
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ریاضی- 10210

ام اس بوك

به چندتا از ابیات زیر آرایۀ تشبیه را نمی توان نسبت داد؟   1
 الف) وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب 

ب) آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 
ج) چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد 

د) بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم 

 بر دولت آشیاِن شما نیز بگذرد  
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد 

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد 
این گرگی شبان شما نیز بگذرد 

چهار تا  سه تا  دو تا  یکی

نقش واژة مشخص شده در کدام گزینه صحیح نیست؟  2

 یقین دانم که بی شک جاِن جانی (مسند) هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی   

 که پیدا کرد آدم از کفی خاك (نهاد)  به نام کردگار هفت افالك  

 تویی هم آشکارا هم نهانم (مسند)  زهی گویا ز تو، کام و زبانم  

  حقیقت پرده  برداري ز رخسار (مفعول)  چو در وقت بهار آیی پدیدار 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  3

 که هرچه بر سِر ما می رود ارادت اوست  سِر ارادِت ما و آستان حضرت دوست

 ما، سر فداي خاك رسالت رسان دوست  گرزرفداي دوست کنند اهل روزگار

 گر آسایش رسانی ور گزندم  سري دارم فداي خاك پایت

 دست به بند می دهم گر تو اسیر می کنی  روي به خاك می کشم گر تو هالك می کنی

در کدام بیت، غلط امالیی یافت می شود؟  4

 چو وامدار که دریابد آستین زمین را  همیشه دست توقّع گرفته دامن فضلش

 مانده به چنگال باز آز گرفتار  اي به هوا و مراد این تن غّدار

 منگر به خوش زبانی این ترش میزبان  دهر سپید دست سیه کاسه اي است صعب

 شبه فروش چه داند بهاي ُدّر ثمین را  تو قدر فضل شناسی که اهل فضلی و دانش

بیت زیر با کدام گزینه از سرودة حافظ ارتباط مفهومی دارد؟   5
 هر زمان، حال وي از شکل دگر خواهد شد  غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات

 ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم   چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

 گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید  گفتم که نوِش لعلت ما را به آرزو ُکشت

 به شادي رخ گل بیخ غم ز دل برکن   بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن 

 گفتا خموش حافظ کاین ُغّصه هم سر آید  گفتم زمان عشرت دیدي که چون سر آمد

مفهوم کلی کدام ابیات، یکسان است؟   6
الف) من آن نیم که به گلشن به اختیار روم 

ب) دل رمیدة من آن زمان به جا آید 
ج) به خاکساري خود چون غبار از آن شادم 

د) دلم گرفت از این سایه هاي پا به رکاب 

مگر ز بی خبري ها به بوي یار روم  
که همچو شانه در آن زلف تابدار روم 

که در رکاب تو اي نازنین سوار روم 
به زیر سایۀ آن سرو پایدار روم 

ج، د  ب، د  الف، ج  الف، ب 
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در کدام بیت «تشبیه و استعاره» هر دو وجود دارد؟  7

 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 گزینه «ایهام» دیده  نمی شود؟  8

کند در دیدة یاراِن شه، روز سیه روشن    به چشم دشمن دین روز روشن را سیه سازد 

بسا اسیر خسته را ز حلقه ها جدا کنم    هنوز موي بسته را اگر به شانه واکنم  

چشم اگر بسته، دل نگران می باشد    غفلت از منتظر وصال خیالی ست ُمحال  

تا دیده نبیندت به جز راست چشم چپ خویشتن برآرم  

نام پدیدآورندگان آثار «اسرارالتّوحید، الهی نامه، تفسیر سورة یوسف و قابوس نامه» به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟  9

محمد بن منور – عطار نیشابوري – احمد بن زید طوسی – عنصرالمعالی عطار نیشابوري – سعدي – خواجه نظام الملک طوسی – عنصرالمعالی  

محمد بن منور – سعدي شیرازي – احمد بن زید طوسی – عنصرالمعالی   عطار نیشابوري – محمد بن منور – نظام الملک طوسی – عنصرالمعالی

آرایه هاي بیِت زیر، کدام است؟   10
نه چنگ به قانون و نه دف بر دست است»  «در مجلس دهر، ساز مستی پست است 

تشبیه، جناس، ایهام تناسب، کنایه  استعاره، مجاز، کنایه، حسن تعلیل تشبیه، استعاره، ایهام، کنایه  استعاره، مجاز، ایهام، حسن تعلیل

مفهوم بیت «گه نعره زدي بلبل، گه جامه دریدي گل  /   با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها» با کدام گزینه قرابت کم تري دارد؟  11

 می پرستی برفت از یادم  تا دلم چشم می پرست تو دید

 به هواي سر کوي تو برفت از یادم  سایه ي طوبی و دلجویی حور و لب جوي

 به غیر عشق برفت آن چه بود از یادم  ز طفلی آن چه به من یاد داد استادم

 هرچه بخواندم همه برفت ز یادم  تا ورق روي تو مطالعه کردم

در کدام عبارت واژة مشخص شده از نظر امالیی نادرست است؟  12

حکم ایزدي عین صواب است و در آن سهو و زلّت و غفلت صورت نبندد.

عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در رفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.

با این همه عجز ظاهر از فضیلت راي راست محروم و از مزیّت اندیشۀ ثواب بی نصیب.

و از نادانی است طلب منفعت خویش در مضّرت دیگران و چشم داشتن ثواب آخرت به ریا در عبادت.

حذف فعل در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  13

جانب عشق عزیز است فرو مگذارش   صحبت عافیتت گرچه خوش افتاد اي دل  

که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش   کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار  

خداوندا نگه دار از زوالش   خوشا شیراز و وضع بی مثالش  

به جان او که از ملک جهان به   به داغ بندگی مردن در این در  

در کدام گزینه طنین حاصل از واج آرایی با معناي بیت ارتباطی دارد؟  14

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

جز ناله هاي زار چه آرد هواي ناي آرد هواي ناي مرا ناله هاي زار

هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد  جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

که از دستشان دست ها بر خداست ریاست به دست کسانی خطاست  
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در کدام بیت غلط امالیی یا رسم الخطی وجود دارد؟  15

نامۀ ویس گل اندام به رامین که برد؟   قصۀ غصۀ فرهاد به شیرین که برد؟  

عزم سفرش از گذر حّب وطن خواست   تا چین سر زلف بتان شد وطن دل  

که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را   صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  

چگونه فاسق باشم که جرعه خوار توام چگونه کافر باشم که بت پرست توام  

در همۀ گزینه ها واژگان مشخص شده «دو تلّفظی» هستند به جز گزینۀ ..................  16

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن  

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

ناچار کاروان شما نیز بگذرد زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت  

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

در کدام ابیات استعاره و مجاز، «هر دو» وجود دارد؟   17
الف) سر پر ز شرم و بهایی مراست 

ب) حسرت نبرم به خواب آن مرداب 
ج) ساقی چمن گل را بی روي تو رنگی نیست 

د) به خرابی خوشم امروز که فردا ز کرم 

اگر بی گناهم رهایی مراست  
کآرام درون دشت شب خفته است 

شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی 
هّمت پیر خرابات کند تعمیرم 

ج ـ د  ب ـ ج  الف ـ د  الف ـ ب 

بیت زیر را کدام واژه کامل می کند؟   18
«چیست غذاي عشق تو؟ این جگر ........ من / چیست دل خراب من؟ کارگه وفاي تو»

کباب صواب خراب نواي

کدام گزینه داراي واژه اي با امالي غلط است؟  19

ورطه: مهلکه / فضل: توجه / هنگامه: شلوغی مولع: آزمند / قرابت: خویشی / صبا: باد بهاري

ضامن: ضمانت کننده / گلبن: بیخ بوتۀ گل / تیزپا: تندرو حاضم: محتاط / تناور: فربه / شکن: پیچ وخم زلف

در کدام بیت به ترتیب «تخلص محمدحسین بهجت، علی اسفندیاري، نام اثري از جمال میرصادقی و نام نویسندة کتاب اسرار التوحید» آمده است؟   20
گرت چو شمع جفایی رسد بسوز و بساز   الف) بدین سپاس که مجلس منور است به دوست  

حدیث جان مگو با نقش دیوار   ب) به مستوران مگو اسرار مستی   
به شهر خود روم و شهریار خود باشم   ج) غم غریبی و غربت چو برنمی تابم
سر پیش هم آریم و دو دیوانه بگرییم   د) نیما غم دل گو که غریبانه بگرییم  

ج - د - ب - الف  ج - د - الف - ب  د - ج - ب - الف  د - ج - الف - ب 

21  َعیِِّن الَخطأ للفراغ: «نَْحُن .................. فی المدرسۀ.»

ٌم   ُمَعلِّ معلِّماٌت   معلِّموَن   معلِّمان  

فعال: 22  َعیِّن الّصحیح عن باب اْألَ

اِْنِتخاب  اِْنِفعال اِْسَتَمْعُتم  اِْفِتعال َتْسَتِتراِن  اِْسِتْفعال ←←←←َتْنَتِشُر  اِْنِفعال

23  فی أّي المنتخب لیس (ضمیر «ي») مضافاً إلیه؟

َمَک.  َذَهْبُت مع اُمی إلی المدرسِۀ.  شاهدُت ذلَک الرجَل فی طریقی.  د.  یا تلمیذُة أْکِرمی معلِّ  أخْذُت کتابی من ُمحمَّ

24  عّین الّصحیح للعملّیات الحسابّیۀ:

 أربعۀ و ثمانون زائٌد خمسۀ عشر ُیساوي سبعۀ و تسعین!    سبعۀ و خمسون تقسیٌم علی ثالثۀ ُیساوي تسعۀ عشر!   

 مئٌۀ ناقٌص خمسۀ و سبعین ُیساوي خمسۀ و خمسین!    خمسۀ و سبعون زائد خمسۀ و عشریَن ُیساوي تسعیَن!   

3

ریاضی- 10210

ام اس بوك



25  عّین الّصحیح فی الترجمۀ:  
عبین الفائزین فی مسابقۀ کرة القدم!». «ذهبُت مع أصدقائی إلی قاعۀ المطار لإلستقبال من الالَّ

به همراه دوستانم براي استقبال از بازیکنان برنده در مسابقۀ فوتبال به سالن فرودگاه رفتم!  به همراه دوستانم به سالن فرودگاه رفتیم براي استقبال از بازیکنان برنده در مسابقۀ فوتبال!  

با دوستانم به سالنی در فرودگاه براي استقبال از بازیکنان برنده در مسابقۀ فوتبال رفتیم!    همراه دوستان براي استقبال از بازیکنان برندة مسابقۀ بسکتبال به سالن قطار رفتیم! 

َنۀ َمفهومُه َصحیٌح؟ َأيُّ َفْصٍل ِمَن ُفصوِل السَّ  26

بیع: الهواُء حاّر و الفواکُه کثیَرٌة.  اَلرَّ یف: الهواُء ُمعَتدٌل و األزهاُر کثیَرٌة.  اَلصَّ

الَخریف: الهواُء ُمعتدٌل و أوراُق األشجار أخضُر اللَّوِن.  تاء: الهواُء باِرٌد و اَألشجاُر غیرُمزِهَرة.  الشِّ

27  َأيُّ َترَجَمٍۀ غیُر َصحیَحٍۀ؟

ابع َعَشر : هفدهم  ثمانیۀ َعشرة : هجده   َثمانِیٌۀ و َعشروَن : بیست و هشت  ِمئتاِن : دو هزار  اَلسِّ

28  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. 

29  َترَجَمُۀ َأيِّ ِعباَرٍة َصحیَحٌۀ؟

:  مرا شناساند.  الَحْظناه : آن را مالحظه کردیم.  َف َعَلیَّ ٍۀ:  با دّقت نگاه می کنم. اِْسَتْغَفْرنا : ما را آمرزید.  َتَعرَّ  اُْنُظْر بِدقَّ

فی أّي العبارِة جاءت فیها صفًۀ أکثر؟  30

ُک بِالُقرآِن الکریِم.  َشَکْرنا َربَّنا الکریَم َعلی الَفوِز العظیِم.  اإلنساُن الُمؤِمُن َیَتَمسَّ

َعَصَفْت ریاٌح شدیدٌة فی إحَدي الُمُدِن الَجنوبیِۀ.  غیرِة لُعَبًۀ َجمیلًۀ.  ْخِته الصَّ إَشَتري والُِده الَحنوُن ِالُ

31   عّین الَصحیح:

ماواِت و األْرَض َو َما بَیَنُهما ِفی ِستِّۀ أیِّام»:  خداوند آسمان ها و زمین و آن چه را میان آن دو است در شش روز آفرید!  «اُهللا الّذي َخَلق السَّ

ا!: آن هویج و کشمش تر و تازة داراي رنگ زرد، بسیار خوشمزه اند! ذلک الجزُر و المشمُش النَِّضُر صاحُب الّلون األصفِر لذیذاِن جد 

غیرة!:  درخت سرو بلند از آن دانۀ تازة کوچک رشد خواهد کرد!  ازجۀ الصِّ رو الّرفیعۀ ِمْن تلک الَحبَِّۀ الطِّ  سوَف َتنمو شجرُة السَّ

رر! : پس جست و جو کن و بگو این کیست که از صدف مروارید ها را در می آورد! دف الدَّ  َفاْبَحْث َو ُقل َمْن َذا الَّذي ُیخِرُج ِمن الصِّ

32  عّین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات فی الحوار:

ُف: أنا بِخیِر َو کیَف أنِت؟   َهل ساَفرَت إلی إیراَن حتَّی اآلَن؟   ال، َمَع األَسِف: لِکنَّی اُِحبُّ أن اُساِفَر!   ِف: کیَف حالَُک؟   قاَل الُموظَّ  قاَل الزاِئُر للُمَوظَّ

33  عّین الخطا فی ضبط حرکات الکلمات:

ین!   ارع!   اُطُلبوا الِعلَم َو لَو بِالصِّ المین»  َقرأُت َخمَس صفحاٍت ِمن المقالِۀ الثالثیِن!   الِجیراُن أخَبرونا بِما َحَدَث فی الشِّ  «ربّنا ال َتجَعلنا َمَع الَقوِم الظَّ

34  عّین الخطأ ِفی استعمال أسماء اإلشارة:

اعرتان َوَقَفتا جنَب هذا البیت!   اولئک الُمجاهدوَن َسِمعوا تلَک الّصوت!  ورة!   هاتاِن الشِّ  هذه الحقائب لتالمیِذ الَمدارس!   شاَهَد هذاِن المعلِّمان هِذِه الصَّ

َعّین العبارة الّتی لیس فیها الفعل النَّهی:  35

النُّساء الَیْرجعَن ِمَن المسجد َحّتی الساعِۀ الثاِمنۀ.  الَتْنظروا إلی َکْثرِة صالِتِهم و صوِمِهم! 

جرة: الشجرة مرتفعٌۀ کثیراً.  الَتْصَعدي ِمن هذه الشَّ ا َحّتی، َیْرَحُمَک اهللا.  الَتْطُلْب ِإلخوتک َشر

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 العبارة الّتی یوجد فیها عدد ترتیبّی:  37

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!  
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عّین الخطأ فی تعیین المصادر:  38

و جاِدلهم بالّتی هی أحسن: (ُمجاِدلَۀ)   إّن الحسنات ُیذهَبن الّسیئات: (إذهاب)  

هل ُتصّدق أّن األسماك تتساقط من السماء (تصدیق)   اِجَتمعنا فی قاعۀ الشرکۀ لتکریم موّظف الئق (اِجتماع)  

فی أّي األجوبۀ ماجاء المعدود:  39

أربٌع و خمسوَن رجًال َخَرجوا ِمن المدینِۀ.   جاَءْت َسْبُع طالباٍت إلی الُمتحِف.  

الخاِمُس؛ التِّاسع؛ الخاِمُس و الخمسوَن ِمن اَألعداد الترتیبّیۀ.   ِإّن هذا أخی عنده تسعۀ َعَشَر صدیقًا.  

فی أّي عبارة ماجاَءت أعداد العقود:  40

ِإّن هذا َأخونا و لَه ِعشروَن نعجًۀ جمیلۀ.   َیْلَعُب َخمسوَن ِمن الالعبیَن فی ملعب المدینِۀ الکبیر.  

ا.   ۀ اَألربعیَن لَنا، کانَت رائعًۀ جد َتْقرأ الطالبُۀ القصَّ َوَجْدُت ِمَئۀ کتاٍب جدیٍد فی اإلنترنت.  

مفاهیم «رستاخیز طبیعت» و «عملی نبودن مجازات کسانی که به دیگران ستم کرده اند» و «داستان ُعَزیر پیامبر» (به ترتیب) موضوع .................. ،  41
.................. و .................. معاد بر اساس .................. ، .................. و .................. را بیان می کند.

امکان - ضرورت - امکان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - عدل الهی - زنده شدن مردگان 

امکان - امکان - امکان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - حکمت الهی - پیدایش نخستین انسان

ضرورت - ضرورت- امکان - عدل الهی - عدل الهی - پیدایش نخستین انسان 

امکان - ضرورت- ضرورت - زنده شدن مردگان - حکمت الهی - عدل الهی

اهداف انسان با توجه به روحیۀ بی نهایت طلبش برخالف حیوانات و گیاهان کدام یک از ویژگی هاي مطرح را ندارد؟  42

معین و محدود پایان ناپذیر و تمام نشدنی 

عدم توقف به هنگام رشد و کمال  فزون تر شدن عطش او در دستیابی به خواسته هایش 

در مورد اهداف اصلی و فرعی کدام مورد درست است؟  43

هدف هاي فرعی غیرضروري و هدف هاي اصلی ضروري هستند.

 ضرورت دارد که هدف هاي اصلی مانع رسیدن به هدف هاي فرعی نباشند.

هم هدف هاي پایان پذیر و هم پایان ناپذیر براي زندگی ما ضروري هستند.

هدف هاي پایان پذیر را می توان به جاي هدف هاي پایان ناپذیر قرار داد، به شرط آن که وابسته به آن ها شویم.

عامل مؤثر در اثرگذاري وسوسه هاي شیطان چیست و شیطان کسانی را که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، پشت به حق کردند، چگونه  44
فریب می دهد؟

برترپنداري و سوگند مؤّکد وي - آراستن و زیبا نشان دادن دنیا هوس ها و نفس امّارة خود انسان - آراستن و زیبا نشان دادن دنیا

برترپنداري و سوگند مؤّکد وي - سرگرم کردن انسان ها به آرزوهاي طوالنی هوس ها و نفس امّارة خود انسان - سرگرم کردن انسان ها به آرزوهاي طوالنی

بی ارزش جلوه کردن زندگی چند روزه و موقت دنیا از لوازم .................. و .................. است.  45

میل به جاودانگی – تحقق آرزوها در رستاخیز میل به جاودانگی – مرگ را پایان کار دانستن

هدف قرار دان دنیا – مرگ را پایان کار دانستن هدف قرار دادن دنیا – تحقق آرزوها در رستاخیز

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ  سورة قصص که می فرماید: «آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خدا است  46
بهتر و پایدارتر است، آیا اندیشه نمی کنید؟» کدام پیام دریافت نمی شود؟

برخی هدف ها پایان ناپذیرند و فقط پاسخگوي استعداد معنوي بیشتري در وجود ما هستند.

برنامه ریزي انسان باید به گونه اي باشد که اهداف اخروي اصل قرار گیرند و اهداف  دنیوي پیرو و تابع آن باشند.

هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي اخروي هستند.

هدف هاي پایان پذیر همان هدف هاي دنیوي هستند.

60
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هموار شدن مسیر  .................. انسان ها به دست خداپرستان حقیقی در پرتو  .................. تجلی می یابد و آن گاه که انسان بداند  .................. ،  47
آخرت او زیباتر خواهد بود،  .................. به منصۀ ظهور خواهد رسید.

آزادي - مجاهدت - با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک می کوشد - دومین پیامد اعتقاد به معاد یعنی نهراسیدن از مرگ 

آزادي - شهادت - با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک می کوشد - اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی ایجاد شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار 

کرامت - شهادت - با خدمت به انسان ها - اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان 

کرامت - مجاهدت - با خدمت به انسان ها - دومین پیامد اعتقاد به معاد یعنی همواره آمادة فداکاري در راه خدا 

چرا انتخاب عبادت و رضاي الهی یک انتخاب زیرکانه است؟  48

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.

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  49
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. 

نَْیا نَُموُت َونَْحَیا...» از زبان چه کسانی است و همچنین آنان که معتقدند ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند، آیۀ شریفۀ  «و قالو َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ  50
این سخن را چگونه می گویند؟

مشرکان - از روي علم نمی گویند. مشرکان - با توجه به علوم مادي می گویند.

کافران - از روي علم نمی گویند. کافران - با توجه به علوم مادي می گویند.

اگر از ما بپرسند «آیا توجه به آخرت، لزومًا بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد» کدام گزینه پاسخ صحیحی می باشد؟  51

بله، چون از لذت هاي دنیا بی بهره می مانیم و پیشرفت نمی کنیم.

بله، باعث پیشی گرفتن دیگران از ما در بهره هاي دنیوي شده و سبب عقب ماندگی ما می گردد.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث می شود در آسایش و رفاه زندگی کنیم. 

اگر از ما بپرسند که «چرا گروهی از معتقدان به معاد راه بی توجهی و غفلت از مرگ را در پیش می گیرند»، کدام گزینه صحیح است؟  52

این افراد اهل گناه و فساد می باشند و در حقیقت داراي ایمان قوي نیستند.  زیرا در این افراد قبول معاد به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است. 

چون  هوس هاي خود را معبود و هدف خود قرار داده اند. برحسب عادت و تقلید معاد را پذیرفته اند و براي آخرت خود تالش نمی کنند.

با توجه به تعالیم رسیده از سوي انبیاء الهی کدام مورد نادرست است؟   53
انبیاء الهی  ..................

مهم ترین خبري را که براي بشر آورده اند، خبر از معاد است. پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند.

پس از توحید دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن نگفته اند. ایمان به آخرت را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند.

کدام آیۀ شریفه بیانگر مسبّب واکنش انسان نسبت به کژي و گناه است و توانایی اجتناب از شقاوت، در گرو برخورداري از سرمایۀ مطرح شده  54
در کدام آیۀ شریفه است؟

«و الاقسم بالنفس الّلوامۀ  -« َفَالَهَمها فجورها و تقواها»  «و نفِس و ما سّواها»  -« َفَالَهَمها فجورها و تقواها»  

«و نفِس و ما سّواها» - «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً   « و الاقسم بالنفس الّلوامۀ» - «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً 

6

ریاضی- 10210

ام اس بوك



هر یک از ویژگی هاي «دوري کردن از راه شقاوت» و «بیزاري از شقاوت»، به ترتیب مربوط به کدام یک از آیات زیر است؟  55

«انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا» - «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  

«انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا» - «انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا»  

«و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» - «انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا»  

 «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  -  «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  

هریک از موارد «مصونیت از تجزیه و تحلیل» و «تجزیه و تحلیل دائمی» به ترتیب بیانگر کدام یک از ابعاد انسان است؟  56

روحانی - جسمانی  جسمانی - روحانی  روحانی - روحانی  جسمانی - جسمانی 

به ترتیب استفادة مناسب از کدام ودیعۀ الهی انسان را از «ریا» و «شقاوت» باز می دارد؟  57

شناخت خیر و نیکی - اراده و اختیار گرایش به خیر و نیکی و بیزاري از بدي ها - اراده و اختیار

شناخت خیر و نیکی - هدایت الهی گرایش به خیر و نیکی و بیزاري از بدي ها - هدایت الهی

کدام عبارت توصیف کنندة «عقل» است؟  58

انسان مسئول سرنوشت خویش است و از شقاوت دوري می کند. انسان با کمک آن می تواند مسیر درست زندگی را تشخیص دهد.

عقل می تواند در پیمودن راه حق به ما کمک کند. انسان می تواند در خود بنگرد و خدا را بیابد و محبتش را در دل حس کند.

- سورة واقعه «انسان هاي مغرور» معاد در قرآن چگونه یاد می شوند؟ با تدبر در آیۀ   59

مصرین بر گناهان کبیره  مست و مغرور نعمت  دوزخیان تکذیب کنندگان

4745

کدام یک از عبارات زیر، از آیۀ « و نفس َو ماَسّواها فالََهمها ُفُجورها و َتقواها » مستفاد نمی شود؟  60

خداوند به «نفس» و «آفرینندة آن» سوگند خورده است.

به سرمایۀ «گرایش به نیکی ها و زیبایی ها» به عنوان یکی از سرمایه هاي انسان اشاره دارد.

انسان ها به طور فطري، توان درك خوبی ها و بدي ها را ندارند.

خداي متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن را در ما قرار داده است.

61  I  .................. wear special clothes on New Year’s holiday next week.

will be am going to am am going 

62  I guess that the meeting  .................. an hour.

last is going to last will last  lasts

63  This is a cheap and simple process;  .................. , there are some problems.

however also and especially

64  I think it's  .................. for a mother to feel sad when her children leave home.

wild safe simple natural

65  A: I’m sure you .................. look beautiful in that dress.    B: Thanks.

will  won’t are going to are not going to

66  I was trying to save nature, but it was a .................. work.

hopeless  hopeful  voluntarily future

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

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

68  Please .................. your cigarette as soon as possible. I don't want these kids to get into your bad
habits!

lose cut down put out save
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69  If you don’t leave your past in the past, it will .................. your future.

destroy quit divide recite

70  Which sentence is grammatically correct?

There are two farmer working on the farm. 

My brother and his friend is going to the cinema next week. 

Those men are driving. 

The women is working on a computer.

71  The .................. plural noun for "child" is "children".

exactly extinct appropriate few

72  Each of the first four tournaments was played by eight teams, .................. into two groups of four.

attacked destroyed increased divided

73  They speak courteously, but in a strangely mechanical way, with a flat .................. .

creation attention information intonation

74  The Animal Disease Authority decided to .................. the cattle that were infected with the
disease.

happen build hunt destroy

75  There are three levels of difficulty in this game: .................. , intermediate and high.

low wild right hurt

76  While the death rate from the heart disease is falling, the number of people living with the
disease is .................. .

destroying increasing planning defending

77  What the scientist said .................. an unpleasant atmosphere and most of the guests left early.

defended created changed collected

78  As the teacher said, it is important that everyone on the project keeps to the .................. .

schedule attention wildlife increase

79  According to the news, .................. a basketball game tomorrow. Shall we watch it together?

there will be it will be there is going to be it is going to be

80  Will Mr. Smith, your new neighbor, ……………… you with your housework?

help  helps helping to help

در یک دنبالۀ حسابی، جمالت سوم، هفتم و نهم می توانند سه جملۀ متوالی از دنبالۀ هندسی باشند. چندمین جملۀ این دنبالۀ حسابی، صفر است؟  81

9101112

، و  سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ هندسی اند، واسطه عددي بین  و  کدام است؟ اعداد   822a4 2√2bab

2٫521٫52√

...

1 2 3

شکل هاي مقابل با چوب کبریت ساخته شده اند. تعداد چوب کبریت هاي شکل بیست و پنجم کدام است؟  83

7475

7677
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...

1 2 3

اُم الگوي مقابل از چند چوب کبریت تشکیل خواهد شد؟ شکل   84n

2 + 3n

3 + 5n

5 + 3n

3 + 2n

...

1 2 3

تعداد دایره هاي شکل دهم الگوي زیر کدام است؟  85

5254

78100

در یک الگوي خطی، جمله ي اول  و جمله ي چهارم  است. جمله ي بیست و دوم این الگو کدام است؟  862−7

−61−51−41−31

...
1 2 3

در الگوي مثلثی به فرم زیر، تعداد گلوله هاي توپر در شکل چهاردهم چند تا است؟  87

1516

1718

کدام جمله از دنباله ي  برابر با  است؟  88

هفتم ششم پنجم چهارم

=tn
2 + 5n + 2n2

+ 16n2
2

اگر جمله ي  اُم یک دنباله به صورت  باشد، جمله ي پانزدهم این دنباله کدام است؟  892n + 1
n + 2
n + 4

3
5

5
7

7
9

9
11

مجموع پانزده جمله ي اول از دنباله ي  کدام است؟  90= −tn
1
n

1
n + 1

15
16

16
25

5
16

16
5

جمله ي عمومی دنباله ي حسابی  کدام است؟  91−11, −6, −1, 4, ⋯

= −n − 11tn= 2n − 13tn= n − 12tn= 5n − 16tn

، در این دنباله ي  چقدر است؟ در یک دنباله ي حسابی   92− = 10a20 a15−a31 a22

12141618

در یک دنباله ي حسابی حاصل  با حاصل کدام یک برابر است؟  93−t21 t16

−t12 t6−t17 t14−t24 t20−t39 t34

کدام یک از دنباله هاي زیر یک دنباله ي حسابی است؟  94

=tn
1

n + 1
= 3n + 1tn= + 2tn n2= + 2ntn n3

دنباله ي هندسی  غیر نزولی است. مجموع شش جمله ي اول آن کدام است؟  952,x, , ⋯
1
2

41
32

21
16

11
8

23
16
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، قدر نسبت کدام است؟ در یک دنبالۀ هندسی با جملۀ عمومی   96
2

5n

1
5

1
25

2
5

2
25

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

در یک دنباله ي حسابی، جمالت سوم، هفتم و نهم، می توانند سه جمله ي متوالی از یک دنباله ي هندسی، باشند چندمین جمله ي این دنباله ي حسابی  99
صفر است؟

9101112

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  100
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؟  1013360

26293031

102   جواب دستگاه معادلۀ روبرو است.  چند است؟ 

صفر

, ⋯ , ,x10 x2 x1x5

+ = 2x1 x3 x2

+ = 2x2 x4 x3

⋮
+ = 2x8 x10 x9

+ = 22x9 x1

+ = 26x10 x2

5911

کدام جمله از دنبالۀ  برابر  می شود؟  103=tn
(−1)n+1n2

+ 5n − 6n2

1
2

2345

در دنباله اي  و  و براي جمالت رابطۀ  برقرار است. جملۀ صدم این دنباله کدام است؟  104= 5a1= 11a2= −an+2 an+1 an

1156−5

جملۀ عمومی دنباله اي به شکل  است. حاصل  کدام است؟  105= + + + ⋯ +an
1
n2

2
n2

3
n2

n

n2
−a20 a18

1
360

1
120

−
1

360
−

1
120

در یک دنبالۀ حسابی مجموع  جملۀ اول  و مجموع مربعات این  جمله برابر  است، قدر نسبت این دنباله کدام است؟  106315393

±3±2+5−7

      

در شکل مقابل، اگر تعداد اضالع برابر  باشد، تعداد رأس ها کدام است؟  10795

4139

5149

10
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چند دنبالۀ هندسی چهار جمله اي با قدر نسبت طبیعی و بزرگ تر از  می توان یافت که جمالت آن ها عضو مجموعۀ   108
باشند؟

1{ }1, 2, 3, 4, ⋯ , 130

21222324

109  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√

110  جمالت یک دنبالۀ حسابی با قدرنسبت  هستند. حاصل عبارت  کدام

است؟

, , ⋯ ,a1 a2 and+ + + ⋯ +
1

a1a2

1
a2a3

1
a3a4

1
an−1an

n − 1
a1an

n + 1
a1an

( )d
n − 1
a1an

( )d
n + 1
a1an

، جملۀ عمومی این دنباله کدام است؟ در دنبالۀ  می دانیم  و   111an= −1a12 + 3 = 0 (n > 1)an an−1

(−
3
2

)n−1(−
2
3

)n−1−(−
2
3

)n−1−(−
3
2

)n−1

اگر در یک دنبالۀ هندسی حاصل ضرب سه جملۀ ابتدایی برابر  و مجموع آن سه جمله برابر  باشد، جملۀ دهم کدام است؟  11212515

5101520

در دنبالۀ حسابی  اگر  و  و جمالت اول و  ام این دنباله به ترتیب جمالت اول و سوم دنبالۀ هندسی  باشد  113

آنگاه جملۀ دوم دنبالۀ هندسی  را محاسبه کنید.

 

{ }an= 3a1− = 20a6 a27{ }bn

{ }bn

3 7√3 11
−−

√3 13
−−

√12

در یک دنبالۀ هندسی داریم  و جملۀ  ام برابر  است. جملۀ دوم این دنباله کدام است؟ (قدر نسبت عددي مثبت است)  114= ×a7 a3
81
16

4
9
4

9
4

2
3
2

1

جملۀ  ام دنبالۀ هندسی  کدام است؟  11581, 3, 9, ⋯

36373534

A

B CM

N
در شکل زیر  و  است، مساحت سایه خورده چه کسري از مساحت  است؟  116MC = 3BMAN = 4BNA CB

Δ

1
2

1
3

1
4

1
5

اگر   و   باشد، اندازه ي زاویه ي بین ارتفاع و نیمساز زاویه ي  درمثلث  برابر است با:  117=Â 70∘=B̂ 60∘
CABC

30∘20∘10∘5∘

D

100

E
B C

A باتوجه به شکل مقابل اندازه ي زاویه ي   را بدست آورید. ( نیمساز  و   و   118

( 

BADÂ=Ĉ 35∘

AE = EC

35∘45∘

55∘70∘

در  ،   و  . اگر  محل برخورد ارتفاع هاي مثلث باشد. اندازه ي   برابر است با:  119ABC
Δ

=Â 70∘=B̂ 60∘
HB CĤ

70∘110∘50∘130∘

11
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کدام عبارت زیر می تواند تعریف استنتاج در هندسه باشد؟  120

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

با کدامیک از سه طول داده شده می توان یک مثلث ساخت؟  121

4, ,2√ 3√, ,10
−−

√ 2√ 3√, ,5√ 2√ 3√a + 1, a − 1, 2a

، حدود طول میانه ي بزرگ ترین ضلع کدام است؟ در مثلثی به اضالع   1226, 5, 4

2 < < 8ma1 < < 7ma3 < < 8ma0٫5 < <ma

9
2

، نقطه دلخواهی را در درون آن انتخاب می کنیم، مجموع فواصل آن از رئوس کدام می تواند باشد؟ در مثلث  با محیط   123ABC24

10121824

سه ضلعی مثلثی  هستند، حدود تغییرات  کدام است؟  1244 , 3m − 2 , 3m

< m < 3
2
3

1 < m < 3< m < 2
2
3

1 < m < 2

، قابل رسم است؟ ، چند مثلث غیر همنهشت  با مفروضات  و اضالع  و   125

بی شمار هیچ

=B̂ 60∘
AB = 6cmAC = 3 cm3√ABC

12

با معلومات  و  ، چند مثلث قابل رسم است؟  126

بی شمار

= 6 ، BC = 2mb= 9mc

012

B C

A

F E

D

در شکل زیر  و  و  زاویه ي  چند درجه است؟  127

 

BF = BDCD = CE=Â 120∘
FDE

6030

1545

A B

D C

E

مربع  و مثلث متساوي االضالع  در شکل داده شده اند. زاویۀ  چه قدر است؟  128ABCDBECDEA

15∘20∘

30∘45∘

قطرهاي یک لوزي  و  سانتی متر هستند کدام مقدار ضلع این لوزي می تواند باشد؟  129

بیش تر از  و کم تر از  کم تر از 

68

10cm5cm5cm2cm14cm

A

B CD E

در شکل زیر، مساحت مثلث  سه برابر مساحت مثلث  و دو برابر مساحت مثلث  است. نسبت  کدام است؟  130ACEADEABD
BC

DE

5

5٫5

6

6٫5

12
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A

D

B

C

O

 

در شکل مقابل، مساحت مثلث هاي  و  به ترتیب برابر  و  واحد مربع است. مساحت ذوزنقۀ  کدام است؟  131AOBDOC49ABCD

2425

2730

یک لوزي به ضلع  مفروض است. طول قطر این لوزي کدام عدد نمی تواند باشد؟  1325

10987

دو خط متقاطع مفروض اند، چند نقطه وجود دارد که از دو خط به یک فاصله بوده و از نقطه تقاطع آن ها به فاصلۀ  سانتی متر می باشد؟  133

چهار  دو یک صفر

4

) نیمساز  را رسم می کنیم. از  عمود  را بر وتر مثلث وارد می کنیم. کدام یک از مثلث هاي در مثلث قائم الزاویه  (  134
زیر الزامًا متساوي الساقین هستند؟

ABC=B̂ 90∘
CDDDH

ADC
Δ

BCH
Δ

ABH
Δ

DHC
Δ

اگر بخواهیم متوازي االضالعی به ضلع  با قطرهاي  ,  رسم کنیم، رسم این شکل هندسی چند جواب دارد؟  135

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

4٫9cm6٫2cm3٫6cm

»، آن گاه  با استفاده از برهان خلف، فرض اولیه کدام است؟  در اثبات عکس قضیه «در مثلث  اگر   136ABCAB > AC<B̂ Ĉ

≥B̂ Ĉ<B̂ ĈAC ≥ ABAB > AC

 

در شکل امتدادهاي  و  در  و امتدادهاي  و  در  متقاطع اند. امتداد  لزومًا ..................  137

بر  عمود است.  از وسط  می گذرد.

نیمساز  است.  نیمساز  است. 

ABCOMBCOANBO

MNMN

ABC^AOC^

،  و  به ترتیب طول ارتفاع هاي وارد بر این ضلع ها باشند، حاصل  ،  و  باشند و  اگر طول ضلع هاي یک مثلث   138

کدام است؟

368h1h2h3+ +
h1

h2

h2

h3

h3

h1

89
24

91
24

101
48

91
48

139  خط موازي  و  موجودند. خط مورب  این  خط را در نقاط  و  قطع کرده است. نیمسازهاي  و  را رسم کرده تا همدیگر را در

نقطۀ  قطع کنند. نقطۀ  به کدام یک از خطوط زیر نزدیک تر است؟

فاصلۀ  از هر سه خط یکسان است. 

2dd′Δ2ABAB

CC

dd′ΔC

300500

H
H

C E B

A

 

در شکل زیر، اندازة زاویۀ  کدام است؟  140

 

AEH^

40∘45∘

50∘55∘

A
 

در شکل روبه رو، سطح مقطع لوله در هر طرف برابر  است و در لوله جیوه ریخته شده است. اگر در یکی از شاخه ها روي جیوه  گرم  141

آب بریزیم، فشار در نقطه  چند سانتی متر جیوه افزایش می  یابد؟ (چگالی جیوه و آب به ترتیب  است.)

2cm268

A1 , 13٫6
g

cm3

g

cm3

1٫252٫50

3٫754٫50
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40cm

A

B

C

10cm

PA=
2000Pa

P =5000PaB

 

در شکل زیر فشار نقاط  و  در درون مایع داده شده است. فشار ناشی از مایع در نقطه  چند پاسکال است؟  142ABC

8000

9000

6000

7000

مادة درون ستارگان و بیش تر فضاي بین ستاره اي، آذرخش و شفق هاي قطبی از کدام ماده است؟  143

پالسما گاز مایع جامد

مایعات چرا تراکم ناپذیرند؟  144

اگر از یک حدي بیش تر به هم نزدیک شوند نیروي دافعه بین مولکول ها ایجاد می شود.

به علّت نیروي هم چسبی

چون نیروي مولکول ها کوتاه برد است.

مولکول ها روي هم می لغزند.

دو مایع با چگالی هاي  و  را با حجم هاي مساوي با هم مخلوط می کنیم، تغییر حجم محلول در اثر اختالط نا چیز  145

است. چگالی محلول چند واحد  می شود؟

= 4ρ1
g

cm3
= 6ρ2

g

cm3

SI

4500500052005500

کدام گزینه در مورد جامدهاي بلورین درست است؟  146

اتم هاي آن ها در طرح منظمی کنار هم قرار می گیرند.

فلزها، نمک ها، الماس و یخ، جامدهاي بلورین اند.

در فرآیند سردسازي آرام، ذرات سازندة مایع فرصت کافی دارند تا در طرح منظم، خود را مرتب کنند.

همۀ موارد

A

هوا

مایع

در شکل مقابل فشار هوا زیر سطح مقطع برابر  است و فشار در نقطۀ  برابر  است. اگر با پایین آوردن سطح مقطع فشار هوا دو برابر  147

شود، فشار نقطۀ  در حالت جدید  در کدام گزینه کامل تر بیان شده است؟

P1APA

A( )P
′

A

= 2P
′
A PA<PA P

′
A

< < 2PA P
′
A PA=P

′
A PA

cm30 20cm

در شکل مقابل لولۀ باریکی به یک مخزن متصل شده است. مساحت کف مخزن  است. اگر داخل لوله و مخزن مایعی به چگالی   148

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

100cm2

800 kg

m3
(g = 10 )

m

s2

240160

2416

2 cm0

در شکل روبه رو، ارتفاع آب در هر شاخۀ لوله برابر  سانتی متر است. درون یکی از شاخه ها به آرامی روغن می ریزیم تا طول ستون روغن به   149

 سانتی متر برسد. در حالت تعادل، ارتفاع آب در شاخۀ مقابل چند سانتی متر خواهد بود؟ (چگالی آب و روغن به ترتیب  و  است.)

20

251
g

cm3
0٫6

g

cm3

2527٫5

3537٫5
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مطابق شکل، شارة تراکم ناپذیري درون لولۀ افقی در حرکت است. کدام گزینه نحوة قرارگیري مایع در لوله هاي قائم را به درستی نشان  150
می دهد؟

h1

h 1h2

h 1h2

>

h1
h 1h2
>

h1

151  .................. از کمیت  هاي اصلی و  .................. از کمیت  هاي فرعی محسوب می  شوند.

طول و جرم – مساحت و نیرو نیرو و دما – سرعت و شدت جریان حجم و جرم – زمان و انرژي جرم و زمان – طول و نیرو

چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح است؟    152
- در اندازه گیري تمام کمیت هاي فیزیکی مانند طول، جرم، زمان، عدم قطعیت و... خطا وجود دارد. 

- هیچ گاه نمی توان اندازة واقعی یک کمیت را به کمک اندازه گیري به دست آورد. 
- دقت اندازه گیري به حساسیت وسیله و مهارت شخصی که اندازه گیري می کند، بستگی دارد.

صفر (3)(2)(1)

)چوب (
x

y

)آب (

)الف (

)چوب (

)آب (
)ب (

مطابق شکل داده شده شخصی روي قطعه چوب که بر سطح یک استخر قرار دارد (که پیوسته افقی فرض خواهد شد) نشسته و پاهاي خود را  153

درون آب فرو برده است. ارتفاع قطعه چوب داخل آب  و عمق سطح آزاد آب استخر تا کف استخر  فرض می شود. اگر شخص به آرامی پاهاي خود را

در همان حالت مطابق شکل (ب) از آب بیرون بیاورد،  .................. و  ..................  

کاهش می یابد - ثابت می ماند.  ثابت می ماند - افزایش می یابد.  افزایش می یابد - افزایش می یابد.  ثابت می ماند - کاهش می یابد.

xy

yx

کدام یک از گزاره هاي زیر نادرست است؟  154

فیزیک علمی تجربی است با هدف بررسی پدیده هاي فیزیکی در جهان 

اساس تجربه و آزمایش، اندازه گیري است. 

در علم فیزیک به هر چیزي که بتوان آن را اندازه گرفت، کمیت فیزیکی می گویند.

براي بیان کمیت هاي فیزیکی برداري، تنها از یک عدد و یکاي مناسب آن استفاده می شود.

کدام گزینه معادل یکاي پاسکال نیست؟  155

kg/m ⋅ s2kg/ ⋅m2 s2J/m3N/m2

کدام گزینه صحیح است؟  156

یک میکرون معادل  برابر واحد هر کمیت فیزیکی در  است.  یک میکرون معادل  برابر واحد جرم در  است. 

یک میکرون معادل  برابر واحد طول در  است.  یک میکرون معادل  برابر واحد زمان در  است.

10−6
SI10−6

SI

10−6
SI10−6

SI
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سرعت نور برحسب سال نوري بر دقیقه به طور تقریبی برابر با کدام گزینه است؟(سرعت نور در خأل برابر  است.)  1573 × m/s108

10−410−610−810−10

تندي شناوري در دریا برابر  گره است. تندي این شناور تقریبًا چند مایل بر ساعت است؟ (هر گره دریایی تقریبًا  و هر مایل  158

دریایی  متر است.)

140٫5m/s

1852

12141618

کدام گزینه صحیح است؟  159

اندازة مولکول هاي بَسپارها می تواند تا  آنگستروم باشد. اندازة مولکول ها حدود یک تا چند آنگستروم است. 

ذرات جسم جامد به سبب نیروهاي مغناطیسی در کنار یکدیگر می مانند. پالسما در دما هاي خیلی باال به وجود می آید.

100

A

ρ

ρ

ρ

cm

cm
cm3

2

1 8

16
10

 

، از طرف مایع چه فشاري وارد می شود؟  به انتهاي لوله در نقطۀ   160

( )

A

= 500 , = 1000 , = 2000 , ≃ 1atm , g ≃ 10ρ1
kg

m3
ρ2

kg

m3
ρ3

kg

m3
P0

N

kg

100000Pa

100400Pa

101600Pa

102000Pa

 

در شکل نشان داده شده، مایع در تعادل است. فشار پیمانه اي گاز محبوس در انتهاي لوله چند واحد  است؟   161SI

( = 0٫85 , g = 10 )ρمایع
g

cm3

N

kg

6800−6800

−6٫86٫8

مخلوطی از دو نوع مایع با چگالی هاي  و  درست شده است. اگر  حجم آن از مایعی با چگالی  بوده و  باقی مانده از مایع با چگالی   162

 باشد، چگالی مخلوط برابر با کدام است؟

ρ1ρ2
2
5

ρ1
3
5

ρ2

+ 3ρ1 ρ2

5

3 + 2ρ1 ρ2

5

2 + 3ρ1 ρ2

5

2 +ρ1 ρ2

5

h 150cm=

AمایعBمایع

مطابق شکل زیر، سطح مقطع شاخۀ سمت چپ  و سطح مقطع شاخۀ سمت راست  است. اگر شیر را باز کنیم بعد از ایجاد  163

تعادل، اختالف سطح مایع  به چگالی  در دو شاخه  می شود. چگالی مایع سمت راست چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ (حجم لوله

( رابط ناچیز است و دو مایع مخلوط نشدنی هستند.  و 

200cm2100cm2

A3٫5
g

cm3
60cm

>ρA ρBg = 10
N

kg

0٫61٫4

2٫62٫8

h
B

cm

A = cm400

50
2

M= kg2

 

مطابق شکل مایعی به چگالی  درون ظرفی مکعب مستطیل شکل به مساحت قاعدة  که روي سطح افقی به طور ساکن قرار  164

دارد، ریخته ایم. یک قطعه پالستیک به چگالی  را به درون مایع می اندازیم تا روي آن مایع به طور شناور قرار گیرد. اگر افزایش فشار در نقطۀ 

برابر  کیلو پاسکال باشد، افزایش نیروي وارد بر کف ظرف چند نیوتون خواهد بود؟

بستگی به ابعاد قطعه دارد.

6
g

cm3
400cm2

4
g

cm3
B

5

120

200

320
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h
h

h

A

C

B

مایعمخزن

هوا

ρ

((

مطابق شکل مایعی به چگالی  درون ظرفی مطابق شکل ریخته شده و به حالت تعادل است. مقداري هوا در باالي مخزن محبوس شده است.   165

 کدام است؟

ρ

( − )PC PA

−PA PB

2
1
2

1
3
2

در اتم ژرمانیم  ، .................. الیه (سطح انرژي) و .................. زیرالیه (ترازهاي فرعی) انرژي از الکترون اشغال شده است که از میان  166
آنها ،  .................. زیرالیه، هریک داراي دو الکترون و  .................. زیرالیه، هر یک داراي شش الکترون است.

پنج- ده- شش- سه چهار- هشت- پنج- دو چهار- هشت- پنج- سه پنج- ده - شش- دو

Ge)(32

تعداد مولکول ها، در یک گرم گاز اکسیژن بیش تر است یا در یک گرم گاز هیدروژن؟ چرا؟     167

هیدروژن ـ به دلیل کم تر بودن جرم مولی آن هیدروژن ـ به دلیل کمتر بودن تعداد مول آن 

اکسیژن ـ به دلیل بیش تر بودن تعداد مول آن  اکسیژن ـ به دلیل بیش تر بودن جرم مولی آن

(O = 16 , H = 1 : g ⋅ mo )l−1

کدام دو یون با  هم الکترون هستند؟  168

 

9F
−

M8O
2− ,12 g2+N11 a+,8 O

−
19K

+,16 S
2−C M17 l

−
,12 g2+

 

با توجه به شکل مقابل که مربوط به اتم هیدروژن است، کدام عبارت درست است؟  169

شکل مربوط به علت ایجاد بخش نامرئی طیف نشري خطی هیدروژن است.

پرتویی که در اثر انتقال الکترون از  به  ایجاد شده، بیش ترین انحراف را در منشور دارد.

این شکل با کوانتومی در نظر گرفتن الیه هاي انرژي الکترون در اتم قابل توجیه نیست.

انرژي پرتوي حاصل از انتقال الکترونی   به  ، بیش تر از  پرتوي دیگر نشان داده شده است.

n = 3n = 2

n = 6n = 23

ایزوتوپ هاي منیزیم در چند مورد از ویژگی هاي زیر مشابه هستند؟   170
آ) تعداد پروتون        ب) عدد جرمی        پ) نیم عمر        ت) فراوانی در طبیعت

1234

کدام مقایسه دربارة ایزوتوپ هاي هیدروژن نادرست است؟  171

 : نیم عمر  : پایداري

 : درصد فراوانی در طبیعت  : تعداد نوترون

H > H > H
5
1

6
1

4
1H > H > H

3
1

5
1

4
1

H > H > H
4
1

5
1

6
1H > H > H

7
1

4
1

3
1

amu16/00
12/01

16/00
amu

amu

دانش آموزي با استفاده از مدل فضا پرکن مطابق شکل زیر توانست، جرم یک مولکول از آن را برحسب  به درستی محاسبه کند. این عدد  172

برابر با .................. و جرم یک مول از مولکول آن برحسب  .................. می باشد.

«amu»

amu

44٫01 − 26٫49 × 102444٫01 − 44٫01

26٫49 × − 26٫49 ×1024 102426٫49 × − 44٫011024

جرم یک مادة پرتوزا در هر  دقیقه نصف می شود. اگر جرم اولیه این ماده  گرم باشد، پس از یک ساعت چند گرم از این ماده باقی  173
خواهد ماند؟

200٫8

0٫20٫10٫020٫025
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چند مورد از مطالب زیر در مورد ایزوتوپ ها، درست است؟   174
آ) رادیوایزوتوپ هاي تکنسیم و فسفر از جمله رادیوایزوتوپ هایی هستند که در ایران تولید می شوند. 

ب) رادیوایزوتوپ  در طبیعت به فراوانی یافت می شود. 
پ) رادیوایزوتوپ ها بسیار خطرناك هستند و بشر هنوز قادر به مهار و بهره گیري از آن ها نشده است. 

ت) از رادیوایزوتوپ ها براي تولید انرژي الکتریکی و تشخیص توده هاي سرطانی استفاده می شود.

Tc
99
43

17234

کدام دو عبارت نادرست هستند؟    175
آ) به جرم یک ذره بر حسب گرم، جرم مولی آن ذره می گویند. 

ب) نماد ذره هاي زیراتمی الکترون و نوترون را به ترتیب به صورت  و  نشان می دهند. 

پ) واحد  عالوه بر جرم اتمی عنصرها، براي معرفی جرم ذره هاي زیر اتمی نیز به کار می رود. 

ت)  برابر یک دوازدهم جرم اتمی میانگین ایزوتوپ هاي کربن است.

ب و پ آ و ت پ و ت آ و ب

e
0

−1n
1
0

amu

1amu

کدام موارد از مطالب زیر درست است؟   176
آ) تکنسیم شناخته شده ترین فلز پرتوزاست و براي تصویر برداري غده تیروئید به کار می رود. 

ب) پس از ساخت تکنسیم،  عنصر دیگر توسط بشر ساخته شد. 
پ) فرآیند غنی سازي ایزوتوپی اورانیم، یکی از مراحل مهم چرخۀ تولید سوخت هسته اي است. 

ت) دلیل استفاده از  در تصویر برداري پزشکی، غیر پرتوزا بودن آن است.

آ و ت  ب و پ  پ و ت  آ و ب 

25

Tc99
43

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   177

، جرم الکترون حدود  است.  آ) در مقیاس 

ب) جرم اتم  را می توان  در نظر گرفت، اما جرم اتمی لیتیم در جدول دوره اي اندکی بیشتر از   است. 

پ) جرم پروتون، نوترون و  تقریبًا برابراند ولی مقایسۀ دقیق تر به صورت:  است. 

) است. ) دقیقًا برابر باهم یک واحد کربنی مقایسۀ ( ت) جرم یک اتم هیدروژن (

amu0٫005amu

Li7
3

7amu7

1amuamu < p < n

H1amu

1234

نسبت شمار نوترون ها به شمار پروتون در سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، کدام است؟  178

1237

اختالف شمار نوترون ها و الکترون ها در یون  برابر با  می باشد. عدد اتمی عنصر  و همچنین شمار نوترون هاي آن به ترتیب از  179
راست به چپ کدام است؟

207E2−45E

120 − 45127 − 8080 − 45209 − 80

کدام عبارت در مورد طیف نشري خطی فلز لیتیم نادرست است؟  180

داراي چهار خط در محدودة  تا  نانومتر است. 

از این طیف می توان براي شناسایی فلز لیتیم استفاده کرد.  

در محدودة  تا  نانومتر خطی در آن دیده نمی شود.

در آن، طول موج خطی به رنگ آبی بیشتر از  و طول موج خطی به رنگ زرد کمتر از  است. 

400700

500600

500nm600nm
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کدام موارد از مطالب زیر در مورد تکنسیم درست است؟   181
الف) نخستین عنصري بود که در واکنشگاه (راکتور) هسته اي ساخته شد. 

ب) همۀ  موجود در جهان باید به طور مصنوعی و با استفاده از واکنش هاي هسته اي ساخته شود. 
پ) به دلیل نیم عمر باالیی که دارد می توان مانند اورانیم مقدار زیادي از این عنصر را تهیه و براي مدت طوالنی نگهداري کرد. 

ت) یون حاوي آن اندازة مشابهی با یون یدید دارد و با افزایش مقدار این یون در غدة تیروئید، امکان تصویربرداري از آن فراهم می شود.

(الف) ، (ب) و (ت)  (ب) و (ت)  (ب)، (پ) و (ت)  (الف) و (پ) 

Tc99

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   182

آ) دو فضاپیماي وویجر  و  مأموریت داشتند با گذر از کنار سیاره هاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون، شناسنامۀ فیزیکی و شیمیایی آن ها را تهیه کنند. 
ب) ایزوتوپ هاي یک عنصر به دلیل داشتن عددهاي جرمی متفاوت، طیف هاي نشري خطی متفاوتی دارند. 

پ) اگر نیم عمر رادیوایزوتوپ   روز باشد، براي این که  درصد آن متالشی شود، بین  تا  روز زمان الزم است. 

) را نیز می تواند جذب کند. ت) غدة تیروئید عالوه بریون یدید، یون حاوي تکنسیم (

12

I1318,902432

Tc
99
43

2314

( اگر جرم  مولکول  برابر  باشد، مقدار  کدام است؟(  18312٫04 × 1022
OX9٫6gXO = 16g ⋅ mol−1

6321

یون هاي  و  تعداد الکترون و نوترون برابرd دارند. عدد جرمی  کدام است؟  184Y 2−35X−Y

32333435

،  و  است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول  و فراوانی ایزوتوپ سوم   ، عنصر  داراي چهار ایزوتوپ با عدد جرمی   185
درصد باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟ (عدد جرمی ایزوتوپ ها، برابر جرم اتمی آن ها و جرم اتمی میانگین

، برابر  فرض شود.) براي عنصر 

A495153546515

A50٫95amu

29٫5, 35٫517٫5, 47٫515, 5014٫5, 50٫5

در جدول دوره اي، عنصرها براساس افزایش .................. سازماندهی شده اند و عناصر با خواص شیمیایی مشابه در یک .................. قرار دارند و  186
در یک دوره از راست به چپ به طور کلی عدد جرمی عناصر .................. می یابد.

عدد اتمی - گروه - افزایش  عدد جرمی - ستون - کاهش  عدد اتمی - دوره - افزایش  تعداد پروتون - گروه - کاهش 

بلندترین طول موج در طیف نشري  خطی هیدروژن به چه رنگی دیده می شود و مربوط به کدام انتقال است؟  187

، قرمز  ، بنفش  ، قرمز  6، بنفش  → 23 → 26 → 52 → 1

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   188
آ) اصل آفبا براي پیش بینی آرایش الکترونی اتم دو عنصر از دورة چهارم جدول دوره اي مناسب نیست. 

ب) آرایش الیۀ ظرفیت اتم عنصري که در گروه  جدول دوره اي قرار دارد، به شکل  است. 

پ) مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی براي الکترون هاي الیۀ ظرفیت  برابر  است.

ت) تعداد الکترون هاي بیرونی ترین زیرالیۀ  با  برابر است.

4n ns2 p2

Al139

Mn25Cr24

1234

کدام عبارت هاي زیر نادرست هستند؟   189

، براي زیرالیه هاي یک الیه برابر است با  است.  الف) بیش ترین اختالف 

ب) در هر الیه پایداري زیرالیه از انرژي زیرالیه  بیشتر است. 

پ) مجموع  و l در الکترون هاي بیرونی ترین الیه اتم  برابر با  است. 

ت) در دوره چهارم جدول دوره اي سه عنصر در آخرین زیرالیه خود،  الکترون دارند

ب - ت  الف - پ  پ - ت  الف - ب 

n, ln

d

nCr2429

1

19
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چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  190

) است.  ) برابر تعداد الکترون هاي با  در عنصر پتاسیم ( الف) تعداد الکترون هاي با مشخصات  و  در عنصر کروم (

)  الکترون  دارند.  ب) در عنصر گالیم (

) برابر  است.  پ) نسبت تعداد الکترون هاي داراي  به مجموع الکترون هاي داراي  و  در عنصر تیتانیوم (

ت) آرایش الکترون فشردة عنصري که  الکترون در الیۀ سوم خود دارد به صورت  می باشد.
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