
 

 

 »1400تیر  18« آزمون
 (نظام جدید) ریاضی اختصاصی دوازدهم

 
شمارة صفحۀ  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس دفترچه

 سؤال
 گویی زمان پاسخ

 (دقیقه)

 دفترچه اول
 (اجباري)

 41-50 10 1حسابان 
13-11 

15 
 10 51-60 10 آشنا – 1حسابان 

 15 14-15 61-70 10 2هندسه 

 15 16 71-80 10 آمار و احتمال
 81-90 10 2فیزیک 

20-17 
15 

 10 91-100 10 آشنا – 2فیزیک 
 15 21-22 101-110 10 2شیمی 

 95 11-22 41-110 70 دفترچه اول

 دفترچه دوم
 (اجباري)

 15 30 151-160 10 1ریاضی        

 15 31-32 161-170 10 1هندسه 
 171-180 10 1فیزیک 

36-33 
15 

 15 181-190 10 آشنا – 1فیزیک 
 15 37-38 191-200 10 1شیمی 

 75 31-39 151-200 50 دفترچه دوم

 اختصتصی پدیدآورندگان

ی
اص

تص
اخ

 

 (به ترتیب حروف الفبا) نام طراحان نام درس

 1و حسابان  1ریاضی 
 علیـزاده  حمیـد  -علـی شـهرابی    –علی سـالمت   – یاسین سپهر -عادل حسینی  –میالد چاشمی  -سعید جعفري  –امین تدارك  -شاهین پروازي 

 آباديوحید ون -کاران حمیدرضا نوش –میالد منصوري  –قادري حمید مام -محمدرضا لشگري  –کیان کریمی خراسانی  
 فرهاد وفایی -مهراد ملوندي  –محمد قیدي  – رضا عباسی اصل –محمد خندان  -امیرحسین ابومحبوب  2و  1 هندسه

 فرهاد وفایی – علويمرتضی فهیم -پور ندا صالح  -خطیبی علیرضا شریف – امیرحسین ابومحبوب احتمال آمار و

 2و  1 فیزیک
مصیب قنبـري   -علی قائمی  –پیمان محمدعلی راست -عادل حسینی  –نژاد ایمان حسین –نسب عبدالرضا امینی –زهره آقامحمدي 
 شادمان ویسی -حسین مخدومی  -غالمرضا محبی  -محسن قندچلر 

 محمدحسن محمدزاده مقدم –حسن لشگري  -محمد عظیمیان زواره  -رسول عابدینی زواره  –آروین شجاعی  -فرزاد رضایی  –محمدرضا پورجاوید  2و  1 شیمی

 اختصاصی علمی روهگ

 2و  1 شیمی 2و   1 فیزیک احتمالمار و آ و 2و  1 هندسه 1و حسابان 1ریاضی نام درس

 ایمان حسین نژاد بابک اسالمی امیرحسین ابومحبوب کاظم اجاللی گزینشگر

 علی مرشد گروه ویراستاري
 فرزانه خاکپاش علی ارجمند

 بهنام شاهنی
 زهره آقامحمدي

 کفشحمید زرین

 زادهمهدي هادي
 نیامهال تابش

 سیدعلی موسوي فرد

 ویراستار استاد: شیعیمجتبی ت بازبینی نهایی
 قلیمحمد قره استاد سیدعلی میرنوري

 محمدحسن محمدزاده مقدم بابک اسالمی امیرحسین ابومحبوب عادل حسینی مسئول درس

 
 اختصاصی تولید و فنی گروه

 

 محمد اکبري  گروه مدیر
 عادل حسینی ئول دفترچهمس

  محمدرضا اصفهانیدفترچه:  مسئول مقدممازیار شیروانیمدیر گروه:  گروه مستندسازي
 نوشین اشرفی –زاده اهللافرزانه فتح آرا و صفحه نگار حروف

  سوران نعیمی ناظر چاپ
 

 
 زمونآگروه 

 »وقف عام«چی  بنیاد علمی آموزشی قلم
 021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––خیابان انقالب بین صبا و فلسطین خیابان انقالب بین صبا و فلسطین  :دفتر مرکزي
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   4: ةصفح  )رياضي( عموميدروس      1400 تير 18 آزمون
     

  

 . … جز ها صحيح هستند؛ به معناي واژگان در همة گزينه - 1

  سازي)، (تشرع: مقابل طريقت و عرفان) انگاري)، (تلبيس: نيرنگ سري: سهل (سبك )1

  : مشعشع))، (متأللئاتّحاد)، (جهد: (مهد: كجاوه كه بر شتر بندند) 2

  )، (خطوه: گام)چيزي وجود دربارة اندازنده شك به(پاليز: جاليز)، (شائبه:  )3

  (بيرق: درفش)، (شراع: خيمه)، (صباحت: زيبايي)) 4

 ؟ها درست است معني مقابل كدام واژه - 2

 : گردنقفا: ظاهر/ ز) تجسم/ هـ) حشر: رستاخيز / و)  تشرط و قيد/ د) شماتت: مالل : كمين / ج) مطلق: بيجالدهقان/ ب) : الف) برزيگر

  د، ز، و) 4  و ج، ز، )3  الف، ج، هـ) 2  الف، ب، هـ )1

 ؟اماليي وجود دارد غلطدر كدام گزينه  - 3

  گذارد. شمارد، بدان ماند كه آتش اندك را مهمل مي هر كه دشمن كوچك را حقير مي )1

  لوف باز رفت و بر قاعدة درست استمرار يافت.أنظام كارهاي حضرت به قرار معهود و رسم م) 2

  ر و وقار و ضياع در معرض تضييع و تلف نهاده.اند و صب انبياي فاضل در زلّت و محنت افتاده )3

  . اي كشيده مĤب به مرتبه جناب شريعت صوري عالي فراقشدت علم دوري و ) 4

 ؟آمده است نادرستپديدآورندة اثر يا آثار، در كدام گزينه،  - 4

  (بهارستان: جامي)  (فرهاد و شيرين: وحشي بافقي)، )1

  االوليا: عطار) تذكرةعظي)، ((عباس ميرزا، آغازگري تنها: مجيد وا) 2

  الدين محمد مولوي) الدين رازي)، (غزليات شمس: جالل (مرصادالعباد: نجم )3

  (اسرارنامه: مولوي)، (اسرارالتوحيد: محمد بن منور)) 4

 :جز درستي آمده است، به ها تماماً به هاي ابيات زير در همة گزينه آرايه - 5

  زان كه دايم سيم دارد بر كف و زر در دهن   ا نرگس به شاهد بازي آمد سوي باغيگوي«

  »شود نرگس به بوي پيرهن چشم روشن مي  وار يـوسف گـل تـا عزيز مصر شد يعقوب

  آرايي، مراعات نظير حسن تعليل، واج) 2    استعاره، تشخيص، كنايه )1

  تناسب، تناقض، تلميح ) 4    حسن تعليل، تشبيه، جناس )3

  2 فارسي
  

  مباحث كل كتاب
  18تا پايان درس  1رس د

  168تا صفحة  10صفحة 

 دقيقه 7
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   5: ةصفح  )رياضي( عموميدروس       1400 تير 18 زمونآ 
 

 كند؟ مرتّب مي» نظير نما، تشبيه، جناس، مراعات كنايه، متناقض«هاي  س وجود آرايهكدام گزينه، ابيات زير را براسا - 6

  قتيل عشق نميرد مگر بـه غيبت قـاتـل   در آن مصاف كه جان تازه گردد از لب خنجرالف) 

    يابد بـار اوست كاندر حرم عشق تـو مـي  در دل تنگ من آمـد غم و جز يار نيافتب) 

ل از مـل نـشـود بـي  مپـيمـاي كـه خواجو ج) بـر بـاد هـوا بـاده خـبـر الّا بـه تـأمـ    

  همچـو زاغي كـه زنـد در مـه تابان چنگل  آسـا را بين د) آن سر زلف قمـرسـاي شـب

  وين هم ز دوستي است كه دشمن شمارمت  هـ) تـاراج عـافـيـت نـبـود كـار دوسـتان

  الف،  ج،  هـ،  د،  ب) 4  ) د ، الف ، ج ، هـ ، ب3  ، د) هـ ، ب ، الف ، ج 2  ) ج ، هـ ، د ، ب ، الف1

 ؟است مشخص شده درست ترتيب بهدر كدام گزينه » قافيه«نقشِ  - 7

  آيـيـنـه گـو مـباش چو اسكندري نماند  صاحبدلي چو نيست، چه سود از وجود دل الف) 

  بـر خـاك مـرقـدم كف خاكستري نماند  ب) عشق آن چنان گداخت تنم را كه بعد مرگ

  زين خشك سال حادثه، برگ تري نماند  ج) اي بـاغـبـان بـسـوز كـه در بـاغ خـرمــي

 كـرم سـتـم بـه شاخ فضيلت، بري نماند  د) بـرق جـفـا بـه بـاغ حـقـيـقت گلي نهشت

  متمم، صفت، نهاد، نهاد) 2    اليه، صفت، مفعول نهاد، مضاف )1

  نهاد، مفعولاليه،  متمم، مضاف) 4    نهاد، صفت، صفت، نهاد )3

 ؟شود ديده مي» مجهول«در كدام بيت فعل  - 8

  هـان! اي طـبـيـب خـسـته دالن، مـرهم دگر  تـيـري زدي و ريـش دل آســوده شـد ز درد )1

  كـسـي كه جسته شد از ناله، گشته بود چو نال  كسي كه رسته شد از مويه، گشته بود چو موي) 2

  به خُلد (= بهشت) رفت و فريبنده گشت آدم را  ـدشنـيـده بـودم اهـريـمن از طـريـق حــس )3

  ستشــ مـي دستبـه طـشـت و آب هـر كـس   چـو نـان شـد خـورده آمـد خـادمـي چـست) 4

 ؟نداردتناسب » كس كه سر فروآرد. از آسمان تاج بارد اما بر سر آن«مفهوم كدام گزينه با عبارت  - 9

    كبـر بيـنداخـتندـــاج تـه تـكـ    به دولت كساني سرافراختند )1

    دـر شـوهـقطـره پستي گزيد، گ    ي داردـنـاوج عـزّت فـروتـ )2

    دي يافتـنـت زورمـكـارم از بـخ    عم بلندي يـافتـتر طالـاخ )3

  به قدر خاكساري سربلندي است    تواضع پاية اقبالمندي است )4

 است؟ غلطمفهوم كدام بيت در مقابل آن  - 10

  )بخشي ـردساالن را (شادييدي خـكه باشد صحبت ديوانه ع  ، يك دل بي غمهاني را كند آزاد از غمـج )1

  ريشان را (نكوهش مردم آزاري) ا بر زخم آمد سينهـد آب تـك شـنم  الت حاصل ديگرـجـخ زـدل آزاري ندارد ج) 2

  ان)كه چون دلبستگي باشد به دنيا بيش پيران را؟ (غفلت پير  شود از قرب منزل شوق رهرو بيش، حيرانم )3

  ها) يغ او شوري كه در سر داشتم (تقابل پديدهـاد از تـد زيـش  باك آب يـب ـةلـعـكند با ش كار روغن مي) 4
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  ۱۲ - ۱۱(العربية من أو إلی ةللجواب عن الّترجم األ نسبعيِّن(  
قد يغرس الوالدان غرسًا في قلب األطفال و ينتفع بثمرات الغرس جميُع الّنـاس؛ هـذا  « - 11

 »:   هو غرس ُحبِّ الّناس! الغرُس 
اند، همان نهال دوستي بـا   مند شده اند و همة مردم از ثمرات نهال بهره ) نهالي كه گاهي والدين در قلب كودكان كاشته1

 مردم است!
برند، اين نهال همـان نهـال عشـق بـه      هاي نهال سود مي اند كه مردم همه از ميوه ها كاشته ) والدين نهالي در قلب بچه2

  مردم است!
برنـد، ايـن نهـال همـان      هاي آن نهال سود مي كارند و همة مردم از ميوه ) گاهي پدر و مادر نهالي در قلب كودكان مي3

  دوستي است! نهال مردم
رسـاند، ايـن نهـال،     هاي آن نهال به همة مردم سـود مـي   كارند و ميوه هاي كودكان نهالي مي ) گاهي پدر و مادر در دل4

  تي نام دارد!دوس نهال مردم
  عيِّن الّصحيح: - 12

هاي شما بترسند، پس بدانيد كه شما از  اگر مردم از زبان إن َيَخِف الناس من لسانکم َفاعَلموا أّنکم مـن أهـل النـار!:) 1
  اهل جهنّم (آتش) هستيد!

ا كه انسان زيـر  اگر سخن نگويي شناخته نخواهي شد، چر إن لم تتکّلمي فلن ُتعَرفي فإّن المرء مخبوء تحت لسـانه!:) 2
  زبانش پنهان است!

  وقتي كه شما را در مدرسه ديدم، حالم بسيار خوب شد! ن حالي جّدًا!:عندما َأراکم في المدرسة َتتحسَّ ) 3
  دوستت را با زيباييِ سخنت به كار شايسته فرا بخوان! ُأدُع صديقك ِبکالمك الجميل إلی العمل الّصالح!:) 4
 ) بما ُيناسب الّنّص:۱۷ - ۱۳أجب عن األسئلة ( ِاقرأ الّنّص التّالي ثمّ  ■■
و لّما حفظ  بشعراء الغزل و نجم ساطع في سماء العلم و األدب في إيران، الملّقب بلسان الغي أشهر افظ الشيرازيّ ح«

إيرانّي من  بيت أيّ ال يخلو  ثفي األدب الفارسّي بحي ةحافظ من أشهر الکتب الشعريَّ  وانالقرآن فقد لّقب بـ "الحافظ" ! دي
  ديوان حافظ!

ه من كازرون! له أشعار بالفارسيَّة والعربيَّة ُأمُّ بهاء الدين و كانْت  هسم أبياكثيرة من أّيام صغره، قيَل: کان  ليست معلوماتنا
  يَِّة، نحو هذا البيت:َممزوجة بالعربيَِّة و الفارس اً و ُترجمت آثاره إلى كثير من الّلغات العالميَّة! َأنَشَد حافظ ُمَلّمعات؛ َأبيات

ات حافظ فريقاِن: الفريق األّول دامة"! إّن شارحي غزليّ "هرچند کازمودم از وی نبود سودم/ من جّرب الُمجرَّب َحّلت به النّ 
 هاال نأخذيعتقد أنَّ أشعاره يجب أن تفسَّر على ظاهرها ولكّن الفريق الثاني يعتِقد أنَّ أشعاره ذات معاٍن باطنّية و يجب أن 

  »على المعاني الظاهريَّة!
  :َعن حافظ الّشيرازيّ  الخطأ نيِّ ع - 13

  !بعض أبياته ممزوجة بالعربّية و الفارسّية) 2  طفولته! من كثيرة توَجد معلومات ال )1
  !إّنه استطاع أن يحفظ القرآن فُلقِّب بهذا الّلقب) 4  !أقوالهما يف حدانتّ ي قانيفر  اتهيغزل وشارح) 3

  ..... ل،األوّ  الفريق قول سبحَ  علىعيِّن الصحيح:  - 14
  !الخيَر فيه لألشعار الباطنيّ  التفسير) 1
  !أشعاره یمعن في عوبةالصّ  ُيحبُّ  الشاعر هذا أنَّ ک) 2
  !هاال ُتدَرک مفاهيمُ  يتلّ ا اتبالغزليّ  مملوء ديوانه) 3
    !سليمٌ  عقلٌ  له ليس ذيالّ  الشخص نفسحافظ،  شعر في المجنون )4

  2عربي
  

  مباحث كل كتاب
  7تا پايان درس  1رس د

  017تا صفحة  1صفحة 

 دقيقه 8
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 :لّنّص في ا لم ُيذکر ما نعيِّ  - 15
  !ُاسرة حافظ الّشيرازيّ ) 2    آثار حافظ الّشيرازّي! )1
  !تفسير أشعار حافظ الّشيرازيّ ) 4    تجارب حافظ الّشيرازّي!) 3
 ) ۱۷و  ۱۶عيِّن الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي(  

 »:أشهر« - 16
   خبر للجملة االسمّية/ » اشتهار«مأخوذ من مصدر  -مفرد مذّکر  –اسم ) 1
  صفة و موصوفها: شعراء/ معرفة  -(علی وزن: أفَعل)  اسم تفضيل - ّکرمذ) 2
  »حافظ«خبر؛ مبتدؤه: / دون حرف زائد)  (من مصدرٍ  اسم تفضيل -مفرد ) 3
 صفة؛ أشهر شعراء: صفة و موصوفمعرفة /  -اسم تفضيل  – مفرد مذّکر) 4

 »:ال نأخذ« - 17
  المّتصل» ها«ير فاعله: ضم/ مجّرد ثالثي (ليس له حرف زائد)  -فعل ) 1
  : المعانيهفعل و فاعل؛ مفعول/  معلوم - للمتکّلم مع الغير –مضارع فعل ) 2
  مع فاعله جملة فعلّية/  (حروفه األصلّية: أ خ ذ) مجّرد ثالثي - فعل مضارع) 3
  »ها«: ضمير هفعل و فاعل؛ مفعول/  معلوم -(له حرف زائد واحد)  يمزيد ثالث) 4
  )۲۰ -  ۱۸ب عن األسئلة الّتالية (عيِّن المناسب للجوا ■■

  في الّترجمة: يختلفعّين اسم تفضيل  - 18
  سيحصل شبابنا علی أعلی الدرجات العلمّية!) 1
  إّن هؤالء العلماء من أنفع عباد اهللا في العالم!) 2
  من الّناس من ُيجالس أعلم الّناس و ينتفع بها!) 3
  لم نجد شيئًا أثقل في الميزان من الُخلق الحسن!) 4

 أداة للّشرط: هيما ف نيّ ع - 19
 !يالمدرسة هو ل ما َوجدَته أمِس أمامَ ) 1

 فهو ناِجح! راً يأهدافه کث قيطر  يف سعَ يَ من ) 2

 به! بدأيَ کّل عمٍل  يالمرء ف نصريَ إّن تباُدل اآلراء ) 3

  !نيهذه المباراة ألّنکم کنتم قد َأصبحتم مغرور  ينتَصرتم فاِ ما ) 4
 :يّ الفارس يّ ضارع اإللتزامالمعادل للم هيف سيلما  نيّ ع - 20

 !اتهيغا یالحصول عل يف فشليَ فهو لن  اةيصعوبات الح تحّمليَ من ) 1

 کتابة إنشاء َستکتبها! يُتساعدها ف ةيّ عن مقاالت علم يلتيَتبحث زم) 2
 متحاناتها!ا يالّطالبة کانت ُتحاول رغم مشاکل واَجهتها أّال َترسب ف) 3

  !بيَوَصفها له الّطب ياّلت ةياألدو ل ِلتناوُ  راً يکث یسعَ ي يَجدّ ) 4
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بن حكم، هدف از ارسال رسوالن  هشام ،خويش ةجعفر (ع) به شاگرد برجست بن با توجه به فرمودة امام موسي - 21
  ؟باشد چيست و كسي كه عقلش اكمل باشد داراي چه ويژگي مي

  داناتر است.هاي الهي  برخورداري از معرفت برتر و به فرمان –تعقل در پيام الهي ) 1
  اش در دنيا و آخرت باالتر است. رتبه –تعقل در پيام الهي ) 2
  اش در دنيا و آخرت باالتر است. رتبه - آويزي نباشد.  اتمام حجت تا دست) 3
  هاي الهي داناتر است. برخورداري از معرفت برتر و به فرمان -  آويزي نباشد. اتمام حجت تا دست) 4
  ؟ر الهي نبودن قرآن كريم باشيم، كدام عبارت شريفه استداللي بر اين امر استاگر در پي يكي از داليل غي - 22
  »و ما كنت تَتلوا من قبله من كتابٍ و ال تَخُطّه بِيمينك اذاً الرتاب المبطلون«) 1
  »اَفال يتَدبرونَ القرآن و لو كانَ من عند غَير اهللا لَوجدوا فيه اختالفاً كثيراً«) 2
  »…قد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب ل«) 3
  »…يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك «) 4
  ؟هاي سياسي و فرهنگي شد خوش چالش به چه علت جامعة اسالمي پس از رحلت پيامبر (ص) دست - 23
  هاي برجستة جامعه روي از شخصيت ارائة الگوهاي نامناسب و دنباله) 1
  عدل نبوي به سلطنتتبديل حكومت ) 2
  دوري از راه و رسم ترسيم شده از سوي پيامبر و ائمة اطهار) 3
  نوشتن احاديث پيامبر (ص) ممنوعيت) 4
 ؟ترتيب در كدام مورد مشهود است هاي زير، به پاسخ هر يك از پرسش - 24

  نمود؟ بيني مي امام علي (ع) رواج و فراواني كدام مورد را پس از خود پيش -
  هاي مختلف توسط امامان، حاكي از كدام اقدام ايشان در راستاي واليت ظاهري است؟ غصب خالفت به شيوه رساني اطالع -
  هدف امامان از معرفي خويش به عنوان امام بر حق، چه بود؟ -
  آگاهي بخشي به مردم –هاي درست مبارزه  انتخاب شيوه –دروغ بر خدا و پيامبرش ) 1
  تبيين معارف اسالمي –هاي درست مبارزه  انتخاب شيوه -قرآني كه وارونه معنا شود. ) 2
  آگاهي بخشي به مردم –عدم تأييد حاكمان  –قرآني كه وارونه معنا شود. ) 3
  تبيين معارف اسالمي - عدم تأييد حاكمان -دروغ بر خدا و پيامبرش ) 4
 ؟ها گذاشته است چه وظايفي را بر دوش انسان ترتيب خداوند متعال در برابر آيات و نعمات ذكر شده در عبارات قرآني زير، به - 25

-»لَ بينَكم مودعج ةو  رحمةًو«  

-»فَدن ازواجكم بنينَ و حلَ لَكم معج ةًو«  

  »اهللا هم يكفرونَ بنعمةأفبالباطل يؤمنونَ و « - » ونريتفك«) 1
  »اَفَمن اسس بنيانه علي تقوي من اهللا و رضوان خيرٌ« - » يتفكرون«) 2
  »اَفَمن اسس بنيانه علي تقوي من اهللا و رضوان خيرٌ« -» يتذكر اولوا االلباب«) 3
  »اهللا هم يكفرونَ بنعمةأفبالباطل يؤمنونَ و « - »يتذكر اولوا االلباب«) 4

 2دين و زندگي  هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
  

  مباحث كل كتاب
  12تا پايان درس  1رس د

  158تا صفحة  8صفحة 

 دقيقه 7
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اي مربـوط بـه رسـالت    ه به ابطال كدام يك از فرض» ترين مردم است. ترين دين الهي است و پيامبر آگاه دين اسالم، كامل«اين عبارت كه  - 26
  ؟انجامد مي

  كند. ها اقدام مي پيامبر اسالم (ص) خود جانشينان بعد از خود را مشخص كرده و به معرفي آن) 1
  يابد. هاي پيامبر بعد از رحلتشان ادامه مي واليت معنوي هم چون ساير مسئوليت) 2
  پذيرد. يامبر پايان ميمرجعيت ديني و واليت ظاهري مانند دريافت و ابالغ وحي با رحلت پ) 3
  اند. مرجعيت ديني و واليت ظاهري سكوت كرده ةدربارقرآن كريم و پيامبر اسالم ) 4

هايي مربوط به كساني است كه پيامبر (ص) را الگو و سرمشق  چه ويژگي» … حسنة ةلقد كان لكم في رسول اهللا اسو«مطابق آية شريفة  - 27

  ؟دهند خويش قرار مي
  كنند. دهند و خدا را بسيار ياد مي صالح انجام ميايمان دارند و عمل ) 1
  كنند. به خدا و روز رستاخيز اميد دارند و خدا را بسيار ياد مي) 2
  كنند. دهند و از گناه دوري مي ايمان دارند و عمل صالح انجام مي) 3
  كنند. به خدا و روز رستاخيز اميد دارند و از گناه دوري مي) 4
  ؟هاي اسالم در مورد تشكيل خانواده است ترين برنامه هاي همسر مناسب، شناخت كدام امر از مهم و شاخصعالوه بر شناخت معيارها  - 28
  شناخت هدف مشترك زن و مرد از ازدواج) 2  هاي روحي زن و مرد شناخت ويژگي) 1
  شناخت توانمندي عاطفي زن و قدرت جسمي مرد) 4  هاي فطري متفاوت شناخت استعدادها و ويژگي) 3
 ؟هاي تقويت عزت نفس است يك از راه ترتيب يادآور كدام از عبارات زير، به هر يك - 29

  الف) بهشت، بهاي جان انسان
  ب) آفرينش آزادانة انسان

  ج) كرامت بخشي خداوند به بني آدم
د و نفروختن شناخت ارزش خو –توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او  –شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك ) 1

  خويش به بهاي اندك
شناخت ارزش خود و نفروختن  –شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك  –توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او ) 2

  خويش به بهاي اندك
وجه به عظمت خداوند و تالش ت –توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او  –شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك ) 3

  براي بندگي او
شناخت ارزش خود و نفروختن خويش  –توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او  –توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او ) 4

  به بهاي اندك
 ؟ها، با عناوين مربوط به خود مناسبت دارند كدام عبارت - 30

  پويايي و روز آمد بودن اسالم ←پس از پيامبر گرامي اسالم  الف) نبود كمبود در رهبري و هدايت
  رشد تدريجي سطح فكر مردم ←ب) مأموريت الهي پيامبران در سخنگويي با مردم مطابق فهم آنان 

  استمرار و پيوستگي در دعوت ←ج) عدم موفقيت دشمن در كنار گذاشتن تعاليم الهي از سبك زندگي مردم 
  وجود امام معصوم پس از پيامبر (ص) ←هاي مختلف  ها و مكان االت در زمانگويي به تمام سؤ د) پاسخ

  ج، د) 4  الف، د) 3  ب، ج )2  الف، ب) 1
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31- Studies have shown that ... mental activity, like learning new things or even doing crossword 
puzzles, go a long way in positively affecting our memories.  

1) a little 2) little 3) a lot 4) many 

32- Emma’s cousin … yet. She said that she would be here at six o’clock.  
1) wouldn’t arrive 2) haven’t arrived 3) didn’t arrive 4) hasn’t arrived 

33- Although few people thought he could win the game, the player seemed hopeful and … .  
1) honest 2) confident 3) fluent 4) frightened 

34- Christine is studying how information is communicated in machines and electronic … in 
comparison with how it is communicated in the brain and nervous system.  

1) thoughts 2) experiences 3) devices 4) customs 

35- I have a lot of plans, and one of them is to … my aims of doing well at school and then going to 
university.  

1) achieve 2) suggest 3) attempt 4) improve 

36- Not long ago, the conditions of black men and white men in the United States were … different.  
1) mentally 2) emotionally 3) skillfully 4) vastly 
 PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

Natural habitats are the physical, chemical and biological systems that support living things. They are 
lost and degraded when natural or human-related activities damage and change a natural 
environment to such an extent that it is no longer capable of supporting the plant and animal species 
and ecological communities that naturally live there. It often leads to the extinction of species and, as a 
result, the loss of biodiversity. For example, when a section of a forest is destroyed and replaced with 
farmland, the living places of hundreds of species may be eliminated. Habitats can be destroyed 
directly by many human activities, most of which involve the clearing of land for other uses such as 
crop production, mining, logging, and many others. Habitats can also be destroyed indirectly by 
human activities such as pollution, fragmentation, climate change and the introduction of non-native 
species. Habitat destruction is considered as the main cause of species extinction worldwide. 
  A hundred years ago, jaguars ranged from the southwestern United States to Argentina, in South 
America. Today their territory has decreased to less than half, and they live mostly in the Amazon 
rainforest. Jaguars aren’t the only animals losing their homes—according to the International Union 
for Conservation of Nature (IUCN), habitat loss is the main threat to about 85 percent of all 
endangered plant and animal species. 

37- What is the subject of the passage? 
1) Natural habitats  2) Habitat loss 
3) Jaguars  4) Endangered plant and animal species 

38- What does the word “which” in paragraph 1 refers to? 
1) human activities 2) habitats 3) clearing of land  4) other uses 

39- Which of the following best describes the function of paragraph 2 in relation to paragraph 1? 
1) Paragraph 2 explains why the claim made in paragraph 1 is true. 
2) Paragraph 2 questions the fact mentioned in paragraph 1. 
3) Paragraph 2 provides an example to support the main idea of paragraph 1. 
4) Paragraph 2 introduces another factor influencing habitat loss in addition to those mentioned in paragraph 1. 

40- Which of the following statements is TRUE, according to the passage? 
1) Habitat loss has natural reasons as well as human factors. 
2) Climate change is a good example of human’s direct effects on habitat destruction. 
3) Today, the number of jaguars has increased in comparison with a hundred years ago. 
4) All endangered animals are dying out because of habita 

 2زبان انگليسي 
  

  مباحث كل كتاب
  3تا پايان درس  1رس د

  112تا صفحة  15صفحة 

 دقيقه8

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the 
correct choice on your answer sheet.
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xاگر نمودار تابع -08 b
y a

   aصورت شکل زیر باشد، حاصل به 3 b کدام است؟ 

1)3
1
4

log   2)3 4log    

3) 2  4) 1 

11اگر -04 7 2 4 3 5 2 5f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}    2و 11 4 2 6 3 3 2g {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}      باشد، مجموو  اضاواب بورد

تابع
fog

y
g



1

 کدام است؟ 

(2 صفر (1
5
6

  3)
3
2

  4)
7
3

  

3هاب یک ذوزنقه روب خطوط قاضده -04 3x y  6و 2 1y x  5ترتیب هاب بزرگ و کوچک به رار دارند. در این ذوزنقه قاضدهق 

 برابر ارتفا  آن هستند. مساحت این ذوزنقه کدام است؟ 3و

1) 4/4 2) 9/4 3) 8/9 4) 8/8 

اگر -00
1

2
x

f (x)
x


 2و 2g(x) x x   ة تابعباشد، دامنgof کدام است؟ 

1)[ , ]
1

0
7

  2)( , ) 
1

1
7

  3)[ , ] 
1

1
7

  4)
1

0
7

( , )  

3از معادلة -04 2 7 4 11 512 39 551(x ) ( x ) ( x ) ( x )        ، مقدارx کدام است؟ 

1) 4 2)
1
3

  3)
5
2

  4) 7 

2اگر -04 2logxy  2و 4logx y  3باشد، حاصل
log xy کدام است؟ 

1) 1 2) 2 3) 11 4) 6 

حاصل -04
23 1 19 2 11

2 3
4 2 3 63

A sin( ) cos( ) tan( )
   

     کدام است؟ 

1)
2
2

  2)
5
2

(4 صفر (3  
2 3
2


   

 قیقهد 11 :وقت پیشنهادب : کل کتاب1حسابان 
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cosاگر -01 xcos x sin xsin x 
3

3 2 3 2
4

باشد، حاصل ضبارت 
5

2
2

sin( x)

 کدام است؟ 

1)
7
16

  2)
1
2

  3)
1
8

  4)
1
8

  

تابع -04

2

1 2

4
2

2

acos x
; x

sinx

f (x) ; x

a[ x] ; x

 
 


 
  

 

 


در 
2

x


 فقط پیوستگی راست دارد. حد چپ تابع در
2

x


 ( کدام است؟[ ، نمواد زوز    [

 صحیح است.(

1) 4 2) 2 3) 2 4) 4 

2زواب معادلة -41 1 2x x x    کدام بازه قرار دارد؟ در 

1)
2

1
3

( , )  2)
1

1
3

( , )  3)2 3( , )  4)
1

0
2

( , )  

 

23، نمودار تابعaمقادیر ةبه ازاب کدام مجموض -48 1f (x) (a )x ax    ؟گذرد نمیمختصات  دستگاهاول  ةاز ناحی 

1) 2a   2) 0 2a   

3) 2 3a   4) 0 3a  

ةاگر معادل -44
2

3 1
3 3 9

x x ax b

x x x

  
 

  
a شمار زواب باشد، حاصل  داراب بی  b کدام است؟  

1) 4  2) 16  

 صفر( 4  9 (3

2هاب معادلة تعداد ریشه -44 21 1 1(x )[x ]   ( کدام است؟[   ، نماد زز  صحیح است( [

 شمار بی( 4 3 (3 2 (2 1 (1

0x ضابطة وارون تابع -40 ، 21
3

4
f (x) x  1 برابر

f (x) a x b
   است. حاصلa b کدام است؟ 

1) 1  2) 1  3) 5 (4  صفر  

 قیقهد 11 :وقت پیشنهادب آشنا -1حسابان 
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دو تابع -44
0

0

x ; x
f (x)

x ; x

 
 

  

2و  1 1 4 3 2 4 3g {( , ),( , ),( , ),( , )}      1انود. اگور   مفروض 3g (f (a))
   ،باشود 

 کدام است؟ aمقدار

1) 4 2) 1 3) 2 4 )4 

16ةمعادل -44
2

1 1 0log( x) log( x) xlog      ؟داردزواب چند 

 ( فاقد ریشه است.4 ( سه3 ( دو2 یک (1

 حاصل ضبارت -44
200 290 340 430

10 11
9 18

sin cos sin cos

cos sin

      

 


 کدام است؟ 

1) 20tan  2) 20tan  3) 20cot  4) 20cot  

4 اگر -41 2

4

sin(x )

sin(x )









باشد، مقدار 
4

tan(x )


 کدام است؟ 

1) 
1
2

 2) 
1
3

 3) 3 4) 2 

2x در g و f اگر توابع -44  ه باشند وحد داشت 
2
2 5

x
lim ( f g)(x)


  و 
2

3 1
x
lim (f g)(x)


     باشود، حاصول 
2x

g
lim ( )(x)

f
 

 کدام است؟

1) 
1
2

 2) 2 3) 
1
2

 4) 2  

تابع -41
1

3 1
3

f (x) (x ) x
 

   
 

0ةروب باز  9( , ) است؟ ناپیوستهدر چند نقطه  (   ).نماد زز  صحیح است ، 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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باشد، آنگاه نسبت طول مماس مشترك داخلی به  20المرکزین آنها برابر  اند. اگر طول خط مفروض 14و  2هاي  دو دایره به شعاع -61

 طول مماس مشترك خارجی این دو دایره کدام است؟ 

1( 4
5  2( 3

4 

3( 2
3   4( 5

6  

 کدام است؟  DEخط  اند. اندازة پاره در یک نقطه همرس BCEDهاي اضالع چهارضلعی  در شکل زیر، عمودمنصف -62

1( 2  2( 4 

3( 6  4( 8 

مماس باشد، کـدام   تر کوچک ةکه بر دایر تر بزرگ ةدایراز ترین وتر  هستند. طول بزرگ رونمماس د 4و 3هاي شعاع به  دو دایره -63

 است؟

1(2 5  2(2 3 

3(2 7  4(4 3 

 2هاي  خط به اندازه تر را به دو پاره اي محیط شده است. اگر دایره، ساق بزرگ بر دایرهABCDۀالزاوی قائم ۀذوزنق ،مطابق شکل -64

 ذوزنقه کدام است؟ ةترین قاعد تقسیم کند، طول بزرگ 8و

1 (10  2 (12  

3 (14  4 (16 

کنیم. تبدیلی که  رسم می 2dو سپس بازتاب شکل حاصل را نسبت به خط  1dدر شکل زیر، بازتاب مربع را ابتدا نسبت به خط  -65

  مرکز مربع است) O(؟کند، چند نقطۀ ثابت تبدیل دارد مربع اولیه را به آخرین شکل تصویر می

 شمار بی )2  صفر )1

3( 1  4 (2 

 قیقهد 15 :وقت پیشنهادي : کل کتاب 2هندسه 
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BGو مساحت محصور بین این مثلث و تصویر آن تحت انتقال با بردار  ABCهاي مثلث  محل همرسی میانه Gاگر  -66


 6برابـر   

 ؟کدام است ABCواحد مربع باشد، مساحت مثلث 

1( 36 2( 42 3( 48 4 (54 

5APاي قرار دارد که  گونه به ABCDاز مربع  ABروي ضلع  Pنقطۀ  -67 7BPو  = اسـت. حـداقل محـیط ممکـن بـراي      =

 باشد، کدام است؟  ACو رأس دیگر آن روي قطر  Pو  Bهایی که دو رأس آن  مثلث

1( 16  2( 18 

3( 20  4( 22 

 کدام است؟  BDدر شکل مقابل اندازة  -68

1( 5/7   

2( 8 

3( 5/8 

4( 9 

)الزاویۀ  در مثلث قائم -69 )90Â ABC= ،تقسیم کرده است. اگر مساحت این مثلث  2به  1وتر را به نسبت  ، نیمساز زاویۀ قائمه

 ؟کدام است Aباشد، طول نیمساز زاویۀ داخلی  9برابر 

1( 2 2   2( 3 

3( 2 3   4 (4 

1ADدر شکل زیر اگر  -70 = ،3BD = ،5CD 7BCو  =  ؟کدام است ABCباشد، آنگاه مساحت مثلث  =

1( 5 3  

2( 21 3
4  

3( 6 3  

4 (25 3
4 
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)گزارة  -71 ) ( )q p q p q p   ⇒ ⇒ ∧ ⇒ ⇒    ؟هاي زیر است یک از گزاره ارز منطقی با کدام هم 

1( T  2( p  3( q  4 (p q∧  
)مجموعــۀ اعــداد اول  -72 )P  را بــه ســه مجموعــۀA ،B  وC ایــم. اگــر  افــراز کــرده{ }6 1A x P | x k ,k= ∈ = − ∈  و

{ }6 1B x P | x k ,k= ∈ = + ∈ ؟ است نادرستهاي زیر  باشند، آنگاه کدام یک از رابطه 
1( { }2 C A⊆ −   2( { }5 11 17, , A⊆  
3( A B A C− = −   4 ({ }3 13 43, , B⊆  

A)دو مجموعۀ غیرتهی باشند، حاصل عبارتBوAاگر -73 B ) (A B) (A B ) B′ ′ ′− −      ؟همواره کدام است 
1(A 2(B 3(A B 4(A B′ 

کنـیم. اگـر بـازیکن اول     تصادف انتخاب مـی  بازیکن با قدهاي مختلف دارد. دو بازیکن از این تیم به 8تیم فوتسال یک کالس،  -74
 ینکه بازیکن اول بلندقدترین بازیکن تیم باشد، چقدر است؟ بلندتر از بازیکن دوم باشد، احتمال ا

1( 1
2  2( 1

4  3( 1
7  4 (1

8  

درصـد محصـوالت را تولیـد     30و  50، 20ترتیب  شود که به تولید می Cو  A ،Bمحصوالت یک کارخانه توسط سه ماشین  -75
معیوب هستند و اگر یکی از محصوالت این کارخانه را  Cدرصد از محصوالت  3و  Aدرصد از محصوالت  3دانیم  کنند. می می

 ؟معیوب است Bباشد. چند درصد از محصوالت تولیدي ماشین  درصد معیوب می 5به تصادف انتخاب کنیم با احتمال 
1( 4 2( 5 3( 7 4 (9  

کنیم.  گذاري از این جعبه خارج می مهرة قرمز و یک مهرة آبی است. دو مهره به تصادف و با جاي 2مهرة زرد،  2اي محتوي  جعبه -76
 ؟احتمال اینکه حداکثر یک مهره زرد رنگ باشد، کدام است

1( 84/0 2( 9/0 3( 72/0 4 (78/0 
9هاي آماري  در داده -77 23 5 3 8 6 12 13 14 15 15, , , , , , , , , تر از چارك سوم کدام  تر از چارك اول و کوچک هاي بزرگ میانگین داده، ,

 است؟ 
1( 5/10 2( 9 3( 2/11 4 (4/9 

ها حذف کنیم، واریـانس   را از این داده 8و  5، 5هاي  است. اگر داده 2و  6ترتیب برابر  دادة آماري به 13میانگین و انحراف معیار  -78
 ؟مانده کدام است هاي باقی داده

1( 2/4 2( 4/4 3( 5/4 4 (6/4 
 ؟است نادرستاي  اي و طبقه هاي خوشه گیري یک از موارد زیر در مورد نمونه کدام -79

 دهد. اي کاهش می گیري طبقه اي، هزینه و زمان را نسبت به نمونه گیري خوشه نمونه )1
 ریم.گی عنوان نمونه در نظر می هاي انتخاب شده را به اي، همۀ واحدهاي آماري خوشه گیري خوشه در نمونه )2
 ها تفاوت بیشتري داشته باشد. اي بهتر است ویژگی مورد بررسی درون خوشه گیري خوشه در نمونه )3
 اي برابر یکدیگر است. گیري طبقه همواره اندازة طبقات در نمونه) 4

}از جامعۀ  -80 }1 2 3 8, , , ن جامعه را دقیقـاً درسـت بـرآورد    کنیم. با چه احتمالی این نمونه، میانگی تایی انتخاب می 6یک نمونۀ  ,...
 ؟کند می

1( 1
28  2( 3

28  3( 1
7  4 (1

4  

 قیقهد 15 :وقت پیشنهادي آمار و احتمال: کل کتاب
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وارد برر   الکتریکی برآیند نیروهایقرار دهیم تا  روی خط واصل دو بار را یچند میکروکولنای  نقطه الکتریکی ، بارزیردر شکل  -18

 صفر شود؟ ،از طرف بارهای دیگرهر بار 

1) 
9
2

     

2 )
9
2

  

3 )
9
8

  

4 )
9
8

   

اگر اندازة اختالف پتانسیل الکتریکری دو نقطر     ،Eمیدان الکتریکی یکنواخت  ةبا توجه به خطوط مشخص شددر شکل زیر،  -18

A وB  16با ان الکتریکی برابر مید ایندرV  037باشد، کدام گزینه درست است؟ 0 8cos / ) 10و(AB cm 

1) 16A CV V V    200و
N

E
C

  

2 )16A BV V V    2و
N

E
C

 

3 )16A CV V V    200و
N

E
C

 

4 )16A BV V V    2و
N

E
C

 

برحسر    آن هروا وجرود دارد،   هرای  صفحهتخت که بین  های یک خازن بار الکتریکی ذخیره شده بر روی صفحه مقدار نمودار -18

3الکتریکی با ثابرت  دیهای خازن را با  بین صفحهاست. اگر زیر ق شکل مطاب آندو سر اختالف پتانسیل       بره طرور کامرل

 کند؟  چند میکروفاراد تغییر میدر این حالت ظرفیت خازن  ،کنیمرپُ

1) 2                        

2 )3  

3 )4  

4 )6   

 کند؟  درستی تکمیل می به ،ترتی  از راست به چپ کدام گزینه جمل  زیر را به -10

 ……ها در خرالف جترت میردان الکتریکری،      سرعت متوسط الکتروندر یک رسانا و در حضور اختالف پتانسیل الکتریکی، »

  «است. ……شود که  نامیده می

 بسیار آهسته  -( سرعت سوق2 بسیار آهسته  -ای سرعت کاتوره (1

  بسیار سریع  -( سرعت سوق4 بسیار سریع  -ای سرعت کاتوره( 3

 دقیقه 51 وقت پیشنتادی: کل کتاب  : 2 فیزیک
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اسرت. افرت   زیر مطابق شکل  ،گذرد برحس  جریانی که از آن میقرار دارد، در مداری که مولد یک نمودار تغییر ولتاژ دو سر  -18

  باشد، چند ولت است؟  3Aمدار  عبوری از ریانپتانسیل درون مولد زمانی که ج

1) 8                 

2 )9 

3 )12 

4 )11  

1است، توان خروجی مولد  x با برابر (R)ای که مقاومت رئوستا  در لحظه ،زیر در مدار شکل -18
4

توان خروجی بیشرین  آن  برابر  

xنسبت ، است

r
3کدام است؟   1 7( / ) 

1) 7 4 3 7 و 4 3 

  10 و 1/0( 2

  20 و 2/0( 3

4 )1
13

  13 و 

میردان   یکهای  خطبر طور عمود  بههمدیگر با سرعت یکسان و به موازات  pmبه جرم  یک پروتون  emبه جرم یک الکترون  -18

 مغناطیسری از طررف میردان    وارد به پروتونمغناطیسی اندازة نیروی  ،در این صورت .شوند میوارد آن  ،مغناطیسی یکنواخت

از  ……بوده و شتاب حاصل از این نیرو برای پروتون مغناطیسی از طرف میدان وارد بر الکترون مغناطیسی یروی ناندازة  ……

pالکترون خواهد بود. حاصل از این نیرو برای شتاب  e(m m )  

 بیشتر  -( یکسان با2  بیشتر  -بیشتر از (1

 کمتر  -( بیشتر از4  کمتر  -( یکسان با3

برا   ای لولهبرا آن سریم   و ایرم  وصرل کررده   Vرا به اختالف پتانسیل  Rمقاومت الکتریکی  و Dیی به قطر سر سیم رسانا دو -11

 0؟ )مطابق با کدام گزینه اسرت یملوله میدان مغناطیسی در مرکز ساندازة ایم.  ساخته در یک ردیف های به هم چسبیده حلقه

 ( .تراوایی مغناطیسی خأل است

1) 0V

RD


  2 )0R

VD


  3 )0VD

R


  4 )0VR

D


   

23صورت  به SIدر  برحس  زمانسته ب  معادل  شار مغناطیسی عبوری از یک حلق -18 2t t C    اندازة نیروی محرک   .است

 القایی متوسط در دو ثانی  دوم چند ولت است؟ 

 بستگی دارد.  C( به اندازة 4 20( 3 11( 2 10 (1

معادل   از ،SIدر  در هر لحظه است و جریان الکتریکی عبوری از آن 40mH هسته آرمانی بدون  لولیک سیم القاوریضری   -81

2 2I t t sin t    1انرژی ذخیره شده در سیملوله در لحظ   آید. دست می هب
2

t s ژول است؟  چند میلی 

1) 121/0 2) 0121/0 3 )21/1 4 )1/12  
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 q2و  q1اند. اگر اندازة نیروی الکتریکی بین دو بار  ای بر روی رئوس یک مثلث قرار گرفته ، سه بار الکتریکی نقطهزیردر شکل  -88

0برابر با  8N/ الکتریکی ناشی از دو بار   یند میداناباشد، اندازة برq2  وq3  بار قرارگیری در محلq1  است؟  کولن ن برونیوتچند

(k N.m /C )  9 2 29 10  

1 ) 57 10    

2 ) 55 10   

3 ) 53 10    

4 ) 54 10   

q ای نقطه درون یک میدان الکتریکی یکنواخت، بار الکتریکی -88 C  2  نقط  ازA   تا  نقطB اگر کار نیرروی  شود جا می جابه .

Jر در این انتقال برابمیدان الکتریکی   55  چند ژول qالکتریکی بار تغییر انرژی پتانسیل  ،ترتی  از راست به چپ بهباشد،  10

Bو  AV V برابر با چند ولت است؟ 

1 )55 10   25و  2 )55 10   25و 

3 )55 10   25و  4 )55 10   25و 

 انررژی در این حالت یابد.  درصد کاهش می 80با تخلی  قسمتی از بار الکتریکی یک خازن پُر شده، اختالف پتانسیل دو سر آن  -88

 ؟یابد چند درصد کاهش مینسبت به قبل این خازن 

1 )40 2 )44 3 )80 4 )94 

است. سریم را ذوب کررده و از آن سریم     100و مقاومت الکتریکی آن برابر با cm40ای فلزی همگن طول یک سیم استوانه -80

؟ )از تغییر حجم فلز به هنگرام  متر است جدید چند سانتی ستوان سازیم. طول ا می 4ای همگن با مقاومت الکتریکی  استوانه

 نظر شود.(  ذوب صرف

1 )4 2 )14  3 )8 4 )12 

آل  ایرده  سنج ولت توسط نشان داده شده دهد، چند برابر عدد در مدار نشان می V1 آل ایده سنج عددی که ولتبا توجه به شکل زیر،  -88

V2 است؟  

1 )2 

2 )
14
23

 

3 )
18
11

 

4 )
14
17

 

 قیقهد 51 :وقت پیشنتادی آشنا - 2فیزیک 
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است رترتی  از  به L2و  L1های  حرکت کند، نور المپ Aایم. چنانچه لغزندة رئوستا به سمت نقط   مداری مطابق شکل زیر بسته -88

 کنند؟ چگونه تغییر میبه چپ 

 ( افزایش ـ افزایش1

 ( کاهش ـ افزایش2

 ( افزایش ـ کاهش3

 ( کاهش ـ کاهش4

انردازة  از سیم بگذرد،  A1 به اندازة یقرار دارد. اگر جریان  = T004/0 B در میدان مغناطیسی یکنواخت 2mسیمی به طول  -88

 تواند باشد؟ ترین نیروی وارد از طرف میدان مغناطیسی بر سیم چند نیوتون می بیش

1 )04/0 2 )02/0 3 )2 4 )4 

گرذرد. میردان    مری  8Aبره انردازة   درست شده است، جریران   دور سیم نازك 210که از  10cm مسطحی به شعاع  از پیچ -81

)؟مرکز پیچه چند گاوس استمغناطیسی در  T.m/A)
   7

0 12 10 

1 )4/0 2 )2/1 3 )40 4 )120 

  ه مسراحت هرر حلقر   کم یا بدون هسته ساختهآرمانی و  یا ملولهی، سmm1متر و قطر مقطع  یکبه طول  یدار شکم رویبا س -88

mآن
 4 اسرت؟   یملوله چنرد هرانر  ین سر یر ا وری  القرا یاند. ضرر  ده شدهیچینار هم پکه یال یکها در  حلقه و بوده 210

( T.m/A)   74 10  

1) 65 10 2 )62 10 3) 35 10  4 )32 10 

)sinسط مولد جریان متناوب با تابع تو زیرمبدل آرمانی  -811 t)  4 چند ولت  Rشود. بیشین  ولتاژ دو سر مقاومت تغذیه می100

  است؟

1) 4   

2 )24 

3) 14   

4) 22 
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 است؟ درستکدام گزینه  باشد، پذیري برخی فلزات می مربوط به مقایسۀ واکنشبا توجه به جدول زیر که  -101

 رفتار
 پذیري واکنش

 ناچیز کم زیاد
 Zمس، نقره، ، رويX Yسدیم،  نام فلز

 

 الي خاك یافت. هاي زرد رنگ البه ها یا رگه توان به شکل کلوخه را می Yفلز )1
22واکنش  )2 2X Y X Y+ ++ →  شود.  طور طبیعی انجام می به +
  است. تر آسان Yو Xفلزهاينسبت به  Zاستخراج فلز )3
 روي دشوارتر است.فلز تامین شرایط نگهداري فلز نقره از  )4

NaHCO)3 گرم سدیم هیدروژن کربنات 5/52 تجزیهاز  -102 11با چگالی  2COدرصد چند لیتر گاز 80با خلوص   ( 1/ g .L−   تولیـد
 اکسـیژن واکـنش دهـد؟   گاز چند مول هگزان باید با  به تقریب ،در همان شرایط 2CO مقدار گاز همینشود و براي تولید  می

123).درصد اسـت  75(بازده درصدي واکنش هگزان با اکسیژن  12 1 16(Na ,C , H , O : g .mol )−= = = هـا را از   (گزینـه    =
 ).یدراست به چپ بخوان

3         موازنه شوند.)   ها(واکنش 2 3 2 2NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)→ + +  
   6 14 2 2 2C H (l) O (g) CO (g) H O(g)+ → + 
1( 5/12- 08/0 2( 10- 055/0 3( 5/12- 055/0 4( 10- 08/0 

  اند؟ کدام موارد از مطالب زیر درست -103
 تان است.متیل هپ -3 -اتیل -6 ،وپاكیاتیل هپتان طبق قواعد آ -6 -متیل -3آ) نام درست 

5تنها یک ایزومر با فرمول شیمیایی ب)  12C H  .وجود دارد که داراي دو شاخۀ فرعی متیل باشد 
 ها در نفتالن یکسان است. هاي کربن و هیدروژن در ششمین آلکن با مجموع شمار این اتم مجموع شمار اتم پ)
مورد به عنوان مونومر در تهیه پلیمر  شود که ترکیبی حاصل می در اتن، هیدروژنهاي  تماز قراردادن یک گروه متیل به جاي یکی از ا ت)

 سرنگ کاربرد دارد.استفاده در 
 شود. کننده استفاده می ها به عنوان ضدعفونی هاي صنعتی است و در بیمارستان ترین حالل رنگ و فرّار است که از مهم اتانول مایعی بی ث)

 آ، پ، ث )4 ب، ت، ث )3 ب، پ، ت )2 آ، ت، ث )1
طـور   در مجاورت کاتالیزگر مناسب بهآلکین شده است. اگر این  تولید اکسید کربن ديگاز گرم  2/13 ،یک آلکینگرم از  4سوختن کامل از  -104

11شود؟ چند درصد به جرم آن افزوده می، )یعنی به آلکان تبدیل شود( یب شودکامل با هیدروژن ترک 12 16(H ,C ,O : g.mol )−= = =  
1( 9/5 2( 5/7 3( 10 4( 15 

1است؟  نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت -105 0 14 2 2(c / , c : J .g . C )− −= =
¸ü»nJA

   
 گرم روغن زیتون با دماي یکسان، بیشتر است.  250گرم آب از ظرفیت گرمایی  100ظرفیت گرمایی  ●
 هاي روغن برخالف چربی، پیوند دوگانه وجود دارد.  در ساختار مولکول ●
 ارز با انرژي گرمایی آن است.  هاي سازندة یک جسم هم وع انرژي جنبشی ذرهمجم ●
 و جرم جسم بستگی دارد. هاي سازنده  ذرهانرژي گرمایی به میانگین تندي  ●
 سازندة آن بیشتر است.  هاي هاي منظم ذره چه دماي یک جسم بیشتر باشد جنبش هر ●
1( 1 2( 2 3( 3 4( 4  

 دقیقه 15 وقت پیشنهادي: کل کتاب  : 2شیمی 
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Oونداگر میانگین آنتالپی پی -106 H−  0بخار آب حاصل از سوختن کامل  هاي تبدیل مولکولکیلوژول بر مول باشد، براي  450برابر گـرم   /88

112است؟ نیاز چند کیلوژول گرما به ، هاي گازي سازنده آن اتمدرصد به  75پروپان با خلوص  1 16(C ,H ,O : g.mol )−= = =   

1( 72 2( 54 3( 36 4( 27  

2واکنش ∆Hهاي زیر، با توجه به واکنش -107 2 2 5
12 2NO (g) O (g) N O (g)+  چند کیلوژول خواهد بود؟ →

2 2
2 5 2 2

2 2

2 180
2 2 5 532
2 2 141

I)N (g) O (g) NO(g) H kJ
II) N O (g) N (g) O (g) H kJ
III) NO(g) O (g) NO (g) H kJ

+ → ∆ = +

→ + ∆ = −

+ → ∆ = +

 

1( 196- 2( 55- 3( 35+ 4( 211+ 

ار فراورده(هـاي)  مقـد  ،دقیقه پس از شـروع واکـنش   3ا گذشت لیتر، ب 4در ظرفی به حجم  گازيبراي  یک واکنش  زیربا توجه به نمودار  -108

    چند مول خواهد بود؟گازي تولید شده 

1( 5/0  

2( 1  

3( 4  

4( 8 

  کدام گزینه درست است؟ -109

 ها بیشتر است. دهنده در واکنش هاي پیوند آنتالپیها از مجموع  در فراورده هاي پیوند مجموع آنتالپی ،هاي گرماگیر در واکنش )1

  شود. رنگ می محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی در دماي اتاق به سرعت واکنش داده و بی )2

 کنند. ایی پیروي نمیت هاي آن از قاعده هشت کدام از اتم رادیکال گونۀ پرانرژي و ناپایداري است که هیچ )3

 دهنده و فراورده وابسته است. تفاوت میان انرژي پتانسیل مواد واکنش طور عمده به گرماي جذب یا آزاد شده در هر واکنش شیمیایی به )4

دي هاي کـربن در   شود، نسبت تعداد اتم بوتیلن ترفتاالت که در ساخت برخی از قطعات خودرو استفاده می با توجه به فرمول ساختاري پلی -110

  کدام است؟  دهندة این پلیمر  الکل تشکیلاین تعداد در دي به اسید سازنده 

 
1( 5/0 2( 75/0 3( 5/1 4( 2 
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 : جز بهها درست است،  ها در مقابل آن معني همة واژه - 111

  (نظاره: بيننده))، جانور درنده دد:(خودرو: لجوج)، (تعليق: پيوست)، ( )1

  (مگسل: رها مكن)، (تكلف: تجمل)، (غارب: ميان دو كتف)، (زهي: آفرين)) 2

  (ورطه: هالكت)، (زه: وتر)، (ويله: رها)، (حاذق: ماهر) )3

  گر: مدبر) ش: زيست)، (فلق: فجر)، (باره: حصار)، (چاره(معا) 4

 ؟هاي اماليي ابيات زير در كدام گزينه، آمده است غلط - 112

  پيش چندين صف به جرأت مقتدا دارد نگاه  دل نـبازد هر كه را باشد صالحي از سالحالف) 

  تو بادبار  در غـزا خـونش غـذاي تـيغ خون  ها خورد بهر جبر آن ب) خصم كز رشك تو خون

  خـواسـت شـوق طـيـران بـلبل روحاني را  ج) كـركـس نـفـس فـرومـانـده ز پـرواز هوس

 آيد ر و سنان ميـيـه ار تـنـم مـباز بر ه  سي كردي بازـم رغبت كه به ديدار كـشـچد) 

  ب، د) 4  ب، ج )3  الف، ج) 2  الف، ب )1

 ؟تترتيب چند مورد از آثار زير منظوم و چند مورد منثور اس به - 113

 »نامه، سمفوني پنجم جنوب نامه، قابوس نامه، گوشوارة عرش، الهي لطايف الطوايف، سياست«

  چهار -دو ) 4  دو –پنج  )3  سه –سه ) 2  دو –چهار  )1

 ؟است نرفتهكار  به» تشبيه«در كدام بيت  - 114

  تر از اين غنچه نبست آراي جـهان خوش چـمـن  جـان فداي دهنش باد كه در باغ و چمن )1

  دســت ســاربـان اسـت؟ مـگـر شـمـعـي بــه   روي است آن كه پيش كاروان است؟ چه) 2

   مـا و خـروش و نـالـه كـنـجـي گـرفـتـه مــأوا  بـيـزارم از پـيـالـه وز ارغــوان و اللــه )3

  پارگين (=گنداب) را ابر نيساني شمارند از سـخا  خويشتن همنام خاقاني شمارند از سخن) 4

 است؟ بيشترت تعداد جمله در كدام بي - 115

  كه پيدا كرد آدم از كـفـي خـاك  بـه نـام كـردگـار هـفـت افـالك )1

  ها سازي سوي خاك عجايب نقش  فـروغ رويـت انـدازي سـوي خاك) 2

  تـو دانـي و تـو داني آنچه خواهي  دانــم الــهــي  دانـم نـمـي نـمـي )3

  نم كه بي شك جانِ جاني يقين دا  هر آن وصفي كه گويم بيش از آني) 4

 دقيقه 7  1 فارسي
  

  مباحث كل كتاب
  18درس تا پايان  1رس د

  162تا صفحة  10صفحة 
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 رفته است؟ به كار» واو عطف«در ابيات زير، در مجموع چند  - 116

  چـه مـنكـري كه خدا در خالص مضطر نيست  الف) هـزار بـار بـبـسـتـت بـه درد و نـالـه زدي

  خـواهـد آمـد خـط و قـانـون دگـر خواهد نهاد  ب) حسن خواهدرفت و داغت بر جگر خواهـد نهاد

  مست از مي و ميخواران از نرگس مستش مست  مـغـان آمـد يـارم قـدحـي در دسـت ج) در ديـر

  خـسـتـگـان كـباب لـعـل لـبـش مـي و جـگر  د) رخـسـارش آتــش و دل بـيـچـارگان سـپند

  خــار خــرمــا و خــاره زر گــردد  جـا كـه راهــبــر گــــردد هـ) دولـت آن

  اجـر صـبري است كز آن شاخ نباتـم دادنـد  ريزد ـز سـخـنم ميو) ايـن هـمـه شـهـد و شـكـر ك

  رفتي چو تير و كمان شد، از بار غم پيكر مـن   ز) عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن، ناتوان شد

  چهار) 4  سه )3  دو) 2  ) يك1

 در كدام گزينه بيشتر است؟» تركيب اضافي«تعداد  - 117

  چـه شـد بـه ظاهر اگـر در قـدح شراب ندارم  اند  ابز فـكـر صـائـب مـن كاينات مست و خر )1

   بـگـو بـسوز كـه بـر من به بـرگ كاهي نيست  زمـانـه گـر بـزنـد آتـشـم بـه خـرمـن عـمر )2

  تـر شـدم سـاكـن شـود بـديـدم و مـشـتــاق  گـفـتـم بـبـيـنـمـش مگرم درد اشتياق )3

  كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد  تحريم عشق را درگه بسي باالتر از عقل اس) 4

 ؟با كدام گزينه قرابت دارد» روي هست/ پس به هر دستي نشايد داد دست چون بسي ابليس آدم«بيت   - 118

  گـفـت مـن از آتـشم آدم ز طين  تـو هـمـان ديـدي كـه ابـلـيـس لعين )1

  ستدر سر راهـت بسي چه كنده ا  چون كه شيطان در دلت ره كرده است) 2

  هـاي بـد گرگ بيابان بـه سـيـرت  انـد هـاي نـيـكو مـردمـان بـه صـورت )3

  بر آن عيب اي صبا دامن فروپوش  دهـانـش كـرد عـيـب غـنـچه ظاهر) 4

 ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 119

  به خم كمـنـدش ربـايـد ز گاه    چو شادان نشيند كسي با كاله )1

   كه بر گوشة گلستان رست خار    مـد بسي روزگـاربـر ايـن بر نيا )2

  بخواهد كه ماني بدو در به رنج    چنين است رسم سراي سپنج )3

  نشيب آيـدش چون شود بر فراز    كـس از آزمـايـش نـيابد جواز) 4

 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 120

  يابمـرغان بخروشند عبارت در    اسرار گلستان به بصارت درياب )1

  زار خـوش بنالي در چمن يا الله    وار زار اي بلبل كه عاشق هم نه) 2

  مرغ تسبيح گوي و من خاموش    گفتم اين شرط آدميت نيست )3

  جمله زبان از پي تسبيح توست    پردة سوسن كه مصابيح توست) 4
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  ۱۲۵ -  ۱۲۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجواب ل األنسبعيِّن(  
   . . . پروردگارا، :﴾ ِمن أنصار نيو ما ِللّظالم َتهيَمن ُتدخِل الّنار فقد أخزَ  كإنّ  رّبنا ﴿ - 121

  !ندارند ياوراني) قطعاً هر كه به آتش افتد پس او خوار شده است و ستمكاران 1
   !ندارند ياوري چيو ستمگران ه ،يا او را خوار ساخته ،ي) هر كه را تو به آتش افكن2
  !ستين ياوريو ستمكاران را  يا شود، پس او را خوار كرده يوارد مكه آتش بر او  ي) كس3
  !ستين ياوري چيستمگران ه يشود، و برا يم لياو خوار و ذل ،يم كن) هر كه را تو داخل جهن4ّ
  !»:اتهاينشاطاتها و أسرار ح یالعلماء التعرُّف عل حاوليُ  اتها،يُاسلوب ح رنايّ حيُ  واناتٌ يهذه حَ « - 122

ها را بتواننـد   آن يزندگ يكوشند تا كارها و رازها يم يكند، دانشمندان يم ريشان ما را متح يزندگ وةيش واناتيح ني) ا1
  بشناسند!

ـ كوشند فعال يدانشمندان م م،يشو يمتعجب م شانيهستند كه از روش زندگ يواناتيها ح ني) ا2 يآنـان و زنـدگ   يهـا  تي 
  رازآلودشان را بشناسند!

 يو رازهـا  شانيها تيكنند به فعال يسازد، دانشمندان تالش م يم ريآنان ما را متح يه روش زندگاند ك يواناتيها ح ني) ا3
  كنند! دايشناخت پ شانيزندگ

ـ آنان ما را بـه تح  يزندگ وةيهستند كه ش يواناتياز ح ناني) ا4 ـ شـناخت فعال  يدارد، دانشـمندان بـرا   يمـ  وا ري هـا و   تي
  كنند! يتالش م يدر زندگ شانيرازها

 :الخطأيِّن ع - 123
!: ُاّميعنَدما شاهَدت ) 1 هاي مرا ديـد، بـه    هنگامي كه مادرم ريختن اشك دموعي الُمنهمرة قاَلت لي: ُکن قوّيًا يـا ُبنـيَّ

  من گفت: قوي باش اي پسركم!
  بخشد! همانا خداوند آسمان را در شب با ستارگاني زيبا زينت مي إّن اهللا َيزيُن الّسماء في الّليل بأنُجم جميلة!:) 2
هايي اسـت كـه آن را    پرهيزگاري هنگام تنهايي از نشانه إّن الورع عند الخلوة من عالمات نجُدها في المؤمن فقط!:) 3

  يابيم! فقط در مؤمن مي
بهتر است كه انسان بـراي گناهـان خـود آمـرزش      من األفَضل أن َيستغفر اإلنسان لُذنوبه قبـل أن تفـوت الفرصـُة!:) 4

  كه فرصت از دست برود! بخواهد قبل از اين
  عيِّن الّصحيح: - 124

  هـا  آن ولـي  آمدند آموزان اين دانش براي هدايايي با مهمانان :َرَفُضوها! ولکنَّهم الّطّالب ِلهؤالء ِبهدايا الّضيوفُ  جاء) 1
  نپذيرفتند!

 از پيشرفت و رهايي خواهان كه سيك مقابل ها راه :العذاب! ِمن َيَتخّلص و َيتَقّدم أن ُيريدُ  ال َمن أمام الّطرق سُتغَلقُ ) 2
  بود! خواهد بسته نيست، شكنجه

 كه است آن سبب به پروردگارمان باشيد، زيرا پايبند با مردم مدارا به :ِبسـبِبها! َيرحُمنـا رّبنا فإنَّ  الّناس ِبُمداراة عليکم) 3
 نمود! خواهد رحم ما به

 درس من اينكه براي ببخش مرا اّتصالك!: عند سِمعتُ  و ما َعّنيبعيدًا  جّوالي کان و أدُرس ُکنتُ  ألّنني ساِمحيني) 4
  نشنيدم! تماست و هنگام بود دور من از موبايلم و خواندم مي

  »:شوند! هاي ورزشكار پيش از آغاز مسابقات شسته مي لباس« - 125
  ِبداية الُمباريات! ُتغسلُ مالبُس الّرياضة قبل) 1
  لُمباريات!ِبداية ا تغَسُل مالبس الّرياضّي قبل) 2
  الُمسابقات! قبل ِبداية الّرياضّي تغِسلُ  مالبُس ) 3
  المالبس الّرياضّية ُتغسُل في ِبداية الُمسابقات!) 4

  1عربي 
  

  مباحث كل كتاب
  8تا پايان درس  1رس د

 و المعجم 102صفحة تا  1صفحة 

 دقيقه 8
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  )۱۳۰ - ۱۲۶عيِّن المناسب للجواب عن األسئلة الّتالية ( ■■
  :الحروففي ضبط حرکات  الخطأعيِّن  - 126

       جرِة ُيغرِّد في ُکلِّ األحواِل!اِئُر َفوَق الشّ الطّ  )1

  !لَف باِب الصَّفَينَتَظروَن خَ  الُمؤدَّبونَ  ّالبُ کاَن الطُّ  )2

  !ُمجاَلسُة األخيار َتنفُع الّناس فَعَلينا أن َنحرَص عَليها )3

  !أعطاُکم أنُعمهربَُّکم الَّذي َتعُبدوا يُل و النَّهاُر لِ ُخِلَق اللّ  )4

 عّين الّصحيح للفراغين: - 127
أن  ؛ . . . . . َنســتطيعُ تحــَت عيــون األســماك مــن البکتيريــا الُمضــيئة اّلتــي تعــيُش  يومــاً  ُيمکــن أن َيســتفيد البشــرُ «

  :!»نستخدمها ِلـ . . . . . الُمُدن
 إّننا / َتنظيف) 2    إّننا / إنارة) 1

 ُرّبما / إنارة) 4     ُرّبما / َتنظيف) 3

  :نوعه عن الباقي يختلف عّين الخبر - 128
 !عليه خرونَ اآل يّتکئ َعمود الُمجتمع في الُمعّلم) 1

 ِبضياءه! اُينوِّر َظالَمه ُمنير ِسراج ِمثلُ  القرآن للُقلوب) 2

 !للُمعاَلجة منها َنستفيدُ  مفيدة نباتات الطّبّية األعشاب) 3

 َمعُبودهم ِبسَببه! و قاُموا ِبُشکر کثيراً  َفرُحوا الَخبر ِبذلك الّناس) 4

 مفعوًال: کونيال اسم مفعوٍل  نيّ ع - 129
 ّالبة َتجذب الُمعجبين بها!هذه َمناِظر خ) 1

 الّندامة! يال َتحّل ب يلن ُأجرِّب الُمجرَّب لک) 2

  اإلنساُن رّب الَمخلوقات فإّنه أهٌل للعبادة! عبديلِ ) 3

  !ةيّ الّلغة العرب يف ةيّ الُمعّربات الفاِرس ضمّ يَ کتاب  كذل) 4

  عيِّن حرف الجّر ُيفيد معنی الّتشبيه: - 130
  فّضة ... ﴾!ر من ﴿ ... و ُحّلوا أساوِ ) 1

  إّن العالم بال عمل کمصباح ال ضوء َله!) 2

  ﴿ و إذا سألك عبادي عّني فإّني قريٌب ... ﴾!) 3

  الحياة مثل نهر في بعض األحيان، فنحن َنسير مع تّياره!) 4
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 ؟كدام است ،ترتيب هاي مطرح شده به پاسخ هر يك از سؤال - 131

  اند اسوه قرار داد؟ سال پيش زندگي كرده 1400اً هاي بزرگي را كه حدود شود انسان مي چگونه-
  توان اسوه قرار داد و مثل او عمل كرد؟ پيامبر (ص) كه يك انسان معصوم است را چگونه مي-
  ان باشيم و در همان حد عمل كنيم.ايشسعي كنيم عين  – .اسوه بودن طبيعتاً با تحوالت قابل تغيير است ولي مالك صفات نيك است) 1
  ان باشيم و در همان حد عمل كنيم.ايشسعي كنيم عين  - .بودن در اموري است كه همواره براي بشر خوب و با ارزش بوده استاسوه ) 2
 ايشـان در حد توان از ايشان پيروي كنيم و خـود را بـه روش    – .اسوه بودن در اموري است كه همواره براي بشر خوب و با ارزش بوده است) 3

  تر كنيم. نزديك
ايشـان  در حد توان از ايشان پيروي كنـيم و خـود را بـه روش     - ه بودن طبيعتاً با تحوالت قابل تغيير است ولي مالك صفات نيك استاسو) 4

  تر كنيم. نزديك
البالغه حضرت علي (ع) خاستگاه عدم واگذاري انسان به خويش چه امري ذكر شده است و با كـدام عبـارت    نهج 370با توجه به حكمت  - 132

  ؟تري دارد ابت نزديكوحياني قر
  »و ما بينهما العبين« –سرگرم نشدن به كارهاي لهو ) 1
  »و ما بينهما العبين« - ارزش  عدم پردازش به كارهاي لغو و بي) 2
  »ما خلقناهما الّا بالحق« -سرگرم نشدن به كارهاي لهو ) 3
  »هما الّا بالحقما خلقنا« -  ارزش عدم پردازش به كارهاي لغو و بي) 4
 ؟كند ترتيب به مفهوم كدام مصرع اشاره مي به زير، هر يك از عبارات - 133

  دوري ما از خداوند و فراموشي ياد او -
  معلول بازگشت به خود -
  نتيجة قرار گرفتن گرايش به حق در وجود آدمي -
  تر از من به من است دوست نزديك –در كنار من و من مهجورم  –تر كه من از وي دورم  وين عجب) 1
  تر از من به من است دوست نزديك -كه قمر سازد؟  خوبي قمر بهتر يا آن –كه شكر سازد  اي دوست شكر بهتر يا آن )2
  تر از من به من است دوست نزديك -تر كه من از وي دورم  وين عجب -در كنار من و من مهجورم ) 3
  تر يا گلشن و گل در تو اي باغ تويي خوش – تر كه من از وي دورم وين عجب –تر از من به من است  دوست نزديك) 4
 زنـدگي و «گوينـد:   ظهور رسيدن پيامد اعتقاد به آخرت در كدام عبارت قرآني متجلي است و خداوند در پاسخ به كافران كه مي ةنصمبه  - 134

  ؟فرمايد چه مي» ي جز همين زندگي و حيات دنيايي ما نيستتحيا
   .»شوند روزي كه برانگيخته مياست تا  اي هلصها برزخ و فا روي آن گويد و پيش ني است كه مياين سخ« - » لهي الحيوان ةخران الدار اآل« )1
  »و خيال آنان است. ظنگويند بلكه فقط  روي علم نمياز اين سخني است كه « - » لهي الحيوان ةخران الدار اآل«) 2
  »و خيال آنان است.ظن گويند بلكه فقط  روي علم نمياز اين سخني است كه « - »عليهم و ال هم يحزنون فال خوف«) 3
  .»شوند اي است تا روزي كه برانگيخته مي ها برزخ و فاصله روي آن گويد و پيش اين سخني است كه مي« -  »فال خوف عليهم و ال هم يحزنون«) 4
  ؟ود را بگيردخ ةروزة زير مسافر در ماه مبارك رمضان بايد نمازش را تمام بخواند و روز 7يك از سفرهاي  در كدام - 135
  .فرسخ نباشد 8تر از  فرسخ و برگشت هم كم 4تر از  رفت او كم) 1
  .فرسخ نباشد 8تر از  فرسخ و بيش 4تر از  مسافت رفت و برگشت او هر كدام كم) 2
  .فرسخ است و رفت او بيش از نيمي از آن باشد 8رفت و برگشت او روي هم ) 3
  .فرسخ باشد 8فرسخ باشد و برگشت  3مسافت رفت مسافر ) 4

 1دين و زندگي  را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.هاي معارف مربوط به خود  توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
  

  مباحث كل كتاب
  12تا پايان درس  1رس د

  152تا صفحة  11صفحة 

 دقيقه 7
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در قرآن كـه خطـاب   » .مرا مالمت نكنيد خود را مالمت كنيد«افسوسشان و موضوع عبارت  ةقول دوزخيان هنگام بلند شدن نال ،ترتيب به - 136
  ؟در كدام گزينه متجلي است ن است،مياشيطان به جهن

  .انسان استعامل اصلي گناه خود  – .كرديم شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمي ناي كاش فال) 1
  .حسرت و پشيماني در آخرت سودي ندارد – .كرديم شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمي ناي كاش فال) 2
  .حسرت و پشيماني در آخرت سودي ندارد -  .شيطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهي ما شدند) 3
  .ناه خود انسان استعامل اصلي گ -  .شيطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهي ما شدند) 4
 ؟ترتيب در كدام گزينه آمده است علت هر يك از موارد زير به - 137

  پيامبران و امامان ،بهترين گواهان قيامت -
  انكار معاد بدون داشتن شك در آن -
  نعمت الهي ازمست و مغرور بودن  –مصون و محفوظ بودن از هر خطايي ) 1
  ناه بدون ترس از دادگاه عدل الهيانجام گ –مصون و محفوظ بودن از هر خطايي ) 2
  انجام گناه بدون ترس از دادگاه عدل الهي -ها در آخرت  ديدن ظاهر و باطن اعمال انسان) 3
  نعمت الهي ازمست و مغرور بودن  - ها در آخرت ديدن ظاهر و باطن اعمال انسان) 4
  ؟دام استترتيب ك مورد جمال و زيبايي به بي ةبازتاب افتادن در دام تبرج و عرض - 138
  ضعف روحي و ناتواني در اثبات خود - غافل شدن از هدف اصلي زندگي) 1
  ها عدم كنترل هوسو تندروي و افراط  - غافل شدن از هدف اصلي زندگي) 2
   عفاف و حيا ةاز بين برند -  دور شدن از خداي متعال )3
  نااهالن تحقير روح بلند و عدم دور ماندن از نگاه -  دور شدن از خداي متعال) 4
يد و از كارهاي شيطاني است لهاي بخت آزمايي پ پرستي و تيرك و بتبه راستي شراب و قمار «يك از عبارات زير در مورد آية شريفة  كدام - 139

 ؟درستي بيان شده است به...» 

  است.پرستي آگاه كرده  الف) خداوند تمامي مردم را مورد خطاب قرار داده و نسبت به خطر آلودگي به شراب و بت
  مشروط به پرهيز كردن ما از اعمال پليد و شيطاني است. ،ب) دستيابي به سعادت و رستگاري در مسير زندگي

  ج) هدف دشمن قسم خوردة بشر، از وسيله قرار دادن قمار، ايجاد كينه و دور ساختن آدمي از ياد نماز است.
  سازد. ميدور  نمازبرترين فايدة اقامة ا را از مترين گناهان است،  بزرگ ءكه جز د) نوشيدن شراب عالوه بر اين

  الف، د) 4  ب، د) 3  ب، ج) 2  الف، ب) 1
 ؟آن است ةمؤيد كدامين آثار محبت به خدا و طرق فزايند ،هر كدام از مفاهيم و عبارات زير - 140

  مذكور است.» ال اله اال اهللا« ةدينداري بر دو پايه استوار است كه در جمل-
  ».ل سوختگان و درماندگان را دوست داردخداوند، رسيدگي به د«-
  ».شود هر كس در روز قيامت با محبوب خود محشور مي«-
  پيروي از خداوند –دوستي با دوستان خدا  –مبارزه با دشمنان خدا ) 1
  دوستي با دوستان خدا –پيروي از خداوند  –بيزاري از دشمنان خدا ) 2
  دوستي با دوستان خدا –خدا دوستي با دوستان  –مبارزه با دشمنان خدا ) 3
  پيروي از خداوند –پيروي از خداوند  –بيزاري از دشمنان خدا ) 4
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141- Harry, the careful driver, … tired now because he was driving during the 
night.  

1) must 2) should be 3) should  4) must be 

142- These are wonderful … sports shoes and probably the most popular shoes the factory has ever 
made. 

1) more modern than 2) the most modern 3) modern 4) as modern as 

143- The two fifteen-year-old sisters have … all over the house, but they can’t find the book that they 
have borrowed from the library. 

1) searched  2) visited 3) wondered 4) checked 

144- The high school student came late and gave the … of excuses when asked why he was late. 
1) deepest  2) neatest  3) weakest  4) bravest 

145- Sometimes, you have to behave … to be kind; you make somebody experience physical or mental 
pain because it will be good for them later.  

1) politely 2) patiently 3) energetically 4) cruelly 

146- Voluntary work was particularly important in view of the … that women were often forced to 
give up paid work on marriage.     

1) knowledge  2) information 3) belief 4) fact 
PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

Nowadays, anyone unable to speak correct English faces enormous social, personal, and economic 
problems. English is famous for its worldwide use but notorious for its pronunciation. There is no 
doubt that wrong pronunciation will result in misunderstanding. 

  Bangladesh is basically a monolingual country. But English is indeed dominating the country, and 
at the higher secondary level in Bangladesh, enough attention is paid to grammar and vocabulary in 
English. Although pronunciation is another major sub-skill to be acquired when learning the English 
language, it is often forgotten or ignored, at least up to the higher secondary level in Bangladesh. It 
might be due to the wrong educational system of Bangladesh, lack of pronunciation knowledge of a 
considerable number of teachers, or unawareness of a large number of students who do not know the 
importance of some phonetic and phonological aspects of English. 

147- What does the passage mainly discuss? 
1) A common misunderstanding among Bangladeshis   
2) A common problem among Bangladeshi students 
3) The importance of learning English  
4) The importance of correct pronunciation in Asian countries 

148- The word “acquire” in paragraph 2 is closest in meaning to …… . 
1) carried   2) gained  
3) defended   4) attracted 

149- The author of the passage is NOT certain about … . 
1) the problems we will face if we are not able to speak correct English nowadays 
2) what wrong pronunciation results in if it is not dealt with 
3) the reason why correct pronunciation is forgotten or ignored in Bangladesh’s schools 
4) the number of the languages students are going to learn in Bangladesh 

150- Which of the following is TRUE about Bangladeshi students, according to the passage? 
1) They prefer to speak their mother tongue all the time and that’s why their English doesn’t improve. 
2) All of them will face problems in the immediate future, as they can’t speak English correctly. 
3) They have many English teachers who have enough knowledge of pronunciation. 
4) They have more knowledge about English grammar and vocabulary than pronunciation. 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the 
correct choice on your answer sheet.

 1زبان انگليسي 
  

  مباحث كل كتاب
  4تا پايان درس  1رس د

  119تا صفحة  15صفحة 

 دقيقه8
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نفر از آنـان نـه    10نفر آنها عضو گروه تئاترند. اگر  4نفر از دانش آموزان عضو گروه سرود و  8نفري، تعداد  20در یک کالس  -151

 باشند و نه عضو گروه تئاتر، چند نفر از آنها عضو هر دو گروه هستند؟ عضو گروه سرود 
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4 

 کدام است؟ ABخط در دایرة مثلثاتی زیر طول پاره -152

1(3
2   2(3  

3(1
2   4(2 3+  

xاگر -153 | x x | x+ − =2 3باشد، حاصل عبارت  2 2 5A | x | | x |= + +  کدام است؟ −
1(x− + 8 2(3 2x −  3(8x −  4(3 8x −  

4عبارت -154 2 2 416a a b b− اي کـدام   ایم. یکی از ایـن دو چندجملـه   اي درجۀ دو نوشته ضرب دو چندجمله صورت حاصل را به +
 تواند باشد؟ می

1(2 22a b ab+ +  2(2 22 3a b ab+ +  3(2 24a b ab+ +  4(2 24 3a b ab+ +  

2 اگر رابطۀ -155 32 2 3 4 6f {( , a) , (a , a ) , (a , a ) , (a , b)}= − − 2 یک تابع باشد، حاصل − 2a b− تواند باشد؟  کدام می 
1( 4 2( 3 3( 2 4( 1 

fنمودار تابع -156 (x) (x a) | x b |= − 3aرو است. مقدار صورت شکل روبه به − b+ کدام است؟ 
1( 4 
2( 6 
3( 8 
4( 10 

2، نقطۀ ماکزیمم تابعaازاي کدام مقدار به -157 152 4y ax ( a)x= + −  روي نیمساز ربع چهارم است؟ −

  aهیچ مقدار )4 −8و  −1 )3 −8 )2 −1 )1

4اگر -158 4 0 8 0 8 0sin cos / sin / cosα − α − α − α 1tanαو = ≠ tanباشد، مقدار − cotα + α کدام است؟ 

1( 6 2( 50
9  3(5 4( 25

3  

نفر نخواهند بـا هـم بـه ایـن      10نفر از این  2نفر دوست خود ترتیب دهد. اگر  10نفره از میان  6خواهد یک مهمانی  شخصی می -159
 گیرد؟ ها به چند حالت صورت می مهمانی بیایند، انتخاب مهمان

1( 56 2( 112 3( 140 4 (84 
 باشد، کدام است؟ 3کنیم. احتمال آن که این عدد، نه زوج و نه مضرب  ددي سه رقمی به تصادف انتخاب میع -160

1( 1
6 2( 1

3  3( 1
2 4( 2

3  

 دقیقه 15 وقت پیشنهادي: کل کتاب: 1ریاضی 
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 ؟ نیستهاي زیر، دو شرطی  یک از قضیه کدام -161

 در هر مثلث، اگر سه ضلع برابر باشند، آنگاه سه زاویه نیز با هم برابرند. )1

 اگر یک چهارضلعی لوزي باشد، آنگاه قطرهایش عمودمنصف یکدیگرند. )2

 برابر دارند. اگر دو دایره محیط برابر داشته باشند، آنگاه مساحت )3

 هاي برابر دارند. نهشت باشند، آنگاه مساحت اگر دو مثلث هم )4

ABC ،BCدر مثلث  -162 AB>  70وB̂ =  ترین مقدار صحیحی که اندازة زاویۀ  است. کمA شـته  توانـد دا  بر حسب درجه می

 باشد، کدام است؟ 

1( 54  2( 55  3( 56  4( 57 

DEدر شکل زیر  -163 || FG || BC  6وFC   ؟کدام است ACباشد، طول  ABCهاي مثلث  ی میانهمحل همرس Gاست. اگر  =

1( 12 

2( 15 

3( 18 

4 (21 

چنان واقع است که  BCروي ضلع  D، نقطۀ ABCدر مثلث  -164 ˆBAD C= 6باشد. اگـر   میAB 5CDو  =  BD، طـول  =

 کدام است؟ 

1( 4 2( 5 3( 5/4 4( 3 

4BEاسـت. اگـر    ACروي قطر  Eمستطیل و  ABCDدر شکل زیر چهارضلعی  -165 8AEو  = باشـد، مسـاحت ناحیـۀ     =

  ؟هاشورخورده کدام است

1( 3  2(  4  

3( 5  4 (6 

 ؟الساقین است هاي زیر، الزاماً ذوزنقۀ متساوي یک از چهارضلعی کدام -166

 هستند.ها  اي که قطرهاي آن برابر یکدیگر و نیمساز زاویه چهارضلعی )1

 اي که دو ضلع مقابل برابر و دو قطر برابر دارد. چهارضلعی )2

 هاي مقابل آن مکمل یکدیگرند و دو قطر برابر دارد. اي که زاویه چهارضلعی )3

 اي که فقط دو ضلع مقابل موازي دارد و قطرهاي آن برابر یکدیگرند. چهارضلعی) 4

 قیقهد 15 :وقت پیشنهادي : کل کتاب1هندسه 
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3ABدر چهارضلعی شکل زیر  -167 AD= 6BCو  = CD= هـاي   است. محیط چهارضلعی حاصل از وصل کردن متوالی وسط =

 ؟کدام است ABCDاضالع چهارضلعی 

1( 5 5   2( 27 5
5  

3( 6 5   4 (32 5
5  

(فاصلۀ بین هر دو نقطۀ  ؟کدام است ACو  ABخط  از دو پاره BCخط  در شکل زیر مجموع فواصل هر نقطۀ دلخواه روي پاره -168

 متوالی افقی یا عمودي یک واحد است.)

1( 4 105   2( 2 105  

3( 4 55   4 (2 55  

 هاي زیر لزوماً صحیح است؟ اند. چه تعداد از گزاره در فضا با هم موازي 2dو  1dدو خط  -169

 واقع است. Pبا یکی از این دو خط موازي باشد، آنگاه خط دیگر بر صفحۀ  Pاي مانند  الف) اگر صفحه

 تواند شامل خط دیگر نیز باشد. شامل یکی از این دو خط باشد، آنگاه می Pب) اگر صفحۀ 

 کند. ز دو خط متقاطع باشد، آنگاه خط دیگر را نیز قطع میبا یکی ا Pپ) اگر صفحۀ 

 1 )2  هیچ )1

3( 2  4( 3 

صورت شکل زیر درآید، اگر حداقل  خواهیم تعدادي مکعب کوچک حذف کنیم تا نماي باالي آن به از مکعب مستطیل مفروض می -170

Mباشند، حاصل  Mو  mهایی که الزم است حذف شوند به ترتیب برابر  و حداکثر تعداد مکعب m− ؟کدام است 

1( 12  2( 38  

3( 18  4 (20 
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m

5m

→
F

d=

 

2300 با كند، ثابت و برابر روي يك خط راست حركت مي جسم متحركي كه برشتاب  - 171 nm

s
يند نيروهاي وارد بـر آن  ااست. اگر بر 

0در طول حركت ثابت و برابر  63/ N گرم است؟   د ميليچن جسمجرم  ،نوباشد، با توجه به قانون دوم نيوت 

1( 12 1 10/    2 (1/2  3 (11 89 10/    4 (1 89/   

چگالي ايـن   شود. به جرم مايع افزوده مي 80g، انيمبرس 3100cmبه  350cmازبا اضافه كردن همان مايع را اگر حجم يك مايع  -172
  است؟   بر مترمكعب كيلوگرم مايع چند

1( 800  2 (1600  3 (8/0  4 (6/1   

1 نسبتهستند. تعادل  تدر حال 2و 1هاي  با چگاليمخلوط نشدني  شكل زير، دو مايع Uدر لولة  - 173
2




 است؟   چقدر 

1( 1
2            

2 (2  

3 (1
4   

4 (4    
 باشد؟   زير صحيح مي هاي عبارت ه تعداد ازچ -174

  قابل توجيه است.   معادلة پيوستگيبا  »پاش تفنگ آب« الف) طرز كار
  هاي آن است.   اي مولكول مايعات به دليل حركت منظم و كاتورهب) پديدة پخش در 

  هاي سطح مايع است. كشش سطحي ناشي از نيروي هم چسبي بين مولكولج) 
   .  چسبي بر دگرچسبي است روي سطوح، غلبة نيروي هم برقطره د) علت تشكيل 

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

F ثابت توسط نيروي 240gجسمي به جرم  ،مطابق شكل زير - 175
  ،جـا   متر به سمت باال جابه 5روي سطح شيبدار بدون اصطكاكي

Fكاهش يابد، كار نيروي  5Jدر طي اين مسير  شود. اگر انرژي جنبشي جسم مي
 ؟  جايي چند ژول است در اين جابه 

)210 m
g

s
   037و 0 6sin /  ( 

1( 17                
2 (2/12  
3 (7  
4 (2/2      

 دقيقه 15 وقت پيشنهادي:  كل كتاب :1فيزيك

ρ
2

1
ρ

100cm

60cm

80cm
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A

B
20m

15m

زم�ن سطح

P

V

1

2

P

V
1

V

(2)

(1)

20 ةبا تندي اولي mجسمي به جرم  -176 m

s
% انـرژي  20بـه انـدازة    ABم در مسـير  لغزد. اگر جس به سمت پايين مي Aاز نقطة 

10چند متر بر ثانيه اسـت؟ (  Bاز دست بدهد، تندي جسم در نقطةاصطكاك را در اثر  A مكانيكي اولية خود در نقطة N
g

kg
 

 وان مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي درنظر بگيريد.) سطح زمين را به عن و

1( 340          
2 (230   
3 (170   
4 (2 70    

 هاي زير درست است؟   گزينهكدام يك از  - 177

  اي دقت بااليي دارد.  نسبت به دماسنج جيوه ،ر استهاي معيا ترموكوپل كه يكي از دماسنج )1
  گيرد.  اندازه مي جسمها، دماي جسم مورد نظر را بدون تماس با  سنج همانند ساير دماسنج ) تف2
  سنج مبتني بر قانون گازهاي كامل است.  ) اساس كار تف3
  ون آن است.گيري دما، تغيير حجم مايع در مقياس اندازه ،كمينه -دماسنج بيشينهدر ) 4

اسـت. گرمـاي    زيـر  مطابق شكلدرون يك گرمكن با توان ثابت قرار دارد، كه جسم جامدي  برحسب زمان نمودار تغييرات دما - 178
 است؟   جسم در حالت جامدذوب اين جسم چند برابر گرماي ويژة  نهان

1( 5/2                
2 (5  
3 (5/7  
4 (10   
  

 6Lدرصد كاهش مي دهيم و در نتيجة ايـن عمـل، حجـم آن     30گاز كامل را از يك ي دما، فشار مقدار معين يند همايك فردر  -179
 ؟  استكدام  حجم اولية گاز برحسب ليتر .كند تغيير مي

1( 21  2 (14  3 (28  4 (7   
 كـار انـدازة   و مقايسـة هستند  ……و  ……) به ترتيب مربوط به 2) و (1يندهاي (افر ،زير فشار برحسب حجم گازدر نمودار  - 180

در كدام گزينه به درسـتي انجـام   دررو است،  دما و ديگري بي كه يكي هميند اطي اين دو فر گاز بر رويانجام شده توسط محيط 
 گرفته است؟  

1 -دما هم -دررو بي )1 2W W           
1  -دررو بي -دما ) هم2 2W W  
2 -دما هم -دررو ) بي3 1W W   
2 -دررو بي -دما ) هم4 1W W   

  

t

10

( C)�θ

-20

5
4
t

t(min)
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فيزيكي ديگر از رابطة كميتتوان برحسب دو  را مي (c)نور در خأل  تندي -181
0 0

1
c 

 
برابـر   0كميت يكاي محاسبه كرد. اگر  

با
2 2

2
A .s

N. m
    كدام است؟ SIدر 0 كميتباشد، يكاي  

1 (N

A2  2 (N.m

A .s2   3 (N.m

A .s

2
2 2   4 (N.m

A .s

3
2 3   

g/cm32و چگالي آن  1080g، جرم آن 5cmشعاع يك كرة فلزي  - 182 وجود دارد. حجم تو خالي است. درون اين كره يك حفره  /7
3دهد؟ ( حجم كره را تشكيل مياز اين حفره چند درصد  (  

1 (10  2 (15  3 (20  4 (25  
35 گاز درون مخزن اي فشار پيمانه، رو روبهدر شكل  - 183 10 Pa      اسـت؟  مترمكعـب   سـانتي   بـر   اسـت. چگـالي مـايع چنـد گـرم

(g m/s ) 210   
1( 5/2  2 (3  

3 (2/1  4 (2  

  
 اگر بدانيمشود.  از دهانة باريك شير خارج مي 2vوارد شير آب شده و با تندي  1vندي با ت جريان پاياي آب زير، مطابق شكل -184

4در هر ثانيه 310 cm 1خارج شود، تندي  شير آب از دهانة باريكv  2وv  ترتيب از راست به چپ  به بر ثانيه متر سانتيبرحسب
    است؟ چقدر

  500و  250) 1
  125و  250) 2
  50و  25) 3
  »شير آب«    5/12و  25) 4

نيم، تنـدي  در حالت افقي رها ك Aريسمان سبكي بسته شده است. اگر گلوله را از نقطة انتهاياي به  ، گلولهمقابل مطابق شكل - 185
sinاست؟ ( Bچند برابر تندي آن در نقطة Cآن در نقطة °37         كنيد.) نظر صرفها  و از تمامي اصطكاك 0/6

1( 3   

2( 2 3
3  

3( 2 3   

4( 3
3   

قيقهد 15 :وقت پيشنهادي  آشنا -1فيزيك

v1 v2

A = cm1
2401
240 A = cm2

2202
220

گاز

cm25

C

B

A
37°37°

16°16°
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P

V

A B

CD

با تنـدي   360kgاست، براي باال بردن باري به جرم  درصد 60و بازدة  3kW ثابت از باالبري كه داراي موتور الكتريكي با توان - 186
 درصـد  75شود. اگر با تعمير موتور الكتريكـي و بهبـود عملكـرد آن، بـازده را بـه       استفاده مي hاع ثابت از سطح زمين تا ارتف

با تندي ثابت نسبت به حالت قبل چنـد درصـد كـاهش     h بار از سطح زمين تا ارتفاع همان برسانيم، زمان الزم براي باال بردن
g)د؟ ياب مي N/kg)10  
1( 10    2 (15  
  معلوم باشد. h) بايد ارتفاع 4    20) 3

دماي اوليـة جسـم    .شود برابر مي 3برابر شود، دماي آن برحسب درجة فارنهايت  8اگر دماي جسمي برحسب درجة سلسيوس  - 187
  ؟بوده استتقريباً چند كلوين 

1 (280  2 (253  3 (7  4 (305  
80جيوه كامالً پر شده است. وقتي دماي مجموعه را بـه   1L بااي  ظرف شيشه يك ،لسيوسدر دماي صفر درجة س - 188 C   درجـة

4شود. اگر ضريب انبساط حجمي جيوه  جيوه از ظرف خارج مي 312cmرسانيم، سلسيوس مي 11 8 10/ K  اشـد، ضـريب   ب
  قدر است؟ چه SIانبساط خطي شيشه در 

1(41 2 10/  2 (410  3 (510 4 (53 10  
كنـد نمـودار ايـن چرخـه در دسـتگاه       مـي  طـي ، مقدار معيني گاز كامـل،  اي كه چرخه حجمبرحسب  فشاربا توجه به نمودار  - 189

V-مختصات Tمطابق كدام گزينه است؟ ،  

١  (

V

T(K)

A

B C

D

    ٢  (

V

T(K)
A

BC

D

  

٣ (

V

T(K)

A

B
C

D    ٤ (

V

T(K)

A

B
C

D
  

  

انـدازة   ،گرماي دريافتي ا همان مقداردهد. اگر بتوانيم ب كار انجام مي 300J گرما، 1200J يك ماشين گرمايي آرماني با دريافت -190
(برحسـب  قـدر   چه در اين صورت بازدة ماشين گرمايي نسبت به قبل درصد كاهش دهيم، 5گرماي تلف شده در اين ماشين را 

  كند؟ و چگونه تغيير مي درصد)
     يابد. افزايش مي - درصد 5) 2      يابد. كاهش مي - درصد 5) 1
   يابد. افزايش مي - درصد 75/3) 4   يابد. اهش ميك - درصد 75/3) 3

0 

0 0 

0 

0 
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191- 29 M نوترون وجـود دارد. اگـر بـه     36نوترون و در هستۀ دیگري  34 ها  از ایزوتوپ یکی ایزوتوپ است که در هسته 2 داراي

 است؟ amuچند Mاتمی میانگین اتم  جرم ،تر وجود داشته باشد یزوتوپ سبکا 21 ،تر ایزوتوپ سنگین 9ازاي هر 
1( 6/64 2( 6/34 3( 6/63 4( 6/36 

   ؟درست است گزینهکدام  -192
 اي عنصرها است. برابر با شمارة گروه آن در جدول دوره هاي ظرفیتی هر اتم شمار الکترون )1
در قطعاً است،  Bدو برابر  Aظرفیتی  هاي و تعداد الکترون تعلق داشته sو  pترتیب به دستۀ  که به Bو  Aدو عنصر هم دورة  )2

 فاصله دارند.خانه  واي د جدول دوره
 به بعد یکسان است.  2از دورة  18هاي الیۀ ظرفیت عنصرهاي گروه  ونتعداد الکتر )3
2lالکترون با  4الکترون ظرفیتی، داراي  6 باعنصري از دورة چهارم  )4  است. =

3صورت نیترید عنصري به فرمول -193 2M N جز به ،اند ستهاي زیر در ن همۀ عبارتبا توجه به آ .باشد می  . . . 
 باشد. می 2MFو  MSترتیب  فرمول سولفید و فلوئورید آن به )1
 اي تعلق داشته باشد. تواند به گروه دوم جدول دوره می Mعنصر )2
 باشد. می 1نجیب دورة قبل از خود برابر  با گاز Mتفاوت عدد اتمی )3
 قرار داشته باشد. اي جدول دوره dیا  sر دستۀ تواند د می Mعنصر )4

 ؟اند نشدههاي زیر به درستی بیان  از عبارتکدام موارد  -194
، مخلوط هوا را تا اکسید، گرد و غبار را جدا کرده ولید هواي مایع پس از جدا کردن رطوبت و کربن ديتیند در فراالف) 

0200دماي C− کنند. سرد می 
  آورند. وده و آن را از تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی به دست میپذیر نب ء به جزء هواي مایع امکانتهیۀ گاز هلیم از تقطیر جزب) 
 است. 2Nو اولین گاز خروجی باقی ماندهمخلوط مایع  درهلیم  درجه سلیسیوس -200مایع با دماي در تقطیر هواي پ) 
Arمقایسۀ درصد حجمی گازهاي نجیب سازندة هواي پاك و خشک به صورت  ت) Ne He>  است.  <

 فقط ت )4 ، ب و پالف )3 پ و ت )2 الف و بفقط  )1
  ؟اند زیر درست چند مورد از مطالب -195

 نابرابر است. 2COو HCNهاي شمار پیوندهاي کوواالنسی در مولکولالف) 
 است. 5/1برابر  2COیوندي در مولکولهاي ناپ به شمار الکترون 2SOهاي ناپیوندي در مولکول نسبت شمار الکترونب) 
 داراي جفت الکترون ناپیوندي است. HCNو  2COهاي برخالف مولکول 2SOاتم مرکزي در مولکولپ) 
 کنند. ایی پیروي میت از قاعده هشتها  همه اتم HCNو  2SO ،2COهاي در مولکولت) 

1( 1 2( 2 3( 3 4( 4 
احتراق وارد شوند و با مقدار کافی گاز اکسیژن به صورت کامل  از گازهاي متان و اتان به محفظۀشکل زیر مخلوطی اگر مطابق  -196

20بسوزند و مقدار در مخلوط گازهاي ورودي بـه   متانحاصل شود، درصد جرمی گرم آب  27و  STPلیتر گاز در شرایط /16

112تقریب کدام است؟ 16 1(C , O , H : g mol )−= = = ⋅ 
1( 69 65/     2( 23 19/  
3( 34 78/   4( 57 97/  

 دقیقه 15 وقت پیشنهادي: کل کتاب: 1شیمی 
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12گرا -197 11درصد جرمی پتاسیم سولفات با چگالی 80تر از یک محلول لی میلی /5 74/ g .mL−   با آب رقیق شده و حجم نهـایی

11g(چگالی محلـول نهـایی را    خواهد بود؟ ppmلیتر برسد، غلظت یون پتاسیم در محلول نهایی چند میلی 390آن به  .mL− 

116درنظر بگیرید.  32 39O , S , K : g mol−= = = ⋅ (  

1( 10000 2( 20000 3( 31250 4( 44615 

42یترات در دمـاي ر شدة پتاسیم نیگرم محلول س 510جرم پتاسیم نیترات حل شده در ، نسبت زیرا توجه به نمودار ب -198 C°   بـه

78گرم محلول سیر شدة آن در دماي 300جرم پتاسیم کلرید حل شده در  C° کدام است؟ 

1( 1 13/       
2( 2 1/  
3( 0 5/  
4( 1 4/  
 
 

11 اند؟ کدام موارد از مطالب زیر درست -199 19 35 5(H , F , Cl / : g .mol )−= = =  

 بزرگتر از صفر است. 2COو 3SOهاي آ) گشتاور دو قطبی مولکول

 بیشتر است. بدر آ 2Nو 2Oپذیري گازهاي از انحالل NOپذیري گاز انحالل ،ب) در شرایط یکسان از نظر دما و فشار

  به دلیل بیشتر بودن جرم مولی باالتر است. HFاز نقطه جوش HClپ) نقطه جوش

 شود. استفاده می ppmغلظتهاي موجود در آب از  آنیون ها و ت) براي بیان غلظت کاتیون

  ب، ت فقط )4 آ، تفقط  )3 ب، پ )2 تآ، ب،  )1

 هستند؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  -200

 اهد بود.حالل خو -هاي حل شونده ها در حالل یا حل شونده خالص بزرگتر از جاذبه در صورت تشکیل محلول، میانگین جاذبه •

 کنند. هاي مادة حل شونده ماهیت خود را حفظ نمی با انحالل منیزیم نیترات در آب، ذره •

0ها در یک لیتر از محلول تعداد یون • م سـولفات بـا   ها در یک لیتر محلول آلـومینی  موالر باریم کلرید بیشتر از تعداد یون /5

0غلظت  موالر است. /3

 یابد.  در آب به صورت خطی افزایش می NOو 2Nپذیري گازهاي  نمودار انحالل ،با افزایش فشار •

  .است 2Oبیشتر از 2Nفشار براي گاز -پذیري شیب نمودار انحالل •

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