
وقت : 50   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 60نام و نام خانوادگی :

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشارموضوع 1.فارسی 2 (پایھ یازدھم):2.عربی و قرآن 2 (پایھ یازدھم):3.دین و زندگی سال یازدھم:4.زبان انگلیسی (پایھ یازدھم)

1. مفهوم بیت « خلق چو ُمرغابیان زاده ز دریاي جان / کی کند اینجا ُمقام مرغ کز آن بحر خاست » با کدام بیت متناسب نیست؟
چه کنم گلخن دنیا پس از اینم بس و بس بازخواهم به سوي مسکن عقبی رفتن    (1

یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی  دال تا کی در این زندان، فریب این و آن بینی    (2
چون شفق در خون نشیند چشم خون پاالي من صبحدم چون کلّه بندد آه دودآساي من   (3

بی گنه بستۀ زندان و گرفتار قفس  بلبل گلشن قدسم شده از جور فلک     (4
2. نوع دستوري واژه هاي «همنشینی - واجگاه - زبان شناسی - چهارم» به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟

2) وندي، وندي، وندي - مرّکب، وندي1) وندي - مرّکب، وندي، مرّکب، وندي
4) وندي، وندي، وندي - مرّکب، ساده3) وندي - مرّکب، وندي، وندي - مرّکب، ساده

3. مفهوم بیت زیر در کدام بیت به وضوح دیده می شود؟
 گویی ز لب فرشته خویی ُرسته است»« هر سبزه که بر کنار جویی ُرسته است

1)  شده با خاك ره یکسان، دریغا! عزیزان جهان را بین که یک راه 
2)  دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟  یاري اندر کس نمی بینم یاران را چه شد؟

3)  و آن نیز که هست جفت خار است در باغ زمانه هیچ گل نیست
4)  که در بساط زمین جاي آرمیدن نیست در سیر دایمی چرخ می شود معلوم

4. در کدام عبارت از نظر دستوري نقش «بدل»  می یابید؟
1) میرزا رضا تمام اوقاتش در مشق مستغرق بود.

2) قلم را که روي کاغذ می گذاشت یک قلم یک کلمه را تمام می کرد.
3) برادرم میرزا رضا نزد آن استاد مشق می کرد.

4) خیلی سفارش الزم بود تا میرزا شاگرد جدیدي بپذیرد.
5. گروه کلمات ساده کدامند؟

2) دستاورد،چهارراه، دو پهلو1) میان وند، یک رنگ، شیرین
4) گوسفند، گنجشک ،ابریشم3) دانشسرا،خوش نویس،بستنی

6. منظور از «نی» در این بیت چه فرد یا افرادي هستند؟
 از جدایی ها شکایت می کند» «بشنو از نی چون حکایت می کند

4) همۀ انسان ها3) شمس تبریزي2) انسان ناآگاه1) موالنا جالل الّدین
7. ساختمان کدام واژه با سایرین متفاوت است؟

4) بخشایش3) گشایش2) نیایش1) سازش

 
8. کدام یک از ابیات زیر به آیۀ اِذھبا الی فرعون اِنّھُ َطغی فقوال لھُ قوالً لَیَّنا تلمیح دارد ؟

با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است  (1
روزي تفّقدي کن درویش بینوا را اي صاحب کرامت شکرانۀ سالمت  (2

کاین کیمیاي هستی قارون کند گدا را هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی  (3
نیکی به جاي یاران ، فرصت شمار یارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون  (4

9. در کدام مصراع آرایۀ «پارادوکس» به کار رفته است؟
2) خشک آمد کشتگاه من1) سحر از سپیدة چشمان تو می شکوفد.

4) یک صالي آشنا به رهگذر نمی زند.3) جامه اش شوالي عریانی است.
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صفحه 2

10. در کدام بیت  «نقش تبعی»  یافت نمی شود؟
  تو خود چه لعبتی اي شهسوار شیرین کار

 
1)  در برابر چشمی و غایب از نظري 

 
2)  خندان تو برون روي و گریان همه کس امروز چنان بزي که فردا چو روي 

3)  یا شب و روز به جز فکر توام کاري هست مشنو اي دوست به غیر از تو مرا یاري هست
4)  که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل ها  به می سّجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

 
11. در کدام گزینه می توان واژة «ساده، وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» دید؟

1) این دانشنامه شامل اطالعات فشرده اي در تاریخ و فرهنگ و تمّدن ایران و جامعۀ اسالمی از کهن ترین ایّام تا عصر حاضر است.
2) با پیشرفت صنعت و فناوري و گسترش فنون ارتباطات، رسانه هاي دیداري و شنیداري به کمک محققان آمده اند.

3) لوح فشردة نوري با ظرفیت گستردة ذخیره سازي خود، قادر است صدها هزار صفحه اطالعات را بر روي یک صفحۀ کوچک ضبط
کند.

4) قدمت قّصه و قصه گویی به قدمت پیدایش زبان و گویایی انسان است.

 
12. در کدام عبارت غلط امالیی یافت می شود؟

1) آن غّفاري که بر اولیاي خود رایت نصرت آشکار کرد و آن قّهاري که بر اعداي خود آیت نعمت پیدا کرد.
2) وحی فرستاد بدان سر سرور و مقّدم موجودات و ساللۀ طهارت و کان فتّوت، سردفتر برگزیدگان.

3) باز جماعتی که بوي اخالص به مشاِم ایشان رسیده بود، نفس را قهر کردند تا به هواي ابد برسد و فردوس اعلی مأواي ایشان گردد.
4) از کاس موّدت شراب الفت چشیده و قلم روح این رقم بر لوح روزگار ایشان زده، آن را که خواهم بردارم و آن را که خواهم

فروگزارم.

 
13. مفهوم بیت «بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است/ بیار باده که بنیاد عمر بر باد است» با کدام بیت تناسب دارد؟

1)  که بنیادش نه بنیادي است محکم  منه دل بر سراي عمر سعدي
2)  کاتش دل آب رخم ریخته است  ساقی از آن آب چو آتش بیار

3)  دمید صبح و تو چون سبزه در ته سنگی  گذشت عمر و تو مست شراب گلرنگی
4)  وفاتش فروبست دسِت عمل  اجل بگسالندش طناب امل

14. نوع نقش تبعی در کدام گزینه با گزینه هاي دیگر متفاوت است؟
1) در محیطی که پادشاه بیدادپیشۀ ماردوش به وجود آورده بود، تاریکی و ظلم بر همه جا چیرگی داشت.

2) از پا درآوردن مردم و مغز سر آنان را خوراك ماران کردن که پادشاه ستمگر ساعتی چند بیارامد نمودار بدترین صورت جورپیشگی
است.

3) در اساطیر ایران مار مظهري است از اهریمن و بر دوش ضحاك که تجسمی از خوهاي اهریمنی و بیداد و منش زشت است.
4) ضحاك معرب اژي دهاك در داستان هاي ایرانی مظهر خوي شیطانی است.

 
15. کدام گزینه با مصراع دوم شعر زیر قرابت معنایی دارد؟

 مگر ترانۀ من که در روزگار نامده بر جاي می ماند»  «از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست 
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد  بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت  (1
2)  این نقش ماند از قلمت یادگار عمر  حافظ سخن بگوي که بر صفحۀ جهان

 
3)  کیست کارد یک سخن بر من از آن شیرین سخن  مردنم نزدیک شد هنگام شربت دادن است 

4)  این گفته بود گاه جوانی پدر مرا   نی نی که چرخ و دهر ندانند قدر فضل

 
16. در منظومۀ زیر به ترتیب چند واژة وندي، مرّکب و وندي- مرّکب وجود دارد؟

«من به بی سامانی / باد را می مانم/ من به سرگردانی / ابر را می مانم / قّصۀ بی سرو سامانی من/ باد با برگ درختان می گفت / باد با من

 
می گفت: / چه تهیدستی، مرد / تو به تنهایی من خوشبختی / من به زیبایی تو غمگینم»

4) پنج، چهار، سه3) پنج، دو، دو2) چهار، چهار، دو1) چهار، دو، سه
17. در عبارت «گاه نیز آدمی در حالت معنوي و روحانی فرو می رود. به گونه اي که لطف و عنایت الهی را از سر می گذراند و فکر و

 
اندیشۀ خود را معطوف به آن می کند.»  چند «ترکیب اضافی» به کار رفته است؟

4) چهار3) سه2) دو1) یک

 
18. در عبارت زیر چند «ترکیب» اضافی وجود دارد؟ 

«قلب پاك من همچون پروانۀ شوق در آن می پرید و این عقل بی درد پژمرد و صفاي اهورایی آن به این علم عددبین مصلحت اندیش

 
آلود.»
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4) چهار3) سه2) دو1) یک

 
19. در کدام یک از ابیات زیر نقش تبعی «معطوف» وجود دارد؟

 
الف ) حافظا می خور و رندي کن و خوش باش ولی/ دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 

 
ب ) گوشم همه بر قول نی و نغمۀ چنگ است/ چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است 

 
ج ) دور از رخ او دم به دم از چشمۀ چشمم/ سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت 

 
د ) بت خود را بشکن خوار و ذلیل/ نامور شو به فتّوت چو خلیل

 
ه ) جوابم گوي و زجرم کن به هر تلخی که می خواهی/ که دشنام از لب لعلت به شیرین تر دعا ماند

4) ج، هـ3) ب، د2) ج، د1) الف، ب
20. معناي واژه هاي «ملول – شراع – زمّرد – ُممّد» به ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟

2) آزرده – سایه بان – جواهري سرخ رنگ – ادامه دهنده1) ناتوان – سایه بان – جواهري سرخ رنگ – یاري دهنده

 
4) سست – خیمه – جواهري سبزرنگ – مددکننده3) آزرده – خیمه – جواهري سبزرنگ – امتداددهنده 

21.  عیِّن األصّح و األدّق في األجوبة للترجمة: 
 «یعتقدُ مسلمو العالم أّن لدماِء الّشھداء تأثیراً عمیقاً علی الثّقافة اإلسالمیّة إعتقاداً، ولکنَّ األعداء ال یُدرکونھا!» 

1) مسلمین جهان اعتقاد دارند که خون هاي شهدا قطعًا بر فرهنگشان تأثیر عمیقی می گذارد، ولی دشمنان آن را نمی فهمند!
2) مسلمانان جهان حقیقتًا معتقدند که خون هاي شهیدان تأثیر عمیقی بر فرهنگ اسالمی دارد، اما دشمنان آن را درك نمی کنند!

3) مسلمانان دنیا بر این اعتقادند که قطعًا خون شهدا تأثیر عمیقی بر فرهنگ اسالمی می گذارد، در حالی که دشمنان این را نمی فهمند!
4) اعتقاد مسلمین در جهان چنین است که بی شک اثر خون هاي شهیدان بر فرهنگ اسالمی، عمیق است، گرچه دشمنان درك نمی 

کنند!

 
22.  عیّن األصّح و األدّق في الجواب للترجمة: "

  «إّن العلماء المسلمین قد نشروا الحضارة و الثقافة اإلسالمیة و جعلوا بالدھم فی حالة التقدّم و االزدھار العلمَی!» : 
1) علمای مسلمین فرھنگ و تمدن اسالم را انتشار داده، وطن خود را بھ حالتی از ترقی و پیشرفت علمی سوق داده اند!

2) علمای مسلمان باعث نشر تمدن و فرھنگ اسالمی شدند و سرزمین ھای خود را بھ سوی پیشروی و رشد علمی برده بودند!
3) دانشمندان مسلمان، تمدن و فرھنگ اسالمی را منتشر کرده اند و سرزمین خویش را در حالت پیشرفت و شکوفایی علمی قرار داده اند!

4) دانشمندان مسلمان مدنیت و فرھنگ اسالمی را گسترش داده بودند و سرزمین ھای خود را در حالتی از ترقی و شکوفایی دانش قرار
دادند.

 
حیح عن الضمیر (علی حسب مرجعھ):  23.   عیِّن الّصِ

1)  فی مدرستنا مدیرة ذکیّة، تُرجع االُموُر کلّھا إلیھ! 

 
2)  کان ھذا الّطفل یبکي ألن اُّمھا لم تکن في جنبھ! 

3)  اِشتریت أشیاء کثیرة من الّسوق، بعضھ ألّمی، فدفعتھا لھ، ففرحت! 
4)  قال أحد العلماء: النخاف من الموت ألنّھ سفر لَنٰاِمن مکان إلی مکان آخر! 

24. عیّن ما فیھ اسم التفضیل: 
1) «قُْل أَعوذُ بَِرّبِ الفَلَق ِمْن َشّرّ ماَخلََق» 

2) «اإلستِھزاَء باْآلَخریَن و تَْسمیَتَُھم باألَسماِء القَبیَحِة.» 
: َحْسبَُک ِمن نساِء العالَمیَن أَْربَع...»  3) «قال النّبیُّ

4) «اَللَّوُن األَْحَمُر لَْوٌن یَْختَفي فی البَْحِر.» 
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25. َعیِّن ما لیس فیھا اسم مفعول: 
1) یا ساتَِر ُکّلِ َمعیوٍب! 

عاتِِھم.  2) َواْذُکْر أَبیاتاً ِمْن ُملَمَّ
3) یا ماِلک ُکّلِ َمملُوٍک. 

4) إِنَّھُ أََحدُ قصوِر الملوِک الساسانیَّن قَْبَل اإلسالِم. 

26. َعیِّن ما فیھ اسم التفضیل: 
موا ِألَْنفُِسُکم ِمن َخْیٍر تَِجدوهُ ِعندَ هللاِ» 1) اِْستَْخِرج َخْمَسةَ أَسماِء تفضیٍل ِمْن دُعاِء اِألفتِتاح.  2) «َو ما تُقَدِّ

4) َزیَّنا السماَء الدُنیا بَِمٰصابیَح» 3) إِْن تَْزَرْع خیراً، تَْحُصْد ُسروراً. 

27.  عیّن الخطأ حول المفردات التالیة: 

 
4) کباِئر: مفرُدُه «کبیرة»3) لَقَب: مصدرُه «َتلقیب»2) َمیْت: َجمُعُه «أموات»1) إتََّقی: فعل مضارع

28.  عیِّن معنی «خیر» یختلف عن الباقی: 

 
1) «تفّکر ساعۀ خیٌرمن عبادة سبعین سنًۀ»

 
2) «خیر اُالمور أوَسُطها»

 
3) حیَّ علی َخیر العمل.

 
4) خیٌر إخوانکم َمن أهَدي إلیکم عیوبکم.

 
29.  فی أّیِ عبارة جاء اسم الفاعل و اسُم التّفضیل معاً؟ 

 
1)  کانَْت َمکتَبَةُ ُجندی سابور فی خوزستان أکبر َمکتَبٍَة فی اْلعالَم اْلقَدیِم! 

 
2)  َخیُر الطَّالُب َمن یستمعوَن إلی کالم المعلّم حتّی یرفَع المشاکَل الدراسیّةَ! 

 
ریَن سورة الحجرات بسورة األخالِق!  ی بعُض الُمفّسِ 3)  فی المکاتِب اإلسالمیّة َسمَّ

 
4)  الّسعُی ِلمعرفِة أسراِر اآلَخریَن فی َمکتَبِنا ِمن أقبَح األفعاِل! 

 
30.  عیِّن ما فیھ اِسُم الَمکاِن: 

 
1)  َمن یَعمل الخیر یُشاِھد ثمرتَھ ُمشاھدة! 

 
2)  قَد أذَھُب إلی أکبَر الَمکاتِب فی البالِد! 

 
 ! 3)  األسماُک ُمتعلِّقةٌ بِمیاهُ الُمحیِط األطلّسِ

 
4)  المؤِمُن َحریُص علَی تَقدیِم العَوِن َو الُمساعدةِ ِلآلَخریَن! 

31. طبق حدیث شریف «انا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم النّاس علی قدر عقولھم» موضوع .................. از علل .................. نبوت است.
1) رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام - تجدید

2) رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام - ختم
3) پیش بینی راه هاي پاسخ گویی به نیازهاي زمانه - تجدید

4) پیش بینی راه هاي پاسخ گویی به نیازهاي زمانه - ختم
32. کدام عامل سبب فراموشی تدریجی تعلیمات انبیاء و تعویض آن ها بدون شباهت به اصلشان گردید؟

1) حفظ مقام، موقعیت و منافع رهبران دینی در مقابل دعوت انبیاء
2) رشد تدریجی فکر، اندیشه، دانش و فرهنگ مردم و تناسب با زمان
3) ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه کتابت

4) درك صحیح مردم از پیام الهی و سخن گفتن متناسب فهم آن ها

 
33. حدیث نبوي  «انا معاشر النبیاء امرنا ان نکلّم النّاس علی قدر عقولھم»   بیانگر کدام یک از علل فرستادن پیامبران متعدد است؟

 
1) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

 
2) حفظ قرآن کریم از تحریف

 
3)  رشد تدریجی سطح فکر مردم

 
4) استمرار و پیوستگی در دعوت

 
34. علیت انحصاِر رساندن مردم به رستگاري دنیا و آخرت، توسط دین اسالم چیست و پیام کدام آیۀ شریفه وافی به این مقصود است؟

1) برخورداري از کامل ترین و شایسته ترین برنامۀ هدایت و عدم تحریف قرآن ـ  «و من یبتغ غیراالسالم دیناً فلن یُقبل منھ» 
2) پویایی دین اسالم با توجه به نیازهاي ثابت و متغیر و وجود امامان معصوم ـ  «و من یبتغ غیراالسالم دیناً فلن یُقبل منھ» 

3) برخورداري از کامل ترین و شایسته ترین برنامۀ هدایت و عدم تحریف قرآن ـ  «الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات و تواصوا بالحق» 
4) پویایی دین اسالم با توجه به نیازهاي ثابت و متغیر و وجود امامان معصوم ـ  «الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات و تواصوا بالحق» 
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35. قرآن کریم علت مخالفت اهل کتاب با دین الهی جدید را وجود .................. می داند و خداوند به نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیه

 
السالم سفارش .................. را ابالغ کرد.

 
1) رشک ـ برپا داشتن دین

 
2) رشک ـ گفت وگو با مخالفین دین

 
3) تعصب ـ گفت وگو با مخالفین دین

 
4) تعصب ـ برپا داشتن دین

 
36. ابیات زیر به ترتیب، اشاره به چه مواردي دارد؟

 
  بر یکی خط است ز اول تا به آخر

 
 بر او خلق جهان گشته مسافر

 
  از ایشان سید ما گشته ساالر

 
 هم او اول، هم او آخر در این کار

 
1) گسترة هدایت ـ ختم نبوت

 
2) تداوم هدایت ـ ختم نبوت

3) تداوم هدایت ـ فرستادن پیامبران متعدد
 
4) گسترة هدایت ـ فرستادن پیامبران متعدد

37. «ابالغ مجدد تعلیمات اصیل و صحیح دین» و «بیان متناسب با ادراك مردم در فهم اصول دین و توسط رسوالن»، به ترتیب مبین کدام
علل تجدید نبوت ها می باشد؟

1) تحریف تعالیم پیامبر متقدم ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم
2) استمرار و پیوستگی در دعوت ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم

3) استمرار و پیوستگی در دعوت ـ آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت کامل ترین برنامۀ زندگی
4) تحریف تعالیم پیامبر متقدم ـ آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت کامل ترین برنامۀ زندگی

38. «تالش و کوشش مسلمانان، عنایت الهی و اهتمام پیامبر صلی اهللا علیه و اله و سلَّم»، در کدام یک از عوامل ختم نبوت نقش داشت؟
1) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

2) وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و اله و سلَّم
3) حفظ قرآن کریم از تحریف

4) آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل

 
39. برآوردن نیاز هاي هدایتی با تفکر در برنامۀ ارسال شده از سوي خداوند، نشان از کدام عامل ختم نبوت دارد؟

 
1) حفظ قرآن کریم از تحریف

 
2) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

 
3) وجود امام معصوم علیه السالم پس از پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و اله و سلَّم

 
4) آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل

40. از عوامل نفوذ خارق العاده قرآن در افکار و نفوس می توان به دو علل .................. و .................. اشاره کرد. که بیان کننده اعجاز
.................. می باشند.

 
1) جامعیت و همه جانبه بودن ـ تأثیر ناپذیري از عقاید دوران جاهلیت ـ محتوایی

 
2) جامعیت و همه جانبه بودن ـ ذکر نکات علمی بی سابقه ـ محتوایی

 
3) شیرینی بیان ـ انسجام درونی درعین نزول تدریجی ـ لفظی

 
4) شیرینی بیان ـ رسایی تعبیرات ـ لفظی

 
41. معیار سنجش و ارزیابی متون ارائه شده از سوي مخالفان قرآن کریم براي اثبات غیر الهی بودن آن، چیست؟

 
1) جمالتش دقیق تر از اعضاي یک پیکر، با یکدیگر هماهنگی داشته باشد.

2) از رسایی تعبیرات و آهنگ موزون و دلنشین برخوردار باشد.
3) براي اکثریت مردم فاقد تخصص، بی عیب جلوه کند.

4) مورد قبول و تأیید مراکز علمی و تخصصی قرار گیرد.

 
42. ثمرة تالش مخالفان قرآن براي آوردن مانند آن، در کدام آیۀ شریفه عنوان می شود؟

 
1)  «علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن» 

 
2)  «فأتوا بسورةٍ من مثلھ» 

3)  «ال یأتون بمثلھ» 
 
4)  «انّی قد جئتکم بآیٍة من ربّکم» 

 
43. براساس آیات قرآنی با وجود اینکه اساس دعوت پیامبران دین واحد بوده است، دلیل اصلی اختالف و چند دینی چیست؟
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1) رشد تدریجی سطح فکر مردم

 
2) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

 
3) نا آگاهی مردم

 
4) رشک و حسد میان رهبران انقالب

44. شرط استفادة حاکم نظام اسالمی از اختیارات ویژه اش، در اکثر موارد .................. می باشد.

 
1) توجه به نیازهاي ثابت و کنار گذاشتن نیازهاي متغیر

 
2) تحقیق و مطالعه در کتاب و سنت براي استخراج نیازهاي متغیر

 
3) در تضاد قرار گرفتن یک مورد با موردي مهم تر و ایجاد شرایط خاص

 
4) وضع قوانین و مقررات ویژه براي تجارت بازرگانان در شرایط معمول و مشروع کشور

45. جامعه اي که مردمانش «امانت دار»، «موحد»، «عفیف» و «مؤمن به سراي آخرت» هستند، جامعه اي است که به ترتیب در حیطۀ

 
.................. ، .................. ، .................. و .................. گام برداشته است.

 
1) عمل - ایمان - عمل - ایمان

 
2) ایمان - عمل - ایمان - عمل

 
3) ایمان - ایمان - عمل - عمل

 
4) عمل - عمل - ایمان - ایمان

 
46. چرا علی رغم پایین بودن سطح فرهنگ مردم حجاز در عصر نزول قرآن که یکی از علل تجدید پیامبران بود، نبوت خاتمه یافت؟

 
1) حفظ قرآن از تحریف با مجاهدت مسلمانان و عنایت الهی و اهتمام پیامبر (ص)

 
2) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم و پاسخ گویی به نیازهاي بشر در ادوار مختلف

 
3) علم خداوند مبنی بر تشخیص توانایی مردم حجاز بر حفظ کتاب آسمانی از هر گونه تحریف

 
4) آمادگی فکري و فرهنگی جوامع مختلف براي دریافت و حفظ کامل ترین برنامۀ زندگی

47. با توجه به آیات قرآن کریم «دعوت خداوند به اجتماع جن و انس» به منظور چیست و ثمرة این اجتماع با وجود پشتیبانی از

 
یکدیگر چگونه بیان شده است؟

 
1)  «فأتو بسورة مثلھ» - «بعضھم لبعض ظھیراً» 

 
2)  «علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن» - «بعضھم لبعض ظھیراً» 

 
3)  «فاتوا بسورة مثلھ» - «ال یأتون بمثلھ» 

 
4)  «علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن» - «ال یأتون بمثلھ» 

48. با توجه به آیات قرآن کریم «مسلمانان در برنامه هاي فردي و اجتماعی خود باید پیرو چه آیینی باشند» و خداوند «علت وجود دو یا

 
چند دین در یک زمان» را چه چیز معرفی کرده است؟

 
1)  «ملھ ابیکم ابراھیم» - «الذین اوتوا الکتاب» 

 
2)  «ان اقیمو الدین» - «الذین اوتوا الکتاب» 

 
3)  «ان اقیمو الدین» - «من یبتغ غیر االسالم دینا» 

 
4)  «ملھ ابیکم ابراھیم» - «من یبتغ غیراالسالم دینا» 

49. اگر بخواهیم براي بیت «یکی خط است ز اول تا به آخر / به او خلق جهان گشته مسافر» مبناي قرآنی ترسیم کنیم کدام آیه یاري 

 
رسان ما خواهد بود؟

 
1)  «قل لئن اجتمعت الجن و االنس علی ان یأتو بمثل ھذا القرآن ال یأتون بمثلھ» 

 
2)  «شرع لکم من الدین ما وحی بھ نوحا و الذی اوحینا الیک و ابراھیم و موسی و عیسی» 

 
3)  «رسالً مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی هللا حجة بعد الرسول» 

 
4)  «والعصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملو الصالحات و تواصوا بالحق...» 

 
50. مفاهیم «مسدود شدن راه بهانه گیري براي مردم و چرایی ارسال رسوالن»، پیام کدام آیه است؟

 
ا َكفُوًرا»  ا َشاِكًرا َوإِمَّ 1)  «إِنَّا َھدَْینَاهُ السَّبِیَل إِمَّ

 
اِلَحاِت»  نَساَن لَِفي ُخْسٍر إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ 2)  «إِنَّ اْإلِ

 
ُسوِل ...»  ِ َوِللرَّ 3)  «یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْستَِجیبُوا ِ�َّ

 
ُسِل»  ةٌ بَْعدَ الرُّ ِ ُحجَّ ِریَن َوُمْنِذِریَن ِلئَالَّ یَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى �َّ 4)  «ُرُسًال ُمبَّشِ

51. These native species of animals are all winter visitors in the central and southern  .................. of the country.
1) zoo 2) regions 3)  cultures 4) centuries
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52. The value of precious metals like silver and gold has increased several ..................
1) hundred 2)  phrases 3)  percent 4) devices

53. The cost of a room at the hotel  ..................  with the season and their comfort level.
1) chooses 2) grows 3) rises 4) varies

54. Which word is different from the other ones?
1)  confident 2) hard-working 3) brave 4) rude

55. There is  ..................  ..................  on the mountain.
1) many snows 2) a little snows 3) a lot of snow 4) a few snow

56. There are so  ..................  options. I don't know what to choose.
1) much 2) plenty 3) a lot 4) many

57. Which of the following sentences is grammatically wrong?
1) How many mistakes did you make on the test?
2) Lots of my friends live near my school.
3) My wife seafood loves a lot.
4) Last night, my mother made cookies.
58. Which of the following sentences is grammatically correct?
1) I don't receive much letters nowadays.
2) I put too many salts in the soup.
3) The old man does not have many hairs, anymore.
4) I've got so much news to tell you.
59. What is the additional information in this sentence?

 " "
 

1) A 2) B   
 

3) C 4) D
60. Which one can NOT complete the sentence?

 "There are  ..................  men in the train."
 1) many 2) some 3) sixty 4) a little

 

We
– ––A

play
– –––

B
football
– ––––––

C
at school
– –––––––

D
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تعداد سواالت: 90نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ریاضی تجربی (پایھ یازدھم):2.زمین شناسی (پایھ یازدھم):3.زیست یازدھم (97-96) ویژه کنکور 98:4.فیزیک یازدھم (رشتھ

تجربی):5.شیمی یازدھم

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا
افشار

61. اگر معادله ي  داراي  ریشه حقیقی متمایز باشد، مجموعه مقادیر  به کدام صورت است؟
 (1 (2 (3 (4

62. معادلهي درجه ي دومی که ریشه هایش عکس ریشه هاي معادلهي  باشد. کدام است؟
 (1 (2
 (3 (4

63. معادله درجه دومی که ریشه هایش  برابر ریشه هاي معادله ي  باشد. کدام است؟
 (1 (2
 (3 (4

64. اگر  و  ریشه هاي معادله ي  باشند،  حاصل  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

65. اگر  و  ریشههاي معادلهي درجه ي دوم  باشند. حاصل 
کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

66. سهمی  را  واحد به سمت راست و  واحد به سمت باال منتقل می کنیم. معادله ي سهمی در دستگاه جدید به فرم 
 است. دوتایی  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

ها قرار دارد؟ ، هر نقطه از نمودار تابع با ضابطهي   در زیر محور  67. به ازاي کدام مقادیر 
 (1 (2 (3 (4

68. محور تقارن نمودار تابع   کدام خط است؟

 (1 (2 (3 (4

69. بیشترین مقدار  در عبارت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

70. به ازاي کدام مقدار  ریشه هاي حقیقی معادله ي  معکوس یکدیگرند؟
 (1 (2 (3 (4

، نمودار تابع درجه ي دوم  فقط از ناحیه ي چهارم محورهاي مختصات 71. به ازاي چه حدودي از 

نمی گذرد؟
 (1 (2 (3 (4

72. اگر عبارت  همواره مثبت باشد، به جاي  چند عدد صحیح می توان قرار داد؟
4) صفر3) 2) 1) 

82
29

30
ل 

ریا
س

− (m+ 2) +m+ 5 = 0x4 x24m

m < −4m > 4−4 < m < 44 < m < 9

5 − 13x− 1 = 0x2

−5 + 13x+ 1 = 0x25 + 13x− 1 = 0x2

+ 13x− 5 = 0x2− 13x+ 5 = 0x2

9+x− 3 = 0x2

+ 9x− 243 = 0x2+ 9x− 27 = 0x2

+ 18x− 243 = 0x2+ 18x− 27 = 0x2

x′x′′− 4x+ 2 = 0x2+x′4
x′′ x′′4x′

40647280

x1x2− 3x− 4 = 0x2A = +( − 3 )x12 x1
3

( − 3 )x22 x2
3

54108216128

y = − 2x221
y = − cx+dx2(c,d)

(4, 3)(3, 1)(4, 2)(4, −1)

mf(x) = (m− 1) +m+ 2mxx2x

m < 1m < 00 < m < 1m < −1
y = (x− 1)(x− 3) −x

x = 2x =
5
2

x = 3x =
7
2

yy+ = 3x− 2x2

3
2

−3
2

1
4

−1
4

m(2 −m) + 3x+ = 0x2 m2

1−1, 2−2−2, 1

ay = a − (a− 4)x+x2 9
4

−1 < a < 0−2 < a < −11 < a < 20 < a < 1
y = ax(x+ 1) + 1a

342
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73. کدام گزینه می تواند ضابطه ي تابع زیر باشد؟
 (1
 (2
 (3
 (4

74. برد تابع  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

75. شکل زیر، نمودار تابع درجه ي دوم به معادلهي  را نشان میدهد. حاصل  کدام است؟
 (1 (2
 (3 (4

، اگر حاصل ضرب ریشه ها  برابر مجموع ریشه ها باشد، آن گاه تابع  76. در معادله ي درجه ي دوم 
  چگونه است؟

2) مینیممی برابر  دارد.1) ماکسیممی برابر  دارد.
4) مینیممی برابر  دارد.3) ماکسیممی برابر  دارد. 

77. در معادله ي درجه ي دوم  اگر   ریشه هاي معادله باشند، حاصل  چقدر است؟
 (1 (2 (3 (4

78. اگر  و  ریشه هاي معادله ي  باشند، معادله ي درجه ي دومی که ریشه هاي آن  و 
 باشد، کدام است؟

 (1 (2
 (3 (4

 
79. در معادله ي  که یکی از ریشه ها  است. مجموع  کدام گزینه است؟

4) 3) 2) 1) صفر

80. اگر ضابطۀ سهمی مقابل به صورت   باشد، کدام گزینه درست است؟
 (1 (2
 (3 (4

81. اولین رویدادي که پس از تجمع مواد گیاهی براي تشکیل زغال سنگ صورت می گیرد، کدام است؟
1) باال رفتن درصد کربن مواد به علت فشار و دماي زیاد

2) رسوب گذاري ِگل و الي نرم در میان و روي مواد تجمع یافته
3) باال رفتن دماي محیط و آغاز فعالیت باکتري هاي غیر هوازي

4) از دست دادن اکسیژن و هیدروژن به علت فعالیت باکتري ها

 
82. کدام مورد، سیلیکات نیست؟

4) میکا3) ژیپس2) فلدسپار1) کوارتز

y = x + 2x2

y = −x + 2x2

y = x − 2x2

y = −x − 2x2

f(x) = − + 6x+ 2x2

(−∞, 3](−∞, 11][11, +∞)R

y = a + bx+ cx2a+ b+ c

5−5
6−6

+ (k+ 1)x+k+ 4 = 0x22
f(x) = k − 4x+ 1x2

33
−1−1

− 2x− 4 = 0x2β,α+ 4( − 4)α2 2
β

2

48121624

αβ13 − 7x− 1 = 0x213 − 8α− 1α2

13 − 8β− 1β
2

13 + 7x− 1 = 0x2− − 7x+ 13 = 0x2

− + 7x+ 13 = 0x213 − 7x− 2 = 0x2

+ 2a + b = 0x4 x2− 23
−−

√
− −−−−−

√a+ b

−1+13

f(x) = a + bx+ cx2

ab < 0ac > 0
bc < 0abc > 0
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صفحه 3

83. بنیان شیمیایی کدام کانه هاي زیر به ترتیب فسفات و سولفید است؟
4) مگنتیت – گالن3) آپاتیت – کالکوپیریت2) هماتیت – بوکسیت1) بوکسیت – گالن

 
84.  .................. کانۀ آزاد و .................. کانۀ استخراجی است.

 
1) مس ـ آهن

 
2) طال ـ نقره

 
3) سرب ـ طال

 
4) کوارتز ـ مگنتیت

 
85. بیتومین زغال سنگی است که  .................. 

 
1)  و  بسیار زیادي دارد.

 
2) نارس می باشد و پوك و متخلخل است.

 
3) از لیگنیت متراکم تر است و با توجه به شرایط منطقه ممکن است به آنتراسیت تبدیل شود.

4) از آن در کشور ایرلند به عنوان یک مادة سوختی استفاده می شود.
86. نمونه هاي تهیه شده از حفاري زمین براي .................. به آزمایشگاه حمل و در آنجا توسط میکروسکوپ و یا دستگاه هاي تجزیۀ

 
شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرد.

1) تعیین عیار فلز یا کیفیت مادة معدنی و شناسایی کانی ها

 
2) ذخیرة معدن و عیار میانگین مادة معدنی مفید

3) بررسی خواص فیزیکی کانسنگ ها و ذخیرة معدن

 
4) شناسایی کانی ها و ذخیرة معدن و راه استخراج

 
87. کدام مورد از خواص گوهرها نیست؟

4) چگالی3) درخشش2) رنگ1) سختی

 
88. کانی نیمه قیمتی که در بسیاري از نقاط ایران یافت می شود، با ترکیب  .................. نام دارد.

4) فیروزه3) زبرجد2) کوارتز1) عقیق

 
89. آب هاي ساکن و گرم مناطق مردابی براي تشکیل زغال  سنگ بسیار مناسب اند چون ..................

2) کمبود شدید هوا دارند.1) رسوب گذاري شدید دارند.
4) کربن دي اکسید فراوان دارند.3) تجزیه کنندگان فراوان دارند.

 
90. یافتن ویژگی هاي خاص قرارگیري یک کانسنگ درونی به کمک کدام روش زیر نتایج بهتري خواهد داشت؟

 
2) تصاویر ماهواره اي1) علم ژئوفیزیک

 
3) نمونه برداري از عمق

 
4) نمونه برداري سطحی

91. شکل مقابل، گیرندههاي موجود در کدام یک از اندام حسی را نشان میدهد؟
2) چشم1) گوش

4) بینی3) زبان

92. محل پردازش اطالعات بینایی کدام است؟
4)  لوب آهیانه3) لوب پسسري2) لوب گیجگاهی1) لوب پیشانی

93. در شکل مقابل که یک واحد بینایی مستقل را در مگس سرکه نشان میدهد، به جاي عالمت سوال گزینۀ مناسب کدام است؟
1) سلولهاي گیرندة نور

2) سلولهاي رنگی
3) سلولهاي مشیمیه

4) عصب بینایی

CO2CH4

SiO2
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صفحه 4

94. خط جانبی در ماهیها ..................
1) حاوي گیرندههاي مکانیکی است که نسبت به دماي آب بسیار حساس هستند.
2) تنها قادر به تشخیص امواج حاصل از حرکت اجسام غیر زنده، درون آب است.

3) ساختارهاي متعددي دارد که هر کدام داراي سلولهاي تاژکدار مخصوصی است.
4) کانالی در زیر پوست جانور است که سوراخهاي متعددي به محیط بیرون دارد.

 
95. چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
«در یک انسان ایستاده، .................. نسبت به .................. در سطح باالتري قرار دارد.»

 
الف) استخوان رکابی - چکشی           ب) مجاري نیم دایره - پردهي صماخ

 
ج) مغز میانی - تاالموس           د) غده ي فوق کلیه - پانکراس

 (1 (2 (3 (4

 
96. کدام یک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

1) هر جوانۀ چشایی، سلول هاي عصبی تشکیل شده است.
2) سلول هاي گیرندة مکانیکی در خط جانبی ماهی از مژك هایی با اندازة نا برابر تشکیل شده اند.

3) عدسی به طور مستقیم به ماهیچۀ مژکی متصل شده است.
4) در خارجی ترین الیۀ چشم انسان، بخش رنگین وجود دارد.

97. در انسان، استخوانی که در گوارش مکانیکی مواد غذایی نقش دارد:
1) داراي هر دو بافت استخوانی است.

 
2) در شنیدن دقیق نیز نقش دارد.

3) داراي انتهاي برآمده اي است که از بافت اسفنجی پر شده است.
4) در مجراي مرکزي خود داراي مغز استخوان نرم است.

98. با حذف یا برداشتن .................. ممکن نیست ..................
1) استخوان هاي گوش میانی - شنیدن انجام شود.
2) معده - مغز زرد استخوان به قرمز تبدیل شود.

3) جاذبۀ زمین - تراکم استخوانی کاهش یابد.

 
4) مایع مفاصل - حرکات استخوان ها نسبت به هم بیشتر شود.

 
99. یاخته هاي مژك دار بخش حلزونی گوش  .................. بخش دهلیزي آن  .................. 

2) همانند – توانایی ایجاد پتانسیل عمل را دارند.1) همانند – از نوع یاختۀ پیوندي می باشند.
4) برخالف – باعث لرزش مادة ژالتینی می شوند.3) برخالف – با مادة ژالتینی در تماس هستند.

 
100. کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ «در بخش حلزونی گوش انسان، .................. »

1) مژك هاي یاخته هاي مژك دار با پوشش ژالتینی در تماس اند.

 
2) یاخته هاي مژك  دار، نوعی گیرندة مکانیکی هستند.

3) با لرزش مایع درون آن، یاخته هاي مژك دار خم می شوند.
4) تحریک یاخته هاي مژك دار به دنبال باز شدن کانال هاي یونی غشاي آن ها صورت می گیرد.

 
101. در رابطه با اعمال استخوان ها در بدن انسان نمی توان گفت هر .................. . 

 
1) استخوانی که در حرکت بدن به کمک ماهیچه ها نقش دارد، در ذخیرة مواد معدنی نیز مژثر است.

 
2) استخوان داراي قابلیت ذخیرة کلسیم، در حفاظت از اندام هاي درونی بدن نقش دارد.

 
3) استخوانی که در پوکی استخوان دچار آسیب می شود، در ساختار خود بافت اسفنجی دارد.

 
4) دو استخوان زند زیرین و زند زبرین، در حرکت دادن مفصل مچ دست شرکت دارند.

2341
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صفحه 5

 
102. گیرنده هاي شنوایی  .................. گیرنده هاي تعادلی در گوش .................. 

 
1) برخالف- محرك صوتی را مستقیما به پیام عصبی تبدیل می کنند.

2) همانند- با حرکت مایع درون گوش داخلی، ماده ژالتینی به یک طرف خم می شود،  و در نتیجه مژك هاي یاخته هاي گیرنده تحریک
می شوند.

 
3) همانند- مژك هاي یاخته هاي گیرنده درون ماده اي ژالتینی قرار دارند.

 
4) برخالف- اطالعات دریافتی خود را به برجستگی چهارگانه نیز می فرستد.

 
103. کدام جمله درست است؟

 
1) دو طرف پرده اي که استخوان چکشی به آن چسبیده است،  هوا وجود دارد.

 
2) شیپور استاش فشار هواي گوش بیرونی را با فشار هواي گوش میانی یکسان می کند.

3) امواج صوتی با عبور از مجراي شنوایی و گذر از پردة صماخ باعث لرزش استخوان چکشی می شوند.

 
4) سه مجراي نیم دایره در بخش دهلیزي، تنها بخشی از گوش است که مایع دارد.

 
104. در بدن انسان .................. نوع استخوان و .................. نوع بافت استخوانی داریم.

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

 
105. کدام گزینه نمی تواند از ویژگی هاي جانوري باشد که غذاي توبره واش است؟

1) وجود گیرنده هاي شیمیایی تشخیص مزه در موهاي حسی روي پا

 
2) داراي لنف در مویرگ ها و گیرندة پرتوهاي فروسرخ

 
3) داراي چشم مرکب با تعداد زیادي واحد مستقل بینایی

 
4) وجود پردة صماخ در پاهاي جلویی براي دریافت صدا

106. کدام گزینه در ارتباط با حواس ویژة انسان به درستی بیان نشده است؟
1) منفذ هر جوانه چشایی در نقطۀ مقابل محل خروج رشته هاي عصبی از جوانه قرار دارد.

2) آکسون هاي گیرنده هاي بویایی پس از خروج از بینی به لوب بویایی می روند.
3) با ارتعاش استخوان رکابی، پیام عصبی به گوش درونی منتقل می شود.

4) حساسیت گیرنده هاي استوانه اي از گیرنده هاي مخروطی، نسبت به نور بیشتر است.

 
107. کدام عبارت دربارة بویایی انسان درست است؟ 

 
1) گیرندة بویایی بخشی از دستگاه عصبی محیطی محسوب می شود. 

 
2) اتصال مولکول هاي بودار به پیاز بویایی، پیام عصبی تولید می کند. 

 
3) در پیاز بویایی ناقل عصبی آزاد نمی شود. 

 
4) گیرنده هاي بویایی، دندریت هاي تاژك دار دارند. 

 
108. کدام عبارت در مورد گوش انسان درست است؟ 

 
1) استخوان گیجگاهی نقشی در حفاظت از گوش بیرونی ندارد. 

 
2) استخوان سندانی در گوش میانی با دستۀ استخوان چکشی مفصل شده است. 

 
3) در مجراي شنوایی، یاخته هاي مژك دار همراه با غدد ترشحی قرار دارند. 

 
4) تغییر وضعیت مژك هاي گیرندة شنوایی، موجب ایجاد پتانسیل عمل در آن می شود. 

 
109. چند مورد از موارد زیر، در مغز قرار دارند؟

 
الف- جسم یاخته اي نورون حسی بویایی

 
ب-محل سیناپس بین نورون هاي حسی بویایی با نورون بعدي 

 
ج-پیاز بویایی

4) هیچ کدام از موارد در مغز نمی باشد3) سه مورد2) دو مورد1) یک مورد
.

33424334
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صفحه 6

 
110. کدام عبارت دربارة گیرنده هاي حسی در بدن انسان صحیح است؟

1) هر گیرندة حس پیکري وقتی مدتی در معرض محرك ثابت قرار گیرد، پیام عصبی کمتري ایجاد می کند.

 
2) هر گیرندة حس ویژه در انسان، در سر قرار دارد.

3) هر گیرندة پوست که تعداد آن ها در بخش هاي مختلف بدن متفاوت است، سازش پذیر نمی باشد.

 
4) هر گیرندة مکانیکی مربوط به حواس پیکري، نوعی گیرندة تماسی است.

 
111. در شکل روبه رو، میدان الکتریکی حاصل از دو بار الکتریکی نقطه اي، در نقطه  چند نیوتون بر کولن است؟ 

 
 ( ) 

 (1

 (2

 (3

 (4
، در مرکز آن 112. در شکل زیر، اندازه و جهت برایند میدان هاي الکتریکی حاصل از بارهاي نقطه اي واقع بر محیط دایره اي به شعاع 

کدام است؟ ( ثابت کولن است.) 

 (1 (2

 (3 (4

113. بارهاي الکتریکی نقطه اي  و  روي محور  به ترتیب در مکان هاي  و  قرار دارند. بار نقطه 
اي چند میکروکولن را باید در مکان  قرار داد تا میدان الکتریکی در مبدأ محور  برابر صفر شود؟

 (1 (2 (3 (4

114. در شکل زیر، برآیند میدان هاي الکتریکی حاصل از دو بار الکتریکی نقطه اي   و   در نقطه ي   برابر با   است. اگر بار 

  را حذف کنیم، میدان الکتریکی در نقطه ي   برابر با   می شود. حاصل   کدام است؟ 

 (1 (2
 (3 (4

115. در شکل زیر میدان برآیند در نقطه ي  وسط خط واصل دو بار برابر با  است. اگر بار  خنثی شود، میدان در نقطه ي  در
خالف جهت میدان قبلی می شود. در این صورت کدام گزینه زیر الزامًا صحیح است؟ 

 (1

 (2

 (3
 (4

116. انرژي خازنی که بار صفحات آن  است برابر  است ظرفیت آن چند میکروفاراد است؟
 (1 (2 (3 (4
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صفحه 7

، از نقطه ي  ، طی یک مسیر نیم دایره اي به شعاع  117. مطابق شکل زیر، در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی 
 به نقطه ي  می رویم. اندازه ي تغییرات پتانسیل الکتریکی بین این دو نقطه چند ولت است؟ 

2) 1) صفر

 (3 (4

118. اگر  قطره ي کروي رساناي باردار با بارها و شعاع هاي یکسان با هم تشکیل یک قطره ي کروي بزرگ تر بدهند، چگالی سطحی
بار الکتریکی قطره ي بزرگ تر، چند برابر قطره ي کوچک تر است؟

 (1 (2 (3 (4

119. اختالف پتانسیل  را بین دو الکترود به فاصله ي  از یکدیگر برقرار می کنیم و میدان یکنواختی ایجاد می شود.
الکترونی از حال سکون از کنار صفحه ي منفی به سمت صفحه ي مثبت شروع به حرکت می کند. انرژي جنبشی الکترون هنگام رسیدن به

 
صفحه ي مثبت چند الکترون ولت است؟ (از تغییر انرژي پتانسیل گرانشی صرف نظر می شود.) 

 (1 (2 (3 (4
120. در شکل زیر، شعاع داخلی پوسته کروي رسانا برابر با  ، شعاع خارجی آن برابر با   و بار الکتریکی نقطه اي 

  در مرکز این کره ثابت شده است. اندازه چگالی سطحی بار الکتریکی سطح خارجی کره، چند برابر اندازه چگالی سطحی
بار الکتریکی سطح داخلی آن است؟

 (1 (2

 (3 (4

121. در شکل زیر، ذره ي باردار  روي مسیر نشان داده شده در میدان الکتریکی یکواخت   از  تا  جابه جا می شود. انرژي
پتانسیل الکتریکی آن در این جابه جایی چگونه تغییر کرده است؟

1) اگر بار مثبت باشد انرژي پتانسیل آن افزایش یافته است.
2) اگر بار منفی باشد انرژي پتانسیل آن افزایش یافته است.

3) تغییر نکرده است.
4) چون مسیر  منحنی است نمی توان تعیین نمود.

122. در شکل مقابل میدان الکتریکی یکنواخت است و  و  می باشد. تغییر انرژي پتانسیل الکتریکی بار 
 حین جابه جایی از نقطه ي  تا نقطه ي  چند میکروژول است؟ (راستاي  موازي با خطوط میدان الکتریکی است.)

 (1 (2
 (3 (4

123. در شکل زیر، اگر اندازة برایند میدان هاي الکتریکی ناشی از دو بار الکتریکی نقطه اي  و  در نقطۀ 

 
برابر با  باشد، بزرگی برایند میدان هاي الکتریکی حاصل از این دو بار در نقطۀ  برابر چند  خواهد بود؟ 

 (1 (2

 (3 (4

5 × 103 N

C
10cm

AB(π = 3)

3 × 103

1٫5 × 103103

8

1
2

28
1
8

40V10mm

4046٫4 × 10−186٫4 × 10−19

4cm6cm
q = +6μC

2
3

1

4
9

4
3

qE
→

AD

CD

= 10VVA= −5VVC

q = −25μCABAB

125500
37537٫5

= +6qq1= −3qq2N

EME(q > 0)

2
9

19
7

17
1
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صفحه 8

،  و  روي یک خط ثابت شده اند. برآیند میدان هاي الکتریکی حاصل 124. مطابق شکل زیر، سه بار الکتریکی نقطه اي مشابه 

 
از این بارها در کدام نقطه (یا نقطه ها) می تواند صفر باشد؟

 (1
 (2
 (3

4)  و 
،  است. اگر بخواهیم بار  را که در نقطۀ  ساکن است، به نقطۀ  ،  و پتانسیل نقطۀ  125. پتانسیل نقطۀ 

ببریم و در آنجا متوقف کنیم، باید چند میکروژول کار انجام دهیم؟
 (1 (2 (3 (4

، اندازة 126. در شکل زیر، اندازة میدان الکتریکی برآیند حاصل از بارهاي  و  در نقطۀ  برابر با  می باشد. با حذف بار 

 
میدان الکتریکی در همان نقطه برابر با  می شود. کدام گزاره دربارة بارهاي  و  الزامًا درست است؟

1) دو بار  و  ناهم نام هستند و  است.

2) دو بار  و  ناهم نام هستند و  است.
3) نوع بارها را نمی توان تشخیص داد اما  است.

4) در مورد نوع بار و اندازة آن ها نمی توان قضاوت کرد.
127. یک کرة فلزي بدون بار را بین دو صفحۀ باردار مطابق شکل زیر قرار می دهیم. بار الکتریکی که در سطح کره القا می شود، مطابق

کدام گزینه است؟

 

+

+

+  (1

 

+

+

+  (2

 
 (3

 (4

128. ذره اي با بار منفی که در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی  قرار دارد را در راستاي خطوط میدان به اندازة 
جابه جا می کنیم. اگر طی این جابه جایی انرژي پتانسیل این ذره زیاد شود، تغییر پتانسیل الکتریکی  در این جابه جایی چند ولت

است؟
 (1 (2 (3 (4

، 129. دو بار الکتریکی  و  به ترتیب در نقطه هاي  و  واقع بر روي محور  ثابت شده اند. اگر 
) و میدان نیروي  را در جهت مثبت محور  به بار  وارد کند، میدان الکتریکی حاصل از بار  در نقطۀ  (یعنی 

) برحسب یکاهاي  کدام است؟ الکتریکی حاصل از بار  در نقطۀ  (یعنی 

 (1 (2

 (3 (4

q1q2q3

A

B

C

CD

A−10VB+30V2μCAB

40−4080−80

qQO200 N

C
q

50 N

C
qQ

qQ|q| > |Q|

qQ|Q| > |q|

|q| > |Q|

50 N

C
20 cm

(ΔV )

+10+1000−10−1000
= 10μCq1= −20μCq2ABxq1

0٫2Nxq2q1BE⃗ 1
q2AE⃗ 2SI

= − i , = 2 ×E⃗ 2 104
E⃗ 1 104

i ⃗ = −2 × i , = −E⃗ 2 104
E1 104

i ⃗ 

= − , = −2 ×E⃗ 2 104
i ⃗  E⃗ 1 104

i ⃗ = 2 × , =E⃗ 2 104
i ⃗  E⃗ 1 104

i ⃗ 
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130. در شکل زیر، مسیر حرکت یک پروتون که درون یک میدان الکتریکی یکنواخت پرتاب شده، رسم شده است. کدام گزینه
جهت میدان الکتریکی را به درستی نشان می دهد؟ 

 (1
 (2
 (3
 (4

131. از واکنش  گرم منیزیم ناخالص با مقدار اضافی سولفوریک اسید،  لیتر گاز در شرایط متعارفی حاصل شده است. درصد

 
خلوص منیزیم مصرف شده چقدر بوده است؟ 

 (1 (2 (3 (4
132.  گرم مس با درصد خلوص 80 % را با نیتریک اسیدي سرد و رقیق اضافه می کنیم. چند میلی لیتر  در شرایط 

 
تولید می شود؟ 

 (1 (2 (3 (4

 
133. همه ي عبارت هاي زیر درست اند به جز ........

1) اغلب عنصرها در طبیعت به شکل ترکیب نیز یافت می شوند
2) اکسیژن، گوگرد و نیتروژن در طبیعت به صورت آزاد نیز یافت می شوند.

3) طال یکی از انواع فلزهایی است که به شکل کلوخه ها یا رگه هاي زرد در البه الي خاك یافت می شود.
4) یکی از حوزه هاي پرکاربرد و اقتصادي علم شیمی، یافتن راه هاي گوناگون و مناسب براي استخراج و تولید عنصرها از طبیعت است.

 
134. کدام موارد از عبارت هاي زیر درست اند؟

 
الف) هر چه تمایل فلزي براي تبدیل شدن به کاتیون بیش تر باشد، واکنش پذیري بیش تري دارد.

 
ب) به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود. واکنش پذیري فراورده ها از واکنش دهنده ها کم تر است.

 
پ) در واکنش سدیم اکسید با کربن، یکی از محصوالت، گازي شکل است.

 
ت) در واکنش ترمیت، فلز فعال تر در سمت راست واکنش به حالت آزاد وجود دارد.

4) الف – ت3) پ – ت2) ب – پ1) الف – ب

 
135. کدام عبارت زیر درست است؟

1) در بسیاري از واکنش هاي شیمیایی، مقدار فرآوردة مورد انتظار از آنچه در عمل تولید می شود، کمتر است.
2) شیمی دان ها براي محاسبۀ مقدار واقعی فرآوردة تولید شده، از مفهومی به نام درصد خلوص استفاده می کنند.

3) درصد خلوص کمیتی است که توسط آن می توان کارایی یک واکنش شیمیایی را نشان داد.
4) تغییر در میزان بازده درصدي واکنش، بر مقدار تولید فرآورده تأثیر می گذارد.

136. از واکنش سیلیسیم دي اکسید با زغال کک در دماهاي باال، می توان سیلیسیم خالص به دست آورد. اگر در این واکنش که بازدهی

 
آن  درصد است،  مول از فرآورده ها به دست آید، چند گرم سیلیسیم دي اکسید الزم است؟

 (1 (2 (3 (4

 
137. چه تعداد از عبارت هاي زیر، جاي خالی را به درستی تکمیل می کنند؟

 
«بازده درصدي واکنش هاي شیمیایی در عمل از صد کمتر است زیرا ممکن است ........»

الف) به طور کامل انجام نشود.           ب) همزمان با آن واکنش هاي ناخواستۀ دیگري انجام شود.                پ) واکنش دهنده ها،

 
ناخالصی داشته باشند.

4) صفر3) 2) 1) 

↓

↑

←

→

2٫52٫24
(Mg = 24g ⋅mo )l−1

2٫4%96%86%86٫5%

0٫4NO(g)STP

3Cu(s) + 8HN (aq) → 3Cu (aq) + 2NO(g) + 4 O(l)O3 (N )O3 2 H2
(Cu = 63٫55g/mol)

75٫1964٫138057٫91

751٫2
(Si = 28 , O = 16g ⋅mo )l−1

Si (s) + 2C(c) Si(l) + 2CO(g)O2 − →−−−−−
C3000∘

24321896

123
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138. در فرایند تجزیۀ  گرم آمونیوم دي کرومات، مقدار گاز نیتروژن تولید شده  مول است. در صورت خالص بودن
مادة اولیه، بازدة این فرایند چند درصد است؟ (جرم مولی آمونیوم دي کرومات برابر  گرم بر مول است.) 

 (1 (2 (3 (4

) اکسید با گاز کربن مونوکسید (طبق معادلۀ زیر)   لیتر گاز  تولید شده است. اگر بازده 139. از واکنش مقداري آهن (
درصدي واکنش  درصد باشد، مقدار مول کربن مونوکسید اولیه کدام است؟ (واکنش در شرایطی انجام شده است که حجم یک مول

 
گاز  لیتر است.)

 (1 (2 (3 (4
، حجم 140. مقدار سدیم هیدروژن کربنات طبق معادلۀ زیر تجزیه شده است. پس از تغییر شرایط واکنش به حالت 

 
گازهاي تولید شده  لیتر می شود. بازده واکنش به تقریب کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

 
141. در شرایط یکسان، کدام دسته از فلزهاي داده شده در گزینه هاي زیر سریع تر از همه در هواي مرطوب واکنش می دهند؟

 (1 (2
 (3 (4

 
142. با توجه به واکنش ترمیت چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟ 

 
الف) از آلومینیم مذاب تولید شده براي جوش دادن خطوط راه آهن استفاده می شود.

 
ب) مجموع ضرایب استوکیومتري گونه ها در واکنش موازنه شده، برابر  است.

 
پ) اگر در این واکنش  گرم آهن با خلوص  تولید شود، باید  گرم فلز  خالص مصرف شده باشد.

 
ت) واکنش پذیري آهن از آلومینیم بیش تر است.

 (1 (2 (3 (4

 
143. کدام مطالب زیر در مورد واکنش مقابل درست است؟       

1)  این واکنش انجام نمی شود زیرا مس فعال تر از آهن است.
2) این واکنش انجام نمی شود زیرا آهن فعال تر از مس است.

3) فرآورده هاي واکنش انجام شده فلز مس و محلول آهن   سولفات هستند.
4) با انجام واکنش محلول آبی رنگ به محلول سبز رنگ تبدیل می شود.

 
144. استخراج چه تعداد از عنصرهاي زیر در اثر واکنش اکسید آنها با کربن امکان پذیر است؟ 

 
سدیم – آهن – سیلیسیم – مس

 (1 (2 (3 (4
145.  میلی لیتر محلول   موالر روي کلرید با فلز آلومینیوم به طور کامل واکنش می دهد. اگر محلول حاصل در واکنش با

مقدار کافی نقره نیترات   گرم رسوب تشکیل دهد و بازده واکنش اول  بازده واکنش دوم باشد بازده درصدي واکنش اول

 
کدام است؟  

 (1 (2 (3 (4

 
146. چه تعداد از مطالب زیر درست است؟

الف) در استخراج  کیلوگرم آهن از سنگ معدن در مجموع  کیلوگرم از سنگ معدن، آهن و منابع معدنی دیگر استفاده

 
می شود.

 
ب) در استخراج فلزها تنها درصد کمی از سنگ معدن به فلز تبدیل می شود.

 
پ) فرآوردة واکنش آهن   اکسید با اکسیژن به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می رود.

 
ت) از واکنش آهن با هیدروکلریک اسید نمک محلول آهن   کلرید و گاز هیدروژن به دست می آید.

 (1 (2 (3 (4

50٫40٫075
252

C (s) → C + (g) + 4 O(g)(N )H4 2 r2O7 r2O3 N2 H2 752537٫5
50

III1٫4CO2
70

20
F (s) + 3CO(g) → 2Fe(s) + 3C (g)e2O3 O2

0٫090٫10٫030٫3
25٫2STP

2٫24(H = 1,C = 12,O = 16,Na = 23g ⋅mo )l−1

2NaHC (s) → N C (s) +C (g) + O(g)O3 a2 O3 O2 H2
66٫6616٫6633٫338٫33

Al−Na−ZnCa−Mn−Na

K −Mg−NaCu−Zn−Al

(Fe = 56 , Al = 27 : g ⋅mo )l−1

6
5650%13٫5Al

4321
Fe(s) +CuS (aq) →O4

(III)

1234
1000٫4

2٫29680%

(Ag = 108 , Cl = 35٫5g ⋅mo )l−1

40508064

100300

(II)

(III)

1234
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147. در واکنش زیر، اگر   اسید   موالر با مقدار کافی فلز روي واکنش دهد و  میلی لیتر گاز در شرایط 

 
حاصل شود، بازده واکنش کدام است؟

  
 (1 (2 (3 (4

 
148. کدام گزینه نادرست است؟

1) در هر دورة جدول دوره اي، کم ترین واکنش پذیري مربوط به گروه  است.
2) واکنش پذیري فلزات در دورة دوم جدول دوره اي از چپ به راست کاهش می یابد.

3) عنصرهاي گروه  در هر دوره، پایدارترین عنصر آن دوره هستند.
4) از گروه  تا  در دورة دوم جدول دوره اي پایداري عناصر کاهش می یابد.

149. به منظور استخراج آهن از سنگ معدن آن، دو واکنش زیر هر کدام با بازده  انجام می شود. به منظور تولید  کیلوگرم

 
( آهن به تقریب به چند گرم متان با خلوص  نیاز است؟    (

                                 

 (1 (2 (3 (4
150. طبق واکنش موازنه نشدة تجزیۀ آمونیوم دي کرومات، یک مول واکنش دهنده تا چند درصد تجزیه می شود که جرم آمونیوم دي

 
کرومات باقی مانده با فراوردة جامد برابر گردد؟ 

 
( )

   (1  (2  (3  (4

100mL0٫2168STP

2HCl(aq) +Zn(s) → ZnC (aq) + (g)l2 H2
6537٫57532٫5

14

18
1417

%90 672
 80% C = 12 ،H = 1 ،Fe = 56 : g ⋅mol−1

 C (g) + O(g) → CO(g) + 3 (g)H4 H2 H2 F (s) + 3CO(g) → 2Fe(s) + 3C (g)e2O3 O2
 3٫6 × 105 4٫4 × 105 4 × 105 2٫9 × 105

N = 14 ،Cr = 52 ،O = 16 ،H = 1 : g ⋅mol−1

(N C (s) → C (s) + (g) + O(g)H4)2 r2O7 r2O3 N2 H2
62385545
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