
  

  
  88//1515زمان شروع آزمون: زمان شروع آزمون: 
  88//5050زمان پايان آزمون: زمان پايان آزمون: 

  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 
  و تجربيو تجربي  رياضيرياضيرشتة رشتة 
  13991399  خردادخرداد  2323

  

  نام درس
ترازي بهةدر هر ردطور ميانگينبهآموزانمعموالً دانش

  .اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10چند سؤال از هر 

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000
    2  4  5  7  فارسيزبان و ادبيات 

    3  5  6  8  دين و زندگي

  

  وقت پيشنهادي  ي سؤال ي صفحه شماره  ي سؤال شماره  تعداد سؤال  نام درس
  18  2- 5  1 -  25 25  و پايه دانشگاهي ادبيات زبان فارسي پيش

  17  6- 9  26 -  25 50  و پايه دانشگاهي پيش دين و زندگي
  35  ــــــ  ــــــ 50  جمع دروس عمومي

  

  

  

  

 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

 پوريفرهاد حسين  چهمسئول دفتر
  ليال ايزدي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسولي:مدير  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 زهرا تاجيك  آرايي نگاري و صفحه حروف
 سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923ك پال -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

محمدجواد مريم شميراني، قدم، ـماييـ، اسماعيل تشيعي، ابراهيم رضداوود تالشيحسين پرهيزگار،،حسن پاسيارزاده،محسن اصغري، مبينا اصيلي  فارسيزبان و ادبيات 
  كاظم كاظميقورچيان، 

سكينه  ،محمدرضا فرهنگيانبقا،  محمد رضاييآبادي، حامد دوراني، مسلم بهمن،محبوبه ابتسامپور،زاده، امين اسديانابوالفضل احدمحمد آقاصالح،  دين و زندگي
  سيداحسان هنديكبير،  مرتضي محسنيگلشني، محمدابراهيم مازني، 

 هاي برتر  ويراستاران رتبه گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس
هاي  مسئول درس

 مستندسازي

  فريبا رئوفي  ليال وظيفه  مرتضي منشاريمحسن اصغري،   محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان  فارسيزبان و ادبيات 
  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني  سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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 ؟  نداردوجود رابطة معنايي يكسان ها،  واژه ةهم مياندر كدام گزينه،  - 1

  جوشن، گبر، برگستوان، خفتان ) 2    شرزه، ارغند، ژيان، غضنفر) 1
 ابرش، سمند، كميت، كُرند) 4    ايار، تموز، آذار، نيسان ) 3

 ؟ها درست است در كدام گزينه معني تمام واژه - 2

  ارضه: ستيزه كردن)، (عتاب: ماللت)، (غازه: سرخاب)(مع )1
  ه: بزه)ح(چارق: نوعي جامة دوخته)، (جوالهه: عنكبوت)، (جن )2
  )چرم و پوست: دوال(امهال: مهلت دادن)، (حقّه: قوطي)، ( )3
  نگ)، (سفت: دوش)، (تلبيس: نيرنگ)ل(پاتابه: ) 4
 ؟دهند مي» آوري، گرفتار بانكشته شده، نارنج، ز«ترتيب معناي  ها، به كدام واژه - 3

  قاتل، بالنگ، فصاحت، نحس )2    قتيل، آرنگ، بالغت، شهربند )1
  مقتول، نارنگ، فصاحت، نحس) 4    قتيل، نارنگ، بالغت، شهربند )3
 يابيد؟ اماليي مي غلطدر كدام بيت  - 4

  هواي خدمت آن خواجة بزرگ نسب  واي صحبت آن ماهروي غاليه مويـه )1
  سر ما و قدمش يا لب ما و دهنش  ل انده عشقش نه هاللهر كه ترسد ز مال )2
  از نور الم نشرح بي شرح تو دريابد  ره رو بهل افسانه تا محرم و بيگانه )3
  تا زبان ما تو را اندر عجم گويد ثنا  از زبان خود ثنايي گوي ما را در عرب) 4
 ؟اماليي وجود دارد غلطدر متن زير چند  - 5

»تهر كجا كرمي شامل و مروت برگزارد مواجب آن مقصور و مرد خوب سيرت قدم در ميدان ي شايع است تبع احمال حقوق نفور باشد و هم
 ».ع مقدمات آزار فرو نتواند گذاشت، در پيش مردان سرافكنده مانده تواضع و تضرّكمخالصت نهد و آن كس 

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4   
 است؟ نادرستكدام عبارت  - 6

  اثر پير لوتي نويسندة فرانسوي است كه با ترجمة بدرالدين كتابي منتشر شده است.» انبه سوي اصفه«سفرنامة  )1
  انقالب است و ديدار صبح يكي از آثار اوست.از ترين شاعران مذهبي قبل  طاهره صفارزاده از شاخص )2
  .اروديمانند برخي از اشعار علي موسوي گرم ،ر سپيد وزن دارد اما جاي قافيه در آن مشخص نيستعش )3
  المحسنين آغاز شد. ابراهيم بيگ و مسالك ةنام روي آوردن به ادبيات داستاني معاصر با سياحت) 4

  دقيقه 18وقت پيشنهادي:    181تا1هاي/ صفحه24تا پايان درس1درس: 2ادبيات فارسي كل مباحث 
  165تا  1هاي  / صفحه22تا پايان درس  1درس : 3كل مباحث ادبيات فارسي 

  175تا  9هاي  / صفحه24تا پايان درس  1درس : 3كل مباحث زبان فارسي 
  144تا  1هاي  / صفحه27تا پايان درس  1درس : دانشگاهي پيشان و ادبيات فارسي كل مباحث زب

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  دانشگاهي و ادبيات فارسي پيش 3، زبان فارسي 3سي ، ادبيات فار2 ادبيات فارسي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ 

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 ؟كند درستي تكميل مي تاريخ ادبيات، به ةكدام گزينه عبارت زير را از جنب - 7

 »عبدالرحمان جامي، .... قرن .... است. او مشهورترين اثرش را به تقليد از .... سعدي نوشته است.«

  گلستان - نهم  –شاعر و نويسنده  )1
  گلستان - نهم  –شاعر  )2
  بوستان -هشتم  –شاعر و نويسنده  )3
  كليات -هشتم  –شاعر ) 4
 ؟وجود دارداز لحاظ تاريخ ادبيات  نادرستدر كدام گزينه موردي  - 8

  رده است.سجاديه را به شيوة آزاد ترجمه ك ةهاي امام سجاد (ع) در صحيف جواد فاضل مجموعه نيايش )1
  در قرن چهارم نام برد.را توان شاهنامة ابوالمؤيد بلخي و شاهنامة ابومنصوري  هاي منثور مي از شاهنامه )2
  يابد. يابد و از اوايل قرن ششم عشق به حوزة غزل راه مي ر فرخي سيستاني كمال ميعدر قرن پنجم تغزل در ش )3
  آيند. شمار مي ها و گزارش احوال شخصي از نوع نثر غنايي به ها، شرح رويدادها، سفرنامه نويسندگان معاصر به ويژه داستانبرجستة آثار ) 4
 ؟تماماً وجود دارد» تشبيه، استعاره، كنايه و جناس«هاي  در كدام بيت، آرايه - 9

  داري چه توقع ز جهان گذران مي  حافظ  مالمتمگذران روز سالمت به  )1
  قدر بود كه تسليم به تقدير شديم اين    گلي نچيديمگر چه از كوشش تدبير  )2
  شد ساده ز دندانه و هموار نگشتيم    فرياد كه سوهان سبك دست حوادث )3
  تيره آن دل كه در او شمع محبت نبود  گرية عشق  نبردخيره آن ديده كه آبش ) 4
 ؟نيستل كدام بيت درست بهاي نوشته شده در مقا بعضي از آرايه -10

  )استعاره –اغراق (زنم  سيلي سيالب بر رخسار دريا مي  زنم مي تين گريه را گاهي كه باالـآس )1
  )تناقض -تشبيه(ام  نام خود را از زبان هيچ كس نشنيده  ب آوازه در اقليم گمنامي منمـصاح )2
  )اسلوب معادله –حس آميزي (داران را دوا كردن  روزه دبه مي خشكي زه  بايد در ميخانه واكردن  شب عيد است، مي )3
  )كنايه – جناس(چون در اين غمخانه كس نبود چه حاصل در زدن   زنم بر سينه سنگ م آن دل كه گم شد مياز غ) 4
 ؟شود به ترتيب در كدام ابيات يافت مي» مجاز، تشبيه، ايهام تناسب و اسلوب معادله«هاي  آرايه -11

  شانيـبرد به پي دارت مي ابروي كمان  ك چشمت گوش داشتم ليكنوالف) دل ز نا
  بخوان ز نظمش و در گوش كن چو مرواريد  ق روي تو حافظ نوشت حرفي چندب) ز شو

  محال است استخوان را از دهان سگ، هما گيرد  ج) ندارد چشم احسان از خسيسان همت قانع
  ادـهـوان نـرن و ارغـستـسر بر كنار ن  كز چه روي هندوتدر تابم از دو سنبل د) 
   الف، د، ب، ج )2    د، ب، ج، الف )1
   ب، الف، د، ج )4    الف، ج، د ب، )3
 ؟بيان شده است نادرستبا توجه به بيت زير كدام گزينه  -12

 »يك كاسة زهر است كه مرگش خوانند / خوش دركش و جرعه بر زمين ريز و برو«

  ي مفعول و مسند وجود دارد.ئدر بيت يك جملة چهار جز )1
  يك تركيب وصفي و دو تركيب اضافي وجود دارد. )2
  دارند.» قيدي و مفعولي«ترتيب نقش  در مصراع دوم به» جرعه« و» خوش« )3
  در بيت چهار فعل گذرا و يك فعل ناگذر وجود دارد.) 4



   4: ةصفح  )رياضي و تجربينظام قديم (عمومي   99 ردادخ 23 آزمون -)7( ةپروژ 
 

 ؟نداردوجود  »نهاد + مسند + فعل«در كدام گزينه اجزاي  -13

درويش كوش )1 تر  كه ستر خدايت بود پرده پوش     به پوشيدن س  
  زنان خواهد شد سراپردة گل نعره تا    اين تطاول كه كشيد از غم هجران بلبل )2
ر )3  و ن م شد  و  ا طلعت  ز  ا تاب  ف   چين شد آسمان از خرمن وي خوشه    آ
  در پي آن آشنا از همه بيگانه شد    گذشت راهزن دين و دل مياي  مغبچه) 4
 ؟در متن زير چند تكواژ وجود دارد -14

 ».سازي باشد اي مورد استفاده در فرآيند واژهدستور به منزله توصيف دانش زباني سخنگو، بايد داراي فهرستي از تكواژه«

1( 34  2( 35  3( 36  4 (37  
 : جز بهوجود دارد؛ » مركب - مشتق، مركب، و مشتق«هاي  واژه در همة ابيات -15

  اش بنشان كه خوش آبي روان دارد بدين سرچشمه  ز سرو قد دلجويت مكن محروم چشمم را )1
  ار زيبا گر وفاداري كند، زيبا بودي  هر آنچ آيد نكو باشد وليورويان ـاز نك )2
گرمروان )3 يِ  پ نقش  طلب،  بان  يا ب   صدف گوهر سيماب شد از گرية ما  در 
ب) 4 سوخته  دل  من  ا  ب ا  ر م ر  دا رـدل   بگذر ز سر شمع و به پروانه رها كن  گذا
 ... جز بهاليه، وجود دارد  اليه مضاف در همة ابيات، مضاف -16

  كه اهل ديده به مردم نگاه باز كند   منم چو مردم چشمت، به من نگاهي كن )1
   دـگوهر جان به چه كار دگرم باز آي  مـكنـي نـرامـگار ـيدم ـار قـثـر نـگ )2
  ايم ما عبث در فكر تعمير جهان افتاده  زار ورهـشين ـدارد عمارت اين زم برنمي )3
  هاي خاموشيم ما ان آن لبمهفكز سخن   خواندن حق ماستنامة پيچيده را چون آب ) 4
  دارد؟     تفاوتمفهوم كدام بيت با بيت زير  -17
 » كه خطي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني/  ز يزدان دان نه از اركان كه كوته ديدگي باشد« 

ا) 1 ق قدمئتو  يك  نيستي  خود  به  مي  م  مدد  غيبت  دم  ز  ه  ب دم   رسد 

 پرواز ما  هست در دست كمان سررشتة  گرچه ما را هست در ظاهر پر و بالي چو تير) 2

ني) 3 ا ه ن پ فلك  گفت  م  ل د گوش  ر   داني؟ كاري كه خدا كند ز من مي   د

  همان كه خواست خداي جهان همان خواهد  اگر كسي به جهان جان شادمان خواهد) 4

 ؟ودش نمياز كدام بيت دريافت » تا كي اي سر در هوا در آسمان جويي خدا؟ / ذوقي از باال نشستن نيست صاحب خانه را«مفهوم بيت  -18

  كرد مي ياديدش و از دور خدا او نمي    بيدلي در همه احوال خدا با او بود )1
ان    زهي نادان كه او خورشيد تابان )2 ب ا ي ب در  جويد  شمع  ور  ن ه    ب
  من از هر دو جهان بيرونت جويم    تو با من در درون جان نشسته )3
  گلخن ما گلشن استيار با ما دوست باشد     ها رويم ها براند ما به گلخن گر ز گلشن) 4
 ؟است متفاوتمفهوم كدام گزينه  -19

  نظر به سوي تو دارم غالم روي تو باشم  به مجمعي كه درآيند شاهدان دو عالم )1
  شود بلند زين قصه بگذرم كه سخن مي  طوبي ز قامت تو نيارد كه دم زند )2
  باال شود گر به طوبي بنگرد حيران آن  چيند به غير از نقش دوست  يزي نميام چ ديده )3
  خواب هر كس را خيال او پريشان كرده است  سنبل فردوس در چشمش بود موي زياد) 4
 گزينة ... با بيت زير تناسب مفهومي دارد. جز بهها  همة گزينه -20

 »اش نام نهادند اش نام نهادند / كي بود؟ كجا بود؟ كي كاووس كياني كه كي«

  پايان جا رفتند با سپاه بيخسروان ك  زحمت مهتران كجا مردند با رفاه بي )1
  رخسار يار ةآيين  الله شده جام مي  دان بزم سكندر بخوان مجلس جمشيد )2
  شد فاخته كوكو خوان دندانه به دندانه  بس قصر كه از شاهان بنياد شد و بر آن )3
  انگشت وزير يا سر سلطاني است  اني استوهر خشت كه بر كنگرة اي) 4
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 ؟استمفهوم كلي كدام ابيات يكسان  -21

ا دف و ني بر سر بازار دگر  ربستة ما بين كه به دستان گفتندـالف) راز س   هر زمان ب

ا  ب) هر كه زد مهر خموشي به لبِ چون و چرا ب خاتم  يره  دا است درين    اوست گرچه مور 

ميج)  هر  ُ گ غواص  نِ  بست رو ف   كه در اين قُلزم (دريا) خونخوار، نفس محرم نيست  گويد لب 

  نباشد هشيار به دل كور و كر    ه دل شنودمد) من راز فلك را ب

    ، ج الف )2    ج ،ب )1

  د ،ب) 4    الف، د )3

 ؟است متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -22

  به تقليد نتوان هنرمند بود    نيارد زغن لحن بلبل سرود )1

  المثل كالغ كند خرام كبك اگر في  عدو، به پاية حاجب رسد ز علم و حكم )2

  زاغ نيارد روش كبك رفت    پيل رفتمور نداند قدم  )3

  كبك با زاغ هم نفس نشود    حور با ديو همنشين نسزد) 4

 ... . جز بهكيد دارند أت» عاشقي كار هر كسي نيست«ابيات بر مفهوم  ةهم -23

  اي جلوة آن ماه پاره نيست ـهر ديده ج  او را به چشم پاك توان ديد چون هالل) 1

ديدن) 2 ان  ن جا رخ  د  ن ا و ت پاك  ظر    در آيينه نظر جز به صفا نتوان كرد كه   ن

  بين من است؟  چشم جهان وين كجا مرتبة  ديدن روي تو را ديدة جان بين بايد) 3

 اند  اين كرامت همره شهباز و شاهين كرده  شهپر زاغ و زغن زيباي صيد و قيد نيست) 4

 ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » خوان هشتم«پيام كلي شعر  -24

  سر و پاي خصومت را به زنجير وفا بسته  د و ما دل در خدا بستهخيانتگر خيانت كر )1

امردي )2 ن ز  ر  ا ي ز  ا تو  نفس    چون بار گران ديده از خلق حذر كرده  بگريخته 

  روان از من تمنا كن كه فرمانت روان باشد  گر از راي تو برگردم بخيل و ناجوانمردم )3

نقد     جان نديد از جهان پر دردي) 4 جز  تو  ا  اب مرن ن   ديجوا

 .... با هم تناسب معنايي دارند. استثنايبه ها  ابيات همة گزينه -25

  معلوم شود كه در چه كاريم همه   ارها برگيرندـگر پرده ز روي ك )1

  دار افتد گذر عارف و عامي همه بر    دار زند ه اگر باده كشان را همه برـش )2

  يتا من به جهان نديدمي هشيار    اي كاش كه هر حرام مستي دادي )3

  كه صد بت باشدش در آستيني    خدا زان خرقه بيزار است صد بار) 4
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  ؟گردد كدام مفهوم برداشت مي» يا أيها النّاس أنتم الفقراء إلي اهللا و اهللا هو الغني الحميد«از دقت در پيام آية شريفة  - 26
  اي برحضور و وجود خداوند هستند. وي وابسته است و هر يك، نشانهشوند و وجودشان به وجود  پيدا ميهمة موجودات، به سبب وجود الهي  )1
نيـازي، شايسـتة    بيني توحيدي، هيچ مخلوقي در اين عالم وجود ندارد كه به بركت وجود حق تعالي موجود نشده باشـد و بـي   از منظر جهان) 2

  ذات خدا است.
خدا هيچ ذاتي و مطلق نمايد و وجود  ايجاب ميا در نابودي ذات الهي عجز مطلق آنان ربه خداوند در وجود خويش، فقر دائمي مخلوقات ) 3

  پذيرد. نمي تخلّفي
4 (اي عنايت الهي از جهان هستي گرفته شود، نيست و نابود خواهد شد. ت الهي است و اگر لحظهنظام موجود، نظامي نيازمند به اراده و مشي  
  ؟است متفاوتم عبارت با ساير مفاهيم شرك از ديدگاه اسالم، كدا ايتوحيد مفهوم در تبيين  - 27
  در كنار تدبير الهي براي خود يا ساير مخلوقات حسابي جداگانه تصور كنيم. )1
  توانند در امور جهان دخالت كنند. مستقل از خداوند مي ،ها يا مخلوقات انسان) 2
  پرستند. ها را مي آن گيرند و ميخدا در نظر  چندين ،هاي گوناگون طبيعي براي پديدهها  برخي انسان) 3
  كند، رشد درختان نتيجة تدبير او است. كشد و به پرورش درختان اقدام مي باغباني كه زحمت مي) 4
  ؟، پيام كدام آيه ترسيم شده است»وجود هرگونه شريك و همتايي براي خداوند متعال منتفي است«اگر گفته شود:  - 28
   »و لم يكن له كفواً احد« )2    »قل هو اهللا أحد« )1
  »قل اهللا خالق كل شيء«) 4    »و ال يشرك في حكمه احدا«) 3
به فقدان كدام مرحلة توبه » اثر بدتر استغفار ظاهري«و پذيرد  صورت مياز سوي تائب در كدام مرحلة توبه » اهللا استغفر«به ترتيب ذكر عبارت  - 29

  ؟اشاره دارد
   جبران حقوق الهي –تصميم بر تكرار نكردن گناهان  )2  پشيماني از گذشته –تكرار نكردن گناهان  ربتصميم  )1
   گناهانتكرار نكردن تصميم بر  –پشيماني از گذشته  )4  جبران حقوق الهي –پشيماني از گذشته ) 3
  ؟ايم ، فهم پيام كدام آيه را اعالم كرده»اند همة موجودات براساس تقدير و اندازة دقيق آفريده شده«اگر بگوييم:  - 30
  »شيء خلقناه بقدرٍنّا كلّ إ« )1
  »للمؤمنين آليةًخلق اهللا السماوات و األرض بالحقّ إنَّ في ذلك «) 2
  »قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه«) 3
  »ي يحيي و يميت فاذا قضي أمراً فانّما يقول له كن فيكونهو الّذ«) 4

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

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  3دين و زندگي و  2، دين و زندگي دانشگاهي دين و زندگي پيشهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال ميسؤال به چند  10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

 دقيقه 17وقت پيشنهادي:   89تا 1هاي  صفحه/ 16تا پايان درس  1درس : 2كل مباحث دين و زندگي 
  204تا  5هاي  صفحه/ 16تا پايان درس  1درس : 3كل مباحث دين و زندگي 

  109تا2هايصفحه/10تا پايان درس1درسدانشگاهي:  كل مباحث دين و زندگي پيش
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استعدادهاي خود دهد كه  چيست و چه چيزي به ما اين امكان را مي نظام حاكم بر جهان خلقتاز ترين گام براي رسيدن به درك صحيح  مهم - 31
  ؟را به فعليت برسانيم

  قانونمند بودن جهان –دار بودن جهان خلقت  هدف )1
  اعتقاد به خداوند حكيم –زندگي در يك جهان قانونمند ) 2
  زندگي در يك جهان قانونمند –اعتقاد به خداوند حكيم ) 3
  دار بودن جهان خلقت هدف -قانونمند بودن جهان ) 4
  ؟كند كاري معرفي مي علت نجات حضرت يوسف از بدي و زشتچه چيزي را خداوند در آيات قرآني،  - 32
  »قال ربك هو علي هين« )1
  »من عبادنا المخلصين هإنّ«) 2
  »إال ما رحم ربي«) 3
  »ل معاذ اهللا إنّه ربي احسن مثواياق«) 4
و كوشش ما هنگام ديدن هر يك از مخلوقات در جهت يادآوري حكمت و قدرت خالق جهان لهي در خلقت هاي ا لزوم تأمل در آيات و نشانه - 33

  ؟جهان ناظر بر چيستعظيم 
  مندي از امدادهاي خداوند زدايي و بهره غفلت )1
  افزايش معرفت و ايمان ما به خداوند) 2
  شناخت مسير حق و حقيقت همراه با تالش و عمل صالح) 3
  بندگيمسير يت و تسهيل در ورود به تسريع موفق) 4
  ؟جامعة اسالمي از عذاب الهي چيستفرد و براساس روايات اسالمي، راه در امان ماندن  - 34
  اوخداوند در قلب و قرار گرفتن زندگي بر محور بندگي به تثبيت معرفت ذهني  )1
  خداهت رضاي مناسبات سياسي و اقتصادي و روابط فرهنگي منطبق بر احكام الهي در ج تنظيم) 2
  هاي برتر تر گرايش بيشهر چه تنظيم و كنترل غرايز در جهت ظهور ) 3
  تجلي توحيد در زندگي فردي و اجتماعي و نفي شرك با قرار گرفتن در دژ مستحكم خداوند) 4
  ؟ود ما استبشري را داراي اشكال بدانيم، پيام كدام آيه وافي به مقص هاي جا كه براي اثبات الهي بودن قرآن، نوشته آن - 35
  ...»و ما كنت تتلو من قبله من كتاب و ال تخطه بيمينك « )1
  ...»رون القرآن و لو كان من عند غير اهللا بافال يتد«) 2
  ...»ن لم تفعلوا و لن تفعلوا إف«) 3
  ...»كم من دون اهللا ءمن مثله و ادعوا شهدا ٍةفأتوا بسور«) 4
  ؟ناظر به چه حقيقتي است...» ي به نوحاً ن ما وصيشرع لكم من الد«پيام مطلوب از آية شريفة  - 36
  از علل آمدن پيامبران متعدد است. ،رشد تدريجي سطح فكر مردم )1
  هاي انبياي گذشته است. ايمان به آموزه ،خدا شرط تسليم بودن در برابر امر) 2
  اهداف انبيا است.از برپا داشتن دين و زدودن اختالف از جامعة انساني ) 3
  هاي گذشته است. ت در گرو تبعيت از آيينهداي) 4
  ؟ته از كدام حديث نبوي استسمفهوم برخا ،ظالمانه حاكميتگريز از فرمانروايي و  - 37
  »اًنكونوا لنا زيناً و ال تكونوا علينا شي« )1
  ...»إنّي تارك فيكم الثّقلين كتاب اهللا و عترتي اهل بيتي «) 2
3 (»علي مع القرآن و القرآن مع علي«  
  »جاهلية ةميتمن مات و لم يعرف امام زمانه مات « )4
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تر از حق و آشكارتر از  به زودي پس از من زماني فرا خواهد رسيد كه در آن زمان، چيزي پوشيده«فرمايد:  كه حضرت علي (ع) مي علت اين - 38
  ؟چيست» باطل نباشد

  نهافزايش قدرت و ثروت حكومت و لزوم تطبيق ساختار حكومت با نيازهاي زما )1
  مسلمانان پس از رحلت پيامبر (ص)كرد مشاهدة نحوة عمل) 2
  فرهنگ آن كشورها با فرهنگ حاكم بر جامعهارتباط كشورهاي مختلف با كشور اسالمي و آميخته شدن ) 3
  دادخواهي بردن نزد ظالمان و كمك خواستن از طاغوت و دشمنان خدا و پيغمبر (ص)) 4
كند و ايشان در نامة خود به شيخ  به درك درست ما از رهبري امام زمان (عج) در عصر غيبت كمك مي ،يست.... ن اين نكته كه غيبت در مقابلِ - 39

  ؟كنند براي كوتاهي و سستي كردن در رسيدگي به مسلمانان و سرپرستي آنان توسط ايشان چه نتايجي بيان مي ،مفيد
  شوند. اب الهي ميول عذمشود و خوب و بد يكجا مش مؤمنان مي طاغوت، ولي –حضور  )1
  كن شدن مسلمانان توسط دشمنان ها و ريشه ها و مصيبت فرود آمدن دشواري –ظهور ) 2
  شوند. شود و خوب و بد يكجا مشمول عذاب الهي مي مؤمنان مي طاغوت، ولي –ظهور ) 3
  كن شدن مسلمانان توسط دشمنان ها و ريشه ها و مصيبت فرود آمدن دشواري –حضور ) 4
  ؟گيرد ها، از چه راهي و توسط چه كساني صورت مي كام و در اختيار مردم قرار دادن آناستخراج اح - 40
  مراجع تقليد –با استفاده از قرآن و با مراجعه به كتب معتبر علمي  )1
  انهبنمايندگان شوراي نگ –با تفكر در آيات و روايات و كمك گرفتن از موازين دقيق ) 2
  نگهباننمايندگان شوراي  –عه به كتب معتبر علمي با استفاده از قرآن و با مراج) 3
  مراجع تقليد –با تفكر در آيات و روايات و كمك گرفتن از موازين دقيق ) 4
  ؟چيست» نزد خدارهبر علت معذور بودن «و » از سركشي حاكم اسالمي راه نجات«طبق فرمايش امام علي (ع)،  - 41
  محرومان رفع مشكالت  –نگريستن به بزرگي حكومت خداوند  )1
  رفع مشكالت محرومان –مشورت نكردن با ترسو ) 2
  جو دور كردن عيب - نگريستن به بزرگي حكومت خداوند) 3
  جو دور كردن عيب –مشورت نكردن با ترسو ) 4
  ؟كدام است ،مربوط به آن عبارت قرآنيشدن كدام نياز دارد و نهاي ناموفق ريشه در برآورده  برخي ازدواج - 42
  »خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا إليهاآن و من آياته « - انس با همسر  )1
  »خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا إليهاآن و من آياته « -رشد اخالقي و معنوي ) 2
  »ةو اهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفد« - انس با همسر ) 3
  »ةل لكم من انفسكم ازواجاً و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدو اهللا جع« -رشد اخالقي و معنوي ) 4
 چه، خداوند به آن كساني كه ايمان آوردند و فرزندانشان در ايمان از آنان پيروي كردند، ...»بايمان  اتّبعتُهم ذُريتُهمو الذين آمنوا و «در آية  - 43

  داند؟ چه ميدهد و فلسفة اين امر را  مي هايي وعده
  »بما كسب رهين كلّ امري« - كاسته نشدن از اعمالشان  وشدن فرزندانشان به آنان ملحق  )1
  »ةو المغفر الجنةاهللا يدعوا إلي « -دريافت پاداشي بيش از اعمالشان  وملحق شدن فرزندانشان به آنان ) 2
  »ةمغفرو ال الجنةاهللا يدعوا إلي « - دريافت پاداشي بيش از اعمالشان  وبختي فرزندانشان  نيك) 3
  »كلّ امري بما كسب رهين« -كاسته نشدن از اعمالشان  وبختي فرزندانشان  نيك) 4
گاه دچار  ناپذير الهي، گه چنين در تصورات خود، از نظام عظيم آفرينش و خلقت خلل ها در محاسبات روزمرة خود و هم انسان«اگر بگوييم:  - 44

  ؟ايم هيم جان مخاطب نمودهيك از آيات زير را تف پيام كدام» .شوند گمان باطل مي
  »مرّ السحاب صنع اهللا الذي أتقن كلّ شيء إنّه خبير بما تفعلون و هي تمرّ ًةو تري الجبال تحسبها جامد« )1
  ...»هار و ابتغاؤكم من فضله إنّ في ذلك ليل و النّو من آياته منامكم بالّ«) 2
  »األرض طوعاً و كرهاً و إليه يرجعونأفغير دين اهللا يبغون و له أسلم من في السماوات و «) 3
  »للمؤمنين آليةً خلق اهللا السماوات و األرض بالحقّ إنّ في ذلك«) 4
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  ؟از چه چيزي سخن گفته است ،جسماني انسان در رحم مادربعد گيري  خداوند پس از بيان مراحل شكل - 45
  دميدن روح در جسم خاكي انسان و دستور سجدة فرشتگان بر آدمي )1
  متفاوت روح نسبت به جسم آدمي و تحسين بهترين خالق خلقت) 2
  دميدن روح در جسم خاكي انسان و تحسين بهترين خالق) 3
  اوخلقت متفاوت روح نسبت به جسم آدمي و دستور سجدة فرشتگان بر ) 4
  ؟پرسند به ترتيب چه سؤاالتي از ظالمان به خويش مي ،فرشتگان مأمور به امر توفّي در عالم برزخ - 46
  در زمين چگونه بوديد؟ -يا رسوالني از خودتان برايتان نيامدند؟ آ )1
  آيا زمين خدا گسترده نبود تا مهاجرت كنيد؟ -برايتان نيامدند؟ آيا رسوالني از خودتان ) 2

  آيا زمين خدا گسترده نبود تا مهاجرت كنيد؟ -در زمين چگونه بوديد؟ ) 3
  برايتان نيامدند؟دتان آيا رسوالني از خو -در زمين چگونه بوديد؟ ) 4
  ؟است» حوادث مرحلة اول قيامت«چه تعداد از عبارات زير، بيانگر  - 47

  »اُخري ةو منها نخرجكم تار« )الف
  »و إذا الجبال سيرت«) ب
  »فصعق من في السماوات و من في األرض«) ج
  »و ألقت ما فيها و تخلّت«) د

  »سلونو نفخ في الصور فاذاهم من االجداث إلي ربهم ين«هـ) 
  »من خردل أتينا بها حبةن كان مثقال إو «و) 

  دو) 2    يك )1
  چهار) 4    سه )3
  ؟كنند و علت آن چيست ها بر اهل توكل فرو بارد، چه مي كالم حضرت علي (ع)، اگر مصيبتبا توجه به  - 48
  دانند سررشتة كارها به دست خداوند است. چون مي –آورند  به خداوند پناه مي )1
  جويي از كارهاست. زيرا معتقدند پناه بردن خالصانه به خداوند چاره –كنند  را انجام داده و با ارادة محكم تالش ميمسئوليت خود ) 2
  دانند سررشتة كارها به دست خداوند است. چون مي –كنند  مسئوليت خود را انجام داده و با ارادة محكم تالش مي) 3
  جويي از كارهاست. ناه بردن خالصانه به خداوند چارهزيرا معتقدند پ –آورند  به خداوند پناه مي) 4
ترتيب  به» وجوب تكرار براي اثرگذاري«و » لزوم تغيير روش براي اثرگذاري«، »در صورت لزوم پذيرش مفسده«، »علم به قصد تكرار گناه« - 49

  ؟يك از احكام امر به معروف و نهي از منكر است مربوط به كدام
    ها روش –شرايط  –شرايط  –شرايط  )1
  ها روش –ها  روش –مراحل  –شرايط ) 2
    مراحل –شرايط  –شرايط  –ها  روش) 3
  شرايط –ها  روش –مراحل  –ها  روش) 4
  ؟باشد صحيحتواند  يك از موارد زير دربارة احكام روزه مي كدام - 50
  .تواند روزه بگيرد مل بخواند و مي، بايد نمازش را كااگر فرزند با نهي پدر و مادر به سفري برود كه بر او واجب بوده است )1
  تواند با تيمم روزه بگيرد و اين عمل او معصيت نيست. انگاري كند تا وقت تنگ شود، مي كسي كه غسل جنابت بر او واجب است، اگر سهل) 2
  شود. كفارة جمع بر او واجب مياگر شخص بيمار بعد از ماه رمضان سالمتي خود را بازيابد و عمداً تا رمضان آينده قضاي روزه را نگيرد، ) 3
  تواند در آن روز روزه بگيرد. جا بماند، برسد، نمي خواهد ده روز در آن اگر مسافر بعدازظهر به وطن يا جايي كه مي) 4
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 محل انجام محاسبات  

كنند، مطابق شكل زير است. چنـد مـورد از    حركت مي xزمان دو متحرك كه روي محور  –نمودار مكان  - 51

 ؟هاي زير در مورد اين دو متحرك صحيح است گزاره

  .بيشتر است  Bاز تندي متحرك  Aالف) تندي متحرك 

tب) فاصلة دو متحرك از هم در  0،  بيشتر از فاصلة دو متحرك از هم در

t s    است. 9

  كنند. پ) دو متحرك در خالف جهت هم حركت مي

xبرابر با  Bت) مكان اولية متحرك    است. 04

xث) دو متحرك در مكان    كنند. از كنار هم عبور مي 02

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

tزمان متحركي كه در لحظة  –نمودار سرعت  - 52 0  در مكانx m 0 اي بـر   قرار دارد، مطابق شكل زير است. در چه لحظه 72

 ؟كند حرك از مبدأ مكان عبور ميحسب ثانيه، مت

1( 13    2 (15  

3 (11    4  (9  

زمان اين  –كند، مطابق شكل زير است. معادلة مكان  زمان متحركي كه با شتاب ثابت روي خط راست حركت مي –نمودار مكان  -53

 ؟كدام است SIمتحرك در 

1( x t t   21 12 202     2 (x t t   23 12 302   

3 (x t t  23 6 302     4  (x t t   23 12 102   

تـرين فاصـلة دو    شوند. اگر بيش از سطح زمين از حال سكون رها مي hاز ارتفاع  s2در شرايط خأل، دو گلوله با اختالف زماني  - 54

N ؟برحسب متر كدام است hباشد،  m60ه از هم در حين سقوط برابر با گلول
g

kg

 
 

 
10  

1( 80    2 (125  

3 (180    4  (245  

  دقيقه 55وقت پيشنهادي: 
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 محل انجام محاسبات  

Nتوسط فنري افقي با ثابت  kg4مطابق شكل زير، جسمي به جرم  -55

m
mروي سطحي افقي با شتاب ثابـت   800

/
s22 حركـت   5

كنـد،   افزايش يافته باشد، اندازة نيرويي كه جسم به سطح افقي وارد مـي  cm5اش  كند. اگر طول فنر نسبت به حالت عادي مي

N؟چند نيوتون است
g

kg

 
 

 
10 

1( 30  2 (40  3 (50  4  (70  
ترين نيـروي وارده از   كند، مطابق شكل زير است. اگر اندازة كم زمان حركت آسانسوري كه رو به باال حركت مي –نمودار سرعت  - 56

Fباشـد، نسـبت    F2و اندازة نيروي وزن شـخص نيـز    F1طرف كف آسانسور به شخصي كه داخل آن ايستاده است، 

F
1
2

كـدام   

N؟است
g

kg

 
 

 
10 

1( 1/1    2 (1  

3 (9/0    4  (8/0  

اندازة تكانة اتومبيلي به جرم يك تن، سه برابر اندازة تكانة كاميوني به جرم پنج تن است. انرژي جنبشي كـاميون چنـد برابـر     -57

 ؟تانرژي جنبشي اتومبيل اس

1( 9
5     2 (5

9   

3 (45     4  (1
45   

kmرا حداكثر با تندي  m180اتومبيلي در يك جادة افقي، پيچي به شعاع  -58

h
پيمايـد. ضـريب اصـطكاك     مي بدون لغزش 108

m؟هاي اتومبيل كدام است ايستايي بين جاده و چرخ
g

s

 
 

 210 

1( 2/0   2 (3/0 

3 (5/0   4 (6/0  

Nبه فنري افقي با ثابت  kg1روي سطحي افقي، جسمي به جرم  - 59

m
دازة معينـي فشـرده و سـپس    متصل است. اگر فنر را به ان 9

( ؟شـود  رها كنيم، بعد از گذشت چند ثانيه از لحظة رها كردن جسم، انرژي جنبشي جسم براي دومين بار بيشينه مـي   و  3

 جرم فنر و اصطكاك ناچيز است.)

1( 1  2 (3  3 (5/1  4  (5/0  
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 محل انجام محاسبات  

Nبه فنري افقي با ثابت  g800روي يك سطح افقي، جسمي به جرم  - 60
/

cm
3 متـر   سانتي 30متصل شده است. فنر را به اندازة  2

ژول است، تندي جسم چنـد   8اي كه انرژي پتانسيل كشساني ذخيره شده در فنر  سازيم. در لحظه فشرده كرده و سپس رها مي

 نظر شود.) صرف(از اصطكاك و جرم فنر  ؟برابر بيشينة تندي آن است

1( 1
3   2 (2

3   3 (1
9   4  (4

9   

آينـد.   زمان به نوسان در مي است، هم kابت فنر آنو ثWآن ةو يك نوسانگر جرم و فنر كه وزن وزنlيك آونگ ساده به طول -61

 زير برقرار است؟ ةتناوب آونگ ساده و نوسانگر جرم و فنر يكسان باشد، كدام رابط ةاگر دور

1(W kl  2(2W kl  3(2W kl  4(1
2W kl  

0tةشكل مقابل، نقش موجي عرضي را در لحظ - 62  دهد. اگر سرعت  نشان مي

100mانتشار موج

s
اي در  زمان (نمـودار نوسـان) نقطـه    -باشد، نمودار مكان 

 است؟ از منبع موج، در يك دوره، كدام50cmة فاصل

 

1 (

 

  2 (

 

  3 (

 

  4 (

 

  

mسرعت انتشار امواج عرضي در يك سيم افقي كه يك سر آن به ديوار بسته شده،  - 63

s
است. اگر سر ديگر ايـن سـيم را بـه     30

شود. در اين مـوج، فاصـلة يـك     شكيل ميببنديم، با نوسان دياپازون، در سيم يك موج ايستاده ت Hz150دياپازوني به بسامد 

 ؟باشد تواند مييك از موارد زير  متر، كدام شكم تا يك گره بر حسب سانتي

1( 10    2 (5/12  

3 (20    4 (25  

شود. در اين صورت، تـراز شـدت صـوتي كـه      برابر مي 01/0رسد،  با كم كردن صداي تلويزيون، شدت صوتي كه به گوش ما مي -64

 (اتالف انرژي نداريم.) ؟كند مي شنويم، چگونه تغيير مي

1( dB20 2    يابد. افزايش مي (dB80 يابد. افزايش مي  

3( dB20 4    يابد. كاهش مي (dB80 يابد. كاهش مي  
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 محل انجام محاسبات  

هاي موج در جلوي چشمه ................... و در پشت چشمه ...................  جبهه يك چشمة توليد صوت در حال حركت است. تجمع - 65

 از حالتي است كه چشمه ساكن است.

  كمتر -)  بيشتر 4  بيشتر -) بيشتر 3  كمتر - ) كمتر 2  بيشتر –كمتر  )1

 ؟هاي زير صحيح است چند عبارت از عبارت - 66

  مغناطيسي در خأل با هم برابر است.الف) تندي انتشار همة بسامدهاي امواج الكترو

  هاي متفاوت هستند. ب) بسامدهاي مختلف امواج الكترومغناطيسي، در محيط مادي داراي تندي

  پ) ضريب شكست بسامدهاي مختلف امواج الكترومغناطيسي در يك محيط مادي معين، يكسان نيست.

  غناطيسي در آن محيط بيشتر است.ت) هر چقدر ضريب شكست يك محيط كمتر باشد، تندي امواج الكتروم

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

1آزمايش يانگ را يك بار با نوري به طول موج - 67 0 6/ m   2و بار ديگر با نوري به طول موج 0 8/ m   ايـم. اگـر    انجام داده

 اند؟ ترتيب از راست به چپ كدام به mو nمنطبق شود، 2اُم از نورmبر نوار تاريك 1اُم از نورnبراي اولين بار نوار روشن

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

هـايي بـا بيشـينة انـرژي      تابد و فوتـوالكترون  بر سطح يك فلز مي nm240موج  در يك آزمايش فوتوالكتريك، نوري با طول - 68

Jجنبشي  194 ـ  از سطح آن گسيل مي 10 e( ؟ابع كـار ايـن فلـز چنـد الكتـرون ولـت اسـت       شوند. ت / C  191 6 10 ،

h eV.s  154 mو  10
c

s
  83 10( 

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

موج رشتة براكت  ترين طول در طيف اتمي هيدروژن، نسبت كوتاه - 69 n  اي كه نور مرئي تـابش   شتهموج ر به بلندترين طول 4

 ؟كند، كدام است مي

1( 20
9   2 (9

20   3 (100
9   4 (9

100   

  درست است؟» ديود«كدام مطلب در مورد  - 70

    كند. ولت موافق مثل يك مقاومت اهمي عمل مي ) در پيش1

  كند. ) جريان مستقيم را تبديل به جريان متناوب سينوسي مي2

    كند. ولت مخالف، تقريباً مثل يك عايق الكتريكي عمل مي ) در پيش3

  كند. ي مستقيم مي ) جريان ضعيف سينوسي را تبديل به جريان قابل مالحظه4
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 محل انجام محاسبات  

شده است. بعد از   پرتوزا برحسب زمان نشان داده اي هسته ةهاي موجود در يك نمون در شكل زير، نمودار تغييرات تعداد هسته -71

  ماند؟ هسته از اين نمونه باقي مي 250چند روز از شروع واپاشي، تعداد

1 (24      

2 (32  

3 (40      

4( 48   

دومين بازتاب از سطح آينـة   ) به اندازة كافي طويل باشد، در2تابد. اگر آينة تخت ( ) مي1به آينة تخت ( SIدر شكل زير، پرتو  - 72

 )، زاوية بازتابش چند درجه است؟2(

1( 10    2 (20  

3 (80    4  (60  

در امتـداد   cm10ايجاد شده است. اگـر جسـم را   3جسمي در مقابل يك آينة كروي قرار گرفته و از آن تصويري با بزرگنمايي  - 73

 متر است؟ شود. شعاع آينه چند سانتي ايجاد مي 3بزرگنمايي جا كنيم، بار ديگر تصويري با  محور اصلي جابه

1 (15  2 (30  3 (45  4 (90  

4متر آب به ضريب شكست  سانتي 20درون يك ظرف، تا ارتفاع  - 74
مطابق شكل زيـر، تحـت زاويـة     SIايم و پرتوي نور  ريخته 3

كنـد. اگـر ايـن نـور در      تابد. در كف ظرف يك آينة تخت نصب شده است و نور را بازتاب مي از هوا به درون مايع مي 053تابش 

متر) قـرار   بازتاب از آينة تخت به ديوارة ظرف در داخل آب برخورد كند، محل اين برخورد در چه عمقي از مايع (برحسب سانتي

037( ؟دارد 0 6sin /( 

1( 20    2 (20
3   

3 (10    4  (40
3   

جسمي عمود بر محور اصلي عدسي واگرايي قرار دارد. با نزديك كردن جسم به عدسي، تصوير . . . آن . . . شده و طـول آن . . .   -75

 شود. مي

    تر كوچك - از عدسي دور -) مجازي2  تر  كوچك - به عدسي نزديك -) حقيقي1

  تر  بزرگ - به عدسي نزديك -) مجازي4  تر بزرگ - از عدسي دور -) مجازي3

s

I
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 محل انجام محاسبات  

متر وصل شده است و در يك لحظه از حالت افقي نشان داده شده در شكل، رهـا   سانتي 80به نخي با طول  mاي به جرم  گلوله - 76

mندي گلوله براي اولين بار به اي كه ت شود. در لحظه مي

s
2 رسد، گلوله از لحظة رهاشدن چه مسـافتي را برحسـب متـر     مي 2

( ؟طي كرده است  3 ،N
g

kg
10 نظر شود.) و از اتالف انرژي صرف  

1( 40  2 (80  3 (4/0  4 (8/0  
باالتر از ته لوله قرار گيـرد. سـپس در    cm20ريزيم تا مطابق شكل زير، سطح آب  شكل، مقدار معيني آب مي Uدر يك لولة  - 77

gشاخة سمت راست، مقداري روغن به چگالي 
/

cm30 تـا  ريزيم تا پس از ايجاد تعادل، سطح آب در شـاخة سـمت چـپ     مي 8

متري از ته لوله باال رود. در اين حالت، سطح فصل مشترك روغن و هوا در شاخة سمت راست در ارتفاع چنـد   سانتي 25ارتفاع 

g( ؟متري از ته لوله قرار دارد سانتي

cm
  31JA (.و سطح مقطع لوله در دو طرف يكسان است 

1( 5/27    2 (5/12  

3 (5/32    4 (25/21  

gايم. اگر  شكلي، سه مايع مخلوط نشدني ريخته Uولة درون ل -78

cm
 1 gو  31

cm
 2 چند گـرم   3باشد، چگالي مايع  32

 متر مكعب است؟ بر سانتي

1( 2  

2 (3  

3 (4  

4 (8  

رسـد. اگـر بـا     ميC60به C20ثانيه به جرم معيني از آب گرما بدهيم، دماي آن از  tدتاگر با يك گرمكن الكتريكي به م - 79

tهمان دستگاه به مدت

يم چه كسري از جرم يـخ ذوب  ثانيه به مقدار معيني يخ صفر درجة سلسيوس هم جرم با آب، گرما ده3

FLماند؟ ( باقي مي نشده c 80gÄ JA نظر شود.) و از اتالف انرژي صرف  

1(1
4    2(3

4  

3(1
6    4(5

6   
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 محل انجام محاسبات  

Jو ظرفيت گرمايي ويژة  g500قطعه فلزي به جرم  -80

kg C
420   با دمايC130  به آرامي درون ظرفي كه در آنg500  مخلوط

عه ثابت شده و بـه  شود. بعد از مدت زماني، دماي كل مجمو در حال تعادل آب و يخ صفر درجة سلسيوس قرار دارد، انداخته مي

C5 ؟رسد. چه كسري از گرمايي كه فلز از دست داده است، صـرف ذوب كـردن يـخ شـده اسـت      مي )F
J

L
kg

 336000 ،

J
c

kg. C
 4200JA  (.و اتالف انرژي نداريم 

1( 5
13   2 (3

5  3 (3
4   4 (1

2   

با سطح مقطع يكسان به هم متصل هستند. در صورتي كه رسـانندگي   هاي آهن و نقره در شكل زير، دو ميلة هم طول از جنس - 81

 ؟ال دو ميله چند درجة سلسيوس استبرابر رسانندگي گرمايي آهن باشد، پس از ايجاد تعادل، دماي محل اتص 5گرمايي نقره 

1( 30    2 (40  

3 (70    4 (50  

است. دماي گاز در اين فراينـد   J3300اتمي برابر با  دررو، اندازة كار انجام شده توسط يك مول گاز كامل تك در يك انبساط بي - 82

J( ؟يابد چند درجة سلسيوس كاهش مي
R

mol.K
 VCو  8 R

3
2( 

1( 275  2 (5/137  3 (5/112  4 (150  

 bcاتمي نشان داده شـده اسـت. اگـر فراينـد      در شكل زير، فرايندهاي آرماني انجام شده بر روي مقدار معيني گاز كامل تك -83

V(C؟چند ژول است abcدما باشد، تغيير انرژي دروني دستگاه در فرايند  هم R)
3
2 

1( 400    2 (600  

3 (900    4 (1200  

/دهد. اگر توان اين كولر  گرما به محيط بيرون مي kJ160يك كولر گازي در هر دقيقه  - 84 kW0 باشد، ضريب عملكرد آن كدام  4

 ؟است

1( 4    2 (12
5   

3 (14
5     4 (17

3   
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 محل انجام محاسبات  

qدو كرة فلزي مشابه داراي بارهاي الكتريكي  -85 / C 1 7 qو  5 / C 2 22 بر هـم وارد   Fنيروي الكتريكي  rدر فاصلة  5

طوريكه فقط بين دو كره مبادلة بار صـورت گيـرد و پـس از     كنند. اگر اين دو كره را در يك لحظه به يكديگر تماس دهيم، به مي

 ؟كند برقراري تعادل، مجدداً به همان فاصلة قبلي برگردانيم، بزرگي نيروي دافعة بين دو كره چند چگونه تغيير مي

100) %3  يابد. % كاهش مي25) 2  يابد. ي% افزايش م25 )1
100) %4  يابد. افزايش مي 3

  يابد. كاهش مي  3

لكتريكـي  ، بـار ا q3اند. اگر به جاي بار الكتريكي  اي در چهار رأس مربعي ثابت شده مطابق شكل زير، چهار بار الكتريكي نقطه - 86

q q   ؟شود چند برابر مي q1قرار دهيم، برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر بار  3

1( 1
3     2 (3  

3 (1    4 (1
2   

Eبرابر  Aدر نقطة  q2و  q1اي  ريكي نقطهدر شكل زير، ميدان الكتريكي خالص حاصل از دو بار الكت -87


است. اگـر انـدازة بـار     

q2 ،20  درصد كاهش يابد، ميدان الكتريكي خالص در نقطةA برابر با ،/ E1 2


 ؟چند ميكروكولن است q2خواهد شد. بار  

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

در بين صفحات آن قرار دارد. اگر پـس از شـارژ شـدن     10الكتريكي با ثابت  متر است و دي ميلي 4فاصلة صفحات خازن تختي  -88
متر كاهش دهيم،  ميلي 2را خارج و فاصلة بين صفحات را  الكتريك آن كه خازن همچنان به مولد متصل است، دي در حاليكامل و 

 ؟كند انرژي ذخيره شده در خازن چند درصد و چگونه تغيير مي

  يابد. درصد افزايش مي 80) 2    يابد. درصد افزايش مي 20 )1
  يابد. ش ميدرصد كاه 80) 4    يابد. درصد كاهش مي 20) 3

ترتيب از راسـت بـه    گذرد، به مي A2و   A1آل  هاي ايده را وصل كنيم، جرياني كه از آمپرسنج kدر مدار شكل زير، اگر كليد  - 89
 ؟كند چپ چگونه تغيير مي

  شكاه –) افزايش 2    افزايش –كاهش  )1

  ثابت –) افزايش 4    افزايش –) ثابت 3

 ؟كند افزايش دهيم، توان خروجي مولد چگونه تغيير مي 6تا   2در مدار شكل زير، اگر مقدار مقاومت متغير را از  - 90

   ) ابتدا كاهش و سپس افزايش2    ابتدا افزايش و سپس كاهش )1

  ) كاهش4    يش) افزا3
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 محل انجام محاسبات  

آل چند ولت را  سنج ايده باشد، ولت W20ها  در مدار شكل زير، اگر بيشترين توان مصرفي قابل تحمل براي هر يك از مقاومت -91

 ؟دهد نشان مي

1( 6    2 (10   

3 (4    4 (7  

/اي به جرم  ذره - 92 g0 mو تندي  05

s
Cبه سمت شرق در حال حركت است.، اگر بار الكتريكي ذره  25 40 كـه   باشد، براي آن

جهت حركت ذره تغيير نكند، حداقل اندازة ميدان مغناطيسـي يكنواخـت پيرامـون ذره برحسـب گـاوس و جهـت آن كـدام        

m؟است
g

s

 
 

 210   

1(  35 ) 2   ، پايين10 35   جنوب، 5/0) 4   ، پايين5/0) 3   ، جنوب10

گاوس باشـد،   4باشد. اگر اندازة ميدان مغناطيسي در مركز پيچه  آمپر مي 2متر، حامل جريان  سانتي 5پيچة مسطحي به شعاع  - 93

T.m( ؟متر است طول سيمي كه پيچه از آن ساخته شده است، چند سانتي

A
   7

0 4 10( 

1( 50  2 (1000 3 (500  4 (100  

هاي يك آهنرباي الكتريكي كـه ميـدان مغناطيسـي     است، بين قطب cm212دور كه مساحت هر حلقة آن  100اي شامل  پيچه - 94

بزرگي ميـدان مغناطيسـي در بـازة     اي قرار گرفته كه خطوط ميدان بر سطح پيچه عمودند. اگر كند، به گونه يكنواخت توليد مي

/زماني  ms0  ؟افزايش يابد، اندازة نيروي محركة القايي متوسط ايجاد شده در پيچه چند ولت است dT4به  dT2از  6

1( 20  2 (40 3 (2  4 (4  

  نشانگر تعداد دورهاي هـر پيچـه   Nاند كه داراي ولتاژ خروجي برابر هستند. اگر  ده شدههاي زير، دو مبدل، نشان دا در شكل - 95

Nباشد، نسبت 

N
1
1

 ؟كدام است 

1( 9
10  

2 (10
9   

3 (5
24  

4 (24
5   



  19:ةصفح  رياضي قديمنظام اختصاصي   شيمي
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 كدام مطلب درست است؟ -96

  اي را توجيه كرد. هاي هسته توان تبخير الكل و واكنش ) به كمك نظرية اتمي دالتون، نمي1
مخالف و بــه يــك انــدازه  دو پرتو هنگام حضور در ميدان الكتريكي در دو جهت و   ،) در ميان پرتوهاي 2

  د.نشو منحرف مي
  گيري كرد و وجود آن را در اتم به اثبات رسانيد. ) جوزف تامسون مقدار بار الكتريكي الكترون را اندازه3
  آن بستگي دارد. درون هاي ) طبق مدل اتمي تامسون، جرم اتم به تعداد الكترون4

در  هـا  نهـاي اشـغال شـده توسـط الكتـرو      آخـرين زيراليـه   (l)و كوانتومي اوربيتالي (n)مجموع عددهاي كوانتومي اصلي -97
 كوپروكلريد، فرواكسيد و سديم كلريد كدام است؟ ياه هاي تركيب كاتيون

1 (13  2 (8  3 (14  4 (5  
 اند؟ بيان شده نادرستي موارد از مطالب زير، به كدام - 98

درجه از مسير اولية خود  90از   اي بيش با زاويه هاي آلفا تعداد زيادي از ذرههاي آلفا،  ان ورقة طال توسط ذرهآ) در آزمايش بمبار
  .دندشمنحرف 

هاي هيدروژن ميـانگين انـرژي    وجود آمده نسبت به مولكول هاي به ب) در اثر تخلية الكتريكي در لولة حاوي گاز هيدروژن، اتم
  تري دارند. نبشي كمج

  شوند. كدام پر نمي پر نشده باشند، هيچ ها در يك اتم نيمه اليهكه هر يك از  پ) طبق قاعدة هوند، تا زماني

4nهاي داراي اعداد كوانتومي  ت) شمار الكترون   1و
2sm   40آرايش الكتروني اتم درB  است. 6با برابر  

  پ و ت  ،ب ،) آ4  ب و پ ،) آ3  ) ب و پ2  ) آ و ت1
 است؟ نادرستكدام مقايسة زير دربارة جدول پيشنهادي مندليف با جدول تناوبي امروزي  - 99

    دوره تنظيم شده بود. 12گروه و  8) جدول پيشنهادي مندليف برحسب افزايش تدريجي جرم اتمي در 1
  را در جدول خالي گذاشت. 72و  68، 44راي رعايت اصل تشابه خواص فيزيكي و شيميايي، جاي عناصر ) مندليف ب2
   بيني هاي مندليف در مورد هفت عنصر درست بود. پيش) 3
  د.مشابه در يك ستون ترتيب قرار گرفتن نيكل و كبالت و همچنين يد و تلور را بر هم ز صامندليف براي قراردادن عنصرهايي با خو) 4

 هاي زير درست است؟ يك از عبارت كدام -100

  يابد. در يك دوره از چپ به راست، خاصيت فلزي همانند شعاع اتمي كاهش ميآ) 
  يابد. ب) در يك گروه از باال به پايين، الكترونگاتيوي همانند خاصيت نافلزي كاهش مي

  يابد. افزايش مي پ) در يك گروه از باال به پايين، انرژي نخستين يونش برخالف خاصيت فلزي
  يابد. ت) در يك دوره از چپ به راست، بار مؤثر هسته بر خالف خاصيت نافلزي افزايش مي

  ) پ، ت4  ) آ، ب، ت3  ) ب، پ2  آ، ب) 1
4گرم نمك آبپوشيدة 21گر ا - 101 2MgSO .nH O طور كامل با محلول بـاريم كلـرات واكـنش     را در مقدار كافي آب حل كرده و به

 هاي آب تبلور نمك متبلور اوليه كدام است؟ شود، تعداد مولكول گرم رسوب توليد مي 3/23، دهيم

124 137 32 16 1(Mg ,Ba , S ,O , H : g.mol )      

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

  دقيقه 35وقت پيشنهادي: 
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2كدام مطلب درباره تركيبي با فرمول مولكولي - 102 6C H O است؟ نادرست 

  گيرد. عنوان گاز يخچال مورد استفاده قرار مي كه بهاي گازي شكل باشد  تواند ماده ) مي1

  ترين حالل در صنعت است. تواند مايعي باشد كه پس از آب مهم ) مي2

C) تعداد پيوندهاي 3 H  در آن همواره با تعداد پيوندهايC H .در اتان برابر است  

  هاي ناپيوندي آن است.  هاي پيوندي آن چهار برابر شمار جفت الكترون ) تعداد جفت الكترون4

 است؟ درست) چه تعداد از موارد زير 1kJ.molاز تناوب دوم (برحسب  Xهاي متوالي عنصر  يونش يبا توجه به انرژ - 103

  1IE  2IE  3IE  4IE  5IE  6IE  انرژي يونش

kJ.mol)1مقدار  )   1012  1903  2910  4956  6278  22230  

  ناقطبي است. 2XOاكسيد  ●

  .جاي داردجدول تناوبي  pدسته  در ●

  است. -5اش برابر  + و حداقل عدد اكسايش3حداكثر عدد اكسايش اين عنصر  ●

  ، دو جفت الكترون پيوندي وجود دارد.2Xدر ساختار لوويس  ●

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

 است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با يك واحد فرمولي آمونيوم اگزاالت  - 104

  قلمرو الكتروني برابر است. 4هاي با  قلمرو الكتروني با تعداد اتم 3ا هاي ب ) تعداد اتم1

  است. 34ظرفيت در آنيون اين تركيب برابر  يةهاي ال ) مجموع شمار الكترون2

  ) در آنيون اين تركيب برخالف كاتيون، امكان برقراري رزونانس وجود دارد.3

  ون باز مزدوج اگزاليك اسيد است.) در اين تركيب، كاتيون، اسيد مزدوج آمونياك و آني4

 ؟نيستكدام عبارت دربارة تركيبي خنثي با ساختار مولكولي زير درست  -105

14) داراي فرمول مولكولي1 15 4C H NO .است   

  آميدي و اتري است. هاي عاملي اسيدي،  ) داراي گروه2

   خود است. هاي ي ظرفيت اتم جفت الكترون ناپيوندي در اليه 8) داراي 3

  است. 5/2چهار قلمرو الكتروني، برابر هاي داراي  كربنهاي داراي سه قلمرو الكتروني به  ) نسبت شمار كربن4
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 هاي فرعي در كدام آلكان بيشتر است؟ شمار شاخه - 106

1 (

3

2 3

3 2 2
2 3

CH CH
|

CH CH CH CH CH
| |

CH CH
|

CH



   
.  2 (3 3 2 2 3 2CH C(CH ) CH CH(CH )    

3 (

3

3 2 3
2 3

CH CH CH CH CH
||

CH CH
|

CH

     4 (3 2 2 2
2 2 3

33 2

CH CH CH CH CH CH
| | |

CH CH CH
| |

H CCH CH

    



  

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ -107

  شود كه در بادام نيز وجود دارد. آلي حاصل مي يهاي متانال، حلقة بنزني قرار گيرد، تركيب اگر به جاي يكي از هيدروژن ●
   شود. اري است كه افزودن آن به بنزين باعث كاهش عدد اوكتان بنزين ميرنگ و فرّ بنزن مايع بي ●
  شود.  ها موادي بسيار مقاوم هستند و به سادگي در طبيعت تجزيه نمي پالستيك ●
  كه داراي گروه عاملي الكلي است.  ومنتول يك تركيب آروماتيك  ●
1 (4   2 (3   3 (2   4 (1   

11اكسيد با چگالي  ليتر گاز كربن دي 2هاي موجود در  تعداد اتم -108 1/ g.L هـاي موجـود در چنـد گـرم آلـومينيم       با تعداد يون

127سولفات برابر است؟  32 16 12(Al ,S ,O ,C : g.mol )      

1 (10 26/   2 (51 3/   3 (34 2/   4 (30 78/   

 است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 109

  است. 5فلز سديم برابر با  اباكسيد  (III)واكنش آهن ها  مجموع ضرايب استوكيومتري فراورده آ) 
  است.  10ها برابر  شود مجموع تعداد اتم خودروها استفاده مي كه به عنوان ضديخ در رادياتور فرمول شيميايي الكليدر  ب)
  جايي يگانه در هر دو سمت واكنش عنصر آزاد وجود دارد.  هاي جابه در تمام واكنش پ)
 دهند.  عيني با هم واكنش ميهاي حجمي م ها با نسبت دهنده لوساك، در دما و فشار ثابت، واكنش هاي تركيبي گي براساس قانون نسبت ت)

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

كيلومتري، در شرايطي كـه   150به منظور طي مسيري  كند، ليتر بنزين مصرف 100km ،10اگر خودرويي به ازاي طي مسافت  - 110
(چگالي بنزين ، 16نسبت استوكيومتري بنزين به اكسيژن را به هوا نياز دارد؟   ليتر است، به چند متر مكعب 24حجم مولي گازها 

ــي 14/1را  ــر ميل ــرم ب ــر  گ ــر  ليت ــوا را براب ــزين % 20درصــد اكســيژن در ه ــد.) و بن ــر بگيري ــالص درنظ ــان خ  را ايزواوكت

112 1 16(C , H ,O : g.mol )    

1 (57 6/   2 (288   3 (225   4 (45   
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 محل انجام محاسبات  

ليتـر حجـم    STP ،8/2ي است در واكنش با مقداري گاز هيدروژن كه در شرايط درصد ناخالص 10گرم فريك اكسيد كه داراي  5 - 111
(فراورده ديگـر واكـنش    محدودكننده و بازده درصدي واكنش به تقريب كدام است؟  دهنده كند. واكنش گرم آب توليد مي 2/1دارد، 

11فلز آهن است.  56 16(H ,Fe ,O : g.mol   

   79 -) هيدروژن4   53 -) هيدروژن3   53 -) فريك اكسيد2   79 -سيد) فريك اك1
 اند؟ چند مورد از مطالب زير درست -112

Hدر معادلة سوختن كامل پروپين در فشار ثابت،  ● E   .است  
  نظمي همراه است. واكنش تبديل گاز اتين به اتان با كاهش بي ●
  آنتالپي استاندارد تشكيل هيدرازين و اتيلن مثبت است. ●
  ظرفيت گرمايي هر ماده برابر حاصل ضرب جرم آن ماده در ظرفيت گرمايي ويژة آن است. ●
1(4   2 (3   3(2   4 (1   

گرم گليسرين برحسب گرماي داده شده، مطابق شكل زير باشد، ظرفيت گرمايي مولي ايـن مـاده    2/2اگر نمودار تغييرات دماي  - 113
1برحسب  0 1J.mol . C  116است؟  كدام 12 1(O ,C , H : g.mol )     

1(230     
2(186     
3(8 4/     
4(2 5/   

2با توجه به واكنش - 114 5 2 2 23 2 3C H OH(l) O (g) CO (g) H O(l)   . . . . اتـانول   گرمو اطالعات داده شده، از سوختن كامل
27مقدار  1atmدر فشار  36/ kJ كننده در واكنش فوق در حالت استاندارد ترمودينـاميكي   شود و همة مواد شركت گرما آزاد مي

1قرار . . . . 
2 5 46(C H OH g.mol )   

1(0      ، دارند/46
2(0      ، ندارند/92
3(0      ، ندارند/46
4(0   ، دارند/92

2واكـنش   Sاگر  - 115 2 2H (g) Cl (g) HCl(g)    25در دمـاي C   140برابـرJ.K  وG   196آن برابـرkJ   ،باشـد
2230تشكيل  11 10/   مولكولHCl در همان شرايط با آزادشدن چند كيلوژول گرما همراه است؟ 

1(92 04/   2(46 02/   3(42 04/   4(96 04/   
 است؟ نادرستكدام گزينه در مورد كلوييدها  - 116

     هاي متفاوت، ميزان بار الكتريكي برابري دارند. هاي كلوييدي با وجود داشتن اندازه  ) ذره1
  شود. ) كلوييد مخلوطي پايدار است كه با افزودن الكتروليت به آن، ناپايدار مي2
  ته باشد، از نوع آيروسول است.كنندة آن حالت گازي داش ) هر كلوييدي كه فاز پخش3
  ) مفهوم كلوييد توسط توماس گراهام معرفي شد. 4

2 ماده 5C H OH(l)  2CO (g)   2H O(l)   

   0Hتشكيل
1kJ.mol 

278  394  286  
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 محل انجام محاسبات  

40درصد جرمي پتاسيم نيترات در محلول سيرشدة آن در دماي  - 117 C  تقريبـي محلـول سيرشـدة پتاسـيم      ليتـة برابر . . . . و مـوال
90كرومات در دماي  دي C ر . . . . است.  براب 

139 16 52(K ,O ,Cr : g.mol )    

1(37 1و  /5 4/     
2و  60) 2 4/   
3 (37 2و  /5 4/   
1و  60) 4 4/   
  
 
 
  

 اند؟   با توجه به شكل زير كدام موارد از مطالب زير درست - 118

  
  تر است. آنتالپي استاندارد تبخير حالل در ظرف (آ) كم )آ
  ماند. با تبخير حجم يكساني از هر دو ظرف فقط نقطة جوش در ظرف (آ) ثابت مي )ب
  دهد. طور قابل توجهي از خود عبور مي ان برق را بهمحلول موجود در ظرف (ب) جري )پ
  يابد. با تبخير مقداري از حالل در ظرف (آ) ظرفيت گرمايي مولي آن نيز كاهش مي )ت
  ) آ، پ، ت 4  ) ب3  ) ب، پ، ت2  ) آ، ب1

0ليتر محلول  ميلي 200از واكنش  -119 0ليتر محلول  ميلي 300يد و موالر سديم برم /4 موالر نقره نيترات، چند گرم رسـوب   /2
123  ؟شود توليد مي 108 80 14 16(Na ,Ag ,Br ,N ,O : g.mol )     

1 (11 28/   2 (7 64/  3 (5 1/   4 (2 05/   
25ثانيـه،   120نشدة زير، در مدت زمـان   كردن گرد كلسيم سيانيد در مقدار كافي آب و با انجام كامل واكنش موازنه با حل - 120 5/ 

 م بر دقيقه است؟  دست آمده است. سرعت متوسط مصرف تركيب يوني چند گر گرم از يك تركيب مولكولي به

114 12 1 40(N ,C , H ,Ca : g.mol )     

    2 2 3 3Ca(CN) (s) H O(l) CaCO (s) NH (g) C(s)     

1 (69     2 (34 5/  3 (138   4 (103 5/   

 حالل
 شوندة غيرفرّار هاي بدون بار و حل ذره
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 كدام گزينه درست است؟ -121

  شود. دهد و به سولفوريك اسيد تبديل مي و اكسيژن موجود در هوا واكنش مياكسيد با آب  گاز گوگرد دي) 1

 شود. استفاده مي 3CaCOها، از  توليدي توسط نيروگاه 2SOدام انداختن گاز   براي به) 2

 شود. واكنش ميو آنتالپي شت سازي رفت و برگ استفاده از كاتاليزگرها موجب كاهش انرژي فعال) 3

 شود. و دوده مي COشكل از جمله  ها، موجب توليد مواد گازي هاي موجود در سوخت سوختن ناقص هيدروكربن) 4

3در واكنش گازي فرضي  - 122 2X Y Z   قانون سرعت از رابطةnR k[X] [Y] مول از  10. اگر آزمايش با كند تبعيت مي

برابر است، سـرعت   Yبا نصف غلظت  Xاي كه غلظت  ليتري آغاز شود، در لحظه 10ها در يك ظرف  دهنده هر يك از واكنش

0واكنش   كدام است؟ nبرابر سرعت واكنش در لحظة آغاز واكنش است.  /25

1 (1
4     2 (1   

3 (1
2     4 (2   

3ثابت تعادل واكنش گازي  - 123 0A bB; H   100در دماي C  درسـت گيري در مـورد آن   ليتر بر مول است. كدام نتيجه 5برابر 

 است؟

      تر است. دهنده بزرگ ) آنتالپي تشكيل فراورده از آنتالپي تشكيل واكنش1

  شود. زياد مي K) با افزايش دما مقدار عددي 2

0100در دماي ) 3 C كند. شدن پيشرفت مي واكنش تا مرز كامل  

A ،1) در لحظة تعادل، سرعت مصرف 4   است. Bبرابر سرعت مصرف  /5

2كنيم تا واكنش تعادلي  را وارد ظرفي مي 2Oو  2Nمقداري گاز  - 124 2 2N (g) O (g) NO(g)      انجام شود. اگـر غلظـت اوليـه

2N  2چهار برابر غلظت اوليهO  2و غلظت تعادليO ر برابر غلظت تعادلي چهاNO       باشد، مقـدار عـددي ثابـت تعـادل ايـن

 واكنش كدام است؟

1 (1
490     2 (1

70   

3 (4
70     4 (9

70   



  25:ةصفح  رياضي قديمنظام اختصاصي   شيمي
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ترتيب از راست بـه چـپ، در    با بازشدن شير بين دو ظرف، بهبرقرارند.  Aطور جداگانه در محفظه  به» پ«و » ب«، »آ«هاي تعادلي  واكنش - 125

0G تعادل،كدام   ،Q K (دما را ثابت در نظر بگيريد.) شود؟ جا مي سمت راست جابه و تعادل به 

      اكنش تشكيل آمونياكآ) و

  اكسيد (VI)ب) واكنش تجزية گوگرد 

2پ)  2 2N (g) O (g) NO(g)    
   پ  –آ  –) ب 2     آ  –پ  –) ب 1

  ب  –آ  –) پ 4     آ  –ب  –) پ 3

گرم  برسانيم، به چند ميلي 4به  11از گراد  درجه سانتي 25در دماي ليتر محلول پتاسيم هيدروكسيد را  نيم pHبراي آنكه مقدار - 126

 (حجم محلول را ثابت درنظر بگيريد.) گرم بر مول نياز است؟ 20با جرم مولي  HAاز اسيد قوي 

1 (11     2 (22   

3 (21     4 (12   

 است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 127

HCOباعث كاهش غلظت يون Cمصرف ويتامين آ) 
  شود. در خون مي pHو كاهش ناچيز 3

  دهد. تر افزايش مي محلول را بيش pHتري آبكافت شده و  شكاتيون اتيل آمونيوم نسبت به كاتيون دي متيل آمونيوم با شدت بي) ب

  دهد.  آب را افزايش مي pHصابون مايع برخالف صابون جامد هنگام حل شدن در آب، پ) 

  ب زرد و سرخ است.هاي آمونيوم نيترات و سديم استات به ترتي رنگ شناساگر متيل سرخ در محلول نمك) ت

1 (1     2 (2   

3 (3     4 (4   

ـنش  E0اگر -128 Agواك (aq) A(s) A (aq) Ag(s)   22 ـنش   E0مثبـت و  2 Aواك (aq) Sn(s) Sn (aq) A(s)   2 2 

2منفي باشد، كدام گزينه درست است؟ 
0 00 14 0 8(E / V ,E / V)
Sn /Sn Ag /Ag       

2Aهاي حاوي ) نمك1  توان در ظرفي از جنس قلع نگهداري كرد. را مي  

  تر است. از بقيه كم A) قدرت كاهندگي 2

3(0
  است. Agو  Aتر از سلول حاصل از  بيش Snو  Aحاصل از  E ســـــلول

  جهت حركت كاتيون از كاتد به آند است. Aو Sn) در سلول گالواني حاصل از4
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 مطلب در مورد شكل زير صحيح است؟ كدام - 129

 

  يابند.  به تيغه روي جريان مي SHEسلول  ها در مدار بيروني از سوي نيم ) يك سلول گالواني است و الكترون1

  كنند. سمت تيغة پالتيني حركت مي ها به ) در اين سلول كاتيون2

  شود.  روي كم و وزن پالتين زياد مي) با عبور الكتريسيته از مدار وزن تيغه 3

0) اگر 4   شود.  ليتر گاز هيدروژن در كاتد آزاد مي STP ،24/2مول الكترون از مدار بيروني عبور كند در شرايط  /1

11 »در برقكافت . . . «كند؟ كدام گزينه عبارت مقابل را به درستي تكميل مي -130 16(H ,O : g.mol )    

1) آب، جرم گاز آزاد شده در كاتد1
  جرم گاز آزاد شده در آند است. 16

  شود.  ) سديم كلريد مذاب، در قطب مثبت، در اثر اكسايش سديم مذاب حاصل مي2

    آيد. در مي) محلول غليظ نمك خوراكي، در اثر افزودن فنول فتالئين به اطراف قطب منفي، محلول به رنگ ارغواني 3

  است. 5/1تر از  ها بيش دهنده ها به مجموع ضرايب واكنش م اكسيد در فرايند هال، نسبت مجموع ضرايب فراورده) آلوميني4

  


