
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ریاضی _ 10510

ام اس بوك

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  1

اغلب از بیم جان خویش زنند    کژدمان گر به خلق نیش زنند 

یار بد بر جان و بر ایمان زند    مار بدزخم ار زند بر جان مرد 

که ترسد بکوبد سرش را به سنگ    از آن مار بر پاي راعی زند 

برآرد به چنگال چشم پلنگ    نبینی که چون گربه عاجز شود 

عبارت «نیکوترین اندرز من، این است؛ تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  2

دل شکستن هنر نمی باشد  تا توانی دلی به دست آور 

به تسبیح و سّجاده و دلق نیست  عبادت به جز خدمت خلق نیست 

چرا که مصلحت خود در آن نمی بینم  به ترك خدمت پیرمغان نخواهم گفت 

در لباس فقر کار اهل دولت می کنم  روزگاري شد که در میخانه خدمت می کنم 

در کدام بیت زمینه ملی و میهنی حماسه، دیده می شود؟  3

 برون تاخت اسب از میان سپاه  بجنبید رهام زان رزمگاه

 تو گویی که آهن همی بگسلند  بزرگان ایران گشاده دلند

 برآن سان که بودي به رسم کیان  بدو داد شاه اختر کاویان

 وزو شادمان شد دل گیو و طوس  به رزم اندرون کشته شد اشکبوس

کدام واژه غلط معنا شده است؟  4

ابدال: مردان کامل واعظ: سخنران تلّطف: نرمی حاذق: حیله گر 

معناي درست واژه هاي (محال – بدسگال – ادبار – حجب) در کدام گزینه آمده است؟  5

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

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

کدام گزینه از حکایت زیر، دریافت نمی شود؟   6
ذوالنّون پادشاهی را گفت: «فالن عامل که فرستاده اي به فالن والیت بر رعیّت درازدستی می کند.» گفت: «روزي سزاي او بدهم.» گفت:  «بلی، روزي سزاي

او بدهی که مال از رعیّت تمام ستده باشد پس به زجر و مصادره از وي بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیّت را چه سود دارد؟»

تأخیر در مجازات حاکمان ستمگر سبب تضییع حقوق صاحبان حق است.

مجازات و مصادرة اموال حاکمان ظالم براي اجراي عدالت، الزم و کافی است.

مصادرة اموال حاکمان غارتگر، به نفع خزانۀ پادشاه، نوعی مشارکت پادشاه در غارت مال مردم است.

مجازات حاکمان متجاوز به حقوِق مردم، بدون بازگرداندن اموال مردم به خودشان، نوعی بی عدالتی است.

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه درست بیان شده است؟   7
«آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم 

 فرصت بده اي روح جنون تا غزل بعد 
 از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم  

در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم» 

مفعول، متمم، نهاد، نهاد  قید، مسند، مفعول، نهاد  متمم، مسند، نهاد، نهاد  مسند، متمم، مفعول، متمم 
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در کدام گزینه مفهوم «رجزخوانی» دیده نمی شود؟  8

چه پرسی؟ کزین پس نبینی تو کام تهمتن چنین داد پاسخ که نام 

که رهام را جام باده است جفت  تهمتن برآشفت و با طوس گفت  

هماوردت آمد مشو باز جاي  خروشید: کاي مرد رزم آزماي

 سِر سرکشان زیر سنگ آورد؟  پیاده ندیدي که جنگ آورد؟  

با توجه به دو بیت زیر امالي کدام واژه نادرست است؟   9
 از سپهر این ره عالی صفت  «چون بتابد آفتاب معرفت

 باز یابد در حقیقت سدر خویش»  هر کسی بینا شود بر قدر خویش

سدر قدر معرفت عالی صفت

«چوبی سیاه، سخت و محکم» معرفی کدام واژه است؟   10

سندروس گز آبنوس خدنگ

در کدام گزینه به ترتیب معنی کلمه هاي «آرمان، هیئت و فراق » دیده می شود؟  11

امید، گروه ، هجران عقاید، دسته ، جدایی آرزو، دسته ي عزاداري، آسایش عقیده، انجمن، دوري

واژگانی که درست معنی شده اند، در کدام گزینه آمده است؟   12
(تیمار: حمایت و نگاهداشت)، (ضایع: تلف)، (عمله: کارگر)، (تاالب: مرداب)، (َعَلم: درد)، (ادیب: نویسنده)، (قیّم: سرپرست)، (مرّمت: مردانگی و

جوانمردي)، (خلف صدق: فرزند درست  کار)، (کراي: کرایه)، (کلّه: کاله  خود)، (شندر غاز: پول غیر کاغذي)

علم - ادیب - خلق صدق - قیّم  ضایع - عمله - کلّه - کراي  تیمار - تاالب - قیّم - شندر غاز  تیمار - ضایع - قیّم - کراي  

در ترکیب هاي زیر چند نادرستی امالیی دیده می شود؟   13
«وقاهت و بی حیایی / قنا و توانگري / شایسته و برازنده / حازق و چیره دست / خبث و پلیدي / قلقله زن / ضرورت و الضام / کوس و دهل / نظاره و

تماشا»

چهار  سه  دو پنج

در کدام بیت آرایۀ مراعات نظیر به کار نرفته است؟  14

 مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما  ساقی به نور باده برافروز جام ما     

 خود آید آنکه یاد نیاري ِز نام ما  گو نام ما ِزیاد به عمدا چه می بري

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

 تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی  به آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد     

کدام آثار از حیث نظم و نثر بودن به ترتیب مانند «سمفونی پنجم جنوب، جوامع الحکایات و لوامع الّروایات و اسرار التوحید» است؟  15

بوستان - اخالق محسنی - ارزیابی شتابزده  مثنوي - گلستان - منطق الطیر

سفرنامه - تفسیر سورة یوسف - اتاق آبی  گلستان - من زنده ام - سیاست نامه

در کدام گروه، انتساب نویسندگان آن، همگی درست است؟  16

(«سمفونی پنجم جنوب» : نزار قبّانی) ، («ارزیابی شتاب زده» : نیما یوشیج) («من زنده ام» : مرتضی آوینی) ، («اخالق محسنی»: حسین واعظ کاشفی)

(«سیاست نامه» : خواجه نظام الملک) ، («اسرارالتوحید» : ابوسعید ابوالخیر) («مائده هاي زمینی»: آندره ژید) ، («جوامع الحکایات» : محمد عوفی)

در کدام گزینه به معناي درست واژگان «ردا، لگام، برین» اشاره شده است؟  17

پارچه، افسار، باال باالپوش، افسار، برتر

جامه اي که روي جامه هاي دیگر پوشند، زین اسب، برتر لباس، دهنۀ اسب، زیبا

اجزاي جمله در همۀ گزینه ها به شیوة بالغی است مگر گزینۀ  ..................  18

فرض است فرمان بردن از حکم جلودار  تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید 

شکست داغ دیر یاسین پشت ما را  باید به مژگان ُرفت گرد از طور سینین 
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در کدام گزینه واژة قافیه نقش دستوري متفاوتی با دیگر گزینه ها دارد؟  19

 که تصور کند رهایی را   در فراقت چو مرغ محبوسم 

 ذّره اي این دل هوایی را   آفتابی و بی تو نوري نیست 

 که ببّرند آشنایی را   خوي تیز از براي آن نبود 

 همچو پروانه روشنایی را   شمع رخسارة تو می طلبم

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟   20

 حضر اي پردگیان پرده دري پیدا شد  خبري رفت ز گردون به شبستان ازل

 همان گرد کرده عنان مرا  نبینی در آن دم صنان مرا

 بر آن بارة پیل پیکر نشست  کمندي به فتراك زین بر ببست

 که ُرّحام را جام باده ست جفت  تهمتن برآشفت و با توس گفت

21  ما هو الَخَطأ؟ (عداَوة العاِقِل خیٌر من صداَقِۀ الجاِهِل)

عداوة   مبتدأ   خیر  خبر العاقِل  مضاٌف إلیه ←←←←الجاِهِل   صفۀ  

22  َعّین الَخطأ فی البناء للمجهول:

 َکَتَب الطالُب المقالََۀ.  ُکِتَبْت المقالَُۀ.  َیْحَتِرُم صدیقی الوالدین.  ُیْحَتَرُم الوالدین. 

 َسِمْعُت صوتًا من بعید.  ُسِمَع صوٌت من بعید.  َقَرَأْت الطالبُۀ الدروَس.  ُقِرَأت الدروُس. 

←←

←←

م – َعَلَم): حیح عن صیاغۀ ِاسم الفاعل من (ُیَعلِّ 23  عیِّن الصَّ

ْم – عالم   ْم – عالم   ُمَعلَّ ْم – معلوم   ُمَعلِّ ْم – عالِم   ُمعلِّ  ُمَعلَّ

حیح فی الترجمۀ:   24  َعیَّن الصَّ
لم: ي الجیش دورًا مهمًا فی الحرب و السِّ ُیَؤدِّ

ارتش نقش مهمی در جنگ و صلح ایفا می کند. سپاه نقش مهمی در جنگ و صلح دارد.

ارتش ها نقش مهمی را در هنگام جنگ و صلح ایفا می کردند.  سربازان نقش مهمی را در جنگ و صلح ایفا کردند.

25   عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ: ( با تغییر) 
«سیحصد کّل الّناس ما یغرسون فی الدنیا!». عّین الصحیح فی  المجهول لهذه العبارة :

 سُیحصد الناس کّلهم ما یغرس!   سُیحصد ما ُیغرس فی الدنیا!   سُیحصدوا ما ُیغرسوا من الّناس!   سُیحصد ما ُیغرسون فی الدنیا!  

■■

حیح فی استعماِل الحروِف: 26  انَتِخِب الصَّ

 اِْسَتْغِفر ِمْن َذنبک.  اَْنَزْلناَه َعَلی اْلَحّق.  نََدْمنا َعلی َعَمِلنا.  أنا بِحاَجٍۀ َعَلیها. 

ٍة.» ُجَل إلَی اْألعماَق بِشدَّ 27  َعیِّن الَْکِلَمۀ الّتی ُتکِمُل الِعباَرَة: «َسَحَب .................. الماء الرَّ

 شاَطیُء  نَهُر   َحَرَکُۀ   َتیُّار  

لِم.» تعاِدُل أي مفهوٍم؟ ما فی الَْحرِب َو السِّ الفیُن َدورًا ُمه 28  ِعباَرة: «ُتؤّدي الدَّ

الفین.  ْلَم.  َتَبدُأ اْلحروُب بَِسبِب الدَّ الفیُن ال ُتِحبَّ اْلَحرَب بل ُتحّب السِّ  اَلدَّ

لَم.  الفیِن دورِّ فی اْلَحرب، بل لَها َدوٌر فی السِّ لم.  لَیَس لِلدَّ الفیُن ُتساِعُد اإلنساَن فی الَحْرِب و فی السِّ  اَلدَّ

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

مِع  َتیُّار    َذکی   حادٌّ   ثقیُل السَّ

30  َعیِّن الصحیح فی الترجمۀ: 
ِنُه َهَجَرنی َو ْابَتَعَد. ْشُت َعْنُه فی ُکلِّ َمکاٍن و لکَّ َقْد َفتَّ

همه جا به دنبالش گشت ولی ترکش کرد و دور شد.  هر جایی را به دنبال او گشتم ولی او مرا ترك کرد و دور شد. 

همه جا به دنبال او گشتم ولی او مرا ترك کرد و دور شد.  هرجایی را به دنبال او گشتم ولی مرا ترك کرد و از من دور شد. 
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31  فی العبارة: «کاِتُم الِْعلم، َیْلَعُنُۀ ُکلُّ شیٍءِ َحتَّی الحوُت فی الَبحر.»  
»؟   ما َهَو المحل اإلعرابی لُِکلِّ من «کاِتم» و «ُکلُّ

ُمبتدا - مفعول  ُمبتدأ - فاعل  فاعل - خبر  فاعل - مضاف الیه 

عّین الخطأ فی المترادف و المتضاّد:  32

ینبوع   عین   ضیاء   الّنور   نُفایۀ   ُزبالۀ   =≠==جاِهز   حاِضر  

33  عّین عبارة جاءت فیها الحروف الجاّرة أکثر:  

 إزداَدت الخرافات فی أدیان الناس علی مّر العصور و لکّن اهللا تبارك و تعالی لم یترك الناس علی هذه الحالۀ.  

 فقد أشاَر فی کتابه الکریم بهذا الموضوع و لذلک أرَسَل إلیهم األنبیاء لُیَبیِّنوا الصراط المستقیم و الدین الحّق.  

 إذا کان لک فکٌر قادٌر َتستطیُع به أن َتفَهم ما َتَقرُأ، فالّتجارب الُتغنینا عن الکتب.  

 هو محاولٌۀ قبیحٌۀ لکشف أسرار الناس لفضحهم و هو من کبائر الذنوب فی مکتبنا و من األخالق السیِّئۀ.  

34  عیِّن حرف «علی» یختلف فی المعنی:

 «و عباد الّرحمن یمشون علی األرض هونًا»   الثلج ینزل علی الجبال.  

 الحقیبُۀ علی المنضذِة الخشبّیۀ.   الّدهر یومان، یوم لک و یوم علیک.  

عیِّن األنسب للجواب عن الّترجمۀ:    35
ا رأس الّساعۀ الّتاسعۀ و الّنصف ِالی المتحف لمشاهدة اآلثار الّتاریخّیۀ!»: غري أن نذهب غد رت مع أختی الصُّ « قرُّ

با خواهر کوچکم قرار گذاشتیم فردا سر ساعت نه و نیم براي بازدید از آثار باستانی به موزه برویم!

من با خواهر کوچکترم قرار گذاشتم؛ سر ساعت نه و نیم فردا به دیدار آثار باستانی موزه ها برویم!

من و خواهرم صغري قرار گذاشتیم رأس ساعت نه و نیم فردا به مشاهدة آثار تاریخی موزه ها برویم!

با خواهر کوچکترم قرار گذاشتم که فردا رأس ساعت نه و نیم براي مشاهدة آثار تاریخی به موزه برویم!

کان عدد جیش ذي القرنین ضعفی عدد جیش یأجوج و مأجوج فعزموا أن َیْنُهَبوُهم:  36

نفرات ارتش ذوالقرنین دو برابر نفرات ارتش یأجوج و مأجوج بود، پس با تصمیم گیري آن ها را غارت کرده بودند.  

تعداد سپاه ذوالقرنین برابر تعداد سپاه یأجوج و مأجوج بود، پس تصمیم گرفته بودند آن ها را غارت کنند.

تعداد ارتش ذوالقرنین دو برابر تعداد ارتش یأجوج و مأجوج بود، پس تصمیم گرفتند آن ها را غارت کنند.

نفرات سپاه ذوالقرنین برابر نفرات سپاه یأجوج و مأجوج بود، پس تصمیم گرفتند آن ها را غارت کنند.

عّین ما فیه (اسم المفعول) من االفعال المجّردة:  37

اّن القرآن یأمر المسلمیَن أّال َیسّبوا معبودات المشرکین و الُکّفار.   ُتغَسل المالبس الریاضۀ قبل بدایۀ المسابقات.  

َنٍۀ و أنّها ُتغنی کالطیور.   تستطیع الدالفین أْن تتکّلم باستخدام اصوات معیَّ الدلفین حیواٌن ذکیُّ یُحّب مساعدة االنسان! ألیس کذلَک؟  

عّیّن الخطأ فی المحّل اإلعرابّی:  38

َسَمک الِقرش َیَري أسنان فریسته حین َیبَلُعها! (خبر)  َتنمو طوَل حیاة َسَمک القرش أسنان فی فمه! (مفعول)  

فی البدایۀ َتسُقط أسنان سمک القرش!  (فاعل)  َتنمو فی البدایۀ أسنان صغیرة لسمک القرش! (صفۀ)  

عّین جملۀ یختلف نوعها عن الباقی:  39

بعد دقائق َسِمعنا تلک األصوات العجیبۀ!   العمل بالقوانین واجب علی الجمیع الّناس!   نحن نَفَرح برؤیۀ غصون نضرة لألشجار!   عالُم الّطبیعۀ قائم علی العمل!  

عّین الفعَل الّذي ُحِذف فیه الفاعُل:  40

عفاء فی القریِۀ.   جال ُیساِعدوَن الضَّ الرُّ ب فی حفلِۀ المدرسِۀ.   ُأکِرَم هؤالِء الطالُّ

ِإذا ُتْمِطُر کثیراً ُتْصِبُح األرُض مفروشًۀ باَألزهاِر.  ُم َهِدّیۀ جمیلًۀ لِمعّلمتی الکریمۀ هذا الیوَم.   ُأَقدِّ

چه چیزي افسردگی ، ترس و یأس را در انسان از بین می برد؟  41

فعالیت اجتماعی استدالل عقلی محبت الهی قدرت قلبی
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شعر موالنا «در طلب کوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمه ي نانی، نانی» دربارة موضوع .................. می باشد که روایتی در این باره از ..................  42
است که می فرماید :« ارزش هر انسانی به اندازه چیزي که .................. »

میزان شناخت خویشتن خویش -  پیامبر(ص) - شناخت دارد.  میزان شناخت خویشتن خویش - امام علی(ع) - شناخت دارد. 

معیار ارزش واقعی انسان -  پیامبر (ص) – دوست دارد. معیار ارزش واقعی انسان - امام علی(ع) – دوست دارد.

43  .................. که بیانگر زیبایی هاي درونی او است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است و همین نعمت پشتوانۀ مهمی براي .................. است.

مقبولیت و آراستگی مرد – گرمی بخشیدن به کانون خانواده احساسات لطیف زن – براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده

حیا و عفاف مرد – براي ازدواج زن و مرد و تحکیم خانواده مقبولیت و آراستگی زن – گرمی بخشیدن به کانون خانواده

تمام کوشش هاي انسان، در کشف استعداد هاي خویش و شکوفا کردن آن استعداد ها و به منّصه ظهور نشاندن آن که به تثبیت جایگاه مناسب وي  44
بینجامد، پاسخی است بر نیاز به .................. که این نیاز در دورة .................. نمود بیشتري دارد. (با تغییر)

عزت - جوانی و نوجوانی  مقبولیت - میان سالی و کهن سالی عزت - میان سالی و کهن سالی مقبولیت - جوانی و نوجوانی 

45  اگر روزه دار پیش از ظهر مسافرت کند و بیش از چهار فرسخ سفر نماید و مجموعۀ رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ باشد، حکم روزه اش
چیست؟ (با تغییر)

نباید روزه بگیرد.  باید روزة خود را ادامه دهد.  صحیح است، گناه دارد.  صحیح است، کفاره دارد. 

8

خداوند در قرآن کریم می فرماید که: نماز انسان را از چه چیزي باز می دارد و فلسفه اي که خداوند براي نماز و روزه بیان کرده است، چیست؟  46

نفوذ شیطان در انسان ـ تقوا ـ تقوا نفوذ شیطان در انسان ـ یاد خدا ـ تقوا کار زشت و ناپسند ـ یاد خدا ـ یاد خدا کار زشت و ناپسند ـ یاد خدا ـ تقوا   

قرآن کریم تندروي در چه چیزي را تبّرج می نامد و آن را چگونه معرفی می کند و نتیجه اش چیست؟  47

آراستگی ـ خودخواهانه ـ دور شدن از خدا آراستگی ـ جاهالنه ـ دور شدن از خدا

عفاف ـ خودخواهانه ـ خودنمایی عفاف ـ جاهالنه ـ خودنمایی   

 48
وجوب " کفارة جمع " چه موقع حاصل می شود؟

وقتی کسی که غسل بر او واجب است، عمداً تا اذان صبح غسل نکند و نتواند روزه بگیرد.

هنگامی که فرد، به علّت عذر، نتواند روزه بگیرد و تا رمضان آینده هم عمداً قضاي روزه را نگیرد.

موقعی که کسی روزة ماه رمضان را نه به خاطر عذر یا بیماري، بلکه عمداً نگیرد.

وقتی فردي به چیز حرامی مانند نسبت دروغ دادن به خدا، روزة خود را باطل کند.

قرآن کریم زیاده روي در آراستگی و توّجه بیش از حد به آن را چه می نامد و چرا آن را مذموم می شمارد؟  49

تجّمل- باعث تضعیف و گسسِت رشته هاي عفاف در انسان می شود.

تجّمل- باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارند.

تبّرج- باعث تضعیف و گسسِت رشته هاي عفاف در انسان می شود.

تبّرج- باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.

تقویت و استحکام رشته هاي عفاف در روح انسان چه تاثیري در پوشش او می گذارد و چرا امام صادق علیه السالم از پوشیدن لباس نازك و بدن نما  50
نهی می کردند؟

باوقارترشدن آراستگی و پوشش- زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین است.

باوقارترشدن آراستگی و پوشش- زیرا چنین لباسی نشانۀ تجّمل گرایی افراطی است.

بی توجهی به وضع ظاهري براي از دست ندادن عفاف- زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین است.

بی توجهی به وضع ظاهري براي از دست ندادن عفاف- زیرا چنین لباسی نشانۀ تجّمل گرایی افراطی است.

5

ریاضی _ 10510

ام اس بوك



ابیات موالنا با کدام حدیث ارتباط مفهومی دارد؟   51
تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمۀ نانی، نانی 

این نکته رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز که در جستن آنی، آنی

«خداوند بندة گناهکار توبه کننده را دوست دارد.» «قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.»

«خداوند کسی که جوانی اش را در اطاعت او بگذارد، دوست دارد.» «ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می دارد.»

ضعیف شدن عفاف در روح انسان چه نتیجه اي دارد و پوشیدن لباس نازك و بدن نما نشانۀ چیست؟  52

تغییر در آراستگی و حرکت به سوي خودنمایی _انجام گناه و جنگ با خدا تغییر در آراستگی و حرکت به سوي خودنمایی _ سستی و ضعف دین

جلوه گر شدن روح و حرکت به سوي شخصیت متفاوت_انجام گناه و جنگ با خدا جلوه گر شدن روح و حرکت به سوي شخصیت متفاوت_ سستی و ضعف دین

اقدام عملی پیامبر گرامی اسالم (ص) هنگامی که کسی قصد مالقات با ایشان را داشت و درب  خانه آن حضرت را می زد، به ترتیب چه بود؟  53

نگاه در آئینه - شانه زدن موي سر - مرتب کردن لباس خود  نگاه در آئینه - مرتب کردن لباس خود - شانه زدن موي سر

نگاه در آئینه - مرتب کردن لباس خود - شانه زدن موي سر، معطر کردن خود  نگاه در آئینه - شانه زدن موي سر، معطر کردن خود - مرتب کردن لباس خود 

با تدبیر در حدیث نبوي «هرکس غیبت مسلمانی را کند» به سؤاالت زیر پاسخ دهید:   54
- این سخن پیامبر خطاب به چه کسی بیان شده است؟ 

- براي غیبت کننده چه مجازاتی در نظر گرفته می شود؟ 
- شرط برطرف شدن مجازات چیست؟

ابوذر - نمازش از سوي خدا پذیرفته نمی شود - پس از اتمام  روز  ابوذر - تا  روز نماز و روزه اش قبول نمی شود - فرد غیبت شونده او را ببخشد. 

جابر - نمازش از سوي خدا پذیرفته نمی شود - پس از اتمام  روز جابر - تا  روز نماز و روزه اش قبول نمی شود - فرد غیبت شونده او را ببخشد.

4040

4040

مخاطب عبارت قرآنی «کتب علیکم الصیام» چه گروهی هستند؟ ثمرة تحقق این عمل چیست؟  55

مؤمنین - لعلکم تتقون همه ادیان - لعلکم تتقون 

مؤمنین - تنهی عن الفحشاء و المنکر همه ادیان - تنهی عن الفحشاء و المنکر 

انسان خودنگهدار معرف چه کسی است؟ این افراد چگونه بر توانمندي خود می افزایند؟ این عامل آن ها را در برابر چه چیز محافظت می کند؟  56

انسان با تقوا - با تسلط بر خود - گناه و آلودگی  انسان با تقوا - با عبادت و بندگی - نفس اماره 

انسان با نماز - با تسلط برخود - گناه و آلودگی  انسان با نماز - با عبادت و بندگی - نفس اماره 

حکم فقهی هر یک از موارد زیر چیست؟   57
- خون حیوانی که خون جهنده دارد. 

- مردار حیوانی که خون جهنده ندارد. 
- زنده و مردة خوك

پاك - نجس - پاك  پاك - پاك - نجس  نجس - پاك - نجس  نجس - نجس - پاك 

یکی از نشانه هاي تبري کدام است؟ و کدام بخش از عبارت ال اله اال اهللا مؤید آن است؟ واکنش دوستدار خداوند نسبت به زشتی و ستم در جامعه  58
چیست؟

دوستی با مردم فلسطین - اال اهللا - سکوت و همدلی دوستی با مردم فلسطین - ال اله - جهاد و مبارزه 

محرومیت زدایی از مردم فلسطین - اال اهللا - سکوت و همدلی محرومیت زدایی از مردم فلسطین - ال اله - جهاد و مبارزه 

نیاز به مقبولیت در کدام دوران نمود بیشتري دارد و پاسخگویی صحیح به این نیاز چه نتیجه اي در پی دارد؟  59

نوجوانی و جوانی ــ تحسین دیگران و خلق آثار گوناگون هنري همراه با تبرج  تشکیل خانواده ــ تحسین دیگران و خلق آثار گوناگون هنري همراه با تبرج 

نوجوانی و جوانی ــ کشف و شکوفایی استعدادها و توانایی ها و عرضۀ آن به جامعه تشکیل خانواده ــ کشف و شکوفایی استعدادها و توانایی ها و عرضۀ آن به جامعه 

اگر فردي در ماه مبارك رمضان تنها براي سالمت جسم روزه بگیرد، حکم روزة آن فرد، کدام است؟  60

باطل است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.   باطل است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد.  

بالاشکال است، چون حسن فعلی ندارد، اما حسن فاعلی دارد.   بالاشکال است، چون حسن فعلی دارد، اما حسن فاعلی ندارد. 
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61  Choose the phrase with the wrong spelling.

hear a noise invent new things take medicine feel enerjetic

62  Mary and Ann  .................. tennis at the moment.

are playing were playing play played

63  I don’t need any help. I can take care of  ..................

yourself yourselves myself ourselves

64  I think she’ll never fly in a / an  .................. again after the terrible accident.

automobile  train boat airplane

65  Edison was famous for doing  .................. experiments to find answers to problems.

few useless thousands of emotional

66  Which sentence is different in intonation?

Who broke the window? Ali was playing in the yard.

It was Reza who called not Ahmad. Jim’s car is over there.

67  Last year, Mary .................. type quickly. She took a typing class and now she .................. type very
quickly!

could / can can / could couldn’t / can could / can’t

68  .................. our visit to Japan, we saw a lot of interesting places.

While During  Through Next to

69  People mustn’t use cell phones .................. airplanes.

at over  on by

70  The telephone and the doorbell rang .................. the same time.

by at with  in

71  People were sitting .................. in the long line waiting for the .................. doctor to arrive.

patient / famous  patiently / famously patiently / famous patient / famously

72  Choose the odd word out.

hospital spring airport station

73  We met a lot of people while we .................. in Norway.

live living lived were living

74  Was your little brother  .................. the experiment himself at home?!

do does did doing

75  Don’t worry. My mother is a  .................. driver. She always drives  .................. .

well / carefully good / carefully better / careful good / careful

76  My little daughter started .................. up and down with rage when she heard she couldn't go.

working  jumping attending solving

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

ancient  difficult suitable  cultural
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78  He set up a photographic studio in London and his pictures were .................. in magazines and
books.

translated invented published collected

79  While the boy was playing the game, his mother .................. dinner.

was cooking cooked cooks is going to cook

80  They marked the end of the war by strewing flowers over the .................. of 18000 soldiers.

pains graves plans skill

A
B

CD

E

Dʹ

Aʹ
Bʹ

CʹF

در مکعب شکل مقابل نقطه  وسط  و نقطه  وسط  است. چهارضلعی  کدام است؟  81

مربع مستطیل

ذوزنقه لوزي

EBCFA′D′DE FB′

حاصل عبارت  کدام است؟  82
a ÷a a√3

− −−−
√ a3−−√4

a√

a5
−−

√12
a13
−−−

√5
1

a5−−√12a12
−−−

√5

اگر  باشد، آنگاه  کدام است؟  83

-

− = 4
1

x + 1
1
x

x

22
1
2

−
1
2

کدام عدد زیر گنگ است؟  84

10240٫1
27

1
31000٫51000٫1

حاصل  کدام است؟  85( −27
−−

√6 6 +
3
4

− −−−−

√ )2

3
4

3√

2
3 3√

4
3
2

حاصل   کدام است؟  86+
a − 8
− a − 6a2

a − 2
a − 3

a − 4
a − 3

a − 2
a − 3

a + 3
a + 2

a + 4
a + 2

اگر   باشد، عدد  کدام است؟  87× = 6
a − axx2

4x
3x + 6
+ x − 2x2

a

8643

3

S

7-

معادله ي خط تقارن سهمی روبرو کدام است؟  88

x = −2x = 3

x = −5x =
3
7

رأس سهمی به معادله ي  بر روي خط به معادله ي  قرار دارد. این سهمی از کدام نقطه می گذرد؟  89y = − + ax + 5x2x = 2

(−1, 4)(−1, 5)(1, 8)(1, 9)
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اگر عبارت    به ازاي هر مقدار  منفی باشد،  به کدام مجموعه تعلق دارد؟  90

 

(a − 1)x + 1xa

{a : 1 < a < 5}{a : a < 1}∅R

مجموعه ي همه ي مقادیر  که با ازاي آنها عبارت    صفر یا منفی شود، کدام است؟  91x( + x + 2)( − 4)x2 2√ x2

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

مجموعه ي همه ي مقادیر  که که به ازاي آنها عبارت    مثبت شود، کدام است؟  92

  یا    یا     یا   

  یا     یا   

x
− 4x2

− 1x2

x > 2x < −2−1 < x < 1x > 2x < −2

x > 1x < −2x > 1x < −1

جواب هاي کدام معادله به صورت  است؟  93
2 ± 3√

2

+ 2x − = 0x2 1
4

− 2x + = 0x2 1
4

2 − 2x + 1 = 0x24 − 2x + 1 = 0x2

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  942 − 2x − 3 ≥ 1x2

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

در معادله ي  تفاضل معکوس جواب از خود جواب کدام است؟  95− = 2x
x2

x − 4
2x + 8
x − 4

5
4

3
2

7
4

5
2

به ازاي کدام مقدار  معادله ي درجه دوم    داراي دو ریشه ي حقیقی متمایز است؟  96

  یا     یا   

a2 + ax + a − = 0x
2 3

2
a > 6a < 2a > 4a < 31 < a < 63 < a < 4

مجموعه جواب نامعادله ي    کدام است؟  97> 2x
x − 1
x + 1

x < −1x > −1−1 < x < 1−2 < x < −1

مجموع همۀ مقادیر  که به ازاي آن ها معادلۀ  ریشۀ مضاعف دارد، کدام است؟  98a(a − 1) + (a − 8)x + a + 7 = 0x
2

4
1
3

−
40
3

21

اگر  باشد، مقدار  کدام است؟  99x =
− 15√

2
+ x + 1x2

5
2

23
7
2

( اگر  باشد،  کدام است؟ (  100

صفر 

1 − + = a + b
1

1 + 3√

1
1 − 3√

3√a + ba, b ∈ Z

−112

حاصل  کدام است؟  101÷
+ 2ab + −a2 b2 c2

+ 2ac − +a2 b2 c2

a + b − c

a − b + c

1−1a + b + c

a − b − c

a − b − c

a + b + c

اگر  باشد، حاصل عبارت  کدام است؟  102− = 5x−−√
1
x−−√

x −x−−√
1

x x−−√

10024584140

9
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حاصل عبارت  به ازاي  و  کدام  103

است؟

(a − b + (a + b + 3(a + b)(a − b + 3(a − b)(a + b)3 )3 )2 )2a =
2√2

2
b = + 52√3

2√3828 + 2√3

x( (f

O A

B

 

نمودار سهمی  به صورت زیر داده شده است، اگر  باشد، مقدار  کدام است؟(   مبدا  104
مختصات است.)

f(x) = − 12x + m + 8x2|AB| = 2|OA|mO

86

1812

اگر  باشد، آنگاه کدام گزینه، همواره درست است؟  105>a25 a37

−1 < a < 0>a3 a60 < a < 1> aa4

عالمت عبارت  در بازة  مثبت است. حاصل  کدام است؟  106p(x) =
ax + 12
3x + b

(−1, 6)a − b

−6−2−1−5

کدام گزینه صحیح است؟   107

اگر  زوج باشد، رابطۀ  به ازاي هر دو عدد حقیقی  و  برقرار است.  

، رابطۀ  برقرار است.   به ازاي هر عدد حقیقی 

اگر  فرد باشد، رابطۀ  به ازاي هر دو عدد حقیقی  و  برقرار است.  

اگر  زوج باشد، رابطۀ  به ازاي هر دو عدد حقیقی  و  برقرار است.  

(n ∈ N)

n=ab
−−

√n a√n b√nab

a= −−a−−−√n a√n

n=ab
−−

√n a√n b√nab

n=
a

b

−−
√n

a√n

b√n
ab

تساوي  براي مقادیر منفی  با چه شرطی برقرار است؟  108

 فرد باشد.  فرد باشد. 

حداقل یکی از مقادیر  و  فرد باشند.    و  هر دو فرد باشند.  

=a√n
−−−

√m a√mna

mn

mnmn

تساوي  در کدام یک از حاالت زیر صحیح است؟  109=
ac4

b2

− −−−

√ −c2

b
a√

b < 0, a ≥ 0b > 0, a ≥ 0b ≥ 0, a ≥ 0ab ≥ 0

مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  با مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  برابر است. مقدار  کدام  110

است؟

| − 1| < 4
x + 1

3
A ≤ −3x + 2 ≤ BA + B

−8−681232

اگر  یک جواب معادلۀ  باشد، مجموع دو عددي که ممکن است جواب دیگر معادله باشند، کدام  111
است؟

x = 2(m − 1) + x − 12 = 0x2 m2

−
7
6

−
7

12
−

17
5

−
24
5

مجموعه جواب نامعادلۀ  کدام است؟  112≥ 0
− 9xx3

− + 2x − 5x2

[−3, 0] ∪ [3, +∞)(−∞, 0][0, +∞)(−∞, −3] ∪ [0, 3]

چند عدد صحیح در مجموعه جواب هاي نامعادلۀ  قرار دارند؟  113| − 3| ≤ 2
2x + 1

4
681012

10
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در فشار ثابت، دماي مقدار معینی گاز کامل را از صفر درجه ي سلسیوس به  درجه ي سلسیوس می رسانیم. حجم گاز در این فرآیند چند  114
برابر می شود؟

273

23
2
3

3
2

حجم اولیه ي گاز کاملی در دماي  برابر  لیتر است. اگر درفشار ثابت  پاسکال ، دماي آن را به  برسانیم. کاري که  115
گاز روي محیط انجام می دهد، چند ژول است؟
C27∘21٫5 × 105

C127∘

1
200

3
100300

دماي گاز کاملی  درجه ي سلسیوس است. اگر دماي آن را در فشار ثابت به  درجه ي سلسیوس برسانیم، حجم آن چند درصد افزایش  116
می یابد؟

2787

35302520

حجم گاز کاملی  سانتی متر مکعب و دماي آن  درجه ي سانتی گراد است. دماي این گاز را در فشار ثابت چند درجه ي سانتی گراد کاهش  117

دهیم تا حجم آن  سانتی متر مکعب تغییر کند؟

12027

18

36384245

 

گاز کامل تک اتمی چرخه اي مطابق شکل را طی می کند. در این چرخه محیط چه مقدار کار روي گاز انجام داده است؟  118

+200 J

+100 J

−100 J

−200 J

نمودار  براي گاز کاملی در یک چرخه مطابق شکل است، در یک چرخه چند مرتبه حجم گاز به بیش ترین مقدار خود می رسد؟  119

 مرتبه مرتبه

 مرتبه مرتبه

P − T

23

14

مقداري گاز کامل در دماي  قرار دارد. اگر دماي گاز را به  برسانیم و هم زمان حجم آن را هم دو برابر کنیم، فشار گاز چند برابر  120
می شود؟

127∘
C27∘

3
4

3
8

2
3

1
4

A B

در شکل روبه رو، ظرف   به حجم  لیتر حاوي گاز اکسیژن با دماي  و فشار  اتمسفر است و ظرف  به حجم  لیتر، کامًال خالی  121

است. اگر شیر رابط را باز کنیم و دماي گاز در ظرف ها به  درجه سلسیوس برسد،  فشار گاز چند اتمسفر می  شود؟

A2C47∘4B5

7

0٫751٫25

12

V1 V13
V0

P نمودار  ي گاز کاملی مطابق شکل زیر است. در این فرایند، دماي مطلق گاز چند برابر شده است؟  122P − V

1٫53

69

11
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در  لیتر گاز کامل  اتمی که دماي آن  درجه ي سلسیوس و فشار آن  اتمسفر است، چه تعداد مولکول گاز وجود دارد؟   123

(  ،عدد آووگادرو =   )

152−238

R = 8
J

mol ⋅ K
1atm = Pa , 6 ×105 1023

3٫6 × 10223٫6 × 10243٫9 × 10233٫9 × 1025

مقداري گاز کامل تک اتمی در یک فرایند هم فشار، گرماي  را می گیرد و انرژي درونی آن به اندازة  تغییر می کند. کدام گزینه درست  124
است؟

QΔU

Q = ΔUQ = −ΔUQ = ΔU
3
5

Q = ΔU
5
3

P
P

P

4V V
V

3 A

B

) صحیح است؟ ) و گرمایی که گاز دریافت می کند ( کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد کاري که محیط روي گاز انجام می دهد (  125WQ

Q > 0,W > 0

Q < 0,W > 0

Q > 0,W < 0

Q < 0,W < 0

P

1

V

3

820

Pa) )

L) )

دو مول گاز کامل تک اتمی چرخه اي مطابق شکل طی می کند. گاز در کل چرخه ..................  126

 ژول گرما از دست داده است.

 ژول گرما گرفته است.

 ژول گرما از دست داده است.

  ژول گرما گرفته است.

600

600

1200

1200

یک موتور درون سوز در هر چرخه  ژول گرما از سوزاندن سوخت دریافت می کند و  ژول کار تحویل می دهد. موتور در هر ثانیه   127

 چرخه را می پیماید. بازده این موتور و توان آن کدام است؟

  ،   ،   ،   ، 

80002000

40

%4080kW%2550kW%2580kW%4050kW

کدام نمودار فشار برحسب دماي مطلق را براي یک گاز وقتی که حجم و مقدار گاز ثابت باشد را نشان می دهد؟  128

 

P

T

 

T

P

 

T

P

 

T

P

حبابی از عمق  متري عمق دریاچه اي به سطح آب می رسد. با فرض این که دما ثابت باشد، قطر حباب در سطح آب چند برابر قطر حباب در  129

( عمق  متري آب است؟( ، 

70

70= 1g/cρآب m3= PaP∘ 105

7√36√329√3

حجم گاز کاملی در دماي  و فشار  سانتی متر جیوه برابر  است. دماي گاز را  افزایش می دهیم. فشار گاز برابر  سانتی متر  130

جیوه و حجم آن برابر  می شود. نسبت  کدام است؟

C12∘75V1C95
∘

80

V2
V2

V1

5
8

8
5

4
5

5
4

در یک مخزن در بسته مقداري گاز کامل هلیوم در دماي  داریم. غلظت گاز موجود در این ظرف  مولکول بر لیتر است. فشار گاز  131

درون مخزن چند پاسکال است؟  

C27
∘

1024

( = 6 × , R = 8)NA 1023

4 × 1054 × 1062 × 1052 × 106

12
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کدام جملۀ زیر نادرست است؟  132

در رسانش گرمایی فلزات، فقط ارتعاش اتم ها گرما را منتقل می کند.

روش همرفت در انتقال گرما، بر اثر کاهش چگالی شاره در اثر افزایش دما صورت می گیرد.

انتقال گرما از مرکز خورشید به سطح آن از طریق همرفت صورت می گیرد.

کلم اسکانک می تواند دمایش را باالتر از دماي محیط ببرد. 

مخزنی به حجم  لیتر حاوي مقدار معینی گاز اکسیژن در فشار  و دماي  است. جرم گاز موجود در مخزن چند گرم  133

است؟ (  و  و اکسیژن را گاز کامل در نظر بگیرید.)

124 × Pa105
C27∘

R = 8
J

mol ⋅ K
= 32MO2

g

mol

64000323200064

در نافلزات گرما از طریق ..................  و در فلزات از طریق ..................  انتقال می  یابد.  134

ارتعاش اتم ها و الکترون هاي آزاد- فقط ارتعاش اتم ها فقط ارتعاش اتم ها- الکترون هاي آزاد و ارتعاش اتم ها

فقط ارتعاش اتم ها- فقط الکترون هاي آزاد  فقط الکترون هاي آزاد- الکترون هاي آزاد و ارتعاش اتم ها

کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟  135

در فرایندهاي تغییر حالت که دما ثابت است، انرژي درونی ماده تغییر می کند.

با افزایش فشار وارد بر سطح آب، بزرگی اختالف دماي نقطۀ جوش و نقطۀ ذوب آب افزایش می یابد.

با داشتن دما و ظرفیت گرمایی یک جسم می توان نوع ماده سازندة جسم را مشخص نمود. 

در حجم ثابت گرماي ویژة مولی تقریبًا براي بیشتر فلزات یکسان است. 

در یک فرآیند بی درو، هنگامی که دماي مقداري گاز آرمانی از به  افزایش یابد، کار انجام شده توسط گاز است. هنگامی که دماي  136

همان مقدار گاز از به  افزایش یابد، کار انجام شده توسط گاز چگونه  است؟ 

کمتر از  برابر 

بسته به مقدار  هر  گزینه  و  و  می توانند درست باشد بیشتر از 

T2TW

2T3T

WW

WT3123

فشار مقدار معینی گاز کامل  درصد افزایش و دماي مطلق آن  درصد کاهش می یابد چگالی این گاز چند درصد و چگونه تغییر کرده  137
است؟

 درصد کاهش پیدا کرده است  درصد کاهش پیدا کرده است  درصد افزایش پیدا کرده است  درصد افزایش پیدا کرده است 

4030

335050100

 

P

T

A

B

اگر در فرآیند    شکل زیر  باشد، کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند صحیح باشد؟  138AB| | = 30JWAB

= −30JQAB

= 20JQAB

= −40JQAB

= 30JQAB

قابلیت حل شدن گاز معموًال بر اثر:  139

افزایش فشار و افزایش دما، افزایش می یابد. افزایش فشار و کاهش دما، افزایش می یابد.

کاهش فشار و افزایش دما، افزایش می یابد. کاهش فشار و کاهش دما، افزایش می یابد.

اوزون گازي است با مولکول هاي .................. اتمی که بیش تر در الیه هاي .................. هواکره، مانند یک پوشش نازك کرة زمین را احاطه کرده  140
است. مقدار اوزون در هواکره .................. است.

دو – پایینی – زیاد سه – پایینی – ناچیز دو – باالیی – زیاد سه – باالیی – ناچیز

(II)1412000٫1   میلی لیتر محلول  موالر سدیم هیدروکسید با آهن  سولفات چند گرم رسوب تولید می کند؟   

(H = 1 , O = 16 , Fe = 56 : g ⋅ mo )l
−1

0٫60٫91٫21٫8
13
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غشاي نیمه تراوا امکان عبور .................. به ذراتی را می دهد که حجم .................. دارند.  142

انتخابی - بیش تري انتخابی - کم تري کامل - بیش تري   کامل - کم تري

در ارتباط با انحالل اکسیژن در آب چند عبارت زیر نادرست است؟   143
آ) با افزایش دما انحالل پذیري اکسیژن به صورت خطی در آب کاهش می یابد. 

ب) با افزایش مقدار نمک در آب، انحالل پذیري گاز اکسیژن کاهش می یابد. 
پ) در هر دمایی انحالل پذیري گاز اکسیژن در آب دریا بیش تر از آب آشامیدنی است. 

ت) جاذبه یون – دوقطبی ایجاد شده بین یون هاي نمک و آب دریا قوي تر از جاذبه ي بین مولکول هاي اکسیژن و آب دریا است. 
ث) در هواي گرم، ماهی ها به سطح آب می آیند چون میزان اکسیژن حل شده در آب کم است.

1234

ترکیب  .................. بر خالف ترکیب  .................. حالت فیزیکی  .................. داشته و داراي نقطه ي جوش  .................. است.  144

−  گاز – پایین تري   مایع – باالتري   گاز – پایین تري   گاز – باالتري − CI2 l2− − BI2 r2−C −l2 F2−B − Sr2 H2

دمای جوش

100

100 X

0جرم مولی

نمودار مقابل تغییرات دماي جوش ترکیب هاي هیدروژن دار عناصر گروه شانزدهم  را نسبت به جرم  145

مولی نشان می دهد،  کدام ترکیب زیر می تواند باشد؟

( Te , Se , S , O)H2 H2 H2 H2

X

O = 18H2

S = 34H2

Se = 81H2

Te = 129H2

کدام عامل در اتصال مولکول هاي یک ماده به هم در حالت جامد یا مایع آن دخالت ندارد؟  146

نیروي جاذبه ي واندروالسی نیروي جاذبه ي دوقطبی – دوقطبی پیوند اشتراکی پیوند هیدروژنی

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   147
الف) شکل روبرو، مربوط به مولکول هاي ناقطبی است. 

ب) در مولکول کربن دي اکسید، قدرت نیروي بین مولکولی در حالت مایع بیش تر از سایر حالت هاي
فیزیکی است. 

پ) با افزایش میزان قطبیت مولکول ها، گشتاور دوقطبی نیز افزایش می یابد. 
ت) در ساختار آب مایع، همانند یخ، مولکول هاي آب در جاهایی به نسبت ثابت قرار دارند.

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   148
الف) به برهم کنش هاي میان مولکول هاي سازنده ي یک ماده، نیروهاي بین مولکولی می گویند. 

ب) گشتاور دوقطبی ویژه ي مولکول هاي دوقطبی است که اثر و میزان چرخانندگی مولکول را نشان می دهد. 

پ) میان مولکول هاي  در حالت مایع پیوند هیدروژنی وجود دارد و این نیرو به اندازه اي قوي است که مولکول هاي این ماده در حالت بخار به
صورت دو تایی، سه تایی و گاهی چندتایی با پیوند هیدروژنی به هم متصل اند. 

ت) به جز پیوندهاي هیدروژنی، به نیروهاي جاذبه بین مولکولی، نیروهاي وان دروالسی می گویند.

HF

1234

14
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50ml100ml

((1 ((2

کدام گزینه در مقایسه ي دو شکل زیر که در آن یک نوع حل شونده در آب حل شده، به درستی بیان شده است؟   149

(هر ذره ي حل شده در شکل را معادل  مول در نظر بگیرید.)

غلظت موالر دو محلول برابر است.

چگالی هر دو محلول برابر است.

) می باشد. ) دو برابر ظرف ( غلظت موالر در ظرف (

) می باشد. (چگالی محلول را بیش تر از حالل خالص در نظر بگیرید.) ) بیش تر از محلول ( درصد جرمی ذرات حل شده در محلول (

0٫01

12

21

CI Ag+

NO3 Na+

_

_

باتوجه به شکل زیر چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  الف) واکنش موازنه شده به صورت   150

 است. 

ب) رسوب حاصل از واکنش فوق برخالف رسوب هاي  و  سفید رنگ است. 

پ) رسوب حاصل از واکنش شناسایی یون  همانند رسوب واکنش فوق، نسبت آنیون به کاتیون یکسانی دارند. 

، مجموع ضرایب مواد در معادلۀ موازنه شده   برابر مجموع ضرایب مواد در واکنش ت) در واکنش شناسایی یون 
فوق است.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

AgN (aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaN (aq)O3 O3

 BaSO4 C (Pa3 O4)2

 Ba2+

 Ca2+3

1243

+
+
+
+

_
_
_
_

_ +

+
+
+
+

_
_
_
_

_ +

الفب

باتوجه به شکل زیر کدام گزینه درست است؟  151

شکل الف و ب به ترتیب متعلق به  و  می باشند.

مولکول هاي  در میدان الکتریکی به گونه اي جهت گیري می کنند که اتم هاي  به سمت قطب مثبت قرار گیرند. 

مولکول  داراي پیوندهاي کوواالنسی ناقطبی است. 

نقطۀ جوش  از  کمتر است و در شرایط یکسان، آسان تر به مایع تبدیل می شود.

CO2OH2

CO2O

CO2

CO2OH2

چه تعداد از عبارت هاي زیر جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کند؟ «فراوردة واکنش .................. با .................. می تواند، ..................  152
باشد.» 

الف) نقره نیترات - سدیم کلرید - قرمز رنگ 
ب) اکسیژن - نیتروژن منوکسید - قهوه اي رنگ 
پ) سدیم فسفات - کلسیم کلرید - سفید رنگ 

ت) بنزین - اکسیژن - بی رنگ

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

از سوختن کامل  مول  در شرایط  مقدار  لیتر  و مقداري آب به دست می آید،  کدام است؟  1536OCnH2n+2STP403٫2CO2n

3421

154  میلی لیتر محلول که داراي  مول نقره نیترات است با چند میلی لیتر محلول که هر لیتر از آن داراي  گرم منیزیم کلرید است،

( واکنش کامل می دهد؟ (از انحالل  رسوب، صرف نظر شود. 

500٫0222٫8

N = 14,Mg = 24,Cl = 35٫5,Ag = 107 : g ⋅mol−1

41٫635٫228٫420٫8

در ارتفاع معینی از الیۀ استراتوسفر، دما و فشار گاز اوزون به ترتیب برابر  و  است. در هر لیتر هواي این بخش از الیۀ  155
استراتوسفر، به تقریب چند مولکول اوزون وجوددارد؟

250K1 × atm10−3

2٫93 × 10193٫85 × 10184٫42 × 10195٫38 × 1018

15
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چه تعداد از مطالب زیر نادرست اند؟   156

آ) گاز  در مقایسه با گاز  آسان تر مایع می شود اما مایع کردن گاز  دشوارتر از گاز  است. 

ب) گشتاور دوقطبی  کم تر از  اما بیش تر از  می باشد. 

پ) ترتیب رسانایی محلول سه گاز  و  در آب به صورت: است. 
ت) فقط دو مورد از نمودارهاي زیر مورد قبول است. 

ش
جو

ی 
دما

2

0

43 5 2 43 52 43 5 2 43 5

40

0
20

100 100

0 0
(

(
C°

(( a

ش
جو

ی 
دما

(
(

C°

ش
جو

ی 
دما

(

(
C°

ش
جو

ی 
دما

(

(
C°

HCl

HF

HI

HBr
H2S H2Se

H2Te

H2O

PH3

NH3

SbH 3
AsH3

CH4
SiH4

GeH4
SnH4

(( c(( b (( d  

Cl2F2C2H6C3H8

SH2OH2SeH2

C ,NOO2HClHCl > C > NOO2

1230

در کدام یک از موارد زیر، هر دو نوع پیوند یونی و کوواالنسی وجود ندارد؟  157

نقره فسفات آمونیوم اکسید ) سولفید  مس ( Iسدیم کلرات

اگر انحالل پذیري نمکی در دماهاي  و  درجه سلسیوس، به ترتیب  و  گرم باشد، چنانچه  گرم محلول سیرشده این نمک را از   158

 به دماي  برسانیم، چند گرم از این نمک رسوب خواهد کرد؟

2040305075

C40∘
C20∘

7٫51012٫515

کدام یک از ترکیبات زیر نمی تواند به هر نسبتی در آب حل شود؟  159

  
C − − CH3 C

O
||

H3
H − − OHC

H
|

|
H

C − − HH3 C

O
||H − − ClC

H
|

|
H

چه تعداد از موارد زیر، جزء واکنش هاي برگشت پذیر دسته  بندي می  شوند؟   160

 یخ زدن آب 

 تولید اوزون در استراتوسفر 

 واکنش زنگ زدن آهن 

 تولید آمونیاك به روش هابر 

 واکنش هاي شیمیایی در باتري تلفن همراه 

 واکنش سوختن ناقص

∙

∙

∙

∙

∙

∙

2345

در کدام نمونۀ زیر تعداد مولکول هاي  بیشتري وجود دارد؟ (چگالی گاز  و جرم مولی آن را در صورت نیاز به ترتیب   161

) در نظر بگیرید.)

لیتر گاز  مول گاز 

 هواي بازدم که شامل  گاز  است.  لیتر هواي دم که شامل  گاز  است. 

CO2CO2

44 , 1٫2
g

mol

g

L

12CO20٫1CO2

1200mL%5CO2600%0٫03CO2
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،  برابر شمار الکترون هاي موجود در زیرالیه  است چند مورد از ویژگی هاي زیر عنصر دستۀ  که شمار الکترون هاي موجود در زیرالیه   162
را دارد؟ 

آ) این عنصر در گروه  قرار می گیرد و یون سه بار مثبت تشکیل می دهد. 

ب) با عنصري با عدد اتمی  هم گروه است.

پ) با یون سولفات ترکیبی به فرمول  تشکیل می دهد. 

، نیز برابر  است.  ، ، عدد  و تعداد الکترون هاي موجود در  ت) تعداد الکترون هاي موجود در 

ث) از واکنش  مول از این فلز با هیدروکلریک اسید،  لیتر گاز هیدروژن آزاد می شود.

d3d34s

7

4

SX2 O4

l = 26n = 2l = 16

0٫22٫4

4321

163  محلولی از ماده شیمیایی فرضی  با درصد جرمی  در اختیار داریم. چند مول از ماده  به این محلول اضافه کنیم تا درصد جرمی 

( برابر شود؟ (

10gX20%A3

A = 40g ⋅ mol−1

1040٫200٫25

چند مورد از موارد زیر درست است؟   164
آ) تأثیر افزایش فشار بر انحالل پذیري گازها برعکس تأثیر افزایش دما براي انحالل پذیري ترکیبات یونی است. 

ب) انحالل پذیري مواد نامحلول در دماي  برابر صفر است. 

پ) گازهاي  و  با تشکیل پیوند هیدروژنی در آب بخوبی حل می شوند. 
ت) فرآیند اسمز معکوس روشی براي نمک زدایی از آب دریا و تهیه آب شیرین است. 

ث) رسانایی جریان برق در محلول  مول بر لیتر  بیشتر از  مول بر لیتر  است.

C0∘

HClNH3

0٫1HF0٫1KOH

1234

در فشار  اتمسفر انحالل پذیري گاز نیتروژن برابر  گرم و انحالل پذیري گاز کربن دي اکسید برابر  گرم در  گرم آب  165

می باشد. در فشار  اتمسفر انحالل پذیري گاز کربن  دي اکسید چند برابر انحالل پذیري گاز نیتروژن خواهد بود؟

160٫40٫74100

10

3٫72٫81٫851٫4

در واکنش هاي  و  مقدار  گرم بنزین و  گرم گلوکز با اکسیژن کافی واکنش می دهد. نسبت حجم گاز کربن دي اکسید تولید شده در  166

واکنش  چند برابر واکنش  می باشد؟ (شرایط  می باشد.) 

AB44

BASTP(C = 12 , O = 16 , H = 1 g ⋅ mo )l−1

A) + → C + OC8H18 O2 O2 H2

B) + → C + OC6H12 O2 O2 H2

1٫40٫460٫822٫16

در تجزیۀ  گرم کلسیم کربنات در صورت تولید  گرم گاز کربن دي اکسید تفاوت جرم واکنش دهنده باقیمانده با فراوردة جامد تولید  167

 ( شده کدام است؟ (

 

407٫92

O = 16 , C = 12 , Ca = 40 : g ⋅ mol−1

CaC (s) → CaO(s) + C (g)O3 O2

10٫082211٫9210٫84

 
با توجه به نمودار «انحالل پذیري - دما» براي شماري از ترکیب هاي یونی، اگر تفاوت انحالل پذیري دو نمکی که به ترتیب، بیشترین و کمترین  168

، به تقریب برابر چند گرم است؟ ، برابر  و در  برابر  در نظر گرفته شود،  ∘C30وابستگی را به تغییرات دما دارند، در 
aC55∘

bb − a

42556874

17
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