
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ریاضی - 10111

ام اس بوك

واژة «گرته می بست» در عبارت «خرگوش را روان گرته می بست» به چه معناست؟  1

طراحی می کرد سایه روشن می زد تصور می کرد نقاشی می کرد

کدام عبارت فاقد غلط امالیی است؟  2

مقادیر آسمانی میان دانا و مطالب او هایل است.  از دوستی چنین کار آمده، مستقنی نتوانم بود. 

آن که گوید من از آرزوهاي جسمانی فارغم، سخرة هوا باشد.  وقت آن است که باقی زمان خویش به ادا رسانم. 

کدام بیت جملۀ غیر ساده دارد؟  3

 ندیدیم خیري از این زندگی ها نکردیم کاري در این بندگی ها 

 که آسوده گردیم ز آسودگی ها   بیا عشق ویران کِن صبر و طاقت   

 مجو خاطر جمع ز آسودگی ها   پریشان شو از زلف هاي پریشان 

 در این بندگی هاست شرمندگی ها    از این زندگی ها نشد کام حاصل  

نقش دستوري واژة مشخص شده در کدام گزینه نادرست است؟  4

 همیشه به جنگ اندرون نامدار (متمم)  زنی بود بر سان گردي سوار

 نُبد مرغ را پیش تیرش، گذر (متمم)  کمان را به زه کرد و بگشاد بر

 زره بر برش یک به یک بردرید (مفعول)  بزد بر کمربند گرد آفرید

 درفشان چو خورشید شد روي اوي (نهاد)  رها شد ز بند زره موي اوي

در کدام بیت «تشبیه و استعاره» هر دو وجود دارد؟  5

 ابر گریان دارد و خورشید خندان نیز هم   پشت هر شادي غمی بنهفته بنگر که آسمان 

 کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است   از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش 

 گوییا در چمن الله و ریحان بودم   به توالي تو در آتش محنت چو خلیل 

 به شکر خنده بگشاید دهان را   شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه 

در کدام بیت ممال به کار نرفته است؟  6

 وزان جا به راه یمن تا حجیز  به هند آمدم بعد از آن رستخیز

 همی زد به گرز و به تیغ و رکیب  همی تاخت اندر فراز و نشیب     

 ناز را بر سر عتیب کشید  چشم را سرمه فریب کشید 

 شدي رنجه اندر نشیب و فراز  دگر گفت کز راه دور و دراز

مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟   7
 مقبول طبع مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی   

  که نام آن نه لب لعل و خط زنگاري است  لطیفه اي است نهانی که عشق ازو خیزد

 کان به دیوان خط سبز تو تضمین کرده اند    لعلت از طبع سخن گوي ازل بیتی است نغز  

 که بار عشق تو پشت فلک دوتا بکند  چگونه دعوي عشقت کنم به یکتایی   

 مگر ابر سیه خورشید را در بر نمی گیرد  سر زلفش چرا در بر نگیرد روي ماهش را
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معناي درست واژه هاي (محال – بدسگال – ادبار – حجب) در کدام گزینه آمده است؟  8

غیرممکن – بداندیش – بداقبالی – راستگویی بیهوده – دروغگو – دبیران – حیا

بیهوده – بداندیش – بدبختی – حیا بیهوده – دشمن – دانشمندان – شرم

در عبارت زیر چند غلط امالیی موجود است؟   9
«در مرغزار، سباع و وحوش با سطور و بهایم بسیار بود و َملک ایشان شیري که همه در مطاوعت و مطابعت او بودند و در حریم سیادت او روزگار

می گذاشتند. سلطان، شغال را بیازمود و ذمام برخی کارها بدو سپرد.»

سه چهار یک دو 

آرایه هاي بیت زیر، در کدام گزینه «تمامًا» درست آمده است؟   10
 باري به هیچ روي ز من روي برمتاب»   «بر روي چون َمه ارچه بتابی کمند زلف

تشبیه - ایهام - جناس تام - کنایه  مجاز - تشبیه - جناس - تشخیص

ایهام تناسب - استعاره - تناسب - واج آرایی استعاره - ایهام - جناس تام - مجاز 

کدام گزینه به ترتیب نشانگر آرایه هاي «تشبیه، استعاره، تلمیح، جناس» است؟   11
گرچه دارد او جمالی بس جمیل                الف) من نمی یابم مجال اي دوستان 

دیگرم بانوي عفت رو گرفت از خودنمایی                ب) از سرم آن باد نخوت رفت و آن حقد و حسادت   
جان می دهم از حسرت دیدار تو چون صبح               ج) گر تشنه لب از چشمۀ حیوان به درآیی 

محال است از جواهر سرمه بدگوهر شود بینا                د) نبرد از چشم سوزن قرب عیسی عیب کوري را   

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

در متن زیر امالي کدام واژه نادرست است؟   12
«دست معلّم از وقب حیوان روان شد. فک زیرین را پیمود و در آخُره ماند؛ پس باال رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را باال برد، از یال و قارب به زیر آمد؛

از پستی پشت گذشت و...»

هیچ کدام قارب  آخُره   وقب  

مفهوم «رجزخوانی» در تمام گزینه ها موجود است، به جز  .................. .  13

زمانی برآسایی از کارزار  سزد گر بداري سرش در کنار 

که تا اسپ بستانم از اشکبوس  پیاده مرا زان فرستاد طوس 

پیاده بیاموزمت کارزار  هم اکنون تو را اي نبرده سوار 

که گر آسمان را بباید سپرد  به لشگر چنین گفت کاموس گرد  

در کدام گزینه واژة دو تلفظی آمده است؟  14

امروز می آید از باغ، بوي بهار من و تو  دیروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو 

 امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

 در باغ می ماند اي دوست، گل یادگار من و تو  با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم

 من می روم سوي دریا، جاي قرار من و تو  چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم 

در عبارت زیر کدام واژه غلط امالیی دارد؟   15
«اصًال حاضر نیستم یک قدم از خودم عقب نشینی کنم هر کرکسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد باید پرهایش را به تربیت شده گان ما باج دهد.»

تربیت شده گان اصًال بگذرد حاضر

با توجه به معنی، امالي چند واژه نادرست است؟   16
توسن = اسب سرکش، ترگ = کاله خود، حماورد = رقیب، فراغ = جدایی، کوس = طبل بزرگ، وقاهت = بی شرمی

پنج چهار سه دو 
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کدام بیت به شیوة بالغی سروده نشده است؟  17

 پیش تو گل رونق گیاه ندارد روشنی طلعت تو ماه ندارد

 گر چه ماه رمضان است بیاور جامی  زان می عشق کز او پخته شود هر خامی

خازن میکده فردا نکند در بازم  حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم 

 دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم  همیشه پیشۀ من عاشقی و رندي بود

کدام بیت نادرستی امالیی ندارد؟  18

 که به پیمانه کشی شهره شدم روز اَلست  مطلب تاعت و پیمان و صالح از من مست 

 گو بیا کز روي مستوري نقاب افکنده ایم  محتسب گر فاسقان را نهی منکر می کند

از بهر عشق شاه نه از لحو چون شما  ارکان به خانه خانه بگشته چو بیدقی 

 گر بر او قالب شویم افراسیاب افکنده ایم  رستمی باید که پیشانی کند با دیو نفس

مفهوم کدام بیت به بیت «هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونق زمان شما نیز بگذرد» نزدیک است؟  19

پر و بال عقاب آخر نصیب تیر می گردد   نسازد مرگ کوتاه از تعدي دست ظالم را  

  آن دل که خواهی کرد خون، بهر چه حاصل می کنی؟ دل ها بري و خون کنی اي ظالم آخر رحمتی  

جهان ماند و او با مظالم برفت خطا بین که بر دست ظالم برفت  

 دهد خسروي عادل و نیک راي   به قومی که نیکی پسندد خداي  

در واژگان زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   20
«آماده و مسلّح، زائران کربال، جذر و مد آب، بولدوزرچی جهاد، متواضع و ساده، برپاي خواستن، غناي خالق، انس با خاك، محاسبۀ غازي»

چهار سه دو یک

فعل مشخص شده در کدام گزینه «مضارع اخباري» است؟  21

وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند. عذري خواستم و گفتم بعد از این به خدمت رسم.

سنگ می انداختند و بانگ می کردند. نگذاشت که ما به گرمابه در رویم. 

مصراع دوم بیت «پیاده مرا زان فرستاده توس / که تا اسب بستانم از اشکبوس» کنایه از چیست؟  22

تحقیر اشکبوس گرفتن اسب از اشکبوس کشتن اشکبوس فریب دادن اشکبوس

نقش دستوري کدام واژه در بیت زیر (به ترتیب) نادرست مشخص شده است؟  23
گوید چه نشینی که سواران همه رفتند (نهاد، متمم، صفت لیاقت، نهاد)  « آن گرد شتابنده که در دامن صحراست 

نشینی سواران دامن گرد

چند تا از واژه هاي زیر نادرست معنا شده اند؟   24
«سودا: هوس / حّقه: حیله / وقب: برآمدگی پشت پاي اسب / گرده: هر فرو رفتگی اندام چون چشم / مخمصه: بدبختی / بیغوله: ویرانه / مرّمت: اصالح /

رمه: چوپان / محجوب: باحیا / منَکر: انکار کننده»

شش پنج چهار سه

مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟  25

 افتادگی برون نرود از سرشت ما   چون آفتاب اگر سر ما بگذرد ز چرخ 

 کلیم وقتم و افتادگی عصاي من است   به دستگیري افالك احتیاجی نیست 

 آن میوة نارس است که بر دار مانده است   باشد نشان پختگی افتادگی کلیم 

 هر که ز راهی رسد بر سر من پا نهد   گوهر افتاده ام در نظر غافالن 

عیِّن الّصحیح:  26

رابع ثمانون  رابع و ثمانون  ثالثۀ سبعون  أربعۀ و خمسون 
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عیِّن الفاعل إسمًا ظاهرًا:  27

األطبُّاء َیسَتخِدموَن األعشاَب الّطّبیَّۀ!   «یرَفُع اُهللا الّذین ...»   یُّادون َحَفروا ُحفرًة عمیقًۀ!   الصَّ نحن نَْرِجُع إلی المدرسِۀ!  

َعیِّن اَألَصحَّ و األدقَّ فی الجواب للترجمۀ:   28
«هؤالء شاعرات و لُهنَّ أشعار ذات عاطفۀ نافذة و شعور عمیق!»

اینان شاعر هستند و اشعاري دارند که عاطفه اي نافذ و احساسی عمیق دارد!  این ها شعرایی هستند که اشعارشان داراي عاطفه اي نافذ و احساساتی عمیق است! 

این شعرا اشعاري دارند با عواطف تأثیرگذار و احساسی عمیق!  این شاعران را اشعاري است با عاطفۀ تأثیرگذار و احساس عمیق! 

29  عیِّن الَخَطأ:

ْل – مفرد – مذکر   ر: اسم فاعل – من باب َتَفعُّ  ُمْنَتِشر: اسم فاعل – مفرد – مذکر – من باب اِنفعال   ُمتفکِّ

 مقبولوَن: اسم مفعول – ثالثی مجرد – جمع مذکر   ُمجِرمون: اسم فاعل – من باب اِفعال – جمع – مذکر  

ُم: 30  عیِّن الّصحیح عن ِاسم الفاعل ِمن َیَتَعلَّ

 ُمَعلِّم   َمَعلَّم   ُمَتَعلِّم   ُمِتَعلِّم  

ِن ما لَْیَس فی اسم المفعول: 31  َعیِّ

ان العالَم   عاٌت   الُمسِلمون ُخْمُس ُسکِّ  لکثیٍر ِمن الشعراء االیرانییَن ُمَلمَّ

راً    رئیس البالد الذي َیأُمر المسُژولین و َیْنَصُعُهم   لِساُن الِقّط مملوٍء بُغَدٍد ُتْفِرُز سائًال ُمَطهِّ

32   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب: 
«اکتِسب الملکات الحسنۀ بالتکرار و التمرین حّتی تملک کنزًا لیس له زوال!»:

خصائل حسنه را باید با تکرار و ممارست به دست آورد تا صاحب گنجی بدون زوال شد! 

ملکات نیک با تکرار و تمرین به دست می آید تا بتوان صاحب گنجی شد که زایل نمی شود!

سعی کن ملکات حسنه را با تکرار و ممارست به دست آوري تا مالک گنجینه اي بی زوال شوي! 

خصوصّیات نیک را با تکرار و تمرین به دست بیاور تا مالک گنجی شوي که آن را زوالی نیست! 

■■

میِّز الَخطأ عن الکلمات المعّینۀ:  33

َلبۀ فی الجامعِۀ: جمع مکّسر و مذّکر   الطَّ أصواتـکم ُمرتفعٌۀ: جمع سالم للمؤنّث  

الَعَمُل بالقوانین واِجٌب علی جمیعنا: جمع مکّسر و مذّکر  اعات قیٌّمۀ لنا: جمع سالم للمؤنث   هذه السُّ

مائر الُمناسبۀ علی الترتیب:  ِانَْتِخب الضَّ  34
«َتْشَتِغلون - ُیالِحُظ - ِاْحَتِفلَن»

ُهم - هی - أنُتنَّ  أنتم - أنَت - ُهنَّ  أنُتم - هو - أنُتنَّ  ُهم - هو - ُهنَّ 

حیَح: «ما ُهَو َطعاُم الَفطوِر الیوَم؟ .................. » 35  إنَْتِخِب الَجواَب الصَّ

 شاي و خبٌز و ُجبَنۀ   تشریِب   َدجاٌج و بَطاطا   ُرزٌّ َمَع قرِق باذنجاٍن  

36  َعّین الِْفعَل الَْمجهوَل الُْمناِسَب: «َحَکَم ذوالَْقرنَْیِن بِالَعدالَِۀ فـ .................. حیاُة النِّاس.»

بَْت   ُوِجَدْت   ُأْصِلَحْت   ُرِفَضْت    ُخرِّ

37  ما ِهَی الَکَلِمُۀ الّتی ُتکِمُل الِعباَرة: «إنَُّه طالٌِب .................. َسَیْنَجُح فی اإلمتحاِن.»

مِع  َتیُّار    َذکی   حادٌّ   ثقیُل السَّ

38  َعیِّن الَخطأ فی التَّرجَمِۀ:

ُم. نگاه معّلم به دانش آموز افتاد؛ پس او را دید که حرف می زد.   َوَقَع نََظُر اْلُمَعلَّم َعَلی الّطالب َفرآه َیَتَکلَّ

تین. شنوایی اش دو برابر شنوایی انسان است.   َسْمُعُه َیفوُق َسْمَع اإلنساِن َمرَّ

ا؟ و آیا انسان واقعًا دلفین را دوست دارد؟  لفیُن اإلنساَن َحق  َو َهْل ُیِحبَّ الدَّ

ْفنا َعلیه یا َأبی. باورش سخت است، پدرم ما را با او آشنا کن.   َتصدیُقُه َصْعٌب، َعرِّ
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حیَح فی الّترجمۀ: 39  َعیِّن الصَّ

 َوَصْفُت ُکلَّ َملیٍح َکما ُتِحبُّ َو َترضی  / هر با نمکی را همانگونه که دوست دارد و می پسندد وصف کردم. 

 َوَجْدُت راِئحَۀ اْلودَّ إْن َشَمْمَت ُرفاتی  / اگر استخوان هاي پوسیده ام را ببویی، بوي عشق را می یابی.

 إنّی َراُیُت َدهراً ِمن َهْجِرَك القیَامۀ  / من از دوري او، روزگار را قیامت دیدم. 

 َسِل الَمصانَِع َرکبًا تهیُم فی الَفَلواِت  / از آب انبار ها دربارة سوارانی بپرس که در بیابان ها تشنه اند.

40  عّین الخطأ فی الّترجمۀ:

َهبیَّ بقیمۀ َخمس ِمئۀ ألَف توماٍن َقبَل سنتیِن!»: این انگشتر طالیی را به  بهاي پانصد هزار تومان، دو سال پیش خریده ام! «کنُت اِشتریُت هذا الخاتم الذَّ

ِد لتنظیِف الُغَرِف فی الفندق!»: کارگران نظافت در وقت معّین براي تمیز  کردن اتاق ها در هتل آمدند!  ال التَّنظیِف فی الوقِت الُمحدَّ  «أَتی عمُّ

 «سأّتصل بجّدتی الحنونۀ فی مدینٍۀ بعیدٍة ِمن ُهنا!» با مادربزرگ مهربانم در شهري دور از اینجا، تماس خواهم گرفت! 

ِم علِم الکیمیاء!»: حافظۀ قوي دوستم در یادگیري دانش شیمی، مرا متحّیر کرد!   «َحیَّرَتنی الّذاکرة القویُّۀ لصدیقی فی تعلُّ

41  َعیِّن الِْعباَرة الّتی ال یوَجُد فیها فاِعٌل.

َفِر َحوَل اْلعالَِم.   َیسَتفیُد اْإلنساُن ِمَن النِّفِط َکَوقوٍد و لَِبعِض اْألَغراِض اْألُخري.    ُیْنَقُل اْلُمساِفروَن بِاْلحاِفَلِۀ إلَی اْلَمطار لِلسَّ

عاَم بُِکلِّ اِالحتراِم لِلنِّاس.  ُم عاِمُل اْلَمطَعِم الطَّ نابیُب سالَِمًۀ.  ُیَقدِّ غِط َحتی َتبقی اْألَ  ُتْسَتْخَدُم آالٌت لَِتقلیِل الضَّ

42  عّین األنسب للجواب عن الترجمۀ أو المفهوم ِمن أو إلی العربیۀ:   
«َیقول الکافر یا لیتنی کنت ُترابًا»:

کافري گفت: کاش خاك بودي!  کافر می گوید: کاش از خاك بودم! 

کافر می گوید: اي کاش خاك بودم!  کافر می گوید: اي آرزوي من کاش تو از خاك بودي! 

ات أن ….. قبل اإلمتحان! البات المجدِّ عّین الخطأ للفراغ حسب المعنى: َیِجُب على الطِّ  43

َیقرأن زَن ُیَجهِّ َیصِعدَن َیسَتِعدَن

عّین ما لیس فیه جمع التکسیر:  44

ذاك هو اهللا الّذي أنُعُمه ُمْنَهِمرة.   اُنُظر الی الشمس التی َجْذَوُتها مستعرة.   اُنُظر لتلک الشجرة ذاِت الُغصون الَنِضرة.   ِرر المنتشرِة.   و زانَُه بأْنُجٍم کالدُّ

عیِّن ما لیس فیه العدد بصورة مضاف الیه:  45

لهذه القّصۀ بطل واحد فقط و تکون أنت بطلها!   دعانا أحد الّزمالء لحفل تکریم أحد عشر عالمًا!  

عدد ثالثۀ إلی عشرة َتلَحقه الّتاء مع المذّکر!   فی مسبح قرب دارنا إشترکُت مع عشرة سابحین!  

ايُّ عبارة لیس فیها الفعل المجهول؟  46

ُیفَتح باُب صالۀ االمتحان للطّالب   بون بیوَتنا  هؤالء الرجال ُیخرَّ ُیعرف المجرموَن بسیماهم   ُخلق اإلنساُن ضعیفًا  

عّین العبارة الّتی ما جاء فیها (الفاعل)؟  47

ربّنا آتنا فی الدنیا حسنًۀ و فی اآلخرة حسنًۀ ...   رّب اشَرح لی صدري و یّسر لی امري ...  

ۀ واحدًة و انا ربّکم فاعبدوِن.   اّن هذه اّمتکم ام محاولۀ العلماء علی معرفۀ سّر تلک الظاهرة کثیرٌة.  

عیِّن الّصحیح لّما تحته خّط:  48

قرأَءة الجمل بالعربیۀ تساعد االنسان فی تعّلم اللغۀ:  فعل مضارع - للمخاطب  أنا اُحاول أن أکتب التمارین قبل بدایۀ الّصف: فعل ماٍض، للمتکلم وحده 

الأحّب الفستان الّذي لبسته فی حفلۀ الّزواج: مفرد مؤنث - جمعه َفساتین االستفادة من الّنعم االلهیۀ فی سبیل الخیر هی الشکر: مفرد مذکر - جمعه ُسُبل  

عّین الصحیح: حول األفعال الّتی تحتها خّط:  49

إحترمُت هؤالء الضیوف ألنّهم محبوبون عندنا! (حرف زائد)  ُیساعدنی صدیقی فی الوصول إلی الرأي الصحیح! (حرف زائد) 

األم الذکیۀ ُتؤّدب االوالد فی الزمن و المکان المناسب! (دون حرف زائد)   أنِفقوا ِمّما عندهم علی األطفال الیتامی فرضی اهللا عنه! (حرفان زائدان)  

عّین العدد الصحیح للفراغ فی العبارة التالیۀ:   50
لَها کتاباِن ِإثناِن و ِمْسَطرتاِن .................. .

ِإثَنْیِن   ِإثَنتْیِن   ِإثناِن   ِإثنتاِن  
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چه چیزي سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و هدف و مسیر حرکت هر کس با چه چیزي هماهنگی دارد؟  51

سرشت خدا آشناي انسان - قوة تعقل و تفکر  اختیار و اراده - توانایی ها و سرمایه هایش

قوة عقل - قوة تعقل و تفکر گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - توانایی ها و سرمایه هایش

کدام یک از راه هاي فریب انسان از جانب شیطان نیست؟  52

باز داشتن از یاد خدا و نماز  زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه  بازداشتن از پیروي از عقل و وجدان  ایجاد کینه و دشمنی میان مردم 

بر اساس آیات و روایات بهشت داراي هشت در است و از یک در .................. و از در دیگر .................. وارد می شوند.  53

پیامبران و امامان – صالحان پیامبران و صالحان – شهیدان پیامبران و شهیدان – صالحان پیامبران و صدیقان – شهیدان

عشق و محبت به خدا ..................ایمان به خداست و تبلور ایمان در آن هاست و عبارت .................. بیانگر این موضوع است.  54

«ِ ِ انداداً یحّبونهم َکُحبِّ اهللاَّ علت ـ «َوِمَن النَّاِس َمن یتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاَّ «ِ ِ انداداً یحّبونهم َکُحبِّ اهللاَّ معلول ـ «َوِمَن النَّاِس َمن یتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاَّ

«ِ علت ـ«َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللاَّ   «ِ معلول ـ  «َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللاَّ

کدام یک از مبطالت روزه به «کّفاره  جمع» می انجامد؟ (با تغییر)  55

سر در زیر آب فرو بردن خوردن و آشامیدن دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص)  بقاي بر جنابت تا طلوع فجر

در فرایند انتخاب هدف، کدام آیۀ شریفه مصداق «یک تیر و چند نشان» است؟(با تغییر)  56

ْنیا َو اْآلِخَرِة »  ْنیا َفِعْنَد اِهللا َثواُب الدُّ  «ُقْل ِإنَّ َصالتی  َو نُُسکی  َو َمْحیاَي َو َمماتی  ِهللاِ َربِّ اْلعالَمیَن»  «َمْن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

ْل َعَلى اِهللا َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اَهللا بَالُِغ َأْمِرِه»  «ما خلقنا سماوات و األرض و ما بینهما العبین»    «َو َمن َیَتَوکَّ

سرچشمۀ بسیاري از تصمیم ها و کارهاي انسان چیست و فعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد، ریشه در چه چیزي دارد و شدت  57
یافتن این ها چه پیامدي خواهد داشت؟

ایمان به خدا ـ نیت و افکار ـ تأثیر آن در زندگی واقعی و آگاهانه است.

محبت و دوستی ـ نیت و افکار ـ تأثیر آن در زندگی عمیق تر و گسترده تر است.

ایمان به خدا ـ دلبستگی ها و محبت ها ـ تأثیر آن در زندگی واقعی و آگاهانه است.

محبت و دوستی ـ دلبستگی ها و محبت ها ـ تأثیر آن در زندگی عمیق تر و گسترده تر است.

«غافلگیرکنندة ناگهانی» و «آشکار شدن اسرار» مرتبط با کدام یک از حوادث مراحل قیامت است؟  58

زنده شدن همۀ انسان ها - حضور شاهدان و گواهان  شنیده شدن صداي مهیب - حضور شاهدان و گواهان 

شنیده شدن صداي مهیب - کنار رفتن پرده از حقایق عالم   زنده شدن همۀ انسان ها - کنار رفتن پرده از حقایق عالم 

بشارت الهی «فال خوف علیهم و ال هم یحزنون» ، معلول وجود کدام ویژگی ها در افراد است؟  59

تالش براي خدمت به خلق خدا و کسب آخرت زیباتر مطالبۀ عمر طوالنی، جهت کسب اندوختۀ کامل تر

اجابت فرمان خدا و پیامبرش به هنگام فرا خواندن آنان ایمان به خداي یگانه و جهان آخرت همراه با عمل صالح 

با توجه به آیۀ شریفۀ «حّتی اذا جاء احدهم قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحا فیما ترکت َکّال انّها کلمۀ هو قائُلها و َمْن َوراِئهم برزٌخ الی یوُم ُیبعثون»، علت  60

درخواست بازگشت به دنیا از سوي بدکاران، در کدام جمله مطرح شده است؟

(کّال انّها کلمۀ هو قائُلها)   (لعّلی اعمل صالحا فیما ترکت)   (حّتی اِذا جاَء اََحُدُهم)   (قال رّب ارَجعون)  

شعله ور شدن آتش جهنم از درون جان دوزخیان .................. که پس از اعتراف به گناهانشان .................. .  61

حاصل عمل خود آنان است - از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند.

به علت عدل الهی است - از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند .

حاصل عمل خود آنان است - از فرشتگان بهشت می خواهند که برایشان از خدا تخفیفی بگیرند.

به علت عدل الهی است - از فرشتگان بهشت می خواهند که برایشان از خدا تخفیفی بگیرند.
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از آنجایی که اعمال پیامبران و امامان علیهم السالم عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است، آنها چه نقشی در برپایی دادگاه عدل الهی  62
خواهند داشت و بدکاران براي نجات خود از مهلکۀ قیامت، چه می کنند؟

بهترین گواهان و شاهدان دادگاه عدل الهی هستند – به دنبال راه فراري می گردند.

بهترین گواهان و شاهدان دادگاه عدل الهی هستند – سوگند دروغ می خورند.

اعمال آنها معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد - به دنبال راه فراري می گردند.

اعمال آنها معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد - سوگند دروغ می خورند.

مقرون بودن راه رستگاري ما با رضایت الهی به چه معناست؟  63

یعنی واجبات الهی را انجام دهیم و از محّرمات اجتناب کنیم.

یعنی وقتی خداوند از ما راضی خواهد بود که در مسیر رستگاري خود گام برداریم.

به معناي معرفی باالترین نعمت بهشت که همان رسیدن به مقام خشنودي خداست، می باشد.

به معناي نسپاردن سرنوشت به دست حوادث و قدم گذاشتن با قدرت به سوي هدف هاست.

تامین سعادت زندگی با آگاهی از کدام اعمال ممکن بوده و آنچه در روابط قراردادي اهمیت دارد، چیست؟  64

تجّسم اعمال – تناسب میان جرم و کیفر   تجّسم اعمال – قابل تبدیل و تغییرپذیري آن

طبیعت خود عمل – تناسب میان جرم و کیفر طبیعت خود عمل – قابل تبدیل و تغییرپذیري آن

پیش بینی پاسخ مناسب براي نیازهایی مانند تشنگی و آب، مؤید کدام استدالل قرآنی است و این موضوع در کدام عبارت قرآنی تجلی دارد؟  65

ضرورت معاد در پرتو عدل الهی - « و انّکم الینا ال ترجعون »  ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی - « و انّکم الینا ال ترجعون » 

ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی - « ام نجعل المتقین کالفّجار » ضرورت معاد در پرتو عدل الهی - « ام نجعل المتقین کالفّجار » 

در سرنوشت ابدي انسان ها چه عاملی مؤثر است و دستیابی به زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا و آخرت در گرو چیست؟  66

رفتار انسان ها در دنیا - تنظیم زندگی دنیایی بر پایۀ برنامۀ ارائه شده توسط خداوند متعال 

رفتار انسان ها در دنیا - قراردادن رسیدن به قرب الهی به  عنوان هدف زندگی 

کامل بدون برنامه ارائه شده به آنها - قراردادن به قرب الهی به  عنوان هدف زندگی 

کامل بدون برنامه ارائه شده به آنها - تنظیم زندگی دنیایی بر پایۀ برنامۀ ارائه شده توسط خداوند متعال 

عرضۀ نابه جاي زیبایی، به جاي گرمی بخشیدن به کانون خانواده، کدام گوهرهاي مقدس را از بین می برد و علت اولویت آراستگی در نماز کدام  67
است؟

آراستگی و مقبولیت - سفارشی که در روایات مذکور است.  آراستگی و مقبولیت - تکرار دائمی نماز که باعث حفظ آن در طول روز می شود.

عفت و حیا - سفارشی که در روایات مذکور است.  عفت و حیا - تکرار دائمی نماز که باعث حفظ آن در طول روز می شود.

این پرسش در کالم علوي که "آیا گره از کار فروبستۀ مؤمنی گشودي؟" را چه کسانی به زیبایی پاسخ می دهند؟ آنان با چه ویژگی شناخته  68
می شوند؟

باهوش ترین مؤمنان - فراوان یاد مرگ می کنند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

باهوش ترین مؤمنان - از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب می کشند.

زیرك ترین انسان ها - فراوان یاد مرگ می کنند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

زیرك ترین انسان ها - از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب می کشند.

تداوم و تکرار نماز در شبانه روز چه اثراتی بر انسان آراسته دارد؟  69

آراستگی به اخالق مومنان و دوستی خداوند آراستگی به اخالق مومنان و پاکی و با صفایی زندگی

حفظ پاکی و آراستگی در طول روز و دوستی خدا حفظ پاکی و آراستگی در طول روز و پاکی و با صفایی زندگی

میان میزان سرمایه و عظمت اهداف انسان چه رابطه اي برقرار است؟ کدام عامل موجب غفلت زدایی از انسان است؟  70

دو سویه و مقابل - خودشناسی و خداشناسی دو سویه و مقابل - نحوة مقابله یا دوري از موانع رشد

هماهنگی و تناسب - خودشناسی و خداشناسی هماهنگی و تناسب - نحوة مقابله یا دوري از موانع رشد
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کدام گزینه پاسخ مناسب  به سوال زیر است؟   71
وقتی انسان ها می میرند آیا مستقیم وارد جهان آخرت می شوند؟

«کلّا انهاهو قائلها»  «حتی اذاجاء احدهم الموت قال رب ارجعون» 

«ینئبوالنسان یومئذ بما قدم و اخر»  «و من ورائهم انهم برزخ الی یوم یبعثون» 

انسان ها در مقابل پاداش و کیفري که محصول طبیعی خود عمل است، چه وظیفه اي دارند؟  72

باید خود را با آن هماهنگ کنند و با آگاهی کامل از آن، برنامه ریزي زندگی خود را تنظیم کنند. 

با افزایش دانش آن را تغییر دهند و سعادت خویش را تأمین نمایند. 

هر گونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند و بدون همراهی، از آن استفاده کنند. 

آن را بپذیرند و هنگامی که غیرعادالنه باشد، با وضع قوانین آن را کنترل نمایند. 

مطابق روابط علت و معلولی، به ترتیب علت دو مورد «آسان شدن دفاع از حق مظلوم» و «انرژي و همت خستگی ناپذیر انسان ها» در کدام گزینه به  73
چشم می خورد؟

تالش و کار بیشتر در جهت رفاه مردم - نوع خاص آفرینش انسان 

تالش و کار بیشتر در جهت رفاه مردم - بیرون آمدن زندگی از بن بست و باز شدن پنجرة امید 

عدم دلبستگی به دنیا - بیرون آمدن زندگی از بن بست و باز شدن پنجرة امید 

عدم دلبستگی به دنیا - نوع خاص آفرینش انسان 

حدیث شریف  «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا»  با کدام آیۀ شریفه، هم مفهوم است و پیامبر اکرم (ص) باهوش ترین مؤمنان را چه کسانی معرفی  74

می کنند؟

 «َحتی اِذا جاَء أَحَدُهُم اْلموُت َربِّ اْرِجعوِن...»  - فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

نیا نَموُت َو نَحیا...»  - فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.  «َو قالوا َما هی إّال َحیاُتنا الدُّ

نیا نَموُت َو نَحیا...»  - گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند.  «َو قالوا َما هی إّال َحیاُتنا الدُّ

 «َحتی اِذا جاَء أَحَدُهُم اْلموُت قاَل َربِّ اْرِجعوِن...»  - گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند.

به ترتیب در چه صورتی کفارة جمع بر روزه دار واجب می شود و مصداق آن  کدام است؟  75

به چیز حرامی روزة خود را باطل کند - دروغ بستن به خدا  روزة ماه رمضان را عمداً باطل کند - دروغ بستن به خدا 

به چیز حرامی روزة خود را باطل کند - باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح  روزة ماه رمضان را عمداً باطل کند - باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

76  If you want to have a  .................. body, do regular exercise and eat healthy food.

healthier more healthier most healthiest as healthy

77  The doctors said she  was very well and there was nothing to  .................. about.

think care worry report

78  His first book was good, but this one is  .................. better.

also ever even often

79  The train   .................. five minutes before I got to the station.

was leaving left was going to leave is leaving

80  John and Meg  .................. when I arrived there.

talk are talking talked were talking  

81  I  .................. in a restaurant when you .................. .

sat / called was sitting / was calling was sitting / called sat / was calling
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82  I  .................. what they  .................. about.

don’t understand / are talking  don’t understand / were talked about

wasn’t understanding / were talking about wasn’t understanding / talked about

83  Marie isn't Canadian. I  .................. she comes from France.      

believe am believing believed was believing  

84  The brave firefighters  .................. out of their cars to put out the fire.

drove rode jumped walked

85  It’s always a good idea to do some  .................. before you buy a house.

success knowledge experiment research  

86  Could you wait a little more? He’ll be with you .................. a minute.

on in at by

87  The food was .................. but the service was .................. .

wonderful / terrible wonderfully / terribly wonderful / terribly wonderfully / terrible

88  Must he .................. his homework as well as his friend?

do to do  did  does

89  It was the best known and .................. the most popular of her poems.

angrily generously hardly probably

90  The .................. home of the Persian zebra is our country’s plains.

injured  national natural endangered 

91  Sadly, humans .................. the natural homes of the animals in the forests, lakes, and plains.

destroy stay lose protect 

92  Because of good social level for doctors, many high school students in our country like to study

.................. at university in their future.

invention research medicine problem

93  When my teacher speaks ..............., it is difficult to understand him.

careful carefully  quick quickly

94  A vast amount of the Amazonian rainforest is being .................. every day.

hunted destroyed  injured heard

95  This computer is .................. and it doesn’t work well – I’ve got to get a new one.

ancient  difficult suitable  cultural

96  I'd just met my classmate’s parents for the first time, so I was on my best .................. .

behavior attraction souvenir pyramid

97  A crowd of people soon .................. at the scene of the accident.

gathered injured protected allowed
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98  Luckily, we all had a/an .................. language, English, which meant we could communicate with

each other.

important beautiful plural common

99  While I .................. TV in the evening, the power .................. out.

am watching / went   watched / was going was watching / went   watched / goes

100  Are people who work till 10 o’clock in the evening more .................. than those who stop at 5

o’clock?

famous difficult energetic cloudy

در یک دنباله ي حسابی مجموع جمالت هفتم و سیزدهم برابر  می باشد. مجموع  جمله ي اول این دنباله  چقدر است؟  1011819

171189169144

بیست جمله ي اول دنباله ي حسابی به جمله ي اول  و قدر نسبت  با بیست جمله ي اول دنباله ي حسابی به جمله ي اول   102

و قدر نسبت  چند جمله ي مساوي دارند؟

= 3a1= 2d1= 2b1

= 3d2

6789

اگر   یکی از جواب هاي معادلۀ  باشد، حاصل جمع تمام ریشه ها کدام است؟  103

صفر

x = 2+ =
1
+ xx2

x2

− 1x2

ax − 1
− xx3

132

اگر  باشد، معادلهي  چند جواب حقیقی دارد؟  104

هیچ بی شمار

f(x) = |x − 1| |x − 2| ⋯ |x − 49|1 + f(x) = f(25)

324

دنباله ي هندسی  غیرنزولی است. مجموع شش جمله ي اول آن کدام است؟  1053,x, , ⋯
1
3

182
81

81
182

2
3
2

میانگین عددهاي  کدام است؟  1065, 25, 45, 65, ⋯ , 205

20595100105

چند عدد صحیح در نامعادلهي  صدق میکند؟  107|3−|x − 2∥ ≤ 2

710613

اگر  و  جواب هاي معادلۀ  باشند، حاصل  کدام است؟  108αβ− 5x + 2 = 0x2A = (α + + (β +
2
β

)2 2
α

)2

20324084

، یک ریشه دو برابر ریشه ي دیگر است. مقدار  کدام می تواند باشد؟ در معادله ي درجه ي دوم   1092 + ax + 9 = 0x2a

7−8−910

کدام گزینه درست است؟  110

هیچکدام {ϕ}تهی   ={} = ∅{{}} = ∅

مجموعۀ  چند عضو دارد؟  111

بی شمار

A = { | x ∈ N, −2 < x < 2}
x + 5

2 + 1x2

123
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اگر  مجموعه ي مرجع باشد، کدام یک نادرست است؟  112U

U ∪ = UU ′U ∩ = ∅U ′U − = UU ′− U = UU ′

اگر  آن گاه  کدام است؟  113n(A ∪ B) = 29 , n(A ∩ B) = 3 , n(A) = 14n(B)

12182326

اگر  یک دنباله ي هندسی و  یک دنباله ي حسابی باشند، مقدار  کدام است؟  114, 4 , , ⋯2a 2√ 2ba xو bو و ⋅ ⋅⋅x

5
2

2
3
2

2√

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  115(1 − |x|)(1 + x) > 0

(−∞, 1](−∞, −1) ∪ (1, +∞)(−∞, −1)(−∞, 1) − {−1}

نمودار سهمی به معادله ي  از کدام ناحیه ي محورهاي مختصات نمی گذرد؟  116

چهارم سوم دوم اول

y = 2 − 8x + 1x2

معادلۀ  چند جواب حقیقی دارد؟  117

صفر

− = 3x − x2
− −−−−−

√ − 1x2
− −−−−

√

123

، کدام است؟ ساده شده ي عبارت   118÷ (2 − )
4 − 12x + 9x2

4x − 6
4x − 3

x

−
x

2
x

2
−1
2x

2x − 3
x

مجموعه مقادیر نامعادلۀ  کدام است؟  119< 2
∣

∣
∣

+ 1x2

+ x + 1x2

∣

∣
∣

RR
+

R − {−1}∪ {0}R
−

اگر  و  باشد، حاصل  کدام است؟  120

صفر 

f(x) = x + |x|
− −−−−−

√g(x) = x − |x|
− −−−−−

√gof

2x
−−

√42x
−−

√4x2

در یک دنبالۀ هندسی، مجموع جمالت اول و سوم برابر  و مجموع چهار جملۀ اول آن  است. مجموع  جملۀ اول کدام است؟  121136

12٫611٫210٫813٫4

تعداد ریشه هاي معادلۀ  کدام است؟  122

صفر 

2 + = 0− 4x + 3x2
− −−−−−−−−−

√ 2 − 5x + 3x2
− −−−−−−−−−−

√

123

، شامل چند عدد صحیح است؟ مجموعۀ جواب معادلۀ  با شرط   123

صفر

|2 + x − | + |x + 2| =x
2

x
2

x < 1

123

معادلۀ  چند جواب حقیقی دارد؟  124+ =
1

x − x−−√

1
x + x−−√

2
3

1234

اگر دو بازة  و  تنها در یک نقطه اشتراك داشته باشند، حدود  کدام است؟  125(−3, 1 − a][|a − 1|, 7)a

a ≤ 11 ≤ a < 4−6 < a < 8−6 < a ≤ 1

،  است؟ 126αβ2  و  جواب هاي معادلۀ  هستند. به ازاي کدام مقدار  − (a − 1)x − 4 = 0x
2a+ + 2 = 01

α

1
β

51129
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نمودار سهمی  به صورت مقابل است. حاصل ضرب مختصات رأس سهمی کدام است؟  127y = a + bx + cx2

−8−10

−9−
20
3

عدد  برابر با کدام گزینه است؟  128
2

1 + −2√ 5√

3 + 2 + +2√ 5√ 10
−−

√3 + + 2 +2√ 5√ 10
−−

√2 + 3 + +2√ 5√ 10
−−

√3 + 2 + 2 +2√ 5√ 10
−−

√

، تهی است؟ ، مجموعه جواب نامعادلۀ  به ازاي چند مقدار صحیح   129a|4x + 3| < − 4a2

3524

اگر مجموع و حاصل ضرب ریشه هاي حقیقی معادلۀ  به ترتیب  و  باشند حاصل عبارت  کدام  130
است؟

− 7 − 5 = 0x4 x2sp2 − 3sp + 2sp2

59 − 7 69
−−

√7 + 69
−−

√5059 + 7 69
−−

√

اگر  باشد، آنگاه حاصل  کدام است؟  131x = 4 + 15
−−

√x + x
−1

− −−−−−−
√3

235√10
−−

√

اگر عبارت  برابر  باشد، مزدوج آن یعنی  چقدر است؟  132+a + 1
− −−−−

√ a − 3
− −−−−

√8−a + 1
− −−−−

√ a − 3
− −−−−

√

1
1
2

2
5
2

از نامساوي  و  کدام گزینه را نمی توان در حالت کلی نتیجه گرفت؟  1330 < a < b0 < c < d

<
1
b

1
a

ac < bda < bc2 c2<
a

c

b

d

، عبارت  براي هر مقدار  مثبت است؟ به ازاي کدام مقادیر   134m(m − 1) + 6x + 2m + 1x2x

m < −2m > 2٫51 < m < 21 < m < 2٫5

تابع  مفروض است. برد این تابع شامل چند عدد صحیح است؟  135f(x) = {2x + 1 − 1 ≤ x ≤ 1
1 − 3x 1 < x ≤ 2

47810

در داخل مثلث قائم الزاویه ي متساوي الساقین، بزرگ ترین مربع ممکن را قرار می دهیم. نسبت مساحت این مربع به مساحت مثلث مفروض  136
چقدر است؟

4
9

5
9

1
2

2
3

√1373  در یک شش ضلعی منتظم به ضلع  ، بزرگ ترین قطر چند برابر کوچک ترین قطر است؟

2 3√23√
2 3√

3

α

A

B CM

N
در شکل زیر  ، نسبت  کدام است؟  138= =

CN

BC

MC

2AC
1
3

SABMN

SABC

2
3

7
9

5
9

4
9
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طول یک استخر شنا  متر و گودي آن از یک متر به  متر افزایش می یابد. در  متر آخر عمق ثابت می ماند. مساحت دیوار کناري آن کدام  139
است؟

3256

104106108112

کدام عبارت زیر می تواند تعریف استنتاج در هندسه باشد؟  140

نتیجه گیري کلی از فرض ها و قضیه ها و تعریف هایی که درستی آن ها را قبًال پذیرفته ایم.

مقایسه ي دو عضو خاص از یک مجموعه و نتیجه گیري کلی در مورد آن مجموعه

مقایسه ي حکمی که درستی آن را نمی دانیم با حکمی که درستی آن قبًال ثابت شده است.

نتیجه گرفتن یک حکم درست از چند حکم نادرست

اگر اضالع دو زاویه دو به دو با هم موازي باشند، آنگاه نیمسازهاي آن دو زاویه ..................  141

متقاطع اند ولی عمود نیستند. عمود یا موازي اند. عمودند. موازي اند.

اگر  باشد، حاصل  کدام است؟  142x = = =
y

5
z

4
11
8

x + y + z

11
18

55
4

11
9

11
10

، آنگاه عدد  چه کسري از  است؟ اگر   143= =
x

3
y

4
z

5
xx + y + z

1
4

1
2

3
4

1
12

E

A

CB

M

80

80

در شکل روبرو و و و باشد نسبت  کدام است؟  144∠E = ∠B = 80∘
AE = 3AC = 8MB = 2

ME

BC

3
5

1
3

3
8

1
2

145  طول اضالع یک مثلث  و  و  سانتی متر و طول کوچک ترین ضلع مثلثی متشابه با مثلث اولی،  سانتی متر است. محیط مثلث دوم
کدام است؟

115722٫5

102102٫5103103٫5

اوساط اضالع یک چهار ضلعی محدب را به هم وصل کرده ایم. چهارضلعی حاصل الزامًا کدام گزینه است؟  146

متوازي االضالع ذوزنقه مستطیل لوزي

A C

H

B

H

در شکل مقابل چند جفت مثلث متشابه وجود دارد.  147

 جفت

 جفت

 جفت

 جفت

4

6

8

10

C

A B

D

E
G

F

در ذوزنقه ي مقابل  و  و  می باشند. اندازه ي پاره خط  کدام است؟  148= =
AE

ED

BF

FC

1
3

AB = 7CD = 11EF

98٫6

32
3

8
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مجموع زاویههاي داخلی چند ضلعی محدب  درجه است. تعداد قطرهاي آن کدام است؟  149900

14121015

مجموع تعداد اضالع و اقطار یک چند ضلعی کدام می تواند باشد؟  150

35457565

در یک دایره به شعاع  واحد یک ده ضلعی منتظم محاط شده است. چند قطر این ده ضلعی کمتر از  واحد است؟  151714

25273032

اگر سطح مقطع یک استوانه با صفحه هاي افقی، عمودي و صفحه مایلی که از قاعده هاي استوانه عبور نکند، برخورد کند؛ چه تعداد از شکل هاي  152
زیر می تواند حاصل شود؟ 

الف) بیضی            ب) سهمی          پ) مستطیل             ت) دایره

1234

،  و  به ترتیب طول ارتفاع هاي وارد بر این ضلع ها باشند، حاصل  ،  و  باشند و  اگر طول ضلع هاي یک مثلث   153

کدام است؟

368h1h2h3+ +
h1

h2

h2

h3

h3

h1

89
24

91
24

101
48

91
48

نقطۀ  روي نیمساز زاویۀ  واقع است. اگر  و  به ترتیب بر  و  عمود باشند، آنگاه لزومًا:  154MX Y =Ô 94∘
MHMH ′OXOY

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

چند متوازي االضالع با معلوم بودن دو قطر به طول هاي  و  و یک ضلع به طول  می توان رسم کرد؟  155

بی شمار

81210

012

مخلوطی از  نوع مایع با چگالی هاي  و  درست شده است. اگر  حجم آن از مایعی با چگالی   بوده و  باقی مانده از مایعی با  156

چگالی  باشد، چگالی مخلوط برابر با کدام است؟

2ρ1ρ2
1
3

ρ1
2
3

ρ2

+ 2ρ1 ρ2

3

+ 2ρ2 ρ1

3

3ρ1ρ2

+ 2ρ2 ρ1

3ρ1ρ2

+ 2ρ1 ρ2

کدام عبارت دربارة تبخیر سطحی یک مایع، نادرست است؟  157

با افزایش دما، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد. تبخیر سطحی مایع در هر دمایی اتفاق می افتد.

با افزایش سطح آزاد مایع، تبخیر سطحی آن نیز افزایش می یابد. با افزایش فشار هوا، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد.

 
1

4m

m

B

A

مطابق شکل، ارابه اي به جرم  از نقطه ي  با سرعت  متر بر ثانیه می گذرد. سرعت آن هنگام عبور از نقطه ي  چند متر بر ثانیه است؟  158

(از اصطکاك صرف نظر شود  ) 

بستگی به جرم  دارد.

mA2B

g = 10
m

s2

48

46
−−

√m

یک قطعۀ  گرمی از مس با دماي  درجۀ سلسیوس را در ظرف عایقی که حاوي  گرم آب با دماي  درجۀ سلسیوس است،  159

می اندازیم. اگر گرماي ویژة مس و آب به ترتیب  و  باشد، دماي تعادل چند درجۀ سلسیوس می شود؟

1008120015

400J/kg ⋅ K4200J/kg ⋅ K

18202328
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درون ظرفی یک کیلوگرم آب با دماي  وجود دارد،   کیلوگرم یخ  را وارد آن می کنیم چگونه تعادل برقرار می شود؟ تبادل  160

گرمائی ظرف ناچیز و گرماي ویژه آب و یخ به ترتیب  و  و گرماي نهان ذوب یخ  فرض شود.

دماي تعادل صفر می شود و جرم یخ کاهش می یابد. دماي تعادل صفر می شود و جرم یخ افزایش می یابد.

دماي تعادل صفر و تمام یخ ذوب می شود. دماي تعادل صفر می شود و جرم یخ تغییر نمی کند.

1°C0٫5−10°C

4200
J

kg°C
2100

J

kg°C
334

kJ

kg°C

قطعه یخی به جرم  و دماي صفر درجه از ارتفاع  رها می گردد و در داخل آب دریاچه صفر درجه فرو می رود. چقدر از جرم  161

( یخ کم می شود؟ (

66٫8 kg200m

= 334LF

kJ

kg

0٫2kg0٫4kg0٫5kg2kg

گلولهاي به جرم  با سرعت اولیه ي  تحت زاویه ي  رو به باال پرتاب می شود. این گلوله با سرعت  از نقطه ي اوج می گذرد.  162
کار برایند نیروهاي وارد بر گلوله از لحظه ي پرتاب تا زمان رسیدن به نقطه ي اوج چند ژول می شود؟

2kg20
m

s
α10

m

s

−100150250−300

30cm
20cm

در شکل مقابل، لوله ي باریکی به یک مخزن متصل شده است. مساحت کف مخزن  است. اگر داخل لوله و مخزن مایعی به چگالی   163

 باشد، نیرویی که از طرف مایع به کف مخزن وارد می شود، چند نیوتون است؟  

100cm2

800
kg

m3
(g = 10 )

m

s2

240160

2416

دماي گاز کاملی  درجه ي سلسیوس است. اگر در حجم ثابت، دماي آن را  درجه ي سلسیوس افزایش دهیم، فشار آن چند درصد افزایش  164
می یابد؟

273

13927

کدامیک از تبدیل واحدهاي زیر درست انجام شده است؟ (هر فرسنگ برابر  ذرع و هر ذرع برابر   است).  165

ذرع  فرسنگ  

ذرع   فرسنگ   

6000104cm

201200km =5٫2 × mm = 5000105

8 × m =105 1
78

3٫12 × mm = 3 ×106 103

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  166
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

مخلوطی از یک کیلوگرم یخ و یک کیلوگرم آب در تعادل گرمایی قرار دارند. یک گلوله ي فلزي  گرمی که دماي آن  و گرماي  167

ویژه ي آن  است، درون آن می اندازیم. تا رسیدن به تعادل گرمایی، چند گرم از یخ ذوب می شود؟  

300C80∘

420
J

kg ⋅ K

C = 4200 , = 336 آب)(
J

kg ⋅ K
Lf

kJ

kg

203050100

کدام ضریب تبدیل براي تبدیل یکاي مورد نظر درست نیست؟  168

تبدیل یکاي لیتر به سانتی متر مکعب؛ ضریب تبدیل  تبدیل یکاي سانتی متر به یکاي متر؛ ضریب تبدیل 

تبدیل یکاي کیلوگرم به گرم؛ ضریب تبدیل  تبدیل یکاي ثانیه به ساعت؛ ضریب تبدیل 

100cm
1m

1000cm3

1L
1h

3600s
1000g

1kg
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t5

20

m(

-
8

v s (

s( (

نمودار تندي – زمان متحرکی مطابق شکل است. اگر جرم جسم  باشد، کار کل صورت گرفته روي جسم از لحظۀ  تا لحظۀ   169

 چند ژول است؟

20kg= 0t1

= 8st2

4250−3750

−42503750

A

B

60m

مطابق شکل، جسمی به جرم  را از نقطۀ  پرتاب می کنیم تا به نقطۀ  برسد. اگر قدر مطلق کار نیروي وزن در این جابجایی  باشد،  170

تغییرات انرژي پتانسیل گرانشی سامانه جسم و زمین در این جابجایی چند ژول و ارتفاع نقطۀ  از سطح زمین برحسب متر به ترتیب از راست به چپ

کدام است؟ 

3kgAB450J

A

(g = 10 )
N

kg

45, −45015, +450

15, −45045, +450

در چه عمقی از سطح دریا (برحسب متر)، فشار چهار برابر فشار جو است؟   171( = Pa , = 1 , g = 10 )P0 105
ρآب

g

cm3

N

kg

10203040

مطابق شکل، شارة تراکم ناپذیري درون لولۀ افقی در حرکت است. کدام گزینه نحوة قرارگیري مایع در لوله هاي قائم را به درستی نشان  172
می دهد؟

h1

h 1h2

h 1h2

>

h1
h 1h2

>
h1

چرخۀ  یک ماشین گرمایی .................. و چرخۀ  یک یخچال .................. است.  173

پادساعت گرد – پادساعت گرد  ساعت گرد – پادساعت گرد   پادساعت گرد – ساعت گرد ساعت گرد – ساعت گرد  

P − VP − V

 

مطابق شکل، یک مخزن محتواي مقداري گاز کامل به طور کامل درون ظرفی که حاوي مخلوطی از آب و یخ صفر درجه سلسیوِس در حال تعادل  174
گرمایی است، قرار دارد. اگر در یک فرآیند، به آرامی حجم گاز را افزایش دهیم، کدام گزینه درست است؟

جرم یخ و آب درون ظرف تغییري نمی کند.

مقداري از آب درون ظرف تبدیل به یخ صفر درجه می شود.

مقداري از یخ درون ظرف ذوب می شود.

اظهارنظر قطعی ممکن نیست.

دماي یک ورقۀ فلزي را  افزایش می دهیم. در اثر این تغییر دما، به اندازة  طول اولیه، بر طول آن اضافه می شود. ضریب انبساط  175

حجمی این فلز در  کدام است؟

C50∘1
1000

SI

2 × 10−52 × 10−44 × 10−46 × 10−5

16
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در  مقدار ماده و شدت روشنایی کمیت هایی ..................  هستند و یکاهاي آن ها به ترتیب ..................  و ..................  می باشند.  176

فرعی - مول و کندال  اصلی - مول و کندال   فرعی - کیلوگرم و کندال  اصلی - کیلوگرم و کندال 

SI

V

P اگر نمودار  یک گاز کامل مطابق شکل باشد، نمودار  آن مطابق کدام گزینه است؟  177

T(K (

V

 

T(K (

V

 

V

T(K (

 

V

T(K (

(P − V )(V − T )

یک باالبر الکتریکی با صرف  انرژي، جسمی به جرم  را تا ارتفاع  باال می برد. اگر در شرایط خالء جسم از این ارتفاع سقوط کند،  178

سرعتش به هنگام رسیدن به زمین برابر  خواهد بود. بازده باالبر برابر با کدام گزینه است؟

300J4kgh

10m/s

60%66%70%80%

گلوله اي به جرم  با سرعت  به دیواري گچی برخورد کرده و با سرعت  از آن خارج می شود. اگر 30 درصد  179
انرژي از دست رفته، صرف گرم کردن گلوله شود، تقریبًا چند ژول گرما به گلوله رسیده است؟

0٫02kg500m/s100m/s

720J2400J800J3000J

یک لولۀ مویین دو سر باز به طول  را اگر  در آب فرو ببریم، آب تا ارتفاع  در لوله باالتر از سطح آب قرار می گیرد. اگر  180

لوله را  دیگر هم در آب فرو ببریم، آب تا چه ارتفاعی باالتر از سطح آب قرار می گیرد؟

30cm4cm10cm

12cm

4cm12cm16cm10cm

P(atm (

P

P

2

1

20 40 V(lit (
250
350

k
k

با توجه به نمودارهاي هم دماي یک گاز در شکل مقابل نسبت  کدام است؟  181
P2

P1

2٫52٫8

1٫43٫2

A
B
C

 

،  و  تشکیل شده است اگر  باشد چند گزینه درست مطابق شکل یک صفحه دایره اي فلزي از سه مادة متفاوت   182

است؟الف) با افزایش دماي صفحه درصد افزایش مساحت هر  بخش متفاوت است. 

ب) با کاهش دماي صفحه هر  بخش کاهش مساحت دارند. 

پ) با افزایش دما امکان جدا شدن  قسمت وجود دارد. 

ت) با کاهش دما، امکان جدا شدن  قسمت وجود دارد.

ABC< <αA αB αC

3

3

3

3

1234
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( (2 ( (1

دو ظرف حاوي مقداري آب، اولی کامًال پر و دومی قسمتی خالی است، روي دو ترازو قرار دارند. یک قطعه چوب به وزن  را یک بار داخل  183

» به ترتیب از » و « ظرف  و یک بار داخل ظرف  قرار می دهیم به طوري که آب از ظرف  لبریز نمی شود. عددي که ترازو نشان می دهد در دو ظرف «
راست به چپ چگونه افزایش پیدا می کند؟

به اندازة  ، بیشتر از 

به اندازة  ، به اندازة 

ثابت می ماند، بیشتر از 

 mg ثابت می ماند، به اندازة

mg

12212

mgmg

mgmg

mg

اگر دماي مقداري گاز کامل در فشار ثابت  تغییر نماید، بر حجم گاز  افزوده می گردد. دماي اولیۀ گاز چند درجه سلسیوس است؟  184C60∘20%

271275747

185  نوار آلومینیومی و مسی را در اختیار داریم که طول آن ها در دماي صفر درجه سلسیوس برابر  است. اگر 

و  باشد، پس از رسیدن به دماي  طول یکی از نوارها،  از دیگري کم تر است، دماي  چند درجه سلسیوس است؟

2120m= 1٫7 ×αCu 10−5 1
K

= 2٫3 ×αAL 10−5 1
K

θ14٫4cmθ

160150200220

 

9L 6L

شیر

در شکل زیر، فشارسنج متصل به مخزن  لیتري، فشار  سانتی متر جیوه را در دماي  نشان می دهد. اگر شیر را باز کنیم تا مخزن   186

لیتري خالی به مخزن  لیتري متصل شود، بعد از به تعادل رسیدن گازها، فشارسنج عدد  را نشان می دهد. در این حالت، دما به چند درجۀ

( سلسیوس رسیده است؟ (

615C27∘9

6−15cmHg

= 75cmHgP0

22727

500273

حجم گاز آرمانی (کامل) در دماي  برابر  لیتر و فشار آن  است. ابتدا در فشار ثابت دماي گاز  افزایش می یابد و  187

سپس در دماي ثابت حجم گاز  درصد کاهش می یابد. فشار نهایی گاز چند پاسکال است؟

C47∘22 × Pa105
C40∘

20

2٫4 × 1052٫5 × 1054 × 1058 × 105

18
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8

4

0
250 500

A

B

C

( (V L

( (T K

) مربوط به این دو فرایند کدام است؟ [ ) براي  مول گاز آرمانی (کامل) به صورت شکل زیر است. نمودار ( نمودار (  188

[

( (P Pa

( (V L

1054 +

1052 +

4 82
0

AB

C
 

C

BA

40 82 ( (V L

105

1054 +

( (P Pa

 

( (P Pa

( (V L
4 82

0

1054 +

105 C

B A

 

4 82

AB

C

( (V L
105

1054 +

0

( (P Pa

 

V − T0٫4P − V

R = 8
J

mol ⋅ K

} cm10

مطابق شکل زیر، در یک استوانۀ بلند به سطح مقطع  تا ارتفاع  از یک مایع به چگالی  گرم بر لیتر قرار دارد و فشار در  189

ته لوله  است. چند سانتی متر مکعب از مایع دیگري به چگالی  گرم بر لیتر به مایع داخل لوله اضافه کنیم، تا فشار در ته لوله به  برسد؟

( ( ،  و 

20cm210cm1250

P18001٫02P1

= 75cmHgP0= 13٫5ρ جیوه
g

cm3
g = 10

N

kg

51٫25256٫25

512٫52562٫5

 

41

0

39

θ
̥

( (C

_

56
زمان )دقیقه (

به مایعی به جرم  گرم در هر دقیقه  گرما می دهیم. اگر نمودار تغییرات دما برحسب زمان به صورت شکل زیر باشد، گرماي ویژة  190

، کدام است؟ مایع در 

500100J

SI

140

160

280

320

ظرفی به حجم  داریم که به مقدار  مایع با دماي  در آن وجود دارد. اگر دماي این مجموعه را به  برسانیم، چند  191

( سانتی متر مکعب از مایع درون ظرف سرریز می شود؟ (

60cm359cm3C40∘
C90∘

= 1 × , = 1 ×β مایع 10−3
K−1 αظرف 10−5

K−1

1٫3753٫1751٫868٫16

19
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یک قالب  گرمی یخ صفر درجه را به  گرم آب  درجه سانتی گراد اضافه می کنیم. دماي آب  درجه کاهش می یابد. اگر یک قالب یخ  192

( دیگر مشابه همان اولی را در آب بدست آمده بیندازیم، دماي نهایی چند درجه سانتی گراد خواهد شد؟ (

باید نسبت  به  مشخص است.  کمتر از  بیشتر از 

mM164

= 80 ×LF یخ c آب

C8∘
C8∘

C8∘
Mm

 

درشکل زیر اگر فشار هواي محیط  باشد فشار گاز حبس شده در انتهاي لوله چند  193

( پاسکال است؟ (

665torr

g = 9٫8 , = 3٫4 , = 13٫6 , 76cmHg ≃ pa
N

kg
ρ مایع

g

cm3
ρ جیوه

g

cm3
105

1053٫5 × 105

5 × 1047٫5 × 104

آلیاژي را از مخلوط دو فلز  و  می سازیم اگر  درصد از جرم آلیاژ را فلز  و  درصد از حجم آلیاژ را فلز  تشکیل دهد، چگالی  194

آلیاژ چند برابر چگالی فلز  است؟ (از تغییر حجم در اثر آلیاژ صرف نظر شود.)

AB25B20A

A

4
15

15
4

2
7

7
2

45cmh1=
12cmh3 =

ρ3
ρ1

ρ2  

،  و  به حالت تعادل قرار دارند. اگر مطابق شکل زیر، سه مایع مخلوط نشدنی به چگالی هاي   195

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

3

6

12

18

،  از مایعی به چگالی  ریخته ایم. فشار ناشی از مایع وارد بر کف ظرف چند برابر فشار در ظرفی استوانه اي به مساحت   196

( ناشی از مایع در نقطه اي واقع در ارتفاع  از کف ظرف است؟ (

50cm22000cm3ρ

16cmg = 10
N

kg

2٫50٫4
5
3

23
5

 

دو مایع مخلوط نشدنی به چگالی هاي  و  در لولۀ  شکل زیر ریخته شده است. اگر مساحت شانۀ سمت  197

،  باشد، چند گرم مایع به چگالی  در شاخۀ سمت چپ قرار دارد؟  چپ  و شانۀ راست  باشد و فشار در نقطۀ 

= 6٫8ρA
g

cm3
= 4٫3ρB

g

cm3
U

10cm230cm2A80cmHgρA

( = 75cmHg , = 13٫6 , g = 10 )P0 ρجیوه
g

cm3

N

kg

500768

8161250

t (s )

θ ( C )0

25

0 134 t  

با یک کتري برقی با توان ثابت  به مقداري یخ صفر درجه پیوسته گرما می دهیم.  برحسب ثانیه کدام است؟   198

(از تبادل گرمایی کتري و آب درون آن با محیط صرف نظر کرده و  (یخ) و  (آب) در نظر بگیرید)

20kWt′

= 335LF
kJ

kg
c = 4200 J

kg C⋅∘

142

155

176

197
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ظرف شکل زیر محتوي مایعی به چگالی  گرم بر سانتی متر مکعب بوده و در قسمتی از بدنۀ ظرف، روزنه اي به مساحت  وجود دارد.  199

وزنۀ  کیلوگرم، مطابق شکل، روي روزنه قرار می دهیم به طوري که سطح مقطع قسمت پایینی وزنه با سطح مقطع روزنه یکسان باشد و شخصی به وزنه 

، روي قسمت باالیی وزنه به سطح مقطع  ایستاده است. وزنه و شخص و مایع به حالت تعادل هستند.  چند  است؟ 

 

 

450cm2

20

60kg250cm2Hcm

( = Pa)P0 105

3٫44٫62٫354

از دمانگار براي آشکارسازي تابش هاي .................. استفاده می شود و تف سنجی روشی براي اندازه گیري دما مبتنی بر .................. است.  200

فروسرخ - تابش گرمایی  مرئی - تابش گرمایی  فروسرخ - تابش فرابنفش  مرئی - تابش فرابنفش 

، نسبت ضرایب کدام دو ماده برابر  می شود؟  پس از موازنۀ واکنش   201+ → C + OC8H18 O2 O2 H29

OH2
CO2

CO2
O2

O2
C8H18

OH2
C8H18

اگر شمار الکترون هاي یون تک اتمی عنصر  برابر  باشد، این عنصر می تواند در دورة  .................. جدول تناوبی جاي داشته، عدد اتمی آن  202
برابر  .................. باشد و با گوگرد، ترکیبی یونی با فرمول  .................. تشکیل دهد.

پنجم ـ  ـ  پنجم ـ  ـ چهارم ـ  ـ  چهارم ـ  ـ  

M36

34SM235SM37MS238MS

اگر جرم پروتون  برابر جرم الکترون، جرم نوترون  برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر  در نظر گرفته  203

شود، جرم تقریبی یک اتم از ایزوتوپ طبیعی  پرتوزاي هیدروژن برابر چند گرم خواهد بود؟ 

184018500٫00054amu

(1amu = 1٫66 × g)10−24

4٫96 × 10−249٫112 × 10−244٫34 × 10−229٫815 × 10−22

نسبت شمار کاتیون به شمار آنیون در ردیف  .................. از ستون  با نسبت شمار آنیون به کاتیون در ردیف  .................. از ستون  جدول  204
رو به رو، برابر است (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید).

III

I

منیزیم نیترید

سدیم فسفات

آلومینیم فسفید

II

روی سولفید

(III)اکسید آھن

کلسیم پرمنگنات

ردیف/ستون
1

2
3

3, 12, 2

3, 22, 1

در یک اتم، فرضی تعداد نوترونها دو برابر تعداد الکترونها است. اگر این اتم با گرفتن دو الکترون ساختار الکترونی  را پیدا کند، عدد  205
جرمی آن کدام است؟

Ar18

32544824

از بین یونهاي  ،  ،  ،  ،  و  ، آرایش الکترونی  ..................  یون یکسان بوده و یون  206
..................  داراي آرایش الکترونی گاز نجیب   ..................  است.

دو  آرگون سه  نئون دو  کریپتون سه  هلیم

15P
3−L3 i+S34 e2−C24 r3+

9F
−

C20 a2+

−L −i+−S −e2−− −F
−

−C −r3+

مقدار بار یون پایدار کدام عنصر زیربا بقیه تفاوت دارد؟  207

پتاسیم ید کلر گوگرد

21

ریاضی - 10111

ام اس بوك



آرایش الکترونی عنصري به  ختم می شود عدد اتمی این عنصر  ..................  و تعداد الکترون هاي ظرفیتی آن برابر  .................. است  208
و به دسته  ..................  تعلق دارد.

3 4d3 s2

s − 2 − 23d − 2 − 33d − 5 − 23s − 5 − 33

در کدام گزینه پس از موازنۀ معادله، مجموع ضرایب مولی مواد درست است؟  209

6 : Zn(s) + S (aq) → ZnS (aq) + (g)H2 O4 O4 H2

9 : C S(l) + C O(l) → Cu(l) + Su2 u2 O2

5 : CaC (s) + HCl(aq) → CaC (aq) + C (g) + O(l)O3 l2 O2 H2

12 : HBr (aq) + HBr(aq) → B (l) + O(l)O3 r2 H2

کدام گزینه درست است؟  210

عنصري که در دورة  و گروه  جدول دوره اي عناصر قرار دارد، داراي  الکترون با  است.

عدد اتمی نخستین عنصري که داراي  الکترون با  می باشد، برابر با  است.

اگر زیر الیه ها فقط به ترتیب شمارة  آن ها پر می شدند، در دورة چهارم جدول تناوبی  عنصر وجود داشت.

در آخرین عنصر دورة سوم جدول تناوبی،  الیه و  زیرالیۀ الکترونی از الکترون پر شده اند.

468l = 0

18n = 330

n32

35

O2H
BA

C

یون هاي آب پوشیده

چند مورد از مطالب زیر، درباره ي شکل داده شده درست اند؟   211
آ) با گذشت زمان حجم آب در سمت راست غشاي نیمه تراوا کاهش می یابد. 

ب)  می تواند دیواره ي سلولی در گیاهان باشد که در آب قرار گرفته است. 

پ)  می تواند یک مولکول درشت باشد که با گذشت زمان، غلظت آن رو به کاهش است. 

ت)  می تواند یک یون آب پوشیده باشد که بار الکتریکی آن، با بار الکتریکی یون آمونیم مشابه است.

C

B

A

1234

یون نیترات  باید کم ترین غلظت ممکن را در آب آشامیدنی داشته باشد، زیرا:  212

به راحتی با هموگلوبین ترکیب شده و انتقال اکسیژن را مختل می کند. در آب ناپایدار است و به سرعت به یون هاي دیگر تبدیل می شود.

باعث افزایش حالت اسیدي معده می شود. توسط دستگاه گوارش کامًال از بین می رود.

(N )O
−

3

در  میلی لیتر محلول  موالر آلومینیم نیترات چند مول یون نیترات وجود دارد؟  2135000٫1

0٫050٫150٫10٫5

واکنش هاي سوختن بوتان می تواند برحسب میزان اکسیژن فراهم شده به صورت هاي زیر انجام شود. مجموع ضرایب گاز اکسیژن در سه  214
واکنش پس از موازنه، کدام است؟ 

(g) + (g) → C(s) + O(g)C4H10 O2 H2

(g) + (g) → CO(g) + O(g)C4H10 O2 H2

(g) + (g) → C (g) + O(g)C4H10 O2 O2 H2

25262728
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چه تعداد از عبارت هاي داده شده جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   215
«افزایش گاز هاي گلخانه اي، دماي کره زمین را باال می برد که این افزایش دما ..................» 

الف) سبب شده تا شرایط آب و هوایی در نقاط گوناگون تغییر کند. 

ب) بر اساس پیش بینی دانشمندان تا سال  حدود  تا  درجۀ سلسیوس است. 
پ) باعث کاهش مساحت برف در نیمکره شمالی می شود. 

ت) تا حدودي به دلیل برگشت پرتو هاي الکترومغناطیس گسیل شده از زمین توسط گاز هاي موجود در هوا کره است.

21001٫84

1234

کدام عبارت(ها) در مورد ایزوتوپ هاي هیدروژن درست هستند؟   216

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

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 

74

درصد جرمی محلول  موالر کلسیم برمید  با چگالی  گرم بر میلی لیتر چقدر است؟   2172 (CaB )r2 1٫2 (Ca = 40,Br = 80 g ⋅ mo )l−1

33٫325٫223٫352٫3

) در  گرم آب در دماي معین تهیه شود، جرم کل محلول برابر چند گرم و شمار اگر محلول سیرشدة شکر (ساکارز   218

مول هاي ساکارز حل شده به تقریب کدام است؟ (انحالل پذیري ساکارز در این دما، برابر  گرم در  گرم آب است؛ 

.(

C12H22O11250

205100

O = 16,C = 12,H = 1 : g ⋅ mol
−1

2٫4, 512٫52٫4, 762٫51٫5, 762٫51٫5, 512٫5

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   219

آ) در گروه  جدول دوره اي، فقط  کاتیونی با آرایش هشت تایی پایدار تشکیل می دهد. 

ب) مقایسۀ شعاع اتمی عنصرهاي سازندة نمک خوراکی به صورت  است. 
پ) کلر گازي بی رنگ و با واکنش پذیري زیاد است. 

ت) بار یون هاي پایدار عنصرهاي  و  به ترتیب  و  است.

13Al

Cl > Na

A53B38−1+2

1234

اگر اتمی از دورة چهارم جدول تناوبی داراي  الکترون ظرفیتی باشد، کدام گزینه دربارة آن نادرست است؟  220

می تواند اتم عنصري باشد که داراي  زیرالیۀ نیمه پر است.  می تواند اتم عنصري باشد که  الکترون با  دارد. 

می تواند عنصري باشد که آرایش الکترونی آن از قاعدة آفبا پیروي نمی کند.  می تواند اتم عنصري باشد که در آخرین زیرالیۀ خود داراي  الکترون است. 

6

12n = 32

4

از  عنصر شناخته شده، چند عنصر در طبیعت یافت نمی شود و نخستین عنصري که در واکنشگاه هسته اي ساخته شد، کدام است؟  221

 ،  ،  ،  ،

118

26Ts92Tc26Tc92Ts

چند مورد از موارد زیر صحیح هستند؟   222
الف) فشار هر گاز، ناشی از برخورد مولکول هاي آن با دیوارة ظرف است. 

ب) گاز آرگون، بعد از هیدروژن و اکسیژن، سومین جزء هواکره از نظر فراوانی است. 
پ) منابع هلیم در هواکره، سرشارتر و براي تولید هلیم در مقیاس صنعتی، مناسب تر از منابع زمینی آن است. 

ت) آرگون گازي بی رنگ، بی بو و سمی است. واژة آرگون به معناي تنبل است. 
ث) از موارد کاربرد هلیم می توان به پرکردن بالن هاي هواشناسی، استفاده در جوشکاري و نگهداري نمونه هاي بیولوژیکی در پزشکی اشاره کرد.

1423
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در ساختار مولکول  .................. مانند مولکول  .................. ، یک پیوند  .................. وجود دارد و هر دو مولکول در الیۀ ظرفیت اتم هاي خود،  223
..................  جفت الکترون ناپیوندي دارند.

دي نیتروژن مونوکسید - نیتروژن دي اکسید - سه گانه - چهار  کربن مونواکسید - هیدروژن سیانید - سه گانه - دو 

کربن دي سولفید - دي نیتروژن دي فلوئورید - دوگانه - شش  گوگرددي اکسید - اوزون - دوگانه - شش 

چند مورد از مطالب زیر درست اند؟   224

  پیوند هیدروژنی در  قوي تر از  است، اما نقطۀ جوش آن کمتر از  می باشد. 

  شمار پیوندهاي هیدروژنی در  بیش تر از  است. 

   و  در آب حل شده و محلول آن ها یک الکترولیت ضعیف به شمار می آید. 

   پیوندهیدروژنی در  چنان قوي است که در حالت گازي مولکول هاي آن به صورت مجموعه هاي دوتایی، سه تایی و چندتایی با پیوندهاي هیدروژنی
به هم متصل اند. 

  یکی از دو مقایسۀ زیر نادرست است: 

 

∙HFOH2OH2

∙NH3HF

∙HFNH3

∙HF

∙

: HF > O > Nقدرت پیوند ھیدروژنی H2 H3

: O > HF > Nنقطۀ جوش H2 H3

2314

وقتی پرتوهاي خورشیدي به سطح زمین می تابند، چه تعداد از موارد زیر رخ می دهد؟   225
آ) بخش عمده اي از این پرتوها به وسیلۀ زمین جذب می شوند. 

ب) بخش کوچکی از پرتوهاي خورشیدي به وسیلۀ هواکره جذب می شود. 
پ) بخشی از پرتوهاي خورشیدي در اثر برخورد با هواکره، بازتابیده شده و به فضا برمی گردد. 

ت) زمین بخش قابل توجهی از گرماي جذب شده را به صورت تابش فروسرخ از دست می دهد. 
ث) گازهاي گلخانه اي مانع از خروج کامل گرماي آزادشده می شوند و بخشی از این گرما را به سطح زمین بازمی گردانند.

4532

با توجه به ساختار داده شده، اتم  متعلق به کدام گروه است؟ (همۀ اتم ها به آرایش هشتایی رسیده اند.)   226

 

X

O − − O − O − − O

⎡

⎣
⎢⎢ X

|

O

|
O

X
|

O

|
O ⎤

⎦
⎥⎥

2−

14151617

کدام مارد از مطالب زیر، درست است؟   227
آ ) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن، برگشت پذیر است. 

ب ) گاز اوزون را در الیه هاي استراتوسفر وترویوسفر می توان یافت. 
پ ) هر مولکول اوزون در اثربرخورد تابش پرتوهاي پرانرژي فرابنفش، به دو مولکول اکسیژن جدا از هم تبدیل می شود. 

ت) رنگ قهوه اي هواي آلودة کالن شهرها به خاطر وجود اوزون تروپوسفري است.

ب و ت آ و پ پ و ت آ و ب

، در چه تعداد از موارد زیر یکسان هستند؟  دو اتم  و   228
آ) تعداد الیه هاي الکترونی اشغال شده                              

ب) تعداد الکترون هاي ظرفیت 
پ) تعداد زیرالیه هاي الکترونی اشغال شده                          

ث) توانایی تشکیل یون با آرایش هشت تایی

Ga31Br35

1234
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جدول زیر اطالعات مربوط به چند نمونه گاز را در شرایط استاندارد نشان می دهد.  ،  و  به ترتیب کدام اند؟ (اعداد را از راست به چپ  229

 ( بخوانید.) (

گاز  

مول

حجم

جرم

 

xyz

= 2g ⋅ moH2 l−1

ArCO2H2

zmol0٫5mol0٫25mol

44٫8LyL5٫6L

80g22gxg

2, 44٫8, 12, 11٫2, 0٫51, 11٫2, 11, 5٫6, 0٫5

اندازه گیري هاي آزمایشگاهی نشان داده است که در هر نمونۀ  گرمی از میوة انگور، به طور میانگین  قاشق چاي خوري قند میوه وجود  230

دارد. اگر هر قاشق چاي خوري معادل  گرم قند باشد و معادلۀ سوختن قند به صورت زیر نمایش داده شود: 

 

 تعیین کنید از مصرف چند گرم انگور،  مولکول گازي   آزاد می شود؟

1004

5

(s) + 6 (g) → 6C (g) + 6 O(g)C6H12O6 O2 O2 H2

7٫224 × 1023
C , OO2 H2(H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mo )l−1

90180918

با توجه به واکنش هاي زیر  اگر تمام گاز هیدروژن تولید شده در واکنش اول صرف تولید آب در واکنش دوم گردد، براي تولید  گرم  231
آب خالص، به چند گرم نوار منیزیم نیاز داریم؟ 

 

3600

1)Mg(s) + 2HCl(aq) → MgC (aq) + (g)l2 H2

2)2 (g) + (g) → 2 O(l)H2 O2 H2

(Mg = 24 , O = 18 : g ⋅ mo )H2 l−1

2400120036004800

اگر  داراي  الکترون باشد، کدام گزینه درست است؟  232

اتم  متعلق به دورة چهارم و گروه سوم است. 

، نصف حداکثر گنجایش الکترونی این زیر الیه است.  شمار الکترون ها در زیر الیۀ اشغال شده با  در یون 

تعداد زیر الیه هاي کامًال ُپر در آرایش الکترونی اتم  و یون  با هم برابر نیستند. 

آرایش الکترونی فشردة اتم  به صورت  است. 

X3+21

X

l = 2X
3+

XX3+

XAr]3 4[18 d
5
s

1

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   233
آ) از واکنش محلول نقره نیترات با محلول سدیم کلرید، محلول سدیم نیترات با رسوب سفید رنگ نقره کلرید تشکیل می شود. 

ب) براي شناسایی یون باریم از محلول سدیم سولفات استفاده می شود. 
پ) هنگام واکنش سدیم فسفات و کلسیم کلرید، رسوب تشکیل نمی شود. 

ت) براي تولید  لیتر گاز آمونیاك در شرایط  به  مولکول گاز نیتروژن با مقدار اضافی گاز هیدروژن نیاز است. 

) اکسید مجموع ضرایب مولی واکنش دهنده ها  برابر فرآورده ها است. ث) هنگام واکنش آلومینیوم با آهن(

44٫8STP6٫02 × 1023

III2

5243

) با مقدار کافی  طبق معادلۀ موازنه نشدة زیر واکنش دهد، به ترتیب اگر  میلی لیتر محلول  موالر هیدروکلریک اسید (  234

از راست به چپ چند لیتر گاز کلر و چند گرم آب حاصل می شود؟ (حجم مولی گاز ها در شرایط واکنش  است؛ 

 (

 

4000٫4HClMnO2

25L

O = 16 , H = 1 : g ⋅ mol−1

Mn + HCl → MnC + C + OO2 l2 l2 H2

0٫72 − 0٫8961٫44 − 0٫8960٫72 − 11٫44 − 1

25

ریاضی - 10111

ام اس بوك



اگر براي تشکیل  گرم از اکسید یک فلز قلیایی خاکی (از واکنش فلز با اکسیژن)،  الکترون مبادله شود، جرم اتمی فلزدر  235

( این اکسید، چند برابر جرم اتمی اکسیژن است؟ (

6018٫06 × 1023

O = 16g ⋅ mol−1

0٫250٫751٫251٫5

26

ریاضی - 10111

ام اس بوك


