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نام آزمون: ریاضی - 20210

ام اس بوك

کدام گزینه با عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟   1
«تاریخ، مشیّت باري تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد»

 هست در دست کمان سررشتۀ پرواز ما  گرچه ما را هست در ظاهر پروبالی چو تیر

 ماه شب افروز تویی، ابر شکر بار بیا  روشنی روز تویی شادي غم سوز تویی

 حالیا غلغله در گنبد افالك انداز  عاقبت منزل ما وادي خاموشان است

 کان گلوگیرت نباشد عاقبت  رزق حق حکمت بود در مرتبت

در کدام بیت، آرایۀ حسن تعلیل، وجود دارد؟  2

 کسی، شگفت کسی آن چنان که می دانی  کسی که سبزتر است از هزار بار بهار 

 در او شیرین بود امّید دیدار  اگر چه تلخ باشد فرقت یار  

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

 این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است  بشکن دل بی نواي ما را اي عشق

در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ لفظی وجود دارد؟  3

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  اگر آن ترك شیرازي به دست آرد دل ما را 

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را  من از آن ُحسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 

جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را  اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم 

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را  حدیث از مطرب و می  گو و راز دهر کم تر جو 

عبارت «آه، چه می شد اگر می توانستم به چشمان بینشی تازه ببخشم.» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  4

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

که رویم را سیه کرد این سیه کار  بده شرمی به این چشم گنه کار 

آنچه نادیدنیست آن بینی چشم دل باز کن که جان بینی 

جلوة آب صاف در گل و خار چشم بگشا به گلستان و ببین 

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟   5
که تر نمی شوَدم پاي از شط بغداد» «چنان به جاذبه، شوِق خلیفه می بُردم

ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند   بساط سبزه لگد کوب شد به پاي نشاط  

که خارهاي مغیالن حریر می آید جمال کعبه چنان می کشاندم به نشاط

که در بهار نخیزد ز بلبالن فریاد   در این زمانه چنان پست شد ترانۀ عشق  

زیر شمشیر شهادت رقص بسمل کرده ایم کم نشاطی نیست آزادي از این وحشت سرا

معناي نوشته شده در مقابل کدام عبارت صحیح است؟  6

وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند: آن منزل کوچک بود و به درد ما نمی خورد.

ما آنانیم که پالس پاره ها بر پشت بسته بودیم: ما همان افرادي هستیم که لباس هایمان را از پشت به تن کرده بودیم.

ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد: ما را با نعمت و احترام از راه دریا روانه کرد.

سه ماه بود که موي سر باز نکرده بودیم: سه ماه بود که موي سرمان را کسی ندیده بود.
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در کدام گزینه به معناي درست واژه هاي «سردمدار – تجلّی – ُرعب - معرِّف» اشاره شده است؟  7

رئیس – جالدادن – ترس – شناساننده

سردسته – آشکار شدن – دلهره – کسی که در مجمع بزرگان افرادي که وارد مجلس می شوند را معرفی می کند.

سردسته – جلو ه کردن – هراس – نیکوکار

رئیس – بزرگی – وحشت – شناخته

آرایه هاي بیت «در خاك گلدان پیش گل هاي جوانم / یک شاخه آواز قناري می نشانم» در کدام گزینه آمده است؟  8

استعاره، تلمیح، تناسب، مجاز  تکرار، کنایه، تشبیه، تشخیص  استعاره، واج آرایی، کنایه، تشبیه  مجاز، تشبیه، تناسب، تشخیص 

در عبارت زیر معناي واژة «طبیعت» در همۀ گزینه ها به جز .................. درست است.   9
«این را من از روي طبیعت کشیده ام»

مناظر طبیعی ذوق سرشت ذات

در کدام گزینه جملۀ سه جزیی وجود ندارد؟  10

امّا برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد.

نیکوترین اندرز من، این است: «تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن».

من دشت را به هنگام تابستان دیده ام که انتظار می کشید.

ناتانائیل با تمام وجود و عشقی واقعی به دنبال شناخت واقعی و رسیدن به تجربۀ شخصی به کشور ایران آمد. 

مفهوم بیت زیر با کدام عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟    11
 کین را به شبی برند و آن را به تبی»  «بر مال و جمال خویشتن غّره مشو

به هر نیک و بد زود شادمان و اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد.

اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.

اگر غم و شادیت بود به آن کس گوي که او تیمار غم و شادي تو را دارد.

رنج هیچ کس ضایع مکن و همه را به سزا حق شناس باش.

در کدام بیت آرایۀ «حس آمیزي» دیده می شود؟  12

بختیان را ز جرس صبح دم آوا شنوند  مقصد اینجاست نداي طلب اینجا  شنوند 

بان گریه ز دل صخرة صّما شنوند  خاك اگر گرید و نالد چه عجب کاتش را  

چه عجب کز دم مرغ آه دریغا شنوند  چو به پاي علم روز، سر شب ببرند 

برکه برکه همه جا آب مّصفا شنوند  روضه روضه همه ره باغ منّور بینند 

کدام یک از گزینه هاي زیر از موضوعات و مضامین ادبیات پایداري به شمار نمی رود؟  13

دادگري و عدالت خواهی فرهنگ عاشورایی و قیام امام حسین   مبارزه با عوامل استبداد ستایش آزادي و آزادي خواهی

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  14

 که شد الله رنگش به کردار قیر  چنان ننگش آمد ز کار ُهجیر

 نبود اندر آن کار، جاي درنگ  بپوشـید ِدرع سواران جنگ

 عنان و صنان را پر از تاب کرد  سر نیزه را سوي سهراب کرد

 در فشان چو خورشید شد، روي اوي  رها شد ز بند زره موي اوي
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کدام بیت نادرستی امالیی ندارد؟  15

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

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

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

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

کدام مصراع فاقد «منادا» است؟  16

وجود ما معما نیست حافظ  حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش 

مرد تماشاي باغ حسِن تو سعدي است  نگفتمت که به یغما رود دلت سعدي 

در عبارت «هر که به نام فریفته شود به نان اندر ماند» واژه هاي «نام» و «اندر ماند» به چه معنا آمده اند؟  17

نوا – عاجز شود آوازه – بماند شهرت – ناتوان شود اسم – گرفتار شود

معنی چند واژه از واژگان زیر نادرست نوشته شده است؟   18
«اندرز: پند / گستره: مساحت، پهنه / تملّک: دارا شدن / متراکم: انبوه / قائل شدن: فراهم کردن / تصاحب: به دست آوردن»

چهار سه دو یک

مفهوم بیت زیر، از کدام بیت دریافت می شود؟   19
به از عمر هفتاد و هشتاد سال»  «دمی آب خوردن پس از بد سگال  

خوشا وقت مجموع آن کس که اوست \ پس از مرگ دشمن در آغوش دوست  از دست تو مشت بر دهان خوردن \ خوشتر که به دست خویش نان خوردن 

اگر خویش دشمن، شود دوستدار \ ز تلبیسش ایمن مشو زینهار  کسی را که دانی که خصم تو اوست \ نه از عقل باشد گرفتن به دوست 

در متن زیر چه آرایه هایی به کار رفته است؟   20
«تو را جنوب نامیدم، اي که رداي حسین(ع) را بر دوش، و خورشید کربال را در بر داري»

مراعات نظیر – استعاره ایهام – تشبیه ایهام تناسب – جناس ناقص تلمیح – ایهام

در کدام گزینه به معناي درست واژگان «ردا، لگام، برین» اشاره شده است؟  21

پارچه، افسار، باال باالپوش، افسار، برتر

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

در کدام گزینه هر دو ضمیر متصل، یک نقش دستوري گرفته اند؟  22

باید ولم کنند ببارم براي تو   من مدتی است ابر بهارم براي تو  

نه ... مدتی است تغییر کرده حاالتم   بگو به من که همان آدم همیشگی ام؟

پل هاي امن پشت سرم را شکسته اند نه راه پیش مانده برایم نه راه پس  

یاري براي من تو و یارم براي تو   من ماهی ام، تو آب، تو ماهی و من آفتاب

چه تعداد از واژه هاي زیر نادرست معنا شده است؟   23
(برین: باالیین)، (تزار: پادشاهان سوریه در گذشته)، (مألوف: خو گرفته)، (حماسه: دلیري)، (خصم: دشمنی)، (طرفه: عجیب)، (شرافت: ارجمندي)، (خیره:

سرگشته)

پنج چهار سه دو

کدام گزینه ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه هاي «تضمین، تلمیح و استعاره» مرتّب می کند؟   24
 الف) همه از سلسلۀ عشق تو دیوانه شدند 

ب) مرا شکیب نمی باشد اي مسلمان 
ج) عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان 

 همه از نرگس مخمور تو خّمار شدند  
ز روي خوب لکم دینکم ولی الدین 

هر دم تجلّی می رسد برمی شکافد کوه را 

ب، الف، ج ج، ب، الف ب، ج، الف الف، ب، ج
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واژة «شاید» در بیت زیر در کدام معنا نیامده است؟    25
 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»  «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

سزاست سزاوار است ممکن است شایسته است

26 سی درصد از دانش آموزان این مدرسه معّلم شده اند:

سین.   ثالثون بالمائۀ ِمن تالمیذ هِذِه المدرسۀ أصبحوا معّلّمین.   ثالثۀ بالمائۀ ِمن طّالب هِذِه المدرسۀ صاروا مدرِّ

سین.  ثالثۀ و ثالثون بالمائۀ ِمن تالمیذ هِذِه المدرسۀ أصبحوا معلِّمین.   ثالثون بالمائۀ ِمن تالمیذ هِذِه المدرسۀ کانوا مدرِّ

یح: عیِّن الصحَّ  27

ْمُتنَّ  َتَعلُّم َعلَّ ُم  تعلیم   َیَتَعلَّ ُتقاتلوَن  ُمقاَتَلۀ ←←←←َتقاَتُلوا  ُمقاَتَله  

28  ما ُهَو الصحیح َعِن الَمصَدر؟

اَْنَزَل = تنزیل ُتجاهدون = َتفاُعل َعلَّما = تعلیم َتَعلَّما = تفاُعل

29  عیِّن ماضی و مضارع و أمر علی ترتیب االفعاِل؟

اَْجلُس - اَْجِلْس - َجَلسا جلسنا - اَْجِلُس - اَْجِلسا اَْجِلسوا - َجَلسا - َتْجِلُس َجَلَس - اَْجِلسوا - َیْجِلُس

30  عیِّن الخطأ فی أفعال و أبوابهم:

ْل م : َتَفعُّ َیتَحکُّ َتقابَلوَن : َتفاُعل استخدَم : اِْسِتفعاْل ینَتِخبوَن : اِنِفعال

ُم»  حیح فی المجهول َعِن الفعل: «نَُعلِّ 31  عیِّن الصَّ

ُم نُُعلُّ ُم نَُعلَّ ُم نُُعلَّ ُم نُُعلِّ

حیحۀ: 32  َعیِّن الترجمۀ الصَّ

ٍة آیات من القرآن: نام او و کارهایش به نیکی در چند آیه ي قرآن ذکر شده است.  ُذِکَر اسُمُه و أعماله الّصالحۀ بِِعدَّ

 فرأي هؤالء القوم عظمۀ جیشه و أعماله الّصالحۀ َفأْغَتَنموا الفرصَۀ ِمن وصوله: آن مردم بزرگی ارتش و کارهاي او را به خوبی دیدند و از فرصت رسیدن او نهایت استفاده را بردند.

 ُثمَّ ساَر بجیوشه نحو الشرق حتی وصل اِلی قوم غیر متمّدنین یعیشون عیشًۀ بدائَیًۀ: سپس با سپاهیانش به سوي شرق حرکت کرد تا این که به قومی غیرمتمدن رسید که بدوي زندگی می کردند.

َرُه اُهللا فی ُمحاربۀ المشرکیَن الفاسدیَن ِمْنُهم َأْو اِصالِحِهم و هدایِتهم: خداوند به او دستور داد که با مشرکان فاسد بجنگد یا آن ها را اصالح و هدایت کند.  َخیَّ

33  عیِّن الَخطأ:

اِنّی رأیُت َدْهراً ِمن هجرك القیامۀ: من روزگار را به خاطر دوري تو در حالت قیامت می بینم.  

و اهللا ما رأینا ُحبا بال مالمۀ: به خداوند سوگند که عشقی بدون سرزنش ندیده ایم.  

َب المجّرب َحلَّْت به الِندامۀ: هر که آزموده را بیازماید دچار پشیمانی می شود.   َمن َجرَّ

لیست ُدموُع عینی هذي لنا العالمۀ: آیا این اشک هاي چشم من به عنوان نشانه براي ما (کافی) نیست.  

34  عّین جوابًا ال یوَجد فیه الفعُل المجهول:

رنا ِمن خطراِت التَّفرقِۀ بیَن األصدقاء!    أِمروا بإغالِق ذلک المضیق بَِسدٍّ عظیٍم!   ُحذِّ

 اِنَقَطَعِت الکهرباء حینما کّنا فی حفلِۀ المیالد!   شاَهدُت بَِعینی أنَّهما ُضِربا فی الّشارع!  

تاِن؟ فی َأيِّ ِعباَرٍة التوَجُد َکلمتاِن ُمتراِدَفتاِن َأو ُمَتضادَّ  35

ْمِس َأبَداً.  نوُر الَمصابیح الُیعادُلِ ضیاَء الشَّ ْفَرة اِلعْلمیِّۀ و لِکنَّ َجهاَز التِّصویر َمسموٌح.  قاَل الُمدیُر بِأنَّ اْلَجّوال َممنوٌع فی السَّ

ا طوَل حیاتِه.  أبی ِإْنساٌن ُمْجَتِهٌد، ِإنَُّه کاَن ُمِجد الُب َحزینًا ِألنَُّه راِسٌب فی اإلْمتحاِن.  کاَن الطِّ

حیح لـ : «َکیَف َوَجْدَت بالَدنا؟» 36  َعیِّن الَجواَب الصَّ

ا.   بِالُدنا َجمیلٌۀ و کبیَرٌة.  َشعُبنا ِمضیاٌف.   بِالُدَك بَعیدٌة َعْن بِالدي.  بِالُدُکم َجمیلٌۀ ِجد 

حیح: 37  َعیِّن الَمصَدَر الصَّ

ف  َتعریف   ←←←← اِنَتَبۀ  َتَنبُّه   اِْسَتَلَم  اِْسِتْسالم   الَحَظ  ُمالَحَظۀ   َتَعرَّ
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موا، َیْنَتِظْرَن» 38  إنتِخِب الضماِئَر الُمناِسَبۀ: « ال َتْمَتِنْع، َتَکلَّ

، ُهنَّ  ِهَی، ُهم، أنُتنَّ  َأنَت، أنتم، ُهنَّ  هی، أنتم، أنُتنَّ   أنِت، أنُتنَّ

39  أيُّ َترَجمٍۀ َصحیَحٌۀ:

 َیَتشابَهون: شباهت می دهند.   إْجَمعی: جمع شوید.  جالِْس: همنشینی کردي.  أْن َیتعاَیشوا: که با هم زندگی می کنند.  

40  «َعَلی ُکلِّ النِّاس أْن .................. َمَع بَْعِضِهم.» َعیِّن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَفراِغ:

قوا    َیَتعاَیشوا   َیْسُکنوا   َیْخَتِلفوا   َیَتَفرَّ

حیَحَۀ:  41  َعّین الّترجمۀ الصَّ
نٍۀ. َم بِإستخدام َأصواٍت ُمَعیَّ الفیَن َتسَتطیُع َأن تتَکلَّ دوَن بَِأنَّ الدَّ «إنَّ الُْعَلماَء ُیؤکِّ

قطعًا دانشمندان تأکید می کردند که دلفین ها توانایی صحبت را با استفاده از صداي خاصی دارند. 

همانا علما تأکید دارند که دلفین ها می توانند با استفاده از صداي خاصی با یکدیگر صحبت کنند. 

به درستی که عالمان تأکید می کنند که دلفین ها می توانند با استفاده از صداهایی با هم صحبت کنند. 

قطعًا دانشمندان تأکید می کنند که دلفین ها می توانند با بکاربردن صداهاي مشخصی صحبت  کنند.

42  َأيُّ َکِلَمَتْیِن َغیُر ُمتراِدَفَتْیِن؟

ُب - َیْهِدُم   َکرَیَهۀ - َکبیَرة   اِْنَتَخَب - اِختاَر   ُمحاَربَۀ - ُمقاَتَلۀ   ُیَخرِّ

حیَح فی الترجمۀ.   43  َعّین الصَّ
عریۀ.» ُّلَغِۀ الَعَربِّیۀ إلنشاِء بعِض اَألبیاِت الشِّ عراُء اإلیرانیَّون ِمَن ال   «إسَتفاَد الشُّ

بعضی از شاعران ایرانی از زبان ایرانی براي سرودن بیت هاي شعري شان، استفاده کردند.  شاعران ایرانی از زبان عربی براي سرودن بعضی از بیت هاي شعري، استفاده کردند. 

شعراي ایرانی زبان عربی را براي سرودن بیت هاي شعري، بکار می برند. شاعران ایرانی از زبان عربی براي سرودن برخی بیت هاي شعري، استفاده می کنند.

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

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

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

عّین (النون) لیَس من الحروف األصّلیه للفعل:  45

ال َیسَخْر قوٌم من قوٍم عسی أن یکونوا خیراً منهم...   یا اّیها الذیَن آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظّن ...  

َتنَصحنا آیات القرآن و تقول: ال تعیبوا اآلخریَن ...   علینا أْن نبتعَد عن الَعجب و أْن ال نذُکَر عیوب اآلخرین ...  

عّین الصحیح فی المحّل اإلعرابی:  46

ربّنا ما خلقَت هذا باطًال: (مفعول به)   تفّکر ساعۀ خیٌر من عبادة سبعیَن ساعۀ: (مضاف الیه)  

رّب اشَرح لی صدري و یّسْر لی أمري: (مضاف)   العبادة عشرة اجزاء، تسعۀ اجزاء فی طلب الحالل: (مضاف الیه)  

عیِّن العبارة الّتی الیوجد فیها جمع مکّسر:  47

هوالّذي زان الّلیل بالنَّجم!   ذاك هو اهللا الّذي نِعمه ُمنهمرة!   الّدرر ِمن االحجار الجمیلۀ الغالیۀ!   الفستان ِمن المالبس النسائیۀ!  

ِانتخب جوابًا لیس فیه فعل له حرف أم حروف زائدة:  48

النساء المؤمنات سافرن إلی مشهد المقدسۀ!   هؤالء َوَجدوا الّسعادة فی ُمساَعَدة اآلخرین!  

یا بنتی العزیزة! اَنِفقی بما عندك إلی الفقراء!   اُحّب المعّلمین الّذین ینفعون الّناس بَاعمالهم!  

عیِّن الخطأ للفراغ: «نحن ..................  !»  49

قادرون علی مساعدة اآلخرین!   نُصّدر تّفاح بلدنا إلی الخارج!  

ُکّنا اُسافر فی مناطق بالدنا الشمالیۀ!   تذّکرنا جدتنا الحنون الّتی کانت ترافقنا قبل سنواٍت!  
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عّین الصحیح فی التحلیل الصرفّی و المحّل االعرابّی:   50
راَط المستقیَم. ُنوا الصِّ لذلک َاْرَسَل إلیهم األنبیاَء لُِیَبیِّ

األنبیاَء: اسم - جمع مذّکر - معرفه / مفعول و منصوب  اَْرَسَل: فعل ماٍض - مفرد مذکر غائب - مزید ثالثی - مصدره مفاعلۀ  

ذلک: اسم - مفرد مذکر - اشارة للقریب / مجرور لحرف جارّ  لُِیَبیُِّنوا: فعل - امر غائب - جمع مذکر - مزید ثالثی - مصدره تفعیل 

برخی افراد براي توجیۀ اعمال خویش به جمله .................. متوسل می شوند در صورتی که این سخن با آیۀ شریفۀ ..................سازگار نیست و  51
شرط اصلی دوستی با خدا را .................. معرفی می کند.

اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات ضرورتی ندارد – «ان کنتم تحّبون اّهللا فاتّبعونی » – عمل به دستورات الهی

برخی خواسته هاي خداوند سخت است - « ان کنتم تحّبون اّهللا فاتّبعونی » - عمل به دستورات الهی

برخی خواسته هاي خداوند سخت است – « والَّذین آمنوا اشدُّ حبًا ِهللا » – ایمان به دستورات الهی

اگر قلب انسان با خدا باشد کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد - « والذین امنوا اشد حبًا اهللا » - ایمان به دستورات الهی

نهراسیدن از مرگ و آمادگی براي فداکاري در میان پیروان پیامبران الهی، چه ثمره اي در زندگی آنان دارد؟ (با تغییر)  52

حیات در این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نمی شود و فداکاري در راه خدا ضروري می گردد. 

آنان آرزوي مرگ می کنند و به همین دلیل به استقبال شهادت می روند و فداي انسان ها می شوند. 

زندگی را کوله باري از گناه می بینند و همین عامل سبب می شود تا همیشه در آرزوي مرگ باشند. 

دفاع از حق و مظلومان و از خودگذشتگی براي آنان آسان شود و شجاعت به مرحلۀ عالی آن برسد. 

.................. انسان ها براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروي  از ..................  و .................. باز می دارد.  53

نفس امّاره ـ عقل ـ وجدان نفس لوامّه ـ عقل ـ وجدان نفس امّاره ـ عقل ـ اختیار نفس لوامّه ـ عقل ـ اختیار

از برخی آیات و روایات چنین استفاده می شود که بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ یاد می کنند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند، در این  54
حال، کدام مورد علیه آنان شهادت می دهد؟ (با تغییر)

پیامبران و امامان  اعضاء و جوارح آنان  پیامبر اسالم (ص)  فرشتگان الهی 

در فرایند انتخاب هدف، کدام آیۀ شریفه مصداق «یک تیر و چند نشان» است؟(با تغییر)  55

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

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

از دقت در پیام کدام آیات درمی یابیم که انسان داراي دو بُعد جسمانی و روحانی است و به ترتیب هر یک از ویژگی هاي «تجزیه پذیري»، «توانایی  56
درك واقعیات» و «حفظ آگاهی و حیات» مرتبط با کدام یک از ابعاد وجودي است؟

آیات مربوط به آفرینش ـ جسمانی و روحانی ـ جسمانی ـ روحانی آیات مربوط به معاد ـ جسمانی و روحانی ـ روحانی ـ جسمانی

آیات مربوط به آفرینش ـ جسمانی ـ روحانی ـ روحانی آیات مربوط به معاد ـ جسمانی ـ روحانی ـ روحانی

از دیدگاه رسول گرامی اسالم باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند و امام حسین خطاب به یاران خود دربارة مرگ، کدام یک را فرموده است؟  57

کسانی که مرگ را ناگوار نمی دانند و خود را براي آن آماده می کنند ـ مرگ چیزي نیست، مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت عبور دهد.

کسانی که مرگ را ناگوار نمی دانند و خود را براي آن آماده می کنند ـ من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.

کسانی که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند ـ مرگ چیزي نیست، مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت عبور
می دهد.

کسانی که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند ـ من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.

اینکه انسان عالوه بر اعمالی که خود انجام داده، مسئولیت اعمالی را که دیگران پس از او و به پیروي از او انجام می دهند به عهده دارد، با پیام  58
کدام آیۀ شریفه مرتبط است ؟

الّلـه ال ِإله ِإال هو لیجمعّنکم ِإلى? یْوم اْلقَیامۀ ال ریب فیه ومن أصدق من الّلـه حدیثا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت ...  

ام نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی األرض   ینّبوا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر 
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با استناد به آیات قرآن کریم، عبارت شریفۀ : "یعلمون ما تفعلون" ،  در مورد کدام یک بیان شده است ؟  59

نیکوکارانی که نامۀ عملشان را به دست راست آنها می دهند. خداوند هستی بخش که بر تمام افعال انسان آگاهی و علم دارد.

پیامبران و امامان که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها بوده اند. فرشتگان الهی که در طول زندگی، همواره مراقب انسان ها بوده اند.

یکی از نشانه هاي امروزي اهمیت داشتن حجاب در نزد مسیحیان چیست و عقیدة برخی موّرخان غربی در مورد منشأ اصلی گسترش حجاّب کدام  60
تمّدن است؟

زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند – روم شرقی

زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند – ایران باستان

نقاشان قدیم تر تصویر حضرت مریم را با پوشش کامل می کشیدند – ایران باستان

نقاشان قدیم تر تصویر حضرت مریم را با پوشش کامل می کشیدند - روم شرقی

ُکْم َتتَّقوَن»  ، در کدام گزاره به یاُم َکما ُکِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمن َقبِلُکْم لََعلَّ 61  یکی از مفاهیم قابل برداشت از آیۀ مبارکۀ :  «َیا َایَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلیُکُم الصِّ

درستی ذکر شده است؟

تقوا که هدف مشترك ادیان الهی بوده است، متبوع روزه می باشد. 

احتمال رسیدن به تقوا براي انسان مؤمنی که روزه اش را با شرایط آن به جا می آورد زیاد است. 

رسیدن انسان به تسلّط بر خود که قبل از ماه رمضان نداشت، معلول تکرار روزه در هر سال است. 

روزه که فریضۀ الهی در ادیان مختلف بوده است، وسیله اي جهت یاري انسان در وصول به تقوا است. 

اینکه خداي متعال برخی فاید هاي مهم ترین احکام خود را از طریق قرآن و سخن معصومان علیهم السالم به اطالع انسان می رساند، به چه علّت  62
است؟

تا انسان با توّجه، بتواند برنامه اي دقیق براي خود در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت تنظیم کند.

تا کسی که می خواهد علّت و حکمت احکام را بداند، با معرفت بیشتري دستورات الهی را انجام بدهد.

انسان بتواند با عمل به احکام و دستورات، در مسیر عبودیت خدا گام بردارد و به رستگاري در دنیا و آخرت برسد.

راه براي بهانه جویی هاي عده اي که ندانستن علّت احکام را، علّت عدم انجام دستورات الهی می دانند، ببندد.

 63
میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف هاي بزرگ به چیزي است و چه چیزي مصداق کامل ترین تمرین صبر است و کدام عبارت به آن مرتبط است؟

ایمان ــ نماز ــ  (تنهی عن الفحشاء والمنکر)  تقوا ــ نماز ــ  (تنهی عن الفحشاء والمنکر) 

ایمان ــ روزه ــ  (لعّلکم تتقون)  تقوا ــ روزه ــ  (لعّلکم تتقون) 

 64
تعبیر«پل» و «انتقال از جهانی به جهان دیگر» را به ترتیب چه کسانی و براي چه موضوعی بکار برده اند؟

امام حسین (علیه السالم) ــ پیامبراکرم (صلی اهللا علیه و آله) ــ معاد پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) ــ امام حسین (علیه السالم) ــ مرگ

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) ــ امام حسین (علیه السالم) ــ معاد امام حسین (علیه السالم) ــ  پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) ــ مرگ

انسانی که خود را از قاعدة کلی غایتمندي مستثنی نمی داند، چه دیدگاهی در مورد قدم  نهادن در دنیا دارد و به کدام سخن حکیمانه جامۀ عمل  65
می پوشاند؟

دنیا فرصتی است براي رسیدن به هدف - «هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.» 

دنیا فرصتی است براي رسیدن به هدف - «دنیا کشتگاه آخرت است و دل بهترین زمین براي آن است.» 

دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست - «دنیا کشتگاه آخرت است و دل بهترین زمین براي آن است.» 

دنیا به جز حق خلق نشده و لهو و لعب نیست - «هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.» 

روحیۀ انسان و حیوانات و گیاهان براي رسیدن به سرحّدي از کمال، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  66

پایان ناپذیري - پایان پذیري - پایان ناپذیري پایان ناپذیري - پایان پذیري - پایان پذیري

پایان ناپذیري - پایان ناپذیري - پایان ناپذیري پایان پذیري - پایان ناپذیري - پایان ناپذیري
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افزایش ارزشمندي حجاب و عفاف نزد خداوند متعال مشروط به چه چیزي است و چرا چادر پوشش مناسبی براي زنان به شمار می رود؟  67

میزان جلوگیري از گناه - زیرا توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند. کامل تر و دقیق بودن آن - زیرا توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند. 

کامل تر و دقیق  بودن آن - زیرا وقار و احترام آنان را حفظ می کند. میزان جلوگیري از گناه - زیرا وقار و احترام آنان را حفظ می کند.

خواست شیطان از فریب انسان ها با شراب و قمار چیست؟  68

بازداشتن انسان از پیروي از عقل و وجدان بازداشتن انسان از رسیدن به بهشت

ایجاد عداوت و کینه در میان انسان ها طغیان نفس درونی انسان و غرق شدن در غرایز حیوانی

در کالم معصومین (ع) انجام هر یک از اعمال زیر به ترتیب چه پیامدي دارد؟   69
- پوشیدن لباس نازك و بدن نما 

- خود آرائی براي جلب توجه دیگران  
- ژولیده نشان دادن خود

نشانه سستی و ضعف دین داري -انجام گناه و جنگ با  خدا - خدا بدش می آید 

نشانه سستی و ضعف روحی - حقارت و کوچکی انسان - نشانه سستی و ضعف دین داري 

نشانه سستی و ضعف روحی - انجام گناه و جنگ با  خدا - خدا بدش می آید 

نشانه سستی و ضعف دین داري - حقارت و کوچکی انسان - نشانه سستی و ضعف روحی

هر یک از موارد «گرایش به بقا و جاودانگی»، «مجازات، شیمیایی کردن هزاران جانباز» «پاداش شهادت در راه خدا» به ترتیب مؤید کدام گزینه  70
است؟

معاد الزمۀ عدل الهی - معاد الزمۀ عدل الهی - معاد الزمۀ حکمت الهی  معاد الزمۀ عدل الهی - معاد الزمۀ حکمت الهی - معاد الزمۀ حکمت الهی 

معاد الزمۀ حکمت الهی - معاد الزمۀ حکمت الهی - معاد الزمۀ عدل الهی   معاد الزمۀ حکمت الهی - معاد الزمۀ عدل الهی - معاد الزمۀ عدل الهی 

نفی افعال عبث و عدم برابري مفسدان با نیکوکاران به ترتیب الزمۀ کدام صفت الهی است؟ الزمۀ تحقق این صفات وقوع کدام امر است؟  71

عدل - حکمت - مرگ حکمت - عدل - معاد حکمت - حکمت - مرگ  عدل - عدل - معاد 

کدام عناوین با عبارت هاي خود تناسب دارند؟   72

الف) شراب و قمار  دشمنی و کینه در بین مردم 

ب) نظر به ذکر رکوع و سجود  کوچکی قدرت هاي دیگر در نظرشان 

ج) انسان با تقوا  سوارکاري بر اسب راهوار 

د) خوردن سهوي در روزه  ابطال روزه

د - ب  ب - ج  الف - ج  الف - ب 

←

←

←

←

از دیدگاه مورخان غربی منشاء اصلی گسترش حجاب در جهان چیست؟ چگونگی و نوع پوشش تابع کدام مورد است؟  73

پوشش و حجاب زنان در ایران باستان - احکام و دستورات دین  پوشش و حجاب زنان در ایران باستان - آداب و رسوم اقوام و ملل گوناگون 

پوشش و حجاب زنان پیرو آئین زرتشت - آداب و رسوم اقوام و ملل گوناگون  پوشش و حجاب زنان پیرو آئین زرتشت - احکام و دستورات دین 

کدام یک از عبارات زیر، مربوط به گفت وگوي دوزخیان نیست؟  74

ما در دنیا نماز می خواندیم و از محرومان دستگیري نمی کردیم، دریغ بر ما به خاطر کوتاهی هایی که در دنیا کردیم. 

اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست انتخاب نمی کردیم، او ما را از یاد خدا باز داشت. 

همراه بدکاران در معصیت خدا فرو رفتیم و روز رستاخیز را تکذیب کردیم. 

ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزي را به سخن می آورد.
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دیدگاه صحیح اندیشۀ اسالمی در مورد اهداف فرعی و اصلی کدام است؟  75

تالش براي رسیدن به نعمت هاي دنیایی اگرچه مذموم است، اما براي انسان امري ضروري است.  

اگرچه اهداف فرعی براي زندگی ضروري می باشند، اما اهداف اصلی براي انسان خوب هستند.  

نباید اهداف فرعی را به جاي اهداف اصلی قرار دهیم و به آن دل ببندیم و مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند.  

نکتۀ مهم در اهداف فرعی و اصلی این است که هر دو خوب می باشند و براي زندگی ما ضروري هستند.  

76  A: “Nader is in hospital.” B: “Oh, really?! I .................. visit him tomorrow.”

will won't am going to  am not going to 

77  Which sentence is different in sentence intonation?

This chair is more comfortable than that one. Are they the most expensive houses in this city?   

Did John’s letter arrive more quickly than Kelly’s did? Are houses more expensive than cars?

78  Last year he  .................. $1,000 to defend wild animals.

donated carried dropped took

79  Her father sent a taxi to  ..................  her from the airport.

carry   drive  collect  donate

80  A: This computer’s really slow.        B: I know. I .................. a new one next month.

will buy  bought won’t buy am going to buy

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

will  won’t are going to are not going to

82  Yesterday, we went to Gahar Lake. I caught a lot of .................. , but my brother just caught one

.................. .

fish- fishes fishes-fish fishes- fishes fish- fish

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

think care worry report

84  A: “What  .................. ?”    B: “I was watching TV.”

did you do do you do are you doing were you doing 

85  Someone  .................. Ghiyath al-Din Kashani when he was working in his observatory.

was killing is going to kill will kill killed

86  As the doctor said, you need to  .................. your medicine on time.

drink eat make take

87  Choose the phrase with the wrong spelling.

attractive destination historical site pyramids of Ejypt  European countries

88  Unfortunately, Ben lost his wallet and .................. find it.

can’t  won’t couldn’t  wouldn’t

89  He said that he .................. go to Italy in June or July.

can should must might

9
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90  I believe we should learn to use public transportation whenever .................. .

ready happy probable possible

91  The new expensive restaurants located in major tourist destinations didn't attract a lot of 
..................  . 

suggestion  attention  expression  definition

92  The boss would get mad if you leave early again, so ..................  ask for his permission first.

you should you might would you you are going to

93  A: Do you have any plans for the weekend? 

B: Yes, we .................. our relatives.

are going to visit will visit visited visi�ng

94   .................. we can find a way to solve this problem.

Surprisingly Exactly Really Hopefully

95  You go to the same terminal for .................. and international flights.

traditional ancient domestic attractive

96  A: Do you think Italy is a good destination for a vacation? 
B: Of course it is! ..................

What's the matter with you? It has a lot of tourist attractions. 

What bad destination! Such a bore! 

97  Luckily, we all had a/an .................. language, English, which meant we could communicate with

each other.

important beautiful plural common

98  The book was written in a style .................. to the age of the children.

interested endangered talkative appropriate

99  Do you think that the .................. lives of these people will be improved through this project?

healthy daily noisy great

100  “Who are you going ……………… holiday with?” asked the man ……………… to the door.

to / near on / in front on / next to / next

اگر  و  ریشه هاي معادلۀ  باشند، به ازاي کدام مقدار  مجموعه جواب هاي معادلۀ  به صورت   101

 است؟

αβ2 − 3x = 1x
2k8 + kx − 1 = 0x

2

{ }β,αα2 β2

5679

، معادلۀ درجۀ دوم  فاقد ریشۀ حقیقی است؟ به ازاي کدام مجموعه مقادیر   102m2 + (m + 1)x + m + 2 = 0x
2 1

2
−3 < m < 5−3 < m < 4−2 < m < 4−1 < m < 5

اگر  باشد، آن گاه حاصل  برابر کدام است؟  103< −xx
2|2x − 1| + |2 − x|

−x − 1x + 13x − 33 − 3x
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مجموع اعداد طبیعی بخش پذیر بر  و کوچک تر از  کدام است؟  1042100

2450502424602500

در دنباله  حداقل چند جمله اول آن را جمع کنیم تا حاصل بزرگتر از  باشد؟  1055, 9, 13, ⋯900

20212223

دنباله ي هندسی  غیر نزولی است. مجموع شش جمله ي اّول آن کدام است؟  1062,x, , ⋯
1
2

41
32

21
16

11
8

23
16

بازة  فقط شامل یک عضو است.  کدام است؟  107

صفر

(−∞, ] ∩ [ , +∞)a

2
2a − 1

3
a

123

اگر  باشد، محدوده ي  کدام است؟  108(−2, 3] ∪ (m, 6] = (−2, 6]m

3 < m−2 < m < 4−2 < m ≤ 3m ≤ −2

...
تعداد دایره هاي شکل دوازدهم الگوي زیر کدام است؟  109

144169

196221

...

1 2 3

در الگوي زیر، تعداد دایره هاي رنگی در شکل سی اُم کدام است؟  110

120130

140150

، قدر نسبت کدام است؟ در یک دنبالۀ هندسی با جملۀ عمومی   111
2

5n

1
5

1
25

2
5

2
25

در یک دنباله ي هندسی، مجموع سه جمله ي اول  و مجموع شش جمله ي اول  است. جمله ي اول چند برابر جمله ي پنجم است؟  112136153

81
16

8916

اگر   و   جواب هاي  معادلۀ   باشند، در این صورت معادلۀ درجه دومی که جواب هاي آن   و   باشند،  113
کدام است؟

αβ− 12x + 4 = 0x
2α β

−−√β α
−−

√

− 8x + 1 = 0x2− x + 8 = 0x2− 8x + 8 = 0x28 − 8x + 1 = 0x2

مجموعه ي  داراي  عضو و مجموعه ي  داراي  عضو است. اشتراك آن ها  عضو دارد. اگر  عضو از مجموعه ي  حذف شود، از  114

، کدام است؟ اشتراك آن ها  عضو حذف می شود، تعداد عضوهاي اجتماع مجموعه ي جدید با مجموعه ي 

A36B281516A

9B

40414245

اگر مجموعه هاي   و   مفروض باشند، کدام یک از مجموعه هاي زیر متناهی است؟  115

 

A ={ |x ∈ N}1
x

B ={ |x ∈ N}x

8
A − BB − AA ∩ BA ∪ B

به ازاي کدام مجموعه مقادیر  معادلۀ  داراي سه جواب حقیقی است؟  116k− 4x + 2 = k∣∣x
2 ∣∣

( , )3
2

5
2

[2, 3){2}(1, 2]
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مجموع جواب هاي معادلۀ  کدام است؟  117

صفر

x |x| = |x| − 2x

3−3−1

حاصل جمع شیب پاره خط ها و خط هاي  کدام است؟  118

صفر

y = |2x + 1| + |x − 3|

176

در مورد ریشه هاي معادلۀ  کدام گزینه درست است؟  119

معادله فاقد جواب است. دو ریشه منفی دو ریشه مثبت یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی

− 1 = x∣∣x
3 ∣∣

اگر سه عدد  و  سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ حسابی باشند، لگاریتم  در پایۀ  کدام است؟  120loga, log 3log 2( − 4)a416

0٫751٫251٫51٫75

، مقدار  کدام است؟ اگر   121

صفر

−1 < a < 0|a + | + − − a +−a−−−√ ∣∣ −a−−−√ a2∣∣ ∣∣ a2∣∣

2(a + )a22( − )−a−−−√ a22( + a)−a−−−√

    

نمودار سهمی  به صورت مقابل است.  در معادلۀ  کدام است؟  122y = − 3x + cx
2Δy = 0

23

49

 

شکل زیر سهمی  را نشان می دهد.  کدام باشد تا مساحت مثلث  برابر  شود؟  123f(x) = a( − 2x − 8)x2aABC72

5
2

2

7
2

3

 

در شکل زیر ابعاد استخر  و  متر ومساحت آبراه بتنی اطرافش،  مترمربع است. پهناي آبراه بتنی چقدر است؟  124

 متر  متر 

 متر  متر 

31030

1
2
3

0٫50٫75

چه تعداد از گزاره هاي زیر صحیح هستند؟    125
الف) هر دنباله اي، یا دنبالۀ حسابی است یا دنبالۀ هندسی.  

ب) دنباله اي وجود ندارد که هم حسابی و هم هندسی باشد.  

، سه واسطۀ هندسی درج کنیم، جواب یکتا نخواهد بود.   ج) اگر بخواهیم بین دو عدد  و 

اُم دنبالۀ هندسی به صورت  است که در آن  جملۀ اول و  قدر نسبت است. د) جملۀ 

348

n= ⋅tn t1 rnt1r

1234

1
2

4
-

 

نمودار تابع  در شکل مقابل رسم شده است. مقدار  کدام است؟  126f(x) = a + bx + cx2a + b + c

12

5
2

3

12
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مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  با مجموعۀ جواب هاي نامعادلۀ  برابر است. مقدار  کدام  127

است؟

| − 1| < 4
x + 1

3
A ≤ −3x + 2 ≤ BA + B

−8−681232

مجموعه جواب نامعادلۀ  کدام است؟  128| − 1| > 2
2x − 3
x − 1

(0, ] − { }
4
3

1(0, 1) ∪ (1, )
4
3

R − (0, )
7
3

R − [0, ]
4
3

معادلۀ درجۀ دومی که بین ریشه هایش رابطۀ  برقرار است، کدام می باشد؟ ( و  ریشه ها هستند)  129{α + β = 2α ⋅ β

α + β − α ⋅ β = 3
αβ

+ 6x − 3x
2− 6x + 3 = 0x

2− 5x + 3 = 0x
2+ 5x − 3 = 0x

2

 

یک عکس با ابعاد  و  سانتی متر، درون یک قاب با مساحت  سانتی متر مربع قرار دارد. اگر فاصلۀ همۀ لبه هاي عکس برابر  باشد،   130

 کدام است؟

1015300x

x

3

2٫5

2

1٫5

در مثلث متساوي الساقینی به طول قاعده  و طول ساق  مساحت چقدر است؟  1311216

6 292
−−−

√24 55
−−

√12 292
−−−

√12 55
−−

√

A

B

C

D

12

13

4

3

در چهارضلعی محدب  ، اگر زاویه ي  ، قائمه باشد، مساحت آن کدام است؟  132ABCDB

3236

3942

یک مربع و یک مثلث قائم الزاویه داراي محیط برابراند. اگر مثلث داراي یک زاویه ي  باشد، قطر مربع چند برابر وتر مثلث است؟   13337∘

(cos 37 = )∘ 4
5

2 2√

5
2 3√

5
3 2√

5
2 3√

5

A

B CD

E
F

مثلث  متساوي الساقین است. اگر مساحت مثلث  و ضلع  برابر  باشد، آنگاه:  134ABC6AB4

DE + DF = 3DE + DF =
3
2

DE + DF = 2DE + DF = 1

مکعب مستطیل به ابعاد  و  و  واحد، در داخل کوچک ترین کره ي ممکن جاي گرفته است. مساحت سطح این کره، کدام است؟  135345

24π25π48π50π

در کدام حالت زیر محل برخورد ارتفاع هاي   روي مثلث قرار دارد؟  136ABC
Δ

= , =Â 60∘
B̂ 60∘= , =Â 20∘

B̂ 70∘= , =B̂ 70∘
Ĉ 70∘= , =Â 40∘

B̂ 60∘

اندازه ي دو ضلع از مثلثی  و  واحد است. ضلع سوم چند واحد انتخاب شود تا مثلث قابل رسم شود؟  13737

34910

13
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، طول ارتفاع  برابر با  واحد می باشد. فاصله ي مرکز ثقل از ضلع  کدام است؟ در مثلث   138ABCAH9BC

2344٫5

، بزرگ ترین ارتفاع چند برابر کوچک ترین ارتفاع است؟ در مثلث  که  و   139ABCAB = AC= 4Â Ĉ

3√2√32

1 2

A

B C

در مثلث  زاویه  ارتفاع و نیمساز و میانه رسم شده است. اگر  آنگاه  کدام است؟  140

کمتر از  بزرگتر از 

نامعلوم مساوي 

ABCAC > AB ,  = 90Â= kA1̂ A2̂k

11

1

اگر  باشد، آنگاه حاصل  چند برابر  است؟  141= = = ⋯ =a1
a2

2
a3

3
an

n
+ + + ⋯ +a1 a2 a3 ana3

n(n + 1)

3
3n(n + 1)

2
n(n + 1)

6
n

C

A B

D

E
M N

F

14

4

3

7

 

در ذوزنقه ي مقابل  است. اندازه ي پاره خط  کدام است؟  142EF ||CDMN

54٫5

46

در لوزي   و  است. مساحت آن کدام است؟  143AB = 5 ، ABCDcos = −Â
3
5

15182025

اگر یک  ضلعی،   قطر داشته باشد، یک   ضلعی برحسب  چند قطر دارد؟  144n2x + 10n + 2x

2x + n + 92x + 2n + 102x + 2n + 122x + 2n + 9

در یک چندضلعی مجموع زوایاي خارجی،  مجموع زوایاي داخلی آن است. این چندضلعی چند قطر دارد؟  145
1
4

2203544

کدام گزینه، در مورد متوازي االضالع درست است؟  146

زاویه هاي مجاور مکمل هستند. محل برخورد قطرها مرکز تقارن است.

هر سه مورد اضالع روبه رو مساوي اند.

از برخورد نیمسازهاي زاویه هاي داخلی یک مستطیل کدام چهارضلعی حاصل می شود؟  147

متوازي االضالع ذوزنقه      لوزي      مربع     

 
C B

A

6

4

اگر  کوتاه ترین ضلع مثلث مختلف االضالع  باشد، چند مقدار صحیح براي اندازة ضلع  وجود دارد؟  148

صفر

ABABCAB

1

23

14
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A

H

BD

C

در لوزي شکل مقابل  و  است. طول ارتفاع  چقدر است؟  149AC = 24BD = 10DH

115
12

117
12

117
13

120
13

A

B

E

F

D

C
G

، اندازة  کدام است؟ . اگر  و  در شکل روبه رو  متوازي االضالع است   150ABCD(BC||AD,AB||CD)EF = 2EG = 8AE

95

4
9
2

 

، آنگاه  برابر با کدام است؟ در شکل زیر اگر  و   151DE||FCEF ||BC
AB

AD

1٫251٫5

2٫252٫5

چند متوازي االضالع با معلوم بودن دو قطر به طول هاي  و  و یک ضلع به طول  می توان رسم کرد؟  152

بی شمار

81210

012

 

در شکل زیر، مساحت بین دو چندضلعی شبکه اي، چه کسري از مساحت چندضلعی بزرگ تر است؟     153

27
39

27
36

2
3

27
2

خط  و نقطۀ  در یک صفحه مفروض اند. اگر فاصلۀ  از  برابر  باشد، چند نطقه در این صفحه وجود دارد که از  و  به فاصلۀ  باشند؟  154dAAd4Ad6

1234

A B

CD  

، دو مربع بنا کرده ایم. اگر نسبت محیط به مساحت چهارضلعی  به در شکل مقابل روي دو ضلع از مثلث متساوي االضالع به طول ضلع   155

صورت  باشد، حاصل  کدام است؟

صفر 

4ABCD

a + b + c + d2√ 3√ 6√

2
a + b + c + d

1

23

یک گلولۀ سربی به جرم  گرم با سرعت  به یک قطعه چوب برخورد می کند و درون آن متوقف می شود. اگر  درصد انرژي  156

جنبشی گلوله صرف گرم کردن خودش شود و گرماي ویژة سرب  باشد، دماي گلوله چند کلوین افزایش می یابد؟

20400
m

s
50

125
J

kg ⋅K

320593640913

دو میله ي هم طول  و  داریم که ضریب انبساط طولی آن ها به ترتیب  و  است. اگر دماي میله ي  را به اندازه ي  درجه ي  157

سلسیوس و دماي میله ي  را به اندازه ي  درجه ي سلسیوس باال ببریم، نسبت افزایش طول آن ها  کدام است؟

ABαAαBAθ

B2θ( )
ΔLA

ΔLB

1 + αA

1 + 2αB

1 + 2αA

1 + 2αB

αA

2αB

2αA

αB

15
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قطعه یخی به جرم  با دماي  از ارتفاع  متري رها می گردد. پس از برخورد به آب صفر درجه چه مقدار از این یخ ذوب  158

می شود؟ 

0٫5kgC0∘400

( = 334 )LF

kJ

kg

kg
1

167
0٫5kg0٫2kg0٫02kg

از دو جسم  و  مقدار یکسانی گرما می گیریم. اگر جرم آن ها یکسان باشد، کدام یک تغییرات دماي کم تري پیدا می کند؟  159

آن که ظرفیت گرمایی ویژه کم تري دارد. آن که ظرفیت گرمایی ویژه بیش تري دارد.

گزینه هاي  و  درست است. آن که ظرفیت گرمایی کمتري دارد.

AB

23

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  160

دهیم تا حجم آن  سانتی متر مکعب تغییر کند؟

12027

18

36384245

 

گاز کاملی چرخه اي مطابق شکل زیر طی می کند. کاري که گاز در مسیر  انجام می دهد چند برابر کاري است که در مسیر  انجام  161
می دهد؟

ABBC

5
3

−
5
3

5
4

−
5
4

فشار مقدار معینی از یک گاز کامل  را از یک حالت معینی یک بار تحت فرآیند هم حجم و بار دیگر تحت فرآیند بی درو تا فشار  به  162
طور آرمانی افزایش می دهیم. کدام گزینه درباره ي انرژي درونی گاز در پایان تحول درست است؟

هر سه گزینه می تواند درست باشد. بی دررو هم حجم هم حجم بی دررو  بی دررو هم حجم

( )P1P2

U > UU < UU = U

در دو ظرف جداگانه دو مایع مختلف به چگالی هاي  و  تا ارتفاع یکسان  ریخته ایم. اگر فشار ناشی از مایعات در فاصله ي  از کف  163

) برابر باشد، نسبت  برابر است با: ) با  از کف ظرف ( ظرف (

ρ1ρ2h
h

4

1
h

5
2

ρ1

ρ2

4
5

5
4

16
15

15
16

50
cm

10
cm

استوانه اي توپر که سطح قاعده ي آن  سانتی متر مربع است، مطابق شکل درون آب به چگالی  قرار دارد. اختالف نیروهایی که از  164

طرف آب به قاعده هاي پایین و باالي استوانه وارد می شود، چند نیوتون است؟  

201000
kg

m3

(g = 10 )
m

s2

2810800

می خواهیم از فلزي به چگالی  ، کرة توپري به شعاع  بسازیم. جرم این کره چند کیلوگرم می شود؟   165

  

6
g

cm3
5cm(π = 3٫14)

1٫572٫363٫144٫71

ظرفی محتوي  گرم آب و  گرم یخ صفر درجه ي سلسیوس، در تعادل گرمایی است. یک قطعه فلز به گرماي ویژه ي    166

 و دماي   درجه ي سلسیوس را درون ظرف می اندازیم، جرم فلز، حداقل چند گرم باشد، تا یخی در ظرف باقی نماند؟  

(  و اتالف گرما ناچیز است.)

1000200

400
J

kg ⋅ K
250

= 4200 , = 336000Cاب
J

kg ⋅ K
Lf

J

kg

375672860950

نیروي بین مولکولی .................. و این نیرو در مولکول هاي آب .................. نام دارد.  167

بلند برد - هم چسبی ثابت - هم چسبی کوتاه برد - هم چسبی کوتاه برد - دافعه
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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  168
است؟

QΔU

Q = ΔUQ = −ΔUQ = ΔU
3
5

Q = ΔU
5
3

169125   چند  است؟
cm3

s

L

min

750757٫50٫75

17012  کیلومتر مربع معادل چند هکتار (هکتومتر مربع) است؟

1٫21٫2 × 1031٫2 × 1021٫2 × 101

21)) ))

) از باالي سطح شیب دار رها می کنیم. کدام گزینه دربارة کار نیروي وزن و ) و بار دیگر از سطح ( مطابق شکل گلوله اي را یک بار از سطح (  171
قدرمطلق کار نیروي اصطکاك روي گلوله درست است؟ (اندازة نیروي اصطکاك در هر دو مسیر برابر است.)

12

> , >∣∣Wf(2)
∣∣ ∣∣Wf(1)

∣∣ Wmg(1)
Wmg(2)

> , =∣∣Wf(2)
∣∣ ∣∣Wf(1)

∣∣ Wmg(1)
Wmg(2)

> , >∣∣Wf(1)
∣∣ ∣∣Wf(2)

∣∣ Wmg(2)
Wmg(1)

> , =∣∣Wf(1)
∣∣ ∣∣Wf(2)

∣∣ Wmg(1)
Wmg(2)

20m

30̊
V=2m

s

مطابق شکل جسمی به جرم  گرم را از باالي یک بلندي به ارتفاع  متر تحت زاویۀ  نسبت به راستاي افقی با تندي  پرتاب  172

می کنیم. اگر جسم با تندي  به زمین برسد، کار نیروي مقاومت هوا چند ژول است؟ 

1002030∘2
m

s

8
m

s
(g = 10 )

N

kg

3−3

17−17

درون یک لولۀ مویین به قطر  آب تا ارتفاع  باال می آید. اگر چگالی آب  باشد، برآیند نیروهاي بین مولکولی چند  173

نیوتون است؟ 

0٫4mm25cm1
g

cm3

(g ≃ 10 , π ≃ 3)
N

kg

3 × 10−23 × 10−412 × 10−212 × 10−4

از لوله اي به قطر  آب با تندي  خارج می شود. آهنگ جریان آب چند مترمکعب در دقیقه است؟   17440cm20
m

s
(π ≃ 3)

2٫42414٫4144

 
V

P

105

105
10
5

4

3

( Pa (

( L (
102 1024

B A

O

D C

گازي مطابق شکل چرخه اي شامل  فرآیند را می پیماید. در این چرخه، کار انجام شده توسط گاز چند ژول است؟  1754

3000

3750

2750

2250

بازده یک ماشین گرمایی  و توان خروجی آن  وات است. این ماشین در هر دقیقه چند کیلوژول انرژي تلف می کند؟  17640%200

18301800030000
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10

θ
θ ( C̊ (

20

25

1

2
)

L cm

)

))

)) با توجه به نمودار شکل مقابل  چند است؟  177
α1

α2

6
1
6

3
1
3

اگر دماي یک سیم نازك مسی به طول  را به اندازة  افزایش دهیم، به اندازة  درصد به طول آن اضافه می شود. اگر دماي یک صفحۀ  178

نازك مسی به ابعاد  را به همان اندازه افزایش دهیم، چند درصد به مساحت آن اضافه خواهد شد؟

LΔθ2

2L × 6L

2346

به جسمی به جرم  گرم،  ژول گرما می دهیم تا دماي آن به  برسد. اگر در همین دما  ژول دیگر به جسم گرما بدهیم،  179

دماي آن به  می رسد. دماي اولیه و گرماي ویژة جسم برحسب واحدهاي  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

 و  و  و  و 

501260C60∘1008

C100∘
SI

1050410630283504283630

در کدام یک از شاخه هاي علم فیزیک به بررسی حرکت اجسام یا نیروهاي وارد شده به آن ها نمی  پردازیم؟  180

مکانیک ترمودینامیک دینامیک استاتیک

کدام یک از گزاره هاي زیر نادرست است؟  181

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

اساس تجربه و آزمایش، اندازه گیري است. 

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

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

قطر میانگین یک گلبول قرمز به کمک میکروسکوپی با بزرگ نمایی  برابر،  اندازه گیري می شود. این مقدار معادل کدام یک از  182
گزینه هاي زیر در حالت واقعی است؟

10107cm

7 × mm10−47μm7 × nm10−17pm

توپ بسکتبالی به جرم  با سرعت  به دیواري برخورد می نماید. اگر در اثر این برخورد  ژول از انرژي توپ کاسته شود،  183
سرعت توپ پس از برخورد با دیوار چقدر خواهد شد؟

4kg10m/s38

9m/s9٫5m/s81m/s10m/s

به دو جسم هم حجم  و  گرماي مساوي داده ایم. اگر گرماي ویژة  دو برابر گرماي ویژة  و همچنین چگالی  دو برابر چگالی   184

باشد، تغییر دماي جسم  چند برابر تغییر دماي جسم  است؟

ABABAB

AB

1
4

1
2

14

یک گلولۀ سربی به شعاع  و جرم  در دماي  قرار دارد. اگر دماي گلوله به  برسد، چگالی آن چند کیلوگرم بر متر  185

( مکعب و چگونه تغییر می کند؟ (

 ، کاهش می یابد. ، افزایش می یابد. ، کاهش می یابد. ، افزایش می یابد.

1cm44g0∘
C100∘

= 3 × ,π = 3α سرب 10−5 1
k

33339999

18

ریاضی - 20210

ام اس بوك



A
cm20

آب

186  در شکل زیر سطح مقطع لوله در دو شاخۀ آن یکسان است و فاصلۀ سطح آزاد آب در شاخۀ سمت راست تا

انتهاي لوله  است، فشار مخزن  حداکثر چند کیلوپاسکال افزایش یابد تا مایع از لوله سرریز نشود؟ (

 (

20cmA

= 1000 ,g = 10ρآب
kg

m3

N

kg

1٫52٫5

42

،  کیلوگرم آب  قرار دارد و مجموعه در تعادل گرمایی است. اگر یک قطعۀ  درون گرماسنجی با ظرفیت گرمایی   187

گرمی آلومینیم با دماي  را وارد گرماسنج کنیم، پس از ایجاد تعادل گرمایی، دماي تعادل چند درجۀ سلسیوس خواهد بود؟ (

(  و 

2550
J

C∘5C15∘500

C175∘

= 4200cآب
J

kg ⋅ K
= 900cآلومینیم

J

kg ⋅ K

16171819

 

چوب چوب چوب چوب

1( ( 2( ( 3( ( 4( (

یک تکه چوب و یک وزنۀ آهنی را در حالت هاي مختلف روبه روي آب یا داخل آن قرار می دهیم. در مورد ارتفاع آب داخل ظرف در حالت هاي   188

144 تا  کدام گزینه صحیح است؟ (ارتفاع اّولیۀ آب در هر  ظرف برابر است)

= > >h1 h2 h4 h3> > >h2 h1 h4 h3> > >h1 h2 h3 h4= > >h4 h2 h1 h3

توان الکتریکی یک کتري برقی  وات است. درون این کتري  کیلوگرم آب با دماي  می ریزیم. چند دقیقه طول می کشد تا نیمی  189

( از آب درون کتري به بخار آب  تبدیل شود؟ (تبادل گرما بین محیط و کتري ناچیز است و   و 

20002C20∘

C100∘= 2268LV

kJ

kg
4200 =c آب

J

kg C⋅∘

12٫818٫624٫530

ظرفی به حجم  داریم که به مقدار  مایع با دماي  در آن وجود دارد. اگر دماي این مجموعه را به  برسانیم، چند  190

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

60cm359cm3C40∘
C90∘

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

K−1

1٫3753٫1751٫868٫16

یک کرة آلومینیمی به جرم  را درون ظرفی پر از آب می اندازیم. مشاهده می شود که  آب از ظرف بیرون می ریزد. چند درصد  191

حجم کره را حفره تشکیل داده است؟ 

0٫81kg400g

( = 1000 , = 2700 )ρآب
kg

m3
ρآلومینیم

kg

m3

10255060

 
m

جسمی به جرم  کیلوگرم درون آسانسوري قرار دارد و آسانسور پس از طی کردن مسافت  متري به سمت باال، تندي اش از  به   192

( می رسد. نیروي عمودي سطح چند نیوتون است؟ (

6092 m

s
8 m

s

g = 10
N

kg

400720

800950

گلوله اي به جرم 500 گرم را با تندي اولیه 15 متر بر ثانیه در راستاي قائم رو به باال پرتاب می کنیم. تا زمانی که گلوله به بیشترین ارتفاع خود  193

( gاز زمین برسد، در هر متر 10 ژول انرژي در اثر مقاومت هوا از دست می دهد. این گلوله حداکثر تا چه ارتفاعی باال می رود؟ ( = 10
N

kg

2٫53٫754٫56٫8
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مقدار  گرم آب  درجۀ سلسیوس را با  گرم آب  درجۀ سلسیوس مخلوط می کنیم. اتالف انرژي ناچیز است. با مقدار گرمایی که  194

آب سردتر دریافت می کند، دماي  گرم آب  را تا چه دمایی برحسب درجۀ سلسیوس می توان باال برد؟ 

120518030

100C40∘( = 4200 )cآب
J

k Cg∘

40٫1841٫84858

( اگر دماي یک جسم آهنی را  افزایش دهیم چگالی آن چگونه تغییر می کند؟ (  195

 درصد کاهش می یابد. درصد افزایش می یابد. درصد افزایش می یابد. درصد کاهش می یابد.

C250∘= 12 ×α آھن 10−6 1
K

0٫60٫60٫90٫9

 

، متر پایین می آید چند  است؟ مجموعه نشان داده شده از حال سکون رها می شود. سرعت مجموعه بعد از اینکه    196B3
m

s

2g
−−

√5g
−−

√

3g
−−

√7g
−−

√

197  گرم یخ در دماي صفر درجۀ سلسیوس (نقطۀ ذوب) قرار دارد. چند ژول گرما الزم است تا آن را ذوب کرده و دماي آب حاصل را به 

درجۀ فارنهایت برساند؟ 

2050

( = 336 , = 4٫2 )Lf
J

g
cآب

J

Cg∘

10920905081907560

V

m

B

A

m

3

12

 

شکل مقابل، نمودار حجم برحسب جرم دو جسم  و  می باشد. نسبت چگالی جسم  به چگالی جسم  کدام است؟  198ABBA

1
2

1
4

42

یک جسم فلزي به جرم  را درون ظرف پر از نفتی به چگالی  می اندازیم و به اندازة  گرم نفت از ظرف بیرون می ریزد. اگر  199

( درون جسم حفره اي وجود داشته باشد، حجم حفره چند سانتی متر مکعب است؟ (

3kg0٫6
g

cm3
540

= 6ρفلز
g

cm3

200400550700

یک یخچال کارنو بین دماهاي  و  (به ترتیب دماي منبع هاي دما باال و دما پایین برحسب کلوین) کار می کند. اگر ضریب عملکرد یخچال  200

برابر  باشد،  چند درصد بیشتر از  است؟

35

THTL

4THTL

202540

در واکنش  بعد از موازنه کامل، مجموع ضرایب مواد کدام است؟  201Ca(OH + P → C (P + O)2 H3 O4 a3 O4)2 H2

121186

در اتم آهن  ..................  زیرالیه از الکترون اشغال شدهاند که از میان آنها،  ..................  زیرالیه، دو الکترونی و  ..................   202

زیرالیه، شش الکترونیاند. (اعداد را از راست به چپ بخوانید)

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ، 

Fe)(26

642624743734
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باتوجه به مولکول هاي  ، ، و   چه تعداد از مطالب زیر درست اند؟   203

، همه ي اتم ها به آرایش هشت تایی رسیده اند.  ،  و   در 

 مجموع تعداد الکترون هاي الیۀ ظرفیت اتم ها در دو مورد از مولکول ها، با هم برابر است. 

،  و  می باشد.   ،  تعداد پیوندهاي دوگانه در این مولکول ها (به ترتیب از راست به چپ) برابر با 

،  ، و  می باشد.   تعداد جفت الکترون هاي ناپیوندي در این مولکول ها (به ترتیب از راست به چپ) برابر با 

SO2COHCNC OH2

∙SO2COHCN

∙

∙1011

∙6212

1234

براي سوختن کامل  گرم گلوکز، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایطی که حجم مولی گازها برابر  لیتر است، مورد نیاز است؟    2044524

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

12182436

چه تعداد از موارد زیر در ارتباط با اوزون صحیح می باشد؟   205
آ) در الیه ي استراتوسفر تبدیل اوزون به اکسیژن طی واکنش زیر انجام می شود. 

(
O3

2 (g ( 3O2 (g (

طول موج بلندترپرتو ))1)طول موج کوتاه تر ( )))پرتو 2

ب)با افزایش فشار و پایین آوردن دما، گاز   در مقایسه با گاز  سریع تر به مایع تبدیل می شود. 
پ)واکنش کلی (مجموع واکنش هاي) الیه ي اوزون یک واکنش برگشت پذیر است. 

ت)تولید اوزون تروپوسفري، تنها هنگام وقوع رعد و برق در این الیه صورت می گیرد.

O3O2

1234

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست اند؟   206
آ) براي توصیف یک نمونه گاز، دانستن مقدار گاز و فشار گاز کافی است. 

ب) در  دماي ثابت، با دو برابر شدن فشار یک گاز، حجم آن نصف می شود. 
پ) قرار دادن بادکنک هاي پر شده از هوا درون نیتروژن مایع حجم آن ها را به شدت کاهش می دهد.  

ت) در فشار معین، چگالی گازها با حجم آن ها، رابطه ي مستقیم و با دما، رابطه? عکس دارد.

1234

(II)2072000٫1   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

مولکول هاي  ................. استون به عنوان  .................. کاربرد داشته و هگزان  .................. است در ضمن هر دو حالل نقطه ي جوش   208
................. از اتانول دارند.

ناقطبی – رقیق کننده در رنگ ها – حالل مواد ناقطبی – باالتري

قطبی – حالل چربی ها، رنگ ها و الك ها – تینر – پایین تري

قطبی – رقیق کننده در رنگ ها – حالل مواد ناقطبی – باالتري

ناقطبی – حالل در تهیه ي مواد دارویی و آرایشی و بهداشتی – رقیق کننده ي رنگ – پایین تري 

هر خودرو به ازاي یک کیلومتر مسافت طی شده به طور میانگین  گرم کربن دي اکسید وارد هواکره می نماید. اگر به طور میانگین هر  209

خودرو روزانه  کیلومتر مسافت طی کند. براي از بین بردن ردپاي کربن دي اکسید ناشی از سوخت  خودرو در یک سال چند درخت با قطر  تا

  سانتی متر الزم است؟ (هر درخت با قطر  تا  سانتی متر ساالنه حدود   کیلوگرم کربن دي اکسید مصرف می کند.)

250

2080022

28222836٫5

400011000400002000
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جمع جبري بارهاي الکتریکی یون هاي سیانید، نیترات، فسفات، کلرات و منگنات با شمار اتم هاي اکسیژن در فرمول شیمیایی این یون ها، کدام  210
است؟

    5678

در واکنش مخلوطی از ایزوتوپ هاي   و   با ایزوتوپ هاي   و   امکان تشکیل چند اکسید با جرم هاي مولی متفاوت وجود  211
دارد و نسبت جرم مولی سنگین ترین این اکسیدها به جرم مولی سبک ترین آن ها، کدام است؟ (هر دو عنصر را با باالترین ظرفیت خود در نظر بگیرید.

عدد جرمی را هم ارز جرم اتمی با یکاي   فرض کنید.)

  ،    ،   ،   ،  

O16O18Mg25Mg24

g ⋅ mol−1

61٫07541٫02541٫07561٫025

تعداد نوترون ها در  گرم  با تعداد الکترون ها در چند گرم  برابر است؟ (ایزوتوپ هاي  و  مدنظر هستند.)  2126٫5K
39
19CO

2−
3C

12
6O

16
8

66٫256٫56٫75

در کدام گزینه، فقط نیمی از پرسش هاي زیر به درستی پاسخ داده شده اند؟    213

آ) عدد اتمی عنصر متعلق به گروه  از دورة چهارم چند است؟  

ب) مجموع  براي الکترون هاي آخرین زیرالیۀ اتم عنصر متعلق به گروه  از دورة سوم چند است؟ 

پ) آرایش الکترونی اتم عنصر متعلق به گروه  از دورة چهارم به چه زیرالیه اي ختم می شود؟ 

ت) عنصري با عدد اتمی  متعلق به چه گروهی از جدول دوره اي است؟

2

n + l17

14

33

15 − 5 − 4 − 20p
215 − 4 − 20 − 38p

213 − 4 − 4 − 38p
415 − 4 − 20 − 20p

2

اگر آرایش الکترونی عنصر  به صورت  باشد، کدام گزینه دربارة آن درست است؟  214

این عنصر در گروه  و دورة  جدول دوره اي قرار دارد.  این عنصر داراي  الکترون ظرفیت می باشد.

الیۀ چهارم این عنصر کامًال از الکترون پر شده است.  در این عنصر تعداد  الکترون با  وجود دارد. 

XX : Kr]4 5 5[36 d
10

s
2
p

2

14145

10l = 2

گوگرد با شعلۀ  ..................  می سوزد و فرآوردة آن یکی از فرآورده هاي حاصل از سوختن  .................. می باشد که نام آن  .................. است.  215

آبی، زغال سنگ، گوگرد تري اکسید سفید خیره کننده، چربی، گوگرد تري اکسید

آبی، زغال سنگ، گوگرد دي اکسید آبی، چربی، گوگرد دي اکسید 

شمار الکترون هاي ناپیوندي اتم مرکزي در کدام دو ترکیب برابر نیست؟  216

PC , Sl3 O2C O , HCNH2NOCl , NH3N Cl , SO2 O2

یک نمونه  گرمی شامل  و  را حرارت می دهیم. با فرض این که هیچ واکنش جانبی انجام نشود و تنها این مواد تجزیه  217

شوند و در پایان واکنش حدود  لیترگازاکسیژن جمع آوري شود، تقریبًا چند درصد جرمی این نمونه را  تشکیل می دهد؟(چگالی گاز  را

  ( برابر  گرم بر لیتر در نظر بگیرید.)(

 

300KClO3CaCO3

20CaCO3O2

1٫4C = 12,O = 16,Cl = 35٫5,K = 39,Ca = 40 : g ⋅ mol
−1

2KCl (s) → 2KCl(s) + 3 (g)O3 O2

CaC (s) → CaO(s) + C (g)O3 O2

76٫1873٫223٫8226٫8

کدام گزینه درست است؟  218

همۀ هسته هایی که نسبت شمار نوترون ها به پروتون هاي آن ها برابر یا بیش تر از  باشد، ناپایداراند. 

فقط هسته هایی که نسبت شمار نوترون ها به پروتون هاي آن ها برابر یا بیش تر از  باشد، ناپایداراند. 

همواره در بین ایزوتوپ هاي یک عنصر، ایزوتوپ  سبک تر، پایدارتر است. 

براثر تالشی رادیوایزوتوپ ها، اغلب افزون بر ذره هاي پرانرژي، مقدار زیادي انرژي آزاد می شود.

1٫5

1٫5
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در کدام گونۀ شیمیایی، الکترون هاي موجود در الیۀ ظرفیت اتم مرکزي، همه از نوع پیوندي هستند؟ (آنتیموان  در گروه نیتروژن قرار  219
دارد.)

(Sb)

SbCl−4SbCl3SbCl−6SbCl
2−
5

کدام مارد از مطالب زیر، درست است؟   220
آ ) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن، برگشت پذیر است. 

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

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

ب و ت آ و پ پ و ت آ و ب

کدام گزینه در مورد رادیوایزوتوپ ها نادرست است؟  221

هستۀ اتم هاي آن ها ماندگار نیست و با گذشت زمان از مقدار آن ها کاسته می شود.

نیم عمر چهار رادیوایزوتوپ هیدروژن، کمتر از  ثانیه است. 

در هستۀ همۀ آن ها، نسبت شمار نوترون ها به پروتون ها، برابر یا بیش از  است. 

پرتوزا و ناپایدار هستند و اغلب بر اثر تالشی هستۀ آن ها، افزون بر ذره هاي پرانرژي، مقدار زیادي انرژي نیز آزاد می شود.

0٫0001

1٫5

در اتم چه تعداد از عنصرهاي  ، شمار الکترون هاي ظرفیتی با شمار الکترون هاي الیۀ آخر متفاوت است  222

و در چند عنصر، بیرونی ترین زیرالیه بیش از  درصد گنجایش خود، الکترون دارد؟

O , Sc , Ne , Co , Br8 21 10 27 35

50

5 − 33 − 23 − 35 − 2

جسم جامدي را می سوزانیم و گاز حاصل را در آب حل می کنیم. اگر محلول حاصل  کمتر از هفت داشته باشد، این جسم جامد کدام یک از  223
گونه هاي زیر می تواند باشد؟

گوگرد - سدیم  سدیم - منیزیم  فسفر - گوگرد  ذغال - منیزیم 

pH

براي افزایش فشار یک گاز به میزان  در دماي ثابت، حجم آن را چند درصد باید کاهش داد؟  224%25

202512٫510

در دماي  درجه سلسیوس درصد جرمی ماده  در محلول سیرشده این ماده برابر  می باشد. چنانچه  گرم از ماده  و  گرم آب  225

در اختیار باشد چند گرم محلول سیرشده ماده  می توان تهیه کرد؟

20A2080A60

A

5075140100

 ( با توجه به جدول زیر که انحالل ماده فرضی  را در دماهاي متفاوت نشان می دهد. کدام گزینه نادرست است؟ (  226

 

معادله انحالل این ترکیب به صورت  است. 

انحالل این ترکیب گرماگیر است و  نمی تواند یک گاز باشد. 

از انحالل  در  در دماي  محلول سیرنشده بدست  می آید.

اگر محلول سیرشده این ماده را در دماي  گرم کنیم، محلول سیرنشده به دست می آید.

Xx = 40g ⋅ mol−1

دما
100g OH2 انحالل پذیری در

0
0٫02

5
0٫04

10
0٫06

15
0٫08

20
0٫10

25
0٫12

S = 0٫004θ + 0٫02

x

0٫1molx100g OH2C20∘

C25∘

اگر  مول پتاسیم هیدروکسید در  گرم آب مقطر حل شود، درصد جرمی پتاسیم هیدروکسید و غلظت مولی تقریبی محلول، به ترتیب از  227
راست به چپ کدام است؟  

 

0٫5112

(H = 1,O = 16,K = 39 : g ⋅ mol
−1 , از تغییر حجم آب چشم پوشی شود(

4٫64, 185٫43, 183٫58, 204٫46, 20
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چه تعداد از مطالب داده شده نادرست است؟   228

آ) اتم گازي که براي پر کردن تایر خودرو استفاده می شود، می تواند یون  بار منفی تشکیل دهد. 

ب) اختالف نقطۀجوش اکسیژن و آرگون،  کلوین است. 
پ) درصد حجمی کربن دي اکسید در هواي پاك و خشک از آرگون بیشتر است. 
ت) روند تغییرات دما و فشار در هواکره با افزایش ارتفاع، همواره کاهشی است.

3

3

1234

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   229
آ) جاذبۀ زمین، گازهاي اتمسفر را پیرامون خود نگه می دارد. 
ب) همۀ گازهایی که در هواکره وجود دارند، نامرئی هستند. 

پ) از ارتفاع حدود  کیلومتر به باال، به علت اثر پرتوهاي پرانرژي خورشید مانند پرتوهاي فرابنفش، گونه هاي باردار نیز در هوا وجود دارد. 
ت) فشار هر گاز، ناشی از برخورد مولکول هاي آن با دیوارة ظرف است.

75

1234

در آرایش الکترونی اتم چند عنصر در جدول دوره اي، تعداد الکترون هاي الیۀ سوم  واحد بیشتر از تعداد الکترون هاي الیۀ چهارم است؟  23011

1234

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  231
آ) گنجایش الکترونی الیۀ سوم از دو برابر گنجایش الکترونی الیه دوم، کمتر است. 

ب) در الیه الکترونی سوم، سه زیرالیه با اعداد کوانتومی فرعی  وجود دارد. 

پ) گنجایش الکترونی زیرالیه با عدد کوانتومی فرعی  از گنجایش الیه دوم، بیشتر است. 

ت) گنجایش الکترونی پنجمین زیرالیۀ الیه پنجم، برابر با  است.

3, 2, 1

l = 3
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1234

 ( براي تولید  گرم کلسیم در واکنش (موازنه نشده) زیر، چند گرم آلومینیم باید مصرف شود؟ (  2324Al = 27,Ca = 40 : g ⋅ mol−1

Al(s) + Ca(OH (aq) → Al(OH (aq) + Ca(s))2 )3 (معادلھ موازنھ شود)  

2٫727181٫8

مجموع ضرایب فراورده ها در کدام واکنش پس از موازنه، بزرگتر است؟  233

S + HI → S + + OH2 O4 H2 I2 H2C (P + Si → + CaSia3 O4)2 O2 P4O10 O3

N C + HCl → NaCl + O + Ca2 O3 H2 O2SiC + O → Si + HCll4 H2 H4 O4

کدام گزینه درست است؟  234

در صنعت براي تهیۀ سولفوریک اسید، گوگرد را مستقیمًا به  تبدیل می کنند.  

سوختن، واکنشی شیمیایی است که در آن، یک ماده با اکسیژن با سرعت واکنش می دهد و تمام انرژي شیمیایی آن به صورت گرما و نور آزاد می شود.  

برخی کشاورزان از ماده اي براي افزایش بهره وري خاك استفاده می کنند که در ساختار اسکلت مرجان ها نیز یافت می شود.  

اگر آب باران داراي  کمتر از  باشد، به آن باران اسیدي گفته می شود.  

SO3

pH7

نام کدام ترکیب شیمیایی درست نوشته شده و در ساختار لوویس آنیون آن، تفاوت شمار الکترون هاي پیوندي و ناپیوندي، نسبت به آنیون هاي  235
دیگر، کمتر است؟

: آمونیوم هیدروکسید  : لیتیم سولفات  : باریم فسفات  C: مس کربنات  Cu2 O3B (Pa3 O4)2L Si2 O4N OHH4
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ریاضی - 20210

ام اس بوك


