
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ریاضی - 10311

ام اس بوك

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   1
«وزیر گفت: هر آنچه از اوامر و نواهی، فرمودي از سر تعّمالت درونی و فراست بود. و زبده کلمات با فصاحت و عمده قواعد بالغت فرمان پذیرم. امید
است که این منشأ لعالی دولت تازه و سعادتی نو باشد و از عالمات قبض و بسط شاه صفاتی چند بر تو شمارم تا مراقب خطرات و مواظب اوقات باشی که

از آن حذر باید کرد.»

دو سه چهار یک

بیت « پرستش به مستی ست در کیش مهر / برونند زین جرگه هشیارها » با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟  2

 بوي جامت بی قرارم کرد آخر جام کو   ساقیا هشیار نتوان عشق را دریافتن 

 هشیار که بی ادب بود مستش گیر   مست ار ادبی نمود هشیارش دان 

 چنین که حافظ ما مست بادة ازل است   به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش 

 کار این عاقالن که هشیارند   کی پسندند هرگز این مستان 

در بیت «از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق / روز اّول، رنگ این ویرانه ویران ریختند» کدام آرایۀ ادبی یافت نمی شود؟  3

کنایه ایهام مجاز استعاره

مفهوم کلی شعر زیر در کدام بیت نیامده است؟   4

فروغ خرگه خوارزمشاهی  در آن تاریک شب می گشت پنهان 
غروب آفتاب خویشتن دید  در آن دریاي خون، در قرص خورشید 

به باد داد چو جمشید خاك دارا را  بیار ساقی از آن آب آتشین که فلک

خاك در سراي مغان کم ز تاج نیست  با من مگو حکایت جمشید و افسرش 

چه شد تاج و تخت انوشیروانی  گشوده دهان طاق کسري و گوید 

ز کاسۀ سر جمشید و بهمن است و قباد  قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش 

مفهوم بیت: «هم درآن پا برهنه جمعی را         پاي بر فرق فرقدان بینی»  با کدام بیت تناسب دارد ؟  5

می نهد با صد تردد بی یقین   پاي پیش و پاي پس در راه دین 

سر دهد بر باد وتن بر سر نهد  هر که پا از حد خود برتر نهد 

کز دست غمش جامه ي جان چاك نکردند  من طایفه اي بر سر آن کوي ندیدم

دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی   خشت زیر سر و برتارك هفت اخترپاي 

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  6

اجساد و زخمی ها مثل برگ هاي خزان زده زمین را پوشانده بود. (تعداد زیاد کشته شدگان)

عباس میرزا همچون معبدي که بر فراز تپّه جلوه گري کند، دل از ناظران می برد. (شکوه و هیبت عباس میرزا)

یک روز اسارت به اندازة هفته ها و ماه هاي روزهایی که آزاد بودیم طول می کشید. (سختی اسارت)

دشمن هر لحظه در کمین کسانی بود که به قول خودمان کم آورده اند. (سختی میدان نبرد)

«زندان موصل» خاطرات کدام آزادة سرفراز است؟  7

اصغر رباط جزي کرامت شیرازي حسین لشکري حمیدرضا طالقانی
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عبارت کنایی مشخص شده در کدام بیت به اشتباه معنا شده است؟  8

چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست (فراموش کردن)  من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق 

یعنی از وصِل تواش نیست به جز باد به دست (مفلس و بی چیز است)  حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد 

خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است (به فکر کار خود باش)  ما را ز خیال تو چه پرواي شراب است 

نصیحِت همه عالم به گوِش من باد است (بیهوده است)  به کام تا نرساند مرا لبش چون ناي 

مفهوم بیت «دردي ست غیر مردن، کان را دوا نباشد / پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن» با مفهوم کدام بیت زیر تناسب دارد؟  9

 کند درد تو را درمان همان درد  اگر آلودة درمان نسازي 

 درمان دلم ز درد بی درمان کن  هرگاه که درمان دلم خواهی کرد  

 درد او را به ز درمان دان ز درمان دم مزن  گر تو مرِد درد اویی هیچ از درمان مگو 

 کاندر بالي عاشقان دارو و درمان بیُهده است  آمد جواب از آسمان کاو را رها کن در همان  

در کدام گزینه معنی واژة گذشت با بیت زیر یکسان نیست؟   10
 پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد»  «به آن چه می گذرد دل منه که دجله بسی

 آن یکی شعله کشد و این همه خاموش کند  ُجرم عاصی و گذشتش چو دم آتش و آب

 کان سر که خاك راه شد از آسمان گذشت  مضمون سرنوشت دو عالم جزین نبود

 گفت اي چشم و چراغ همه شیرین سخنان  مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت

 در پی آن آشنا از همه بیگانه شد  مغبچه اي می گذشت راهزن دین و دل

«مرصاد العباد» اثر چه کسی و مربوط به چه قرنی است؟  11

سنایی: قرن ششم ناصر خسرو: قرن پنجم عّطار: قرن هفتم نجم الدین دایه: قرن هفتم

کدام بیت داراي غلط امالیی است؟  12

 ز بی شرمی غم و آري ندارد  بدران پرده ها را زانک عاشق 

عبد آن کند که راي خداوندگار اوست  سعدي رضاي دوست طلب کن نه حظ خویش 

محقق است که او حاصل بصر دارد  کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد 

 دیدة  فتح ابد عاشق جوالن تو باد  زلف خاتون ظفر شیفتۀ پرچم توست 

کدام گزینه جزء آرایه هاي بیت زیر نیست؟   13
تا به کام دل نبوسم لعل خندان تو را» «چشم گریان مرا از  گریه نتوان منع کرد

مراعات  نظیر تضاد استعاره ایهام

از میان معانی داده شده آن هایی که نادرستی دارند، کدام است؟   14
الف) نفایس جمع نفیسه است.                  ب) شریعت و طریقت مقابل یکدیگر هستند.                

ج) صنم مجازاً به معناي زیبارو است.             د) مناسک و سالک متضاد هم هستند.                                 هـ) وسائط جمع وسط است.

د / ج  الف / ب  ج / الف  د / هـ 

معادل واژه هاي «فاتح و غایت» به ترتیب در چه گزینه هایی آمده است؟   15
الف) در ره نفس کزو سینۀ ما تبکده شد 

ب) تو را آن به که روي خود ز مشتاقان بپوشانی 
ج) خوش هوایی است فرح بخش خدایا بفرست 

د) این راه را نهایت صورت کجا توان بست

تیر آهی بگشاییم و غزایی بکنیم  
که شادي جهانگیر از غم لشکر نمی ارزد 

نازنینی که به رویش می گلگون نوشم 
کش صد هزار منزل پیش است در بدایت

ب، د ج، ب ج، الف الف، د
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در کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟  16

نمی دانم که در این کار مصیب بودم و در آنچه رسانیدند حق امانت گذاردند؟

روزگار انصاف بستد و دمنه را فضیحت گردانید و زرق او شیر را معلوم گشت.

عواقب مکر و غدر همیشه نامحدود بوده است و خواتم بدسگالی نامبارك.

ملک در اکرام آن کافر افراط نمود و در حرمت و نفاذ امر او را نظیر خویش گردانید.

در کدام بیت، آرایۀ «تناقض» به  کار رفته است؟                                                           17

 جز بدان خاك آستان، روشن  دیدة بخت مقبالن نشود    

  حاصل این عقل غم افزاي شادي کاه را  آبی در ساغر بزن بر عشق و در مجمر بسوز

 با فرودین پایگاه هّمتش دون است و پست  هّمتی دارد چنان عالی که چرخ برترین   

 با چنین دل بستگی ، از خود بریدن مشکل است ؟  هر سر موي تو را با زندگی پیوندهاست     

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   18
به گفت و گوي تو خیزم به جست و جوي تو باشم"  "به وقت صبح قیامت که سر زخاك برآرم 

خود حساب از پرسش روز حساب آسوده است  صبح محشر بی سبب ما را به دیوان می کشد

ورنه مسکین عمرها این تنگنا را دیده است  روز محشر بازگشت جان به تن از شوق توست  

هم لب جو نوخط و هم روي گل ها ساده است  می زند موج قیامت گلشن از الوان حسن 

موج می شیرازة جمعیت ما بسته است  شور محشر صحبت ما را نمی پاشد ز هم 

در کدام گزینه غلط امالیی یا رسم الخطی وجود دارد؟  19

زین تعبیه جاي هیچ کس آگه نیست بر پردة اسرار کسی را ره نیست  

اگر چه دارد آن چندین مهالک  دو خطوه بیش نبود راه سالک 

به دژ شو مبر رنج بر خیره خیر   بگردان عنان و میانداز تیر  

موکبت با سپاه باد و حشم  مجلست بانشاط باد و سرور

کدام دو واژه هم ریشه نیستند؟  20

منزلت و منزل حسن و تحسین   ملول و آالم مشعشع و شعاع

«من یتأّمل قبل الکالم یسلم من الخطأ!» عّین المناسب للمفهوم:  21

«لم تقولون ما ال تفعلون"»   

 بیندیشد آنگه بگوید سخن!    سخندان پرورده پیر کهن   

إذا تّم العقل نقص الکالم! 

گهر نشکنی تیشه آهسته دار!  سخن تا نپرسند لب بسته  دار  

َعیِّْن جملًۀ اسمیۀ فی جواِب الّشرط:  22

ُم!  س اْلُمَعلِّ الب ِعنَدما ُیَدرِّ َم َمَع غیِرِه ِمَن الطِّ َأْن ال َیَتَکلَّ ب فسوف َیَتَنبَُّه َزمیُلَک الُمشاِغُب!  الِّ إْن َتْقَرْأ إنشاَءَك َأماَم الطُّ

ْل َعَلی اِهللا َفُهَو َحْسُبُه»  «َو َمْن َیَتَوکَّ إْن َصَبْرَت، َحَصْلَت َعَلی النَّجاِح فی حیاِتَک! 

23  َعیِّن جواَب الّشرط مجهوًال:

 َمْن َکُثَر کالُمه َکُثَر َخَطُؤُه.  «َمْن َعِمَل َسیئۀ فال ُیْجَزي اِّال ِمْثُلها» 

ْرِس َجیدا َیْرُسْب فی اِالْمِتحاِن!  ْنُفِسُکم ِمْن َخْیٍر َتِجدوُه ِعنَد اِهللا»  َمْن ال َیْسَتِمْع إلَی الدَّ موا ِألَ  «َو ما ُتَقدِّ

َم ِعْلمًا، َفَلُه َأْجُر َمْن َعِمَل بِِه ال َیْنُقُص ِمن َأجِر الْعاِمِل.» َمّیز جواَب الّشرط: «َمْن َعلَّ  24

َم  َعلَّ ال َیْنُقص  َعِمَل  لَُه َأْجُر َمْن َعِمَل بِِه 
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َعیِّن ُأسلوَب الّشرط:  25

َمْن خاَف النُّاس ِمن لِسانِِه َفُهَو ِمْن أهِل النِّار!  ِإّن ِمْن َشرِّ ِعباِد اِهللا َمْن ُتْکَرُه ُمجالََسُتُه لُِفْحِشِه! 

«ما ُیریُد اُهللا لَِیْجَعَل َعَلْیُکْم ِمْن َحَرج ...»  یَّارَة فی ذلَک اْلَوْقِت؟  َمْن کاَن ِمنُکم َیُسوُق السَّ

: ِن الِْعباَرَة الَّتی لَیَس فیها َمَتضادٌّ َعیِّ  26

، َوإْن کاَن َمیِّتًا.  اَْلعالُِم َحیٌّ َأَرْدُت اإلحساَن إلیه و لِکنَّه اْعَتَبر َعملی إساَءًة لَُه.   

إذا َتمَّ اْلَعقُل نََقَص اْلَکالُم.  اَلنُّاس َأعداُء ما َجِهلوا. 

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ :   27
«إنّما یعیش فی راحۀ من یترك حرص الّدنیا!»

فقط کسی که حرص دنیا را رها کند، در آسودگی به سر برده است!  فقط کسی که حرص دنیا را ترك کند، در راحتی زندگی می کند!

تنها کسی که حرص دنیا را رها کرده است، هم او در راحتی به سر می برد! کسی که حرص دنیا را ترك کند، فقط در آسایش زندگی کرده است! 

الیۀ:  حیح فی مفهوِم العبارِة التِّ عیِّن الصَّ  28
«َمن طلَب شیئًا و جّد َوَجَد!»

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود / رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود به اندازه بود باید نمود / خجالت نبرد آن که ننمود و بود

چنین گفت دانندة دهقان پیر / که دانش بود مرد را دستگیر نابرده رنج گنج میّسر نمی شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

عّین الخطأ عن صیاغۀ اسم المفعول:  29

إْن هربَت من الواقع، ُتْضَطرَّ الی الکذب: (ُمْضَطّر)   طلب األستاذ منهم أْن یجلَس کل واحد: (مجلوس)  

ب)   ب علیک البعید: (ُمقرَّ ال تسَتِشر الکّذاب فإنّه کالسراب ُیقرُّ أنفقوا مّما رزْقناکم من قبل أن یأتی یوٌم ال بیُع فیه: (مرزوق)  

عّین ما لیَس فیه اسم المبالغۀ:  30

اّن اهللا ُیحّب التّوابین و ُیحّب المتطهّرین   ارا.   استغفروا ربّکم انّه کان َغف ازداد ُطّالب صّفنا عدداً و إزدحَم مدرستنا.   َهْب لنا من لَُدنَک رحمًۀ انّک انَت الّوهاب.  

عّین الخطأ فی صیاغۀ (اسم المبالغۀ):  31

(َیعلم  عّالم)  (َیکفر  ُکّفار)  (َیفهم  َفّهامۀ)  ←←←←(َیتوٌب  َتّواب) 

عّین الخطأ فی صیاغۀ (اسم المبالغۀ):  32

(یأمر أّمارة)  (َیکُتب  ُکّتاب)  (َیفتح  فّتاحۀ)  ←←←←(َیصید  صّیاد) 

عّین (اسم المفعول) خبرًا:  33

کلُّ نفٍس ذائقُۀ الموِت.   سیُّد القوِم خاِدمهم فی السفر.  

هذه االرُض المفروشۀ باألسماء تبدو خیالیا.   البالد االسالمّیۀ ُمجتمَعۀ من الشعوب الکثیرة.  

أّي عبارة ماجاء فیها الترکیب االضافّی؟  34

یا أّیها الَّذین آمنوا الیسخر قوم من قوٍم عسی أْن یکونوا خیراً منهم.   بئَس االثم الفسوق بعد االیمان و َمن لم یُتْب فأولئک هم الظالموَن.  

و جاِدْلهم بالّتی هی أحسن إّن ربّک هو أعلم بَمن ضلَّ عن سبیله.   أَحبُّ عباداهللا الی اهللا أنفعهم لعباده.  

رط: َعیِّن ما لَْیَس فیه ُأسلوُب الشَّ  35

ل َهدفًا َیْذَهب إلَی الّنهائی.   َمْن ُیَسجِّ ما قرْأَت ِمَن المعلوماِت فی هِذه المقاله، ترجمها إلَی اْلفاِرسیَِّۀ.  

ما نفعل ِمَن اْلَحَسناِت نُشاِهد نتاِئجها المفیدة.   َمْن َعِمَل صالِحًا َجزاُه اُهللا َخیراً.  

عّین ما لیس فیه ُاسلوب الّشرط:  36

الّناس نیاٌم فإذا ماتوا اِنتبهوا!   من یفعل الّشر و یتوّقع الخیر أجهل الناس!  

إن شاءاهللا فسوف نتّخرج کّلنا من المدرسۀ بعد سنتین!   من أهدي إلی إخوانه عیوبهم فهو خیرهم!  

عیِّن الّصحیح: «َتوکَّل علی اهللا فی کّل األمور ألنّه خیر مساعد للوصول إلی الغایۀ»  37

توّکل کردن به خدا در تمام کارها بهترین همراه براي رسیدن به هدف است!  در تمام امور توّکل کن زیرا خداوند بهترین یاورت براي نزدیک شدن به موفقیت است! 

بهترین کمک کننده براي دستیابی به پیروزي توّکل کردن به خدا در تمام امور است!  در همۀ کارها بر خداوند توکل کن زیرا بهترین یاري گر براي رسیدن به هدف است! 
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عّین (ما) الّشرطّیۀ:  38

َم، شیًئا غیَر توفیقهم.   ما َطَلَبْت ُأمٌّ َأَحبَّْت ِألوالدها التقدُّ ا.   ما َیْکُتب علی الّلوح طالٌِب ُیطالِع دروَسه ُمجد

ما َیْعُبُد هؤالِء الکافروَن فی بالدهم الّتی تکوُن کبیرًة هذِه اَألیَّام.     . ما َفَعْلَن ِمن الخیرات َوَجْدنَها ذخیرًة آلخرتهنَّ

39  عیِّن «ما» تختلف فی المعنی:

الب أن یعرف اآلخرون فشلۀ!   ما تحتاج هذه الغرفۀ هی مکتبۀ صغیرة فیها بعض الکتب!   ما أحّب هذا الطُّ

 ما أحسن األنساُن ألحٍد إّال و هو یري نتیجۀ عملِه بأحسان أفضل!   ما أخلص المؤمن هللا إّال و ینابیُع الحکمۀ قد ظهرت ِمن قبله علی لسانه! 

حضرت فاطمه (س) جزء .................. وداراي .................. کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي بر همه ي مسلمانان .................. است.  40

اهل بیت است - هدایت و والیت - واجب ائمه (ع) نیست - علم و عصمت - مستحب

اهل بیت است - علم و عصمت - واجب ائمه (ع) نیست - هدایت و والیت - مستحب

کارهاي خارق العاده اي که پیامبران در موقع بعثت انجام می دادند در تعبیر قرآن کریم .................. نام دارد و .................. آن را ..................  41
می نامند.

آیت ـ امامان ـ دعوت به مبارزه  آیت ـ اندیشمندان اسالمی ـ معجزه 

نشانه ـ امامان ـ معجزه  نشانه ـ اندیشمندان اسالمی ـ دعوت به مبارزه 

هر یک از عبارات زیر اشاره به کدام ویژگی قرآن دارند؟   42
 «والسماء بنیناها بأّید و انا لموسعون» «ولو کان من عند غیر اهللا»  و «خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش آورده است.»

ذکر نکات علمی بی سابقه ـ جامعیت و همه جانبه  بودن ـ اعجاز قرآن 

ذکر نکات علمی بی سابقه ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی ـ جامعیت و همه جانبه بودن قرآن 

جامعیت و همه جانبه بودن ـ جامعیت و همه جانبه بودن ـ جامعیت و همه جانبه  بودن  

جامعیت و همه جانبه  بودن ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی ـ ذکر نکات علمی بی سابقه

طبق فرمایش حضرت امام باقر(ص) اسالم بر کدام پایه ها استوار است و از میان آن ها مهمترین پایه کدام است؟  43

نماز، روزه، حج، زکات، والیت - والیت  زکات، حج، خمس، زکات، والیت - والیت 

نماز، حج، روزه، زکات، امربه معروف و نهی از منکر - نماز  خمس، نماز، زکات، حج، امربه معروف و نهی از منکر - نماز 

کدام عبارت شریفه با بقیه ارتباط مفهومی ندارد ؟  44

«من اولی الناس بالمؤمنین ...»  «یا ایها الرسول بلغ ...»  «من کنت مواله ...»    «انی تارك فیکم الثقلین ...» 

زمینۀ استعداد و لیاقت در دریافت هدایت هاي معنوي را چه چیز فراهم می کند و نشانۀ برخورداري از این هدایت  .................. می باشد.  45

عبودیت و بندگی - الهام بر روح و جان انسان  ایمان و عمل - الهام بر روح و جان انسان 

عبودیت و بندگی - مشاهدة حقیقت گناه و معصیت  ایمان و عمل - مشاهدة حقیقت گناه و معصیت 

ْغ َما ُأنِزَل ِإلَْیَک...»  مقدمۀ کدام حدیث ُسوُل بَلِّ تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی پس از پایان کدام واقعه و نشانۀ چه بود و آیۀ شریفۀ  «َیا َأیَُّها الرَّ  46

قرار گرفت؟

نزول آیۀ انذار - اعالم اخوت، وصایت و خالفت علی(ع) - غدیر

نزول آیۀ انذار - قبول امامت حضرت علی(ع) و اعالم رضایت و وفاداري خود به ایشان - جابر

واقعۀ غدیر - قبول امامت حضرت علی(ع) و اعالم رضایت و وفاداري خود به ایشان - غدیر

واقعۀ غدیر - اعالم اخوت، وصایت و خالفت علی(ع) - جابر

یکی از اهداف رسالت پیامبران چیست و تحقق این هدف چگونه امکان پذیر است؟  47

اجراي عدالت اجتماعی - با تشکیل حکومت اسالمی  اجراي قوانین الهی - با تشکیل حکومت اسالمی 

اجراي قوانین الهی - با مرجعیت دینی  اجراي عدالت اجتماعی - با مرجعیت دینی 
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از نظر زمانی کدام آیات به ترتیب در سال «سوم بعثت» ، «نزدیک ظهر»و«در سال دهم هجري» نازل گردید؟  48

آیه والیت - آیه تطهیر - آیه ابالغ آیه انذار - آیه والیت - آیه تطهیر آیه والیت - آیه ابالغ - آیه انذار آیه انذار - آیه والیت - آیه ابالغ

رابطه تقدمی و تاخري آیات «ابالغ» و «اطاعت» به ترتیب با احادیث «غدیر» و «جابر» چگونه است؟  49

آیۀ ابالغ مقدم بر حدیث غدیر - آیۀ اطاعت مقدم بر حدیث جابر آیۀ ابالغ مقدم بر حدیث غدیر - آیۀ اطاعت موخر بر حدیث جابر

آیۀ ابالغ موخر بر حدیث غدیر - آیۀ اطاعت موخر بر حدیث جابر آیۀ ابالغ موخر بر حدیث غدیر - آیۀ اطاعت مقدم بر حدیث جابر

شنیدن آواي اندوهگین شیطان هنگامی که وحی بر پیامبر (ص) نازل شد، چه بود؟  50

مبعوث شدن پیامبر جهت هدایت بشر ناامیدي شیطان از پرستش خدا

مبعوث شدن پیامبر و معرفی حضرت علی به عنوان وزیر ایشان ناامیدي شیطان از پرستش خود

کدام یک از موارد زیر در سخنان امام خمینی (ره) با ضرورت اجراي احکام اسالم در ارتباط  می باشد و ایشان وظیفه مسلمانان را در مقابل هر نظام  51
سیاسی غیراسال می  چه  می داند؟

مذهب اسالم هم زمان با اینکه به انسان  می گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او  می گوید چگونه زندگی کن - دور کردن آثار شرك از جامعۀ مسلمانان

هر نظام سیاسی غیراسال می نظا می  شرك  آمیز است، چون حاکمش طاغوت است - دور کردن آثار شرك از جامعۀ مسلمانان

مذهب اسالم هم زمان با اینکه به انسان  می گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او  می گوید چگونه زندگی کن - عدم پیروي از طاغوت در عین مدارا با آنان

هر نظام سیاسی غیر اسال می  نظا می  شرك آمیز است، چون حاکمش طاغوت است - عدم پیروي از طاغوت در عین مدارا با آنان

بهره مندي دائمی  از موضوعات مختلف نهج البالغه از زمان تدوین براي چه کسانی امکان پذیر بوده است و دسترسی بیشتر به نکات دقیق و عمیق  52
این کتاب چگونه میسر خواهد بود؟

دانشمندان بزرگ جهان اسالم - مطالعه شرح هایی که دانشمندان بر آن نوشته اند.

دانمشندان بزرگ جهان اسالم - خواندن کتاب هاي تفسیري و اعتقادي که بر فهم ما بیفزاید.

تما می  خداپرستان حقیقی - مطالعه شرح هایی که دانشمندان بر آن نوشته اند.

تما می  خداپرستان حقیقی - خواندن کتاب هاي تفسیري و اعتقادي که بر فهم ما بیفزاید.

در برنامۀ مشترك مسلمانان، عامل تقریب دل هاي مسلمانان چیست و پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله)، چه کسانی را غیر مسلمان نامیده است؟  53

اجراي برنامه اي دقیق- به یاري مظلومانی که فریاد دادخواهی دارند، برنخیزند. وحدت بین مسلمانان- به یاري مظلومانی که فریاد دادخواهی دارند، برنخیزند.

اجراي برنامه اي دقیق- در حفظ وحدت مسلمانان تالشی نکند. وحدت بین مسلمانان- در حفظ وحدت مسلمانان تالشی نکند.

پیامبر اکرم (ص) با انجام کامل مسئولیت .................. سبب .................. از عوامل ختم نبوت شدند.  54

تعلیم و تبیین تعالیم قرآن کریم - حفظ قرآن کریم از تحریف  

دریافت و ابالغ وحی - آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی 

دریافت و ابالغ وحی - حفظ قرآن کریم از تحریف 

تعلیم و تبیین تعالیم قرآن کریم - آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی 

مطابق توصیۀ امام خمینی دربارة حفظ وحدت مسلمانان، مجتمع شدن مسلمانان باید در سایۀ .................. و تکیه زدن آن ها نیز بر ..................  55
باشد.

فرهنگ اسالمی - تعلیمات اسالم  تعلیمات اسالم - فرهنگ اسالمی 

حقیقت قرآن و معاد - ارزش هاي انسانی  ارزش هاي انسانی - حقیقت قرآن و معاد 

کدام گزینه پیرامون جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم نادرست می باشد؟  56

با وجود این که قرآن کریم حدود چهارده قرن پیش نازل شده، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی مورد نیاز انسان براي هدایت به سوي کمال، سخن گفته است. 

این کتاب فقط از امور معنوي، یا آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن می گوید.

قرآن کریم از زندگی دنیوي انسان ها و مسئولیت هاي اجتماعی او نیز سخن می گوید.

در قرآن کریم نیازهاي مربوط به برنامۀ زندگی و هدایت است تا روز قیامت آورده شده است. 
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قرآن کریم تعبیر «لعلَّک باخٌع نفسک» را در چه موردي به کار برده است و مصداق آن چه می باشد؟  57

حرص و عالقه مندي رسول خدا (ص) به هدایت مردم - عدم دوري رسول خدا (ص) از مردم با وجود سختی راه

ایمان نیاوردن بعضی از مردم - عدم دوري رسول خدا (ص) از مردم با وجود سختی راه

حرص و عالقه مندي رسول خدا (ص) در هدایت مردم - احترام رسول خدا (ص) به یاران خود

ایمان نیاوردن بعضی از مردم - احترام رسول خدا (ص) به یاران خود

اگر بخواهیم براي عبارت «خداوند متعال می تواند تشخیص دهد که کدام فرد توانایی مقاومت در برابر گناه را دارد.» مستندي قرآنی ارائه دهیم،  58
از کدام آیه شریفه استفاده می کنیم و عامل عصمت انبیاي الهی چیست؟

«اهللا اعلم حیث یجعل رسالته» - اختیار  «اهللا اعلم حیث یجعل رسالته» - عنایت الهی 

«لقد اَرسلنا ُرُسلنا بالبیّنات» - اختیار  «لقد اَرسلنا ُرُسلنا بالبیّنات» - عنایت الهی 

از دقت در آیۀ شریفۀ «اهللا اعلُم حیُث َیجعُل رسالته» کدام پیام عائد جانمان می گردد؟  59

هدایت مخالفان، تحّمل بار سنگین رسالت را طلب می کند

بعثت پیامبر (ص)، دال بر صالحیت وي در حیطۀ انجام مسئولیت هاي مقام رسالت است 

انتخاب رسوالن هدایتگر بنابر قدرت الهی صورت می گیرد

نیل به مقام نبوت، حاصل بندگی خالصانه و مستمر است 

60  Ali left his job because he was so tired of .................. the same job, day after day.

do doing to do doing of

61  'What time is Mark leaving?' 'He's already .................. .'

leaving left going to leave to leave

62  This is the third time my car  .................. down this month.

breaks broke breaking has broken

63  Every morning, I spend about half an hour  .................. through the newspaper.

skimmed skimming skims skim

64  A lot of kids today are overweight  .................. who prefer to stay home and enjoy watching their
favorite cartoon.

round tomatoes couch potatoes melting ice-creams grated carrots

65  Spoken language contains many   .................. sentences, but people usually don’t have any

problem to communicate the message.

attractive generous incomplete  emotional  

66  Choose the word that is different.

attend join discuss take part

67  New medicines such as anti-cancer drugs and new antibiotics have cured many  .................. .

habits pilgrims patients natives  

68  People who have quitted good habits like doing daily exercises or attending social events, need

to  .................. the way they live, work, and use technology.

continue dislike rethink appreciate  

69  Will you  .................. the washing machine? It’s making too much noise.

look up turn off keep on give up
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70  They  ..................  back the loan last month.

have finished paying finished to pay have finished to pay finished paying 

71  A cigarette smoker has two to three times the risk of having a .................. than a nonsmoker.

heart attack pressure heartbeat emotion

72  A tour guide says that for many visitors a holiday in Kenya is ……………… without a visit to a
manyatta (a group of huts forming a unit within a fence).   

unsafe incorrect homeless incomplete

73  The police says your brother is known to have had a relationship with a ………………… man who

was wanted by police in connection with a stolen car.

meaningless  careless  colorless  homeless

74  To tell the truth, this is the second time we .................. Italian food.

ate have eaten eat eating

75  In some species of fish, the male, not the female, does the task of .................. .

for caring the young the young for caring caring for the young the caring young for 

Avocado's recent popularity growth is hard to ignore. As I have recently discovered from my recent

trips around Europe, avocado is enjoying popularity beyond my native country. It is now on offer in

most cafés and restaurants, especially when paired with poached eggs to create a delicious

breakfast/lunch. On my recent trip to Berlin I was delighted by avocado chocolate cake which seemed

like a healthier and more nutritious option than the normal version. I bought it in a vintage bike café. I
tried it and it was delicious. Another day I went to a coffee place where the menu also offers avocado

in all shapes and forms. My combination of toast, avocado, tomato jam and hummus was fantastic. It

got me thinking: is this avocado craze explained by scientific facts? So I decided to do a bit of research:

what health benefits does avocado have to offer? 

Well, there are quite a few reasons why avocado is described as a 'superfood'. Avocado is packed full
of important vitamins and minerals. It has numerous health benefits. In many ways it helps us stay

beautiful. It helps our digestive system which means it aids weight loss. It keeps our skin looking

healthier and younger and our hair strong.It also has positive impact on the inside of our bodies! It

helps prevent heart disease because it helps us maintain low cholestrol levels. It also strengthens

bones and helps our blood sugar levels stay at a healthy level.

76  What does the passage mainly discuss?

An interesting incident Different types of avocado in Europe 

A popular fruit and its advantages for health Why a type of fruit is described as a superfood 

77  Which of the following best describes the author's attitude towards avocado?

Emotional Positive Balanced Concerned
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78  According to the passage, the writer .................. .

went on a trip to do research about avocado 

tries avocado only in his/her favorite place 

decided to collect information about avocado 

introduced new combinations of avocado to other people on his/her trips around Europe 

79  According to paragraph 2, which of the following is NOT TRUE about avocado?

It keeps our blood sugar at a safe level. 

It contains important vitamins and minerals. 

The inside and the outside of our bodies are influenced by it. 

It cures heart disease by controlling cholesterol levels. 

xf ( (

xg( (

 

اگر نمودار  و  به صورت مقابل باشد آنگاه نمودار  کدام می تواند باشد؟   80f(x) = bg(x) = axgof|b| < |a|

، دامنه ي تعریف تابع  کدام است؟ اگر   81f(x) = x + |x + 2|
− −−−−−−−−

√f(−x)

x ≤ −1x ≥ −1x ≤ 1x ≥ 1

اگر  و  ، آنگاه به ازاي کدام مقدار  ، توابع  و  هر دو  82
یک به یک هستند؟

f = {(1, 2) , (2, 3) , (3, 5)}g = {(2,m) , (3, 7) , (5, 2)}mgoff + g

9721

برد تابع  شامل چند عدد صحیح است؟  83y = −4 + 4x + 6x2
− −−−−−−−−−−−

√

5432
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3
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اگر شکل روبه رو نمایش پیکانی تابع خطی  باشد؛آنگاه حاصل   کدام است؟  84f(x)−c2 d2

9−11

10−10

، کدام است؟ اگر   و   باشند. دامنه ي تابع    85f(x) =
1 + x2

1 − x2
g(x) = x − x2

− −−−−−
√gof

[0, 1){0}(−1, 1)R − {1, −1}

اگر تابع  یک به یک باشد، کدام تابع لزومًا یک به یک است؟  86f

y = f( )x2y = x + f(x)y = ⋅ f(x)x3y = f( )
1

x − 2

، ضابطه ي تابع  کدام است؟ اگر  و   87f(x) =
x

2 − x
(gof)(x) =

x

2
g

x

x + 1
x − 1
x

x

x − 1
x + 1
x

9
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اگر دامنه ي  بصورت  و دامنه ي  بصورت  باشند، دامنه ي تابع  کدام است؟  88f= [−2, 4]Dfg= [−4, 1)Dgy = f(x − 1) − g(2x)

[−2, 1)(−2, 1](−1, ]
1
2

[−1, )
1
2

، در این صورت  کدام است؟ اگر   892f(x) + f( ) = 3x
1
x

f( )
−1
x

− + x
4
x

− − x
2
x

− + x
2
x

+ x
4
x

در کدام یک از رابطه هاي زیر  تابعی از  است؟  90yx

x − = 4y
2y − = 4x

2|y − 1| − 2x = 0y = 0x
2

اگر تابع  تنها به ازاي یک مقدار  قابل تعریف نباشد،  چند مقدار می تواند اختیار کند؟  91

هیچ مقدار 

f(x) =
1 − x

(m− 1) + 3x+ 1x2
xm

123

، دامنۀ تابع  کدام است؟ اگر   92f (x) =
(x + 1) 2

(x + 1) (x + 3)
f(x − 1)

R − {−2}R − {0 , −2}R − {−1 , −3}R − {−3}

x

y

1_ 4

2

نمودار تابع  به صورت مقابل است. برد تابع  کدام است؟  93y = f(x)y = 3 − f(1 − 2x)

[−3 , 1][1 , 3]

[−7 , 3][− , 1]
3
2

نمودار تابع معکوس تابع  کدام است؟  94

 

y

x
1_

y

x1_

 

y

x2_

 

y

x
2_

y = − 1(x + 2) 3

تابع  در کدام بازه اکیداً نزولی است؟  95f (x) = |x − 2| − 3

R[0 , +∞)(−∞ , 1][2 , +∞)

اگر عبارت  بر  بخش پذیر باشد، آن گاه باقی ماندة تقسیم  بر  کدام است؟  96

صفر

P (x) = − mx + 8x32x − 4P (x)2x + 4

8−816

اگر نمودار  را  واحد به راست و  واحد به باال و نسبت به محور  قرینه کنیم، ضابطۀ حاصل کدام است؟  97f (x) = − 4x + 6x223y = 0

g(x) = − 8x + 21x2g(x) = − 16x + 21x2g(x) = − + 8x − 21x2g(x) = − + 16x − 21x2

10
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خارج قسمت حاصل از تقسیم  بر  را بر باقی ماندة آن تقسیم می کنیم. باقی ماندة حاصل کدام است؟  982 − + 2x − 1x4 x2+ 2x2

73
2

3536
71
2

تابع  به ازاي کدام مجموعه مقادیر  معکوس پذیر است؟  99f (x) = | − 1| + 1x
2

x

(−1 , 1)(− , 0)
3
2

(−5 , −1)(0 , )
3
2

2
3

2-

9
53- 3

y

x

 

اگر نمودار زیر تابع  را نشان دهد، دامنه و برد  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟  100f (x − 2) + 1f (x)

[−1 , 4] , [−5 , 7]

[−3 , 2] , [−5 , 7]

[−3 , 2] , [−1 , 11]

[−1 , 4] , [−1 , 11]

حداقا چند زوج مرتب از رابطۀ  حذف کنیم تا این رابطه تبدیل به یک تابع شود؟ (  مجموعۀ  101
اعداد حسابی است.)

R = {(x,y)|x,y ∈ W, + y ≤ 5}x2
W

78910

x

y

4

1

 

به صورت مقابل است. نمودار کدام تابع زیر، نمودار   را قطع می کند؟ نمودار تابع   102ff

3 + f(−x)

3 − f(x)

−3 − f(−x)

3 − f(−x)

با فرض  و  ، حاصل  کدام است؟  103f(x) = − 4x + 9 ; x ≥ 2x2g(x) =
3 − x

2
( o )(−9)f−1 g−1

3456

1_ 2

2
1

( (xf

تابع  (شکل مقابل) را در نظر بگیرید. اگر تابع  در بازة  اکیداً نزولی باشد حداکثر  کدام است؟  104fg = −f(1 − 2x)[a, b]b − a

1
2

1

3
2

2

، حاصل  کدام است؟ با فرض   105f(x) ={1 − x

2 − x

x ∈ Q

x ∉ Q
f(f(x))

xf(x)−xf(−x)

 

1
4

2-
2-

نمودار تابع  در شکل مقابل رسم شده است. در دامنۀ تابع  چند عدد صحیح وجود دارد؟  106fg(x) = −2f(3x − 4) + 1

2

3

4

6

11
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دامنه و برد تابع  به ترتیب  و  است. اشتراك دامنه و برد تابع   107

چند عدد صحیح را شامل می شود؟

g(x) = f(+3x + 1) + 2[− , 1]
1
3

[−1, 5)h(x) = f(2x − 2)
1
3

12∅3

 

x

y

32-

2-

نمودار تابع  به صورت مقابل است. با فرض  نمودار  کدام است؟  108

  
x

y

1
2-

   
x

y

1
2

-
 

  
x

y

6
3-    

x

y

3-

3
2  

fg(x) = {
f( x)

1
2

−f(−x)

,x > 0

,x ≤ 0
y = g(−2x)

، مقدار  کدام است؟ اگر  و   109(x) =f
−1 2x − 1

3x + 1
g(x) = + x − 2x

2(gof)( )
3
4

10182840

دامنۀ تابع  کدام است؟  110f(x) =
|x| − x
− −−−−−√

sin(πx)

(0, +∞) − N(0, +∞) − Z(−∞, 0) − Z(−∞, 0) ∪ N

نمودار تابع  را  واحد به راست و  واحد به به باال منتقل می دهیم تا تابع  حاصل شود. عرض نقطه برخورد توابع  و  111

 کدام است؟

f(x) = (x + 4)231g(x)f

g

4
9

−
7
3

16
9

25
9

دامنۀ تغییرات تابع  کدام است؟  112f(x) = log6
1

6 + − |x||x|
−−√

(−9, 9)(−4, 9)(4, 9)(−4, 4)

به ازاي چند مقدار  رابطۀ  تابع است؟  113

سه مقدار   دو مقدار  یک مقدار   هیچ مقدار 

mf = {(1,m), (2, 2m + 1), (1, − 2), (m, )}m2 m2

توابع  و  مفروض اند. اگر  و   114

 دوتایی  کدام است؟

f = {(2, 1), (3, 2), (4, 5), (1, 7)}g = {(1, 2), (a, 1), (4, 3), (b, −1)}(3, 7) ∈ fog

(4, −1) ∈ gof(a, b)

(5, 3)(5, 4)(4, 5)(3, 5)

12
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در دو دایره متقاطع به مراکز  ,  و شعاع هاي  و  واحد، فاصله نقطه تالقی دو دایره از وسط  برابر  می باشد، اندازه  115

مماس مشترك محدود به دو نقطه تماس این دو دایره چند واحد است؟

OO′34OO′O
1

2
O′

42 5
–

√2 6
–

√5

اگر بین شعاع هاي دو دایره و  طول خط  المرکزین روابط   و  برقرار باشد شعاع کوچکترین دایره اي که بر  116

هر دو دایره مماس است چقدر است؟

d+ =r1 r2
3d
4

− =r1 r2
d

4

d

4
d

16
d

2
d

8

در دایره اي به مساحت  مثلث متساوي االضالعی محاط شده است، مساحت مثلث کدام است؟  1174π 3√

67٫589

، دو مماس بر دایره رسم می کنیم، فاصله دو نقطه مماس کدام است؟ از نقطه  به فاصله  از مرکز دایره اي به شعاع   118M53

1٫22٫43٫64٫8

دو دایره  و  به مرکزهاي  و  به شعاع  و  به فاصله  مفروض است، چند خط می توان رسم کرد که از  و  به  119

ترتیب به فاصله هاي  و  باشد؟

CC ′OO′46O = 12O′OO′

46

4321

از نقاط  و  و  بر دایره اي به شعاع  ، سه مماس  و  و  به طول هاي  رسم شده اند. اگر مثلث  متساوي  120
االضالع باشد، مساحت مثلث چه قدر است؟

ABC2ATBT
′CT

′′2 3√ABC

36 3√24 3√18 3√12 3√

در مثلث  ضلع  و زاویه ي  ، فاصله ي مرکز دایره محیطی آن از ضلع  کدام است؟  121A CB
Δ

BC = 8=Â 60∘
BC

2 3√

3
2 3√

4 3√

3
4 3√

PA

O

B ، اگر فاصله نقطه  تا مرکز دایره  باشد، شعاع کدام است؟ در شکل مقابل  و   122PA = 4AB = 5P10

8764

M

N

B
D

C

A

 

مطابق شکل اضالع دو زاویه ي  و  دو به دو موازیند. چند زوج مثلث همنهشت در شکل وجود دارد که رأس هاي آن ها از شش نقطه  123
مشخص شده روي دایره باشند؟

MN

68

710

در مثلث  ، نیمسازهاي  و  و  در نقطه ي  همرسند. حاصل   کدام است؟  124ABCADBECFI+ +
DI

AD

EI

BE

FI

CF

2
3

1
2

1
3

1

در مثلث  ، اگر نقاط  و   بترتیب مراکز دوایر محاطی داخلی و خارجی رأس  باشد، طول پاره خط   کدام است؟  125ABCIIaAIIa

a(1 − )
s

P (P − a)
a 1 +

s

P (P − a)

− −−−−−−−−−−−
√a 1 +

s2

P
2 (P − a)

2

− −−−−−−−−−−−−

⎷
a(1 + )

s

P (P − a)

13
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از نقطه ي  خارج دایره دو قاطع مساوي رسم می کنیم که دایره را به ترتیب در  و  و  و  قطع کند. چهارضلعی  :  126

مستطیل است. فقط محاطی است. هم محاطی و هم محیطی است. ذوزنقه متساوي الساقین است.

PCDBA

قطر  از دایره ي   را رسم می کنیم. خط  را مماس بر دایره رسم می کنیم. تصویر  و  بر این مماس به ترتیب   و    127

هستند. مساحت   کدام است؟  

ABC(O,R)dABA′B′

ABB
′
A

′( = d)A
′
B

′

Rd
Rd

2
2Rd4Rd

در مثلث  ، نقاط  و  را بر  طوري قرار می دهیم که  ، اگر   و   به ترتیب شعاع هاي دایره هاي محاطی  128

مثلث هاي   و   باشد، کدام صحیح است؟  

ABCMNBCBM = CNr1r2

ABM
Δ

ACN
Δ

(AB < AC)

=r1 r2>r2 r1= 2r2 r1>r1 r2

O ́
O

M

T

T ́C
́C

́R

R

 

در شکل مقابل اگر  طول مماس مشترك داخلی باشد، فاصله ي نقطه ي  از دایره ي   کدام است؟  129LMR′

RL2

R + R
′

R′L2

d

R′L2

(R + )dR
′

RL2

(R + )dR
′

نقطۀ  روي قطر  از دایره اي واقع است، به طوري که  . طول کوتاه ترین وتر گذرنده از  چقدر است؟  130MABBM = 2AM = 8M

686 2√8 2√

T
T

O O

68

در شکل روبرو دو دایره به شعاع هاي  و  مماس خارج و   مماس مشترك خارجی آن است. محیط و مساحت   کدام می شود؟  131

 و   و 

  و      و 

68TT ′OTT ′O′

28 + 52 3√8028 + 54 3√84

28 + 8 3√9828 + 60 3√8

دو دایره   و  متخارجند. زاویه بین مماس مشترك هاي داخلی آنها کدام است؟  132C(O,R)( , )C
′

O
′

R
′

α = 2 sin−1 |R − |R
′

d
α = 2 sin−1 R − R

′

d
α = 2 sin−1 |R − |R

′

2d
α = 2 sin−1 R − R

′

2d

در یک شش ضلی منتظم قطر دایره ي محاطی چند برابر قطر دایره ي محیطی است؟  133

2 3√
3√

2
1
3

2

یک ذوزنقۀ متساوي الساقین، با کدام شرط قابل محیط بر دایره است؟  134

یکی از قاعده هاي ذوزنقه، برابر یکی از ساق ها دو قطر عمود بر هم 

طول پاره خط واصل وسط دو ساق، برابر اندازة یکی از ساق ها خط واصل وسط دو ساق، گذرا از محل تالقی قطرها 

مقاومت الکتریکی و طول سیم هاي مسی  و  با هم برابر است. اگر مقاومت ویژه ي سیم مسی  دو برابر مقاومت ویژه ي سیم مسی   135

باشد، نسبت قطر سیم  به قطر سیم  برابر است با:

ABAB

AB

1
2

2√

2
2√2

اگر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر خازنی  درصد کاهش یابد، انرژي ذخیره شده در آن چند برابر می شود؟  13625

9
16

3
4

2√

2
3√

2

14
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ولتاژ باتري یک ماشین حساب   است و وقتی روشن است جریان   در آن ایجاد می شود. اگر این ماشین حساب  دقیقه  137
روشن باشد، انرژي اي که باتري به مدار می دهد چند ژول است؟

4٫5V0٫25mA20

2٫251٫350٫452٫5

نسبت  .................. به  .................. را ظرفیت یک خازن نامند.  138

اختالف پتانسیل دوسر خازن – بار الکتریکی ذخیره شده روي خازن

بار الکتریکی ذخیره شده روي خازن – اختالف پتانسیل دوسر خازن

انرژي پتانسیل الکتریکی ذخیره شده در خازن – بار الکتریکی ذخیره شده روي خازن

انرژي پتانسیل الکتریکی ذخیره شده در خازن – اختالف پتانسیل الکتریکی دوسر خازن

اختالف پتانسیل بین دو صفحۀ یک خازن تخت را از  ولت به  ولت افزایش می دهیم. اگر با این کار  میکروکولن بر بار ذخیره شده در  139
خازن افزوده شود، ظرفیت این خازن چند میکروفاراد است؟

246018

10٫30٫50٫75

دو صفحۀ موازي با اختالف پتانسیل  ولت به فاصلۀ  از یکدیگر قرار دارند. اگر ذره اي با بار الکتریکی  میکروکولن بین آن ها  140
قرار گیرد، چند نیوتون نیرو به آن اثر می کند؟

1004mm0٫4

10−210−41٫6 × 10−71٫6 × 10−11

خازن پر شده اي را از مولد جدا می کنیم. اگر فاصلۀ صفحه هاي آن را زیاد کنیم، کدام کمیت افرایش می یابد؟  141

ظرفیت بار الکتریکی 

اختالف پتانسیل الکتریکی  اندازة میدان الکتریکی میان صفحه هاي خازن 

یک خازن تخت را به مولد وصل کرده تا بار  پیدا کند و سپس آن را از مولد جدا می کنیم. اگر یک قطعه دي الکتریک میان صفحه هاي خازن  142

، اختالف پتانسیل  و انرژي خازن  نسبت به حالت قبل درست است؟ وارد کنیم، کدام گزینه دربارة بار الکتریکی 

Q1

(Q)(V )(U)

> ، = ، =Q2 Q1 V2 V1 U2 U1> ، = ، <Q2 Q1 V2 V1 U2 U1

= ، = ، =Q2 Q1 V2 V1 U2 U1= ، < ، <Q2 Q1 V2 V1 U2 U1

کدام یک از عبارات زیر درمورد شارژ شدن یک خازن درست است؟   143
الف) هنگام شارژ شدن یک خازن، اختالف پتانسیل دو صفحۀ خازن به آهستگی افزایش می یابد. 

ب) هنگام شارژ شدن خازن با گذشت زمان براي انتقال بارهاي الکتریکی به صفحات خازن کار کم تري مورد نیاز است. 
ج) در هنگام شارژ شدن خازن، ظرفیت خازن افزایش می یابد. 

د) کار انجام شده براي جابه جایی بارهاي الکتریکی به صورت انرژي پتانسیل الکتریکی به صورت انرژي پتانسیل الکتریکی در میدان الکتریکی صفحات
خازن ذخیره می شود.

ج- د  ب- ج  الف- د  الف- ب 

کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟   144
الف) وقتی به یک فلز یک میدان  الکتریکی اعمال می کنیم، الکترون ها حرکت کاتوره اي خود را تغییر می دهند. 

ب) وقتی به دوسر یک فلز یک اختالف  پتانسیل اعمال می کنیم، الکترون ها بر روي یک مسیر مستقیم در خالف جهت میدان  الکتریکی سوق می یابند. 
ج) سرعت سوق الکترون ها در یک رساناي فلزي نزدیک سرعت نور است.

فقط الف  فقط ب  ب و ج  الف و ب 

اختالف پتانسیل دو سر خازنی را از  ولت به  ولت افزایش می دهیم. در این شرایط 240 میکروکولن بر بار ذخیره شده در خازن  145
افزوده می شود. ظرفیت خازن چند میلی فاراد است؟
50110

4 × 10−342 × 10−32
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U

C
C1
2

2 5
q2

نمودار انرژي ذخیره شده در دو خازن  و  برحسب مجذور بار صفحات آن ها، مطابق شکل رسم شده است. نسبت  کدام است؟  146C1C2
C1

C2

2
5

5
2

4
25

25
4

C

V
T

در مدار شکل روبه رو فاصلۀ بین صفحات خازن را چند درصد و چگونه تغییر دهیم تا انرژي ذخیره شده در خازن دو برابر شود؟  147

 درصد افزایش  درصد افزایش 

 درصد کاهش  درصد کاهش 

10050

5066

مقاومت رسانایی در دماي  برابر  است. در چه دمایی مقاومت آن  کاهش می یابد؟    148C0∘
R0%10(α = 4 × )10−4

K−1

− C250∘
− C25∘

C250∘
C25∘

مقاومت هاي  و  به ترتیب  و  اهم هستند که در دماي  به ترتیب داراي ضریب دمایی مقاومت به اندازة  و  در  149

واحد  هستند. دماي آنها را چند درجه سلسیوس افزایش دهیم تا مقاومت آن ها برابر شود؟

R1R221C20∘0٫0020٫006

SI

4005008001000

یک باتري  آمپر ساعتی را به یک مقاومت با توان مصرفی  وات وصل می کنیم. اگر اختالف پتانسیل دو سر باتري  ولت باشد چند  150
ساعت طول می کشد تا باتري کامل تخلیه شود؟

150303

351545

1 2
R R

r2 r
x

یک سیم فلزي که مطابق شکل داراي دو سطح مقطع متفاوت است را به اختالف پتانسیل ثابت  وصل می کنیم. نمودار تغییرات ولتاژ   151

برحسب فاصلۀ نقاط طول سیم از یک سر آن کدام گزینه است؟

  

V

x

A5

A

2

  

V

x

A5
A4

2

  

V

x

A2
A

2

   

V

x

A4

A

2

V(V )

(x)

خازنی با ظرفیت  که دي الکتریک آن هوا است توسط مولدي شارژ و از آن جدا شده است. اگر اندازة بار ذخیره شده روي هر صفحۀ آن   152

، میدان الکتریکی بین دو باشد با سه برابر نمودن فاصلۀ صفحه ها و  کردن مساحت هر صفحه و قرار دادن دي الکتریک با ثابت دي الکتریک 

صفحۀ خازن، چگالی بار الکتریکی بر روي هر صفحۀ خازن به ترتیب چند برابر می شود؟

Cq

1
3

κ = 9

9 −
1
9

− 91
9

3 −
1
3

− 31
3

16

ریاضی - 10311

ام اس بوك



جریانی به شدت  در سیم مسی با مساحت مقطع  برقرار است. چه مدت زمان طول می کشد تا الکترون ها  را طی کنند؟  153

«فرض کنید هر اتم مس یک الکترون رسانش دارد»  مس و جرم مولی مس  می باشد. 

 

2A1mm210cm

ρ = 8٫92
gr

cm3
63٫5

gr

mol

Na = 6٫02 × 1023

e = 1٫6 × 10−19

0٫674 × s1020٫674 × s1030٫674s0٫674 × s104

آذرخش تخلیه بار الکتریکی بین ابرهاي باردار و قسمتی از زمین است. در یک آذرخش  انرژي به زمین منتقل می شود در حالی  154

که اختالف پتانسیل ابرهاي باردار و زمین  می باشد. اگر این انتقال بار در مدت  صورت گیرد جریان الکتریکی متوسط این آذرخش
چند آمپر است؟

1٫6 × J109

4 × V10720ms

200020020800

چند مورد از جمله هاي زیر درست می باشد؟   155
الف) در خودروهاي الکتریکی و هیبریدي از نوعی باتري به نام باتري لیتیمی استفاده می کنند. 

ب) جریان الکتریکی در بادهاي خورشیدي تقریبًا  می باشد. 
ج) مقاومت الکتریکی المپ روشن بیشتر از مقاومت الکتریکی المپ خاموش است. 

د) سرعت سوق در رساناي فلزي از مرتبه  است. 

هـ) المپ دیودي از قانون اُهم پیروي نمی کند.

1GA

10−3 m

s

5432

ظرفیت خازنی  است. اختالف پتانسیل بین دو صفحۀ آن را یک ولت افزایش می دهیم، انرژي آن  افزایش می یابد. اختالف  156
پتانسیل اولیۀ این خازن چند ولت بوده است؟

2μF5 × J10−6

5432

دو سیم فلزي  و  با مقاوت ویژه  هاي یکسان و با جرم هاي یکسان موجود هستند. چگالی  دو برابر  و شعاع سطح مقطع  نصف   157

است. نسبت  کدام گزینه است؟

ABABAB

RA

RB

21
2

81
8

اگر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر خازنی  درصد کاهش یابد، بار الکتریکی و انرژي ذخیره شده در آن هر کدام چند درصد (به ترتیب از  158
راست به چپ) کاهش می یابند؟

 و  و  و  و 

10

1910191910101019

خازن شارژ شده اي را از مولد جدا می کنیم و در حالتی که بار الکتریکی آن ثابت می ماند. عایقی که بین صفحات خازن را پر کرده، خارج  159

kمی کنیم. اگر ثابت دي الکتریک عایق  باشد، ظرفیت، اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو صفحۀ خازن و انرژي آن به ترتیب چند برابر می شوند؟ = 2

2, 2,
1
2

, , 2
1
2

1
2

2, 2, 2, 1, 2
1
2

کدام مطلب درباره ي نفتالن نادرست است؟  160

به عنوان ماده ي ضد بید کاربرد دارد. از جمله ترکیب هاي آروماتیک است.

در مولکول آن شانزده پیوند بین اتم هاي کربن وجود دارد. C10H8ترکیبی قطبی با فرمول مولکولی  است.

در مولکول یک آلکان راست زنجیر، مجموع تعداد اتم ها برابر  است. کدام مطلب درباره  آن نادرست است؟  161

براي سوختن کامل هر مول از آن به  مول  نیاز است.  نام آن اوکتان است.

» است.  مولکول آن ناقطبی بوده و داراي  پیوند « نقطه  جوش آن از دکان کم تر است.

26

12O2

18C − H

17
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در نام گذاري کدام آلکن، اتم هاي کربن زنجیر اصلی را می توان از هر دو سوي مولکول شماره گذاري کرد؟  162

3− دي متیل  پنتن دي متیل  هگزن دي متیل  پنتن دي متیل  هگزن , 2−2−−4 , 2−2−−4 , 2−2−−5 , 2−3−

فرمول شیمیایی  را به کدام ترکیب می توان نسبت داد؟  163

- هپتن - هپتین نفتالن هپتان

C7H12

11

اگر از مولکول سیکلوهگزان، سه مولکول هیدروژن حذف شود، به کدام هیدروکربن مبدل می شود؟  164

هگزین بنزن سیکلوهگزن سیکلوهگزین

از واکنش  گرم منیزیم ناخالص با مقدار اضافی سولفوریک اسید،  لیتر گاز هیدروژن در شرایط  حاصل شده است. درصد  165

خلوص منیزیم مصرف شده چه قدر بوده است؟ 

2٫52٫24STP

Mg ، فرآوردۀ دیگر واکنش، منیزیم سولفات است) = 24g ⋅ mo )l−1

2٫4%96%86%86٫5%

166  گرم فلز روي با درصد خلوص   خالص با مقدار اضافی هیدروکلریک اسید واکنش داده و  لیتر گاز هیدروژن در شرایط 

تولید می شود. بازده درصدي واکنش کدام است؟  

5032٫5%2STP

(Zn = 65g ⋅ mo )l−1

42٫8835٫7138٫4175٫31

167  گرم کلسیم کربنات با خلوص  را به  گرم کلسیم کربنات با خلوص  اضافه می کنیم. درصد خلوص کلسیم کربنات در
مخلوط حاصل کدام است؟

    

5080%20040%

60%48%52%36%

جرم مولی سومین هیدرو کربن خانواده ي آلکان نسبت به دومین هیدروکربن خانواده ي آلکین کدام است؟   168

(H = 1,C = 12g ⋅ mo )l−1

1٫11٫21٫31٫4

کدام گزینه نادرست است؟  169

نقش نخست طالي سیاه در دنیاي کنونی، تأمین انرژي است. 

حدود نیمی از نفتی که از چاه هاي نفت بیرون کشیده می شود، به عنوان سوخت در وسایل نقلیه استفاده می شود. 

روزانه بیش از  بشکه نفت خام در دنیا به شکل هاي گوناگون مصرف می شود. 

کم تر از  از نفت خام در دنیا براي تولید الیاف و پارچه، شوینده ها، مواد آرایشی و بهداشتی، رنگ، پالستیک، مواد منفجره و الستیک به کار می رود. 

800, 000, 000

10%

اتم هالوژنی که براي واکنش با هیدروژن حداقل به دماي   نیاز دارد. به ترتیب از راست به چپ چند الکترون با عدد کوانتومی    170
دارد و چند الکترون در آخرین زیرالیۀ اشغال شدة آن جاي دارد؟

 و   و   و   و  

C200∘
l = 1

237235177175

جسم  به جرم   و دماي   و ظرفیت گرمایی ویژة   را در تماس با جسم  به جرم   و دماي    171

و ظرفیت گرمایی ویژة   قرار می دهیم تا هم دما شوند. دماي نهایی چند درجۀ سلسیوس خواهد بود؟ (گرما فقط بین جسم  و 
مبادله می شود و هیچ مقداري از آن تلف نمی شود.)

A100gC100∘2J ⋅ g−1⋅∘C−1
B150gC80∘

4J ⋅ g−1⋅∘C−1AB

8587٫592٫595

2 HC

H

C C CCHCH 33
C

H

HC 3

H

HC 3

Br
نام ترکیبی با فرمول زیر، به روش آیوپاك کدام است؟  172

- ایزوپروپیل -  - هگزن - برمو -  - اتیل -  - متیل -  - هگزن - برمو - 

- متیل -  - هگزن - برمو -  - ایزوپروپیل -  - هگزن - برمو -  - اتیل - 

5335323

2453243

18
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نسبت درصد جرمی اکسیژن در پتاسیم هیدروژن کربنات به درصد جرمی هیدروژن در کدام هیدروکربن، برابر با  است؟    173

- پنتن ،  – تري متیل –   ، ،  – تري متیل پنتان  ، - بوتن ،  – تري متیل –   ، ،  – تري متیل بوتان  ،

3

(H = 1 , C = 12 , O = 16 , K = 39 : g ⋅ mo )l−1

22323312242442

Br
a))

، کدام است؟ بر اساس قاعدة آیو پاك نام ترکیب   174

 - برمو -  اتیل -  - دي متیل -  - هپتن 

 - برمو -   - دي متیل -  اتیل  -  - هپتن

 - برمو -  اتیل -  - دي متیل -  - هپتن

 - برمو -   - دي متیل -  اتیل  -  - هپتن

a

2−65, 36

25, 3−66

6−25, 31

75, 3−21

نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به شمار اتم هاي کربن، در کدام دو ترکیب، یکسان است؟  175

بنزن، سیکلوهگزان  اتین، هیدروژن سیانید  بنزن، نفتالن  بوتان، اتن 

براي تهیۀ  گرم باریم سولفات با خلوص  درصد، طبق معادلۀ زیر، به تقریب چند مول آلومینیم سولفات باید با مقدار کافی باریم کلرید  176
واکنش دهد و در این واکنش چند مول باریم کلرید مصرف می شود؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید، 

 (

 

79٫0697

O = 16,S = 32,Ba = 137 : g ⋅mol−1

BaC (aq) +A (S (aq) → BaS (s) +AlC (aq)(⋅ )l2 l2 O4 )3 O4 l3 معادلھ موازنھ شود

0٫33, 0٫130٫44, 0٫130٫44, 0٫110٫33, 0٫11

به ازاي مصرف  لیتر گاز نیتروژن با چگالی  در واکنش  با بازده   177

( ، می توان نتیجه گرفت که .................. کیلوژول گرما .................. می شود. (

، مصرف  ، آزاد  ، مصرف  ، آزاد 

22٫8g ⋅ L−1(g) + 3 (g) → 2N (g) ΔH = −92kJN2 H2 H3

%75N = 14,H = 1 : g ⋅ mol−1

13٫8kJ13٫8kJ18٫4kJ18٫4kJ

متیل  هیدرازین در موتور شاتل هاي فضایی با دي نیتروژن تترااکسید واکنش می دهد و به عنوان پیشرانه استفاده می شود. (  178

) شدت واکنش این دو ماده به قدري باالست که دماي شعله تا 

کلوین افزایش می یابد. چنانچه فرآورده ها در فشار جو تا دماي  سردشوند، به ازاي مصرف  گرم متیل هیدرازین،  ژول انرژي آزاد

( می شود.  این واکنش را برحسب کیلوژول محاسبه کنید. (

C (l) + (l) → C (g) + 3 O(l) + (g)H6N2
5
4
N2O4 O2 H2

9
4
N23000

C25∘0٫1750

ΔHC = 12,H = −1,N = 14 g

mol

125140345435

چه تعداد از مقایسه هاي زیر، درست است؟   179

آ) نقطۀ جوش:  

ب) فّرار بودن:  

پ) گران روي:  

ت) چسبندگی:  

ث) نیروي بین مولکولی: 

<C21H44 C22H46

<C6H14 C4H10

>C25H52 C27H56

<C18H38 C16H34

>C10H22 C6H14

4132

از سوختن  گرم گوگرد خالص و تولید گوگرد دي ا کسید گرمایی تولید می شود که می تواند دماي  گرم آب را از  به   180

 برساند. گرماي واکنش در این شرایط چند کیلوژول بر مول است؟ (ظرفیت گرمایی ویژة آب را  فرض کنید.) 

    

1٫6250C12٫4∘

C37٫4∘4٫2J ⋅ g−1 ⋅∘ C−1

(S = 32,O = 16 : g ⋅ mo )l−1

−262٫5−26٫25−525−52٫5

19
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) اکسید با مقدار اضافی گرد آلومینیم به دست می آید، از تجزیۀ گرمایی چند مول آلومینیم مقدار  که از واکنش  گرم آهن (  181

سولفات با بازدة   به دست می آید؟  (معادله واکنش ها موازنه شوند.) 

 

 

Al2O325٫6III

%80(Fe = 56،O = 16،Al = 27 : g ⋅ mo )l−1

A (S (s) A (s) + S (g)l2 O4)3 −→
Δ

l2O3 O3

Al(s) + F (s) → A (s) + Fe(l)e2O3 l2O3

0٫10٫20٫30٫4

کدام یک از واکنش ها به صورتی که نوشته شده است انجام پذیر نیست؟  182

(g) + (g) 2HF (g)F2 H2 − →−−
C200∘

2NaBr(aq) + (s) → 2NaI(aq) + B (l)I2 r2

(s) + (g) 2HI(g)I2 H2 − →−−
C500∘

F (s) + Al(s) → 2Fe(l) + A (s)e2O3 l2O3

چند ایزومر اوکتان داراي یک شاخه اتیل و یک شاخه متیل می باشد؟  183

2345

184  هواي مرطوب  در مقاسیه با  هواي خشک   ..................

با از دست دادن انرژي گرمایی معین، کاهش دماي بیش تري خواهد داشت.  با جذب انرژي گرمایی معین، افزایش دماي کم تري خواهد داشت. 

نمی توان در این باره اظهار نظري داشت.  در شرایط یکسان، تغییرات دماي یکسانی خواهند داشت. 

10LC20∘10LC20∘

نسبت جرم مولی یک آلکان به تعداد مول هاي آب تولید شده، در سوختن کامل  مول از آن برابر  است. نام این آلکان در کدام گزینه  185
آمده است؟ 

( ) 

پنتان متیل بوتان  متیل پروپان  پروپان 

111٫6

H = 1,C = 12,O = 16 :
g

mol

−2

براساس واکنش هاي الف و ب کدام گزینه صحیح است؟   186

 

 پایدارتر از  است. 

تجزیۀ هیدرازین به عناصر سازندة گازي خودش گرماگیر است. 

سطح انرژي هیدرازین نسبت به  و  باالتر است. 

اگر  گرم نیتروژن بخواهد به هیدرازین تبدیل شود،  کیلوکالري گرما مبادله می شود.

(g) + 3 (g) 2N (g) + 92kJ (N = 14g ⋅ mo N2(الف( H2 − →−−
C25∘

H3 l−1

(g) + (g) 2N (g) + 183kJب)N2H4 H2 − →−−
C25∘

H3

N2H4NH3

N2H2

1445٫5

باتوجه به واکنش هاي زیر و مقادیر آنتالپی واکنش در صورتی که در هریک از واکنش هاي زیر فقط یک گرم فراورده تولید شده باشد، کدام  187
ترتیب مقدار گرماي مبادله شده در آن ها را درست نشان می دهد؟ 

 (P = 31 , H = 1 , O = 16 , C = 12 , Cl = 35٫5 g ⋅ mo )l−1

a)2 (g) + (g) → 2 O(g)H2 O2 H2

b)C(s) + (g) → C (g)O2 O2

c)PC (g) + C (g) → PC (g)l3 l2 l5

ΔH = −484kJ
ΔH = −394kJ
ΔH = −116kJ

c > b > ab > c > ab > a > ca > b > c

یک قطعه مس به جرم  و دماي  را در کنار یک قطعه آلومینیم به جرم  و دماي  قرار می دهیم. دماي تعادل کدام گزینه  188

( می باشد؟ (از تبادل به محیط صرف نظر کنید  , 

50gC75∘30gC40∘

= 900c آلومینیم
J

kg C⋅∘
= 380c مس

J

kg C⋅∘

68555046
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نام کدام دو آلکان با فرمول ارائه شده براي آن ها، مطابقت دارد؟    189

آ) :  اتیل،  متیل پنتان 

،  دي متیل پنتان   : ب) 

،  تري متیل پنتان   ،  : پ) 

،  دي اتیل پنتان  : ت) 

ب، پ  پ، ت  آ، ب  آ، ت 

C − − C − − CH3 CH
|

CH3

H2 CH
|

C −CH2 H3

H3−2−4

C C C(C C CH3 H2 H3)2 H2 H33−3

(C CC CH(CH3)3 H2 H3)222−4

C − C − − − CH3 H2 CH
|

C −CH3 H2

CH
|

C −CH2 H3

H32−3
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