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ﻧﺎم:
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:
ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﻲ:

اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻼح ﺷﻮد ﻣﻤﻠﻜﺖ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره(

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎره 1

آزﻣﻮن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻴﺶ ـ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻬﺎرم

ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ 1395/2/24

آزﻣـﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ)ﭘﻴﺶ(
ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻨﻲ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻫﻨﺮ و زﺑﺎن
ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ 75 :دﻗﻴﻘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال100 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ،ﺗﻌﺪاد ،ﺷﻤﺎرة ﺳﺆاﻻت و ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
ردﻳﻒ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ

1

زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ

25

1

25

 18دﻗﻴﻘﻪ

2

زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ

25

26

50

 20دﻗﻴﻘﻪ

3

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ

25

51

75

 17دﻗﻴﻘﻪ

4

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

25

76

100

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﻖ ﭼﺎپ ،ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﻫﺮ روش )اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و  (...ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ،ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ )ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ( و ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
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صفحه 2

زبان و ادبیات فارسی (مشترک)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1معنی مقابل همة واژهها به جز ..........درست است.

 )1عروج :به بلندی رفتن ،باال آمدن ،بلند کردن
 )2طومار :نامه ،دفتر ،لوله کاغذ ،نوشتة دراز
 )3لطیفه :گفتار نغز ،مطلب نیکو ،نکتة باریک
 )4کِلّه :پشهبند ،حجلة عروس ،خیمهای از پارچة لطیف که همچون خانه دوزند.
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«صبحگاه ،میراث ،خشمگین ،نو ،اجازه» ،بهترتیب ،معانی کدام واژههاست؟

 )1شفق ،ودیعه ،گرزه ،بدیع ،فرصت
 )3بام ،پسافکند ،شرزه ،غریبه ،دستور
-3

متن زیر ،معرّف کدام شاعر معاصر است؟
از غزلسرایان نامی ایران ،که بیشتر به پیروی از سعدی ،غزل گفته و شیوایی و روانی سخن سعدی ،در
سرودههایش محسوس است .مجموعه اشعار وی به نام «سایة عمر» در زمان حیاتش به چاپ رسیده است.

 )1موسوی گرمارودی
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 )2فلق ،ودیعه ،مهیب ،طرفه ،سورت
 )4پگاه ،پسافت ،عتاب ،نادر ،رخصت

 )2رهی معیری

 )3م .امید

 )4هـ  .الف .سایه

«دانشگاههای من ،سیرة رسولاهلل ،بدایع الوقایع ،تئوری رنگها ،سیرالملوک» ،بهترتیب از آثار چه کسانی
هستند؟

 )1اسالمی ندوشن ،زریابخویی ،دولتآبادی ،تاگور ،خواجه نظامالملک توسی
 )2اسالمی ندوشن ،ابواسحاق نیشابوری ،محمود واصفی ،تاگور ،قابوس بن وشمگیر
 )3طه حسین ،قاضی ابرقو ،دولتآبادی ،گوته ،شهابالدین سهرودی
 )4ماکسیم گورکی ،قاضی ابرقو ،محمود واصفی ،گوته ،خواجه نظامالملک توسی
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در کدام گروه کلمهها ،غلط امالیی وجود دارد؟
الف) جایزه و صلت ،صفیر گلوله ،حیله و غدر ،طیب خوش
ب) درر وآللی ،رعشة سهمناک ،حادثة سعب ،جذر اعداد
ج) حالوت سخن ،ثواب و مصلحت ،سستی و اهمال ،مکاس و چانهزدن
د) صرّة دینار ،بغ کرده و غمگین ،خرد و دها ،ورطه و مهلکه
هـ ) صرافت طبع ،اخوّت و دوستی ،ملجأ و مأوا ،قلب و فؤاد

 )1ب ،ج ،د
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 )2الف ،ب ،ج

در کدام بیت ،غلط امالیی وجود دارد؟

 )1کسی به زیر فلک دست بر قضـا دارد
 )2مژدة قتل مرا داد و به تعجیل گذشت
 )3زاهد به یاد کوثر و صوفی به فکر مـی
 )4ای دل غمزده از عجز تو معلومم شـد
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که اعتکاف به سـر منزل رضــا دارد
ترسم آخر گذرد عمر من از اهمالش
ما و تصوّر لــب مستیفضــــای تو
که بر تیـــغ محبّت سپر انداختهای

ترتیب آرایههای «ایهام ،تلمیح ،جناس ،تشبیه ،استعاره» در ابیات زیر ،کدام است؟
مست آنچنان شدم که نجستم مقام خویش
الف) دوش از نگاه ساقی شیرین کالم خویش
نتوان گذشتن از سر عیش مـــدام خویش
ب) ساقی بیار می که ز تکفیـــر شیخ شهر
همچو شتر به دست ندیــدم زمـام خویش
ج) تا جلوه کرد لیلـــی محمـلنشیـن من
چون خواجهای که مینگـرد بر غالم خویش
د) گاهی نگه به جانب دل میکنـد به نـــاز
یک نامة مـــراد ندیـــدم به نـام خویش
هـ) دیدم به چشم جان همه اوراق آسمــان

 )1ج ،الف ،د ،هـ  ،ب
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 )3ج ،د ،هـ

 )4ب ،ج ،هـ

 )2ب ،ج ،هـ  ،د ،الف

 )3ب ،هـ  ،ج ،الف ،د

 )4ج ،ب ،هـ  ،الف ،د

آرایههای مقابل همة ابیات به جز بیت  ............کامالً درست است.

 )1من از عدم به همین مژده آمــدم به وجود که هم بمیرم و هــم زنـــده گــردم از بویش (تضاد ،ایهام)
 )2کـــی میرســـی به حلقـــة رندان پاکباز تا نشکنی ز سنگ مالمت سبــوی خویش (استعاره ،تشبیه)
 )3نوح را کشتی شکست از طعمة توفان عشق کس نیامد بر کنار از بحــــر بیپایان عشق (تلمیح ،تشبیه)
گر نهی پای طلب در حلقة مستان عشق (تلمیح ،اسلوب معادله)
 )4نعرة منصورت از هر مو به سر خـواهد زدن

forum.konkur.in

www.konkur.in

زبان و ادبیات فارسی (مشترک)
صفحه 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -9آرایههای بیت زیر کدامند؟
پیش طبیب گفتهام صورت حال ناخوشان»
«نزد حبیب کردهام قصة درد اهل دل

 )1نغمة حروف ،تشبیه ،جناس ،ایهام
 )3استعاره ،تشبیه ،ایهام تناسب ،مجاز
-11

اجزای ساختمان واژههای «سروستان ،دندانه ،بیاستعداد ،خزنده» بهترتیب ،معادل کدام گزینه است؟

 )1عاقالنه ،ماندگار ،مدحیّه ،قهوهچی
 )3اللهزار ،باغبان ،نامنظّم ،جویا
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 )2خوابگاه ،خندان ،ناسپاس ،گندمزار
 )4زردک ،رونده ،بانشاط ،دوگانه

در مصراعهای زیر ،انواع جمله ،به جز جملة  ..............یافت میشود.
الف) عالم پرشور ،دل را خانة زنبور ساخت
ب) بر یتیمان از در و دیوار میبارد مالل
ج) از حدیث پوچ میبالد به خود چندین حباب
د) گوشهگیری میکند شیرین حیات تلخ را

 )1سه جزئی گذرا به متمم
 )3دو جزئی (ناگذر)
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 )2واجآرایی ،ایهام تناسب ،مجاز ،استعاره
 )4ایهام ،مراعات نظیر ،اسلوب معادله ،جناس

 )2سهجزئی گذرا به مفعول
 )4چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند

در متن زیر ،چه نوع واژههایی «از نظر ساختمان» یافت میشود؟
«صائب ،شاعری مضمونساز ،باریکاندیش ،نازککار و تمثیلپرداز است .مفردات او بسیار مشهور و زینت
زبان و زندگی مردم کوشا و ادیب است .وی یکی از پرکارترین شاعران عصر خویش بهشمار میرود».

 )2ساده ،مرکّب ،مشتق ـ مرکّب
 )4ساده ،مشتق ،مرکّب

 )1ساده ،مشتق ،مشتق ـ مرکّب
 )3مشتق ،مرکّب ،مشتق ـ مرکّب
 -13در کدام بیت «فعل مرکّب» یافت میشود؟

 )1مـدار چشم از این کور باطنــان انصــــاف
 )2از حدیث پوچ میبالد به خود چنـدین حباب
 )3نزدیک گشته است کـه چون نـــار شق شود
 )4بوی این می آسمانها را به دور انداخته است
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که گشته است به عنقا هم آشیان انصاف
آه اگر میداشت دُر این بادپیـما در صدف
این نُه صدف ز شوکـت دُرّ سمیـــن عشق
کیست تا بر لب گذارد ساغر سرشار عشق

در بیت زیر نقش واژههای مشخّص شده ،کدام است؟
عشق حقیقی که راست دست دهد در مجاز؟»
«صورت معنی کجا ،کشف شود بر خرد

 )2نهاد ،مسند ،نهاد ،مفعول
 )4قید ،متمّم ،مفعول ،متمّم

 )1نهاد ،متمّم ،نهاد ،متمّم
 )3قید ،مسند ،نهاد ،متمّم

 -15متن زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟
آن که آهنگ هجرت از خویش کرده است ،با مرگ ،آغاز میشود .چه عظیماند مردانی که عظمت این فرمان
شگفت را شنیدهاند و آن را کار بستهاند که« :بمیرید ،پیش از آن که بمیرید!»
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 )1دلم ببردی جان هم ببـر که مرگ به اسـت
 )2موج آب زندگـــــانی میشمارد تیــــغ را
 )3ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
 )4چون بوم بدخبر مفکن ســـایه بر خـــراب

ز زندگــــانی انـــــدر شمــــاتت دشـــمن
هرکه پیش از مرگ شست از خود غبار زندگی
وانگــه بـــرو که رستـــی از نیستی و هستی
در اوج ســدره کـــوش که فرخنــده طایری

مفهوم بیت زیر با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟
«دائم گل این بستان شاداب نمیماند

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی»

 )1ایمن مشو ز فتنه چو خود فتنه میکنی
 )2ای دوست بر جنازه دشمن چـو بگذری
 )3اگر دستــه داری به دستــت مبـــوی
 )4ای که دستت میرســـد کاری بکـــن

گر چیرهای تو ،چیرهتر است از تو روزگار
شادی مکـن که بر تو همین ماجـــرا رود
یکی تیز کن مغـــــز و بنمـــــای روی
پیش از آن کـــــز تو نیاید هیـچکــــار
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زبان و ادبیات فارسی (مشترک)
صفحه 4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -17درونمایة داستان «آخرین درس» از کدام بیت دریافت میشود؟

 )1تو فکندی ز وطن دور مــرا دستـــم گیــــر
 )2تا بـــه دلهــا ز ره دیــده وطن ساختـهای
 )3مــن از دلآزمــــــایی دست شستــــــم
 )4سعدیا حبّ وطن گرچه حدیثی است صحیح

که چنین بیدل و بیصبر ز حبّ الوطنم
هیچ دل نیست که در دیده ندارد وطنی
که او در زلف آن دلبـــر وطــن ساخت
نتوان مُرد به سختی که من اینجـا زادم

 -18مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟

 )1بدی گرچه کردن توان با کسـی
 )2نکویی به هرجا چو آید به کـــار
 )3هر آهو که خیزد ز یک کژسخن
 )4به گیتی جز از دست نیکی مبـر
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چو نیکی کنی بهتر آید بســی
نکویی کن و از بدی شـــرمدار
به صد راست نیکو نگردد ز بـن
که آید یکی روز نیکی به بــــر

مفهوم «کُلّ شیء یرجعُ إلی اصلِهِ» از کدام بیت دریافت میشود؟

 )1میروم بیدل و بییار و یقیــن میدانم
 )2چنان که آمد از خاک بـاز رفت به خاک
 )3در میانة دو صنــم ایستاده و دو دلــــم
 )4حیف است طایری چو تو در خاکدان غم
-21

که من بیدل و بییار نه مرد سفــــرم
یقین که باز رود هرکسی سوی جـــوهر
این ندا کند که بیا و آن ندا دهد که مرو
ز اینجا به آشیان وفـــا میفرستمــــت

عبارات زیر با کدام بیت مناسبت معنایی بیشتری دارد؟
«این بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود؛ اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکّد شده
– والتبدیل لِخلق اهلل  -و با آن شرارت دلسوزی نداشت و اگر کرد دید و چشید».

 )1ز دلها مردمـــان را خیــــــر باشد
 )2آتشی دارد در دل که همه روز از آن
 )3کجاست شوکت قارون و شدّت شدّاد
 )4رطب ناورد چوب خــــر زهـــره بار

مـــرا بـــاری ز دل باشد همه شـــر
برساندی به سوی گنبد افالک شــرار
کجاست بابک و کو اردشیر و کو قیصر
چو تخم افکنی بر همــان چشـــمدار

زبان و ادبیات فارسی (غیر علوم انسانی)
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معنی چند واژه درست است؟
(شعشعه :پراکنده شدن روشنایی) (زُنّار :ریسمان) (فرقت :دوری) (ردا :جامهایکه زیر جامة دیگر پوشند).
(رغم :کراهت) (قربت :نزدیکی) (فرّهی :شکوه) (رز :بوتة گیاهی به غایت بیمزه) (نوش :شهد و شیرینی)
(لت :سیلی)

 )1پنج

 )3هفت

 )2شش

 )4هشت

« -22سه پرسش ،لیرشاه ،ماه نو و مرغان آواره ،ژیل بالس» ،بهترتیب از آثار چه کسانی هستند؟

 )1شکسپیر ،تولستوی ،پاشایی ،آلن رنه لوساژ
 )3جان اشتاین بک ،تاگور ،پاشایی ،آلن رنه لوساژ

 )2تولستوی ،تاگور ،شکسپیر ،فرانتس فانون
 )4تولستوی ،شکسپیر ،تاگور ،آلن رنه لوساژ

 -23در کدام گروه کلمهها ،غلط امالیی وجود دارد؟
الف) ضاللت و گمراهی ،هرس کردن درختان ،طاقِ بنا ،دنائت و رزالت
ب) انزجار و نفرت ،تقاس و تاوان ،ازدحام جمعیّت ،لحن مشمئزکننده
ج) خوازه و طاق نصرت ،حظّ و بهره ،توجیح و تفسیر ،ائتالف احزاب
د) سائل و گدا ،مؤاخذه و بازخواست ،رؤیت هالل ماه ،سوء پیشینه
هـ) درنگ و تأنّی ،مرآتالمؤمنین ،اجرت و دستمزد ،اخذ رأی

 )1الف ،ج ،هـ

 )2ب ،ج ،د

 -24آرایههای بیت زیر کدامند؟
«من خراب نگه نرگس شهالی توأم

 )1استعاره ،ایهام ،واجآرایی
 )3ایهام ،واجآرایی ،حسن تعلیل

 )3الف ،ب ،ج

 )4ب ،د ،هـ

بیخود از بادة جام و می مینای توأم»

 )2تشبیه ،ایهام تناسب ،اسلوب معادله
 )4مراعات نظیر ،اسلوب معادله ،استعاره
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زبان و ادبیات فارسی (غیر علوم انسانی)
صفحه 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -25بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
این ساز شکستهاش خوش آهنگتر است»
«بشکن دل بینوای ما را ای عشق

 )1خرابتر ز دل من غم تو جـای نداشت
 )2تنها نه من به قید تو درماندهام اسیـــر
 )3شکسته بالتر از من میان مرغان نیست
 )4بکن معاملهای و این دل شکسته بخــر

که ساخت در دل تنگم قـــرارگــاه نزول
کز هر طرف شکسته دلی مبتـالی توست
دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است
که با شکستگی ارزد به صـد هـزار درست

زبان و ادبیات فارسی (علوم انسانی)
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معنی چند واژه درست است؟
(بو :آرزو) (بغتتاً :به شدّت) (پذیره :استقبال) ( جِنان :بهشتها) (اقصا :دورتر) (اوان :روزگار) (حنین :غم و اندوه)
(سورچی :درشکهچی) (خردمایه :کم عقل) (خُلو :هلو)

 )1چهار

 )3شش

 )2پنج

 )4هفت

 -22متن زیر معرّف کدام شاعر معاصر است؟
«از شاعران غزلسرای انقالب اسالمی است که با زبانی گرم و گیرا ،وقایع و حوادثی را که طلیعه انقالباند،
وصف و ضبط کرده است .پس از شنیدن خبر تیرباران شدن چند انقالبی مسلمان ،در زندان ،به یاد آن یاران
شهید ،غزلی زیبا میسراید».

 )1مشفق کاشانی

 )2سیّدحسن حسینی

 )3زکریّا اخالقی

 )4غالمرضا قدسی

 -23در کدام بیت ،غلط امالیی وجود دارد؟

 )1سحاب سیلفشـان چشم رودبار من است
 )2ای غــــرّه ماه از اثـــر صنع تو غـــــرّا
 )3شکــر گویم که مــــرا خــــار نساخـت
 )4یوسف کنعــان چو به مصــــر آرمیـــد
 -24آرایههای بیت زیر کدامند؟
«ای که ز آب زندگی لعل تو میدهد نشان

 )1استعاره ،تلمیح ،تشبیه ،تضاد
 )3استعاره ،تلمیح ،مراعات نظیر ،ایهام

سموم صاعقه سوز آه پر شرار من است
وی طـــرّة شب از دم لطف تو مطــرّا
به خسی چون تو گرفتـــار نساخــت
صیت وی از مصـر به کنعـــان رسید
خیز و به دیدهام نشین ،آتش دل فرو نشان»

 )2تشبیه ،مراعات نظیر ،جناس ،ایهام
 )4تشبیه ،مجاز ،حسن تعلیل ،ایهام تناسب

 -25متن زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟
پسر گفت« :ای پدر ،باری به دعوت سلطان در طعام نخوردی؟» گفت« :در نظر ایشان چیزی نخوردم که بهکار
آید ».گفت« :نماز راهم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید».

 )1جهـــانـــی کجا شربـــــت آب ســـــرد
 )2نکنی طاعت و آنگه که کنی سست و ضعیف
 )3و ز طاعت خورشید همــی روز و شب آیــد
 )4طاعتی نیست که در پردة خاموشــی نیست

نیــــرزد بر او دل چـــه داری به درد
راستگویی که همه سخره و شاکارکنی
کو سوی خرد علّت روز است و شب تار
ترک گفتار در این بزم ،سر کـردار است
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صفحه 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدق في الجواب للترجمة أو المفهوم أو التعریب ()33-62
األصح و
عین
ّ
ّ
ّ 
السماوات و األرض ﴾:
السر في ّ
﴿ -26أنزله الّذي یعرف ّ

 )1فرو فرستاد آن را کسی که بر راز آسمانها و زمین آگاه است!
 )2نازل کرد آن را کسی که اسرار زمین و آسمان را میداند!
 )3فرو فرستاد آن را آنکه بر سرّ آسمان و زمین عالم است!
 )4نازل کرد آن را آنکه راز را در آسمانها و زمین میشناسد!
نزل اهلل علی رسوله من القرآن هو شفاء لنا »:
 « -27ما ّ

)1
)2
)3
)4

خدا بر رسول خود از قرآن نازل نکرد مگر اینکه آن شفاء ما باشد!
آنچه خدا بر رسولش از قرآن نازل کرده است برای ما شفا است!
خدا بر پیامبر خویش از قرآن چیزی نازل ننموده که برای ما شفا نباشد!
آنچه خدایمان بر پیامبر خود از قرآن نازل کرده است برای ما درمان است!

الرجل لمساعدتك في سجر الت ّنور! »:
 « -28أنا أقدر من ذلك ّ

)1
)2
)3
)4

من در روشن کردن تنور و کمک به تو از آن مرد قادرترم!
من از آن مرد برای کمک کردن به تو در روشن کردن تنور تواناترم!
من میتوانم بهتر از آن مرد در روشن کردن تنور به تو کمک کنم!
من تواناییام بیشتر از آن مرد است تا در روشن کردن تنور کمکت کنم!

ِ
شباب و ال تنس حالوتهما! »:
السالمة و بهجة ال ّ
 « -29یا ولدي؛ اغتنم طراوة ّ

 )1فرزندم؛ تازگی تندرستی و طراوت جوانی را قدر بدان و طعم شیرین آنها را از یاد مبر!
 )2ای پسرم؛ شادی سالمت و تازگی جوان بودن را مغتنمدار و طعم شیرین آن را فراموش مکن!
 )3ای فرزندم؛ شادابی سالمتی و شعف جوانی را غنیمت بشمار و شیرینی آنها را فراموش مکن!
 )4پسرم؛ قدردانِ شادابی سالم بودن و شادی جوان بودنت باش و طعم آن را که شیرین است از یاد مبر!
-31

عین الخطأ :
ّ

 )1یا من ُیحسن الکالم ،أتعرف قیمة کالمك:،ای آنکه سخن را نیکو میآورد ،آیا ارزش سخن خود را میدانی،
أن أعظم العبادات ا
أجر أخفاها :،ای کسیکه میداند پُر اجرترین عبادتها آنست که مخفی باشد،
 )2یا من یعلم ّ
 )3فأکمل نفسك بزینة کالم تعمل به :،پس نفس را به زینت سخنی که بدان عمل میکنی کامل کن،

 )4و أتمم عباداتك بإخفائها علی اآلخرین! :و عباداتت را بوسیلة پنهان کردن آنها بر دیگران کامل گردان!

عین المناسب للمفهوم:
 ﴿ -31کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اهلل﴾ّ .

 )1دشمن ار چه یکی ،هزار بود!

 )3دشمن نتوان ،حقیر و بیچاره شمرد!

 )2دشمن به مالطفت دوست نگردد!

 )4دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست!
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زبان عربی (غیر علوم انسانی)
صفحه 7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« -32کارهای خوب مانند دانهای است که اگر محل کاشت آن را فراموش کنی ،باران مکان آن را به تو نشان میدهد!».
عین الصحیح:
ّ

کحبة إن نسیت مکان بذرها ،أ ارك المطر محلّه!
 )1األعمال الحسنة ّ
تنس مح ّل بذرهاُ ،یري المطر محلّها!
 )2األعمال الحسنة
ّ
کالحبة إن َ
کحبة إذا تنسی مکان بذره ،رأی المطر لك محلّه!
 )3أعمال الخیر ّ
سیری المطر محلّها!
 )4أعمال الخیر
ّ
کالحبة إذا نسیت مح ّل بذرهَ ،

« -33بر والدین است که برای فرزندان خود ،دوست باشند قبل از این که پدر و مادرشان باشند! »:

 )1علی الوالدین أن یکونا صدیقین أألوالدهما قبل أن یکونا والدین لهم!

 )2علی الوالدین أن یکون صدیقان مع أوالدهما قبل أن یکونوا والدیهم!

 )3وجب علی الوالدین أن یکونا صدیقین ألوالدهما قبل أن یکون أبیهم و اُ ّمهم!

أمهم!
 )4واجب علی الوالدین ّأنهما یکونان صدیقان مع أوالدهما قبل أن یکونا اُباهم و ّ
النص:
النص التالي بدقّة ،ثم أجب عن األسئلة ( )36 -33بما یناسب
ِاق أر
ّ
ّ
الف) ِا ّدعی رجل أ ّنه من األولیاء الصّالحین فطالبه ال ّناس بکرامة .قال :إذا دعوت شجرة تأتیني! فقالوا:

تتحرك من مکانها! عندئذ خاطب ال ّناس :ما أبعد الغرور عن
شجرة! فنادی ال ّ
اُدع تلك ال ّ
شجرة ولک ّنها لم ّ
شجرة!
قدم أنا ...فسار نحو ال ّ
تتقدم ال ّ
شجرة أت ّ
حیاة األولیاء! فإذا لم ّ
هیأ عشرة أقالم و دفع مجموعة األقالم لک ّل واحد
ب) هناك رجل آخر عاقل و له عشرة أوالد ،یوما ّ
ثم دفع لک ّل منهم قلما واحدا ،فقدر أن یکسره .فقال لهم :أنتم
منهم و طلب منه أن یکسرها ،فلم یقدرواّ ،
مثل هذه األقالم إن ِاتّحدتم الیقدر أحد أن یتغلّب علیکم!

تتحرك الشجرة؟:
 -34ماذا فعل الرجل ّ
األول عندما لم ّ

تقدم نحوها هو بنفسه!
ّ )1
 )3بقی ثابتا في مکانه و لم یتح ّرك!

عین الصحیح عن الحکایة االُولی:
ّ -35

 )1سارت الشجرة نحو الرجل عندما ُدعیت!

الناس بإحضار ال ّشجرة عنده!
 )3وعد الرجل ّ

متکبرة و مغرورة!
 )2قال ّإنها ّ
مرة اُخری!
 )4دعا ال ّشجرة إلیه ّ
تحرکت نحوه!
 )2أجابت الشجرة دعوة الرجل و ّ
ا
یتحرك!
)4
الرجل في مکانه و لم ّ
أخیر توقّف ّ

-36

کنا !...
کنا  ...ولن یتسلّطوا إن ّ
عین الصحیح للفراغین :یتسلّط األعداء علینا إن ّ
ّ

-37

النص الثاني:
عین العبارة التي تناسب مفهوم
ّ
ّ

 )1متّحدین /متّفقین

 )2متفرقین /متّفقین

 )1من أا ّدعی ّأنه عالم فهو جاهل!
 )3من حفر ا
ك!
بئر ألخیه یقع فیها بالش ّ

 )3متسلّطین /متّحدین

متفرقین
 )4مختلفینّ /

 )2المرء المنفرد ال مغیث له في الحیاة!
 )4ما المال ّإال ودیعة یترکها اإلنسان لورثته!

forum.konkur.in

www.konkur.in

زبان عربی (غیر علوم انسانی)
صفحه 8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عین الخطأ في التشکیل ( 33و )39
ّ 

شجرة! »:
 « -38طالبه ال ّناس بکرامة ،قال إذا دعوت شجرة تأتیني ،فقالوا :ادع تلك ال ّ

َّ )1
اس ـ َشجرةٌ ـ اُ ْدعُ
الن ُ
 )3ب َکر ٍ
وت ـ تأْل َك
امة ـ َد َع ُ

َ )2ش َجرة ـ تَأتي ـ َّ
الش َجرةَ
ْ
طالَب ـ َکر ٍ
وت
امة ـ َد َع ُ
َ َ )4

هیأ عشرة أقالم و دفع مجموعة األقالم لک ّل واحد منهم! »:
 « -39له عشرة أوالد ،یوما ّ

 )1عشرةُ ـ أو ٍ
الد ـ َدفَ َع
َ
األقالم ـ و أ
أ
احٍد
َ )3دفَ َع ـ
َ
عین الصحیح في اإلعراب و
ّ 
-41

ٍ
جموعةَ ـ أل ُکل
 )2أقالم ـ َم َ
أ
األقالم
وعةُ ـ
جم َ
َ )4هَّیأَ ـ َم ُ
التحلیل الصرفي ()36 -34

« طالب »:

 )1للغائب ـ معتل و أجوف ـ متعد – مبني للمعلوم ـ مبني /فعل و فاعله «الناس»

الناس»
 )2مزید ثالثي بزیادة حرفین (من باب مفاعلة) ـ صحیح ـ مبني للمعلوم /فاعله « ّ

ٍ
الناس» و الجملة فعلیة
)3
ماض ـ للغائب ـ مزید ثالثي (من باب مفاعلة) ـ متعد /فعل و فاعله « ّ

 )4م ٍ
فعلیة
اض ـ صحیح ـ متعد ـ مبني للمعلوم ـ مبني علی الفتح /فاعله ضمیر «هو» المستتر و الجملة ّ

-41

« یتغلّب »:

 )1للغائب ـ مزید ثالثي بحرف واحد (من باب تفعیل) ـ الزم ـ معرب /فعل منصوب بحرف «أن»

 )2معتل و أجوف (إعالله بالحذف) ـ الزم ـ مبني للمعلوم ـ معرب /فعل و فاعله ضمیر «هو» المستتر
تفعل) ـ صحیح ـ مبني للمجهول /فعل و فاعله ضمیر «هو» المستتر
 )3مضارع ـ مزید ثالثي (من باب ّ
 )4فعل مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثي بزیادة حرفین /فعل منصوب بحرف «أن» و فاعله ضمیر مستتر
الصالحین »:
ّ « -42

معرف بأل ـ معرب ـ صحیح اآلخر ـ منصرف /صفة و مجرور بالکسرة بالتبعیة للموصوف
ّ )1
معرف بأل /نعت و مجرور بالیاء بالتبعیة لمنعوته «األولیاء»
 )2جمع سالم للمذ ّکر ـ مشتق (اسم فاعل) ـ ّ

معرف بأل ـ معرب ـ صحیح اآلخر /صفة و مجرور بالتبعیة للموصوف «رجل»
 )3اسم ـ جمع سالم للمذ ّکر ـ ّ
 )4اسم ـ مشتق و اسم فاعل (مصدره :صالح) ـ معرب /نعت و مجرور بالکسرة بالتبعیة للمنعوت «األولیاء»
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عین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة ( 33ـ )04
ّ 
عین الخطأ (في األفعال المعتلّة):
ّ -43

 )1دعوت االُ ُّم صدیقي إلی بیتنا یوم الجمعة!
 )2أقفوا عند العبور من ال ّشارع لحظة یا أوالدي!

ّ )3إنه سیعیش في قریة صغیرة قرب مدینة طهران!

 )4نحن ندعو رّبنا أن یهدینا إلی الصراط المستقیم دائما!
-44

عین الخطأ (عن المبني للمجهول):
ّ

)1
)2
)3
)4

عندما ُیعظَّم ذاالعلم ُیرفَع العلم و األخالق!
الصراط المستقیم!
ُخأل ُ
قت حتّی أهتدي إلی ّ
نصرون عند ال ّشدائد و ال َینصرون أحدا!
أمن ّ
الناس َمن ُی َ
اقعیا!
تُغفَر ال ّذنوب بعد االبتعاد عنها بال شک ،إن کان االبتعاد و ّ

عین الخطأ (عن عمل «ال»):
ّ -45

حزن في جوارك ،یا رب!
 )1ال َ
دلیل لفشلك ّإال التّکاسل!
 )3ال َ

-46

تطلب ّإال الخیر ألصدقائك!
 )2ال
ْ
 )4ال تُحم ْل اُختك الصغیرة ما ال طاقةٌ لها!

عین ال ّنعت منصوباً:
ّ

أحب الجمال!
 )1ال یمکن أن یقتل
الصیاد الظّبي الجمیل عندما ّ
ّ
النادرة!
الصیاد یسافر إلی
)2
َ
مناطق مختلفة لصید الحیوانات ّ
ّ
یحب الجمال فکیف یمکن أن نقتله!
 )3الظّبي حیوان عاشق ّ
الذهبیة!
بأشعتها
ّ
السماء جمیلة عند غروب ال ّشمس ّ
 )4تصبح ّ

عین العبارة التي فیها ما ید ّل علی زمان وقوع الفعل و مکانه:
ّ -47

للحق!
النصر
ّ
 )1أینما أذهب أجد ّ
 )3الیوم دقّات قلبي تذ ُکر اسمك فقط!

عین ما فیه تأکید علی وقوع الفعل:
ّ -48

الریب!
 )2إذا جاء نور الیقین تزول ظلمة ّ

 )4عندما تجيء عندنا تمتلئ قلوبنا باالطمئنان!

 )1من ُیبعد قلبه عن الحقدَ ،یبق إیمانه بقاء دون زو ٍ
ال!
یضیعُ حقّا من اآلخرین!
 )2علمني أن الیکون فکري فک ار ّ

ٍ
مکان و في ک ّل ٍ
تبسما!
 )3في ک ّل
تتبسم في وجهنا ّ
زمان أنت ّ
ّ )4إنما هو یدعونا إلی التّفکر جمیعا و ّإنما هو یعمل بما یقول دائما!

عین ما لیس فیه الحال:
ّ -49

الصحراء مسرعا!
 )1کان الفارس یقطع طریقه في ّ
الناس!
یتعجب ّ
 )3ال اُخبر أحدا بما فعلت لئالّ ّ

الناس صائحا!
 )2أابتعد عن الخطر و أسرع إلی ّ

 )4عاد الفارس إلی بیته تعبا و هو یأخذ بزمام فرسه!
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عین المستثنی لیس مرفوعا:
-51
ّ

 )1ال یخاطب القرآن ّإال ک ّل من یتف ّکر!

بالندم ّإال من یتکاسل عند الفرصة!
 )2ما شعر ّ
الصعب ّإال اُختك!
 )3لم ُی َ
شف من هذا المرض ّ
 )4ال تحزن ،ما ُن أسي في تصلیح ورقة االمتحان ّإال هذا الخطأ!
زبان عربی (علوم انسانی)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدق في الجواب للترجمة أو المفهوم أو التعریب ( 62ـ )33
األصح و
عین
ّ
ّ
ّ 
 ...﴿ -26أ راغب أنت عن آلهتي یا إبراهیم؟ لئن لم تَنته ألرجم ّنك:﴾...

)1
)2
)3
)4

آیا تو از آلهة من دوری می گزینی ،ای ابراهیم؟ چنانچه به این مسأله پایان ندهی قطعاً تو را سنگباران میکنم!
آیا بر آلهة من ایراد میگیری یا ابراهیم؟ چنانچه به انتهای موضوع فکر نکنی تو را سنگباران خواهم کرد!
یا ابراهیم؛ آیا تو هستی که از خدایان من بیزاری میجوئی؟ اگر دست نکشی تو را سنگسار خواهم کرد!
ای ابراهیم؛ آیا تو از خدایان من رویگردان هستی؟ اگر پایان ندهی حتماً تو را سنگسار میکنم!

ربه!»:
أي مکان و هو یرید أن ُیرضي ّ
 « -27المؤمن هو الّذي یستحیي من اهلل في ّ

)1
)2
)3
)4

قطعاً مؤمن شخصی است که از پروردگار خود شرم دارد و خواستهاش ،خشنودی خداوند در هر مکانی است!
مؤمن همان کسی است که از خداوند در هر مکانی شرم میکند و او میخواهد پروردگارش را راضی کند!
مؤمنی که در هر مکان از خداوند شرم و حیا میکند خشنودی پروردگارش را در هر مکانی میخواهد!
انسان مؤمن کسی است که در همه جا شرم از خدا دارد و رضایت پروردگار ،خواستة اوست!

فکأن اهلل قد حقّق هذا التم ّني لك!»:
خیر،
یت لآلخرین ا
ّ
 « -28إذا تم ّن َ

)1
)2
)3
)4

اگر آرزوی خیر تو برای دیگران باشد ،مثل اینست که خداوند آرزوی تو را برآورده کرده!
هرگاه برای دیگران آرزوی خیرکنی ،گویی اهلل این آرزو را برای تو برآورده ساخته است!
چنانچه برای غیر خود آرزوی نیکی کنی ،چون اینست که اهلل آرزوئی را برای تو محقّق ساخته!
هر وقت آرزوی نیکی برای دیگری بنمایی ،آنچنان است که خداوند آرزو را برای تو محقق کرده است!
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علي أن أکون شاکرة للجهد الذي یبذله والداي في توفیر الحیاة الکریمة لي!»:
 « -29یجب ّ

)1
)2
)3
)4

من باید در برابر کوششی که پدر و مادرها در راه ایجاد زندگی شرافتمندانه برای ما بعمل میآورند شکرگزار باشم!
من باید در مقابل تالشی که پدر و مادرم برای فراهم ساختن یک زندگی کریمانه برایم بعمل میآورند
سپاسگزار باشم!
بر من الزم است که سپاسگزار تالشی باشم که والدینم برای فراهم ساختن زندگی شرافتمندانه برای من
بعمل میآورند!
بر من واجب است که شکرگزار کوششهایی باشم که والدینم در راه فراهم ساختن یک زندگی کریمانه برای
من بعمل میآورند!

عین الخطأ:
-31
ّ

وزع أوراق االمتحان بین تالمیذه :،معلّم اوراق امتحان را بین دانشآموزان خود توزیع کرده بود،
 )1کان المعلّم قد ّ
روعهم من نتیجة قلّة عملهم أثناء االمتحان :،مثل اینکه آنها از نتیجة کمکاری خود حین امتحان
ّ )2
کأنه ّ
ترسیده بودند،
الدرسیة :دانشآموزان باید قبل از امتحان و پایان
السنة
ّ
 )3علی التّالمیذ أن یحاولوا قبل االمتحان و نهایة ّ
سال تحصیلی تالش کنند،
 )4حتّی یحصلوا علی درجة عالیة بسبب محاولتهم الکثیرة! :تا نمرهای عالی را بخاطر تالش زیاد خود بدست آورند!

الداء و األعداء
 « -31سأعیش رغم ّ

عین الصحیح في المفهوم:
القمة ال ّ
ش ّماء!»ّ .
کال ّنسر فوق ّ

السرور في الحیاة!
ّ )1
إن الداء و األعداء یجب أن الیمنعانا عن ّ
تتسرب إلینا أبدا!
 )2یجب علینا أن ال نسمح للمصاعب أن ّ
 )3یا إنسان عش في حیاتك فرحا تتمتّع بها مادمت فیها!
أبیة فالتؤثّر فیه المصاعب!
همة عالیة و نفس ّ
 )4من یکن ذا ّ

 « -32انسان مالک اعمال خود است ،پس نباید سخنش از عملش دور باشد!»:

إن اإلنسان مالك أعماله ،فال یکن کالمه بعیدا عن عمله!
ّ )1
 )2یملك اإلنسان أعماله بنفسه ،فالیکون کالمه أبعد من أعماله!

 )3اإلنسان یملك عمله بنفسه ،فیجب علیه أن الیبعد کالمه عن عمله!

 )4مالك األعمال هو اإلنسان ،و یجب أن الیکون کالمه أبعد من أعماله!
 « -33همکالسیم سرماخورده بود لذا از دست دادن به او خودداری کردم!»:

بالزکام فامتنعت عن مصافحته!
 )1کان زمیلي قد ابتلي ّ
معهن!
بالزکام فلهذا ابتعدت عن المصافحة
 )2زمیالتي ابتلین ّ
ّ
إن
ّ )3
إن
ّ )4

السبب منعت من أن اُصافحها!
زمیلتي اُبتلیت ّ
بالزکام فبهذا ّ
بالزکام فلذا أبعدت نفسي عن مصافحتهم!
زمالئي کانوا قد اُبتلوا ّ

forum.konkur.in

www.konkur.in

زبان عربی (علوم انسانی)
صفحه 12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النص:
النص التالي بدقّة ،ثم أجب عن األسئلة ( 33ـ  )36بما یناسب
ِاق أر
ّ
ّ
الف) ِا ّدعی رجل أ ّنه من األولیاء الصّالحین فطالبه ال ّناس بکرامة .قال :إذا دعوت شجرة تأتیني! فقالوا:

تتحرك من مکانها! عندئذ خاطب ال ّناس :ما أبعد الغرور عن
شجرة! فنادی ال ّ
اُدع تلك ال ّ
شجرة ولک ّنها لم ّ
شجرة!
قدم أنا ...فسار نحو ال ّ
تتقدم ال ّ
شجرة أت ّ
حیاة األولیاء! فإذا لم ّ
هیأ عشرة أقالم و دفع مجموعة األقالم لک ّل واحد
ب) هناك رجل آخر عاقل و له عشرة أوالد ،یوما ّ
ثم دفع لک ّل منهم قلما واحدا ،فقدر أن یکسره .فقال لهم :أنتم
منهم و طلب منه أن یکسرها ،فلم یقدرواّ ،
مثل هذه األقالم إن ِاتّحدتم الیقدر أحد أن یتغلّب علیکم!

تتحرك الشجرة؟:
 -34ماذا فعل الرجل ّ
األول عندما لم ّ

تقدم نحوها هو بنفسه!
ّ )1

متکبرة و مغرورة!
 )2قال ّإنها ّ

یتحرك!
 )3بقی ثابتا في مکانه و لم ّ

مرة اُخری!
 )4دعا ال ّشجرة إلیه ّ

 )1سارت الشجرة نحو الرجل عندما ُدعیت!

تحرکت نحوه!
 )2أجابت الشجرة دعوة الرجل و ّ
یتحرك!
الرجل في مکانه و لم ّ
 )4أخی ار توقّف ّ

عین الصحیح عن الحکایة االُولی:
ّ -35

الناس بإحضار ال ّشجرة عنده!
 )3وعد الرجل ّ
-36

کنا !...
کنا  ...ولن یتسلّطوا إن ّ
عین الصحیح للفراغین :یتسلّط األعداء علینا إن ّ
ّ

-37

النص الثاني:
عین العبارة التي تناسب مفهوم
ّ
ّ

 )2متفرقین /متّفقین

 )1متّحدین /متّفقین

 )1من أا ّدعی ّأنه عالم فهو جاهل!

ك!
 )3من حفر بئ ار ألخیه یقع فیها بالش ّ

عین الخطأ في التشکیل (33و )39
ّ 

 )3متسلّطین /متّحدین

متفرقین
 )4مختلفینّ /

 )2المرء المنفرد ال مغیث له في الحیاة!

 )4ما المال ّإال ودیعة یترکها اإلنسان لورثته!

شجرة! »:
 « -38طالبه ال ّناس بکرامة ،قال إذا دعوت شجرة تأتیني ،فقالوا :ادع تلك ال ّ

َّ )1
اس ـ َشجرةٌ ـ
الن ُ
 )3ب َکر ٍ
وت
امة ـ َد َع ُ

اُ ْدعُ
ـ تأْل َك

َ )2ش َجرة ـ تَأتي ـ َّ
الش َجرةَ
ْ
ٍ
وت
َ )4
ب ـ َکرامة ـ َد َع ُ
طالَ َ

هیأ عشرة أقالم و دفع مجموعة األقالم لک ّل واحد منهم! »:
 « -39له عشرة أوالد ،یوما ّ

 )1عشرةُ ـ أو ٍ
الد ـ َدفَ َع
َ
األقالم ـ و أ
أ
احٍد
َ )3دفَ َع ـ
َ

ٍ
جموعةَ ـ أل ُکل
 )2أقالم ـ َم َ
أ
األقالم
وعةُ ـ
جم َ
َ )4هَّیأَ ـ َم ُ
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عین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي ()36 -34
ّ 
-41

« طالب »:

 )1للغائب ـ معتل و أجوف ـ متعد ـ مبني للمعلوم ـ مبني /فعل و فاعله «الناس»
الناس»
 )2مزید ثالثي بزیادة حرفین (من باب مفاعلة) ـ صحیح ـ مبني للمعلوم /فاعله « ّ

ٍ
الناس» و الجملة فعلیة
)3
ماض ـ للغائب ـ مزید ثالثي (من باب مفاعلة) ـ متعد /فعل و فاعله « ّ

ٍ
فعلیة
)4
ماض ـ صحیح ـ متعد ـ مبني للمعلوم ـ مبني علی الفتح /فاعله ضمیر «هو» المستتر و الجملة ّ

-41

« یتغلّب »:

 )1للغائب ـ مزید ثالثي بحرف واحد (من باب تفعیل) ـ الزم ـ معرب /فعل منصوب بحرف «أن»
 )2معتل و أجوف (إعالله بالحذف) ـ الزم ـ مبني للمعلوم ـ معرب /فعل و فاعله ضمیر «هو» المستتر
تفعل) ـ صحیح ـ مبني للمجهول /فعل و فاعله ضمیر «هو» المستتر
 )3مضارع ـ مزید ثالثي (من باب ّ
 )4فعل مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثي بزیادة حرفین /فعل منصوب بحرف «أن» و فاعله ضمیر مستتر

الصالحین »:
ّ « -42

معرف بأل ـ معرب ـ صحیح اآلخر ـ منصرف /صفة و مجرور بالکسرة بالتبعیة للموصوف
ّ )1
معرف بأل /نعت و مجرور بالیاء بالتبعیة لمنعوته «األولیاء»
 )2جمع سالم للمذ ّکر ـ مشتق (اسم فاعل) ـ ّ

معرف بأل ـ معرب ـ صحیح اآلخر /صفة و مجرور بالتبعیة للموصوف «رجل»
 )3اسم ـ جمع سالم للمذ ّکر ـ ّ
 )4اسم ـ مشتق و اسم فاعل (مصدره :صالح) ـ معرب /نعت و مجرور بالکسرة بالتبعیة للمنعوت «األولیاء»
عین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة ( 33ـ )04
ّ 
عین الصحیح (في عالمات اإلعراب):
ّ -43

بحب ولدیهما طول الحیاة!
 )1ینبض الوالدان قلبهما ّ
جده قبل زمن!
 )2کان حذائینه قدیمین و اشتراهما له ّ

یدرس فیها!
 )3کان في إحدی
َ
المدارس الکبیرة معلّم شهیر ّ
ا
مقادیر کبیرة من المنتجات إلی الخارج!
ان
ّ )4
یصدر بلد إیر َ

عین حرف العلّة محذوفاً:
ّ -44

ّ )1أیها الطالّب؛ علیکم أن تنهوا عن المنکر و تأمروا بالمعروف!
الصالح!
 )2أذا أنت ترجو لقاء ربك فعلیك القیام بالعمل ّ
عني!
 )3خشیت من اهلل تعالی و طلبت منه أن یعفو ّ
أ
جوه اللّطیف!
 )4امشین إلی البستان لتتمتّعن من ّ
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عین الصحیح في نفس المعنی:هؤالء االُ ّمهات ...
یفرطن في أعمال البیت حتّی اآلن!»ّ .
 « -45هؤالء االُ ّمهات لم ّ

فرطن ...
 )1إن ّ

عین العدد لیس نعتا:
ّ -46

یفرطن ...
 )2ال ّ

لیفرطن ...
ّ )3

فرطن ...
 )4ما ّ

 )1هاتان الفراشتان الصغیرتان طارتا علی الوردة الحمراء و هما اثنتان!

السندس!
حب ذلك الثوب الواحد من بین الثیاب الّتي رأیتها ّ
 )2اُ ّ
ألنه من ّ
األطباء الحاذقین ،هناك طبیب واحد عالج هذا المریض!
 )3من بین
ّ
ظلّة واحدة!
 )4اُنظر إلی الطّفلین االثنین یذهبان إلی المدرسة تحت م َ

عین جواب الشرط لم یُذکر بعد الشرط:
ّ -47

 )1إن یحاول المسلمون سیحقّقوا أهدافهم!
حیة!
جیدا نفهم لغة ّ
 )3إن نتعلّم اللغة العرّبیة ّ

تتأمل قبل بدایة ک ّل عمل التخسر!
 )2إن ّ
إن اهلل یرفع درجة عباده إن ُیخلصوا في أعمالهم!
ّ )4

کرم من شارك في هذه الحفلة!
ُ )1ی َّ
رجی شفاعة من لیس إنسانا صالحا!
 )3ال تُ َ

وجد فیه الوفاء!
 )2ما ُعلم لي ما ال ُی َ
ٍ
تائبات!
الالتي أعرضن عن ال ّذنب
ُ )4غأفرت ّ

عین الموصول لیس نائب الفاعل:
ّ -48

عین ما فیه ال ّنعت أکثر:
ّ -49

ذهبیة!
 )1إن ّ
أشعة ال ّشمس و ح اررتها لنا فرصة ّ
الجو الباردّ ،
کنا في ّ
 )2عندما مات شخص کریم و جلیل سیصبح عز ا
یز عندنا!
لتقدمه!
الناجح علّة
أصلیة ّ
الهمة العالیة للطّالب ّ
ّ
ّ )3
إن ّ
 )4رائحة طعام اُ ّمي الحنون انتشرت في بیتنا الصغیر!

عین العبارة التي ال تحتاج إلی رفع اإلبهام:
-51
ّ

بت أکثر زمیالتي بال ّذهاب إلی المباریات!
رح ْ
ّ )1
الصباح حتّی اآلن!
ذرة من ّ
 )3لم أتناول ّ

أشد التالمیذ عند معلّماتنا في المدرسة!
 )2هما ّ
 )4أامتأل قلب اُ ّمي عند رجوع أخي من سفره الطّویل!

فرهنگ و معارف اسالمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -51تمام مخلوقات این جهان به  ................آفریده شدهاند و دارای  .................مشخص میباشند و پیام آیة شریفة .................
حاکی از آن است.

 )1بهترین صورت ـ خلقتی ـ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ ...
 )2بهترین صورت ـ هدف و غایتی ـ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ ...
 )3حق ـ هدف و غایتی ـ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا أإ ّال بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّی ...
 )4حق ـ خلقتی ـ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا أإ ّال بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّی ...
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 -52ابیات زیر با پیام کدام آیة شریفه تناسب مفهومی دارد؟
وین عجبتر که من از وی دورم
«دوست نزدیکتر از من به من است
در کــنار مــن و من مـهجورم»
چــه کــنم با که توان گفت که او

َ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ...
لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَة
کَ
1وَ)جْفَهأَقِمْ
 )2وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا
 )3وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ ...
ا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَ4مُ)م َ َ َو
 -53از آیة شریفة« :إِنْ هِیَ إِّال حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نَحْیَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ» ،کدام مفهوم دریافت میگردد؟
 )1سرانجام عدم اعتقاد به رستاخیز و دلبستگی به دنیا ،دوزخ است.
 )2منکران معاد کوردالن بهرهمند از زندگی دنیا هستند.
 )3مرگ را غروبی از پی طلوعی درخشان میدانند و منکر معادند.
 )4بیارزش جلوه کردن زندگی چند روزه و موقت دنیاست.

 -54با توجه به آیة شریفة« :أَ یَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ» موضوع  ...........معاد با توجه به  ...........مفهوم میگردد.

 )1ضرورت ـ پیدایش نخستین انسان
 )3ضرورت ـ قدرت نامحدود خداوند

 )2امکان ـ پیدایش نخستین انسان
 )4امکان ـ قدرت نامحدود خداوند

 -55خطاب «قالوا الم تکن االرض اهلل واسعة فتهاجروا فیها» و «قالوا الحمدله الّذی صدقنا وعده و اورثنا االرض» به
ترتیب ،ظرف تحقق کدام عالم است؟

 )1قیامت ـ قیامت

 )2برزخ ـ قیامت

 )3برزخ ـ برزخ

 )4قیامت ـ برزخ

 -56مبنای پیام امام خمینی (ره) که فرمودند« :باید مسلمانان ،فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به
ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند» ،کدام دستور قرآنی است؟

إِنْ کُنْتُمْ

تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُو ٌر
 )1قُلْ
 )2وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ
 )3وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ الَ تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْاللَّمَهِةَ عَلَیْکُمْ
 )4الَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

 -57با توجه به آیة شریفة« :قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» ،کدام مفهوم دریافت میگردد؟

 )1استفاده از زیورآالت نباید به گونهای باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند.
 )2نگاه به نامحرم تیری زهرآلود از ناحیه شیطان است که هر کس به پاس حرمت الهی الزم است آن را ترک کند.
 )3زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند که از نگاه به نامحرم خودداری کنند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند.
 )4زنان باید حجاب خود را به گونهای تنظیم کنند که عالوه بر موی سر ،گریبان و گردن آنها را هم بپوشانند.
 -58قوم بنیاسرائیل ،هم در زمان حضرت داود (ع) و هم در عصر حضرت عیسی (ع) مورد لعن پیامبرانشان واقع
شدند .امام صادق (ع) دربارة آنان چه فرمودند؟

 )1گروهی از اینان در کارهای گناهکاران شرکت نداشتند اما هنگامی که آنها را مالقات میکردند به روی
آنها میخندیدند و با آنان مأنوس میشدند.
 )2گروهی از اینان در کارهای گناهکاران شرکت داشتند و گروه دیگر از فرمان پیامبرانشان سرپیچی میکردند
و مرتکب گناه بزرگی میشدند.
 )3افرادی از آنها از فرمان الهی سرپیچی کردند و مرتکب گناه میشدند ،یعنی واجبات را ترک میکنند و
محرمات را انجام میدهند.
 )4در صورتی که در مقابل گناهکار اقدام مناسب نشود ،رفتار او مانند یک بیماری مسری به دیگران سرایت
میکند و جامعه را بیمار میکند.
 -59اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر بر او واجب نبوده ،حکم نماز و روزهاش کدام است؟

 )1بنا به احتیاط نماز را شکسته بخواند و روزهاش را نگیرد.
 )2باید نماز را تمام بخواند و روزهاش را بگیرد.
 )3باید نماز را شکسته بخواند و روزهاش را بگیرد.
 )4میتواند نماز را تمام بخواند و روزهاش را نگیرد.
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 -61با توجه به آیة شریفة« :شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَ مَا وَصَّیْنَا» ،خداوند یک
دین برای پیامبران تشریع کرده و از آنان چه خواسته است؟

 )1بندگی غیر خدا را نکنید و وحدت داشته باشید.
 )3بندگی غیر خدا را نکنید و دین را بپا دارید.
-61

شریفة:یُّ«ال َّال َّهَُّل وَ
لِ
با توجه به آیة
آید که  ....و  ....باشد.

 )2دین را بپا دارید و به آیات خداوند کافر نشوید.
 )4دین را بپا دارید و در آن متفرق نشوید.

ذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» ،کسی میتواند از تاریکی به نور

 )1بهرهمند از ایمان ـ سیراب از چشمهسار والیت
 )2بهرهمند از ایمان ـ پذیرای نور و متنفر از ظلمت
 )3والیت خدا را پذیرفته ـ سیراب از چشمهسار والیت
 )4والیت خدا را پذیرفته ـ پذیرای نور و متنفر از ظلمت
 -62رسول خدا (ص) به  ..........از اصحاب خود فرمودند :تو در هنگام پیری  ............را خواهی دید و هر وقت او را
دیدی ،سالم مرا به او برسان.

 )1سلمان ـ امام علی بنالحسین (ع)
 )3جابر ـ امام محمد بن علی (ع)

 )2جابر ـ امام علی بنالحسین (ع)
 )4سلمان ـ امام محمد بن علی (ع)

 -63به عنوان یک پیرو امیرالمؤمنین ،به گونهای زندگی کنیم که سبب بدبینی دیگران به تشیع نشویم .با کدام
عبارت تناسب معنایی دارد؟

 )1إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِيَّةِ
 )2کونوا لنا زیناً و ال تکونوا علینا شیناً
 )3علیّ مع الحق و الحق مع علی
 )4علیّ مع القرآن و القرآن مع علی
 -64در زمان کدام امام (ع) در کنار گسترش معارف به تجدید بنای سازمان تشیع پرداخته شد و در دورة امامت کدام
امام (ع) شدت اختناق به قدری بود که ایشان به صورت مخفیانه و در قالب تقیه مبارزاتش را ادامه میداد؟

 )1امام باقر (ع) ـ امام صادق (ع)
 )3امام سجاد (ع) ـ امام صادق (ع)

 )2امام باقر (ع) ـ امام کاظم (ع)
 )4امام سجاد (ع) ـ امام کاظم (ع)

 -65آنجا که پیامبر گرامی اسالم (ص) میفرماید« :خوشا به حال کسی که حضور قائم (عج) برسد در حالی که
پیش از قیام او نیز پیرو او باشد» و «هر کس که دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد
رضایت او مالقات کند ،والیت و محبت امام عصر (عج) را بپذیرد» ،به ترتیب ناظر بر کدام مسئولیت منتظر
است؟

 )1تقویت معرفت و محبت به امام ـ ایجاد آمادگی در خود و جامعه
 )2تقویت معرفت و محبت به امام ـ پیروی از امام عصر اروحنا فداه
 )3پیروی از امام عصر (عج) ـ تقویت معرفت ،ایمان و محبت به امام
 )4پیروی از امام عصر (عج) ـ ایجاد آمادگی در خود و جامعه
 -66حضرت علی (ع) به مالک اشتر میفرماید« :ای مالک ،اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا
خودبزرگبینی شدی به  ..............بنگر .این کار تو را از آن سرکشی نجات میدهد ،و .................

 )1بزرگی حکومت خداوند که برتر از توست ـ عقلت را به جایگاه اصلی باز میگرداند.
 )2حاکمان قبل از خودت که حاال دیگر مردهاند ـ عقلت را به جایگاه اصلی باز میگرداند.
 )3بزرگی حکومت خداوند که برتر از توست ـ دلت را نسبت به مردم مهربان قرار میدهد.
 )4حاکمان قبل از خودت که حاال دیگر مردهاند ـ دلت را نسبت به مردم مهربان قرار میدهد.
 -67ابتداییترین زمینة شکلگیری نهاد خانواده  ..............مرد و زن است و بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این
نیاز ،هر کدام از مرد و زن به یک  .............میرسند.

 )1همزیستی ـ جاذبة روحی
 )3نیاز جنسی ـ آرامش روانی

 )2همزیستی ـ آرامش روانی
 )4نیاز جنسی ـ جاذبة روحی
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 -68در پیمان ازدواج  ................از شروط اصلی میباشد و پرداخت نفقه برعهدة شوهر است و شرط آن نیازمند،
 ..................زن نیست.

 )1اجازة پدر برای ازدواج دختر و پسر -بودن
 )3اجازة پدر برای ازدواج دختر و پسر -نبودن

 )2اذن پدر برای ازدواج دختر  -بودن
 )4اذن پدر برای ازدواج دختر  -نبودن

 -69با توجه به پیام آیة «ای نفس به آرامش رسیده خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد ،در میان
بندگان خودم درآی ،در بهشت خودم داخل شو» ،ناظر بر کدام یک از راههای رسیدن به اخالص است؟

 )2راز و نیاز با خداوند و یاری جستن از او
 )4افزایش معرفت به خداوند

 )1یاد معاد و روزحساب
 )3انجام عمل صالح

 -71عبارت قرآنی «لِتَجْرِیَ الْفُلْکُ فِیهِ بِأَمْرِهِ» و «إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوالَ» ،به ترتیب بیانگر
کدام مفاهیم میباشند؟

 )2تقدیر الهی ـ قضای الهی
 )4قضای الهی ـ تقدیر الهی

 )1تقدیر الهی ـ تقدیر الهی
 )3قضای الهی ـ قضای الهی

« -71انسان حقگرا ،خود را با نظام حاکم بر جهان که نظامی حق است ،هماهنگ کرده و در نتیجه نظام خلقت به
او کمک می کند» ،ناظر بر کدام سنت الهی است و کدام آیة شریفه حاکی از آن است؟

 )1امداد الهی ـ کُالًّ نُمِدُّ هؤُالَءِوَهَؤُالَءِمِنْعَطَاءِرَبِّکَوَمَاکَانَعَطَاءُرَبِّکَ
 )2توفیق الهی ـ وَ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا
 )3امداد الهی ـ وَ الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا
الَءِمِنْعَطَاءِرَبِّکَوَمَاکَانَعَطَاءُرَبِّکَ
الًّ نُمِدُّ ه
الهیهـَؤ ُ ُ ُک
 )4توفیقؤُالَءِوَ
 -72توبه گناهان را از قلب خارج میکند و آن را شستوشو میدهد .این عمل را  .............میگویند و به همین
دلیل است که رسول خدا (ص) میفرماید:

 )1تخلیه ـ التوبةتطهّر القلوب و تغسل الذّنوب

 )2تزکیه ـ التائب من الذنب کمن ال ذنب له

 )3تخلیه ـ التائب من الذنب کمن ال ذنب له

 )4تزکیه ـ التوبةتطهّر القلوب و تغسل الذّنوب

 -73در جامعة اسالمی  ...............جایگاه ممتازی دارد و کانون رشد انسانهای با فضیلت میباشد و آیة شریفة
 ...............مؤید آن است.

 )1علم ـ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ الَ یَعْلَمُونَ
 )2عقل ـ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ الَ یَعْلَمُونَ
 )3اطاعت ـ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ
 )4تعبد ـ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ
 -74بزرگترین نیرویی که قلههای افتخار را به سرعت فتح خواهد کرد ،کدام مورد است؟

 )1استحکام بخشیدن به نظام اسالمی
 )3همراه کردن دیگران با خود

 )2تالش برای پیشگام شدن در علم
 )4تقویت عزت نفس عمومی

 -75اگر ورزش و بازیهای ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بیبندو باری دنیایکنونی ضرورت یابد،
فراهم کردن امکانات آن واجب  ................است و شرطبندی در بازیها و ورزشهای معمولی . ............ ،است.

 )1عینی ـ بال اشکال

 )2کفایی ـ بال اشکال

 )3کفایی ـ حرام
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PART A: Grammar &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.

76-

There were several boys ---------------- in the street. Who were they?

1) shout

3) shouting
4) to shout
77- She was speaking ------------- quickly that we couldn’t understand her.
1) so
2) too
3) such
4) much
78-

2) shouted

I wasn’t really ------------ stay home and miss my working hour.

1) enough sick to
3) sick enough that I
79-

2) sick enough to
4) enough sick that I

A: Did your brother pass mathematics exam?
B: I’m not sure. He ------------ it.

1) might pass
3) should have passed

2) should pass
4) might have passed

80-

I will meet you at the ------------ of the theatre.

81-

We were ------------- from one bus into another in order to reach earlier.

1) network
1) launched
82-

2) lowered

3) missionary
3) stretched

4) destination
4) transferred

Death finally brought an end to her --------------.

1) raising
83-

2) entrance

2) design

3) suffering

4) distraction

New computers often ------------ a loss in their first few years.

1) release

2) survive

3) experience

4) compute

84-

I am in entire agreement with you about that subject. “Entire” means: -----------

85-

I borrowed the money with the ----------- of paying it back the next day.

86-

Have you seen that the prices are five percent lower than -------------?

1) complete
1) intention
1) prepared
87-

2) careful
2) connection
2) protected

3) normal
3) projection
3) predicted

4) particular
4) presentation
4) prevented

We could live fairly ------------- on government’s salary if we continue working till
afternoon.

1) mentally

2) comfortably

3) previously

4) heavily

PART B: 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.

Mars has two very small moons, which were discovered by the American astronomer
Asaph Hall in 1877. They have Greek names: Phobos and Deimos. Photographs 88) ----------by
space 89) ------------ show that both have irregular shapes and dark 90) ----------cratered
surfaces. Phobos has a/an 91) -----------diameter of only 22 kilometers and Deimos is even
smaller, 92) ------------ about 14 kilometers across.
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1) taken
1) robots
1) mostly
1) positive
1) evaluating

2) taking
2) probes
2) softly
2) average
2) emphasizing

3) be taken
3) phases
3) firmly
3) anxious
3) expressing

4) are taking
4) rockets
4) heavily
4) distant
4) measuring

PART C: Reading Comprehension
Directions: Read the following two passages and answer the questions by choosing the
best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:
Chusok is one of the most important celebrations in the Korean calendar. Chusok takes
place in the eighth month of the lunar calendar (in either September or October), on the night
of the full moon. During Chusok, Koreans give thanks and show their respect for nature and for
people in the family who have died.
Nowadays, many people have moved away from their hometowns to work in big cities like
Seoul. During Chusok, people who have moved away return to their hometowns to celebrate
and socialize together. Therefore, the roads are very busy and the government gives everyone a
day off work before and after Chusok. Many people use these days for traveling.
The first day is spent traveling or preparing traditional foods for ceremonies and eating.
New rice is used to make moon-shaped rice cakes with a sweet filling. They are called
songphyun. Other foods are rice, soup, kimchi, fish, meat, fruits, and vegetables of the fall
season.
The next day is the day of ceremonies and celebration. People dress in nice clothes. Some
dress in hanbok, the traditional clothing of Korea. There are traditional ceremonies in which
foods are placed on a table as a sacrifice for people in the family who have died. Everyone in
the family enjoys eating and drinking together. Later, traditional games are often played. At
night, it is a traditional pleasure to go outdoors under the full moon.
The third day is usually a travel day. People go back to their home, often far from their
hometown. Chusok connects Korea with the past, but it is a celebration everyone enjoys in the
present.
93-

The passage is mainly about -------------.

1) what Chusok is and how it is celebrated
2) the best ways to celebrate in Korea
3) the most popular Korean celebration
4) ways that the celebration of Chusok has changed
94-

Why does the government give everyone a day off work before and after Chusok?

1) because there are three days of celebrations
2) for going to their hometown and then back home
3) because government workers want the day off work
4) for showing respect to people in the family who have died
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95- Which of the following is Not true about the Chusok celebration?

1) dressing in nice clothes
2) making moon-shaped rice cakes
3) going outdoors under the moon
4) greeting family by saying “Chusok!”
96-

According to the passage Chusok connects Koreans with the past by -----------.

1) having traditions and ceremonies that continue from long ago
2) eating traditional foods
3) remembering family members who have died
4) all of them
PASSAGE 2:
Every year 100 million holiday makers are drawn to the Mediterranean. With one-third of
the world’s tourist trade it is the most popular of all the holiday destinations, it is also the most
polluted. It has only one percent of the world’s sea surface, but carries more than half the oil
and tar floating on the waters. Thousand factories pour their poison into the Mediterranean, and
almost every city, town and village on the coast sends its dirty water, untreated, into the sea.
The result is that the Mediterranean, which developed so many civilizations, is seriously ill-the
first of the seas to fall victim to the abilities and attitudes that grew around it. And the pollution
does not merely threaten the life of the sea-it threatens the people who stay and visit its shores
as well.
97- It is emphasized in the passage that the Mediterranean ----------------.

1) has nothing interesting to attract the tourists
2) has the most famous sea surface in the world
3) is so polluted that no tourists want to visit its shores
4) is not only the most popular but also the most polluted of all the holiday destinations
98-

According to the passage, the pollution is the result of --------------.

1) poison poured by the towns on the coast
2) dirty water sent into the sea without being processed
3) poison, oil and dirty water poured into the sea
4) oil released from ships and floating on the waters
99-

The word “attitude” near the end of the passage is closest in meaning to ------------.

1) accent

2) aspect

3) account

100- It is said that the pollution endangers the lives of --------------.

1) only 100 million holiday makers
2) the sea but not the people around it
3) both the sea and the people around it
4) the visitors who come to see it every year
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P2
ﻧﺎم:
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:
ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﻲ:

اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻼح ﺷﻮد ﻣﻤﻠﻜﺖ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره(

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎره 2

آزﻣﻮن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻴﺶ ـ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻬﺎرم

ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ 1395/2/24

آزﻣـﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻨﻲ)ﭘﻴﺶ(
ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ 175 :دﻗﻴﻘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال135 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ،ﺗﻌﺪاد ،ﺷﻤﺎرة ﺳﺆاﻻت و ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
ردﻳﻒ

ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال از ﺷﻤﺎره ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ

1

رﻳﺎﺿﻴﺎت

55

101

155

 85دﻗﻴﻘﻪ

2

ﻓﻴﺰﻳﻚ

45

156

200

 55دﻗﻴﻘﻪ

3

ﺷﻴﻤﻲ

35

201

235

 35دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﻖ ﭼﺎپ ،ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﻫﺮ روش )اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و  (...ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ،ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ )ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ( و ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
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 -101در یک دنباله هندسی با چهار جمله ،مجموع جملههای اول و آخر ،برابر  11و مجموع دو جمله وسط برابر 4
است .مقدار بزرگتر قدر نسبت دنباله ،کدام است؟

4 )2
8 )4

2 )1
6 )3
1
 -101اگر  ریشه بزرگتر معادله
x
کدام است؟

 log(4  x)  log(6  x)  logباشد ،لگاریتم ) (3  5در مبنای  1برابر

3 )1
4 )2
6 )3
5 )4

 -101در مثلث  ABCبا معلوم بودن  b  2 6 ، a  4و
4

15 )1
1 5 )3

 ، Â زاویه ̂ Cچند درجه است؟

55 )2
15 ،55 )4

3
) 

2
کدام است؟
 -104اگر  tan(  )  3باشد .حاصل
) cos(3   )  sin(   
2
1
1
)1
 )2
2
3
3
2
)4
 )3
2
3
 -101تعداد ریشههای حقیقی معادله  x  log x کدام است؟
(sin(    )  cos

2 )2
 )4صفر

1 )1
3 )3

 -101نقطه ) A(3, 2بر روی دایره  x2  (y  2)2  9قرار دارد .متحرکی از  Aدر جهت چرخش عقربه ساعت به
اندازه  12درجه بر روی این دایره تغییر مکان داده است .مختصات نقطه جدید کدام است؟
1
3
( , 
) )1
2
2
3 3 1
(
,  ) )3
2
2

3 1
(  ,  ) )2
2 2
3
3 3
( , 2 
) )4
2
2

1 3 5
 -101جمله دهم از دنباله  ، , , , ....کدام است؟
3 5 9
19
)1
525
21
)3
675

21
)2
1 25
19
)4
1 25
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 -101برد تابع

 )1

1

2 x

 ، f (x)  x  2 کدام است؟

)2

1, 2 )3

2

( , 2) )4

 -101اعداد  4, a, bجمالت متوالی از دنباله هندسی و اعداد  4, a, b-1دنباله حسابیاند a ،کدام است؟
1, 7 )1

1, 8 )2

2 , 6 )3

2 , 9 )4

 -110در کدام بازه از  xنمودار تابع  y  x3  3xباالتر از نمودار تابع  y  2x2  x  8قرار دارد؟

(2, 2) )1

(, 2) )2

( , 2) )3

( 2,  )  {2} )4

 -111اگر   x باشد ،حاصل x2  2x x  x  1  x  2 x

برابر کدام است؟

1  x )2

1 )1
1  x )3

2x 1 )4

 -111تابع با ضابطه  f (x)   x2 تعریف شده روی اعداد حقیقی بازه  ، 2, 2  3 در چند نقطه ناپیوسته
 
است؟

1 )2

11 )1
9 )3

x    x
3n2  2n
 an و
 -111اگر
2x  1
n2  5
/ 2 )1

 / 3 )3

8 )4
د )  f (anوقتی  n  کدام است؟
 f (x) باشند ،ح ّ

 )2صفر
 / 2 )4

3

 -114کمترین مقدار تابع  ، y  x2  x3  xکدام است؟
1
- 1 )2
 )1
3
3
 )4صفر
 2 )3
3

 -111حدّ عبارت  x  x2  x3وقتی  x  کدام است؟
1
1
)1
 )2
3
3
1
1
)3
 )4
6
6
1 8
 -111در بسط عبارت )
 ، (2x2 جمله فاقد  xکدام است؟
3 2
x
6 )2
56 )1

52 )3

112 )4
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 -111به ازای کدام مقادیر  mمنحنی به معادله  y  2x2  mx  2همواره باالی منحنی  y  x2  x  2قرار
دارد؟

2  m  4 )1

3  m  5 )2

5  m  3 )3

4  m  3 )4

3
 -111مجموع مربعات ریشههای معادله
2



1
x  2x  5
2

22 )1
18 )3



1
x  2x  2
2

کدام است؟

21 )2
16 )4

3x  1
 -111خط گذرا از ) ، A(2, 5بر منحنی
x2

 y مماس شده است ،طول نقطه تماس کدام است؟

8 )2
6 )4

9 )1
5 )3

ax3  bx ; x  1
 f (x)  بر روی مجموعه اعداد حقیقی مشتقپذیر است b .کدام است؟
 -110تابع با ضابطه
2 4x  3 ; x  1
1
1 )2
)1
2
3
)4
2 )3
2
 -111اگر  f (x)  max  2x , x  1 باشد ،مینیمم تابع  fکدام است؟
1
)2
3
4
)4
3

2 )1
2
)3
3

 -111اگر منحنی به معادله  y  x3  mx 54بر محور  xها مماس باشد ،با کدام طول محور  xها را قطع
میکند؟

- 3 )1
- 6 )3
 -111حدّ عبارت

cos1 x
2

1 x

6 )2
9 )4
وقتی  x  1کدام است؟

 2 )2

2 )1
2
)3
2

 -114طول نقاط عطف نمودار تابع  y  x2e xکدام است؟

2
)4
2



1  3 )1

1  2 )2

2  3 )3

2  2 )4
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99

 -111حاصل  (1)n n2

n2

برابر کدام است؟

-4848 )1
-4949 )3

-4892 )2
-4982 )4

 -111در محاسبه انتگرال معین مجموع باال برای تابع  f (x)  x2بر بازه ] [1 , 2به ازای  n  5کدام است؟

2/ 56 )1

2/ 58 )2

2/ 62 )3

2/ 64 )4

 -111در داخل مثلث متساوی االضالع به ضلع واحد بزرگترین مربع ممکن جای گرفته است .اندازه ضلع آن کدام
است؟

3  1 )1

2 3  2 )2

2 3  3 )3

3 3  4 )4

EA 3 DA 2
و 
 -111در مثلث  ABCنقاط  Dو  Eبهترتیب روی اضالع  ABو  ACقرار دارند بهطوری که 
EC 5 DB 3
و مساحت مثلث  ADEچند درصد مساحت مثلث  ABCاست؟

15 )1
21 )3

18 )2
24 )4

 -111در مثلث  ABCارتفاع  AHرسم شده است HB  3 ،و  . HC  5اگر مساحت این مثلث  11واحد مربع
باشد cosA ،برابر کدام است؟
39
41
)2
)1
125
125
39
41
)4
)3
2 5
2 5
 -110در مثلثی به اضالع  1و  1و  1واحد نقطه  Mروی ضلع بزرگتر به فاصله  1واحد از نزدیکترین رأس قرار

دارد ،مجموع فواصل نقطه  Mاز سه ضلع مثلث کدام است؟
4 14
3 15
)2
)1
5
5
5 11
5 2
)4
)3
6
3
 -111سطح کل یک قاچ کرهای به شعاع  1واحد و زاویه  41درجه برابر کدام است؟

32 )1

42 )2

48 )3

54 )4

1
1
 -111نقطه  Mبه مختصات )  y  (et  e tو )  x  (et  e tبر روی کدام منحنی تغییر مکان میدهد؟
2
2

 )1دایره
 )3سهمی

 )2بیضی
 )4هذلولی
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 -111اگر هر زاویه داخلی  nضلعی منتظم فقط  4درجه کمتر از هر زاویه  n  3ضلعی منتظم باشد n ،کدام است؟

16 )2
2 )4

15 )1
18 )3

 -114دو دایره به شعاعهای  4و  1واحد مماس داخلی هستند .خطی که از مرکز دایره کوچکتر موازی مماس
مشترک دو دایره رسم شود این دو دایره را در  Aو  Bقطع میکند ،اندازه  ABکدام است؟
4(2  3 ) )1

4( 3 1) )2

2(2  3 ) )3

2(3  3 ) )4

 -111در مربعی به ضلع  1واحد بر روی هردو ضلع مجاور مثلثهای متساوی االضالع ساخته شده است .مساحت
مثلث  ABCکدام است؟

3 )1
6 )2

2  3 )3
1  3 )4
 -111در شکل مقابل طول  xکدام است؟

2 6 )1
3 2 )2

3 5 )3
4 2 )4
 -111نقطه  Oو خط  dدر خارج صفحه  Pمفروضاند ،در کدام حالت خط گذرا بر  Oموازی  Pو متقاطع  dممکن
است موجود نباشد؟
d  P )1

d || P )2

O  d )3

 )4صفحه گذرا بر  d, Oموازی P

 -111اگر بردارهای  a  2i  j  kو  b  i  j  2kمفروض باشند ،مساحت متوازیاالضالع که بر روی دو
بردار مفروض ساخته شود کدام است؟

11 )1

13 )2

2 3 )3

2 5 )4

x1 y 2

 -111صفحه گذرا بر خط   z
2
3

و نقطه ) (3, 4, 2محور  Zها را با کدام ارتفاع قطع میکند؟

5 )2
4 )4

2 )1
3 )3
 -140دو دایره به معادالت  x2  y2  3x  4y و

 )1متداخل
 )3مماس درونی

 x2  y 2  2x  5y  5 نسبت به هم کدام وضع را دارند؟

 )2برون هم
 )4مماس برونی
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 -141معادله خط هادی سهمی  y2  4y  3x  2کدام است؟
5
5
y   )2
x  )1
4
4
11
11
)3
y   )4
x
4
4
 2 3 1
 A  باشد ،دترمینان ماتریس  At . Aکدام است؟
 -141اگر 
 2 1 

25 )1
4 )3

9 )2
 )4صفر

 4 3   5 2  3

A

 ، ماتریس  Aکدام است؟


 -141از رابطه ماتریسی 
2 1  3 1   1 2
 12 21
 12 21
)1
 17 3  )2
 1
18 



 18 1 
18 21
 12 21  )4
12 3  )3




 -144میانگین  2داده آماری برابر  11و واریانس آنها صفر است .اگر داده  11به آنها افزوده شود واریانس  11داده
حاصل کدام است؟

)1
/ 4 8 )3
/ 312

)2
/ 425 )4
/ 382

 -141هشتاد داده آماری در  11طبقه دستهبندی شدهاند .فراوانی تجمعی در دستههای  1و  1برابر  11و 11
میباشد ،در نمودار دایرهای زاویه مربوط به سطح دسته هشتم چند درجه است؟

24 )1
36 )3

42 )2
52 )4

4 )1
8 )3

5 )2
9 )4

 -141اگر  A  2, 5, 7, 4, 6و  B  3, 4, 5, 9, 7مجموعه ) (A  B) (B  Aچند عضو دارد؟

 -141خالصه شده مجموعه B
 )1
A B )3

  (A B) (A  B)کدام است؟

M )2
B-A )4

 -141هشت نفر به تصادف دور یک میزِ گرد مینشیند .با کدام احتمال دو فرد مورد نظر مقابل هم قرار میگیرند؟
1
1
)2
)1
7
4
2
1
)4
)3
7
8
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 -141شش نفر در یک کارگاه مشغول کار هستند ،با کدام احتمال تاریخ تولد الاقل دو نفر آنان در یک ماه از سال
است؟
385
193
)2
)1
1728
864
1343
671
)4
)3
1728
864
 -110اندازه یک گراف  -4منتظم از مرتبه آن  1واحد بیشتر است .این گراف حداکثر چند دور با طول  1دارد؟

1 )2

9 )1
15 )4
12 )3
 -111اگر  345r  92s  23باشد .بزرگترین عدد منفی  ، r  sکدام است؟
- 8 )2
- 9 )1
- 6 )4
- 5 )3
 -111تعداد جوابهای معادله  x1  x2  x3  8بهطوری که   xi  4کدام است؟
15 )2
12 )1
18 )4
16 )3
 -111عدد چهار رقمی  ab cمضرب  411میباشد .چند جواب برای این عدد موجود است؟

4 )1
2 )3

3 )2
1 )4

 -114باقیمانده تقسیم عدد  1318برعدد  11برابر کدام است؟

1 )1
3 )3

2 )2
4 )4

 -111تکمیل یک سازه ممکن است به علت عدم پرداخت هزینه به تأخیر افتد .اگر احتمال پرداخت هزینه 7
درصد باشد احتمال اینکه هزینه پرداخت نشود و کار به موقع انجام شود  / 4و احتمال اینکه هزینه پرداخت
شود و کار به موقع انجام شود  / 9است .با کدام احتمال کار این سازه به موقع انجام میشود؟
/ 63 )2
/ 75 )1

)3

/ 57

)4

/ 55

فیزیک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
1
 -111جسمی را روی محور اصلی یک عدسی واگرا  11سانتیمتر جابهجا میکنیم ،بزرگنمایی عدسی از به
4 6
افزایش مییابد .توان عدسی چند دیوپتر است؟

2/ 5 )1

12/ 5 )3

2/ 5 )2

12/ 5 )4
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -111اگر جسمی از فاصلة خیلی دور تا فاصلة  ،1fبه یک عدسی همگرا نزدیک شود ،در این حالت ،جسم ............
میشود f( .فاصلة کانونی عدسی است).

 )2از تصویر مجازی خود دور
 )4به تصویر مجازی خود نزدیک

 )1از تصویر حقیقی خود دور
 )3به تصویر حقیقی خود نزدیک
 -111جسمی در  12سانتیمتری یک آینة مقعر روی محور اصلی قرار دارد اگر طول تصویر حقیقی در این حالت
دو برابر طول جسم باشد ،فاصلة کانونی آینه چند سانتیمتر است؟

6 )1

8 )2

12 )3

18 )4

 -111دمای مقدار معینی گاز کامل را از  111درجة سلسیوس به  141درجة سلسیوس میرسانیم .اگر در این فرایند
فشار گاز  11درصد افزایش یابد ،حجم گاز چگونه تغییر میکند؟

 8 )1درصد افزایش
 16 )3درصد افزایش

 8 )2درصد کاهش
 16 )4درصد کاهش

 -110کاهش کدام کمیتها ،آهنگ شارش گرما در طول میله را کاهش میدهند؟

 )2طول و اختالف دمای دو انتها
 )4سطح مقطع و اختالف دمای دو انتها

 )1فقط طول میله
 )3طول و سطح مقطع میله
 -111یک گرمکن  2واتی ،همة گرمای تولیدی خود را به یک قطعه فلز به جرم  1کیلوگرم میدهد و نمودار دما ـ زمان
J
این قطعه فلز مطابق شکل روبهرو است .گرمای ویژة فلز چند
kg.K
2 )1

)2
)3
)4

است؟

4
5
6

 -111در زیر آب یک دریاچه ،فشار در عمق  ،1hدو برابر فشار در عمق  hاست h .تقریباً چند متر است؟
)

1 )1

15 )2

2 )3

3 )4

kg
m3

N
،  1
(P  1 5 Pa , g  1
kg

 -111در شکل روبهرو ،اگر سطح مقطع شاخة سمت راست لوله ،دو برابر سطح مقطع شاخة سمت چپ آن باشد2 ،
چند برابر  1است؟
1/ 8 )1

2 / 6 )2
3 / 6 )3

5 / 2 )4
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 -114حجم مقدار معینی گاز کامل را با شرایط اولیة یکسان به  1طریق نصف میکنیم .در کدام فرایند ،کار انجام
شده روی گاز بیشتر است؟

 )1هم دما
 )3بیدررو

 )2همفشار
 )4کار در هر سه فرایند یکسان است.

 -111نمودار ) (p-Vی مقداری گاز کامل تک اتمی مطابق شکل است .در این فرایند ،گاز .....

 )1گرما میگیرد و انرژی درونی آن کاهش مییابد.
 )2گرما از دست میدهد و انرژی درونی آن افزایش مییابد.
 )3گرمایی مبادله نمیکند و انرژی درونی آن کاهش مییابد.
 )4گرمایی مبادله نمیکند و انرژی درونی آن افزایش مییابد.

 -111مقداری گاز کامل دو اتمی چرخهای مطابق شکل را طی میکند .کار محیط روی گاز در فرایند  caچند ژول
است؟

16 )1

18 )2

)3
)4

2
3

 -111در شکل روبهرو ،ظرفیت هر یک از خازنها  6Fاست .ظرفیت خازن معادل خازنهای بین  Mو  Nچند
میکروفاراد است؟

4 )1
5 )2
6 / 5 )3
7 / 5 )4

N

M

 -111دو خازن با ظرفیت برابر ،به صورت موازی به دو سر مولدی با نیروی محرکة  3ولت وصل شدهاند .پس از
شارژ شدن ،آنها را از مولد جدا میکنیم و صفحة مثبت یکی را به صفحة منفی خازن دیگر وصل میکنیم.
اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو صفحة دیگر آنها چند ولت خواهد شد؟

6 )1

3 )2

15 )3

 )4صفر
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 -111در شکل روبهرو ،در نقطة  Pبار الکتریکی نقطهای چند میکروکولنی را باید قرار دهیم تا برایند نیروهای
الکتریکی وارد بر آن صفر شود؟

1 )1

2 )2
4 )3

 )4هر مقدار دلخواه
 -110در مدار روبهرو ،شدت جریان در مقاومت  ، 6چند آمپر است؟

)1
)2
)3
)4

  6V

/8

3

/4
/6

6

  6V

3

1/ 2

 -111در مدار روبهرو ،ولتسنج ایدهآل مدار ،چند ولت را نشان میدهد؟

24 )1
12 )2
6 )3
 )4صفر
 -111توان الکتریکی دو مقاومت  R1و  R 2با هم برابر است .اگر اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  R1دو برابر
R
اختالف پتانسیل دو سر مقاومت  R 2باشد 2 ،کدام است؟
R1
1
1
)2
)1
4
2

2 )4

4 )3

 -111یک الکترون با سرعت  Vوارد فضایی میشود که در آنجا میدانهای الکتریکی  Eو مغناطیسی  Bوجود
دارند .در کدام شکل ،اگر اندازهها مناسب باشد ،الکترون بدون انحراف به حرکت خود ادامه میدهد؟

)1

)2

)3
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 -114یک ذرة باردار ،با سرعت معین در یک میدان مغناطیسی یکنواخت حرکت میکند .در لحظهای که راستای
حرکت ذره با راستای میدان مغناطیسی زاویة  3درجه میسازد ،نیرویی با بزرگی  F1از طرف میدان بر ذره
وارد میشود .اگر این زاویه به  41درجه برسد ،اندازة نیروی وارد شده چند  F1خواهد شد؟

2
2 )1
)2
2
3
2
)4
)3
2
3
 -111شدت جریان الکتریکی ثابتی از یک سیملوله میگذرد .اگر زمان عبور این جریان دو برابر شود ،انرژی ذخیره
شده در سیملوله چند برابر میشود؟

1 )1

2 )2

2 )3

4 )4

 -111پیچهای دارای  1حلقه است و شار مغناطیسی داخل آن در مدت  / 25ثانیه با آهنگ ثابتی از  / 4وبر
به   / 1وبر کاهش مییابد .نیروی محرکة القایی متوسط در پیچه چند ولت است؟

25 )1

2 )2

15 )3

1 )4

 -111متحرکی در صفحه حرکت میکند و بردار سرعت آن در  SIبه صورت  V  (3t  2)i  4(1  t)jاست.
اندازة شتاب این متحرک در لحظة  ، t چند متر بر مجذور ثانیه است؟

3 2 )1

4 )2

5 )3

7 )4

 -111متحرکی در مسیر مستقیم حرکت میکند و نمودار سرعت ـ زمان آن مطابق شکل است .سرعت متوسط
متحرک در  1ثانیه اول ،چند برابر سرعت متوسط  1ثانیه دوم است؟
9
)1
7
7
)2
4
6
)3
5
5
)4
3
m
 -111پرتابهای از سطح زمین با سرعت اولیة
s
m
 ، g  1مقاومت هوا ناچیز فرض شود( .
چند متر است؟ )
s2
2

2 )1
2 )3

1

 2پرتاب شده است اگر بُرد آن  8متر باشد ،ارتفاع اوج آن

15 2 )2
3 )4
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 -110نمودار سرعت ـ زمان دو متحرک  Aو  Bکه روی محور  xحرکت میکنند ،مطابق شکل است .در لحظة
 t تا لحظهای

 t متحرک  41 ، Bمتر جلوتر از متحرک  Aقرار دارد .مسافتی که متحرک  Bاز لحظة

که دو متحرک به هم میرسند ،طی میکند ،چند متر است؟

96 )1
1 4 )2
144 )3
2 8 )4

 -111گلولهای با سرعت اولیة  Vاز ارتفاع  hبه طور قائم روبهباال پرتاب میشود ،اگر گلوله پس از  1ثانیه به زمین برسد
و در ثانیه ششم مسافت  3متر را طی کند h ،چند متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز فرض شود و

65 )1

7 )2

85 )3

9 )4

m
s2

)g  1

 -111در شکل روبهرو ،نیروی افقی  Fبا بزرگی  ، 4 Nبه قرقرة بدون اصطکاکی وارد میشود و جرم ریسمان و
قرقره ناچیز است .شتاب حرکت جسم  m1چند متر بر مجذور ثانیه است؟ (
 k  / 5است).
1
)1
2
5
)2
4
5
)3
3
1
)4
3
m
 -111جسمی را روی سطح افقی ،مماس با سطح با سرعت اولیة
s

s2

 4پرتاب میکنیم .جسم بعد از  1ثانیه حرکت،

متوقف میشود .ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح چقدر است؟ )

)1
/ 4 )3

m

 g  1و در کلیة سطوح

m
s2

(g  1

)2
/ 45 )4
/ 25

/2

 -114دو ماهوارة  Aو  Bروی دو مدار دایرهای به دور زمین میچرخند .اگر جرم دو ماهواره یکسان ،ولی اندازة
1
نیروی مرکزگرای وارد بر ماهوارة ،A
4
ماهوارة  Aچند برابر دورة گردش ماهوارة  Bاست؟

بزرگی نیروی مرکزگرای وارد بر ماهوارة  Bباشد ،دورة گردش

2 )1

2 2 )2

4 )3
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 -111در شکل روبهرو ،دستگاه از حال سکون رها میشود .اگر ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی جسم  m1با
سطح برابر  / 5باشد و اصطکاک جسم  m2با سطح ناچیز باشد ،اندازة نیرویی که سطح شیبدار به جسم
m
 g1و
 m1وارد میکند ،چند نیوتون است؟ (از جرم نخ و قرقره و اصطکاک بین آنها صرفنظر شود،
s2
 sin37  / 6است).

3 )1
3 1 )2

6 )3
6 1 )4
 -111در شکل روبهرو M  2 kg ،و  m  4kgاست .اگر ضریب اصطکاک ایستایی بین دو جسم  s  / 4و سطح
m
)g  1
افقی بدون اصطکاک باشد ،کمترین مقدار  Fچند نیوتون باشد تا دو جسم روی هم نلغزند؟ (
s2
4 )1

)2
12 )3
16 )4
1

N
 4گرم به انتهای فنری با ثابت
 -111وزنهای به جرم
m
هماهنگ ساده انجام میدهد .اگر نوسان روی پارهخطی به طول  4cmانجام شود ،اندازة بیشینه شتاب

 25بسته شده و روی سطح بدون اصطکاک حرکت

نوسانگر چند متر بر مجذور ثانیه است؟

5 )1

6/25 )2

12/ 5 )3

25 )4

 -111نمودار مکان ـ زمان حرکت هماهنگ سادهای مطابق شکل است .اندازة بیشینه سرعت نوسانگر چند متر بر
ثانیه است؟

)1
6

)2
3
4
)3
3
5
)4
6
 -111نوسانگر سادهای به جرم  2گرم با دورة  / 4ثانیه روی پارهخطی به طول  4cmنوسان میکند .بیشینه
انرژی پتانسیل کشسانی آن چند ژول است؟ ) ( 2  1

)1
/1 )3

/ 1

)2
/ 2 )4

/ 2
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 -110یک تار موسیقی ،هر چه  ..............باشد و با نیروی  ....................کشیده شود ،بسامد آن بیشتر خواهد بود.

 )2ضخیمتر و بلندتر ـ کمتری
 )4نازکتر و کوتاهتر ـ بیشتری

 )1ضخیمتر وکوتاهتر ـ کمتری
 )3نازکتر و بلند ـ بیشتری

 -111در محدودة بسامدهای قابل شنیدن ،آستانة شنوایی چگونه تغییر میکند؟

 )1با افزایش بسامد زیاد میشود.
 )2با افزایش بسامد ،کم میشود.
 )3متناسب با شدت صوت افزایش مییابد.
 )4برای بسامدهای خیلی کم و همچنین برای بسامدهای خیلی زیاد ،افزایش مییابد.
1
 -111منبع صوتی با سرعت
5
برابر طول موج در جلوی منبع است؟

سرعت صوت در مسیر مستقیم حرکت میکند .طول موج در پشت منبع چند

5
49
)2
)1
49
5
51
51
)4
)3
49
5
 -111در یک لولة صوتی دو انتها باز 1 ،گره به فاصلة  6سانتیمتر در طول لوله ایجاد شده است .طول لوله چند

سانتیمتر است و لوله هماهنگ چندم خود را ایجاد کرده است؟
 ، 6 )1اول

 ، 6 )2دوم

 ، 12 )3اول

 ، 12 )4دوم

 -114موجی در یک بُعد منتشر میشود و تابع موج آن در  SIبه صورت ) uy  / 5 sin(2t  xاست .اندازة
سرعت انتشار موج چند برابر بزرگی بیشینه سرعت ارتعاش هر نقطه از محیط انتشار است؟
2
2
)2
)1


 )4
1  )3
 -111در آزمایش یانگ که با نوری بهطول موج

 6نانومتر انجام میشود ،فاصلة بین دو شکاف یک میلیمتر و

فاصلة بین دو نوار روشن متوالی  / 6میلیمتر است .در این آزمایش فاصلة پردة نوارها تا صفحة شکافها
چند سانتیمتر است؟

)2
5 )4

12 )1

1

6 )3

 -111در کدام سری از موجهای الکترومغناطیسی زیر ،از راست به چپ ،طول موج افزایش مییابد؟

 )1اشعة ایکس ،امواج رادار ،نور مرئی
 )3رادیویی ،فرابنفش ،فروسرخ

 )2فرابنفش ،فروسرخ ،مایکروویو
 )4نور مرئی ،فرابنفش ،گاما

 -111بلندترین طول موج مربوط به سری پفوند ،در اتم هیدروژن تقریباً چند نانومتر است؟ ] [R H  / 1 (nm)1

5454 )1
5252 )3

6363 )2
8181 )4
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -111در یک آزمایش فوتوالکتریک ،تابع کار فلز  1/ 5evاست و بسامد نوری که بر سطح الکترود میتابد 1 ،برابر
بسامد قطع است .بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترونهای خارج شده چند الکترون ـ ولت است؟

2 )2
4 / 5 )4

1/ 5 )1

3 )3

m
 -111اگر در یک انفجار هستهای / 1 ،گرم جرم به انرژی تبدیل شود ،چند مگاژول انرژی آزاد میشود؟ ) (c  3  1 8
s

9 1 12 )1

9  1 6 )2

3  1 5 )3

3  1 1 )4

15
 -100بعد از گذشت چند نیمه عمر،
16

4 )1
12 )3

هستههای یک مادة رادیواکتیو ،دچار واپاشی میشوند؟

8 )2
16 )4

شیمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -101پاسخ درست پرسش (پ) و پاسخ نادرست دیگر پرسشها ،در کدام گزینه آمده است؟
آ) اجزای تشکیل دهندة «باروت سیاه» ،در کدام ویژگی مشترک هستند؟
ب) در کدام ناحیه از بخش مریی طیف نشری خطی اتم هیدروژن ،هیچ خط طیفی مشاهده نمیشود؟
پ) عنصر فلزی  Xکه یکی از نمکهای آبپوشیدة آن به کات کبود معروف است ،دارای کدام ویژگی است؟
ت) کدام ویژگی عنصری که پیش از کشف« ،اکاآلومینیم» نام داشت ،در مقایسه با فلز قلیایی خاکی هم تناوبش کمتر است؟

 )1آ) نوع ذرههای تشکیلدهندة بلور ـ ب)  5تا  6نانومتر ـ پ) واکنش با محلول حاوی یونهای نقره ـ ت) نقطة ذوب
 )2آ) انحاللپذیری در آب ـ ب)  4تا  5نانومتر ـ پ) واکنش با محلول نیمسلول  SHEـ ت) شمار الکترونهای ظرفیتی
 )3آ) نوع ذرههای تشکیلدهندة بلور ـ ب)  45تا  55نانومتر ـ پ) داشتن ترکیبی با فرمول  XN 3ـ ت) الکترونگاتیوی
 )4آ) انحاللپذیری در آب ـ ب)  6تا  7نانومتر ـ پ) داشتن اکسیدی با فرمول  XOـ ت) انرژی نخستین یونش
 -101چه تعداد از مطالب زیر ،دربارة عنصری همگروه با عنصر  83 Aو همدوره با عنصر  ، 42 Eدرست است؟
 در اتم آن ،شمار اوربیتالهای اشغال شده از الکترون 9 ،برابر شمار الیههای الکترونی پر است.
 آرایش الکترونی آن به زیرالیة نیمهپر ختم شده و الکترونهای ظرفیتی آن ،همانرژیاند.
 نقطة جوش ترکیب دوتایی هیدروژندار آن از نقطة جوش آمونیاک کمتر است.
 یک نافلز بوده و در دمای اتاق به حالت جامد است.
)4
3 )3
2 )2
1 )1
 -101چند مورد از مطالب زیر ،دربارة عنصرهای  17 Aو  21 Gدرستاند؟
 میتوانند ترکیب یونی با فرمول  GA3تشکیل دهند.
 عنصر  Gمیتواند یونهای تکاتمی پایدار با بارهای متفاوت تشکیل دهد.
 عنصر  Aمیتواند با اکسیژن ،ترکیبهایی مولکولی با فرمول  AO2و  A2Oتشکیل دهد.
 هر دو در یک دستة جدول تناوبی جای داشته و حالت فیزیکی آنها در دمای اتاق متفاوت است.
 اتم عنصر  Aدر مقایسه با اتم عنصرهای نافلزی همتناوبش ،بیشترین شمار الکترونهای جفتنشده را دارد.

1 )1

2 )2

3 )3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -104کدام مطلب دربارة عنصری که نمودار تغییر انرژی یونشهای پیدرپی آن در زیر آمده ،درست است؟

 )1مجموع عدد کوانتومی الکترونهایی از اتم آن که به هنگام تبدیل به یون
پایدارش مبادله میشوند ،نصف عدد اتمی آن است.
 )2شمار الکترونهای ظرفیتی آن ،با شمار الکترونهای ظرفیتی دومین
عنصر واسطة تناوب چهارم برابر است.
 )3تفاوت نقطة ذوب و جوش آن بر حسب کلوین ،در مقایسه با عنصرهای
همگروهش بیشتر است.
 )4واکنش آن با محلول استیک اسید ،منجر به تشکیل گاز هیدروژن و یک ترکیب دوتایی محلول در آب میشود.
 -101ساختار زیر ،مولکول «اوریک اسید» را نشان میدهد .بر این اساس،
در  / 5مول «سدیم اورات یک آبه» ،چند اتم وجود دارد؟
23
54/198 1 )2
45/165 1 23 )1
6 / 22 1 23 )4
57/2 9 1 23 )3
 1/ 25 -101گرم از یک نمک آبپوشیده بر اثر گرم کردن ،حداکثر  / 45گرم از جرم خود را از دست میدهد .اگر
جرم مولی این نمک بدون آب ،برابر  16گرم باشد ،شمار مولکولهای آب تبلور آن ،کدام است؟

6 )3

) (H  1 ,O  16 : g.mol 1

5 )4

5 )2
2 )1
 -101در مولکولهای  14 SiF4 ، 16 SF4و  ، 54 XeF4به ترتیب از راست به چپ ،اتم مرکزی دارای چند قلمرو الکترونی
است و این مولکولها ،در کدام مورد یکسانند؟

 5 ،4 )1و  4ـ شکل هندسی
 5 ،4 )3و  4ـ شمار جفت الکترونهای ناپیوندی

 4 ،5 )2و  6ـ شکل هندسی
 4 ،5 )4و  6ـ شمار جفت الکترونهای پیوندی

 -101کدام مطلب ،توصیفی نادرست دربارة نشادر است؟

 )1جامدی یونی و محلول در آب است.
 )2شکل هندسی کاتیون آن ،مشابه یون یدات است.
 )3در ساختار آن سه نوع پیوند از نگاه ماهیت و چگونگی تشکیل وجود دارد.
 )4شمار جفت الکترونهای پیوندی اتم مرکزی کاتیون با شمار جفت الکترونهای ناپیوندی در الیة ظرفیت آنیون ،برابر است.
 -101چه تعداد از موارد زیر ،برای تکمیل عبارت «از برخورد مولکول نیتروژن دیاکسید با گروه آلکیل حاصل از
مولکول اتان ،ترکیبی حاصل میشود که  ،» .........درست است؟ ) (H  1 ,C  12 , N  14 ,O  16 : g.mol 1
 در آن ،درصد جرمی یکی از عنصرها ،از مجموع درصد جرمی عنصرهای دیگر ،بیشتر است.
 مولکول آن در میدان الکتریکی ،از خود عکسالعمل نشان میدهد.
 دارای دو شکل رزونانسی ،با ارزش برابر است.
 با مولکول گلیسین همپار است.

2 )1

1 )2

4 )3

3 )4

 -110چند مورد از مطالب زیر ،درستاند؟
 گروه کربوکسیل ،دارای یک پیوند دوگانه است.
 تفاوت مولکول بنزآلدهید و بنزوییک اسید ،در یک اتم اکسیژن است.
 در ساختار مولکول آسپرین ،یک گروه استری و یک گروه کربوکسیل شرکت دارد.
 فرمول تجربی بنزن با فرمول مولکولی سادهترین عضو خانوادة آلکینها ،یکسان است.

1 )1

2 )2

3 )3

 -111کدام مطلب درست است؟

4 )4

 )1در ساختار مولکول گلوکز 5 ،گروه  CH2OHشرکت دارند.
 )2فرمول تجربی هر ترکیب با فرمول مولکولی آن متفاوت است.
 )3در فرمول تجربی هر ترکیب ،شمار اتمهای موجود از هر عنصر ،مشخص میشود.
 )4در فرمول ساختاری ترکیبها ،چگونگی پیوند اتمها به یکدیگر نشان داده میشود.
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 -111واکنش محلول نقره نیترات با محلول باریم کلرید از کدام نوع است و اگر در این واکنش  28/ 7گرم ماده
نامحلول در آب تشکیل شود ،چند گرم باریم کلرید با خلوص  8درصد مصرف میشود؟

) (N  14 ,O  16 ,Cl  35/ 5 , Ag  1 8 , Ba  137 : g.mol 1

 )2جابهجایی دوگانه )3 24 ،ترکیب25/2 ،
 )1ترکیب23 /1 ،
2
5
72
 /گرم منیزیم باشد ،چند درصد
اگر مخلوطی دارای  /گرم کلسیم اکسید و منیزیم اکسید ،شامل
این مخلوط را کلسیم اکسید تشکیل میدهد؟ ) (O  16 , Mg  24 ,Ca  4 : g.mol 1
68 )4
66 )3
58 )2
52 )1
یک ترکیب آلی اکسیژندار ،دارای  4درصد کربن و  6/ 71درصد هیدروژن است .فرمول تجربی آن با
فرمول مولکولی کدام ترکیب یکسان است؟ ) (H  1 ,C  12 ,O  16 : g.mol 1
 )4فرمالدهید
 )3فرمیک اسید
 )2متانول
 )1اتانول
با عبور گاز هیدروژن کلرید از درون محلول سفیدکننده ،کدام ماده تشکیل نمیشود؟
 )4سدیم کلرید
 )3گاز کلر
 )2سدیم کلریت
 )1آب
چند مورد از مطالب زیر ،دربارة واکنشی با معادلة نمادی ) ، C3H8 (g)  O2 (g)  CO2(g)  H 2O(gدرست است؟
 G ی آن در هر دمایی منفی و خودبهخودی است.
 آنتالپی و آنتروپی ،هر دو در آن عاملهای مساعدیاند.
 مجموع ضریبهای مواد در آن ،پس از موازنه برابر  11است.
 مجموع  Hتشکیل فراوردهها در آن ،از مجموع  Hتشکیل واکنش دهندهها ،بزرگتر است.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
کدام مطلب درست است؟
 )1در گرماسنج بمبی ،همواره تغییر انرژی درونی سامانه ،برابر  Hاست.
 )2تغییر آنتالپی هر سامانة واکنش ،به مسیر انجام واکنش در آن ،وابسته است.
 )3سوختن منیزیم در هوا یک واکنش ترکیبی است و با تبادل انرژی بین محیط و سامانة واکنش همراه است.
 )4اگر اتان در یک ظرف استوانهای با پیستون روان بسوزد ،تغییر انرژی درونی آن برابر گرمای آزاد شده است.
گرمای آزاد شده از سوختن  11/5گرم اتانول مایع برابر چند کیلوژول است؟(گرمای تشکیل اتانول مایع،
) H2O(gو ) CO2 (gرا با یکای کیلوژول بر مول ،به ترتیب برابر با   242 ،  278و  394در نظر بگیرید).
 )4جابهجایی دوگانه26 ،

-111

-114

-111
-111

-111

-111

155 )1

2 9 )2

) (H  1 ,C  12 ,O  16 : g.mol 1

3 9 )3

342 )4

 -111اگر برای رساندن دمای یک قطعة فلزی به وزن  1کیلوگرم و با دمای  32Cبه دمای ذوب آن،

132

کیلوژول گرما الزم باشد ،ظرفیت گرمایی ویژه این فلز چند  J.g 1 .C1است؟(دمای ذوب این فلز را
 1532Cدر نظر بگیرید).

)1

/ 44

)2

/ 55

)3

/ 66

1

 -110درصد یونش برای محلول  / 1موالر اسید ضعیف  HAبا ثابت یونش mol.L

1/2 )2

2 )3

5

)4

/ 77

 ، K a  1به تقریب کدام است؟

2/ 5 )4

1 )1
 -111اگر  / 5مول استیک اسید در  17گرم آب حل شود ،درصد جرمی آن در محلول به دست آمده ،کدام
است؟ ) (H  1 ,C  12 ,O  16 : g.mol 1
25 )4
15 )3
12 )2
1 )1
 -111چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
 کلویید از واژة یونانی  Kollaبه معنی رنگ گرفته شده است.
 اثر تیندال در هوای مه آلود سبب کاهش میدان دید رانندگان میشود.
 کلویید سول که در آن فاز جامد در مایع پخش شده است ،در تهیة رنگها به کار میرود.
 در سوسپانسیون ،شمار فازها  1یا بیشتر است و فاز پخش شونده لزوماً بار الکتریکی سطحی ندارد.

1 )1

2 )2

3 )3
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 -111کدام موارد از مطالب زیر ،درستاند؟
آ) در نیروگاهها ،برای حذف گاز گوگرد دیاکسید ،از آلومینیم اکسید استفاده میشود.
ب) دردمای اتاق ،تغییر آنتروپی واکنش ) ، N2 (g)  O2 (g)  2NO(gبرابر با صفر است.
پ) زغالسنگ(که بیشتر از کربن تشکیل شده) و بنزین با کیفیت پایین ،مقادیر متفاوتی گوگرد دارند.
ت) سطح توریهای سرامیکی به کار رفته در مبدلهای کاتالیستی ،با برخی از فلزهای واسطه پوشانده شده است.

 )1آ ،ب

 )3ب ،پ ،ت

 )2پ ،ت

 )4آ ،ب ،پ ،ت

 -114چند مورد از مطالب زیر ،درستاند؟
 طبق نظریة برخورد ،سرعت واکنش تنها تابع انرژی ذرههای واکنشدهنده است.
 از سال  196میالدی تاکنون ،سرعت اکتشاف نفت خام ،همواره کاهش یافته است.

 رابطة قانون سرعت واکنش بنیادی  ، aA  bB  dD  eEبه صورت  R  k[A]m [B]nاست.
 واکنش ) H2 (g)  Cl(g)  HCl(g)  H(gگرماده بوده و در ساختار حالت گذار آن ،همة پیوندها سست هستند.

2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

 -111دو ظرف پنج لیتری ،متصل به هم با شیری بسته بین آنها ،یکی دارای یک مول گاز هیدروژن و دیگری دارای
یک مول گاز کلر است .اگر شیر میان آنها باز شود و به محض تأمین انرژی فعالسازی الزم ،واکنش با سرعت
متوسط  1 3 mol.L1 .s1انجام شود ،چند ثانیه زمان برای انجام کامل واکنش الزم است؟
12 )4
1 )3
8 )2
6 )1

)، N2O4 (g

 -111در یک ظرف سربستة یک لیتری ،مقدار  / 1مول گاز  N2O4را تا رسیدن به تعادل گازی )2NO2(g

گرما میدهیم .اگر در دمای آزمایش ،ثابت تعادل برابر  / 2mol.L1باشد ،چند مول گاز در مخلوط تعادلی وجود دارد؟

)1

)2

/1

)3

/15

)4

/2

/ 25

 -111چند مورد از مطالب زیر درست است؟
 اگر  Q باشد ،واکنش در حالت تعادل است.
 تغییر حجم سامانه ،همواره باعث جابهجایی تعادلها میشود.
 واکنشهای اکسایش و کاهش به صورت تعادلی انجام نمیشوند.
 در واکنش تعادلی تجزیه کلسیم کربنات ،با افزایش دما ،جرم تودة جامد کاهش مییابد.

2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

 -111کدام مطلب درست است؟

 )1واکنشهای سوختن ،تنها در یک جهت خودبهخودیاند.
 )2یک کاتالیزگر میتواند سرعت هر واکنش شیمیایی را افزایش دهد.
 )3مبدلهای کاتالیستی بر خالف کاتالیزگرهای معمولی مسموم نمیشوند و نیازی به تعویض ندارند.
 )4تنها راه حل مشکل آلودگی هوا ،شناسایی واکنشهای شیمیایی و همچنین سینتیک شیمیایی آنها است.
 pH -111محلول دارای  / 315گرم نیتریک اسید در
میلیلیتر از آن ،چند مول پتاسیم هیدروکسید را خنثی میکند؟ ) (H  1 , N  14 ,O  16 : g.mol

 5میلیلیتر آب مقطر ،به تقریب کدام است و 11
1

، 2 )1

4

2/ 5 1

،1/ 7 )2

4

2/ 5 1

، 2 )3

3

5 1

،1/ 7 )4

3

5 1

 -110متیل سرخ در محلول کدام دو نمک زیر ،به ترتیب به رنگ قرمز و رنگ زرد ،در میآید؟

 )1آلومینیم کلرید ـ آمونیوم نیترات
 )3سدیم استات ـ پتاسیم کربنات
 -111چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟

 )2آلومینیم کلرید ـ سدیم سولفید
 )4سدیم استات ـ پتاسیم سولفات
15

 1نزدیک است.
 مقدار ثابت یونش آب خالص در حال جوش ،به
 افزایش غلظت یون آلومینیم در خاک ،از رشد گیاه جلوگیری میکند.
 افزودن فنول فتالئین به آب صابون ،آن را به رنگ ارغوانی در میآورد.
 در سامانههای بافری ،غلظت اسید ضعیف و باز مزدوج آن باید بسیار زیاد باشد.
 در همة آمینواسیدهای طبیعی ،گروه آمین و گروه کربوکسیل ،هر دو به یک اتم کربن متصلاند.

5 )1

2 )2

3 )3
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صفحه
شیمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -111با توجه به موقعیت نسبی چهار فلز داده شده در جدول پتانسیل کاهشی استاندارد (  ،) Eکدام مطلب نادرست است؟

 )1قدرت کاهندگی نیکل از مس بیشتر است.
 )2محلول نمکهای قلع را در ظرف مسی میتوان نگه داشت.

 Sn(s) )3میتواند به ) Ni2 (aqالکترون داده ،آن را به ) Ni(sتبدیل کند.
 Cu2 )4قویترین اکسنده در میان کاتیونهای دو ظرفیتی فلزهای داده شده است.

 -111با توجه به این که  Eالکترود منگنز برابر  1/ 18ولت و  Eالکترود نقره برابر   / 8ولت است ،کدام مطلب درست است؟

 )1ضمن انجام واکنش سلول «منگنز -نقره» ،سطح تیغة آند دارای بار مثبت میشود.
 )2در سلول گالوانی استاندارد «منگنز -نقره» ،الکترود منگنز آند است و  Eسلول برابر  / 38ولت است.

 )3در این واکنش شیمیایی Mn2 ،تمایل زیادی به دادن الکترون و  Ag تمایل زیادی به گرفتن الکترون دارد.
 ، Mn )4کاهندهای قوی و  ، Ag اکسندهای قوی است و منگنز با محلول نمکهای نقره ،به شدت واکنش میدهد.

 -114کدام مقایسه دربارة مقدار  y ،xو  zدر نیم واکنشهای زیر ،درست است؟ (معادلههای شیمیایی داده شده کامل نیستند).

H2CO  CO2  xe , PbO2  ye  PbSO4 , KClO3  ze  KCl

z  x  y )1

x  z  y )2

z  y  x )3

x  y  z )4

 -111در کدام گزینه ،همة جزئیات نشان داده شده بر روی شکل سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن ،درست است؟

)1

)2

)3
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ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ آزﻣﻮنآزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻴﺶ ـ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻬﺎرم

)(1395/2/24

ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻨﻲ )ﭘﻴﺶ(
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ،ﻋﺼﺮ روز ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

www.sanjeshserv.ir
ﻣﺪﻳﺮان ،ﻣﺸﺎوران و دﺑﻴﺮان ﻣﺤﺘﺮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮان ،ﻣﺸـﺎوران و دﺑﻴـﺮان ﻣﺤﺘـﺮم دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎنﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ
آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻤﻜﺎر در اﻣﺮ آزﻣﻮنﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان در ﺧﺼﻮص
ﻣﺤﺘــﻮاي آﻣﻮزﺷــﻲ و درﺳــﻲ آزﻣــﻮنﻫــﺎي آزﻣﺎﻳﺸــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﻪاي و ﺟــﺎﻣﻊ ،آدرس ﭘﺴــﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜــﻲ
 sanjesheducationgroup@yahoo.comﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮدد .از ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ،دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ آدرس ﻓﻮق ،ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
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زبان و ادبیات فارسی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25

گزینه  1درست است .معانی عروج :به بلندی رفتن ،باال آمدن ،برآمدن ،به باال شدن
گزینه  3درست است( .بام :صبحگاه ،بامداد) (پس افکند :پس افکنده ،میراث ،پس افت) (شرزه :خشمگین) (غریبه :نو ،نادر ،کمیاب)
(دستور :اجازه ،راهنما ،وزیر)
گزینه  2درست است .متن داده شده ،متعلّق به رهی معیری است( .کتاب ادبیات فارسی  ،2ص )731
گزینه  4درست است( .دانشگاههای من :ماکسیم گورکی) (سیرة رسولاهلل :قاضی ابرقو) (بدایع الوقایع :محمود واصفی)
(تئوری رنگها :یوهان ولفگانگ گوته) (سیرالملوک یا سیاستنامه :خواجه نظامالملک توسی)
گزینه  1درست است .گ ب) حادثة صعب گ ج) صواب و مصلحت د) بق کرده و غمگین
گزینه  3درست است .مصراع دوم :ما و تصوّر مستی فزای تو
گزینه  2درست است .الف) از نگاه مانند شراب ،مست شدم :حذف مشبه به (شراب) استعاره مکنیه
ب) مدام :ایهام  .7شراب  .2همیشه
ج) تلمیح به داستان لیلی و مجنون د) نگاه به جانب دل من مانند نگاه خواجه بر غالم خویش است(.تشبیه) هـ) نام و نامه :جناس ناقص افزایشی
گزینه  4درست است .گ  )7بمیرم و زنده گردم :تضاد ،بوی (آرزو ـ رایحه) :ایهام
گ  )2سبو :استعاره از خواهشهای جسمانی و غرور ،سنگ مالمت :اضافة تشبیهی (تشبیه)
گ  )3تلمیح به داستان نوح ،بحر بیپایان عشق :تشبیه
گزینه  1درست است .قصة درد :تشبیه  /حبیب :ایهام  .7دوست  .2نام شخصی  /در مصراع اول واج ـِ تکرار شده است / .حبیب و طبیب :جناس ناقص اختالفی
گزینه 3درست است( .سروستان و اللهزار  اسم  +پسوند  اسم) (دندانه و باغبان  اسم  +پسوند  اسم)
(با استعداد و نامنظم  پیشوند  +اسم  +صفت) (خزنده و جویا  بن مضارع  +پسوند  صفت)
گزینه  2درست است .الف) چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند ب) دو جزئی (ناگذر) ج) سه جزئی گذرا به متمم
د) چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند
گزینه  4درست است( .ساده :شاعر ،مفردات ،زبان و ( )...مشتق :زندگی ،کوشا) (مرکّب :مضمونساز ،نازککار ،تمثیلپرداز ،باریکاندیش ،پرکار)
گزینه  1درست است( .مدار چشم از این کورباطنان :چشم نداشتن ،عبارت کنایی ،فعل مرکّب است).
گزینه  3درست است( .کجا :قید) (کشف :مسند) (عشق :نهاد) (که راست :برای که وجود دارد؛ که :متمّم)
گزینه  2درست است .مفهوم متن سؤال در آخرین عبارت آمده است؛ بمیرید ،پیش از آن که بمیرید ،همین مفهوم از بیت « »2دریافت میشود.
گزینه  4درست است .بیت سؤال با توجه به این بیت داده شده است« :دریاب کنون که نعمتت هست بهدست  ».......که با بیت « »4مفهومی یکسان دارد.
گزینه  1درست است .مفهوم داستان آخرین درس :وطن پرستی است .چنین مفهومی از بیت « »7دریافت میشود.
گزینه  3درست است .مفهوم ابیات « 2 ،7و  :»4توصیه به نیکی کردن است؛ اما بیت « »3معنایی متفاوت دارد.
گزینه  2درست است .معنی عبارت سؤال :هرچیزی سرانجام به اصل و ریشة خویش باز میگردد .همین مفهوم از بیت « »2دریافت میشود.
گزینه  4درست است .مفهوم عبارت :آفرینش خداوند تغییرناپذیر است و انسان نتیجة کردارش را میبیند ،چنین مفهومی در بیت « »4آمده است.
گزینه  2درست است.
(زنّار :کمربندی که زرتشتیان یا مسیحیان بر کمر میبستند تا از مسلمانان شناخته شوند( ).ردا :جامهای که روی جامة دیگر پوشند( ).رز :سم مهلک)
گزینه  4درست است.
(سه پرسش :تولستوی) (لیرشاه :ویلیام شکسپیر) (ماه نو و مرغان آواره :تاگور) (ژیل بالس :آلن رنه لوساژ)
گزینه  3درست است.
الف) دنائت و رذالت ب) تقاص و تاوان ج) توجیه و تفسیر
گزینه  1درست است.
(نرگس :استعاره از چشم) (خراب :ایهام  .7مست  .2ویران و نابود) (در مصراع اول ،واج ـِ تکرار شده است :خرابِ نگهِ نرگسِ شهالی تو)
گزینه  4درست است.
مفهوم بیت( :ان اهلل فی قلوب منکسر :خداوند در دلهای شکسته جای دارد .دل شکسته ارزشمند است ).چنین مفهومی از بیت « »4دریافت میشود.

زبان عربی
.26

.27

.28

.29

گزینه  4درست است.
 )7بر (معادل صحیح برای «في» نیست)  -آگاه است (معادل صحیح برای «یعرفُ» نیست).
 )2اسرار («السرّ» مفرد ال جمع!)  -زمین و آسمان را («في السماوات»  -جار و مجرور ال مفعول به!)  -میداند (  توضیحات گزینة  ،7آگاه است).
 )3آسمان («السماوات» جمع ال مفرد!)  -عالم است (  توضیحات گزینة  ،7آگاه است).
گزینه  2درست است.
 )7نازل نکرد («ما» اسم موصول ال حرف نفي!)  -مگر اینکه (ادات استثنایی در عبارت عربی وجود ندارد)  -آن شفاء ( ....ساختار عبارت فارسی با عربی
آن کامالً تفاوت دارد).
 )3نازل ننموده (معادل صحیح برای «نزّل» نیست)  -که برای   ( ....توضیحات گزینة  ،7آن شفا )...
 )4خدایمان (ضمیر اضافی در عبارت عربی وجود ندارد).
گزینه  2درست است.
 )7و کمک به تو (ساختار عبارت فارسی با عربی آن کامالً تفاوت دارد).
 )3میتوانم (معادل صحیح برای «أقدر» که صفت تفضیلی است ،نیست)  -بهتر از (چنین تفضیلی در عبارت عربی وجود ندارد).
 )4تواناییام (  توضیحات گزینة  ،3میتوانم)  -بیشتر از (  توضیحات گزینة  ،3بهتر از).
گزینه  3درست است.
 )7قدر بدان (معادل صحیح برای «اغتنم» نیست)  -طعم شیرین (معادل أدق برای «حالوة» نیست).
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.41
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.43
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.51

 )2شادی (معادل صحیح برای «طراوة» نیست)  -طعم شیرین (  توضیحات گزینة  - )7آن («هما» مثنی ال مفرد!).
 )4قدردان  .....باش (  توضیحات گزینة  ،7قدر بدان)  -بودنت (ضمیر اضافی در عبارت عربی وجود ندارد)  -طعم آن ( ....ساختار عبارت فارسی با
عربی آن تفاوت دارد).
گزینه  2درست است.
آنست که مخفی باشد (ساختار عبارت فارسی برای «أخفاها» که ترکیبی اضافی است ،کامالً تفاوت دارد).ص :پراجرترین عبادات مخفیترین آنهاست.
گزینه  4درست است( .چه بسا گروه اندکی بر گروه بسیاری ،به اذن خدا ،غلبه کرده است).
با توجه به معنی فقط این گزینه با عبارت عربی تناسب دارد.
گزینه  1درست است.
 )2یری (ضمیر اضافه «به تو» در ترجمه لحاظ نشده)  -محلّها (مرجع ضمیر «محل» است که مذکر میباشد).
 )3بذره (مرجع ضمیر «حبة» است که مؤنث میباشد)  -رأی  ....لک (معادل صحیح برای «به تو نشان میدهد» نیست).
 )4بذره (  توضیحات گزینة  - )3سیَری (اوالً« :نشان میدهد» مضارع ال مستقبل ،ثانیاً  :توضیحات گزینة  ،3رأی)  -محلها (  توضیحات
گزینة .)2
گزینه  1درست است.
 )2أن یکون (مرجع فاعل «باشند» «والدین» مثنی است ال مفرد!)  -صدیقان (خبر«کان» منصوب است ال مرفوع!)  -یکونوا (  توضیحات «أن
یکون»).
 )3وجب علی (معادل أدق برای «بر  ...است» نیست)  -أن یکون   ( .....توضیحات گزینة  - )2أبیهم و اُمّهم (معادل صحیح برای «پدر و مادرشان»
نیست).
 )4صدیقان (  توضیحات گزینة  - )2أباهم و أمهم (  توضیحات گزینة .)3
گزینه  1درست است .با توجه به عبارت «أتقدّم أنا  .....فسار نحوه الشجرة».
گزینه  3درست است .با توجه به عبارت« :قال :إذا دعوت شجرة تأتيني!».
گزینه  2درست است .با توجه به معنی و به عبارت آخر« :إن اتّحدتم ال یقدر أحد أن یتغلب علیکم!».
گزینه  2درست است .با توجه به معنی (انسان تنها را فریادرسی در زندگی نیست) و به جمالت آخر عبارت «إن اتّحدتم .».....
گزینه  1درست است .شجرةٌ (ص :شجرةً ،مفعول به).
گزینه  4درست است .مجموعةُ (ص :مجموعةَ ،مفعول به).
گزینه  3درست است.
 )7معتل و أجوف (ص :صحیح).
 )2بزيادة حرفین (ص :بزيادة حرف واحد).
 )4فاعله ضمیر «هو» المستتر (ص :فاعله «الناس»).
گزینه  4درست است.
 )7مزید ثالثي بحرف واحد من باب تفعیل (ص :مزید ثالثي بزيادة حرفین من باب تفعّل).
 )2معتل و أجوف ( .....ص :صحیح).
 )3مبني للمجهول (ص :مبني للمعلوم).
گزینه  2درست است.
 )7مجرور بالکسرة (مجرور بالیاء).
 ...... )3للموصوف رجل (ص .... :للموصوف األولیاء).
 )4مجرور بالکسرة (  توضیحات گزینة .)7
گزینه  1درست است .دعوت (ص :دعَت ،اعالله بالحذف).
گزینه  1درست است .ذاالعلم (ص« :ذوالعلم» نائب فاعل و مرفوع بالواو).
گزینه  4درست است .طاقةٌ (ص :طاقةَ ،اسم الی نفي جنس و مبني علی الفتح).
گزینه  1درست است( .ممکن نیست که صیاد ،آهوی زیبا را بکشد ،وقتی که زیبایی را دوست دارد)
صفت «الجمیل» منصوب بالتّبعية من الظبیّ است .اما در گزینههای دیگر کلمات «مختلفة و النادرة» مجرور ،عاشق :مرفوع ،الذهبيّة :مجرور هستند.
گزینه  4درست است .با توجه به معنی (وقتی نزد ما میآیی قلبهای ما از اطمینان پر میشود)« .عند» اول مفعول فیه للزمان و «عند» دوم مفعول
فیه للمکان است ،اما در دیگر گزینهها فقط یکی از ظرفها آمده نه هر دوی آنها.
گزینه  3درست است .با توجه به معنی (در هر مکان و هر زمانی تو به روی ما واقعاً میخندی)
«تبسماً» مفعول مطلق للتأکید است .اما کلمات :بقاءً ،فکراً ،حقّاً ،جمیعاً ،دائماً در گزینههای دیگر به ترتیب :مفعول مطلق نوعی ،خبر کان ،مفعول به،
حال ،مفعول فیه میباشند.
گزینه  3درست است .با توجه به معنی (خبر نمیدهم به احدی از آنچه کردی ،برای اینکه مردم تعجّب نکنند).
در این گزینه هیچ کلمة منصوبی که «حال»باشد نیامده ،در حالی که کلمات« :مسرعاً ،صائحاً ،تعباً ،و جملة و هو  »....در گزینههای دیگر «حال» هستند.
گزینه  1درست است .با توجه به معنی (قرآن مخاطب قرار نمیدهد  -احدی را  -مگر کسی را که تفکّر میکند) .مستثنی مفرغ است و منصوب به
اعراب مفعول به ،در حالی که در گزینههای دیگر مرفوع است به اعراب فاعل (گزینة  )2یا نائب فاعل (گزینة  3و .)4

فرهنگ و معارف اسالمی
.51

گزینه  3درست است.
تمام مخلوقات این جهان به حق آفریده شده اند و دارای هدف و غایتی مشخص میباشند و پیام آیة شریفة «مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا إِلّا
بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى »...حاکی از آن است  .ص  24دین و زندگی ()2
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گزینه  1درست است.
خدا سرشت ما را با خود آشنا کرده و گرایش به خود را که گرایش به همة خوبیها و زیباییهاست در ما قرار داد .از این رو هرکس در خود مینگرد یا به
تماشای جهان مینشیند خدا را مییابد بنابراین آیة شریفة «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا  »...با ابیات در سؤال تناسب
مفهومی دارد .ص  31دین و زندگی ()2
گزینه  2درست است.
با توجه به آیة شریفة «وَ قَالُوا إِنْ هِیَ إِلّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ» میفرماید :مسلماً غیر از این زندگی دنیا ما ،چیزی در کار نیست ،پیوسته
گروهی از ما میمیریم ،و نسل دیگری جای ما را میگیرد ،و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد .ص  95دین و زندگی ()2
گزینه  4درست است.
آیه شریفة «أَ یَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ» موضوع امکان معاد با توجه به قدرت نامحدود خداوند مفهوم میگردد .ص  71دین و زندگی ()2
گزینه  2درست است.
آیة شریفة «إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَالَئِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْ ضِ قَالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا »...
حاکی از گفتگو فرشتگان مرگ در عالم برزخ با کسانی که به خود ستم کردهاند و هجرت نکردهاند میباشد و آیة «وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ
أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ» در عالم قیامت اتفاق میافتد .ص  75و  67دین و زندگی ()2
گزینه  4درست است.
آیة شریفة «الَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» مبنای این پیام امام خمینی(ره) بود که فرمود :باید مسلمانان ،فضای
سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند .ص  12دین و زندگی ()2
گزینه  3درست است.
آیة شریفة «قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  »...بیانگر این استکه زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند که از نگاه به نامحرم
خودداری کنند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند .ص 739دین و زندگی ()2
گزینه  1درست است.
امام صادق علیه السالم در مورد قوم بنی اسرائیل که مورد لعن پیامبرانشان واقع شدند ،فرمودند :گروهی از اینان در کارهای گناهکاران شرکت نداشتند
اما هنگامی که آنها را مالقات میکردند به روی آنها میخندیدند و با آنان مأنوس میشدند .ص  15دین و زندگی ()2
گزینه  2درست است.
اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر بر او واجب نبوده باید نماز را تمام بخواند و روزهاش را بگیرد .ص 764دین و زندگی ()2
گزینه  4درست است.
با توجه به آیة «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً  »...قرآن میفرماید :برای شما از دین ت شریع کرد آنچه را که به نوح سفارش کرده و نیز آنچه را که
به تو وحی کردیم و آنچه سفارش کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی که دین را بپا دارید و در آن متفرق نشوید بر مشرکین سخت است ،آن چه که آنان
را بدان دعوت میکنی .ص  27دین و زندگی ()3
گزینه  1درست است.
با توجه به آیة شریفة «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» کسی میتواند از تاریکی به نور آید که بهرهمند از ایمان و سیراب از
چشمهسار والیت الهی باشد .ص  45دین و زندگی ()3
گزینه  3درست است.
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) فرمود« :ای جابر ،آنان جانشینان من و امامان بعد از مناند .نخستین آنان علیبن ابیطالب است و سپس بهترتیب:
حسنبن علی ،حسینبن علی ،علیبن الحسین ،محمدبن علی – که در تورات به باقر معروف است -و تو در هنگام پیری او را خواهی دید و هر وقت او را
دیدی ،سالم مرا به او برسان و سپس بقیة ائمه علیهمالسالم را بهترتیب نام بردند .ص  77دین و زندگی ()3
گزینه  2درست است.
شیعه با عمل سبب عالقهمندی مردم جهان به پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان (صلوات اهلل علیهم) می شود و شیعة بدون عمل دوری مردم به آن بزرگواران
را در پی دارد ،این خود گناه بزرگی محسوب میگردد .از این رو امام صادق علیهالسالم میفرماید« :کونوا لنا زیناً و التکونوا علینا شیناً»
ص  63دین و زندگی ()3
گزینه  4درست است.
در زمان امام سجاد علیه السالم در کنار گسترش معارف به تجدید بنای سازمان تشیع پرداخته شد .و در دوره امامت امام کاظم علیهالسالم شدت اختناق
به قدری بود که ایشان بهصورت مخفیانه و در قالب تقیه مبارزاتش را ادامه میداد .ص  1 4و  1 5دین و زندگی ()3
گزینه  3درست است.
دو سخن گوهربار رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم که فرمودند« :خوشا به حال کسی که به حضور قائم (عج) برسد در حالی که پیش از
قیام او نیز پیرو او باشد» و «هرکس که دوست دارد خدا را در حال ایما ن کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند» ،بهترتیب مربوط به پیروی از
امام عصر (عج) و تقویت معرفت ،ایمان و محبت به امام است .ص  723و  724دین و زندگی ()3
گزینه  1درست است.
حضرت علیعلیهالسالم به مالک اشتر میفرماید :ای مالک ،اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا خودبزرگبینی شدی به بزرگی حکومت خداوند که
برتر از توست بنگر .این کار تو را از آن سرکشی نجات میدهد ،و عقلت را به جایگاه اصلی باز میگرداند .ص  747دین و زندگی ()3
گزینه  3درست است.
ابتداییترین زمینة شکلگیری نهاد خانواده نیاز جنسی مرد و زن اس ت و بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این نیاز ،هرکدام از مرد و زن به یک آرامش
روانی میرسند .ص  716دین و زندگی ()3
گزینه  2درست است.
در پیمان ازدواج اذن پدر برای ازدواج دختر از شرط اصلی می باشد و پرداخت نفقه برعهدة شوهر است و شرط آن نیازمند بودن زن نیست بلکه انجام
وظایف همسری است .اگر زن ثروتمند هم باشد ،باز هم تکلیف برعهدة مرد است .ص  756و  755دین و زندگی ()3
گزینه  1درست است.
یکی از راه های بسیار مؤثر برای تقویت عبودیت و اخالص ،توجه به یاد معاد و روز حساب است .کیست که پیوسته به یاد معاد و زیباییهای بهشت و
عذابهای جهنم باشد اما خود را برای آن آماده نکند .ص  37دینی پیشدانشگاهی
گزینه  4درست است.
عبارت قرآنی «لِتَجْرِیَ الْفُلْکُ فِیهِ بِأَمْرِهِ» ناظر بر قضای الهی و آیة «إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوالَ» بیانگر تقدیر الهی میباشد.
ص  42و  43دینی پیشدانشگاهی
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گزینه  2درست است.
یکی از جلوههای توفیق الهی ،نصرت و هدایت الهی بهدنبال تالش و مجاهدت است .در حقیقت ،انسان حق گرا ،خود را با نظام حاکم بر جهان که نظامی
حق است هماهنگ کرده و در نتیجه نظام خلقت به او کمک میکند و یک قدمش به اندازة دهها قدم نتیجه میدهد .ص  6دینی پیشدانشگاهی
گزینه  3درست است.
گناه آلودگی است و توبه ،پاک شدن از آلودگیهاست .توبه گناهان را از قلب خارج میکند و آن را شستوشو میدهد ،این عمل را «پیرایش» یا «تخلیه»
میگویند ،بههمین دلیل است که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم میفرماید« :التائب من الذّنب کمن ال ذنب له» ص  7دینی پیشدانشگاهی
گزینه  1درست است.
نبیّ اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم آمد تا آداب جاهلی را نابود کند و مردم را به سوی زندگی مبتنی بر تفکر و علم سوق دهد .اولین آیاتی که بر
رسول خدا (ص) نازل شد و آغازگر رسالت وی بود ،دربارة دانش و آموختن بود .رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نه تنها همه را دعوت به علمآموزی
کرد ،بلکه فرمود« :طلب علم بر هر مرد و زن واجب است» و آیة شریفة« :قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ الَ یَعْلَمُونَ» حاکی از آن است.
ص  67دینی پیشدانشگاهی
گزینه  4درست است.
ملتی که به توانایی خود ایمان و باور دارد و عبارت «ما میتوانیم» را ،نه صرفاً در لفظ که در عمل بیان میکند ،قلعه های افتخار را به سرعت فتح خواهد
کرد .ص  54دینی پیشدانشگاهی
گزینه  3درست است.
اگر ورزش و بازیهای ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بیبند و باری دنیای کنونی ضرورت یابد ،فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است
و شرطبندی در بازیها و ورزشهای معمولی ،حرام است .ص  1 6دینی پیشدانشگاهی

زبان انگلیسی
بخش اول :گرامر و لغت
 .76گزینه  3درست است.
در این جمله بعد از فاعل یک عبارت کوتاه شده از شبه جمله وصفی ) (who were shouting or who shoutوجود دارد که جمله دوم را کامل
میکند که کوتاه شده آنها بهصورت  shoutingاست اگر جمله مجهول باشد  shoutedدرست میباشد.
 .77گزینه  1درست است.
بعد از ترکیب
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صفت
قید

 so +میتوان با حرف ربط  thatجمله دیگری افزود و بعد از  suchاسم همراه با صفت بهکار میرود .مثل:
These shoes are so small that I can’t wear them.

«این کفشها بهقدری کوچکاند که من نمیتوانم آنها را بپوشم».
گزینه  2درست است.
بعد از ترکیب  + enoughصفت باید مصدر با  toبهکار ببریم.
گزینه  4درست است.
ساختار قسمت سوم فعل  + might + have +فاعل بیانگر عملی است که ممکن است در گذشته صورت گرفته باشد ولی معلوم نیست که صورت گرفته
یا نه .در این جمله گوینده از انجام گرفتن عمل مطمئن نمیباشد.
گزینه  2درست است.
من شما را دم در تآتر میبینم.
 )4مقصد
 )3مُبلّغ
 )2درِ ورودی
 )7شبکه
گزینه  4درست است.
ما از یک اتوبوس به اتوبوس دیگر منتقل شدیم تا زودتر برسیم.
 )4منتقل کردن
 )3امتداد دادن
 )2پائین آوردن
 )7پرتاب کردن
گزینه  3درست است.
سرانجام مرگ به گرفتاریهای او خاتمه داد.
 )4حواس پرتی
 )3گرفتاری
 )2طراحی
 )7افزایش
گزینه  3درست است.
کامپیوترهای جدید اغلب در چند سال اول استفادهشان با خسارت مواجه میشوند.
 )4محاسبه کردن
 )3مواجه شدن
 )2زنده ماندن
 )7رها کردن
گزینه  1درست است.
من راجع به آن موضوع کامالً با شما موافقم.
 )4مخصوص ،ویژه
 )3معمولی ،عادی
 )2مراقب ،مواظب
 )7کامالً
گزینه  1درست است.
من پول را به قصد اینکه روز بعد پس بدهم قرض گرفتم.
 )4ارائه
 )3افکندن ،انداختن
 )2ارتباط
 )7قصد ،نیّت
گزینه  3درست است.
آیا مشاهده کردهاید که قیمتها پنج درصد کمتر از مقدار پیشبینی شده میباشد؟
 )4جلوگیری کردن
 )3پیشبینی کردن
 )2محافظت کردن
 )7آماده کردن
گزینه  2درست است.
اگر کار کردن را تا بعدازظهر ادامه دهیم ،با حقوق دولتی میتوانیم نسبتاً راحت زندگی کنیم.
 )4به شدت
 )3قبالً
 )2به راحتی
 )7از نظر ذهنی
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بخش دوم :کلوز تست
 .88گزینه  1درست است.
تصاویری که توسط کاوشگرهای فضائی گرفته شده نشان میدهد که هردو کُره ماه دارای شکلهای نامنظم و تیره با سطوح بسیار سخت حفرهای میباشند.
مفهوم جمله نشان میدهد که فعل آن را باید به صورت مجهول آورده در اینجا کوتاه شدة وجه وصفی نیاز است.
 .89گزینه  2درست است.
ترجمه در ( )66آمده است.
 )4موشک
 )3مرحله ،دوره
 )2سفینه کاوشگر
 )7روبات
 .91گزینه  4درست است.
ترجمه داده شد.
 )4بهشدت ،سخت
 )3بهطور محکم و استوار
 )2به نرمی
 )7اکثراً
 .91گزینه  2درست است.
 Phobosیکی از سیارههای مریخ که دارای قطر متوسط بیست و دو کیلومتر و  Deimosسیاره دیگر حتی کوچکتر از فوبوس میباشد.
 )4دور
 )3بیقرار
 )2متوسط
 )7مثبت
 .92گزینه  4درست است.
با اندازة قطری در حدود چهارده کیلومتر.
 )4اندازهگیری نمودن
 )3بیان کردن
 )2تأکید نمودن
 )7ارزیابی کردن
.93

.94

.95

.96

.97

.98

.99
.111

بخش سوم :درک مطلب
گزینه  1درست است.
متن در اصل راجع به  .....................میباشد.
 )2بهترین روشها برای برگزاری جشن در کره
 )7چوسوک چیست و چگونه آن را جشن میگیرند
 )4راه و رسمهایی که جشن چوسوک تغییر کرده است.
 )3معروفترین جشن کره
گزینه  2درست است.
چرا دولت به همه مردم یک تعطیلی کاری قبل و بعد از چوسوک میدهد؟
 )7چون مدت سه روز جشن دارند
 )2برای رفتن به زادگاهشان و سپس بازگشت به محل زندگی خود
 )3چون کارکنان دولت خواستار کار در روز تعطیلی میباشند
 )4برای ادای احترام به افراد خانوادههای فوت شده
گزینه  4درست است.
کدامیک از جمالت زیر درباره جشن چوسوک درست نمیباشد؟
 )2درست کردن کیکهای برنجی به شکل ماه
 )7ملبس شدن به لباسهای زیبا
 )4احوالپرسی خانواده با گفتن «چوسوک!»
 )3بیرون رفتن از خانه در زیر نور ماه
گزینه  4درست است.
بر طبق متن چوسوک کرهایها را  .....................به گذشته ارتباط میدهد.
 )7با داشتن سنتها و جشنهایی که از مدتها قبل ادامه دارد
 )2با خوردن غذاهای سنتی
 )3بهخاطر آوردن اعضاء خانوادههایی که فوت کردهاند
 )4هر سه مورد
گزینه  4درست است.
در متن تأکید شده است که دریای مدیترانه . ....................
 )7چیز جالبی ندارد که توریستها را جذب کند
 )2مشهورترین سطح دریائی را در دنیا دارد
 )3به قدری آلوده میباشد که هیچ توریستی نمیخواهد از سواحل آن دیدن کند
 )4نه فقط معروفترین جاست بلکه آلودهترین مکان برای برگزاری تعطیالت میباشد
گزینه  3درست است.
طبق متن ،آلودگی نتیجه .....................
 )7سمّی است که شهرها بر روی ساحل ریختهاند.
 )2آب کثیفی است که بدون تصفیه شدن به دریا فرستاده شده است.
 )3سمّ ،نفت و آب کثیفی است که در آب ریخته میشود.
 )4نفتی است که از کشتیها رها شده و بر روی آبها شناور مانده است.
گزینه  2درست است.
لغت  attitudeدر اواخر متن از نظر معنی به  ......................نزدیک است.
 )4مقدار
 )3صورت حساب
 )2جنبه ،نظر
 )7لهجه
گزینه  3درست است.
گفته شده مسئله آلودگی ،زندگانی  ......................به خطر میاندازد.
 )2دریا نه مردم اطراف آن را
 )7فقط  1میلیون توریست را
 )4بازدیدکنندگانی را که همه ساله از آن دیدن میکنند را
 )3هم دریا و هم مردم اطراف آن را
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ریاضیات
 .111گزینه  2درست است.

a1,a1q,a1q2 ,a1q3

فرض :دنباله هندسی با چهار جمله:

a  a q3  13 
1  q3
13
1 1
a (1  q3 )  13
 1



q(1  q) 4
a1q  a1q2  4 a1q(1  q)  4
در نتیجه:

13
 4  4q  4q2  13q
4



) (1  q) (1  q  q2
)q (1  q

بنابراین:

17  289  64 17  15

8
8

4q2  17q  4   q 

در نتیجه:

32

q  8  4

q  2  1

8 4
  4مقدار بزرگتر q
 .112گزینه  4درست است.

6x
 x 2  5x  6 
x

log(4  x)  log(6  x)  log x  4  x 

در نتیجه  x  2, 3است پس    3خواهیم داشت  3  5  32میدانیم لگارتیم  32در پایه  2برابر عدد  9است.
 .113گزینه  4درست است.

sin A sin B
2 sin B
3



 sin B 
در مثلث  ABCداریم:
a
b
8
2
2 6

پس  12 یا

 ، B̂  6در نتیجه  Ĉ  18 165  15یا

 Ĉ  18 1 5  75است.

 .114گزینه  2درست است.


میدانیم  tan(  )  cot پس  cot   3عبارت مفروض را خالصه میکنیم.
2

3
) 
sin   sin 
2 sin 
2
2



cos(3  )  sin(  )  cos   sin  sin   cos 
1 co t 

(sin(  )  cos

2
1
پس حاصل برابر  
1 3
2
 .115گزینه  1درست است.



ریشههای حقیقی معادله  log x  xطول نقطه تالقی منحنی  y  log xبا نیمساز ربع چهارم است .با توجه به شکل معادله مفروض  7جواب
حقیقی دارد.
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 .116گزینه  4درست است.

3

x

)  x   3 cos(12
2

M
 M
y

2

3
(sin

12
)

y  2  3 3

2
3
3 3
 ( , 2 میباشد.
پس نقطه مطلوب به مختصات )
2
2

 .117گزینه  4درست است.

19
1
3
5
7
2n 1
؛ لذا جمله دهم برابر با
در دنباله مفروض داریم
,
,
,
,...  a n 
1
2
3
4
1 25
2 1 2 1 2 1 2 1
2n  1
 .118گزینه  1درست است.
 x 2 و

در تابع مفروض داریم
میباشد.



2(1 )  1
2 1
1

است.

 2  x دو نامساوی  x  2و  x  2عضو مشترک ندارند ،یعنی دامنه تهی است ،در نتیجه برد تابع 

 .119گزینه  3درست است.
در دنباله هندسی  a  4bو در دنباله حسابی داریم  4  b 1  2aپس خواهیم داشت:
2

(a2  4b, b  2a  3)  a2  8a  12  a  6, 2

 .111گزینه  4درست است.
x  3 x  2x  x  8  x  2x  4x  8 
2

3

3

2

x2 (x  2)  4(x  2)   (x  2)2 (x  2) 

چون  (x  2)2غیرمنفی است ،پس  x  2 یا  x  2پس بازه مطلوب بهصورت } (2,  )  {2میباشد.
 .111گزینه  3درست است.

اگر  [x] باشد آنگاه  x 1

عبارت زیر رادیکالها مجذور کامل است.

(x  x )2  (1  x )2  x  x  1 x  x  x  1 x  1 x
 .112گزینه  3درست است.
با توجه به فرض ،داریم 2  x  2  3  4  x2  7  4 3  4  x2  13 / 8 :؛ پس تابع ]  [x2در نقاط  5, 6, 7,...,13ناپیوسته است.
پس تعداد نقاط ناپیوسته  9میباشد.
 .113گزینه  2درست است.

3n  2n
2

میدانیم  3
n2  5
 .114گزینه  4درست است.
همواره داریم



3  [3 ] 3  3


6 1
5

 limپس خواهیم داشت

n 

3

lim f (a n )  lim f (x) 
x 3

n 

3

 x2  x 3  x 3  x2  x 3  x  x2  x 3  x پس کمترین مقدار تابع صفر است.

 .115گزینه  1درست است.

x 3  x 3  x2
3

3

3

 x x 3  x2  x 3  x2 )2

3

lim (x  x2  x 3 )  lim (x  x 3  x 2 )  lim

x   x2

1
1

111 3

x  



x 

x2
1 3
1
]  (1  )2
x
x

 lim

x   2

x [(1  3 1 

 .116گزینه  4درست است.

8
8  2 P
1 8 P
جمله عمومی بسط بهصورت
)    (2x ) ( 3به ازای  P  2جمله فاقد  xاست .مقدار آن برابر است با   (4)  28  4  112
2 
P
x2
 .117گزینه  2درست است.
2x2  mx  2  x2  x  2  x2  (m 1)x  4 
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کافی است که سه جمله درجه دوم حاصل فاقد ریشه باشد.
(m 1)  16  4  m 1  4
2

پس  3  m  5است.

   (m 1) 16 
2

 .118گزینه  1درست است.
با فرض  x2  2x  2  yمعادله مفروض خالصه میشود.

1
1
3


y y3 2
y3y 3
  y2  3 y  2   y  1, 2
y(y  3) 2
 x2  2x  4   x  1, 3,1 5 ,1 5یا

مجموع مربعات ریشهها برابر است با 1 9  6  6  22

x2  2x  3 

 .119گزینه  1درست است.

طول نقطه تماس را  فرض کنیم ،شیب خط مماس برابر مشتق تابع به ازای  x  است.

3  1
7
) , y 
 2
(x  2)2
شیب خط مماس  AMچنین است:

در نتیجه   9

A(2, 5) , M(,

3  1
5
7
2  11
7
 2



 2  11  7
2
2
 2
)(  2
)(  2
(  2)2

 .121گزینه  2درست است.
اولین شرط مشتقپذیری ،پیوسته بودن است .ثانیاً مشتق چپ و مشتق راست برابر باشند.

lim f (x)  a  b , lim f (x)  2  a  b  2

x 1

x 1

3ax2  b

f (x)   4
 (3a  b  4 , a  b  2)  a  b  1

 4x  3
 .121گزینه  3درست است.
نمودار دو تابع  2xو  x 1را رسم کرده در بازه ماکسیمم مقدار این دو تابع را انتخاب میکنیم تا نمودار ) f(xبهدست آید ،با توجه به شکل
مینیمم تابع  fدر نقطه Aاست.

 y  2x
1
A
 x  1  2x  x  
y

x

1
3

2
در نتیجه
3

y

 .122گزینه  3درست است.

شرط مماس بر محور  xها مقدار  yو  yدر نقطه تماس برابر صفر است.
 x 3  x(3 x2 )  54   x  3 , m  27

معادله

y  x 3  mx  54 
y  3 x  m 
2

 x 3  27x  54 ریشه مضاعف  x  3دارد با تقسیم  (x  3)2ریشه ساده تعیین میشود.
x 3  27x  54  (x2  6x  9)(x  6)  x  6
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 .123گزینه  3درست است.
با فرض  cos1 x  tخواهیم داشت:

x  cos t  x  cos2 t
2
2



1
2



t
sin t 1  cos t
2

 lim
t

t
1  cos t
4

lim

t 

 .124گزینه  4درست است.
مشتق دوم تابع برابر صفر است
 x2  4x  2  , e x 

y  (2x  x2 )e x


x

y  (x  4x  2)e
2

پس x  2  2

 .125گزینه  3درست است.
مفهوم  را مینویسیم.

S  22  32  42  52  62  ....  982  992
)S  (5  9  13  17  ....  197

هر دو جمله متوالی اتحاد مزدوج است.
جمالت حاصل دنباله حسابی با قدر نسبت  4میباشد.

l  a  (n  1)d  197  5  4n  4  n  49
n
49
(a  l)  S   (5  197)  49 1 1  4949
2
2

S

 .126گزینه  4درست است.
مجموع باال برابر مجموع مساحت مستطیل در بازهها با ارتفاع بیشتر است.

1 36 49 64 81 1
33
66
  [    مجموع باال
]

5 25 25 25 25 25
5  25 25
پس مجموع باال برابر با  2/ 64است.

 .127گزینه  3درست است.
اگر ضلع مربع  xباشد ،در مثلث قائمالزاویه  MNBداریم:
ˆ 6 
AM  x  BM  1 x , MN  x , B
پس خواهیم داشت:

3
(1  x)  2x  3  3 x
2
3
x
 3 (2  3 )  x  2 3  3
2 3
x

 .128گزینه  1درست است.

DA 2
2
  AD  AB
DB 3
5
بنا به فرض داریم:
EA 3
3
  AE  AC
EC 5
8
دو مثلث  ADEو  ABCدر زاویه  Aمشترک هستند ،پس نسبت مساحتها برابر نسبت حاصلضرب دو ضلع آن زاویه است.

S AD  AE  sin A 2 3 3

  
 /15
S AB  AC  sin A 5 8 2

که بهصورت درصد  79میباشد.
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 .129گزینه  3درست است.
ضلع  BC  8با معلوم بودن مساحت  S  16ارتفاع  AHمحاسبه میشود.

1
16  AH  8  AH  4
2
پس  AC  16  25  41و AB  9  16  5

b2  c2  a2 25  41  64
1
41



بنا بر دستور کسینوسها داریم:
2bc
2
5
1 41
5 41
 .131گزینه  4درست است.
مساحت مثلث  ABCبرابر مجموع مساحتهای دو مثلث MACو  MBCاست .در مثلث  ABCارتفاع  AHقاعده را به دو قسمت مساوی تقسیم
میکند.
cos A 

5
25 11
11
AH2  32  ( )2  9    AH 
2
4
4
2

11
5 11
 5  h1  h2 
2
6

پس خواهیم داشت:

3h1  3h2 

 .131گزینه  4درست است.

1
45 1
سطح تمام کره است .پس سطح قاچ (4 62 )  18
سطح قاچ کروی برابر 
8
36
8
به شعاع  7واحد یعنی S  18  36  54

سطح کل قاچ برابر سطح قاچ بعالوه مساحت دو نیمدایره

 .132گزینه  4درست است.

1
1
)x2  (e2t  e2t  2) , y2  (e2t  e2t  2
4
4
پیداست که  x2  y2  1پس مکان  Mیک هذلولی است.
 .133گزینه  1درست است.
هر مقدار از زاویه داخلی کم شود همان مقدار به زاویه خارجی اضافه میشود .مجموع زاویهها خارجی هر  nضلعی منتظم  4قائمه یا  36درجه است
پس داریم:

36
36

4
n
n3
1
1
1
3
1




 n(n  3)  15 18
n n3 9
n(n  3) 9

پس n 15

 .134گزینه  2درست است.
در مثلث قائمالزاویه  OOBداریم:
)OB  64 16  4 3  AB  4 3  4  4( 3 1

 .135گزینه  3درست است.
از تساوی دو مثلث  ADBو  ADCنتیجه میشود که امتداد  ADعمود بر ضلع  BCاست.

AH  AD  DH  2  3
1
در نتیجه مساحت مطلوب 2(2  3 )  2  3 :
2
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 .136گزینه  1درست است.
قطعه مماس واسطه هندسی بین دو قطعه از قاطع است.
4(4  a)  36  a  5

x2  3(a  3)  3(8)  x  2 6

 .137گزینه  2درست است.
از نقطه Oصفحهای موازی صفحه  Pرسم میکنیم تا خط  dرا در نقطه  Mقطع کند  OMجواب است .امکان دارد صفحه مفروض خط  dرا قطع نکند.
پس  d || Pباشد.
 .138گزینه  1درست است.
مساحت متوازیاالضالع برابر  a  bاست.

a : 2 1 1
 a  b  i  3 j  k  a  b  1 9  1
b : 1 1 2
پس حجم متوازیاالضالع  11است.
 .139گزینه  4درست است.
 n  12i  6 j  6k

)A(1, 2, ) , B(3, 4, 2)  AB  (2, 6, 2
)U  (2, 3, 1

بردار عمود بر صفحه با خالصه کردن به مؤلفههای ) (2, 1,1میباشد .صفحه از نقطه مفروض گذشته است .معادله چنین است.

2(x  3)  (y  4)  (z  2)   2x  y  z  4
به ازای  x  y مقدار  z  4است.
 .141گزینه  2درست است.
معادالت استاندارد دایرهها را مینویسیم

5
9
5
3
(x  1)2  (y  )2   O(1, ), R1 
2
4
2
2
3 2
3
5
2 25
(x  )  (y  2)   O( , 2), R 2 
2
4
2
2
فاصله مرکزهای دو دایره محاسبه شود.

25 81 1
  1 6  OO  R1  R 2
2 4 2

OO 

در نتیجه دو دایره برون هم هستند.
 .141گزینه  3درست است.
)(y  2)  3(x  2
2

معادله سهمی را بهصورت استاندارد مینویسیم

رأس سهمی ) S(2, 2و سهمی به طرف  xهای منفی باز میشود،

3 11
3
فاصله رأس تا خط هادی است .معادله خط هادی 
4 4
4

 x  2 است.

 .142گزینه  4درست است.
ماتریس  A t .Aچنین است.

4 6 2 
2

3 2 2 3 1   6 13 5   A t .A  4(1)  6(2)  2(4) 


  2 1 
 2 5 2 
1  1 


 .143گزینه  2درست است.
1

1

میدانیم اگر  B.A.C  Dباشد آنگاه  A  B .D.Cپس وارون دو ماتریس مفروض را تعیین کرده و در حاصلضرب قرار میدهیم.

6  1 2 1  24 42

8   3 5  2  34 6 


 1 2 1  6
1  1 3   3
A 
.
 1


 
2  2 4   1 2
 3 5  2  1
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 12 21
A
پس 
 17 3 
 .144گزینه  3درست است.
چون واریانس صفر است پس تمام دادهها برابر  79میباشد

)(x  x

2

i

1
n

2 

2 ( /14)2  (2/ 86)2 8/ 5716
2 15  18 318

 15/14  2 

21
21
21
21

x

پس مقدار واریانس برابر  / 4 8میباشد.
 .145گزینه  3درست است.

8
فراوانی مطلق دسته هشتم برابر است با  67  59  8پس زاویه مطلوب بهصورت  36  36
8
 .146گزینه  4درست است.

درجه است.

})(A  B) (B  A)  {(a, b)  a  (A B), b  (A B

چون مجموعه } A B  {4, 5, 7پس مجموعه مطلوب دارای  5عضو است.
 .147گزینه  4درست است.

[(A B) (A B)] B  [A (B B)] B  [A] B  B  A

 .148گزینه  2درست است.

6! 1
 6نفر بهصورت ! 1طریق میتوانند دور یک میز بنشینند .حالت مساعد که دو فرد مقابل هم بنشینند بهصورت ! 7است پس 
7! 7
 .149گزینه  4درست است.

P

از احتمال متمم استفاده میکنیمA .پیشامد اینکه تاریخ تولد هیچ دو نفر از آنان در یک ماه نباشد.

12 11 1 9 8 7
385
385 1343
     
 P(A)  1 

12 12 12 12 12 12 1728
1728 1728

P(A) 

 .151گزینه  3درست است.
2P  P  6  P  6
بدون رأس  fبا  9رأس دیگر دو دور با طول  9بهصورتهای
 abcdeaو  acedbaوجوددارد .پس کالً 6  2  12
دور با طول  9موجود است.

 .151گزینه  2درست است.
طرفین تساوی بر  23بخشپذیر است.

15r  4S  1  r  1 , S  4
پس خواهیم داشت  r  4K 1و  S  15K  4در نتیجه  r  S  11K  3بزرگترین عدد منفی به ازای  K  1برابر  -6میباشد.
 .152گزینه  2درست است.

 8  3  1 1 
 اگر  x1  4باشد یعنی  x1  y1  5خواهیم داشت
تعداد کلیه جوابهای غیرمنفی و صحیح برابر است با      45
 8   8
 3  3  1  5 
 بههمین ترتیب برای دو متغیر دیگر و دو
 y1  x2  x3  3که تعداد جوابهای صحیح و نامنفی آن برابر است با      1
 3  3
جواب تواماً با هم بیشتر از  4ممکن نیست پس تعداد جوابها 45  (1 1 1 )  15
 .153گزینه  3درست است.
 9یا ab c  5  9 11 K  c 

اگر

 c باشد الزاماً  ab  99یعنی عدد بهصورت

 99میباشد.

اگر  c  5باشد عدد  ab 5بر  5و  77بخشپذیر است.

a  b  4 ,13
a  b  4 ,13

 a  9, b  4
b  5  a  ,11 b  a  6, 5

عدد دوم بهصورت  94 5میباشد پس  2جواب دارد.
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 .154گزینه  1درست است.
در همهنشتی به پیمانه  75داریم:

13  169  2
2

1312  (2)6  64  7  1318  56  1
136  (2)3  8
پس باقیمانده تقسیم عدد  7میباشد.
 .155گزینه  1درست است.
در دستور احتمال کل داریم:

) P(B ) P(A | B
i

احتمال عدم پرداخت هزینه  1  / 7  / 3میباشد پس خواهیم داشت

1

Bi ) 

P(A

P(A) 

P  ( / 3  / 4)  ( / 7  /9)  / 75

فیزیک
 .156گزینه  4درست است.
عدسی واگرا تصویر مجازی ایجاد میکند و اگر با این جابهجایی ،بزرگنمایی بیشتر شده ،پس جسم به عدسی نزدیک شده است.

1
1


| q | P
q   P1
  1تصویر مجازی است | q |  1 6 1
6
m



P
| q | 1 P
q   1 P
2
2
2
2
4
4



1 6 1
 5 1
P  P  f
 P  f
P1  5f
1 1 1  1 1
 1
  


P q f
1  4 1
 3  1 P2  3f
 P2 P2 f
 P2 f
 P2  P1  2f  16cm  2f  f  8cm   / 8m
1
1
 D  (
)d  12/ 5d
f
/ 8

D

 .157گزینه  3درست است.
وقتی جسم در فاصلة خیلی دور از عدسی همگرا قرار دارد ،تصویر حقیقی جسم در سمت دیگر عدسی روی کانون تشکیل میگردد .اگر جسم به تدریج
از فاصله خیلی دور تا فاصلة )  (2fبه عدسی نزدیک شود ،تصویر حقیقی آن در سمت دیگر عدسی ،از کانون تا فاصلة )  (2fاز عدسی دور میشود ولی
فاصلة جسم و عدسی در این انتقال رفته رفته کمتر میشود بطوری که وقتی جسم در فاصلة )  (2fاز عدسی قرار میگیرد ،فاصلة جسم از تصویر
حقیقی آن به حداقل مقدار در مقایسه با سایر نقاط میرسد.
 .158گزینه  2درست است.
تصویر حقیقی است
||q
q
2
 2 | q | 24 cm 
 q  24 cm
P
12
1 1 1
1
1
1
3
1
  

 

P q f
12 24
f
24
f

 f  8 cm

 .159گزینه  4درست است.
1
5
P2  P1  P1  P1
4
4
5
5
P1V2
V2
P2 V2 P1V1
P1V1
V
4



4
 1
T2
T1
273  147 273  127
42
4
168
84
V1 
V1
2
1

V2  168V1  V2 

84
16
V1  V1  
V1
1
1
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 .161گزینه  4درست است.
گرمای انتقال یافته با سطح مقطع میله و اختالف دمای دو انتهای آن متناسب است .پس کاهش این دو کمیت سبب کاهش شارش گرما میشود.
 .161گزینه  2درست است.
گرمای داده شده به فلز را حساب میکنیم.

Q  Pt  2  2  4
J
  5 3  2 C
Q  mc  4
)  5c (2
J
kg.K

cc4

1

4

 .162گزینه  1درست است.

) g(3h)  P  2(gh  P
 3gh  P  2gh  2P  gh  P
1 h  1 5  h  1 m

1

 .163گزینه  3درست است.
اختالف سطح مقطع ،تأثیری در حل این سوال ندارد.

)1g(13  5)   2 g(5)  1(18)  2 (5
2 18
  3/ 6
1 5



 .164گزینه  3درست است.

اگر نمودار (  ) P  Vی این فرایندها را رسم کنیم ،مساحت سطح زیر نمودار ،در فرایند بیدررو ،بیشتر خواهد شد.

 .165گزینه  1درست است.

PV
چون دستگاه ،گاز کامل و  Pb Vb  Pa Vaاست ،طبق روابط
nR
فرایند  ، abکاهش یافته است ،ولی محاسبه نشان میدهد که میزان کاهش انرژی درونی گاز در این فرایند ،کمتر ازمقدار کاری است که گاز روی
محیط انجام داده است ،پس گاز از محیط گرما دریافت کرده است.

 T و  ، U  nCv Tنتیجه میگیریم که دمای گاز و انرژی درونی آن در

3
3
3
Uab  nCv T  n  R(Tb  Ta )  (Pb Vb  Pa Va )  (6  8 )J  3 J
2
2
2
اگر نقطه تقاطع دو پاره خطی که از  aو  bبه ترتیب بر محور حجم و محور فشار عمود شدهاند را  Cبنامیم ،خواهیم داشت؛

J  Sabc
 Qab 

  (11 5 6 1 3 J  Sabc )  6مساحت سطح محصور بین نمودار و محور حجم | Wab |
J  Sabc

J  Sabc )  Qab  Qab  3

J  (6

Uab  Wab  Qab  3

 .166گزینه  4درست است.
فرایند  caبیدررو است ،پس کار انجام شده روی گاز ،برابر با تغییر انرژی درونی گازاست .پس:

)

3

6 1 4 3 1
J

W3

3

5
) W  U  (Pa Va  Pc Vc
2
5
Pa Va  Pb Vb  W  (1 5 3 1
2
5
5
 W  (3  18 )  (12 )  3
2
2

 .167گزینه  2درست است.

6
از  9خازن 3 ،خازن با هم متوالی است که ظرفیت خازن معادل آنها  C  F  2Fمیشود و دو خازن دیگر نیز با هم متوالی میباشند که
3
6
ظرفیت خازن معادل آنها  C  F  3Fاست و دو خازن با ظرفیتهای  Cو  Cبا هم موازی هستند که  CT  C  C  5Fخواهد
2
شد.
 .168گزینه  1درست است.
اختالف پتانسیل دو سر هر خازن

 3ولت است که با این اتصال جدید ،خازنها با هم متوالی میشوند و ولتاژ دو سر مجموعه  6ولت خواهد شد.
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 .169گزینه  4درست است.
چون اندازة میدان الکتریکی برآیند حاصل از بارهای الکتریکی  q1و  q2در نقطة  Pصفر است بنابراین هر بار الکتریکی در آنجا قرار گیرد ،برایند
نیروهای الکتریکی وارد بر آن صفر خواهد شد.
 .171گزینه  1درست است.

I3

اگر شدت جریانها را مطابق شکل ،فرض کنیم،
در حلقة سمت چپ میتوان نوشت:

I1
 6 V

I2
3

3

6

 6 V

  3I1  6I2   6  3I1  6I2   2  I1  2I2 
و در حلقة سمت راست میتوان نوشت:

  6I2  3I3   6  6I2  3I3   2  2I2  I3 

اگر در این معادله به جای  I1  I2 ، I3قرار دهیم ،خواهیم داشت:

2  2I2  I1  I2   2  3I2  I1 

2  I1  2I2 

 4  5I2   I2  / 8A
2  3I2  I1 
 .171گزینه  4درست است.
شدت جریان مدار را حساب میکنیم.

 
24
I 1 2 
A  3A
R  r1  r2 3  4  1
V1  1  Ir1  12  3(4) 

 .172گزینه  1درست است.

V12



R1
) (2V2
R
1
4
1


 2 
R1
R 2 R1
R1 4

V22
R2

V22



R2

P2  P1 

V1  2V2 

 .173گزینه  2درست است.
باید نیرویی که از طرف میدان الکتریکی بر الکترون وارد می شود ،در خالف جهت نیرویی باشد که از طرف میدان مغناطیسی بر الکترون وارد میشود و
این شرایط در گزینه  2برقرار است.
 .174گزینه  1درست است.
F
sin 45
 2 
 2
F1 sin 3


F1  BqV sin 3


F2  BqV sin 45

 .175گزینه  1درست است.

1
با توجه به رابطة  ، U  LI2زمان نقشی در این انرژی ندارد.
2
 .176گزینه  2درست است.
5
2   2 V
/ 25

/



1 / 4
1
/ 25

/




 1
t



  N

 .177گزینه  3درست است.

dV
 3i  4 j
dt

a

شتاب پیوسته ثابت است و مقدار آن از رابطة زیر بدست میآید.

m
s2

06

forum.konkur.in

5

m
s2

a  32  (4)2

www.konkur.in
گروه علوم ریاضی و فنی (پیش)
 .178گزینه  2درست است.
جابهجایی ،مساحت سطح زیر نمودار سرعت ـ زمان است .این دو جابهجایی را حساب میکنیم.

6  12
)5  (1 5)12  45  6  1 5  x1  1 5m
2
(2 1 ) 12
 x2 در  1ثانیة دوم
 6  x2  6 m
2
V1 x1 1 5 7



V2 x2 6
4

(  x1 در  1ثانیة اول

 .179گزینه  3درست است.
V sin 2
8
8 
g

sin 2
 sin 2  1    45
1

2

1
2m2 m
 .181گزینه  2درست است.
مبداء مکان را نقطهای میگیریم که در لحظة



8
2

R

V2 sin2 
H

2g

 ، t متحرک  Aدر آن نقطه قرار دارد.

V A 

V 2 m
m


2
a A 
2
t 1 s
s2

x 
 A
1
x A  at 2  V t  x  x A  t 2
2
m

V B  2 s

V 2 m
m


 2
a B 
2
t
1 s
s2

 x  48m
 B

1
x B  at 2  V t  x  x B   t 2  2 t  48
2

لحظة رسیدن دو متحرک به هم ،باید  x A  x Bباشد .پس:

t   t  2 t  48  2t  2 t  48 
2

سطح زیر نمودار سرعت ـ زمان متحرک  Bرا در

2

2

 t2  1 t  24   t  12s

 t تا  t  12sحساب میکنیم.

m
s

t  12s  VB  4

1 2 2  4

)m  1 4m
(   x1  | x2 |مسافت
2
2
 .181گزینه  2درست است.

m
سرعت متوسط در ثانیة ششم 3 ،متر بر ثانیه است پس در لحظة  ، t  6 sسرعت
s
 49متر بر ثانیه بوده است که با این شرایط ،زمان برگشت گلوله از ارتفاع اوج 4/ 5 ،ثانیه بوده و زمان رسیدن به اوج  (7  4/ 5)s  2/ 5 sخواهد شد.

 35بوده که در این صورت در لحظة رسیدن به زمین ،سرعت

m
که در این صورت ،سرعت اولیه
s

 25میشود.
)V2  V2 452  252 (45  25)(45  25


7 h7 m
2g
2
2
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روش دیگر :جهت مثبت را به طرف باال در نظر میگیریم ،لذا خواهیم داشت؛

1
m
y   gt2  V t   3  5 1  V5s 1  V5s  25
2
s
m
m

V7s  (1 2  25) s  45 s
V  gt  V  
45  1 7  V  V  25 m

s
1
y   gt2  V t   h  5  72  25  7  h  7(35  25)m  7 m
2
 .182گزینه  3درست است.

F
اندازة کشش نخ برابر
2
را به عقب میکشد و در سطح باال m1 ،را به جلو ،بنابراین نیروی اصطکاک حاصل از وزن  m1و کشش نخ ،در حرکت این وزنه موثر است .پس:

 ،یعنی  2نیوتون است که به هر یک از وزنهها وارد میشود .و نیروی اصطکاک حاصل از اثر وزنة  ، m2در سطح پایینm1 ،
5  3  3a1

/

T  k m1g  m1a1  2 
5m
3 s2

 5  3a1  a1 

 .183گزینه  1درست است.

V 4 m
m
m

 2 | a | 2
2
t
2 s2
s
s2
k mg  ma   k g  a  1  k  2   k  / 2
a

 .184گزینه  2درست است.

نیروی گرانشی که زمین بر ماهواره وارد میکند ،نیروی مرکزگرا را تأمین میکند .پس طبق رابطة  Fc  mg rمیتوان نتیجه گرفت که اندازة شتاب

1
گرانش در محل ماهوارة ،A
4

اندازة شتاب گرانش در محل ماهوارة  Bاست و براساس رابطة

GMe
2

r

 g r نتیجه میشود که شعاع مدار ماهوارة ،A

GMe
2
 ، V اندازة سرعت ماهوارة ،A
دو برابر شعاع مدار ماهوارة  Bاست .در این صورت طبق رابطة
2
r
نتیجه خواهیم داشت؛

اندازة سرعت ماهوارة  Bخواهد شد .در

T
r
V
2r
1
 A  A  B  2
2 2
V
TB rB VA
2
2

T

 .185گزینه  4درست است.

8)N  24 N

/

6)N  3 N

/

m1g sin   (3 
m2g sin   (5 

تاثیر دو نیروی  24Nو  3 Nکه به ترتیب به وزنههای  m1و  m2به طرف پایین تکیهگاه آنها وارد میشود ،موجب مـیگـردد تـا بـرای وزنـة m2
دستگاه ،تمایل به حرکت به طرف پایین سطح شیبدار و برای وزنة  m1دستگاه ،تمایل به حرکت به طرف باالی سطح شیبدار ایجاد گـردد ،کـه ایـن امـر
سبب بروز نیروی اصطکاک برای وزنة  m1میشود .برای اینکه بفهمیم این اصطکاک ،ایستایی و یا جنبشی است باید مشخص کنیم که دستگاه وزنـههـا،
ساکن میماند و یا به حرکت در میآید .برای این منظور باید اندازة بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی که میتواند بر وزنة  m1وارد شود را حساب کنیم.
6)N  9N

/

fsmax  s m1g cos   ( / 5  3 1 

چون  9N  24Nبزرگتر از  3 Nمیشود ،پس دستگاه وزنهها ،حرکت نمیکند و در آستانة حرکت هم قرار نمیگیرد ،پس به وزنة  m1دستگاه،
نیروی اصطکاک ایستایی وارد میشود که اندازة این نیروی اصطکاک به طریق زیر محاسبه میگردد.


3 N  T 

 3 N  24N  fs1  fs1  6 N

T  24N  fs1
بنابراین اندازة نیروی سطح وارد بر وزنة  ، m1برابر است با؛

6)N  18 N

/

F 

N1  m1g cos   (3 1 

R1  fs2  N12  62  182 N  6 1 N
1
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 .186گزینه  3درست است.

N  mg  / 4N  4  N  1 N

باید اندازة نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر وزنة  mبرابر با اندازة وزن آن باشد .پس
حال ببینیم که نیروی  1نیوتونی به وزنة  Mچه شتابی میدهد.

m
s2
 Fباید به مجموعة دو وزنه شتاب

m
s2

N  Ma  1

2 a a 5

 5بدهد .پس:

F  (m  M)a  (4  2 )5N  12 N
 .187گزینه  3درست است.

بسامد زاویهای (  ) را حساب میکنیم.
5
rad
 25    25
2
s



 12/ 5

m

k
25
25


m
4
/4
/

4
A  cm  2cm 
2

2  252

| a max | A2 

2m
m
s2

2

s



/

 .188گزینه  1درست است.

5
دورة نوسانگر را حساب میکنیم .در لحظة  ، t  /1sفاز نوسانگر برابر
6

رادیان است .پس:

5
| | 
5  25
25 rad

 6 


t
6
3
3 s
/1
2m

m
| Vmax |
6
6 s





25

3

/5

3

 .189گزینه  3درست است.

2

/

/

A  2cm 

| Vmax | A 

2
2 rad
rad

5 
T
s
/ 4 s

2)2 (5 )2 J  /1J

/

( 2

/

2kg

/

2m

/



m2 g 
A  2cm 

1
1
U e max  E  mA22  
2
2

 .191گزینه  4درست است.

nV
F
، fn 
در رابطة

2L

 V است .بنابراین ،تغییرات اعمال شده در گزینة  4باعث افزایش  fخواهد شد.

 .191گزینه  4درست است.
اگر به نمودار نشان داده شده در کتاب درسی مراجعه شود ،مالحظه میشود که هر چه بسامد صوت به سمت  2هرتز و یا به سمت
میل میکند ،آستانة شنویی باال میرود و سختتر شنیده میشود.

 2هرتز

 .192گزینه  3درست است.

1
51
V
V
5
5
fs
fs

V

V  Vs

  B در پشت سر منبع
fs

51
B 5
51



 F 49 49
5
1
49
V
V
5
5
fs
fs

V
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 .193گزینه  4درست است.
وجود  2کره ،نشان دهندة هماهنگ دوم است و در این حالت میتوان نوشت:


 6 cm
2
 n 2

L  n 
 L  2  2  6 cm  12 cm
2
2
 .194گزینه  1درست است.


2
m

   V  2
V
V
s
m
m
  V  V  A  / 5  2  /1سرعت ارتعاش
s
s
V
2
2


V

/1
  V سرعت انتشار

 .195گزینه  2درست است.
4

7

6

nm  6 1
m  6 1
mm
1

6
ax
/

 6 1 4 
 6 1 4 D  6 1 1
nD
1 D
 D  1 3 mm  1 cm
 .196گزینه  2درست است.
طول موج مایکروویو بلندتر از طول موجهای فروسرخ است و طول موج فرابنفش از هر دو کوتاهتر است.
 .197گزینة  4درست است.

1
1
1
در سری پفوند رابطة )  R H ( 
2

5 n2

است و برای بلندترین طول موج ،باید  n  6باشد .پس:

1
1 1 1
1 36  25

(  )
(
)
 1 25 36 1
36  25
1  36  25

nm 8181nm
11

 .198گزینه  3درست است.

اگر بسامد نور 3 ،برابر بسامد قطع باشد ،انرژی آن  3 Wخواهد شد .یعنی  hf  (3 1/ 5)ev  4/ 5evاست.
Kmax  hf  W  (4/ 5 1/ 5)ev  3ev

 .199گزینه  2درست است.

m  /1g  1 4 kg
E  mc2  1 4 (3 1 8 )2 J  9 1 12 J  9 1 6 MJ
 .211گزینه  1درست است.

1
15
هستهها دچار واپاشی شده باشند،
اگر
16
16

هستهها باقی ماندهاند.

N
1
N 
 2n  16  n  4
n
16
2
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شیمی
 .211گزینه  3درست است.
آ) اجزای تشکیل دهندة «باروت سیاه» عبارتند از :پتاسیم نیترات ،گوگرد و گرد زغال که نوع ذرههای تشکیل دهندة بلور آنها و نیز انحاللپذیری آنها
در آب متفاوت از یکدیگر است.
 5تا  65نانومتر ،هیچ خط طیفی مشاهده نمیشود.
ب) در بخش مریی طیف نشری خطی اتم هیدروژن ،در ناحیة
پ) نام عنصر فلزی  ، Xمس ) (Cuاست که میتواند ترکیبی با فرمول  XN3را تشکیل دهد.
ت) نام عنصری که پیش از کشف« ،اکاآلومینیم» نام داشت ،گالیم است.
 .212گزینه  1درست است.
عنصر مورد نظر آنتیموآن ) (51Sbاست که با توجه به آرایش الکترونی آن فقط مطلب پیشنهاد شدة اول دربارة آن درست است:
6

2

2s 2p 3s2 3p6 3d1 4s2 4p6 4d1 5s2 5p3

2

51Sb : 1s

 .213گزینه  2درست است.
از میان مطالب پیشنهاد شده فقط موارد اول و سوم درستاند ،زیرا این دو عنصر در یک دوره و در یک دسته از جدول تناوبی قرار نداشته و با توجه به
ظرفیت شیمیایی خود ،ترکیب  GA3را تشکیل میدهند .عنصر  Aمیتواند با اکسیژن ترکیبهای مولکولی با فرمول  AO2و  A2Oرا تشکیل دهد.
 .214گزینه  1درست است.
زیرا ،این عنصر منیزیم ) (12 Mgو مجموع عدد کوانتومی الکترونهایی از آن که به هنگام تبدیل به یون پایدارش )  (12 Mg2مبادله میشوند ،برابر
با  7بوده که نصف عدد اتمی آن است.
 .215گزینه  3درست است.
با توجه به ساختار «اوریک اسید» میتوان دریافت که فرمول مولکولی آن  C5 H4 N4O3است ،بنابراین فرمول شیمیایی نمک آبپوشیدة «سدیم اورات
یک آبه» به صورت  NaC5 H3 N4O3 .H2Oبوده که نیم مول از آن شامل  57/ 2 9 1 23اتم است.
 .216گزینه  2درست است.
زیرا ،داریم:

(جرم نمک بیآب) 1/ 25g  / 45g  / 8 g
(نمک بیآب) / 8 g
(آب) / 45g
16 g
x
16 g  / 45g
(آب)  9 g
/8 g

x

9 g H2O : 18g.mol1  5mol H2O
 .217گزینه  4درست است.
زیرا ،در مولکولهای پیشنهاد شده ،اتم مرکزی بهترتیب از راست به چپ 4 ،9 ،و  7قلمرو الکترونی دارد و هر یک ،چهار جفت الکترون پیوندی دارند.
 .218گزینه  2درست است.
زیرا ،شکل هندسی کاتیون  NH4چهاروجهی منتظم است ،اما شکل هندسی یون یدات )  ، (IO3هرم با قاعدة سه ضلعی است.
 .219گزینه  4درست است.
از برخورد مولکول نیتروژن دیاکسید )  (N O2با گروه اتیل )  (H3 CC H2ترکیبی با فرمول ساختاری زیر تشکیل میشود که از میان موارد پیشنهاد
شده ،فقط مورد اول دربارة آن نادرست است.
H H O
||

|

|

|

|

H  C  C  N O
H H
 .211گزینه  3درست است.
زیرا ،فرمول تجربی بنزن  CHو فرمول مولکولی اتین  C2H2است.
 .211گزینه  4درست است.
فرمول ساختاری ،افزون بر نوع ،تعداد عنصرها و تعداد اتمهای هر عنصر ،شیوة اتصال اتمها به یکدیگر را در مولکول نشان میدهد.

20

forum.konkur.in

www.konkur.in
گروه علوم ریاضی و فنی (پیش)
 .212گزینه  4درست است.
زیرا ،واکنش نقره نیترات با محلول باریم کلرید از نوع جابهجایی دوگانه است و میتوان نوشت:

)BaCl2 (aq)  2AgNO3 (aq)  Ba(NO3 )2 (aq)  2AgCl(s
2 143 / 5g AgCl

2 8g BaCl2

28/ 7g AgCl

(خالص) 8g BaCl2

/

x

2 8gBaCl2  28/ 7 g AgCl
2
2 143 / 5g AgCl

x

8g 

2

1
8

 26g

/

 .213گزینه  1درست است.
زیرا ،داریم:
/ 72g Mg  4

g MgO
 1/ 2g MgO
24g Mg

x

( 1/ 2g MgO  1/ 3g CaOمخلوط) 2/ 5g
 %92

1/ 3g 1
2/ 5g

 .214گزینه  4درست است.
زیرا ،داریم:

 (4 6 / 71g)  53 / 29gO

1

53 / 29g O : 16g.mol1  3 / 33mol O
4 gC : 12g.mol1  3 / 33molC
6 / 71g H : 1g.mol1  6 / 71mol H
3 / 33mol O : 3 / 33  1mol O 

(فرمول مولکولی فرمالدهید) 3 / 33mol C : 3 / 33  1mol C   CH2O
6/ 71mol H : 3 / 33 2 mol H 

 .215گزینه  2درست است.

زیرا ،مطابق واکنش ) ، 2HCl(aq)  NaClO(aq)  NaCl(aq)  Cl2 (g)  H2O(lسدیم کلریت )  (NaClO2جزو فراوردههای این واکنش نمیباشد.

 .216گزینه  3درست است.

گرما C3 H8 (g)  5O2 (g)  3CO2 (g)  4H2O(g) 

زیرا ،تنها مورد آخر نادرست است.
 .217گزینه  3درست است.
زیرا ،از مطالب بیان شده ،تنها مطلب گزینه  3مفهومی علمی درستی دارد.
 .218گزینه  3درست است.
زیرا ،داریم:

)C2H5 OH(l)  3O2 (g)  2CO2 (g)  3H2O(g

H  (2  394  3  242)kJ  (278)kJ  1236kJ

11 5g
1236kJ  /  3 9kJ
46g
 .219گزینه  1درست است.
زیرا ،داریم:

C

T  1532C  32C  15

g
2
g
1kg
1
J
q  132 kJ 
 132
J
1kJ
q
132
J
c

 / 44J.g 1.C1
m.T 2
g 15 C
1
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 .221گزینه  1درست است.

[H  ]2
][HA

Ka 

[H  ]2  1 5 mol.L1  /1mol.L1

 %7

mol.L1 1

[H  ]  1 3 mol.L1

3

1
/1mol.L

1

 درصد تفکیک یونی

 .221گزینه  3درست است.

(  / 5mol  3 gاسید) 6 g.mol1
(جرم محلول) (  2 gاسید) ( 3 gآب) 17 g
 %15

3 g
1
2 g

 درصد جرمی اسید در محلول

 .222گزینه  3درست است.
زیرا ،تنها مورد نخست نادرست است .واژة یونانی  Kollaبه معنی چسب است.
 .223گزینه  2درست است.
از میان موارد پیشنهاد شده ،فقط موارد «پ» و «ت» درستاند.
 .224گزینه  1درست است.
زیرا ،تنها مورد دوم درست است.
 .225گزینه  3درست است.

(لیتر) 2  5L  1

زیرا ،داریم:
1

mol.L 1 L
1mol
1 s

3

1s
x

1

1mol 1s
mol

2

x

1

 .226گزینه  2درست است.

)2NO2 (g

زیرا ،داریم:

2xmol

)N2O4 (g

( /1  x)mol
2

] [NO2
] [N2O4
4x 2
/1  x

K

/2 

4 x 2  / 2x  / 2 
 / 2  / 4  / 32
x
 / 5mol.L1
8
  ( /1 / 5)mol  (2  / 5)mol  /15molشمار مولهای گاز در مخلوط تعادلی
 .227گزینه  1درست است.
زیرا ،تنها مورد چهارم ،درست است.
 .228گزینه  1درست است.
زیرا ،واکنش های سوختن ،با کاهش شدید آنتالپی و اغلب با افزایش آنتروپی همراهاند.
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 .229گزینه  1درست است.
1
/ 315g : 63g.mol

زیرا ،داریم:

mol.L1

2

 5 1 3 mol
1
mL
[H  ]  5 1 3 mol 
1
5 mL 1L
pH   log1 2  2

)HNO3 (aq)  KOH(aq)  KNO3 (aq)  H2O(l

1 2 mol
x

محلول mL

1

محلول 25mL

25mL 1 2 mol
 2/ 5 1 4 mol
1
mL
1mol HNO3
1mol KOH
x

x

2/ 5 1 4 HNO3

2 5 1 4 HNO3 1mol KOH
x /
 2/ 5 1 4 mol KOH
1mol HNO3
 .231گزینه  2درست است.
زیرا ،بر اثر آبکافت ،محلول آلومینیم کلرید خاصیت اسیدی و محلول سدیم سولفید خاصیت بازی دارد.
 .231گزینه  4درست است.
زیرا ،تنها مطلب بیان شده دربارة ثابت یونش آب خالص )  (K wنادرست است.
 .232گزینه  3درست است.
زیرا Sn(s) ،در جدول  ، Eپایینتر از ) Ni(sجای دارد و نمیتواند به یون ) ، Ni2 (aqالکترون بدهد و آن را بهصورت ) Ni(sاز محلول آزاد کند.
 .233گزینه  4درست است.
 .234گزینه  1درست است.
زیرا ،داریم:
1

5

K C lO3  6e  K C l

,

2

4

Pb O2  2e  PbSO4

,

 .235گزینه  3درست است.
در شکل زیر که نوعی سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن را نشان میدهد ،همة جزئیات نشان داده شده درست است.
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4

H2 CO  C O2  4e

