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2 ومی آزمون 

در کدام گزینه، معنی مقابل همءه  واژه ها، درست است؟- 1
2( )تقریر: بیان( )اشباه: سایه ها( )مبتنی: ساخته(  1( )َویله: ناله( )هژیر: هوشیار( )هّمت: کوشش( 

4( )عرش: سایبان( )تقریظ: فهرست کتاب( )َوقب: باالی کمر( 3( )شوخ: آلودگی( )کام: زبان( )استرحام: رحم کردن به کسی( 
تمام معانی مقابل کدام واژه ها، درست است؟- 2

ج( مّتفق: موافق، همگرا  ب( مؤکّد: تأکیدشده، استوار   الف( مقرون: پیوسته، قرینه 
ه( محجوب: پنهان، مستور د( تمکّن: توانگر، ثروت  

4( ج، ب 3( ب، ه  2( ب، د  1( الف، ه 
»صاحب جمال، پسندیده، برتر، رواق« به ترتیب، معانی کدام واژه ها است؟- 3

2( قسیم، صواب، ماورا، طاق 1( وسیم، قداست، فراسو، طَبَق  
4( نسیم، صفوت، ماسوا، بخش قوسی هر چیز 3( جسیم، صواب، فایق،  محراب  

در میان گروه واژه های داده شده، چند غلط امالیی یافت می شود؟- 4
»رجزخوانی و مفاخره، مرتعش و لرزنده، هشم و خدمتکار، آذرم و حیا، کاذیه و جاکاغذی، غرس و نشاندن، نمط و طریقه، غرفه و باالخانه، 

طیلسان و ردا،  زماد و مرهم، چریق آفتاب، زی حیات و جاندار«
4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار  

در کدام گزینه، هر دو بیت، غلط امالیی دارد؟- 5
چشم آویز نکند  باطل  تو  چشمان   الف( سحر 

رود ت���واض���ع  ط��ری��ق  ک���او   ب( ک���س���ی 
خویشتن ب��ر  ت��و  ب��ا  ک��ن��د  نیکی   ج( چ���و 
د( ب������زد ن����ع����ره ای پ���ه���ل���وان دل��ی��ر

مسطور نباشد  بپوشند  چ��ن��دان ک��ه   مست 

سلطنت ش����رف  ص���ری���ر  ب���ر   ک��ن��د 

خ��ود ث��ن��اه��ای  ت���و  از   ه��م��ی خ��وان��د 

ب���ه س���وی ن��ری��م��ان چ���و ارغ��ن��دش��ی��ر
4( ج،  د 3( ب،  ج  2( الف، د  1( الف، ب 

در کدام عبارت، غلط امالیی وجود دارد؟- 6
1( ساغری چند شراب خورده بود و سورت مستی استیال یافت. 

2( اقوال پسندیده، مدروس گشته و حرص غالب و قناعت مغلوب. 
3( اگر خردمندی به قلعه پناه گیرد و ثقت افزاید، البته به عیبی منسوب نگردد.

4( در چنین ورطه ای اگر نه تصّرفات والیت شیخ دستگیر او شود، خوف ذوال ایمان باشد.
هر یک از آثار زیر، به ترتیب،  از چه کسی است؟- 7

»سانتاماریا، در حیاط کوچک پاییز در زندان، تیرانا، دری به خانءه  خورشید«
2( سّید مهدی شجاعی، اخوان ثالث، محّمدرضا رحمانی، سلمان هراتی  1( محمد بهمن بیگی، سّید حسن حسینی، مهرداد اوستا، م. سرشک  

4( احمد عربلو، م. امید، سیاوش کسرایی، قیصر امین پور 3( باستانی پاریزی، سهراب سپهری، شفیعی کدکنی، سلمان هراتی  
در کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟- 8

پیچ وتاب ب��ه  افتد  دل  زخ��م خ��ورده  م��ار   1( چ���ون 
زم��ی��ن رن���گ  اس���ت  ش���ده  م���ن  رخ   2( چ�����ون 
دارد ن��ال��ه  ه������زاران  ن���ی  چ����ون   3( ج���ه���ان 
شمع چ��و  خوبانم  مشهور  ت��و  عشق  وف��ای  4( در 

 ه��رگ��ه ک���ه ی���اد ط����ّرءه پ��ی��چ��ان ک��ن��د ت���و را
زم���ان ط��ب��ع  اس����ت  ش����ده  م���ن  َدم   چ����ون 
ش��ک��رس��ت��ان��ی؟ از  دی�����د  ن����ی  ی����ک   ک����ه 
شمع چ��و  رن��دان��م  و  س��رب��ازان  ک��وی  شب نشین 

آرایه های بیِت زیر، کدام است؟- 9
پیشت شیرین  سخن گفتن  است  خنده  شکرت«»ج��ای  از  ب��رود  بخندی  چو  شیرین  آب  که 

2( تشبیه، ایهام، مجاز، حسن تعلیل  1( استعاره، مجاز، کنایه، تلمیح  
4( تشبیه، ایهام، استعاره، ایهام تناسب 3( استعاره، ایهام تناسب، تلمیح، تناقض 

بیِت زیر »فاقد« کدام آرایه های ادبی است؟- 10
گویا خ��اُم��ش  دل  خموشی  ُمهر  از  ب��ود«»ش��ود  بسته  س��ر  ز  ُخ��م  جگر  در  م��ی  ج��وش 

4( مجاز، اسلوب معادله 3( تشبیه، مراعات نظیر  2( استعاره، تناقض  1( ایهام، حس آمیزی 
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ترتیِب آرایه های »استعاره، تشبیه، پارادوکس و حسن تعلیل« در ابیات زیر کدام است؟- 11
جان فرستادن می خواست  تو  پیش  به   الف( دلم 

سبکباریم بوستان  این  در  گرچه  میوه   ب( ز 
ش��ده ای آگ��ه  دل��م  ح��ال  ز  زل��ف  ای   ج( م��گ��ر 
اف��ت��ادن چ��و گوی ان���در پ��ای��ش  د( خ��واه��م 

ب��ال ق���ّوت  ن��ب��ود  را  ج���ان  ک��ب��وت��ر   ول���ی 
گرفتاریم آزادگ����ی  ب��ه  س��رو  چ��و   ه��م��ان 

س��رگ��ردان��ی و  ش��وری��ده  و  پ��راک��ن��ده   ک��ه 

مگوی ه��ی��چ��ش  زن���د  چ��وگ��ان��م  ب��ه  ور 
4( د، ب، الف، ج 3( ج، د، ب، الف  2( الف،  د، ب، ج  1( الف، ب، د، ج 

در کدام بیت،  حذف فعل وجود ندارد؟- 12
 1( گ����ر ب��ر وج����ود ع��اش��ق ص����ادق ن��ه��ن��د تیغ
فرستی دوس��ت��ان  به  که  آری  ارمغانی  چه   2( ت��و 
ب��گ��ذار بلبل  و  ک��ن  بلبل  ن��ال��ءه  ب��ر   3( گ����وش 
باشی ج��ان��ش  ت��و  ک��ه  بنمیرد  دل  آن  4( ه��رگ��ز 

فدا ج��ان  و  اس��ت  سبیل  م��ال  ک��ه  بکش   گ��وی��د 
بیایی خویشتن  ت��و  ک��ه  ارم��غ��ان��ی  ب��ه  ای��ن  از   چ��ه 
به ش���ی���رازی  س��ع��دی  از  س��خ��ن  ن��گ��وی��د   ت���ا 
باشی جهانش  دو  ه��ر  در  ت��و  ک��ه  آن  نیک بخت 

معنی واژءه ردیف در کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟- 13
ساختند ج��ان  کعبءه  لیلی  سنگین  دل   1( از 
ج���اودان عمر  گشت  ن��م��ای��ان  زخ��م  را   2( خ��ض��ر 
ب��ی ادب گ��روه  کاین  ک��ن  ح��ذر  هوسناکان   3( از 
باد دس��ت  از  گرفت  گ��ل  ب��وی  دام���ان  4( م��ی ت��وان 

ساختند ب��ی��اب��ان  م��ج��ن��ون  خ��اط��ر  غ��ب��ار   از 
ساختند ع��ری��ان  ک��ه  روزی  را  ت��و  س��ی��راب   تیغ 
ساختند زن����دان  ب��ی ج��رم  ی��وس��ف  ب��ر  را   م��ص��ر 
ساختند پریشان  خ��ود  وق��ت  ک��ه  جمعی  ب��ر  وای 

نقش واژه های مشّخص شده در بیت زیر، به ترتیب، کدام است؟- 14
زیبا رخ  ن��ن��م��وده  اف��ش��ا،  ک��رد  همه  بین«»راز  پرده نشینش  هم  بنگر  پ���رده درش  هم 

2( بدل، مفعول، مضاٌف الیه، مسند  1( قید،  نهاد، مضاٌف الیه، مسند  

4( مضاٌف الیه، مفعول، مفعول، نهاد 3( مضاٌف الیه، مسند، مفعول، مسند  

در همءه ابیات، »مضاٌف الیِه مضاٌف الیه« وجود دارد، به جز ............... .- 15
یار زل��ف  همچو  ش��وی  س��رف��راز  ک��ه   1( خ��واه��ی 
سیم تن س��رو  آن  ق��ام��ت  دی��د  ک��ه  ک��س   2( ه���ر 
 3( ش����د م���ّدت���ی ک���ه دی����دءه اخ��ت��رش��م��ار من
4( م����ری����د ج���ذب���ءه ب���ی اخ���ت���ی���ار م��ن��ص��ورم

اُف��ت خ��ورش��ی��دچ��ه��ره  س��رک��ش  ی���ار  پ���ای   در 

ُرف��ت دی���ده  ب��ه  صنوبر  پ��ای  خ��اک  ک��ه  ب��س   ای 
نخفت او  پ��رخ��واب  ن��رگ��س  ع��ش��ق  ز  ش��ب   ی��ک 
گفت م��ی��دان  م��ی��ان  در  را  ت��و  ع��ش��ق  ِس���ّر  ک��ه 

مفهوم »ان« در کدام واژه ها به ترتیب »نشانءه  جمع، صفت فاعلی، نسبت، پسوند زمان«  است؟- 16

2( مردان، کیان، سپندان، سپیده دمان  1( روندگان، سخن سرایان، گیالن، خزان 

4( نیاکان، خرامان، بابکان، نوبهاران 3( سخنگویان، گرگان، کوهان، بامدادان 

مفهوم کلی کدام ابیات یکسان است؟- 17
شود سرخ  گل  بشکفت  که  غنچه  آن  هر   الف( نه 

[کِشته ای] کشتستی  آن چه  زراع��ت   ب( هنگام 
آزرده ش��د  داش���ت  روا  آزار  ک��ه   ج( ه���ر 
شناس منعم  م���رد  ده���ی  گ��ر  د( ع��م��ل 

گردد صنوبر  ب��رُرس��ت  که  شاخه  آن  هر   نه 
 آن�����ت ب���رس���د ب����ه م���وس���م خ��رم��ن

ان��در چ��اه  ب��ه  دراف��ت��اد  کند  َچ��ه  ک��ه   ه��ر 
ه��راس س��ل��ط��ان  ز  ن����دارد  م��ف��ل��س  ک��ه 

4( ج، د 3( ب، ج  2( الف، د  1( الف، ب 

متِن زیر با همءه ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز ............... .- 18

»عامل شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر، خراب شده است، آن را عمارت باید کردن. جواب نبشت که شهر را از عدل، دیوار کن؛ که 

حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.«
داد ب���ه  را  ج��ه��ان  داری  خ��ش��ن��ود   1( چ����و 
درون گ��ی��ت��ی  ب���ه  ت���و  ک���ن  داد   2( ه���م���ه 
سگال ن��ی��ک��ی  و  ک���وش  ده���ش  و  داد   3( ب����ه 
4( اگ��������ر دادگ��������ر چ���ن���د ب���ی ک���س ب���ود

ش���اد داد  از  و  ب���م���ان���ی   ت����وان����گ����ر 
ن��گ��ون ک����س  ن���ش���د  ه���رگ���ز  داد  از   ک����ه 
ب���م���ال را  ع������دو  ب�����پ�����رور  را   ول������ی 
ب���ود ب�����س  پ����اس����ب����ان  راس�����ت�����ی  ورا 
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مفهوم بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟- 19
عشق معماران  که  بگذر  دل  تعمیر  سر  ساختند«»از  وی��ران  ویرانه،  این  اّول،  رنگ  روز 

عشق ک��ه  گیر  خ��ود  س��ر  رو  می طلبی   1( عافیت 
برنیامد و  عشق  ب��ا  ب��رآی��د  ت��ا  خ��واس��ت   2( دل 
نشنیدی و  گفتیم  دال  ب��ودی  او  عشق  م��رد   3( ن��ه 
اس���ت وی�������ران  پ���ای ب���س���ت  از  4( خ����ان����ه 

چ��وگ��ان��ش ب����َود  دار  از  ک��ه  اس���ت   ق��ه��رم��ان��ی 
 م���ردان���ه رف��ت��ه ب��اش��ی ب���ا ع��ش��ق اگ���ر ب��رآی��ی
دی��دی خویشتن  ح��ال  و  ورزی���دی  عشق   ط��ری��ق 
اس���ت ای�������وان  ن���ق���ش  ب���ن���د  در  خ����واج����ه 

کدام بیت، »فاقد« مفهوِم بیِت زیر است؟- 20
میندیش عقل  از  من  عشق  ای  هم  ب��ار  را«»ی��ک  مسئله ها  بکند  ح��ل  دل  ک��ه  ب��گ��ذار 

بیکار عقل  تدبیر  اس��ت  عشق  ک��ارگ��اه   1( در 
مگذر وح���دت  ع��ال��م  از  ت��و  ک��ه  گ��وی��د   2( ع��ق��ل 
باخته ایم ج��ن��ون  س���ودای  س��ر  ب��ر  ج��ان   3( ن��ق��د 
نیست میّسر  خ��ود  ز  گذشتن  عقل  زور  4( ب���ه 

را ن��اخ��دا  تعلیم  گ����وش،  ن��م��ی ک��ن��د   ط��وف��ان 
 ک��ه ب��س��ی دوس��ت ن��م��ا دش��م��ِن ب���دخ���واه ب��ود
ش��دی��م زی���ان ک���ار  ع��ق��ل  وس���وس���ءه  از   ای��م��ن 
عشق ت���ازی���ان���ءه  و  دس����ت  ش����ود  ب��ل��ن��د  م��گ��ر 

مفاهیم »غبطه خوردن بر عاشق، پذیرفتن سختی عشق، فراغت به واسطءه  عشق، توکّل« به ترتیب، از کدام ابیات دریافت می شود؟- 21
نمی اندیشد مستانه  لغزش  از   ال��ف( ای��ن ک��ه 

ب��رآی��د آت���ش  از  س��ال��م   ب( س��م��ن��در 
روز و  شب  گ��ذاری  یار  رخ  و  زلف  با  که   ج( ای 
بود م��ن  دل  ب��ر  جهان  غ��م ه��ای  همه  د( ب��ن��د 

دارد جایی  به  تکیه  دل  که  یافت   م��ی ت��وان 

درد م��ه��رب��ان  ب��اش��د  ع��ش��ق  اه���ل   ب���ه 

داری شامی  و  صبحی  خ��وش  که  ب��اد   فرصتت 

برستم جمله  از  و  اف��ت��ادم  ت��و  بند  در 
4( ج، د، الف، ب 3( ج، ب، د، الف  2( د، ب، ج، الف  1( د، ج، الف، ب 

بیِت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟- 22
بستند نقش  و  بودند  بسیار  تو  و  من  از  ی��ادگ��اران«»پیش  زی��ن گ��ون��ه  را  زن��دگ��ی  دی���وار 

رف��ت و  ان��دی��ش��ه ه��ا  از  آم���د  دل  در   1( ب��س��ی��ار 
آرزو چ��ی��ن  ص��ورت��گ��ر  را  ت��و  ت��ص��وی��ر   2( ک����رد 
بساخت چ��و  ب��دی��ع��ت  ن��ق��ش  ازل   3( ن���ّق���اش 
نقش ونگار م��ا  هستی  و  آی��ن��ه  ج��ه��ان  4( ای����ن 

توست ن��ش��ان  دل  از  ن��م��ی رود  آن  ک��ه   نقشی 
آرزو ای��ن  نبست  ص��ورت  و  ص��ورت  چندین   بست 
واپ����رداخ����ت دگ�����ر  ن���ق���ش  س���اخ���ت���ن   از 
م��ان��د؟ آخ���ر چ��ه ق��در خ��واه��د  آی��ن��ه  در  ن��ق��ش 

همءه ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد به جز ............... .- 23
یکرنگی س��ر  ک��س  ه��ر  دارد  فنا  اه��ل  خندد«»ب��ا  سر  رفتن  از  شمع  رن��گ  به  که  باید 

اس��ت ب���ازی  آن  ب���ود  عشقش  ن��ه  ک��ه   1( ج����ان 
گ��ری��زم ک��ج��ا  ب���روم  عشقت  کمند  از   2( اگ����ر 
است پ��روان��ه  و  شمع  معشوق  و  عاشق   3( م��ث��ال 
است خوش تر  زندگانی  از  عشق  کوی  اندر  4( م��ردن 

 ع��ش��ق ن���ه ب����ازی اس���ت ک���ه ج���ان ب���ازی اس��ت
زن��دان تو  بی  حیات  و  اس��ت  بند  تو  بی  خ��الص   که 
 س����ر ه�����الک ن�������داری م���گ���رد پ���ی���رام���ون
مکن دام���ن  از  ک��وت��ه  م��ه��رش  دس��ت  نمیری  ت��ا 

ویژگی حماسه در کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟- 24
اس��ف��ن��دی��ار ز  ُج���س���ت���ی  رزم   1( چ�������را 
ن��ب��ود ک���س  زم��ی��ن  در  ش���د  ده س���ال���ه   2( چ����و 
ه��زار م��ان��ا  بگذشت  س��ال  [ض��ّح��اک]  او   3( ب���ر 
4( ف����رس����ت����اد م���وب���د ب�����دان ه�����ا س����وار

ن���ام���دار و  روی���ی���ن ت���ن  ه���س���ت  او   ک����ه 
آزم�����ود ن����ب����رد  وی  ب����ا  ی����ارس����ت   ک����ه 
 ب����ه ف����رج����ام ک�����ار آم������دش خ���واس���ت���ار
ه���زار ج���ه���رم  دش����ت  از  خ���واس���ت  ش��ت��ر 

در همءه ابیات به عدم تعلق و وابستگی سفارش شده است؛ به جز ............... .- 25
زنی اندر  خواب  به  آتش  روشنی  زان  بری  بو   1( گر 
نگر کان  بدیدی  گوهر  نگر،  جان  بدیدی  را   2( ت��ن 
 3( خود را بیفشان چون شجر، از برگ خشک و برگ تر
غرقه شدن دم  از  پیش  تن،  گ��رداب  از  رو  4( یک سو 

شد م��اه  ح��ری��ف  زه���ره  بندگی  و  روی  ش��ب   ک��ز 
شد گمراه  او  در  ایمان  نگر،  که  ایمان  ن��ادره   ای��ن 
بود یک تویی  و  توحید  بد  رن��گ  و  نیک  رن��گ   بی 
بود ش��ش س��وی��ی  س��وی  زان  خ��ّرم��ی  و  بقا  زی���را 
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4 ومی آزمون 

  عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو الّتعریب أو المفهوم  )35-26(:
！قال یوسف ألبیه: ... إنّي رأیت أحد عشر کوکباً و الّشمَس و القمَر، رأیتهم لي ساجدین: یوسف ⒔ به پدر خود گفت ...............- 26

1( قطعاً من یازده ستاره را دیدم که همراه خورشید و ماه، برایم سجده کنان بودند!
2( همانا من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم، آن ها را برای خودم سجده کنان دیدم!

3( من محّققاً یازده تا از ستارگان را و نیز خورشید و ماه را رؤیت کردم که برای من در حال سجده هستند!
4( من قطعاً از بین ستارگان یازده تا را دیدم که همگی به همراه خورشید و ماه برایم در حال سجده کردن بودند! 
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»أبونا من في کالمه و أعماله جمیعها بصیرة بحیث تُؤثّر علینا خیر تأثیر!«:- 27
1( پدر ما همان کسی است که در سخن و اعمالش کامالً بصیرت باشد آن گاه تأثیر بهتری بر ما می گذارد!

2( پدر ما کسی است که در همءه گفتار و کردارهایش بصیرتی می باشد به طوری که بر ما بهترین تأثیر را می گذارد!
3( کسی پدر ما است که در کالم و عملش همگی آگاهی می باشد به گونه ای که نیکوترین اثر را بر ما داشته باشد!
4( کسی که در گفتار و کردارهای او آگاهی باشد، پدر ما می باشد به نحوی که بر ما اثری بسیار نیک داشته باشد! 

»إّن الّسعادة لیست الحصول علی ما ال نملك، بل هي أن ندرك قیمة ما نملك!«:- 28
1( سعادت در آن چه که داریم نیست، بلکه آن است که ارزش آن چه را داریم بدانیم!

2( خوشبختی در آن چه نداریم نیست، بلکه درک آن چیزی است که مالک آن هستیم!
3( سعادت، دستیابی به آن چه نداریم نیست، بلکه آن است که ارزش آن چه را داریم درک کنیم!

4( خوشبختی به دست نیاوردن نداشته ها نیست، بلکه فهمیدن آن چیزی است که مالکش هستیم! 
»إنّما یعیش في راحة من یترك حرص الدنیا!«:- 29

2( فقط کسی که حرص دنیا را رها کند، در آسودگی به سر برده است! 1( فقط کسی که حرص دنیا را ترک کند، در راحتی زندگی می کند! 
4( تنها کسی که حرص دنیا را رها کرده است، هم او در راحتی به سر می برد!  3( کسی که حرص دنیا را ترک کند، فقط در آسایش زندگی کرده است! 

»لیس علم البشر إاّل وسیلة الکتشاف قلیٍل من األسرار الکثیرة في العالم!«:- 30
1( علم بشری تنها وسیله است برای کشف اندکی از اسرار بسیار عالم!

2( علم بشر فقط وسیله ای است برای کشف اندکی از اسرار فراوان در عالم!
3( علم بشر فقط برای کشف کردن اندک از اسرار زیاد است در این عالم!

4( علم بشر وسیله ای نیست مگر برای کشِف اندک از اسرار زیاد در این عالم! 
»یحتاج شبابنا إلی نماذج مثالّیة في العلم و العمل حّتی یُهدوا إلی الّصراط المستقیم و یبتعدوا عن الّضاللة!«:- 31

1( جوانان به نمونه های علمی و عملی برتری نیاز دارند تا به راه صحیح هدایت  شده از گمراهی دور شوند!
2( احتیاج جوانان ما در علم و عمل به نمونه های برتر است تا راه درست را پیدا کنند و از ضاللت دور بمانند!

3( نیاز جوانان ما به نمونه هایی برتر در علم و عمل است تا به صراط مستقیم هدایت کرده از ضاللت دوری کنند!
4( جوانان ما در علم و عمل به نمونه هایی برتر احتیاج دارند تا به راه مستقیم هدایت شوند و از گمراهی دور گردند! 

عّین الخطأ:- 32
1( إّن الّلحظات ال تأتي متأّخرة أو متقّدمة،: لحظه ها نه دیر می آیند نه زود،

2( بل إّنها تأتي في وقتها،: بلکه آن ها در زمان خودشان می آیند،
3( ولکّننا نحن اّلذین ال نستفیُد من الوقت صحیحاً،: ولی ما هستیم که از وقت، به شکل صحیح استفاده نمی کنیم

4( فیجب علینا أن نُصلح أنفسنا و ال ذنب للوقت!: پس ما خودمان را اصالح می کنیم زیرا زمان مقّصر نیست!  
عّین الخطأ:- 33

ه،: بعضی وقت ها تو در حال دور شدن از خدا هستی، 1( بعض األحیان أنت في حالة االبتعاد من الّلٰ
ه أثراً،: و چشمانت نشانه ای از خدا نمی بیند، 2( و ال تری عیناك من الّلٰ

3( فجأة تحدث واقعة صغیرة و ترجع إلیه،: ناگهان اّتفاق کوچکی می افتد و به سوی او برمی گردی،
ه اّلتي ترید أن تُرجعك!: این دست خداست که می خواهد تو برگردی!   4( هذه ید الّلٰ

»خیر األشیاء جدیدها!« عّین غیر المناسب للمفهوم:- 34
دل در  دی�����دار  ک��ن��د  ن���و  ع��ش��ق   1( چ����و 
 2( ن��������و ک�����ه آم�������د ب�����ه ب��������ازار،
حلم و  ص��ب��ر  ب��دی��ش��ان  گ��ر   3( ک���ه���ن���ه دوزان 
ب����ازار ب���ه  آم����د  ن���و  ک���ه  ه��رگ��ه  4( درم 

دل در  ب�������ازار  ش�����ود  ک����م  را   ک���ه���ن 
دل آزار م�������ی ش�������ود   ک����ه����ن����ه 
علم ب���ه  ن������ودوزان ش���دن���دی ه���م   ج��م��ل��ه 
م��ق��دار ش��ه��ر  در  ش����ود  ک���م  را  ک��ه��ن 

»از خطاهای دیگران درس بگیر. زیرا عمر برای تو کافی نیست تا همه چیزها را آزمایش کنی!«:- 35
1( اِعتبر من أخطاء اآلخرین ألّن العمر ال یکفی�ك لتختبر کّل األشیاء!

2( اِعلم خطأ اآلخرین ألّن العمر لیس کافیاً ل�ك حتی تُجّرب األخطاء کّلها!
3( اِعتبر خطأ الّسائرین ألنّه ما یکفي ل�ك عمرك الختبار نفس�ك األخطاء کّلها!

4( تعّلم من أخطاء غیرك ألنّ�ك ما کفی ب�ك عمراً حّتی تمتحن کّل شيء بنفسك! 
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  ِاقرأ النّص التالي بدّقٍة ثّم أجب عن األسئلة )36-42( بما یناسب النّص:
سمع بهلول صوت الّرجل الباکي یقول: أتیُت إلی بغداد حامالً کّل المال الّذي جمعته في حیاتي للّتجارة، ثّم أعطیته عطّاراً معروفاً باألمانة ... 

فطن بهلول بالموضوع، فقّررا أن یذهبا إلی العطّار غداً، و قال بهلول للّرجل: ما علی�ك إاّل أن تطالب أمانت�ك غداً!
في الیوم الّتالي لبس بهلول مالبس أنیقة و ذهب إلی العطّار فسّلم علیه و قال: سمعت عن فضائل�ك و أمانت�ك کثیراً، و ُأرید أن ُأسافر إلی 

مکان بعید ... ففتح الکیس الَّذي کان معه و ألقی بعض ما فیه من المجوهرات البدلّیة ...
في نفس اللّحظة وصل التّاجر المسکین إلی دکّان العطّار و هو یقول له: أطلب استرداد أمانتي! فرّد العطّار أمانته فوراً خوفاً من أّن بهلول یفطن بخیانته 
في األمانة! حینئٍذ قّدم بهلول کیسه إلی العطّار و خرج! و بعد قلیل حین فتح العطّار الکیس وجده مملوء بالّزجاج و الّرمل و بعض المجوهرات البدلیّة! 

ما کان قصد بهلول؟ عّین الخطأ:- 36
2( إراءة أّن للحّق دولة و للباطل جولة! 1( الّدفاع عن المظلوم!  

4( تعیین معیار للتمییز بین الّصادق و الکاذب!  3( أن یُوصل الحّق إلی صاحبه!  
لماذا رّد العطّار أمانة الّرجل المسکین؟ عّین الخطأ:- 37

2( حّتی یُري نفسه أمیناً مؤمناً! 1( للحصول علی مال أکثر!  
4( حّتی ال یندم بهلول من قصده!  3( ألنّه أمین یرّد األشیاء إلی أصحابها!  

عّین الخطأ:- 38
2( لم یتکّلم الرجل المسکین مع بهلول في حانوت العطّار! 1( من عادة بهلول أن یلبس دائماً ألبسة أنیقة! 

4( کان العطّار یحفظ أمانة الرجل المسکین في حانوته ال في مکان آخر!  3( حین ذهب بهلول إلی حانوت العطّار کان یحمل کیساً واحداً! 
عّین ما ال یناسب مفهوم القّصة:- 39

2( ال تعجل في عمل�ك فإّن العجلة تضّرك! 1( لم تکن أرض الّلٰه خالیة من األخیار! 
4( لیس کّل من تکّلم عن أمر بمعنی أّنه یؤمن به!  3( ال تیأس؛ فإّن الیأس من أشّد أعداء اإلنسان! 

 عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )42-40(:
»تطالب«:- 40

1( مضارع � للغائبة � مزید ثالثي )مصدره: ُمطالبَة(/ فعل و مفعوله »أمانة«
2( مضارع � مزید ثالثي )حروفه األصلیة: ط ا ب(/ فعل و مع فاعلة جملة فعلیٌة

3( فعل مضارع � مزید ثالثي )ماضیه: طالََب علی وزن »فاَعَل«( � مجهول/ فعل و الجملة فعلّیة
4( للمخاطب � مزید ثالثي )من وزن »فاَعَل«( � معلوم/ مع فاعله جملة فعلیٌة 

»َسلََّم«:- 41
َل«( � مجهول/ فعل و فاعله محذوف 1( للغائب � مزید ثالثي )من وزن »فَعَّ

2( فعل ماٍض � للغائب � مزید ثالثي )حروفه األصلیة: س ل م( � معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلیٌة
ل«(/ مع فاعله جملٌة فعلیٌة 3( مضارع � للمخاطب � مزید ثالثي )مصدره: علی وزن »تفعُّ

4( فعل ماٍض � للغائب � مزید ثالثي )مصدره: تسلیم( � معلوم/ فاعله »العطّار« و الجملة فعلیٌة 
»معروفاً«:- 42

1( مفرد مذّکر � اسم مفعول )فعله: عرَف(/ صفة و موصوفها »عطّاراً«
2( اسم � اسم مفعول )مصدره: تعریف( � حروفه األصلیة »ع ر ف«/ صفة للموصوف »عطّاراً«

3( اسم مفعول )من الفعل المزید الثالثي( � نکرة/ مفعول لفعل »أعطی«
4( مفرد مذّکر � اسم تفضیل � معرفة/ فاعل لفعل »أعطی«

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:- 43
2( َکأنَّ ِإرضاَء جَمیِع الّناِس غایٌة ال تُْدَرُك! ّکریَِّة!  1( لَیَتنا اِْمَتَنْعنا َعن أْکِل هذِه الَموادِّ السُّ

4( ال تَغَْضْب فإنَّ الَغَضَب َمْفَسَدٌة!  3( الَعّماُل َمشغولوَن بِالَعَمِل في الِمْعَمِل! 
  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )50-44(:

عّین الصحیح عن المفردات:- 44
2( الهاوي: هو اّلذي یعمل علی هوی نفسه و یعبد إلهاً غیر الّلٰه! 1( الجّرارة: وسیلة ال نستخدمها إاّل لجّر السّیارات إلی موقف تصلیح السّیارات! 

4( مرصوص: صفة تدّل علی وجود االستحکام في شخص أو شيٍء!  3( الّتلفاز: وسیلة لنشر األخبار الیومّیة و األناشید الّرائعة فقط! 
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عین العدد مفعوالً:- 45

2( کان یُطعم ثمانیة مساکین کلَّ ُأسبوٍع في ثالث مّراٍت! 1( إن تدرس کّل یوم تسع ساعاٍت بجّد تنجح قریباً! 

4( إّن ثالثة أشهر و ُأسبوعاً واحداً قضیُت في تل�ك القریة!   3( قرأُت الصفحة الثانیة من هذه المنظومة عشر دقائق! 

عّین فعل الشرط مزیداً ثالثّیاً:- 46

2( إن تأخذن من المکتبة کتباً تُرِجْعَنها في الوقت الُمحّدد! 1( إن کانت في نفس�ك ذّرة تکّبراً شاهدَت الناَر! 

4( إن تُحاولي في تعّلم الّلغة العربیة تشاهدي ثمرتها في فهم القرآن!  3( إن تذهب إلی ذل�ك الحانوت تالحظ فیه أشیاء رخیصة کثیرة! 

عّین ما لیست فیه الّصفة:- 47

2( آیات الّلٰه في العالم کثیرة و علی المسلم أن یتدبّر فیها! 1( سوف نسافر األُسبوع القادم إلی المناطق المعتدلة من بالدنا! 

4( أعطاني أمین المکتبة کتاباً علمّیاً حّتی ُأطالعه!  3( اِنتخب الرئیس شابّاً کان مملوًء بالّتجارب القّیمة! 

عّین الفعل یدّل علی البعید في الفارسّیة:- 48

2( کانت قرب بیتنا حدیقة کبیرة جمیلة و نحن ننتفع بها! 1( لم یقدروا أن یساعدونا في تعّلم الدروس المدرسّیة!  

4( کانت هذه الطالبة تُتعب نفسها في أداء واجباتها في البیت لیالً و نهاراً!  3( کان الّتالمیذ قد اقترحوا علی المدیر أن یشترکوا کّلهم في الّسباق! 

عّین ما لیس فیه أسلوب الحصر:- 49

ب إاّل المخطئ في أعماله! ب المجرَّ 2( ال یُجرِّ 1( ال یُکمل دینکم إاّل ُحسن خلقکم!  

4( ال یتقّدم أحد في الحیاة إاّل من یتحّمل المشاکل!  ه إاّل من وجده رحیماً!    3( ال یستغفر الّلٰ

عّین الحال جمعاً سالماً للمذکّر:- 50

2( حصد الفاّلحون محاصیل کثیرة في األراضي الواسعة فرحین! 1( شاهد الّناس أشّعة الّشمس من وراء الجبل متکّونًة من ألوان مختلفة! 

4( یساعد طاّلُب المدرسة هذا التلمیذ متکاسالً في دروسه!  3( تطلق هذه األسماك قطرات الماء من فمها متتالیة إلی الهواء! 
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نام و نام خانوادگى:                          

آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور

نام و نام خانوادگی:                         مشاره داوطلبی:

مدت پاسخ گويی:تعداد ســـوال:  ء

ر مشاره  د
ـومـی ـ آزمــون 

ی ی و  لوم ريا گروه آزمايشی 
ديد ام  ا ن ده  سراسری ريا  خار کشورـ  سازگار ومی  آزمون 

 د

ت و مـدت پاسخ گويی ا ـانی آزمـون تعداد مشاره س ــوان مواد ام

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخ گویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4



7 ومی آزمون 

انسان در جست وجوی غایت مقصود حقیقی در درونش چه چیزی را به طور مشهود می بیند و الزمءه رسیدن به این کشف و شهود چیست؟- 51

2( خداوند بلندمرتبه � ارزش گذاری و رتبه دهی به هدف ها 1( سرچشمءه خوبی ها و زیبایی ها � ارزش گذاری و رتبه دهی به هدف ها 

4( کمک به دیگران � اندکی تأمل 3( خالق همءه کماالت و زیبایی ها � اندکی تأمل 

تفاوت دنیا و برزخ، از دقت در پیام کدام آیءه شریفه مفهوم می گردد؟- 52

1( ！اَ فََحِسبُتم اَنَّما َخلَقناُکم َعبَثاً و اِنَّکم اِلینا ال تُرجَعوَن

الحاِت کالُمفِسدیَن فی األرِض 2( ！اَم نجَعل الَّذیَن آَمنوا و َعِملوا الصَّ

... 3( ！حتی اِذا جاَء اَحَُدهُم الموت قاَل رِبّ ارجعوِن لعّلی اَعَمل صالحاً فیما تَرکُت

4( ！ینّبؤا ااِلنسان یَومئٍذ بِما قّدم و اّخر
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ه من عصاه« کدام مفهوم دریافت می شود؟- 53 در حدیث شریف »ما احّب الّلٰ
1( اگر محبت خدا در قلب انسان قرار بگیرد، شایسته است از دستوراتش پیروی کند.

2( آن کسی که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هر چه ضدخدایی است، مقابله می نماید.
3( عاشقان خدا، زندگی خود را در محبت با او سپری می کنند و پرچم دار مبارزه با شرک هستند.

4( وقتی محبت خداوند در دلی خانه کرد، در آن دل محبت غیر خداوند رنگ و نشانی نخواهد داشت. 
کدام عبارت در ارتباط با واقعءه برپا شدن دادگاه عدل الهی در مرحلءه دوم قیامت است؟- 54

2( با آماده شدن صحنءه قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود. 1( تنها اعمال انسان در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می شود. 
4( واقعیت همه چیز از جمله اعمال و رفتار و نیات آشکار می شود.  3( با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند پرده ها کنار می رود. 

بیت زیر، با کدام عبارت در مسیر رسیدن به حقیقت بندگی و اخالص تناسب مفهومی دارد؟- 55
جهان ذّرات  ز  می تابد  تو  رخسار  سود«»مهر  چه  نابینا،  دیده  و  نور  ز  پر  عالم  دو  هر 

1( راز و نیاز با خداوند، محبت او را در قلب تقویت و انسان را از امدادهای غیبی بهره مند می نماید.
2( به هر میزان که معرفت و ایمان به خداوند بیشتر شود، انگیزه برای پرستش و بندگی افزایش می یابد.

3( کسی که در مقابل حق تسلیم و خاضع شود، وارد مسیر بندگی شده و به سرعت، راه موفقیت را می پیماید.
4( انسان مسیر حق و حقیقت را شناخته و ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و از تالش و مجاهدت باز نمی ایستد. 

فهم کدام عبارت برای تقویت عبودیت و بندگی در پیشگاه خداوند ضروری است؟- 56
ِه اُس أَنُتُم الُفَقراُء ِإلَی الّلٰ 2( ！یَا أَیَُّها النَّ   ُه خالُِق ُکلِّ َشیٍء 1( ！ُقِل الّلٰ

 4( ！ُکلَّ یَومٍ هَُو فی َشأٍن   ً3( ！َو ال یُشرِك فی ُحکِمه اَحَدا
مُس یَنَْبِغی لََها َأْن تُدِركَ الَقَمَر َو اَل اللَّیُْل سابُِق النََّهاِر از نظر مصادیق با کدام آیه هم مفهوم است؟- 57 آیءه شریفءه ！اَل الشَّ

هَ لَیَس بِظاَّلمٍ لِلَعبید َمت اَیدیُکم َو اَنَّ الّلٰ 2( ！ذلِ�َك بِما قَدَّ  ... ًا َکُفورا ا َشاکِراً َو ِإمَّ بِیَل ِإمَّ ا هََدیَْناُه السَّ 1( ！ِإنَّ
  ... هَ یُْمِس�ُك الّسَماواِت َو اأْلَرَض أَْن تَُزواَل 4( ！إنَّ الّلٰ  ... 3( ！قَد جاَءُکْم بَصائُِر مِْن َربُِّکْم فََمْن أَبَْصَر فَلَِنْفِسِه

با توجه به آیءه شریفءه ！مَا لَُهْم ِمْن دونِِه ِمْن َولِیٍّ َو اَل یُْشِركُ فِی ُحکِْمِه َأَحداً کدام مفهوم دریافت می شود؟- 58
1( خدا ولی همه عالم است و اگر او به کسی اذن دهد، آن شخص می تواند در امور عالم تدبیر کند.

2( هرگونه تصرف در جهان، حق و شایستءه خداوند است و غیر از او کسی بر موجودات والیت مستقل ندارد.
3( اگر خداوند، پیامبر ④ را ولی انسان ها معرفی می کند، یعنی بخشی از والیت خود را به او واگذار کرده است.

4( چون مخلوقات جهان از خدا هستند، مالک اصلی و حقیقی آن ها نیز خداوند است و مالکیت و ربوبّیت هم از آن اوست. 
مطابق احادیث نبوی، رضایت و عدم رضایت الهی مشروط به کدام امر است و رفتارهای جاهالنه در ارتباط با زنان در دوران تمدن اسالمی - 59

ثمرءه شوم عدم توجه به پیام کدام آیءه شریفه است؟
1( خشنودی و خشم فاطمه ⒑ � ！ُقل هَل یَسَتوَی الَّذیَن یَعلَموَن َو الَّذیَن ال یَعلَمون

... ً2( خشنودی و خشم فاطمه ⒑ � ！َو مِن آیاتِِه اَن َخلََق لَُکم مِن اَنُفِسُکم اَزواجا
3( تعقل و نابخردی در دین � ！ُقل هَل یَسَتوَی الَّذیَن یَعلَموَن َو الَّذیَن ال یَعلَمون

 ... ً4( تعقل و نابخردی در دین � ！َو مِن آیاتِِه اَن َخلََق لَُکم مِن اَنُفِسُکم اَزواجا
نفوذ خارق العادءه قرآن کریم در طول تاریخ مرهون چیست و مبارزه طلبی مربوط به کدام بخش از اعجاز آن است؟- 60

2( شیرینی و رسایی تعبیرات و فصاحت و بالغت � ظاهری و باطنی 1( سازگاری و هماهنگی در عین نزول تدریجی � ظاهری و باطنی 
4( شیرینی و رسایی تعبیرات و فصاحت و بالغت � لفظی و محتوایی   3( سازگاری و هماهنگی در عین نزول تدریجی � لفظی و محتوایی 

اقدامات اهل بیت ⒒ برای حفظ سخنان و سیرءه پیامبر اکرم ④ چه بوده و نمونءه بارز آن چیست؟- 61
2( انتقال، آموزش، گسترش و تربیت یاران � حدیث سلسلةالذهب 1( انتقال، آموزش، گسترش و تربیت یاران � حدیث ثقلین 

4( نوشتن، جمع آوری کتاب، دعا و حضور فعال در جامعه � حدیث سلسلةالذهب  3( نوشتن، جمع آوری کتاب، دعا و حضور فعال در جامعه � حدیث ثقلین 
دعای پیامبر اکرم ④ در حق وصّی خویش و همسر و فرزندان او که فرمود: »آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن.« چگونه به اجابت رسید - 62

و ایشان با چه روشی مردم را از این مسئلءه مهم مطلع ساختند؟
1( نزول آیءه والیت � در مسجد و در میان همگان امام علی ⒔ را معرفی کردند.
2( نزول آیءه تطهیر � در مسجد و در میان همگان امام علی ⒔ را معرفی کردند.

3( نزول آیءه تطهیر � اهل خانءه حضرت فاطمه ⒑ را اهل بیت صدا می زدند.
4( نزول آیءه والیت � اهل خانءه حضرت فاطمه ⒑ را اهل بیت صدا می زدند.
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توصیف عمل یوسف نبی ⒔ در عبارت »َفاسَتعِصم« در واقع عمل به کدام نهی الهی بود؟- 63
ً2( ！اَ فاَّتخذتم مِن دونِه اَولیاء ال یَِملکون ألنفسهم نفعاً و ال ضّرا  1( ！یُریدوَن ان یَتحاکموا الی الطّاغوت و قد اُمِروا اَن یَکُفروا به

ِه َمثنی و ُفرادٰی 4( ！قل اّنما اَِعظُکم بِواحدٍة اَن تقوموا لِّلٰ  ً3( ！و ال تقربوا الّزنی اّنه کاَن فاِحشة و ساَء سبیال
علت اطالق لفظ »دارالسالم« به بهشت در آیءه 10 سورءه مبارکءه انعام چیست؟ - 64

1( همنشینان انسان در آن جا، پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران اند.
2( بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جملءه »خدایا تو پاک و منزهی« مترنم اند.

3( نعمت های همیشگی و دائمی بهشت هیچ گاه خستگی و سستی و مالمت نمی آورد.
4( هیچ نقصان، اندوه، غصه، خوف و ترس، عجز، بیماری، جهل و خالصه هیچ ناراحتی و رنجی در بهشت نیست.

چگونه تعالیم الهی جزئی از آداب و رسوم و فرهنگ مردم شد و ثمرءه این رشد فرهنگی چه بود؟- 65
1( استمرار دعوت پیامبران و تداوم تبلیغ آن � تعلیمات اصیل و تحریف نشده در میان مردم باقی می ماند.

2( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام � تعلیمات اصیل و تحریف نشده در میان مردم باقی می ماند.

3( استمرار دعوت پیامبران و تداوم تبلیغ آن � تعالیم دینی به سادگی از جامعءه بشری خارج نمی شود.
4( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام � تعالیم دینی به سادگی از جامعءه بشری خارج نمی شود. 

از آیءه شریفءه ！کاُّلً نُِمدُّ ٰهُؤالِء َو ٰهُؤالِء ِمن َعطاِء َربِّ�َك ... کدام مفهوم استنباط می گردد و اشاره به چگونه سنتی دارد؟- 66
1( کسی که راه حق را برمی گزیند، مورد لطف خداوند قرار می گیرد. � عام

2( کسی که راه حق را برمی گزیند، مورد لطف خداوند قرار می گیرد. � خاص
3( خداوند در برابر اعمال انسان ها با فضل خود با بندگان رفتار می کند. � عام

4( خداوند در برابر اعمال انسان ها با فضل خود با بندگان رفتار می کند. � خاص 
در کدام یک از احادیث زیر، شخصیت واالی حضرت علی ⒔ در یک عبارت اما به صورت جامع توصیف گردیده است؟- 67

2( »َعلیُّ َمَع الُقرآن َو الُقرآُن َمَع َعلّی« 1( »اَنَا َمدیَنُة الِعلمِ َو َعلیٌّ بابُها«  
4( »اَنَت مِّنی بَِمنزِلَِة هاروَن مِن موسٰی«   3( »َعلیُّ َمَع الَحق و الَحقُّ َمَع َعلّی«  

در رابطه با حضرت مهدی ⒌، به ترتیب اعتقاد به کدام مسئله در میان شیعیان و اهل سنت مشترک است و کدام مورد از اعتقادات - 68
خاص شیعه است؟

1( از نسل حضرت علی ⒔ و حضرت فاطمه ⒑ است. � زنده است و در میان مردم زندگی می کند.

2( دوازدهمین امام معصوم از نسل پیامبر ④ می باشد. � زنده است و در میان مردم زندگی می کند.
3( از نسل حضرت علی ⒔ و حضرت فاطمه ⒑ است. � به اذن خداوند حکومت جهانی را تشکیل می دهد.

4( دوازدهمین امام معصوم از نسل پیامبر ④ می باشد. � به اذن خداوند حکومت جهانی را تشکیل می دهد. 
پدید آمدن یک خانوادءه متعادل نیازمند وجود کدام ویژگی در زن و مرد است و این مسئله چه مفهومی را به ما نشان می دهد؟- 69

1( تفاوت های زیستی و روان شناختی � ！هَل یَسَتوَی الَّذیَن یَعلَمون َو الَّذیَن ال یَعلَمون
2( درک درست زوجیت و مکمل هم بودن � ！هَل یَسَتوَی الَّذیَن یَعلَمون َو الَّذیَن ال یَعلَمون

ُه جََعَل لَُکْم مِن أَنُفِسُکم أَْزواجاً َو جََعَل لَُکم مِْن أَزواِجُکم بَنِیَن َو حََفَدًة 3( تفاوت های زیستی و روان شناختی � ！َو الّلٰ
 ُه جََعَل لَُکْم مِن أَنُفِسُکم أَْزواجاً َو جََعَل لَُکم مِْن أَزواِجُکم بَنِیَن َو حََفَدًة 4( درک درست زوجیت و مکمل هم بودن � ！َو الّلٰ

مصون ماندن از آثار و پیامدهای دیدگاه منکران معاد برای قبول کنندگان به آن چه هنگامی به وقوع می پیوندد؟- 70
1( آن گاه که با دقت به گرایش انسان به جاودانگی، زندگی از بن بست بیرون می آید.

2( هنگامی که دفاع از حق و مظلوم آسان شود و شجاعت به مرحلءه عالی برسد.
3( زمانی که این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل شود و در قلب تثبیت گردد.

4( اگر انسان با تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا بکوشد. 
حاکمان بنی امیه و بنی عباس به چگونه اندیشه هایی میدان می دادند و نتیجءه انزوای اهل بیت ⒒ چه بود؟- 71

1( برگرفته از فرهنگ جاهلیت و تهی از عقالنیت بود � اسوه قرار گرفتن افرادی به دور از معیارهای اسالمی
2( برگرفته از فرهنگ جاهلیت و تهی از عقالنیت بود � تحول فکری و معنوی بدون توجه به قرآن کریم

3( مطابق افکار اهل کتاب و موافق با منافع قدرتمندان بود � تحول فکری و معنوی بدون توجه به قرآن کریم
4( مطابق افکار اهل کتاب و موافق با منافع قدرتمندان بود � اسوه قرار گرفتن افرادی به دور از معیارهای اسالمی  
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تاراج آثار باستانی و کتب خطی از مصادیق کدام یک از آثار منفی تمدن جدید است و حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم - 72
اروپا، هم زمان با کدام تمدن شروع شد؟

2( تخریب محیط زیست و آثار تاریخی � تمدن اول 1( ظهور ظلم و پدیدءه استعمار � تمدن اول 
4( تخریب محیط زیست و آثار تاریخی � تمدن دوم  3( ظهور ظلم و پدیدءه استعمار � تمدن دوم 

کدام مورد، سقوط به وادی هولناک گمراهی و سرگردانی را در پی خواهد داشت و راه رهایی از آن چیست؟- 73
1( سهل انگاری در عمل و بی توجهی به احکام خداوند � ایمان به خدا و توجه به آخرت
2( عدم توجه به علم و حکمت خداوند در احکام الهی � ایمان به خدا و توجه به آخرت
3( سهل انگاری در عمل و بی توجهی به احکام خداوند � تقوا و توجه به خشنودی خدا

4( عدم توجه به علم و حکمت خداوند در احکام الهی � تقوا و توجه به خشنودی خدا 
حدود حجاب و ثمرات اجتماعی رعایت آن از سوی زنان، به ترتیب در کدام عبارات شریفه بیان شده است؟- 74

قون  � ！لََعلَُّکم تَتَّ 2( ！یُدنیَن َعلَیهنَّ مِن جَالبیبِهنَّ  قون ًة َو َرحَمة � ！لََعلَُّکم تَتَّ 1( ！جََعَل بَیَْنُکم َمَودَّ
 ٰذلِ�َك أَْدنَی أَْن یُْعَرفَْن فاَل یُْؤَذیَْن！ �  4( ！یُدنیَن َعلَیهنَّ مِن جَالبیبِهنَّ  ٰذلِ�َك أَْدنَی أَْن یُْعَرفَْن فاَل یُْؤَذیَْن！ � ًة َو َرحَمة 3( ！جََعَل بَیَْنُکم َمَودَّ

مسافرت کسی که برای کمک به طاغوت به سفر برود، چه حکمی دارد و وظیفه اش در قبال عبادات چیست؟- 75
1( قصد اقامت او باطل است و اگر سفرش بیشتر از هشت فرسخ است، نباید روزه بگیرد.

2( سفرش معصیت است و اگر سفرش بیشتر از هشت فرسخ است، نباید روزه بگیرد.
3( قصد اقامت او باطل است و باید روزه بگیرد و نمازش را تمام بخواند.

4( سفرش معصیت است و باید روزه بگیرد و نمازش را تمام بخواند. 
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10 ومی آزمون 

76. You have to prepare yourself for the interview in which you ............... a number of unexpected questions. 

1) must ask 2) might be asked 3) have to be asked 4) should asked

77. When Mary saw her poor test result, she was surprised; she was sure that there ............... a mistake. 

1) to occur 2) would occur 3) has occurred 4) had occurred

78. There are more alternatives at the other store, but this is ............... .
1) a cheaper camera you could possibly find 2) a cheaper camera which you could possibly find it

3) the cheapest camera you could possibly find 4) the cheapest camera which you could possibly find it

79. I wonder if you can come back later? I need ............... to finish this letter I’m writing now.

1) a few more time 2) little more time 3) few more time 4) a little more time

80. As the man is lazy and has no ............... of responsibility, he does not work to make money for his family. 

1) sense 2) basis 3) habit 4) amount

81. When the candidate received ninety percent of the vote, the earlier ............... that he would win the election 

easily turned out to be true.

1) expectation 2) expression 3) replacement 4) comparison

82. Analog computers are general-purpose ............... which employ laws of physics for performing mathematical  

operations.

1) devices 2) surroundings 3) observations 4) situations

83. Michael Arne had a daughter Sarah who was a singer. It is ............... as to whether she was a daughter from 

his second or third marriage.

1) considerable 2) unhealthy 3) valuable  4) uncertain 

84. While a total recovery was unlikely, he continued physical therapy. Two and a half months later, his 

condition had ............... and he was able to move around his house without a wheelchair.

1) recreated 2) improved  3) appreciated 4) worsened

85. After college it was the parting of the ways. We all went to live in different parts of the country and ............... 
we lost touch.

1) constantly 2) namely 3) separately 4) gradually

86. We haven’t got any bread as we ............... the last of it for lunch. Now, we need a real man to buy some 

from a baker’s.

1) checked in 2) grew up 3) filled in 4) used up



11 ومی آزمون 

87. The autopsy results ............... dad died of thermal injuries and inhalation of smoke from the fire and  

explosion.

1) believed 2) imagined 3) concluded  4) supposed

Cloze Test
Very warm periods in Earth’s history are called greenhouse periods. Scientists think that a new greenhouse 

period is starting. Earth is getting warmer, and many glaciers are melting, (88) ............... on Mount Kilimanjaro 

in Tanzania. But why is this happening? For the last 150 years, people have burned lots of fossil fuels, and 

this makes gases like carbon dioxide. The carbon dioxide is increasing the (89) ............... greenhouse effect, and  

making Earth warmer. This is called global warming. 

In order to (90) ............... our planet, we need to (91) ............... less carbon dioxide and protect our forests 

from over-cutting. Also we can help the environment and the future (92) ............... by planting more new trees. 

Trees use carbon dioxide and slow down global warming.

88. 1) the ones which are 2) such as ones on  3) ones which are 4) like the ones

89. 1) natural 2) imaginary 3) ordinary 4) traditional

90. 1) protect 2) influence 3) attend 4) excite

91. 1) prevent 2) collect 3) receive 4) produce

92. 1) homeland 2) generation 3) planet 4) solution

Passage 1
One of the most important decisions at the time when people grow up and become adults is what job or 

career to choose. However, with so many possibilities to choose from, this decision is often a difficult one to 

make. In addition, there are many factors that may influence an individual in the choice of a career and some 

of these may be conflicting. For example, family pressure, the potential for earning money, and one’s own 

personal interest may all be factors that pull an individual in three different directions when trying to decide 

what career path to follow.

Although it is often stated that by the time a person is a young adult they will know what they want to “do 

with their life,” in fact, the process of finding a career may take a long time. It is not uncommon for an individual 

to try more than one career before finding the one that leads to job satisfaction.

Clearly young adulthood is a period of stress. It is a time for raising a family, finding and maintaining the “right” 

job, and keeping a balance among self, family, job, and society at large. It is a period of life that requires great 

energy. Fortunately, in terms of physical development, we are at something of a peak during our 20s and 30s.

As Levinson (1986) has stated, “early adulthood is the era of greatest energy and abundance and of 

greatest contradiction and stress.”

93. Why does the author mention “family pressure, the potential for earning money, and one’s own personal 

interest,” in paragraph 1?

1) To give examples of adult responsibilities

2) To explain why adults need to choose a career

3) To introduce some of the factors that influence an adult’s choice of a career

4) To discuss the positive and negative effects of every career choice

94. The word “one” in paragraph 1 refers to ............... .
1) factor 2) career 3) decision 4) possibility



12 ومی آزمون 

95. Which of the following is NOT true, according to the passage?

1) Early adulthood is a period in which adults undergo stress.

2) Individual young adults do not all exactly know what they want to do with their life.

3) Keeping a balance among self, family, job, and society can be a source of stress for young adults.

4) It is highly unlikely for a young adult to change jobs before he/she starts the one he/she really comes to love.

96. The passage is primarily intended to ............... .
1) inform  2) make a suggestion

3) introduce a finding  4) provide advice

Passage 2
There is a big difference between the amount of sleep you can get by on and the amount you need to function 

optimally. According to the National Institutes of Health, the average adult sleeps less than seven hours per 

night. In today’s fast-paced society, six or seven hours of sleep may sound pretty good. In reality, though, if you 

sleep that long , you are most probably not getting the sleep you need. Just because you’re able to operate 

on six or seven hours of sleep doesn’t mean you wouldn’t feel a lot better and get more done if you spent an 

extra hour or two in bed.

While sleep requirements vary slightly from person to person, most healthy adults need between 7 to 9 

hours of sleep per night to function at their best. Children and teenagers need even more. And despite the 

notion that our sleep needs decrease with age, most older people still need at least 7 hours of sleep. Since 

older adults often have trouble sleeping this long at night, daytime naps can help fill in the gap.

97. What is the main idea of the passage?

1) Differences in sleep patterns 2) Ways to improve our sleeping habits 

3) The amount of sleep humans need 4) Reasons why we do not sleep enough

98. According to the passage, the appropriate number of hours of sleep for people ............... .
1) is on the rise in today’s fast-paced society 2) is something between 6 to 7 hours per day

3) depends on their daily function 4) is not exactly the same

99. What does the author mean by “that long” in paragraph 1?

1) As much sleep as required 2) Six or seven hours of sleep

3) Longer than seven hours of sleep per night 4) The length of time you actually sleep in real life

100. With which of the following statements is the author more likely to agree?

1) All people need daytime naps these days.

2) As people age, they tend to sleep longer hours. 

3) Today’s society is a fast-paced one because people cannot function optimally.

4) Children and teenagers in general need more than 7 to 9 hours of sleep per day.
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2 ی ا آزمون اخ

7 نفر آنان عضو هر دو گروه هستند. چند نفر از آنان - 101 12 نفر عضو گروه فوتبال و 15 نفر عضو گروه آزمایشگاهی و در یک کالس42 نفری،
عضو هیچ یک از این دو گروه نیستند؟

  22 )4   21 )3   18 )2   15 )1

) کدام است؟- 102 )1
1

1

2++ --A A باشد، حاصل == --
9 3 12

5 1 5( ) / اگر
  6 )4    5 )3   4 )2   3 )1

، همواره پایین محور xها است؟- 103 y m x m x== -- ++ -- --( ) ( )1 2 3 1
2 ، سهمی به معادلءه m به ازای کدام مجموعه مقادیر

  2 6< <m )4    2 4< <m )3   2 5< <m )2   1 5< <m )1

9 واحد به طرف yهای منفی انتقال می دهیم. نمودار جدید، در کدام - 104 2 واحد به طرف xهای منفی، سپس y  را x x== -- --2
نمودار تابع3

بازه  زیر محور xها است؟
  ( , )-2 5 )4    ( , )-2 3 )3   ( , )-5 3 )2   ( , )-5 2 )1

1 کدام است؟- 105

2 5

1

5 8

1

8 11

1

17 20´́
++

´́
++

´́
++ ++

´́
 با توجه به دنبالءه حسابی، مجموع

  0 25/ )4    0 24/ )3   0 18/ )2   0 15/ )1

| کدام است؟- 106 | | |2 1 2 3x x-- ++ ++ == مجموع جواب های معادلءه

  4
3

)4    1)3   2
3

)2   - 2

3
)1

) کدام است؟- 107 )g of f-- --1 g دو تابع باشند، برد تابع == {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}2 3 4 2 5 6 3 1 f و == {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}1 2 2 5 3 4 4 6 اگر

  { , }2 1- )4    { , }3 4 )3   { , }2 3 )2   { , }-1 4 )1

f با - 108 3 قطع می کند. عرض نقطءه تالقی تابع 1 و y را در دو نقطه به طول های x== 2 ، نمودار تابع f x Ax B( ) == ++3 نمودار یک تابع به صورت
محور yها کدام است؟

  3 )4    1
3

)3   1
9

)2   1

27
)1

tan کدام است؟- 109 sin cos17

6

11

3

10

3

pp pp pp++ حاصل عبارت

  3 )4    1)3 2( صفر    -1 )1

lim کدام است؟- 110 sin
[ ] cosx

x
x x®® ++ ++1

2 pp
pp

حاصل

  2p )4    p )3   2 )2   1)1

a کدام است؟- 111  پیوسته است. ، بر روی f x
x x x
ax b x

( )
[ ] ; | |

; | |
==

<<
++ ³³

ìì
íí
îî

1
1

، تابع با ضابطءه b a و به ازای مقادیری از

  1
2

)4    - 1

2
)3   -1 )2   - 3

2
)1

f کدام است؟- 112 x x x( ) tan( ) cot( )== --pp pp دورءه تناوب تابع با ضابطءه
  p )4    2 )3   1)2   1

2
)1

] کدام است؟- 113 , ]0 2pp ، در بازءه sin cos4 4 1

2
x x++ == مجموع جواب های معادلءه مثلثاتی

  4p )4    7
2

p )3   3p )2   5
2

p )1

y نسبت به مجانب افقی خود، در بی نهایت کدام وضع را دارد؟- 114
x x
x x

==
-- --

++

2 2
2

2

2 نمودار تابع

 )4   )3   )2   )1



3 ی ا آزمون اخ

) کدام است؟- 115 ) ( )fog ¢¢ 2 lim باشد، ( ) ( )
x

f x f
x®®

--
--

==
1

1

2 2

2

3
y مماس است. اگر g x== ( x بر نمودار تابع( == 2 y در نقطءه x== --3 5 خط به معادلءه

  4 )4    3 )3   2 )2   1)1

، در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟- 116 f x x x
x( ) | |

==
--3
2 تابع با ضابطءه

  4 )4    3 )3   2 )2   1)1

، چه قدر کم تر است؟- 117 x == 3

2
] از آهنگ تغییر لحظهای آن در , ]0 4 ، آهنگ تغییر متوسط تابع در بازءه f x x x( ) == ++ ++

++
2 1

1

1
در تابع با ضابطءه

  0 06/ )4    0 05/ )3   0 04/ )2   0 03/ )1

f کدام است؟- 118 ( )--2 f  است. x x ax bx( ) == ++ ++4 3 2 شکل روبه رو، نمودار تابع
32 )1
36 )2
40 )3
48 )4

، از خط مجانب افقی آن کدام است؟- 119 f x x x
x

( )
( )

== --
++

2

1

2

2
فاصلءه نقطءه ماکزیمم نسبی تابع

  3
2

)4    4
3

)3   1)2   2
3

)1

f است؟- 120 x x
x( ) == --
--

9

1

2

) زیرمجموعه ای از دامنءه تابع , )k k-- ++2 3 2 ، بازءه k به ازای کدام مجموعه مقادیر

 [ , )- 1

3

1

3
)2    ( , ]1

3
3 )1

  [ , )- -1
1

3
)4     [ , )-1 1

3
)3

BC رسم - 121 A موازی 25 واحد، خطی را که از رأس B و شعاع BC، دایره ای به مرکز == 16 AB و AC== == 17 ABC داریم در مثلث
BD کدام است؟ C از خط D قطع می کند. فاصلءه نقطءه شود، در نقطءه

  10 2/ )4    9 6/ )3   8 4/ )2   7 2/ )1

است. - 122 شده  رسم   AD نیمساز و   AH ارتفاع است.  واحد   4 و  3 قائم اضالع  اندازءه  و   A == 90
 زاویءه  ، ABC قائم الزاویءه مثلث   در 

DH کدام است؟ اندازءه

  16
35

)4    12
35

)3   9

35
)2   8

35
)1

در یک ذوزنقءه متساوی الساقین، از برخورد نیمسازهای داخلی آن، دقیقاً کدام چهارضلعی حاصل می شود؟- 123
2( فقط محاطی 1( محاطی و محیطی  

4( نه محاطی و نه محیطی 3( فقط محیطی   

، در کدام - 124 d P و متقاطع با خط ، موازی صفحءه A A در خارج آن دو مفروض است. در رسم خطی گذرا از نقطءه P و نقطءه d و صفحءه خط
وضعیت، خط و صفحءه مفروض، تنها یک جواب دارد؟

2( منطبق 1( الزاماً عمود  
4( متقاطع 3( موازی   

در مکعب مفروض، صفحه ای بر یک یال و وسط یال دیگر گذشته است. مساحت مقطع حاصل، چند برابر مساحت یکی از وجوه مکعب است؟- 125

2 )4    3
2

)3   6

2
)2   5

2
)1



4 ی ا آزمون اخ

CD برابر شعاع دایره باشد، - 126 B بر دایره مماس اند. اگر وتر A و در شکل روبه رو، اضالع زاویه های
EDF چند درجه است؟ زاویءه

30 )2   25 )1
40 )4   35 )3

¢¢OO با مماس مشترک خارجی در - 127 4 واحد مماس بر هم اند. دایره به قطر 9 و دو دایره به شعاع های
M از نقطءه تماس دو دایره کدام است؟ M مشترک اند. فاصلءه نقطءه

6 5/ )2   6 )1
7 5/ )4   7 )3

128 - O B را در ، نیمسازهای زاویءه داخلی و خارجی A BC واحد، نیمساز داخلی زاویءه == 8 AC و == 7 ، AB == 5 ABC با اضالع در مثلث
BC کدام است؟ ¢¢OO بر روی O¢¢ قطع می کند. اندازءه تصویر قائم و

2 5/ )4  2 )3   1 5/ )2  1 )1

BC باشد، از کدام تبدیل هندسی  استفاده می شود؟- 129 ، به طوری که یک ضلع مربع منطبق بر ضلع ABCدر رسم بزرگ ترین مربع ممکن داخل مثلث
4( دوران 3( بازتاب  2( تجانس  1( انتقال 

sinaa کدام است؟- 130 در چهارضلعی روبه رو، دو ضلع عمود بر هم اند.

3

5
)2    2

3
)1

4

5
)4   3

2
)3

131 - CD M روی ساق قائم AD هستند. نقطءه == 2 CB و CD== == 6 ، اندازه های ABCD در ذوزنقءه قائم الزاویءه
MA کدام است؟ MB++ متحرک است. کم  ترین مقدار

10 5/ )2   10 )1
11 5/ )4   11 )3

 یک ماتریس قطری است؟- 132
x

y
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1 0

1

به ازای کدام مقدار x و y ماتریس

x = 2 y و = -7 )2   x = y و1 = -7 )1

x = y و1 = -5 )4   x = 2 y و = -5 )3

، ماتریس X کدام است؟- 133 AX B== ، از رابطءه B ==
éé
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 کدام است؟- 134
2 1 4

3 0 5

2 6 1

--

--

éé

ëë

êê
êê
êê

ùù

ûû

úú
úú
úú

دترمینان ماتریس

25 )4  22 )3  15 )2  12 )1

2 منطبق است. شعاع - 135 3x y-- == ) بر خط به معادلءه , )6 1-- بر نقطءه C گذرا  با دایرءه   x y2 2
17++ == وتر مشترک دایره ای به معادلءه

دایرءه C کدام است؟
4 )4  2 3 )3  2 2 )2  3 )1



5 ی ا آزمون اخ

2 کدام است؟- 136 4 3 4
2x x y-- ++ == مختصات کانون سهمی به معادلءه

( , )1
13

8
)2   ( , )1

5

4
)1

( , )5

8
2 )4   ( , )1

4
2 )3

، دو سر قطر بزرگ از انتهای قطر کوچک با کدام زاویه رؤیت می شود؟- 137 2

3
در یک بیضی با خروج از مرکز

150
 )4  120 )3  90 )2  60 )1

 ساخته شود، کدام است؟- 138


a b´́  و


b ، a  باشند، حجم متوازی السطوحی که بر روی سه بردار
  

b i k== ++4  و
  

a i j k== ++ --2 3 اگر

189 )4  174 )3  169 )2  156 )1

) کدام است؟- 139 )B A ¢¢ ¢¢ 3 عضو است. تعداد زیرمجموعه های A دارای B 512 زیرمجموعه است. مجموعءه A دارای مجموعءه

  64 )4    48 )3   32 )2   16 )1

0 در یک مسابقءه علمی شرکت می کنند. احتمال شرکت امیر به شرط شرکت بهروز - 140 3/ 0 و 6/ امیر و بهروز هر کدام به ترتیب با احتمال

0 است. احتمال شرکت امیر به شرط شرکت نکردن بهروز کدام است؟ 5/ برابر

  6
7

)4    11
14

)3   5
7

)2   9
14

)1

در جعبه ای 6 مهرءه سفید و 4 مهرءه سیاه است. دو مهره به صورت پی درپی و بدون جای گذاری از آن خارج می کنیم. با کدام احتمال، مهرءه - 141

دوم سفید است؟

  0 72/ )4    0 64/ )3   0 6/ )2   0 5/ )1

نمرات آمار 50 دانش آموز یک کالس در جدول زیر آمده است. اختالف میانگین وزنی نمرات از میانءه آن ها کدام است؟- 142

 0 28/ )1

 0 32/ )2

  0 36/ )3

  0 38/ )4

10 سال گذشته به صورت زیر است. در نمایش نمودار جعبه ای، ضریب تغییرات داده های داخل جعبه کدام است؟- 143 میزان بارندگی یک استان در

 59 39 56 46 50 54 37 42 57 32, , , , , , , , ,  

  0 15/ )4    0 12/ )3   0 09/ )2   0 07/ )1

)] کدام است؟- 144 , ) , ]627 429 154 با توجه به نمادهای »بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک« عدد

  924 )4    506 )3   478 )2   462 )1

n در این حالت، کدام است؟- 145 aa، آن گاه تعداد اعداد دورقمی ¹¹ 1 aa و |5 4n ++ aa و | 11 3n ++ ، اگر n ÎÎ به ازای بعضی از مقادیر

  5 )4    4 )3   3 )2   2 )1

9، در مجموعءه اعداد طبیعی چند دسته جواب دارد؟- 146 13 725x y++ == معادلءه سیالءه

  6 )4    5 )3   4 )2   3 )1

41 کدام است؟- 147 520 بر باقی ماندءه تقسیم عدد

  8 )4    7 )3   4 )2   1)1

3 کدام است؟- 148 5، تعداد دورها با طول 4 3 3 2 1, , , , , در یک گراف با درجه  رأس های

  6 )4    5 )3   4 )2   3 )1

181615141210x

58121096f



6 ی ا آزمون اخ

2 شاخه انتخاب شود؟- 149 15 شاخه انتخاب کرد به طوری که از هر نوع آن، حداقل 4 نوع  گل به چند طریق می توان از بین
  150 )4    125 )3   120 )2   105 )1

2 را شامل شود، کدام است؟- 150 5 و حداقل یک رقم تعداد اعداد سه رقمی که حداقل یک رقم
 58 )4    56 )3   54 )2   52 )1

3 باشد؟- 151 2 2 نقطه از این نقاط انتخابی، کم تر از 9، حداقل چند نقطه اختیار شود تا مطمئن باشیم الاقل فاصلءه 18´́ درون یک مستطیل
20 )4  19 )3   18 )2   17 )1

، با کدام گزارءه زیر هم ارزش است؟- 152 (~ p ~ q) ( )ÚÚ ÞÞ ÙÙp r گزارءه
 p q rÙ Ú( ) )2    p q rÚ Ù( ) )1

  r p qÞ Ú( ) )4     r p qÞ Ù( ) )3

کدام گزارءه سوری زیر دارای ارزش درست است؟- 153

 $ Î - =x x
x

x : 1 )2    " Î + >x x x : 2 2 2 )1

  " Î
-
-

= +x x
x

x :
2

4

2
2 )4     $ Î + <x x

x
 : | |1

2 )3

کدام مجموعه برای گراف روبه رو یک مجموعءه  احاطه گر مینیمال است؟- 154
{ , , , , }a b c d h )1
{ , , , , }b c e d g )2
{ , , , , }a c e d h )3
{ , , , , }a c e d g )4

3 جلسءه متوالی، به چند طریق می توان برنامءه تدریس تعیین کرد؟- 155 3 کالس متمایز در 3 مدرس در در یک روز هفته برای
 9 )2    6 )1

 18 )4     12 )3



کـنـکور
شـمـاره 

نام و نام خانوادگى:                          

آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور

نام و نام خانوادگی:                         مشاره داوطلبی:

مدت پاسخ گويی:تعداد ســـوال:  ء

ر مشاره  د
ی ـا آزمـون اخ

ی ی و  لوم ريا گروه آزمايشی 
ديد ام  ا ن ده  ی  داخ کشورـ  سازگار سراسری ريا ی  ا آزمون اخ

 د

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخ گویی

85 دقیقه55101155ریاضیات1

55 دقیقه45156200فیزیک2

35 دقیقه35201235شیمی3

ت و مـدت پاسخ گويی ا ـانی آزمـون تعداد مشاره س ــوان مواد ام
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اگر مسافت طی شده توسط - 156 به صورت سهمی است.  x حرکت می کند، مطابق شکل زیر،  نمودار مکان � زمان متحرکی که روی محور 
t برابر 12 متر باشد، جابه جایی متحرک در این بازه چند متر است؟ s== 9 t تا s== 3 متحرک در بازءه زمانی

1( صفر
3 )2
 6 )3

12 )4

نمودار سرعت � زمان متحرکی که در مسیری مستقیم در حرکت است، به صورت شکل زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در این- 157
10m باشد. بیشینءه سرعت متحرک در ضمن حرکت، چند متر بر ثانیه است؟ s/ 25 برابر s

20 )1
25 )2
40 )3
50 )4

40m در حال حرکت است. قطار B به طول 225 متر که روی ریل مجاور توقف کرده است، به محض - 158 s/ قطار A به طول 200 متر با سرعت ثابت
 50m s/ 2 در همان جهت حرکت قطار A شروع به حرکت می کند و سرعت خود را به 2m s/ این که قطار A کامالً از آن عبور کرد، با شتاب ثابت
می رساند و با همان سرعت حرکت خود را ادامه می دهد. قطار B چند ثانیه پس از شروع حرکت، از قطار A سبقت گرفته و از کنار آن کامالً عبور می کند؟

105 )4   80 )3   82 5/ )2   57 5/ )1

2 از یک نقطه باالی زمین رها می شوند. چند ثانیه پس از رهاشدن گلولءه اول، فاصلءه دو گلوله - 159 5/ s دو گلوله در شرایط خأل به فاصلءه زمانی
  ( / )g m s== 10

2 68 می رسد؟ 75/ m به
  4 5/ )4   4 )3  3 )2   2 5/ )1

ابتدا به فاصله های - 160 با اصطکاک ناچیز قرار دارند. اگر در  m روی یک سطح افقی  m2 1

1

2
== m1 و مطابق شکل زیر، دو نفر به جرم های

مساوی از نقطءه O قرار داشته باشند و توسط طنابی هر یک دیگری را به سمت خود بکشد، کدام یک از موارد زیر درست است؟
1( در نقطءه O به یکدیگر می رسند.

2( بین O و B به یکدیگر می رسند. 
3( بین O و A به یکدیگر می رسند.

m2 به او می رسد. m1 ساکن می ماند و )4

2 تندشونده رو به پایین حرکت می کند، - 161 2m s/ 80 درون آسانسوری قرار دارد. در لحظه ای که آسانسور با شتاب ثابت kg شخصی به جرم
( / )g m s== 10

2 نیرویی که از طرف شخص به آسانسور وارد می شود، چند نیوتون است؟
640 )4   160 )3  800 )2  960 )1

10N کاهش یابد، کل - 162 4 بعد این نیرو s در شکل زیر جسم از حال سکون در مسیر افقی تحت نیروی ثابت 18 نیوتونی به حرکت درمی آید. اگر

 ( / )g m s== 10
2 مسافتی که جسم از شروع حرکت تا لحظءه توقف طی می کند، چند متر است؟

24 )1
30 )2

 48 )3
60 )4

اگر v ،m و P، به ترتیب جرم، سرعت و تکانءه یک جسم باشد، کدام رابطه نشان دهندءه انرژی جنبشی آن جسم است؟- 163

  mP2

2 )4    P
m

2

2 )3   Pv
m2 )2   m v

P
.

2 )1
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1 وزن ماهواره در سطح زمین باشد، - 164
16

ماهواره ای به جرم m در ارتفاع h از سطح زمین به دور آن می چرخد. اگر نیروی مرکزگرای ماهواره
ارتفاع h چند برابر شعاع زمین است؟

16 )4   9 )3  4 )2  3 )1

m نیروی مناسب F به موازات سطح شیب دار وارد می شود تا جسم با تندی ثابت رو به پایین - 165 kg== 20 در شکل زیر، به جسمی به جرم
40 باشد، کار نیروی F در مدتی که جسم 2 متر روی سطح پایین می آید، چند  N سطح حرکت کند. اگر بزرگی نیروی اصطکاک وارد بر جسم

 ( / ,sin / )g m s== ==10 37 0 6
2  ژول است؟

 -260 )1

 -160 )2

  +160 )3

  +260 )4

166 -2
2 v در شکل زیر، گلولءه آونگ از نقطءه A رها می شود و با سرعت v از پایین ترین نقطءه مسیر می  گذرد. هنگامی که سرعت گلوله به

) cos / , /53 0 6 10
2 == ==g m s می رسد، زاویءه نخ با راستای قائم چند درجه است؟ )از مقاومت هوا صرف نظر شود،

60 )1
45 )2

 37 )3
30 )4

یک نیروگاه با مصرف گازوئیل، انرژی الکتریکی تولید می کند. بازده این نیروگاه  30 درصد و بازده خطوط انتقال توان الکتریکی حاصل از - 167
 180 h آن تا محل مصرف 80 درصد است. برای این که در محل مصرف و در طول یک ماه، یک المپ رشته ای 100 واتی با بازده 5 درصد به مدت

36MJ انرژی گرمایی تولید می شود.( روشن بماند، در نیروگاه چند لیتر گازوئیل مصرف می شود؟ )با سوختن هر لیتر گازوئیل
 7 5/ )4   15 )3  75 )2  150 )1

، سرعت متوسط نوسانگر چند سانتی متر - 168 t2 t1 تا نمودار مکان � زمان یک نوسانگر هماهنگ ساده،  مطابق شکل زیر است. در بازءه زمانی
بر ثانیه است؟

18 )1
36 )2

  22 5/ )3
45 )4

f1 نوسان می کند. در لحظه ای که نوسانگر در بیشترین فاصله - 169 A1 و بسامد نوسانگر وزنه  � فنر، روی سطح افقی بدون اصطکاک، با دامنءه

3 جرم وزنه، کنده شده و جدا می شود و جرم باقی ماندءه متصل به همان فنر به نوسان ادامه می دهد. اگر در این حالت 
4

از مرکز نوسان قرار دارد،

 به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟
f
f
2

1

 و
A
A
2

1

A2 باشد، نسبت های f2 و دامنه، بسامد،

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

، ذرءه A در فاصلءه چند سانتی متری نقطءه تعادل خود قرار دارد - 170 t s== 1

40
t نشان می دهد. در لحظءه == 0 شکل زیر، نقش موجی را در لحظءه

و در چه جهتی در حال حرکت است؟
1( 1 � باال

2( 1 � پایین

3 � باال  )3

3 � پایین )4
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در یک آتش بازی، موشکی در آسمان منفجر می شود و صوت حاصل از آن به طور یکنواخت در تمام جهت ها منتشر می شود. صوت با شدت- 171
I به فردی در فاصلءه 1600 متری از محل انفجار می رسد. تراز شدت صوت حاصل از این انفجار در فاصلءه 400 متری از محل  W m== 0 1

2/ /

 (log / )2 0 3== انفجار چند دسی بل است؟

122 )4   116 )3   12 2/ )2   11 6/ )1

چگالی یک تار مرتعش که از دو طرف بسته شده است، 4  گرم بر سانتی متر مکعب و قطر مقطع آن یک میلی متر و طول آن 40 سانتی متر - 172
 ( )pp == 3 است. اگر تار با نیروی 30 نیوتون کشیده شود، بسامد صوت اصلی آن چند هرتز است؟

500 )4   375 )3  250 )2  125 )1

پرتوی نوری هنگام عبور از محیط R، مسیری مطابق شکل زیر طی می کند. کدام گزینه درست نیست؟- 173
2 است. 1( ضریب شکست محیط R برابر

135 منحرف شده است. 2( پرتو نور

2 برابر طول موج آن در محیط R است.  3( طول موج نور در هوا

2 سرعت نور در هوا است.
2 ،R 4( سرعت نور در محیط

شکل زیر، پراش دو جبهءه موج نور تک رنگ A  و B هنگام عبور از دو شکاف مشابه را نشان می دهد. اگر از این دو نور تک رنگ در آزمایش - 174
یانگ با شرایط یکسان استفاده کنیم، چون بسامد نور تک رنگ A از بسامد نور تک رنگ B ............... است پهنای نوارهای تشکیل شده توسط موج 

تک رنگ A از پهنای نوارهای تشکیل شده توسط موج تک رنگ B ............... خواهد بود.
1( بیشتر � بیشتر

2( کم تر � کم تر
3( بیشتر � کم تر 
4( کم تر � بیشتر

175 - ( / )e C== ´́ --
1 6 10

19 6 ژول بر ثانیه باشد، این ضریب چند الکترون  ولت ثانیه است؟ 6 10
34/ ´́ -- اگر ضریب ثابت پالنک

  8

33
10

15´ )4  33
8

10
15´ - )3   8

33
10

15´ - )2   33
8

10
15´ )1

n می رود. در این انتقال، شعاع مدار و انرژی الکترون، نسبت به حالت قبل، به ترتیب - 176 == 3 n به تراز == 1 در اتم هیدروژن، الکترون از تراز
چند برابر می شوند؟ 

4( 9 و 9 3( 3 و 3     1
9

2( 9 و   1
3

1( 3 و

177 - ( / )c m s== ´́3 10
8 در یک واکنش هسته ای، 2 میلی گرم جرم تبدیل به انرژی شده است. انرژی حاصل معادل با چند کیلووات ساعت است؟

  5 10
9´ )4    5 10

4´ )3   2 5 10
9/ ´ )2   2 5 10

4/ ´ )1

Z به جای نقطه چین ها چند آلفا و چند بتای منفی باید قرار داد؟- 178
A

Z
AX Y®® ++ ++--8

 در واکنش هسته ای

4( 2 آلفا و 2 بتا 3( 2 آلفا و 2 بتا  2( 2 آلفا و 4 بتا  1( یک آلفا و 3 بتا 

q در نقطءه O قرار گیرد، نیروی الکتریکی وارد بر آن - 179 C4 1== mm در شکل زیر، برایند نیروهای الکتریکی وارد بر هر یک از بارها صفر است. اگر بار

 ( . )k N m
C

== ´́9 10
9

2

2
چند نیوتون می شود؟

 5 95/ )2    1 25/ )1
  7 55/ )4     6 75/ )3

 وارد می شود. بزرگی میدان - 180
  

F Ni Nj== --10 8 14 4/ / q نیروی الکتریکی C== 2 mm در یک میدان الکتریکی یکنواخت، به بار الکتریکی
الکتریکی چند نیوتون بر کولن است؟

 4 5 10
6/ ´ )4   9 10

6´ )3   18 10
6´ )2   36 10

6´ )1
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ss دارای بار الکتریکی مثبت اند. چند درصد از - 181 ssB A== 2 ssA و r و چگالی سطحی بار rB A== 2 rA و دو کرءه رسانای A و B به شعاع های
بار کرءه بزرگ تر به کرءه کوچک تر منتقل شود تا نسبت بار کره ها برابر نسبت شعاع آن ها شود؟

75 )4  50 )3  25 )2  15 )1

) ثبت شده است. هر یک از این خازن ها - 182 , )24 10mmF V ) و , )18 12mmF V ، ( , )35 6mmF V روی سه خازن B ،A و C به ترتیب مقدارهای
8 قابل تنظیم باشد، به ترتیب از راست به چپ، در کدام  V را به طور جداگانه به منبعی با ولتاژ متغیر وصل می کنیم. اگر ولتاژ منبع بین صفر تا

خازن می توان بار بیشتری و در کدام خازن می توان انرژی بیشتری ذخیره کرد تا هیچ کدام دچار فروریزش الکتریکی نشوند؟
C ،C )4   B ،C )3  C ،A )2  B ،A )1

40 است. از سیم جریان الکتریکی عبور می کند و در اثر افزایش دما، مقاومت الکتریکی - 183 WW 20 برابر C مقاومت یک سیم مسی در دمای

 ( / )aau¶ == 0 0068
1

K 46 می رسد. دمای سیم در این حالت، چند درجءه سلسیوس شده است؟ 8/ WW آن به

45 )4    37 5/ )3  25 )2   22 5/ )1

R1 به ترتیب چگونه - 184 R1 را به تدریج افزایش دهیم، افت پتانسیل در مولد و اختالف پتانسیل دو سر در مدار شکل زیر، اگر مقاومت متغیر
تغییر می کنند؟ )از راست به چپ(

1( افزایش � کاهش
2( کاهش � افزایش

3( افزایش � افزایش 
4( کاهش � کاهش

در مدار زیر، توان مصرفی هر یک از مقاومت ها با هم برابر است. مقاومت معادل مدار چند اهم است؟- 185

 27
4

)1

 9
2

)2

 18 )3

9 )4

در مدار زیر، همءه مقاومت ها مشابه اند و هر مقاومت حداکثر توان 20 وات را می تواند تحمل کند. حداکثر توان الکتریکی که ممکن است - 186
در این مدار مصرف شود تا هیچ مقاومتی آسیب نبیند، چند وات است؟

40 )2   60 )1
32 )4    36 )3

در شکل زیر، از دو سیم بلند موازی جریان  های الکتریکی هم اندازه و غیر هم جهت I می گذرد. میدان مغناطیسی حاصل، در نقطءه M به - 187
فاصلءه مساوی از دو سیم در چه جهتی است؟

 ® )1
 ¬ )2
   )3
  ¯ )4

aa با انرژی جنبشی مساوی به ناحیه ای از یک میدان مغناطیسی به بزرگی B وارد می شوند و در مسیر دایره ای که - 188 یک پروتون و یک ذرءه
، 4 برابر جرم پروتون فرض شود.( aa بر میدان مغناطیسی عمود است، حرکت می کنند. کدام گزینه در مورد این دو ذره درست است؟)جرم ذرءه

، 2 برابر سرعت پروتون است. a 1( سرعت
a است. 2( تکانءه پروتون، برابر تکانءه ذرءه

، برابر شعاع مسیر پروتون است. a 3(  شعاع مسیر ذرءه
a است. 4( نیروی الکترومغناطیسی وارد بر پروتون، 2 برابر نیروی الکترومغناطیسی وارد بر ذرءه
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1 در جهت نشان داده شده در حال حرکت است. میدان مغناطیسی یکنواخت- 189 5/ /m sروی ریلی رسانا با تندی  AB در شکل زیر، یک میلءه فلزی
400 و عمود بر صفحه است. جریان القایی عبوری از مقاومت الکتریکی R چند میلی آمپر و در چه جهتی است؟ G

B به A 1( 18، از
A به B 2( 18، از
 B به A 3( 9، از
A به B 4( 9، از

t انرژی ذخیره شده در سیملوله- 190 s== 2 I است. اگر در لحظءه t t== --4
2 معادلءه جریان الکتریکی عبوری از یک سیملوله در SI به صورت

0 ژول باشد، ضریب القاوری سیملوله در SI کدام است؟ 8/

  0 2/ )4    0 1/ )3   0 02/ )2   0 01/ )1

0 وارد می کنیم و به اندازءه 160 گرم - 191 8
3/ /g cm 2 است، کامالً در ظرفی پر از الکل به چگالی 7

3/ /g cm یک قطعه فلز را که چگالی آن
الکل از ظرف بیرون می ریزد. جرم قطعه فلز چند گرم است؟

200 )4   432 )3  450 )2  540 )1

دو استوانءه توپُر و هم وزن A و B روی سطح افقی کنار هم قرار دارند. اگر شعاع قاعدءه استوانءه B، دو برابر شعاع قاعدءه استوانءه A باشد، - 192
فشار حاصل از استوانءه A چند برابر فشار حاصل از استوانءه  B است؟

4 )4   2 )3   1
4

)2   1
2

)1

4 و در قسمت )2( - 193 cm مایع تراکم ناپذیری در لوله ای به شکل زیر به صورت پایا در حال حرکت است. قطر مقطع لوله در قسمت )1( برابر
5 باشد، آهنگ جریان مایع و تندی مایع در قسمت )2( به ترتیب از راست به چپ، در  m s/ 2 است. اگر تندی مایع در لولءه )1( برابر cm رابر

SI، برابر چند واحد است؟

10 ،2 10
3p´ - )2   10 ، 8 10

3p´ - )1

 20 ،2 10
3p´ - )4    20 ، 8 10

3p´ - )3

دمای یک قرص فلزی را 250 درجءه سلسیوس افزایش می دهیم، در نتیجه مساحت آن یک درصد افزایش می یابد. ضریب انبساط طولی - 194
فلز در SI کدام است؟

4 10
6´ - )4  2 10

6´ - )3   4 10
5´ - )2   2 10

5´ - )1

2 است. اگر دمای داخل یخدان- 195 cm 0 و ضخامت دیواره های آن 8
2/ m مساحت کل دیواره های توپر جعبءه یخدانی از جنس پلی استیرن

14 باشد، در مدت زمان یک شبانه روز چند گرم از یخ موجود در یخدان ذوب می شود؟ C 0 و دمای هوای بیرون C

 ( / . , / )k W
m K L J gF·oÃTwHïÂ±Q gÄ

== ==0 01 336  

720 )4   72 )3  1440 )2  144 )1

21 جیوه - 196 3cm 1 است. از طرف باز لوله 2cm Uشکل در یک سطح قرار دارد و سطح مقطع لوله در شکل زیر، جیوه در دو طرف لولءه 
15 می رسد. فشار هوای محیط چند سانتی متر جیوه است؟)دمای هوای داخل لوله ثابت فرض شود.( cm می ریزیم و ارتفاع هوا در طرف بسته به

73 )1
74 )2

 75 )3
76 )4

است؟- 197 گرم  چند  مخزن  در  موجود  گاز  جرم  است.   27 C دمای و   105 Pa فشار در  اکسیژن  گاز  حاوی   ، 5 L حجم به  مخزنی 

 ( . , / )R J
mol K M g molO== ==8 32

2

  20
3

)4    5

24
)3   5

2
)2   10

3
)1
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دمای 2 مول گاز کامل، در فشار ثابت از 30 درجءه سلسیوس به 80 درجءه سلسیوس افزایش می یابد. کار انجام شده روی گاز در این فرایند - 198

  ( / . )R J
mol K== 8 3 چند ژول است؟

  -830 )4   830 )3   -415 )2  415 )1

مطابق شکل زیر، مقداری گاز کامل، طی فرایندی از حالت i به حالت f می رسد. در مورد این فرایند می توان گفت:- 199
1( فرایند هم دما است. 

2( فرایند بی دررو است.
3( گاز گرما گرفته است.  
4( کار انجام شده روی گاز مثبت است. 

8-- تبدیل کرده است. یخچال - 200 C ضریب عملکرد یخچالی برابر با 4 است. این یخچال 2 کیلوگرم آب با دمای 10 درجءه سلسیوس را به یخ

 ( ,
.

)L kJ
kg c c J

kg CF == == ==336 2 4200JA gÄ


در این فرایند چند کیلوژول گرما به محیط بیرون داده است؟

987 )4   867 )3  493 )2  433 )1



کـنـکور
شـمـاره 

نام و نام خانوادگى:                          

آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور

نام و نام خانوادگی:                         مشاره داوطلبی:

مدت پاسخ گويی:تعداد ســـوال:  ء

ر مشاره  د
ی ـا آزمـون اخ

ی ی و  لوم ريا گروه آزمايشی 
ديد ام  ا ن ده  ی  داخ کشورـ  سازگار سراسری ريا ی  ا آزمون اخ

 د

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخ گویی

85 دقیقه55101155ریاضیات1

55 دقیقه45156200فیزیک2

35 دقیقه35201235شیمی3

ت و مـدت پاسخ گويی ا ـانی آزمـون تعداد مشاره س ــوان مواد ام
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0 گرم ماده به انرژی، دمای 20 تن فلز آلومینیم را چند درجءه سلسیوس می توان افزایش داد؟ - 201 0002/ با 2 درصد انرژی آزادشده در تبدیل

0 است.( 9
1 1/ . .J g K-- -- )گرمای ویژءه آلومینیم برابر

100 )4   10 )3   200 )2   20 )1

با توجه به جدول زیر که ایزوتوپ  های هیدروژن را نشان می دهد، چند مورد از مطالب داده شده، درست اند؟- 202

1
7H1

6H1
5H1

4H1
3H1

2H1
1H

نماد ایزوتوپ
ویژگی ایزوتوپ

2 3 10
23/ ´́ --

ثانیه
 2 9 10

22/ ´́ --

ثانیه
 9 1 10

22/ ´́ --

ثانیه
 1 4 10

22/ ´́ --

ثانیه
 12 32/

سال
نیم عمرپایدارپایدار

1 در طبیعت، از همه بیشتر و نیم عمر ایزوتوپی با 6 نوترون، از سایر ایزوتوپ ها کم تر است.
1H  درصد فراوانی ایزوتوپ

 ایزوتوپی از هیدروژن که شمار نوترون  های آن 2 برابر شمار پروتون های آن است، نیم عمری در حدود 12 سال دارد.

 با ایزوتوپ های پایدار هیدروژن، امکان تشکیل 3 مولکول متفاوت هیدروژن وجود دارد.

 شمار رادیوایزوتوپ های هیدروژن با شمار پیوندهای دوگانه در مولکول نفتالن برابر است.

1 )4   2 )3   3 )2   4 )1
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با توجه به شکل روبه رو، کدام مطلب نادرست است؟- 203
1( ساختار الیه ای اتم را نشان می دهد که چگونگی نشر نور از اتم ها را می توان با آن توجیه کرد.

الکترو ن های آن الیه بیشتر وقت خود را در آن  فاصله از هسته  2( بخش های پررنگ تر، فضایی را نشان می دهند که 
سپری می کنند.

3( نیلز بور مطابق این مدل اعتقاد داشت که هسته در فضایی بسیار کوچک در مرکز اتم جای دارد و الکترون ها در فضایی بسیار بزرگ تر توزیع شده اند.
4( با توجه به این شکل می توان دریافت، الکترون در هر الیه ای که باشد در همءه نقاط پیرامون هسته می تواند حضور داشته باشد.

16S با شمار الکترون های ظرفیتی در کدام اتم، برابر است؟- 204 شمار الکترون های ظرفیتی در اتم
 31Ga )4   28Ni )3   26Fe )2   24Cr )1

شمار جفت الکترون های پیوندی در کدام دو گونه، نابرابر است؟- 205
 CO3

2- ,NOCl )4  HCOOH ,CH OH3 )3   CO2 , NO3
- )2   SO3 ،HCN )1

C، پس از موازنه کدام است؟- 206 H NH O2 5 2 2++   CO H O N2 2 2++ ++ مجموع ضریب های استوکیومتری فراورده ها در معادلءه واکنش:
12 )4  15 )3  24 )2  23 )1

چند مورد از مطالب زیر، نادرست اند؟- 207
CO2 به مواد معدنی برای کاهش کربن دی اکسید هوا، از اکسید برخی فلزهای قلیایی خاکی جدول دوره ای استفاده می شود.  در واکنش تبدیل

 پالستیک های سبز جزء پلیمرهای زیست تخریب پذیر هستند که بر پایءه مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته می شوند و در ساختار خود 
اکسیژن نیز دارند.

 اتانول یک سوخت سبز است که می تواند به وسیلءه جانداران ذره بینی به مواد ساده تر تجزیه شود.
 یکی از راه های حذف کربن دی اکسید از هواکره، ذخیره و نگه داری این گاز در مکان های عمیق و امن مثل چاه های خالی نفت در زیر زمین است .

4( صفر   3 )3   2 )2   1 )1

جمع جبری بارهای الکتریکی یون های نیترات، فسفات، کربنات و هیدروکسید با شمار اتم های اکسیژن در فرمول شیمیایی این یون ها، کدام است؟- 208
7 )4  6 )3  5 )2  4 )1

1 باشد، غلظت تقریبی یون - 209 05
1/ .g mL-- 10600 است. اگر چگالی این نمونءه آب برابر ppm غلظت یون سدیم در یک نمونءه آب دریا برابر

 ( . )Na g mol== --
23

1 سدیم در آن چند موالر است؟
 0 65/ )4   0 48/ )3   0 36/ )2   0 23/ )1

MnO2 واکنش می دهد. گاز حاصل پس از ورود به - 210 0 موالر HCl با مقدار کافی از 1/ مطابق شکل زیر، در ارلن سمت چپ 200 میلی لیتر محلول
ارلن سمت راست با 100 میلی لیتر محلول KBr واکنش کامل می دهد. غلظت اولیءه محلول KBr چند موالر بوده است؟ )فراورده های واکنش ارلن سمت 

 ( , / , : . )H Cl Br g mol== == == --
1 35 5 80

1 H است.( O l2 ( ) Cl2(g) و ،MnCl aq2( ) چپ،
 0 1/ )1
 0 2/ )2

 0 15/ )3
 0 25/ )4

42 برابر 61 گرم در 100 گرم آب است. به تقریب چند مول از این نمک را باید در 2 لیتر آب حل - 211 C انحالل پذیری پتاسیم نیترات در دمای
)K O N g mol== == == --

39 16 14
1, , : . 1 است، 1g mL. -- کرد تا محلول سیرشدءه آن در این دما به دست آید؟ )چگالی آب برابر

24 )4  18 )3   12 08/ )2   6 04/ )1

کدام عبارت دربارءه جدول تناوبی عنصرها درست است؟- 212
1( سومین عنصر گروه 17 در دمای اتاق مایع است و خواص نافلزی دارد.

2( بیش از 45 درصد عنصرهای دورءه چهارم، جزء عنصرهای اصلی هستند.
، جزء فلزهای واسطه بوده و هم گروه هستند. 29X 22Z و 3( دو عنصر

4( هالوژن ها و فلزهای قلیایی، به ترتیب در گروه های 17 و 2 جدول تناوبی جای دارند.
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شعاع اتمی کدام عنصر از عنصرهای داده شدءه دیگر بیشتر است؟- 213
 9F )4   4Be )3   5B )2   11Na )1

کدام عبارت دربارءه واکنش فلزهای قلیایی با آب درست است؟ )فراورده های این واکنش ها، گاز هیدروژن و هیدروکسید فلز است.(- 214
1( سرعت واکنش با افزایش عدد اتمی آن ها، افزایش می یابد.

22 گاز در شرایط STP تولید می شود. 4/ L 2( از واکنش هر مول از آن ها با آب،
3( شعلءه مشاهده شده از واکنش برخی از آن ها با آب، ناشی از سوختن آن ها در هوا است.

4( پس از واکنش یک گرم از هر یک از آن ها با یک لیتر آب خالص، pH محلول های به دست آمده، یکسان است.

14 گرم مس )II( نیترات، - 215 1/ 3، برای تهیءه 8 3Cu s HNO aq( ) ( )++   3 2 43 2 2Cu NO aq NO g H O l( ) ( ) ( ) ( )++ ++ بر پایءه واکنش:
) N O Cu g mol== == == --

14 16 64
1, , : . چند میلی لیتر محلول 2 موالر نیتریک اسید الزم است؟ )بازده درصدی واکنش80% است،

25 )4  50 )3  100 )2  125 )1

کدام موارد از مطالب زیر، نادرست اند؟- 216
آ( گرما از ویژگی های یک نمونه ماده نیست و نباید برای توصیف آن به کار رود.

، انرژی پتانسیل ذرات موجود در ظرف واکنش افزایش پیدا می کند. NH g3( )   N g H( ) (g)++ 3 ب( با انجام شدن واکنش:
، کاهش می یابد. DDH H به حالت مایع تولید شود، قدرمطلق O2 CH، اگر g O g4 22( ) ( )++   2 2 2H O g CO g( ) ( )++ پ( در واکنش:

ت( اگر انرژی گرمایی مادءه A از B بیشتر باشد، الزاماً گرما از مادءه A به B منتقل می شود.
4( آ، پ 3( ب، ت   2( پ، ت   1( آ، ب  

کدام دو ترکیب، هم پار )ایزومر( هستند؟- 217
2( 1- بوتانول، دی اتیل اتر 1( سیانو اتن، اتیل آمین  

4( دی نیتروژن تترااکسید، نیتروژن دی اکسید 3( استیک اسید، متانول  

DDH واکنش:- 218  اگر از سوختن کامل مقداری منیزیم در شرایط استاندارد 20 گرم منیزیم اکسید تشکیل و 300 کیلوژول گرما آزاد شود،

 ( , : . )O Mg g mol== == --
16 24

1 Mg، برابر چند کیلوژول است؟ s O g( ) ( )++ 1

2 2 MgO s( )

 -600 )4   +600 )3   -300 )2   +300 )1

2 در حال - 219 5 10
3 1 1/ . .´́ -- -- --mol L s 1 گرم بر میلی لیتر با سرعت متوسط 25/ واکنش تجزیءه مالتوز در محلولی به حجم 2 لیتر و چگالی

2 دقیقه از ابتدای واکنش، درصد جرمی گلوکز در محلول موردنظر چه قدر می شود؟ )چگالی محلول را ثابت  5/ انجام شدن است. پس از گذشتن
 ( , , : . )O C H g mol== == == --

16 12 1
1 در نظر بگیرید.(

 (C H O (aq) H O(l)12 22 11 2++   C H O (aq))6 12 6  

 13 5/ )4   12 1/ )3   10 8/ )2   9 6/ )1

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟- 220
 از اتین، ترکیب های آلی بسیاری می توان تهیه کرد.

 از واکنش گاز اتن با گاز هیدروژن کلرید، کلرو اتان به دست می آید.
 اتین، ساده ترین آلکین است و مولکول آن خطی و ناقطبی است.

 پلی پروپن، جزء ترکیب های سیرشده است و در تولید سرنگ به کار می رود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد از مطالب زیر، دربارءه ترکیبی با ساختار مولکولی داده شده درست است؟- 221
 دارای 10 اتم هیدروژن است.

 می توان از آن در تهیءه پلی آمیدها استفاده کرد.
 در اثر آبکافت آن، ساده ترین آمین به دست می آید.

 شمار اتم های کربن در مولکول آن با شمار اتم های کربن در مولکول هگزان برابر است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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همءه عبارت های زیر درست اند؛ به جز:- 222

1( همءه عناصر سازندءه مولکول های روغن زیتون، در ساختار مولکول های اتیلن گلیکول نیز وجود دارند.

2( اتیلن گلیکول از مولکول های قطبی تشکیل شده و از محلول آبی آن به عنوان ضدیخ استفاده می شود.

3( پس از ریختن عسل در آب، مولکول های سازندءه آن با مولکول های آب پیوند هیدروژنی برقرار می کنند.

4( در یک نمونءه خالص اتیلن گلیکول، برخالف یک نمونءه خالص اوره، بین مولکول ها پیوند هیدروژنی برقرار می شود.

چند - 223 با  است،   400 ppm برابر آن  در  کلسیم  یون  غلظت  که  میلی لیتر  بر  گرم   1 2/ با چگالی دریا  آب  از  میلی لیتری   250 نمونءه  یک 

 ( , , , , : . )Ca Na O C H g mol== == == == == --
40 23 16 12 1

1 میلی گرم از پاک کنندءه صابونی زیر به طور کامل واکنش می دهد؟

1668 )1

 834 )2

 1251 )3

 625 5/ )4

20 بوده و در حالت خنثی باشد، - 224 L یک نوع ماهی می تواند در pH بین 6 تا 8 زنده بماند. اگر حجم آب آکواریوم نگه داری این ماهی،

افزودن کدام موارد سبب مرگ ماهی  می شود؟

0 مول پتاسیم اکسید 1/ آ(

10 موالر هیدروکلریک اسید 4-- ب( 100 میلی لیتر محلول

0 موالر سدیم هیدروکسید 01/ پ( 100 میلی لیتر محلول

 ( )Ka == ´́ --
5 10

10 4 موالر هیدروسیانیک اسید 10
2´́ -- ت( 50 میلی لیتر محلول

4( ب، ت 3( آ، پ   2( ب، پ   1( آ، ت 

225 - ( , , : . )H C O g mol== == == --
1 12 16

1 یون های هیدروژن کربنات و استات در کدام مورد مشابه هم هستند؟

2( شمار واحدهای بار الکتریکی منفی  1( درصد جرمی اکسیژن  

4( تفاوت شمار اتم های کربن و هیدروژن 3( عدد اکسایش اتم کربن  

کدام عبارت درست است؟- 226

1( طبق قرارداد، پتانسیل نیم سلول استاندارد هیدروژن را 1 ولت در نظر می گیرند.

2( فرایند تبدیل متان به متانول از نوع اکسایش است.

3( در سلول سوختی »هیدروژن � اکسیژن«، حجم گاز مصرف شده در آند و کاتد در شرایط STP برابر است.

4( با دو تیغءه مسی و میوه ای مانند لیمو، می توان نوعی باتری ساخت و با آن یک المپ LED را روشن کرد.

نیم واکن�ش:- 227 در   z و   y  ,x مقادی�ر  مجم�وع  ش�ود،  اس�تفاده  س�وخت  عن�وان  ب�ه  متان�ول  از  س�وختی،  س�لول  ی�ک  در   اگ�ر 

، پس از موازنه کدام است؟ aCH OH l bH O l3 2( ) ( )++   xCO g yH aq ze2( ) ( )++ ++++ --

13 )4  12 )3  7 )2  6 )1

کدام موارد، جملءه داده شده را به درستی کامل می کنند؟- 228

»در سلول الکترولیتی برقکافت آب با الکترودهای پالتینی، کاغذ pH در محلول پیرامون الکترود ..............، به رنگ ............... درمی آید.«

ب( مثبت � آبی آ( منفی � آبی  

ت( مثبت � سرخ پ( منفی � سرخ  

4( پ، ت 3( آ ، ب  2( ب، پ  1( آ ، ت 

31% جرم این ماده را کروم تشکیل داده باشد، جرم مولی آن چند - 229 2/ یک مادءه شیمیایی، سه اتم کروم در فرمول شیمیایی خود دارد. اگر

 ( . )Cr g mol== --
52

1 گرم است؟

500 )4   333 3/ )3  250 )2   166 7/ )1
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با توجه به شمار اتم های تشکیل دهندءه یک مولکول از یک مادءه شیمیایی )مطابق شکل(، چند مورد از مطالب زیر درست است؟- 230
 ( , , : . )H C O g mol== == == --

1 12 16
1

 به مولکول بنزآلدهید مربوط است.
 یک ترکیب زنجیره ای سیرشده است.

35 درصد جرم آن را اکسیژن تشکیل می دهد. 56/  به تقریب
13 است. 5/  نسبت جرم اتم های کربن به جرم اتم های هیدروژن در آن برابر

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه دربارءه گرافیت نادرست است؟- 231
DH معادلءه سوختن ناقص آن،  که منجر به تولید گاز کربن مونو کسید می شود، به طور مستقیم قابل محاسبه نیست. )1

2( تیغه های آندی در سلول مورد استفاده برای فرایند هال از جنس گرافیت بوده و جرم آن ها هنگام کارکرد سلول ثابت می ماند.
3( ساختار الیه ای دارد و در هر الیه از آن، اتم های کربن با یک آرایش منظم و شش گوشه به یکدیگر متصل شده اند.

4( جزء جامدهای کوواالنسی است و چگالی کم تری نسبت به الماس دارد.

با توجه به نمودارهای زیر، کدام مطلب درست است؟- 232

 
1( سرعت واکنش )2( در جهت برگشت بیشتر از سرعت واکنش )1( در جهت برگشت است.

2( واکنش )3( برخالف واکنش )1(، گرماده است.
3( نمودار تغییرات انرژی واکنش ترمیت، شبیه نمودار )2( است.

4( برخالف واکنش های )1( و )3(، در واکنش )2( فراورده ها پایدارتر از واکنش دهنده ها هستند.

CO، وارد - 233 g H g( ) ( )++ 2 2   CH OH g3 ( ) H در یک ظرف پنج لیتری دربسته، مطابق معادلءه: g2( ) 16 از g CO با g( ) 5 مول

mol و  L s. .-- --1 1 H چند g2( ) 96 متانول، واکنش به تعادل برسد، سرعت متوسط مصرف g واکنش شده اند. اگر پس از نیم ساعت و با تولید
 ( , , : . )H C O g mol== == == --

1 12 16
1 مقدار K کدام است؟

 3 75/ , 6 67 10
4/ ´ - )4   9 375/ ,2 78 10

4/ ´ - )3   3 75/ ,2 78 10
4/ ´ - )2   9 375/ , 6 67 10

4/ ´ - )1

با توجه به داده های شکل زیر که مقدار واکنش دهنده ها و فراورده ها را در حالت تعادل در یک ظرف دو لیتری دربسته در دمای معین نشان - 234
می دهد، ثابت تعادل کدام است و اگر بتوانیم حجم ظرف را در دمای ثابت به نصف کاهش دهیم، چه روی خواهد داد؟ )همءه مواد گازی شکل اند.(

2, وضعیت تعادل حفظ می شود. 5 10
3/ ´ - )1

1, وضعیت تعادل حفظ می شود. 66 10
3/ ´ - )2

2, تعادل در جهت رفت جابه جا می شود. 5 10
3/ ´ - )3

1، تعادل در جهت برگشت جابه جا می شود. 66 10
3/ ´ - )4

235 - ( , , : . )O C H g mol== == == --
16 12 1

1 چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟
 مجموع تغییر عدد اکسایش اتم های کربن در تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید برابر 12 درجه است.

 پارازایلن یک ترکیب آروماتیک است که گشتاور دوقطبی آن صفر بوده و در هگزان حل می شود.
 تفاوت جرم مولی ترفتالیک اسید با بنزن، دو برابر جرم مولی فراوان ترین ترکیب هوای خشک است.

 در واکنش تبدیل اتن به اتیلن گلیکول، عدد اکسایش اتم های کربن به یک اندازه افزایش می یابد.
1 )4   2 )3   3 )2   4 )1
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