
وقت : 60   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ادبیات فارسی ٣ (سوم دبیرستان):2.زبان فارسی ٣:3.زبان و ادبیات فارسی (پیش دانشگاھی):4.عربی جامع:5.دین و زندگی ٣

(پیش دانشگاھی):6.معارف اسالمی و دین  و زندگی:7.انگلیسی ١ و ٢

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1. در همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. دو اضافۀ تشبیهی و دو اضافۀ استعاري وجود دارد.
1) شاهد آرزو، رخ اندیشه، گیسوي بید، اسب فصاحت
2) دوش نسیم، کیمیاي عشق، مهد زمین، گوش طرب
3) اکسیر مراد، دست روزگار، سیالب غم، حملۀ حسد

4) کنگرة عرش، سمند سخن، چشم دل، پایۀ افکار

 
2. در کدام عبارت «شاخص» یافت می شود؟

1) سجده شکر کرد خداي را عّزوجل بر سالمت امیر و نامه نبشته آمد.
2) روز دوشنبه امیرمسعود شبگیر، برنشست و به کران رود هیرمند رفت.
3) از قضاي آمده، پس از نماز، امیر کشتی ها بخواست و ناوي ده بیاوردند.

4) امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود.
3. کدام گزینه فاقد نقش تبعی است؟
1)  یار اگر از چشم من بیند مرا خویش را من خود کسی دانم ولی

2)  ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم الف زنم الف که تو راست کنی الف مرا
3)  از شب وصل تو با گریه و با آه بماند صبح با آن نفس سرد چو دیر آگه شد 

4)  که دست مصلحتی در میان تواند داشت کشید خصم تو تیغ و مرا شفیعی نه

 
4. در عبارت زیر .................. وابستۀ پسین وجود دارد.

«شاید اساسی ترین نقش زبان ایجاد ارتباط در میان افراد یک جامعۀ زبانی باشد، هدف از هر ارتباِط زبانی می تواند انتقال اّطالعات به
دیگران باشد.»

1) هفت
 
4) ده3) شش2) نه 

 
5. جمع مکسر واژه هاي «حاکم - مکتوب - حکمت - مکتب» به ترتیب رد کدام گزینه است؟

2) احکام - کتب - ِحَکم - مکاتب1) حّکام - مکاتب - ِحَکم - مکاتب

 
4) محکمه - مکاتب - حکما - مکاتب3) حّکام - مکاتب -ِحَکم - مکاتب

6. متن «از داستان هاي قدیم فارسی و منسوب به دوره اشکانیان است، در قرن پنجم این داستان به خواهش خواجه عمید ابوالفتح مظّفر
نیشابوري، حاکم اصفهان به نظم کشیده شد. سبک آن ساده، روان و به دور از ُمغلق گویی است. لغات عربی نامأنوس بسیار کم دارد و

لغت هاي کهنه ي فارسی زیاد در آن دیده می شود.»»  کدام اثر را معرفی می کند؟
4) ویس و رامین3) سالمان و ابسال2) مقامات الطیور1) خسرو و شیرین

7. آرایه هاي بیت:«نبیند روي من زردي به اقبال لب لعلش          بمیرد پیش من رستم چو او دستان من باشد»  کدام است؟
2) کنایه - تشبیه- مراعات نظیر- ایهام1) اسلوب معادله- تلمیح- مجاز- ایهام تناسب

4) اسلوب معادله- تلمیح- مجاز- تشخیص3) کنایه- تشخیص- تشبیه- تضمین
8. این کتاب در عهد ساسانیان از زبان سانسکریت به پهلوي نقل شد.

4) مرزبان نامه3) قابوس نامه2) تاریخ بیهقی1) کلیله و دمنه
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صفحه 2

 
9. کدام بیت با سایر ابیات مفهومی مشترك ندارد؟                

(سنجش دي – 86)
وزین نیز با باد مگشاي راز تو مردي دبیري یکی چاره ساز  (1

کی اتفاق مجال سالم ما افتد به بارگاه تو چون باد را نباشد بار  (2
لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود اي جان حدیث ما بر دلدار بازگو  (3

آن جا به رغم باد صبا می فرستمت باد صبا دروغ زن است و تو راست گوي  (4

 
10. مفهوم بیت «دست درکش کرد با آتش به هم / خویشتن گم کرد با او خوش به هم» در کدام گزینه دیده می شود؟

 
لیک آتش تند بود و عاشقانه دیوانه سوخت  تا نشاند سوزش پروانه را شمع آب شد    (1

 
2)  کاندر غلطم که تو منی یا من تو این عشق مرا با تو چنان یکتا کرد    

 
رو سرخ و درون زار داریم بر آتش عشق او کبابیم  (3

 
4)  موج قُمري ریخت از خاکستر اجزاي سرو  بس که رشک قامت او سوخت سر تا پاي سرو 

11. مفهوم«گرفتن»  در بیت «فراوان سخن باشد آکنده گوش          نصیحت نگیرد مگر در خموش»  با کدام بیت یکسان است؟

 
1)  وگر زنده از رزم برگشته گیر  تو ایران سپه را همه کشته گیر 

 
2)    ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم  حافظ ار خصم خطا کرد نگیریم بر او 

 
3)    چو پر شد نشاید گذشتن به پیل  سرچشمه باید گرفتن به بیل 

 
4)    زان که هر کس محرم پیغام نیست  ازهزاران در یکی گیرد سماع    

12. در عبارت «اما بعضی مشایخ او را مهجور کردند از جهت مذهب و دین و از آن بود که ناخشنودي مشایخ از سرمستی او، این بار
آورد» کدام بخش بیانگر معنی و مفهوم «علت» است؟

4) او را مهجور کردند3) که ناخشنودي مشایخ2) از آن بود که1)  از جهت مذهب و دین
13.  کدام گزینه از مواد اصلی شعر تعلیمی محسوب نمی شود؟

4) عشق3) اخالق2) هنر1) علم
14. در بیت «با شیر سپهر بسته پیمان       با اختر سعد کرده پیوند»  چه صنعتی وجود دارد؟

4) طباق3) اغراق یا مبالغه2) حس آمیزي1) تشبیه

15. مفهوم جمله ي  الدنیا قنطرة اآلخره با کدام گزینه از نظر معنا نزدیک است؟(قنطره:پل)

 
 تا چند عمر در هوس و آرزو رود 

 
1)  اي کاش این نفس که برآمد فرو رود

 
  آن آبرو چو جوي بود رنج و غصه سنگ

 
2)  سنگش به جاي ماند و آبش ز جو رود

 
  مهمان سراست خانه ي دنیا که اندرو

 
3)  یک روز این بیاید و یک روز او رود

 
 بر کام دل به گردش ایّام دل مبند 

 
4)  کاین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود

 
16. مفهوم مصراع گفت«دیناري بده پنهان و خود را وارهان» به کدام پدیده ي مذموم اجتماعی داللت دارد ؟ 

( آزادزبان – 82)
4) دغل کاري3) ربا خواري2) رشوه خواري1) اختالس

17. کدام گزینه صحیح است؟
1) امیل زوال- از برجسته ترین شعرا و نویسندگان مکتب ناتورالیسم – واقع بینی را شرط اصلی نویسندگی می داند.

2) توصیفات نمادین محصول گره خوردگی حواس ظاهري با احساسات انسانی است.
3) توصیفات واقعی در دنیاي رمان نویسی و داستان پردازي پایگاه و جایگاه یافته است.

4) توصیفات تخیلی توصیفاتی هستند که بر تشبیه و مقایسه بنا نها شده اند.
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صفحه 3

 
18. کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟

 
«اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود، به قبول خلق مقبول نگردد».

 
1)  بهل این را که نگنجد نه به بحث و نه سرود  نه ز مردود گریزي نه ز مقبول خالص 

2)  آن روز درین کار تو مقبول شوي  آن روز که مردود همه خلق تویی

 
3)  مقبول بود کسی که مقبول وي است مردود بود کسی که مردود وي است 

4)  توان تعویذ بازو کرد سحر باطل ما را  اگر مقبول اگر مردود حرف ما اثر دارد

 
19. معانی درست واژه هاي «آخته، غالیه، چوك، ژاژ» در کدام گزینه آمده است؟

1) برآورده، از عطریات و مرکب از مواد خوش بو، شباویز، گیاهی بی مزه و خاردار
2) باالبرده، ُمشک، قورباغه، بیهوده

3) باز شده، مادة سیاه رنگ خوش بو، مرغ حق، بی فایده
4) برآوردن، عنبر، مرغی است مانند جغد، گیاهی صحرایی

 
20. مفهوم بیت زیر، متناسب با کدام بیت است؟

 
  «تا نگردي بی خبر از جسم و جان

 
 کی خبر یابی ز جانان یک زمان»

 
  در فراق دوستان آخر  ز ما چیزي نماند

 
1)  هرکه رفت از هستی ما پاره اي با خویش برد

 
  دل خود دریغ نیست که از دست من برفت

 
2)  جان عزیز بر کف دست است گو بخواه

 
  دعوي هستی در این میدان دلیل نیستی است

 
3)  هرکه فانی می شود موجود می دانیم ما

 
  یار گویند که دارد سر عاشق کشتن

 
4)  خبر عاشقی من برسانید به یار

 
21.  میّز نوع المنادي   :

 یا ایُّھا النبي جاِھد الکفّاَر و المنافقین  
4) مضاف3) شبه مضاف2) نکره مقصوده1) َعَلم

 
22.  َعیِّن المستثني منھ: 

ْنفاِق اِّال اْلِعْلَم.» « یَْنقُُص ُکلُّ َشيٍء بِاْالِ
ْنفاِق2)  یَنقُُص1)  ُکلُّ 4)  محذوف3)  اْالِ

23.  عیّن االستثناء لیس مفرَّغًا:
2)   الیتبع اآلخرین إّال من ال یتّکي علي نفسھ!1)   ال یعلم کّل ما في صدور العالمین إّال هللا!

4)   لم نتوقّف لحظةٌ لنعلب مع األطفال إّال واحداً منّآ! 3)   ھل یُدافع عن العدالة إّال من یعرف قیمتھا!

24.  عیّن الخطا في المنادي:
2)  یا بصیُر، ارحمنا!1)  یا طفُل، ال تیک!

4)  یا مجتھدین المدرسة اُدرسوا!3)  یا عالماً ال یُعلم، علَّمنا!

25.   ما ھو الَخطأ ِمن بین العبارات التالیة؟
2)  ما ُکْنتُم اِالَّ خاشعیَن.1)  ال تَْعبُدوا اِالَّ هللاَ.

4)  ُکلُّ شيٍء یَرُخُص اِذا َکثَُر اّال أألدَب.3)  ال یَفوُز النّاُس اِالَّ المجدّون منھم.

 
26. ما هو الصحیح عن إعراب کلمۀ «وسع»  فی اآلیۀ التالیۀ؟  

ال یکلف هللا نفساً إال ُوسعھا
4) مرفوع3) منصوب2) مرفوع محًال1) منصوب محًال

 
27.  میز الَخطاء للفراغ:  

«نََجح الجمیُع في اإلمتحان إّال .................. .»
4) طالبًۀ3) طالبتاِن2) طالبتیِن1) طالباِت
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صفحه 4

28. عیّن غیر المناسب للفراغ:  «یا  .................. العلُم یحرُسـ .................. َو .................. الماَل»
2) مریُم / ِك / انِت تحرسین1) تلمیذاُت / ُکن / انتن یحرسن

4) ولدنا / ك / انَت تحرس3) معلمی العالم / ُکم / انتم تحرسون

29.  عیّن الخطأ فی اُسلوب النّداء:
1)   یا أیّھا المسلمین، علیکم أن تجاھدوا فی سبیل هللا جھاد المخلصین!

2)  یا داعی العّزة، علینا أن نحافظ علی کرامة الوطن و شرفھ أمام األعداء!
3)   یا ساعیاً فی تربیتی؛ أرجو منک أن تطلب لی من هللا التوفیق فی الحیاة!

4)  یا صاحبةَ الفضیلِة؛ علیک أن التخافی من المشاکل حتّی تصلی إلی غایتک!

30.  عیّن المستثنی المناسب للفراغ: 
  ال یدخل الجنة إال .................. .

4)  المومَن3)  المومناِت2)  المؤمنیَن1)  المؤمنون

31.  «یا أیّھا .................. دافعوا عن ھویّة إخوتکم اآلخرین!». عیّن غیر المناسب للفراغ:      (سنجش)
4)  األَخوان3)  اإلْخوان2)  الّرجال1)  اإلخوة

 
32. عیّن المستثنی مختلفًا فی اإلعراب:

2) لم یذهب إلی عمله یوم أمس إلّا هذا العامل!1) لم تشتِر اُالّم طعامًا ألوالدها إلّا الخبز!
4) ینتهی کّل الّشوارع إلی ساحۀ کبیرة إلّا هذا الّشارع!3) ورث األوالد أمواًال عن جّدهم المتوفّی إلّا الحدیقۀ!

33. عیّن المنادي یختلف عن الباقي:  
2)  «رّبٍ اجعل ھذا البلد آمناً»  1)   اللھّم اجعل محیاي محیا محّمد و آل محّمد! 

4)  یا عبدهللا ال ترُج إّال ربّک!  3)  یا واسع المغفرة اغفر لي ذنوبي کلّھا!   

34.  عیِّن الخطأ حسب اُسلوب النداء: 
2)  کْن شفیعنا یا نبیّنا یا محمد(ص)! 1)  أیّھا مسافرون مرحباً بکم إلی ھذه المدینة! 

4)  یا مساکین بالدی حاولوا کثیراً لتحسین اوضاعکم! 3)  یا هللاُ ثبِّت قلبی علی دینک! 

35.  عیّن الّصحیح للفراغ: «ما حزَن أحدٌ فی حفلة تکریم «یوم التملیذ» إّال .................. !» 
2)  التالمیذَ المتکاسلوَن 1)  تلمیذٌ کسالُن 

4)  تلمیذاِن متکاسالن 3)  تلمیذَیِن متکاسلَیِن 

 
36. عیِّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة: 

 
عیّن المستثنی یختلف إعرابھ عن الباقي: 

1) ال یفوز في اآلخرة إّال من کان تقیّاً خائفاً من الخالق!
2) لم یُنفق علی المساکین في الدُّنیا إّال الرجل المؤمن باّ�!

3) ما وصفِت الطبیبة الُختي المریضة إّال االبتعاد عن االضطراب!
4) لن یُدافِع عن الحقیقة إّال من تعّرف علیھا و عرف قیمتھا!

 
37.  «یا .................. ! تفّکروا في مستقبل بالدکم تفّکراً!». عیّن المنادای المناسب للفراغ لیس مضافاً: 

 
1)  أیّھا الّطّالب 

 
2)  أبناء الوطن 

 
3)  تالمیذي 

 
4)  مجاھدي اإلسالم 

 
38.  عیّن المستثنی مرفوعاً: 

 
1)  ال یتمتّع بالعقل مخلوق إّال اإلنسان! 

 
2)   ال یَفوز النّاس في الحیاة الدنیا إّال المجدّیَن! 

 
3)   ال یُخرج المؤمنین من الّظلمات إلی النّور إّال الرّب الکریم! 

 
ر في أداِء التکالیف أحدٌ إّال صدیقي المریض!  4)  لم یُقّصِ
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صفحه 5

 
39.  عیِّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة: 

 
 عیِّن المنادی یختلف فی نوع المنادی: 

 
1)  علیک أن تشربی کأساً من اللّین کّل صباح، یا بنتی الصغیرة! 

 
2)  یا مسافری الطائرات ال تنزلوا من سلّمھا بعجلة! 

 
3)  یا ولدّی، ال تنسیا أن تعمال بما طلبتھ منکما! 

 
4)  علّمن تلمیذاتکّن ما یجب علیھّن، یا معلّمات! 

 
40.  «یا .................. ! انھضوا لتحقّق األھداف الّسامیة» . عیِّن غیر المناسب للفراغ:

 
1) أبناء اُالّمۀ  

 
4)  أیّتها الطالبات3) طلّاب المدارس2)  أیّها الطلّاب 

41. کدام مقام امام نیازمند حضور آشکار ایشان نیست؟
4) والیت تشریعی3) والیت معنوي2) هدایت تشریعی1) والیت تکوینی

42. از آیه ي شریفه ي ذلک بِاّن هللا لم یُک مغیراً نعمتۀً انعمھا َعلی قوٍم حتّی یغیّروا ما بانفسھم ... می توان دریافت که .................. 
1) سنت الهی بر استمرار لطف و فیض بر همه ي جوامع انسانی است.

2) سنت الهی بر دگرگونی وضع موجود جوامع، تابع دگرگونی روح جمعی آنان است.
3) تغییر درونی جوامع، تابع تغییر سنت الهی بر آن جوامع است.

4) تغییر و تحول بر کل عالم، از جمله بر درون انسان ها حاکم است.
43. با توجه به آیات قرآن کریم، «منت خداوند بر مستضعفان»، «وعده ي خداوند به اهل ایمان و عمل صالح» و «علت فرستادن پیامبر با

هدایت و دین حق»، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
1) نجعلھم الوارثین - لیبدّلنھم من بعد خوفھم امنا - یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا

ً 2) لیستخلفنّھم فی االرض - لیبدلّنّھم من بعد خوفھم امنا - یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا
3) نجعلھم الوارثین - لیمکنن لھم دینھم الّذی ارتضی لھم - لیظھره علی الدّین کلّھ

4) لیستخلفنّھم فی االرض - لیمکنّن لھم دینھم الّذی ارتضی لھم - لیظھره علی الدّین کلّھ
44.  به بیان امام علی (ع)، «تشخیص راه رستگاري یا صراط مستقیم»، «موفقیت در عمل به پیمان» و «توفیق در پیروي از قرآن» درشرایط

 
وانفساي پس از رحلت توان فرساي پیامبر گرامی اسالم (ص) به ترتیب مشروط به .................. ، .................. و .................. می باشد.

1) فهم آثار و برکات و تأثیرات نیکوي صراط مستقیم - شناخت ضرورت وفاي به عهد - شناخت فراموش کنندگان قرآن
2) شناخت پشت کنندگان به صراط مستقیم - تشخیص عهد شکنان - شناخت فراموش کنندگان قرآن

3) فهم آثار و برکات و تأثیرات نیکوي صراط مستقیم - تشخیص عهد شکنان - آگاهی به پیام الهی قرآن
4) شناخت پشت کنندگان به صراط مستقیم - شناخت ضرورت وفاي به عهد - آگاهی به پیام الهی قرآن

45. اگر بگوییم: «منتظران مصلح، خود باید صالح باشند.» بر  .................. تأکید کرده ایم. 
1) تالش جهت تحقق خواسته ها و آرمان هاي امام خویش در عصر غیبت، به عنوان انتظار «مثبت» و مقبول الهی

2) متابعت از فرامین بقیۀ اهللا اعظم (عج) در دوران غیبت، مبنی بر مراجعه به عالمان دینی و تبعیت از آن ها
3) دعا براي فرا رسیدن روز ظهور حضرت مهدي (عج)، به عنوان محبوب ترین کارها نزد خداوند متعال

4) افزایش معرفت، ایمان و محسبت به امام زمان خویش در عصر غیبت و راه ندادن شک و تردید به خویشتن

46. «یعبدوننی ال یشرکون بی شیئاً»" نتیجه ي حکومت .................. است که یکی از ویژگی هاي آن دوره، .................. خواهد بود.
2) مؤمنان صالح - پیشوایی آن ها1) مؤمنان صالح - تبدیل شدن ترس به ایمنی

4) مستضعفان - پیشوایی آن ها3) مستضعفان - تبدیل شدن ترس به ایمنی

 
47. مجاهدات امامان معصوم (ع) در راستاي والیت ظاهري بر مبناي کدام فروع دین، پایه گذاري شده بود؟

2) امر به معروف و نهی از منکر1) تقیه و جهاد
4) آگاهی بخشی و شیوه ي درست مبارزه3) صبر و بصیرت
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صفحه 6

 
َّبِْعأَْھَواَء ھم» و «َو قَْل آَمْنُت بَِما أَْنَزَل هللاُ ِمْن ِکتَاٍب» به ترتیب، کدام است. 48. مفهوم آیات:  «َو الَ تَت

 
1) پیروي نکردن از هوس هاي مردم – واحد بودن دین خدا

 
2) توجه نکردن به شماتت دشمنان - واحد بودن دین خدا

 
3) پیروي نکردن از هوس هاي مردم – قاطعیت و استواري انبیاء الهی

 
4) توجه نکردن به شماتت دشمنان - قاطعیت و استواري انبیاء الهی

49. اگر معتقد به زنده بودن امام زمان (عج) نباشیم در انجام کدام وظیفۀ امامت خلل ایجاد می شود و خطاب قوم حضرت موسی (ع) به

 
ایشان در آیۀ «تو و پروردگارت بروید و بجنگید» در اثر چیست؟

2) والیت معنوي – ناامیدي از لطف الهی در جهاد1) مرجعیت علمی – ناامیدي از لطف الهی در جهاد
4) والیت معنوي – عدم آمادگی براي مبارزه3) مرجعیت علمی – عدم آمادگی براي مبارزه

50. اگر گفته شود «وقتی محبت خداوند در دلی خانه کرد، آن دل محبت همۀ کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند در خود می یابد.»
به ضرورت درك کدام آیۀ شریفۀ اشاره نموده ایم؟

 
1)  «قُل ال أسألَکم َعلَیھ اَجراً اِالَّ الَمَودَّةَ فِی القُربی» 

 
2)  اِنّا بَُرءأُء منُکم و ِمّما تَعبُدوَن من دون هللا کفَرنا بِکم» 

 
3)  «قُل اِن ُکنتُم تُِحبُّوَن هللا فاتّبِعونی یُِحبُکُم هللا و یغِفرلَکم ذنُوبَکم» 

 
̀ با و الیوِم اآلِخَر یُوادّوَن َمن حادَّ هللاَ و َرسولَھ»  4)  «ال تِجد قَوماً یؤِمنوَن

51. استوار کردن پایه هاي پیوند برادري بین هم کیشان که هم چون اعضاي یک خانواده اند و اهتمام بر حفظ وحدت که یکی از مظاهر
تمدن اسالمی است، از دقت در کدام مورد مفهوم می گردد؟

م ربّي القواحش ما ظھر منھا و مابَطن و األثم و البغی 1)  قُل انّما َحرَّ
2)  محّمد رسول هللا و الّذین معھ أِشدّاُء علي الکفّار ُرحماء بینھم

3)  من عمل صالحاً من ذکر او اُنثي و ھو مؤمن فلنحبینَّھ حیوةً طیّبةً
4)  ھو الّذي ارسل رسولھ بالُھدي و دین الحّقِ لیُْظِھَره علي الدّین ُکلّھ

 
52. در کدام گزینه به ترتیب بازتاب «َمن تاَب و امَن و عمَل عمالً صالحاً» و «رابطه ي قضا و قدر» آمده است؟

1)  فاولئک یبّدُل هللا سیّئاتھم حسناٍت - انّا کّل شيٍء خلقناهُ بقدٍر
2)  فإّن هللاَ یتوُب علیھ - انّا کّل شيٍء خلقناهُ بقدٍر

ً 3)  فإّن هللاَ یتوُب علیھ - انّا ھدیناهُ السبیل اّما شاکراً و اّما کفورا
4)  فاولئک یُبّدُل هللا سیّئاتھم حسناٍت - انّا ھدیناهُ السبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً 

53. کدام مرحله از توبه با استغفار همراه است و انسان توبه کار با به کار بردن چه عبارت هایی آن را ابراز می کند؟
2) جبران حقوق ضایع شده- ان شاءاهللا1) عدم بازگشت به گناه- ماشااهللا
4) جبران حقوق الهی- ان شاءاهللا3) پشیمانی از گذشته- استغفراهللا

54. مطابق فرموده ي امام صادق (ع) چنان از خدا خوف داشته باش که .................. و ایشان این جمله را به .................. فرمودند.

 
1) او تو را می بیند- اگر فکر کنی او تو را نمی بیند

2) گویی او را می بینی- اگر فکر کنی او تو را نمی بیند

 
3) او تو را می بیند- اگر بدانی که او تو را می بیند و در عین حال در مقابل او گناه کنی

4) گویی او را می بینی- اگر بدانی که او تو را می بیند و در عین حال در مقابل او گناه کنی

 
55. در قرآن کریم به ترتیب بازگشت .................. و  .................. مطرح شده است که مفهوم دوم به معناي  .................. است.

2) مخلوق-خالق-بازگشت لطف و آمرزش به تائب1) خالق-مخلوق-بازگشت از گناه به سوي فرمان برداري
4) مخلوق-خالق- بازگشت از گناه به سوي فرمان برداري3) خالق-مخلوق- بازگشت لطف و آمرزش به تائب
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صفحه 7

56. ایجاد «خودباوري» توسط رسول اکرم (ص) در اصحاب اندك خود، توجه به «اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان» بنا به توصیه ي
امام خمینی (ره) و نیازمندي به «اعتقاد راسخ به دین و طهارت نفسانی» به ترتیب مرتبط با کدام حوزه ها و پیشنهادات در راستاي تحقق

هدف بزرگ هستند؟
1) تقویت هاي بنیان هاي جامعه - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ و جهاد - تالش براي آگاهی از تمدن جدید

2) تقویت عزت نفس عمومی - حضور مؤثر و فعال در جامعه ي جهانی - تقویت دانایی هاي فردي
3) مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ و جهاد - تالش براي آگاهی از تمدن جدید - مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ و جهاد

4) حضور مؤثر و فعال در جامعه ي جهانی - تقویت توانایی هاي فردي - تقویت عزت نفس عمومی
57. نظر رسول گرامی اسالم (ص) درباره کسانی که از مردم کناره گیري می کردند و به زندگی خود و خانواده خود بی توجه بودند، چه

 
بوده است و کدام آیه شریفه در مذمت ایشان است؟

1) آن ها را خرافه گران غرق شده در جهالت می دانستند-  «قل ھل یستوی الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون...»
2) خرافه گران غرق شده در جهالت می دانستند-  «قل من حّرم زینة هللا الّتی أخرج لعباده و الّطیبات من الّرزق...»

3) آن ها را از خود نمی دانستند-   «قل ھل یستوی الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون...»
4) آن ها را از خود نمی دانستند- «قل من حّرم زینة هللا الّتی أخرج لعباده و الّطیبات من الّرزق...»

58. همراهی توبه و پاکی درمنظر امیر مؤمنان، علی (ع)، بیان حدیث .................. است و گفتن عبارت هایی مانند، «استغفرهللا»اشاره به

 
.................. دارد که .................. جبران حقوق الهی است.

1) «التّوبة تطّھر القلوب و تغسل الذّنوب» - پشیمانی از گناه - مقدم بر

 
2) «التّوبة تطّھر القلوب و تغسل الذّنوب» - تصمیم بر عدم بازگشت به گناه - مؤخر از

3) التائب من الذنب کمن الذنب لھ - پشیمانی از گناه - مقدم بر
4) التائب من الذنب کمن الذنب لھ - تصمیم برعدم بازگشت به گناه - مؤخر از

59. اساس زندگی روابط اجتماعی  .................. بود که مبارزات مردم را بر محور برقراري  .................. شکل می داد و استمرار آن را

 
امروز در کشورهاي به پاخاسته، لمس می کنیم و آیۀ شریفۀ  .................. حاکی از آن است.

 
1) عدل و مساوات - عدالت -  «و أِمرت ألعدل بینکم هللا ربّنا و ربّکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم» 

 
2) توحید و یکتاپرستی - عدالت -  «و أِمرت ألعدل بینکم هللا ربّنا و ربّکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم» 

 
3) عدل و مساوات - توحید -  «و لقد بعثنا کل امة رسوالً ان عبدوا هللا و اجتنبوا الطاغوت» 

 
4) توحید و یکتاپرستی - توحید - «و لقد بعثنا کل امة رسوالً ان عبدوا هللا و اجتنبوا الطاغوت» 

 
60. «انقالبی بزرگ که پیامبر (ص) با سخنان و رفتارشان در جامعه به وجود آورد» در پیام کدام آیۀ شریفه تجلی دارد؟

 
1) «محّمد رسول هللا و الّذین معھ اشدّاء علی الکفّار رحماء بینھم» 

 
2) «یا ایھا الّذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم» 

 
3) «و من آیاتھ ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیھا» 

 
4) «قل ھل یستوی الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون» 

61. .................. fix the machine, you have to take it a part.
1) In order to 2) For to 3) So as 4) Because to

62. Human memory, .................. believed to be rather inefficient, is really much more complicated than that of a
computer.

1) formerly 2) immediately 3) smoothly 4) briefly
63. The first two services are free, .................. the third costs 35 dollars.

1) until 2) whether 3) when 4) while

64. I am wearing two pullovers .................. .
1) because I can't stand hot weather 2) so that I couldn’t get cold
3) so as not to get cold 4) not to keep warm
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65. I am  .................. disturbed when I hear the news of someone’s death.
1) probably 2) physically 3) emotionally 4) economically

66. The new plan was put into action by the support of the ..................
1) population 2) pollution 3) construction 4) permission

67. A strong economy depends on a healthy manufacturing .................. .
1) base 2) satellite 3) astronaut 4) vehicle

68. Because of the explosion, the roof of the building .................. in, trapping several people.
1) explored 2) launched 3) saved 4) caved

69. In the past, people used to travel on horse-drawn carriages,  .................. now most people have motor
vehicles.

1) when 2) because 3) as 4) while

70. Some newspapers have no advertising at all,  .................. others carry many advertisings.
1) until 2) when 3) so that 4) whereas

71. I planned to take a trip to the Middle – East .................. I could see some historical places, my roommate set
off to his country to see his family, .................. .

1) so that- however 2) so as- whereas 3) so that- whereas 4) so as- however
72. We left the meeting early  .................. miss the last train.

1) in order for 2) in order to not 3) so that 4) so as not to
73. I want to go to the supermarket and buy some milk .................. . I can't because my daughter has taken the
car without informing me.

1) Whereas 2) But 3) However 4) Whether

74. Driving task is not so easy in Tokyo, but the people living there do a perfectly good job and .................. help
others as well.

1) willingly 2) regionally 3) firmly 4) rurally

75. The table decoration is made of  .................. flowers shaped and colored by a skillful artist.   
 1) natural 2) scientific 3) artificial 

 
4) basic

76. A food or an activity that is  .................. is so enjoyable that you do not want to stop.
 1) addictive

 
2) various

 
3) straight

 
4) solar

77. You are not my boss, so what ..................  have you got to criticize me?
 1) promise 2) reality 3) right

 
4) comment

78. Mr. Alan must be English  .................. Mr. Schmitt seems to be German.
 1) so 2) as 3) contrast 4) whereas

79. A(n) .................. country is a poor country that is trying to increase its industry and trade to make life better
for its people.

 1) industrialized 2) extreme
 

3) developing 4) economical
80. The number of people employed in automobile .................. , industries has decreased over the last five
years.

1) composing 2) encouraging 3) manufacturing 
 

4) polluting 
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وقت : 165   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 110نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ھندسھ ٢ (سوم دبیرستان):2.ھندسھ تحلیلی و جبر خطی:3.حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضی پایھ:4.ریاضیات گسستھ و جبر و احتمال:5.فیزیک

(پیش دانشگاھی):6.فیزیک ٢ (دوم دبیرستان):7.شیمی (پیش دانشگاھی):8.شیمی و آزمایشگاه ٢

مرکز مشاوره تحصیلی
دکتر علیرضا افشار

81. تصویر خط  تحت انتقال  از نقطه ي  می گذرد. مقدار  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

82. معادله تصویر خط  تحت تجانس به مرکز  و نسبت  به صورت  است،  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

83. کدام تبدیل زیر می تواند دایره  را روي   تصویر کند؟
4) بازتاب مرکزي3) دوران2) تجانس1) انتقال

84. کدام یک از تبدیل هاي زیر یک انتقال است؟
 (1 (2
 (3 (4

85. نگاشت یک به یک از نقاط صفحه به روي خودش را .................. گوییم.
4) تبدیل3) تبدیل همانی2) تبدیل ثابت1) انتقال

86. کدام یک از نگاشت هاي زیر تبدیل نمی باشد؟
 (1 (2
 (3 (4

87. تبدیل یافته ي نمودار  تحت تبدیل  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

88. اگر خط  تبدیل یافته ي خط  تحت یک بازتاب مرکزي باشد، کدام نقطه می تواند مرکز
بازتاب باشد؟

 (1 (2 (3 (4
89. معادله ي تصویر خط   تحت تجانس به مرکز   و نسبت  به صورت   است.   کدام است؟

4) صفر3) 2) 1) 

90. تصویر دایره ي  به مرکز  و شعاع  واحد، تحت تبدیل  دایره ي  است. طول مماس مشترك
خارجی این دو دایره، کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

91. ماتریس  را به صورت مجموع یک ماتریس متقارن  و یک ماتریس پاد متقارن  نوشته ایم اگر عضو 

 از ماتریس  برابر  و عضو  از ماتریس  باشد  کدام است؟
 (1-10 (2-2 (3 (4

92. اگر  مجموع درایه هاي ماتریس  کدام است؟

 (1 (2-  (3 (4

11
12

98
8 

ال
ری

س

3x+ 4y = 5T (x,y) = (x− 2,y+a)(5, 2)a

4563
y+ 2x = 3(1, 4)2y+ax = bb

−1015
C (O, 3)( , 2)C ′ O′

f (x,y) = (y+ 1,x− 1)f (x,y) = (3x− 1, 2y+ 1)

f (x,y) = (x+ 3,y)f (x,y) = (x+y+ 1,y+ 2)

T (x,y) = (2x−y, 2y− 4x)F (x,y) = ( , + )x3 x2 y3

H(x,y) = (x+y,x−y)G(x,y) = (y+ 1, 3 + siny)x5

y = |x|T (x,y) = (−3x, −3y)

y = |3x|y = − |x|y = ±3xy = x

D : y+ 2x = 3: 2y+ 4x+ 2 = 0D′

(0 , 2)(2 , −1)(1 , 0)(−1 , 3)

x+y = 4(2 , 1)3x+ay = ba− b

−5−1−
7
3

C(1, 2)1T (x,y) = (3x, 3y)C ′

32 3
−−

√43 2
−−

√

A =
⎡

⎣
⎢

a

0
−1

2
0
2

3
b

4

⎤

⎦
⎥BC

1 × 1B= −4b112 × 3= 4C32a+ b
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A =

⎡

⎣

⎢⎢⎢

1
2
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2
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2
1
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صفحه 2

93. اگر ماتریس  , دوتایی  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
94. اگر  و  ماتریس هایی از مرتبه  باشند  برابر کدام می تواند باشد؟

 (1 (2 (3 (4

95. اگر  و  به ازاي کدام مقدار  ، درایه هاي واقع در محل تالقی سطر دوم و ستون

سوم ماتریس  برابر  است؟
 (1 (2 (3 (4

96. اگر  باشد دترمینان ماتریس  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
97. اگر ماتریس  تعریف شده باشد، کدام ماتریس نیز حتمًا تعریف شده است؟

 (1 (2 (3 (4

98. چند ماتریس به فرم  وجود دارد به طوري که  باشد؟

4) بی شمار3) 2) 1) 

99. ماتریس  با تعریف  مفروض است. مجموع درایه هاي سطر دوم این ماتریس کدام

 
است؟
 (1 (2 (3 (4

، آنگاه مقدار  کدام است؟ 100. اگر  و 

4) صفر3) 2) 1) 

101. تقعر نمودار تابع با ضابطه  وقتی  به کدام صورت است؟

2) رو به باال1) رو به پایین
4) ابتدا رو به باال و سپس رو به پایین3) ابتدا رو به پایین و سپس رو به باال

102. اگر   باشد آنگاه:

 (1 (2 (3 (4

103. اگر  باشد حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

104. تابع  در کدام بازه وارون پذیر است؟
 (1 (2 (3 (4

A = [ ]−2
5

1
4

= αA+βA2 I2(α,β)

(2, 11)(2, 13)(4, 11)(4, 13)

AB2AB−BA

[ ]2
4

1
3

[ ]3
0

−1
2

[ ]−5
1

2
5

[ ]1
4

−1
1

AB = [ ]2
1

4
−2

−1
2

C = [ ]4
2

0
−2

3
x

x

Bt( A)C
t t4

−1234

A =
⎡

⎣
⎢

0
0
0

1
0
0

2
3
0

⎤

⎦
⎥(I + )A

2 10

0110310

A− CBt

C
t
BtABtCA

t
BtA

t

A =
⎡

⎣
⎢
a

0
0

b

a

0

c

b

a

⎤

⎦
⎥=A

2 ⎡

⎣
⎢

9
0
0

2
9
0

5
0
9

⎤

⎦
⎥

120

A = [ ]aij 3×3={aij
i+ j i ≤ j

j+ 1 i > j

10111213

A = [ ]a

1
b

−1
= 2IA

2
a+ b

12−1

y = sinx+
x2
π

0 ≤ x ≤
π

2

= −log2
a

1
loga4

1
6

a = 8a =
1
8

a =
1

64
a = 64

logx =x−−√3
1
2

log x x−−√
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√

32
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1
2
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y = 2

صفحه 3

105.  اگر  آنگاه  برحسب  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

106. اگر  باشد  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

ها و نقطه ي برخورد تابع معکوس آن 107. مساحت مثلثی که با سه نقطه ي مبدأ مختصات و نقطه ي برخورد نمودار  با محور 
ها ساخته می شود کدام است؟ با محور 

 (1 (2 (3 (4

108.  اگر  ، آنگاه عدد  چند رقم دارد؟
 (1 (2 (3 (4

109. نمودار تابع  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

هاي نسبی آن 110. تابع  را در نظر بگیرید. در مورد تعداد 
چه می توان گفت؟

4) حداکثر   دارد3) حداکثر   دارد2)   دارد1)   دارد

111. برد تابع  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

، آن گاه  ، و  112. اگر  تابعی وارون پذیر و مشتق پذیر باشد و داشته باشیم 

 کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

113. مشتق تابع  به ازاي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

114. تابع  در   :

2) فقط مشتق راست دارد.1) مشتق پذیر است.
4) مشتق راست و چپ دارد اما با هم برابر نیستند.3) فقط مشتق چپ دارد.

، حاصل ضرب اکسترمم هاي مطلق تابع  در بازه   کدام است؟ 115. اگر 

 (1 (2 (3 (4

116. شکل روبه رو قسمتی از نمودار تابع
 (1 (2
 (3 (4

log 5 = alog 1٫6a

3 − 4a4a− 36a− 22 − 6a
log 10000 = + log 10logx100x

110100001000000

y = 3xy

x

1
1
2

24

log 5 = 0٫698(625)
5− −−−−−

√
5678

y = tan−1 1
x

f(x) = +a + b + c +d +e +fx+gx7 x6 x5 x4 x3 x2Max

3Max6Max3Max4Max

f(x) = − + 6x+ 2x2

(−∞, 3](−∞, 11][11, +∞)R

fg(x) = f(− )
1
x

f( ) = 31
2

( ) = −2f
′ 1

2
( (3)g−1)′

−221
2

−
1
2

y =
(x− 1)(x− 2)(x− 3)
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x = 2

−
1
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1
6

−66

f(x) ={
[x] + 1
1 + + sinxx2
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π

4
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1
2
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78
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y
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صفحه 4

117. اگر  باشد، خط قائم بر معکوس آن در نقطه اي به طول  واقع بر  محور عرض ها را در کدام نقطه
قطع می کند؟

 (1 (2 (3 (4

118. نمودار تابع   به شکل مقابل است.  چند مقدار صحیح میتواند داشته باشد؟ 
 (1 (2
 (3 (4

119. لگاریتم عدد   در پایه ي  برابر کدام است؟

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

120. اگر   باشد،  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

121. در منطقه اي تعداد افراد مبتال به وبا در زمان  برحسب روز از زمان شیوع برابر   تخمین زده شده است.

 
چه زمانی آهنگ پخش وبا  نفر در روز است؟

1) روز بیست و پنجم
 
4) روز هفتادم3) روز بیستم2) روز دهم 

، مشتق چپ تابع  در نقطه ي  چقدر است؟ ([ ] نماد جزء صحیح است.) 122. با فرض 

 (1 (2 (3 (4

123. مشتق تابع وارون تابع  در نقطه ي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

124. نقاط بحرانی بر روي نمودار تابع  سه رأس مثلثی هستند. مساحت این مثلث کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

 
125. کدام تابع در  مشتق دارد؟ (با تغییر)

 (1 (2 (3 (4

126. اگر دو نقطه به طول  و  نقاط بحرانی تابع با ضابطۀ  باشند عرض نقطۀ عطف آن کدام

 
است؟
 (1 (2 (3 (4

127. حاصل کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

128. مشتق دوم  نسبت به  در تساوي  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

129. خط  در نقطۀ  بر منحنی  مماس است. مقدار  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

f(x) = x (x > 0)exef
−1

2e− 12 − 1e22e+ 12 + 1e2

f(x) = m + 8x− 2x2m

78
910

1
9
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0٫20٫40٫30٫36

(2 + = 362 + b3
−−

√ )n 3
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√b
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3
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f(x) = − 4 [ ]∣∣x
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6
x

x = −3
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3

−
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3
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4
π
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π

π+ 2
5π+ 4

5π
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√x[x]

3−1f(x) = +a + bx+ 2x3 x2

−10−8−94

log − log + log2
−−

√
2 6√√
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√
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1
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1
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−2
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−3
y3

−6
y3

y = kx = 1−xy+ = ax2 y2a+k

1254
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صفحه 5

130. جمعیت شهري با نرخ زوال یک درصد در سال، کم می شود. با این روند با گذشت چند سال جمعیت این شهر، نصف جمعیت

 
فعلی آن می شود؟ 

 (1 (2 (3 (4

131. اگر  باشد در این صورت عدد  برابر چه عددي در مبناي  است؟
 (1 (2 (3 (4

132. عدد  در چه مبنایی برابر  است؟
 (1 (2 (3 (4

133. باقی مانده تقسیم a بر اعداد  و  به ترتیب برابر  و  می باشد در صورتی که خارج قسمت دو تقسیم برابر باشند در این
صورت خارج قسمت کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

134. اگر عددي در مبناي  به صورت  و در مبناي  به صورت  نوشته شود  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

135. اگر  عددي فرد و باقی مانده ي تقسیم آن بر  برابر  باشد باقی مانده ي تقسسیم  بر  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

136. عدد   در مبناي  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

137. اگر  ، آنگاه   کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

، آن گاه  کدام است؟ 138. اگر 
 (1 (2 (3 (4

139. عدد اول  بزرگتر از  است. باقیماندة تقسیم  بر  کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

، باقی ماندة  خارج قسمت است. مجموع ارقام بزرگ ترین عددي که به جاي  می توان قرارداد 140. در تقسیم عدد طبیعی  بر 

کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

141. در آزمایش یانگ طول موج نور به کار رفته  میکرومتر است. اختالف فاصله ي نوار تاریک پنجم از دو شکاف نور چند متر
است؟

 (1 (2 (3 (4
142. در آزمایش یانگ طول موج نور مورد آزمایش  است، اختالف زمان رسیدن نور از دو شکاف به وسط نوار تاریک سوم

چند ثانیه است؟ 

 (1 (2 (3 (4

143. آزمایش  یانگ مربوط به تداخل امواج نوري را در محیطی انجام داده ایم که درآن محیط، سرعت نور  سرعت نور در هواست.

در آن محیط پهناي هر نوار  میلی متر است. اگر آن آزمایش را با آن شرایط در هوا انجام می دادیم فاصله ي  نوارتاریک متوالی
چند میلی متر می شد؟

 (1 (2 (3 (4

(log 99 = 1٫995 , log 2 = 0٫3)

50606472

=( )2x1¯ ¯¯̄̄ ¯̄̄
x+1 ( )20x¯ ¯¯̄̄ ¯̄¯

x+2( )13x¯ ¯¯̄̄ ¯̄̄
710

76757473

(122)4101
25610

131119

2345

4(21a3)48(b37)8a+ b

5472
a137a26

7201914
(718)93
(121022)3(221012)3(210122)3(220121)3

=(abc)6 (cba)5a+ b+ c

6789
=(abc)5 (cab)6a+ b

5634

P3pp+36
1234

a18
4
3

a

51197
0٫6

5٫4 × 10−73 × 10−62٫7 × 10−66 × 10−7

0٫6μm
(c = 3 × m/s)108

3 × 10−93 × 10−155 × 10−95 × 10−15

4
5

0٫46

52٫546
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صفحه 6

144. در پرتونگاري تشخیصی، اشعه ي  .................. براي پیدا کردن ترك در استخوان و پرتو  .................. براي پیدا کردن ترك در
فلزات مناسب است.

4) فرابنفش ـ فروسرخ3) فروسرخ ـ فرابنفش2) گاما ـ ایکس1) ایکس ـ گاما
145. اگر تابع میدان مغناطیسی یک موج الکترومغناطیسی منتشر شده در خالء در  به صورت 

 
 باشد، کدام یک از موارد زیر در مورد این موج درست است؟

) در امتداد محور  است. ) در امتداد محور  است.1) میدان الکتریکی آن ( 2) میدان الکتریکی آن (
4) این موج در محدوده ي فروسرخ است.3) این موج در محدوده ي فرابنفش است.

146. در شکل زیر، نمودار میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی بر حسب مکان، براي یک موج الکترومغناطیسی که در خال منتشر می شود،
نشان داده شده است. این موج در محدوده ي امواج ................ قرار دارد و دوره ي تناوب آن برابر با ................. است. (

 
 (

1) فروسرخ،   پیکوثانیه

2) رادیویی،  میکروثانیه
3) فروسرخ،  پیکوثانیه

4) رادیویی،   میکروثانیه

147. در آزمایش یانگ، طول موج نور مورد آزمایش  برابر فاصله ي دو شکاف است. اگر فاصله ي پرده از صفحه ي
شکاف ها  باشد، فاصله ي سومین نوار تاریک یک طرف نوار روشن مرکزي از پنجمین نوار روشن طرف دیگر نوار روشن مرکزي

 
چند میلی متر است؟

 (1 (2 (3 (4
148. کدام گزینه ي زیر در مورد موج هاي الکترومغناطیسی درست نیست؟

1) بسامد نوسان هاي میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی با هم برابرند.
2) راستاي نوسان میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی بر هم عمودند.

3) در طیف امواج الکترومغناطیسی، وقتی از امواج رادیویی به طرف پرتو گاما می رویم، طول موج افزایش می یابد.
4) چگونگی آشکارسازي بخش هاي مختلف طیف امواج الکترومغناطیسی، متفاوت است.

149. وقتی یک موج الکترومغناطیسی از هوا (خأل) وارد آب با ضریب شکست  می شود. طول موج آن  نانومتر تغییر می 

کند. کدام یک از موارد زیر در مورد این موج درست است؟ 

2) فرابنفش است و بسامد آن  هرتز است.1) مرئی است و بسامد آن  هرتز است.

4) فرابنفش است و بسامد آن  هرتز است.3) مرئی است و بسامد آن  هرتز است.
150. اگر در آزمایش یانگ طول موج نور مورد آزمایش را نصف کنیم، در محل نوار تاریک پنجم قبلی چه نواري ایجاد می شود؟

2) نوار روشن نهم1) نوار تاریک نهم
 
4) نوار روشن دهم3) نوار تاریک دهم

151. اگر  سرعت انتشار نور در محیط شفاف با ضریب شکست  باشد و  باشد، حاصل  کدام
است؟ ( و  به ترتیب ضریب گذردهی الکتریکی خأل و تراوایی مغناطیسی خأل می باشند.)

 (1 (2 (3 (4
152. در آزمایش یانگ، فاصله ي بین دو شکاف  میلی متر و فاصله ي شکاف ها از پرده  متر است. اگر فاصله ي بین دو نوار

تاریک متوالی برابر با  میلی متر باشد، طول موج نور مورد آزمایش چند نانومتر است؟
 (1 (2 (3 (4

SI

= sin(6π× t− 2π× x)B
→

Bmax 1014 106
j

→

E
→

xE
→

y

π = 3, c = 3 × m/s108

1
3

2
2
1
3

3 × 10−4

2m

1٫534٫56

n =
4
3

125

(c ≃ 3 × )108 m

s

3 × 10176 × 1014

6 × 10143 × 1017

Vn= 1V 2nαεβ0μ
γ
02α+β+γ

ε0μ0
3645

0٫42٫4
3٫9

300450500650
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صفحه 7

153. در آزمایش یانگ، فاصله ي نوار روشن پنجم از نوار روشن مرکزي، چند برابر فاصله ي نوار تاریک سوم از نوار روشن مرکزي
است؟

 (1 (2 (3 (4

154. فاصله ي دو نوار تاریک متوالی از نوار روشن مرکزي در آزمایش یانگ، مطابق کدام یک از گزینه هاي زیر بر حسب میلی متر می 
تواند باشد؟

4)  و 3)  و 2)  و 1)  و 
155. کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟

1) جریان الکتریکی، آهنربا و تغییر میدان الکتریکی، می توانند منشأ تولید میدان هاي مغناطیسی باشند.
2) وقتی ذره ي بارداري شتاب دار می شود، بخشی از انرژي خود را تابش می کند.

3) هر آنتن همراه با یک منبع ولتاژ متناوب به عنوان یکی از چشمه هاي موج هاي الکترومغناطیسی استفاده می شود.
4) خط هاي میدان الکتریکی برخالف خط هاي میدان مغناطیسی، هرگز بسته نیستند.

156. در یک آزمایش یانگ، فاصله ي نوار تاریک چهارم از نوار مرکزي برابر با  میلی متر است. اگر فاصله ي پرده از صفحه ي
شکاف ها  متر و فاصله ي دو شکاف از هم  میلی متر باشد، انرژي هر یک از فوتون هاي نور به کار رفته در این آزمایش چند

 
الکترون ولت است؟ 

 (1 (2 (3 (4
157. وقتی از یک سیم لوله جریان الکتریکی ثابت عبور می کند، کدام یک از موارد زیر در فضاي داخل و اطراف سیم لوله درست

 
است؟

2) فقط میدان مغناطیسی ثابت ایجاد می شود.1) فقط میدان الکتریکی ثابت ایجاد می شود.

 
4) میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی ثابت ایجاد می شود.3) موج الکترومغناطیسی ایجاد می شود. 

158. در آزمایش یانگ در هوا، طول موج نور مورد آزمایش  است. اختالف زمان رسیدن نور از دو شکاف به وسط نوار تاریک

 
چهارم چند ثانیه است؟  

 (1 (2 (3 (4

159. آزمایش یانگ را یک بار در هوا و بار دیگر در محیطی با ضریب شکست  انجام می دهیم. اگر فاصلۀ چهارمین نوار تاریک تا
نوار مرکزي در آزمایش اول دو برابر فاصلۀ سومین نوار روشن تا نوار مرکزي در آزمایش دوم باشد،  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

160. آزمایش یانگ را در محیطی انجام داده ایم که در آن محیط، سرعت نور  سرعت نور در هوا و پهناي هر نوار  است.

اگر همین آزمایش را در هوا انجام دهیم، فاصلۀ مرکز اولین نوار تاریک و ششمین نوار تاریک در یک سمت نوار روشن مرکزي چند
میلی متر است؟

 (1 (2 (3 (4
161. یک مکعب شیشه اي را حداکثر تا چه عمقی در آب می توان فرو برد، در صورتی که حداکثر فشاري که شیشه می تواند تحمل کند 

(  است؟  ( و 

2) قاعده باالیی آن در عمق  سانتی متري آب باشد.1) قاعده ي پایینی آن در عمق  سانتی متري آب باشد.
4) باید ضلع مکعب شیشه اي مشخص باشد.3) قاعده پایینی درعمق  سانتی متري آب باشد.

3
2

25
2

4

152٫13٫50٫91٫20٫30٫7

2٫8
1٫51

4٫53٫753٫252٫25

0٫5μm
(c = 3 × )108 m

s

×
35
3

10−8×
35
6

10−8×
35
3

10−15×
35
6

10−15

n

n

12
7

3
2

9
7

4
3

4
5

0٫4mm

52٫546

80 cmHg= 14
ρجیوه
ρ

آب 
= 76cm HgP0

5656
28
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( ، 162. در آزمایش شکل مقابل ارتفاع آب در لوله چقدر است؟ (

 (1 (2
 (3 (4

163. در شکل روبه رو، اختالف فشار نقطه ي  و فشار هوا چند کیلوپاسکال است؟

 (1 (2
 (3 (4

164. یک لوله مویین شیشه اي و تمیز با قطر مناسب در اختیار داریم. دیواره داخلی این لوله مویین را با دقت و به طور کامل توسط الیه
نازکی از روغن چرب می کنیم. به گونه اي که روغن با جدار بیرونی لوله تماس پیدا نکند. اگر این لوله مویین را درون یک ظرف شیشه 

اي تمیز که محتوي آب است قرار دهیم، کدام شکل وضعیت آب در مجموعه را به درستی نشان می دهد؟

 (1 (2 (3 (4

165. فشار کل در عمق  متري از سطح آب ساکنی برابر با   است. فشار کل در عمق  متري از سطح آب چند

 
پاسکال است؟ 

 (1 (2 (3 (4

166. در شکل زیر، چگالی مایع   بوده و مایع در حال تعادل است. بر سطح مایع شاخه ي سمت راست، پیستون چند گرمی

قرار دهیم تا پس از برقراري تعادل، در شاخه ي سمت چپ، ارتفاع مایع از کف ظرف،  شود؟
 (1 (2
 (3 (4

167. در شکل زیر، آب در حال تعادل است. اندازه ي اختالف فشار گازهایی که در دو انتهاي بسته لوله ها هستند، چند سانتی متر جیوه

است؟ 

 (1 (2
 (3 (4

= 76 cm HgP0= 14
ρجیوه
ρآب

56cm80cm
20cm66cm

A

(g = 10 , = 1 , = 13٫6 )
N

kg
ρآب

g

cm3 ρجیوه
g

cm3
13٫6136
13060

102 × Pa10522

(g = 10 , = 1 )
N

kg
ρآب

kg

lit

2٫2 × 1053٫2 × 10514 × 10522 × 105

1٫5 g

cm3
52cm

7080
165180

(g = 10 , = 13٫6 , = 1 )
N

kg
ρجیوه

g

cm3 ρآب
g

cm3
43
21
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168. در باالبر هیدرولیکی شکل زیر مجموعه در حال تعادل است. اگر قطر مقطع استوانۀ سمت چپ برابر 5 سانتی متر و قطر مقطع

استوانۀ سمت راست برابر  متر باشد، جرم اتومبیل چند تُن است؟ (  از جرم پیستون ها صرف  نظر شود.) 

 (1
 (2
 (3
 (4

169. مطابق شکل زیر مقداري آب در داخل ظرف در زیر یک پیستون که اصطکاك آن با جدارة ظرف ناچیز است، در حال تعادل قرار
) را بر روي پیستون قرار دهیم، افزایش فشار در نقاط  و  به ترتیب برابر با  و  ) وزنۀ ( دارد. اگر مطابق شکل (

 
می باشد. کدام گزینه صحیح است؟ 

 (1
 (2
 (3
 (4

170. در شکل مقابل، مساحت کف ظرف  سانتی متر مربع و مساحت دهانۀ آن  سانتی متر مربع است. کدام یک از موارد زیر
،  و  درست است؟   ، در مورد فشار در نقاط 

 (1
 (2
 (3
 (4

171.  کدام یک از مولکول هاي زیر ناقطبی است؟
 (1 (2 (3 (4

172. میان خواص فیزیکی کدام دو ماده، تفاوت هاي چشم گیري وجود دارد؟
2) کلر و ید1) ید و سدیم کلرید

4) الماس و سیلیسیم دي اکسید3) سدیم کلرید و سدیم یدید
( 173. در کدام گاز نیروهاي جاذبه ي بین مولکول ها از همه قوي تر است؟ (المپیاد شیمی - 

 (1 (2 (3 (4
174. در هر یک از گونه هاي زیر، پس از قرار دادن الکترون هاي ناپیوندي با رعایت قاعده ي اوکتت،  و  به ترتیب از راست به

 
( چپ به کدام گروه هاي جدول تناوبی تعلق دارند؟    (المپیاد شیمی 

4)3)  و 2)  و 1)  و 

و 

 
175. کدام گزینه، درست است؟ 

1) آرایش الکترونی یون هیدرید با آرایش الکترونی یون لیتیم، متفاوت است.
2) یون هاي کربنات و نیترات، از نظر شکل هندسی و عدد اکسایش اتم مرکزي مشابه اند.

3) ضمن تشکیل سدیم کلرید از عنصرهاي مربوطه، اندازه ي اتم فلز پس از انتقال الکترون، افزایش می یابد.

 
4) نیروي جاذبه ي بین یون ها در بلور ترکیب هاي یونی، قوي تر از جاذبه ي میان یک جفت کاتیون و آنیون مشابه است. 

5g = 10 N

kg
1٫6
2٫4
2٫6
1٫8

2mABΔPAΔPB

(g = 10 )
N

kg
Δ = Δ = 2kPaPA PB

Δ > Δ = 2kPaPB PA

Δ > Δ = 2kPaPA PB

Δ < 2kPa , Δ > 2kPaPA PB

1000200
ABCD

− > 2( − )PC PA PB PA

− = −PD PC PB PA

− = −PB PA PC PB

− > 2( − )PD PB PC PB

NH3OH2CO2PCl3

1371
CH4CO2OH2N2

XY

1385

[ ]
X

/ | ∖
O O O

2−
[ ]

Y
/ ∖

Cl Cl

+ 455632
6

7
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صفحه 10

176. چهار گردوي رسیده و هم اندازه که به یک نقطه متصلاند، در راستاي پیوندهاي کدام مولکول قرار میگیرند و تفاوت زاویه پیوند
در این مولکول با زاویه پیوند در کدام گونه بیشتر است؟

) فلوئورید، نیتروژن دي اکسید ) فلوئورید، یون نیتریت1) گوگرد ( 2) کربن (
) کلرید، یون نیتریت ) کلرید، نیتروژن دي اکسید3) گوگرد ( 4) کربن (

 
177. چند مورد از عبارت هاي زیر درست هستند؟

آ) به ترکیب هاي  ،   و   به ترتیب نام هاي گوگرد   فلوئورید، دي نیتروژن تترااکسید و کربن   اکسید

 
نیز نسبت داده می شود.

 
ب) مس   سولفات پنج آبه، با از دست دادن آب به ترکیبی آبی رنگ تبدیل می شود.

 
پ) تشکیل چند نوع یون تک اتمی فقط در فلزهاي واسطه دیده می شود.

 
ت) واکنش پذیري کم گازهاي نجیب باعث شده است که این گازها کاربرد زیادي نداشته باشند.

 (1 (2 (3
 
4) صفر

 
178. چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 
*  نام ترکیب  کلسیم سیانید و  کبالت  کلرید است.

 
*  شمار اتم ها در هر مول آلومینیم هیدروژن کربنات، دو برابر شمار اتم ها در  مول لیتیم پراکسید است.

 
*  انرژي شبکۀ فریک اکسید بیش تر از انرژي شبکۀ فرواکسید است.

 
*  در ساختار  هر سه نوع پیوند یونی، کوواالنسی و داتیو شرکت دارد.

 
، شمار الکترون هاي آنیون و کاتیون با هم برابر است. *  در هر یک از دو ترکیب یونی  و 

 (1 (2 (3 (4
179. کدام گزینه نادرست است؟

1) مولکول  آسان تر از مولکول  مایع می شود.
2) در چراغ هاي کاربیدي  با آب واکنش می دهد و گاز استیلن تولید می کند.

3) برهم کنش هاي جاذبه اي از نوع مولکول – مولکول را به افتخار یک فیزیک دان هلندي، نیروهاي وان دروالس نامیده اند.
4) در مدل  خط چین و گوه، خط چین نمادي براي نمایش جهت گیري اتم، دور از بیننده است.

 
180. در بین مولکول هاي  چند مولکول، شکل هندسی خمیده دارند؟

 (1 (2 (3 (4
181. حل شدن کدام نمک در آب باعث کاهش محسوس  می شود؟

 (1 (2 (3 (4
182. کدامیک از یون هاي زیر شدیدتر آبکافت می گردد؟

 (1 (2 (3 (4

183. محلول  موالر اسید ضعیف   با اضافه کردن سدیم هیدروکسید جامد در حال خنثی شدن است. این

 
محلول، از آغاز واکنش تا خنثی شدن  درصد از مقدار اسید، به تقریب چند واحد تغییر می کند؟

 (1 (2 (3 (4
184. در محلول یک اسید دو پروتونه به غلظت  موالر، درجه ي یونش مرحله ي اول و دوم به ترتیب  و  است. مقدار 

براي آن کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

، درجۀ یونش برابر با  باشد، ثابت یونش چند برابر غلظت یون هیدرونیوم است؟ 185. اگر در محلول اسید یک پروتونی 
 (1 (2 (3 (4

IVIV

IVIV

SF6N2O3CO(V I)(II)

(II)

421

Ca(CN)2COCl2(II)

2

S CO2 l2
N Oa2SK2

1234

N2CO

CaC2

 S و C ,PC ,B , TeO2 O2 l3 F3 H2
2341

pH

N ClH4NaFNaClC COONH3 H4

CO
2−
3HCO

−
3ClO

−
3Br

−

0٫1(P = 7)HAKaPH

50
(log 7 = 0٫85)(P = − log )Ka Ka

0٫30٫20٫40٫15
20٫50٫2Ka2

0٫50٫40٫30٫1
HA0٫8

24816
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صفحه 11

 
186. در بین عبارات زیر چند عبارت درست است؟

 
  صابون، از گرم کردن استرهاي طبیعی با سدیم هیدروکسید به دست می آید.

 
  با افزودن چند قطره فنول فتالیین به آب صابون، رنگ حاصل بیانگر خاصیت بازي صابون است.

 
  اسید سازندة استر مربوط به طعم آناناس، نام شیمیایی بوتانوییک اسید دارد.

 
  در واکنش استري شدن، از یون هیدروکسید به عنوان کاتالیزگر استفاده می شود.

 (1 (2 (3 (4

 
187. تمام گزینه هاي زیر نادرست هستند به جز:

1) یون اکسید در آب به سرعت به یون هاي هیدروکسید و هیدرونیوم تبدیل شده و نقش اسید لوري – برونستد را دارد.
2) در اثر انحالل آلومینیم اکسید در هیدروکلریک اسید همانند انحالل آن در آب محلول همگن و شفاف تشکیل می شود.

3) زندگی بسیاري از آبزیان به میزان  آب وابسته است.

 
4) از واکنش گاز آمونیاك با هیدروکلریک اسید، جامد یونی و سفید رنگ آمونیوم کلرید تولید می شود.

 
188. کدام عبارت نادرست است؟

1)  سوانت آرنیوس طی پژوهش هایی در زمینۀ رسانایی الکتریکی و برقکافت محلول ها، به نظریه اي براي اسیدها و بازها دست یافت.
2) گاز هیدروژن کلرید به هنگام حل شدن در آب،   و  پدید می آورد.

3) بر اثر حل شدن   در آب، یون هاي سازندة آن از هم جدا شده و یون هاي هیدروکسید در آب آزاد می شوند.
4) محلول آلومینیم اکسید در آب، هم توسط اسیدها و هم توسط بازها می تواند خنثی شود.

189. در دماي اتاق، در محلول   موالر اتانوییک اسید،   به اندازة  واحد بیشتر از  است. ثابت یونش آن کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
و   تقریبی باز که در محلول  موالر آن، تنها  درصد از آن تفکیک می شود، به ترتیب کدامند؟    .190

  (1 (2

 (3 (4

■

■

■

■

1234

pH

(aq)H+C (aq)l−

NaOH

0٫1pOH8pH

10−310−510−710−9

KbpHBOH0٫12
(log 2 = 0٫3)

11٫3 , 4 × 10−52٫7 , 4 × 10−5

11٫3 , 2 × 10−32٫7 , 2 × 10−3
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