
زبان و ادبیات فارسی

نام آزمون: گام پنجم بهاره ریاضی

دبیرستان امام صادق

آرایه  هاي «اغراق، تضاد، تشبیه و ایهام» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟  1
الف) نسخۀ قانون عشقت باید اي بیمار نفس

ب) اي به جام الله بستم راح ریحانی تو
ج) چون شفق رنگین کند محراب سیمین افق

د)سود از این بهتر چه می  خواهی که سودا می  کنند

تا شفا بخشد دوا با درد نادانی تو 
سرو و گل مستند و ساقی ابر نیسانی تو
روز و شب محوند در سیماي روحانی تو

جّنت باقی به این بیغولۀ فانی تو

الف، د، ج، ب الف، ج، د، ب ج، ب، الف، د ج، د، ب، الف

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به استثناي بیت  .................. تماماً درست است .  2

 گر به مراد من روي ور نروي تو حاکمی / من به خالف راي تو گر نفسی زنم، زنم ( جناس تام – ایهام) 

 چشم که برتو می کنم چشم حسود می کنم / شکر خدا که باز شد دیدة بخت روشنم ( جناس ناقص – استعاره)

 شهري اگر به قصد من جمع شوند و مّتفق / باهمه تیغ برکشم و زتو سپر بیفکنم ( مجاز – تضاد )

 دردي است در دلم که گر از پیش آب چشم / برگیرم آستین برود تا به دامنم ( اغراق – حسن تعلیل )

متن زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  3
«کجا هستند پادشاهانی که به هنگام نوشیدن ساغر مرگ، در این کاخ ها، فرمانروایی می کردند؟ چه بناهایی که صبح برپا بود و عصر ویران گشت.»

 می ده که عمر در سر سوداي خام رفت  در تاِب توبه چند توان سوخت همچو عود

 گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت  گفتم اي مسند جم جام جهان بینت کو

 که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد   دهان تنگ شیرینت مگر ملک سلیمان است

 گرچه جام ما نشد پُر می به دوران شما  عمرتان بادا دراز اي ساقیان بزم جمع

معنی بیت «هم آنگه یکایک ز درگاه شاه / برآمد خروشیدِن دادخواه» چیست؟  4

در آن لحظه، ناگهان فریاد اعتراض ستمدیده اي، از کاخ شاه بلند شد. در آن زمان، پشت سر هم براي عدالت خواهی از بارگاه شاه به در آمدند.

بعد از آن، به آرامی نواي عدل و دادگري از همه جا به گوش درباریان رسید. سپس اندك اندك، شاکیان به بارگاه حاکم در آمدند.

زمینۀ حماسه در مقابل کدام گزینه نادرست ذکر شده است؟  5

 کنون رزم سهراب و رستم شنو / دگرها شنیدستی این هم شنو (داستانی) بباشیم بر داد و یزدان پرست /   نگیریم دست بدي را به دست (ملّی)

 چنان دانم اي زال که امروز من  /  ز مادر بزادم بدین انجمن (خرق عادت) همی راند تا پیش دریا رسید / ز سیمرغ روي هوا تیره دید (خرق عادت)

کدام گزینه با عبارت «مردمی که به خانه هاي بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره هاي باز، گریزان هستند.» قرابت مفهومی دارد؟  6

هر سري کز فکر ابروي کجت گردید خم/از گریبان غوطه زد در حلقۀ گرداب تیغ

جوهر مردي نداري بحث با مردان خطاست/سینه داران سطر زخمی خوانده اند از باب تیغ

چهره با خورشید گشتن طاقت خّفاش نیست/خیره می گردد نگاه بی جگر از آب تیغ

بی هنر مشکل که باشد تازه رویی هاي مرد/کرده جوهر شبنمی با سبزة شاداب تیغ
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آرایه هاي مقابل همۀ ابیات تماماً درست است؛ به جز:  7

غنچه جان پیشکش باد صبا می آرد (استعاره، اسلوب معادله) اللۀ دل در دم جان بخش سحر می بندد

که هر تاري ز گیسویش رگی با جان ما دارد (حسن تعلیل، مراعات نظیر) از آن دلبستگی دارد دل ما با سر زلفش

ز خاك مست برون افتد و کفن بدرد (حس آمیزي، مجاز) به روز حشر چو بوي تو بشنود خواجو

توانایی چشم ساحرش در ناتوانی بود (تناقض، استعاره) چنان کاندر پریشانی سرافرازي کند زلفش

مضامیِن ابیات، در کدام گروه مشترك است؟  8
که بر بخردان این سخن روشن است الف) مرا در نهانی یکی دشمن است

شهزاده به مّنت و گدازاده به ناز ب) فریاد ز دست فلک سفله نواز
به فرهنگ باشد روان تندرست ج) گهر بی هنر زار و خوار است و سست

پراگنده شد نام دیوانگان د) نهان گشت کردار فرزانگان
صد پیرهن حریر پوشیده پیاز هـ) نرگس ز برهنگی سرافکنده به پیش

الف، د، ج ب، د، هـ ب، ج، د الف، ب، هـ

در بیت «بوسه اي گر نُربوده ست ز یاقوت لبش / دهن الله چرا تا به جگر سوخته است؟» کدام آرایه هاي ادبی یافت می شود؟  9

استعاره، تشبیه، حسن تعلیل، تلمیح تشبیه، استعاره، مراعات نظیر، حسن تعلیل

استعاره، تشبیه، اغراق، تلمیح نغمۀ حروف، تشبیه، جناس، اغراق

همۀ ابیات به استثناي بیت ..................  فاقد جملۀ وابسته اند.  10

 چمن ز عشق رخ یار الله  افشان شد  بهار آمد و گلزار نور باران شد

 وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد  برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

 حیثیت مرگ را به بازي نگرفت  زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت

در کدام بیت، هر سه آرایۀ «تلمیح، تشبیه و جناس» وجود دارد؟  11

کو عارفی که قول مرا ترجمان کند سیمرغ کوه قاف حقیقت کنون منم

نیش را بر قدح نوش مقّدم دارد آن که کام از لب شیرین تو خواهد یابد

تا چون مسیح با لب جان پرور آمدي دل هاي مرده زندگی از سر گرفته اند

جرعۀ باقی بنوشد عمر جاویدان کند خضرسان از چشمۀ احسان هستی بخش نوش

همۀ ابیات به جز بیت  .................. با بیت زیر قرابت معنایی دارند.  12
 باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد» «با اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی  

 گر لبش جان طلبد، دادن و خندان بودن عاشقی چیست به جان بندة جانان بودن  

 بر سر کوي فنا، زان شاد و خندان می رود جان مشتاقم چو وصلش در وصال خویش دید 

 سر قدم ساخته تا ملک فنا تاخته ایم عمرها در طلب شاهد آزادي و عدل 

 ترك جان، دادن سر، معنی اّول قدم است هرکه خواهد که شود رهسپر وادي عشق  

مفهوم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:  13
صد هزاران خلق سودایی ازو» «نه بدو ره، نه شکیبایی ازو

نه ماه تابد چون عارض تو بر گردون نه سرو نازد چون قامت تو در بستان

نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم نه قّوتی که توانم کناره جستن ازو

نه احتمال نشستن نه پاي رفتارم نه روي رفتنم از خاك آستانۀ توست

نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم
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ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن وادي هاي «استغنا، فنا، توحید، عشق» در کدام گزینه درست آمده است؟  14
 نقش ها بر بحر کی ماند به جاي؟  الف) بحر کلّی چون به جنبش کرد راي
 آن یک اندر یک، یکی باشد تمام  ب) چون بسی باشد یک اندر یک مدام
 هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است  ج) هشت جّنت نیز اینجا مرده اي است
 وانک آتش نیست عیشش خوش مباد  د) کس در این وادي به جز آتش مباد

ج، الف، ب، د ج، ب، الف، د الف، ب، د، ج ب، ج، د، الف

کدام بیت بهانۀ طاووس براي عدم همراهی با سایر مرغان براي رسیدن به مقصد است؟  15

جملۀ شب می کنم تکرار عشق گفت بر من ختم شد اسرار عشق

بس بود فردوس عالی جاي من کی بود سیمرغ را پرواي من

چشم بربستم ز روي روزگار گفت من از شوق دست شهریار

از میان آب چون گیرم کنار چون مرا با آب افتاده است کار

کدام بیت بیانگر وادي «استغنا» است؟  16

 وانک آتش نیست عیشش خوش مباد  کس در این وادي به جز آتش مباد

 جمله سر از یک گریبان برکنند  روي ها چون زین بیابان در کنند

 نقش ها بر بحر کی ماند به جاي  بحر کلّی چون به جنبش کرد راي

 هفت اخگر یک شرر این جا بود  هفت دریا یک َشمر (آبگیر) این جا بود

کدام بیت با مفهوم کلی منظومه «خوان هشتم» تناسب ندارد؟  17

 خواهی بکشم به هجر و خواهی بنواز  نامرَدم اگر زنم سر از مهر تو باز

 مرد از سر نامرد برآوري گرد   گر کار جهان به زور بودي و نبرد

 رهزن مردان شد و نامرد اوست  هر که بی باکی کند در راه دوست

 که نامردیش آب (آبرو) مردم بریخت  از آن بی حمّیت بباید گریخت

ابیاِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  18
وي آینۀ جمال شاهی که تویی «اي نسخۀ نامۀ الهی که تویی

در خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی» بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

در آن عالم به صد حسرت نشینی اگر امروز این عالم نبینی

امروز جاي خویش چه باید بصر مرا گر من در این سراي نبینم در آن سراي

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمّنا می کرد سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

تمام عمر با خود بودي و نشناختی خود را دمی با حق نبودي چون زنی الف شناسایی

در کدام عبارت، غلط امالیی وجود دارد؟  19

شیر در ایثار او افراط کرده و به زلّت و سست رایی منسوب گشته.

یکی را از آنان که غدر کردند با من دم دوستی بود، مالمت و عتاب کردم.

حاکم این سخن را عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود و معونت ایام تعطیل وفا کرد.

از حّدت و سورت پادشاهان برحذر باید بودن که غالب هّمت ایشان به معظمات امور مملکت متعلّق باشد.

مفهوِم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟  20

مردن او را زندگانی گشتن است عشق در معشوق فانی گشتن است

که به دل داغ تو را در عوض مرهم زد حال دل سوختۀ عشق کسی می داند

که نفس سوخته در ریگ روان افتاده است حال ما راهروان آبله پا می داند

نشناسی که جگرسوختگان در المند غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفس
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زبان عربی

21  عیّن الخطأ:

زیباترین حیوانات از نظر من آهویی است که در یکی از جزایر استوایی زندگی می کند!: أجمل الحیوانات فی رأیی ظبٌی یعیش فی إحدي الُجزر اإلستوائیّۀ!   

عبِۀ!  این دانش آموزان در خواندن درس هاي سخت خود کوتاهی نخواهند کرد!: هؤالء التّلمیذات لَن یُهملن فی قراءة دروسهّن الصَّ

 تو باید زبان عربی را یاد بگیري تا بتوانی با آن صحبت کنی!: علیِک أن تتعّلمی الّلغۀ العربیّۀ لتَقدري أن تتکلَّمی بها! 

اگر دانش آموزان به کتابخانه بروند کتاب هاي ارزشمندي می یابند!: إْن التالمیذ یذهبوا إلی المکتبۀ یجدوا ُکتبًا قیّمۀ! 

22  عین فعًال الیُترجم التزامیًا:

  ال یُعطوا منصبًا رفیعًا لَِمن لَه نفعه أرجح من منفعۀ الّشعب!  لِنحُصل علی طریقۀ جدیدة لمعالجۀ ھذه األمراض الّصعبۀ! 

ا!  علی شبابنا أّال یتعّلموا الّلغۀ العربیۀ فی بالد أروبیۀ!  ان تقرأ األدعیۀ االسالمیَّۀ تشعر بالّسکینۀ جد 

23  عیّن النّعت یختلف نوعه عن الباقی:

  ظهرت أشّعۀ الّشمس الذهبیّۀ من وراء الجبال المرتفعۀ!  أنا راٍض برضی اهللا عند مواجهۀ حوادث الّدهر المّرة!

  علیک أن تُنفقی من ثرواتک العظیمۀ؛ یا أختی!  لحظۀ زیارة جّدتی لحظۀ أنتظرها منذ مّدة طویلۀ!

یا یَِصُف نکرًة: 24  عیَّن فعًال متعد

بْت بَیتًا َجنَب شاِطی البَحِر!   کّل واِحٍد ِمنُکم تَعَلموَن أّن َسبََب النَّجاِح ُجهوُدکم الکثیرة!  اِن َعصَفْت ریاٌح شدیدٌة َخرَّ

فان قَد حذف رئیس الّشرکۀ إسمهما أخیراً!  َّهما موظِّ  َسمعُت َموعظًۀ َحسنًۀ ِمن فاضِل فَمنَعنی أن أرتِکَب ذنبًا!  إن

25  عیّن إسمًا نکرًة یُتَرجُم َمعرفًۀ:

سوَل»  مالء!  «أرَسلنا إلی فِرعوَن َرسوًال  فََعصی فِرعوَن الرَّ  الموعظُۀ الحسنُۀ ِمن الُمعلَِِّم قیِّمٌۀ لَجمیُعِ الزِّ

ورِة الّتی َرأیناها!   ذلَک الُمسلُم یَغرُس َغرسًا لیأُکل ِمنه ِمسکیٌن!  ال یُشاَهد وجٌه فی هِذِه الصَّ

∗

26  عیِّن الفعَل الّذي ال یتَغیَّْر شکُله عند النّفی بزیادة «َکی»:

َّکن!  «... لکیال تَحزنوا علی ما فاتکم ...»   ال یَکن فی أعمالکنَّ المعصیۀ َکی ال تُبغضَن رب

ر کثیراٌ!  !  أبداَ عملی سریعًا َکی ال أتأخَّ  هّن یردَن الّسفر َکی یکتسبَن تجارب مفیدة ِألنفسهنَّ

حیح: 27  َعیِّن الصَّ

 یُعَرُف الُمتکلَُّم بِلسانِه و کالِمه و علیه أن یبدأ کالمه مع الّسالم،: گوینده با زبان و سخن شناخته می شود و باید در آغاز سالم کند، 

 الکالُم کالُحساِم، یُمکُن أن یَجلَب لنا المشاِکَل،: سخن همانند شمشیر است، ممکن است که براي ما مشکالتی را به بار آورد، 

ُد لِسانَنا بکالٍم نُعَرُف بِِه،: پس زبانمان را عادت بدهیم به سخنی که با آن شناخته می شود،   فُنَعوِّ

 فیَِجُب أن یَکوَن کالُمنا لَیِّنًا َو علی قدِر ُعقوِل الُمستَمعیَن!: پس واجب است که سخن ما نرم و به اندازة عقل هاي شنوندگان باشد! 

28  عیّن ما لیس فیه صفۀ:

 العلماء هم الّذین ال یستسلمون أمام حوادث الدهر أبداً!  طبیعۀ بالدنا الجمیلۀ من النماذج النادرة فی العالم! 

 بعض األحیان نري بعیوننا صورة لم نلتفت إلیها من قبل!  هذه مسألۀ لم یستطع اآلخرون أن یکتشفوها حتّی اآلن! 

حیح فی ضبِط حرکاِت الکلماِت: 29  عیِّن الصَّ

با کانوا یَدُرُسوَن فی الَْمدِرَسِۀ!  إْن نَبتَِعْد َعْن ُمَجالَِسِۀ األراِذِل فََلن نَفَشَل فی الحیاِة!  قَد یَتََذکَُّر األستاُذ طال 

 ! ًۀ رائَِعًۀ فََسوَف یَْنَسِجُب الَعُدوُّ  قد أمَر اإلسالُم الُْمسلِمیَن بأْن یَتََعایُِشوا تََعایَشًا ِسلمیا!  إْن نَستَخِدْم فی الَْمعَرَکۀ ُخطَّ
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30  عیّن الخطأ فی المحّل اإلعرابّی للکلمات الّتی أشیر إلیها بخّط:

ر أن یَْفَعَل ما قََصَدُه َمَع التَّأخیِر: مفعول   ِمْن أْخالِق الْجاِهِل اْإلجابَُۀ قَْبَل أْن یَْسَمَع: خبر  قَرَّ

ِث النِّاس بُِکلِّ ما َسِمْعَت بِِه: مضاف إلیه  ادُق بِِصدقِِه ما ال یَبُلُغُه الْکاِذُب بِاْحتیالِِه: مفعول  ال تَُحدِّ  یَبُلُغ الصِّ

31   عیّن لَیَسْت فیه صفۀ:

یِّارات. َو نَحُن کنّا نَْدعو اهللاَ أَْن تَِصَل سالَِمًۀ. یُّارة تَْذَهُب بُِسْرَعٍۀ ال توَصف. َو الَطریُق کاَن َطریقًا یَخلو ِمَن السَّ ریِق. کانَِت السَّ  شاَهْدنا َسیَّارًة تَْذَهُب فی الطَّ

«إذا أساء إلیَک أحٌد مقابل مروءتک إلیه، فال تخیر النّاس بما فعل بک حتّی ال تزول المروءة فی الّدنیا!»:  32

هنگامی که کسی در مقابل جوانمردیت به او، به تو بدي کرد، مردم را از آن چه با تو کرده باخبر مکن تا جوانمردي در دنیا از بین نرود!

آن گاه که کسی در برابر جوانمردي تو بدي کرد، به مردم درباره آن چه با تو کرده است، چیزي مگو تا جوانمردي در دنیا باقی بماند!

چنان چه بدي کردن شخصی به تو در برابر مرّوت تو بود، آن را براي مردم دیگر بازگو مکن، تا جوانمردي در دنیا باقی بماند!

اگر شخصی مقابل مرّوت تو، بدخواه تو بود، آن چه را با تو کرده به دیگر مردم بازگو مکن، تا جوانمردي در دنیا از یبن نرود!

33  عیّن ما لیس فیه تأکید للفعل:

 «تال القاريء القرآن تالوًة حسنۀ.» «تَدور عقرب الدقائق دورة دائمًا.»

نا.» «اِبتعد عن المعاصی اِبتعاداً خائفًا من العقاب.» تحّسنت حال اُّمی صباح الیوم تحس» 

34  عیِّن الَمصدر لِرفع الّشکِّ َعن وقوِع الفعِل:

 إنَّ الُمعلِّم یُربِّی هؤالء الیَتاَمی تَربیَۀ األب الَحنون!  إن َغیَّرت نفَسک تُشاهد تَغییراً فی العالَِم! 

 إن تُساِعدونی ُمساعَدًة اُواِصل َطریقی دون تََعب!  یا أیُّها العلماء ال تُجاِدلوا الجاِهَل ُمجادلٌَۀ َطویلٌۀ! 

: 35  عیِّن الخطأ حسَب ما تَحتَه خطٌّ

زَق»: معناه ماِض  اُرسل األنبیاء لیُبیِّنوا الدین الحّق!: معادٌل للمضارع اِاللتزامّی   «أَو لَم یَعلموا أنَّ اهللاَ یَبُسط الرَّ

 أوالدنا لَن یَیأسوا ِمن أعمالهم أبداً!: معادُل للمستقبل الَمنفّی  «... لکیال تَحزنوا علی ما فاتَُکم»: فعٌل مضارٌع للنّهی 

36  َعیِّن الخطأ فی المحّل اإلعرابّی:

 «و َعَسی أَن تَْکَرهوا َشیئًا و ُهَو خیٌر لَکم ...»  مفعول - خبر «إنَّ اهللاَ الیَْهدي َمْن هَو کاِذٌب َکفٌّار» : مفعول - فاعل

 اِختبروهم ِعْنَد ِصْدِق الحدیِث و أَداِء اْألمانِۀ : مفعول - مضاف إلیه «...أنِْفقوا ِمّما َرَزْقناُکم ِمْن قَْبِل أن یأتَی یوٌم...»: مجرور بحرف الجّر - فاعل

37  عیّن الّصحیح:

 یَغِفُر اهللا ُذنوَب َمن یَستَغِفرونَه اِستغفاَر التّائبین!:  خداوند گناهان کسانی را می آمرزد که توبه کنان از او طلب آمرزش می کنند!

 هؤالء نساٌء ُمؤمناٌت یَستََمِعَن إلی الُقرآِن اِستماعًا خاشعًا! : اینان زنان مؤمنی هستند که همچون فروتنان به قرآن گوش می دهند!

واطنوَن الْمثالیَّون بنظافِۀ َمدینَتّهم اْهتمامًا بالغًا! : شهروندان نمونه بدون تردید به نظافت شهر خود اهتمام می ورزند!  یَهتّم الْمُّ

 یَنُصُر اهللا الُْمسلمیَن نصراً إْن اِتََّحدوا َجمیعًا فِی َسبیلِه! : قطعًا خداوند مسلمانان را یاري می کند، چنانچه همگی در راهش متّحد شوند!

38  عیّن ما، جاَء لرفع الشّک عن وقوع الفعل:

 تنصح اُالّم ابنتها بااللتزام باألخالق الحمیدة نصیحۀ فتنفعها کثیراً! حاسبا أنفسکما فی الدنیا حساب من یُؤمن بأّن اآلخرة دار الحساب!

 علیها أن تحترم المعّلمات إحترامًا یزید شأنها عند مدیرة المدرسۀ!  تحّدثت مع العّمال عن بناء المسجد تحّدث الخبیر بشؤون الهندسۀ!

39   عیّن المفعول المطلق یختلف نوعه عن الباقی:

  الیوم عّلمت التّالمیذ أسالیَب جدیدة تعلیمًا مفیداً!   تناول الّطعام فی المطبخ الّصغیر بسرعۀ تناول الجائع فی الصحراء! 

  یقرأ زمیلی آیات شریفۀ قراءة فی المساجد الکبیرة!   فی أسوأ الحاالت یعیش الکریم عیشًا یلیق به! 

عیّن المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ.   40

عیّن التأکید لوقوع الفعل:

حاول هذا التلمیذ فی دروسه لیًال و نهاًرا حتّی یکتسب درجات عالیۀ فیها!  إنّه یُحسن إلی الفقراء إحسانًا و قد تجَرعت نفُسه فقراً کثیراً فی حیاته! 

یفتح اهللا للمؤمنین فتًحا مبینًا حتّی یصمدوا أمام المشکالت برؤوس مرفوعۀ!  بدأت اُالّم تنظر إلی لعب أطفالها بدقّۀ و کانت البهجۀ و السرور علی وجهها! 
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دین و زندگی

کدام مسائل زمینه را براي ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم (ص) آماده کرد؟  41

میدان دادن به گروهی از علما ي اهل کتاب و نیاز حاکمان جور به توجیه موقعّیت خود و اقدامات مخالف اسالم آن ها

میدان دادن به گروهی از علما ي اهل کتاب و تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی از عالمان وابسته به قدرت

منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر و نیاز حاکمان جور به توجیه موقعّیت خود و اقدامات مخالف اسالم آنها

منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبرو تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی از عالمان وابسته به قدرت

مفهوم عصمت علمی حضرت علی (ع) از کدام عبارات برداشت می شود؟  42

 «فمن اراد العلم فلیأتها من بابها» - «علّی مع الحّق و الحّق مع علی»  «فمن اراد العلم فلیأتها من بابها» - «علّی مع القرآن و القرآن مع علی» 

 «انت منّی بمنزلۀ هارون من موسی» - «علّی مع الحّق و الحّق مع علی»  «انت منّی بمنزلۀ هارون من موسی» - «علّی مع القرآن و القرآن مع علی» 

«سوء استفاده از شرایط برکناري امام معصوم» با کدام یک از چالش هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه ارتباط دارد؟  43

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص) تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ارائۀ الگوهاي نامناسب

این کالم امام رضا (ع) که پس از بیان حدیث سلسلۀ الذهب می فرماید: «بشروطها و انا من شروطها»، در راستاي کدام یک از اقدامات امامان (ع)  44
است؟

مرجعیت دینی و تعلیم و تفسیر قرآن کریم والیت ظاهري و معرفی خویش به عنوان امام بر حق

والیت ظاهري و عدم تأیید حاکمان مرجعیت دینی و تبیین معارف اسالمی

براساس آیۀ مبارکۀ  «و ما محّمّد اّال رسوٌل قد خلت من قبله ...» ، مصداق  «سیجزي اهللا الّشاکرین»  چه کسانی هستند؟  45

شیعیانی که از امامان (ع) پیروي کردند. کسانی که به حضرت محمد (ص) و رسوالن قبل از او ایمان آوردند.

شیعیانی که راه خالفت رسول خدا (ص) را ادامه دادند. کسانی که رهبري امت اسالمی را پس از رسول خدا (ص) برعهده گرفتند.

قرآن کریم پیش از هشدار به ضرورت کفر نسبت به طاغوت و طاغوتیان، نسبت به کدام مسئله در رابطه با والیت خداوند فرمان داده است؟  46

شناخت مصادیق اولی االمر و لزوم تبعیت از ایشان اجراي عدالت در جامعه براي اقامۀ احکام و قوانین دینی 

پیروي و تبعیت عملی از خدا، رسول و ولی امر مالزمت همیشگی قرآن و عترت و لزوم تمسک به هر رو

این موضوع که ائمۀ اطهار با این که با حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به دور از انزوا و گوشه گیري و با حضور سازنده و فعال و با تکیه بر علم  47
الهی خود دربارة مسائل اظهارنظر می کردند، ما را متوجه کدام نقش امامان می نماید؟

تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - مرجعیت دینی اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - مرجعیت دینی

انتخاب شیوه هاي درست مبارزه - والیت ظاهري تعلیم و تفسیر قرآن کریم - والیت ظاهري

استفادة امامان (ع) از فرصت ها در راستاي تحقق کدام یک از اهداف آنان در راستاي مرجعیت دینی بود؟  48

بیان معارف وحی الهی - تعلیم و تفسیر قرآن 

بهره مند ساختن مسلمانان از معارف خود - تعلیم و تفسیر قرآن 

آموزش سخنان پیامبران به فرزاندان و یاران خود - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیاز هاي نو

تربیت و آماده سازي گروهی پشتیبان براي تبیین معارف اسالمی و تفسیر آن

«اطالع رسانی به شیوه هاي مختلف» و «اعالن عمومی حق» به ترتیب مرتبط با کدام یک از اصول امامان در راستاي والیت ظاهري است؟  49

معرفی خویش به عنوان امام بر حق - معرفی خویش به عنوان امام بر حق معرفی خویش به عنوان امام بر حق - عدم تأیید حاکمان

عدم تأیید حاکمان - معرفی خویش به عنوان امام بر حق انتخاب شیوه هاي درست مبارزه - عدم تأیید حاکمان
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باتوجه به آیه ي مبارکه ي "«انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»" کدام گزینه درست است؟  50

چون اهل بیت معصوم اند، سخن و عمل آنان معیار و مالك است و اگر درباره ي معارف نظري ارائه کردند، آن نظر براي ما حجیت دارد.

این آیه که در خانه ام سلمه نازل شده است، مربوط به عصمت همه ي امامان و حضرت فاطمه (س) می باشد.

در این آیه دو انحصار وجود دارد که به ترتیب عبارت اند از: تطهیر اهل بیت و دور کردن پلیدي از آن ها.

پیامبر اکرم (ص) بعد از نزول آیه ي شریفه فرموده: «خدایا! اینان از اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدي و ناپاکی حفظ کن.»

باتوجه به «حدیث ثقلین»، نتیجۀ تسمک به قرآن و عترت کدام است و ویژگی آن دو چیست؟  51

 لَن یَفتَِرقا - لن تضّلوا  لن یَفتَِرقا - کتاب اهللا و عتري  لن تضّلوا - لن یفترقا  لن تضّلوا - کتاب اهللا و عترتی 

«خودداري از نقل برخی احادیث» و «انزواي شخصیت هاي جهادگر و مورد احترام» به ترتیب بازتاب کدام یک از مشکالت سیاسی و اجتماعی و  52
فرهنگی پس از پیامبر (ص) بود؟

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - ارائۀ الگو هاي نامناسب تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) - ارائۀ الگو هاي نامناسب ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) - تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

راه حل نهایی که امیرالمؤمنین علی (ع) براي وضعیت نابسامان پس از رحلت حضرت رسول اکرم (ص) بیان کرد چه بود؟  53

سخنان و سیرة پیامبر را حفظ کنید. پشت کنندگان صراط مستقیم را شناسایی کنید.

به ائمۀ اطهار مراجعه کنید. به تعلیم و تفسیر واقعی قرآن کریم بپردازید.

شأن نزول عبارت شریفۀ «قُل فیهما اثٌم َکبیٌر َو َمنافٌِع لِلنِّاس َو اِثُمُهما اَکبَُر ِمن نَفِعِهما» کدام است و همۀ این نحوة سخن قرآن کریم نشانۀ چیست؟  54

 «قَد اَْفَلَح» - فراگیري یک گناه دلیل نمی شود اسالم در برابر آن کوتاه بیاید.

«یَسئَلونََک َعِن الَخمِر َو المیِسِر» - فراگیري یک گناه دلیل نمی شود اسالم در برابر آن کوتاه بیاید.

«یَسئَلونََک َعِن الَخمِر َو المیِسِر» - علم محدود انسان ها دلیل بر کشف همۀ حکمت هاي یک دستور الهی نیست.

 «قَد اَْفَلَح َمن َزّکاها» - علم محدود انسان ها دلیل بر کشف همۀ حکمت هاي یک دستور الهی نیست.

چرا در مسیر وصول به نعمات الهی، لزوماً هر راهی، کارایی الزم را ندارد و کدام عبارت مبین صدق این حقیقت است؟  55

زندگی دینی تنها شیوه قابل اعتمادي است که مقابل هر انسان خردمند قرار دارد - هدف بزرگ با یک زندگی بدون برنامه سازگار نیست. 

زندگی دینی تنها شیوه قابل اعتمادي است که مقابل هر انسان خردمند قرار دارد - الزمۀ سعادت انسان، عمل به احکام الهی است.

میان نعمت هاي الهی و باید ها و نباید هاي دین ارتباط و هماهنگی برقرار است - هدف بزرگ با یک زندگی بدون برنامه سازگار نیست. 

میان نعمت هاي الهی و باید ها و نباید هاي دین ارتباط و هماهنگی برقرار است - الزمۀ سعادت انسان، عمل به احکام الهی است.

در حدیث قدسی «... چیز هایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده است»، دربارة چه کسانی  56
مطرح شده است و تزکیۀ نفس چه زمانی آغاز می گردد؟

مؤمنین - با توبه و تطهیر از آلودگی ها محسنین - با توبه و تطهیر از آلودگی ها

مؤمنین - با عمل به دستورات اخالقی و عبادي محسنین - با عمل به دستورات اخالقی و عبادي

اگر با ژرف اندیشی به معارف بلند اسالمی توجه نماییم، کدام یک از گزینه هاي زیر را تأیید نخواهیم کرد؟  57

آموزه هاي اسالم در هر دوره و زمانی به عنوان یک آیین بدون  نقص قابل پیاده سازي و اجراست.

هر اندازه هم که زندگی بشریت پبچیدگی  بیشتري یابد، معارف اسالم به نیاز هاي آن پاسخ می دهد.

انحراف جوامع اگرچه آبستن خواسته هاي جدید است،  اما اسالم هم می تواند مطابق آن حکم دهد.

کار استنباط و استخراج پاسخ مناسب براي نیاز هاي روز بشر برعهده فقها و مجتهدین اسالمی است.
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زبان انگلیسی

فرهنگ و تمدن امروزي بشر، چگونه توصیف می شود و وظیفۀ ما در برابر آن چیست؟  58

بسیاري از عادات آن با دین تعارض دارد. – انجام فرامین خدا با توکل بر او

براساس دستورات الهی شکل گرفته است. – انجام فرامین خدا با توکل بر او

براساس دستورات الهی شکل گرفته است. – باال بردن میزان درك نسبت به دستورات الهی

بسیاري از عادات آن با دین تعارض دارد. – باال بردن میزان درك نسبت به دستورات الهی

به ترتیب «شرط بندي در بازي هاي معمولی» و «تولید فیلم به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی در شرایط عادي»، مشمول کدام یک از احکام الهی می شود؟  59

حرام – واجب کفایی بال اشکال – واجب کفایی حرام – مستحب بال اشکال – مستحب

بنا بر تعالیم انسان ساز اسالم، کدام یک از موارد زیر دربارة تزکیۀ  نفس درست بیان شده  و شرح صحیح آیۀ  «قَد أَفَلَح َمن  َزکَّاها»  کدام است؟  60

تزکیه زمانی اتفاق می افتد که شخص توبه کرده باشد و با پاك شدن نفس از آلودگی آغاز می شود - تزکیه معلول رستگاري است.

تزکیه زمانی اتفاق می افتد که نفس از آلودگی پاك شود و این کار با توبه از گناهان آغاز می شود - تزکیه معلول رستگاري است.

تزکیه زمانی اتفاق می افتد که شخص توبه کرده باشد و با پاك شدن نفس از آلودگی آغاز می شود - تزکیه علت رستگاري است.

تزکیه زمانی اتفاق می افتد که نفس از آلودگی پاك شود و این کار با توبه از گناهان آغاز می شود - تزکیه علت رستگاري است.

61   .................. speak it fluently takes more time than I previously thought.

Able to learn a foreign language for I learn a foreign language to be able to

Learning a foreign language to be able to Learn to be able for a foreign language for me

62  Which sentence is grammatically WRONG?

The child speaks loudly. The museum opens at 8 a.m.

Yesterday, we talked for hours. Shayan is always kind with his sister.

63  When we got to the meeting, we found that the lecture delivered by the president .................. and
the people attending the meeting were leaving.

had already finished had already been finished

 has just been finished  was still being finished

64  Jane has not visited her relatives since she  .................. her hometown.

leave am leaving left have left 

65  Fortunately, father used his relationship with the manager to get me  ..................  in a new project
in a big company.

take part give up attend create

66  People never understand how important any moment of life is while their valuable life passes in
a .................. .

lifestyle firefighter heartbeat laughter

67  Entering top universities in special fields is not as easy as you .................. . You have to try your
hardest to gain a PhD position there.

suppose confirm belong identify
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68  The US government needs to take an immediate measure to deal with this terrible economic
.................. . Otherwise, it will result in serious political and social issues.

influence diversity situation understanding

69  Because of the recent economic depression, all the small producing units have been .................. 
into a big factory which has been planted since 1995.

absorbed spoiled revolved arranged 

70  We should employ young yet skillful people to boost our general productivity, not the ones that
are .................. based on friendship with no attention to their actual capabilities.

unexpected recommended abbreviated distinguished

71  Nowadays people depend .................. on TV; in fact, they are ever more influenced by whatever
they see there.

suddenly  quietly  increasingly  hopefully 

In 1939, Albert Einstein wrote a letter to the US President encouraging him to .........(A)......... atomic
bomb research. It was on March 25, 1945 that Einstein sent a second letter to the President warning
him of the .........(B)......... that would result ..........(C)........ an atomic bomb were used. The president died
on April 12، 1945 and the letter was left on his desk, unopened! The first atomic bombs were .........
(D)......... tested in July, 1945. When Einstein heard of the death and destruction, he put his head in this
hands and said, “I made one mistake in my life when I signed the first letter to the ..........(E)........ . But I
felt that there was a high probability that the Germans were working on this project and would use
the atomic bomb to destroy the world.”

72  A

begin guide recommend suppose

73  B

factor stand destruction break

74  C

if because otherwise unless

75  D

successful successfully success succeed

76  E

government governor prime minister president

As humans, we develop habits that we follow throughout life. These habits save us time and mental
energy, allowing us to perform many actions without using concentrated thought. While many of the
typical person’s habits are healthy, most of us also develop a number of unhealthy habits over time. In
order to change them, you need to identify the behavior, the cause of the behavior, and the emotion
that follows the behavior.
One of the most important healthy habits is to follow a proper diet each day. Eat a medium-sized
breakfast, followed by a light lunch and dinner. Snack on whole grains, fat-free dairy products, nuts,
seeds and fresh fruits and vegetables. Drink plenty of water and avoid sodas and foods high in

9

ی
ض

گام پنجم بهاره ریا
دبیرستان امام صادق



ریاضیات

cholesterol, saturated fats and sugars. Avoid eating large portions, and eat only when you are hungry,
never because you are bored, emotionally depressed or stressed. A regular, nutritious diet is
important to your physical health.
Many doctors recommend maintaining the same sleep schedule seven days a week in order to keep
the body accustomed to a routine. Sleep in a dark room without distractions such as music or other
noise. If you regularly have difficulty falling or staying asleep, ask your physician about other ways to
relax before bedtime. The human body also requires regular exercise for health, but many people fail
to adopt good exercise habits. Regular exercise can help prevent chronic diseases, such as heart
failure.
When life gets too busy and fast, many fail to develop healthy stress management habits. Talking and
laughing with friends, watching a movie, taking a nature walk, reading a book or playing a game can all
help decrease stress levels.

77  What is the main idea of the above passage?

How to break bad habits What causes unhealthy habits

Good habits that improve wellness How to replace bad habits with good ones

78  Which of the following is NOT considered a healthy habit according to the passage?

Eating a large breakfast Sleeping in a dark room Getting regular exercise Eating only out of hunger

79  What does the underlined word “them” in the first paragraph refer to?

Healthy habits Unhealthy habits Habits in general Habits and actions

80  Which of these statements is NOT true according to the passage?

Recreational activities can help us in decreasing stress.

Chronic disorders can be prevented through regular exercise.

It’s advised to have varying sleep times throughout the week.

Three factors need to be identified before we start changing a habit.

با فرض  ، حاصل  کدام است؟  81= xlog
9
2log

2
6

2
2+ x

1
2+ x

1
1+ 2x

2
1+ 2x

لگاریتم عددي در پایه ي  برابر  است. لگاریتم مجذور معکوس این عدد در پایه ي  کدام است؟  824
15
4

8

5
2

−33
2

−5

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  83− = −5log x 3(log x)−1 3(log x)+1 5(log x)−1
log

(x−19)
3√

161284
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، نقطه اي به طول  براي تابع  چگونه ، اگر  براي توابع مشتق پذیر  و  در  داریم:   84

است؟

قابل تعیین نیست. نقطه اي معمولی است. مینیمم نسبی ماکسیمم نسبی

f (x)g(x)ℝ(x) = (5 − x)g(x)f ′g(5) =
−1
3

x = 5f (x)

معادلۀ  چند جواب دارد؟  85| log x| + |x − 2| = 4

1234

کدام منحنی مربوط به نمودار  است؟  86

y

x
10

y

x
10

y

x
1

y

x
1

y = log0٫1x

مقدار  کدام است؟  872
log(log 3)

log 4

log 3log 3‾‾√log 3‾ ‾‾‾‾√
1
2

88800m60012٫5m  میلی گرم از یک ماده با نیمه عمر  سال در اختیار داریم. اگر پس از  سال  میلی گرم از این ماده باقی بماند،  کدام است؟

603090100

وارون تابع  به صورت تابع  است. مقدار  کدام است؟  89f (x) = − 32x+1
(x) = ( )f −1 log2

x + a

b
a + b

3456

مجموع جواب هاي معادلۀ  کدام است؟  90( + 12) − 3 = xlog2 4x

4log
6
2log

18
2log

12
2

دو تابع نمایی  و  یک دیگر را در کدام ناحیۀ محورهاي مختصات قطع می کنند؟  91

چهارم سوم دوم اول

f (x) = ( )
1
2

x−3

g(x) = 4x

مجموع مقادیر ماکسیمم مطلق و مینیمم مطلق تابع  به معادلۀ  روي دامنه اش کدام است؟  92ff (x) = 1 + +x2 1 − x2‾ ‾‾‾‾‾√
2٫253٫254٫255٫25

معادلۀ خطی که نقاط اکسترمم تابع  را به هم وصل می کند،  است.  کدام است؟  93

صفر

y =
ax

+ 1x2
y = 4x + bb

1−23

در تابع  نقطۀ  یک نقطۀ اکسترمم نسبی است. مقدار  کدام است؟  94f (x) = + ax + bx4(1,−1)a − b

−66−22

وضعیت یکنوایی تابع  در بازة  چگونه است؟  95

ابتدا نزولی و سپس صعودي ابتدا صعودي و سپس نزولی

ابتدا نزولی، سپس صعودي و سپس نزولی ابتدا صعودي، سپس نزولی و سپس صعودي

f (x) = x + x
1
2

cos2[0, ]π2
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x

y

4-

 

نمودار تابع  مطابق شکل زیر است. بزرگ ترین بازه اي که در آن تابع  نزولی باشد، کدام  96
است؟

y = xf (x − 1) = a + b + 8xx3 x2y = xf (x)

[−2,−1][−5,− ]
5
3

[ , 5]5
3

[1, 2]

نمودار تابع  با ضابطه ي  فقط یک اکسترمم نسبی دارد. آن گاه عرض نقطه ي اکسترمم نسبی کدام است؟  97ff (x) =
+ kx + 4x2

+ 2x + 6x2

1
2

3
4

2
3

3
5

اگر  نقطۀ مینیمم تابع  باشد، مقدار  کدام است؟  98(− , )
π

6
− 3‾‾√

2
f (x) = a sin2x − b xcos2b

3‾‾√
3‾‾√

3
1
2

−
1
2

y

x

اگر نمودار تابع  به صورت مقابل باشد، مقدار  کدام است؟  99f (x) =
− + ax − 1x2

− 4x + bx2
ab

42

−4−2

می خواهیم با یک قطعه سیم به طول  واحد، یک مکعب مستطیل بسازیم. بیش ترین حجم این مکعب مستطیل، در صورتی که یکی از بعدها    100
برابر بعد دیگر باشد، کدام است؟

483

40486064

مجانس هاي یک شکل نسبت به یک مرکز با دو نسبت مختلف  و  خود مجانس یکدیگرند نسبت تجانس این دو شکل کدام می تواند  101
باشد؟

KK ′

K

K ′
KK ′K +K ′2KK ′

اگر زاویه بین خط و دوران یافته آن  باشد، با دوران دادن هر دو خط تحت زاویه  ، زاویه بین خطوط دوران یافته کدام است؟  102α90 − α

90∘90 −α90 − 2αα

B

A

C

2 2 2

d 1 d 2 d 3  

،  و  مثلث  را ابتدا نسبت به  بازتاب داده تا  به دست آید و سپس  مطابق شکل زیر، با فرض موازي بودن خطوط   103

 را نسبت به  بازتاب می دهیم تا  حاصل شود و در نهایت  را نسبت به  بازتاب می دهیم، تا  حاصل شود.

اگر فاصلۀ رأس  تا خط  برابر  باشد، آنگاه طول  کدام است؟

d1d2d3ABCd3A′B′C ′

A′B′C ′d2A″B″C″A″B″C″d1A‴B‴C‴

Ad12AA‴

8

6

4

2

دایرة  را با برداري که طول آن  برابر شعاع دایره است، انتقال می دهیم. طول مماس مشترك داخلی دایرة  و تصویر آن، چند برابر  104
شعاع است؟

C(O, r)3C

5‾‾√2 2‾‾√32‾‾√
2
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A

Á

B

M

CC

B ́CC ́

N

در شکل زیر می دانیم که چهارضلعی  مربع است. اگر  دوران یافته  باشد، مرکز دوران کجاست؟  105

وسط  

وسط  

وسط  

هر سه مورد  و  و 

M NBB′ABCA′B′C ′

CC ′

AA′

BB′

123

45˚

O
dˊ

A d

در شکل مقابل  است. نقطۀ   را نسبت به خط  و سپس تصویر حاصل را نسبت به خط  بازتاب می دهیم. فاصلۀ نقطۀ  از تصویر  106
نهایی آن کدام است؟

OA = 2Add ′A

22‾‾√

2 2‾‾√4

دایرة  و نقطۀ  به فاصلۀ  از مرکز آن مفروظ اند. این دایره را در تجانس به مرکز  و نسبت تجانس  بر دایرة  تصویر می   107

کنیم. وضعیت دو دایرة  و  نسبت به هم چگونه است؟

مماس برون مماس درون متقاطع متخارج

C(O,3)M6M
1
3

C ′

CC ′

BMA

N CO {a

a

y

x

مطابق شکل مربع  با ضلع  مفروض است. داریم:  .کدام تبدیل مثلث  را به مثلث  تبدیل می کند؟  108ABCDaAM = NCOAMBNC

M(x, y) = (a − x, a − y)

M(x, y) = ( − x, − y)
a

2
a

2
M(x, y) = (a+ x, a+ y)

M(x, y) = ( + x, + y)
a

2
a

2

مثلث  را که در آن  است ابتدا با بردار  انتقال می دهیم تا مثلث  حاصل شود و سپس مثلث جدید را با بردار   109

 انتقال می دهیم تا مثلث  به دست آید. اندازة زاویۀ  کدام است؟

ABC=B̂  30∘1
4

AB
→

A′B′C ′

1
3

CB
→

A″B″C″CC ′C″

30∘60∘120∘150∘

، زاویۀ بین دو بردار  و  چند درجه است؟ اگر  و   110+ = (2, ,−5)a ⃗  b ⃗  1
3

− = (5,−2,− )a ⃗  b ⃗  1
3

−5a ⃗ 3‾‾√ b ⃗ 

0∘45∘90∘135∘

A

E

B

CD

F

H G

 

در مکعب مقابل به ضلع یک، اندازة بردار  کدام است؟  1113 + 4 + 2BH
−→−

EC
−→

GE
−→−

96

33 3‾‾√

حاصل ضرب داخلی بردار  با بردار  که اندازه آن  واحد است برابر  و زاویه بین این دو بردار  درجه است.  کدام است؟  112a = 2i+βjb81260β

± 2‾‾√±2± 5‾‾√± 3‾‾√
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113AB  پیکان هم ارز با بردار  است. اگر نقطۀ پایانی پیکان  باشد، مجموع مؤلفه هاي نقطۀ آغازین پیکان کدام است؟
−→

= (−2,3,1)V
→

(3,2,−1)

1234

ها کدام است؟ اگر نقطۀ  به فاصلۀ  واحد از صفحۀ  باشد، فاصلۀ  از محور   114A(2,m − 1,m)2xozAx

25‾‾√6‾‾√7‾‾√

A B

CD

در مکعب شکل زیر به ضلع  حاصلضرب داخلی چقدر است؟  1153⋅ + ⋅AB
−→

AC
−→

AC
−→

AD
−→−

918027

، رأس هاي مثلثی هستند.  کدام است؟ ،  و  سه نقطه    116A(2,1,0)B(3,−1,2)C(−1,1,3)cosA

2‾‾√
6

2‾‾√
4

3‾‾√
6

3‾‾√
4

، کدام ، قرینه ي یکدیگر باشند، آنگاه مؤلفه هاي بردار  اگر تصویرهاي قائم دو بردار غیر صفر  و  روي امتداد بردار   117
می تواند باشد؟

v1v2(1,2,−1)+v1 v2

(3,−2, 1)(2, 1, 3)(−1, 2, 3)(1,−1, 2)

بر روي دو بردار   متوازي االضالع ساخته شده است، اندازه قطر بزرگتر آن کدام است؟  118b = 2i + 3j − k , a = i − 2j + k

10‾ ‾‾√20‾ ‾‾√26‾‾‾√30‾ ‾‾√

،  باشد، حاصل  کدام است؟ بردارهاي  به طول  و  مفروضند. اگر زاویۀ بین دو بردار   119d, c,b,a2a + b + c − d = 0⃗ c,b60∘
a ⋅ b + a ⋅ c

−4−6−8−10

اگر بردار  با بردار  موازي بوده و  باشد، اندازة تصویر قائم بردار  در امتداد بردار  کدام است؟  120= (4,1,−2)u
→

V
→

⋅ = 42u
→

V
→

V
→

u
→

21‾‾‾√2 21‾‾‾√3 21‾‾‾√4 21‾‾‾√

کدام یک از حالت هاي زیر، افرازي براي مجموعۀ  است؟  121A = {∅, {∅}, {a,b}, c}

{∅},∅, {{a, b}, c}{c}, {{∅}}, {∅, {a, b}}{∅}, {∅, {a, b}, c}{{a, b}}, {{∅},∅}

اگر دو مجموعۀ  و  برابر یکدیگر باشند، آنگاه نسبت حداکثر مقدار  به حداقل مقدار  122
آن کدام است؟

A = { + 3,2b}a2B = { ,−1,4x − 4}x2a + b

−
1
3

−
1
2

−1−
3
2

اگر گزاره هاي  و  به ترتیب نادرست و درست باشند، آنگاه ارزش گزاره هاي  و   123

 به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

درست - درست درست - نادرست نادرست - درست نادرست - نادرست

p ⇒∼ qq ⇒∼ r(r ⇒ p) ⇔ (∼ r ⇒∼ p)

(p ∧ q) ⇒ (r ⇔ q)

اگر  ،  و  سه مجموعۀ دلخواه باشند، حاصل عبارت  همواره برابر کدام است؟  124ABC(A − ) ∪ (A − ) ∪ [A − (B ∪ C)]B′ C ′

AA ∩ BB ∪ CB ∩ C

اگر  و   باشد، مساحت ناحیۀ متناظر با مجموعۀ  بر روي نمودار دکارتی کدام است؟  125A = [2,6]B = [3,8](A − B) × (B − A)

1324

گزارة  هم ارز منطقی با کدام یک از گزاره هاي زیر است؟ ( گزارة همیشه درست و  گزارة همیشه  126
نادرست است.)

(∼ p ⇒ q) ∧ [(p ⇒ q)∧ ∼ q]TF

∼ p ∧ qFTp∧ ∼ q

14

ی
ض

گام پنجم بهاره ریا
دبیرستان امام صادق



اگر  و  حاصل  همواره کدام است؟  127A − B = ∅− A = ∅C ′(A ∩ B ∪ C)′

A′C∅B′

)» می باشد؟ کدام گزارة زیرمعادل گزارة «اگر  باشد، آنگاه (  128

) باشد، آنگاه  اگر( ( اگر  باشد، آنگاه (

) باشد، آنگاه  اگر ( اگر  باشد، آنگاه 

≥ 9x2x ≥ 3 ∨ x ≤ −3

≤ 9x2x ≥ 3 ∨ x ≤ −3−3 < x < 3< 9x2

≤ 9x2−3 < x < 3x < 3 ∨ x > −3< 9x2

چند عضو از مجموعۀ  نسبت به  اول هستند؟  129S = {50,51,52,⋯ ,80}6

10111213

،  و  باشد؟ ) می توان نوشت به طوري که شامل هر سه رقم  ، چند عدد  رقمی ( ،  و  با ارقام   130123nn ≥ 3123

− 33n− n3n3n3( − + 1)3n−1 2n

، هیچ کدام از حروف  و  سرجاي خود قرار ندارند؟ در چند جایگشت از حروف کلمۀ   131TEHRANTN

696720504520

چند تابع غیر یک به یک از مجموعۀ  به مجموعۀ  می توان یافت که شامل زوج مرتب  باشند؟  132A = {1,2,3,4}B = {5,6,7,8}(1,7)

48525658

مجموعه هاي  و  و  به ترتیب  و  و  عضو دارند. اشتراك دوبه دوي این مجموعه ها نیز  و  و  عضو دارد. اگر اجتماع سه   133

مجموعه  عضو داشته باشد، اشتراك سه مجموعه چند عضو دارد؟

صفر

ABC1412118910

12

123

از مجموعۀ  به مجموعۀ  چند تابع می توان نوشت که شامل  باشد ولی  را نداشته  134
باشد؟

A = {a,b, c,d}B = {1,2,3,4,5,6,7}(a,1)(b,3)

216252343294

مسئول تقسیم سربازها می خواهد  سرباز را بین  پادگان شهر تهران، اهواز، شیراز و اصفهان تقسیم کند اگر محدودیتی براي توزیع سربازها  135
وجود نداشته باشد این عمل به چند طریق امکان پذیر است؟

64

6446360180
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فیزیک

N

I

S

مایع

در شکل زیر، پرتو فرودي  شامل نورهاي تکفام قرمز و سبز است که از هوا وارد یک مایع شفاف می شود. کدام یک از شکل هاي زیر مسیر  136
شکست نور را درست نشان می دهد؟

 
I

S

سبز
قرمز

  
I

S

قرمز
سبز

 

 I

S

قرمز

سبز

  I

S

قرمز

سبز

 

SI

 

E

1/8
0

10-4
t(s)

E

2/88

0

10
4

x(m)

نمودار هاي زیر مربوط به میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی در یک محیط شفاف است. ضریب شکست این محیط چقدر است؟   137

(c = 3 × m/s)108

1٫2

1٫25

1٫3

1٫4

در یک تار مرتعش، موج ایستاده ایجاد شده است. اگر بسامد این موج  هرتز و سرعت انتشار موج در تار  باشد، فاصلۀ بین دو  138
گره متوالی در این تار چند سانتی متر است؟

400160 m

s

10203040

f 165= Hz

مطابق شکل زیر، یک لولۀ صوتی مقابل یک دیاپازون قرار دارد و پیستون به تدریج از لحظۀ نشان داده شده با تندي  به پایین حرکت  139

می کند، چند ثانیه پس از این، لوله براي اولین بار صداي دیاپازون را تشدید می کند؟ (تندي صوت در هواي درون لوله  است.)

8cm/s

330m/s

2512٫5

6٫253٫125
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عمقکمآبعمیقآب

روي سطح آب یک تشت، یک موج سطحی تخت در قسمت کم عمق ایجاد شده است و این موج به مرز آب کم عمق و آب عمیق می رسد. کدام  140
گزینه شکل جبهه هاي موج سطحی در آب عمیق را به درستی نمایش می دهد؟

  

  

53

9 cm

 

پرتوي نوري از هوا مطابق شکل با زاویۀ تابش  به سطح یک تیغۀ شیشه اي به ضخامت  می تابد. اگر ضریب شکست شیشه  باشد،  141

فاصلۀ پرتوي نور خروجی از تیغه با امتداد پرتوي تابش، روي وجه تیغۀ شیشه اي چند سانتی متر است ؟ 

53∘9cm1٫6

(sin = 0٫6, = 1٫7)37∘ 3‾‾√

4٫9

6٫9

5٫6

7٫5

A
A

تاري که بین دو تکیه گاه محکم کشیده شده است در هماهنگ اول خود با بسامد  و دامنۀ  به نوسان در می آید. شکل زیر جابه جایی تار  142

در هماهنگ سوم و در  را نمایش می دهد. کدام گزینه جابه جایی تار را در لحظۀ  نمایش می دهد؟

A
2
3

A
2
3

 

A
2
3

A
2
3

 
A
2

A
2

 A
2

A
2  

10HzA

t = 0t = s
1

45

53
˳

45
˳

n1
n 2

n 3

n4

 

)،  درصد کمتر از سرعت ) وارد محیط هاي شفاف دیگر می شود. اگر سرعت نور در محیط ( مطابق شکل زیر پرتو نوري از محیط شفاف (  143

) چند برابر ضریب )،  درصد بیشتر از سرعت نور در محیط  باشد، ضریب شکست محیط ( ) باشد و سرعت نور در محیط ( نور در محیط (

( ) است؟ ( شکست محیط (

1225

144032

3sin = 0٫8 , sin = 0٫753∘ 45∘

4
3

6
5

3
4

5
6
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530

n2

n 3

20 cm

15 cm
 

مطابق شکل زیر، پرتوي نوري از هوا وارد یک ظرف شفاف استوانه اي عریض شامل دو مایع مخلوط نشدنی با ضریب شکست هاي  و   144

(  می شود. فاصلۀ افقی نقطۀ برخورد پرتو به کف ظرف از امتداد قائم نقطۀ ورود پرتو به ظرف، چند سانتی متر است؟ (

=n2
4
3

=n3
8
5

sin = 0٫853∘

5(4 − )2‾‾√

5(3 − )3‾‾√

5(4+ )2‾‾√

5(3+ )3‾‾√

کدام تپ با تپ زیر تداخل کامًال ویرانگر انجام می دهد؟  145

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد آزمایش یانگ صحیح است؟  146

پهناي نوارها براي نور قرمز از پهناي نوارها براي نور سبز کمتر است. پهناي نوارها در آب براي یک نور تکفام کمتر از پهناي آن ها در هوا است.

پهناي نوارها با افزایش طول موج تغییري نمی کند. در هر نقطه روي پرده نوار تاریک حاصل تداخل سازنده است.

60˚

50̊

30˚

n

n

n

1

2

3
 

در شکل زیر، سطح جدایی محیط هاي شفاف باهم موازي اند. اگر مسیر پرتوي نور مطابق شکل زیر باشد، کدام رابطه بین تندي نور در محیط ها  147
برقرار است؟

> >v1 v2 v3> >v1 v3 v2

= >v2 v3 v1> >v2 v3 v1

1

2

3 4  

پرتوي  مماس بر نیمکرة شیشه اي به شعاع  تابیده است. کدام یک از چهار پرتو نشان داده شده در شکل زیر پرتو خروجی نور از این  148
نیم کره را در دست نشان می دهد؟ 

SIR

12

34

در آزمایش تداخل صوت، فاصلۀ بین هر نقطه با صداي باال  تا نقطه اي با صداي ضعیف  مجاورش با طول موج صوت به کار رفته متناسب  149

است. با فرض این که فاصلۀ نقطه هاي  و  نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد کدام گزینه صحیح است؟

هر چه بسامد صوت کمتر باشد فاصلۀ  و  کمتر است.

اگر آزمایش در محیطی که تندي صوت در آن بیشتر است، انجام شود فاصلۀ  و  کمتر می شود.

با افزایش دماي محیط فاصلۀ  و  کمتر می شود.

اگر بسامد صوت بیشتر باشد، فاصلۀ  و  کمتر است.

(L)(S)

SL

LS

LS

SL

LS

20

400

cm

gr

 

در شکل زیر بر اثر ضربات نوسان ساز با بسامد  هرتز چند گره در سیم ایجاد می شود؟  150

( ، مساحت مقطع سیم  و  (چگالی تار 

1500

400kr/m31mm2g = 10m/s2

67

1213
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کدام یک از نمودارهاي زیر می تواند مقدار انرژي یک فوتون را بر حسب طول موج آن به درستی نشان دهد؟  151

E

λ

E

λ

E

λ

E

λ

تعداد فوتون هایی که در مدت  ثانیه توسط یک المپ تک رنگ نور زرد در خأل گسیل می شود، برابر با  می باشد. اگر طول موج نور  152

زرد  باشد، توان المپ برحسب وات کدام است؟ 

186 × 1021

660nm(h = 6٫6 × J ⋅ s, c = 3 × m/s)10−34 108

40300250100

A B
Kmax

800 1700
f (THz (

 

در آزمایش فوتوالکتریک، نمودار انرژي جنبشی بیشینۀ فوتوالکترون ها برحسب بسامد نور فرودي به سطح دو فلز  و  مطابق شکل زیر  153

است. اگر نوري با بسامد  به سطح هر دو فلز بتابد، بیشینۀ تندي فوتوالکترون ها هنگام کنده شدن از سطح فلز   دو برابر فلز  خواهد بود.   چند 

 است؟ 

AB

fABf

THz(h = 6٫63 × J ⋅ s)10−34

10002000

40008000

، نوري با بسامد  بتابانیم، بیشینۀ تندي فوتوالکترون هاي گسیلی  در یک آزمایش فوتوالکتریک، اگر به سطح فلزي با تابع کار   154

 می شود. اگر بخواهیم بیشینۀ تندي فوتوالکترون هاي گسیلی  گردد، بسامد نور فرودي را چند هرتز باید افزایش دهیم؟ (

(

2eVHz1015

vmax2vmax

h = 4 × eV ⋅ s10−15

2٫5× 10151٫5× 10153× 10155× 1015

کدام گزینه در مورد پدیدة فوتوالکتریک نادرست است؟  155

در بسامد ثابت با افزایش شدت نور تعداد فوتوالکترون ها افزایش خواهد یافت.

در بسامد ثابت با افزایش شدت نور انرژي جنبشی فوتوالکترون ها بدون تغییر می ماند.

اگر طول موج نور تابیده شده بر سطح فلز از طول موج آستانه کمتر باشد، پدیدة فوتوالکتریک رخ نمی دهد.

بسامد آستانه به جنس فلز بستگی دارد.

ε r

V

(1)مدار 0

10

20

 

) که بخشی از آن رسم شده است، نشان داده شده است. اگر این مولد در مدار دیگري در شکل زیر، نمودار  براي یک مولد در مدار (  156

بسته شود و جریان  از پایانۀ منفی این مولد خارج شود، اندازة اختالف پتانسیل دو سر آن چند ولت می شود؟

V − I1

2A

9

10

11

19

باتري خودرویی جریان ثابت  و اختالف پتانسیل  را فراهم می سازد و هنگامی که به مدت   ساعت کار کند، بار الکتریکی ذخیره شده  157

در آن به   درصد مقدار اولیه خود می رسد. این باتري در این مدت حداکثر چند مگاژول انرژي به مدار خودرو می تواند بدهد؟

5A12V5

20

1٫085٫40٫864375
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A
V

R1
____ 6Ω

R4
____ 6Ω

R2
____ 3Ω

ε ____14 V

r ____1Ω
R3

____ 3Ω

در مدار شکل زیر ولت سنج  و آمپر سنج که هر دو آرمانی هستند، به ترتیب از راست به چپ در   چه اعدادي را نشان می دهند؟  158

 و 

صفر و 

 و 

صفر و 

SI

101

3٫5

71

28
11

rε

R

A

=2Ω

P

I

( W(

Pmax
Ṕ

3 90 (A (

در مدار شکل زیر با تغییر مقاومت رئوستا، توان خروجی مولد را تغییر می دهیم و در نتیجۀ آن نمودار توان خروجی مولد برحسب جریان  159

عبوري از مولد به صورت زیر رسم شده است. حاصل  کدام است؟ (آمپرسنج آرمانی است.)
Pmax

P′

2
3
2

8
3

4
3

کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟  160

از ترمیستور به عنوان حسگر دما در مدارهاي حساس به دما استفاده می شود.

در نوعی از مقاومت هاي نوري که از جنس نیم رساناي خالص هستند، با کاهش شدت نور تابیده شده، بر تعداد حامل هاي بار الکتریکی افزوده شده و از مقاومت الکتریکی آن
کاسته می شود.

در دیودها، مقاومت الکتریکی در برابر عبور جریان از یک سوي خاص، بسیار زیاد است.

LED، نوعی دیود است که با مصرف توان الکتریکی ناچیزي، نور قابل مالحظه اي تولید می کند.

R1 R2

ɛ r, k R4

R3  

، اختالف پتانسیل دو سر مقاومت درونی مولد و اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  به ترتیب از راست به در مدار شکل زیر پس از بستن کلید   161
چپ چگونه تغییر می کنند؟

کاهش - کاهش

کاهش - افزایش

افزایش - کاهش

افزایش - افزایش

kR3

Ω6

ɛ

Ω6

Ω3
V

A

r

در مدار شکل مقابل آمپرسنج ایده آل عدد  را نشان می دهد. ولت سنج ایده آل چه عددي را برحسب ولت نشان می دهد؟  162

صفر

2A

6

1218

یک رسانا به مقاومت الکتریکی  را به اختالف پتانسیل ثابت  وصل می کنیم. در هر دقیقه چند الکترون از هر مقطع این سیم عبور  163

( می کند؟ (دما ثابت است و 

6Ω24V

e = 1٫6 × C10−19

1٫5× 10205× 10191٫5× 10215× 1020

20

ی
ض

گام پنجم بهاره ریا
دبیرستان امام صادق



شیمی

A B

Ω2
Ω3

Ω6

Ω2
R

 

در شکل زیر که قسمتی از یک مدار الکتریکی است، اگر مقاومت معادل بین دو نقطۀ  و  برابر  باشد، مقاومت  چند اهم است؟  164AB1ΩR

1Ω

2Ω

3Ω

6Ω

2

R

R 20

1

Ω

1A

10
Ω

69V

0/5 A
در مدار شکل زیر، مقاومت هاي  و  به ترتیب از راست به چپ چند اُهم هستند؟  165

 و   و 

  و   و 

R1R2

14404014

30141430

166  مول  را وارد ظرف  لیتري می کنیم تا مطابق واکنش گازي  تجزیه شود. اگر سرعت متوسط تولید ماده  از

شروع تا دقیقه دوم برابر  مول بر ثانیه باشد، کدام عبارت درست است؟

غلظت  در دقیقه ي دوم پس از شروع واکنش،  مول بر لیتر است.

 ثانیه طول می کشد تا حدود  درصد از  تجزیه شده و به فراورده ها تبدیل شود.

سرعت واکنش با سرعت تولید ماده ي  و سرعت مصرف  برابر است.

در دقیقه ي دوم پس از شروع واکنش، نسبت تعداد مول هاي فراورده ها به مول هاي  برابر  است.

6BA222 B → 2 +A2 A2 B2B2

0٫02

BA22٫4

6035BA2

B2BA2

BA26

مقدار گرماي آزاد شده از کدام واکنش بیش تر است؟  167

(g) + 3 (g) → 2C (g) + 2 O(g)C2H4 O2 O2 H2(l) + 3 (g) → 2C (g) + 2 O(l)C2H4 O2 O2 H2

(g) + 3 (g) → 2C (g) + 2 O(l)C2H4 O2 O2 H2(l) + 3 (g) → 2C (g) + 2 O(g)C2H4 O2 O2 H2

عبارت کدام گزینه نادرست است؟  168

جنبش هاي نامنظم ذره هاي سازندة یک ماده در حالت هاي فیزیکی مختلف، یکسان است.

میانگین تندي و میانگین انرژي جنبشی ذره هاي تشکیل دهندة یک ماده، به دماي آن ماده وابسته است.

روغن داراي حالت فیزیکی مایع بوده اما چربی جامد است.

گرما را می توان هم ارز با مقدار انرژي گرمایی دانست که به دلیل تفاوت در دما جاري می شود.

عبارت کدام گزینه نادرست است؟  169

میانگین آنتالپی پیوند  بیش تر از پیوند  است.

، به کار بردن واژة میانگین آنتالپی پیوند مناسب تر است. براي مولکول هاي چند اتمی مانند 

براساس واکنش:  می توان نوشت: 

آنتالپی پیوند  برابر با  است که واکنش آن به صورت:  نمایش داده می شود.

C = OC − O

CH4

(g) + 436kJ → 2H(g)H2ΔH(H − H) = 436kJ ⋅ mol−1

N − H391kJ ⋅ mol−1N (g) + 391kJ → N(g) + 3H(g)H3

21

ی
ض

گام پنجم بهاره ریا
دبیرستان امام صادق



170  گرم گاز هیدروژن ناخالص با مقدار اضافی گاز اکسیژن واکنش داده و  کیلوژول گرما آزاد می شود. درصد خلوص گاز هیدروژن

چقدر است؟ (ناخالصی ها در واکنش شرکت نمی کنند.) 
                    پیوند

   آنتالپی پیوند    

9853٫2

(H = 1g ⋅ mo )l−1

H − HO = OH − O

(kJ ⋅ mo )l−1436494460

80857075

کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟ (کامل ترین را انتخاب کنید.)  171
آ) در برخی منابع از انرژي پتانسیل موجود در یک نمونه مادة، با نام انرژي شیمیایی یاد می شود.

ب) گرماشیمی شاخه اي از علم شیمی است که تنها به بررسی کمی گرماي واکنش هاي شیمیایی، تغییر آن و تأثیر آن بر حالت ماده می پردازد.

پ) در اکسایش گلوکز در بدن، با وجود داد و ستد گرما، دماي بدن تغییر محسوسی نمی کند و  برابر صفر است.
ت) شیمی دان ها گرماي جذب یا آزاد شده در هر واکنش شیمیایی را به طور عمده وابسته به تفاوت میان انرژي پتانسیل مواد واکنش دهنده و فراورده می 

دانند.

(ب)، (پ) و (ت) (آ)،(پ) و (ت) (آ) و (پ) (آ) و (ب)

Δθ

83 ̊ C

85 ̊ C

A B

H2O H 2O

( (( (

با توجه به شکل هاي مقابل، کدام یک از مطالب زیر می تواند درست باشد؟  172

) است. ) بیشتر از ظرف ( ) بیشتر است، مجموع انرژي جنبشی مولکول هاي آب در ظرف ( چون دماي آب در ظرف (

) است. ) بیشتر از ظرف ( میانگین انرژي جنبشی ذرات در ظرف (

) است. ) کمتر از ظرف ( انرژي گرمایی آب در ظرف (

) است. ) بیشتر ازظرف ( شدت برخورد مولکول هاي آب به دیوارة ظرف، در ظرف (

AAB

BA

AB

BA

کدام مطلب درست است؟  173

گرماي آزاد شده از سوختن یک مول گرافیت بیشتر از سوختن یک مول الماس است.

سطح انرژي  باالتر از   و همچنین پایدارتر است.

فرآیند    گرماگیر است.

فرآورده واکنش سوختن کربن به نوع آلوتروپ آن بستگی دارد.

s,الماس)C(s,گرافیت)C(

s,گرافیت) → s,الماس)C( C(

 

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

87654321

N O L2 5

mint

واکنش  در یک محفظۀ در بسته انجام می شود. با توجه به نمودار مقابل، هنگامی که حجم مخلوط  174

واکنش برابر  لیتر باشد، سرعت متوسط واکنش بر حسب  کدام است؟ (حجم مولی گاز ها را برابر  لیتر در نظر بگیرید.)

2 (g) → 4N (g) + (g)N2O5 O2 O2

16
L

Min
22٫4

1

2

3

4

22

ی
ض

گام پنجم بهاره ریا
دبیرستان امام صادق



چند مورد از مطالب زیر درست اند؟  175
* تأثیر بنزوئیک اسید در ماندگاري مواد غذایی همانند تأثیر پتاسیم یدید در سرعت تجزیۀ هیدروژن پراکسید است.

* نقش خاك باغچه در سرعت سوختن قند همانند نقش آنزیم ها در سرعت هضم کلم و حبوبات در معده است.
* نقش ارلن پر از اکسیژن در سوختن الیاف آهن داغ شده، برخالف استفاده از کپسول اکسیژن براي بیماران تنفسی است.

* نقش گرم کردن در سرعت واکنش پتاسیم پرمنگنات با اسید آلی همانند نقش پاشیدن گرد آهن روي شعله در سرعت سوختن آهن است.

1342 مورد مورد مورد مورد

چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟  176

 گرماي واکنش  برابر با آنتالپی سوختن اتان در دما و فشار اتاق است.

 مقدار آنتالپی سوختن پروپن از اتن بیشتر بوده و ارزش سوختی اتن از پروپن بیشتر است.

 گرماي واکنش سوختن یک مول الماس نسبت به گرماي واکنش سوختن یک مول گرافیت بیشتر است، یعنی الماس پایدارتر از گرافیت است.

، با افزایش دما، واکنش در جهت تولید ماده اي جابه جا می شود که پایداري بیشتري داشته و  در فرآیند برگشت پذیر 
قهوه اي رنگ است.

∙2 (g) + 7 (g) → 4C (g) + 6 O(g)C2H6 O2 O2 H2

∙

∙

∙(g) ⇌ 2N (g)N2O4 O2

1234

، که در یک ظرف سربستهي دو لیتري برقرار با توجه به تعادل گازي:   177

، در ظرف واکنش، برابر چند است، اگر مقدار اولیهي گاز متان برابر با  مول و مقدار گاز  در حالت تعادل برابر با  مول باشد، مقدار  
مول است؟

C (g) + O(g) ⇌ CO(g) + 3 (g),K = 5mo ⋅H4 H2 H2 l2 L−2

1٫12CO0٫4OH2

0٫1410٫0240٫0480٫326

S 20/30/30
0/40

0/20
0/10

0/2

0/06
3

O2 ]
][

[
[ ]

تعادل زمان

غلظت mol . L( )

O

1_

SO

با توجه به شکل و دادههاي آن، میتوان دریافت که این شکل، به واکنش تعادلی گازي .................. مربوط است و ثابت تعادل برابر با   178

mol .................. است. ⋅ L−1

0٫2،2S + ⇌ 2SO2 O2 O3

0٫25،2S ⇌ 2S +O3 O2 O2

4،2S ⇌ 2S +O3 O2 O2

5،2S + ⇌ 2SO2 O2 O3

، اگرمقدار  مول گاز  رادریک ظرف سربسته  لیتري گرما دهیم تا تعادل گازي :   179

برقرارشود ، ودرحالت تعادل،  درصد این گاز تجزیه شده باشد ، ثابت این تعادل در دماي آزمایش، برحسب  کدام است؟

1N2O522 (g) ⇌ 4N (g) + (g)N2O5 O2 O2

50mo ⋅l3 L−3

0٫20٫250٫1252٫5

براساس اصل لوشاتلیه، اگر بر یک سامانه ي در حال تعادل، تغییري تحمیل شود، تعادل در جهتی جابجا می شود که اثر آن تغییر ..................  180

کامًال از بین برود. سبب ثابت ماندن غلظت مواد شود. سبب تغییر ثابت تعادل شود. تا آنجا که ممکن است تعدیل شود.

کدام یک از عبارت هاي زیر درباره ي فرایند هابر (تولید آمونیاك) نادرست بیان شده است؟  181

نیتروژن مورد نیاز را از تقطیر هواي مایع به دست می آورند.

یکاي ثابت تعادل آن  است.

افزودن آهن کمک می کند تا در دماهاي به نسبت کم تري، آمونیاك سریع تر تشکیل شود.

با افزایش دما، ثابت تعادل آن کاهش می یابد.

mo ⋅l2 L−2

کدام عامل باعث افزایش سرعت واکنش رفت و افزایش غلظت فراورده تعادل:  می شود؟  182

کاهش حجم ظرف واکنش کاهش فشار کاهش غلظت   افزایش دما 

2NO(g) + C (g) ⇌ 2NOCl(g)l2

Cl2

23

ی
ض

گام پنجم بهاره ریا
دبیرستان امام صادق



در دماي معین ثابت تعادل واکنش  برابر با  است،  گرم  را در محفظه اي  لیتري وارد  183

می کنیم اگر در هنگام تعادل  مول  در محفظه باشد، غلظت  در هنگام تعادل چند  است؟ 

(g) + B (g) ⇌ 2HBr (g)H2 r2196mHBr2

0٫04Br2HBrmol ⋅ L−1

(H = 1,Br = 80 : g ⋅ mo )l−1

0٫040٫280٫3251٫84

اگر  مول   را به ظرفی با حجم  لیتر وارد کنیم و مقدار ثابت تعادل   باشد، مجموع غلظت هاي مواد موجود در ظرف  184

در لحظه ي تعادل چند    است؟

5N2O420/2L ⋅ mol−1

mol ⋅ L−1

32٫52٫753٫75

185  مول گاز اوزون را در یک ظرف یک لیتري دربسته تا رسیدن به حالت تعادل:  ، گرم می کنیم. اگر در لحظه ي تعادل،

غلظت موالر گاز اوزون برابر   غلظت موالر گاز اکسیژن باشد، ثابت تعادل این واکنش کدام است؟

12 (g) ⇌ 3 (g)O3 O2

1
6

43٫2 L ⋅ mol−143٫2mol ⋅ L−10٫6L ⋅ mol−10٫6mol ⋅ L−1

A ]]

B ]]
C ]]
D ]]

s )) زمان

mol.L غلظت
-1 باتوجه به نمودار مقابل، یکاي ثابت تعادل کدام است؟  186

⋅ moL2 l−2

L ⋅ mol−1

mo ⋅l2 L−2

mol ⋅ L−1

واکنش  با  مول از مادة  و  مول از مادة  در ظرف  لیتري شروع می شود. اگر واکنش پس از  درصد  187
پیشرفت به تعادل برسد، مقدار تقریبی ثابت تعادل چند لیتر بر مول است؟

A(g) + 2B(g) ⇌ 2C(g)4A10B280

7٫9403٫950٫25

، برابر  باشد، انحالل پذیري نقره کلرید  اگر مقدار  در تعادل:   188

؛ چگالی محلول است.) ، کدام است؟ (

KAgCl(s) A (aq) + C (aq)⇌
آب

g+ l−1٫6 × mo ⋅10−19
l2 L−2

( )
g

100g OH2
Cl = 35٫5,Ag = 107 : g ⋅ mol−11g ⋅ mL−1

2٫28× 10−72٫28× 10−85٫7× 10−85٫7× 10−9

کدام گزینه در مورد کاتالیزگرها درست است؟  189

کاتالیزگرها، مقدار  و  را به یک نسبت کاهش می دهند.

هر کاتالیزگر می تواند به همۀ واکنش ها سرعت ببخشد.

در دماي اتاق، فسفر سفید و گاز هیدروژن بدون حضور کاتالیزگر در هوا نمی سوزند.

کاتالیزگرها، سرعت واکنش هاي رفت و برگشت را افزایش می دهند؛ اما بر میزان پایداري واکنش دهنده ها و فرآورده ها بی اثرند.

E
a Eرفت

a برگشت

در تبدیل پارازیلن به ترفتالیک اسید، توسط محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات، عدد اکسایش چند اتم کربن ثابت می ماند و تغییر عدد اکسایش  190
اتم منگنز در این واکنش کدام است؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید)

3, 63, 44, 64, 4

24

ی
ض

گام پنجم بهاره ریا
دبیرستان امام صادق


