
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ریاضی- 10210

ام اس بوك

بیت «بر رمه چون گشت شبان چیره دست      او نه شبان است که گرگ رمه است» به کدام بیت نزدیک تر است؟  1

 گذران است بد و نیک جهان گذران  در بد و نیک جهان دل نتوان بست ازآنک  

 این گرگی شبان شما نیز بگذرد اي تو رمه سپرده به چوپاِن گرگ طبع  

 بود فرجام، گرگ گلّۀ خویش  شبان فارغ از گرگ بداندیش  

 کاین نصیحت ز جهان گذران ما را  بنشین بر لب جوي و گذر عمر ببین  

در عبارت «عاجز تِر ملوك آن است که از عواقب کارها غافل باشد و مهّمات ملک را خوار دارد و هرگاه که حادثۀ بزرگ افتد موضع هضم و  2
احتیاط ُمهمل گذارد و از فرایض احکام جهان داري، آن است که در تالفِی خلل ها پیش از تمّکن خصم، مبادرت نموده شود و به نفاق دشمن التفات نیافتد و

عزیمت را به تقویت راي پیر و تأیید بخت جوان به امضا رسانیده شود.»  جمعًا چند غلط امالیی و رسم الخطی هست؟

چهار سه دو یک

در بیت «قطرة باران که در افتد به خاك / زو بدمد بس گهر تابناك» گهر تابناك استعاره از چیست؟  3

نور و روشنی گل ها و گیاهان با  ارزش جواهرات با  ارزش مروارید

«آنکه حزم زیاد داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را دیده بود، سبک روي به کار آورد»  یعنی آنکه..........................  4

داناتر بود و از دست روزگار جان به در برده بود، سریعًا اقدام کرد.

دور اندیش تر بود و به کرات، حوادث روزگار جفاکار را تجربه کرده بود، فوراً شروع به کار کرد.

خیلی خوش بین بود و با حوادث روزگار به سادگی برخورد می کرد، آرام و آسوده شروع به کار کرد.

مضطرب و نگران بود و حوادث روزگار جفاکار را بارها تجربه کرده بود، فوراً به کار پرداخت.

مفهوم بیت «هر آن وصفی که گویم بیش از آنی / یقین دانم که بی شک جاِن جانی» با تمام گزینه ها قرابت معنایی دارد، به جز گزینۀ ..................  5

 حمد و ثنا می کند که موي بر اعضا  خود نه زبان در دهان عارِف مدهوش

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 برون از هر چه در فکرت قیاسی است  وراي هرچه در گیتی اساسی است

 ور نه به کمال تو وهم کی رسد آنجا  سعدي از آنجا که فهم اوست سخن گفت

امالي کدام واژه باتوجه به معناي آن نادرست است؟  6

سیف: تابستان خذالن: درماندگی مخمصه: گرفتاري فراق: جدایی و دوري

کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «الهی فضل خود را یار ما کن / ز رحمت یک نظر در کار ما کن» ارتباط معنایی ندارد؟  7

 در رحمت و فضل او نگه باید کرد  بر طاعت و خیر خود نباید نگریست

 به فضل خویشتن بخشی نجاتم  تو امید منی اندر صراطم

 تضرع کنان را به دعوت ُمجیب  فرو ماندگان را به رحمت قریب

تا تو ادب بخواندي در تو ادب ندیدم خامش کن اي برادر فضل و ادب رها کن
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در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ.................. آرایه هاي «تشبیه، تشخیص و حسن تعلیل» مشهود است.  8

ز بس خجل شده در روزگار خندة تو  دهان غنچه به لب ُمهر دارد از شبنم 

که کوه درد به دل صاحب سخن دارد  ز ناله اي که کند خامه می توان دانست 

 اي دیده تو خود را به هزار آب همی شوي   تا بوك سزاوار شوي دیدن او را 

زان روي جهانی به جمالش نگران شد  ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی 

در کدام گزینه نهاد محذوف نیست؟  9

وان همه هنگامه دریا بدید خواست کز آن ورطه قدم در کشد رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور باغ ز من صاحب پیرایه شد  

در کدام گزینه از آرایۀ تلمیح استفاده نشده است؟  10

که به ما سوي فکندي همه سایۀ هما را علی اي هماي رحمت ! تو چه آیتی خدارا ؟ 

متحَیرم چه نامم شه ملک الفتی را نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت 

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را    برو اي گداي مسکین ! در خانه ي علی زن 

که علم کند به عالم شهداي کربال را به جز از علی که آرد پسري ابوالعجایب؟ 

در عبارت «در آبگیري سه ماهی بود، دو صیّاد بر آن گذشتند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند. یکی غفلت کرد و گرفتار شد و فرجام کار  11
غافالن چنین باشد.» به ترتیب چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی دیده می شود؟ (ترکیب وصفی، هر ترکیب صفت با موصوفش است و ترکیب اضافی

ترکیب مضاف الیه و مضاف خود.)

چهار - سه  سه - سه  سه - دو  چهار - دو 

کدام گزینه با حدیث شریف «حاِسبوا َقبَل َأن ُتحاِسبوا» تناسب معنایی کمتري دارد؟  12

 امروز خود حساب نباشد کسی چرا؟  چون دادنی است روز قیامت حساب خود

 که ماند از پس و روز حساب در پیش است  حساب کردة خود کن حساب در چه کنی

 کوته ز پرسشی ستم بی حساب اوست  روز حساب اگرچه ندارد نهایتی

 دیگري در حساب گیرد سخت  پیش از آن کن حساب خود که تو را

در همۀ ابیات زیر واژه هاي مشخص شده را باید بدون نقش نماي اضافه (کسره) خواند بجز بیت گزینۀ ..................  13

 ُپر ازآرزو دل پر از آب چشم  یکی نامه بنوشت با درد و خشم

 تو را گاه شاه آیدت آرزوي  اال بدتر از دد به ِمهر و به خوبی

 پر از خون دل و مژه پر آب زرد  بگفت این و بنشست گریان به درد

 به باالي او سرو دهقان نِکشت  بهاري است گویی در اردیبهشت

کدام گزینه حسن تعلیل دارد؟   14

 شاخ هر چند خم از جوش ثمر می گردد  خجلت بی ثمري قد مرا کرده دو تا

 بر بوي تخم مهر که در دل بکارمت  صد جوي آب بسته ام از دیده بر کنار

 ولی نسبت ز حق دارم من از مریم نمی دارم  منم عیسی خوش خنده که شد عالم به من زنده

 زان که مجلس روضۀ رضوان و شاهد حور ماست  ما به حور و روضۀ رضوان نداریم التفات

در چند بیت براي واژه هاي درون کمانک برابرهاي درست مشخص نشده است؟   15
هر لحظه ز هجران به لب آید جانم (رنج)   الف - زان دم که قرین محنت و افغانم  

هر زمان که پاره اي در خون فتاد (لحظه) ب - بحر، ساحل را امان یک  دم نداد
بَُود که پرتو نوري به بام ما افتد (بخت و اقبال)   ج - شبی که ماه ُمراد از افق شود طالع  

به لطف روضۀ او، رشک می برد رضوان (رشک) د - ز آب صافی او، غبطه می خورد کوثر

چهار سه دو یک
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مفهوم کدام گزینه با عبارت «کلُّ نفٍس ذائقۀ الموت» ارتباط معنایی دارد؟  16

 نشاید کو بپیوندد دل اندر خدمت سلطان   هر آن عاقل که او بندد دل اندر طاعت یزدان 

 پیش حکم قضا چه خاك و چه باد   نزد گرگ اجل، چه بّره چه گرگ

 خوشی و ناخوشی روزگار می گذرد  صباح مستی و شام خمار می گذرد

 پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد   به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی 

زمان فعل هاي جمله در عبارت «هیچ حفره اي از حفره هاي زندگی ایرانی نیست که از جانب سعدي شناخته نباشد» به ترتیب کدام است؟  17

ماضی استمراري، مضارع التزامی مضارع اخباري، ماضی التزامی   مضارع اخباري، مضارع التزامی مضارع التزامی، ماضی التزامی  

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تناسب کمتري دارد؟  18

دیدي که چگونه گور بهرام گرفت   بهرام که گور می گرفتی همه عمر

نوبت به تو خود نیامدي از دگران   در طبع جهان اگر وفایی بودي  

که این آن نوبهاري نیست کش بی مهرگان بینی بدین زور و زر دنیا چو بی  عقالن مشو غّره

به مرو آ، تاکنون در ِگل سر آلب ارسالن بینی   سر آلب ارسالن بینی ز رفعت رفته برگردون   

کدام بیت با عبارت  «کل نفس ذائقۀ الموت»  قرابت معنایی ندارد؟  19

تا سبزة خاك ما تماشاگه کیست   این سبزه که امروز تماشاگه ماست  

در پاي اجل یکان یکان پست شدند یاران موافق همه از دست شدند  

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد   بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت

که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم جهان فانی و باقی فداي شاهد و ساقی  

در کدام بیت واج آرایی وجود ندارد؟  20

که از جهان ره و رسم سفر براندازم   به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار  

چندان که نگه می کنمت هر ششی  اي عشق دین و دل و حسن و هنر و دولت و دانش  

پس تویی معشوق خاص و چرخ، سرگردان توست   هم خداوندت سرشت و هم مالئک سجده کرد  

منم که از دو جهانم به چابکی بجهانی   تویی که جوهر جانی و جان هر دو جهانی  

21  َعیِّن الُمضاَف و المضاَف إلیه:

الصّیادون حفروا بئراً.   الدنیا َمزرعُۀ اآلخرِة.  أشجاٌر جمیلٌۀ.   رأیُت المعلَم المؤمَن. 

22  ما هو الصحیح عن الساعِۀ؟        
الساعۀ  .................. 

  الحادیَۀ عشرة اال ربعًا   الحادیَۀ عشرة و الربع    العاشرة و الربع    الثانیَۀ عشرة اال ربعًا 

11 : 45′

:« 23  عّین الّصحیح عن رقم «

  مئٌۀ و سبعٌۀ و ثالثون.    مئٌۀ و ثالثون و سبَعٌۀ.    مئٌۀ و سبعٌۀ و ثالث.    مئٌۀ و ستٌّۀ و ثالثون.  

137

، َأرَجُع ِالی الْبیِت و َأقوُم بکتابۀ واجباتی المدرسّیۀ:  واِم الَْمدَرسیِّ 24  بَْعَد انِْتهاِء الدَّ

بعد از ساعت کار مدرسه به خانه برمی گردم و اقدام به نوشتن تکالیف مدرسه ام می کنم. بعد از مدرسه به خانه برمی گردم و تکلیف هاي مدرسه ام را می نویسم.

بعد از پایان مدرسه به خانه باز خواهم گشت و اقدام به نوشتن تکلیف مدرسه ام خواهم کرد. بعد از پایان کار مدرسه به خانه می روم و تکلیف مدرسه ام را می نویسم.

ما َمعنی «لِسان ِصدق» فی عبارِة: «َواْجَعْل لی لِساَن ِصدٍق فی اآلخریَن؟»  25

راستگویی زبان راستگویان  یاد نیکو  زبان راستگو 

26  َأيُّ ِعباَرٍة َصحیحٌۀ ِمْن َحیِث الَْمعنی؟

نِۀ أکثُر ِمْن َثالَثِۀ ُفصوٍل.  ُفصوُل السَّ  الثمانیُۀ و السبَّعۀ و الثانی َعَشَر َمن األعداِد األصلیِۀ. 

َأوُل َیوِم األسبوع ُهَو َیوُم اَألحِد.  حاِب َأبیُض و لَوُن الموِز َأَحمُر.  لَوُن الَبحِر أْزَرَقُ و لَوُن السَّ
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َعّین العبارة التی فیها جمع الّتکسیر:  27

ذو حکمٍۀ بالغٍۀ / و قدرٍة بالغٍۀ فیها ضیاٌء و بها / حرارٌة منتشرة  و اْنُظر إلی الَغْیم َفمن / أْنَزل منه َمَطره  اُْنُظْر لِتَک الّشجرة / ذات الغصوِن النََّضرة 

ؤاُل الُمناِسُب لِهذا الَْجواب؟ 28  «أنا إیرانِیَّۀ» ما ُهَو السُّ

 َهْل أنِت إیرانّیۀ؟  َمْن أنِت؟  ِمْن أّي بلٍد أنَت؟  ِمْن أین أنِت؟ 

29  ما ُهَو مفهوم الِعباَرة: «َمْن جاَء بِالَْحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأمثالِها.»؟

 َعَلی اْإلنساِن َأْن َیقوَم بَعشِر َحسناٍت.  ِإنَّ اُهللا ُیضاِعُف اْلَحَسناِت َأجراً.  َجزاُء اْلَحَسنِۀ َأَقلُّ ِمنها.  َمْن َیْفَعْل َحَسَنًۀ َفَلُه ِمثُلها. 

حیحِۀ. 30  َعیِّن التَّرجمۀ غیَر الصَّ

 ِمئُۀ َیوٍم: صد روز َثالثوَن َرُجًال: سی مرد  َسْبَعَۀ َعَشَرعامًا: هفت سال   بابَْیِن إْثَنْیِن:  دو در 

حیَحْیِن.  31  َعیِّن الِفعَلیِن الصَّ
! ..................  ِالی کالِم والِدَك و  ..................  ِمْنُه.» «یا بَُنیَّ

 اِْسَتِمعی - اِْعَتِذري   اِْسَتِمْع - اِْعَتِذْر  ال َتسَتِمْع - ال َتعَتِذْر  اِْسَتَمَع - اِْعَتَذَر 

32  َعیِّن الُجملَۀ الّتی لیس فیها جمٌع مکسر:

یاح.  اهرِة.  نَحتفل أهالی الهندوراس َسنویًا.  اِنَّ اَهللا ُیرِسُل الرِّ  َیفِقد اإلعصاُر سرعُتُه.  َیِئَس الُعلماُء من َمعرَفِۀ سِر الظِّ

حیحه للکلمات: « َثلج، َسَنوي، َسوداء» ؟ 33  ما ِهَی الترجمۀ الصَّ

تگرگ، سالیانه، ابر  برف، سالیانه، سیاه  برف، سالی یک بار، ابر  باران، هر سال، سیاه 

34  انتخب المناسب لتکمیل الفراغات:  
  «أربعۀ عشر .................. من ستۀ عشر و نصف ستین هو .................. والحادي عشر عدد .................. »

أقّل - الثالث عشر - اصلی  أقّل - ثالث - ترتیبی  أکثر - ثالثون - اصلی  أقّل - ثالثون - ترتیبی 

"عّین الّصحیح للفراغ: «دخلُت الغرفۀ فوجدتها فارغۀ، فقمت بـ .................. المصابیح!»  35

 حفظ   إطفاء   تکسیر   اشتراء  

أّي عبارة ما جاء فیها الترکیب الوصفّی؟  36

الزّرافۀ التنام فی الیوم الواحد إّال أقلَّ من ثالثین دقیقًۀ.   الّصین أّول دولۀ فی العالم استخدمْت نقوداً و رقیۀ  

أنفَق صدیقی أمواله إنفاقًا فکان مؤمنًا باهللا.   قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمۀ سواء بیننا و بینکم»  

عّین الصحیح للفراغات:  37
«سافرُت مع ُاسرتی فی یوم اإلثنین و وصلنا فی یوم الثالثاء قضینا .................. و .................. فی مناطق الشمالیۀ و َرَجعنا فی یوم .................. ِمن األسبوع»

ثمانیۀ لیال - تسعۀ أیام - الثالثاء   أسبوع واحد - أربعۀ أیام - الجمعۀ   ثالثۀ لیال - أربعۀ أیام - اإلثنین   أسبوعین إثنین - یوم واحد - األربعاء  

عّین العبارة الّتی یوجد فیها عدد ترتیبّی:  38

إذا إثنان یتناجیان فعلینا أن الندخل بینهما!   توجد فی حدیقتنا واحد و عشرون شجرة!   قرأُت الجزء الثالثین من القرآن یوم أمس!   بقیُت فی هذه المدینۀ لمدة أحد عشر یومًا!  

عّین الصحیح حول األعداد فی العبارات التالیۀ:  39

ُح فی الصفحۀ الثالثۀ َعْشَرَة، خمسیَن خطًأ.   نَُصحِّ َحَضَرْت فی الصفِّ ثالثۀ َعَشَرَة تلمیذاً.  

ُضیوُف َولَدي فی حفلِۀ میالده َسْبعٌۀ و ثمانوَن طالبًۀ.   أتعلموَن أنَّ صالة الِعشاِء رابعَۀ رکعاٍت.  

عّین الجملۀ الّتی َیختلُف فیها نوُع العدد:  40

هؤالِء الطالباُت ُیساِفْرَن إلی القریِۀ بالحافلۀ ِإثنی عشر کیلومتراً.   ا.   بَنی الُمهنِدسوَن َعَشرَة ُسدوٍد علی نَْهِر کرخه و السّد الخامس مهّم جد

َتْسَأُل اُألستاذة التلمیذَة عشریَن سواًال صعبًا.   ُأختی طالبٌۀ ذکّیۀ و ِهَی فی الحادیَۀ َعشرَة ِمن عمرها.  

نگرانی انسان ها از مرگ زاییدة چیست؟  41

ترس از مرگ عالقه به مقام و ریاست میل به زندگی دنیا میل به جاودانگی
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42  شعر «چه کنم با که توان گفت که او / در کنار من و من مهجورم» بیان گر کدام ویژگی در انسان است و با توجه به آن کدام مفهوم مستفاد می
گردد؟

  فطرت خداآشنا و خداگرا ـ گاهی غفلت ها سبب دوري ما از او می شود، ولی باز که به خود برمی گردیم، او را در کنار خود می یابیم.

گرایش به خیر و نیکی ـ گاهی غفلت ها سبب دوري ما از او می شود، ولی باز که به خود برمی گردیم، او را در کنار خود می یابیم.

فطرت خداآشنا و خداگرا ـ خداوند متعال انسان را گرامی داشته و براي انسان در نظام هستی جایگاه ویژه اي قائل شده است.

گرایش به خیر و نیکی ـ خداوند متعال انسان را گرامی داشته و براي انسان در نظام هستی جایگاه ویژه اي قائل شده است.

از دقت در ترجمۀ کدام یک از آیات می توان فهمید که «هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي اخروي است»؟  43

«آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است.»

«آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ــ به هرکس که اراده کنیم ــ می دهیم.»

«آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.»

«بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره اي ندارند.»

از کدام آیۀ شریفه می توان دریافت که «اگر هدف هاي دنیوي اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند»؟  44

«بعضی از مردم می گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره اي ندارند.»

«بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.»

«و آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد پاداش داده خواهد شد.»

«هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.»

چرا انتخاب عبادت و رضاي الهی یک انتخاب زیرکانه است؟  45

دنیا و آخرت را توأمان حاصل می کند. انسان ها را از این حیات پست ماّدي نجات می دهد.

میل به بی نهایت طلبی را پاسخ می دهد. رسیدن به دنیا عطش انسان را برطرف نمی کند.

هدف هاي پایان پذیر چگونه هدف هایی هستند و اصل قرار دادن آنها چه فرجامی در پی دارد؟  46

کوتاه مدت - عدم بهره مندي از اهداف مادي و معنوي  دنیوي - مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.

کوتاه مدت - مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند. دنیوي - عدم بهره مندي از اهداف مادي و معنوي 

خداوند در قرآن پس از بیان سرنوشت کسانی که می گویند: «خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا کن» که عبارت است از  .................. ، شیوة درست  47
درخواست را چگونه بیان می کند؟

عدم بهره مندي در آخرت - طلب نیکی در دنیا و آخرت و رهایی از عذاب 

حسرت و پشیمانی در آخرت - طلب  نیکی دردنیا و آخرت و رهایی از عذاب 

عدم بهره مندي در آخرت - طلب بهره مندي آخرت که بهره مندي دنیا را هم در پی دارد. 

حسرت و پشیمانی در آخرت - طلب بهره مندي آخرت که بهره مندي دنیا را هم در پی دارد. 

ْهُر»  اعتقاد کدام گروه دربارة معاد می باشد و پیامد آن چیست؟ عبارت قرآنی  «نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  48

پیامبران الهی و پیروان آن ها - طلب عمر طوالنی  پیامبران الهی و پیروان آن ها - طلب مرگ 

منکرین - از بین رفتن شادي و نشاط  منکرین - ارزشمندي زندگی دنیا 

شیطان سوگند یادکرده که انسان را از رسیدن به چه چیزي باز دارد و در این مسیر تنها راه نفوذي او کدام است؟  49

بهشت - وسوسه و فریب انسان   کمال - وسوسه و فریب انسان   بهشت - ایجاد میل سرکشی در انسان   کمال - ایجاد میل سرکشی در انسان  

بنابر آیۀ  سورة مبارکۀ محّمد (ص) «کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، پشت به حق کردند» شیطان آنان را به چه سرانجامی  50
گرفتار می کند؟

اعمال زشت شان را در نظرشان زینت می دهد و آنان را با آرزو هاي طوالنی می فریبد.  

دنیا را درنظرشان زینت می یابد و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته می شوند.  

دنیا را درنظرشان زینت داده و آنان را از پیروي عقل بازمی دارد.  

اعمال زشت شان را در نظرشان زینت می دهد و آنان را از پیروي عقل بازمی دارد.  

25
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اگر سؤال شود: «نشانۀ جایگاه ویژة انسان در نظام هستی چیست؟» کدام یک از گزینه ها پاسخ صحیحی می باشد؟  51

خداوند، انسان را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد.  

خداي متعال آن چه در آسمان و زمین است براي انسان آفریده و توانایی بهره مندي از آن ها را نیز در وجود او قرار داده است.  

پروردگار به انسان نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشد و مسیر درست زندگی را از راه هاي غلط تشخیص دهد.  

خداوند، پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند.  

اگر بخواهیم اعتقاد آنان که می گویند: «پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمر انسان بسته می شود» را با کالم وحی مستند کنیم، کدام آیه وافی ما  52
به این مقصود خواهد بود و از زبان چه کسانی است؟

 قالوا ما هی اّال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا  - کافران  و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لعب  - معاندان 

قالوا ما هی اّال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا - معاندان  و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لعب - کافران 

آسان تر شدن دفاع از حق و مظلوم و فدارکاري در راه خدا براي معتقدین معاد، معلول چه عاملی است و مفهوم فرمودة پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه  53
و آله) دربارة مرگ کدام است؟

نهراسیدن از مرگ ــ انسان براي این آفریده شده و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شود.

نهراسیدن از مرگ ــ پلی است که انسان را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت عبور می دهد.

بی پاداش ماندن همۀ کارهاي سبک ــ پلی است که انسان را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت عبور می دهد. 

بی پاداش ماندن همۀ کارهاي سبک ــ انسان براي این آفریده شده و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شود.

 54
کدام موضوع از آیۀ شریفۀ:  «من کان یرید ثواب الدنیا فعنداهللا ثواب الدنیا واآلخرة» ، دریافت می گردد؟

برترین و جامع ترین هدف انسان امیدوار که می خواهد به سعادت اخروي برسد، عبادت و بندگی است.

انسان هاي باهوش در سایۀ عبادت و بندگی با یک تیر چند نشان می زنند و دنیا و آخرت خویش را آباد می کنند.

انسان اهداف مختلفی دارد که گام نهادن در این دنیا فرصتی براي رسیدن به آن هدف واالست.

وصول به آخرت زیبا تنها هدفی است که عطش روحیۀ بی نهایت طلب انسان را پاسخ می دهد.

به ترتیب پیامدهاي اول و دوم دیدگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ در کدام عبارت هاي قرانی مذکور است؟  55

«وال هم یحزنون» - «لهی الحیوان»  «لهی الحیوان» - «فال خوف علیهم»  «و ال هم یحزنون» - «فال خوف علیهم»  «فال خوف علیهم» - «و ال هم یحزنون» 

پیامد گام  برداشتن انسان در  مسیر قرب  الهی چیست و سودمند ترین دانش کدام است؟  56

رشد    و     کمال  و در  نتیجه رستگاري  انسان - خداشناسی شناخت سرمایه ها و توانمندي هاي انسان - خودشناسی

رشد    و     کمال  و در  نتیجه رستگاري  انسان - خودشناسی شناخت سرمایه ها و توانمندي هاي انسان - خداشناسی

تناسب میان هدف و  ..................  این موضوع را اقتضا می کند که  .................. .  57

برنامه - بدون داشتن برنامۀ مناسب، رسیدن به هدف محال است. 

برنامه - داشتن سرمایۀ اندك موجب روي آوردن به کاري کوچک شود و برعکس. 

توانایی و سرمایه - داشتن سرمایۀ اندك موجب روي آوردن به کاري کوچک شود و برعکس.

توانایی و سرمایه - بدون داشتن برنامۀ مناسب، رسیدن به هدف محال است.

بیت «اي باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ / یا آن که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟» با آیۀ .................. ارتباط مفهومی دارد و موضوع  58
اصلی هردو، .................. می باشد.

 «ٌقل إّن صالتی و نُسکی...»  - مالك عبادت شمرده شدن یک عمل  «و ما خلقنا السماوات...»  - انتخاب خداوند به عنوان اولویت در زندگی 

 «ٌقل إّن صالتی و نُسکی...»  - انتخاب خداوند به عنوان اولویت در زندگی  «و ما خلقنا السماوات...» - مالك عبادت شمرده شدن یک عمل 
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کامل تر بودن هدف منتخب انسان منوط به چیست و برترین هدف اصلی انسان کدام است؟  59

فقط از بهره هاي مادي زندگی استفاده کردن - همه استعدادهاي متنوع انسان را در برگیرد. 

پاسخگوي بهتر به دو ویژگی «متنوع بودن استعدادهاي انسان» و «بی نهایت طلبی او» - همه استعداد هاي متنوع انسان را دربرگیرد. 

پاسخگوي بهتر به دو ویژگی «متنوع بودن استعدادهاي انسان» و «بی نهایت طلبی او» - توقف پذیري در هنگام سختی ها

فقط از بهره هاي مادي زندگی استفاده کردن - توقف پذیري در هنگام سختی ها

اولین گام براي حرکت در مسیر رستگاري کدام است و آیۀ شریفۀ «انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» به کدام ویژگی انسان اشاره دارد ؟  60

شناخت جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی و تقرب به آن _ هدایت و شکر

شناخت جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی و تقرب به آن _ اختیار و انتخاب

شناخت توانایی ها و سرمایه هاي انسانی و شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب _ هدایت و شکر

شناخت توانایی ها و سرمایه هاي انسانی و شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب _ اختیار و انتخاب

61  A boy was .................. yesterday when part of a wall fell down near to where he was playing.

increased injured hunted hoped

Winter is cold in some places. Many plants do not grow during winter. Some plants die. Snow and ice
may cover the ground. It can be hard for animals to find food during winter.  Animals get through this
time in many ways.  
Birds and butterflies can fly. Many of them do not stick around for the winter. They leave. They go to a
place with nice weather. Then they come home in the spring. We call this migration. Migrating is a
good way to avoid the cold.  
Another good way to avoid the cold is to sleep through it. Many animals hide during the winter. Their
bodies slow down. They save their energy. They do not eat. They live off of their fat. They do this until
food returns. We call this hibernation. Snakes, frogs, and bears hibernate.  
Some animals store food in their homes. They do not sleep all winter, but they do much less. They live
on what they have saved in the summer and fall. This is what squirrels, beavers, and raccoons do.
Skunks do this too. 
Other animals tough it out. They do not leave. They do not hide. They must survive. Sometimes nature
helps them out. Some animals grow thicker coats in the winter. Other animals change color. The arctic
fox is brown in the summer. His coat turns white in the winter.  
Winter may be pretty. It is nice to see snow on the trees. But it is dangerous too. People are also at
risk. You can get frost bitten or worse. How do you beat the winter? Do you wear a thick coat? Do you
stay inside? Or do you live somewhere warm?

62  The arctic fox’s coat change white during winter because .................. .

the white coat is prettier and attracts mates white absorbs the sun and is warmer 

the white coat helps him blend with the snow his body saves energy by reducing hair color

63  Which title would best describe this passage?

Winter: A Time to Migrate Hibernation: Sleeping it off 

Survive: How Animals Beat the Winter Birds and Butterflies: Nature's Movers and Shakers

64  All of the following animals hibernate EXCEPT .................. .

skunks frogs snakes bears
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65  According to the passage, a thicker coat helps an animal survive winter by .................. .

helping it hide better protecting it against attacks 

helping it stay warm saving the animal’s energy

66  In the past, many hunters didn’t pay much .................. to wildlife and killed animals easily.

schedule intonation information attention

67   I saw an old .................. and two young .................. sitting near the lake of the park.

policemen / woman policeman / women policemen / women policeman / woman

68  Ever since the accident, my brother feels a terrible .................. in his leg.

destruction plan pain plain 

69  Look at the clouds! They are turning dark. It .................. .

will rain rains is raining is going to rain

70  Which underlined word is NOT CORRECT in the following sentence? 

Do you have any idea how English people celebrate christmas?

idea  English  celebrate christmas

71  The government will do anything to keep the people .................. from coronavirus.

instead protect hurt safe

72  Try to keep this a secret. If you say anything to anyone, we .................. you.

will hurt are going to hurt are hurting hurts

73  No one knows what will happen in the .................. .

attention plan future human

74  My stomach hurts a lot, and I think I .................. .

will get sick am going to get sick going to sick was sick

75  Tomorrow, Mr. Jones and his wife .................. on a trip to Los Angeles.

is going are going to go is going to go were going

76  If there are a few of a plant or animal living on Earth, they are listed as  .................. .

safe endangered  common injured

77  Iran’s mountains and plains are the  .................. of many animals like black bear.

yards springs museums natural homes

78  We did not learn about the war until the ……………… day when my mother heard the news on the
radio.

interesting voluntary following increasing

79  People living in the villages under attack have been unable to .................. their homes and families
from the enemy.

increase protect put out die out
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اگر جمالت چهارم و ششم و دوازدهم یک دنباله ي حسابی به ترتیب سه جمله متوالی از یک دنباله ي هندسی باشند قدر نسبت دنباله ي هندسی  80
کدام است؟

4
3

3
2

23

در یک دنبالۀ هندسی، «جملۀ دوم»، «دو برابر جملۀ پنجم» و «جملۀ هشتم» می توانند سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ حسابی باشند، بزرگ ترین این  81
سه عدد چند برابر کوچک ترین آن ها است؟

2 + 3√5 + 2 3√5 + 4 3√7 + 4 3√

در یک دنباله ي حسابی، مجموع چهار جمله ي اول  و مجموع پنج جمله ي بعدي آن  می باشد. جمله ي یازدهم این دنباله کدام است؟  821530

7٫588٫59

...

1 2 3

تعداد دایره هاي شکل دهم الگوي زیر کدام است؟  83

5254

78100

...
تعداد دایره هاي شکل دوازدهم الگوي زیر کدام است؟  84

144169

196221

در یک الگوي خطی، هر جمله از رابطه ي  به دست می آید. فاصله ي دو جمله ي متوالی در این الگو چقدر است؟  85

نمی توان تعیین کرد. 

= 2n + 5tn

532

...
1 2 3

در الگوي مثلثی به فرم زیر، تعداد گلوله هاي توپر در شکل چهاردهم چند تا است؟  86

1516

1718

جمله ي عمومی الگوي  کدام است؟  873, 8, 15, 24, ⋯

= + 1tn 2n= ×tn (−1)
n −3

n
= + 2ntn n2=tn

2n + 1
n

در یک الگو، از جمله ي دوم به بعد، هر جمله یک واحد از نصف مربع شماره همان جمله بیش تر است. جمله ي چهاردهم این الگو کدام است؟  88

93959799

...

1 2 3

شکل نهم الگوي زیر از چند نقطه تشکیل شده است؟  89

117120

123126

کدام جمله از دنباله ي  برابر با  است؟  90

هفتم ششم پنجم چهارم

=tn
2 + 5n + 2n2

+ 16n2
2

، در این دنباله ي  چقدر است؟ در یک دنباله ي حسابی   91− = 10a20 a15−a31 a22

12141618

، حاصل  کدام است؟ در دنباله ي حسابی   92−3,x, 5,y,z, ⋯x + y + z

12182325

در یک دنباله ي حسابی جمله ي هفتم  برابر جمله ي سوم است. در این دنباله قدر نسبت چند برابر جمله ي دوم است؟  934

11983

9
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،  و  به ترتیب جمالت اول، سوم و پنجم یک دنباله ي هندسی باشند، جمله ي دهم دنباله کدام است؟ اگر  عددي مثبت باشد و اعداد   94aa
a

3
a

9

a

35
a 3√

35
3a× a35

در یک دنباله ي هندسی با جمالت مثبت، حاصل ضرب سه جمله ي اول برابر با  است. اگر جمله ي اول دنباله ي  باشد، جمله ي سوم چند برابر  95
قدر نسبت است؟

2162

6163236

، حاصل  کدام است؟ در  یک دنباله ي هندسی با قدر نسبت   962
t1t7

t
2
2

1
16

16
1
4

4

در یک دنباله ي هندسی، مجموع سه جمله ي اول  و مجموع شش جمله ي اول  است. جمله ي اول چند برابر جمله ي پنجم است؟  97136153

81
16

8916

در یک دنباله ي هندسی، مجموع جمالت اول و سوم برابر با  و مجموع چهار جمله ي اول آن برابر با  است. مجموع  جمله ي اول کدام است؟  98136

10٫811٫212٫613٫4

به علت توّرم، بر قیمت کاالیی به طور یکنواخت هر سال  درصد افزوده می شود. در سال پنجم، قیمت این کاال، چند برابر قیمت سال اول  99
می شود؟

 

10

1٫33211٫37611٫46411٫4751

در دنبالۀ حسابی مجموع سه جملۀ اول آن  و مجموع سه جملۀ بعدي آن  می باشد. جمله هشتم آن، کدام است؟  1003360

26293031

 ....

در الگوي زیر، تعداد نقطه ها، در شکل دوازدهم، کدام است؟  101

3436

3840

. اگر  باشد،  کدام است؟ در دنباله اي داریم:   102− =un+1 un
1

2n
= 1u1u10

255
256

1024
513

1023
1024

1023
512

روي محور اعداد فاصلۀ بین دو عدد  و  را با قرار دادن  نقطه به  پاره خط مساوي تقسیم می کنیم. سومین نقطه از چپ به راست، متناظر  103

با چه عددي است؟

1
5

1
3

67

9
35

2
105

3
35

2
21

یکی از جمله هاي عمومی زیر، متعلق به یک الگوي خطی هست. در مورد این الگوي خطی، کدام گزینه صحیح است؟   104

     

جملۀ نهم این الگو، سه برابر جملۀ اول است. مجموع جمالت اول و دوم این الگو،  است.

اختالف جمالت دهم و یازدهم این الگو برابر  است. قدر نسبت الگو، ثلث جملۀ چهارم است.

= − n(n − 1)an (n + 1)
2

, = 2 + 1bn n−−√ , = + 1cn
2
n

5

3

10
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می دانیم با  گلولۀ یکسان مانند شکل زیر می توانیم مثلث متساوي االضالع بسازیم، ولی مربع نمی توانیم درست کنیم. کم ترین تعداد گلوله که  105
با آن بتوان هم مثلث و هم مربع ساخت کدام است؟

15

3625

4938

در یک الگوي خطی جمالت چهارم و دهم به ترتیب برابر  و  هستند. اگر دنبالۀ درجۀ دوم دیگري به صورت  باشد،  106
مجموع جمالت  ششم این دو دنباله با هم کدام است؟

17415, 13, 23, ⋯

70807690

تعداد نقاط در کدام یک از الگوهاي زیر، الگوي خطی است؟  107

      

    

      

در شکل مقابل، اگر تعداد اضالع برابر  باشد، تعداد رأس ها کدام است؟  10895

4139

5149

اُم برابر  است. حاصل ضرب  جملۀ اول این دنباله کدام است؟ در یک دنبالۀ هندسی جملۀ   109(n + 3)k(2n + 5)

k2n+3k4n+10k2n+5kn+3

،  و  جمالت دوم، پنجم و هشتم یک دنبالۀ هندسی هستند؟ به ازاي کدام مقدار  اعداد   110

به ازاي هیچ مقدار 

m8 − 4 5√2m + 1− 15√

− 15√+ 15√2 − 5√m

111  مثلث متساوي االضالع مفروضند که محیط آن ها دنباله اي هندسی با قدرنسبت  تشکیل می دهند. مساحت این مثلث ها دنباله اي هندسی

تشکیل می دهند که قدر نسبت آن برابر  است.  کدام است؟

n2

qq

2412√

،  و  سه جملۀ متوالی یک دنبالۀ حسابی و سه جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی باشند، مجموع ده جملۀ اگر  عدد   112
اول این دنباله کدام است؟

3x + 2y1 − 3x + yy − 2x

25−2550−50

اگر در یک دنبالۀ هندسی حاصل ضرب سه جملۀ ابتدایی برابر  و مجموع آن سه جمله برابر  باشد، جملۀ دهم کدام است؟  11312515

5101520

،  سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ هندسی باشد، آنگاه  کدام است؟ اگر  و   1147
x + 5− −−−−√

2
1
2

x

6789

در مثلث  و  و  آنگاه مثلث  ..................  .  115

وجود ندارد. یک زاویه ي منفرجه دارد.  قائم الزاویه است. سه زاویه ي تند دارد. 

a = 6b = 10= 4mc

با کدامیک از سه طول داده شده می توان یک مثلث ساخت؟  116

4, ,2√ 3√, ,10
−−

√ 2√ 3√, ,5√ 2√ 3√a + 1, a − 1, 2a

11
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، با اضالع  و  مفروض است. اگر از نقطه ي دلخواه  درون مثلث  به رئوس مثلث وصل کنیم، مثلث   117

مقدار عددي  در کدام بازه قرار می گیرد؟

ABC4 + ، 3 −3√ 3√6OABC

OA + OB + OC

(6, 13](6٫5, 13)[6, 12](7, 13]

در مثلث  داریم:  . نقطه ي تالقی عمود منصف هاي این مثلث کجا قرار می گیرد؟  118

وسط ضلع بزرگ تر یکی از رئوس مثلث خارج مثلث داخل مثلث

ABC+ =B̂ Ĉ 60∘

نقطه ي تالقی ارتفاع هاي مثلثی به طول اضالع  و  و  سانتی متر کجا واقع است؟  119

وسط ضلع بزرگ تر روي محیط مثلث بیرون مثلث درون مثلث

81517

،  است. زاویه ي  ، زاویه ي بین ارتفاع وارد بر ضلع  و نیمساز خارجی زاویه ي  در مثلث متساوي الساقین   120

 چند درجه است؟

(AB = AC) = ABCACC35∘

A

25∘30∘40∘45∘

دو زاویه ي  و  مکمل هستند و اندازه ي زاویه ي  ، سه برابر اندازه ي متمم  است، زاویه  چقدر است؟  121BAABB

30∘45∘60∘90∘

A

BC
MD  

در شکل  نیمساز و  اگر   و  زاویه ي  چقدر است؟  122ADAM = MB=B̂ 30∘
D M =Â 20∘

C

30∘40∘

50∘20∘

در یک مثلث  و  زاویه ي بین ارتفاع  و ارتفاع  کدام است؟  123=Â 80∘
=B̂ 60∘

AHBH ′

60∘20∘40∘80∘

اگر نسبت  به  برابر  باشد، آنگاه نسبت  به  کدام است؟  1242x − yx + y
3
4

x + yy

4
2
5

3
2
5

2
2
5

1
2
5

روي پاره خط  دو نقطه ي  و  را به قسمتی اختیار می کنیم که  . در این صورت طول پاره خط   125

چقدر است؟

AB = aMN= = 2AM

MB

BN

AN
MN

a

4
a

2
a

3
2a
3

اگر بخواهیم متوازي االضالعی به ضلع  با قطرهاي  ,  رسم کنیم، رسم این شکل هندسی چند جواب دارد؟  126

بی شمار جواب دارد. جواب ندارد. دو جواب دارد.   یک جواب دارد.  

4٫9cm6٫2cm3٫6cm

چه تعداد از قضیه هاي زیر به صورت دوشرطی قابل بیان است؟   127
الف) مثلث با سه ضلع برابر، سه زاویه برابر دارد. 

ب) در مثلث متساوي الساقین، ارتفاع و میانه وارد بر یک ضلع برهم منطبق هستند. 
پ) در هر مستطیل قطرها با هم برابرند. 

ت) در لوزي قطرها عمودمنصف هم هستند.

چهار سه دو یک

نقطۀ  روي نیمساز زاویۀ  واقع است. اگر  و  به ترتیب بر  و  عمود باشند، آنگاه لزومًا:  128MX Y =Ô 94∘
MHMH ′OXOY

MH < OH < OMOH < M < OMH ′OH < OM < HMH < HM < OHH ′

12
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خط  و نقاط  و  در یک صفحه مفروض اند. در کدام حالت، بیشمار نقطه روي خط  می توان یافت که از  و  به یک فاصله باشد؟  129

، موازي پاره خط  باشد.  خط  خط  پاره خط  را قطع کند و بر آن عمود نباشد. 

، عمودمنصف پاره خط  باشد.  خط  ، امتداد پاره خط  را قطع کند و بر آن عمود باشد.  خط 

dABdAB

dABdAB

dABdAB

خط  و نقطۀ  در یک صفحه مفروض اند. اگر فاصلۀ  از  برابر  باشد، چند نطقه در این صفحه وجود دارد که از  و  به فاصلۀ  باشند؟  130dAAd4Ad6

1234

 

( در شکل زیر،  و  بوده و مساحت مثلث  برابر  است. طول ضلع  کدام است؟ (  131AB = CE = 5BD = 4ABC36AE=ECD^ 15∘

19٫219٫4

19٫619٫8

یکی از اضالع قائم مثلث قائم الزاویه اي معلوم است. با دانستن کدام مورد دیگر، نمی توان یک مثلث یکتا رسم کرد؟  132

دانستن طول ارتفاع وارد بر وتر  دانستن ضلع قائم دیگر  دانستن یکی از زوایاي حاده  میانۀ وارد بر وتر 

قطر کوچک یک لوزي، با ضلع لوزي برابر است. از یکی از رئوس لوزي، بر امتداد ضلع مقابل عمودي رسم می کنیم. مساحت  ضلعی جدید  133
ایجادشده، چه کسري از مساحت لوزي اولیه است؟

4

1
2

3
2

5
4

5
2

در یک مثلث با زاویۀ  ، کوچکترین زاویۀ بین دو نیمساز خارجی به درجه، کدام است؟  134138∘

2111٫534٫542

باتوجه به تفاوت قانون، اصل، مدل و نظریه هاي فیزیکی چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   135
الف) مدل ها و نظریه هاي فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند. 

ب) نتایج آزمایش هاي جدید نمی توانند منجر به بازنگري مدل یا نظریه اي شوند. 
ج) قانون هاي فیزیکی در دامنه وسیعی از پدیده هاي گوناگون طبیعت معتبرند. 

د) اصل هاي فیزیکی براي توصیف دامنه ي محدودتري از پدیده هاي فیزیکی، که عمومیت کمتري دارند، استفاده می شوند. 
هـ) قوانین و اصل ها الزم نیست توسط آزمایش مورد آزمون قرار بگیرند.

2345

یک ظرف استوانه اي پر از مایعی به چگالی  است. اگر مساحت قاعده ي ظرف دو برابر و ارتفاع مایع نصف شود، فشار حاصل از مایع در کف  136
ظرف و نیرویی که مایع بر کف ظرف وارد می کند به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می کنند؟

بدون تغییر - بدون تغییر نصف - بدون تغییر بدون تغییر - نصف نصف - نصف

ρ

لوله ي انتها بسته اي را وارونه در ظرف جیوه فرو می بریم. سطح جیوه در درون لوله  سانتی متر پایین تر از سطح آزاد جیوه قرار می گیرد. اگر  137

فشار هوا  سانتی متر جیوه باشد، فشار هواي محبوس در لوله چند سانتی متر جیوه است؟

3

76

737974٫577٫5

A B

C D

در شکل روبه رو، مایع ها در حال تعادل اند. کدام رابطه بین فشار در نقاط نشان داده شده برقرار است؟  138

= > >PA PB PD PC> > >PA PB PD PC

= > >PA PB PC PD> > >PB PA PC PD

13
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50
cm

10
cm

استوانه اي توپر که سطح قاعده ي آن  سانتی متر مربع است، مطابق شکل درون آب به چگالی  قرار دارد. اختالف نیروهایی که از  139

طرف آب به قاعده هاي پایین و باالي استوانه وارد می شود، چند نیوتون است؟  

201000
kg

m3

(g = 10 )
m

s2

2810800

، دو برابر ابعاد ظرف استوانه اي  است. ظرف  را پر از آب می کنیم و هم جرم با آب در استوانه ي  جیوه ابعاد ظرف استوانه اي   140

، وارد می کند؟  می ریزیم. فشاري که آب بر کف ظرف  وارد می کند، چند برابر فشاري است که جیوه بر کف ظرف 

BAAB

AB( = 13٫6 )ρجیوه ρآب

1
13٫6

1
4

13٫64

یک هکتومتر چند میکرون است؟  141

10210810−410+4

سرعت جسمی  کیلومتر بر دقیقه گزارش شده است. سرعت آن در  کدام است؟  1420٫72SI

1272043٫2120

سه مایع با چگالی هاي  و  و  را باجرم هاي مساوي با یکدیگر ترکیب می کنیم، چگالی ترکیب حاصل چند گرم بر  143

سانتی متر مکعب می شود؟

2 g

cm3
4 g

cm3
10 g

cm3

30
16

30
17

15
4

60
17

کدام گزینه در مورد فشار مایعات درست نیست؟   144

فشار مایع به مساحت سطح مقطع ظرف بستگی ندارد.

با افزایش عمق مایع، فشار مایع افزایش می یابد.

فشار در نقاط هم تراز یک مایع یکسان است.

نیروي وارد بر هر سطحی از طرف مایع در هر عمقی از مایع همواره در راستاي قائم است.

3))2))1))  

در شکل هاي زیر جنس مایع درون ظرف ها، ارتفاع آن ها و سطح قاعدة کف ظرف ها، یکسان است. نیروي وارد از طرف مایع بر کف ظرف ها،  145

،  و  است. کدام گزینه درست است؟ ،  و  و فشار ناشی از مایع در کف ظرف ها، به ترتیب  F1F2F3P1P2P3به ترتیب 

= = , > >F1 F2 F3 P2 P3 P1

> > , > >F2 F3 F1 P2 P3 P1

= = , = =F1 F2 F3 P1 P2 P3

> > , = =F2 F3 F1 P1 P2 P3

کدام گزینه در مورد فشار پیمانه اي درست است؟   146

فشار پیمانه اي همواره مثبت است. فشار پیمانه اي، همان فشار گاز داخل مخزن است.

فشار پیمانه اي فشار جو منهاي فشار گاز است. فشار پیمانه اي می تواند منفی باشد.

25 cm
گاز

فشار پیمانه اي گاز درون مخزن  است. چگالی مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟   1475 × Pa103
(g = 10 )

N

kg

2٫5

3

1٫2

2

14
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A
B

C

،  و  را در شکل مقابل، در لوله اي پر از آب، آب از چپ به راست در جریان است. کدام گزینه مقایسۀ تندي هاي آب در قسمت هاي   148
درست نشان می دهد؟

ABC

= =vA vB vC> >vA vB vC

= >vA vC vB= <vA vC vB

در یکاي فرعی کدام یک از کمیت هاي فیزیکی زیر در  ، یکاي اصلی کمتري به کار رفته است؟  149

حجم نیرو  چگالی  شتاب متوسط 

SI

A

B

C

0/05

0/4

dm

cm

در شکل زیر، طول ضلع  برابر با کدام گزینه است؟  150BC

3mm0٫03cm

300μm0٫03hm

در شکل داده شده، در لولۀ  شکل که مساحت قاعدة لولۀ سمت راست و چپ به ترتیب  و  می باشد، آب با چگالی   151

وجود دارد. در لولۀ سمت راست چند گرم روغن با چگالی  بریزیم تا سطح آب در لولۀ سمت چپ   باال برود؟

U1cm22cm21g/cm3

0٫8g/cm34cm

810

1215

درصد از آب به یخ تبدیل شد چگالی متوسط مخلوط چند گرم بر سانتی متر 400 گرم آب صفر درجه را داخل یخچالی قرار می دهیم وقتی   152

( مکعب خواهد شد؟ (

20

= 0٫8 , = 1ρ یخ
g

cm3
ρ آب

g

cm3

42
51

20
21

21
20

51
42

 

مطابق شکل، آب با جریان الیه اي در لوله اي با دو سطح مقطع متفاوت از چپ به راست در حرکت است. کدام گزینه دربارة سرعت و فشار شاره  153

(2)(1)در دو مقطع  و  صحیح است؟

> , >P1 P2 v1 v2> , <P1 P2 v1 v2

< , >P1 P2 v1 v2< , <P1 P2 v1 v2

45cmh1=
12cmh3 =

ρ3
ρ1

ρ2  

،  و  به حالت تعادل قرار دارند. اگر مطابق شکل زیر، سه مایع مخلوط نشدنی به چگالی هاي   154

سطح مقطع شاخه سمت راست  و شاخه سمت چپ  باشد، اختالف ارتفاع مایع  در دو شاخه چند سانتی متر است؟

=ρ1
1g
cm3

= 4٫5ρ2
g

cm3
= 1٫5ρ3

g

cm3

600cm220cm2ρ2

361218

مطابق شکل زیر، در شاخۀ سمت چپ بر روي جیوه، ستونی از آب به ارتفاع  قرار دارد. اگر سطح مقطع لوله سمت چپ  و  155

سمت راست  باشد، چند گرم از مایعی به چگالی  در شاخۀ سمت راست بریزیم تا جیوه در دو شاخۀ سمت چپ و راست هم سطح

( گردد؟ ( و  و 

28cm10cm2

40cm28
g

cm3

= 1ρ آب
g

cm3
= 13٫6ρ جیوه

g

cm3
g = 10

N

kg

15
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cm281ρ =1g/cm3

2ρ =13/6 g/cm3

50080011202420

در ظرف استوانه اي شکل به سطح مقطع  سانتی متر مربع تا ارتفاع  سانتی متر آب ریخته ایم. چند لیتر مایع به چگالی  روي  156

آب بریزیم تا فشار حاصل از مایع در کف ظرف  شود؟ (مایعی از ظرف بیرون نمی ریزد) 

402000٫4
g

cm3

0٫6atm( = 1 , g = 10 )ρآب
g

cm3

N

kg

20354080
 

15 cm

مطابق شکل زیر، مساحت کف ظرف  و مساحت شاخۀ باالیی  است.  لیتر  157

مایع به چگالی  گرم بر سانتی متر مکعب داخل ظرف خالی می ریزیم. پس از ایجاد تعادل، نیروي وارد

( بر کف ظرف چند نیوتون می شود؟ (

      

400cm2100cm28

0٫6

g = 10
N

kg

3124884

 

مطابق شکل مخلوطی از آب و یخ صفر درجه مفروض است. چند مورد درست است؟    158

  اگر یخ ذوب شود یا آب یخ بزند، عددي که ترازو نشان می دهد، تغییر نخواهد کرد. 

 اگر  گرم یخ ذوب شود، حجم مخلوط آب و یخ  کاهش می یابد. 

 اگر  گرم آب یخ بزند،  سانتی متر مکعب به حجم مخلوط آب و یخ افزوده می شود. 

 رابطه بین تغییر حجم و تغییر جرم به صورت  خواهد بود. 

( = 0٫9 , = 1 )ρیخ
g

cm3
ρآب

g

cm3

(1

(29010cm3

(3455

(4ΔV =
Δm(ρ − )ρ′

ρρ′
(ΔV = Δm)

1
9

1234

دو مایع مخلوط  شدنی به ترتیب با چگالی هاي  و  را با حجم هاي مساوي با هم مخلوط کرده و در ظرفی مطابق شکل مقابل  159

می ریزیم. اگر نیروي وارده از طرف مایع درون لوله به انتهاي بستۀ لولۀ   و مساحت سطح مقطع لوله در تمام قسمت هاي آن یکسان و برابر 

باشد،  چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ (فشار هوا برابر  و  کاهش حجم نداریم.) 

 

ρA= 3ρB ρA

N42cm2

ρB= PaP0 105
g = 10

N

kg

24612

کدام آرایش الکترونی را میتوان هم به یک اتم خنثی، هم به یک کاتیون و هم به یک آنیون پایدار نسبت داد؟  160

1 2 2s2 s2 p61 2 2s2 s2 p31 2 2 3s2 s2 p6 s21 2 2 3 3 3s2 s2 p6 s2 p6 d10

کدام گزینه در مورد پروتون نادرست است؟  161

بسیار سنگینتر از الکترون است و جرم آن حدود نصف اتم هلیم  است. 

بار آن مثبت است و برابر با بزرگی بار الکترون است.

درون هسته قرار دارد و در یک اتم خنثی، تعداد آن با تعداد الکترون ها برابر است.

به تعداد آن ها در هستۀ یک اتم، عدد اتمی می گویند.

He)(4
2

در کدام دو گونه ي شیمیایی زیر، شمار الکترونهاي زیر الیهي  در یک گونه دو برابر شمار الکترونهاي زیر الیه ي  گونه ي دیگري است  162

و تفاوت شمار الکترونهاي آنها برابر  است؟

3d3d

516
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 , , A25Y
3+

26X ,23 30D
2+A2623X

2+Y ,25 30D
2+

مجموع عددهاي کوانتومی اصلی و فرعی براي زیرالیهي  کدام است؟  1634s

7654

در چند مورد، نماد شیمیایی عنصرهاي داده شده درست است؟   164

آ) باریم:                             ب) سلنیم:                    پ) کبالت:                   ت) منیزیم:  

ث) بریلیم:                          ج) پتاسیم:                   چ) نقره:                          ح) سرب: 

BaSeCOMn

BiPAgPb

3564

در کدام گزینه، همۀ عناصر داده شده در یک دوره از جدول تناوبی قرار دارند؟  165

As Ar Rb33 −18 −37V Kr Zn23 −36 −30Na Ne S11 −10 −16Mg Li N12 −3 −7

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   166

آ) عنصر گالیم   می تواند کاتیونی مشابه   تشکیل دهد. 

ب)   خواص مشابه با فلوئور  دارد و می تواند مانند آن آنیونی با بار الکتریکی  تشکیل بدهد. 

پ) نماد شیمیایی هر سه عنصر آلومینیوم، آرگون و طال با حرف  آغاز می شود.   

ت) تفاوت شمار عنصرها در دورة اول و گروه  جدول دوره اي برابر با  است.

Ga)(31Al3+

Rb37F )(91−

A

186

1234

،  و  ،  و  مربوط به شکل هاي روبه رو باشد، به ترتیب از راست به چپ کدام دما به شکل هاي  اگر دماهاي   167
تعلق دارد؟

 -  -  -  -  -  -  -  - 

C2750∘
C1750∘

C800∘
ABC

27508001750275017508008002750175080017502750

آرایش الکترونی کاتیون در  کدام است؟ (کبالت در دورة چهارم و گروه  جدول دوره اي جاي دارد)  168CoCl39

Ar]3[18 d7Ar]4 4[18 s2 p5Ar]4 4[18 s2 p4Ar]3[18 d6

آرایش الکترونی یون   به   ختم می شود. آرایش الکترونی عنصر  به زیرالیه ي ..................  ختم می شود و این عنصر در آخرین  169
الیه ي الکترونی خود داراي ..................  الکترون است.

X3+3p6X

3 − 3d2 − 4s3 − 4p1 − 4f

انرژي هر زیرالیه به  .................. و  .................. بستگی دارد و اگر دو یا چند زیرالیه داراي  یکسان باشند زیرالیه اي زودتر پر می شود  170
که عدد کوانتوم اصلی  .................. دارد.

 و  و بزرگتري  و  و بزرگتري و  و کوچکتري      و  و کوچکتري 

n + ℓ

nn + ℓln + ℓnn + ℓln

، کدام رابطه همواره درست است؟ ( تعداد نوترون هاي ایزوتوپ و  عدد اتمی ایزوتوپ را نشان می دهد.) در دو ایزوتوپ   و   171X
a1
Z

X
a2
Z

NZ

+ = +a1 N1 a2 N2− = −a1 N1 a2 N2+ Z = + Za1 a2+ = 2Za1 a2

تعداد الکترون هاي موجود در  گرم از یون پایدار   به تقریب با تعداد الکترون هاي موجود در چند گرم یون پایدار   172

برابراست؟ 

5٫4A13 l3+
15P

3−

(P = 31,Al = 27 : g ⋅ mo )l−1

5٫378٫273٫444٫65

،  اتم  وجود دارد؟  در چند گرم مولکول کربن تتراکلرید   173(CC )l41٫806 × 1022
Cl(C = 12,Cl = 35٫5 : g ⋅ mo )l−1

115٫511٫551٫1550٫1155

در کدام گزینه، پرسش هاي (آ) و (ب) به درستی آورده شده است؟   174

، تهیۀ شناسنامۀ فیزیکی و شیمیایی چند سیاره بود؟  آ) مأموریت فضاپیماهاي وویجر  و 

ب) شناسنامۀ فیزیکی و شیمیایی تهیه شده توسط وویجر  و  حاوي چه نوع اطالعاتی بود؟

 - دما و فشار هر سیاره و جرم تقریبی سیاره ها - چگونگی تشکیل و پیدایش عنصرهاي آن ها

 - نوع عناصر سازنده، ترکیب شیمیایی اتمسفر آن ها و ترکیب درصد آن مواد - فاصله و موقعیت مکانی سیاره ها

12

12

63

45

کدام عبارت(ها) در مورد ایزوتوپ هاي هیدروژن درست هستند؟   175

آ) هیدروژن داراي  ایزوتوپ است که  ایزوتوپ آن پرتوزا است. 
ب) ایزوتوپ هاي طبیعی هیدروژن، پایداري بیشتري نسبت به ایزوتوپ هاي ساختگی دارند. 

74
17

ریاضی- 10210

ام اس بوك



پ) در ایزوتوپ هاي ساختگی، با افزایش عدد جرمی، نیمه عمر به طور مرتب کم می شود. 
ت) در تمام ایزوتوپ هاي هیدروژن، شمار نوترون ها برابر یا بیشتر از شمار پروتون هاست.

فقط پ فقط ب پ و ت  آ و ب 

چند مورد از مطالب زیر درست است؟   176

آ) به عدد  در سیمی، عدد آووگادرو می گویند که معادل با یک مول اند یک ذره است.  

ب) شمار اتم ها در  مول مس  با شمار اتم ها در  مول آهن  برابر است.  

پ) میانگین جرم یک اتم هیدروژن  برابر  کیلوگرم است. 

)، جرم پروتون و نوترون به تقریب برابر و از جرم الکترون بیشتر است. ت) در مقیاس جرم نسبی اتم ها (

6٫02 × 1023

0٫5(Cu = 64g ⋅ mo )l−10٫5(Fe = 56g ⋅ mo )l−1

H)(1
11٫66 × 10−27

amu

1234

جرم یک مولکول از یک نوع گوگرد  برابر  گرم است. چند اتم گوگرد در هر مولکول از این ماده وجود دارد؟   177( )Sn3٫2 × 10−22

(S = 32g ⋅ mo )l−1

46812

کدام گزینه نادرست است؟  178

اتم هاي برانگیخته، کم انرژي وناپایدارند. 

براي الکترون، مناسب ترین شیوه براي از دست دادن انرژي، نشر نور است. 

الکترون ها براي گرفتن یا از دست دادن انرژي هنگام انتقال بین الیه ها، محدودیت دارند. 

الکترون ها با تابش نور یا گرم کردن، می توانند برانگیخته شوند. 

عدد اتمی عنصري که شمار الکترون هاي الیۀ سوم آن  برابر تعداد الکترون هاي الیه دوم آن است، کدام است؟  1795
4

18202224

در یون تک اتمی  اختالف شمار الکترون ها و نوترون ها برابر  است. عنصر  در کدام گروه و دوره جدول دوره اي عناصر قرار دارد  180

و تعداد الکترون هاي الیۀ ظرفیت اتم خنثی  کدام است؟ (به ترتیب از راست به چپ)

 - چهارم -  - پنجم -  - چهارم -  - پنجم - 

119A4+23A

A

144155155144

تعداد الکترون هاي ظرفیتی در اتم یک عنصر دستۀ   ..................  با تعداد الکترون هاي ظرفیتی یک عنصر دسته  برابر باشد. در گونه   181

 که اختالف شمار نوترون ها و الکترون ها برابر  است؛ اتم  با  ..................  هم گروه است.

ممکن است ــ  ممکن است ــ  ممکن نیست ــ  ممکن نیست ــ 

dp

209Y 5+48Y

P15S16P15S16

آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت ایزوتوپ عنصري فرضی به شکل  است. اگر بدانیم این ایزوتوپ پرتوزا است، انتظار دارید هستۀ این  182
ایزوتوپ حداقل چند نوترون داشته باشد؟

3 4d6 s2

26363940

،  الکترون با عدد کوانتومی فرعی  آرایش الکترونی الیۀ آخر اتم عنصر  به صورت  است و در آرایش الکترونی اتم عنصر   183

وجود دارد و زیرالیۀ  آن پر نشده است. نسبت عدد اتمی  به عدد اتمی  کدام است؟

A4 4s2 p2B7l = 0

dAB

3
2

1
2

1
4
3

یون  داراي  الکترون در زیر الیه اي با مشخصات  و  است. عدد اتمی عنصر  کدام است و هم گروه عنصري با عدد  184
اتمی  ..................  می باشد.

M 2+6l = 1n = 3M

54 − 1886 − 1852 − 2056 − 20

18
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