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نام آزمون: ریاضی - 10312

ام اس بوك

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ - 1

مس تابیده اي آور که گیرد در تو اکسیرم دل بی سوز کم گیرد نصیب از صحبت مردي 

 وحشی اي باید که بر لب گیرد این پیمانه را  می ز رطل عشق خوردن کار هر بی ظرف نیست 

 که حریفان همه در خواب گرانند هنوز  ساقیا در قدح باده چه پیمودي دوش 

 مر زبان را مشتري جز گوش نیست  محرم این هوش جز بی هوش نیست 

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به جز  بیت ..................   تمامًا درست است. - 2

 قطرة باران ما گوهر یکدانه شد (تشبیه، استعاره)   گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت 

 سالم من که رساند، پیام من که گزارد؟ (جناس، تشخیص)   اگر نسیم نماید، کسالتی به رسالت 

 این بنا را چند بر پا از هوا دارد کسی (اسلوب معادله، کنایه)   چند بتوان عقده در کار نفس زد چون حباب؟  

 ز شمع روي تواَش چون رسید پروانه (حسن تعلیل، مراعات نظیر)   به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی 

بیت «تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي          گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ - 3

 می خورم در آشنایی حسرت بیگانه را  آشنایی هاي آن بیگانه پرور بین که من

 دست بر سر زدن از هر مگسی می آید  دعوي عشق ز َهر بلهوسی می آید  

 آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است  نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی هاي عشق    

 آیینه پیش طلعت این زنگیان مگیر  حرف از صفاي سینه مگو پیش زاهدان      

ترتیب ابیات زیر، برمبناي داشتن آرایه هاي «حسن تعلیل ـ تضاد ـ استعاره ـ تناقض» در کدام گزینه آمده است؟  - 4
 عشق می گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود  الف) دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد 

چند روزي بهر ویرانی مرا آباد داشت  ب) سازگاري، چرخ را با من نبود از راه لطف 
ورنه این شط روان چیست که در بغداد است؟  ج) خاك بغداد به مرگ خلفا می گرید 

کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم؟  د) من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست 

ج ـ ب ـ الف ـ د د ـ ب ـ الف ـ ج ج ـ د ـ الف ـ ب ب ـ د ـ ج ـ الف

نقش دستوري «قافیه» در کدام گزینه متفاوت است؟ - 5

 ز آهن به میان یکی کمربند  از سیم به سر یکی ُکَله خود

 اي کوه نی اَم ز گفته خرسند  نی نی تو نه مشِت روزگاري

 با اختر سعد کرده پیوند  با شیر سپهر بسته پیمان

 زین سوخته جان شنو یکی پند  پنهان مکن آتش درون را

واژه ها در همۀ گزینه ها مترادف اند به جز واژه هاي گزینۀ  .................. . - 6

والی، حاکم، فرمانروا باده، مدام، شراب  سریر، اریکه، اورند     ارغند، نژند، شرزه

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟  - 7
دار ُملک (پایتخت)، سلسله جنبان (ثابت قدم)، کلوخ (سنگی به درشتی مشت یا بزرگ تر)، فسرده (منجمد)، معجر (آتشدان)، نحس (بداختري)، هتّاك

(پرده در)، منصوب (گماشته شده)

چهار  سه   دو یک

1



آرایه هاي بیت «هنوز دست نشسته ست غم ز خون دلم / چه نقش ها که از این دست می نگارندم» در کدام بیت آمده است؟ - 8

کنایه - ایهام - تشخیص - تناسب  جناس ناقص - مراعات نظیر - استعاره - کنایه 

ایهام تناسب - مجاز - کنایه - تشخیص  ایهام تناسب - کنایه - تشخیص - تشبیه 

نوع «را» در قسمت ردیف کدام گزینه با بیت زیر یکسان است؟  - 9
 تا پادشه خراج نخواهد خراب را»  «آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز

 وان را که عقل رفت چه داند صواب را  اّول نظر ز دست برفتم عنان عقل

 پرده از سر برگرفتم آن همه تزویر را  زهد پیدا، کفر پنهان بود چندین روزگار

 چه کند گوي که عاجز نشود چوگان را  چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را

 بر چشم من به ِسحر ببستند خواب را  گویی دو چشم جادوي عابد فریِب او

در کدام گزینه ترکیب اضافی بیشتري وجود دارد؟ - 10

 اي گنبد گیتی اي دماوند  اي دیو سپید پاي در بند

 با اختر سعد کرده پیوند  با شیر سپهر بسته پیمان

 از گردش قرن ها پس افکند  تو مشت درشت روزگاري

 سوزد جانت، به جانت سوگند  گر آتش دل نهفته داري

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 11

 خود مرده پیش زنده دالن از فسرده به هر کس که نیست زنده به عشق تو، مرده بِه

 زاهد ما زین سخن چون مار در پیچ است و تاب هر که عاشق نیست هم چون صورت بی جان بود

 کی بمیرد کسی کزو شد حی  کشتۀ عشق زنده ابد است

 هر که آهش به جگر نیست، توانگر باشد حرف سامان مزن اي خواجه که در کشور عشق

آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟   - 12
 قصه هاي عشق مجنون می کند»  «نی حدیث راه پرخون می کند

تشبیه – مجاز – استعاره تشخیص – مجاز – تلمیح استعاره – کنایه – تلمیح تضاد – تشخیص – استعاره

بیت «بشنو از نی چون حکایت می کند / از جدائی ها شکایت می کند» با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟ - 13

 گرچه از درد فراقم هست بسیاري شکایت  یک حکایت سرگذشتم پیش آن جان بازگویی

 همچنان کز من شنیدي پیش آن دلبر روایت  بگذري در کوي یارم تا کنی حال دلم را

 دل جدا ناله کند، خامه جدا، نامه جدا  قصه درد جدایی چه نویسیم «کمال»؟

 من و فراق تو و ناله هاي مستانه  کنون که وصل میسر نمی شود باري

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ - 14

پس سخن کوتاه باید والسالم    درنیابد حال پخته هیچ خام 

 هم مرا سوز که صد بار دگر سوخته ام  قدر سوز تو چه دانند از این مشتی خام 

 دیده ها بینم ز درد عشق، گریان آمده   سینه ها بینم ز سوز هجر تو بریان شده 

 نه خوش منشان و خیره  خندان دانند   درد دل خسته دردمندان دانند 

توضیح مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 15

هر که بی روزي است روزش دیر شد [روزش دیر شد = روزگارش تلف شد] هر که جز ماهی ز آبش سیر شد  

هر که بی روزي است روزش دیر شد [آب = عارف عاشق]   هر که جز ماهی ز آبش سیر شد  

پرده هایش پرده هاي ما درید [حریف = همدم] نی حریف هر که از یاري برید  

در نفیرم مرد و زن نالیده اند [نیستان = نماد عالم معنا] کز نیستان تا مرا ببریده اند  
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در بیت «هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد /هر که بی روزي است، روزش دیر شد» مفهوم درست «ماهی» و «آب» به ترتیب چیست؟ - 16

معشوق - معرفت قانع - قناعت  عارف - عقل عاشق - عشق 

کدام گزینه غلط امالیی ندارد؟ - 17

 برحصب آرزوست همه کار و بار دوست  شکر خدا که از مدد بخت کارساز

 ور نیک نیامد این صور عیب کراست  گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود

 که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم  دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو

 در زبور است این سخن مستور  خامشی از کالم بیهده به

در کدام گزینه به یکی از آرایه هاي مقابل آن اشاره نشده است؟ - 18

 زین مردم نحِس دیو مانند (استعاره و تشبیه)  تا وا رهی از َدم ستوران

 از ریشه، بناي ظلم برکند (تکرار و کنایه) برکن ز بُن این بنا که باید

 داد دل مردم خردمند (تشبیه و واج آرایی)  زین بی خردان سفله بستان

 اي گنبد گیتی اي دماوند (تلمیح و تشخیص)  اي دیو سپید پاي در بند

ترتیب آرایه هاي «حسن تعلیل، تلمیح، ایهام تناسب، حس آمیزي» در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 19
الف) ما را هواي چشمۀ آب حیات نیست 

ب) آیینۀ سکندر جام می است بنگر 
ج) شمع در کوتهی خویش از آن دارد سعی 

د) قصۀ رنگی روز 

 تا نوش کرده ایم شراب زالل او  
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا 
که به خاکستر پروانه رساند خود را 

می رود رو به تمام 

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

معناي صحیح واژگان «نحس، سریر، گرزه، شرزه» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 20

شوم، تخت، زهر، خطرناك بداختر، اورنگ، ویژگی نوعی مار سّمی، خشمگین

بداختري، آونگ، مار خطرناك، بدسرشت بدیمن، تخت، ویژگی نوعی مار سّمی، خطرناك

عّین ما یبیَّن هیئۀ الفاعل: - 21

تلونا آیات شریفۀ من القرآن أّثرت فی قلوبنا.   أخذت الشاعرة تنشد قصائد جمیلۀ أمام الحّضار.  

وقف الطالب متأمال فی المنظر الّذي شاهده أمامه.   شاهدت فی طریقی قطرات الماء تجري فی نهر.  

عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّتعریب:   - 22
«فرصت ها براي انجام دادن کارهاي مهم ما در وقت خودشان سر می رسند، پس چرا این همه عجله؟!»:

إّن الفرص تأتی فی موعدها ألداء اُمورنا المهّمۀ، فلماذا هذه العجلۀ الکثیرة؟!   تأتی الفرص فی موعدها حّتی تعمل أعمالنا المهّمۀ، فلماذا نتعّجل تعجیًال کثیراً؟!  

تجیء الفرص إلینا فی وقتها ألنّنا نؤّدي اُالمور المهّمۀ، فلماذا هذه الکثیرة العجلۀ؟!   إّن الفرص تجیء إلینا فی وقتها ألداء األعمال المهّمۀ، فلماذا نعجل کثیراً هکذا؟!  

- َعّین َغیَر الُمناسِب لِمفهوِم:   23
  «ِازداَدت الخرافاُت فی َأدیاِن النِّاس علی َمرِّ الُعصور و لِکنَّ اَهللا لم َیتُرِك النَّاس علی هِذه الحالۀ.»

 ِإنَّ اَهللا َیهَتمُّ بِالنِّاس و ال َیترُکهم فی المشاِکِل.   اَلُخرافاُت ِهَی آَفُۀ اَألدیاِن و َسَبٌب فی انحراِف النِّاس.  

ِبُع الُخرافاِت ماداَمت اَألدیاُن موجوَدًة.   نین.   اَلنُّاس ال َیتَّ  اَلُخرافاُت تزداُد َعلی َمرِّ السَّ

ِن اَألقَرَب لِمفهوم العباراِت: - َعیِّ 24

 َمن َطَمَع بِالکثیر لم َیحُصل علی الَقلیل. اإلنساُن حریٌص علی ما ُمِنَع.  

 حاَوَل والُِد صدیقی َأن ُینِقَذه ِمَن الَخَطأ الّذي َوَقَع فیه ولکِن دوَن َجدوي. والُِد صدیقی ما کان ناِجحًا فی انقاِذ ابنه ِمَن الَخطأ.   

ُس َمَنَع التَّالمیَذ من استهزاِء اآلخریَن َفَنَجح فی ذلِک. َتالمیُذه لَم َیتوّقفوا َعن اإلستهزاِء.    الُمَدرِّ

ضا.  رَّ و َعَدم الرِّ ها: آآللهۀ کانوا َیجِلبوَن لِلنِّاس الشَّ  کاَن الَهَدُف ِمن تقدیِم الَقرابین لِآللَِهِۀ َکسَب ِرضاها و َتَجنَُّب َشرِّ
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ِن المتّضاد: َعیِّ - 25

فَلۀ   الّشاب، اَلطِّ هاب، اَلُوصول   اَلذَّ َتصلیح، َتخریب   أعلی، َأبَعد  

حیحۀ: ِن التَّرجَمۀ الصَّ َعیِّ - 26

ن: انسان دو رو از محبت خیري نمی بیند. ال خیَر فی ُودِّ امريٍء ُمتلوٍّ

ال َمجاَل لِلُمجاَدلَِۀ ماداَم الَحَکُم عاِدًال: هیچ فرصتی براي بحث نیست، مادامی که قاضی عادل بود. 

ُکلُّ َطعاٍم ال ُیذَکُر اْسُم اِهللا َعَلْیه، َفِانّما ُهَو داٌء و ال بَرَکَۀ فیه: همۀ غذاهایی که نام خداوند بر آن ذکر نشود، تنها مریضی هستند و برکتی در آن ها نیست. 

ِإنَّ اَهللا لَذو َفْضٍل َعَلی النِّاس َو لِکنَّ َأکَثر النِّاس ال َیْشُکروَن: بی گمان خدا داراي بخششی بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاري نمی کنند.

- عّین األدّق فی الجواِب للّترجمۀ :  27
«... إنَّ اهللا لَذو َفضِلِ علی النِّاس َو لکن أکثر الّناس ال َیشُکروَن» :

... بی شک خداوند داراي بخشش بر مردم است، اگرچه بیشترشان سپاس گزاري نمی کنند! ... همانا خدا بر بیشتر مردم بخشایش می کند، ولی مردم شکر گزاري نمی کنند!

... همانا خداوند داراي بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم شکر گزاري نمی کنند! ... بی گمان خداوند صاحب بخشش بر مردم بود، اما بیشتر مردم شکر نمی کردند! 

■

ُد ُجمَلًۀ فیها الحاُل: َعیِّن ما ُیؤکِّ - 28

بًا َعْن َسبُب بُکاِءها.   ِعنَدما َرَأي اْلعارْف والَِدَته تبکی َسَألَها ُمَتَعجِّ نَّها ُتِحبُّ َأن تْأُکَل َفریَستها َحیًَّۀ.   َتغذیَُّتها َصْعبٌۀ َعلی ُهواِة اْألَسماِك ِألَ

َرًة بِوصوِل الُمساِفریَن.   إنَّها َدَخَلْت صالَِۀ اْلَمطاِر ُمَبشِّ   . َسۀ َو َأنا شابٌّ ُأِحبُّ َأن َأزوَر اْلَعَتباِت اْلُمقدَّ

ِن اْسَم التَّفضیل: - َعیِّ 29

 ُأِحّب الّلون اْألَزرق و داِئمًا أختار َمالبسی بِهذا اللَّوِن.   َمْن َأْطَمَع فیما ال َحقَّ لَه َفَقَد ما اْکَتَسَبُه.  

موِر.   هتماُم بِاْلوالَِدْیِن ِمْن َأَهمِّ اْألُ  اِْفَعِل اْلَخیرَحّتی لَوعاَمَلَک النُّاس بِطریَقٍۀ َستَّیئٍۀ.   اَْالِ

عیِّن ما لیس فیه من الحروف المشّبهۀ بالفعل: - 30

«ال یحزنک قولهم إّن العّزة ِهللا جمیعًا.»   «فهذا یوم البعث ولکّنهم کنتم التعلموَن.»  

یا أبی لَِم تبکی و ُکنُت فی الحّج فی العام الماضی؟   ال تغضب، فإّن الغضب مفسدٌة.  

عّین الخطأ إلیجاد ُاسلوب الحال: - 31

یا أوالدي أسلمُتم طائعًا و هاجرُتم مختاراً.   کیَف أفرُح و قد َفَقْدُت کتبی المفیدة!  

تستقبل األمُّ العائدیَن و هی لم تسأْل أحداً عن أوالدها.   خرج األبناء و هم یدعوَن اهللا أن یؤّید دینه.  

عّین ما لیس فیه (الحال): - 32

جلس علیٌّ فی المقّدمۀ والحدیقۀ أمامه.   رین.   کان الناس امًۀ واحدًة فبَعَث اهللا النبیّین مبشَّ

ا یطلب منک المساعدة فساِعده.   إذا رأیَت رجًال مضطر علینا أن نسَعی جاهدیَن أْن النکوَن متکاسلیَن.  

حیح عن نوع «ال». َعیِّن الصَّ - 33

ة ِهللا جمیعًا. (نهی)                                 ال َیحُزْنَک قولُهم ِإنَّ الِعزَّ ال شیَء َأْحَسُن ِمَن العفِو ِعنَد الُقْدَرِة. (نفی)  

َعلی اْألَطفاِل أّال ُیصاِدقوا أي َشخٍص. (نهی)   م الُعیوب (نفی) قالوا ال ِعْلَم لنا إنّک َعالُّ

عّین ما لیس فیه من الحروف المشبهۀ بالفعل: - 34

أبوهم عالٌم ولکّنهم غافلون عن العلم!   «یقول الکافر یا لیتنی کنُت ُترابًا»   کان اولئک الّطالب یطالعون دروسهم!   «إنّا أنزلناه فی لیلۀ القدر»  

ل جملۀ ما قبلها: عّین الکلمۀ الّتی تکمِّ - 35

ولکّن البائع عازم علی بیعها!   کأّن المشتري مترّدد فی شراء البضاعۀ،   ألّن الربیع قصیر ُهنا!   لیت فصل الربیع طویل فی بلدنا،  

عّین الخطأ: - 36

ال شیء أجمل من العفو عند الغضب: هیچ چیزي زیباتر از بخشش هنگام خشم نیست. 

َتمّنی الُمزارع: لیت األمطار تنزل علی هذه المزرعۀ: کشاورز آرزو می کند، اي کاش باران ها بر این مزرعه ببارد. 

المعّلم التحّملنا ما الطاقۀ لنا به: معّلم آنچه که هیچ توانی براي آن نداریم، بر ما تحمیل نکن. 

التمیتوا القلوب بکثرة الَذنب و الظلم: دل ها را با فراوانی گناه و ستم نمی رانید! 
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عّین الکلمۀ الّتی تکّمل جملۀ ماقبلها - 37

لیل لَْم َیْحُضْر   یاُح فی قاعِۀ المطاِر لکنَّ الدَّ َحَضَر السُّ إنَّ رحمَت اِهللا قریٌب من المحسنین  

کأّن ارضاَء جمیع الناِس غایٌۀ الُتْدَرُك.   اِْعَلموا أنَّ حوائَج الّناس الیکم من نِعَم اهللا علیکم  

عّین الحال: - 38

َوَجَد الّرجال فی الحدیقِۀ کّل شیٍء ُمفیداً لِلطبیعۀ.  َیْجَعُل اهللا فی الدنیا کّل الموجوداِت زوجیِن.  

ُترِشُد الُمعلُّمۀ تالمیَذها ُمشِفقًۀ کَأنّها ُأّمهم.   ُتساِعُد اُألّم فی البیِت َمریضًا شاَهَدْتُه فی الطریِق.  

عّین عبارًة ماجاَءت فیها الحال: - 39

ِإّن َأحّبکم عنداهللا َمن َیْستغِفرُه ُمعترفًا بذنوبِه.   کانَت َتْصِبُر هذه الطالبۀ صبراً جمیًال لَْم ُیشاَهْد َألحٍد.  

ِإْسَتِمعی إلی القرآِن و َأنِت خاشعٌۀ فلعّل اهللا یرحمِک.   حاِوْلَن لُِصنِع غٍد ُمضیء ُمطمئنٍّات أّن لکّل جهٍد ثمرًة.  

عّین الّصحیح فی الّتحلیل الّصرفی و المحّل اإلعرابی:   - 40
«َتقذُف الِفراخ نَفسها ِمن جبٍل َیبلُغ إرتفاعه أکثر ِمن ألِف متٍر»

إرتفاع: اسم - مفرد مذکر - مصدر من وزن (اِفتعال) / فاعل لفعل (َیبلغ)   الِفراخ: اسم - مفرد مذکر و جمعه (أفراخ)  - معّرف بأل / فاعل 

َتقذُف: مضارع - للمخاطب - معلوم - مجرد ثالثی / فعل و فاعله (الفراخ)   َیبلُغ: فعل مضارع - مزید ثالثی و مصدره (إبالغ) / جملۀ وصفیۀ  

به فراموشی سپرده شدن تدریجی تعلیمات انبیاء که ضرورت تجدید نبّوت را در طول تاریخ رسالت، ایجاب می کرد .................. بود. (با تغییر) - 41

علّت پایین بودن سطح درك انسان ها و عدم توسعه ي کتابت و وضع زندگی اجتماعی آنان

علّت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و عدم توانایی انسان ها در گرفتن برنامه ي کامل زندگی

معلول ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ي کتابت

معلول پایین بودن سطح درك انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامه ي کامل زندگی

به چه علّت خداوند تعالی یک کتاب را معجزة اصلی پیامبر اکرم (ص) قرار داد و همچنین خداوند به شکاکین نسبت به الهی بودن نزول این کتاب چه - 42
پیشنهادي ارائه می دهد؟

مردم در تمامی زمان ها و در زمان نزول به جاودانگی و معجزه بودن آن اقرار کنند ـ آوردن یک سوره 

مردم در تمامی زمان ها و در زمان نزول به جاودانگی و معجزه بودن آن اقرار کنند ـ تفکر در مورد آیات الهی در قرآن 

فوق بشري دیدن قرآن در زمان نزول قرآن و معجزه دیدن قرآن توسط خود مردم آن دوران ـ آوردن یک سوره 

فوق بشري دیدن قرآن در زمان نزول قرآن و معجزه دیدن قرآن توسط خود مردم آن دوران ـ تفکر در مورد آیات الهی در قرآن 

هریک از موارد «اجلوگیري کردن مشرکان از رفت و آمد مردم به خانه پیامبر (ص)»،«همانند اعضاي یک بدن بودن آیات قرآن»،«طرح موضوعاتی چون - 43
عدالت خواهی و علم دوستی» و آیه ي «آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره وسعت می دهیم»به ترتیب مربوط به کدام یک از ابعاد اعجازي قرآن

است؟

محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی  لفظی ـ محتوایی ـ محتوایی ـ محتوایی 

محتوایی ـ لفظی ـ محتوایی ـ لفظی   لفظی ـ لفظی ـ لفظی ـ محتوایی

با توجه به آیات سورة نساء، اگر قرآن غیر الهی بود چه نتیجه اي حاصل می شد و درك این حقیقت از جانب قرآن کریم مستلزم چیست؟ - 44

 «اختالفًا کثیراً» - «یتدبرون القرآن»   «اختالفًا کثیراً» - «ما کنت تتلوا من قبله»  

 «الرتاب المبطلون» - «یتدبرون القرآن»   «الرتاب المبطلون» - «ما کنت تتلوا من قبله»  

َماَء بََنْیَناَها بَِأْیٍد َوِإنَّا لَُموِسُعوَن» کدام موضوع قابل دریافت است؟ از آیۀ شریفۀ «َوالسَّ - 45

انبساط جهان؛ ستارگان به سقف آسمان چسبیده اند، به همین علت نمی افتند و با سرعت در حال حرکتند.

نیروي جاذبه؛ ستارگان به سقف آسمان چسبیده اند، به همین علت نمی افتند و با سرعت در حال حرکتند.

انبساط جهان؛ کهکشان ها با سرعت فوق العاده در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند.

نیروي جاذبه؛ کهکشان ها با سرعت فوق العاده در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند.
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» چیست و این دستور خداوند به پیامبران اولوالعزم در این عبارت قرآنی «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود - 46
دستور مؤید چیست؟

اقامۀ دین - یکی بودن اصول و فروع دین  عدم تفرقه در دین - یکی بودن دین الهی 

عدم رشک و حسد نسبت به دین الهی - محتواي اصلی دعوت پیامبران   عدم رشک و حسد نسبت به دین الهی - وحدت دین 

⋯

در عصر خاتمیت، کدام عامل کمبود جامعه را در زمینۀ هدایت بشر مرتفع می سازد؟ - 47

حفظ قرآن کریم از تحریف  آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی 

پویایی و روز آمد بودن دین اسالم  وجود امام معصوم پس از پیامبر 

این عبارت که «خداوند قرآن کریم را با همین حروف و کلماتی که در دسترس بشر است نازل کرده است» و عبارت «آسمان را با قدرت خود - 48
برافراشتیم و همواره آن را وسعت بخشیدیم» به ترتیب بیانگر کدام جنبه از اعجاز قرآن است؟

لفظی - محتوایی  محتوایی - لفظی  لفظی - لفظی  محتوایی - محتوایی 

به ترتیب هریک از موارد «مبارزه با آداب شرك آلود» و «عدالت خواهی»، مربوط به کدام جنبه از اعجاز محتوایی قرآن است؟ - 49

جامعیت و همه جانبه بودن قرآن - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت- تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت

تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت- جامعیت و همه جانبه بودن قرآن جامعیت و همه جانبه بودن قرآن- جامعیت و همه جانبه بودن قرآن 

اگر حق تعالی یک برنامۀ کلی به انسان ها عنایت کرده تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است برساند، به سبب کدام است و تبلیغ - 50
دائمی و مستمر یک پیام مسبّب چیست؟

دین واحد و مشترك پیامبران الهی ــ  استقرار و ماندگاري آن پیام

دین واحد و مشترك پیامبران الهی ــ ناظر بر واحد بودن محتواي اصلی دعوت پیامبران

ویژگی هاي فطري مشترك در انسان ها ــ  استقرار و ماندگاري آن پیام

ویژگی هاي فطري مشترك در انسان ها ــ ناظر بر واحد بودن محتواي اصلی دعوت پیامبران

اگر خداوند در همان آغاز آفرینش حضرت آدم علیه السالم برنامۀ خود را براي زندگی انسان ها یک بار براي همیشه نازل می کرد، به ترتیب چه اتفاقی - 51
براي انسان هاي همان عصر و انسان هاي سایر عصرها می افتاد؟

تحریف می شد – به تدریج فراموش می شد. به تدریج فراموش می شد – تحریف می شد.

براي آنها قابل فهم و درك نبود – جزء سبک زندگی، آداب و فرهنگ نمی شد. براي آنها قابل فهم و درك نبود – تحریف می شد یا از بین می رفت.

مسدود بودن راه اختالف میان آیات قرآن، مولود چیست و مؤید آن کدام عبارت قرآنی است؟ - 52

خاستگاه الهی داشتن - «لو کان من عند غیراهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا»  

خاستگاه الهی داشتن - «الرتاب المبطلون»  

تنوع موضوعی در عین هماهنگی دقیق مانند اعضاي بدن - «الرتاب المبطلون»  

تنوع موضوعی در عین هماهنگی دقیق مانند اعضاي بدن - «لو کان من عند غیراهللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا»  

آمادگی فکري و فرهنگی بشر براي دریافت برنامۀ کامل زندگی، بیان کنندة کدام یک از علل تجدید نبوت ها بود و غناي قرآن کریم از تصحیح، ره - 53
آورد چیست؟

رشد تدریجی سطح فکر مردم – اهتمام پیامبر در تربیت حافظان وحی رشد تدریجی سطح فکر مردم – تالش مسلمین در پرتو عنایت الهی

استمرار و پیوستگی در دعوت - تالش مسلمین در پرتو عنایت الهی استمرار و پیوستگی در دعوت - اهتمام پیامبر در تربیت حافظان وحی

به ترتیب کدام آیات «دعوت شکاکان الهی بودن قرآن به آوردن سوره اي مشابه آن» و «تأکید مسلم خداوند بر ناتوانی شکاکان در آوردن سوره اي - 54
مشابه قرآن» را نشان می دهند؟

  «... ...» - «أم َیقولوَن افتراُه...»   «أم َیقولوَن افتراُه...» - «ُقل لِئن اجَتمعِت اِالنُس َو الجنُّ  «ُقل لِئن اجَتمعِت اِالنُس َو الجنُّ

...»   «أَفال َیَتَدبَّرون القرآن...» - «أم َیقولوَن افتراُه...»    «أَفال َیَتَدبَّرون القرآن...» - «ُقل لِئن اجَتمعِت اِالنُس َو الجنُّ
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«فطرت مشترك انسانی و ویژگی هاي فطري مشترك، مالزم با عنایت خداوند، در قرار دادن یک برنامۀ کلی براي دستیابی به هدف مشترك است» این - 55
مفهوم، از دقت در پیام کدام آیه به دست می آید؟

«خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود.» 

«(این دین) آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمانان نامید.» 

«ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست (حق گرا) و مسلمان بود.» 

«قطعًا دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر... .» 

هریک از موارد «اصالح جامعه» و «مبارزه با رسوم خرافی» به کدام یک از ویژگی هاي اعجاز محتوایی قرآن کریم، اشاره دارد؟ - 56

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - جامعیت و همه جانبه بودن  تأثیر ناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - جامعیت و همه جانبه بودن 

انسجام درونی در عین نزول تدریجی - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت  تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت 

مطابق با اندیشه اسالمی، بقا و ماندگاري براي چگونه دینی امري قطعی و تضمینی می باشد؟ - 57

کتاب آسمانی آن از تندباد تحریف مصون بماند و نیازي به تصحیح نداشته باشد. 

به همۀ سؤال ها و نیازهاي انسانی در همۀ مکان ها و زمان ها پاسخ دهد. 

کامل ترین برنامۀ زندگی را متناسب با درك مردم، به آنان ارائه نماید. 

محتواي آن به طور کامل از جانب خدا آمده باشد و انسان ها آن را کم و زیاد نکرده باشند. 

«ابالغ تعالیم اصیل و صحیح دین الهی پیشین» و «تحّمل سختی ها براي ترویج خداپرستی» به ترتیب مؤید کدام یک از علل آمدن رسوالن متعدد - 58
می باشد؟

رشد تدریجی سطح فکر مردم - استمرار و پیوستگی در دعوت  تحریف تعلیمات پیامبر پیشین - رشد تدریجی سطح فکر مردم 

استمرار و پیوستگی در دعوت - تحریف تعلیمات پیامبر پیشین  تحریف تعلیمات پیامبر پیشین - استمرار و پیوستگی در دعوت 

باتوجه به روایت رسول خدا (ص) که فرمود: «... همنشین تو در رستاخیز با تو برانگیخته می شود.» کدام نمونه از اعمال انسان در رستاخیز موجب - 59
وحشت او خواهد بود؟

َ َال َیْهِدي اْلَقْوَم الَکاِفِریَن»   «ِإنَّ اهللاَّ ُهْم َضَالًال بَِعیًدا»   ْیَطاُن َأن ُیِضلَّ «ُیِریُد الشَّ

ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه»   «َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ ُمَنا َأْیِدیِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»   «ُتَکلِّ

کدام عامل، سبب شد تعالیم الهی به فرهنگ جوامع وارد شود و جزئی از سبک زندگی مردم گردد؟ - 60

بیان اصول ثابت دین الهی در خور فهم و اندیشۀ انسان هاي هر دوران  ایمان استوار و تالش بی مانند پیامبران براي تبلیغ دین در طول زمان 

استمرار و پیوستگی در دعوت و تحمل سختی ها و دشواري ها توسط   رشد تدریجی فرهنگ و دانش مردم در زمان هاي مختلف به وسیلۀ پیامبران 

61 - Betty says that she is going to put into .................. all the plans she has made for the future.

experiment improvement practice influence

62 - He was ..................  his baby daughter in his arms.

collecting  carrying clearing  defending

63 - The little girl looked lovely in her  .................. .

long green dress green long dress dress green long green dress long

64 - A: What ..................  when it started to snow?        B: We stopped playing and went home.

did you do will you do are you doing do you do

65 - While I  .................. in the hospital I gave up smoking.

worked work was working am working

66 - He  .................. off the TV when he heard the phone ringing.

was turning turned turns is turning
7
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67 - Last year, Mary .................. type quickly. She took a typing class and now she .................. type very

quickly!

could / can can / could couldn’t / can could / can’t

68 - The family is seriously .................. the possibility of leaving the country.

considering entertaining respecting preparing

69 - Unfortunately, the patient’s .................. is more serious than the doctors first thought.

behavior continent health illness

70 - I have never forgotten the  .................. table at which we all used to eat our meals.

beautiful brown large wooden large wooden beautiful brown 

beautiful large wooden brown beautiful large brown wooden 

71 - That is a simple truth in all parts of the world. If we don't look after the .................. , it will never take

care of us.

aquarium plane flight nature

72 - Please .................. your cigarette as soon as possible. I don't want these kids to get into your bad

habits!

lose cut down put out save

73 - I .................. how she managed to park her car in such a small space.

pump wonder defend collect

74 - The new cook’s .................. will make you want to come back to the restaurant again and again.

creations areas plains wonders

75 - At the end of the lecture, I’d like all the students to .................. into small discussion groups.

divide receive increase plan

76 - Wildlife officials estimate thousands of native animals, including koalas, have been killed or

.................. in the fires.

increased divided protected injured

77 - The writer’s latest novel is far .................. anything he’s written before.

the best better than good as better

78 - It is said that the ability to communicate effectively, both .................. and in writing, is also

important.

orally really quietly recently

79 - You should know that the .................. of daily exercise is that it keeps you healthy and energetic.

interest place belief value

80 - The doctor says that the ……………… usually lessens and goes away over time, but this may take

several months to several years.

gain story fact pain 
8
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اگر  و  هر دو در نقطه  پیوسته باشند، آنگاه کدام بیان درست است. - 81

الزامًا تابع  در  پیوسته است. ممکن است در  پیوسته نباشد.

الزامًا  و  هر دو در  پیوسته اند.   یا  ممکن است در  پیوسته نباشند.

f + gf − gx0

fogx0f ⋅ gx0

fgx0fgx0

، نماد جزء صحیح است.) اگر  ، تابع  کدام باشد تا هم تابع  و هم تابع  در نقطه  پیوسته باشند؟ ( - 82f(x) = [x]g(x)f × gfogx = 0[x]

[x][x]2x2x

1
2

-1
x

y

-2 -1

با توجه به شکل زیر حاصل   کدام است؟ - 83f(−2 − ) − f(1 − )lim
x→0+

x2 lim
x→(−1)−

x2

−10

1−2

، کدام است؟ حاصل  - 84lim
x→0

x −cos2 cosx− −−−√

x2

−
3
2

−
3
4

−
1
4

3
2

y

x

1
2
3

1-
2-
3-

1-

f
در شکل مقابل حاصل   کدام است؟ - 852 [f(x)] − [f(x)]lim

x→(−1)
−

lim
x→(−1)

+

−7

−6

−10

−8

 

x

y

2 1--

1
2
3 f

نمودار تابع  بصورت مقابل است، حاصل  کدام است؟ - 86f(2xf(x) − )lim
x→−2

x2

−8

−16

8

16

حاصل  کدام است؟ - 87

صفر

[sinx + cosx]lim
x→π+

−1−21

حاصل   کدام است؟ - 88lim
x→1−

− + 3x − 2∣∣ x2 ∣∣

2 + 3x − 5x2

1
7

−
1
7

−1
5

1
5

اگر تابع  در  حد داشته باشد، آن گاه مقدار این حد کدام است؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است.) - 89f(x) = [4x] + 2a[−x]x = 2

1
2

5−
1
2

10

حاصل  برابر کدام است؟ - 90lim
x→0

1 − cosx− −−−√

xtan2

1
2

1
4

1
8

1
16

9
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4- 3- 2- 1- 1 2 3

1
2
3

x

y
نمودار تابع  به شکل روبه رو است. در این صورت مقدار  کدام است؟ - 91flim

x→−3

1 − (x)f 3

(x) − 1f 2

−30

−
3
2

1
2

تابع  در  پیوسته است. مقدار  کدام است؟ - 92f(x) =

⎧

⎩
⎨
⎪⎪

⎪⎪

a

x

4
a − x

x < 2

x ≥ 2
R − {0}a

−22−44

تابع  در  پیوسته است. نمودار  کدام می تواند باشد؟ - 93

  x

y

  x

y

  x

y

  x

y

f(x) ={x(x − 1)

g(x)

|x| ≤ 1
|x| > 1

Rg

تابع  خطی و  است. مقدار  چقدر است؟ - 94f= 4lim
x→1

(2x) − 3f−1

x − 1
(f − )(2)f

′

1−13−3

حاصل  کدام است؟ - 95

صفر

([ ] − [ ])lim
x→0

3 sinx

x

2 tanx

x

1−12

اگر توابع  و  هر دو در همسایگی نقطۀ  تعریف شده باشند و  در نقطۀ  داراي حد و تابع  در نقطۀ  فاقد حد باشد، آن گاه - 96

کدام تابع زیر در نقطۀ  قطعًا فاقد حد است؟

fgx = afx = agx = a

x = a

+f 2 g22g
f 3

f

3g
f ⋅ g

تابع  در کدام فاصله پیوسته است؟ - 97f(x) =
+ x + 1x2

|x − 3| + 3 − x

(3, +∞)(−∞, 3)(−3, 3)R

تابع  در چند نقطه به طول صحیح پیوسته است؟ - 98f(x) ={ −x4 x2

4 − 4x2

x Z∈

x ∈ Z

1234

تابع  در دو نقطۀ ناپیوسته و فقط دو مجانب موازي با محورهاي مختصات دارد مقدار  و  کدام اند؟ - 99f(x) =
a − b + 2x3 x2

a − bx + 2x3
ab

a = 0 , b = 2a = 8 , b = 10a = −2 , b = 0a = −8 , b = −6

مقدار  کدام است؟ - 100lim
x→ π

4

cos 2x
sinx − cosx

2
−−

√− 2
−−

√−
2−−√

2
2−−√

2

هرگاه داشته باشیم  حاصل  کدام است؟ - 101+ A = IA−1A101

−A + IA + I−I + AA2

10
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اگر  وارون  کدام است؟ - 102= 3IA2(A+ I)

I − A
1

2

1

2
A − I

1

2

1

2
A + I

1

2

1

2
− A − I

1

2

1

2

اگر  حاصل  کدام است؟ ( معکوس پذیر است) - 103− 3A− I =A2 Ō(I −A)−1
A

(I + A)
1

3
− (I + A)

1

3
(I + )

1

3
A−1− (I + )

1

3
A−1

نقطۀ  و خط  در صفحه اي مفروض اند. تعداد نقطه هایی از این صفحه که از  به فاصلۀ  سانتی متر و از  به فاصلۀ  سانتی متر باشند کدام - 104
نمی تواند باشد؟

سه دو یک صفر

AdA2d3

سه نقطه غیر واقع بر یک خط راست   در یک صفحه مفروض اند. چند نقطه در این صفحه یافت می شود که از آن ها به یک فاصله باشند؟ - 105

چهار سه دو یک 

A،BوC

اگر  و  به طوري که  و دو ماتریس  و  وارون پذیر باشند، حدود  کدام است؟ - 106A = [aij ]2×2B = [aij ]2×2A = [ ]x

4
x

x
ABx

[0, 4](0, 4)(−∞, 0) ∪ (4, +∞)(−∞, 0) ∪ [4, +∞)

مکان هندسی مرکز دایره هایی به شعاع  که بر دایرة  مماس داخل هستند را درنظر می گیریم. مساحت این مکان هندسی چند واحد - 107
سطح است؟

4C(O ,  7)

9π16π121π49π

هرگاه صفحه اي شامل محور یک سطح مخروطی آن را برش دهد، فصل مشترك (مقطع) حاصل کدام شکل است؟ - 108

دو خط متقاطع هذلولی یک خط یک نقطه

دو نقطه ي  و و خط  در یک صفحه مفروضند. مکان هندسی نقطه اي روي خط  که از نقاط  و   به یک فاصله اند یک مجموعه چند عضوي - 109
نمی تواند باشد؟

بی شمار صفر

ABddAB

12

اگر  ماتریسی  و وارون پذیر باشد، حاصل  کدام است؟ - 110

   

C2 × 2[ ][ ]CC−1 1
2

−1
1

2

[ ]CC
−1 −1

4
−2
−1

[ ]CC
−1 −1

4
2
1

[ ]C
−2 −1

4
−2
−1

C
2[ ]CC

−2 −1
4

2
−1

اگر ماتریس  وارون پذیر و  باشد، حاصل  کدام است؟ - 111A2×2|I − AB| = 2|I − BA|

4−42−2

اگر  و  و  باشد، حاصل  کدام است؟ - 112A = [ ]−x

2
x

4
B = [ ]3

−1٫5
y

2z
3 = BA−1x + y + z

1
6

1
12

−
1
6

−
1
4

اگر  و  باشد به ازاي کدام مقادیر  ماتریس  وارون پذیر نیست؟ - 113

 یا  یا  یا  یا 

A = [ ]3
−2

−3
4

B = [ ]−6
5a − 3

2a + 1
−1

a6 + BA−1

0
9
5

0−
9
5

1
9
5

1−
9
5

اگر  یک ماتریس وارون پذیر از مرتبه  باشد که  آن گاه حاصل  کدام است؟ - 114A3 × 3|2 |A = 4IA
−1| |A

−1

2
1
4

2−−√

4
2−−√

2 11
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اگر  وارون ماتریس  کدام است؟ - 115+ + + A + I = OA4 A3 A2A

− + A − IA3 A2+ + A + IA3 A2A4+ 1A3

اگر  و  و  باشد، آن گاه مجموع درایه هاي ماتریس  کدام است؟ - 116A = [ ]3 4
−5 − 4

AB = IC = [ ]−2 − 1
−1 − 4

BC−1

1
4

2
7

0٫40٫8

، مجموع درایه هاي ماتریس  کدام است؟ اگر  و  - 117= [ ]A−1 4
5

−5
−6

B = [ ]1
3

2
4

BA

1210−12−10

دو نقطۀ  و  داخل زاویۀ  قرار دارند. تعداد نقاطی از ناحیۀ داخل زاویۀ  که از دو ضلع زاویه به یک فاصله و از دو نقطۀ  و  به - 118
فاصله یکسان باشند. کدام گزینه نمی تواند باشد؟

بی شمار دو یک صفر

ABxOyxOyAB

تعداد نقاطی از صفحه که از نقطۀ ثابت  به فاصلۀ ثابت  و از دو خط موازي  و  به یک فاصله باشند، کدام نمی تواند باشد؟ (  و  بر هم - 119
منطبق نیستند)

سه دو یک صفر

Ard1d2d1d2

. اگر باشد، ماکزیمم مقدار درایه هاي ماتریس ،کدام است؟ (راهنمایی :ماتریس  ( ترانهاده فرض کنید  - 120

) از تعویض جاي سطرها و ستون هاي ماتریس حاصل می شود.) ماتریس

A =
⎡

⎣
⎢

1
2
3

−1
1
1

⎤

⎦
⎥B A = 52IATBAT

AA

14182428

مجموع ارقام کوچکترین عدد سه رقمی  که در معادله  صدق می کند کدام است؟ - 121x7x + 13y = 1

119137

، باقیماندة  بر  چندعدد متفاوت می  تواند باشد؟ به ازاي مقادیر  هاي طبیعی  - 122n10 ≤ n ≤ 1000+ 1n1007

5364

معادله  در مجموعه اعداد طبیعی چند دسته جواب دارد؟ - 1233x + 19y = 500

981011

معادله ي  چند جواب صحیح و مثبت کوچک تر از  دارد؟ - 1246x − 13y = 530

1234

چند عدد چهار رقمی به صورت  بخش پذیر بر  وجود دارد؟ - 125

هیچ

xyyx¯ ¯¯̄¯̄¯̄¯̄¯99

1098

مجموعه  چند عضو دارد؟ - 126

بی شمار

A = {n ∈ N : + 1 + 1}2n ∣∣29

123

به ازاي چند عدد طبیعی کوچک تر از  ، عدد  بر  بخش پذیر است؟ - 12750+ 427n43

6789

رقم یکان عدد   ، کدام است؟ - 128(2m! + )∑
m=1

100
m!

m

4210 12
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اگر  کدام نتیجه گیري درست نیست؟ - 129a − b | 2a + b

a − b | aa − b | 4a + 5ba − b | 5a + ba − b | 3a − 3b

از رابطۀ هم نهشتی  کدام رابطه را نمی توان نتیجه گرفت؟ - 130 63x 294≡
84

 3x 7≡
10

 3x 2≡
4

 3x 6≡
12

 4x2 ≡
2

فرض کنید  عددي صحیح باشد، کدام گزینه درست نیست؟ - 131

یکی از اعداد   ،  و  بر  بخش پذیر است.  یکی از اعداد  ،  ،  و  بر  بخش پذیر است. 

،  و  بر  بخش پذیر است.  یکی از اعداد  یکی از اعداد  ،  و  بر  بخش پذیر است. 

a

aa + 1a + 2a + 34aa + 6+ 4a + 3a
24

aa + 3+ 28a + 14a
24a + 3a + 1+ 2aa

24

معادلۀ سیالۀ خطی  چند جواب صحیح در بازة  دارد؟ - 13215x + 6y = 21−30 ≤ y ≤ 30 , −30 ≤ x ≤ 30

10121517

چند عدد کوچکتر از  وجود دارد که نسبت به  اول باشند؟ - 133126125

9899100101

معادلۀ  در مجموعۀ اعداد صحیح و نامنفی چند جواب دارد؟ - 134

بی شمار صفر 

7x + 9y = 5

12

دو عدد سه رقمی  و  در تقسیم بر  باقی ماندة یکسانی دارند. چند زوج مرتب  وجود دارد؟ ( و  لزومًا متمایز نیستند.) - 135ab4¯ ¯¯̄ ¯̄¯9ab¯ ¯¯̄ ¯̄¯13(a, b)ab

5678

باقیماندة تقسیم دو عدد  و  بر عدد طبیعی  به ترتیب برابر  و  است.  داراي چند مقدار متمایز و غیر  اول است؟ - 136

هیچ مقدار 

7917b68b

253

، از دو برابر مکعب خارج قسمت بزرگ تر است؟ چند عدد طبیعی  وجود دارد که باقی ماندة تقسیم  بر  - 137aa14

25262423

اگر  و  باشد، باقیمانده تقسیم  بر  کدام است؟ - 138a 8≡
21

a 29≡
33

a77

1129217

اگر معادلۀ  در مجموعه اعداد صحیح داراي جواب باشد و  و  باشد. آنگاه  کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند - 139
باشد؟

ax + by = ca −4≡
12

b 12≡
8

c

15429136

اگر  چه تعداد از عبارات زیر ممکن است همواره برقرار نباشد؟  - 140

الف)               ب)                    ج) 

a|b

| + 3a4 a5 b4a|8b − a2|(3b − aa3 )3

0123

تکانه ي جسم   برابر با تکانه ي جسم   است. اگر جرم جسم  دو برابر جرم جسم  باشد، انرژي جنبشی آن چند برابر انرژي جنبشی جسم  - 141

 است؟

ABAB

B

22
−−

√
1
2

2−−√

2

از یک بلندي، گلوله اي را در شرایط خأل و از حال سکون رها می کنیم. اگر این گلوله  آخر مسیر خود را در مدت  ثانیه طی کرده باشد، زمان - 142

کل حرکت گلوله چند ثانیه بوده است؟

3
4

6

812187٫5 13
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در شرایط خأل، دو جسم به فاصله ي زمانی  از حال سکون و از ارتفاع مساوي بدون سرعت اولیه رها می شوند. اگر  بعد از رهاشدن جسم - 143

اول، فاصله ي دو جسم به  متر برسد،  چند ثانیه است؟ 

Δt1٫5s

10Δt(g = 10 )
m

s2

11٫50٫50٫75

شخصی به جرم  در راستاي قائم با سرعت  به تشکی برخورد می کند و پس از  متوقف می شود، نیروي متوسطی که از طرف - 144

تشک به جسم در مدت برخورد وارد می شود، چند نیوتون و در کدام جهت است؟ 

 رو به باال رو به باال رو به پایین رو به پایین

60kg10m/s20ms

(g = 10m/ )s2

30000306003000030600

جسمی به جرم  از ارتفاع بسیار زیاد در هوا رها می شود. اگر تغییر تکانه جسم در  ثانیه سوم حرکت  باشد. نیروي مقاومت هوا در - 145

مقابل حرکت جسم چند نیوتن است؟ 

500gr26N ⋅ s

(g = 10m/ )s2

22٫533٫5

معادلۀ تکانۀ جسمی به صورت  در  داده شده است. نوع حرکت در  ثانیۀ اول چگونه است؟ - 146

کندشونده - تندشونده تندشونده - کندشونده   کندشونده - تندشونده - کندشونده تندشونده - کندشونده - تندشونده

p = − 4t + 3t2SI3

شخصی در آسانسوري ایستاده و احساس بی وزنی می کند حرکت آسانسور: - 147

با سرعت ثابت به طرف باال یا پایین شتابدار کند به طرف پایین شتابدار تند شونده به طرف باال شتابدار کند شونده به طرف باال

4F =

kg2=m جسم توسط نیروي  با سرعت ثابت حرکت می کند اگر  قطع شود شتاب حرکت و ضریب اصطکاك: - 148F = 4F

a = 2m/s2

= 0٫2μk

a = 1m/s2

= 0٫2μk

a = 2m/s2

= 0٫1μk

a = 1m/s2

= 0٫1μk

اتومبیلی در مسیر افقی با سرعت  درحرکت است. راننده ترمزمی کند. اگر ضریب اصطکاك جنبشی بین جاده و الستیک اتومبیل  - 149

( باشد، اتومبیل تقریبًا پس از طی چند متر متوقف می شود؟ (

جرم اتومبیل باید معین باشد.

54 km

h
0٫2

g = 10
m

s2

5662112

گلوله اي از ارتفاع  رها می شود. این گلوله با سرعت  از ارتفاع  متري زمین عبور می کند و با سرعت به زمین می رسد.  چند متر است؟ (از - 150

( مقاومت هوا صرف نظر شود و 

hv9v
3
2

h

g = 10m/s2

16٫21832٫436

شخصی از باالي یک ساختمان، دو گلوله را به فاصلۀ زمانی  رها می کند. هنگامی که گلولۀ دوم رها می شود، گلولۀ اول به اندازة  سقوط کرده است. - 151

) در طبقه هاي پایین همان ساختمان اند. وقتی گلولۀ اول به  می رسد، گلولۀ دوم به  می رسد. فاصلۀ این دو نفر از هم  است.  ، دو شخص دیگر (

اختالف زمانی گذشتن دو گلوله از کنار  برابر  است. کدام گزینه صحیح است؟

 و  و  و  و 

th

ABBAH

AT

T < tH = hT = tH = hT < tH > hT = tH > h

کدام یک از گزینه هاي زیر دربارة حرکت اتومبیلی که با تندي ثابت  در یک پیچ مسطح افقی به شعاع  بدون لغزش حرکت می کند، صحیح - 152

، ضریب اصطکاك ایستایی بین سطح الستیک و سطح جاده و  شتاب گرانشی است.) است؟ (

vR

μsg

≥μs

v2

Rg
≥μs

gv2

R
≤μs

v2

R
≤μs

gv2

R 14
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F

 

جسمی به جرم  ، روي یک سطح افقی ساکن است و توسط نیروي  آن را می کشیم. ضریب اصطکاك ایستایی بین سطح افقی و جسم  است. - 153

کم ترین اندازة نیرویی که جسم را در آستانۀ حرکت قرار می دهد چقدر است؟ (شتاب گرانش را  در نظر بگیرید)

mF ⃗ μs

g

mgμs

1 + μs
mgμs

mgμs

1 + μ
2
s

− −−−−
√

mg

1 + μ
2
s

− −−−−
√

v( m/s (

t (s (

100

10
 

در شکل نمودار تندي برحسب زمان گلوله اي که از ارتفاع  رها می شود، رسم شده است. مسافت طی شده در  ثانیۀ دوم چند متر است؟ (جهت - 154
روبه پایین را مثبت فرض کنید)

h3

45

135

90

125

گلوله اي رو به باال پرتاب می شود و پس از رسیدن به باالترین نقطه مسیر روبه پایین باز می گردد اگر جرم گلوله  و نیروي مقاومت هوا در برابر - 155

حرکت آن  باشد زمان باال رفتن گلوله چند برابر زمان پایین آمدن آن است؟ 

3kg

6N(g = 10 )
m

s2

3
2

−−

√2
3

−−

√3
2

2
3

 

F= N30

m

جسم  تحت تأثیر نیروي عمودي  مطابق شکل از روي سطح زمین شروع به حرکت می کند و پس از  ثانیه نیروي  حذف - 156

می شود. ارتفاع اوج جسم  نسبت به زمین چند متر است؟ 

m = 2٫5kgF2F

m(g ≃ 10)

44٫8

248٫8

در حرکت دایره اي یکنواخت نسبت سرعت متوسط در نصف دوره به سرعت لحظه اي کدام گزینه است؟ - 157
π

2
2
π

4
π

π

6

وزنه  اي به جرم  را با طناب سبکی با شتاب  تندشونده روبه باال می کشیم. اگر نیروي کشش طناب را دو برابر کنیم، شتاب حرکت جسم - 158

( چند برابر می شود؟ (

2kg2
m

s2

g = 10
m

s2

14742

گلوله اي از ارتفاع  رها می شود. از لحظۀ رها شدن تا مدت زمانی که  را طی می کند، سرعت متوسط آن  است. این گلوله با تندي - 159

(سرعت) چند متر بر ثانیه به زمین می رسد؟ (مقاومت هوا ناچیز است و  است.)

HH
1
9

4٫9
m

s

g = 9٫8 m

s2

14٫719٫829٫439٫2

دو ماهوارة  و  در مدارهاي دایره اي شکل به دور زمین می چرخند. اگر سرعت ماهوارة  دو برابر سرعت ماهوارة  باشد، نسبت هاي  و - 160

 به ترتیب کدام اند؟ ( شعاع گردش ماهواره است.)

ABAB
rA

rB
TA

TB
r

2, 44, 21, 22, 1
15
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مطابق شکل زیر، جسمی به جرم  که تحت تأثیر نیروي افقی  قرار دارد، به دیواري تکیه داده شده است. اگر در لحظه اي که جسم در آستانۀ - 161

حرکت به سمت پایین تر دارد زاویه نیروي عکس العمل سطح با نیروي برآیند دو نیروي  و  برابر  و در لحظه اي که جسم با تندي ثابت حرکت

می کند. زاویه نیروي عکس العمل سطح با نیروي برآیند دو نیروي  و  برابر  باشد نسبت  را به دست آورید.

mF ⃗ 

FNfSmax
α

Ffkα′tanα

tanα′

μk

μs
3

μs

μk

μk+α

μs

 

نمودار نیرو - زمان جسمی مطابق شکل زیر است. نیروي متوسط وارد بر جسم در مدت  ثانیۀ اول چند نیوتون است؟ - 16210

10

12

14

16

m F

m=1/5kg

 

در شکل زیر نیرویی که سطح به جسم وارد می کند  نیوتون است و جسم با سرعت ثابت  به سمت راست در اثر نیروي فنر با ثابت  - 163

 حرکت می کند. اگر طول اولیۀ فنر در حالت آزاد  باشد، طول فنر در این حالت به چند سانتی متر می رسد؟

255
m

s

50
N

cm
10cm

10٫510٫4

9٫59٫6

جعبه اي را در آسانسوري قرار داده ایم. آسانسور با شتاب  به سمت باال شروع به حرکت می کند. براي آن که جسم در آستانۀ حرکت قرار گیرد - 164

نیروي  به طور افقی باید وارد کنیم. اگر آسانسور با همان شتاب به سمت پایین شروع به حرکت کند نیروي افقی باید  درصد کاهش پیدا کند تا جسم

در آستانۀ حرکت قرار گیرد. شتاب  چند متر بر مجذور ثانیه است؟ 

a

F40

a(g = 10 )
m

s2

642٫52

فنر سبکی با ثابت  به سقف آسانسور بسته شده و از آن وزنۀ  آویزان است و آسانسور با شتاب رو به پایین  پایین می آید - 165

و طول فنر  است. وقتی این آسانسور با شتاب  کندشونده پایین می آید، طول فنر  می شود. اختالف  و  چند سانتی متر است؟ 

200
N

m
m = 5kg2

m

s2

L11
m

s2
L2L2L1

(g = 10 )
m

s2

157٫552٫5

اگر یک نمونه محلول اتانوییک اسید و یک نمونه محلول هیدروکلریک اسید در دماي یکسان ، موالریتۀ برابر داشته باشند،  ..................  است. - 166
زیرا ..................

محلول دومی بزرگتر -   درآن بیشتر است. محلول اولی بزرگتر -  در آن کمتر است.

دو محلول یکسان است - زیرا مولکول هر دو اسید میتواند یک پروتون آزاد کند. دو محلول یکسان است - زیرا هر دو محلول موالریتۀ برابر دارند.

pH

[ (aq)]H+[ (aq)]H+

اگر  میلی لیتر گاز هیدروژن کلرید در شرایط  در  میلی لیتر آب حل شود،  محلول به تقریب کدام است و هر میلی لیتر از این - 167
محلول با چند میلی گرم کلسیم کربنات واکنش کامل می دهد؟ 

( (حجم محلول ثابت و برابر حجم آب فرض شود:  

 ،  ،  ،       ،  

11٫2STP25pH

C = 12, O = 16 , Ca = 40 : g ⋅ mol−1

1٫711٫721٫321٫31
16
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غلظت گوگرد در یک نمونه گازوییل برابر   است. با فرض سوختن کامل گوگرد در موتور و تبدیل گاز حاصل به سولفوریک اسید در - 168

آب، اسید حاصل از سوختن یک کیلوگرم از این سوخت می تواند   آب خالص یک مخزن  لیتري را به تقریب چند واحد کاهش دهد؟ (در

شرایط آزمایش، هر دو مرحله ي یونش اسید را کامل فرض کنید.  

6400ppm

pH1000

(S = 32 , O = 16 , H = 1 : g ⋅mo )l−1

3٫64٫234

اگر مقدار  براي اسید   برابر  باشد،   محلول چند موالر آن، برابر  است و مقدار   آن با یکاي  ، به تقریب کدام - 169
است؟

   ،      ،      ،      ،   

αHA%10pH3Kamol ⋅ L−1

9 × 10−31٫11 × 10−61 × 10−21٫11 × 10−69 × 10−31٫11 × 10−41 × 10−21٫11 × 10−4

اغلب فلزها با محلول اسیدها واکنش می دهند و گاز .................. آزاد می کنند. تفاوت سرعت این واکنش با یک فلز معین در دما و غلظت یکسان - 170

اسیدها، تابع .................. اسید است. بنابراین، سرعت واکنش دو قطعۀ مشابه آهنی در دو ظرف جداگانه که یکی داراي محلول یک موالر  و دیگري

داراي محلول یک موالر  (با حجم یکسان) باشد، .................. است.

هیدروژن - قدرت - به تقریب یکسان  اکسیژن - ظرفیت - به تقریب یکسان 

هیدروژن - ظرفیت - به طور چشم گیري متفاوت اکسیژن - قدرت - به طور چشم گیري متفاوت 

HBr

HCl

،  و  به ترتیب از راست به چپ، کدام مورد را می توان قرار داد؟  با توجه به جدول زیر، به جاي  - 171

محلول کلوئیدها سوسپانسیون نوع مخلوط 

ویژگی 

نور را عبور می دهدنور را پخش می کندرفتار در برابر نور 

همگن ناهمگن همگن بودن 

پایدار ناپایدارپایداري 

نور را پخش می کند – ناهمگن – پایدار نور را پخش می کند – همگن – ناپایدار    

نور را عبور می دهد – ناهمگن – ناپایدار نور را عبور می دهد – همگن – پایدار  

ABC

A

B

C

چند مورد از عبارت هاي زیر درست اند؟  - 172
آ) براي تهیۀ صابون هاي جامد، از هیدروکسید کاتیون موجود در نمک خوراکی استفاده می کنیم. 

ب) تعداد اتم هاي اکسیژن در فرمول شیمیایی صابون هاي مایع و جامد برابر است. 
پ) شربت معده همانند رنگ پوششی، مخلوطی است که نور را پخش می کند. 

ت) نیروي بین مولکولی غالب در چربی ها، مشابه نیروي بین مولکولی غالب در الکل هاي با جرم مولی کم است.

4321

رسانایی الکتریکی کدام محلول بیشتر است؟ - 173

محلول  موالر هیدروفلوئوریک اسید با درصد یونش  محلول  موالر نیتریک اسید 

محلول  موالر  با درجۀ یونش  محلول  موالر هیدروکلریک اسید

2 × 10−40٫052٫4

10−46 × 10−4
HA1

17
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کدام یک از نمودارهاي زیر درست رسم شده است؟ - 174

H[ [+

OH[ [-

H[ [+

OH[ [-

H[ [+

OH[ [-

H[ [+

OH[ [-

به  محلول  با  میلی لیتر محلول پتاس با  می افزائیم.  محلول حاصل کدام است؟ - 175400mlHBr100 ،pH = 2pH = 12٫3pH

11٫311٫62٫72٫4

به  گرم محلول سدیم هیدروکسید با درصد جرمی معین، مقدار  میلی لیتر آب مقطر اضافه نموده ایم تا حجم محلول به  میلی لیتر - 176

افزایش یابد. اگر  محلول حاصل برابر  باشد، غلظت محلول اولیه برحسب  کدام است؟ 

160V500

pH12٫3ppm(NaOH = 40 : g ⋅ mo )l−1

2٫5 × 1048 × 1042٫5 × 1038 × 102

). اگر  مول از هر کدام را جداگانه در  آب حل - و  دو اسید ضعیف هستند ( 177

کنیم، نسبت  محلول  به غلظت یون هیدروکسید در محلول  چقدر است؟ (محلول ها را  در دماي اتاق درنظر بگیرید.)

HAHB= 0٫04, = 4 ×αHB KaHA 10−70٫04100mL

pHHAHB

2٫125 × 1025٫44 × 10122٫125 × 10−25٫44 × 10−12

کدام گزینه نادرست است؟ - 178

تعداد گروه هاي هیدروکسیل مولکول اتیلن گلیکول، نصف تعداد جفت الکترون هاي ناپیوندي در مولکول اوره است.  

تنوع عناصر تشکیل دهنده در روغن زیتون از وازلین بیشتر است و برخالف وازلین، در دستۀ آلکان ها قرار نمی گیرد.  

اوره برخالف اتیلن گلیکول، عالوه بر مولکول هاي خود می تواند با مولکول هاي آب نیز پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.  

گشتاور دوقطبی وازلین به تقریب با گشتاور دوقطبی بنزین برابر است. 

در دماي اتاق از حل کردن  گرم از  در آب و رساندن حجم محلول به 2 لیتر، محلولی به دست می آید که غلظت یون هیدروکسید در آن  - 179

 است،  این محلول و نیز مقدار  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (درجۀ یونش اسید  در آب تقریبًا برابر با

یک بوده و جرم مولی آن برابر با  است. 

xHA(g)

6٫25 × mol ⋅10−13
L

−1
pHxHA

200g ⋅ mol
−1(log2 ≃ 0٫3

6٫4 − 2٫43٫2 − 2٫46٫4 − 1٫83٫2 − 1٫8

کدام یک از مطالب بیان شده صحیح است؟ - 180

اسیدها را بر مبناي میزان انحالل پذیري در آب به دو دستۀ ضعیف و قوي تقسیم می کنند.  

، به ازاي هر هزار مولکول حل شده در آب  یون ایجادشده باشد، درصد یونش آن برابر  است.   اگر در محلول آبی 

به فرآیندي که در آن یک ترکیب یونی در آب به یون هاي مثبت و منفی تبدیل می شود، یونش می گویند.  

، درصد یونش برابر  است.  در محلول  موالر استیک اسید که: 

HF484٫8%

0٫1[C CO ] = 1٫5 × mol ⋅H3 O− 10−3
L−11٫5

تقریبًا چند میلی لیتر  با خلوص  درصد و چگالی  ، دریاچه اي به حجم  با  را می تواند خنثی کند؟ - 181

(فرض کنید محلول  می تواند در کل دریاچه پخش شود و با سایر مواد دریاچه واکنش نمی دهد.) 

HCl36٫51٫2g ⋅ cm−3100m3pH = 10

HCl(H : 1,Cl : 35٫5g ⋅ mo )l−1

132112001000833
18
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چند مورد، از عبارت هاي زیر درست است؟   - 182
الف) اختالف تعداد پیوندهاي اشتراکی اتیلن گلیکول و اوره، برابر تعداد اتم اکسیژن در اوره است. 

ب) اگر در ساختار استون، گروه هاي متیل را با گروه هاي  جایگزین کنیم، اوره به دست می آید. 
پ) نسبت تعداد اتم هاي هیدروژن به اتم هاي کربن، در وازلین بیشتر از همین نسبت در روغن زیتون است. 

ت) اختالف تعداد اتم هاي هیدروژن و کربن در وازلین، برابر مجموع شمار اتم هاي تشکیل دهندة گلوکز است. 

ث) براي سوختن کامل  گرم بنزین، به  گرم گاز اکسیژن نیاز است.

(H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mo )l−1

−NH2

5٫720

3142

کدام گزینه جمله هاي زیر را تکمیل می کند؟  - 183

الف) مقدار  گرم گاز هیدروژن کلرید را در آب حل کرده و حجم محلول را با افزودن آب به  لیتر می رسانیم  محلول برابر ..................   می شود. 

ب) براي خنثی کردن  لیتر محلول  جرمی محلول سدیم هیدروکسید با چگالی   ..................  لیتر محلول هیدروکلریک اسید با 

 الزم است.

7٫32pH

45%1٫25g ⋅ mL−1

pH = 0٫7

6٫25 − 1٫331٫25 − 131٫25 − 1٫36٫25 − 1

- میلی لیتر محلول اسیدي با  برابر 3، با چند میلی گرم  خنثی می شود؟  184100pHN Oa2(Na = 23 , O = 16 g ⋅ mol)

3٫14٫23٫42٫3

چند مورد از مطالب زیر درست اند؟  - 185
آ) گشتاور دوقطبی وازلین به تقریب با گشتاور دوقطبی اوره، برابر است. 

ب) وازلین همانند اتیلن گلیکول توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با آب را دارد. 
پ) گل والي آب، همانند گردوغبار هوا و لکه هاي چربی روي لباس ها، نمونه هایی از انواع آالینده ها هستند.

ت) نیروي جاذبۀ بین مولکولی در اوره همانند نیروهاي جاذبۀ بین مولکولی در اتیلن گلیکول، از نوع پیوند هیدروژنی است.  
ث) صابون هاي مایع، نمک سدیم یا آمونیوم اسیدهاي چرب هستند.

1234

در اثر واکنش کامل  گرم سدیم هیدروکسید با یک اسید چرب سیرشده  گرم صابون جامد تشکیل شده است، تعداد اتم کربن بخش - 186

هیدروکربنی آن چند است؟ 

12008760

(H = 1,C = 12,O = 16,Na = 23 : g ⋅ mo )l−1

15161718

کدام گزینه واکنش هاي ممکن هنگام عملکرد یک داروي ضد اسید را به درستی بیان می کند؟  - 187

آ)  

ب)  

پ)  

ت) 

«آ» ــ «پ»   «ب» ــ «ت»   «پ» ــ «ت»   «آ» ــ «ت»  

RCOOH(s) + NaOH(aq) → RCOONa(aq) + OH2

RCOONa(aq) + CaC (aq) → (RCOO Ca(s) + 2NaCl(aq)l2 )2

NaHC (aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + O(l) + C (g)O3 H2 O2

(aq) + O (aq) → O(l)H
+

H
−

H2

غلظت مولی  در محلول  برابر  و غلظت مولی  در محلول  برابر   می باشد. نسبت  اسید  به  - 188

(  چند است؟ (

H+HX7 × 10−5
H+HY4 × 10−3

pHHY

HXlog 2 = 0٫3, log 7 = 0٫8

7
4

3
5

4
7

5
3

در صورتی که  محلول دو اسید  به غلظت  موالر و  به غلظت  موالر در دماي اتاق برابر باشد، کدام گزینه مقایسه صحیحی در - 189
مورد این دو اسید را بیان نمی کند؟

خاصیت اسیدي هر دو محلول برابر است. درجه یونش اسید  از  بیشتر است.

رسانایی الکتریکی محلول  در از محلول  بیشتر است.  ثابت یونش اسیدي  از  بیش تر است.

pHHA1HB0٫01

HBHA

HBHAHBHA 19
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چند مورد از مطالب زیر صحیح اند؟ - 190

 رفتار کلوئیدها را می توان رفتاري بین سوسپانسیون و محلول ها در نظر گرفت.  

 آب هاي سخت حاوي مقدار اندکی از یون هاي  و  می باشند. 

 تعداد اتم هاي هیدروژن در فرمول شیمیایی اتیلن گلیکول برابر با تعداد اتم هاي اکسیژن در فرمول شیمیایی روغن زیتون است. 

  ذره هاي سازنده سوسپانسیون بزرگ تر از کلوئید بوده و به همین دلیل سوسپانسیون ها برخالف کلوئیدها نور را پخش می کنند.

∙

∙C (aq)a
2+

M (aq)g
2+

∙

∙

1234

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   - 191

 صابون ها در آب سخت با آنیون ها واکنش داده و به خوبی کف نمی کنند. 

 جرم مولی پاك کننده هاي غیرصابونی نسبت به صابون جامد (با تعداد کربن برابر) بیشتر است.  

 صابون مراغه فاقد افزودنی است و به دلیل خاصیت بازي مناسب براي موهاي چرب قابل استفاده است.  

 براي افزایش قدرت پاك کنندگی صابون به آن ها نمک هاي فسفات می افزایند.

∙

∙

∙

∙

1234

تفاوت جرم مولی یک صابون جامد   کربنه که زنجیر هیدروکربنی آن سیرشده است، با یک صابون جامد که بخش هیدروکربنی آن یک پیوند - 192

دوگانه و  اتم کربن دارد، تقریبًا چند برابر تعداد هیدروژن هاي یک پاك کنندة غیرصابونی با مجموع  اتم کربن است؟ (زنجیر هیدروکربنی در

( پاك کنندة غیرصابونی سیرشده است.) (

16

1921

H = 1,C = 12 : g ⋅ mol
−1

1٫451٫501٫551٫60

اگر در دماي آزمایش، ثابت یونش استیک اسید برابر  و درصد یونش برابر  باشد. براي تهیۀ  میلی لیتر از این محلول تقریبا - 193

چند میلی لیتر از استیک اسید با درصد خلوص  درصد مورد نیاز است؟ (چگالی استیک اسید را برابر  گرم بر میلی لیتر در نظر بگیرید)  

( ) 

1٫84 × 10−52400

501٫2

C = 12,O = 16,H = 1 : g ⋅ mol−1

0٫461٫842٫44٫8

کدام مطلب نادرست است؟ (در همۀ گزینه ها، دما ثابت در نظر گرفته شود.) - 194

، با افزایش غلظت آن در آب، کاهش می یابد.   درصد یونش اسید ضعیف 

 در محلول یک اسید ضعیف، می تواند برابر  در محلول یک باز ضعیف باشد. 

، دو برابر درصد یونش اسید  باشد،  محلول  موالر اسید برابر  است.   اگر درصد یونش باز بسیار قوي 

اگر براي محلول  موالر یک اسید،  در گسترة صفر تا  قرار گیرد، آن اسید از هیدروبرمیک اسید، ضعیف تر است.  

HA

[O ]H−[ ]H3O
+

YOHHXpH13

3pH7

اگر در دماي اتاق، به  میلی لیتر آب مقطر،  گرم پتاسیم هیدروکسید اضافه شود، چند مورد از مطالب زیر، دربارة محلول حاصل، درست - 195

، از تغییر حجم محلول بر اثر اضافه کردن مادة جامد به آن، چشم پوشی شود.)   است؟ (

  میلی لیتر از آن،  مول  را به طور کامل خنثی می کند.  

 غلظت موالر یون  در آن،  برابر غلظت موالر یون  است. 

 در  میلی لیتر از این محلول، در مجموع،  مول از کاتیون و آنیون وجود دارد. 

،  برابر خواهد شد.  اگر به این محلول،  گرم پتاسیم هیدروکسید دیگر اضافه شود، 

1250٫7

H = 1 , O = 16 , K = 39 : g ⋅ mol
−1

∙2502٫5 × 10−2
HCl

∙O (aq)H
−1012(aq)H

+

∙500٫01

∙1٫4[O ]H−3

1234

20
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