
  

  
  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

 ?



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

 
 

 

 

 

 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
 ؟  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
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 ؟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

F1 به جسمی پنج نیروي -51


 ،F2


 ،F3


 ،F N4 Fو  5 N5 F1ي برایند سه نیروي  شود و جسم ساکن است. اندازه وارد می 9


 ،F2


و  

F3


  نامیم، برحسب نیوتون مطابق با کدام گزینه است؟ می Fرا  که آن 

1 (F 5 9    2 (F 4 9  

3 (F 4 14    4 (F 5 14  

هاي زیر بیانگر  یک از گزینه دهد. کدام کند، نشان می حرکت می xـ زمان جسمی را که بر روي محور   ر نمودار مکانشکل زی -52

   باشد؟ نمودار سرعت ـ زمان آن می

1(   2 (  

3 (  4 (  

ي  اي را با سرعت اولیه در شرایط خأل، گلوله -53
m
s

ي  ثانیه 4در راستاي قائم به سمت باال و  m135الي ساختمانی به ارتفاع از با 30

 100ي دو گلوله در مسیر  کنیم. اگر بیشترین فاصله به سمت پایین پرتاب می vي دوم را از همان ارتفاع و با سرعت  بعد گلوله

چند متر بر ثانیه است؟  v ي متر باشد، اندازه
m(g )
s


2

10  

1 (30  2 (20  3 (10  4 (5 

vي  متحرکی با سرعت اولیه -54 i j 2

  

aو شتاب  i j 2
  

ي این متحرك در  کند. فاصله از مبدأ مختصات شروع به حرکت می 

tي  لحظه s   هستند.) SIاز مبدأ مختصات چند متر است؟ (تمامی واحدها در  2

1 (5 4  2 (4 5  3 (4  4 (12  

Fي نیروي  در شکل مقابل حداقل و حداکثر اندازه -55


دار قرار بگیرد  ي حرکت روي سطح شیب که جسم در آستانه براي آن 

sinاست. ضریب اصطکاك ایستایی جسم با سطح کدام است؟  N20و  N4ترتیب برابر با  به / )037 0 و  6
N(g
kg

10  

1 (
3

5
    

2 (
3

8
    

3 (
1

4
    

4 (
1

2
  



  11 :ۀصفح  تجربی اختصاصی نظام قدیم   فیزیک – خرداد 23 آزمون
  

 
 

 محل انجام محاسبات

Pصورت  به SIزمان آن در  -ي تکانه   کند و معادله حرکت می xبر روي محور  kg2جسمی به جرم  -56 t t   22 8 است. در  10

اي که سرعت جسم  لحظه
m

v
s

 1 شود، بزرگی برایند نیروهاي وارد بر آن چند نیوتون است؟ می  

  ) صفر4  12) 3  4) 2  16) 1

/مطابق شکل مقابل، جسمی به جرم  -57 kg1 اي  و روي سطح بدون اصطکاك افقی، حرکت دایره بسته شده m3به نخی به طول  5

روي یک قطر دایره برابر با  Bي تا نقطه Aي ي آن از نقطه ي تغییر تکانه دهد. اگر اندازه یکنواخت انجام می
kg.m

s
باشد،  30

  ون است؟ي نیروي کشش نخ چند نیوت اندازه

1 (50      

2 (25  

3 (75      

4 (100 

که روي یک سطح افقی در حال حرکت است با سرعت  mمطابق شکل زیر، جسمی به جرم  -58
m
s

به فنري افقی که در حالت  5

ي سرعت جسم در برگشت در  گردد. اندازه کند و سپس بر می فشرده می cm20را  عادي قرار دارد برخورد کرده و حداکثر آن

اش را یافته، چند متر بر ثانیه است؟ ( اي که فنر طول عادي لحظه
Ng
kg

10 و تنها نیروي اتالفی،  رف نظر شودو از جرم فنر ص

  .)اصطکاك جسم با زمین است

1 (21    2 (23  

3 (24    4 (5  

درون ظرفی به ظرفیت گرمایی  -59
J

C0
مایی ، مقداري مایع به ظرفیت گر150

J

C0
در تعادل گرمایی قرار  C05در دماي  1050

ژول  3000رسد. اگر  می C015کنیم و دماي تعادل مجموعه به  را به ظرف و مایع اضافه می C075دارد. قطعه فلزي به دماي 

انرژي گرمایی در این تبادل گرمایی به هواي اطراف داده شود، ظرفیت گرمایی قطعه فلز چند 
J

C0
   است؟ 

1 (150  2 (250  3( 200  4 (100  

کنیم. اگر تفاوت دماي دو سر میله را سه برابر کنیم، بعد از ایجاد  اي شکل را بدون تغییر جرم چهار برابر می اي استوانه طول میله -60

   تعادل، گرماي شارش شده در این میله در مدت زمان یکسان چند برابر حالت اولیه خواهد شد؟

1 (
3

16
  2 (

3

4
  3 (3  4 (48  

گردش کند،  020ي  به اندازه Iي  که آینه حول نقطه تابد. هنگامی ي تختی می به سطح آینه SIدر شکل زیر، پرتوي تابش  -61

  ي تابش در حالت اول چند درجه بوده است؟ شود. زاویه منطبق می SIدید بر پرتوي پرتوي بازتاب ج
  

1 (10  

2 (20  

3 (40  

  ) صفر4
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 محل انجام محاسبات

ترتیب  به Oqو  Mq ،Nqي مقعر قرار دارند. اگر  روي محور اصلی یک آینه Oو  M ،Nي نورانی  در شکل زیر سه نقطه -62

  ست است؟آنها در مقایسۀ فواصل تصاویر آنها از آینه باشد، کدام گزینه در مورد

1 (O N Mq q q     

2 (M N Oq q q    

3 (M O Nq q q     

4 (N M Oq q q   

2nرنگی از هوا وارد محیط شفافی به ضریب شکست  نور تک -63  ي  تغییر دهیم، زاویه 090تا  00ي تابش را از  شود. اگر زاویه می

n)کند؟  شکست چگونه تغییر می )1  

1 (r 0 00 90  2 (r 0 00 60  3 (r 0 00 30  4 (r 0 00 45  

ي فشار  چپ لوله، مایعی مخلوط نشدنی روي جیوه بریزیم، بعد از ایجاد تعادل، در کدام گزینه مقایسه مطابق شکل اگر در سمت -64

  ها در حال تعادل قرار دارند.)  (مایع نقاط مشخص شده به درستی انجام گرفته است؟

1 (A C B DP P P P    

2 (D B A CP P P P    

3 (B D C AP P P P    

4 (D B A CP P P P    

هاي ناچیز بسته  هایی با  جرم به نخ 20gهاي  ي فلزي کوچک با بارهاي مساوي، عالمت مخالف و جرم در شکل مقابل دو گلوله -65

|است.  1T، سه برابر 2Tي نیروي کشش نخ  که هر دو در یک راستا و قائم قرار دارند، اندازه شده و در حالی q چند  |

10میکروکولن است؟ 
Ng )
kg

  و
2

9
2

9 10
N.m(k

C
   

1 (/0 4   

2 (/0 3    

3( /0 2   

4 (/0 1  

qاي  مطابق شکل مقابل، بار الکتریکی نقطه -66    به جرمmg20 ي را در یک میدان الکتریکی یکنواخت قائم از نقطهA  رها

کنیم و بار با سرعت  می
m
s

جایی، کار نیروي وزن  کند. اگر طی این جابه عبور می Bي  از نقطه 3
1

5
کار نیروي الکتریکی باشد،  

  نظر شود.) (از اتالف انرژي صرف کار نیروي الکتریکی چند میکرو ژول است؟

1 (75  2 (/112 5    

3 (45  4 (60  

یابد. بار  افزایش می 42nCاگر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر خازنی را چهار برابر کنیم، بار ذخیره شده روي صفحات آن  -67

 دهد.) یزش الکتریکی رخ نمینهایی ذخیره شده در خازن چند نانوکولن است؟ (فرور
1 (14  2 (28  3 (42  4 (56  

205اگر تعداد  -68 10  40الکترون در مدت زمانs صورت خالص از مقطع مداري عبور کند، جریان الکتریکی متوسط عبوري از  به

مدار چند آمپر است؟  191 6 10e / C   

1 (
1

2
   2 (2  3 (4  4 (

1

4
  

 هوا
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 محل انجام محاسبات

 است؟ Cو  Aهاي  چند برابر مقاومت معادل بین نقطه Bو  Aهاي  در شکل زیر، مقاومت معادل بین نقطه -69

1 (
3

4
     2 (

4

3
   

3 (
3

8
     4 (

8

3
   

 در مدار شکل زیر توان خروجی مولد چند وات است؟ -70

1 (54      

2 (36  

3 (2/48      

 ) صفر4

 و چگالی 22cmیم رسانایی افقی با سطح مقطع از س 50cmمطابق شکل مقابل،  -71
3

9
g

cm
در یک میدان مغناطیسی یکنواخت  

قرار گرفته است. چه جریانی برحسب آمپر و در چه جهتی از سیم رسانا عبور کند تا سیم در حالت تعادل قرار  T10به بزرگی 

10د؟ گیر
N(g )
kg

  

1 (/3 1/) 2    ـ راست 6     راست ـ  8

3 (/3 1/) 4    ـ چپ 6  ـ چپ 8

ي القایی  ي نیروي محرکه ل  است. بیشینههاي یکسان، مطابق شکل مقاب ـ زمان، براي دو پیچه با تعداد حلقه نمودار شار عبوري -72

  است؟ Aي  ي القایی در پیچه ي نیروي محرکه چند برابر بیشینه Bي  در پیچه

1 (2    2 (4  

3( 
1

2
    4 (

1

4
 

دهد. اگر  جسمی به انتهاي فنري بسته شده است و روي یک سطح افقی بدون اصطکاك حرکت هماهنگ ساده انجام می -73

که طول فنر  هنگامیو بزرگی سرعت جسم  15cmو  45cmترتیب برابر با  ترین طول فنر در حین نوسان به ترین و کم بیش

6است برابر با  39cmبرابر با 
m
s

  است، چند متر بر ثانیه است؟ 30cmکه طول فنر برابر با  باشد، بزرگی سرعت جسم هنگامی 

1 (8  2 (4  3 (10  4 (/7 5  

ي انحراف از حالت تعادل برحسب زمان براي دو آونگ ساده که در یک مکان حرکت نوسانی  در شکل مقابل، نمودار زاویه -74

، Aي آونگ  دهند، رسم شده است. اگر جرم گلوله دامنه انجام می کم
3

4
چند  Aباشد، طول آونگ  Bي آونگ  برابر جرم گلوله 

  است؟ Bبرابر طول آونگ 

1 (
4

9
  2 (

1

4
    

3( 
9

4
  4 (4  
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دهد. جرم واحد طول دو طناب یکسان و سرعت انتشار موج در طناب  اي معین نشان می شکل مقابل نقش دو موج را در لحظه -75

A  دو برابر طنابB مدت یک دوره  است. اگر متوسط توان انتقال انرژي از هر نقطه درP  باشد، حاصلA

B

P
P

کدام گزینه  

  است؟

1 (
8

9
    

2 (
2

9
  

3 (
4

9
  

4 (1  

ي سمت راست برابر با لولهدر شکل مقابل سرعت انتشار صوت در هواي  -76
m
s

 Hz800هاي دیاپازون برابر با  و بسامد نوسان 320

باشد. براي آنکه درون لوله سمت راست تشدیدي حاصل شود که در آن دو شکم ایجاد گردد، فشار گاز درون مخزن را چند  می

   داد؟ (سطح مقطع لوله در دو طرف یکسان است.)متر جیوه و چگونه باید تغییر  سانتی

    ، افزایش24) 1

    ، کاهش24) 2

    ، کاهش12) 3

  ، افزایش12) 4

برابر پهناي  3ي آن از نوار روشن مرکزي  استفاده شده است. در محلی که فاصله fدر یک آزمایش یانگ از پرتو نوري با بسامد  -77

  کدام است؟ fنوارهاست، اختالف زمانی دو موج رسیده از محل دو شکاف برحسب 

1 (
f
2

3
  2 (

f
3

2
  3 (

f
1

3
  4 (

f
3

  

5موج  در یک دماي مشخص، تابندگی یک جسم در طول -78 8A / m   2موج  برابر با تابندگی آن در طول 9B / m   

32تواند باشد؟ ( کدام گزینه می است. دماي جسم برحسب کلوین 9 10/ m.K جایی وین) جابه ثابت قانون  

1 (400  2 (1100  3 (300  4 (600  

4nدر تراز  یک اتم هیدروژن، الکترون برانگیخته -79  یل کند، چند تواند گس قرار دارد. بلندترین طول موجی که این اتم می

  ترین طول موج ممکن است؟ برابر کوتاه

1 (
135

7
  2 (

7

135
  3 (

25

9
  4 (

9

25
  

/عمر  با نیمه Xاتم رادیواکتیو  -80  91 4 و  Xهاي  اي داراي اتم شود. قطعه سنگ کشف شده واپاشیده می Yبه اتم پایدار سال  10

Y  هاي  ي ایجاد این قطعه سنگ، فقط اتم است. اگر در لحظه 7به  1به نسبتX عمر قطعه سنگ  ه باشد، در آن وجود داشت

   چند میلیارد سال است؟

1 (/2 8  2 (/1 4  3 (/4 2  4 (/8 4  
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 محل انجام محاسبات 

  کدام مطلب درست است؟ -81
  اي را توجیه کرد. هاي هسته توان تبخیر الکل و واکنش ) به کمک نظریۀ اتمی دالتون، نمی1

  شود. مخالف و به یک اندازه منحرف می دو پرتو هنگام حضور در میدان الکتریکی در دو جهت و   ،) در میان پرتوهاي 2

  گیري کرد و وجود آن را در اتم به اثبات رسانید. ) جوزف تامسون مقدار بار الکتریکی الکترون را اندازه3

  هاي آن بستگی دارد. ) طبق مدل اتمی تامسون، جرم اتم به تعداد الکترون4

هاي  هاي اشغال شده توسط الکترون در کاتیون آخرین زیرالیه (l) و کوانتومی اوربیتالی (n)مجموع عددهاي کوانتومی اصلی -82

  ترکیبات کوپروکلرید، فرواکسید و سدیم کلرید کدام است؟
1 (13  2 (8  3 (14  4 (5  

  اند؟ بیان شده نادرستی کدام موارد از مطالب زیر، به - 83
درجه از  90از   اي بیش هایی که با زاویه هاي آلفا، نسبت تعداد کل ذرات به تعداد ذره طال توسط ذرهآ) در آزمایش بمباران ورقۀ 

  شدند، تقریباً برابر ضخامت ورقۀ نازك طال برحسب تعداد اتم بوده است. مسیر اولیۀ خود منحرف می

هاي هیدروژن میانگین انرژي  وجود آمده نسبت به مولکول هاي به ژن، اتمب) در اثر تخلیۀ الکتریکی در لولۀ حاوي گاز هیدرو

  تري دارند. جنبشی کم

  شوند. کدام پر نمی پر نشده باشند، هیچ ها در یک اتم نیمه که هر یک از اوربیتال پ) طبق قاعدة هوند، تا زمانی

3nهاي داراي اعداد کوانتومی  ت) تفاوت شمار الکترون   1وlm    24در اتمA هاي داراي اعداد  با شمار الکترون

4nکوانتومی    و
1

2sm    40درعنصرB .مقداري برابر یک دارد  

  پ و ت  ،ب ،) آ4   ب و پ ،) آ3   ) ب و پ2   ) آ و ت1

  است؟ نادرستکدام مقایسۀ زیر دربارة جدول پیشنهادي مندلیف با جدول تناوبی امروزي  -84
  دوره تنظیم شده بود.  12گروه و  8) جدول پیشنهادي مندلیف برحسب افزایش تدریجی جرم اتمی در 1

   را در جدول خالی گذاشت. 72و  68، 44 هاي اتمی ي با جرم) مندلیف براي رعایت اصل تشابه خواص فیزیکی و شیمیایی، جاي عناصر2

   ) در جدول پیشنهادي وي، مانند جدول امروزي، گازهاي نجیب در آخرین گروه جدول قرار داشتند.3

هاي آن برابر  ) اکا آلومینیم عنصري است که مجموع جبري اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین الکترون4
1

2
است و در جدول امروزي نام آن  

   باشد. گالیم می

را » طور کلی روند تناوبیِ . . . . در یک . . . . از جدول تناوبی همانند روند تناوبیِ کلی . . . . در آن است. به«کدام موارد زیر، عبارت  -85

  کند؟ طور درستی تکمیل می به
  شعاع اتمی  –دوره  –آ) خاصیت فلزي 

  خاصیت نافلزي  –گروه  –وي ب) الکترونگاتی

  خاصیت فلزي  –دوره  –پ) انرژي نخستین یونش 

  شعاع اتمی  –دوره  –ت) بار مؤثر هسته 

  پ و ت  ،) ب4  ب و پ ،) آ3  ) ب و پ2  ) آ و ب1



  16 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی - ماه  خرداد23آزمون 

  

 محل انجام محاسبات 

  تر است؟ ها به تعداد عنصرها در کدام ترکیب عددي بزرگ نسبت تعداد اتم -86
   سولفیت ژن) آلومینیم هیدرو2   فسفات ) کلسیم هیدروژن1

   ) فریک هیدروژن سولفید4     کرومات دي  ) نقره3

4گرم نمک آبپوشیدة 21اگر  -87 2MgSO .nH O طور کامل با محلول باریم کلرات واکنش دهیم،  را در مقدار کافی آب حل کرده و به

  م است؟هاي آب تبلور نمک متبلور اولیه کدا شود، تعداد مولکول گرم رسوب تولید می 3/23
124 137 35 5 32 16 1(Mg ,Ba ,Cl / ,S ,O ,H : g.mol )       

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

، شکل هندسی . . . . با شکل هندسی . . . . یکسان است و شمار قلمروهاي الکترونی اطراف اتم VSEPRنظریۀ  براساس -88

 باشد. ي در . . . . میهاي ناپیوندي اطراف اتم مرکز الکترون مرکزي در . . . . دو برابر شمار جفت

1(H S, NO ,SO , NO
2 2 3 3     

2(COCl ,SOCl ,BrF , NH
2 2 3 4     

3(NO , NO , NH ,SOCl 
2 2 3 2     

4(OCN ,Cl O,SOF ,POCl
2 4 3  

 اند؟ چند مورد از مطالب زیر درست -89
  ترین استر یکسان است. ترین آلدهید و ساده فرمول تجربی ساده ●

Cشمار پیوندهاي  ● C  وO H  است. 5درگلوکز یکسان و برابر 
 هاي عاملی الکلی و اتري است. گلوکز داراي گروه ●
 قلمرو الکترونی یکسان است. 3هاي داراي  قلمرو الکترونی با شمار اتم 2هاي داراي  در سیانواتن، شمار اتم ●

 است. 2اتم نیتروژن موجود در آمونیوم نیترات برابر تفاوت عدد اکسایش دو  ●
1(5   2(4   3(3  4(2  

2MXدر -90
4AYم مرکزي است. درهاي پیوندي دو برابر تعداد قلمروهاي ات الکترون تعداد جفت 

هاي  الکترون  تعداد جفت 

2ZGچنین در پیوندي برابر تعداد قلمروهاي اتم مرکزي است. هم
برابر تعداد  3تعداد قلمروهاي اتم مرکزي  

ها از قاعدة اوکتت پیروي  است؟ (همۀ اتمناپیوندي اتم مرکزي است. در این صورت کدام گزینه درست   هاي الکترون  جفت

  کنند.) می

2MX) زاویۀ پیوندي در 1
   تر است. از دو ترکیب دیگر داده شده، کوچک 

4AY) در ساختار 2
   تر است. بزرگ 120زاویۀ بین پیوندها از  

3NO ) زاویۀ پیوندي3
2ZGتر از   بزرگ 

   است. 

2ZGبینی شده براي  ) شکل هندسی پیش4
2MXبا  

   یکسان است. 
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 محل انجام محاسبات 

شاخه(ها)ي فرعی اتیل، گروه متیل قرار دهیم، جاي شاخه(ها)ي فرعی متیل، گروه اتیل و به جاي  اگر در ترکیب آلی با ساختار زیر، به - 91

  درستی بیان شده است؟ نام ترکیب حاصل در کدام گزینه به

  3 2 5 2 5 2 5 2 2CH CH(C H )CH(C H )CH(C H )CH CH Br    

  متیل هگزان  تري – 4، 3، 2برمو،  – 6) 1

  متیل هپتان  تري – 5، 4، 3برمو،  – 1) 2

  متیل هپتان  دي – 4، 3اتیل،  – 5برمو،  – 1) 3

  متیل هگزان  دي – 5، 4اتیل،  – 3برمو،  – 2) 4

 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت -92

  مزة آناناس ناشی از اتیل بوتانوات موجود در آن است.  ●

  منتول ترکیبی آروماتیک بوده و داراي گروه عاملی الکلی است. ●

  شیر ترش شده داراي الکتیک اسید است. ●

  شوند. وه عاملی اسیدي بوده و براي کاهش درد، تب و التهاب تجویز میآسپرین و ایبوبروفن فقط داراي گر ●

  باشند. و فرمول مولکولی یکسان می هپتانون در تعداد عامل  – 2بنزآلدهید و  ●

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

 شکل زیر براي بیان کدام مطلب در کتاب درسی آمده است؟ -93

 
  اي فشار برابري هستند.) در دماي یکسان، یک مول از گازهاي مختلف دار1

  ) در دما و فشار یکسان، یک مول از گازهاي مختلف داراي تعداد اتم برابري هستند.2

  دهند. هاي حجمی معین با هم واکنش می ) در دما و فشار یکسان، گازها در نسبت3

  هاي یکسان از گازهاي مختلف داراي تعداد ذرات برابري هستند. ) در دما و فشار یکسان، حجم4

تقریب چند درصد از جرم مخلوط اولیه واکنش کاهش یافته   طور کامل انجام شود، به اگر واکنش موازنه نشده زیر در شرایطی به -94

140است؟ ( 12 14 16 1Ca , C , N , O , H : g.mol    ( 

2 2 3 3CaCN (s) H O(l) CaCO (s) NH (g)    

1 (33/33  2 (43/29   3 (37/25   4 (26/21   



  18 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی - ماه  خرداد23آزمون 

  

 محل انجام محاسبات 

طور کامل  گرم از این نمونه ناخالص، با چند گرم کربن به 80جرمی آلومینیم است.  درصد 27یک نمونه آلومیناي ناخالص داراي  -95

127دهد؟ واکنش می 16 12(Al ,O ,C : g .mol )    

1 (8/1  2 (9/4   3 (2/7   4 (2/9   

31درصد جرمی ناخالصی و چگالی  60لیتر از یک نوع آلکان همراه با  01/0در یک چراغ،  - 96 1/ g .cm سوزد. حجم  طور کامل می به

است و  186g.molجرم مولی آلکان  و STPهواي مورد نیاز در این واکنش به تقریب چند لیتر است؟ (شرایط 

112 1C , H : g.mol (  

1 (9/10  2 (13   3 (4/54   4 (65   

است و این واکنش  …… Sو عالمت مربوط به  …… wه در واکنش مربوط به آنتالپی استاندارد تشکیل اتن عالمت مربوط ب  -97

  است. ……در صورت انجام، یک واکنش 

    گرماده -مثبت -) منفی1

  گرماگیر -مثبت -) منفی2

    گرماده  -منفی - ) مثبت3

  گرماگیر -منفی - ) مثبت4

شود.  کیلوژول گرما آزاد می 170ز آلومینیم وارد واکنش شود، ) اکسید با مقدار کافی فلIIIگرم آهن ( 32اگر در واکنش ترمیت،  -98

  ) اکسید چند کیلوژول است؟IIIاختالف آنتالپی استاندارد تشکیل مولی آلومینیم اکسید و آهن (

1 1
12 تشــــکیل  5 27 16 56Fe(l)( H / kJ.mol , Al ,O , Fe : g.mol )       

1 (5/837  2 (5/862  3 (825   4 (875   

ها واکنشی اتفاق بیفتد و  گرم آب حل شوند، بدون آن که بین آن 200در گرم آمونیوم نیترات  16گرم کلسیم کلرید و  2/22اگر  -99

  تمام گرماي آزادشده تنها توسط آب جذب شود، تغییر دماي آب تقریباً چند درجه خواهد بود؟

1
4 3 80NH NO : g.mol2و 111CaCl    

183H kJ.mol  انحالل کلسیم کلرید  

126H kJ.mol انحالل آمونیوم نیترات  

2
4 2H O

Jc /
g. C




  

1(/ C67 8    2(/ C13 6    

3(/ C19 7    4(/ C6 2  
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 محل انجام محاسبات 

آزاد گیبس برحسب دما را براي واکنش: تواند تغییرات انرژي  هاي زیر، کدام نمودار می باتوجه به واکنش -100

2 2 33 2NO (g) H O(l) HNO (l) NO(g)  درستی نشان دهد؟ ، به  

A) 3 3 4 3 145 7ANH (g) HNO (l) NH NO (s) , H / kJ       

B) 4 3 2 22 125 2BNH NO (s) N O(g) H O(l) , H / kJ     

C) 2 23 1169 2CNO(g) N O(g) NO (g) , H / kJ     

D) 3 2 24 5 4 6 972 8DNH (g) O (g) NO(g) H O(l) , H / kJ      

E) 2 2
1

56 6
2 ENO(g) O (g) NO (g) , H / kJ     

1(   2(     

3(   4(   

 هاي زیر صحیح هستند؟ چه تعداد از عبارت -101
  ي بنزن دارد. مولکول رتینول یک مولکول تماماً ناقطبی است که درون خود یک حلقه ●

  خودي است. به که انحالل شکر در آب یک فرآیند گرماگیر است، انحالل آن در آب غیرخود با توجه به این ●

  سولفات، باید دماي محلول را به تدریج افزایش داد.براي تولید یک محلول فراسیر شده از لیتیم  ●

  ها استفاده کرد. براي نمایش غلظت آن ppmتوان از  هاي هوا، می دادن میزان آالینده براي نشان ●

  در آب است.2COتر از گاز  بیش 2Clپذیري گاز  در یک دماي معین، انحالل ●

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

1هیدروکسید با چگالی  لیتر از محلول یک موالل سدیم میلی  250در -102 شونده وجود  لیتر، چند گرم از مادة حل گرم بر میلی /04

 کند؟ ید میکلرید، تقریباً چند مول رسوب تول دارد و در واکنش با مقدار اضافی از محلول فریک

  123 16 1(Na ,O , H : g.mol )    
1 (10 ،/0 042   2 (5 ،/0 042   3 (10 ،/0 083   4 (5 ،/0 083   
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 محل انجام محاسبات 

485اي از آب دریا برابر با سولفات در نمونه هاي هیدروژن یون  غلظت - 103 ppm  .لیتر از  کیلوگرم از این نمونه با چند میلی 50است

0محلول باریم هیدروکسید   دهد؟ مل واکنش میطور کا موالر به /4

  11 16 32(H ,O ,S : g.mol )    
1 (2500  2 (1250  3 (625  4 (312 5/   

ش باالتري نسبت به مادة دوم و در کدام گزینه، محلول حاصل از حل کردن یک مول از مادة اول در یک لیتر آب، داراي نقطۀ جو -104

 تري نسبت به مادة اول است؟  مادة دوم داراي انرژي شبکۀ بیش

    سدیم کلرید  –) کلسیم فلوئورید 1

  کلسیم فلوئورید  –) پتاسیم اکسید 2

    سدیم اکسید –) کلسیم اکسید 3

  سدیم اکسید –) کلسیم فلوئورید 4

Nتولید شده حاصل از تجزیه NO2با توجه به نمودار مقابل که حجم گاز -105 O2 را  5

Nگرم  27چند ثانیه زمان الزم است تا ، دهد نشان می O2 تجزیه شود؟  5

12در شرایط آزمایش NO2(چگالی 3/ g.L 116وO : g.mol 14وN  

 است.)

1 (10     

2 (30     

3 (20     

4 (40   

23نمودار زیر، مربوط به واکنش  - 106 2O (g) O(g) O (g)   21در شرایط معین است. اگر رابطۀ 0H Ea    ،برقرار باشد

  است؟ نادرستعبارت کدام گزینه، در شرایط معین 

  

   باشد. می 378kJ آن برابر با H ) واکنش گرماده بوده و مقدار1

   باشد. تر می ش رفت بیش) سرعت واکنش برگشت نسبت به واکن2

تر  ها کم دهنده ها از واکنش ) مجموع آنتالپی استاندارد تشکیل فراورده3

   باشد. می

ها به  دهنده بوده و سطح انرژي واکنش 396kJبرابر با aE) مقدار 4

   تر است. پیچیده فعال نزدیک
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 محل انجام محاسبات 

A(g)جدول زیر که مربوط به واکنش هاي با توجه به داده -107 B(g) C(g) 3 یک از نمودارهاي زیر براي  باشد، کدام می 2

 است؟ نادرستها، برابر یک مول بر لیتر است،  دهنده که غلظت اولیۀ واکنش حالتی

 

1(   2 (   

3 (  4 (  

aA(g)چند مورد از مطالب زیر در مورد واکنش تعادلی -108 bB(g) q درست است؟ 

aواکنش گرماده بوده و -آ b باشد. می  

  شود. جا می سمت راست جابه با افزایش فشار واکنش به - ب

  شود.  می Kو افزایش مقدار عددي  [B]کاهش دما باعث افزایش - پ

  تر است.  سازي در جهت برگشت بیش سازي در جهت رفت از انرژي فعال عالدر این واکنش انرژي ف - ت

تشکیل - ث
0
Bb H تشکیل

0
Aa H  

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

2A(g)براساس واکنش -109 B(g) C(g) ،3 اي در  لیتري در بسته 3کننده در واکنش، در ظرف  مول از هر یک از مواد شرکت

اضافه کنیم، پس از  Cمول 6 و Bمول  6و  Aمول  3طور همزمان به این تعادل  حال تعادل وجود دارند. اگر در دماي ثابت به

 کننده در تعادل کدام است؟ هاي مواد شرکت برقراري تعادل، مجموع مول

1 (8   2 (25   3 (23   4 (24   

 ر رابطه با تولید آمونیاك طبق فرایند هابر صحیح است؟کدام عبارت د -110

  آید. ) نیتروژن مورد نیاز واکنش، از گاز طبیعی و هیدروژن مورد نیاز از تقطیر هواي مایع به دست می1

  شود.  ) این فرایند در دماي پایین از نظر ترمودینامیکی مساعد است و از نظر سینتیکی کنترل می2

  شود.  هاي این فرایند، منجر به انجام واکنش می دهنده وطی از واکنش) ایجاد جرقه در مخل3

  شود، دارد. تري نسبت به ترکیب آلی که موجب بوي بد ماهی فاسد می بیش bK) فراوردة آن4

سرعت آغازي واکنش 

1 1(mol.L .s )    
1

[B]

(mol.L )  
1

[A]

(mol.L )  آزمایش  

32 7 10/    0 4/   0 05/   1   

22 43 10/    0 4/   0 15/   2   

24 86 10/    0 8/   0 15/   3   
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 محل انجام محاسبات 

  هاي داده شده کدام گزینه درست است؟ با توجه به واکنش -111

2 3 2 2( ) NH (aq) H (aq) H (g) NH (aq)                     31 22 5 2( ) N O (g) H O(l) HNO (aq)   

3 2 2( ) H (g) OH (aq) H O(l) H (aq)           4 2 3 4 2( ) NH (aq) NH (aq) NH (aq)   

    25 22( ) O (g) H O(l) OH (aq)    

1 (N O2   برونستد را دارد.  -) فقط نقش باز لوري2یک اسید آرنیوس است و آمونیاك در واکنش ( 5

   برونستد است. -ترتیب باز و اسید لوري یون هیدروکسید و یون هیدرید به )3) در واکنش (2

  شود.  ) آمونیاك یک ماده آمفوتر محسوب می4) در واکنش (3

   برونستد هم نقش اسید و هم نقش باز دارد. -آب از دیدگاه لوري  ) مولکول5) و (3( هاي ) در واکنش4

با جرم مولی  HAگرم اسید قوي  برسانیم، به چند میلی 4به  11لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید را از  نیم pHبراي آنکه مقدار -112

  گرم بر مول نیاز داریم؟ 20
1 (11   2 (22   3 (21   4 (12   

  است؟ نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت -113

HCOباعث کاهش غلظت یون Cمصرف ویتامین  -آ
  شود. در خون می pH و کاهش ناچیز 3

تر افزایش  محلول را بیش pHتري آبکافت شده و  وم با شدت بیشکاتیون اتیل آمونیوم نسبت به کاتیون دي متیل آمونی - ب

  دهد. می

  دهد.  آب را افزایش می pHصابون مایع برخالف صابون جامد هنگام حل شدن در آب،  - پ

  ستات به ترتیب زرد و سرخ است.هاي آمونیوم نیترات و سدیم ا رنگ شناساگر متیل سرخ در محلول نمک - ت

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

E0 اگر -114
Ag واکنش  (aq) A(s) A (aq) Ag(s)   22 E0 مثبت و 2

Aواکنش   (aq) Sn(s) Sn (aq) A(s)   2 2 

منفی باشد، کدام گزینه درست است؟ 
2

0 00 14 0 8(E / V ,E / V)
Sn /Sn Ag /Ag      

هاي حاوي ) نمک1
2A 

   توان در ظرفی از جنس قلع نگهداري کرد. را می 

   تر است. از بقیه کم A) قدرت کاهندگی 2

3(
0
ــلول    است. Agو  Aتر از سلول حاصل از  بیش Snو  Aاز  حاصل E س

   جهت حرکت کاتیون از کاتد به آند است. A و Sn ) در سلول گالوانی حاصل از4

11» در برقکافت . . . «کند؟ کمیل میکدام گزینه عبارت مقابل را به درستی ت -115 16(H ,O : g.mol )    

) آب، جرم گاز آزاد شده در کاتد1
1

16
   جرم گاز آزاد شده در آند است. 

  شود.  ) سدیم کلرید مذاب، در قطب مثبت، در اثر اکسایش سدیم مذاب حاصل می2

   آید. زودن فنول فتالئین به اطراف قطب منفی، محلول به رنگ ارغوانی در می) محلول غلیظ نمک خوراکی، در اثر اف3

   است. 5/1تر از  ها بیش دهنده ها به مجموع ضرایب واکنش ) آلومینیوم اکسید در فرایند هال، نسبت مجموع ضرایب فراورده4


