
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ریاضی - 10411

ام اس بوك

بیت زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز:   1
فرزند خصال خویشتن باش»  «چون شیر به خود سپه شکن باش  

چو کنعان را طبیعت بی  هنر بود \ پیمبر زادگی قدرش نیفزود  پارسا باش و نسبت از خود کن \ پارسا زادگی ادب نبود 

هنر بنماي اگر داري نه گوهر \ گل از خار است و ابراهیم از آزر  نباید کند جز که نام نکو \ خردمند زین زیستن آرزو 

مفهوم همۀ ابیات به استثناي بیت .................. با یکدیگر تناسب دارد .  2

 پس سخن کوتاه باید والّسالم  در نـــیابد حال پخــــــــــته هیچ خـــــام   

 صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی  بسیار سفـــــر باید تا پخته شود خــــامی  

خام از عذاب سوختگان بی خبر بود  با نیم پختگان نتوان گفت سوز عشـــق      

که مگو حال دل سوخته با خامی چند   پیر میخانه چه خوش گفت به ُدردي کش خویش

نقش دستوري «ت» در پایان کدام بیت متفاوت است؟  3

کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت   خواهم بشد از دیده درین فکر جگرسوز  

پیداست ازین شیوه که مست است شرابت   راه دل عشاق زد آن چشم خماري  

تا غول بیابان نفریبد به سرابت   دور است سر آب ازین بادیه هش دار

صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت   حافظ نه غالمی است که از خواجه گریزد  

در کدام گزینه دو نوع نقش تبعی آمده است؟  4

همچو نی دمساز و مشتاقی که دید  همچو نی زهري و تریاقی که دید 

پروردة کنار رسول خدا حسین  خورشید آسمان و زمین نور مشرقین 

بدرید و بسپرد محضر به پاي  خروشید و برجست لرزان ز جاي 

فرو ماند در لطف و صنع خداي  یکی روبهی دید بی دست و پاي 

کدام بیت فاقد «نقش تبعی» است؟  5

 لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش   بندة حلقه به گوش ار ننوازي برود 

 گو تا سواد دیده مداد آورد تو را   تا خود نوشته باز نشویی به اشک شوق 

 بگذر که جان سعدي بگداخت از نهیب   تو خود اي شب جدایی چه شبی بدین درازي 

 قبیله اي است که مجنون شوند لیال را   قبیله ها همه عاشق شوند با تو ولی 

در کدام عبارت غلط امالیی می یابید؟  6

هر چند در آدم تّفرس می کردند نمی دانستند. جمله َمأل اعلی در آن حالت متعّجب وار می نگریستند.

ابلیس گرد جملۀ قالب آدم برآمد و باز دانست. اگر به طوع و رقبت نیاید به اکراه بیاور

در کدام گزینه وابستۀ «شاخص»  دیده می شود؟  7

دائرة المعارف فارسی به سرپرستی غالمحسین مصاحب تدوین شده است. محّمد کدخداي روستاي ماست.

عموي دوست من مهندس برق است. علّامه محّمد حسین طباطبایی از فالسفۀ بزرگ ایران است.
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معناي «افسر» در همۀ بیت ها یکسان است به استثناي بیت  ..................  8

 مقدمش یا رب مبارك باد بر سرو و سمن  افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن

 لشکر تورانیان خالی شد از اِسَپهُبدان  لشکر ایران بیامد پر ز افسر پر ز اسب

 آن سر که ز بس جهل سزاوار ِفسار است اندر خور افسر شود از علم به تعلیم

 از افسر سیامک و ترك کالِه زو  شکل هالل هر سرِمه می دهد نشان

بیت «تحصیل عشق و رندي آسان نمود اول / و آخر بسوخت جانم در کسب آن فضایل» با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟  9

عاشقی شیوة رندان بالکش باشد  ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست 

شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم  به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم 

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما  روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد 

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی  اي که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 

10  واژه هاي کدام گزینه به ترتیب، عبارت زیر را درست پر می کنند؟ 
«پدر جالل الدین، محمدبن حسین خطیبی معروف به  .................. چون از ..................  به نیشابور رسید با شیخ فریدالدین عطار، مالقات کرد. شیخ عطار

کتاب .................. را به جالل الدین خردسال هدیه داد.»

سلطان ولد، قونیه، الهی نامه سلطان ولد، بلخ، الهی نامه بهاء ولد، بلخ، اسرارنامه بهاء ولد، قونیه، اسرارنامه

معناي فعل «خواندن» و هم خانواده هاي آن در کدام گزینه با بقیّه فرق می کند؟  11

 آنکه می زیبد اگر جان جهانش خوانی  خاِن بن خان و شهنشاِه شهنشاه نژاد

 سخت پیچیدي و این نامه به جانان نرسید  خواندَیم همچو پیامی که به دلدار رسد

 که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست  قدر مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس

 می خواند دوش درِس مقامات معنوي  بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

کتاب «مرصادالعباد من المبداء الی المعاد» اثر کدام نویسنده است؟  12

محّمد بن منّور جالل الّدین محمد مولوي      نجم الدین دایه عّطار نیشابوري

در عبارات زیر مرجع ضمیرهاي «تو»، «شما» و «او» به ترتیب چه کسانی هستند؟   13
الف) تو داناتري، خاك تن در نمی دهد. 

ب) شما در گل ننگرید در دل نگرید. 
ج) آنچه می بینید خانۀ اوست.

خداوند، فرشته، انسان فرشته، ابلیس، انسان خداوند، انسان، فرشته فرشته، خداوند، انسان

در کدام بیت، آرایۀ «تناقض» به  کار رفته است؟                                                           14

 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     

همۀ گزینه ها به گوشه اي یکسان از سرگذشت «آدم (ع)» اشاره می کنند به جز گزینۀ  ..................  15

 آدم آورد درین دیر خراب آبادم  من َمَلک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم صفت از روضۀ رضوان به در آیی  ُهش دار که گر وسوسۀ عقل کنی گوش

 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت  نه من از پردة تقوا به در افتادم و بس

 کاندر آنجا طینت آدم مخّمر می کنند  بر در میخانۀ عشق، اي َمَلک، تسبیح گوي
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بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   16
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 

کدام گزینه نادرستی معنایی دارد؟  17

تازي: عرب. خصال: خوي هاي نیک. غیرت: رشک بردن  اجنبی: خارجی. التهاب: زبانۀ آتش. افراط: زیاده روي

خرگه: سراپردة بزرگ. توازن: برابري. مقرر: معلوم  جنون: شوریدگی. گران: عظیم. اذن: اجازه 

در کدام گزینه غلط امالیی یا رسم الخطی وجود دارد؟  18

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

در کدام گزینه نقش تبعی دیده می شود؟  19

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

خوش باش زمانی و مکن یاد زمانه جامی می دوشینه به من داد و مرا گفت

سنگی ست فراق و دل محنت زده جامی از من مطلب صبر جدایی که ندارم

شکر شکر در دهان دارند عالمی در پناه نعمت تو

مفهوم کدام بیت، با سه بیت دیگر تناسب ندارد؟  20

 مرا باشد به وصل یار امّید  همیشه تا برآید ماه و خورشید  

 این بار به دامن تو خواهم زد دست  اي صبر ز دسِت دِل معشوقه پرست 

 نبّرم ز دیدار یوسف امید  چو یعقوبم ار دیده گردد سپید  

 از که؟ از شمس! این ز من باور کنید؟!  صد هزاران بار ببریدم امید 

عّین العبارة الّتی لها معنی المضارع:  21

کانت شیِمل ُتْلقی ُمحاَضراٍت بالُلغِۀ الفارسیۀ. تزیَّن الطالب باألخالق الحسنۀ.

لم تنجْح من لَم َتنظر فی عواقب عملها. إْن قرأت الدروس بدّقۀ انتفعت بها!

َ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! 

َعیِّن ما ال َیشَتِمُل َعَلی َأدواِت الّشرط:  23

نَُّه َضیََّع َأوقاَتُه  ما نََجَح فی اِالمتحاِن ِألَ ْنُفِسُکم»  «ِإْن َأْحَسْنُتم َأْحَسْنُتم ِألَ «َو إذا خاَطَبُهُم اْلجاِهلوَن قالوا َسالمًا »  «َو ما  ُتْنِفقوا ِمن خیٍر فِإنَّ اَهللا بِِه َعلیٌم» 

 اقرأ الّنّص التالی و أجب عن األسئلۀ:  
م بَِغیِر صوٍت. و إذاما سمع ِمن أستاذِه َمسَألًۀ َأو ٌم، َتَبسَّ الب فی محَضر األستاِذ أخالٌق و آداٌب: ال ُیکِثُر َکالَمه فی غیِر حاجٍۀ و الَینطُق َکالمًا فیِه إساءٌة لِألدب. َفإن َغَلَبُه َتبسُّ  للطِّ

ِحکاَیًۀ َیعِرُفها أصغی إلیه َکأنَُّه لَم َیسَمع بِها من َقبُل و ُیصِغی إلیه بِِإقباٍل و الَیلَتِفُت إلی الَیمیِن و الَیساِر إّال لَِضرورٍة.

24  ما هو موضوع النص؟

حُک   االسِتماُع و اإلصغاُء   الکالُم الجیِِّد   ُم و الضَّ  التُّربیۀ و التَّعلیُم   التَّبسُّ

3

ریاضی - 10411

ام اس بوك



25  ما هو معنی الجملۀ: ((ُیصِغی إلَیِه بِإقباٍل))؟

با او خوش برخورد است. با توجه با او حرف می زند. با عالقه به او گوش می دهد. با دقت به او نگاه می کند.

ِم أّال َیلَتِفَت إلَی الَیمیِن َو الَیساِر؟ 26  لَِم َیِجُب َعَلی الُمَتَعلَّ

اِحِترامًا احِتیاجًا                    إساَئًۀ                                مًا                     َتعلُّ

27 «هرکس در نیکی کردن به دیگران بخل بورزد و آن را بر خود حرام کند، او محروم حقیقی است!» عّین الصحیح:

ا!   من بخل فی االحسان إلی اآلخرین و حّرمه علی نفسه، فهو المحروم الحقیقّی!    إّن الّذي یبخل أن ُیحسن إلی اآلخرین و یحّرم علی نفسه، فهو المحروم حقَّ

ًا!    إّن المحروم الحقیقّی من بخل و حّرم علی نفسه اإلحسان إلی اآلخرین!   الّذي یبخل اإلحسان إلی اآلخرین و یحّرم ذلک علیه، فهو المحروم حقَّ

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ :   28
«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! 

29  َعیِّن العبارَة الّتی فیها َأداة شرطیۀ.

ْعماِل ال َعَلی اَألقواِل.  ُکّل ما َعرفُتُه َعنک کاَن حقیقًۀ.   إنَّ العاِقَل َمْن َیْعَتِمُد َعَلی اْألَ

وِء ُیمِکن َأن َیَقَع فیه.  ما َتْفَعلُه ِمْن َخْیٍر َتِجْدُه ِفی َحیاِتَک.   َمْن َیْقَتِرُب ِمَن السُّ

عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:   30
«إن تقصد أن ترمَی النُّفایات فی مکان غیر مناسب، فاعلم أنّک ضّیعت حقَّ الّناس!»:

اگر قصد کنی زباله ها را به مکانی نامناسب پرتاب کنی، بدان که تو حّق مردم را ضایع ساخته اي! 

اگر قصد کردي زباله ها را در جایی نامناسب پرت کنی، این را بدان که حّق مردم را تباه ساختی! 

هرگاه خواستی زباله ها را به جاي نامناسبی بیندازي، پس آگاه باش که حّق مردم را ضایع ساختی! 

هر زمان که خواستی زباله هایی را به سمت مکان نامناسبی بیندازي، پس با آگاهی حّق مردم را تباه کرده اي!

ق التَّوازُن فی الّطبیعۀ فسُتشاهد الکائناُت الحّیۀ االستقراَر فیها!»: 31  «إن تحقَّ

چنانچه تعادل در طبیعت وجود داشته باشد موجودات زنده آرامش در آن می بینند! اگر توازن در طبیعت محقق شود، آرامش را موجودات زنده خواهند دید! 

چنانچه توازن در طبیعت تحقق یابد، موجودات زنده آرامش و ثبات را در آن خواهند دید!  اگر برابري در طبیعت برقرار باشد، آرامش و ثبات در موجودات زنده، دیده خواهد شد! 

عّین الخطأ عن صیاغۀ اسم المفعول:  32

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 الخطأ فی صیاغۀ  اسم المبالغۀ :  33

(َیطلب  ُطّالب)  (ُخْبز  َخّباز)  (حدید  حّداد)  ←←←←(َینظُر نَّظارة) 

عّین (اسم المفعول) خبرًا:  34

کلُّ نفٍس ذائقُۀ الموِت.   سیُّد القوِم خاِدمهم فی السفر.  

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

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 عبارًة ماجاءت فیها الجملۀ الّشرطیۀ:  36

ما قّسم اهللا للعباد شیئًا أفضل ِمن العقل!   من غلبت شهوته عقله فهو شّر من البهائم!   من سأل فی صغره أجاب فی کبره!   ما تکتبوا فی رساالتکم نقرأه بدّقۀ!  
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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! 

عیِّن الخطأ:  38

سألتنی معّلمتی حول الکائنات الحّیۀ: از معّلمم دربارة موجودات زنده سؤال کردم! 

أنتم إن تجتهدوا و تحاولوا َتنَجحوا: شما اگر بکوشید و تالش کنید موفق می شوید!

ثمانین فی المئۀ من موجودات العالم حشرات: هشتاد درصد از موجودات جهان حشره ها هستند! 

علماء التغذیۀ یقولون أّن الّلبن أفضل المواّد الغذائیۀ: کارشناسان تغذیه می گویند که شیر برترین مواد غذایی است! 

عّین ما لیس فیه ُاسلوب الّشرط:  39

من کان اُسوًة مناسبۀ لکم فی الحیاة!  من َعلَّم إنسانًا أنقذه من ظلمۀ الجهل! 

من عمل البّر و اإلحسان وجد نتیجۀ ذلک حّقا!  من یجالس العقالء یکتسب فضائل کثیرة! 

40  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! 

«با وجود اینکه قرآن در حدود پانزده قرن پیش نازل شده، درمورد همه مسائل مهم و حیاتی که انسان در .................. بدان نیاز دارد سخن گفته»  41
و اینکه «آثار دوران پختگی و کمال دانشمندان و متفکران با دوران اولیه آنها متفاوت است نشانه .................. می باشد.»

سعادت دو دنیا ـ انسجام درونی درعین نزول تدریجی  هدایت به سوي کمال ـ انسجام درونی درعین نزول تدریجی 

سعادت دو دنیا ـ ذکر نکات علمی بی سابقه هدایت به سوي کمال ـ ذکر نکات علمی بی سابقه

اگر بگوییم زمانی که انسان ها و جنیان با یکدیگر همکاري داشته باشند، می توانند مثل قرآن را بیاورند، سخن به .................. گفته ایم و آیۀ شریفۀ  42
.................. به این مهم اشاره دارد.

صدق ـ «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن... » کذب ـ «ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله »

صدق ـ «ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» کذب ـ «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن... »

پس از نزول کدام آیۀ شریفه خداوند «ضامن حفظ رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله» شد و زمینه ساز معرفی حضرت علی (ع) در نخستین روزهاي  43
دعوت، کدام فرمان الهی بود؟

 «بّلغ ما انزل الیک» - «و انذر عشیرتک القربین»   «انما ولیکم اهللا و الرسوله» - «وانذر عشیرتک االقربین» 

 «بّلغ ما انزل الیک» - «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول»   «انما ولیکم اهللا و الرسوله» - «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول»  

با توجه به آیۀ شریفۀ  «قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یأتو بمثل هذ ا القرآن ال یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرًا» کدام مطلب براي همیشه از  44

مخالفان نبوت پیامبر اسالم (ص) سلب شده است؟

ناتوانی آنان در پشتیبانی از یکدیگر  تقوا و پرهیز از نافرمانی خدا 

قدرت و توان آوردن کتابی مانند قرآن  قدرت و توان آوردن سوره اي همانند قرآن 

مسئولیت خاص پیامبر کدام است؟  45

مرجعیت دینی  دریافت و ابالغ وحی  والیت معنوي  والیت ظاهري 

سخن عبداهللا  بن مسعود که می گوید "ما ده آیه از قرآن را از پیامبر فرا می گرفتیم و ... " بیانگر کدام مسئولیت پیامبر است؟  46

والیت معنوي  والیت ظاهري  مرجعیت دینی  دریافت و ابالغ وحی 

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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اینکه مردم پیامبر اسالم را "پدر مهربان خود" می دانستند معلول چه بود و چه پیامدي داشت؟  48

سخت کوشی و دلسوزي پیامبر - پیامبر را هم دل و هم راز خود می دانستند. رفتار محبت آمیز پیامبر - در سختی ها به ایشان پناه می بردند.

سخت کوشی و دلسوزي پیامبر - در سختی ها به ایشان پناه می بردند. رفتار محبت آمیز پیامبر - پیامبر را هم دل و هم راز خود می دانستند.

رفتار معمول اطرافیان یک رهبر، براي تقریب به او چه بود و واکنش پیامبر(ص) نسبت به این امر چه بود؟  49

بازگویی عیب دیگران - نهی این کار  بازگویی عیب دیگران - ترك جلسه 

بازگویی بیماري هاي دیگران - مانند پدري مهربان عمل می کرد. بازگویی بیمار ي هاي دیگران - مانند طبیب سیار عمل می کرد.

هریک از موارد "بازداشتن مردم از کار حرام" ، "عالقمندي به نجات مردم از گمراهی " ، "بناي جامعه آباد به دور از محرومیت" به ترتیب بیانگر  50
کدامیک از ابعاد رهبري پیامبر اسالم است؟

برابري و اخوت اسالمی - اجراي عدالت - اجراي عدالت 

اجراي عدالت - مبارزه با فقر و محرومیت - برابري و اخوت اسالمی 

سخت کوشی و دلسوزي به مردم - محبت و مدارا با مردم - اجراي عدالت 

محبت و مدارا با مردم - سخت کوشی و دلسوزي به مردم - مبارزه با فقر و محرومیت 

عدم تاثیرهمکاري بین تشکیک کنندگان درالهی بودن قرآن؛ در کدام عبارت شریفه بیان شده است؟  51

َال َیْأُتوَن بِِمْثِلِه   َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن   ْنُس َواْلِجنُّ   اْجَتَمَعِت اْإلِ َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه  

از نظر زمانی کدام آیات به ترتیب در سال «سوم بعثت» ، «نزدیک ظهر»و«در سال دهم هجري» نازل گردید؟  52

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

هریک از موارد «مبناي حکومت»، «پایۀ حکومت» و «مالك حکومت» در حکومت نبوي به ترتیب چگونه طراحی شده بود؟  53

امامت- عدالت- قرب الهی عدالت- امامت- قرب الهی عدل- امامت- تقوا امامت- عدل- تقوا

پس از رحلت پیامبر جاهلیت جدید به چه شکلی وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد؟  54

منزوي شدن شخصیت هاي باتقوا و قرب و منزلت طالبان قدرت و ثروت  خروج رهبري از مسیر امامت 

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت  تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث 

اگر با این کالم امام خمینی (ره) که فرمود: «هیچ حرکت و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر اینکه مذهب اسالم براي آن حکمی  مقرر داشته است.»  55
همراه شویم، بر کدام دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسال می  تأکید ورزیده ایم و نمونه اي از این ویژگی اسالم کدام است؟

ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت – افضل دانستن نماز جماعت بر نماز فرادي

ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت – ضروري و واجب بودن اطاعت از شخص معین شده از سوي خدا

ضرورت اجراي احکام اجتماعی دین اسالم – ضروري و واجب بودن اطاعت از شخص معین شده از سوي خدا

ضرورت اجراي احکام اجتماعی دین اسالم – افضل دانستن نماز جماعت بر نماز فرادي

آیۀ شریفۀ: «انّما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصالة ...»، در شأن کدام انسان بلند مرتبه نازل گردیده و معرفی ایشان با آنان شرایط  56

خاص به چه منظور بوده است؟

پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) - امکان کتمان آن نباشد.

على (علیه السالم) - امکان کتمان آن نباشد.

پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) - مردم ایشان را الگوي خویش در نماز و زکات قرار دهند.

علی (علیه السالم) - مردم ایشان را الگوي خویش در نماز و زکات قرار دهند.

به ترتیب تکرار سه بار «اعالم آمادگی علی (علیه السالم) براي یاوري پیامبر صلی اهللا علیه و آله » و «علی علیه السالم را ولی و سرپرست خواندن  57
توسط پیامبر صلی اهللا علیه و آله  »، در ارتباط با کدام یک از رویدادهاي زیر می باشد؟

مراسم دعوت خویشان - ماجراي غدیر نزول حدیث منزلت - ماجراي غدیر

نزول حدیث منزلت - انزال آیۀ والیت مراسم دعوت خویشان - انزال آیۀ والیت
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کدام جهت اعجاز قرآن نشان می دهد که از قلم هیچ دانشمندي تراوش نکرده است و اصالح جامعه ، مربوط به کدام جنبۀ آن است؟  58

محتوایی - انسجام درونی در عین نزول تدریجی لفظی - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

محتوایی - تاثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت لفظی - تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت

اندیشمندان اسالمی، از چه روي نام معجزه را بر کارهاي خارق العادة پیامبران گذارده اند و ویژگی اختصاصی که معجزة خاتم پیامبران باید داشته  59
باشد، کدام است؟

اعجاز و تعجب مردم در برابر وقوع آن - اعتراف مردم زمانۀ پیامبر به فوق توان بشري بودن آن

آشکار شدن ناتوانی و عدم قدرت دیگران در برابر آن - اعتراف مردم زمانۀ پیامبر به فوق توان بشري بودن آن

اعجاز و تعجب مردم در برابر وقوع آن - تأیید اعجاز آن از سوي آیندگان

آشکار شدن ناتوانی و عدم قدرت دیگران در برابر آن - تأیید اعجاز آن از سوي آیندگان

اگر بگوییم «شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازة قرآن کریم، به تعقل، تفکر و علم اولی تاکید شده باشد»، به پیام کدام آیۀ  60
شریفه تاکید کرده ایم؟

«اََفال َیتدبّروَن القرآَن َو لَوکاَن ِمن عند غیراِهللا لَوَجدوا فیِه...» «علی اَن یاتوا بمثِل هذا القرآِن الیأتوَن بمثلِه» 

«و ما ُکنَت تتلوا من قبله من کتاٍب وال َتخطه بَیمینک...»  «و الّسماَء بنیناها باید و انّا لموسعوَن»

61  Married people live longer and have better general .................. than the unmarried.

goal force health fortune

62   My friend didn’t  .................. well in the group, so he was put away.   

dissolve behave contain relax

63  She hasn't bought any new clothes .................. the beginning of the year.

since for as from

64  Is it important to be on time? Yes  .................. on time is important.

you be you being  being be

65  They took action to prevent the disease  .................. getting around.

by of from for

66  She was told to change her diet and quit smoking to prevent high  .................. .

heart attack blood pressure sleep disorder  health condition

67  Scientists are trying to  .................. what the Amazon will look like in 20 years' time.

develop attract predict defend  

68  He disliked it when Helen  .................. badly in front of his mother.

explained ranged imagined behaved  

69  Professor Williams teaches history at the university as well was being a  .................. in the novels

of George Orwell.

artist specialist linguist tourist  

70  Which word is different from the other ones?

have suggest include contain

71  Which word is different from the other ones?

disorder disease illness weight   
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72  Which word is different from the other ones?

opinion title idea thought  

73  I can’t imagine why Miss Alison became a teacher because she obviously .................. children!

rushes cures dislikes loves

74  It didn't take long for the news to .................. once it get into the newspaper.

get around get along turn off go away 

75  If we don’t teach our children these values, how can we honestly expect them to become valuable

and respectable members of .................. ?

percent society difference disease

76  The data we collected may seem …………………, but can be useful for researchers and insurance

companies.

unimportant complete unfortunate homeless

77  In most countries, children must stay in full-time ………………… until the age of 16.

knowledge belief education understanding

78  For half the year, this .................. is full of fish which attracts millions of flamingos and other birds.

desert lake century percent

79  Many local people have expressed their strong .................. to the plan for making a road through

the forest.

imagination suggestion consideration opposition

80  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 

کدام تابع یک به یک است؟  81

y = |x + 2| + 4xy = |x + 2| + |4x|y = |x + 2| + xy = |x + 2| + |x|

تمام دامنۀ تابع  کدام است؟  82y =
x( −1)x2√

|x|+x√

x > 1−1 ≤ x < 00 < x ≤ 1x ≥ 1

دامنه ي تابع  چیست؟  83y =
x + 1
+ x − 2x2

− −−−−−−−−

√

(−∞, −2) ∪ (−1, 1)[−2, −1] ∪ [1, +∞)(−∞, −2] ∪ [−1, 1](−2, −1] ∪ (1, +∞)

دامنه ي تابع  کدام است؟  84y = ×
x + 1
x − 1

− −−−−

√ 1
x + 2− −−−−√

(−2, −1) ∪ (1, +∞)(1, +∞)(−2, −1] ∪ (1, +∞)(−∞, −1] ∪ (1, +∞)

دامنه ي تابع  کدام است؟  85+ =x
−−

√ y√ 5√

[0, 5][0, ]5√[0, +∞)[5, +∞)

اگر تابع  باشد، آنگاه  کدام است؟  862f(x − 1) + 3f(x + 2) = 11 − 5xf(x)

x + 3−x + 3x − 3−x − 3

8
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، کدام است؟ ، دامنۀ تابع  اگر   87f(x) = 2x− x2
− −−−−−

√f(3 − x)

[0, 2][0, 3][1, 2][1, 3]

برد تابع   کدام است ؟  88f(x) = x +
1

x + 2
RR − [−4, 0]R − (−4, 0)[−4, 0]

اگر  آنگاه برد تابع  کدام می باشد؟  89f(x) = x − [x]g(x) = f(2x − 3) − 2f(x)

[−1, 0][0, 1]{−1, 0}{0, 1}

1 2
3-

4-

شکل روبه رو نمودار تابع  است. دامنۀ تابع  کدام است؟  90y = f(x)xf(x)
− −−−−

√

[−3, 2][0, 2]

[−4, −3] ∪ [1, 2][−3, 0] ∪ [1, 2]

a

b a b
9

a + b2

3
1

اگر نمودار مقابل، یک تابع باشد، حاصل   کدام است؟  91
2a + b

3
12

34

اگر  آن گاه  کدام است؟  92f(x) + xf(−x) = xf(x)

f(x) =
+ xx2

1 + x2
f(x) =

x

1 + x2
f(x) =

x

1 + x3f(x) = + 1x2

حاصل ضرب ریشه هاي تابع  کدام است؟  93f (x) =

4 (x + )(x − 1) 3(2x + 2)2 3
2

(2x + 3) (4x + 8)

−
3
2

−131

نمودار تابع  را ابتدا نسبت به محور  ها قرینه کرده و سپس آن را با ضریب  به صورت افقی منبسط می کنیم و در پایان آن را  واحد  94
به چپ انتقال می دهیم، ضابطۀ تابع جدید کدام است؟

y = f(x)y32

f(− x − 2)
1
3

f(− x − )
1
3

2
3

f(− x + 2)
1
3

f(− x + )
1
3

2
3

اگر تابع  اکیداً نزولی باشد، حدود  کدام است؟  95f = {(3 , 5) , ( , 4) , (4 , a) , (5 , −a + 4)}10
−−

√a

4 < a < 52 < a < 42 < a < 5−2 < a < 4

اگر  و  توابعی اکیداً صعودي روي  باشند، آنگاه کدام یک از توابع زیر اکیداً نزولی است؟  96fgR

f + gf − g3f−2g

اگر تابع  اکیداً صعودي و  اکیداً نزولی باشند و تابع  تعریف شده باشد، تابع  چگونه است؟  97

صعودي غیراکید  نزولی غیراکید  اکیداً صعودي  اکیداً نزولی 

fgfogfog

اگر باقی ماندة تقسیم  بر  برابر  باشد، باقی مانده تقسیم  بر  کدام است؟  98f(x)− 1x
24f( )x

3+ x + 1x
2

44x4x − 14x + 1

f a

b

1
2
1-
5

2
8

شکل زیر نمایش پیکانی تابع خطی  است. حاصل  کدام است؟  99fab

10−1015−15

9
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نقطۀ برخورد نمودار تابع  و وارون آن، از مبدأ چقدر فاصله دارد؟  100f(x) = + x + 1x3

2√3√2 3√3 2√

کدام گزینه در مورد تابع  صحیح است؟  101

اکیداً نزولی است.  نزولی است ولی اکیداً نزولی نیست. 

اکیداً صعودي است.  صعودي است ولی اکیداً صعودي نیست. 

f(x) = {−|x + 2|

(x − 1)3
x ≤ −2
x ≥ 1

براساس کدام تبدیل هاي زیر می توان نمودار  را از روي نمودار  رسم کرد؟  102

ها، انقباض  واحد در راستاي عمودي  ها و سپس  انتقال  واحد به راست، قرینه نسبت به محور 

ها، انقباض  واحد در راستاي عمودي ها و سپس  انتقال  واحد به چپ، قرینه نسبت به محور 

ها، انقباض  واحد در راستاي افقی ها و سپس  انتقال  واحد به راست، قرینه نسبت به محور 

ها، انقباض  واحد در راستاي افقی ها و سپس  انتقال  واحد به چپ، قرینه نسبت به محور 

y = − f(2 − x)
1
3

y = f(x)

2yx
1
3

2yx
1
3

2yx
1
3

2yx
1
3

براي تابع خطی  تساوي  به ازاي هر  برقرار است. اگر  و  مقدار  کدام  103

است؟

ff(4x) = f(2x + 1) − 4
1
2

x(3) = 1f−1(m) = 2f−1m

2468

1

1
2

1-
1-

 

نمودار تابع  در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام است؟  104

             

fy = −f(2 − x)

تابع وارون تابع  به صورت  می باشد. مقدار  کدام است؟  105y = 2x + x−−√y = (
− 1ax + 1− −−−−−√

b
)2a + b

681012

، کدام نمی اگر  و  ، آن گاه تعداد عضوهاي برد تابع   106
تواند باشد؟

f + g = {(1, 2), (2, 3), (3, −1)}f − g = {(1, −2), (2, 1), (3, −7)}fog

2345

تابع  در نقطۀ  با تابع وارونش متقاطع است، حاصل  کدام است؟  107f(x) = − + mx − nx3A(−2, 3)m + n

1−12−2

اگر  و  باشد، ضابطۀ تابع  کدام است؟  108(fog)(x) = 5 − 2g(x)(gof)(x) = 4 − 20x + 24x2g

+ 1x
2− 1x

2+ xx
2− xx

2

10
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اگر دامنه و برد تابع  به ترتیب برابر  و  باشند، آن گاه اشتراك دامنه و برد تابع   109

 چند عدد صحیح دارد؟

g(x) = f(2 − 3x) + 1[−2, 3][1, 5]

h(x) = −3f(3 + x) + 2

12111413

تابع  با دامنۀ  مفروض است. نمودارهاي دو تابع  و  همدیگر را در چند نقطه قطع می کنند؟  110f(x) = − 4x + 4x2(−∞, 2]ff−1

1023

 

ها تغییري نمی کند؟ ، در کدام تبدیل مساحت نمودار  با محور  با توجه به نمودار   111

» صحیح است. » و « گزینۀ «

f(x)f(x)x

3f(−3x + 1)f(3x)
1
3

f(2x) +
1
2

13

نمودار تابع  را  واحد به راست و  واحد به به باال منتقل می دهیم تا تابع  حاصل شود. عرض نقطه برخورد توابع  و  112

 کدام است؟

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

g

4
9

−
7
3

16
9

25
9

 
2

x

y

-
2-

y = g (x)

نمودار تابع  به صورت مقابل است. نمودار تابع  کدام است؟  113

  
x

y

   
x

y

   
x

y

   
x

y

 

gf(x) = + 2−3 − g(x)
− −−−−−−−

√

 a

در شکل روبه رو مثلث متساوي االضالع درون مربع قرار گرفته است. مساحت قسمت هاشورخورده برحسب محیط مربع  کدام است؟  114(P )

1
64

P 23√

64
P 2

4 − 3√

64
P 21

16
P 2

، دامنۀ تابع  کدام است؟ اگر  و   115f(x) = x + |x|
− −−−−−

√g(x) =
1
− 4xx2

gof

(0, 8) ∪ (8, +∞)R − {0, 8}R − {0}(0, +∞)

A
B

P

فاصلۀ نزدیکترین نقطه از دایره به شعاع  واحد تا نقطۀ مفروض  برابر  واحد است. قاطع  نسبت به دایره طوري رسم شده است  116

. اندازة  چقدر است؟ که 

5P8PAB

PA−AB = 2AB

56

79

117  دو دایره  و  به شعاع هاي  و  و طول خط المرکزین   مفروضند شعاع دایره اي که مرکزش روي

خط المرکزین و با  مماس داخل و با  مماس خارج باشد، کدام است؟

C1C2= 2R1= 6R2d = 10

C1C2

7931

11
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شعاع دو دایره ي خارج هم به ترتیب  سانتی متراست. اگرزاویه ي بین مماس داخل وخط المرکزین دو دایره  درجه باشد، طول  118
خط المرکزین دو دایره چند سانتی متراست؟

7٫5, 22٫530

5557٫56062٫5

، طول نیمساز خارجی رأس قائمه کدام است؟ در مثلث قائم الزاویه اي به اضالع قائمه  و   11948

2 2√4 2√8 2√16 2√

وتر یک مثلث قائم الزاویه  سانتی متر و شعاع دایره ي محاطی داخلی آن  سانتی متر است، مجموع دو ضلع قائمه آن کدام است؟  120101

6121416

یک ذوزنقه متساوي الساقین بر دایره به شعاع  محیط است، اگر این ذوزنقه یک زاویه  داشته باشد قاعده کوچک آن کدام است؟  1213√60∘

6432

PA

O

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

8764

 

x

y

، در نقطه ي تماس، کوچک ترین ضلع را به  قطعه تقسیم می کند. نسبت آن دو قطعه دایره ي محاطی داخلی یک مثلث به طول اضالع  و  و   123
کدام است؟

13982

1
3

2
5

3
7

2
3

A

B D

C E

x

x y

y23 1 1

در شکل مقابل،  است. حاصل  کدام است؟  124=B̂1 D̂1
x

y

3√

3
3√

2
2 3√

3
3√

6

در مثلث متساوي االضالع مجموع طولهاي شعاعهاي دایره هاي محاطی داخلی و خارجی چند برابر طول شعاع دایره محیطی است؟  125

65815

سه نیمساز داخلی یک چهارضلعی همرسند. اگر اندازه هاي اضالع آن   و   و   و   126

  باشد، مقدار  کدام است؟

AB = 3a − 1BC = 5a − 3CD = 4a

AD = + 2a2a

123
1
2

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 یک مثلث اوساط اضالع و پاي یک ارتفاع رئوس یک چهارضلعی همواره ..................  و ..................  است؟  128

نه محاطی و نه محیطی – ذوزنقه محیطی – لوزي هم محاطی و هم محیطی – مستطیل محاطی – ذوزنقه ي متساوي الساقین

12
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A

D
P

C

B

O

در دایره ي   اگر وترهاي  و  عمود بر هم باشند بطوري که   و  و   باشند آن گاه فاصله ي  129

مرکز دایره تا نقطه ي  کدام است؟

C(O,R)ABCDPA = 3PB = 4PD = 2

B

11−−√

2
13−−√

2
65−−√

2
15−−√

2

 

A

B C

H

H

H O

در شکل مقابل سه ارتفاع  و   و   رسم شده اند. در مثلث چند چهارضلعی محاطی می توان یافت؟  130AHBH ′CH ′′

64

31

دو دایره با شعاع مساوي مماس خارجند. چهارضلعی   که در آن  و  دو قطر موازي از دو دایره اند کدام است؟  131

متوازي االضالع مستطیل لوزي غیر مشخص

ABCDABCD

O

E

P

F

Q

A

M

B

16

 

در شکل مقابل دو قطر  و  بر هم عمودند. اگر   و شعاع دایره ي کوچکتر  باشد، اندازه ي  چقدر است؟  132EFPQPM = 1617AE

16

10

12

8

اگر  و  ارتفاع هاي نظیر دو ضلع  و  از مثلث  بوده و شعاع دایرة محاطی آن برابر  باشد، نسبت ضلع  به  کدام  133

است؟

= 2hb= 3hcbcABC
1
2

ab

6
7

7
6

3
7

7
3

، دو دایره مماس خارج قرار دارند که با دایرة بزرگ تر مماس داخل اند. اگر طول مماس مشترك مطابق شکل در دایره اي به شعاع   134

خارجی دو دایرة کوچک تر برابر با  باشد، مساحت قسمت هاشورزده کدام است؟

R = 6

4 2√

8π16π

24π12π

A

N
M

DE
xB C4 1

 

در شکل مقابل اگر اندازة  سه برابر اندازة  باشد، حاصل  کدام است؟  135BNCMAB − AC

4 3
5

−−

√2 3
5

−−

√

42

آمپر ساعت واحد کدامیک از کمیت هاي زیر است؟  136

انرژي کار بار الکتریکی توان

13

ریاضی - 10411

ام اس بوك



پیچه اي از  دور سیم مسی به قطر مقطع  تشکیل شده که به صورت یک الیه دور استوانه اي به شعاع  سانتی متر پیچیده شده  137

است. مقاومت الکتریکی سیم پیچیده شده تقریبًا چند اهم است؟   ( مس )

1002mm10

= 1٫7 × Ω ⋅m10−8
ρ

0٫170٫341734

 , ،  و  قطر یکسان دارند و به ترتیب از راست به چپ مقاومت ویژه و طول آن ها  سیم هاي فلزي   138

) درست است؟  می باشد. کدام رابطه بین مقاومت سیم ها (

CBA(L,ρ)

(2L , 1٫5ρ) , (L , 0٫5ρ)R

= 3 , = 2RA RC RC RB= 6 , = 3RB RA RA RC= 3 , = 2RA RC RB RC= 6 , = 3RA RB RC RA

خازنی را شارژ کرده و پس از شارژ، آن را از منبع جدا می کنیم سپس دي الکتریک وارد صفحات می کنیم. ظرفیت و ولتاژ آن به ترتیب از  139
راست به چپ چگونه تغییر می کند؟

کاهش ـ افزایش افزایش ـ کاهش کاهش ـ کاهش افزایش ـ افزایش

با تخلیه ي قسمتی از بار الکتریکی یک خازن ُپر شده، اختالف پتانسیل دو سر آن  درصد کاهش می یابد. انرژي این خازن چند درصد کاهش  140
می یابد؟

80

40648096

I

V

2

1/5

V V1+1 1+3

نمودار روبه رو مربوط به یک مقاومت اهمی می باشد.  چند ولت است؟  141V1

0٫52

4٫55

دو کرة مشابه را که داراي بارهاي  و  می باشد را با سیمی به هم وصل می کنیم. مدت زمانی که طول می کشد تا دو کره هم  142

پتانسیل شوند  است، در این مدت شدت جریان عبوري متوسط از سیم چند میلی آمپر است؟

+14μC−6μC

0٫004s

1٫5mA2٫5mA3mA5mA

کدام یک از نمودارهاي زیر نحوة تغییرات یک مقاومت را برحسب جریان عبوري از مقاومت به درستی نشان می دهد؟ (اختالف پتانسیل دو سر  143
مقاومت ثابت است. دماي مقاومت در حال تغییر است)

R

I

R

I

R

I

R

I

یک اسباب بازي که با باتري با ولتاژ  کار می کند. داراي مقاومت  اهمی می باشد. با روشن کردن این اسباب بازي چند آمپر از آن  144
می گذرد؟

4V2٫5

A
3
4

A
5
8

1٫6A4٫3A

k =1
1( (

2( (

d

A
3

A

d
2

k =2

A

) را به اختالف پتانسیل  وصل ) را به اختالف پتانسیل  و خازن با مشخصات ساختمانی شکل ( خازن با مشخصات ساختمانی شکل (  145

) است. ) چند برابر بار ذخیره شده در خازن شکل ( می کنیم. بار ذخیره شده در خازن شکل (

1V22V

21

9
8

8
9

16
3

3
16

14
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q

V

V
2

q
2

q

V

1( (

2( (

در شکل زیر نمودار  مربوط به خازن هاي  و  را تا شارژ کامل مالحظه می کنید. کدام گزینه رابطۀ صحیح بین انرژي ذخیره  146
شده در این دو خازن را نشان می دهد؟

(V − q)C1C2

=U1
U2

4
= 2U1 U2

=U1 U2=U1
1
2
U2

اختالف پتانسیل دوسر یک خازن ثابت است. در صورت تغییر فاصله بین دو صفحه، نمودار  نسبت به  چگونه است؟  147

 

q

C

 

q

C

 

q

C

 

q

C

qC

C

V

در شکل زیر فاصلۀ بین صفحات خازن را  میلی متر کاهش می دهیم. بار ذخیره شدة روي صفحات خازن  برابر می شود. فاصلۀ اولیۀ صفحات  148
خازن چند میلی متر بوده است؟

23

96

43

فاصلۀ بین دو صفحۀ رساناي خازن تختی برابر با  و ظرفیت آن  است. اگر بار ذخیره شده در این خازن  باشد، به بار  149

الکتریکی  که در فاصلۀ بین دو صفحۀ این خازن و به دور از لبه هاي صفحاِت خازن قرار گرفته چند نیوتون نیرو وارد می شود؟

2mm10μF40nC

q = 0٫03mC

6 × 10−26 × 10−36 × 10−46 × 10−5

چند درصد انرژي خازنی را تخلیه کنیم تا اختالف پتانسیل بین صفحات آن نصف شود؟  150

%20%25%50%75

I (A (

t (s (2

6

نمودار تغییرات جریان عبوري از مقطع یک سیم برحسب زمان به شکل زیر است. جریان الکتریکی متوسط در  ثانیۀ اول چند آمپر است؟  1515

5

4٫8

4

3٫6

خازنی را پس از شارژ از یک باتري جدا کرده ایم. ظرفیت خازن   است و بار خازن  است. چند درصد از بار و چه نوع باري را از  152

صفحۀ منفی جدا کنیم و به صفحۀ مثبت اضافه کنیم تا انرژي خازن  کاهش یابد؟

 درصد، منفی  درصد، مثبت  درصد، منفی  درصد، مثبت 

9μF10μC

2μJ

20208080
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نمودار ولتاژ برحسب بار براي خازنی که توسط یک باتري باردار می شود به صورت زیر است. حال اگر یک دي الکتریک از جنس میکا   153
وارد این خازن کنیم، نمودار ولتاژ برحسب بار کدام گزینه می باشد؟

    

     

k = 7

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   154

، 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

− 9
1
9

3 −
1
3

− 3
1
3

جو زمین توسط پرتوهاي کیهانی بمباران می شود. اگر به طور متوسط  پرتو کیهانی در هر ثانیه به هر متر مربع از سطح زمین برخورد کند،  155

تخمین بزنید جریان الکتریکی که به سطح زمین برخورد می کند، چند آمپر است؟ (شعاع کره زمین  و  و بار الکترون 

) فرض کنید هر پرتوي کیهانی باري معادل بار یک پروتون دارد.

1500

6400kmπ ≃ 3

1٫6 × C10−19

110−110−210−7

B A

مسیر زیگ زاگ یک الکترون آزاد در یک رساناي فلزي در حضور میدان الکتریکی نشان داده شده جهت سرعت سوق و جهت جریان در رسانا  156
به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه درست است؟

 به  و  به  به  و  به 

 به  و  به  به  و  به 

ABABBABA

ABBABAAB

16
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-------------------

+ + + + + + + + + + +

A
mm} cm

V
E

=0

1V80
4

 

دو صفحۀ رساناي موازي با ابعاد بزرگ را مطابق شکل زیر به یک باتري وصل کرده ایم، پتانسیل نقطۀ  چند ولت است؟  157A

−48

−32

+32

+48

فضاي بین صفحات خازن تختی را با کاغذ با ثابت دي الکتریک  پر کرده ایم. اگر بار ذخیره شده در این خازن  باشد و میدان الکتریکی  158

یکنواختی به اندازة  داشته باشیم، مساحت سطح مشترك صفحات خازن چند متر مربع است؟ 

42٫4μC

5 × 106 N

C
( = 8 × )ε0 10−12 F

m

0٫150٫01515050

دو سیم فلزي  و  با مقاوت ویژه  هاي یکسان و با جرم هاي یکسان موجود هستند. چگالی  دو برابر  و شعاع سطح مقطع  نصف   159

است. نسبت  کدام گزینه است؟

ABABAB

RA

RB

2
1
2

8
1
8

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  160

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

اگر عنصر  با اکسیژن ترکیب شود و اکسید اسیدي به وجود آورد، کدام مطلب درباره آن می تواند درست باشد؟(با تغییر)   161

فلزي بسیار واکنش پذیر است.

نافلزي است که اتم آن در مجموع  الکترون دارد.

تعداد الکترون هاي الیه ظرفیت اتم آن از  کمتر است.

نافلزي است که آخرین تراز اشغال شده اتم آن  الکترون کمتر از حالت  تایی دارد.

x

18

3

38

C
H

C

C C

C

H
H

H

H
H H

H

H

H

C

HH

در رابطه با ترکیب رو به رو، کدام مطلب نادرست است؟  162

هیدروکربنی سیر شده است.

ایزومر ساختاري « ـ هگزن» است.

ساده ترین عضو خانواده ي سیکلوآلکان هاست.

نیروي جاذبه ي بین مولکولی در آن از نوع واندروالسی است.

2

آنتالپی پیوند  برابر  است. پس می توان نتیجه گرفت که سطح انرژي یک گرم مولکول هیدروژن ..................  163
کیلوژول .................. از سطح انرژي یک گرم اتم هیدروژن است.

 - باالتر  - پایین تر  - پایین تر  - باالتر 

H − H436kJ ⋅ mol−1

436218436218

هالوژن ها به آسانی با  .................. واکنش می دهند و هالوژن به زبان التین به معنی  .................. است.  164

نافلزها – نمک ساز فلزها – نمک ساز نافلزها – بی اثر فلزها – بی اثر

) به تقریب چند لیتر گاز در شرایط  تولید می شود؟ (بازده واکنش  است.)  از تجزیۀ  گرم سدیم آزید (  1652NaN3STP65%

2Na (s) → 2Na(s) + 3 (g) (Na = 23,N = 14 : g ⋅ mo )N3 N2 l−1

0٫6150٫2760٫6720٫453
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براي تهیه ي  گرم کلسیم اکسید با خلوص  به چند گرم نمونۀ ناخالص کلسیم کربنات با خلوص  نیاز داریم؟   166670%75%

(Ca = 40,O = 16,C = 12 : g ⋅ mo )l−1

8101215

) سولفات، می توان  گرم فلز مس با خلوص  از واکنش چند گرم نمونۀ ناخالص آلومینیم با خلوص  با مقدار کافی محلول مس (  167

 به دست آورد؟   

  

67٫5%II60

32%Cu = 64 , Al = 27 : g ⋅ mol
−1

2Al(s) + 3CuS (aq) → A (aq) + 3Cu(s)O4 l2(S )O4 3

581016

در ساختار مولکول کدام ماده، دو گروه اتیل به یک اتم کربن متصل اند؟  168

21212342 _ اتیل -  _ بوتن  _ اتیل -  _ پنتن _ متیل -  _ پنتن  _ متیل -  _ پنتن 

چه تعداد از مطالب زیر در مورد سوخت سبز و فرآیند تهیۀ آن درست است؟     169
اآ) تنها راه تهیۀ سوخت سبز استفاده از بقایاي گیاهانی مانند نیشکر، سیب زمینی و ذرت است. 

ب) واکنش هوازي تخمیر گلوکز از جمله واکنش هایی است که در این فرآیند رخ می دهد. 

، بیش از  کیلوگرم سوخت سبز به دست می آید.  پ) از تخمیر یک تن گلوکز با فرض بازده 
ت) امروزه مزارع زیادي را براي تهیۀ سوخت سبز و روغن و خوراك دام به کشت ذرت اختصاص می دهند.

    

(H = 1 , C = 12 , O = 16 g ⋅ mo )l−1

100%500

1234

چه تعداد از مطالب زیر در مورد استخراج آهن و مس درست است؟   170

الف) براي استخراج آهن می توان از واکنش   با فلز سدیم یا عنصر کربن استفاده کرد. 
ب) روش استخراج آهن در فوالد مبارکه مانند همۀ شرکت هاي فوالد جهان استفاده از کربن است. 

پ) در مجتمع مس سرچشمۀ کرمان براي تهیۀ مس سنگ معدن آن را با گاز اکسیژن واکنش می دهند. 
ت) در واکنش تولید مس در مجتمع مس سرچشمۀ کرمان گازي با مولکول هاي ناقطبی بدست می  آید.

  

Fe2O3

1234

دماي  گرم الکل معمولی با دریافت مقداري گرما از   به   می رسد. همین مقدار گرما دماي چند گرم گرافیت را به میزان   171

  افزایش می دهد؟ (ظرفیت گرمایی یک مول گرافیت برابر   است و   و  )

20C28∘
C45∘

C8∘8٫5J⋅∘C−1= 2٫5J ⋅cاتانول g
−1⋅∘C−1

C = 12g ⋅ mol
−1

125162٫5150175

از واکنش   گرم فلز منیزیم با مقدار کافی هیدروکلریک اسید گرمایی آزاد می شود که می تواند  گرم یخ با دماي   را به آب با  172

دماي   تبدیل کند. آنتالپی واکنش فلز منیزیم با هیدروکلریک اسید چند کیلوژول است؟ 

0٫123C0∘

C50∘

(Δ = 6kJ ⋅ mo , = 4J ⋅ )Hذوب یخ l−1 Cآب g−1⋅∘C−1

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

Mg = 24g ⋅ mol
−1

−120−160−320−480

اگر از سوختن کامل مقداري منیزیم در شرایط استاندارد،  گرم منیزیم اکسید تشکیل و  کیلوژول گرما آزاد شود، آنتالپی سوختن  173

منیزیم برابر چند کیلوژول بر مول است؟ (باتغییر) 

    

20300

(O = 16, Mg = 24 : g.mol−1)

+300−300+600−600

18
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درخصوص واکنش گاز اتن با آب و برم مایع، چند مورد از عبارات زیر درست است؟   174

الف) فرآورده واکنش با آب یک ترکیب سیر شده است که هر مول از آن براي سوختن به  مول گاز اکسیژن نیاز دارد. 

ب)   فرآورده واکنش با برم مایع،  دي برمو اتن است که حالت فیزیکی آن در دماي اتاق مایع است.

پ)  فرآوردة واکنش با آب یک الکل دوکربنی غیرالکترولیت است که در ساختار خود  پیوند اشتراکی دارد. 

ت)  در محصول واکنش برم دار شدن اتن نسبت شمار جفت الکترون هاي پیوندي به شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي برابر  است.

3

−2, 1

7
5
6

1234

کدام دو عبارت در مورد زغال سنگ نادرست است؟   175
الف) یکی از سوخت هاي فسیلی است که انفجار ایجاد شده در معادن زغال سنگ به دلیل تجمع گاز متان آزاد شده از زغال سنگ است. 

ب) زغال سنگ عالوه بر عنصر کربن، عنصر هاي دیگري مانند هیدروژن، گوگرد و نیتروژن نیز دارد.
پ) گاز گوگرد  دي اکسید حاصل از سوختن زغال سنگ، تنها تفاوت فرآورده هاي سوختن بنزین و زغال سنگ است. 

ت) جایگزینی زغال سنگ با نفت سبب ورود مقدار بیشتر آالینده به هوا کره و تشدید اثر گلخانه اي می شود.

ب و پ  الف و ت  پ و ت  الف و ب 

، کدام مورد درست است؟ با توجه به واکنش:   176

با تولید هر مول آمونیاك،  انرژي تولید می شود. سطح انرژي فراورده از واکنش دهنده ها پایین تر است. 

با انجام واکنش در دماي ثابت، انرژي باید از محیط به سامانه جریان یابد.  واکنش گرماگیر است و با انجام آن در یک ظرف، دماي آن پایین می آید.

(g) + (g) → 2N (g) + 183kJN2H4 H2 H3

183kJ

با بازگردانی هفت قوطی کنسرو فوالدي، انرژي الزم براي روشن نگهداشتن یک المپ  واتی به مدت  ساعت تأمین می شود. اگر روزانه،   177

 قوطی در کشور بازیافت شود و هر خانه را به طور میانگین  المپ  واتی به مدت  ساعت روشن نگهدارد، با بازگردانی کامل این قوطی ها،
روشنایی چند خانه در یک روز تأمین می شود؟

6025

7000004605

500009000075000125000

اگر به جاي دو اتم هیدروژن در مولکول اتان، یک گروه متیل و یک گروه اتیل قرار دهیم، کدام یک از ترکیب هاي زیر حاصل می شود؟   178

- متیل پنتان آ.  - متیل بوتان              ب. پنتان               پ.  - اتیل پروپان             ت.  - متیل بوتان                     ث. 

آ، ب  ب، ت  آ، ب، ث  پ، ت 

3222

باتوجه به مولکول هاي نفتالن، بنزن، سیکلوهگزان و  هپتانون، پاسخ صحیح پرسش هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟   179
الف) از سوختن کامل کدام هیدروکربن مقدار کمتري آب تولید می شود؟ 

ب) کدام هیدروکربن در واکنش با برم مایع، رنگ قرمز محلول را حفظ می کند؟

بنزن - سیکلوهگزان  - هپتانون - سیکلوهگزان  سیکلوهگزان - بنزن  نفتالن - سیکلوهگزان 

−2

2

اگر جرم هاي برابر از دو فلز سدیم و آلومینیم ناخالص را با محلول سولفوریک اسید واکنش دهیم و حجم گاز تولید شده در شرایط  در  180
هر دو واکنش برابر باشد، نسبت درصد خلوص سدیم به آلومینیم کدام است؟ 

 

 

 

STP

2Na(s) + S (aq) → N S (aq) + (g)H2 O4 a2 O4 H2

2Al(s) + 3 S (aq) → A (S (aq) + 3 (g)H2 O4 l2 O4)3 H2

(Na = 23,Al = 27 : g ⋅ mo )l−1

0٫850٫392٫551٫17
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با توجه به واکنش هاي زیر کدام عبارت ها نادرست هستند؟    181

 

  بی اثر  

 

الف) ترتیب واکنش پذیري به صورت:  است. 

ب) در شرایط یکسان، تمایل کاتیون  ها براي تبدیل شدن به حالت آزاد به صورت   است. 

پ) واکنش:  به طور طبیعی انجام نمی شود.  

ت) محلولی از  را می توان در ظرفی از جنس  نگهداري کرد. 

الف، ت الف، ب، ت  پ، ت  الف، ب

I)MC (s) + X(s) XC (s) + M(s)l2 −→
Δ

l2

II)XS (aq) + Z(s) →O4

III)ZO(s) + M(s) MO(s) + Z(s)−→
Δ

X > Z > M

> >Z
2+

M
2+

X
2+

MO(s) + Z(s) M(s) + ZO(s)−→
Δ

M(NO3)2X

از تجزیۀ کامل  گرم سدیم هیدروژن کربنات، طبق واکنش زیر  گرم مادة جامد در ظرفی باقی می ماند. درصد خلوص سدیم هیدروژن  182
کربنات کدام است؟ 

 

4033٫8

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

2NaHC (s) → N C (s) + C (g) + O(g)O3 a2 O3 O2 H2

4643٫54240٫5

به  گرم پتاسیم کلرات  که داراي خلوص  است، چند گرم از نمونۀ ناخالص  از همین ماده که داراي خلوص  درصد  183

است را اضافه کنیم تا درصد خلوص پتاسیم کلرات در مخلوط حاصل برابر  درصد شود؟

40(KCl )O3%8060

70

847940135

کدام یک از هیدروکربن هاي زیر بر اثر هیدروژن دار شدن کامل، بیش ترین درصد افزایش جرم را خواهد داشت؟      184

 

بنزن کلرواتن پروپین اتن 

(H = 1,C = 12,Cl = 35٫5 : g ⋅ mo )l
−1

میخ آهنی

CuSO ( (aq4  

( با توجه به شکل مقابل گزینۀ .................. درست است. (  185

) سولفات از محلول روي سولفات استفاده کنیم، شدت واکنش افزایش می یابد. اگر به جاي محلول مس (

 رنگ آبی محلول به تدریج به رنگ قرمز قهوه اي تبدیل می شود.

پس از انجام واکنش بر جرم محلول افزوده می شود.

) سولفات از پایداري کمتري برخوردار است. ) سولفات نسبت به محلول آهن( محلول مس (

Cu = 64،Fe = 56،g : ⋅mol−1

II

IIII

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست اند؟   186
الف) رفتار شیمیایی فلز سدیم را می توان به رسانایی الکتریکی و گرمایی آن وابسته دانست. 

ب) فلز سدیم در حالت کلی رفتاري مشابه سایر فلزها دارد. از این رو، تفاوت هاي قابل توجهی بین رفتار آن با فلزي مانند آهن مشاهده نمی شود. 
ج) جالي فلزي سدیم در مجاورت هوا به کندي از بین می رود. 

د) براي فلز سدیم می توان شعاعی در نظر گرفت و آن را اندازه گیري کرد.

2341

اگر جرم مولی یک آلکان  از جرم مولی یک آلکن نظیر خود (با شمار اتم هاي کربن یکسان) بیشتر باشد، فرمول مولکولی این آلکان  187

( کدام است؟ (

%2٫38

C = 12,H = 1g ⋅ mol−1

C6H14C7H16C5H12C4H10

20
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ام اس بوك



فرمول عمومی آلکن ها به صورت .................. و واکنش پذیري آن ها نسبت به آلکان  با تعداد کربن برابر، .................. است.  188

CnH2n−2CnH2nCnH2n−2CnH2n - بیشتر  - بیشتر - کم تر - کم تر

چه تعداد از هالوژن ها در دماي اتاق با گاز هیدروژن واکنش می دهند؟  189

4321

ترتیب ذکر شده در چند مورد براي ویژگی هاي زیر مناسب است؟   190

: تمایل به از دست دادن الکترون 

: سهولت استخراج از سنگ معدن 

: شعاع اتمی 

: دماي الزم براي واکنش با گاز هیدروژن 

: واکنش پذیري

∙Cu > Zn > Fe

∙K > Rb > Cs

∙Ca < Al < Mg

∙I > Br > F

∙F < O < N

1234
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