده در نمودار ون را نشان مي هاي زير، ناحيه كدام يك از گزينه - 137
1((A B C) (A B C)     
2((A B) (A C) (B C)       
3((A B) (A C) (B C)     
4(A B C   

nاگر  - 138
n

A ,n
    

2 1 nو  12 Nگاه  ، آنn n
n n

( A ) ( A )
 


3 3

1 1
  چند عضو صحيح دارد؟ 

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

Aاگر - 139 Bآنگاه حاصل ،(A B) A ت؟همواره كدام اس  
1(B  2(B   3(A  4(A   

Bي ناتهي باشند، طوري كه  دو مجموعه BوAاگر - 140 Aي  وعهگاه مجم ، آن(A B ) [(A B ) B]      
 .)ي جهاني است مجموعه U(كدام است؟ 

1 (    2 (U  
3 (B    4 (A  
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 محل انجام محاسبات

    دقيقه 10
  

!nnدر اثبات نامساوي  - 141  ي بديهي در گام  و رابطه mمناسبيافته، عدد  ، به روش اصل استقراي تعميم12
kبعدي حكم، براي m كدام است؟  

1 (m  kو  5  1 2  2 (m  kو  6  1 2    
3 (m  )و  5 k ) 2 1 4  4 (m  )و  6 k ) 2 1 4  

nعدد طبيعي زوج باشد،  nاگر «كليت حكم  ،nبه ازاي كدام مقدار - 142 2   شود؟ نقض مي» .عددي اول است 1
1 (2    2 (4  
3 (6    4 (8  

x,y)ي دو شرطي است؟  كدام يك قضيه - 143 R)  

1 (x
xy

y
      2 (x

xy
y

     

3 (x y x y  2 2    4 (x y
x y

  
1 1  

  اند، كدام است؟ ها در يك ماه از سال و يك روز هفته متولد شده نفر از آن 2ترين تعداد افرادي كه حداقل  مك - 144
1 (75    2 (78  
3 (85    4 (88  

Aاگر  - 145 { } 2 ، B ,{ } 2 و  2  C { }, ,{ } 2 2   ، كدام رابطه نادرست است؟2
1 (B C    2 (A B  
3 (A B    4 (B C  

Aي  هـاي دو عضـوي مجموعـه    ي زيرمجموعـه  مجموعهA2اگر - 146 {a,b,c,d,e}   بـوده وB2 زيـر   ي مجموعـه
Bهاي دو عضوي  مجموعه {a,b,c,d,e,f } گاه باشد، آنA2 وB2 داراي چند عضو مشترك هستند؟  

1 (10    2 (3  
3 (4    4 (6  

nاگر - 147 N  وm
nA {m Z :| m | n , n}   2 A)ي آنگاه مجموعه 2 A ) A6 4 1  چند عضو

  دارد؟
1 (4    2 (5  
3 (6    4 (7  

A): داشته باشيم Bو  Aي  اگر به ازاي دو مجموعه - 148 B) (A B ) گاه همواره  ، آن.........  
1 (A B    2 (A    
3 (A B      4 (A B   

 ي متمم مجموعه - 149 A (A B) (A B)     كدام است؟همواره برابر  
1 (A    2 (B  
3 (A B     4 ( 

Aي غير تهي و  دو مجموعه Bو  Aاگر  - 150 B B A  ي  ، آنگاه مجموعه(A B) A  كدام است؟  
1 (    2 (A  
3 (B    4 (B  

 ـ جبر و احتمال) گواه(آزمون شاهد
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  1فيزيك
/ دما و گرما/ انرژي

  نورشناخت
و  53تا 1هاي  صفحه
  168تا  87هاي  صفحه

  2فيزيك 
كار و / گيري اندازه
هاي  ويژگي/ انرژي

  گرما/ماده
  و 23تا  1هاي  صفحه
  145تا  75هاي  صفحه

 9: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون  - 6ي  پروژه

)2و1(فيزيك

محل انجام محاسبات

    دقيقه 45
  

  
  

  

/مطابق شكل زير، شخصي با قد  - 151 m1 mو سرعت ثابت 5

s
متري از  9اي كه در ارتفاع  از يك منبع نور نقطه 4

ي شخص بر روي زمين چند متر بر ثانيه  آهنگ تغيير طول سايه. شود سطح زمين نصب شده است، دور مي
  است؟
1 (4  
2 (/1 25  
3 (/0 8  
4 (20  
  

آن قرار  يمتر سانتي 30ي  و در فاصله cm8موازي با منبعي نوراني به شعاع  cm10اي به قطر  قرصي دايره - 152
از  cm70ي  اي به فاصله ي تشكيل شده بر روي پرده سايه اي نيمنبرابر كنيم، په 2اگر قطر قرص كدر را . دارد

  شود؟ منبع نوراني چند برابر مي
1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  

  چند درجه است؟ ،ي تخت جسم و تصويرش در آينهراستاي ي بين  زاويه ،در شكل زير - 153
1 (20  
2 (30  
3 (40  
4 (60  

اگر جسم را . قرار دارداصلي آن محور  عمود برو ي محدب  از يك آينه متري سانتي 6ي جسمي در فاصله - 154
cm3 متر است؟ شعاع اين آينه چند سانتي. شود متر به آينه نزديك مي تصوير يك سانتي ،به آينه نزديك كنيم  
1 (3  2 (14  3 (6  4 (12  

شكل زير باشد، شعاع  صورت به (p)ي جسم از آن برحسب فاصله (m)نمايي خطي يك آينه اگر نمودار بزرگ - 155
 متر است؟   اين آينه چند سانتي

1( 10      
2( 20    
3( 5      
4( 15    

ي  ي شكست چند برابر زاويه زاويه. تابد رنگي به سطح جدايي دو محيط شفاف مي در شكل زير، پرتوي نور تك - 156
  انحراف است؟

1 (2
3    2 (1

3  

3 (3
2    4 (3  

تقريباً اگر از يك متري باالي سطح آب و  .روشني در كف استخر قرار دارد ي است و نقطه m4عمق آب يك استخر  - 157
4ضريب شكست آب ( ؟بينيم خود ميدر چند متري چشم  را آن ،نگاه كنيم ي روشن نقطهعمود به 

  ).است 3
1( 2  2( 25/2  3( 4  4( 3   

 cm48و  cm12هاي كانوني  ترتيب با فاصله به L2و عدسي واگراي  L1مطابق شكل زير، عدسي همگراي  - 158
داده شده  ها قرار عمود بر محور اصلي مشترك دو عدسي، مابين آن ABم اند و جس در مقابل هم قرار گرفته

تا اولين تصوير تشكيل شده از جسم  L1توسط عدسي  ABي اولين تصوير تشكيل شده از جسم  فاصله. است
AB  توسط عدسيL2، متر است؟ چند سانتي  
1 (94  
2 (34  
3 (62  
4 (58  
  
  
  

  :توجه 
صورت زوج كتاب است؛ يعني  به) 3(و فيزيك ) 2و  1(كنيد كه دروس فيزيك   رامي، توجهگ آموزان دانش

  .پاسخ دهيد) ها فقط به يكي از آن) (3(و يا فيزيك)2و1(فيزيكشما بايد به يكي از دو دسته سؤال
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/توان عدسي به كار رفته در يك دوربين عكاسي  - 159 محل انجام محاسبات d2 است و دوربين براي عكاسي از اجسامي كه در  5

بخواهيم به كمك اين دوربين تصوير اگر . دوربين قرار دارند، تنظيم شده استعدسي متري از  2ي  فاصله
  ي عدسي تا فيلم را چگونه بايد تغيير دهيم؟ ي ماه بگيريم، فاصله واضحي از كره

1 (cm5 2    .افزايش دهيم (cm5 كاهش دهيم.  
3 (cm10 4    .افزايش دهيم (cm10 كاهش دهيم.  

اگر تصاوير تشكيل . دهيم قرار مي) 2(و ) 1(ي نوري در دو مكان  جسمي را عمود بر محور اصلي يك وسيله - 160
 تواند باشد؟ هاي زير مي يك از گزينه ي نوري كدام مطابق شكل زير باشند، اين وسيلهشده 
  عدسي همگرا )1
 عدسي واگرا )2
      ي محدب آينه )3
 مقعري  آينه )4
  

اي به حجم  گيري با استفاده از پيمانه ي حاصل از يك اندازه تواند نتيجه هاي زير مي يك از گزينه كدام - 161
lit 35   باشد؟ 10

1 (dm3 310    2 (cm34  
3 (mm 3 32 10    4 (m 5 32 10  

Fنيروي  - 162 i j 3 4
  صورت  جايي جسم به اگر بردار جابه. شود به جسمي وارد ميd i 7

  باشد، كار انجام
sin(جايي برابر با چند ژول است؟  شده توسط اين نيرو طي اين جابه /37 0 6 ها در  و تمام اندازهSI 

  .)هستند
1 (21  2 (28  3 (35  4 (49  

/در شكل زير، نمودار انرژي جنبشي جسمي به جرم  - 163 kg2 . برحسب سرعت آن نشان داده شده است 5
  چند متر بر ثانيه است؟ v1ي  زهاندا

1 (2  
2 (6  
3 (10  
4 (16  
  

mي سرعت  متري سطح زمين با اندازه 80از ارتفاع  kg2اي به جرم  در شرايط خأل، گلوله - 164

s
ي  تحت زاويه 20

30  ي سرعت گلوله به  وقتي اندازه. شود پرتاب ميزير افقm

s
رسد، ارتفاع گلوله از سطح زمين چند  مي 40

Nمتر است؟ 
(g )

kg
10  

1 (60    2 (20  
3 (40    4 (10  

اگر بزرگي نيروي موتور و . خودرويي با سرعت ثابت بر روي يك مسير مستقيم و افقي در حال حركت است - 165
 درصد افزايش يابند، توان خودرو چند درصد افزايش خواهد يافت؟   10ي سرعت خودرو هر كدام  اندازه
1( 21    2( 20  
3( 11    4( 10  

ي مويين را با دقت  ي داخلي اين لوله ديواره. قطر مناسب در اختيار داريماي و تميز با  ي مويين شيشه يك لوله - 166
اي كه روغن با جدار بيروني لوله تماس پيدا  گونه كنيم، به طور كامل توسط اليه نازكي از روغن چرب مي و به
شكل  كدام ،اي تميز كه محتوي آب است، قرار دهيم ي مويين را درون يك ظرف شيشه اگر اين لوله. نكند

  دهد؟ نشان مي به درستيوضعيت آب در مجموعه را 

1 (  2 (  3 (  4 (  
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محل انجام محاسبات gاز فلزي با چگالي  - 167

cm310 مكعبي به ضلع ،cm20 اي كروي به شعاع  كنيم كه داخل آن حفره درست مي

cm5 ر كنيم، مجموع جرم مكعب و آب داخل آن چند كيلوگرم مياگر اين حفره را . قرار داردشود؟  با آب پ
g

, )
cm

  31   )آب3

1 (80    2 ( 380 10  
3 (/75 5    4 (/  375 5 10  

/اي  ي آشپزخانه ابعاد پنجره - 168 m / m2 5 3 بر اثر عبور توفان شديدي، فشار هواي بيرون به . است 4
/ atm0 ي نيروي خالصي كه از  اندازه. ماند مي  باقي atm1يابد، ولي فشار هواي داخل همان  كاهش مي 96

  شود برابر با چند نيوتون است؟ وارد ميطرف هوا به پنجره 
1 (140    2 (850000  
3 (816000    4 (34000  

ع مخلوط نشدني طور كامل از دو ماي به Hاي به ارتفاع  ، ظرفي استوانهمقابلمطابق شكل  - 169
باشد، كدام گزينه نمودار فشار را برحسب  H1اگر ارتفاع مايع بااليي برابر با . پر شده است

 .)فشار هوا است P(دهد؟  عمق از سطح ظرف به درستي نشان مي

  

1 (  2 (  

3 (  4 (  
است و در لوله جيوه ريخته شده  cm22 با در هر دو طرف برابر شكل Uي  ، سطح مقطع لولهزيردر شكل  - 170

/ي  ها به اندازه اگر در يكي از لوله. است g54 اختالف ارتفاع سطح جيوه در  آب بريزيم، پس از ايجاد تعادل، 4

gشود؟  متر مي دو طرف لوله چند سانتي
)

cm
 آب31

g
/ ,

cm
 313   )جيوه6

1 (1  
2 (/1 5  
3 (2  
4 (/2 25  

است؟  متر جيوه سانتيدو مخزن چند گاز اختالف فشار . در شكل زير، آب در حال تعادل است - 171
g

)
cm

 آب31
g

/ ,
cm

 313 )جيوه6    

1 (3  
2 (4  
3 (1  
4 (2  
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ده شده و در حال تعادل فشر) 2(و ) 1(اگر فنرهاي . شكل يكسان است Uهاي در شكل زير، سطح مقطع لوله - 172 محل انجام محاسبات

ها و تمامي  از جرم فنرها، پيستون(است؟ ) 1(چند برابر نيروي وارد بر فنر ) 2(باشند، نيروي وارد بر فنر 
   .)نظر شود ها صرف اصطكاك

1 (1
2  

2 (1  
3 (2  
  .بستگي به ثابت فنرها دارد) 4

برحسب گرماي داده شده  kg2، دماي جسمي به جرممقابلدر نمودار شكل  - 173
ي سلسيوس است؟  ي اين جسم چند درجه دماي اوليه. به آن رسم شده است

 .)  نظر كنيد از اتالف انرژي صرف(
1( 10  
2( 5  
3( 3  
4( 8 

  
تبـادل  ( تبـديل كـرد؟    C100تـوان بـه آب    را مي Cحداكثر چند گرم يخ  C100بخار آب  g180با  - 174

J ،گرمايي با محيط ناچيز

kgK
 c ،Fآب4200

kJ
L

kg
 Vو  336

kJ
L

kg
  .)است 2268

1( 54  2( 540  3( 27  4 (270  
ــد  - 175 ــا از  چنـ ــوژول گرمـ ــوگرم آب  2كيلـ ــد     C10كيلـ ــخ بزنـ ــي از آن يـ ــط نيمـ ــا فقـ ــريم تـ  ؟بگيـ

F
kJ kJ

/ , L )
kgkg C

 4 2 336 آب(c  
1 (756  2 (714  3 (420  4 (378  

اگر تبادل گرمايي مخلوط با . كنيم ي سلسيوس مخلوط مي يخ صفر درجه kg2را با  C20يك كيلوگرم آب  - 176
J( ؟محيط ناچيز باشد، كدام گزينه صحيح است

kg C
 4200 آبc،F

kJ
L

kg
 Jو  336

kg C
 2100 يخc( 

  .خواهيم داشت C20كيلوگرم آب بين صفر تا  3) 1
  .ي سلسيوس خواهيم داشت كيلوگرم يخ صفر درجه 3) 2
  .ي سلسيوس خواهيم داشت درجه كيلوگرم آب صفر 25/1ي سلسيوس و  كيلوگرم يخ صفر درجه 75/1) 3
  .ي سلسيوس خواهيم داشت كيلوگرم آب صفر درجه 5/1ي سلسيوس و  كيلوگرم يخ صفر درجه 5/1) 4

 است؟   نادرست ي تبخير سطحي هاي زير در رابطه با پديده يك از عبارت كدام - 177
  . دهد ي تبخير سطحي در سطح آزاد مايع رخ مي پديده )1
  .دهد ر هر دمايي كه مايع دارد، رخ ميي تبخير سطحي د پديده )2
    .كند در اثر تبخير سطحي، دماي مايع تغيير نمي )3
  .آهنگ تبخير سطحي به مساحت سطح مايع بستگي دارد )4

اگر اين . اي است، در اختيار داريم هايي مثلثي و دايره ي فلزي كه داراي حفره مطابق شكل زير، يك صفحه - 178
  .شود مي. . .  Bو  Aي  ي دو نقطه و فاصله. . . اي  ت دهيم، قطر سوراخ دايرهطور يكنواخت حرار صفحه را به

  كم –كم ) 1
  زياد –كم ) 2
  كم –زياد ) 3
  زياد –زياد ) 4

  

رمايي با دماهاي ي هم طول و هم قطر آلومينيومي، مسي و آهني بين دو منبع گ مطابق شكل زير، سه ميله - 179
C92 بعد از ايجاد تعادل، اختالف دماي دو مقطع . اند گرفته يوس قرارسسلي  و صفر درجهM  وN  چند

Fe يوس است؟سي سل درجه Cu Al
W W W

(K ,K ,K )
m.K m.K m.K

  80 400 240  
1 (10  
2 (12  
3 (14  
4 (18  

  كند؟ برابر كنيم، چگالي اين گاز چگونه تغيير مي 5/2را  برابر و دماي مطلق آن 4اگر فشار مقدار معيني گاز كامل را  - 180
  .دياب درصد افزايش مي 60) 2  .يابد درصد كاهش مي 60) 1
  .كند تغيير نمي) 4  .يابد درصد افزايش مي 40) 3
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  3فيزيك
  كل كتاب

  
  1فيزيك
  3فصل

  86تا  54هاي  صفحه

 13: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون  - 6ي  پروژه

 )3(فيزيك

محل انجام محاسبات

    دقيقه 45
  

  
  
  

در شرايط مشابه در داخل آن . گاز كامل هيدروژن موجود است g3اي در ظرف در بستهP1و فشارT1در دماي - 181

H ؟ظرف چند گرم گاز كامل اكسيژن وجود خواهد داشت O
g g

(M , M )
mol mol

 2 22 32    

1( 16  2( 24  3( 32  4 (48  
يك از  كدام. رود مي Bبه حالت  Aمطابق شكل زير، مقدار معيني گاز كامل، طي دو مسير متفاوت از حالت  - 182

   ي گرماي مبادله شده طي دو مسير، صحيح است؟ هاي زير در رابطه با مقايسه گزينه
1 (Q Q1 2  
2 (Q Q1 2  
3 (Q Q1 2  
  .تواند درست باشد بسته به دماي اوليه گاز، هر سه گزينه مي) 4

Uيك از فرايندهاي ترموديناميكي زير، همواره  كار دستگاه روي محيط باشد، در كدام Wاگر  - 183 W    
  .)تغيير انرژي دروني گاز كامل است U(باشد؟  مي

  فشار هم) 2    حجم هم) 1
 دررو بي) 4    دما هم) 3

Pنمودار  - 184 Tطي اين فرايند . كند، مطابق شكل زير است ي فرايندي كه مقدار معيني گاز كامل طي مي
   .يابد مي.................. است و حجم گاز .................. به چپ، گاز گرما  ترتيب از راست به

  افزايش -داده ) 1
  كاهش -گرفته ) 2
  كاهش -داده ) 3
  افزايش –گرفته ) 4

ي شكل زير، ماشين گرمايي دوم، انرژي گرمايي خود را از انرژي تلف شده در ماشين گرمايي اول  واره در طرح - 185

HWو درصد 20ي ماشين اول  كه بازده در صورتي. دكن دريافت مي Q 
1
ي ماشين دوم چند  باشد، بازده 5

   درصد خواهد بود؟
1 (5   
2 (20  
3 (25  
4 (45  
  
  

يك يخچال معمولي توان موتور و ضريب عملكرد برابر  3و  2ترتيب  توان موتور و ضريب عملكرد يك فريزر به - 186
تبديل شود، همان مقدار  C5دقيقه به آب  25درون يخچال در مدت  C30با دماي اگر مقداري آب . است

  شود؟ وس تبديل مييي سلس درون فريزر در مدت چند دقيقه به آب صفر درجه C30آب با دماي 
1 (5    2 (/4 2  
3 (/0 5    4 (45  

  :توجه 
صورت زوج كتاب است؛ يعني  به) 3(و فيزيك ) 2و  1(كنيد كه دروس فيزيك   گرامي، توجه آموزان دانش

  .پاسخ دهيد) ها فقط به يكي از آن) (3(و يا فيزيك)2و1(فيزيكشما بايد به يكي از دو دسته سؤال
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 14: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون  - 6ي  پروژه 

  
ي نيروي رانشي بين دو بار  اگر اندازه. اند از هم قرار گرفته متري سانتي 3ي  در فاصله q2و  q1اي بار الكتريكي نقطه دو - 187 محل انجام محاسبات

N120  و مجموع دو بارC8 ي بارهاي  باشد، اندازهq1  وq2 چند ميكروكولن است؟N.m
(k )

C
 

2
9

29 10 

  5و  3) 2    2و  6) 1
  7و  1) 4    4و  4) 3

در مركز دايره در  q2و  q1اي مثبت  هاي الكتريكي ناشي از بارهاي نقطه اندر شكل زير، اگر برايند ميد - 188

qباشد، حاصل  xراستاي محور

q
1
2

)ˆكدام است؟   )      

1 (sin  
2 (cos  
3 (tan  
4 (cot  

Eشكل زير، بزرگي ميدان الكتريكي يكنواخت  در - 189
  برابر باN

C
. است cm40برابر با  ABي  و فاصله 2000

B AV V برابر با چند ولت است؟ 

  
1 (800-  2 (800  3 (20-  4 (20+  

  يكروفاراد است؟م برابر با چند Bو  Aي  شكل زير، ظرفيت خازن معادل بين دو نقطه در - 190

1 (3  2 (43
3  

3 (7  4 (36
7  

  

ها را از مولدهايشان  پر كرده، سپس آن V200ميكروفارادي را با ولتاژ  15ميكروفارادي و  5دو خازن مجزاي  - 191
تا رسيدن به تعادل، چند ميكروكولن بار الكتريكي بين . مكني ها را به هم وصل مي نام آن جدا و صفحات ناهم

  شود؟ جا مي ها جابه آن
1 (500  2 (1000  3 (1500  4 (2000  

ABلصحا. است V4برابر ها  هاي دو سر خازن تفاوت اختالف پتانسيل ،زيرشكل مدار در  - 192

T

V

V
  كدام است؟ 

1 (/0 2    
2 (/0 6  
3 (/0 4    
4 (/0 8  

 U3و  U1 ،U2رابر با ترتيب ب به C3و  C1 ،C2ي اه در مدار شكل زير، انرژي ذخيره شده در خازن - 193
  كدام گزينه صحيح است؟. باشد مي

1 (U U U 1 2 3
33 2  

2 (U U
U  2 3

1 2 3  

3 (U U U 1 2 3
88 3  

4 (U U U 1 2 3
22 3  
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 15: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون  - 6ي  پروژه 

 
حاسباتمحل انجام م tزمانع سيمي در مدت از مقط - 194 s  20  تعداد 135 متوسط جريان الكتريكي . كند الكترون عبور مي 10

e)چند ميلي آمپر است؟ tدر مدت زمانعبوري از اين سيم  / C)  191 6 10  
1 ( 24 10    2 ( 34 10  
3 ( 14 10    4 ( 34 10  

Cمقاومت آن در دماي  8/0ي  عنصري به اندازهالكتريكي مقاومت  C150در دماي  - 195 50 ضريب . است

  .)در نظر بگيريد C50دماي اوليه را ( است؟ K1د ي  اين عنصر چن دمايي مقاومت ويژه
1 ( 310    2 (  45 10  

3 (310    4 ( 45 10  

Rو ديگري تو خالي به شعاع داخلي  Rه شعاع ر بپ جنس، يكي تو جرم و هم دو سيم هم - 196

و شعاع خـارجي   2

R مقاومت سيم تو. دنباش موجود مي ر چند برابر مقاومت سيم تو خالي است؟پ  

1( 9
16    2 (4

3  

3 (16
9    4 (3

4  

 V2و  V1آل  هاي ايده سنج اگر اختالف عددهايي كه ولت. گرد است ت جريان در مدار شكل زير ساعتهج - 197
   مدار چند آمپر است؟از باشد، جريان عبوري  V12دهند برابر با  نشان مي

1 (2  
2 (4  
3 (/2 4  
4 (/4 8  
  
  
  
  

  توان توليدي مولد چند وات است؟ ،در مدار شكل زير - 198
1 (36  
2 (18  
3 (54  
4 (24  

 
  
 
 

Aدر مدار شكل زير، مقدار  - 199 BV V برابر با چند ولت است؟  
1 (10    
2 (/10 2  
3 (/10 4    
4 (/10 8  
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 16: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون  - 6ي  پروژه 

  
qاي  مطابق شكل زير، بار الكتريكي نقطه - 200 محل انجام محاسبات C  mبا سرعت  510

v
s

 ي كاغذ  طور عمود بر صفحه به 510

Bسو، در ميدان مغناطيسي يكنواخت  صورت درون و به
  به بزرگيT310 ي كاغذ است صفحه كه منطبق بر، 

برحســب نيوتــون كــدام اســت؟  qوارد بــر بــار مغناطيســي در ايــن لحظــه بــردار نيــروي . شــود پرتــاب مــي
(sin / )37 0 6  

1 (( i j)   46 8 10
 

   
2 (( i j)   46 8 10

   
3 (( i j)   48 6 10

   
4 (( i j)   48 6 10

   
اند، در  گرم توسط دو نخ كه به دو انتهاي آن بسته شده 6و جرم  cm6به طول  ACمطابق شكل زير، سيم - 201

/ميدان مغناطيسي يكنواختي به بزرگي T0 ي  اندازه. آويزان استباشد،  سو مي كه عمود بر صفحه و برون 4
دارنده  هاي نگه جريان الكتريكي عبوري از سيم چند آمپر و جهت آن به كدام سمت باشد تا نيروي كشش نخ

N(صفر شود؟
g

kg
10نظر شود ي سيم صرف و از جرم بقيه(.      

1 (25،AبهC      
2 (5/2،CبهA      
3 (5/2،AبهC      
4 (25،CبهA    
  

 Cسيم . اند ثابت شدهي كاغذ  در صفحه BوA يم، موازي و بلند حامل جريانهاي مستق در شكل زير، سيم - 202
  ند؟ها قرار داده شود تا به حال تعادل باقي بما در چه مكاني و موازي سيم ،است A60حامل جريانكه 

  بين دو سيمي  در فاصلهو Bمتري از سيم سانتي 4در ) 1
  ي دو سيم و خارج از فاصلهAمتري از سيم سانتي 4در ) 2
  بين دو سيمي  در فاصلهو Bمتري از سيم سانتي 6در ) 3
  ي دو سيم  و خارج از فاصلهAسيم متري از سانتي 20در ) 4
  

اگر پيچه . ي مسطح حامل جريان در يك صفحه قرار دارند در شكل زير، سيم راست حامل جريان و پيچه - 203
هاي مغناطيسي ناشي از جريان پيچه و جريان سيم راست در  ي برايند ميدان دور حلقه باشد، اندازه 10شامل 

T.m؟ند گاؤس و به كدام سمت استمركز پيچه چ
( )

A
   74 10  

    سو ، درون7/0) 2    سو ، برون9/0) 1
  سو ، برون7/0) 4    سو ، درون9/0) 3
  
  

اگر شعاع سطح . دهيم را عبور ميA5اند، جريان الكتريكي ديگر چسبيده هاي آن به يك اي كه حلقه از سيملوله - 204
باشد، بزرگي ميدان مغناطيسي روي محور اصلي اين سيملوله چند  mm2ن سيملوله برابر بامقطع سيم اي

T.mتسال است؟
( )

A
   712 10 

1 ( 315 10    2 (15   

3 (30    4 (/  31 5 10   
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 17: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95فروردين  7آزمون  - 6ي  پروژه 

 
حاسباتمحل انجام م و حامـل جريـان   مطابق شكل مقابل، سـه سـيم راسـت، بلنـد، مـوازي       - 205

طـور   و بهcm4االضالع به ضلع الكتريكي در سه رأس يك مثلث متساوي
ي برايند نيروهاي مغناطيسي  اندازه. اند ي كاغذ قرار گرفته عمود بر صفحه

هـاي ديگـر چنـد     ماز طرف سي I3از سيم حامل جريان cm20وارد بر 

T.m نيوتون است؟
( )

A
   74 10  

1(  62 10    2 ( 52 10  
3(  62 3 10    4 ( 52 3 10  

اي از باالي يك سيملوله در راستاي قائم  مطابق شكل مقابل، يك آهنرباي ميله - 206
جهت جريان القايي . شود سيملوله از آن خارج ميداخل ها شده و بعد از عبور از ر

و . . .  هنگام ورود آهنربا ترتيب از راست به چپ  بهRدر مقاومت الكتريكي
   .است. . . هنگام خروج از آن 

  BبهA، ازAبهBاز )A    2بهB، ازBبهAاز )1
    

    AبهB، ازAبهBاز )B    4بهA، ازBبهAاز )3
    

نواختي به  هاي ميدان مغناطيسي يك عمود بر خطاست، دور سيم  200 كه دارايي مسطحي  پيچهسطح  - 207

/بزرگي T0 mمساحت پيچه با چه آهنگي برحسب. قرار دارد 2

s

2
ي القا شده در  تغيير كند تا نيروي محركه 

  ولت شود؟ 4/0آن برابر با 
1 (2/0  2 (02/0  3 (01/0  4 (1/0   

ي شيب  اندازه. دهد لقه را برحسب زمان نشان ميشكل زير، نمودار تغييرات شار مغناطيسي عبوري از يك ح - 208
tي خط مماس بر منحني در لحظه / s0   است؟ SIچند واحد  02

1 (/0 25    
2 (/ 0 25  
3 (/ 0 5    
4 (/0 5  

در داخل يك ميدان مغناطيسي  cm10مربع شكل به طول ضلع فلزي ي  مطابق شكل زير، نيمي از يك حلقه - 209

/يكنواخت با بزرگي T0 cmاگر اين حلقه را با سرعت . قرار دارد 2

s
دان هاي ميدان از مي عمود بر خط 1

   يابد؟ مغناطيسي بيرون بكشيم، شار گذرنده از حلقه در هر ثانيه چند وبر كاهش مي
 1 (410    
2 ( 42 10  
3 (/0 002    
4 (/0 01  

Iي  جرياني با معادله - 210 t 23 ي  ي نيروي محركه اندازه. كند اي عبور مي از داخل سيملوله SIدستگاه  در 6
tاي برحسب ثانيه با نيروي محركه خودالقايي متوسط در سيملوله بين لحظات  خودالقايي در چه لحظه s1 3 

tتا  s2   برابر است؟ 5
1 (15  2 (8  3 (4  4 (/2 5  
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 محل انجام محاسبات

 18:  ي صفحه رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش شيمي
 

 

 2  شيمي       
 

 

 است؟ نادرست  كدام گزينه -211
 .ي آن بستگي دارد هاي درون هسته ها و نوترون جرم اتم به تعداد پروتون )1
 .ها با هم تفاوت دارد ها خواص فيزيكي يكساني دارند ولي برخي خواص شيميايي آن ايزوتوپ) 2
 .ي آن بستگي دارد ن هستههاي درو ها و نوترون پايداري يك ايزوتوپ به تعداد پروتون) 3
 .شوند هاي پايدار تبديل مي اي به هسته هاي تالشي هسته ي ناپايدار بر اثر واكنش ها هسته) 4

 . . .طبق مدل اتمي ارائه شده توسط بور  -212
  .در اتم هيدروژن فقط چهار انتقال الكتروني قابل انجام است )1
 .ر داشته باشد در حالت برانگيخته استبه هسته قرا  ترين فاصله اگر الكترون در نزديك )2
 .ي ثابت از هسته است الكترون در يك مدار همواره انرژي ثابتي دارد، يعني داراي فاصله )3
 .ي ترازهاي انرژي در اتم يكسان هستند فاصله )4

84ها در يون ها و پروتون اگر اختالف تعداد نوترون -213 2X   آرايش الكتروني اين يون در حالت پايه چنـد الكتـرون بـا عـدد     برابر دو باشد، در
 صفر وجود دارد؟مغناطيسي كوانتومي 

1( 15 2( 17 3( 18 4( 19 
 است؟درست كدام گزينه  -214

 .تترتيب دمبلي و كروي اس به pو  sهاي  هاي موجود در زيراليه شكل اوربيتال) 1
 .شود ي اتم، تبديل به يك آهنرباي ريز مي الكترون با انجام حركت اسپيني يعني حركت به دور هسته) 2
را  پر شدن آن ، تا نيمه ها در يك زيراليه ي هوند همسو بودن اسپين الكترون اصل طرد پائولي ناهمسو بودن اسپين دو الكترون در يك اوربيتال و قاعده) 3

 .كند مطرح مي
 .پذير است كه اين موضوع منجر به كشف عدد كوانتومي اوربيتالي شد الكترون در اوربيتال امكان 2ها با حضور  جيه برخي خواص فيزيكي اتمتو )4

 است؟ نادرسترو كدام عبارت  با توجه به نمودار روبه -215
   .ستتر ا تناوب خودش بيش هاي قبل و بعد هم انرژي نخستين يونش اين عنصر از عنصرهاي گروه) 1
2تناوب با اين عنصر به آرايش الكتروني گاز نجيب هم )2 63 3s p شود ختم مي. 
 .ترين اليه آن است هاي دروني برابر الكترون2در اين اتم،   ترين زيراليه هاي بيروني تعداد الكترون) 3
 .صورت يك گاز دو اتمي است در گروه آن فقط يك عنصر به) 4

 است؟ نادرستت كدام عبار -216
 .شود پذيري زياد به حالت آزاد در طبيعت يافت نمي دليل واكنش هيدروژن به) 1
 .تاكنون هيچ تركيب شيميايي از گازهاي نجيب شناخته نشده است) 2
 .باشند پذيري شيميايي قابل توجه مي النتانيدها فلزهايي براق با واكنش) 3
 .باشد ترين فلز قليايي خاكي كلسيم مي فراوان )4

 هاي زير درست انجام شده است؟ يك از مقايسه كدام -217
19 :انرژي دومين يونش) 1 20K Ca 
 dي  تمام عناصر دستهsي  تمام عناصر دسته: سختي) 2
 16عناصر گروه 17عناصر گروه : دوره شعاع يون پايدار عناصر هم) 3
19: هاي دروني اثر پوششي الكترون )4 11K Na 

 است؟ نادرستدهد، كدام گزينه  هاي نخستين يونش چند عنصر متوالي را نشان مي با توجه به جدول زير كه انرژي -218

GFEDC B A عنصر 
49071545019961602 1295 1380 1kJ.mol 

 .باشد مي 2ها در فرمول آن  دهد كه مجموع تعداد يون تركيب يوني تشكيل مي Cبا عنصر  Eعنصر ) 1
 .فلز در آن قرار دارد در گروهي است كه دو شبه Bعنصر ) 2
 .باشد مي 1فيت برابر ي ظر هاي اليه ، مجموع اعداد كوانتومي مغناطيسي الكترونAدر عنصر ) 3
 .در گروهي قرار دارد كه از تعدادي از عناصر اين گروه، تركيب شيميايي ساخته شده است Dعنصر  )4

 كدام گزينه درست است؟ -219
 .ي خود است سمت هسته هاي يك هسته به الكترونگاتيوي ميزان تمايل نسبي يك اتم دركشيدن الكترون) 1
 .را تعيين كرد ي بين اتمي در بلور يك عنصر شعاع اتمي آن گيري فاصله توان با اندازه مي) 2
 .ي ظرفيت خود شش الكترون دارند شكل اليه دمبلي  هاي ي گازهاي نجيب در اوربيتال همه) 3
 .باشد فلزي درخشان، شكننده و نارسانا مي سيليسيم شبه )4

از  به يكياست و شما بايد كتابپايه زوجشيميآموزان گرامي، توجه كنيد كهدانش دقيقه 20: قت پيشنهاديو
 .پاسخ دهيد» 3شيمي « يا » 2شيمي «هاي  سؤال  دو دسته
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 درست آمده است؟ در كدام گزينه نام و فرمول شيميايي تركيب -220
4 -آمونيوم سولفات ) 1 2 3(NH ) SO 2 ( 2 -كربنات  سديم هيدروژن 3Na HCO 
2 -پتاسيم كرومات  )4AlPO 4 -آلومينيم فسفات ) 3 2 7K Cr O  

 پيوند درست است؟ي تعادلي يا طول  ي فاصله كدام عبارت درباره -221
 .اي مستقيم دارد ي تعادلي يا طول پيوند اغلب با انرژي پيوند رابطه فاصله) 1
 .ترين سطح انرژي يا پايدارترين حالت است ها در پايين ي جايگاه اتم دهنده نشان) 2
 .يكديگر نزديك شوند علت نيروهاي جاذبه تمايل دارند به ي تعادلي به تر از فاصله اي دورتر و كم ها در فاصله اتم) 3
 .اتمي، انرژي پيوند همواره عددي منفي است 2در يك مولكول  )4

 چند مورد از موارد زير صحيح است؟ -222

در ساختار  ●
..

..
..H Cl  نمادCl دهد ي اتم كلر و ده الكترون دروني را نشان مي هسته. 

 .كند، اما به هر دو اتم تعلق دارد جفت الكتروني است كه در تشكيل پيوند كوواالنسي شركت نمي جفت الكترون ناپيوندي،● 
 .باشد 3/3تواند از صفر تا  دهند مي اختالف الكترونگاتيوي بين دو اتمي كه پيوند كوواالنسي تشكيل مي ●
 .طور يكسان بين دو اتم توزيع شده است ناپيوندي بههاي  پيوند كوواالنسي ناقطبي نوعي پيوند كوواالنسي است كه در آن الكترون ●
1 (1 2 (2 3 (3 4( 4 

 ي چه مواردي هستند؟ دهنده هاي زير از راست به چپ نشان هر يك از شكل -223

 
  .فرمول ساختاري اوزون –مدل فضاپركن گلوكوز  –فرمول ساختاري متان  –ساختار لوويس استيك اسيد ) 1
 .ساختار هيبريد رزونانس اوزون –مدل گلوله و ميله گلوكوز  –چين و گوه متان  مدل خط –فرمول ساختاري استيك اسيد ) 2
 .ساختار هيبريد رزونانس اوزون –ي گلوكوز  فرمول ساختاري گسترده –فرمول ساختاري متان  –فرمول ساختاري استيك اسيد ) 3
 .ساختار لوويس اوزون –و ميله گلوكوز مدل گلوله  –چين و گوه متان  مدل خط –ساختار لوويس استيك اسيد  )4

2Nي گونه 4ي  كدام گزينه درباره -224 O ،2NO Cl ،2NO 3وClO باشد؟ صحيح مي 
2Nهاي  مولكول) 1 O  2وNO Cl ترتيب  ها به ترتيب ناقطبي و قطبي بوده و اتم مركزي آن بهO  وN باشد مي. 
2 (2NO  3وClO باشند از لحاظ قطبيت يكسان نمي. 
2NOونهگهاي ناپيوندي دو تعداد الكترون) 3 Cl  .يكسان است3ClO و 

2Nشكل فضايي  )4 O  2وNO باشد ترتيب خطي و مسطح مثلثي مي به. 
1lمي الكترون با عدد كوانتو 10در حالت پايه داراي  Xاگر اتم  -225  گاه كدام گزينه درست است؟ باشد، آن 

ها در ساختار  اگر اتم) 1

q

|

|

X

O

O X O
 
 

  
 
 

 .است 2+گاه بار يون  به آرايش هشتايي پايدار رسيده باشند، آن 

در ساختار  Xهاي  اتم) 2

q

|

|

X

O

O X O
 
 

  
 
 

 .ي عدد اكسايش برابري هستنددارا

2و  3XOتعداد ساختارهاي رزونانسي ) 3
3CO  با يكديگر برابر است. 

 .مشابه يكديگر است 2NOو  2XOشكل هندسي  )4
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ترتيـب   بـا اكسـيژن بـه    Bو  Aي حاصل از دو عنصـر   جدول تناوبي باشد، فرمول گونه 33ي  عنصر خانه Bو  16ي  نصر خانهع Aاگر  -226
 . . . ي دومي  و گونه. . . ي اولي  است كه گونه. . . و . . . صورت  به
1(3AO ،3

4BO  4، ناقطبي، ساختار و تعداد پيوند داتيو يكساني با يونClO دارد. 
2 (2AO ،3

4BO قطبي، ساختار چهاروجهي داشته و يك پيوند داتيو دارد ،. 
3 (3AO ،3

3BO 109تر از  ي پيوندي كوچك ، قطبي، زاويه 5/  دارد. 
4(2AO ،3

3BO كنند ميي هشتايي پيروي  هاي آن از قاعده ي اتم ، قطبي، شكل هندسي مسطح مثلثي دارد و همه. 
گذاري شده است، نام آيوپاك صحيح اين تركيـب كـدام    هپتن نام 5-متيل  دي -4، 4 –اتيل  دي -3، 2صورت  يك تركيب آلي به اشتباه به -227

 گزينه است؟
  هپتن 2-متيل  دي -4، 4-اتيل  دي -6، 5) 1
 اوكتن -2-متيل  تري -6، 4، 4-اتيل  -5) 2
  اوكتن - 6 -متيل تري -5، 5، 3 –اتيل  -4) 3
 هپتن 2-متيل  دي -5، 4-اتيل  دي -5، 6 )4

Cاست و تعداد پيوندهاي . . . و داراي گروه عاملي . . . بوتانوآت  فرمول مولكولي اتيل -228 C  باشد مي. . . در آن برابر. 
1(6 12 2C H O –  4 –اسيدي   
2(3 6C H O –  5 –استري  
3(3 6C H O –  5 –اسيدي   
4(6 12 2C H O –  4 –استري 

 ) . . . 3(و ساختار ) . . . 2(ساختار   ،) . . . 1(توان دريافت كه ساختار  با توجه به ساختارهاي زير، مي -229

 
9آروماتيك بوده و داراي فرمول  –ناقطبي  –قطبي ) 1 10 3C H NO است. 
 .داراي سه گروه هيدروكسيل بوده و يك گروه عاملي آمين دارد –قطبي  –ناقطبي ) 2
 .اتم با آرايش چهاروجهي دارد 7جفت الكترون ناپيوندي بوده و  7داراي  –ناقطبي  –قطبي ) 3
 .آميني دارد اتم كربن با آرايش مسطح بوده و يك گروه عاملي 6داراي  –قطبي  –ناقطبي  )4

 عبارت كدام گزينه درست است؟  -230
 .است 12، برابر 6Cهاي ظرفيتي اتم  الكترون lو  nمجموع ) 1
 .است 4sي  هاي زيراليه ، پنج برابر شمار الكترون3dي  هاي زيراليه در هشت عنصر از عنصرهاي تناوب چهارم جدول تناوبي، شمار الكترون) 2
 .برابر جرم فرمول تجربي فرمالدهيد است گلوكوز نوعي قند پيچيده است كه جرم فرمول مولكولي آن، شش) 3
 .شمار پيوندهاي دوگانه در دو تركيب نفتالن و بنزآلدهيد يكسان است )4

 

 3شيمي  
 

 .شود حاصل مي. . . و گاز . . . ضمن انجام اين واكنش، محلول . شود محسوب مي. . . واكنش فلز پتاسيم با آب، يك واكنش  -231
  اكسيژن  –پتاسيم اكسيد  –جايي دوگانه  جابه )1
 هيدروژن  –پتاسيم هيدروكسيد  –جايي يگانه  جابه) 2
  اكسيژن  –پتاسيم هيدروكسيد  –جايي يگانه  جابه) 3
 هيدروژن  –پتاسيم اكسيد  –جايي دوگانه  جابه) 4

 است؟  نادرست مطلبكدام  -232
 .كه اتانول، الكل ميوه نام دارد درحالي  متانول به الكل چوب معروف است،) 1
 .گروه عاملي هيدروكسيل دارند  ترتيب، دو و سه اتيلن گليكول و گليسرين، به) 2
 .مول اتم اكسيژن دارد 3مول اتم هيدروژن،  7ازاي  آيد كه به دست مي بر آب، تركيبي به متانول، عالوهساليسيليك اسيد و   از واكنش) 3
 .هاي يوني، فرمول تجربي با فرمول شيميايي تركيب، يكسان است در تركيب) 4

 دقيقه 20: قت پيشنهاديو
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 است؟ نادرستهاي زير كدام گزينه  با توجه به واكنش -233
3) آ 2 3 2 2NaHCO (s) Na CO (s) H O(g) CO (g)   
2) ب 5 2 5 2C H OH(l) Na(s) C H ONa(s) H (g)   
CH) پ O(g) X(g) H (g)  1000

2 C(sچوب زغال(2 , 
3) ت 2 2 22HCl(aq) CaCO (s) CaCl (aq) H O(l) CO (g)    
2COبايد  X(g)جاي ، بهپدر واكنش ) 1 (g) قرار گيرد. 
 .است 5برابر  زنهپس از موامجموع ضرايب مولي مواد   ،آدر واكنش ) 2
 .گيرند ي واكنش ت در دو فاز قرار مي ها فراورده) 3
E) در فشار ثابت(در واكنش ب، ) 4 H   است. 

 اند؟ چند مورد از مطالب زير، درست -234
 .آلومينيم سولفات استي يك مول  هاي حاصل از تجزيه نصف شمار مول كربنات كلسيمي يك مول  هاي حاصل از تجزيه شمار مول) الف
 .كربنات است هيدروژني سديم  هاي حاصل از تجزيه تر از فراورده كرومات بيش ي آمونيوم دي هاي حاصل از تجزيه تنوع فراورده) ب
 .توان از محلول پتاسيم كرومات استفاده كرد براي شناسايي يون نقره مي) ج
 .مول سديم نيترات است1ي  برابر مقدار گاز آزادشده از تجزيه مول سديم آزيد سه1ي  مقدار گاز آزادشده از تجزيه) د
1( 1  2 (2 3 (3  4 (4  

2  اگر محلول حاصل از واكنش -235 5با آب، بتواند با مقدار كافي هيدروبرميك اسيد واكنش دهـد و   Mگرم فلز قليايي خاكي  /74 گـرم  /94
Br)180است؟ 1g.molچند  Mتوليد كند، جرم اتمي عنصر  Mبرميد فلز  g.mol ) 

1(24 2(40 3(87 6/ 4(137 
حجمي نيتروژن وارد سـيلندر موتـور خـودروي    % 80حجمي اكسيژن و % 20مول گاز شامل  10گرم بخار اتانول با  230در دما و فشار ثابت،  -236

مانده  باقي(ارج شده ها گاز باشند، چند درصد حجمي گازهاي خ ي فراورده اگر در اين شرايط همه. سوزد طور كامل مي اسباب بازي شده و به
C)دهد؟  تقريب بخار آب تشكيل مي از اگزوز را به) و فراورده ,O , H : g.mol )   112 16 1 

1( 54/5 2( 77/12 3( 68/10 4( 69/7 
 است؟نادرست كدام مطلب  -237

2  :رو برقرار است ي روبه هاي مختلف، رابطه ي آب در حالت هاي گرمايي ويژه بين ظرفيت) 1 2 2c(H O(l)) c(H O(g)) c(H O(s))  
 .پس غلظت كميتي شدتي است كند نميكنيم غلظت محلول تغييري  نمك را به سه قسمت نامساوي تقسيم مي كه محلول آب هنگامي )2
 .ها است دهنده تر از واكنش ها كم در واكنش سوختن گاز اتن، تغيير انرژي دروني منفي بوده و سطح انرژي فراورده )3
)0ي  يم هيدروكسيد و سولفوريك اسيد، رابطهدر واكنش دو محلول پتاس )4 E H)  برقرار است.  

 است؟ نادرستها، كدام عبارت  ي سامانه درباره -238
 .ي بسته است اي از يك سامانه نمونه  دماسنج، )2  .كند بسته تغيير نمي  در طول زمان جرم سامانه) 1
 يابد رفته كاهش مي ي ايزوله، انرژي دروني رفته در يك سامانه )4 .شود له نميي بسته با حجم ثابت، كار مباد در سامانه )3

 است؟ نادرستكدام مطلب  -239
 .يكسان نيست  هاي يك ماده توزيع انرژي جنبشي بين ذره) 1
 .چگالي و غلظت مولي جزء خواص شدتي هستند )2
 .انحالل پتاسيم نيترات در آب گرماده است )3
 .ها غلظت يك مول بر ليتر آن است يناميكي براي محلولحالت استاندارد ترمود )4

240- 175mL  25آب C  100را باmL  74آب 5/ C قدر است؟  دماي نهايي مخلوط چه. كنيم بندي شده مخلوط مي در يك ظرف عايق
 )در نظر بگيريد 11g.mLچگالي آب را (
1 (49 C 2( 38 5/ C 3( 55 5/ C 4( 43 C 

 تعداد از عبارات زير درست است؟  چه -241
Eان ي نيتروگليسرين برخالف واكنش سوختن مت در واكنش تجزيه) الف H   است. 
 .شود افزايش دما و كاهش دماي محلول ميترتيب باعث  كلريد و آمونيوم نيترات در آب به انحالل كلسيم) ب
80گرم آب با دماي  100ميانگين انرژي جنبشي در ) ج C 80گرم آب با دماي  200تر از  كم C است. 
 .كند ي در خالف جهت هم عمل ميهيدروژن دو عامل آنتالپي و آنتروپخودي گاز  در واكنش سوختن خودبه) د
1 (1 2( 2 3( 3 4( 4 

 باشند؟ ها تقريباً با يكديگر برابر مي هايي است كه تغيير انرژي دروني و تغيير آنتالپي در آن ي واكنش دهنده كدام گزينه نشان -242
 كربنات ي كلسيم تجزيه/ سوختن اتان )2 ي آلومينيم سولفات  تجزيه/ ولسوختن اتان) 1
 سوختن پروپان/ ي هيدروژن پراكسيد تجزيه )4 واكنش ترميت/ سوختن متان )3
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2COكه آنتالپي استاندارد تشكيل  با توجه به اين -243 (g)، 2H O(l) ،4CH (g)  2و 6C H (g) ترتيب برابر با  بهa ،b ،c  وd  است، تفاوت
 آنتالپي استاندارد سوختن اتان و متان برابر با كدام است؟

1((a d) (b c)    2((d a) (b c)   
3((b c)   4((a b c) d   

 :هاي زير با استفاده از آنتالپي واكنش -244

2)الف 2 2 1
1 285 82H (g) O (g) H O(l) H / kJ     

3)ب 2 2 4 2 132 5SO (g) H O(l) H SO (l) H / kJ     
2)ج 4 4 2 3 602H SO (l) Ca(s) CaSO (s) H (g) H kJ      

2)د 4
1 634 92Ca(s) O (g) CaO(s) H / kJ     

3 .شود مي. . . كيلوژول گرما . . .  رو روبهمول كلسيم سولفات طبق واكنش  1/0ضمن تشكيل  4CaO(s) SO (g) CaSO (s)  
 جذب  – 50/27 )4 جذب  – 62/38 )3 آزاد  – 54/38 )2 آزاد  – 50/27 )1

 است؟ نادرستكدام عبارت  -245
 .محيطي دارد  بار زيست شود كه آثار زيان كيل ميدر اثر نشت نفت خام به آب دريا، يك مخلوط دو فازي تش )1
 .شود دهد، حالل گفته مي تري از محلول را تشكيل مي جزئي كه معموالً درصد بيش به )2
 .ها و توليد مواد دارويي و آرايشي استفاده كرد توان براي ضدعفوني كردن زخم از اتانول مي )3
 .شوند هاي آلي هستند كه به هر ميزان در آب حل مي حاللي مهم از  هگزان، اتانول و استون سه نمونه )4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -246
 .كند اتانول غلبه مي -آب و پيوند هيدروژني اتانول-آيد كه بر پيوند هيدروژني آب وجود مي اي به هنگام انحالل اتانول در آب پيوند هيدروژني تازه )1
 .نظمي همراه است ل پتاسيم نيترات در آب با افزايش سطح انرژي و افزايش بيفرايند انحالل ساكارز در آب همانند انحال )2
 .كند خود انجام شده و طي فرايند انحالل دماي محلول تغيير محسوسي نمي انحالل يد در تولوئن، خودبه )3
 .بوده و اين دو تركيب در آب محلول هستندتر از بخش غيرقطبي  پنتانول جرم بخش قطبي بيش -1و  Cدر ويتامين  )4

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت -247
 .تولوئن برخالف نفتالن در آب نامحلول است )الف
 .شود ها در تولوئن كاسته مي آن پذيري ها، از انحالل ي هيدروكربني در الكل با افزايش طول زنجيره )ب
 .تر است پذيري اتانول بيش لبوتانول در آب، از انحال -1پذيري  نحاللا )ج
 .تر است هاي آب و يك يون، ضعيف ميان مولكول ي از نيروي جاذبههاي آب  بين مولكولپيوند هيدروژني  )د
 .مخلوط تولوئن و آب، داراي دو فاز، دو حالت و يك فصل مشترك است )هـ
1( 1 2( 2  3( 3  4( 4  

 كدام گزينه درست است؟ -248
 .تر است ي بلور يوني بيش ها از قدرمطلق آنتالپي فروپاشي شبكه پوشي يون در آب، قدرمطلق آنتالپي آبكلريد  در انحالل سديم )1
 .خودي انحالل است نظمي، عامل نامساعدي در پيشرفت خودبه در انحالل شكر، آمونياك و هيدروژن كلريد در آب عامل بي )2
 .سولفات و آمونيوم نيترات در آب متفاوت است در فرايند انحالل ليتيم) تغيير آنتالپي( Hعالمت  )3
 .تر است پوشي كم هاي آب ي بلور از قدرمطلق مجموع انرژي شدن مقداري از يك نمك در آب، دماي آب كاهش يابد، قدرمطلق انرژي فروپاشي شبكه اگر بر اثر حل) 4

 :جز بهها درست هستند،  ي گزينه همه -249
100برابر KClموالل  2/0وش محلول اگر دماي ج )1 208/ C 2موالل  1/0باشد، دماي جوش محلولCaCl  100بايد 156/ C باشد. 
 .و موالليته به دما بستگي ندارند ppm،  درصد جرمي )2
 .تر است در آب بيش Arدر آب نسبت به  2Hتأثير فشار در انحالل گاز  )3
|هايي كه  در انحالل )4 H | H   ،پذيري مسير صعودي دارد نمودار انحالل  است. 

 :جز بهاند،  ي مطالب زير درست همه -250
 .است 8ها پس از موازنه، برابر  دهنده هاي استوكيومتري واكنش لومينيم با محلول هيدروكلريك اسيد، مجموع ضريبدر واكنش فلز آ )1
2MnOبا  HCl(aq)نيترات، با نوع واكنش  محلول سديم سيانيد و محلول نقره  نوع واكنش )2 (s) يكسان است. 
 .شود مرز سامانه ناميده مي  كند، امانه را از محيط پيرامون آن جدا مياي كه س ديواره )3
 .عنوان حالل در صنايع مختلفي چون رنگ و رزين كاربرد دارد گير است و به رنگ و آتش تولوئن، مايعي بي )4

شبكه پوشي آب
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زمان پیشنهادي ي پایهدروس دورهي چهارم دبیرستاندروس دورهشماره سؤالتعداد مواد امتحانی 
 دقیقه18 -  1دانشگاهی پیش 1 - 25 25زبان و ادبیات فارسی1

 دقیقه20  2عربی  ـ 26 - 50 25 عربی2

 دقیقه17 - 1دانشگاهی پیش 51 - 75 25 دین و زندگی3

 دقیقه20 - 1دانشگاهی پیش 76 - 100 25 زبان انگلیسی4

 دقیقه 75زمان پاسخگویی: 100 تعداد کل سؤال: 
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 دقیقه 81زمان پیشنهادي:   فارسی ادبیات

 آمده است؟ نادرستمعنی چند واژه در مقابل آن 
 ،مغـازي (گـزارش زنـدگی) ،فسق (خارج شدن از راه صواب) ،احرار (آزاده) ،ناوك (نیزه) ،مآب (بازگشت) ،درفش (رایت)  ،نفیر (فریاد و زاري)

 بام (پگاه) ،زکی (پاکیزه) ،ممتنع (غیرممکن) ،آماس (ورم) ،لجه (میانه دریا)
 ) پنج4 ) سه3 ) دو2 ) چهار 1

 اند؟معنا شده ها درستدر کدام گزینه همه واژه
 یاران)مردان (دستپاي ،غنا (سرود) ،) کتم (پنهان)2 گاه (انتها)بی ،مناهی (گناهان) ،) متمکّن (ثروتمند)1
 کنندگان)تالیان (پیروي ،متوحّش (وحشتناك) ،) شایبه (عیب)4 خیل (گروه اسبان) ،دین)زندیق (بی ،) کران (پایان)3

 است؟ نادرستمعناي ذکر شده براي کدام واژه 
 ) که خون دد و دام با مرد و زن / بریزد کند در یکی آبزن (آبزن: حوض کوچک)1
 ) سیامک خجسته یکی پور داشت / که نزد نیا جاي دستور داشت (دستور: اجازه)2
 (شمارگرفتن: حساب پس دادن)/ بدان تا جهان ماند اندر شگفت  ) شماریت با من بباید گرفت3
 اي پلنگینه پوش (یکایک: ناگهان)سان پريته سروش / به) یکایک بیامد خجس4

 دارد؟ متفاوتییک از ابیات زیر معناي در کدام» خشت«ي واژه
 ) برآمد درخشیدن تیغ و خشت / تو گفتی هوا بر زمین الله کشت1
 ) تیغ او را با قضا و تیر او را با قدر / دست او را با سپهر و خشت او را با شهاب2
 ه افکند زین گونه پی / ز سنگ و ز خشت و ز چوب و ز پی) یکی بار3
 کشتدرود و میزنی به خنجر و خشت / سرها همه می) هر تیغ4

 ؟ندارددر کدام گزینه غلط امالیی وجود 
 ) اکنون از روي مروّت و همیّت واجب آید که آن قصّه را دفع کردن.1
 ا خلق را از ظلمت نفس برهانید.) خالیق روي زمین آسوده پشت به دیوار امن و فراق ت2
 ) اگر در تقریر محاسن این کتاب مجلّدات پرداخته شود هنوز حق آن به واجبی گزارده نیاید.3
 گاه ایشان را به رسوایی تمام به میان بخارا آورند و نفیر از مردم بخواست.) آن4

 آمده است؟ نادرستاي در کدام گزینه امالي واژه
 اگر تابع شوي / ره نیابی عاقبت گردي قوي) این چنین کس را 1
 ي نانیدمبادا که سرخویش بگیرید /که ایشان همه جانند و شما سخره و ) مبادا2
 خبرخورد شهد بر لب جوي تا سحر / در سماع از بانگ چغزان بی) می3
 ) خامشی از کالم بیهده به / در زبور است این سخن مسطور4

 د دارد؟امالیی وجو غلطدر متن زیر چند 
ها منسوب شـود کـس بـر وي شود که تعمّل نکردن در امور و نغز عهد صفاتی مذموم است و چون صاحب دولت بدین خصلتاز اینجا مقرّر می«

 »اعتماد نکند چرا که خرد بر هواي نفس او قالب است.
 ) یک4 ) چهار 3 ) سه2 ) دو1

 است؟ نادرستي چند اثر در مقابل آن آورندهنام پدیده
هاي مـن (ماکسـیم دانشـگاه ،االلبـاب (عـوفی)لباب ،االنبیا (تنکـابنی)قصـص ،اهللا (قاضـی ابرقـو)سیرت رسول ،حسین)روزها (طه ،لحیاة (حکیمی)ا

 بدایع الوقایع (محمود واصفی) ،کوب)فرار از مدرسه (زرین ،ي روشن (دکتر یوسفی)چشمه ،المحجوب (جلّابی هجویري)کشف ،گورکی)
 ) دو4 ) پنج3 هار) چ2 ) سه 1

 آمده است؟ نادرستي اثري آورندهدر کدام گزینه نام پدید
 از پاریز تا پاریس (باستانی پاریزي) ،کوب)جوي ناکجاآباد (زرینوپیرگنجه در جست ،) شرح احوال رودکی (نفیسی)1
 الشعرا (دولتشاه سمرقندي)تذکرة ،سفرنامه (ناصرخسرو) ،) هزار و یک شب (عبداللطیف طسوجی)2
 چهل حدیث (امام خمینی) ،المیزان (عالمه طباطبایی) ،) سمک عیار (ارّجانی)3
 التوحید (ابوسعید ابوالخیر)اسرار ،شرح زندگانی من (عبداهللا مستوفی) ،کوب)پله تا مالقات خدا (زرین) پله4
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 است؟ نادرستکدام گزینه 
 یابد.ي قصیده راه میاصطالحات صوفیه به حوزه ) با پیشگامی سنایی عرفان و1
 توان مشاهده کرد.هاي عاشقانه را در آثار نظامی در قرن ششم می) کمال منظومه2
 ) مبتکر فن مناظره یا سؤال و جواب در ادب فارسی اسدي توسی است.3
رود.تر براي شعر به کار می) در ادبیات فارسی اصطالح حماسه بیش4

 است؟ نادرستآرایه مقابل کدام گزینه 
 کنایه) - ي کوثر نکنی (تشبیه) چشم دارم ز لب لعل تو من اي ساقی / که براتم به لب چشمه1
 تشخیص) - زنان (حسن تعلیلدران آمد و این نعره) با گل و بلبل اگر باد نه بوي تو رساند / آن چرا جامه2
 تناقض) - دهد بر باد سر را پسته چون خندان شود (استعارهنخند / میدردي طاقتی بر درد بی) چون گل از بی3
 تشبیه) - (استعاره انم آن مه تابان چه در کمان داردروزي من چشم روزگار گریست / ند) به تیره4

 هاي بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟آرایه
 »ایمز دل گشادهایم تا گره ایک عمر همچو غنچه در این بوستان سرا / خون خورده«
 کنایه - جناس – تشبیه – ) ایهام2 نظیرمراعات - کنایه – تشبیه - استعاره )1
 استعاره - معادلهاسلوب - نظیرمراعات - ) کنایه4 معادلهاسلوب - ایهام – جناس – ) تشبیه3

 مرتب کنیم کدام گزینه درست است؟» حسن تعلیل و اغراق ،ایهام تناسب ،جناس تام ،تناقض«هاي اگر بخواهیم ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه
 ها رودالف) رفتی و سیل اشک جگرگون ز سرگذشت/ بعد از تو بر سر دل ما تا چه

 نبینی که دد را و دام / نینداخت جز حرص خوردن به دامب) مگر می
 ج) حدیث سوختگانت به الله باید گفت / کز آتش ستمت داغ بر جگر دارد

 عریانی ست ،عافیتی هست اگر در این عالم/ که دست خار از آن کوته است د) لباس
 هـ) چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم

 هـ -د  -ب  -ج  -) الف 4 د -ج  -هـ  -ب  -) الف 3 الف -ج  -هـ  -ب  -) د 2 ج -هـ  -ب  -الف  -) د 1

 وجود دارد؟» استعاره -کنایه -تشبیه -حسن تعلیل«هاي در کدام بیت آرایه
 هاپرد از شوق چشم کوکب) به یک کرشمه که در کار آسمان کردي / هنوز می1
 سازد) به هر موجی زبان بازي مکن چون خار و خس صائب / که خاموشی صدف را مخزن اسرار می2
 ق از نظرمي حسرت / که رفت روز جوانی چو بر) چو ابر آب فشانم ز دیده3
 گردد) میان بحر غمت هر که غرقه دید مرا / ز بیم غرق شدن برکنار می4

 شود به جز ..............ي قهرمانی حماسه استنباط میي ابیات زیر زمینهاز همه
 ) بشد رستم و شاه بنشست شاد / جهان کرد روشن به آیین و داد1
 بدان تیغ جوشن گذار) به یک زخم زو دو سر افکند خوار / به یک ره 2
 ) بپوشید رستم سلیح نبرد / چو پیل ژیان شد که برخاست گرد3
) ز نیروي رستم ز باالي او / بینداخت یک ران و یک پاي او4

 مفهوم بیت زیر با مفهوم کدام بیت تناسب بیشتري دارد؟
 »کندهاي عشق مجنون میکند / قصهنی حدیث راه پر خون می«
 چو شمشیر برکشد / یار عزیز جان عزیزش سپر بود) شرط وفاست آن که 1
 ) مشتاق را که سر برود در وفاي یار / آن روز روز دولت و روز ظفر بود2
 ي مجنون دگر بود) آن کز بال ترسد و از قتل غم خورد/ او عاقل است و شیوه3
 داشتره نامد که طوفانی نبارد بال در راه عشق / یک سرابم پیش) از در و دیوار می4

 با کدام گزینه ارتباط مفهومی بیشتري دارد؟» روزها گر رفت گو رو باك نیست / تو بمان اي آن که چون تو پاك نیست«بیت 
 پذیر نگردد بناي عشق) عشق و اساس عشق نهادند بر دوام/ یعنی خلل1
 ) باور مکن که من دست از دامنت بدارم / شمشیر نگسالند پیوند مهربانان2
 زنمخواب میي بیل روي تو تا وقت صبحدم / برکارگاه دیده) نقش خیا3
 ي مهر نیست زیستن و بگسیختني شوق نیست رفتن و باز آمدن / قاعده) داعیه4
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 است؟متفاوت ها مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه
 هزار جان گرامی فداي اهل نظر / که مال و منصب دنیا به هیچ نشمارند )1
 خار استگل بیي بینش پرخار / ورنه عالم همه یک دستهتو را دیده) از فضولی است 2
 ي ما/ همایی است کاین استخوان برنگیرد) مکن یاد دنیا که اندیشه3
 ) همت من پشت پا بر عالم باقی زده است/ چیست دنیا تا به چشم اعتبار آید مرا4

 مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
 »چون تو شگفت / حیثیت مرگ را به بازي نگرفت زین پیش دالورا کسی«
 تنگ) مرگ اگر مرد است گو نزد من آ / تا در آغوشش بگیرم تنگ1
 ) چون منکر مرگ است او گوید که اجل کوکو/ مرگ آیدش از شش سوگوید که منم اینک2
 ما را مروت بر ما گماشتایم باید در فکر خویش مردن / گردون بی) تا زنده3
 کارهاي جهان را در است / مگر مرگ را کان در دیگر است) همه 4

 ي ابیات با بیت زیر قرابت مفهومی دارند به جز ........... .همه
 »کشیدند در کوي دل دادگان / میان دل و کام دیوارها«
 چشم) من که ز عشق مردنم هر نفس آرزو بود / بهر لقاي جاودان آب حیات می1
 بایدي تیغ / آسایش عاشقان چنین میبر سینه) سر بر سر دار و سینه 2
 ) در کشور عشق جاي آسایش نیست / آنجا همه کاهش است افزایش نیست3
 پایاب نیستجویی رهی در ملک عشق / موج را آسودگی در بحر بی) جاي آسایش چه می4

 است؟ متفاوتها در کدام گزینه با سایر گزینه» غم«مفهوم 
 ما باد حرام / اگر از جور غم عشق تو دادي طلبیم) لذت داغ غمت بر دل 1
 ي باغ و راغ و خرمنگاه است) اي خواجه تو را غم جمال و جاه است / و اندیشه2
 ) حافظ گم شده را با غمت اي یار عزیز / اتحادي است که در عهد قدیم افتاده است3
 مقام است) تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است / همواره مرا کوي خرابات 4

 شود؟بیت زیر از کدام بیت دریافت می مقابلمفهوم 
 »او را خود التفات نبودي به صید من / من خویشتن اسیر کمند نظر شدم«
 ) به پاي خویشتن آیند عاشقان به کمندت / که هر که را تو بگیري ز خویشتن برهانی1
 خواهم کرد) نفاق و زرق نبخشد صفاي دل حافظ / طریق رندي و عشق اختیار 2
 خایی) به جان و دل شدي جایی که نی جان ماند و نی دل / به پاي خود شدي جایی که آنجا دست می3
 دوایی؟) نه به اختیار باشد غم عشق خوبرویان / کی رود به اختیاري سوي دردي بی4

 مفهوم رباعی زیر در کدام گزینه آمده است؟
 خویی رسته استز لب فرشتههر سبزه که بر کنار جویی رسته است / گویی «

 »رویی رسته استپا بر سر سبزه تا به خواري ننهی / کان سبزه ز خاك الله
 بینیم یاران را چه شد / دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد) یاري اندر کس نمی1
 ) عزیزان جهان را بین به یک راه /  همه با خاك ره یکسان دریغا2
 ت باري / آن کس که نشد خاك تو خاکش بر سر) گر خاك شوم بر سر کوی3
 شود معلوم / که زمین جاي آرمیدن نیست) در سیر دایمی چرخ می4

 است؟ متفاوتها مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه
 ) بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق / خواهی که زلف یارکشی ترك هوش کن1
 از هر دو جهان شد) نمانده عقل و عشقت المکان شد / وجودت برتر 2
 ) پرستش به مستی است در کیش مهر / برون اند زین جرگه هشیارها3
 کشد رقمی) قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق / چو شبنمی است که بر بحر می4

 ها آمده است به جز ........ .ي گزینهمفهوم عبارت امام سجاد (ع) در همه
 »آورمي عفاف و عصمت چاك زند به درگاه تو پناه میسازد و پردههاي بلند را پست از لجاج شهوت که همت«
 زر و سر جمله به یکبار دهید ،ست ز شهوت که تو را پرده کشد / جامه و تن) عنکبوتی1
 نامی نیندوخته) هوا و هوس خرمنش سوخته / جوي نیک2
 د مرا) عاشق و مستم و رسوایی خویشم هوس است / هر چه خواهم که کنم هیچ مگویی3
 ) اگر رخش هوس این گونه رانی / به رسوایی کشد کار تو دانی4
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 دقیقه 20زمان پیشنهادي:   عربی

 ):26-33عیّن األصحّ و األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو التعریب أو المفهوم ( 

 »بعض الحیوانات تحبّ المناظر الطبیعیّۀ الجمیلۀ و بعضها ذات شعور أقوي من اإلنسان!«
 هاي طبیعی زیبا را دوست دارند و بعضی شان احساسی قوي تر از انسان دارند!از حیوانات منظره) برخی 1
 تر از انسان است!شان قوي) بعضی از موجودات مناظر زیباي طبیعت را دوست دارند و برخی دیگرشان احساس2
 ها دارند!اسی نیرومندتر از انسانها احس) برخی از جانداران زیبایی مناظر طبیعت را دوست دارند و بعضی از آن3
 ها هستند!تر از انسانها داراي حواسی قويهاي طبیعی زیبا را دوست دارند و برخی از آن) بعضی از حیوانات منظره4

 »:إن اردتِ أن تکونی من کرام النّاس فأحبِبی النّاس و التفخري بنفسکِ عبثاً!«
 وي، مردم را دوست بدار و بیهوده فخر فروشی نکن!اي که از مردم کریم محسوب ش) اگر خواسته1
 خواهی که از مردم کریم باشی مردم را دوست بدار و بیهوده فخر فروشی نکن!) اگر می2
 ) هرگاه اراده کردي که از مردمان کریم باشی مردم را دوست بدار و بیهوده فخرفروشی نکن!3
 م را دوست بداري و بیهوده فخرفروشی نکنی!خواهی که از مردمان کریم شوي باید مرد) وقتی می4

 »أال تنظرون أنّ أوضاع مظلومی العالم غیر مناسبۀ؟ فلتُغیَّر بأیدي األمم المسلمۀ«
 هاي مسلمان تغییر دهیم!اید که اوضاع مظلومان جهان نامناسب است؟ پس باید آنها را با دست امت) آیا ندیده1
 هاي مسلمان تغییر داده شود!هاي امتعالم نامناسب است؟ باید با دست بینید که اوضاع ستمدیدگان) آیا نمی2
 مسلمان آن را عوض کند! هاي امت) آیا نگاه نمی کنید که شرایط مظلومان دنیا نامناسب است؟ باید دست3
 د!هاي اسالمی دچار تغییر شو) آیا اوضاع نامناسبِ مظلومان جهان را  نمی بینید؟ پس باید با دست امّت4

 عیّن الصحیح:
 هایی که در آن جوان وجود دارد، اتفاق خواهد افتاد!ي خانوادهسخت نگیر، این حادثه براي همه» : هوّن علیک، هذه حادثۀ سوف تقع لکلّ اسرة فیها شابّ!) «1

 اش تبریک بگویند!بود پس آمدند تا به سازندهتشر شدهدر میان مردم خبر تأسیس مسجدي من»: کان خبر تأسیس مسجد إنتشر بین الناس فجاؤوا لیهنّئوا بانیه!) «2
 دیده نشوید!مواظب باشید که اموالتان را به باطل تلف نکنید تا زیان» : إحذروا أن ال اُتلفت أموالکم بالباطل حتّی التصبحوا خاسرین!) «3
 روز ما باید به جاي دوري کوچ کنیم که کسی را نشناسیم!بعد از چند » : بعد بضعۀ أیّام علینا أن نرحل إلی مکان بعید الیعرفنا أحد!) «4

 :الخطأعیّن 
 اند،خویش چشیده) هؤالء عظماء تجرّعوا آالما کثیرة فی حیاتهم، : اینان بزرگانی هستند که دردهاي بسیاري را در زندگی 1
 کنیم، تسلیم نشدند،هاي روزگار که بیشتر ما در مقابلشان سرخم می) و لم یستسلموا أمام صعوبات الدهر الّتی ننحنی أکثرنا أمامها : و در مقابل سختی2
: زیرا آنان معتقدند که کسی که امروز شکیبایی می3  شود،کند فردا پیروز می) ألنّهم کانوا یعتقدون أنّ الّذي یصبر الیوم یظفر غداً
 آنان را الگویی براي خودمان قرار دهیم و چراغی براي مسیرمان بگیریم! ) فعلینا أن نجعلهم اسوة ألنفسنا و نتّخذهم سراجاً لطریقنا: پس ما باید4

 ؟»اهللا اهللا فی القرآن، الیسبقْکم بالعمل به غیرکم«عیّن الصحیح عن مفهوم کالم اإلمام علیّ (ع): 
 علی المسلمین أن یسبقوا العالمین فی قراءة القرآن !) 1
 و غیر المسلمین!العمل بالقرآن الکریم واجبٌ علی المسلمین ) 2
 ) علی المسلمین أن یسبقوا فی العمل بالقرآن علی اآلخرین!3
 النّاس کلّهم یتنافسون فی العمل بالقرآن الکریم!) 4

 »:شوند!در برخی از مناطق محروم کودکان به کار کردن براي دیگران وادار می«
 ) فی بعض المناطق محرومۀ یُلجأ األطفال إلی الخدمۀ لآلخرین!1
 فی بعض المناطق المحروم األطفال یُلجأ إلی خدمۀ لآلخرون!) 2
 ) فی بعض المناطق المحرومۀ األطفال یلجؤون إلی الخدمۀ لآلخرین!3
 ) فی بعض مناطق محرومۀ یُلجؤون األطفال إلی الخدمۀ اآلخرین!4

 : الخطأعیّن 
 انجام دهند: جمیع موظّفی هذه الشرکۀ یجتهدون أن یعملوا عملهم بأحسن شکلٍ. کنند که کار خود را به بهترین شکلتمامی کارمندان این شرکت تالش می) 1
 ) هنرمندان باید به مشکالت اجتماعی پیرامون خودشان اهتمام بورزند: أهل الفنّ لیهتمّوا بالمشاکل اإلجتماعیّۀ حولهم!2
 الیحبّون أن یبیعوا منتـجاتهم الوطنیّۀ!) برخی فروشندگان دوست ندارند کاالهاي ملّی خود را بفروشند: بعض البائعین 3
 تواند نیکوکاران را در آخرت خوشحال کند: الجزاء یقدر أن یسرّ المحسن فی االُخري إالّ رضی اهللا!) هیچ پاداشی مانند رضایت خداوند نمی4
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 ) بما یناسب النّصّ:34-42إقرأ النص التالی بدقّۀٍ ثمّ أجب عن األسئلۀ ( 
تقـدّم  إن إدیسون یکون من أبرز العظماء و المخترعین الّذي کان یعیش فی البالد الغربیّۀ و له أکثر من ألف إختراع صناعی کلّ واحد منها سـبّب«

ال المّـه: العلم و کیفیّۀ الحیاة. عندما کان فی السابعۀ من عمره عجزت اسرته من دفع مخارجه الدراسیّۀ فمنعه مدیر مدرسته من الحضور فیها و قـ
 لکنّه ما ترك الدراسۀ و قبلت امّه مسؤولیّۀ تعلیمه. حینئذ إشتغل ببیع الفواکه و إستمرّ عمله سنین کثیرة.» . جدّاً احمقولدك «

 مسؤوال فی إحدي القطارات و قدر علی شراء آلۀ طباعۀ (چاپ) و کتب صـحیفۀ أصبحإن إدیسون کان اصیب بحادثۀ فصار ثقیل السمع.عندما کَبُر 
 اسبوعیّۀ و نشرها فی القطار.

إختراعات کثیرة لإلجتماعات البشریّۀ منهـا : الطاقـۀ  یقدّمکان إدیسون أول من صنع مختبراً لألبحاث الصناعیّۀ و بعد محاوالته الکثیرة إستطاع أن 
 »راعاته عند المعاصرین.الکهربائیّۀ و المصباح الکهربائیّ و آلۀ السینما و المسجّل الموسیقی... . األولی تکون أشهر إخت

 لماذا أخرج المدیر إدیسون من المدرسۀ؟
 ) ألنّه کان یعیش فی اسرة فقیرة التقدر أن تدفع مخارج الدراسیّۀ!2 ) ألنّه کان اصیب بمرض ثقل السمع و ال یقدر أن یتعلّم شیئاً!1
 ألنّه مشغول بالعمل و الدراسۀ معاً و الیمکن له النجاح فی الدراسۀ!) 4 ) ألنّه کان أحمق فی أیّام طفولیّته و ال یدرك ما یدرّسه المعلّمون!3

 عیّن الصحیح:
 ببیع الفواکه حتّی یقدر أدیسون أن یواصله دراسته!» إدیسون«) إشتغلت امّ 1
 ) عندما مضت سبع سنوات من عمر إدیسون أصاب بحادثۀ فصار ثقیل السمع!2
 مسؤولیّۀ تعلیمه! ) أمّ ادیسون کانت أوّل معلّمته الّتی قبل3
 ) إدیسون بعد إخراجه من المدرسۀ کان یشتغل بالدراسۀ و العمل معاً!4

 ما هو أشهر إختراع إدیسون عندنا؟
 ) آلۀ السینما4 ) المسجّل الموسیقی3 ) المصباح الکهربائی2ّ ) الطاقۀ الکهربائی1

 عن إدیسون؟ الخطأما هو 
 ) إختراعاته أکثر من الف إختراع و اکثرها تکون إختراعات صناعیّۀ!2 رها فی القطار!) إدیسون أوّل من کتب صحیفۀ اسبوعیّۀ و نش1
 ) إختراعات إدیسون غیّر مسیر البشر فی مجال الصناعۀ و کیفیّۀ الحیاة!4 ) یحسبه مدیره تلمیذا أحمق و لکنّ الحقیقۀ کانت غیر ذلک!3

 »عی کلّ واحد منها سبّب تقدّم العلم و کیفیّۀ الحیاةله أکثر من ألف إختراع صنا«عن تشکیل عبارة:  الخطأعیّن 
 ) سَبَّب ، کیفیّۀَ ، الحیاة4ِ ) ألفٍ ، تَقَدُّمَ، العلم3َ ) لَهُ ، مِنْ ، سَبَّب2َ ) أکثرُ ، واحدٍ ، الحیاة1ِ

 »إن ادیسون یکون من أبرز العظماء و المخترعین الّذي کان یعیش فی البالد الغربیّۀ«عن تشکیل عبارة:  الخطأعیّن 
) کانَ، البالدِ، الغربیۀِ 4 ) إنَّ، یعیشُ، البالدِ 3 المُخترَعینَ  ) أبرزَ، العظماءِ،2 ) إدیسونَ، یَکونُ، مِن 1

 »أحمق«ما هو الصحیح عن اإلعراب و التحلیل الصرفی: 
 ) مفرد، مذکّر، مشتق، منصرف / صفۀ و مرفوع2 ) اسم، مفرد، مذکّر، جامد، نکرة / خبر و مرفوع 1
) مذکّر، مشتق، ممنوع من الصرف، معرفۀ / صفۀ و مرفوع 4 ) مفرد، مشتق و صفۀ مشبّهۀ، ممنوع من الصرف / خبر و مرفوع 3

 »أصبح«ما هو الصحیح عن اإلعراب و التحلیل الصرفی: 
 المستتر» هو«فعل ماض ، للغائب ، مجرد ثالثی ، مبنی / فعل من األفعال ناقصه و فاعله ) 1
 ) فعل ماض ، للغائب ، مزید ثالثی ، معرب / خبر و مرفوع محالً 2
 المستتر» أنا«) فعل مضارع ، للمتکلم وحده ، معرب ، مجرد ثالثی / فعل من األفعال الناقصۀ و اسمه 3
 المستتر» هو«، مزید ثالثی من باب إفعال ، مبنی / فعل من النواسخ و اسمه ) فعل ماض ، للغائب 4

 »یقدّم«ما هو الصحیح عن اإلعراب و التحلیل الصرفی: 
 المستتر» هو«) فعل مضارع ، للغائب ، مزید ثالثی من باب تفعیل ، معرب / فعل منصوب بالفتحۀ و فاعله 1
 ، الزم / فعل و فاعله ضمیر مستتر ) فعل مضارع ، مزید ثالثی ، مبنی للمعلوم2
 ، مبنی للمجهول / فعل مضارع منصوب و نائب فاعله ضمیر مستتر» تقدّم«) فعل مضارع ، مزید ثالثی من مصدر 3
 »إختراعات«) فعل مضارع ، للغائب ، مزید ثالثی بزیادة حرف واحد ، مبنی للمجهول / فعل و نائب فاعله 4

 ب الفرعیّ :فیها اإلعرا ماجاءعیّن عبارة 
 ) علینا أن نساعد المساکین حتّی یحصلوا علی آمالهم!2 ) من فوائد األشجار توفیر الطعام لإلنسان و تنقیۀ الجوّ!1
 ) زکریّا الرازيّ قد بدأ بدراساته الطبیّۀ فی األربعین من عمره!4 ) طالب العلم الیحاکی اآلخرین و یعتمد علی نفسه!3
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 التقدیري:عیّن ما جاء فیها اإلعراب 
 ) أعوذ باهللا من المعاصی الکبیرة الّتی تحرمنی من رحمۀ اهللا!2 ) إنّ هادي الناس إلی المعروف لیعمل نفسه به قبلهم!1
 ) إذا رأیت صدیقک فی طریق الباطل فعلیک أن تنصحه!4 ) إغتنم ثوانی عمرك فإن مَضی فلن ترجع!3

 ..........!»تلکَ مدرسۀُ « عیّن الصحیح للفراغ: 
 ) المهاجرون4 ) سعید3ٍ ) کبیرة2ٌ ) فاطمۀ1ٍ

 »أ ما رأیتَ جمال طلوع الشمس و غروبها و حرکات البدر بین النجوم و داخل الغیوم؟«کم مضافاً إلیه جاء فی عبارة 
 ) سبعۀ4 ) ستّۀ3 ) خمسۀ2 ) اربعۀ1

 فیها النعت جملۀ: ماجاءايّ عبارة 
 ) إن تقرض اهللا قرضاً حسناً یُضاعفه لکم!2 العالم من الظلمات إلی النّور!) کأنّ الشمس و القمر مصباحان تخرجان 1
 ) إحذر عن ثروة وراءها لعنۀ النّاس!4  ) ما صادَ الصیاد ظبیاً یعشق الجمال!3

 »إن ............... الیوم، ................ غداً!« للفراغین إلیجاد اسلوب الشرط؟  الخطأماهو 
 ) یساعدنَنا ، نُساعدْهن2ّ  عدْ کم) تُساعدونی ، اُسا1
 ) تساعدي محتاجاً ، یساعدْك4ِ  ) تساعدون الفقراء ، یُساعدْ کم اهللا3

 فی المبنی للمجهول : الخطأعیّن 
 اُحرقَت بیت کان اللصّ فیه! ←) أحرقَ الناس بیتاً کان اللصّ فیه 1
 فی القیامۀ! ترفع درجات الصالحین ←) یرفع اهللا درجات الصالحین فی القیامۀ 2
 الراحمون یُرحمون! ←) الراحمون یرحمهم الرحمان 3
 زُیّنت السماء الدنیا بمصابیح! ←) زیَّنّا السماء الدنیا بمصابیح 4

 العاملۀ :» ال«عیّن عبارة جاء فیها 
 ) ال احبّ أن یجدنی ربِّی عند المعصیۀ!2 ) ال سعادة لمن یطلبها فی المال الحرام!1
 ) الیبطل المؤمن صدقاته بالمنّ و األذي!4 الراحۀ إالّ من صبر علی المصاعب!) ال یذوق طعم 3
 

 دقیقه 71زمان پیشنهادي:  دین و زندگی

 ي شریفه است؟، معلول پیام کدام آیه»تواند مخلوقات را ببرد یا نگه داردخداي تعالی اگر بخواهد می«این که 
) ما ذلک اهللا بعزیز4 ) ان یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید3 اهللا هو الغنی الحمید) 2 ) یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا1

 اند، زیرا ...........پیامبر اکرم (ص)، منع تفکر را براي ........... بیان فرموده
 کند.خداوند حقیقت نامحدودي است که ذهن ما به آن احاطه پیدا نمی -) ذات خداوند 1
 گنجد.چنان نامحدود و عظیم است که در ظرف ذهن ما نمیلهی، آنصفات ا -) صفات خداوند 2
 پذیر است. تفکر در چیستی خداوند تنها براي عالمان دین امکان -) ذات خداوند 3
ي شناخت هر چیزي احاطه و دسترسی به آن است.الزمه -) صفات خداوند 4

 ایم که ...........شوند، با این کالم خداوند همراه شدهبه سبب او پیدا و آشکار میگیرند و هرگاه بگوییم تمام موجودات، وجود خود را از خدا می
) اهللا هو الغنی الحمید2  ) الحمدهللا المتجلی لخلقه بخلقه1
) ما رأیت شیئا اال و رایت اهللا قبله و بعده و معه4  ) اهللا نور السماوات و االرض3

هو الّذي یسَیِّرکم فی البرّ والبحر حتّى إذا کنتم فی الفلک وجرین بهم برِیح طَیِّبَۀٍ وَفَرِحوا بهَا جَاءتهَا رِیـحٌ عَاصـِف «ي ي شریفهبا تفکر در آیه
، کـدام مفهـوم »نریالموج من کلّ مکان وظنّوا أَنّهم أحیط بهم دَعَوا اللّه مُخلصینَ لَه الدِّین لَئِن أنجَیتَنا مِن هَذِه لَنَکُـوننَّ مـنَ الشـَّاکِوجاءهمُ 
 ؟است نادرستبرداشتی 

 ي شکرگزاري او) خواندن خداوند از روي اخالص عقیده و وعده2 ) توکل بر خداوند در هنگام سختی، بازتاب فطرت خداجو1
) منت خداوند به جهت اعطاي نعمت سیر در دریا و خشکی4 ) کسب ایمان و باور قلبی به خداوند در لحظات حساس و خطر3

 ایم.رسیده و .......... کنیم، به ترتیب به درك مفهوم آیات ..........بخشی و فرمانروایی صحبت مییکتایی خداوند در هستی وقتی از
 »و هو الواحد القهار« -» قل اهللا خالق کل شیء) «2 »و ال یشرك فی حکمه احدا« -» قل هو اهللا احد) «1
»ما لهم من دونه من ولی« -» قل اهللا خالق کل شیء) «4 »واحدااال لیعبدوا الها « -» قل هو اهللا احد) «3
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 ، در تقابل معنایی با کدام یک از عقاید زیر است؟»افرایتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون«ي ي شریفهآیه
 ) واگذاري بخشی از حق تصرف خداوند به غیر2 هاي متعدد) به وجود آمدن جهان از اصل1
) وجود خدایان متعدد و چند مبدأ براي جهان4 مخلوقات از خداوند، در تدبیر امور ) استقالل3

  گردد.مفهوم می ي ..........ي شریفهاوست از آیه مالکیت خداوند بر جهان هستی که بازتاب ..........
 هللا ما فی السماوات و ما فی االرض و الی اهللا ترجع االمورو  -) والیت 2 و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض و الی اهللا ترجع االمور -) خالقیت 1
ما لهم من دونه من ولی و ال یشرك فی حکمه احدا -) والیت 4 ما لهم من دونه من ولی و ال یشرك فی حکمه احدا -) خالقیت 3

و با اعتقاد به تنها مبدأ آفرینش بودن خداوند توحید در  ایم اعتراف کرده  گاه و پشتیبان جهان خداست به توحید در  ..........اگر بگوییم تنها تکیه
 اي بر مورد .......... است.، تأکید دوباره»تنها پرورش دهنده همه مخلوقات است«که خداوند ایم و اینبیان کرده  ..........

 دوم -اصل توحید  -والیت ) 4 دوم -خالقیت  –) ربوبیت 3 نخست -خالقیت  –) ربوبیت 2 نخست -اصل توحید  -) والیت 1

 اش سرسپردگی و بندگی او خواهد بود؟ي شریفه بیانگر این موضوع است که هرگاه خداوند را تنها پروردگار جهان بدانیم، نتیجهکدام آیه
اجتنبوا الطاغوتان اعبدوا اهللا و ) 4 ایاك نعبد و ایاك نستعین) 3 ان اهللا ربی و ربکم فاعبدوه) 2 الحمد هللا رب العالمین) 1

 .باشدمی .......... است که همان توحید آویز محکم الهی ..........ي تمسک به دستبر اساس آیات قرآن کریم، الزمه
 در عقیده -) واگذاري امور به پروردگار جهانیان 2 عملی -) واگذاري امور به پروردگار جهانیان 1
 در عقیده -) تسلیم بودن در برابر خداوند و نیکویی 4 ملیع -) تسلیم بودن در برابر خداوند و نیکویی 3

 اشاره کرد. توان به ..........است که از دیگر نتایج آن می توازن و تعادل رسیدن روابط فرهنگی و مناسبات اقتصادي، از نتایج توحید عبادت در بعد ..........به 
 حاکم نشدن ستمگران بر مردم -) فردي 2 تنظیم و کنترل غرایز و امیال -) فردي 1
 حاکم نشدن ستمگران بر مردم -) اجتماعی 4 تنظیم و کنترل غرایز و امیال -) اجتماعی 3

 ي .......... مشاهده و درك کنیم.ي شریفهتوانیم در آیهپرستی را به ما ارائه نمود که یکی از این معیارها را میقرآن کریم معیار ثابت شرك و بت
 …) واتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهللا و المسیح ابن مریم2 بی و ربکم فاعبدوه هذا صراط المستقیم) ان اهللا ر1
 ) و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض و الی اهللا ترجع االمور4 ) ما لهم من دونه من ولی و ال یشرك فی حکمه احدا3

 باشد.ي مفهوم این آیه میزبان حال کسانی است که ........ و عبارت ........ بیان کننده» ب السَّعیرولو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحا«عبارت 
 گوش فرا ندهد زیانکار خواهد بود هر کس عقل خود را به کار نگیرد و به سخنان امامان و پیامبران –اند ) از عقل پیروي کرده1
 انسان همواره بر سر دو راهی بندگی خدا و بندگی هواي نفس و شیطان قرار دارد و زندگی صحنه انتخاب یکی از آن دو راه است. –اند ي کرده) از عقل پیرو2
 هر کس عقل خود را به کار نگیرد و به سخنان امامان و پیامبران گوش فرا ندهد زیانکار خواهد بود. –اند ) دل به هواي نفس سپرده3
 انسان همواره بر سر دو راهی بندگی خدا و بندگی هواي نفس و شیطان قرار دارد و زندگی صحنه انتخاب یکی از آن دو راه است. –اند رده) دل به هواي نفس سپ4

 افزایش معرفت که از ............... اخالص است سبب می شود که ............ 
 هاي آگاهانه بگیرد.انسان تصمیم –ثمرات  )2 ي انسان براي پرستش و بندگی افزایش یابد.انگیزه –) ثمرات 1
 هاي آگاهانه بگیرد.انسان تصمیم –هاي رسیدن به ) راه4 ي انسان براي پرستش و بندگی افزایش یابد.انگیزه –هاي رسیدن به ) راه3

به عنوان .......... اخالص بوده وکدام مورد  ..........دربرگیرنده » الیستوي اصحاب النّار و اصحاب الجنّه اصحاب الجنّه هم الفائزون«ي ي مبارکهآیه
  ؟نیستاز ثمرات وصف ناپذیر اخالص 

 قدرت تصرف در طبیعت –اثر  –) انجام عمل صالح 2 احساس لذت واقعی از زندگی خود –علت  –یاد روز حساب  )1
 نیازي انسان از دیگرانبی –اثر  –) یاد روز حساب 4 داشتن حیات معنوي –علت  –انجام عمل صالح ) 3

 از نظر مفهوم کدام آیه در رابطه با اخالص با سایر آیات تفاوت دارد؟
 »الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا) «2   »و اقم الصلوه لذکري) «1
 »نا المخلصینکذلک لنصرف عنه السوءَ والفحشا انه من عباد) «4 »و لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السَّعیر) «3

 باشد؟هاي زیر میي ........... بوده و متصف شدن به صفات الهی معلول کدام یک از گزینهمعلول آیه» ي مسیرنشان دادن ادامه«
 هاي عالی بندگیپیمودن راه –» الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا) «1
 و فعلی داشتن حسن فاعلی –» الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا) «2
 هاي عالی بندگیپیمودن راه –» و لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السَّعیر) «3
 داشتن حسن فاعلی و فعلی      –» و لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السَّعیر) «4
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ي ي مبارکـهبـا دقـت در آیـه» کار و فعالیت کنـیم؟اگر جهان پر از هرج و مرج بود آیا می توانستیم با اطمینان خاطر «اگرچنین سوال شود که 
 ............. جان خود را سیراب کرده و با پاسخ منفی به آن به آرامش خواهیم رسید.

 »قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر لنفسه) «2 »ان اهللا یمسک السماوات و االرض ان تزوال و لئن زالتا) «1
 »اهللا الذي سخرلکم البحر لتجري الفلک فیه بامره) «4 .....»امراً هو الذي یحیی و یمیت فاذا قضی ) «3

را ي ............. آیـهمفهوم » ي بین قدرت اختیار انسان و نظام جهان را سامان داده استتر رابطهخداوند با زیبایی هرچه تمام«گوییم جا که میآن
  وهر چقدر علم انسان بیشتر شود دایره اختیار او ............ ایمانیس جان خود کرده

 .شودمحدود می –» اهللا الذي سخرلکم البحر لتجري الفلک فیه بامره« )1
 .شودمحدود می – »قدجاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه« )2
 .شودوسیع می –» اهللا الذي سخرلکم البحر لتجري الفلک فیه بامره« )3
 .شودوسیع می – »جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه قد« )4

باشد.هاي کمال ............ میمندي ازقدرت اختیار براي فتح قلهساز بهرهخواهند و زمینههاي خود میام گروه اختیار را براي ارضاي میل و هوسکد
 درك صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت –) اعتقاد به اختیار مطلق 1
 شناخت جایگاه خود در نظام هستی –) اعتقاد به اختیار مطلق 2
 اعتقاد به خداوند حکیم          –) اعتقاد به جبر مطلق 3
 اعتقاد به اختیار مطلق –) اعتقاد به جبر مطلق 4

............ منظور این است که»برماز قضاي الهی به قدر الهی پناه می«جا که حضرت علی (ع) فرمود: آن

باشند.کردهاحاطهرامتفاوت،انسانقدرهايوقضا)2 قضا و قدر با اختیار انسان ناسازگار است.)1
 شود.قضا و قدر واعتقاد به آن باعث خودباوري و احساس هویت می)4 قضا و قدر چیزي وراي قانونمندي و نظم است. )3

 ایم؟ فهم پیام کدام آیه را اعالم کرده» ي الهی استهاي جهان به حکم و ارادهپدیده«اگر بگوییم 
 »انا کل شی خلقناه بقدر) «1
 »هو الذي یحیی و یمیت فاذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون) «2
 »اهللا الذي سخرلکم البحر لتجري الفلک فیه بامره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون) «3
 »قمر و ال اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحونال الشمس ینبغی لها ان تدرك ال) «4

آید و آیه ........ بیانگر امتحان ایمان حقیقی از ایمان زبانی است. از مفهوم کدام آیه بدست می» آشکار نبودن نزدیک شدن به هالکت«
»من عطا ربک کلّا نُمدّ هوالء و هوال« -» ال یُحسبنَّ الذین کفروا و انّما نملی لهم خیر النفسهم) «1
 »کلّا نُمدّ هوالء و هوال من عطا ربک« -...» والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجُهم ) «2
 ...»اَحَسَب الناسُ اَن یترکوا ان یقولوا آمنا « – »ال یُحسبنَّ الذین کفروا و انّما نملی لهم خیر النفسهم) «3
 »اَن یترکوا ان یقولوا آمنا... اَحَسَب الناسُ« -» والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجُهم...) «4

 شود؟دارد که شامل همه انسانها میکدام آیه سنتی را بیان می
 »کال نمد هوالء و هوالء من عطا ربک) «1
 »قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف عاقبه المکذبین) «2
 »الیحسبن الذین کفروا انّما نملی لهم خیر النفسهم) «3
 »ان اهللا لمع المحسنین الذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا و«) 4

من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت باآلجال و من یعیش باالحسـان اکثـر «فرماید: کدام آیه هم مفهوم با این حدیث امام صادق (ع) است که می
؟»من یعیش باالعمار

 »  فتنوناَحَسَبَ الناسُ اَن یَترکوا ان یقولوا آمنّا و هم الی) «1
 »ه فال یجري الّا مثلها و هم ال یظلمونبالسّیئه فله عشر امثالها و من جاء بالحسنمن جاء ) «2
 »وال یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر النفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثماً) «3
 »ولو انّ اهل القري آمنوا واتّقوا لَفَتَحنا علیهم برکات مِنَ السماء و االرض) «4
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دقیقه 20زمان پیشنهادي:   زبان انگلیسی

Let me, please, ……… this heavy box, you can’t move it by yourself. 
1) to help you to lift  2) to help you lift  3) help you lifting 4) help you lift

Holland is the world’s largest cheese producer ……… more than three million tons of every year. 
1) which make 2) made 3) is making 4) making  

Today, computers can be made ……… to fit into a wrist watch and be powered from a watch battery.
1) so small 2) too small 3) such a small one 4) small enough

Which sentence is grammatically wrong?
1) I bought myself a dictionary as I felt I couldn’t keep borrowing Peter’s. 
2) Avoiding salt and fatty foods can help you to bring down your blood pressure. 
3) A program is a collection of information stored together in a computer under a particular name. 
4) This box is too heavy for even the three of us to move it. 
In order to answer the needs of everyone in our company, our plans need to be ……… . 
1)  straight  2) natural 3) encouraging 4) flexible 

Generally, there are four main factors that are responsible for the ……… of climate that occurs around the world. 
1)  subject 2) region 3) variety 4) mission 

The possible effects of global warming are an increased number of human deaths, ……… of groups of animals and 
plants, and a dangerous ……… in sea levels. 
1)  imagination – excess 2) pollution – raise 3) extinction – rise 4) organization – aspect

Some children are very ……… . They break everything they get hands on. 
1)  destructive 2) efficient 3) confident 4)  distractive

If you want to be informed of what the ……... for getting the passport is, you can search for it on the Net. 
1)  preparation 2) production 3) procedure 4) projection 

Ronaldo had the ……… of a football player concentrating on the ball to kick, but I wonder why he suddenly started to 
run. 
1)  stance 2) effect 3) mood 4) humor 

You must read this article carefully and ……… its meaning. 
1)  bother 2) digest 3) suffer 4) increase 

People who want to lose weight should have a diet consisting ……… of vegetables and low – fat food. 
1)  immediately 2) mainly 3) silently 4) quietly 

Cloze Test: 
You are made of 73 percent water. You have 206 bones. There are more sweat glands in your feet than in 
any other part of your body. There are about 60 ...(88)... in your face; you use 20 of them to laugh but 40 to 
frown. Your heart beats over 100,000 times each day. You really are ...(89) ...! 
The human body is a complex machine. From the day we are born our bodies grow and ...(90)... in response 
to our environment, diet, and habits. The body has many different organ systems and parts that work 
together to …(91)... us to breathe, move, see, talk, and digest food all at the same time. Most of the time we 
are unaware of what is happening in our bodies; usually it is only ….(92)…. we get sick or feel pain that we 
notice. 

 
1)  vessels 2) muscles 3) joints 4) cells 

 
1)  flexible 2) wonderful 3) hardworking 4) single 

 
1)  change 2) increase 3) influence 4) continue 

 
1)  require 2) complete 3) improve 4) allow 
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1)  since 2) because 3) whether 4) when 

Reading 1: 
“How do you overcome stage fright?” I’m often asked that question when someone finds out I am a 
presentation skills coach. The key is not to try to end these fears, but to control them. Here are a couple of 
methods. 
Practice aloud. To be in control when speaking to an audience of 10 or 1000, practicing aloud is important. 
It helps control the unknown; you know how long you take for your presentation because you timed the 
speech. You will have less fear of failure because you have successfully gotten through the speech in 
practice sessions. How many times should you practice? My comfort level is three times. Any more 
frequently than three time, I am in danger of getting tired of the material before I face my audience.  
The second method to control stage fright is to arrive early to check the room where you will be speaking. 
Check the physical aspects including sound, temperature, design of the room, number of seats, and 
lighting. Sit in the back of the room to see what the audience sees at the greatest distance from the 
speaker. Do a sound check. Walk around the room and become familiar with the space and feel of the room. 
Talk to the people who arrive early. All of these will relax you and help you feel comfortable with your 
surroundings. 

This passage is mainly written to …….. . 
1)  describe 2) advise 3) compare 4) warn 

The writer prefers to practice his speech no more than three times because ……… . 
1) it is a waste of time and energy  2) it makes him physically tired 
3) he may get bored with his own speech 4) he may arrive late for the presentation 

Which of the following questions dose NOT the passage answer?  
1)  How many times to practice? 2) What dose the writer do? 
3)  What to check in the room? 4) Where to sit during to speech? 

Which one is NOT one of the physical aspects of the room according to the writer? 
1)  Temperature 2) Sound 3) Design of the room 4) Lightness of seats 

Reading 2: 
Our growing need for food, goods and energy has had many harmful effects on the environment. Gases 
which are produced by cars, power stations and factories cause acid rain which kills trees and fish and 
damages buildings. If we use more environmentally – friendly forms of transport (those which don’t 
damage environment), we can reduce this form of pollution. 
A layer of carbon dioxide and other gases traps heat and keeps the Earth at the right temperature. This is 
called the greenhouse effect. But when we burn fossil fuels like coal, oil, and gasoline, we produce too 
much carbon dioxide, which causes the temperature of the Earth to rise little by little. This global warming
can then cause changes in climate. 
A layer of gas which is called ozone protects the Earth from harmful ultraviolet rays of the sun (these rays 
are lines of light that cause our skin to become darker). Certain chemicals which are used in factories such 
as CFCs, have caused a hole to develop in the ozone layer. Too many ultraviolet rays can damage plants 
and sea life, and increase the risk of skin cancer. 

Most of the energy we use to heat and light buildings, run machines, etc. is made of burning fossil fuels. We 
will finally run out of these fuels, so we need to use other sources of energy such as wind and solar energy, 
that are renewable and don’t pollute the air. We should also try to save energy.

According to the passage, fossil fuels ……… .
1)  decrease the amount of carbon dioxide in the atmosphere 
2) are the main source of pollution in the environment  
3)  should take the place of wind and solar energy 
4) protect the ozone layer from harmful ultraviolet rays 
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We understand from the passage that ……… . 
1)  global warming happens suddenly 
2) using environmentally – friendly forms of transport increases pollution 
3)  certain amount of carbon dioxide is necessary for the Earth 
4) global warming doesn’t change the climate
According to the passage, which of the following statements is False? 
1)  Burning fossil fuels causes acid rain. 
2) The ozone layer damages plants and sea life. 
3) CFCs are harmful for the ozone layer. 
4) Wind and solar energy are renewable sources of energy. 

We can imply that …….. .
1) the ozone layer is a protective layer around the Earth. 
2) carbon dioxide causes the Earth to warm. 
3) we can help control global warming by using public transportation. 
4) scientists think that there will be a rise in sea levels. 
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 دقیقه 93زمان پیشنهادي: حساب دیفرانسیل و انتگرال

xبا فرض.101 /2 xرقم سوم بسط اعشاري 46
 کدام است؟ 1

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
yنمودار تابع (a,b)يدر بازه.102 x | x |2 yتر از خطپایین 1 x bباشد. حداکثرمی 1 a کدام است؟ 

1 (1
2  2 (1 3 (3

2  4 (2 

103.a وb دو عدد گویا و تساويa b3 2 2  aبرقرار است. کدام گزینه یک بازه متقارن به مرکز 2
 باشد؟می bو شعاع

1(( , )0 2 2(( , )2 0 3(( , )11 4(( , )2 2

|ي اختالف سوپریمم و انیفیمم مجموعه جواب نامعادله.104 x |(x x)21 2  چقدر است؟ 0
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

nبه ازاي .105 M ي ي نقاط نظیر دنبالهفاصلهn n2 اسـت.  2/0تـر از کم ،ي همگرایـی خـوداز نقطـه 9
 کدام است؟ Mترین مقدار طبیعیکوچک

1 (22 2 (23 3 (24 4 (25

ncotnي دنباله.106 n
1

 به چه عددي همگراست؟ 1

1(1   2(1 3( 4(

nnبا فرض naيدنباله.107 n
aa a1 a1و 3  چگونه است؟ 1

-2) نزولی و همگرا به 4 ) نزولی و همگرا به صفر3 3) صعودي و همگرا به 2 2) صعودي و همگرا به 1

nبا فرض naي تمام جمالت دنباله.108
na n( bاند. حداقلواقع [a,b)يدر بازه 45( a کدام است؟ 

1 (a a3 1  2(a a5 1 3(a3 4(a4
naي دنباله.109 n(log(n ) logn)2 به چه عددي همگراست؟ 

loge2 4(loge)3 1) 2 ) صفر1
 ي زیر (در صورت تشکیل شدن) الزاماً واگراست؟واگرا باشد کدام دنباله nbهمگرا و naي اگر دنباله.110

1 (n
n

a
b1  2(n

n
b
a1 3(n nb ( a )1 4(n na ( b )1

ــد .111 ــرض کنی f(x)ف a x x2  وn
ncosna n ــه 2 ــدارباشــد. ب ــدام مق ــهaازاي ک nfيدنبال (a ) 

 همگراست؟
1 (1 2 (2

5  3(1
2 4(2

3

g(x)به صورت زیر است. اگر f(x)نمودار تابع.112 tan x
1 )fباشد حد راست تابع 1 g (x))2 در نقطهx 0 

 تر است؟از حد چپ آن در این نقطه چقدر بیش
1 (5  
2 (4  
3 (3 
4 (2

حاصل .113
x

cos x cosxlim
x x2 40
 کدام است؟ 2

1 (5
4  2(5

2 3(7
4 4(7

2 
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حاصل .114
x
lim x(x x x )21 2  برابر است با: 3

-1) 4 -2) 3 2) 2 ) صفر1

xاگر .115 x Q
f(x)

x x Q2
yتابع ،باشد 2 (x )f(x)2  در چند نقطه حد دارد؟ 4

) چهار4 ) سه3 دو) 2 ) یک1

اگر .116
x
lim x(f(x) x)

0
باشد حاصل  2

x
lim f ( )x x

1  کدام است؟ 2

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

f(x)تابع .117 (x ax b)cos
x x

2
2
حد دارد. حاصل در 1

x
alim x2  کدام است؟ 1

-2) 4 -1) 3 ) صفر2 1) 1

تابع .118
x(x a)tan x

f(x)
b x x

12
1

xدر  aپیوسته است. مقدار 1 b کدام است؟ 

) صفر4 2) 3 3) 2 -1) 1

yتابع .119 x x2 يدر بازه[ ,a)0 پیوسته است. حداکثرa کدام است؟ 
1 (1 2 (2 3 (4 4 (9

yتابع .120 sgn(cosx) در چند نقطه از بازه( , )0  تابع عالمت است)sgnxفقط پیوستگی راست دارد؟ (2
) سه4 ) دو3 ) یک2 ) هیچ1

xي معادله.121 (a )x a2 2 )يدر بازه 0 , )1  کدام است؟ aریشه دارد. حدود 2
1 (a 0 2(a 1 3(a 1 4(a 2

xتابع .122 x xf(x)
x x

1 4
1 1 fرا درنظر بگیرید. تابع0 (x)1ي خود درچند نقطه ناپیوسته است؟در دامنه 

) سه4 ) دو3 ) یک2 ) هیچ1

xf(x)اگر .123 e
1

2 yي خط مجانب مایلباشد ضریب زاویه 1 x f( )x
 کدام است؟ 1

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

yخط .124 x2 f(x)منحنیمجانب مایل  1 x ax bx2 yباشد. مجانب افقیمی  3 b f(x)  کدام است؟ 
1 (y 1  2(y 3 3(y 1 4(y 3

xنمودار تابع .125 ax bf(x)
x x c

2
2 2

 کدام است؟ aصورت زیر است. مقداربه  

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

 دقیقه 32زمان پیشنهادي:  هندسه تحلیلی و جبر خطی

aاگر بردار.126 ( , , )2 1 cosگـاهآن ،بسـازد و ،با محورهاي مختصات زوایـاي 2 cos cos 
 کدام است؟

1 (1
3  2(2

3 3(1
3 4(2

3
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xي خط قرینه.127 z
y z ab

2 ,A(bياز نقطه oyنسبت به محور  3 , )1  کدام است؟ aگذرد. مقدار می 2

 2) 4 ) صفر3  1) 2 1) 1

yxي گذرا بر خط به معادالت صفحه.128 z21
2 )يو نقطه 3 , , )1 5  کند؟قطع می ها را با کدام ارتفاع zمحور  2

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

yxکـــدام نقطـــه از خـــط.129 zd : 33 11
3 2 ي واحـــد از صــــفحه 3ي توانـــد بـــه فاصـــلهمی 6

P : x y z2 2 6  باشد؟  0
1(( , , )1 2 3 2(( , , )3 11 3(( , , )1 1 3 4(( , , )4 11 

ــه.130 ــه از نقط ــی ک )Aي خط , , )1 1 ــط 2 ــته و خ D(xگذش y ,z )2 1 ــفحه 0 ــا ص ــرده و ب ــع ک يرا قط
x y z 2  موازي باشد با کدام بردار موازي است؟ 0

1 (( , , )2 0 2  2(( , , )11 1 3(( , , )10 1 4(( , , )2 0 2 

روي و نسبت به aبه ترتیب تصویر و قرینه aو aسازد. اگرمی 045يزاویه bبا بردار 2به طول  aبردار .131
b االضالع ساخته شده روي دو بردارباشند مساحت متوازيa وa کدام است؟ 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 ؟کندنمیها متقاطع است و دو محور دیگر را قطع zیک از خطوط زیر فقط با محورمکدا.132

1(yx z21 3
2 4 6 2 (yx z3 24 1 5

3 6 7 

3 (yx ,z2 1 05 6  4 (x ,y4 3 

)Aي ي نقطهاگر فاصله.133 , ,m)1 xياز صفحه 3 z3 4  کدام است؟ mگاه مجموع مقادیرآن ،باشد 2برابر  1
  1) 4 4) 3 1) 2 ) صفر1

)Aي هایی که از نقطههاي دایرهمجموع شعاع.134 , )3  تواند باشد؟کدام می ،شوندو بر محورها مماس می گذرندمی 2
1 (5 2 (4 3 (10 4 (8

xيخروج از مرکز بیضی افقی به معادله ،kبه ازاي مقدار.135 ky x2 2 3برابر 4
 است؟ 2

1 (1 2 (4 3(1
4 4(12

)Fنقاط .136 , )2 6 2 Fو 2 ( , )2 6 2 ي مرکز این بیضی تا ترین فاصلهاند. اگر کمدو کانون یک بیضی 2
2نقاط واقع بر آن  خروج از مرکز بیضی کدام است؟ ،واحد باشد 3

1(2
3 2(2

2 3(3
2 4(3

3
)Sي نقطه.137 , )2 )يها است و از نقطـهyرأس یک سهمی است که محور تقارن آن موازي محور 1 , )0 گـذرد. می 5

 ي خط هادي آن کدام است؟معادله
1(y 1

4 2(y 1
2 3(y 3

4 4(y 3
2

y خطی از کانون سهمی.138 y x23 4 2 7 شـود. وتـري بـا کـدام انـدازه روي میها رسم yموازي با محور 0
 کند؟سهمی ایجاد می

1 (4
3  2 (2

3  3 (1
3  4 (1

6 

)Aي اي که از سه نقطهشعاع دایره.139 , )2 1،B( , )2 )Cو 3 , )1  گذرد کدام است؟می 1

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

2 
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 4اي به عـرض ها را فقط در نقطهyهاست و این سهمی محورxواقع بر محور  2اي به طول رأس یک سهمی نقطه.140
 ي سهمی کدام است؟کند. معادلهقطع می

1 (y (x )2 8 2  2((x ) y22 3((y ) x22 8 4((x ) y22 

 دقیقه 23زمان پیشنهادي:  ریاضیات گسسته

,هاي گرافی به صورت ي رأساگر درجه.141 , , ,a,b5 5 2 aترین مقداربیش ،باشد 2 b کدام است؟ 
1 (8 2 (2 3 (4 4 (6

 توان به دست آورد؟است. چند مقدار متمایز براي اندازه گراف می 6 ،10در گرافی از مرتبه .142
1 (30 2 (28 3 (25 4 (24

 وجود دارد؟ rچند مقدار براي ،12منتظم با اندازه  rدر گراف.143
1 (2 2 (4 3 (6 4 (8

)ي بازه 10اي متناظر با گراف بازه.144 , )1 4،( , )2 5،( , )3 )... و ،6 , )10 ي رأس متنـاظر را در نظر بگیرید. درجه 13
)يبا بازه , )5  چند است؟ 8

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6

 وجود دارد؟ 3است. در این گراف حداکثر چند دور به طول  10مجموع مرتبه و اندازه گراف منتظمی برابر .145
 6) 4 4) 3 1) 2 ) صفر1

وجـود  ي أس از درجـهو یـک ر 1ي ده رأس از درجـه ،2ي دو رأس درجه ،3ي درختی چهار رأس درجه در.146
 چند است؟ ،دارد

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

و ماکسـیمم درجـه  24برابر  A2هاي قطري ماتریس ضرب درایهماتریس مجاورت یک درخت و حاصل Aاگر .147
 در این گراف چند مسیر وجود دارد؟ ،باشد 4آن 

1 (21 2 (36 3 (45 4 (55 

nيرابطه nبه ازاي چند عدد صحیح.148 |n n22 1  قرار است؟بر 1
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

 شود؟چگونه نمایش داده می 8در مبناي  ،2رقمی در مبناي ترین عدد دهبزرگ.149
1 (( )81777  2(( )81770 3(( )87710 4(( )87771

 ؟استجواب ، داراي 1000تر از بزرگاعداد صحیح ي مجموعهکدام معادله در .150

1 (a q2 8 19  2(a q2 8 21 3(a q2 4 23 4(a q2 8 17

n،nبه ازاي چند عدد طبیعی.151 n4 2  عددي اول است؟ 1
3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

n و n،n|84000 به ازاي چند عدد طبیعی.152  ؟99000|
1 (16 2 (32 3 (36 4 (48

, متعلق به مجموعه aبه ازاي چند.153 ,...,1 2 ,a) داریم: 100 )6  ؟3
1 (33 2 (27 3 (17 4 (16

154. ( a , a )5 1 7  تواند داشته باشد؟چند مقدار مختلف می 1
1 (1 2 (2 3 (4 4 (6

a دو عدد طبیعی باشند که bو aاگر .155 b4 3 abو 0 a,b  چند است؟ aیکان عدد ،144
1 (2 2 (4 3 (6 4 (8
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 دقیقه 35زمان پیشنهادي:  فیزیک

است. اگر سـرعت اتومبیـل  dکند برابر حرکت می vحداقل مسافت الزم براي متوقف کردن اتومبیلی که با سرعت.156
 شود؟ (شتاب ترمز در دو حالت یکسان است)چقدر می» مسافت توقف«حداقل  ،برابر شود 3
1 (d9  2(d6 3(/ d4 5 4(d3

mکند و سرعت آن در مبدأ زمـان زمان متحرکی را که روي خط راست حرکت می –شکل زیر نمودار شتاب  .157
s3 

 دهد. متحرك در این مدت در چه لحظاتی برحسب ثانیه تغییر جهت داده است؟نشان می ،بوده است
 9و  3) 1
 10و  3) 2
 9و  2) 3
 10و  2) 4
 

شود و در زماندر امتداد قائم به طرف باال پرتاب می v0ي رعت اولیهجسمی در مبدأ زمان و در شرایط خالء با س.158
T ي اوج در ارتفاعبه نقطهH ي این متحرك درست است؟هاي زیر دربارهرسد. چه تعداد از جملهمی 

Tالف) جسم در زمان
Hبه ارتفاع 2

Hب) سرعت جسم در ارتفاع رسد.می 2
v0برابر با 2

 است. 2

Tج) سرعت جسم در
v0برابر 2

 است. v0برابر با T2سرعت جسم دري د) اندازه است. 2

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

کنـد. نسـبت بزرگـی سـرعت به طور یکنواخـت طـی میs3را در مدت m2اي به شعاع اي رُبع محیط دایرهذره.159
 اي این ذره در این حرکت کدام است؟سرعت لحظهمتوسط به بزرگی 

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

4

maشتابی برابر s5اي به مدت ذره.160 i j( )
s2

7 2 mj( )ma iii دارد. بعد از این مدت سرعت آن بهmv i j( )s2 5 2 mj( )mv iii

 کدام است؟ ،SIدر ي این ذرهرسد. سرعت اولیهمی

1(i j30 8i jii 2(i j40 8i ji 3(i j30 12i jii 4(i j40 12i ji 

پـایین افـق   0بـاالي افـق و 0هـاي ي مساوي بـه ترتیـب در جهتاز باالي یک ساختمان دو گلوله را با سرعت اولیه.161
شود)ي افقی طی شده توسط دو گلوله تا رسیدن به زمین کدام است؟ (مقاومت هوا ناچیز فرض کنیم. اختالف فاصلهمی پرتاب

1(v sin
g

2
0 2  2(v sin

g
2
0 

3(v sin
g

2
0 2
) باید ارتفاع ساختمان معلوم باشد.4  2

 ،باشـد 25/0مطابق شکل زیر طناب همگنی روي میزي قرار دارد. اگر ضریب اصطکاك ایستایی بین طناب و میـز .162
 آن که طناب به پایین بیفتد؟ي میز آویزان کرد بیشود از لبهحداکثر چه درصدي از طول طناب را می

1 (40٪ 2 (30٪ 
3 (25٪ 4 (20٪ 
 



                                                                    اختصاصی ریاضی فیزیک. دفترچه  8دبیرستان . آزمون  چهارمپایه                             

محل انجام محاسبات

6

آینـد. ضـریب اند از سـطح شـیبدار پـائین میدر شکل زیر دو جسم که توسط نخی با جرم نـاچیز بـه هـم متصـل.163

1برابر m1اصطکاك لغزشی جسم  1
2برابر m2و براي جسم 3 1

 است. کشش نخ چند نیوتن است؟ 5

N(sin / ,g )kg
037 0 6 10 

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

سـبک و روانـی  ،ي ثابـتمطابق شکل از دو طرف ریسمان سبکی که از قرقره kg5و kg3هاي به جرم دو وزنه.164
کنیم. داریم و بعـد رهـا مـیباالتر از کف زمین نگه مـیm4کیلوگرمی را ابتدا 5ي اند. وزنهآویزان ،گذشته است

 رود؟ارتفاعی از سطح زمین باال می کیلوگرمی (که در ابتدا روي زمین بوده است) حداکثر تا چه 3ي وزنه
1(m4  
2(/ m4 5    
3(m5  
 دارد. (g)) بستگی به مقدار شتاب جاذبه4
 
 

/از یک تفنگ به جرم .165 kg3 mبا سرعت  g11اي به جرمگلوله 5
s700  زند؟شود. تفنگ با چه سرعتی پس میشلیک می 

1 (m/ s2 2  2(m/ s2 5 3(m
s3 4(m

s5

ثانیه چنـد  5حسب زمان به شکل زیر است. نیروي متوسط وارد بر جسم در مدت تغییرات نیروي وارد بر جسم بر .166
 نیوتن است؟

1 (50 
2 (60 
3 (70 
4 (75

کند. شتاب مرکزگراي این را به طور یکنواخت طی می Rاي به شعاعبار یک مسیر دایرهnثانیه tاي در هر ذره.167
 ذره کدام است؟

1( n R
t

2 2
2

2 2(n R
t

2 2
2

8 3( nR
t

2
2

4  4( n R
t

2 2
2

4 

اسـت. حـداکثر  5/0سـقف کتابی روي سقف اتومبیلی جا مانده است. ضریب اصـطکاك ایسـتایی میـان کتـاب و .168
بـه کـدام گزینـه  ،آنکه کتاب از رویش بلغـزدمتر را دور بزند بی 10تواند میدانی به شعاع سرعتی که اتومبیل می

Ngتر است؟ (سطح اتومبیل را همواره تخت فرض کنید ونزدیک / kg9 8 ( 

1 (km
h20 2(km

h25 3( km
h30 4( km

h35

متري مرکز نوسان قـرار سانتی 6ثانیه بعد از زمانی که متحرك در  9/0است.  cm10ي یک نوسانگر ساده دامنه.169
گیرد به طوري که در این مدت از مرکز نوسان عبور نکرده است. این نوسانگر دوباره در همان مکان قرار می ،دارد

)sin)کند؟متري مرکز نوسان را حداقل در چند ثانیه طی میسانتی 6از مرکز نوسان تا  ) / )0 65 
1 (4/0 2 (35/0 3 (3/0 4 (25/0



 اختصاصی ریاضی فیزیک. دفترچه  8دبیرستان . آزمون  چهارمپایه                                                                

محل انجام محاسبات

7

 متر است؟ي نوسان چند سانتیزمان یک نوسانگر ساده مطابق شکل زیر است. دامنه –نمودار شتاب .170
1 (3  

2( 30 

3( 2
3 

4( 2
30 

/جسمی به جرم ،بر سطح افقی میز بدون اصطکاکی.171 kg0 Nو ثابت cm15به فنري به طول عادي 5
m50  متصل و

/در حال نوسان است. اگر در حالتی که طول فنر cm10 /mي سـرعت وزنـهاست انـدازه 5 s0 ي دامنـه ،باشـد 6

 متر است؟نتینوسان چند سا
1 (15 2 (5/7 3 (5 4 (5/2

بـه شـکل زیـر  ،متر در حال نوسان است 1ي گرم که با دامنه 40اي به جرم نمودار انرژي جنبشی نوسانگر ساده.172

 ژول است؟انرژي پتانسیل نوسانگر چند میلی ،رادیان است 3اي که فاز نوسانگر است. در لحظه

1 (25/1 
2 (75/1 
3 (5/2 
4 (75/3

ي شـتاب نوسـانگر چنـد انـدازه ،برابر انرژي پتانسیل آن است 3اي که انرژي جنبشی یک نوسانگر ساده در لحظه.173
 ي شتاب آن است؟ي بیشینهدرصد اندازه

1 (20 2 (25 3 (50 4 (75

دهـد. اگـر ایـن آونـگ را بـه نوسان کامل انجـام می t،nي کم در سطح زمین در مدت اي با دامنهآونگ ساده.174
 نوسان انجام خواهد داد؟ t،n2ي شعاع زمین از سطح زمین دور کنیم در چه مدتی بر حسباندازه

1( t2 2( t 3( t2 4( t4

هرتـز  500متر و بسـامد سانتی 35گرم یک موج عرضی به طول موج  56متر و جرم سانتی 280در سیمی به طول .175
 پیشروي است. نیروي کشش سیم چند نیوتن است؟در حال 

1 (5/612 2 (5/637 3 (650 4 (5/667

yuبه صورت SIتابع موجی در .176 / sin( t y)0 1 4 است. این موجِ .............. با سرعت .......... متر بر ثانیه در  2

 کند.راستاي محور ........ پیشروي می
y،  8) عرضی ، x 4،  8) عرضی ، y 3،  2) طولی ، x 2،  2ی ، ) طول1

uبه صـورت SIي موجی درمعادله.177 / sin( t x)0 02 20 اي واقـع در مکـاناسـت. شـتاب نوسـان ذره 5

x cm1 20
tيدر لحظه 3 / s0  چند متر بر مجذور ثانیه است؟ 1

1( 24 32( 24 33( 244( 24
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s1نقش یک موج عرضی در طناب در یک لحظه به شکل زیر است. اگر.178
 Nبـه Mطـول بکشـد تـا مـوج از 120

 رسد؟می Aبه مکان Nيحداقل چند ثانیه بعد از این لحظه ذره ،برسد

1( 1
72   

2( 1
75  

3( 7
480  

4( 7
600

اسـت.  cm18از محیط انتشار یک موج منتشر شونده در یک بُعد برابـر Bو Aيي نقاط تعادل دو نقطهفاصله.179
 2اختالف فـاز Aاي باشد که با پنجمین نقطه Bجا شود. اگرکشد تا بین این دو نقطه جابهثانیه طول میموج نیم

 بسامد موج چند هرتز است؟ ،رادیان دارد
1 (5/2 2 (5/4 3 (5/5 4 (5/8 

است. این موج با سرعت ......... متـر بـر  xعرضی منتشرشونده در راستاي محورنمودارهاي زیر مربوط به یک موج .180
 در حال پیشروي است.xثانیه در ............ محور

 
 
 
 
 
 
، خالف جهت 5/0) 4 ، خالف جهت 2) 3 ، جهت 5/0) 2 ، جهت 2) 1

 

 دقیقه 52زمان پیشنهادي:  شیمی

ها به صورت زیر اسـت. اگـر پـس از ها و فراوردهرابطه سرعت یک واکنش گازي با سرعت متوسط واکنش دهنده.181
لیتر برسد، سرعت متوسط مصرف آن بر حسب  3/0ثانیه به  150لیتر و پس از میلی 400به  Aثانیه حجم گاز  90

mol.min  لیتر است.) 22ز در شرایط آزمایش برابر تقریباً کدام است؟ (حجم مولی گا 1
[A] [B] [C] [D]R t t t t

1 1
3 2

1  ( / 34 5 10 2 (39 10 3 (/ 44 5 10 4 (49 10 

A(g)رو، مربوط به واکنش فرضی نمودار روبه.182 B(g) C(g)2 لیتري است. سرعت متوسط  5در ظرف سربسته

molثانیه از آغاز واکنش بر حسب  40پس از  Bتولید گاز  . L .min1  کدام است؟1
1 (2/1  
2 (4/2    
3 (8/4    
4 (4/6   

 اند؟ي عوامل موثر بر سرعت واکنش درستچند مورد از مطالب زیر، درباره.183
دهد.ي فعال، سرعت واکنش را افزایش میسطح انرژي پیچیدهالف) کاتالیزگر با افزایش غلظت و 

 ، میل به ترکیب با هموگلوبین دارد.COبسیار بیشتر از مولکول O2ب) مولکول 
 ها حضور دارند.پ) در مغز انسان عناصري هم چون بریلیم، منگنز و مس در واکنش

 شود.هاي مواد گازي میدما موجب کاهش سرعت واکنش میان مولکولت) افزایش حجم ظرف برخالف باالبردن 
1 (12 (23 (34 (4
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X(aq)در یک لیتـر محلـول مطـابق واکـنش  Xي مول از ماده 5/0در یک فرایند شیمیایی، .184 Y(aq) Z(g)

nkي از رابطه Xي کند. اگر سرعت ناپدید شدن مادهشروع به تجزیه می [X] پیروي کنـد و ثابـت سـرعت  ایـن
ي دوم باشد، یکاي ثابت سرعت و سرعت واکنش (بر حسب از مرتبه Xباشد و واکنش نسبت به  1/0واکنش برابر 

(mol.L . s1  کدام است؟ (به ترتیب از راست به چپ)1

1  ( / mol .L . s2 1 12 5 10 2 (mol . L . s3 1 15 10 

3(/ mol .L .s3 1 12 5 10 4 (mol.L . s4 1 15 10

nتـرین الکتـرون آن داراي اعـداد کوانتـومی کـه پـر انرژي Aگرم از عنصـر  185.75/6 3، l 1  ،lm و  1

sm 1
ثانیه در هیـدروکلریک اسـید  250است، در مدت  1هاي آن برابر ها و پروتونو تفاوت شمار نوترون 2

mol.minشود، سرعت متوسط تولید گاز چند حل می  است؟1

1  ( / 31 5 10 2 (/0 06 3 (310 4 (/0 09 

 ي برخورد ........ . براساس نظریه.186
 ) حالت  گذار، طول عمر بسیار کوتاهی در حدود فمتوثانیه دارد.1
 هاي واکنش دهنده تنها داراي انرژي کافی باشند.دهد که ذره) یک واکنش بنیادي، هنگامی رخ می2
 اند.ماکروسکوپی و به صورت تجربی قابل بررسیهاي بنیادي در فاز گازي در سطح ) تمامی واکنش3
هاي واکنش دهنده، در واحد حجم و در واحد زمان بستگی دارد. ) سرعت واکنش به شمار برخوردهاي بین ذره4

 اند؟چند مورد از مطالب زیر، درست.187
CaO(s)ها به صورت اکسید در نیروگاه (IV)الف) واکنش به دام انداختن گاز گوگرد  SO (g) CaSO (s)2  است. 4

 نانومتر وجود دارند. 10تا  2ها، فلزهاي پالتین، رودیم و پاالدیم با قطر در سطح سرامیک ،هاي کاتالیستیب) در مبدل
 شود.ي نیتروژن مونواکسید از راه واکنش سوختن به گازهاي دیگر تبدیل میهاي کاتالیستی، گاز آالینده) در مبدلپ

xهایی هم چون ت) آالینده yNO , CO , SO , C H2  در گازهاي خروجی اگزوز خودروها وجود دارند.2
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 ؟نیستکدام مطلب درست .188
 تر است.سازي بیشتر باشد، سرعت واکنش کم) هر چه مقدار انرژي فعال1
 است.تر ) حالت گذار هر چه ناپایدارتر باشد، سرعت واکنش کم2
 اند. ي فعال، تمامی پیوندها سست و ضعیف) در ساختار مولکولی پیچیده3
ها است. ي فعال بیشتر از محتواي انرژي واکنش دهنده) محتواي انرژي پیچیده4

NOرو که مربوط به واکـنشز میان برخورد نشان داده شده در شکل روبها.189 Cl(g) Cl(g) NO (g) Cl (g)2 2 2 
تواند منجـر بـه انجـام گیري مناسب است و در صورت داشتن .................. میبرخورد ............... داراي جهت ،هستند

 واکنش شود. 
 نظمی کافیبی -(ب)  )  1
 انرژي کافی -) (الف) 2
 انرژي کافی -) (ب) 3
 نظمی کافیبی -) (الف) 4
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هاي گوناگون فعالیت کنند و هر خـودرو با توجه به جدول زیر، اگر در کشور ما روزانه پنج میلیون خودرو در بخش.190
روزانه از ورود چند کیلـوگرم آالینـده بـه  ،مسافت طی کند، با استفاده از مبدل کاتالیستی km40به طور میانگین، 

 توان جلوگیري کرد؟هواکره می
CO x فرمول شیمیایی آالینده yC H  NO 

مقدار آالینده بر حسب گـرم 
 به ازاي طی یک کیلومتر

 04/1 67/1 99/5 در غیاب مبدل
 04/0 07/0 61/0 در حضور مبدل

 

1 (/ 31 596 10  2 (/ 37 98 10 3 (/ 61 596 10 4 (/ 67 98 10 

 روند؟پذیر به شمار میهاي زیر، جزو فرایندهاي برگشتچند مورد از پدیده.191
 سولفات پنج آبه (II)زدایی از مس ب) آب ي قندالف) تشکیل محلول سیر شده

 سربسته در دماي ثابتت) تبخیر آب در یک ظرف  پ) واکنش نوار منیزیم و هیدروکلریک اسید
1  ( 4 2 (3  3 (2  4 (1 

ــه حجــم در محفظــه.192 ــر 5/0اي سربســته ب ــروژن دي ،لیت ــداري گــاز نیت ــادل مق ــا تع اکســید وارد شــده اســت ت
NO (g) NO(g) O (g)2 22 2NO(gNO(gNNN درصـد از نیتـروژن دي اکسـید  25برقرار شود. اگر پس از برقراري تعـادل

کسید چند گرم بوده است؟ اي گاز نیتروژن ديشد، مقدار اولیهبا 5/0تجزیه شده و ثابت تعادل برابر 

)N , O :g.mol 114 16( 
1 (104  2 (207  3 (414  4 (828 

Iلیتري و در دمایی معین، تعادل گازي 2در یک ظرف .193 Br IBr2 2 2IB2II  برقرار شده اسـت. اگـر غلظـتI2 
 باشد، ثابت تعادل این واکنش کدام است؟ IBrبرابر غلظت  Br2 ،5/2و غلظت Br2نصف غلظت 

1 (08/0 2 (16/0   3 (32/0   4 (64/0  

Nي یک لیتري واکنش در یک ظرف سربسته.194 (g) O (g) NO(g)2 2 2NO(gNNهاي تعادلی شود. اگر غلظتانجام می

NO , O ,N2 )مول بر لیتر باشد، کدام عبارت درست است؟ 2و  1، 5/0، به ترتیب برابر  2 / )2 1 4   
 است. 4) ثابت تعادل این واکنش برابر 1
 رود. ي واکنش، تعادل در جهت برگشت پیش میمول گاز اکسیژن به محفظه 25/0) با وارد کردن 2

/مول گاز نیتروژن به ظرف، غلظت تعادلی آن  5/0افه شدن ) در صورت اض3 mol . L 10   خواهد شد. 83
 جا خواهد شد.را خارج کنیم، تعادل در جهت رفت جابهO2و  N2) اگر مقداري از گازهاي  4

 برابر باشد ........... . Kبا  Qدر صورتی که مقدار عددي .195
 ) سرعت واکنش رفت از سرعت واکنش برگشت کمتر است.1
 ) انرژي آزاد گیبس به طور قطع عددي مثبت است.2
 ) پیشرفت واکنش رفت و برگشت با یکدیگر برابر است.3
شود. خودي انجام می) واکنش در تعادل است و در هر دو جهت رفت و برگشت به صورت خودبه4

 اند؟ورد از مطالب زیر درستچند م.196

 شود.در مقیاسی صنعتی از تقطیر جزء به جزء هواي مایع تولید میC0196الف) نیتروژن خالص با دماي جوش 
 ها است.ها و الیافي پالستیکي مواد منفجره بیش از درصد مولی آن در تهیهب) درصد مولی آمونیاك مصرفی در تهیه

 اند و قادرند این گاز را به طور مستقیم از هوا جذب کنند.احاطه شدهN2ها تن گاز ج) گیاهان با میلیون
 هاي زیستی کاربرد دارد.پذیري بسیار کم در منجمد کردن نمونهد) نیتروژن به دلیل داشتن واکنش

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

 شود؟جا شدن تعادل در جهت رفت میزیر، افزایش حجم موجب جابههاي در کدام یک از واکنش.197
1  ( Ni(s) CO(g) Ni (CO) (g)44 Ni (CO 2 (Fe(s) H O(g) Fe O (s) H (g)2 3 4 23 4 4F OFe O3 4Fe OOFe Oe O 
3(HI(g) H (g) I (g)2 22 H (g)2H (g)H 4 (PCl (g) PCl (g) Cl (g)5 3 2PCl (g3PCl (gl 
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محل انجام محاسبات

11

PClدر یک آزمایش بر روي تعادل .198 (g) PCl (g) Cl (g)5 3 2PCl (3PCl موجود در تعادل را  PCl5، پنجاه درصد از )
 کنیم، در این صورت ......... .خارج می L2از بالونی به حجم 

 یابد.درصد کاهش می 50ي خارج شده، ، غلظت مادهجدید) پس از برقراري تعادل 1
 رود.پیش می PCl3و  Cl2) واکنش در جهت تولید بیشتر 2
 شوند. هاي موجود در بالون، کمتر می) شمار مولکول3
Q) در نخستین لحظه 4 K شود تا کمبود جا میشده و تعادل به سمت چپ جابهPCl5.را جبران کند 

 کدام مطلب درست است؟.199
NO) مخلوط تعادلی 1 (g) N O (g)2 2 42 N O (2 4N ON Oشود.تر میرنگ، با کاهش دما کم 
N) در واکنش تعادلی 2 (g) O (g) NO(g)2 2 2NO(gNNشود.تر شدن ثابت تعادل می، افزایش دما موجب کوچک 
 تواند سرعت و ثابت سرعت واکنش را تغییر دهد.) تغییر دماي یک واکنش به مانند تغییر فشار می3
N) در تعادل 4 (g) H (g) NH (g)2 2 33 2NH (3NHHNNN،  میزان اثر افزایش دما روي افزایش سرعت واکنش رفت هماننـد میـزان اثـر افـزایش

 حجم ظرف است.
Nتعادل .200 (g) H (g) NH (g)2 2 33 2NH (3NHHNNN اي سربسته گرم گاز نیتروژن در محفظه 112گرم گاز هیدروژن و  8با

لی مربـوط بـه آمونیـاك هاي مخلوط تعاداز کل مول ٪25ي تعادل به حجم یک لیتر آغاز شده است. اگر در لحظه

H)باشد، ثابت تعادل به تقریب کدام است؟  , N :g.mol )11 14 
1  ( 14/0 2 (16/0   3 (19/0   4 (21/0  

 اند؟چند مورد از مطالب زیر درست.201
 شود.الف) گل ادریسی در خاك بازي به رنگ آبی شکوفا می
 افزایند.میب) براي کاهش میزان اسیدي بودن خاك، به آن آهک 

 دهند.محیط را افزایش می pHهاي صنعتی با ورود به محیط زیست پ) فاضالب
 است.  7تر از ها بزرگاغلب میوه pHت) 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
 ؟نیستکدام مطلب درست .202

 نفی تفکیک شوند.هاي مثبت و متوانند به یونها نمیها بر این باور بودند که مولکولدان) در زمان آرنیوس، اغلب شیمی1
 شود.پذیر نیست، ولی طی یک واکنش شیمیایی هم در اسیدها و هم در بازها حل می) آلومینیم اکسید در آب انحالل2
 پذیرد.اي است که پروتون میاي است که پروتون از دست داده و باز ماده) از نظر آرنیوس، اسید ماده3

Hه صورت در آب بH(aq)) یون 4 O (aq)3 آید و به یون هیدرونیوم معروف است.درمی 

 اند؟برونستد به درستی معرفی شده –هاي زیر، اسید و باز لوري در کدام یک از گزینه.203

1( NH (g) H O(l) NH (aq) OH (aq)3 2 4NH (a(NH (a(4NHNH :اسید :NH3 :بازH O2 
2 (NH (g) HCl(g) NH Cl(s)3  NH3باز:  – HCl: اسید: 4

3 (H PO (aq) H O(l) H O (aq) HPO (aq)2
2 4 2 3 H: اسید: 4 O2 :بازHPO24 

4 (HNO (aq) H O(l) NO (aq) H O (aq)3 2 3 H باز:HNO3 اسید :: 3 O3 

/، مقدار 009/0ي یونش لیتر محلول استیک اسید با درجهمیلی 500در .204 38 1 مول یون استات وجـود دارد. 10

mol.Lغلظت موالر این محلول چند   است؟1
1  ( 9/0 2 (8/1   3 (1/1   4 (11/0   

 ؟اندنادرستهاي زیر، کدام یک از عبارت.205
 کنند.بندي میاسیدها را بر مبناي میزان یونشی که به هنگام حل شدن در آب دارند، دستهالف) 

 ي مستقیم دارد.ب) قدرت یک اسید با غلظت محلول آبی آن رابطه
 تري نسبت به نیترواسید است.پ) نیتریک اسید، الکترولیت قوي

 شوند.ي اسیدها به طور کامل در آب یونیده میت) همه
(ت)  -) (ب) 4 (ت) –) (پ) 3 (ت) –) (الف) 2 (ب) –) (الف) 1



 وقت پيشنهادي تا شماره از شمارهتعداد پرسش مواد امتحاني

و ادبيات فارسي  دقيقه 18 125 25 زبان

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

و زندگي  دقيقه 17 75 51 25 دين

 دقيقه 20 100 76 25 زبان انگليسي

 دقيقه75گويي: مدت پاسخ 100ها: تعداد كل پرسش
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�� ) و األدقّ للترجمة أو التعريب أو المفهوم 26-33عين األصح:(

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟به»ترياق-ضالل-ثنا-حميت-كتم«هاي معناي واژه-1
ش-روشنايي-تالشگري-) نيستي2 پادزهر-تاريكي-نور-غيرت-) جاي پوشيده1  مشتاق-دنگمراه
 مشتاق-تيرگي-مدح-تالشگري-) پنهان داشتن4 پادزهر-گمراهي-ستايش-مردي جوان-گاه ) نهان3

 معني چند واژه درست است؟-2
-خشـمگين)(دژم:-(زكي: زكات دادن)-(نغز: نيكو)-(فجور: تبهكاري)-(استسقا: ترسيدن)-(رجم: سنگ زدن)-(بارقه: پرتو)-(متمكن: توانا)

 رأي زدن: مشورت كردن)(
شش2 ) پنج1  ) هشت4 ) هفت3)

 وجود دارد؟ نادرستدر متن زير چند امالي-3
و ميل اشتياق، شرح حادثه« و شـدت با اين همه درد فراق ي حايل به كدام زبان داده شود كه حجابي در ميان هايل است كه صـولت سـطوت

و روح آدمي المي است عظيم اما لذّات حصول درجات ارواح را موقوف تواند بود، نه اشـباه هيبت آن راه عبارت بسته است. گرچه جدايي بدن
و محال عقل است كه روح را در زندان محن شاد ديدن، چنان »كه شرح اين وقايع كس نتواند كرد. را،

يك1 دو2) سه3)  ) چهار4)
 وجود دارد؟ نادرستدر متن زير چند امالي-4

آن« و قاعده شنيدم كه در را سرزمين رسمي قديم بود و هـر وقـت كـه يكـي و نسب پادشاه به دست رعيـت بـودي ي مستمر كه زمام عزل
و كـامراني، جملـه او را سـاخته و هرچه بايست از اسباب فراقت، آسايش، تمتّـع نخاستندي معزول شدي. يكي را به پادشاهي نشانده بودند

و رسم ايشان  بهبودند. روزي كه چنان عهد »جاي او بنشاندند. بود، ديگري را
يك1 دو2) سه3)  ) چهار4)

 ترتيب درست آمده است؟به» فرار از مدرسه-االلبابي لباب تذكره-العلما قصص-المنقذ من الضّالل«هاي در كدام گزينه موضوع اصلي كتاب-5
شع-شرح حال ائمه-گونه ) خاطرات اعتراف1  شرح حال امام محمد غزّالي-راشرح حال مشايخ صوفيه يا
و علما-شرح حال علما-) خاطرات ديني2  شرح حال نظامي-شرح احوال فيلسوفان
 شرح حال امام محمد غزّالي-شرح حال مشايخ صوفيه يا شعرا-شرح حال علما-گونه ) خاطرات اعتراف3
كيشرح حال رود-شرح حال عارفان-شرح حال ائمه-) شرح حال ائمه4

به هاي برجسته صورت-6  درستي آمده است؟ي ادبيات غنايي در آثار منثور در كدام گزينه
و بلند داستان-هزل-مناجات-تغزّل-عرفان-) تحميديه1  هاي موفّق ترجمه-هاي كوتاه
و كوتاه داستان-شكواييه-هزل-مناجات-) تحميديه2  هاي موفقّ ترجمه-هاي بلند
و كوتاه داستان-طنز-سرايي مديحه-مرثيه-حبسيه-) تحميديه3  هاي موفقّ ترجمه-هاي بلند
و كوتاه داستان-هزل-مناجات-شكواييه-نامه ساقي-) تحميديه4  هاي بلند

از-7  كيست؟» پسر«در ابيات زير منظور
ــار ــدر آن روزگــ ــود انــ ــرد بــ ــي مــ يكــ

مايـــه بـــودكـــه مـــرداس نـــام گـــران
دل پســــر را يكــــي بــــد مــــر آن پــــاك

ــت ــذارز دشـــ ــزه گـــ ــواران نيـــ ســـ
و دهــــش برتــــرين پايــــه بــــود بــــه داد
ــدكي ــود انــ ــره نبــ ــر بهــ ــش از مهــ كــ

 ) كاوه4 ) جمشيد3 ) فريدون2 ) ضحاك1
 هاي بيت زير، در كدام گزينه تماماً درست است؟ آرايه-8

ــاي ــون ن ــبش چ ــرا ل ــاند م ــا نرس ــام ت ــه ك نصــيحت همــه عــالم بــه گــوش مــن بــاد اســتب

ت1  تشبيه-ايهام تناسب-) كنايه2 تشخيص-ايهام-شبيه)
 تشخيص-آميزيحس-) مراعات نظير4 مراعات نظير-كنايه-) ايهام تناسب3

 بيت ................ درست است.جزبهها،ي گزينه هاي مقابل همه آرايه-9
و بـه چشـمم سـالي اسـتهم اين هفته برون) ما1 رفت
ر2 ز لطــــــف او) مـــــردم ديـــــده خ او در رخ
چكــد شــير هنــوز از لــب همچــون شــكرش ) مــي3
) كــوه انــدوه فراقــت بــه چــه حالــت بكشــد4

تو چه داني كه چه مشكل حالي اسـت حال هجران،
عكس خود ديد گمان برد كه مشـكين خـالي اسـت

ــيوه ــه در ش ــژه گرچ ــر م ــري ه ــالي اســت گ اش قتّ
حافظ خسـته كـه از نالـه تـنش چـون نـالي اسـت

ايهام تناسب)-(استعاره
 ايهام)-(كنايه
 اغراق)-(تشبيه
 تشبيه)-(جناس

و تشبيه«هايي آرايه در كدام بيت همه-10 مي» استعاره، تشخيص، تلميح، كنايه  شود؟ ديده
و شـــــد روشـــــن1 ) يوســـــف گـــــل رســـــيد
ــو اي دل كــه حــق رهــا نكنــد2 ) بــه صــبر كــوش ت
توانـــد تـــا شـــدن فرمـــانروا جـــان عزيـــز ) مـــي3
ه چهــره برافروخــت دلبــري دانــد نــه هــر كــ)4

ــرهنش ــوي پيـــ ــه بـــ ــرگس بـــ ــم نـــ چشـــ
چنــــين عزيــــز نگينــــي بــــه دســــت اهرمنــــي

ــا ــرا همچـــو مـ ــاه وطـــن باشـــد چـ ه مصـــر در چـ
ــه هر ــد نــ ــكندري دانــ ــازد ســ ــه ســ ــه آينــ كــ

و ادبيات فارسي دقيقه18وقت پيشنهادي:زبان
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گز در بيت زير با معني اين واژه در همه» حريف«ي معني واژه-11  ............... يكسان است.جزبههاي زير، ينهي
ــد ــاري بريـ ــه از يـ ــر كـ ــف هـ ــي، حريـ ــردهنـ ــردهپـ ــايش پـ ــدهـ ــا دريـ ــاي مـ هـ

و در دل از تــــو دارم صــــد غـــــم1 ) رنجــــورم
خـــــردان ) تـــــا نباشـــــي حريـــــف بـــــي2
و عــــــزم او ضــــــعيف3 ) فطــــــرت او خــــــام
دل4 و شـــدگان را خبـــر نكـــرد ) دلبـــر برفـــت

ه مـــــه دمبــــي لعــــل لبـــــت حريــــف دردم
ــدان ز بــــ ــود ــد شــــ ــار بــــ ــه نكوكــــ كــــ
ــف ــن حريــ ــارد ايــ ــربم نيــ ــك ضــ ــاب يــ تــ
ــرد ــفر نكــ ــق ســ و رفيــ ــهر ــف شــ ــاد حريــ يــ

 كدام گزينه با عبارت زير، تناسب مفهومي دارد؟-12
و مگذار كه معصيت پروردگارا، مگذار دامان وجودم به پليدي« را هاي گناه بيااليد بـ-هرچه هم كوچك باشد-ها و نسـبت ه كوچك بشـمارم

و مناهي بي »پروا باشم. مالهي
ــدگي1 ــار بنـ ــمر در ديـ ــرد مشـ ــيت را خـ ) معصـ
بر2 كف، توبه بـر لـب، دل پـر از شـوق گنـاه ) سبحه
ــاز3 ــين بـ ــوم غمگـ ــود شـ ــاه خـ ــرس گنـ ) از تـ
ــت4 ــم از عقوب ــه بترس ــاه دارم ك ــن آن گن ــه م ) ن

ــي ــالمي را مـ ــرارعـ ــوان آتـــش زدن از يـــك شـ تـ
ز اســـتغفار مـــا معصـــيت را خنـــده مـــي آيـــد

ــنم از رحمـــــت او خـــــاطر خـــــود شـــــاد كـــ
ــد ــر نباشـ ــر نظـ ز سـ ــازي ــر نبـ ــه سـ ــري كـ نظـ

 كدام ابيات، داراي مضمون مشترك هستند؟-13
ــوي او راه؟ ــابي سـ ــر نيـ ــا گـ ــف) بگفتـ الـ
ــگ؟ ــرا چنـ ــيش آرد فـ ــر كسـ ــا گـ ب) بگفتـ
ج) بگفتـــا دوري از مـــه نيســـت در خـــور
د) بگفــــت ار مــــن كــــنم در وي نگــــاهي؟

اهبگفــــت از دور شــــايد ديــــد در مــــ
بگفــت آهــن خــورد ور خــود بــود ســنگ
بگفـــــت آشـــــفته از مـــــه دور، بهتـــــر
ــي ــه آهــ ــوزم بــ ــاق را ســ ــت آفــ بگفــ

ب1 ج4د-) الف3ب-) الف2د-) د-)
 تر است؟ مضمون بيت زير، به مضمون كدام گزينه نزديك-14

ــش؟ ــو را ريـ ــم تـ ــد چشـ ــر كنـ ــا گـ بگفــت ايــن چشــم ديگــر دارمــش پــيشبگفتـ

ون دوسـت در بـرم باشـد) به جان دوسـت كـه چـ1
ــت2 ــرط محب ــالف ش ــد خ ــيچ نياي ــو ه ــا چ ز م (
دل3 ــر ــاي او بـ ــت از جفـ ــم اسـ ــزار غـ ــر هـ ) اگـ
ــه صــد مرحلــه دور4 ــا گشــت ب ) گرچــه از كــوي وف

ــورم ــم نخـ ــرند غـ ــر سـ ــر بـ ــمن اگـ ــزار دشـ هـ
و ره صــلح ــه خشــم ــرو ب ــن م ــا ك ــرك جف و ت ــر گي

ي اويـــم كـــه غمگســـار مـــن اســـت هنـــوز بنـــده
ــك ــت دور فلــ ــاد آفــ ــنش دور بــ و تــ ــان از جــ

به-15  اي مشابه بيان شده است؟ گونه مضمون بيت زير در كدام بيت،
ــياوقات خوش آن بود كه بـا دوسـت بـه سـر رفـت ــه ب ــاقي هم ــيب و ب ــلي ــودحاص ــري ب خب

ــار1 ــر يــ و مهــ ــز دل ــان جــ ــه دارد جهــ ) چــ
ــور2 و خــ ــواب و خــ ــايش و آســ ــادي ) بــــه شــ
ــار3 ــور زينهــــ ــان را مخــــ ــب جهــــ ) فريــــ
د4 ــيدند دل) كشــــــ ــوي ــانر كــــــ دادگــــــ

ــوده ــر تــــــ ــدارهامگــــــ ز پنــــــ ــايي هــــــ
افگارهـــــــــــا ندارنـــــــــــد كـــــــــــاري دل

كـــــه در پـــــاي ايـــــن گـــــل بـــــود خارهـــــا
و كــــــــــام، ديوارهــــــــــا ميــــــــــان دل

 است؟ دورترمفهوم كدام بيت از ساير ابيات-16
) چـــه شـــكر گويمـــت اي ســـيل غـــم؟ عفـــاك اهللا1
ــيچ2 ــرا هـ ــه مـ ــدي كـ ــرد ) ديـ ــاد نكـ ــي يـ كسـ
ــي3 ــدر دل بــ ــات ) انــ و مــ ــم ــا غــ ــادوفــ م بــ
) روزگاري اسـت كـه پيمـان بسـته بـا جـان منـي4

ــي ــه روز بـ ــيكـ ــر نمـ ــي آخـ ــرمكسـ ز سـ روي
ــاد ــم بـ ــر غـ ــرين بـ ــزار آفـ ــه هـ ــم كـ ــز غـ جـ
ــاد ــم بــ ــالم كــ ز عــ ــت ــا نيســ ــه وفــ آن را كــ

ات آبـــاد بـــاد اي غـــم كـــه مهمـــان منـــي خانـــه

اهللا: خداوند تو را ببخشايد)(عفاك

؟نداردمفهوم كدام بيت با ساير ابيات تناسب-17
ــده1 ــرم؟) درمانـ ــا بـ ــكايت كجـ ــو شـ ــه از تـ ام كـ
ســـت شـــكايت؟ ) از يـــار بـــه اغيـــار كـــه بـــرده2
) از دشــــمنان برنــــد شــــكايت بــــه دوســــتان3
ز تــو گــر هســت هــم بــه توســت4 ) مــا را شــكايتي

ــكايتي ــو دارم شـ ــت تـ ز دسـ ــر ــو گـ ــا تـ ــم بـ هـ
هـــم پـــيش تـــو از جـــور تـــو فريـــاد بـــرآرم
ــريم؟ چــون دوســت، دشــمن اســت شــكايت كجــا ب
ــرد داوري ــوان بــ ــران نتــ ــه ديگــ ــو بــ ــز تــ كــ

 است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه-18
و خـال1 و عـارض و زلـف ) جمال شخص نه چشم است
ــه2 ــزداي ) لطيف ــق از او خي ــه عش ــاني ك ــت نه اس
ــار مســتغني اســت3 ــا جمــال ي ــام م ز عشــق ناتم (
ــي4 ــا كس ــه ت ــد ك ــن بباي ــر حس ــه، غي ــس نكت ) ب

د و بـــار لـــداري اســـتهـــزار نكتـــه در ايـــن كـــار
ز ــطّ و خ ــل ــب لع ــه ل ــام آن ن ــه ن ــاريك ــت نگ س

و خط چـه حاجـت، روي زيبـا را و خال و رنگ به آب
ــاحب ــردم صــ ــود مقبــــول طبــــع مــ ــر شــ نظــ

و ادبيات فارسي94داوطلبان آزمون سراسري زبان
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 تر است؟ مفهوم بيت زير، به كدام گزينه نزديك-19

ــديم ــود، بريـ ــار بـ ــد يـ ــه پيونـ ــه نـ ــو آنهرچـ ــه ن ــتيم چ ــود، شكس ــت ب ــان دوس ه پيم

ــت1 ــت دوس ــه از محب ــزان ك ــاي عزي ــاك پ ــه خ ) ب
ــان ببايـــــد گفـــــت2 ــعديا، تـــــرك جـــ ) ســـ
و جـــان نـــرود3 ) هرگـــزم نقـــش تـــو از لـــوح دل
دل4 ــافي ــاموز از آب صــ ــدق بيــ ــق صــ ) طريــ

ــدم ــرت كنــــ و آخــــ ــا دل از محبــــــت دنيــــ
ــت ــوان داشـ ــت نتـ ــك دل دو دوسـ ــه يـ ــه بـ كـ

رودهرگـــز از يـــاد مـــن آن ســـرو خرامـــان نـــ
ز ســــر بــــه چمــــنو راســــتي طلــــب آزادگــــي

 گروه مسندي در عبارت زير، چند واج دارد؟-20
و انديشه سوادي، عدم بهرهبي« و متفكّران برجسته گيري از افكار و پيروي كوركورانه، عوامل تعيين هاي انديشمندان ي كننـدهي جهان، تقليد

و بي به فقر م فرهنگي در كشورهاي جهان سوم »آيد.يشمار
1(372(383(394(40

و چند تكواژ دارد؟ جمله-21 ي وابسته در عبارت زير، به ترتيب چند واژه
و كار دارد تا شرح پهلواني هاي طبيعي، شاعر با داستان در حماسه« و مدون سر و احساسات گوناگون، ميهن ها، دليري هايي شفاهي دوسـتي ها

و ستمكو فداكاري مردم را با سياه »كاري بازگويد. اري، تباهي
1(21-382(20-383(21-394(20-39

از-22  تشكيل شده است؟» صفت + صفت + اسم + صفت + صفت + اسم + صفت«گروه اسمي در كدام گزينه
 ) سه فروند هواپيماي تيزپرواز كشور اوكراين2 ) همين دو بازيكن ماهر اين تيم قهرمان1
آن ) همه3 ما آموزان كالس چهارم مدرسه دانشي  ) آن بزرگ پرچمدار كشور اسالمي غرب آسيا4ي

به-23 و چند تركيب اضافي تشكيل شده است؟ عبارت زير  ترتيب از چند تركيب وصفي
درهـاي نشاط اصفهاني همين كه به شعر فارسي روي آورد، در صف هواخواهان جدي بازگشـت ادبـي قـرار گرفـت. ايـن شـاعر بلندپايـه«

هم مهمان و به نوازي را براي گردآوري شاعران يك گونه سليقگان خود بازگذاشت، »آمدند. اش گردمي بار در خانه اي كه شاعران معاصر هر هفته
نه2شش-) هشت1 نه4 هفت-) هشت3 هفت-) شش-)

سه در كدام گزينه جمله-24 ؟شود نميي ديدهئجزي
ب1 و ابتدايي بوده است.) نخستين نوشتارهاي انسان  سيار ساده
مي2 مي ) با طرزي به دور از ظرافت، تصوير چيزها را و مقصود خود را به ديگران  فهماند. كشيد
و پس از گذشتن از مرحله3 ي الفبايي راه يافت. نويسي خط به مرحلهي عالمت ) با تكامل يافتن خط تصويري
س ) اولين بار در ميان فنيقي4  شده در سرزمين فنيقي، حدود سه هزار سال قبل از ميالد، خط اختراع شد. اكنها، اقوام

 كدام گزينه نياز به ويرايش دارد؟-25
 هاي ملّي بود. هاي ملّي همت گماشت، پيشواي فردوسي در نظم داستان كه پس از مسعودي مروزي به نظم داستان ) نخستين كسي1
و ) شيوه2 و گاه شبيه به رودكي بود. معني،ي شاعري دقيقي در لفظ و طبيعي  ساده
نوح3 ي منثور ابومنصور شد. منصور ساماني، مأمور نظم شاهنامهبن ) به امر
ب ) كار نظم شاهنامه4  دست غالمش كشته شد.هي منثور ابومنصوري به بيش از هزار بيت نرسيده بود كه

و األدقّ للترجمة أو التعريب أو المفهو �� عين األصح) ):26-33م

�� ) فى األجوبة للتّرجمة أو التّعريب أو المفهوم و األدقّ ن األصح26-33عي:(

»:هذه المرأة الفقيرة لم تصبر حتّي تأخذى راتبك لتساعديها بشيء منه!«-26

و با مقداري از آن به او كمك كني!1  ) اين زني فقير است كه صبر نكرد تا حقوقت را بگيري

زن2 و با مقداري از آن كمكش كني!) اين  فقير صبر نكرد تا تو حقوق خود را بگيري

و تا گرفتن حقوقت صبر نكرد تا با مقداري از آن به او كمك كني!3  ) اين زن فقير است

 ) اين زن فقير صبر نكرد تا حقوقت را بگيري تا با مقداري از آن به او كمك كني!4

ف«-27 و ما قَصرنا عنه فبلّغناه!اللهم ما عرّفتنا من الحقّ »:حملناه

آن1 آن ) خداوندا و به  چه كوتاهي كرديم ما را برسان! چه را كه از حق شناختيم ما را به پذيرش آن مجبور كن

آن2 آن ) پروردگارا و ما را به  چه كوتاهي نموديم، برسان! چه از حق به ما شناساندي ما را بر آن وادار كن

ما3 آن) خداوندا هر را به و  چه كوتاهي كرديم ما را به آن برسان!چه از حق نشناختيم وادار كن

آن4 آن ) پروردگارا و (پذيرش) آن وادار كن  چه را كه ما از آن كوتاهي كرديم، ما را به آن برسان! چه را از حق به ما شناساندي ما را به

و ادبيات فارسي 94داوطلبان آزمون سراسريزبان
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تس«-28 فى العالم فلنعلم إن ندركها نفز!إنّك لن »:تطيع أن تفرّ من السنّة اإللهية

مي1  شويم! ) تو نخواهي توانست كه از سنّت الهي در جهان فرار كني پس ما بايد بدانيم اگر آن را درك كنيم، رستگار

را ) همانا تو قادر نيستي كه از سنّت الهي فرار كني بايد بدانيم كه اگر آن سنّت2  درك كنيم، رستگار خواهيم شد!ها

مي ) قطعاً تو توانايي فرار از سنّت3  دانيم اگر آن را درك كنيم، پيروز خواهيم شد! هاي خدا در جهان را نخواهي يافت چرا كه

مي ) تو هرگز نخواهي توانست از سنّت4 و بايد بداني كه اگر آن سنّت را در جهان درك كني، پيروز  شوي! هاي خدايي فرار كني

و الثّبات!«-29 »:هناك شروط لتجعلك أسوة للنّاس، منها اإلجتهاد

آن1 مي) و پايداري! جا شرايطي است كه تو را الگويي براي مردم قرار  دهد كه عبارت است از تالش

آن ) شرايطي وجود دارد تا تو را الگويي براي مردم قرار دهد، از جمله2 و پايداري!ي  ها كوشش است

ا3 آن) ميز جمله شرايطي كه تو در و پايداري! جا آن را الگويي براي مردم قرار  دهي عبارت است از كوشش

مي4 و پايداري! ) شرايطي موجود است كه تو را الگوي مردم قرار و آن تالش است  دهد

: الخطأعين-30

ن غذاي ماست،ي گياهان آماده كرد ) من فوائد النّباتات أن توفّر طعامنا،: از فايده1

و به پاك2 :،و تساعد علي تنقية الجو مي)  كند، سازي هوا كمك

به3 و زمين و تتزين األرض بها،: مي وسيله)  گردد،ي آن آراسته

و چشم4 و تبتهج العيون حين تنظر إليها!: مي) مي ها هنگامي كه به آن  شود! نگرد، شاد

فى المفهوم: الخطأعين-31

ال تنس نعم ربك!)بنعمة ربك فحدثو أما()1 :

 ) المرء علي دين خليله!: يتأثّر اإلنسان بأخالق صديقه!2

و عالنيته واحدة!3 ال خير فى ود اإلنسان المتلون!: علي اإلنسان أن تكون سريرته (

 : األمة اإلسالمية محرومة عن الطيبات!)قل من حرّم زينة اهللا الّتى أخرج لعباده()4

و بزرگي از آسمان، آماده نازل نمي«-32  »: شود! بايد بدانيم كه پيشرفت

ال ينزالن من السماء جاهزةً!1 و المجد و المجد من السماء جاهزةً!2 ) نعلم أنّ التقدم  ) لنعلم لم ينزَل التقدم

و المجد من السماء جاهزةً!3 ال ينزل التقدم ال4 ) لنعلم أن ال ينزِل جاهزةً من السماء!) يجب علينا أن و المجد  تقدم

مي«-33  »: كردند! ساكنان آگاه جزيره به شكارچي در صيد آن آهو كمك

 ) كان ساكنو الجزيرة الخبيرون يساعدون الصياد فى صيد ذلك الظّبى!1

 ) كان الساكنون الخبيرون فى الجزيرة يساعدون الصياد فى صيد الظّبى!2

 يرة الخبيرون كانوا قد ساعدوا هذا الصياد فى صيد ذلك الظّبى!) ساكنو الجز3

 ) الساكنون الخبيرون فى الجزيرة كانوا يساعدون الصياد فى صيد الظّبى!4

�� )  ) بما يناسب النّص:34-42إقرأ النّص التّالى ثم أجب عن األسئلة

فى قضية فلما رأي صاحب المنزل شدة نازعفى ضيافة و هـو الحاضرون و سأله مازحاً عن رأيه الجدال بين الحاضرين إلتفت إلي خادمه

فى مـد و عن المدرسة الّتى تلقّي فيها دروسه فأجاب: قد تعلّمت ارس بين لهم هذه القضية فتحير الجميع من كالمه الفصل! فسألوا عن حياته

و هذا الخادم لم يك و الفقر! و لكن أهمها كانت مدرسة البؤس »!جان جاك روسو«ن إلّا المفكّر المشهور عديدة

و العزم! النّجاحفإنّ سبل الحصول علي يسعيفال يجوز للبائس أن ييأس مادام  تظهر لمريدها بشرط وجود اإلرادة
.»...الفقر ...........«عين الصحيح:-34

و التقدم فى الحياة!2 ) مجال لتقوية إرادة اإلنسان!1  ) يمنع التعلّم

 ) يوصل اإلنسان إلي الدرجات السامية دائماً!4 يسبب اليأس فى الحياة!)3
.«أكمل الفراغ:-35 فى حياته يمنع  ...........!»...إجتهاد اإلنسان

 ) الفقر4 ) اليأس3 ) النّجاح2 ) اإلرادة1

سمى الفقر مدرسة؟ ألنّ ...........-36 ....لماذا

 ) الفقر يهيئ اإلنسان لمواجهة المصاعب!2 يسبب المرارة!) اإلنسان يتعلّم أنّ الفقر1

و يعمل معاً!4 ) كثيراً من العظماء كانوا من الفقراء!3  ) اإلنسان يستطيع أن يتعلّم

زبان عربـي94داوطلبان آزمون سراسري



شماره
دفترچه

2-
شماره

آزمون
2

صي
صا
اخت

)
ضي
علومريا

گروه
(

55

شماره
دفترچه

1-
آزم

شماره
ون

5
عمومي

)
گروه

ضيوتجربي
علومريا

هاي
(

55

صيلي
لتح

سا
94

-
93

: الخطأعين-37

و الثّروة!) من ذاق2 ) الفقر يستطيع أن يوصل اإلنسان إلي الدرجات العلياء!1 و البؤس يعرف قدر النّعمة  طعم المرارة

 ) اإلرادة القوية توصل اإلنسان إلي النّجاح!4 ) من كان غنياً فى طول حياته لم يستطع أن ينجح!3
�) فى التّشكيل ):39و38عين الصحيح

و هو بين لهم هذه القضية فتحير الجميع من كالمه الفصل«-38  !»:إلتفت إلي خادمه

1ه-) إلْتَفَّتةَ-خادمه2 الفصلِ-القضينَ-) خادميةَ-بالقضي-الجميع 

 الفصلَ-كالمه-تُحيرُ-) خادمه4 الفصلُ-الجميع-بينَ-) إلْتَفَت3

و لكن أهمها كانت مدرسة البؤس!«-39 فى مدارس عديدة »:تعلّمت

1تلَّمها-مدارسِ-) تَع2 سةُمدر-أهمعديدةَ-) مدارس-البؤسِ-كانَت 

3تلَّمها-) مدارس4ٍ مدرسةَ-البؤسِ-عديدةٍ-) تَعأهم-البؤسِ-كانَت 

�) و التّحليل الصرفى فى اإلعراب ):40-42عين الصحيح

»:نازع«-40

و فاعله-مبنى للمعلوم-للغائب-) مزيد ثالثى من باب مفاعلة1 و الجملة فعلية» اضرونالح«صحيح/ فعل

و فاعله اإلسم الظّاهر-متعد-مبنى-) فعل ماض2ٍ  معتل/ فعل

و فاعله-الزم-للغائب-) فعل ماض3ٍ  المستتر»هو«مجرّد ثالثى/ فعل

و فاعله-مبنى للمعلوم-»إفعال«مزيد ثالثى من باب-) للغائب4 و الجملة فعلية»هو«صحيح/ فعل  المستتر
»:يسعي«-41

و فاعله-مزيد ثالثى-للغائب-) فعل مضارع1  المستتر»هو«معرب/ فعل

و خبر افعال ناقصة منصوب محالً-معرب-مجرّد ثالثى-) فعل مضارع2 (ناقص)/ فعل مع فاعله جملة فعلية  معتل

و فاعله الضّمير المستتر معتل/ فعل مرفوع تقديراً-مبنى للمعلوم-متعد-»إفعال«) مزيد ثالثى من باب3

و فاعله-مبنى-مجرّد ثالثى-للغائب-) فعل مضارع4 و خبر»هو«الزم/ فعل  منصوب لفظاً» مادام«المستتر

»:النّجاح«-42

 منصرف/ مجرور بحرف جار-معرب-مشتق-مذكّر-) اسم1

ج» إنّ«صحيح اآلخر/ خبر-معرب-معرفة-مذكّر-مفرد-) اسم2  مله) محالً مرفوع(شبه

 منصرف/ مجرور بحرف جار-معرب-مشتق-مفرد-) اسم3

 منصرف/ مجرور بحرف جار-جامد-معرّف بأل-مذكّر-) مفرد4
فى العبارة التّالية؟ نوعاًكم-43  من المعارف جاء

و ما ساعدوه!« يسرعوا نحو أسد الرّاعى »هؤالء الفلّاحون لم

 ) خمسة4 ستّة)3 ) سبعة2 ) ثالثة1

 عالمة اإلعراب فيها تقديرية: ليستعين العبارة الّتى-44

ال أحب كلّ راضٍ عن نفسه أبداً!2 ) آثار أيدى الذّئب مشهودةٌ فى سرقةِ النّعاج!1  ) أنا

 ) رأيت القاضى يحكم بالقسط فهو قاضٍ عادلٌ!4 ) نفتّش عن آثار ظبى ذى قرونٍ جميلةٍ!3

من-45  العالمات الفرعية لإلعراب: عين ما فيه

و الدين!1 ال يقدر اإلنسان علي الطّيران إلّا بالعلم (2()ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النّبى(

إن4 ) أرسل اإلمام إلي مساكين جراباً من األطعمة!3 تُحرّر فلسطين فى القادم  اهللا! شاء ) سوف

فى اإلضافة: الخطأعين-46

 ) نحترم معلّمين المدرسةِ فى جميع األحوال!2 للعلم سبب لتقدم المسلمين العلمى! ) تكريم اإلسالم1

 ) أسافر إلي وطنى المحبوب لزيارة أقربائى!4 ) لن أتكلّم حول مشاكلى المالية عند أصدقائى!3

»الرّحمن!همالرّاحمون يرحمالرّجل: هذافى حق6ّ األكرمقال الرّسول«ما هو إعراب ما أشير إليه بخط علي التّرتيب:-47

 إليه مضاف-نعت-إليه ) مضاف2به مفعول-إليه مضاف-) نعت1

به مفعول-إليه مضاف-إليه ) مضاف4 إليه مضاف-صفة-) صفة3

94داوطلبان آزمون سراسريزبان عربـي
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 الجازمة: اللّامعين-48

1! ال تتّخذوا أعداء اهللا أولياء  ) أصدقائى ليساعدوا علي الفقراء!2 ) أيها المسلمون

 ) خرجت العصفورة من عشّها لطلب الرّزق!4 ) ألنجح فى اإلمتحان إجتهدت كثيراً!3
 فيها مبنياً للمجهول: ما جاءعين العبارة الّتى-49

ال يعرف إلّا بإجابته الكاملة!1 2 ) الطّالب الذكى!يعرف بعد أن يجيب الطّالب الذكى ( 

ي3 ال  ) يعرف الطّالب الذكى كلّ ما يسأله المعلّم!4 عرف الطّالب الذكى إلّا فى اإلمتحان!)
: اسماً ظاهراًعين اسم النّواسخ-50

ال يمدح نفسه!1  ) كأنّه كان معروفاً عند هؤالء العلماء!2 ) إنّ هناك شاباً

فى4 ) اللّائق ليس من له الشّهادات الكثيرة!3  البيت!) كنت أطالع دروسى

ي ............... مـردود بـودني شريفه گرفتار شرك شده است كه پيام آيه» بردن يا ماندن مخلوقات به دست خدا نيست.«اگر كسي ادعا كند:-51
و علت اين كالم الهي در آيه اين ادعا را اعالم مي  بيان شده است................يي شريفه كند

اهللا(-)و يأت بخلق جديدإن يشأ يذهبكم()1 هو الواحد القهار()2)انتم الفقراء الي و هو اهللا احد(-)قل اهللا خالق كلّ شيء )قل

و يأت بخلق جديد()3 هو اهللا احد(-)إن يشأ يذهبكم هو الواحد القهار()4)قل و اهللا(-)قل اهللا خالق كلّ شيء )انتم الفقراء الي

مي............... با مخلوقات خداي متعال، گمان نادرست از قياس مصنوعات انساني-52 آن نتيجه ي ايـن دو، كننـدهي تفكيـك كه رابطه شود، حال
 باشد.مي............... همان

خود ) استمرار وجود مصنوعات بدون ارتباط با سازنده1  بخشي هستي-ي
به2  بخشي هستي-علت ) عدم نيازمندي يك معلول در بقاي خود
ن3 به) عدم  فقر ذاتي-علت يازمندي يك معلول در بقاي خود
خود ) استمرار وجود مصنوعات بدون ارتباط با سازنده4  فقر ذاتي-ي

مي برخي انسان«هرگاه سؤال شود:-53 مؤكـد ...............يي شـريفه پاسخ خود را بـا مفهـوم آيـه» افتند؟ ها در چه لحظاتي بيشتر به ياد خدا
و توجه به خدا در چنين لحظاتي گوياي كني مي  است................م

 توجه فطرت انسان به يك مبدأ نجات-)اذا دعاكم دعوة من األرض()1
به-)ظنوا انهم احيط بهم()2 و ظهور عذاب الهي  علت ارتكاب گناهان بروز
به-)اذا دعاكم دعوة من األرض()3 و ظهور عذاب الهي  گناهان علت ارتكاب بروز
 توجه فطرت انسان به يك مبدأ نجات-)ظنوا انهم احيط بهم()4

به«و» پديد آمدن جهان از يك اصل واحد«-54 به»سوي مقصد واحد به پيش بردن آن مي،  گردد؟ ترتيب از دقّت در پيام كدام آيات مفهوم
و ما في األرض()1 هللا ما في السماوات ال يشرك في حكمه احداًما لهم من دونه من ولي(-)و )و

هو الواحد القهار()2 و ال يشرك في حكمه احداً(-)قل اهللا خالق كلّ شيء و ما لهم من دونه من ولي(

و ما في األرض()3 هللا ما في السماوات )افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون(-)و

هو الواحد القه()4 و )افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون(-)ارقل اهللا خالق كلّ شيء

ي خداوند، بدين معنا ...............ي اجازه اذن به تصرف در محدوده-55
و از خودش استقاللي ندارد.1 و مجراي واليت الهي قرار گرفته است  ) نيست كه شخص مأذون، مسير
و جانشينا2 و خداوند، ولي انسان) است كه واليت خداوند به پيامبر  ها است.ن او واگذار شده است
 ) نيست كه خداوند ديگر واليتي ندارد، بلكه بخشي از واليت خود را به پيامبر واگذار كرده است.3
و فرمانو رساننده ) است كه آن شخص، واسطه4  هاي خداوند به مردم است.ي واليت

ترتيـب فهـم پيـام آيـات، بـه»ي مخلوقات از آنِ خداي واحد است. همه«و» خاص خداي يگانه است نيازي ذاتي در افعال،بي«اگر بگوييم:-56
و .............. را اعالم كرده شريفه  ايم كه برخاسته از ............... خداوند است.ي ...............

ال يشرك في حكمه احداً()1 و هو الواحد القهار قل اهللا خالق كلّ(-)ما لهم من دونه من ولي و  خالقيت-)شيء
ال يشرك في حكمه احداً()2 و و ما في األرض(-)ما لهم من دونه من ولي هللا ما في السماوات  يگانگي-)و
و ما في األرض(-)افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون()3 هللا ما في السماوات  خالقيت-)و
هو الواحد القهار(-)ثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعونافرايتم ما تحر()4 و  يگانگي-)قل اهللا خالق كلّ شيء

به-57 و شفابخشي در صورت مطلق به معناي انحراف از توحيد در ............... تصور به دخالت در امور جهان و غيرمادي ، .............. كه اسباب مادي
.اين امر، تأثيرگذار ......... ..... 

 است-نيست-) ربوبيت4 است-است-) واليت3 نيست-است-) ربوبيت2 نيست-نيست-) واليت1

زبان عربـي94داوطلبان آزمون سراسري
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و تكيهآن-58 ي شريفه ترسيم شده است؟ گاه جهان به يك نتيجه بينجامد، پيام كدام آيه جاكه پذيرش خداوند به عنوان تنها صاحب اختيار
)افرايتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه ام نحن الزّارعون()1

و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم()2 )انّ اهللا ربي

و المسيح()3 و رهبانهم ارباباً من دون اهللا و ما امروا الّا ليعبدوا الهاًٌ واحداً ابن اّتخذوا احبارهم )مريم

و ما في األرض()4 هللا ما في السماوات )و الي اهللا ترجع األمورو

آن-59 و تضاد مي گاه به منصه تفرقه و ظهور آن، معلول ............... است كـهي ظهور نشيند كه انحراف از توحيد در مسير ............... نمود پيدا كند
ي .............. مبين آن است.ي شريفه پيام آيه

و المسيح(-محور قرار دادن منافع افراد-) اجتماعي1 و رهبانهم ارباباً من دون اهللا )مريم ابن اّتخذوا احبارهم

و خواسته تحت سلطه-) فردي2 و ديگران بودني تمايالت و اجتنبوا الطاغوت(-هاي خود )و لقد بعثنا في كلّ امة رسوالً أن اعبدوا اهللا

و خواسته تحت سلطه-) اجتماعي3 بوي تمايالت و ديگران و اجتنبوا الطاغوت(-دنهاي خود )و لقد بعثنا في كلّ امة رسوالً أن اعبدوا اهللا

و المسيح(-محور قرار دادن منافع افراد-) فردي4 و رهبانهم ارباباً من دون اهللا )مريم ابن اّتخذوا احبارهم

و عمل در گرو عمل به پيام عبارت ............... استكه-60 ميي شريفه بخش نخست آن هم مفهوم با پيام آيهمصونيت از شرك در عقيده  باشد.ي ...............
و اياك نستعين()1 و ربكم فاعبدوه(-)اياك نعبد اهللا()2)انّ اهللا ربي و ربكم فاعبدوه(-)ال اله الّا )انّ اهللا ربي

و اياك نستعين()3 و اجتنبوا الطاغوت(-)اياك نعبد ا()4)أن اعبدوا اهللا اهللاال و اجتنبوا الطاغوت(-)له الّا )أن اعبدوا اهللا

مي آن هنگام كه انسان به چشم قلب ببيند كه خداوند در كوچك-61 و چرخ خلقت با تدبير او گـردد، ............... ترين حوادث عالم نيز حضور دارد
و ..............، مانع رسيدن به اين ايمان است.  به ثمر نشسته

و خروج از اعتدال-و بندگي) عبوديت1 و گرفتاري به امور دنيوي-) معرفت به خداوند2 سرگرداني در وادي پوچي  غفلت از خداوند
و بندگي3 و گرفتاري به امور دنيوي-) عبوديت و خروج از اعتدال-) معرفت به خداوند4 غفلت از خداوند  سرگرداني در وادي پوچي

بهانجام عبادت مطابق با كيفيت-62 و براي هدف الهي جز تعيين شده و ............... عمل است كه تابعيت از آنِ ............... است.وترتيب ناظر بر .............. 
 حسن فعلي-اول-) دوم4 حسن فاعلي-دوم-) اول3 حسن فاعلي-اول-) دوم2 حسن فعلي-دوم-) اول1

هاي غافل از گرايش منطبق با فطرت كه همان بندگي خداي متعال كريم كه مبناي تفكر اسالمي است، انساناگر بخواهيم با استمداد از قرآن-63
 است را ترسيم كنيم، پيام كدام آيه وافي به اين مقصود است؟

)لو كنّا نسمع او نعقل ما كنّا في اصحاب السعير()1

ال يحسبنّ الّذين كفروا انّما نملي لهم خير النفس()2 )همو

و المسيح()3 و رهبانهم ارباباً من دون اهللا و ما امروا الّا ليعبدوا الهاً واحداً ابن اتخّذوا احبارهم )مريم

ال تعبدوا الشّيطان انّه لكم عدو مبين الم أعهد اليكم يا بني()4 )ءادم أن

و بگوييم:-64 خد«اگر با استاد سخن، سعدي، هم آرمان شده ، بـه پيـام»دل ندارد كه ندارد به خداوند اقـرار/ اوند دل است آفرينش همه تنبيه
 ايم؟ كدام آيه از قرآن توجه نموده

و لتبتغوا من فضله()1 )اهللا الّذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره

و األرض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من األرض اذا انتم تخرجون()2 )و من ءاياته أن تقوم السماء

و فرادي ثم تتفكّروا()3 هللا مثني )قل انّما اعظكم بواحدة أن تقوموا

)قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين()4

و مرتبط با ثمرات ...، جاري شدن چشمه6پبامبر گرامي اسالم-65 و زبان را در گرو ............... و معرفت از دل  ............ آن اعالم كردند.هاي حكمت
ي اوليه-) ايمان خالصانه به خدا4ي اوليه-) اخالص در پرستش3 عالي-) ايمان خالصانه به خدا2 عالي-) اخالص در پرستش1

و موقعيت مكاني موجودات جهان، از آن جهت كه خداوند متعال حدود، انداز«............... مبين اين مفهوم است كه:جزبهتمامي آيات-66 ه، ويژگي
ميو زماني آن »كند، مقدر به تقدير الهي هستند. ها را تعيين

و األرض أن تزوال()1 )ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر()2)انّ اهللا يمسك السماوات

)قد جاء كم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه()4)انّا كلّ شيء خلقناه بقدر()3

ري-67 و انتخاب فرو تر، معلول مناسبختن ديوار كج، يك ............... الهي است. اين ................ متناسب با ............... آن ديوار، يعني كجي آن است
 شناخت .............. است.

و تقدير1 و دو قضا-تقدير-قضا-) قانون و قضاي2 دو قانون و-تقدير-قضا-) قانون  دو قضادو تقدير
و تقدير3 و دو قضا-شرايط خاص-تقدير-) قانون و قضاي4 دو تقدير و دو قضا-شرايط خاص-تقدير-) قانون  دو قانون

و نظام جهان قرار داده است؟«اگر از ما بپرسند:-68 و آيـهمي» خداوند، چه چيز را رابط ميان قدرت اختيار انسان يي شـريفه گوييم: ...............
 ............. حاكي از اين حقيقت است...
و يميت فاذا قضي امراً فانّما يقول له كن فيكون(-) قضاي الهي1 )هو الّذي يحيي

ال الليل سابق النهار(-) قضاي الهي2 و )ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر

فع(-) تقديرات الهي3 و من عمي )ليهاقد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه

و لتبتغوا من فضله(-) تقديرات الهي4 )اهللا الّذي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره

و زندگي 94داوطلبان آزمون سراسريدين
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و عامل دوري از پندارهاي نادرست جبري مندي همه اطمينان از هدف-69 از ............... است و رخدادهاي جهان خلقت، برخاسته وگي حوادث ري
مي آزادي بي و شرط، ...............  باشد. قيد

 درك صحيح نظام حاكم بر جهان خلقت-مند بودن جهان ) قانون2 درك صحيح نظام حاكم بر جهان خلقت-) اعتقاد به خداوند حكيم1
و اختيار-) اعتقاد به خداوند حكيم3 در-مند بودن جهان ) قانون4 توجه درست به نعمت آزادي و اختيارتوجه  ست به نعمت آزادي

وي شريفه آيه-70 و بروز استعدادهاي اوسـت و عامل ظهور و تكامل انسان و فرآيند رشد ي ............... ناظر بر سنتي است كه مربوط به چگونگي
 اين سنت، ريشه در .............. انسان دارد.

عط()1 و ما كان و هوالء من عطاء ربك  اختيار-)اء ربك محظوراًكلّا نمد هوالء
و األرض()2 و اتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لو انّ اهل القري ءامنوا  رفتارهاي-)و
ال يفتنون()3 و هم  اختيار-)احسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا ءامنّا
و انّ اهللا لمع المحسنين()4 يرفتارها-)و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا

و تالش انسان، با فراهمآن-71 مي جاكه سعي و اسباب الهي براي سهولت رسيدن به مقصد با يكديگر همراه شوند، سـنت ............... سازي شرايط
 گر آن است.ي ............... مناديي شريفه يابد كه آيه تحقق مي

و اتّقوا لفتحنا(-) خاص توفيق1 لو انّ اهل القري ءامنوا و االرضو )عليهم بركات من السماء

و ما كان عطاء ربك محظوراً(-) عام امداد2 و هوالء من عطاء ربك )كلّا نمد هوالء

و ما كان عطاء ربك محظوراً(-) خاص توفيق3 و هوالء من عطاء ربك )كلّا نمد هوالء

و اتّقوا لفتحنا عليهم(-) عام امداد4 لو انّ اهل القري ءامنوا و االرضو )بركات من السماء

ال يحسبنّ الّذين كفروا انّما نملي لهم خير النفسهم(يي شريفه از دقت در آيه-72 مي)و گردد كه خداوند بـه كـافران، مهلـت ............... مفهوم
و مهلت مي و امكانات ............... دهد،  ها

مي-) بازگشت از گناه1 و قدم به قدم از انسانيت فاصله بگيرند.شود كه بيشتر در فسا باعث د فرو روند
و اراده-) بدكاري2 ميي خودشان به صورت بالي الهي جلوه با اختيار  شود. گر
و اراده-) بازگشت از گناه3 ميي خودشان به صورت بالي الهي جلوه با اختيار  شود. گر
مي-) بدكاري4 ق باعث و  دم به قدم از انسانيت فاصله بگيرند.شود كه بيشتر در فساد فرو روند

 ايم؟ توجه كردهي شريفه به پيام كدام آيه» كار نيكو بد انسان در دريافت بازتاب اعمالش در سراي واپسين نيز تأثيرگذار خواهد بود.«اگر بگوييم:-73
)قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين()1

و لكن كذّبوا فاخذناهم()2 و اتقوا لفتحنا عليهم بركات ... لو انّ اهل القري ءامنوا )و

و ما كان عطاء ربك محظوراً()3 و هوالء من عطا ربك )كلّا نمد هوالء

ال يظلمون()4 و هم و من جاء بالسيئة فال يجزي الّا مثلها )من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

كرآن-74 ميجاكه قرآن مي يم وعده و شكيبا بر دويست نفر يا هزار نفر از كفار پيروز و آنجـا دهد كه بيست نفر يا صد نفر انسان تقواپيشه شوند
مي كه دعا سبب بسياري از خوبي و مانع بسياري از بالها به ها  ترتيب كدام سنت الهي ظهور يافته است؟ گردد،

ام2 توفيق الهي-) تأثير نيكي در سرنوشت1  تأثير نيكي در سرنوشت-داد)
 امداد-) توفيق الهي4 تأثير نيكي در سرنوشت-) توفيق الهي3

و من يعيش باالحسان اكثر ممن يعيش باالعمار«كه فرمود:7سخن امام صادق-75 بر» من يموت بالذنوب اكثر ممن يموت باألجال مهر تأييدي
ي شريفه است؟ كدام آيه

ب()1 و املي لهم انّ كيدي متينو الّذين كذّبوا ال يعلمون )اياتنا سنستدرجهم من حيث

و ما كان عطاء ربك محظوراً()2 و هوالء من عطاء ربك )كالّ نمد هوالء

و لكن كذّبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون()3 و األرض و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لو انّ اهل القري امنوا )و

ال()4 ال يفتنوناحسب و هم )نّاس أن يتركوا أن يقولوا ءامنّا

76- Surely you'll get the best grade as you have studied …………… . 
 1) so hard enough 2) hard enough 3) enough hard 4) such hard 
77- It was such bad news …………… . 
 1) that I got so confused 2) to make me unhappy 
 3) to make him understand 4) for getting me too confused 
78- The students …………… football in the yard are new comers. 
 1) played 2) play 3) playing 4) to play 

و زندگي94داوطلبان آزمون سراسري  دين
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79- Students can improve English language …………… reading suitable texts, speaking to natives and 
listening to the tapes. 

 1) in 2) at 3) about 4) by 
80- I love swimming. I find it …………… my mind. 
 1) taps 2) concentrates 3) shakes 4) suggests 
81- The pilot of that huge plane was forced to make a (an) ………….. landing on a desert. 
 1) expression 2) environment 3) emergency 4) department 
82- When a computer …………… information, it does a particular series of operation on the information. 
 1) processes 2) experiences 3) predicts 4) respects 
83- Unfortunately, a great number of trees are being …………… to provide space for building trade. 
 1) mentioned 2) evaluated 3) enhanced 4) felled 
84- I can't use internet anymore. Its rate has been …………… again. 
 1) lowered 2) leaned 3) located 4) lifted 
85- He isn't allowed to take part in sport or other physical activities. He is out of …………… . 
 1) contrast 2) condition 3) comparison 4) crust 
86- An object, such as a piano or guitar is called a musical …………… . 
 1) statement 2) shape 3) instrument 4) stance 
87- Tomorrow the students will receive their …………… awaited exam results. 
 1) anxiously 2) destructively 3) straightly 4) firmly 

���� CClloozzee TTeesstt::

There are many different …(88)… of dictionaries. The smallest is the pocket or abridged dictionary 
which gives short …(89)… . The most …(90)… kind is the unbridged dictionary which …(91)… of many 
unusual words. Between these two sizes is the college level dictionary, which has enough …(92)… for 
most university students. 

88- 1) types 2) tools 3) tones 4) toes 
89- 1) databases 2) definitions 3) damages 4) dashes 
90- 1) conditional 2) calm 3) complete 4) concerned 
91- 1) forecasts 2) observes 3) includes 4) consists 
92- 1) clause 2) aspect 3) article 4) detail 

���� RReeaaddiinngg CCoommpprreehheennssiioonn::
�� PPaassssaaggee II::

Scientists once thought that only human beings had culture. But most of them now believe animals 
also have some elements of culture. For example, some kinds of animals make and use tools and the 
members of many species communicate with one another by means of signs. 

Tool making includes basically taking something found in the environment and using it for a 
purpose other than its original function. Elephants break off branches and wave them with their 
trunks to whisk away flies. Chimpanzees catch termites by peeling a twig and inserting the sticky, 
sappy end of the twig into a termite mound. When a chimpanzee pulls the twig out, termites stick to 
it. Young chimpanzee learn this method of catching termites from older member of their group. The 
technique is a cultural trait that has been passed along one generation of chimpanzees to the next. 

Many animals use various kinds of signs to communicate. For example, dogs bark and lay their ears 
back. Dolphins communicate with one another by means of clicks, whistles and other sounds. 
Scientists have taught chimpanzees to speak to people in sign language. However, most scientists 
agree that any culture must include the use of symbols to be known a culture. 

94داوطلبان آزمون سراسريزبان انگليسي
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93- The best title for the passage would be "…………… ." 
 1) Human being and culture 2) Chimpanzees and tool making 
 3) How animals transmit their cultures 4) The elements of culture among animals 
94- According to the passage …………… . 
 1) some animals also use tools 
 2) only human beings make tools 
 3) human tools are more useful than animal tools 
 4) some animals are more intelligent than human beings 
95- According to the passage, tool making …………… . 
 1) is usual among animals 2) means making than using tools 
 3) refers to using a tool for second function 4) is transferred from one species to another 
96- Which of the following has not been mentioned as a tool or sign? 

1) twigs 2) tree branches 3) barking 4) termites 

�� PPaassssaaggee IIII::

The rate of reading could be called the rate of comprehension, for reading rapidly without gaining 
the fullest meaning from print cannot be called reading. A good reader is one who understands what 
he reads, and the faster he is able to get meaning from his reading, the more efficient he is. 

Speed alone does not make for good reading. Individuals differ in their characteristic response to 
print. Some very good readers naturally have a slower pace of reading simply because they do all 
tasks in a thoughtful way. Other readers become quick in their grasp of meaning because they are 
quick in behavior and style of doing almost everything they do. The more meaning the reader brings 
to the printed page, the greater the probable of his reading that page quickly. 

Up to now, speed and comprehension go hand in hand. The more skilled the reader is in seeing 
several words as his eyes sweep across a line of print, the more quickly he can gather meaning. 
Students who look at each individual word in a slow way are probably to gain less meaning from what 
they read because thoughts come in the arrangement of words in groups, and not in each word by 
itself. For this reason, students who read faster are probably to be better readers in comparison to 
those whose pace or rate of reading is slow. 

97- According to the first paragraph ……………  
 1) a good reader can receive the exact meaning from a passage. 
 2) a good reader should read a text slowly to gain the meaning. 
 3) one who reads a passage should see the words individually. 
 4) the faster one gains the meaning, the less efficient he is. 
98- According to the second paragraph, all of the following are true EXCEPT: 

1) Speed by itself can be called as the most necessary element for reading. 
 2) People differ in their characteristic reaction to print. 
 3) Those who handle the things in a thoughtful way, may have a slower rate of reading. 
 4) Some understand the meaning of a passage quickly since they are quick enough in response to 

whatever they do. 
99- The passage says that ……………  
 1) thoughts come in the arrangement of words individually. 
 2) a good reader is one who has some pauses while reading. 
 3) students who look at words individually and slowly, they probably understand less meaning from 

a message. 
 4) we don't see a direct relationship between speed and comprehension. 
100- The underlined word "grasp" is closer in meaning to …………… . 
 1) give 2) discuss 3) rank 4) get 

زبان انگليسي94داوطلبان آزمون سراسري 
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شمارهتعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 68 145 101 45 رياضي

 دقيقه 42 180 146 35 فيزيـك

 دقيقه 30 210 181 30 شيمـي
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و2βاگر-101  كدام عدد ممكن است گويا باشد؟،گويا باشدαگنگ
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 است؟ درستكدام گزينه-105
و از باال كراندار، همگراست. هر دنباله)1 ي يكنوا
و از پايين كراندار، غيريكنواست. ) هر دنباله2 ي واگرا
و از باال كراندار، صعودي نيست. ) هر دنباله3 ي واگرا
و يا به بزرگي همگرا، به كوچك ) هر دنباله4  ترين كران پايين همگراست. ترين كران باال
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1(1
n

 
 
 

2(1 n( )
n

 − 
 

3(2
n

 
 
 

4(1
2

n( )
n

 − 
 

محل انجام محاسبات
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]ع حد چپ تاب-111 ]2f (x) x x= 1xدر− =  كدام است؟−
1(1−2(2−3(3−4(4−

20xحاصل-112

Cos x Cos x
lim

x x→

−

−
 كدام است؟

1(1
2

2(1
2

−3(14(1−

حاصل-113
1 2x

lim Cot ( x) Cos( x)
→

π
π  است؟ كدام ⋅

1(1
2

2(
2
π3(

2
π

−4(1
2

−

تابع-114
2

2
xf (x)

 
=  
 

)2ي در بازه ,k)ترين مقدار فقط در يك نقطه ناپيوسته است. بزرگkاست؟ كدام 

1(52(63(74(8

با فرض-115
2

1 2
3 2

2

ax x
f (x) a x

x a x

+ >
= =
 + <

2و 1g(x) x= − 1xدر fog، اگر تابع−  كدام است؟aمقدار پيوسته باشد،=

 ) نشدني34)23)1-2)1
0ي را در بازهfپيوسته است. جدول مقابل برخي مقادير�درfتابع فرد-116 2( , 0fي دهد. معادله نشان مي( (x) 2ي در بازه= 2( , د چنـ−(

 ريشه دارد؟
 ريشه5) حداكثر2 ريشه6) حداقل1
 ريشه4) حداكثر4 ريشه5) حداقل3

2اگر-117 2 4f (x) x x x= + + 1g(x)و+ f( )
x

باشد، مقدار=
0x

lim g(x)
−→

 برابر است با:

−1)14)3∞)2 ) صفر1

2نمودار تابع-118
3

2
xf(x)

x ax b
−

=
+ +

2xدر مجاورت aصورت مقابل است. به= b−كدام است؟ 

1(16−

2(16
3(8
4(8−

اگر-119
2 1

2
2

1
x tan xf (x)

(x )

−
=

−
و مجانب  كدام است؟ABخطي پاره اندازه،قطع كنندBوAهاي تابع يكديگر را در نقاط باشد

1(12(23(π4(
2
π

2ي مجانب مايل تابع ضريب زاويه-120 2xf (x) x(e )−=  كدام است؟−
1(2−2(4−3(24(8−

رياضيات94داوطلبان آزمون سراسري

محل انجام محاسبات
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5اگر-121 7 1a ( , , )=
�

2و 1 4b ( , , )= −
�

aباشد، طول تصوير
bبر�

�
b، چند برابر طول
�

 است؟

1(1
2

2(3
4

3(1
3

4(2
3

122-a،b،cوdصفر هستند. اگر چهار بردار غيرa b d c× = aو× d b c× =  گاه ضرب خارجي كدام دو بردار زير حتماً برابر بردار صفر است؟، آن×
1(a b−وc d−2(a c−وb d−3(a d−وb c−4(b c+وa d+

ABدر مكعب به ضلع واحد شكل زير، حاصل-123 AC AC AD⋅ + ⋅
���� ���� ���� ����

 كدام است؟

1(2

2(3

3(4-

4(4

خط-124 1دو 2 1
2 3 1

x y zD: − + +
= و =

4 3
1 6
2

x t
D : y t

z t

= +
′ = +
 =

 نسبت به هم چه وضعيتي دارند؟

 ) متنافر4 ) منطبق3 ) متقاطع2 ) موازي1
2نقاط-125 5 1A( , , 4و−( 3 1B( , , مي از كدام نقطهABخط منصف پارهي عمود اند. صفحه مفروض−(  گذرد؟ي زير

1(3 4 2( , , )−2(2 1 1( , , )3(1 4 5( , , )−4(4 2 3( , , )−

و صفحه-126 3ي حجم هرم محدود به صفحات مختصات 4 2 12x y z+ +  كدام است؟=
1(62(83(124(24

خطايي صفحه معادله-127 2zكه شامل D:xو= y=و با خط 1بوده
2 3

x yD : z+′ =  موازي باشد، كدام است؟=

1(2 2x y z+ + =2(2x y z− + =3(3 4x y z− + =4(4 2 2x y z+ + =

2ي نقطه-128 1( , 2ي مركز دايره( 2 2 2 0x y mx ny+ + + +  است. شعاع اين دايره كدام است؟=

1(32(23(34(4
خط-129 3مطابق شكل، 6D:x y+ مميCي از مركز دايره= ي اين دايره كدام است؟ عادلهگذرد.

1(2 2 4 2 0x y x y+ − − =

2(2 2 6 4 0x y x y+ − − =

3(2 2 6 2 0x y x y+ − − =

4(2 2 4 6 0x y x y+ − − =

محل انجام محاسبات

و جبر خطي هندسه تحليلي

A

B

C
y

z

D

x

C

D

y

x
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1نقاط-130 0A( , 1و( 8A ( , ي اين بيضي كدام است؟ است. معادله6آن دو سر قطر بزرگ يك بيضي هستند كه طول قطر كوچك′(

1(
2 21 4 1

16 9
(x ) (y )− −

+ =2(
2 21 4 1

9 25
(x ) (y )− −

+ =3(
2 21 4 1

25 16
(x ) (y )− −

+ =4(
2 21 4 1

9 16
(x ) (y )− −

+ =

25، خط هادي سهميmمقدار ازاي كدامبه-131 4(x ) (y m)− = مي +  گذرد؟ از مبدأ مختصات

1(1m = −2(5
2

m =3(1m =4(25
4

m =

3ي نقطه-132 1F( , و خط−( 1D:xكانون y− ي مجانب ديگر اين هذلولي كدام است؟ هاي يك هذلولي افقي است. معادله يكي از مجانب=

1(2 2x y+ =

2(1 0x y+ + =

3(2 1x y+ = −

4(1x y+ =

با-133  يال، حداقل چند رأس دارد؟23يك گراف ساده
1(62(73(84(9
با-134 و7در گرافي ∆يال، حداقل مقدار19رأس + δكدام است؟ 

1(122(113(104(9
مي داريم كه با آغاز از يكي از رأس4ي گراف همبندي از مرتبه-135 يك هاي آن، و به رأس آغاز بازگشت. تعـداد بار توان از هر يال دقيقاً گذشت

 صفرهاي ماتريس مجاورت اين گراف كدام است؟
1(22(33(44(8

4ي، رابطهnازاي چند عدد طبيعيبه-136 1 1n | n+  برقرار است؟+
3)24)13)2 ) صفر1
و باقيaاگر-137 بر مانده عددي فرد  كدام است؟26بر عددaي تقسيم مانده، باقيباشد7برابر13ي تقسيم آن

1(72(203(194(14
50nازاي چند مقدار طبيعيبه-138 5، دو عدد≥ 3n 7و+ 4n  نسبت به هم اول هستند؟+

 ) صفر204)253)502)1

}ي مي در مجموعهتعداد اعداد دورق-139 }77 55 8 0x | x r s , r ,s= + + >  كدام است؟�∋

1(72(83(114(13
ب-140 آنو كوچك49كه جمعشان برابر طوريهچند زوج عدد طبيعي وجود دارد عليـه تـرين مقسـوم برابـر بـزرگ12هـا، ترين مضرب مشترك

 ها باشد؟ مشترك آن
3)24)13)2 ) صفر1

∆5با8ي قطر اصلي مربع ماتريس مجاورت گرافي از مرتبه مجموع عناصر روي-141 3δو= ، حداكثر كدام است؟=
1(182(363(194(38

رياضيات94داوطلبان آزمون سراسري

محل انجام محاسبات

هرياضيات گسست
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 داريم؟4دور به طول، چند6kدر گراف-142
1(152(203(454(60
ب.م.م دو عدد با توجه به جدول نردباني محاسبه-143  درست است؟cوa،bي اعداد، كدام گزينه درباره72و30ي

1(2a 2bو= =

2(12a 2bو= =

3(6c 6bو= =

4(6b 0cو= =

9داريم كهdچند عدد طبيعي مانند-144 | d2و 16200d ؟ |
1(22(43(34(6
)2110101عدد-145  كدام است؟8در مبناي(

1(856( )2(865( )3(866( )4(855( )

210(در تمامي موارد الزم،(در تمامي موارد الزم،
mg
s

 درنظرگرفته شود.)درنظرگرفته شود.)=

 يك از موارد زير يكسان است؟ روند، كدام ميBي به نقطهAي هايي كه از مسيرهاي مختلف از نقطه براي متحرك-146
 ) مسافت طي شده4 جايي ) جابه3اي ) سرعت لحظه2 ) سرعت متوسط1
و در زمـان متحركي با شتاب ثابت روي خط راست حركـت مـي-147 1هـاي كنـد 1t s=،2 3t s=3و 5t s=1هـاي از مكـان 45x m=،

2 45x m=3و 65x m=در مي 0tگذرد. سرعت متحرك  چند متر بر ثانيه بوده است؟=

1(102(203(10-4(20-
0tزمان به شكل مقابل است. در مورد اين حركت در مدت-در يك حركت بر خط راست، نمودار مكان-148 1tتا= t=كدام درست است؟ 

 ) سرعت متوسط منفي است.1

 ) شتاب متوسط منفي است.2

 جايي برابر است.ي جابه ) مسافت طي شده با اندازه3

 اي همواره منفي است. ) شتاب لحظه4

در-ي مكان اگر معادله-149 3صورتبه SIزمان يك متحرك 26 15 3x t t t= − − مي باشد، در لحظه+ شود، شـتاب اي كه جهت حركت عوض
 حركت چند متر بر مجذور ثانيه است؟

1(102(153(184(12
به20در مدت آيد. به حركت درمي1aاز حال سكون با شتاب ثابت يك اتومبيل-150 و سپس با شتاب ثابت به اندازه مي1Vثانيه سرعت خود را ي رساند

15aا 480شود. اگر مسافت طي شده در كل اين مدت متوقف مي (قسمت دوم) چند متر بر مجذور ثانيه است؟ ندازهمتر باشد، ي شتاب ترمز

1(102(203(154(5

94داوطلبان آزمون سراسري رياضيات

b
a30 72 

c

محل انجام محاسبات

دقيقه42وقت پيشنهادي: فيزيك
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مي اي از لبه گلوله-151 و نمودار سرعتي يك بام به صورت عمودي پرتاب بـ زمان آن از لحظه-شود ه شـكل مقابـلي پرتاب تا رسيدن به زمين

و ارتفاع لبه...است. گلوله رو به ...........  متر است................ي بام از زمين . پرتاب شده است

80-) پايين1

40-) پايين2

80-) باال3

40-) باال4

و دو ثانيه بعد، سنگAمتر از زمين، سنگ 120از باالي يك برج به ارتفاع-152 مي30ت با سرعBرها شده شود. متر بر ثانيه رو به پايين پرتاب
ميAدر چه ارتفاعي از سطح زمين، از كنار سنگBسنگ   كند؟ عبور

1(50m2(30m3(60m4(40m

ار-153 به متر، گلوله80تفاع از باالي يك برج به 20طور افقي با سرعت اي
m
s

پوشـي شود. با چشم پرتاب مي

 جايي گلوله چند متر است؟ي جابهي پرتاب تا رسيدن به زمين، اندازه از مقاومت هوا، از لحظه
1(60

2(80 3
3(80

4(80 2
به60ي اي از سطح زمين با سرعت اوليه گلوله-154 مي متر بر ثانيه ي اوج برسـد، بـا ثانيه بعد از پرتاب به نقطه3شود. اگر گلوله طور مايل پرتاب

مي پوشي از مقاومت هوا در چه فاصله چشم  رسد؟ اي از محل پرتاب به زمين

1(360m2(180m3(180 3 m4(360 3 m
 يك از موارد زير ثابت است؟ اي يكنواخت كدام در حركت دايره-155

 ) اندازه حركت4اي ) سرعت زاويه3 ) شتاب2 ) سرعت1
 ...............ي نيروي اصطكاك وارد بر جسم را زياد كنيم. اندازه2Fي اندازه1Fدر شكل مقابل، جسم ساكن است. اگر بدون تغيير-156

 كند. ) تغيير نمي1
مي2  شود. ) زياد
 ) ممكن است زياد شود.3
 ) ممكن است كم شود.4

و فاصله60جرم يك ماهواره-157 1ي آن از سطح زمين كيلوگرم
5

ي شتاب مركزگراي مـاهواره تقريبـاً چنـد متـر بـر شعاع زمين است. اندازه

 مجذور ثانيه است؟
1(82(63(54(7
مي30متر را با سرعت90كيلوگرم پيچي به شعاع 1500در يك جاده افقي اتومبيلي به جرم-158 ي نيرويي كه سـطح كند. اندازه متر بر ثانيه طي

مي جاده  كند چند نيوتن است؟ بر اتومبيل وارد

1(315 3 10×2(315 2 10×3(330 2 10×4(230 3 10×

فيزيـك94داوطلبان آزمون سراسري

محل انجام محاسبات

m 1F

2F

80m

20 m
s

4 t (s)

mV ( )s
30

10−
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22يك آسانسور با شتاب ثابت-159
m
s

آن از حال سكون به طرف باال حركت مي و پس از 4كه به سرعت كند
m
s

رسيد، بـا سـرعت ثابـت بـاال

 نيوتن باشد، جرم جعبه چند كيلوگرم است؟30اي كه داخل آسانسور است در اين دو حالت رود. اگر اختالف نيروي وارد بر كف جعبه مي
1(102(153(5/74(5

گـاه با تكيه2mو اصطكاك5/0گاه با تكيه1mدر شكل مقابل، ضريب اصطكاك-160

)چند نيوتن است؟Tي نيروي كشش طناب ناچيز است. اندازه 37 0 6)Sin /° =

1(102(20

3(304(40

مي مي°37ي داري كه با افق زاويه روي سطح شيب2kgسمي به جرمج-161 آن سازد، يا سرعت ثابت، پايين (شكل الف). براي را آيد كه جسم

(شك ب)؟ با سرعت ثابت به طرف باالي شيب بكشيم، بايد نيروي چند نيوتن به موازات شيب بر آن وارد كنيم )ل 37 0 6)Sin /° =

1(32

2(28

3(36

4(24

و قرقره-162 آن در شكل مقابل، جرم طناب و اصطكاك 3ها ناچيز اسـت. اگـر ها 12m kg=،1 2 10m m kg= و1mو ضـريب اصـطكاك =

2m0گاه، با تكيه 5k /µ 0و= 8s /µ بر باشد، اندازه=  چند نيوتن است؟1mي نيروي اصطكاك وارد

1(60

2(20

3(80

4(40

2در شكل مقابل،-163 3 3m m kg= = ،20F N=و (Fها ساكن هستند. اگر نيـروي زنهو 0Fحـذف شـود =،(

 شود؟ چند نيوتن مي3mو2mي نيروي كشش طناب بين اندازه

1(18

2(12

3(36

4(24

94داوطلبان آزمون سراسري فيزيـك

محل انجام محاسبات

2m1m

3m

37° 37°

F

2m
1m

3m
F

2m 1m

1 2 10m m kg= =

37°
100F N=

T
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1در شكل مقابل،-164 4m kg=،2 6m kg=25وF N=2است. اصطكاكmو ضريب اصطكاك بين جعبه 0ها با زمين ناچيز 4k /µ =

0و 6s /µ  نيوتن است؟ي نيروي اصطكاك بين دو جعبه چند است. اندازه=
1(10
2(14
3(16
4(18

 در حال كاهش است................ي اندازه...............ي زمان يك نوسانگر ساده به شكل مقابل است. در لحظه-نمودار سرعت-165

1(1t t=شتاب نوسانگر ،

2(2t t=از مركز نوسانگري متحرك، فاصله 

3(2t t=انرژي مكانيكي نوسانگر ،

4(1t t=انرژي پتانسيل نوسانگر ،

1اي كه سرعت نوسانگر، از لحظهTي در يك حركت نوساني ساده با دوره-166
2 maxV−برابـرو حركت كندشونده است تا زمـاني كـه شـتاب

1
2 maxa−و حركت تندشونده باشد، حداقل چه مدت طول مي  كشد؟ شود

1(5
12
T2(

2
T3(3

4
T4(5

6
T

وm(دامنه) دو برابر،Aكند. اگرمي نوسانAفنر شكل مقابل با دامنه-نوسانگر وزنه-167 (ثابت فنـر) نصـف شـود، كـدامk(جرم وزنه) نصف
(سطح بدون اصطكاك است.)  درست است؟

مي1  شود. ) بسامد نصف
 كند. ) بسامد تغيير نمي2
مي ) بيشينه3  شود.ي سرعت وزنه نصف
نمي ) بيشينه4  كند.ي سرعت وزنه تغيير

80گرم را به انتهاي فنري به ثابت 800اي به جرم وزنه-168
N
m

در مي و روي يك سطح افقي بدون اصطكاك بـه نوسـان آوريـم. اگـر مـي بنديم

و كمترين طول فنر در حين نوسان  ي سـرعت وزنـه شود، اندازهمي متر سانتي46اي كه طول فنر متر باشد، در لحظه سانتي32و48بيشترين
مي چند سانتي  شود؟ متر بر ثانيه

1(20 72(40 23(20 34(40

در در يك حركت نوساني ساده رابطه-169 250Uصـورتبه SIي انرژي پتانسيل با مكان x=درو رابطـه  صـورت بـه SIي شـتاب بـا مكـان
200a x=  است. جرم نوسانگر چند گرم است؟−

1(200 2(500 3(400 4(250 

فيزيـك94ري داوطلبان آزمون سراس

محل انجام محاسبات

1m

2m F

t
1t

V

2t

m
k



شماره
دفترچه

2-
شماره

آزمون
5

صي
صا

اخت
)

ضي
علومريا

گروه
(

99

صيلي
لتح

سا
94

-
93

 درصد تغيير كند؟20طول يك آونگ ساده را تقريباً چند درصد زياد كنيم تا بسامد آونگ-170
1(202(403(504(70

چهـار2uاند. با توجه به نمودارهاي مقابل اگر نيروي كشش تار هنگام انتشار صورت جداگانه در يك تار منتشر شده به2uو1uهاي موج-171

ك  است؟1uچند برابر2uباشد، بسامد1uشش هنگام انتشار برابر نيروي

1(4
3

2(2
3

3(3
2

4(3
4

درت-172 0صورتبهSIابع موج منتشر شده در يك تار، 01 20xu / Sin( t y)= π − πاز50است. اگر نيروي كشش تار نيوتن باشد، جرم بخشي
ي يك طول موج چند گرم است؟ تار به اندازه

1(100 2(200 3(125 4(250 

از-173 و معادلـه منتشـر مـيBبـهAموجي در يك تار، دري نوسـان شـود 0صـورت بـهSIدر ايـن نقـاط 02 40
3Au / Sin ( t )π= π و+

0 02 40
3Bu / Sin ( t )π= π به − هم، دو نقطهBوAكه بين نقاط طوري است، باي متر باشـد،2/4برابرBوAي وجود دارد. اگر فاصلهBفاز

 سرعت انتشار موج در تار چند متر بر ثانيه است؟ 
1(212(483(364(63
1ي موج نشان داده شده در شكل، اگر دوره-174 2/ s1ي زماني باشد، فاصلهt2وtچند ثانيه است؟ 

1(8/1

2(9/1

3(1/2

4(7/1

و دامنه5اگر موجي با بسامد-175 و سرعت انتشا ميلي2هرتز و جرم هر متر از تار 100ر متر گـرم باشـد،60متر بر ثانيه در يك تار منتشر شود

)10توان متوسط انتقال انرژي در هر دوره چند ميلي وات است؟  )π �
1(182(123(364(24

94داوطلبان آزمون سراسري فيزيـك

محل انجام محاسبات
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 از انتهاي آزاد تار به كدام شكل است؟ تپ بازتابش-176

1(2(3(4(

ي موج كدام درست است؟ در مورد جبهه-177
سهي نقطه ) وقتي موج يك چشمه1 هم هاي موج دايره بعدي منتشر شود، جبهه اي در محيط يكنواخت  مركز هستند. هاي
آن ) مجموعه2 مينهي ساز ها برهمي نقاطي است كه در  شود. نده انجام
آن ) مجموعه3  ها فاز برابر دارد.ي نقاطي است كه تابع موج در
هم ) مجموعه4  فاز هستند.ي نقاطي هستند كه با منبع موج

مي-178  شود در نقاط مختلف تار: وقتي در يك تار، موج ايستاده تشكيل
و بسامد نوسان يكسان است.1 مي) دامنه يكسان است2 ) دامنه  تواند متفاوت باشد.و بسامد

مي3 و دامنه مي4 تواند متفاوت باشد. ) بسامد يكسان است و بسامد نوسان  تواند متفاوت باشد. ) دامنه

بر-179 آنهماگر در اثر در نهي دو موج كه معادالت 1صورتبهSIها 0 04 20
3y
xu / Sin ( t )π

= π 2و − 0 04 20
3y
xu / Sin ( t )π

= π اسـت،+

ي ك تار، موج ايستاده تشكيل شود: در
و شكم متوالي ) فاصله2 متر است.6ي هر دو گره متوالي ) فاصله1  متر است.3ي هر گره

1ي ) در نقطه3 5x / m=4ي ) در نقطه4 شود. شكم تشكيل مي 5x / m=شود. گره تشكيل مي 
مي يك تار دو سر بسته-180 و در تار با يك دياپازون تشديد حاصل مي5كند و4شود. اگر نيروي كشش تار گره تشكيل برابـر شـود، بـين تـار

 ...............همان دياپازون 
مي1 و ) تشديد حاصل مي3شود مي2 شود. گره تشكيل و ) تشديد حاصل مي9شود  شود. گره تشكيل

مي3 و ) تشديد حاصل ميگره تشك5شود  شود. ) تشديد حاصل نمي4 شود. يل

 است؟ نادرستكدام عبارت-181
ميي سولفوريل كلريد، گوگرد تري ) در اثر تجزيه1 و گاز كلر حاصل  گردد. اكسيد
 ها، سرعت واكنش ثابت خواهد ماند. ) در تعداد اندكي از واكنش2
 سيم با آب است.تر از واكنش پتا ) سرعت واكنش آهن با آب بسيار آهسته3
ي سلولز در مقايسه با زنگ زدن آهن كمتر است. ) سرعت تجزيه4

فيزيـك94داوطلبان آزمون سراسري

محل انجام محاسبات

دقيقه30نهادي: وقت پيششيمي
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 كدام عبارت درست است؟-182
(g)3) در واكنش1 (g)A B→3ي رابطهn(B) n(A)∆ =  برقرار است.∆

در2 2واكنش) 3(g) (g)A B→ي رابطه
2 3
n(A) n(B)

t t
∆ ∆

= −
∆ ∆

 برقرار است.

 باشد. كمتر مي2Oاز2NOزمان براي-شيب نمودار غلظت2NOي ) در واكنش تجزيه3

(s)) در واكنش4 (g) (g)A B C→ ي رابطه+
A B
t t

∆ ∆      − =
∆ ∆

 باشد. برقرار مي

2سرعت متوسط واكنش-183 2 42 (g) (g)NO N O→10برابر 2/ mol s−⋅از است. درصورتي 2و2NOثانيه مقدار20كه پس 4N Oبرابر

 چند مول خواهد بود؟2NOي ليهشود، مقدار او

1(82(103(124(14

1molدقيقه برحسب10تا2ي زماني با توجه به جدول مقابل، سرعت متوسط واكنش در فاصله-184 min−⋅كدام است؟ 

1(05/0

2(1/0

3(2/0

4(4/0
از از تجزيه-185 500ي مقداري پتاسيم نيترات در دماي باالتر C°،864 دقيقه توليـد شـده اسـت. سـرعت متوسـط20گرم گاز در مدت زمان

139چند مول بر دقيقه است؟3KNOمصرف  14 16(K , N , O g mol )−= = = ⋅

1(2/02(4/03(6/04(8/0
و سرعت متوسط توليد يا مصرف آن ............... ميAي براساس جدول زير، ماده-186 (واكنش مربوطه برگشت يك ............... است ).ناپذير است باشد.

10-) فرآورده1 125/ mol s−⋅

10-) فرآورده2 1/ mol s−⋅

110mol-دهنده ) واكنش3 min−⋅

14-دهنده ) واكنش4 5/ mol min−⋅

2مول187-10 5(g)N O مي1ي را در يك سامانه در كه در هر ثانيه حجم مواد گـازي دهيم تا تجزيه شود. درصورتي ليتري قرار حاصـل موجـود

مي5/2ظرف   رسد؟ مول افزايش يابد، پس از چند ثانيه واكنش به اتمام
1(52(103(204(40
2را در واكنشA(g)مول188-5 2(g) (g) (g)A B C→ از20ثانيـه20كـه در هـر دهـيم تـا تجزيـه شـود. درصـورتي شـركت مـي+ %

(g)Aمانده تجزيه شود، پس از چند ثانيه مقدار باقي(g)Aمي2تقريباً به  رسد؟ مول

1(402(803(120 4(160

94داوطلبان آزمون سراسري شيمـي

CBA
(مول)  ماده
 (min)زمان

3212
2/44/02/010

 (s)زمان 10 20 30 40 50
555/45/32A(مول)

محل انجام محاسبات
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2با توجه به جدول زير، در واكنش-189 3 2A B C+ بهBي مرتبه→  ترتيب كدامند؟و ثابت سرعت واكنش

10و5/0)1

20و1)2

40و2)3

80و1)4

1اگر يكاي ثابت سرعت در واكنشي-190 1mol L s− −⋅ ك⋅ و ها در حالت گازي شكل باشـند، بـا كـاهش حجـم ظـرف دهندهي واكنش ليهبوده
مي90ميزان به  كند؟ % حجم اوليه، سرعت واكنش چه تغييري

مي81) سرعت1 به2 شود. برابر 1ميزان ) سرعت
9

 يابد. كاهش مي

مي 100) سرعت3 به4 شود. برابر  يابد. كاهشمي1/0ميزان ) سرعت
 است؟ نادرستكدام عبارت-191

آن ) واكنش1 مي هايي وجود دارند كه سرعت  رسد. ها پس از مدتي نه به صفر بلكه به مقدار ثابتي
از2 و به حالتي وقوع واكنشي را سبب ميO(g)2وH(g)2) زدن جرقه در مخلوطي ميشود كه بسيار سريع  دهد. انفجاري روي

مي دهنده ) اگر واكنش3  دهد. ها در يك فاز قرار داشته باشند، مثالً همگي جامد باشند، واكنش با سرعت بيشتري روي
به4 و سرخ شده در اكسيژن خالص مي ) الياف آهن داغ  سوزد. شدت

 است؟ نادرستكدام عبارت-192
و حالت گذار، ) اساس هر دو نظريه1  دهنده است. هاي واكنش برخورد بين ذرهي برخورد
مي ) برخوردي را كه جهت2 و انرژي كافي داشته باشد، برخورد مؤثر  نامند. گيري مناسب
2) در واكنش3 2 2(g) (g) (g) (g)NO Cl Cl NO Cl+ → 2با اتم كلر درCl(g)، برخورد+ (g)NO Clگيري مناسب دارد. جهت 

مي ) نظريه4  كند.ي برخورد، انجام واكنش در حالت محلول را نيز توجيه
 اي است. كدام رابطه براي سرعت اين واكنش درست است؟ي مقابل مربوط به يك واكنش غيربنيادي دومرحله دو رابطه-193

آهسته  2A B C D+ → +
2 ســريع 4D B E+ →

1(2R k A B=       2(2R k D B=       3(R k C D=       4(4R k E=   
 است؟ نادرستكدام عبارت-194

2) واكنش1 2(g) (g) (g)O H O OH+  با افزايش سطح انرژي همراه است.→

22) در واكنش2 2(g) (g) (g)NOCl NO Cl→ ميتعداد پيوندهاي كواالنسي+  يابد. كاهش

3) در واكنش3 2 2(g) (g) (g) (g)NO O NO O+ →  يابد. تعداد پيوندهاي كوواالنسي كاهش مي+

3) واكنش4 22(g) (g) (g)O O O+  با كاهش سطح انرژي همراه است.→

شيمـي94داوطلبان آزمون سراسري

RB  A  آزمايش 

80 421

320 442

40 16 13

محل انجام محاسبات
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 است؟ نادرستكدام عبارت-195
به دهنده ها از برخورد مستقيم واكنش اي كه طي آن فرآورده نش بنيادي واكنشي است يك مرحله) واك1 مي ها  آيند. دست
به2 و مي ) بسياري از مواد نسبت به گرما حساس هستند  تر است از كاتاليزگر استفاده شود. شوند، به همين دليل اغلب مناسب سادگي تجزيه
ميي پتاسيم كلرا ) واكنش تجزيه3 و در غياب كاتاليزگر تنها در دماي باال با سرعت انجام  شود.ت گرماگير است
 دهد. گونه پيوند شيميايي تشكيل نمي شونده با سطح جاذب، هيچي جذب ) در جذب فيزيكي، ماده4

 است؟ نادرستكدام عبارت-196
2) واكنش سوختن اتين1 2 2 2 22 5 4 2(g) (g) (g) (g)( C H O CO H O )+ →  پذير است. برگشت+

(s)تعادل شيميايي)2 (g) (s)A B C+ و سه→  فازي است. ناهمگن

2) در روش مجاورت براي توليد3 4H SOاز كاتاليزگرهاي ،Pt2يا 5V O3در توليدSOشود. استفاده مي 

در ) واكنش تجزيه4 ميي كلسيم كربنات  يابد. ظرف در باز تا كامل شدن ادامه
2يك از عوامل زير باعث كاهش ثابت تعادل واكنش كدام-197 2 42 (g) (g)NO N Oشود؟ مي� 

 ) افزايش دما4 ) كاهش دما3 ) افزايش فشار2 ) كاهش فشار1
(g)تعادل-198 (g) (g)A q B C+ eqKبا�+ a=مي برقرار  شود؟ است. با افزايش دما در سامانه، كدام تغيير ايجاد

با افزايشميQيابد، سپس افزايش ميeqKكند، اما تغيير نميQي آغاز اثر، ) در لحظه1  برابر شود.eqKيابد تا

ميQكند، سپس تغيير نميeqKيابد، اما افزايشميQي آغاز اثر، ) در لحظه2 با كاهش  برابر شود.eqKيابد تا

با افزايشميQكند، سپس تغيير نميeqKيابد، اما كاهشميQي آغاز اثر، ) در لحظه3  برابر شود.eqKيابد تا

ميQي آغاز اثر، ) در لحظه4 و كاهش با افزايشميQيابد، سپس افزايش ميeqKيابد  برابر شود.eqKيابد تا

مي CaCO(s)3مول199-1 كنيم تا تعادل را در سامانه اي وارد
1

3 22(s) (s) (g)CaCO CaO CO+��⇀�↽ار شود. كدام نمودار فرآينـد برقر���

به دست مي يابي به تعادل را  دهد؟ درستي نشان

1(2(3(4(

2مول1و NO(g)2مول200-1 4(g)N O مي 2دهيم تا تعادل گـازي را در ظرفي يك ليتري قرار 2 42 (g) (g)NO N O0بـا� 2eqK /=

به سنج، لحظهتبرقرار شود. كدام جفت سرع ميي آغاز فرآيند را  دهند؟ درستي نشان

1(2(3(4(

94داوطلبان آزمون سراسري شيمـي

محل انجام محاسبات
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مي1اي را در سامانه3SOو2SO،2Oمول از هريك از گازهاي201-1 2كنيم تا تعادل گـازي ليتري وارد 2 32 2SO O SO+ برقـرار�

 است؟ نادرستكه فشار تعادلي نسبت به فشار اوليه بيشتر باشد، كدام گزينه شود. درصورتي
مي1  كند تا به تعادل برسد. ) واكنش در جهت برگشت پيشرفت
2(Qبه و آرام آرام كاهش ميeqKنسبت  يابد تا به صفر برسد. بيشتر خواهد بود

ي آغاز تا رسيدن به تعادل، سرعت واكنش رفت نسبت به واكنش برگشت كمتر خواهد بود. ) از لحظه3
 اوليه كمتر خواهد بود.ي ايزوله انجام شود، دماي تعادلي نسبت به دماي ) اگر واكنش در سامانه4

Aدر واكنش گازيAكدام تصاوير با تأثير افزايش غلظت-202 B C+ي تعادل همخواني دارد؟ از آغاز اثر تا لحظه�

1(2(3(4(

2است؟ نادرستبا توجه به شكل مقابل، كدام توصيف-203 2 32 2(g) (g) (g)( SO O SO )+ �

 يابد. ها افزايشميي گونه تعادلي كليه) غلظت1

مي ) واكنش در جهت برگشت جابه2  شود تا به تعادل برسد. جا

مي از آن3SO) افزايش غلظت3  رود، بيشتر است. چه انتظار

 كند. جايي تعادل، ثابت تعادل تغيير نمي ) با وجود جابه4
وا-204 ميجدول مقابل، مربوط به  باشد كه ............... است. كنش ...............

1(A B�-گرماگير 

2(2A B�-رمادهگ 

3(2B A�-گرماده 

4(B A�-گرماگير 

 است؟ نادرستكدام عبارت-205
مي1 و فشار باال انجام  گيرد. ) فرآيند هابر تحت دما
و2 به) در فرآيند هابر اكسيدهاي منيزيم مي آلومينيم  شوند. عنوان كاتاليزگر استفاده
فر3 مي) در  برند. آيند هابر براي توليد آمونياك بيشتر، دما را تا حد امكان باال
مي ) استفاده از كاتاليزگر در فرآيند هابر باعث توليد ارزان4 و بيشتر آمونياك  شود. تر

شيمـي94داوطلبان آزمون سراسري

)دما C)°[ ]Aتعـــادلي[ Bتعـــادلي[

200 01/084/0

300 17/076/0

400 25/072/0

محل انجام محاسبات

KKQ Q KKQ Q KKQ Q KKQ Q

1 46/ mol
3(g)SO

0 54/
2(g)SO
mol

0 32/ mol
2(g )SO

0 16/ mol 2(g)O 0 27/ mol 2(g)O

10 0/ L10 0/ L

1 00/ mol

3(g)SO

0 68/ mol
3(g)SO
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2را در تعادلAمول206-3 (s) (g) (g)A B C+و مقدار تعادلي5ي مورد استفاده دهيم. اگر سامانه شركت مي� برابـرBوAليتري باشد

 كدام است؟eqKباشند، 

1(12(01/03(44(04/0
اIVبراي واكنشeqK، مقدار IIIوI،IIهاي با توجه به واكنش-207  ست؟كدام

1

2
6

3

4

100

0 01

2 2 10

2

(g) (g) (g)

(g) (g)

(g) (g) (g)

(g) (g) (g)

I) A B C K

II) C D K /

III)D B F K

IV) F B A K ?

−

+ =

=

+ =

+ =

�

�

�

�

1(610−2(6103(410−4(210

و ثابت تعادل بدون درنظرليتري5واكنشي تعادلي در ظرفي-208 2گرفتن حجم ظرف، برابر برقرار است 24mol L− شده است. مقدار درسـت⋅

eqKكدام است؟ 

1(100 2(203(16/04(8/0
2تعادل گازي-209 (g) (g) (g)A B C+پس از ورود مقداري گاز�Aو در هنگام تعادل اشـغالB% حجم سامانه را گاز30برقرار شده است

 كدام است؟ نموده است. ثابت تعادل آن

1(3
4

2(9
16

3(9
4

4(3
16

مي سامانهرا درC(g)وA،(g)B(g)يك مول از هريك از گازهاي-210 (g)2كنيم تا تعـادل گـازيي يك ليتري وارد (g) (g)A B C+ �

9eqKكه برقرار شود. درصورتي  چند مول است؟Cباشد، مقدار تعادلي=

1(4/02(4/13(8/14(6/0

94داوطلبان آزمون سراسري شيمـي



 

3ی شمارهمجموعه  

فروردین 25آمادگی برای آزمون  

 
 

 

 سنجش :5آزمون شماره ی 
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