
وقت : 60   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ادبیات فارسی 2:2.زبان فارسی 3:3.زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاھی:4.عربی جامع:5.دین و زندگی 2:6.دین و زندگی پیش

دانشگاھی:7.انگلیسی 3:8.انگلیسی پیش دانشگاھی

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1. در شعر «که بار اّول می آیی / ذوالفقار را باز می کنی / و ظلم را می بندي» معنی دقیق تر «و ذوالفقار را باز می کنی» در کدام گزینه
آمده است؟

2) شمشیر علیه دشمن برمی داري.1) با شمشیر به نبرد بر می خیزي.
4) به شمشیر جّدت روي می آوري.3) با شمشیر به میدان جنگ می آیی.

2. با توّجه به مصراع : «قاصد روزان ابري، داروگ! کی می رسد باران؟»  کدام بیان نادرست است؟
2) باران نماد رحمت است .1) داروگ حامل پیام شادي است .

4) قاصد در نقش منادایی به کار رفته است .3) منظور از روزهاي ابري، دوران سیاه ستم است .
3.  این تعریف  «شعري که آهنگ دارد ، اما وزن ندارد» مربوط به کدام گزینه است ؟                       ( پانزدهمین المپیاد ادبی )  .

4) چهار پاره3) شعر نیمایی2) شعر سپید1) موج نو
4. در کدام بیت مفهوم کلی و نمادین موجود در ابیات زیر ، تکرار شده است ؟                           ( سنجش دي – 86 ) 

 
-«به کجا چنین شتابان ؟»  گون از نسیم پرسید : 

-«دل من گرفته ز این جا ، هوس سفر نداري ، ز غبار این بیابان ؟ » 
-«همه آرزویم اما ، چه کنم که بسته پایم . . .»

 
1)  نتوانم ازین دیار برگشت  من ساکن خاك پاك عشقم     

2)   که در این چمن پاي در گل نشیند عجب نیست از گل که خندد به سروي

 
3)  من نیز دل به باد دهم هر چه بادا باددوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد   

4)  که گر با تو رود شرمش از آن ساق آید سرو از آن پاي گرفتست به یک جاي مقیم
5. کدام گزینه با مفهوم کلّی رباعی زیر قرابت دارد؟ 

 هم بدان چشم کهتري منگر کهتري را که مهتري یابد

 
 در بزرگیش سرسري منگر ُخرد شاخی که شد درخت بزرگ  

1)  گر بهتري به مال، به گوهر برابري در کم ز خویشتن به حقارت نگه مکن 

 
2)  هر ناقصی تمام عیار است پیش ما در هیچ ذره اي به حقارت ندیده ایم 

3)  مور هر چند به چشم تو حقارت دارد کم ترین پایه اش از دست سلیمان باشد
4)  هرگز به چشم خردي و پستی نگه مکن در قطره اي که گوهر شهوار می شود

6. در عبارت  «کسی را به نقصان منصوب مگردان، در هیچ وقت سستی و تأنّی مکن. از امر افضل به سبب سروري زایل، اعراض مکن. از
مصائب، شکستگی و خاري به خود راه مده، با هیچ کس سفاهت مکن. به بطالت شادمان مباش. همیشه بر مالزمت سیرت عدل و

استقامت و التزام خیرات مواظبت کن.» چند غلط امالیی وجود دارد؟
4) پنج3) چهار2) سه1) دو

7. در کدام گزینه گروه کلمات از «حرف و اسم» درست شده است؟
4) مبتال، عواید، عمًال3) لهذا، من باب، بالتشبیه2) ندرتًا، تألیف، مقابله1) الغرض، عمًال، البته

 
8.  در کدام گزینه براي ساختمان مطرح شده، مثال نادرست آمده است؟
1) صفت + بن مضارع  صفت: زودگذر / دیریاب / زودرس / نوآموز

2) اسم + بن مضارع  صفت: وطن خواه / هیجان انگیز / بیابان گرد / راهنما
3) صفت + اسم  صفت: رادمرد / باالبلند / زیردست / سفیدپوست

4) صفت / قید + بن مضارع  اسم: باالپوش / زیرگذر / زودپز / باالبر
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صفحه 2

 
9. کدام گزینه صحیح نیست؟

1) آثاري چون «احصاء العلوم» و «الفهرست» نوعی دایرةالمعارف چنددانشی هستند.
2) «دانش نامۀ ایران و اسالم» شامل اطالعات فشرده اي در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران و جامعۀ اسالمی از کهن ترین ایّام تا عصر

مشروطه است.
3) «معجم األدبا» و «چشمۀ روشن» نمونه هایی از سرگذشت نامه هستند.

4) «فهرست کتاب هاي چاپی فارسی» تألیف خان بابا مشار و «فهرست مقاالت فارسی» به کوشش ایرج افشار است.

 
10. صفت مشتق کدام است؟

4) هنرمند3) هنرجو2) هنردوست1) هنرپیشه
11. در عبارت ( شیخ ما را چشم بر وي افتاد پس شیخ با کسی خلقی بکرد) جمله ي دوم یعنی:آنگاه شیخ با او  ..................

4) رفتار خوبی نشان داد.3) به عادت همیشگی گفت.2) محبت و مهربانی کرد.1) شوخی و مزاح کرد.

 
12. مفهوم این بیت در کدام گزینه آمده است؟

 
  که آینده خوابی است چون پارها»  «به اندوه آینده خود را مباز  

2) به هیچ چیز دنیا دل مبند.1) جهان فانی است.
4) گذشته و آیندة جهان خواستنی نیست.3) امیدي به آینده نداشته باش.

 
13. ابیات زیر در چه قالبی سروده شده است و سراینده ي آن کیست ؟

 
«بیا اي دل از این جا پر بگیریم

 
بیا گم کردة دیرین خود را

 
 
ره کاشانۀ دیگر بگیریم

 
سراغ از اللۀ پر پر بگیریم»

2) رباعی – خیّام نیشابوري1) رباعی – حسن حسینی
4) دو بیتی – قیصر امین  پور3) دوبیتی – اقبال الهوري

14. مؤلّف «اسرارالتوحید فی مقامات الّشیخ ابو سعید» کیست؟
4) محمد بن منّور3) عبدالّرحمن جامی2) عّطار نیشابوري1) ابوسعید ابوالخیر

15. محتواي کدام نوشته ها با دیگر موارد متفاوت است؟
4) الحیاة- فرار از مدرسه3) روزها – از پاریز تا پاریس2) بدایع الوقایع – حیات یحیی1) االیّام – دانشگاه هاي من

 
16. مفهوم همۀ رباعی ها به استثناي گزینۀ .................. یکسان است.

 
 ساقی، گل و سبزه بس طربناك شده است

 
1)  دریاب که هفتۀ دگر خاك شده است

 گل خاك شده است و سبزه خاشاك شده است  می نوش و گلی بچین که تا درنگري

 
 هر سبزه که بر کنار جویی ُرسته است

 
گویی ز لب فرشته خویی ُرسته است  (2

 کان سبزه ز خاك الله رویی ُرسته است  پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی

 
 هر ذّره که بر روي زمینی بوده است

 
خورشیدُرخی، زهره جبینی بوده است  (3

 کان هم رخ خوب نازنینی بوده است  گرد از رخ آستین به آزرم فشان

 
 در هر دشتی که الله زاري بوده است

 
آن الله ز خون شهریاري بوده است  (4

 خالی است که بر رخ نگاري بوده است  هر برگ بنفشه کز زمین می روید

 
17. مفهوم بیت زیر با همه ابیات، به جز بیت .................. متناسب است.

 عاشقی شیوة رندان بالکش باشد»  «ناز پرورد تنّعم نبرد راه به دوست
1)  عشق کاري ست که موقوف هدایت باشد   زاهد ار راه به رندي نبرد معذور است
2)  تبارك اهللا از این ره که نیست پایانش   تو خفته اّي و نشد عشق را کرانه پدید
3)  و آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل   تحصیل عشق و رندي آسان نمود اّول

4)  تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم  در ره عشق از آن سوي فنا صد خطر است
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18. در کدام گزینه غلط معنایی وجود دارد؟

1) جوالهه (نّساج) – خلیده (زخم شده) – راغ (بیابان)
2) شمایل (اندام) – سطوت (حمله) – تلبیس (شیطان)

3) رواق (ایوانی که در طبقه ي دوم ساخته شود) – زعارت (تند مزاجی) – شعشعه (پراکنده شدن روشنایی)
4) ژاژ (بوته ي گیاهی به غایت بی مزه)- کسوت (لباس) – قبّه (عمارت گنبدي شکل)

19. کدام گزینه با این عبارت ابوسعد ابوالخیر «آرام گیرید: کسی که مستوجب آتش بود به خاکستر بازو قناعت کنند، بسیار شکر

 
واجب آید» تناسب دارد؟

 
1)  آزاده را همی ز تواضع بود بال با این همه که کبر نکوهیده عادتی است 

2)  به جهنم درون سزاوار است  بی شک آن کسی که بدکار است
3)  علم و تقوي بی نهایت، پس تواضع بر سري  وارثان انبیا اینک چنین باشند کاوست

4)  از هر خسی مذلت و از هر کسی عنا (رنج)  گر من نکوشمی به تواضع نبینمی
20. مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟

1)  تو را از نامه خواندن ننگت آیو  چو فردا نامه خوانان نامه خوانند
2)  بس که صائب خجل از نامۀ اعمال خود است  چشم پوشیده شود روز قیامت محشور

3)  او بهشتی نیست بل خود کافر است  گر بهشتی تشنه باشد روز حشر
4)  سواد زلف بتان نامۀ سیاه من است  به روز حشر که اعمال خویش عرضه دهند

21. َأْدِخْل (اَْصَبَح) علی الجملۀ   (اَلَْعصافیُر تَُغرُِّد)
2) اَْصَبَحْت اَلَْعصافیَر تَُغرُِّد1) اَصَبَح الَْعصافیَر تَُغرُِّد

4) اَْصبَح الَْعصافیُر تَُغرَِّد3) اَْصَبَحْت الَْعصافیُر تَُغرُِّد

22.  عیّن ال  الناسخة :
2) ال تقل ما ال تَعرفھ!1) ال نور في قلب المذنب! 

4)  الناس یحترمون العقالء ال الجھالء! 3)  العالم قائم بالعمل فال تري فیھ السکون! 

23.  عیّن الخطأ في األفعال الناقصة :
2)  المؤمنات صابرات ما دُمن متمسکات بحبل هللا1)  الالئِق لیس من کانت لھ أموال کثیرة 

4)  أصبحا المسلمان متقدّمیَن في اکتساب الدرجات الرفیعة 3)  کان اُولئک الّطالب یُطالعون الصحیفة کّل یوم 

 
24. عیّن الصحیح في «ال» النافیة للجنس: 

2)   قلت لزمیلتي: ال شّک في انتصار الحّق! 1)   ھذا شاعٌر جلیل ال تاجر نشیط!  
4)   أیّھا الغنّي! ال إنفاق األموال إّال في سبیل هللا! 3)   ال یذھب المؤمن إلي مجالس السوء! 

25. انتِخب االعراب لِـ (الغابَُۀ) کانَت الغابَُۀَجمیلًه.
4) نائب فاعل3) فاعل2) خبر افعال ناقصه1) اسم نواسخ

26.   ما ھي األخطاء في الجملة التالیة؟    لیس األعداُء قادروَن علي أن یھزموننا " .
4)  لیس – یھزموننا3)   یھزموننا – األعداء2)  قادرون – األعداء1)  قادرون – یھزموننا

27. ما ھو اعراب الکلمات التي تحتھا خط. 
  إنَّما الدنیا خیال عارض

2) اسم إنَّ و تقدیرا ًمنصوب، خبر و مرفوع1) مبتدا و محًال مرفوع - خبر مفرد و مرفوع
4)  مبتدا تقدیراً مرفوع - صفت و مرفوع3) اسم إّن َو محًال منصوب، صفت و منصوب

28. عیّن «ال»  النافیۀ للجنس:
2) ال أعلم أّن أخی هل نجح فی االمتحان أم ال!1) أال کّل شیء غیر اهللا باطل!

4) ال عجب من أنّک نجحت، ألنّک درسَت جیّداً!3) هو و اُسرته فقراء ال أغنیاء!
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29. عیّن العبارة التی لیست نافیة للجنس :
2) ال شیء أفضل من التقوی1) ال تَْقف ما لیس لک بھ علم

4) ال کلمة تعادل کلمة الحق3) ال علم لنا إال ما علَّمنا ّ�

 
30. عیّن الخطأ فی عالمات اإلعراب:    

2) فی قریتنا فّالحون یحصدون المحاصیل بنشاط.1) أصبح معلّمو صفّنا مجدّین فی تعلیمھم.
4) إّن المسلمین متقدّمون فی العلوم ماداموا ملتزمون باإلسالم!3) علینا أن نساعد المظلومین فی العالم دائماً!

 
31. عیّن الصحیح فی نوع الخبر:  

2) ال جنّة ِلمن الیعمل! (شبھ جملة)1) کان هللا بِما یعملون محیطاً! (جملة فعلیّة)
4) المؤمنون یتعاونون علی البّر و التقوی! (شبھ جملة) 3) إّن تعظیم شعائر هللا من تقوی القلوب! (مفرد)

32. عیّن «ال» غیرعاملة: 
2)  ال خیر فی صداقة إّال إذا کانت فی طریق الحّق!1)  التعتمد علی غیرک حتّی تعتمد علی نفسک!

4)  ال نرید منکم إّال التّمسک باإلستقالل و الحّریّة!3)  ال شّک أنّکم تنفقون أموالکم حتّی تدخلوا الجنّة!

33.  عیّن «ما» فى محّل الرفع:
2)  کان ما فى یدک کتاباً مفیداً للجمیع!1)  إّن ما فى السماوات و األرض یُسبِّح هللا!
4)  المسلمون یتّبعون ما أنزل هللاُ إلیھم!3)  أال تتفّکرون بما خلق هللا فى السماوات!

34.  «ما .................. األعداُء یستطیعون أن یفشلوھم  .................. اُّمةً واحدة!». عیّن الصحیح للفراغ:
4)  کان / مادام3)  کانوا / ماداموا2)  کان / ماداموا1)  کانوا / مادام

35.  عیّن الخطأ حول األفعال الناقصة:
2)  الطالباُت کلّھّن ناجحات مادامت مجتھداٌت.1)  إّن آصدقاءنا کانوا دَؤوبین فی أعمالھم الدراسیة.

4)  المؤمنون أصبحوا ُمنتصرین ألنّھم توّکلوا علی هللا.3)  صار الجوُّ بارداً و ھو لیس مناسباً للخروج من البیت.

 
36. عیّن الّصحیح فی النّواسخ: 

2) لیس المسلمین محرومون عن الطیّبات!  1) لیتک صادقاً فی کالمک!   
4)  أصبحنا متوّکالٍت علی هللا! 3) کأنّک مستعدّاً للحضور فی اإلمتحان!   

37.  عیِّن خبر النواسخ مختلفاً:
1)  کان صاحب الدّار فیھا حیَن دخلھا اللّصوص!

2)  إّن المسلمین متفّرقون ماداموا مبتعدیَن عن اإلسالم!
3)  واصل المؤلّف تألیفاتھ األدبیّة حتّی أصبَح من أشھر الکتّاب!

4)  من ال حسد في نفسھ بالنّسبة إلی النّاس محبوب عندھم!

 
38. عیّن الّصحیح عن «ال» النافیة للجنس:

 
1) عندما تدخل المحکمة ال َمعک شاھد حتّی یُدافع عنک!

 
2) مساَء الیوم ال بینَنا ضیوف ألنّھم عادوا صباحاً باکراً!

 
3) یا بُنیّتی العاقلة، ال ضرر في االستفادة من تجارب اآلخرین القیّمة!

 
4) ال البلیّةَ أعَظُم من الجھل فی حیاةِ اإلنسان!

 
39. عیّن الّصحیح فی اسم النّواسخ و خبرها:

 
1)  ما کان فی بیت صدیقی مصباحاً. 

 
2)  المتکاسلة یصبح نادمة. 

 
3)  األشخاص ناجحون ماداموا مجتھدون. 

 
4)  کانت ھؤالء الّطالبات موفقاٍت. کانت هؤالء الّطالبات موفقاٍت.
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40.   عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة: 

 
 عیّن الّصحیح (في النّواسخ):  

 
1)  ستصبحن في ھذه الدّائرة موّظفاٍت الئقاٍت! 

 
2)  کنت مراسیم حفلة التّکریم تنعقد في مدرستنا! 

 
3)  ألستم مسروروَن رغم االّطالع علی تضحیات المقاتلین! 

 
4)  إنَّ فی أیّام دھرکم نفحاٌت! 

41. امام کاظم (ع) دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم را جایز دانسته اند؟
4) دست و پاها تا مچ3) فقط چهره2) سر و صورت1) چهره و دست تا مچ

42. کدام گروه از محارم سببی به زن می باشند؟
2) پدر شوهر - شوهر دختر - فرزند شوهر1) پدر شوهر - شوهر دختر - برادر شوهر

4) پدربزرگ شوهر - پدرشوهر - عموي شوهر3) پدربرزگ شوهر - شوهر دختر - عموي شوهر
43. هرگاه پیام بنیان گذار جمهوري اسالمی ایران، امام خمینی (ره) را، که در تبیین دقیق مرزهاي دوستی با خدا بیان فرمودند،

 
موردتوجه قراردهیم، با الگوي عملی قراردادن پیام کدام آیه شریفه خلوص عشق موحدین میّسر می گردد؟

1)  قل إن کنتم تحبّون هللا فاتبعونی یحببکم هللا و یغفر لکم ذنوبکم
2)  و من النّاس من یتخذ من دون هللا انداداً یحبّونھم کحّب هللا و الّذین ءامنوا اشدّ حباً �

3)  بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابداً حتّی تؤمنوا با� وحده
4)  ال تجد قوماً یؤمنون با� والیوم األخر یوادّون من حادّ هللا و رسولھ

44. اگر با کالم وحی الهی هم نوا شده و بگوییم:« خواري و لذت ظاهري و موقتی را بر گناه زودگذر ترجیح می دهیم.»، پیام آیه ي
شریفه ي  .................. مؤیّد این معناست و این آیه خطابی است که از زبان  .................. بیان گردیده و ناظر بر  .................. است.

1)  « و لقد راودتھ عن نفسھ فاستعصم و لئن لم یفعل ما آمره لیسجبّن و لیکونا من الّصاغرین» - زلیخا همسر پادشاه مصر- عفاف و
پاکدامنی حضرت یوسف (ع)

2) « قلن حاش هللا ما علمنا علیھ من سوء قالت أمراة العزیز االن ... و انھ لمن الصادقین»  - زلیخا همسر پادشاه مصر- عفاف و پاکدامنی
حضرت یوسف (ع)

3)  «ذلک لیعلم انی لم اخنھ بالغیب و ان هللا ال یھدی کید الخائنین» - زنان مصر به زلیخا- رفع تهمت از حضرت یوسف (ع) و سرزنش
زلیخا

4)  «قالت انّی اعوذ بالّرحمن منک ان کنت تقیا» - زلیخا به زنان- رفع تهمت اززلیخا و سرزنش زنان مصري
45.  .................. و  .................. به ترتیب جزء محارمی براي مردان و زنان هستند که به واسطه ي خویشاوندي نسبی محرم می شوند و 

.................. و  .................. ، به ترتیب جزء محارمی براي زنان و مردان هستند که به سبب ازدواج محرم می شوند.
1) مادربزرگ زن- پسر دختر- پدر شوهر- زن پسر

2) خواهر مادر- نوه هاي پسري دختر- شوهر خواهر- عروس
3) مادربزرگ مادر- برادر مادر- شوهر دختر- مادر همسر

4) نوه ي دختر- پدربزرگ پدر- برادر شوهر- خاله مادر
46. کدام آیه ي شریفه ي بیانگر ثمره ي رعایت دستور قرآن کریم به زنان مسلمان براي پوشاندن اطراف صورت و گریبان است؟

« 1)   «َو قُل ِللمؤِمناٍت یَغُضضن ِمن اَبصاِرِھنَّ و یَحفَظَن فُروَجَھنَّ و ال یُبدیَن زینَتَُھنَّ
2)   «قل ِللُمؤنِیَن یَغُّضوا ِمن اَبصاِرِھم َو یَحفَظوا فُُروَجُھم ذِلَک أزَکی لَُھم»

3)   «ذلک أدنی أن یُعَرفَن فَال یُؤذَیَن و کاَن هللاُ َغفوراً رحیماً»
4)   «.... یواری َسوءاتُِکم َو ریشاً و ِلباُس التّقوی ذِلَک َخیٌر....»

47. کدام عبارت با مفهوم جمله ي «عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد و دوستدار زندگی و بقاء از نیستی و نابودي متنفر است» معنایی

 
واحد را بیان می کنند؟

1) خدا را نافرمانی می کنی و اظهار دوستی با او نمایی؟ به جان خودم این رفتاري شگفت است.
2) خداوندا دوستی تو را دوستی هر که تو را دوست دارد و دوستی هر کاري که مرا به تو نزدیک می کند از تو می خواهم.

3) خدا و رسولش از مشرکین بیزارند و بهتر است مشرکین توبه کنند و خود را از گمراهی نجات دهند.
4) خداوندا تو با آنان که به تو بیشتر عشق می ورزند بیش از دیگران انس می گیري و براي اصالح کارشان از خودشان آماده تري.

■■
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48. کدام گزینه به ترتیب بیانگر جلوه ي عفت و پاکدامنی درحضرت مریم(س) وحضرت یوسف(ع) است؟
1)  «قالت انّی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا»- «قال کذلک قال ربّک ھو علی ھیّن» 

2)  «قالت یالیتنی مّت قبل ھذا»- «و راودتھ الّتی ھو فی بیتھا عن نفسھ و غلقت االبواب» 
3)  «قالت انّی یکون لی غالم ولم یمسسنی بشر»- «حاش � ما علمنا علیھ من سوء» 

4)  «وما ابّری نفسی اّن النفس الّماره بالسّوء»- «یوسف اعرض عن ھذا و استغفری لذنبک» 
49. «پوشاندن اطراف صورت و گریبان در رعایت حجاب زنان» از آیۀ  .................. قابل برداشت است و معلول ترك گناه به نامحرم به

پاس حرمت الهی در بیان پیامبر (ص)، ..................  است.
1)  «یدنین علیھّن من جالبیبھّن» - بخشش گناهان ظاهر و باطن آن فرد

2)  «ال یبدین زینتھّن» - بخشش گناهان ظاهر و باطن آن فرد
3)  «ال یبدین زینتھّن» - دریافت ایمان از سوي خداوند و احساس شیرینی آن در دل

4)  «یدنین علیھّن من جالبیبھّن» - دریافت ایمان از سوي خداوند و احساس شیرینی آن در دل
50. حدود حجاب و ثمرات اجتماعی رعایت آن از سوي زنان، به ترتیب در کدام عبارت شریف بیان شده است؟

َ َخبِیٌر بَِما یَْصنَعُوَن»  ِلَك أَْزَكٰى لَُھْم إِنَّ �َّ » -  «ذَٰ 1)  «َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ

 
َ َخبِیٌر بَِما یَْصنَعُوَن»  ِلَك أَْزَكٰى لَُھْم إِنَّ �َّ 2)  «َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَُھنَّ إِالَّ َما َظَھَر ِمْنَھا» -  «ذَٰ

ِلَك أَْدنَٰى أَْن یُْعَرْفَن فََال یُْؤذَْیَن» » -  «ذَٰ 3)  «َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ
ِلَك أَْدنَٰى أَْن یُْعَرْفَن فََال یُْؤذَْیَن» 4)  «َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَُھنَّ إِالَّ َما َظَھَر ِمْنَھا» -  «ذَٰ

51. به اجرا در آوردن موجودات – نظام و رابطه ي تعیین شده میان موجودات و نقشه ي جهان خلقت مربوط به کدام اند؟
4) قدر ، قضا ، قضا3) قضا ، قدر ، قضا2) قضا ، قدر ، قدر1) قضا ، قضا ، قدر

52. اگر بگوییم: «زندگی ما به شدت تحت تأثیر رفتارهاي ماست.» پیام آیه ي شریفه ي .................. را ترسیم کرده ایم.
1)  «کّال نمدّ ھؤالء و ھؤالء من عطاء ربّک و ما کان عطاء ربّک محظورا»

2)  «و لو اّن اھل القری ءامنوا و اتّقوا لفتحنا علیھم برکاٍت من السماء و االرض...»
3)  «أ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ءامنّا و ھم ال یفتنون»

4)  «و لقد کرّمنا بنی ءادم و حملناھم فی البّر و البحر و رزقناھم من الطیّبات...»
53. «فاصله گرفتن گام به گام گمراهان از انسانیت و نزدیک تر شدن به هالکت ابدي» سنّت .................. نام دارد که پیام آیه ي

شریفه ي.................. حاکی از آن است. 
1) استدراج-   «... ولکن کذّبوا فاخذناھم بما کانوا یکسبون»

2) تأثیر بدي در سرنوشت-   «... ولکن کذّبوا فاخذناھم بما کانوا یکسبون»
3) تأثیر بدي در سرنوشت-   «و الّذین کذبوا بایاتنا سنستدر جھم من حیث ال یعلمون»

4) استدراج-   «و الّذین کذبوا بایاتنا سنستدر جھم من حیث ال یعلمون»
54. تسخیر دریا توسط انسان، معلول شناخت  .................. الهی است و نتیجه ي آن در آیه ي شریفه ي  .................. متجلّی است و در

این صورت انسان باید با اختیار خود .................. باشد.
2) قضا- «لتجری الفلک فیھ بأمره»- با اخالص1) تقدیر- «لتجری الفلک فیھ بأمره» - با اخالص

4) قضا-  «لتبتغوا من فضلھ» - شکرگزار3) تقدیر- «لتبتغوا من فضلھ»- شکرگزار
55. اگر بگوییم «همه ي موجودات براساس تقدیر و اندازه ي دقیق آفریده شده اند» فهم پیام کدام آیه را اعالم کرده ایم؟

 
1) انا کل شیء خلقناء بقدِر 

 
2) خلق هللا الّسماوات واالرض بالحّق اّن فی ذلک الیھ للمومنین 

 
3) قد جاء کم بصائر من ربّکم فمن ابصر فلنفسھ 

 
4) ھو الذی یحیی و یمیت فاذا فضی امرأ فانّما یقول لھ کن فیکون 
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56. زمینه ساز شکوفایی اختیار چیست و اطمینان به این که جهان داراي حافظ و نگهبانی است که اشتباه در کار او راه ندارد، تابع
چیست؟

1) انسان شناسی – قانونمند بودن جهان
2) انسان شناسی – ایمان و اعتماد به خداوند حکیم

3) جهان شناسی – قانونمند بودن جهان
4) جهان شناسی – ایمان و اعتماد به خداوند حکیم

57. «این که وجود اختیار و اراده در انسان به علت ارادة الهی است»، ما را متوجه کدام موضوع می کند و پیام کدام آیه مؤید این مطلب
است؟

 
1) قضاي الهی-  «ھو الّذي یحیي و یمیت فاذا قضي امراً فانما یقول لھ كن فیكون» 

 
2) قضاي الهی-  «انّا كّل شيٍء خلقناه بقدر» 

 
3) قدر الهی -  «انّا كّل شیٍء خلقناه بقدر» 

 
4) قدر الهی-  « هللا الّذي سّخر لكم البحر لتجري الفلك فیھ بأمره و لتبتغوا من فضلھ» 

58. آنان که راه باطل را برمی گزینند و با حق دشمنی می ورزند، خداوند به آن ها مهلت و فرصت زندگی می دهد. در حقیقت، مهلت ها و

 
امکانات، با اختیار و ارادة خودشان به صورت  .................. و این را سنت  .................. می گویند.

 
1) بالي الهی جلوه گر شده و باعث می شود که بار گناهان آن ها هر روز سنگین تر شود – استدراج

 
2) تدریجی آیات خداوند را تکذیب می کنند و این امر موجب گرفتار عذاب شدن شان خواهد شد – استدراج

 
3) تدریجی آیات خداوند را تکذیب می کنند و این امر موجب گرفتار عذاب شدن شان خواهد شد – امالء

 
4) بالي الهی جلوه گر شده و باعث می شود که بار گناهان آن ها هر روز سنگین تر شود – امالء

 
59. براساس آیات قرآن کریم چه کسانی مشمول رحمت واسعۀ الهی خواهند بود؟

 
1)  «َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَھُ َعْشُر أَْمثَاِلَھا» 

 
2)  «َوالَِّذیَن َجاَھدُوا فِینَا لَنَْھِدیَنَُّھْم ُسبُلَنَا» 

 
ُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك»  ُؤَالِء َوَھٰ 3)  «ُكال� نُِمدُّ َھٰ

 
4)  «َولَْو أَنَّ أَْھَل اْلقَُرٰى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْیِھْم بََرَكاٍت» 

60. هر کدام از آیات شریفۀ  «فََمْن اَْبَصَر فَِلنَْفِسِھ َو َمْن َعِمَی فَعَلَْیھا»  و «ِلتَْبتَغوا ِمن فَْضِلِھ َو لَعَلَُّکم تَْشُکرون»  به ترتیب اشاره به کدام

 
مورد می نمایند؟

1) قضاي الهی – قدر الهی
 
4) قضاي الهی – قضاي الهی3) قدر الهی – قدر الهی2) قدر الهی – قضاي الهی 

61. I have never had a good .................. for learning poems.
1) hobby 2) report 3) memory 4) influence

62. The proposal was  .................. by the committee, they didn't like it.
1) put out 2) come across 3) taken after 4) turned down

63. I have  .................. everything I saw in my notebook during my trip to Europe.
1) expected 2) emphasized 3) protected 4) recorded

64. You can .................. your jacket . It is too warm in your room .
1) find out 2) pick up 3) take off 4) turn on

65. She doesn’t go out at night . She is afraid .................. the dark .
1) at 2) from 3) with 4) of

66.  .................. strong people have healthy habits. They manage their emotions, thoughts, and behaviors in
ways that set them up for success in life. 

 1) Silently 2) Briefly 3) Mentally 4) Consciously
67. A good manager is responsible to  .................. his business interests.

 1) look at
 

2) look up 3) look for 4)  look after
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68. Your mind must be tirelessly focused on the smallest  .................. if you want to create something special. 
 1) interest 2) emotion 3) pace 4) detail

69. Dr. Clemens is such a knowledgeable professor that he enjoys the highest possible flexibility and presence
of ..................  .

 1) mind 2) detail 3) ability 4) effect

70. Fortunately, people have become much more .......... the need to exercise more regularly.
 1) superior to

 
2) ashamed of

 
3) conscious of

 
4) nervous about

 71. There are about 18 big earthquakes every year but it is hard to  .................. where or when an earthquake
will occur.

1) protect 2) predict 3) provide 4) prevent

72. My uncle is .................. old man that he is not able to climb the mountain any more.
1) such 2) so 3) such a 4) such an

73. How can she  .................. on such a small salary?
1) survive 2) estimate 3) hire 4) devote

74. If you have difficulty in .................. a particular book , please ask one of the librarians for assistance.
1) locating 2)  destroying 3) forecasting 4) comparing

75. The microscope is perhaps the most widely used scientific .................. .
1) entertainment 2) employment 3) improvement 4) instrument

76. Skiing is .................. exciting sport that all young people love it.
1) so 2) such an 3)  too 4) enough

77. You may .................. some dizziness after taking the medicine. I mean you may feel sleepy.
 1) cure 2) affect

 
3) experience

 
4) produce

 78. When an earthquake occurs, deep internal forces cause movements of the earth’s.
 1) geology 2) planet 3) layer 4) crust

79.  Some foreign names are so difficult that they don't .................. in my mind.
 1) stick 2) attract

 
3) recall

 
4) hold

80. The first year may be a struggle, but if a company can  .................. this difficult period, it may develop into a
successful business.

 1) suffer 2) survive 3) deny 4) compose 
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موضوع 1.ھندسھ تحلیلی و جبر خطی:2.حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضی پایھ:3.ریاضیات گسستھ و جبر و احتمال:4.فیزیک 3:5.فیزیک پیش

دانشگاھی:6.شیمی 3 و آزمایشگاه:7.شیمی پیش دانشگاھی

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

81. اگر نمایش هندسی رابطه  بیضی باشد آنگاه:
2) بیضی قائم است.1) بیضی افقی است.

4) هیچکدام .3) به ازاي بعضی مقادیر  افقی و بعضی مقادیر قائم است.
82. معادله ي سهمی که  هادي آن باشد و دو سر وتر کانونی آن دو نقطه ي  و  باشند کدام است؟

 (1 (2
 (3 (4

83. اگر نقطه ي  مرکز بیضی  باشد  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

84. خروج از مرکز بیضی  کدام است؟  

 (1 (2 (3 (4

85. در شکل زیر اگر مساحت مثلث  برابر  و مساحت مثلث  برابر  باشد خروج از مرکز بیضی کدام است؟

 (1 (2

 (3 (4

86. به ازاي کدام مقدار  ، خط هادي سهمی   از مبدأ مختصات می گذرد؟

 (1 (2 (3 (4

87. در شکل مقابل پاره خط هاي  و  به ترتیب نصف قطر بزرگ، نصف قطر کوچک و نصف فاصله ي
، آنگاه خروج از مرکز بیضی کدام عدد است؟ کانونی بیضی هستند. اگر 

 (1 (2

 (3 (4

88. سهمی به کانون   و خط هادي  ، خط به معادلۀ   را در نقطۀ  و قطع می کند. حاصل 
  کدام است؟

 (1 (2

 (3 (4

، مجموع طول و عرض کانون کدام است؟ 89. در سهمی به معادلۀ 
4) صفر3) 2) 1) 

90
20

16
ل 

ریا
س

(k− 1) + (k− 2) = 1x2 y2

k

y = −4(−7, 0)(1, 0)

+ 6x− 8y+ 9 = 0x2+ 6x− 2y+ 5 = 0x2

− 6x− 8y− 7 = 0x2+ 6x− 2y+ 9 = 0x2

(−4, 1)+ 3 +ax+ by+ c = 0x2 y22a+ 3b
−43−21

9a + 4a = 1x2 y2(a > 0)

13−−√

3
5−−√

3
13−−√

2
5−−√

2
ABA′15OBF6

3
5

6
15

4
5

4
15

m= 4(y+m)(x− 5)
2

m = −1m =
5
2

m = 1m =
25
4

OB = b,OA = aOF = c

AB = a+ c

3−−√

2
+ 13−−√

4
− 13−−√

2
3−−√

4
F (0, 1)y = −1y = x+ 2PQ

|PF | + |QF |

88 3
−−

√

104 3
−−

√

+ 4y− 4x+ 8 = 0x2

12−1
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صفحه 2

90. معادلۀ بیضی شکل زیر به صورت  است. معادلۀ سهمی به رأس  که از کانون هاي این بیضی می گذرد

کدام است؟
 (1
 (2
 (3
 (4

 
91. تابع  در بازه  چند نقطه ناپیوستگی دارد؟ ([  ] ، نماد جزء صحیح است.)

 (1 (2 (3 (4

92. اگر تابع  فرد باشد  چقدر است؟ 

 (1-5 (2 (3-9 (4

93. تابع براکت  در  از نظر پیوستگی چگونه است؟ ([  ] ، نماد جزء صحیح است.)
2) از راست و چپ پیوسته است.1) از راست پیوسته از چپ ناپیوسته
4) از چپ و راست ناپیوسته است.3) از راست ناپیوسته از چپ پیوسته

94. اگر   و   و  به  همگرا باشد،  کدام است؟ ( عالمت جزء صحیح است.)

 (1 (2 (3 (4

95. اگر   و   باشد، به ازاي کدام مقادیر  دنباله ي  همگراست؟

 (1 (2 (3 (4
، کدام است؟ 96. اگر دامنه ي تابع  بازه ي  و نمودار تابع  به صورت زیر باشد دامنه ي 

 (1 (2
 (3 (4

97.  اگر  باشد،   با کدام گزینه برابر است؟

 (1 (2 (3 (4

98. حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

99. حد عبارت  وقتی  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

+ = 1x2

5
(y− 1)2B

= 4yx2

= 8y(x− 1)2

= 16yx2

= 4y(x+ 1)2

y = [5x] − [10x][3, 4]

510151

y =

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

4 + 8x+ 36x2− −−−−−−−−−−
√

a + bx+ cx2− −−−−−−−
√

x > 0

x < 0
a+ b+ c

59

y = [3 x+ 1]sin2x = π

=an
2n+ 3
n+ 2

f(x) = [3x] +αf( )an5α[ ]

−1012

=an
3 +αn2

+nn2f(x) = − 2x− 3x2− −−−−−−−−
√α{f( )}an

32R∅

f[0, 2)gfog

[−2, 2](−1, 1)

[−2, −1] ∪ [1, 2][0, 1]

log =
3x+ 2y

4
logx+ logy

2
9 + 4x2 y2

3xy4xy6xy16xy

lim
x→a

cotx− cota

x−a
1
acos2

−1
acos2

1
asin2

−1
asin2

f(x) = x( − )+ 1x2− −−−−
√ − 1x2− −−−−

√x → −∞

−101∞
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صفحه 3

100. دنباله هاي  و  براي اثبات عدم وجود کدام حد مناسب هستند؟ ([  ] عالمت جزء صحیح است.)

 (1 (2

 (3 (4

101. اگر  باشد، حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

102. حاصل   برابر کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

 
103. تابع  مفروض است. کدام گزینه در مورد تابع وارون آن صحیح است؟

2) پیوسته و صعودي است.1) پیوسته و نزولی است.
4) ناپیوسته و صعودي است.3) ناپیوسته و نزولی است.

، حاصل   کدام است؟ 104. در تابع فرد  با ضابطه ي 

 (1 (2 (3 (4

105. اگر   ، نمودار تابع   از کدام نقطه میگذرد؟
 (1 (2 (3 (4

106. اگر تابع  از مبدأ بگذرد و   یک تابع ثابت با دامنهي   باشد، حاصل 

  کدام است؟

4) تعریف نشده3) 2) 1) 

107. اگر  باشد، حاصل   کدام است؟
4) 3) صفر2) 1) 

108. تابع  در  کدام وضع زیر را دارد؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است.)

2) فقط از راست پیوسته است.1) پیوسته است.
4) از چپ و راست ناپیوسته است.3) فقط از چپ پیوسته است. 

 
109. اگر  و  باشند، برد تابع  شامل چند عدد صحیح است؟ ([ ] نماد جزء صحیح است.)

 (1 (2 (3 (4

{ }
2n+ 1
n+ 2

{ }
2n2

− 3n2

{1
0

x ∈ Q
x Q∈

[ x]lim
x→ 2√

2
−−

√

[ ]lim
x→ 2√

x2[ ]lim
x→2

x2

log(x− 3) = 2 log 2 − log(x− 1)log
(x−2)
5

2
1
2

4
1
4

lim
x→ π

2

xcos2

cos 2x+ cos 4x

−
1
3

−
1
6

1
6

1
3

f(x) = { − 2x , −1 ≤ x ≤ 1x3

− + 2x− 2 , 1 < x ≤ 2x2

ff(x) = { sinx+g(−x)

h(x) −g(x)

, x ≥ 0
, x < 0

h(− )
4π
3

3−−√

2
−

3−−√

2
1
2

−
1
2

f(x+ 3) = x+
5
x

y = 3 −f(2x)

(2, 5)(2, 2)(4, −3)(8, −3)

y = g(x)f(x) =
2 +ax+ bx2

g(x) − 16
R − {−2, 2}

f(b)

g(a) − 2

−
1
2

−
1

32
−

1
4

f(x) = x sin
2
x

(f(x) −f( ))lim
x→+∞

1
x

−22+∞

f(x) = [tanx] + [cotx]x =
3π
4

f(x) = x− [2x]
1
2

g(x) = 3 |x|gof

5432
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صفحه 4

110. نمودارهاي توابع    و   در کدام بازه متقاطع هستند؟

 (1 (2 (3 (4

 
111. اگر   یک تابع ثابت باشد،  کدام است؟ 

 (1 (2 (3 (4

، مقدار  چه عددي است؟ 112. اگر  یک تابع خطی باشد به طوري که 

 (1 (2 (3 (4

، نماد جزء صحیح است.) 113. تابع   در فاصله ي   حد دارد.   کدام است؟ ( 

 (1 (2 (3 (4

 
114. تابع  در  پیوسته است. حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

115. اگر تابع  با دامنۀ  در نقطۀ  پیوسته باشد، تابع  در نقطۀ 

 
 از نظر پیوستگی چگونه است؟

 
1) فقط از راست پیوسته است.

 
2) فقط از چپ پیوسته است.

 
4) پیوسته نیست.3) از هر دو طرف پیوسته است.

116. اگر  باشد، حاصل  کدام است؟

2) 1) صفر
 
4) 3) موجود نیست

117. تابع  در مجموعۀ  پیوسته است.  چه عددي است؟ ( نماد جزء صحیح است.)

 (1 (2 (3 (4

118. نمودار تابع  به شکل مقابل است. مقدار  کدام است؟ 

 (1
 (2
 (3

4) صفر

119. دنبالۀ همگرایی  به صورت  و  تعریف شده است. حد آن کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

 
، کدام است؟ ؛ آنگاه برد تابع  120. اگر  و 

 (1 (2 (3 (4

121. اگر  و  و  اعداد اول باشند و  و   و  آن گاه  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

f(x) = x− sinxg(x) = sinx

( , )
π

6
π

3
( , )
π

3
π

2
( , )
π

2
2π
3

( , )
2π
3

5π
6

f(x) =
3a− 2x
x+ 4

f(a)

−223−3

f= 3lim
x→−2

−f(x)x2

− 4x2f(1)

12−8−2028

f(x) = ( +ax+ b) [2x]x3(−1, 1)a− b[ ]

1
4

−
1
4

1
2

−
1
2

f(x) ={ −
2

x+3
b
−9x2

ax+ b

; x < −3

; x ≥ −3
x = −3ab

−
70
9

7
9

−
35
96

140
3

f(x)Rx = ag(x) = min {f(x), } + max {f(x), }ex ex

x = a

f(x) = {x

−x+ 2−−√
;x ∈ Q

;x ∉ Q
lim

x→ 2√

f(x)(f(x) − )2−−√

x− 2−−√

2
−−

√2 2
−−

√

y = ( +ax+ b)[ ]x2 x+ 3
x+ 1

[0, +∞)a+ b[ ]

12−1−2

f(x) =
b − 1x3
x+a

a− b

2
1

−2

aa=an+1 15 + 2aa
− −−−−−−

√= 3a1
−33٫94٫55

f(x) = x+ |x|g(x) = |x+ 1| + 1( )(x)
f

g
[0, 1)[0, 2)[0, +∞)[1, +∞)

pqrp|81q| + 2p3r|p+ qr

7235
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صفحه 5

122. اگر  و  دو مجموعه غیر تهی با مجموعه جهانی  باشند، مجموعه    برابر کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

123. در دایره اي به قطر  پنج نقطه وجود دارد کدام گزینه است؟

1) حداقل دو نقطه وجود دارد که فاصله آن ها کوچک تر یا مساوي  است.

2) حداقل دو نقطه وجود دارد که فاصله آن ها کوچک تر یا مساوي  است.

3) حداقل سه نقطه وجود دارد که فاصله دو به دوي آن ها کوچک تر یا مساوي  است.

4) حداقل دو نقطه وجود دارد که فاصله آن ها بیش تر از  است.

124. اگر ،آن گاه مجموعه ي   چند زیرمجموعه دارد؟
 (1 (2 (3 (4

, 125. در صورتی که  مجموعه ي اعداد طبیعی دو رقمی بوده و  و  مجموعه ي توانی 
چند عضوي است؟

 (1 (2 (3 (4

126. اگر  باشد،  به طوري که  باشد، کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

127. اگر  p و q  دو عدد اول و   باشد،   بر کدام یک ازاعداد زیر بخش پذیر نیست؟  
 (1 (2 (3 (4

128. اگر p عدد اول  رقمی باشد، بزرگ ترین عددي که  همواره بر آن بخش پذیر باشد، کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

، دو مجموعه باشند، آنگاه متمم مجموعهي   همواره برابر کدام مجموعه است؟ 129. اگر  و 
 (1 (2 (3 (4

 
130. هر یک از دو عدد اول  و  عدد اولاند یا عدد مرکب؟

2) هر دو عدد مرکب1) هر دو عدد
4) عدد بزرگتر مرکب و کوچکتر اول3) عدد بزرگتر اول و کوچکتر مرکب

،  عدد   مربع کامل است؟ 131. به ازاي چند عدد اول 
 (1 (2 (3 (4

، آن را باید حداکثر به چند عدد اول تقسیم کرد؟ 132. براي تشخیص اول یا مرکب بودن عدد 
 (1 (2 (3 (4

، بر هیچ عدد اول دیگري بخش پذیر ،  و  133. فرض کنید  زیر مجموعه اي از اعداد طبیعی باشد که اعضاي آن به جز بر 
نباشند. حداقل چند عضو از مجموعه  انتخاب کنیم تا مطمئن باشیم حاصل ضرب دو عضو از میان آن ها قطعًا مربع کامل است؟

 
  (1 (2 (3 (4

134. اگر  و  اعداد اول و  باشد،کدام یک از اعداد زیر اول است؟
 (1 (2 (3 (4

135. مجموعه ي  مفروض است. حداقل تعداد اعضاي مجموعه ي  چه قدر باشد، تا قطعًا دو
عضو آن نسبت به هم اول باشند؟

 (1 (2 (3 (4

ABUΔA′ B′

A∩BA∪BAΔBU

6

3 3
−−

√

3 2
−−

√

3 2
−−

√

3 2
−−

√

= { } ,n ∈ NAn m ∈ Z|m ≥ −n, ≤ n2m∩A4 A3
8163236

AB = {x|x = 4n− 1,n ∈ A}B ⊂ AB

9016216290

= {1, 2, 3, ⋯ ,n}An⋃
i=2

n
Ain ≥ 3

A2A9∩An An−1An

p+ q = 1292q− 3p3(p < q)

251123

32 − 2p2

244896120
AB[A− (B−A)] ∪B′

A−BB−AA∪B′B∪A′

449293

p16p+ 1
2345

173
8765

A235
A

11975

pq3 + 5 = 403p2 q3

p− q3p+ qp+ qp+ 5q
S = {1, 2, 3, … , 200}(A ⊆ S) A

4951101151
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صفحه 6

136. اگر   و   باشد، مجموعه ي   چند عضو دارد؟
 (1 (2 (3 (4

، عدد  نیز اول است؟ 137. به ازاي چند عدد اول 
4) صفر3) 2) 1) 

138. کامران، احمد، داوود و ابراهیم  عضو تیم بسکتبال مدرسه هستند. در مورد قد آنها می دانیم که دو نفرشان از علی کوتاه ترند،
داوود از کامران کوتاه تر است، احمد کوتاه ترین نیست و داوود از علی بلندتر است. کدام نتیجه گیري در مورد ترتیب قد آن ها

نادرست است؟
2)  نفرشان از داوود کوتاه ترند.1) دو نفرشان از علی بلندترند.

4) دو نفر از احمد کوتاه ترند.3) ابراهیم کوتاه ترین فرد است.

 
139. هر عدد اول بزرگتر از  به کدام صورت قابل نمایش است؟ 

 
1)  یا 

 
2)   یا  

 
3)   یا  

 
4)  یا  

140. عدد  بر چند عضو از مجموعه ي  بخش پذیر است؟
 (1 (2 (3 (4

141. نوسانگر ساده اي با دامنه  و بسامد  نوسان می کند، انرژي مکانیکی این نوسانگر متناسب با کدام است؟

 ,  (1 (2 (3 ,  (4

142. انرژي مکانیکی براي هر نوسانگر ساده با دامنه آن چه تناسبی دارد؟
1) با مجذور دامنه نسبت

مستقیم
4) با مجذور دامنه نسبت عکس3) با جذر دامنه نسبت عکس2) با جذر دامنه نسبت مستقیم

143. آونگ داخل آسانسور با دوره   نوسان می کند. اگر آسانسور با شتاب  رو به  پایین حرکت کند، دوره نوسان  می 

شود. نسبت  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

144. انرژي جنبشی نوسان گري از بیشینه ي خود به  بیشینه ي خود می رسد. حداکثر سرعت متوسط آن در این حرکت چه قدر

خواهد بود؟

 (1 (2

 (3 (4

145. براي نوسان گري در لحظه اي که فاز نوسان  آن  است، انرژي پتانسیل 2 ژول کم تر از انرژي جنبشی آن است. انرژي مکانیکی

نوسان گر چند ژول است؟
 (1 (2 (3 (4

146. دوره تناوب آونگی  افزایش یافته است طول نخ آن: .................. یافته است.
4)  کاهش3)  افزایش2)  کاهش1)  افزایش

n ∈ N= {m ∈ Z |m > −n , ≤ 2n}An 2m( − ) ∪A8 A4 A1
5678

p5 − 2p2

123
5

3

3
6k+ 16k+ 56k+ 26k+ 5
6k+ 16k+ 36k+ 26k+ 4

100! + 10{1, 2, … , 100}

10254
af

A
2

f
2f,A,A

1
f

A
21

f
2

T2m/s2T
′

T
′

T

2
−−

√
5−−√

2
5−−√

5
1
2

1
4

1
2

=V
¯¯̄̄ A− A3−−√

T
=V

¯¯̄̄ 6(A− A)3−−√

T

=V
¯¯̄̄

A− A
2√

2
T

=V
¯¯̄̄ 12( A− A)3−−√ 2−−√

T
π

6
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صفحه 7

147. جسمی توسط فنري به نوسان درآمده اگر انرژي پتانسیل آن در بُعد  برابر  باشد برآیند نیروهاي وارد به آن: (جسم
روي سطح افقی بدون اصطکاك نوسان می کند)

20N (160N (240N (310N (4
148. موجی با بسامد  و طول موج  متر، فاصله ي  متر را در چند ثانیه طی می کند؟

 (1 (2 (3 (4

149. در فاصله ي  سانتی متر از مرکز نوسان، انرژي پتانسیل نوسانگر ساده  ژول و انرژي جنبشی آن  ژول است. در فاصله ي
 سانتی متر از یک انتهاي مسیر، انرژي جنبشی نوسانگر چند ژول است؟

 (1 (2 (3 (4

150. شخصی آونگ ساده اي به طول  سانتی متر را که به انتهاي آن وزنه اي به جرم  متصل است. از سقف اتاق خود آویزان
کرده و آن را از وضع تعادل خود (حالت قائم) دور می کند. اگر آونگ در مدت یک دقیقه  نوسان کامل کم دامنه انجام دهد، اندازه ي

( شتاب گرانش زمین در محل انجام این آزمایش چند  است؟ (

 (1 (2 (3 (4

151. معادله ي انرژي جنبشی- مکان یک نوسانگر که حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد، در  به صورت 
است. دامنه حرکت نوسانگر چند سانتی متر است؟

 (1 (2 (3 (4

152. در لحظه اي که شتاب نوسانگر ساده   شتاب آن در هر انتهاي مسیر است؛ انرژي جنبشی آن  ژول می شود. هنگام عبور از

 
( موقعیت  انرژي پتانسیل نوسانگر چند ژول است؟ ( دامنه ي حرکت است.) (

 (1 (2 (3 (4

153. مطابق شکل زیر، هفت آونگ از یک میله ي افقی آویزان شده اند. اگر آونگ شماره یک با دامنه ي کم شروع به نوسان کند، کدام
آونک یا آونگ ها با آونگ شماره ي یک به حالت تشدید در می آید؟ 

1) آونگ هاي  و 
2) آونگ هاي  و 

3) فقط آونگ 
4) آونگ هاي  و 

) به دو منبع ارتعاش متصل اند و موج در آن ها منتشر می شود. کدام یک از رابطه هاي زیر بین ) و ( 154. مطابق شکل زیر، دو طناب (

 
طول موج و بسامد موج در این دو طناب الزامًا درست است؟

 (1
 (2

 
3) فقط 

 
4) فقط 

155. موجی در یک ریسمان درحال انتشار است. فاصله ي دو نقطه از ریسمان که در فاز مخالف یکدیگر هستند،  وفاصله ي دو
نقطه از ریسمان که با یکدیگر هم فاز هستند،  است. نقطه اي که در پنجمین نقطه با فاز مخالف با منبع موج قرار دارد، درچه

 
فاصله اي برحسب سانتی متر از منبع موج قراردارد؟(موج داراي بیش ترین طول موج ممکن است.)

 (1 (2 (3 (4

 
156. آونگی به طول  سانتی متر در اختیار داریم. این آونگ در مدت یک ساعت چند نوسان کامل انجام می دهد؟ 

 (1 (2 (3 (4
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صفحه 8

، انرژي جنبشی نوسانگر  ژول بیش تر از انرژي پتانسیل کشسانی آن است. 157. در یک حرکت نوسانی ساد، در مکان 

انرژي مکانیکی نوسانگر چند ژول است؟
 (1 (2 (3 (4

158. هرگاه موجی در مدت زمان یک دوره، مسافت  متري را بپیماید، کدام  یک از گزینه هاي زیر فاصلۀ دو نقطه از محیط انتشار
این موج را که در فاز مخالف هم هستند برحسب متر به درستی نشان نمی دهد؟

 (1 (2 (3 (4

159. یک منبع ارتعاشی، موج هایی با طول موج  را در محیط منتشر می کند. اگر سرعت انتشار موج در محیط  باشد، چند
ثانیه پس از لحظۀ شروع نوسان، موج به چهارمین نقطۀ واقع در فاز مخالف با منبع می رسد؟

 (1 (2 (3 (4

، به ترتیب از 160. موجی با بسامد  در محیطی با سرعت  منتشر می شود. بین دو نقطۀ  و  به فاصلۀ 
راست به چپ چند نقطۀ هم فاز با نقطۀ  و چند نقطه در فاز مخالف با نقطۀ  وجود دارد؟ (موج از  به  منتقل می شود.)

4)  و 3)  و 2)  و 1)  و 

 
161. شکل مقابل قسمتی از یک مدار الکتریکی است. اگر  باشد، انرژي سیملوله چند ژول است؟

 (1 (2

 (3 (4

162. در شکل زیر دو حلقه مشابه در میدان مغناطیسی یک آهنرباي تیغه اي شکل در جهت هاي نشان داده شده حرکت می کنند سطح
حلقه ها بر صفحه کاغذ عمود است و تیغه آهنربا در صفحه اي قرار دارد اگر به حلقه ها از سمت راست نگاه شود کدام یک از گزینه ها

 
جهت جریان القایی در آن ها را به ترتیب شماره درست بیان می کند؟

1) پاد ساعتگرد- ساعتگرد
2) پاد ساعتگرد- پاد ساعتگرد

3) ساعتگرد- ساعتگرد
4) ساعتگرد- پاد ساعتگرد

163. پیچه اي داراي  حلقه با مقاومت الکتریکی کل  اهم، با سرعت زاویه اي  دور در دقیقه، حول قطري از آن که بر
خط هاي میدان مغناطیسی یک نواختی به بزرگی  عمود است، می چرخد. اگر مساحت هر حلقه ي این پیچه  باشد،

 
بیشینه ي شدت جریان در پیچه چند آمپر است؟ 

 (1 (2 (3 (4
164. در مدار شکل زیر، میدان مغناطیسی درون سو از داخل حلقه ها عبور می کند و آهنگ تغییر این میدان  تسال بر ثانیه است.

جریان عبوري از مقاومت یک اهمی چند میلی آمپر می شود؟ ( و مقاومت حلقه ها ناچیز است.)
 (1 (2
 (3 (4
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صفحه 9

165. نمودار شار عبوري از یک حلقه برحسب زمان مطابق شکل زیر است. اگر بزرگی نیروي محرکه ي القائی متوسط بین لحظات 

 تا  در حلقه برابر با  ولت باشد، بزرگی نیروي محرکه ي القائی در حلقه در لحظه ي  چند ولت
است؟

 (1 (2

 (3 (4

166. یک قاب مربع شکل فلزي به ضلع  بر خطوط میدان مغناطیسی یکنواختی عمود است. اگر در مدت  ثانیه اندازه ي
میدان از  تسال به  تسال در همان جهت برسد، اندازه ي ولتاژ متوسط القایی در آن  ولت می شود. قاب از چند دور سیم

تشکیل شده است؟
 (1 (2 (3 (4

، تعداد دورها  دور و جریان عبوري از آن  باشد، 167. اگر در یک سیملوله، شعاع سطح مقطع  و طول آن برابر 

انرژي ذخیره شده در سیملوله چند میلی ژول خواهد بود؟ 
 (1 (2 (3 (4

168. از سیموله اي جریان متغیري در  به صورت  می گذرد. اگر اندازة نیروي محرکۀ خودالقایی در این سیموله 
 باشد، ضریب خودالقایی سیموله چند هانري است؟

4) 3) 2) 1) صفر

169. معادلۀ جریان الکتریکی گذرنده از یک سیم لوله در  به صورت  است. اگر انرژي ذخیره شده در این
سیم لوله در لحظۀ  برابر با  ژول باشد، معادلۀ نیرومحرکۀ خودالقایی سیم لوله در  کدام است؟

 (1 (2
 (3 (4

170. در یک مولد جریان متناوب در لحظه اي که سطح قاب بر خطوط میدان مغناطیسی عمود است، اندازة نیروي محرکۀ القایی  و
اندازة شار گذرنده از سیم پیچ  است و در لحظه اي که سطح قاب موازي خطوط میدان است،  و  و در لحظه اي که سطح قاب

با خطوط میدان مغناطیسی زاویۀ  درجه می سازد،  و  است. کدام یک از موارد زیر درست است؟

 
1)  و    

 
2)  و   

 
3)  و  

 
4)  و   

171. اگر بر اثر حل شدن  گرم نقره فلوئورید در آب، مقدار  کیلوژول گرما آزاد شود و انرژي شبکه ي بلور آن برابر 
 کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی آبپوشی آن، چند کیلوژول بر مول است؟

 (1 (2 (3 (4

 
172. انحالل چند مورد از موارد زیر در آب گرماده است؟

الف) پتاسیم هیدروکسید    ب) پتاسیم نیترات    ج) آمونیوم نیترات    د) کلسیم کلرید
 (1 (2 (3 (4
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173. اطالعات مربوط به انحالل کدام ماده ي جدول مقابل در آب، صحیح است؟

 (1 (2
 (3 (4

174. یک صافی تصفیه آب آشامیدنی، ظرفیت جذب حداکثر  مول یون نیترات را از آب دارد. با استفاده از این صافی حداکثر میتوان
چند لیتر آب شهري داراي  یون نیترات را به طور کامل تصفیه کرد؟

 (1 (2 (3 (4

، براي تهیه ي محلول سیرشده، مقدار  گرم پتاسیم نیترات،  گرم کلسیم سولفات و  گرم 175. در دماي 
نقره کلرید در  گرم آب حل می شود. می توانیم نتیجه بگیریم که این سه ترکیب  به ترتیب .................. و .................. و

.................. هستند.
2) نامحلول - محلول - کم محلول1) کم محلول - نامحلول - محلول
4) محلول - محلول - نامحلول3) محلول - کم محلول - نامحلول

176. الکترولیت هایی مانند .................. و .................. هنگام انحالل در آب به طور .................. تفکیک و یا یونیده می شوند و در
شرایط یکسان رسانایی الکتریکی محلول کلسیم کلرید از محلول آن ها .................. است.

2)  - کامل - بیش تر1)  - جزئی - کم تر
4)  - کامل - کم تر3)  - کامل - کم تر

 
177.  کدام گزینه نادرست است؟

1) مولکول ها و ساختارهاي غول آسا می توانند در دو دستۀ ترکیب ها و عنصرها جاي بگیرند.
2) سکه هاي فلزي و مایع هاي پاك کننده مانند هوا، جزئی از مواد محلول می باشند.

3) عنصرها و ترکیب ها در دسته بندي مواد، جزء مواد خالص می باشند که ترکیب ها گسترة بیش تري از مواد خالص را نسبت به عنصرها
شامل می شوند.

4) مواد خالص گسترة بیش تري از مواد را نسبت به مواد ناخالص شامل می شوند.

 
178. چه تعداد از مطالب زیر درست اند؟

 
آ) ید می تواند در حالل هاي ناقطبی بی رنگ مانند تولوئن حل شود و محلول را به رنگ بنفش درآورد.

 
ب) رتینول همانند آسکوربیک اسید یک ترکیب قطبی است و به سادگی از بدن دفع می شود.

 
پ)   ماده اي محلول در آب است و به هر نسبت در آب حل می شود.

 
ت) هگزانول به عنوان رقیق کننده (تینر) در رنگ هاي پوششی کاربرد دارد و از نفت خام به دست می آید.

 (1 (2 (3 (4
179. با  گرم محلول  موالل سدیم هیدروکسید، چند میلی لیتر محلول  موالر آن را می توان تهیه نمود؟

 (1 (2 (3 (4

180.  گرم محلول سرب   نیترات را که در دماي   قرار دارد تا   سرد می کنیم. پس از جدا کردن رسوب
حاصل، محلول باقی مانده با چند میلی لیتر محلول پتاسیم کرومات   موالر واکنش می دهد؟ رنگ رسوب حاصل با کدام یک از

واکنش دهنده ها یکسان است؟ (  در این رابطه  انحالل پذیري سرب   نیترات در  گرم آب و  ، دما برحسب

 
درجۀ سلسیوس است) (  سرب   نیترات)

2)  – سرب   نیترات1)   – سرب   نیترات
4)  – پتاسیم کرومات3)  – پتاسیم کرومات

ΔHΔS
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+−CaCl22
++N NH4 O33
−+NaCl4
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3
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1860860800400
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N −HFH3N Cl−KBrH4
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405080100

90(II)C44∘
C30٫4∘
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S = θ+ 36S(II)100θ

= 332g ⋅mol−1(II)

1000(II)1080(II)
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181. در تعادل گازي  باافزایش دما، غلظت ماده ي  و با افزایش فشار مقدار ماده ي  زیاد می شود. کدام مطلب
نادرست است؟

2)  واکنش رفت مثبت است.1)  است.
4) انرژي فعالسازي واکنش رفت کمتر است.3) محصوالت پایدارتر از مواد اولیه هستند.

182. در ظرفی یک لیتري  مول  با  مول  طبق معادله ي:  در تعادل است، پس از انجام
تغییر یا تغییراتی تعادل جدیدي با  مول  و  مول  برقرار می شود. کدام عامل یا عوامل موجب ایجاد این تغییر شدهاند؟

2) افزودن مقداري  و کاهش فشار1) کاهش دما
4) افزایش دما3) افزودن مقداري  و افزایش دما

183. وارد کردن مقدار زیادي هواي سرد در سامانه ي تعادلی گازي:  موجب کدام تغییر می شود؟
4) کاهش مقدار ثابت تعادل3) کاهش فشار کل در سامانه2) افزایش مقدار 1) افزایش مقدار 

184. کدام مطلب، توصیفی نادرست از فرایند هابر است؟
1) از  به عنوان کاتالیزگر مناسب استفاده میشود.

2) با وجود گرماده بودن واکنش، تا آنجا که ممکن است در فشار و دماي باال انجام میگیرد.
3) از ویژگیهاي اصلی آن خارج کردن فراورده واکنش بر اثر مایع کردن، از سامانه واکنش است.

4) روش صنعتی براي ساختن آمونیاك از واکنش مستقیم گازهاي نیتروژن و هیدروژن است.
185. در فرایند هابر براي تولید .................. ، گاز .................. از  ..................  به دست می آید و از .................. به عنوان کاتالیزگر

استفاده می شود.
1) آمونیاك - نیتروژن - تقطیر هواي مایع - 

2) آمونیاك - هیدروژن - تقطیر هواي مایع -  و  
3) آهک - نیتروژن پاالیش نفت خام -    و 

4) آهک - هیدروژن - پاالیش نفت خام -   و 

186. تعادل  در یک ظرف یک لیتري برقرار است. چنان چه  مول  به ظرف اضافه شود
..................

1) ثابت تعادل افزایش می یابد.
2) غلظت تعادلی  کاهش و غلظت تعادلی  افزایش می یابد.

3)  مول به  موجود در ظرف افزوده می شود.
4) فشار تعادلی افزایش می یابد.

 
187. کدام مطلب درباره فرایند هابر، نادرست است؟ 

1) عالمت کار (w)، در آن مثبت است.
2) در آن از فلز آهن به عنوان کاتالیزگر استفاده میشود.

3) به دلیل گرماده بودن، آن را در دماي پایین انجام میدهند.

 
4) فراورده آن به مانند فسفریک اسید، در تهیه کودهاي شیمیایی به کار میرود.

 
188. کدام مطلب درباره ي تعادل  ، نادرست است؟

1) اگر  باشد، با افزایش حجم ظرف، مقدار  تغییر نمی کند.
2) اگر  باشد، با افزایش دما، تعادل به سمت چپ جابه جا می شود.

3) اگر   باشد، تعادل در سمت چپ قرار دارد.
4) اگر  باشد، با افزایش فشار، تعادل جابه جا نمی شود.

aA ⇌ bBAB

a > bΔH

0٫5B0٫4AA(g) ⇌ 2B(g) ΔH = 10kJ
0٫8B0٫5A

B

A

2NO+ ⇌ 2N + qO2 O2
NONO2

V2O5

Fe

Fe،PtAl2O3
,PtV2O5NO

A ,MgOl2O3Fe

2S (g) + (g) ⇌ 2S (g)O2 O2 O31SO2

SO2SO3
1SO3

aA(g) + bB(g) ⇌ cC(g)

a+ b = cQ

a+ b > c

a+ b < c

a+ b = c
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189. کدام مورد (موارد) از مطالب زیر در مورد فرایند هابر درست است؟

 
، این واکنش از لحاظ ترمودینامیکی مساعد، اما به طور سینتیکی کنترل می شود.  الف) در دماي  

 
ب) ایجاد جرقه در مخلوطی از گازهاي   و   منجر به انجام انفجاري واکنش می شود. 

 
پ) درصد مولی آمونیاك با فشار رابطه ي عکس اما با دما رابطه ي مستقیم دارد. 

 
ت) در دماي   و فشار  و حضور کاتالیزگر، تنها  درصد مخلوط تعادلی را آمونیاك تشکیل می دهد. 

4) پ و ت3) الف2) ب و پ1) الف و ب

190. تعادل گازي  در سامانه اي یک لیتري و در دماي  برقرار است. کدام توصیف درباره ي
آن درست است؟

1) با افزایش دما ثابت تعادل کاهش می یابد، اما خارج قسمت در لحظه ي اعمال، تغییر نمی کند، سپس کاهش می یابد تا با  برابر
شود.

2) با کاهش دما، شدت رنگ قهوه اي در سامانه افزایش می یابد و  به  تبدیل می گردد.
، غلظت تعادلی  افزایش و غلظت تعادلی  کاهش می یابد. 3) با افزایش غلظت 

، خارج قسمت و ثابت تعادل افزایش می یابند. 4) با افزایش غلظت 

 
191. کدام توصیف درباره ي فرآیند هابر درست است؟

1) واکنش تهیه ي آمونیاك از گازهاي نیتروژن و هیدروژن در دماي اتاق ثابت تعادل کوچکی دارد.
2) فرایند هابر در دماي اتاق پیشرفت چشم گیري دارد.

3) انرژي فعال سازي آن زیاد است و در دماي اتاق به تعادل نمی رسد.

 
4) فرایند هابر در دماي اتاق از نظر ترمودینامیکی نامساعد اما به طور سینتیکی کنترل می شود.

192. کدام عبارت درست است؟
1) بیش ترین مصرف آمونیاك در تولید مواد منفجره است.

2) درفرایند هابر درصد مولی آمونیاك در تعادل، با افزایش فشار و کاهش دما افزایش می یابد.
3) ایجاد جرقه در مخلوطی از گازهاي  و  منجر به انجام واکنش می شود.

4) فرایند هابر در دماي اتاق هم از نظر ترمودینامیکی و هم از نظر سینتیکی مساعد است.

 
193. در بین عبارت هاي زیر چند عبارت درست است؟

نیتروژن در مقیاس صنعتی از تقطیر هواي مایع به دست می آید.
بیش ترین مصرف آمونیاك در کودهاي شیمیایی و تزریق مستقیم به خاك کشاورزي است.

از نیتروژن به دلیل واکنش پذیري کم در بسته بندي مواد غذایی استفاده می شود.
دماي جوش خیلی پایین نیتروژن باعث می شود تا در منجمد کردن نمونه هاي بیولوژیکی مانند خون استفاده شود.

فرایند هابر در دماي  از لحاظ ترمودینامیکی مساعد است، اما به طور سینتیکی کنترل می شود.
 (1 (2 (3 (4

،  است. کدام عبارت درست است؟ 194. در تعادل 
1) با افزایش دما تعادل در جهت رفت جا به جا شده و مقدار  و زمان برقراري دوباره تعادل افزایش می یابد.

2) با افزایش فشار تعادل در جهت برگشت جا به جا شده و تعداد مول  و غلظت  و  افزایش می یابد.
3) با کاهش دما تعادل در جهت برگشت جا به جا شده و مقدار  کاهش و تعداد مول  افزایش می یابد.

4) با کاهش فشار تعادل در جهت رفت جا به جا شده و تعداد کل مول ها کاهش می یابد.

 
195. در یک واکنش تعادلی گازي در دماي معین   است، ....

1) با افزایش فشار، تعادل به سمت راست (در جهت رفت) جابه جا می شود.
2) با افزایش حجم ظرف، تعادل به سمت راست (در جهت رفت) جابه جا می شود.

3) کاهش فشار تأثیري بر جابه جایی تعادل ندارد.
4) با کاهش حجم ظرف، تعادل ابتدا در جهت رفت و سپس در جهت برگشت جابه جا می شود.

C25∘

N2H2

C550∘200atm38

2N (g) ⇌ (g) + qO2 N2O4C25∘

Keq

NO2N2O4
NO2N2O4NO2

N2O4

N2H2

C25∘

2345
aA(g) ⇌ bB(g)ΔH > 0

K

AAB

KB

(K = 810mo ⋅L)l−1
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CO2

3

CaO

CaO CO2

CO2CaO

CaCO

3CaCO

3CaCO
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196. تعادل گازي   در سامانه اي یک لیتري برقرار است. چنانچه غلظت  را  برابر و غلظت  را  برابر کنیم،

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

1) واکنش در جهت برگشت جابه جا می شود تا به تعادل برسد.
2) ) واکنش در جهت رفت جابه جا می شود تا به تعادل برسد.

3) خارج قسمت واکن دچار تغییر نمی شود و تعادل جابه جا نمی شود.
4) تا رسیدن به تعادل جدید، فشار سامانه افزایش می یابد.

 
197. کدام موارد از مطالب زیر صحیح است؟               

آ) کاربرد گاز  در ایجاد محیط بی اثر در مواد غذایی بسته بندي شده، به علت واکنش پذیري اندك گاز   و در منجمد کردن
نمونه هاي بیولوژیکی، به علت نقطۀ جوش پایین این گاز است.

ب) افزایش فشار تا حدود  اتمسفر، موجب می شود که درصد مولی آمونیاك در مخلوط واکنش تعادلی تولید آن، تقریبًا برابر 

 
 % شود.

 
پ) ایجاد جرقه در مخلوطی از گازهاي  و  همانند مخلوطی از گازهاي  و  منجر به انجام واکنش می شود.

ت) در فرایند هابر، در اثر اعمال دماي  ، فشار  و به کار بردن کاتالیزگر آهن،  % مولی (یا حجمی) مخلوط

 
تعادلی را واکنش دهنده ها تشکیل می دهند.

 
1) ب و ت

 
2) فقط آ

 
3) آ و ت

 
4) آ، ب و ت

 
198. در تعادل  ، اگر حجم مخلوط واکنش کاهش یابد، .............

2) مخلوط واکنش ابتدا کم رنگ و سپس پررنگ می شود.1) مخلوط واکنش پررنگ تر می شود.
3) تعداد مول هاي   کاهش می یابد.

 
4) غلظت  کاهش می یابد.

 

 
199. کدام مطلب دربارة نقش کاتالیزگر در واکنش هاي برگشت پذیر، نادرست است؟

1) زمان برقرار شدن حالت تعادل را کوتاه تر می کند.
2) مقدار ثابت تعادل را بزرگ تر می کند و بر پایداري فراورده ها می افزاید.

3) سرعت واکنش هاي رفت و برگشت را به یک اندازه افزایش می دهد.
4) انرژي فعال سازي واکنش هاي رفت و برگشت را به یک اندازه کاهش می دهد.

 
200. باتوجه به نمودار زیر که به تعادل   مربوط است، کدام گزینه نادرست است؟

 
1) تعادل از نوع گرماگیر است و با افزایش دما مقدار عددي ثابت تعادل آن

افزایش می یابد.
2) با دو برابر شدن مقدار عددي ثابت تعادل تعداد مول هاي  در حجم

ثابت نیز دو برابر می شود.
3) با افزایش دما، غلظت  کاهش و غلظت  و افزایش

می یابد.
4) این تعادل از نوع ناهمگن سه فازي است.

A(g) ⇌ 2B(g)A4B2

2S (g) + (g) ⇌ 2S (g)O2 O2 O3
N2N2

4000
100

N2H2O2H2
C550∘200atm72

(g) ⇌ 2N (g)N2O4 O2

N2O4NO2

CaC (s) ⇌ CaO(s) +C (g)O3 O2

CO2

CaCO3CaOCO2
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