
 

  

  
  
 

  

 گويي زمان پاسخ ها شمارة سؤالتعداد سؤالنام درسمقطعگويينوع پاسخ

 اجباري

 دهم

 11 1-15 15 1فارسي 
 11 16-30 115دين و زندگي

 30 31-45 115فيزيك
 15 46-60 115شيمي

 يازدهم

 11 61-75 215فارسي
 11 76-90 15 2دين و زندگي 

 30 91-105 215فيزيك
 15 106-120 215شيمي

 دوازدهم

 16 121-140 20 3فارسي 
 15 141-160 320دين و زندگي

 40 161-180 320فيزيك
 20 181-200 20 3شيمي 

 225 - 200مجموع
 

 

 
 

 

فالايرس�
 

 حسن وسكري – مرتضي منشاري – الدين افشين محي – الهام محمدي – بخش زماني سعيد گنج – كاظم كاظمي – اييمحسن فد – مريم شميراني – مقدم ابراهيم رضايي – داود تالشي – ستوده حنيف افخمي – محسن اصغري
زهندگ� و دن

 
 سيداحسان هندي – هاشميسيدهادي  – فيروز نژادنجف – كبير مرتضي محسني – خاني علي فضلي – محمدرضا فرهنگيان – بقا محمد رضايي – محسن بياتي – پور امين اسديان – محبوبه ابتسام – محمد آقاصالح

�ف�ز
 

كاظم شاهملكي   –فرشيد رسولي  –ميثم دشتيان  –ناصر خوارزمي  –محسن پيگان  –علي بگلو  –اميرحسين برادران  –اسماعيل امارم  –محمد اكبري  –بابك اسالمي  –عقيل اسكندري  –اصغر اسداللهي 
  مهدي نصيرزاده –سيدعلي ميرنوري  –سعيد منبري  –رامين مقدس  –مجتبي مدني  –غالمرضا محبي  –عليرضا گونه  –مصطفي كياني  –بهادر كامران  –رش قاسمي آ –پور  اله علي روح –رامين صفيان  –وحيد شكرريز  –سعيد شرق 

ش�مچ�
 

 زاده مرتضي رضايي –حميد ذبحي  –حسن ذاكري  –عليمحمدي  موسي خياط –د نژا ايمان حسين –مسعودجعفري  –فرشته پورشعبان  –اميرعلي برخورداريون –عبدالحميد اميني  –سيدسحاب اعرابي  –محمد آخوندي 
اله عليزاده  روح –امامي  مسعود علوي –زواره  محمد عظيميان –زواره  رسول عابديني –ساجد شيري طرزم  –االسالمي خياوي  ميالد شيخ –آروين شجاعي  –پرويزي  شهرام شاه –حسين سليمي  –مهدي روانخواه 

 محمدرضا يوسفي   –محمد وزيري  –دهكردي  سيدرحيم هاشمي –زاده  علي نوري –حسين ناصري ثاني  –اميرحسين معروفي  –سيدطاها مصطفوي  –بابك محب  –مرتضي كاليي  –اميير قاسمي  –محمدپارسا فراهاني  –ل غراوي ميكائي
 

 

 
 

 

 ول درس مستندسازيمسئ گروه ويراستارانويراستار استادمسئول درس گزينشگرنام درس
 فريبا رئوفي محمدحسين اسالميمحسن اصغري، مرتضي منشاريالهام محمدي الهام محمديفارسي

پور،  امين اسديان دين و زندگي
بقا،صالح احصائي، محمد رضايي محمد آقاصالح سيداحسان هندي

 محدثه پرهيزكار بهراد احمدپورسكينه گلشني، محمدابراهيم مازني

 -معصومه شاعري-دبورا حاتانيان دبورا حاتانيانليتمعارف اق
 آتنه اسفندياري محمدمهدي ابوترابينژادمحمدامين عمودياميرحسين برادران اميرحسين برادرانفيزيك

  مرتضي خوش كيش-پور سهند راحمي مصطفي رستم آبادي نژاد ايمان حسين نژاد ايمان حسين شيمي
 دريسميه اسكن راد عرفان اعظمي

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  زهراالسادات غياثيعمومي: الهام محمدي / اختصاصي: مدير گروه
 اسدي آرين فالحعمومي: معصومه شاعري / اختصاصي: مسئول دفترچه آزمون

 مستندسازي و مطابقت مصوبات
  نسب مديرگروه: فاطمه رسولي

 اكبري علي : ليدااختصاصي مسئول دفترچه/  : فريبا رئوفيعمومي مسئول دفترچه
 
 

 گروه آزمون
 (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

 021-6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب
 

  9999خردادماهخردادماه2323آزمونآزمون
تجربيتجربينظام جديدنظام جديد

 مراجعه كنيد. @zistkanoon2براي دريافت اخبار گروه تجربي و مطالب درسي به كانال
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 ؟معني مقابل چند واژه، درست است - 1

 )،كـارزار : آورددان)، ( )، (دوات: مركـب دادن پاسـخ : كـردن  اجابـت اي از دستگاه شـهناز)، (  )، (جولقي: درويشي)، (شور: گوشهدرنگ بي: ارتجاالً(
 (معاصي: گناه)، (كُلّه: برآمدگي پشت پاي اسب)

  هفت )4  شش )3  پنج )2  چهار )1
 ؟است نادرستگزينه  موارد كدام - 2

  الف) تاوان: زيان رساندن، آسيب
  ب) بسنده: كامل، شايسته

  چكش بزرگ فوالدينكوب،  ج) پتك: آهن
  د) زه: وتر، كمان
  ، درمانده هـ) ستوه: خسته

  و) سمند: زرده، مطلق اسب
  و، الف )4  هـ ، ب )3  الف، د )2  ج، ب )1
 ؟كار رفته است اماليي به غلطدر كدام گزينه  - 3

  باشد ميگيرد به خود زه چون كمان پر زور  نمي  ارد طاق ابرويشزشد سر بر خط فرمان گن )1
  ها امتحان دارد عقيق در هجوم تشنگي  حرص هر جا غالب افتد بر جگر دندان فشار )2
  بايد نفس كشيد به دوش شكست رنگ  اي صبح گر ز محمل عجزيم چاره نيست )3
  بيدل دراز كن به بساط فراغ پا    اي يك گام اگر ز وهم تعلّق گذشته )4
 ؟است نادرستها  تمامي واژه اماليبا توجه به گروه كلمات زير در كدام گزينه  - 4

 )وصلتو  فُرقت)، (وقب و غارب)، (قوك و قورباغه)، (تقريض و ستايش)، (داران مجاهد علَمي)، (مشر )، (وقاهت و بيلعيم و كريم)، (نقض پيمان(

  لعيم، تقريض، غارب )2    وقب، قوك، داران علم )1
  تقريضقوك، وقاهت،  )4    ، وقاهتنقض، فرقت )3
 ؟ترتيب از كدام پديدآورندگان است به» نامه وني پنجم جنوب، قابوسام، اسرارالتوحيد، سمف من زنده« آثار - 5

  منور، نزار قباني، عنصرالمعالي كيكاووس معصومه آباد، محمدبن )1
  الملك كوپه، خواجه نظام انسواعبدالحسين وجداني، ناصرخسرو، فر )2
  رمنو  بن كوپه، محمد اتوسي، فرانسود بن زي محمود شاهرخي، محمد )3
  بن منور، محمد شكرچي، عنصرالمعالي كيكاووس سپيده كاشاني، محمد )4

   دقيقه 11وقت پيشنهادي:       162تا صفحة  10/ صفحة 18تا  1درس   :1فارسي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،فارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 راي آزمون امروز چيست؟گذاري شما ب هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 است؟ نرفتهكار  به» ايهام« ةدر كدام گزينه آراي - 6

  بندم شرط با ساغر كنم عهد با پيمانه  ) عهد و پيمان فلك را نيست چندان اعتبار  1

 بيار اي باد شبگيري، نسيم كوه الوندم  ) به بوي دوست جان دادن حيات جاودان باشد 2

  چشم و دل مردم به جمالش نگران است  نظران است صاحب ة) ياري كه رخش قبل3

  هاي پر غم دور از تو به چشم    نظران از آن دو نرگس ) صاحب4

 ؟هاي تشبيه آمده است كدام گزينه همة پايه »تشبيه«در  - 7

  حسن طالع بين كه ديدم آن رخ چون آفتاب  آفتاب حسن طالع شد چو افكندي نقاب )1

  سان در سر اين فكر به پايان رفتم شمع    كلكم افتاد به غواصي اين بحر سراب )2

  شكم لعل و مرجان شد ز عشق لعل و مرجانشسر  ة لعل است و مرجان است دندانشلبش مانند )3

  برآيد كام دل چون دل بود راست    تر زين دل كه ما راست راستندانم  )4

 گزينة ... فعل به قرينة معنوي حذف شده است. جز ها، به گزينه  در همة - 8

  به غمت كه هرگز اين غم ندهم به هيچ شادي  چه مبارك است اين غم كه تو در دلم نهادي )1

  چه داديم كه گويم كه از آن بِهم نداديتو   تر؟ ز تو دارم اين غم خوش به جهان از اين چه خوش )2

  به از اين درِ تماشا كه به روي من گشادي  توان بست و كدام خواب نوشين چه خيال مي )3

  نظر كدام سروي؟ نَفَس كدام بادي؟  تويي آن كه خيزد از وي همه خرّمي و سبزي )4

 ؟است» اليه مفعول، متمم، مضاف«ترتيب  به» ضمير پيوسته«در كدام بيت نقش  - 9

  دستت از دامان ندارم، تا به پايانم بري  رود سر مي رچون به همراهي قبولم كردي ا )1

  ترت بوسه دهم دست و كمان را تا پيش    به تيرم زني اول خبرم ده كه گه  وان )2

  لب را و جان و دل فدا كردمنهادم بر لبت   كشيدم در برت ناگاه و شد در تاب گيسويت )3

  دار سوگندم به حق دوستي جانا كه باور  تر دارم جان ز جانت دوستبه جانت كز ميان  )4

 گزينة ... برابر است. جز ها به هاي وصفي در همة گزينه تعداد تركيب - 10

  جا چه حاجت است اظهار احتياج خود آن    نماست ضمير منير دوست جام جهان )1

  ت زين صحرا مراليلي اس هر غباري محمل  گير را هر جا كه جويي حاضر است حسن عالم )2

  دل به جواني برابر است اين پير زنده    شود ز شراب كهن مرا دل تازه مي )3

  ديدة هركس كه حيران است در دنبال اوست  لواي ديگر استد از دو عالم هر كه برخيز )4
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بـه نـوعي   » .خلوقي نشاني از خداستآرزو مكن كه خدا را در جايي جز همه جا بيابي. هر م«با مفاهيم عبارت  گزينة ... جز بهها  گزينههمة  - 11

 قرابت دارند.

  اي نهفته كه پيدا كنم تو را كي بوده    اي ز دل كه تمنا كنم تو را كي رفته )1

  اي كه هويدا كنم تو را پنهان نگشته    اي كه شوم طالب حضور غيبت نكرده )2

  كنم تو راباال تا باخبر ز عالم     چشم من ببين  باالي خود در آينة )3

  هرگه نظر به صورت زيبا كنم تو را    يبا شود به كارگه عشق كار منز )4

 ؟ها با هم قرابت معنايي دارند كدام بيت - 12

  داري؟ نالي و فرياد كه را مي از كه مي  تو به تقصير خود افتادي از اين در محروم )الف

  باشد اي تا آب با روغن نمي ندارد ناله  جنس آتش رابه فرياد آورد آميزش نا )ب

  شود آخر پر عقاب پر تير مي  دارد از ستم ظالم به مرگ دست نمي )ج

  »خورد گاو نادان، ز پهلوي خويش«    بس ايمن به بازوي خويش ينباش )د

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

 .دارد ييانبيت ... قرابت مع جز بهبيت زير با همة ابيات  - 13

 »بهار دگر گه خزان شودگار به ما بگذرد بسي / گاهي شود دوران روز«

  بلبل ضرورت است كه نوبت دهد به زاغ  سبزي دميد و خشك شد و گل شكفت و ريخت )1

  كه گلستان تو را نوبهار بسيار است  به يك خزان مكن از حسن خويش قطع اميد )2

  صد فصل در ميان خزان و بهار اوست  گزاف باغي است تازه باغ عذارش كه بي )3

   ياد از بي برگي فصل خزان آرم تو را  اگر مرنج اي باغبان گاهيدر بهار از من  )4

 ؟با كدام بيت قرابت مفهومي دارد» ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما / بر قصر ستمكاران، گويي چه رسد خذالن؟«بيت  - 14

  رخش بيداد و ستم بر دادخواهان تاختن    اي بيدادگر داد مظلومان بده تا چند )1

  زنجير عدل آويخته، نوشيرواني را ببين  ته، عنبرفشاني را ببينزلف مسلسل ريخ )2

  ام اهل ظلم قدم دركشيده باري ز    عدل مقامام در  گرچه قدم نداشته )3

  بيداد ظالمان شما نيز بگذرد  چون داد عادالن به جهان در، بقا نكرد )4

در كدام گزينه » ري، اغتنام فرصت حيات، متعالي شدن با عشقگي رعايت اعتدال، گوشه«ترتيب قرار گرفتن ابيات به لحاظ داشتن مفاهيم  - 15

 ؟درست آمده است

  اي است در، از خلق بر خويشتن، بسته  اي است اگر در جهان، از جهان رسته )الف

  پاش كش و نيمي مي نيمي سوي خود مي    ب) تعليم ز اره گير در امر معاش

  نهند انعام را نين عامي فضيلت ميبر چ  ي با ماهرويان  مهر نيستا ج) هر كه او را ذره

  تا ببينم كه سرانجام چه خواهد بودن  د) خوشتر از فكر مي و جام چه خواهد بودن

  ب، الف، ج، د )2    ب، الف، د، ج )1

 ، ب، ج، د الف )4    الف، ب، د، ج )3
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  كند؟ ، چرا خداوند سبحان شك دربارة معاد را نفي مي»يامة ...كم الي يوم القلَيجمعنّ وه اهللا ال اله الّا«به آية شريفة  نظربا امعان  - 16
  »و من اصدق من اهللا حديثاً«) 4  »ان هم الّا يظنّونَ«) 3  »تَفعلون لَمونَ مايع«) 2  »هو قائلها كلّا انّها كلمةٌ«) 1
  شده در كدام آية شريفه است؟و پاكي در طول روز و با صفا شدن زندگي، معلول انجام مكرّر عبارت ذكر آراستگيصيانت از  - 17
  »من جالبيبهنّ قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهنّ بييا ايها النّ«) 1
  »ما كتب علي الّذين من قبلكمكَمنوا كتب عليكم الصيام آذين يا ايها الّ«) 2
3 (»واقم الصو  ءالة تنهي عن الفحشاالة انّ الصنكر ...الم«  
  »علي ما اصابك انّ ذلك من عزم االمورو اصبر «) 4
  سازد؟ هاي الهي مندرج در كدام آية شريفه، نظام جهان را بري از ايراد مي تحقق يافتن وعده - 18
  »ارجِعونِ لَعلّي اَعملُ صالحاً فيما تَرَكت كَلّا انَّها كَلمةٌ هو قائلُها و من ورائهِم برزخٌ ربقالَ «) 1
  »في االَرضِ اَم نَجعلُ المتَّقينَ كَالفُجارِ المفسدينَكعلُ الّذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات اَم نج«) 2
  »اَليوم نَختم علي اَفواههِم و تُكَلِّمنا اَيديهِم و تَشهد اَرجلُهم بِما كانوا يكسبونَ«) 3
  »و اَخَّرَ ما االنسانُ يومئذ بِما قَدينَبؤُ«) 4
پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را از عـذاب  «گويند:  خداوند در ازاي مطالبات گروهي كه مي - 19

  كند و آنان مصداقي از كدام آية مباركه هستند؟ چه موهبتي را عطا مي» آتش نگاه دار.
  »ريد ثواب الدنيا فَعند اهللاِ ثَواب الدنيا و اآلخرةمن كانَ ي«پاداش داده خواهند شد ـ ) 1
  »عليهم من آمن بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَالخوف«پاداش داده خواهند شد ـ ) 2
  »اآلخرةمن كانَ يريد ثَواب الدنيا فَعند اهللاِ ثواب الدنيا و«اي دارند ـ  از كار خود نصيب و بهره) 3
  »عليهم من آمن بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَالخوف«اي دارند ـ  از كار خود نصيب و بهره) 4
، پيـام كـدام آيـة    »محبت عاشقان به خداوند و دلدادگان به غير او، در ترازوي سنجش پروردگار داراي مقياس متفاوتي است« :بگوييماگر  - 20

  ايم؟ يش كردهشريفه را مفهوم جان خو
  »بعوني يحببكم اهللاون اهللا فاتّقل إن كنتم تحب«) 2   ...» ونهما يحبخذ من دون اهللا أنداداس من يتّو من النّ«) 1
  »فإن أصابه خير اطمأنَّ به و من النّاس من يعبد اهللا علي حرف«) 4    »ما أحب اهللا من عصاه«) 3
هاي رشد است و كدام آية  سرمايهاز يك  گيري از كدام ترتيب معلول بهره طلبي، به ه شدن از راحتهاي زودگذر و باز داشت از خوشي شدن منع - 21

  شريفه، حاكي از مفهوم دوم است؟
  » فجورها و تقواها فالهمها«ـ  وجدانوجدان ـ ) 2  » ةاملوفس الّال اقسم بالنّ«عقل ـ عقل ـ ) 1
  » ال اقسم بالنفس اللوامه«عقل ـ وجدان ـ ) 4  » فالهمها فجورها و تقواها«وجدان ـ عقل ـ ) 3

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  دقيقه 11وقت پيشنهادي:   148تا  11هاي  / صفحه 12تا پايان درس  1مباحث كتاب درسي / درس  كل  :1دين و زندگي 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،ي دين و زندگهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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  ها، بايد به پيام كدام حديث التزام داشته باشيم؟ اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در جهت آشنايي با عيوب و اصالح آن سخنانمطابق با  - 22
  »... اًاندادنَ الناسِ من يتخذ من دون اهللا و م«) 2  »االمورما اصابك انَّ ذلك من عزمِ واصبر علي «) 1
  »سكُم قَبلَ اَن تُحاسبواحاسبوا اَنفُ«) 4  »الصالة تنهي عنِ الفحشاء و الَمنكَرِ و اَقمِ الصالة انّ«) 3
كنند، فرشتگان چه واكنش يا پاسخي  به عقوبت ناشي از اعمال اختياري خود، نزد فرشتگان اعتراف مي بدكارانگاه كه  در مرحلة قيامت، آن - 23

  شنوند؟  ا دارند و در جوابي قطعي به درخواست بازگشت به دنيا از خدا، چه ميه در مقابل آن
  راه راست آيد؟  خواست به مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ ـ آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر كس مي) 1
  كنيد؟ يطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت ميمگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ ـ مگر ش) 2
  كنيد؟ ميدانند ـ مگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت  جا مي پذيرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن) 3
راه   خواست به ند ـ آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر كس ميدان جا مي پذيرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن) 4

  راست آيد؟
  شوند؟ توبة ديرهنگامِ محكوم به بطالن چه عقوبتي را در پي خواهد داشت و چه كساني به اين عقوبت دچار مي - 24
  كبين كارهاي زشت عذاب دردناك ـ مرت) 2  هاي دنيا آتشي بسيار سخت ـ فريفتگان سرمست به نعمت) 1
  آتشي بسيار سخت ـ مرتكبين كارهاي زشت ) 4  هاي دنيا عذاب دردناك ـ فريفتگان سرمست به نعمت) 3
  ها در قيامت چيست؟ رسيدگي به اعمال انسان، كدام حوادث قيامت است و سنجة اعمال انسان ساز زمينه - 25
  اقعيات حوادث تلخ و شيرينها و كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ و زنده شدن همة انسان) 1
  اعمال پيامبران و امامان   ها و كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ زنده شدن همة انسان) 2
  كنار رفتن پرده از حقايق عالم و برپايي دادگاه عدل الهي ـ اعمال پيامبران و امامان) 3
  ات حوادث تلخ و شيرينكنار رفتن پرده از حقايق عالم و برپايي دادگاه عدل الهي ـ واقعي) 4
افزايد، معلول چيست و چرا برخي معتقدان به معاد، دنيا را معبـود و    هايي كه روز به روز بر سرگرداني و يأس انسان مي در راه گذاشتنقدم  - 26

  دهند؟ هدف خود قرار مي
  جع به مرگ ـ غفلت از آخرتناتواني در تفكر نكردن را) 2  ها ناتواني در تفكر نكردن راجع به مرگ ـ فرو رفتن در هوس) 1
  ها ميل به جاودانگي ـ فرو رفتن در هوس) 4  ميل به جاودانگي ـ غفلت از آخرت) 3
هاي منزلگاه بعدي  يك از ويژگي ترتيب مؤيد كدام به» درخواست آمرزش براي متوفيان«و  »دريافت تمام و كمال حقيقت وجود انسان«موارد  - 27

  انسان است؟ 
  ور و آگاهيحيات روح و ادامة فعاليتش ـ وجود شع) 1
  حيات روح و ادامة فعاليتش ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) 2
  ارتباط متوفي با خانواده و آشنايان ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) 3
  ارتباط متوفي با خانواده و آشنايان ـ وجود شعور و آگاهي) 4
ترتيـب چگونـه يـاد     بـه » اند فراوان به ياد مرگ«و » ي بعد از مرگ حساب بكشنداز خود و عمل خود برا«اسالمي، از كساني كه  رواياتدر  - 28

  شود؟  مي
  ترين مؤمنان ها ـ باهوش انسان ترين زيرك) 2  ها ترين انسان ها ـ زيرك ترين انسان مؤمن) 1
  ها ترين انسان وفادارترين مؤمنان ـ مؤمن) 4  ـ وفادارترين مؤمنان ها ترين انسان مؤمن) 3
گويد، دوري از اين امر پليد و شيطاني را ماية كدام بركت الهـي   خداوند تبارك و تعالي، دربارة عمل نارواي شُرب خمر سخن مي هكگاه  آن - 29

  داند؟  ها به آن را چه مي كند و هدف شوم شيطان از آاليش انسان معرفي مي
  رستگاري ـ بازداشتن از ياد خدا) 2    رستگاري ـ زيبا نشان دادن دنيا ) 1
  تسلط بر خود ـ زيبا نشان دادن دنيا ) 4  تسلط بر خود ـ بازداشتن از ياد خدا )3
به دليل عذر شرعي نتوانسته است روزه بگيرد و تا سال بعد قضاي آن را نگرفته، محكوم به كدام وظيفه است و احكام خاص نماز  كهشخصي  - 30

  و روزة مسافر بر چه كسي جاري است؟ 
  ه دارد ـ كسي كه به قصد ستم به مظلوم سفر كرده باشد. قضاي روزه و كفاره به عهد) 1
  قضاي روزه و كفاره به عهده دارد ـ كسي كه با نهي والدين به سفر رفته باشد. ) 2
  تر در محل سفر نماند.  قضاي روزه و يك مد طعام بايد بدهد ـ كسي كه ده روز يا بيش) 3
  تر از چهار فرسخ شرعي از وطن دور شود. قضاي روزه و يك مد طعام بايد بدهد ـ كسي كه كم) 4
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 محل انجام محاسبات

/شدت صوت توليدي يك بلندگو در فاصلة معيني از آن برابر با  -31  22 4 است. شدت اين صوت  10
 كدام است؟ SIالمللي  برحسب يكاهاي بين

1 (/  12 4 10  2 (/  92 4 10 3 (/  42 4 10 4 (/  52 4 10 

3510و چگالي آن g420جرم جسمي -32
cm

g
طور كامل درون ظرف پر از الكلي فرو ببريم، چند گرم الكل  است. اگر اين جسم را به /

(شود؟ از ظرف خارج مي
cm

g
/( الكل3 80  

1 (20 2 (40 3 (32 4 (16  
ي  كه از سرعت اوليه كنيم. در مدت زماني پرتاب ميvرا بر روي يك سطح افقي با سرعت اوليه و افقيkg2 جرمجسمي به  -33

جسم 
s

m4 ي كار نيروي اصطكاك بر روي جسم برابر با شود، اندازه كاسته ميJ64  .استv چند متر بر ثانيه بوده است؟ 
1 (6/9 2 (20 3 (8/4 4 (10  

20mشود و با تندي  و از حال سكون رها مي Aاز نقطة  2kgمطابق شكل زير، جسمي به جرم  -34

s
رد. تغيير گذ مي Cاز نقطة  

10چند ژول است؟ ( Cتا  Bجايي از نقطة انرژي پتانسيل گرانشي جسم در جابه N
g

kg
  و نيروي اصطكاك و نيروي مقاومت

 هوا ناچيز است.)

1 (120  
2 (80 
3 (50  
4 (40 

mي ا سرعت اوليهاي را ب روي سطح زمين، گلوله از -35

s
mكنيم. اگر گلوله با سرعت طرف باال پرتاب مي در راستاي قائم به 20

s
به  10

(نيروي مقاومت هوا در طول مسير ثابت  ؟سطح زمين برگردد، اين گلوله حداكثر چند متر نسبت به سطح زمين باال رفته است

Nفرض شود و
g

kg
10(  

1( 5/12 2( 20  3( 15 4( 10 
توان با  % است. با اين پمپ در هر دقيقه، چند كيلوگرم آب را مي75ي آن  كيلووات و بازده 2توان كل يك پمپ الكتريكي  -36

N؟متري به سطح زمين آورد 15سرعت ثابت از عمق 
(g )

kg
10  

1( 250 2( 350  3( 450 4( 600 

 ژولميلي
 (ميكرومترمربع) (هكتوثانيه)
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 محل انجام محاسبات

جيوه به انتهـاي  از طرف باشد، فشاري كه cmHg75ابراگر فشار هوا بر -37
 متـر جيـوه اسـت؟    ، چند ميلـي شود ي شكل مقابل وارد مي ي لوله بسته

(sin / )037 0 6 

1 (3  2 (21 
3 (210  4 (30 

است و در داخل لوله جيوه در  22cmشكل در هر دو طرف برابر باUي ، سطح مقطع لولهرو روبهدر شكل  -38
گرم آب در يك سمت اين لوله، بعد از ايجاد تعادل، اختالف ارتفاع  4/54حال تعادل قرار دارد. با ريختن 

(شد؟ متر خواهد  سطح جيوه در دو طرف لوله چند سانتي
cm

g
,

cm

g
/( جيوه3آب3 1613   

1 (1 2 (5/1 3 (2 4 (25/2 
ور هستند.  اند درون ظرفي پر از مايع غوطه با شعاع خارجي يكسان كه از فلزهاي با جنس متفاوت ساخته شده Bو  Aرة كدو  -39

 ند مورد از موارد زير صحيح است؟باشد. در اين صورت چ Bرة كاز چگالي فلز  تر يشب Aاگر چگالي فلز كرة 

 تواند توپر باشد. نمي Aرة ك) آ
 ب) وزن دو كره يكسان است.

 است. Bبرابر با حجم فلز سازندة كرة  Aپ) حجم فلز سازندة كرة 
 است. Bتر از نيروي شناوري وارد بر كرة  بزرگ Aت) نيروي شناوري وارد بر كرة 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
و  BBتر از شعاع مقطع  درصد بزرگAA 60اي در حال جريان است. اگر شعاع مقطع  صورت اليه در شكل زير آب در لوله به -40

چند برابر تندي آب  CCباشد در اين صورت تندي آب در مقطع  CCتر از شعاع مقطع  درصد كوچك BB 50شعاع مقطع 
 است؟ AAدر مقطع 

1 (25
16  2 (16

25  

3 (8
25 4 (25

8  

ترتيب  جي آن بههاي داخلي و خار و دومي توخالي كه شعاع 30cm، اولي توپر به شعاع Bو  Aجنس  به دو كرة فلزي هم -41
15cm  30وcm دهيم. اگر تغيير حجم فلز كرة  است، به يك اندازه گرما ميA برابر ،AV  و تغيير حجم فلز به كار رفته در

Aباشد، حاصل  BVا ، برابر بBكرة 

B

V

V




 كدام است؟ 

1 (1 2 (7
8  3 (8

7  4 (2 

C

Cˊ

Bˊ

Aˊ

A

B
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 محل انجام محاسبات

200ها را به  هاي يكساني هستند. اگر دماي ميله دو ميلة فلزي در دماي صفر درجة سلسيوس داراي طول -42 C  برسانيم، اختالف
1هــا  طــول آن 8/ mm 5متــر اســت؟ ( هــا چنــد ســانتي شــود. طــول اوليــة هــر كــدام از ميلــه مــي 1

1 3 10 K     و
6 1

2 12 10 K      ( 

1( 150 2 (50 3 (90 4 (180 
25ترتيب با دماهاي  به Bو  Aدو مايع  -43 C  45و C كنيم. اگر چگالي مايع  را با يكديگر مخلوط ميA   دو برابر چگالي مـايع

B  و حجم مايعB   نصف حجم مـايعA        1200باشـد؟ (  باشـد، دمـاي تعـادل چنـد درجـة سلسـيوس مـيA

J
c

kg.K
  و

1600B

J
c

kg.K
 ها همواره ثابت است و از اتالف انرژي صرفنظر كنيد. د چگالي مايعو فرض كني( 

1 (30 2 (28 3 (35 4 (42 

دقيقه  2اند و در حالت تعادل در مدت  ن، مطابق شكل (الف) با يكديگر در تماسدو ميلة فلزي با طول و سطح مقطع يكسا -44
4kJ ها بين همان اختالف دماي  صورت شكل (ب) و با يك عايق گرمايي بين آن كند. اگر دو ميله را به ها عبور مي گرما از آن

200Aها عبور مي كند؟ ( گرما از مجموعة آن 4kJ قبلي قرار دهيم، در حالت تعادل طي چند ثانيه همان

W
k

m.K
  و

600B

W
k

m.K
 ( 

1( 5/22   
2 (45 
3 (90  
4 (135 

C% از جرم گاز محبوس، دماي گاز از 60در شكل مقابل با باز كردن شير و خروج  -45 رسد. پيستون چند  ميC0105به  021
 شود؟ (انبساط ظرف و اصطكاك بين پيستون و سيلندر ناچيز است.)  جا مي متر جابه سانتي

1 (2  
2 (4  
3 (6  
4 (8  
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 محل انجام محاسبات

3عنصر  -46 Li  ايزوتوپ سبك وجود داشته و جرم اتمي  3 ،ايزوتوپ سنگين 47داراي دو ايزوتوپ است. اگر در طبيعت به ازاي
6ميانگين آن برابر  94/ amu  باشد، جرم اتمي ايزوتوپ سنگين آن چندamu است؟ 

 فرض كنيد.) 1amuهاي آن است و جرم هر پروتون و نوترون را برابر  هاي ايزوتوپ سبك برابر تعداد نوترون ن(تعداد پروتو
1 (6 2 (7 3 (8 4 (9 

0برابر جرم الكترون و جرم الكترون برابر  1850برابر جرم الكترون و جرم نوترون  1840اگر جرم پروتون  -47 00054/ amu  ،باشد
12 12 –تقريبي يك اتم كربن جرم 

6( C) 241؟ چند گرم خواهد بود 1 66 10( amu / g)   

1( / 249 93 10  2 (/ 241 985 10 3 (/ 231 985 10 4 (/ 239 93 10 
 گرم گاز كلر برابر است؟  2/14هاي  موجود در چند گرم متان با تعداد مولكولهاي  تعداد اتم -48

 135 5 12 1(Cl / , C , H : g.mol )    
1 (16/0 2 (32/0 3 (64/0 4 (38/0 

Xدر يون  -49 200 0lاست. در اين اتم، چند الكترون با  42ها  ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون 2  وجود دارد؟ 
1( 11  2 (12 3 (13  4 (14  

 كدام عبارت درست است؟ -50
 ها يكسان است. ) رنگ شعله نمك سولفات همه فلز1
 شود. ها ايجاد مي اي پيوسته از رنگ دار را از منشور عبور دهيم گستره ) اگر نور نشر شده از شعلة يك تركيب ليتيم2
 تر است. انرژي آن كم ،تر باشد اطيس كوتاه) هر چه طول موج يك پرتو الكترومغن3
 تر از پرتوي سبز است. ) در طيف نشري خطي اتم هيدروژن ميزان انحراف پرتوي آبي هنگام عبور از منشور بيش4

4nهاي كوانتومي  الكترون با عدد 5داراي  X80اگر اتم  -51   وl 1 هاي زير درمورد اتم  باشد، چند مورد از عبارتX درست است؟ 

 شود. تبديل مي Xالف) اين اتم در تركيب با فلزات به يون 
 اند. پر شده هاي موجود در اليه سوم اين اتم از الكترون ب) تمام زيراليه

16هاي آن برابر  هاي اين عنصر به پروتون پ) نسبت شمار نوترون
 است. 7

 دوره است. هم 17ت) اين عنصر با عنصري با عدد اتمي 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Xآرايش الكتروني  -52 3  63بهp شود. تفاوت عدد اتمي اين عنصر با چهارمين گاز نجيب در جدول تناوبي برابر .....  ختم مي
 است و اين عنصر به دستة ......... تعلق دارد.

1 (s15 2 (d16 3 (d15 4 (s16 
در كدام گزينه، آرايش الكتروني كاتيون هر دو تركيب به آرايش الكتروني دومين گاز نجيب و آرايش الكتروني آنيون هر دو  -53

 تركيب به آرايش الكتروني چهارمين گاز نجيب رسيده است؟
1 (MgCl2  وK N3  2 (MgBr2  وNa Se2 
3 (CaI2  وLi O2  4 (MgO  وNaF 

2NOو  NOCl هاي پيوندي ترتيب شمار الكترون به bو  aاگر  -54 Cl  وc  وd هاي  ترتيب برابر شمار جفت الكترون به
  باشد، كدام گزينه درست است؟ 3SOو  HCNناپيوندي 

1 (b a c  2 (d b a c   3 (d a c  2 4 (a c d  
 نامگذاري شده است؟ اشتباهدر كدام گزينه تركيب اول و دوم به درستي و تركيب سوم به  -55

1 (NaHCO3 :كربنات ـ  سديمFeBr3آهن :(III) برميد ـCsI  سزيم يديت : 
2( (NH ) PO4 3 Liاكسيد ـ  (II) : روي ZnOـ  فسفاتآمونيوم   :4 O2  ليتيم :(I)   اكسيد 
3 (Mg(OH)2 منيزيم هيدروكسيد ـ :AlN آلومينيم نيتريد ـ :Cr O2  اكسيد (II) مو: كر3
4 (NaNO3ت ـ ا: سديم نيترCdCO3  كادميم كربنات ـ :SrSO4 ت : استرانسيم سولفا 
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 محل انجام محاسبات

ول گرم آب است، سرد كنيم تا يك محل 100گرم در  80آن  حل شوندة پذيري گرم از محلولي سيرشده را كه انحالل 90اگر  -56
 دست آيد، چند گرم رسوب تشكيل خواهد شد؟  % جرمي از آن به20

1( 40 2( 5/13 3( 5/27 4( 5/53  
 چه تعداد از مطالب زير درست است؟  -57

 وجود دارد.  سديم كلريدكيلوگرم  90 جرمي درصد 9/0 محلول استريل سديم كلريدكيلوگرم از  10000در هر الف) 
 شود.  استفاده مي ppmهاي گياهي از غلظت  ها در آب دريا، بدن جانداران و بافت و آنيون ها ب) براي بيان مقادير بسيار كم كاتيون

 دهد.  ميلي ليتر خون نشان مي 100گرم در هر  گيري قند خون، غلظت گلوكز را برحسب ميلي پ) دستگاه اندازه
 گرم از اين ماده وجود دارد.  2% جرمي سديم نيترات، 5گرم محلول  40ت) در 

1( 3 2( 4  3( 2  4( 1  
كنـد؟ (در   گوگرد است. سوختن هر تُن از آن چند گرم سولفوريك اسيد بـه محـيط وارد مـي   ppm96داراي  ،يك نمونه سوخت -58

11شود)  شرايط آزمايش گوگرد به اكسيدي با باالترين عدد اكسايش خود تبديل مي 16 32(H , O , S :g.mol )    

 S O SO SO O SO SO H O H SO     2 2 2 2 3 3 2 2 42 2  
1 (294 2 (240 3 (4/29 4 (24 

 است؟  نادرستسه دربارة نقطة جوش كدام مقاي -59
1( H O HF NH 2 3  2 (NH AsH PH 3 3 3 
3 (HF HBr HCl   4 (HCl PH H S 3 2  

045نيترات در دماي  گرم محلول سيرشدة پتاسيم 510با توجه به نمودار زير، هرگاه  -60 C  ـ رموال ،تهيه شـود محلـول حاصـل    ةيت
040تقريباً چقدر است و با سرد شدن محلول تا دماي C چگـالي محلـول در   شـود؟   نشين مي شونده ته تقريب چند مول حل به)

45دماي  C  11برابر با 7/ g.mL (.است (K ,O ,N :g.mol )   139 16 14 
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 ؟درست است ،ها معني مقابل كدام واژه - 61

  رخصتدستوري:  )الف
  ب) هزاردستان: بلبل

  دشوار: صلتج) 
  خزان: پاليزد) 

 فريادهـ) نهيب: 

    ، الفهـ، ب )4  ، دالف، هـ )3  ، هـب، ج )2  ، جالف، د )1
 ؟نيستدر كدام گزينه همة معاني مقابل واژه درست  - 62

  جذوبمسحور: شيفته، مفتون، م )1
  گري پايمردي: خواهشگري، شفاعت، ميانجي )2
  غش، خالص صافي: پاك، بي )3
  ت: به ستوه آمدن، سرزنش، آزردگيمالل )4
 ؟است نادرستامالي كدام بيت  - 63

  فراق اگر همه بحر است باشدش پاياب  سفر اگر همه دشت است باشدش پايان )1
  ا نتوان كردزتغيير غاين قدر هست كه   آن چه سعي است من اندر طلبت بنمايم )2
  انتظار كو؟ بر خوان سفله نعمت بي  بي خون دل ز چرخ فراغت طمع مدار )3
  كه تا روزي به شرط خويش حق عيش بگزارم    ) فراق آن و رنج اين مرا نگذارد آسوده4
 ؟است نادرستشده، امالي چند واژه  هاي داده واژه در ميان گروه - 64

 »، صباحت و زيبايي، قالب و پيكرمعونت و مظاهرتجيه و برتري، تر  گر و آشپز، مزلّت و خواري،ي، خالريخت مضحك و يغور، مجال وقيعت«

  شش )4  پنج )3  چهار )2  سه )1
 ؟است نادرست» هاي پيوسته دو بيتي«كدام گزينه دربارة قالب شعري  - 65

  شود. اند و قافيه در هر بند عوض مي قافيه هاي زوج هر بند هم مصراع )1
  هايي در اين قالب دارند. الشعراي بهار سروده ي، مهدي حميدي و ملكفريدون تولل )2
  آهنگ است و نام ديگر آن چهارپاره است. وزن و هم هر بند شامل چهار مصراع هم )3
  رود. كار مي و سياسي به اخالقيمضامين تر براي طرح  از مشروطه بوده و بيش قبلرواج آن  )4
 ؟ستهاي برابر كدام گزينه درست ا آرايه - 66

  ، تشخيص)تناسبترسم ( شكار الغرم از تيغ لنگردار مي  ز خواب غفلت صياد ايمن نيستم از جان  )1
  آميزي، تناسب) ترسم (حس اگر بر گل گذارم پا ز زخم خار مي  ز بس نامردمي از چشم نرم دوستان ديدم )2
  ترسم (تضاد، حسن تعليل) يرفتار م كه من از گردش گردون كج  ترسد رو چشم هدف چندان نمي ز تير راست )3
  ، تلميح)آرايي واجترسم ( ز تار سبحه بيش از رشتة زنّار مي  باشد بالي مرغ زيرك دام زير خاك مي )4
 ؟هاي بيت زير كدام است آرايه - 67

 »كانون زنيد اين شوخي بس است آتش در رمجلس اوهام تا كي گرم بايد داشتن / يك شر«

  آميزي، ايهام تناسب ه، حسكناي )2    استعاره، تشبيه، كنايه )1
  تعليل، ايهام تشخيص، حسن )4    تناقضمراعات نظير، ايهام،  )3

   دقيقه 11شنهادي: وقت پي      168تا صفحة  10/ صفحة 18تا  1درس   :2فارسي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  سيد:خود را بنوي 10گذاري چند از  هدف ،فارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 .كار رفته است گزينة ... نقش تبعي به جز ها به در همة گزينه - 68

  تو شادمان به دولت و ملك از تو شادمان  تو شاكري ز خالق و خلق از تو شاكرند )1
  تبيني برود دل ز برَر در آيينه بگ  جرم بيگانه نباشد كه تو خود صورت خويش )2
  بنده به كشتن ده و مفروش مراام  بنده    گويد سعدي اندر كف جالد غمت مي )3
  داند  داري و آيين سروري كاله  نه هر كه طرف كله كج نهاد و تند نشست )4
 . ... جز ها درست است به هاي معنايي واژه ها، رابطه در همة گزينه - 69

  (ترادف)»: هژبر و شير«، »دوات و جوهر« )2  (تناسب)»: و ماهي صدف«، »ستاره و ماه« )1
  تضمن»: دست و بدن«، »و زنبوركادوات جنگي « )4  (تضاد)»: حبيبخصم و «، »برّ و بحر« )3
 ؟است نادرستواژة مشخص شده در كدام گزينه  هر دونقش دستوري  - 70

  ان خاك را (مفعول، نهاد)بيرون دهد آسودگ زمينگر     را مانع گردش شود آسماناز بلندي  )1
  دهد تسكين دل آزرده را (مسند، نهاد) مي نصيحتكي     زيادكند باد مخالف شور دريا را  مي )2
  صحبت فرهاد آدم كرد سنگ خاره را (مفعول، مسند)  نيست عشقاي چون  اطهافسرده را مشّ عالم )3
  حقير از دوست (متمم، مفعول)رضا مده كه متاعي بود   در جهان بخشند  چههر  تگربه جاي دوست  )4
 ؟درست استكدام گزينه برداشت شده از  مفهوم - 71

  )ناكامي طرفين(به هم حمله كردند باز از دو سو=     چو ننمود رخ شاهد آرزو )1
  )تيره شدن آسمان از انبوه ابرها(برانگيخت ابرش، برافشاند گرد =     نبردكه ناگاه عمرو آن سپهر  )2
  )شكست خوردن عمرو(خت بازو چو شاخ درخت = برافرا    بخت گشتهروز و بر آن سيه نخست )3
  )حيرت آسمان از سهمناكي جنگ(بود سهمگين جنگ شير و پلنگ =     فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ )4
زيرا هر دم به  /اي واالتر از بهرِ من نيست/ روح را خاك نتواند مبدل به غبارش سازد اگر فكر و حواسم اين جهاني است / بهره«مفهوم متن  - 72

 ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » تالش است تا كه فرا رود.

  جا زنهار روي خود تُرُش از زخم خار اينمكن   خار سازندت اگر خواهي كه بستر از گل بي )1
  جا گاه اين مكن چون غافالن ريگ روان را تكيه  عل در آتشجهان چون كاروان ريگ دارد ن )2
  كني در راه بت صيد حرم قربان چرا؟ مي  فشاني جان چرا؟ مي در هواي كام دنيا )3
  ريزي براي نان چرا؟ آبروي خويش مي  از بصيرت نيست گوهر را بدل كردن به خاك )4
 ؟است تقابلدر » .ت كشند، نه به قوت تنت و بازوي حميمردان بار را به نيروي هم«كدام گزينه با مفهوم عبارت  - 73

  جوي زر بهتر از پنجاه من زور  ت سلحشوردس چه خوش گفت آن تهي )1
  فضيلت نه زور بازو را راستكه بخت     به رنج بردن بيهوده گنج نتوان برد )2
  گر جهان لشگر بگيرد غم مدار    زور بازو داري و شمشير تيز )3
  مكن تكيه بر زور بازوي خويش  چو روزي به سعي آوري سوي خويش )4
 ؟استزير با كدام بيت متناسب  ةمفهوم آي - 74

 ...»اذهبا الي فرعون انّه طغي فقوال لُه قوالً ليناً «

  سخني كار شود خوش وقت باشد كه زيان    دشمنان از سخن نرم تو مغرور شدند )1
  مدارا آتش است ،در جهاد دشمن سركش  رحمي است چون با نفس باشد كارزار رحم، بي )2
  د دشمني، مدارا كنبه هر كه با تو كن    ز سنگ خاره دم تيغ زود برگردد )3
  دلير بر سر اين آب زير كاه مرو  ز چشم نرمي دشمن فريب عجز مخور )4
 ؟نداردمفهوم كدام دو بيت با هم قرابت معنايي  - 75

  كه بي زخم مردن، غم عاشق است    بزن زخم، اين مرهم عاشق است )1
  حديث دوست بگويش كه جان برافشاند  چه حاجت است به شمشير قتل عاشق را

  كشد اول چراغ خانه را دزد دانا مي  چون آيد برد هوش دل فرزانه راعشق  )2
  عشق بر هر دل كه زد آتش چو من ديوانه شد    سوختن با آتش است و عشق با ديوانگي

  خاموش بلبل را به گفتار آورد ةغنچ  سخن را بر سر كار آورد مستمع صاحب )3
  شد گويندهمرده بود  رواعظ ا    مستمع چون تشنه و جوينده شد

  جا مقام مرغ كز آن بحر خاست كي كند اين    خلق ز مرغابيان زاده ز درياي جان )4
  زندان و گرفتار قفس ةگنه بست بي    بلبل گلشن قدسم شده از جور فلك
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  رهايي از زيان فراگير ابناي بشر، در كدام عبارت شريفه، مورد توجه قرار گرفته است؟  راه - 76
  »آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصالةَ«) 2    »و اليوم اآلخرَيرجو اهللاَ «) 1

  »و تَواصوا بِالحقِّ و تَواصوا بالصبرِ آمنوا و عملُوا الصالحات«) 4  »اَطيعوا اهللاَ و اَطيعوا الرَّسولَآمنُوا «) 3
  دارند و عاقبت آنان كدام است؟ كنند، از لحاظ ايماني چه وضعيتي آنان كه در داوري به حكم طاغوت عمل مي - 77
  »و لَهم عذاب مهينٌ«ـ » آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسولَ و اُولي االَمرِ منكُم«) 1

  »و لَهم عذاب مهينٌ«ـ » و ما اُنزِلَ من قَبلك كيزعمونَ اَنَّهم آمنوا بِما اُنزِلَ الَي«) 2

  »اَن يضلَّهم ضَالالً بعيداً«ـ » و ما اُنزِلَ من قَبلك كمنوا بِما اُنزِلَ الَييزعمونَ اَنَّهم آ«) 3

  »اَن يضلَّهم ضَالالً بعيداً«ـ » آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسولَ و اُولي االَمرِ منكُم«) 4
  وجود آيد؟ گرديد، امكان داشت چه معضلي به عوث ميخواندگان امت خود به نبوت مب اگر پيامبر اسالم (ص) از ميان درس - 78
  »ا الرتاب المبطلوناذً«) 2    »ام يقولون افتراه«) 1

  »ظهيراً لو كان بعضهم لبعضٍ و«) 4    »كثيراً لوجدوا فيه اختالفاً«) 3
» انتخاب افراد مورد اطمينان براي تحقيق دربارة وضع طبقات محروم« در نامة خويش به مالك اشتر براي اين وظايف كارگزاران: اميرالمؤمنين - 79

  اند؟ به ترتيب چه عللي را مطرح كرده» سعي در جلب رضايت همة مردم«و 
  محرومان بيش از ديگران به عدالت نيازمند هستند ـ رضايت خواص را به دنبال دارد. ) 1
  رساند.  خشم خواص به تو آسيبي نمي محرومان بيش از ديگران به عدالت نيازمند هستند ـ) 2
  رساند.  اند؛ يا برادر ديني تو و يا در آفرينش همانند تو هستند ـ خشم خواص به تو آسيبي نمي مردم دو دسته) 3
  اند؛ يا برادر ديني تو و يا در آفرينش همانند تو هستند ـ رضايت خواص را به دنبال دارد.  مردم دو دسته) 4
رسول خدا (ص) و به جاي آوردن ستايش و سپاس توسط پيامبر (ص)، يادآور نزول كدام آية شريفه است و كدام ويژگي گفتن ياران  تكبير - 80

  ولي و سرپرست مسلمانان در اين آيه مذكور است؟
  »جسليذهب عنكم الرّ«آية تطهير ـ ) 2  »اةين يقيمون الصلّالذّ«آية تطهير ـ ) 1

  »اةين يقيمون الصلّالذّ«آية واليت ـ  )4  »ليذهب عنكم الرجس«آية واليت ـ ) 3

  فرمايد؟ به چه دليل است و ضرورت چه موضوعي را تبيين مي» خرة من الخاسرينو في اآلو ه«خسران اُخروي مندرج در عبارت قرآني  - 81
  گردد.  برگزيدن ديني به جز اسالم ـ دوري از رشك و حسدي كه باعث تفرقه و اختالف مي) 1
  اسالم ـ پايبندي پيروان انبياي گذشته به پيروي از پيامبر اسالم (ص) برگزيدن ديني به جز) 2
  تحريف تعليمات پيامبران پيشين ـ پايبندي پيروان انبياي گذشته به پيروي از پيامبر اسالم (ص)) 3
  گردد.  تحريف تعليمات پيامبران پيشين ـ دوري از رشك و حسدي كه باعث تفرقه و اختالف مي) 4

ارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.هاي مع توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  دقيقه 11وقت پيشنهادي:   158تا  9هاي  / صفحه 12تا پايان درس  1كل مباحث كتاب درسي / درس   :2دين و زندگي 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،دين و زندگي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ فهد

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  



   15: ةصفح  ( رياضي و تجربي) عموميوس در  99خرداد  23 زمونآ 
 

  دارد؟ اد مقدس خانواده در كدام آية شريفه تأكيد و تأييد شده است و قرآن كريم عدم توجه به آن را قرين با چه چيزي بيان مينه تكاملعامل  - 82
  ـ ايمان به باطل» اَنفُسكُم اَزواجاً ... لَكُم منو منِ آياته اَن خَلَقَ «) 1
  ـ كفر به نشانة الهي» ..اَنفُسكُم اَزواجاً . لَكُم منو منِ آياته اَن خَلَقَ «) 2
3 (»كُم ازواجاً ... ون اَنفُسلَ لَكُم معـ ايمان به باطل» اهللاُ ج  
4 (»كُم ازواجاً ... ون اَنفُسلَ لَكُم معـ كفر به نشانة الهي» اهللاُ ج  
خويشـان  «اشاره نموده اسـت و آيـة   امام علي (ع) » اخوت و وصايت«و » عصمت و پاكي«پيامبر (ص) در كدام اتفاق تاريخي به ترتيب به  - 83

  يك ارتباط دارد؟ با كدام» نزديكت را انذار كن
  نزول آية تطهير ـ حديث منزلت ـ دومين) 2  نزول آية واليت ـ حديث منزلت ـ اولين ) 1
  نزول آية تطهير ـ مراسم دعوت خويشان ـ دومين ) 4  نزول آية واليت ـ مراسم دعوت خويشان ـ اولين) 3
  ترتيب يادآورد كدام حيطة دين اسالم است؟ به» دوري از شرك«و » اي ديني براساس عدالت ا نمودن جامعهبن« مفاهيم - 84
  عمل ـ عمل) 4  عمل ـ ايمان) 3  ايمان ـ عمل) 2  ايمان ـ ايمان ) 1
رهبري پيـامبر اكـرم (ص)   يك از ابعاد  ترتيب به كدام به» ثروت را مالك برتري نشمردن«و » اي ايستادن تعصبات قومي و قبيله مقابلدر « - 85

  اشاره دارد؟
  تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ تالش براي برقراري عدالت و برابري ) 1
  كوشي و دلسوزي در هدايت مردم ـ تالش براي برقراري عدالت و برابري سخت) 2
  تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ مبارزه با فقر و محروميت) 3
  زي در هدايت مردم ـ مبارزه با فقر و محروميت كوشي و دلسو سخت) 4
ترتيب  به» به جايگاه برجسته رسيدن افراد به دور از معيارهاي اسالمي در اخالق و رفتار«و » جايگاه و منزلت يافتن طالبان ثروت و قدرت« - 86

  ؟هاي پس از رحلت پيامبر (ص) است يك از چالش هاي گرفتار شدن جامعة اسالمي به كدام از نشانه
  ارائة الگوهاي نامناسب ـ ارائة الگوهاي نامناسب) 1
  ارائة الگوهاي نامناسب ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 2
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ـ ارائة الگوهاي نامناسب) 3
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 4
  يك از اقدامات ائمة اطهار(ع) است؟ مرتبط با كدام» بقاي تفكر اسالم راستين«و » هاي آينده زندگي امامان به نسلمعرفي روش «موارد  ازهر يك  - 87
  هاي درست مبارزه ـ تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو  انتخاب شيوه) 1
  هاي درست مبارزه معرفي خويش به عنوان امام بر حق ـ انتخاب شيوه) 2
  هاي درست مبارزه هاي درست مبارزه ـ انتخاب شيوه هانتخاب شيو) 3
  معرفي خويش به عنوان امام بر حق ـ تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو) 4
يـك از   در سـاية كـدام  » تـر جامعـة اسـالمي بـه سـمت وظـايف اسـالمي        هدايت آسان«و » تر جامعة اسالمي ادارة موفق« مواردهر يك از  - 88

  شود؟ ر قبال رهبر جامعة اسالمي محقق ميهاي مردم د مسئوليت
  هاي سياسي و اجتماعي اولويت دادن به اهداف اجتماعي ـ افزايش آگاهي) 1
  اولويت دادن به اهداف اجتماعي ـ مشاركت در نظارت همگاني) 2
  هاي سياسي و اجتماعي وحدت و همبستگي اجتماعي ـ افزايش آگاهي) 3
  ت در نظارت همگانيوحدت و همبستگي اجتماعي ـ مشارك) 4
  هاي منتظران در عصر غيبت است؟ يك از مسئوليت مربوط به كدام» تشكيل حكومت جهاني در عصر غيبت و بركنار كردن حاكمان ستمگر« - 89
  هاي امام عصر (عج) پيروي از فرمان) 2    تقويت معرفت و محبت به امام) 1
  م دعا براي ظهور اما) 4  هاي حكومت مهدوي آشنايي با ويژگي) 3
  تر است؟ چيست و به تعبير پيامبر اكرم (ص)، چه كسي به آسمان نزديك» جميعاً العزَّة فللّه«قرآني، مقدمة وصول به  آياتبا توجه به  - 90
  كشد.  ـ كسي كه انتظار فرج را مي» ةمن كان يريد العزّ«) 1
  كشد.  ـ كسي كه انتظار فرج را مي» ا الجنّةانّه ليس النفسكم ثمنٌ الّ«) 2
  ـ نوجوان و جواني كه به گناه عادت نكرده است.  » ا الجنّةانّه ليس النفسكم ثمنٌ الّ«) 3
  ـ نوجوان و جواني كه به گناه عادت نكرده است.  » ةمن كان يريد العزّ«) 4
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 محل انجام محاسبات

Cqكوچك رساناي مشابه داراي بار الكتريكي ي كرهدو  -91  Cqو 41  اي به  متري، نيروي الكتريكي 1ي  ، در فاصله202
م قرار دهيم، متري از ه 2ي  كنند. هرگاه اين دو كره را با هم تماس داده و سپس در فاصله ديگر وارد مي را به يك Fي اندازه

كنند. حاصل را به هم وارد مي Fي اي به اندازه نيروي الكتريكي
F

F


   كدام است؟ 

1(5 2(1
5 3(9

20 4(20
9  

اند. اگر برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر هر يك از  هاي يك مربع ثابت شده كل زير، چهار بار الكتريكي در رأسمطابق ش -92

qاز طرف سه بار ديگر برابر با صفر باشد، حاصل qبارهاي

q
   كدام است؟ 

1(2 2  2(2 2  

3(2
2  4( 2

2  

هاي خازن را به موازات  متصل است. هرگاه يكي از صفحهV100به اختالف پتانسيل الكتريكيF4خازن تختي به ظرفيت -93
 يابد. ژول . . . مي رند، انرژي الكتريكي خازن، . . . ميليها مقابل هم قرار گي جا كنيم تا نصف سطح صفحه ي ديگر جابه صفحه

 ، كاهش10 )2  ، افزايش10) 1
 ، كاهش20 )4  ، افزايش20) 3

طور كامل پر شده است، به دو سر مولدي  به 9الكتريك  اي با ثابت دي دو صفحة خازن تختي را كه فاصلة بين صفحات آن با ماده -94
الكتريك را از بين صفحات خازن خارج كنيم، ولتاژ دو سر مولد چند ولت بايد  ن حالت، ديكنيم. اگر در اي ولتي وصل مي 120

 افزايش يابد تا انرژي ذخيره شده در خازن تغييري نكند؟

1 (40 2 (240 3 (360 4 (120 

) است. اگر 2( ) نصف طول سيم1) داراي سطح مقطع مساوي بوده، اما طول سيم (2) و (1در شكل زير، دو سيم رساناي فلزي ( -95
ي سيم  دهد، مقاومت ويژه نشان ميA1 آل برابر عددي باشد كه آمپرسنج ايده 3دهد،  نشان ميAآل عددي كه آمپرسنج ايده

 ) است؟2ي سيم ( ) چند برابر مقاومت ويژه1(

1 (1   
2 (2  

3(3
2   

4 (4  
Vصورت ، بهSIشدت جريان عبوري از آن در برحسبي اختالف پتانسيل الكتريكي دو سر مولدي  معادله -96 I 18 است.  3

 شود؟ اهمي ببنديم، توان مفيد مولد چند وات مي 6اگر دو سر اين مولد را به يك مقاومت 

1 (24 2 (12 3 (36 4 (48 
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 محل انجام محاسبات

 كند؟ ها چگونه تغيير مي وصل شود، نور المپ kداگر در مدار شكل زير كلي -97
 شوند. مي ترالمپ پر نور سههر )1
 شوند. مي ترنور المپ كم سههر )2
 د. نشو مي ترر نورپ )2(خاموش و المپ  )3) و (1( هايالمپ )3
 د.نشو مي ترر نورپ )3) و (1( هايخاموش و المپ )2(المپ  )4

 دهد؟ آل چه عددي را برحسب آمپر نشان مي زير، آمپرسنج ايده در مدار شكل -98

1 (30   
2 (10  
3 (40   
4 (3   

)ها مشابه و مشخصات هر يك مدار شكل زير، المپ در -99 V, W)240 چند وات  1Lباشد. در اين مدار، توان مصرفي المپ مي 100
 ها ثابت فرض شود.) است؟ (مقاومت المپ

1(400
9 2(200

9 

3(200
3 4(400

3  

mالكتروني با سرعت -100

s
 62 تسال در حال  5/0ختي به بزرگي نوا هاي ميدان مغناطيسي يك نسبت به خط 053ي ، تحت زاويه10

sinحركت است. بزرگي نيروي الكترومغناطيسي وارد بر اين الكترون، چند نيوتون است؟  / )053 0 e)و8 / C  191 6 10 
1(/  131 6 10 2(/  141 6 10  

3(/  131 28 10 4(/  141 28 10 
دور حلقه وجود داشته باشد، بعد از ايجاد تعادل در مدار، بزرگي ميدان  30رو، اگر در هر متر از سيملوله  با توجه به شكل روبه -101

T.mمغناطيسي يكنواخت داخل سيملوله چند تسال است؟(

A
   7

0 4  و مقاومت الكتريكي سيملوله را ناچيز فرض كنيد.)  10

1( 424 10   

2( 624 10  

3( 436 10   

4( 636 10 

k
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 محل انجام محاسبات

 كه T2در ميدان مغناطيسي يكنواختي به بزرگيABCي مطابق شكل مقابل، صفحه -102
ي شار مغناطيسي گذرنده از  . اندازهها است، قرار داردxدر امتداد محور

  برابر با چند وبر است؟ABCسطح
1( 8 2( 12 
3( 15 4( 24 
 

در مدار شكل مقابل، اگر مقاومت رئوستا را مقدار معيني كاهش دهيم، جهت  -103
  چگونه است؟ABجريان القايي در مقاومت

  قتي است.صورت مو ) و به1) در جهت (1
  صورت موقتي است. ) و به2) در جهت (2
  صورت دائمي است. ) و به1) در جهت (3
 صورت دائمي است.  ) و به2) در جهت (4

 

ره در حال تعادل است. اگر ايـن ذ  Aگرم در ميدان الكتريكي يكنواختي در نقطة  10مطابق شكل زير، يك ذرة كروي باردار به جرم  -104
Nكند؟  جا كنيم، انرژي پتانسيل الكتريكي آن چگونه تغيير مي هاي ميدان جابه خط يدر راستا Bتا نقطة Aرا از نقطة

(g )
kg

10   
1 (0 01/ J يابد. افزايش مي  
2 (0 01/ J يابد. كاهش مي 
3 (0 1/ J يابد. كاهش مي 
4 (0 1/ J يابد. افزايش مي 
 

 خواهد بود؟  bبه  a، در كدام حالت، جهت جريان القايي در آمپرسنج از است شامل دو القاگر مجاور همكه رو  روبهبا توجه به مدار  -105
  kلحظة وصل كليد  )1
 Dطرف  به Cحركت لغزندة رئوستا از  )2
  kلحظة قطع كليد  )3
 ) 2) از القاگر (1دور كردن القاگر ( )4
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 محل انجام محاسبات

 . ......... از چپ به راست  دورهدر هر  هاي الية ظرفيت نيروي جاذبة هسته به الكترون -106

 يابد.  ها نيز افزايش مي ها در اتم، تعداد الكترون ماند؛ زيرا با افزايش تعداد پروتون ثابت مي) 1

 شود.  ها زياد مي ها در هر دوره، دافعة بين آن هاي اتم يابد؛ زيرا با افزايش تعداد الكترون كاهش مي) 2

 باشد.  هاي هسته در يك دوره مي يابد كه علّت آن، افزايش جرم پروتون مي كاهش) 3

 باشد.  مي ي الكترونيها اليهيابد كه دليل آن، افزايش بار مثبت هسته و ثابت ماندن تعداد  افزايش مي) 4

 است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت با توجه به جدول زير كه بخشي از جدول تناوبي است، كدام -107

 گروه 1 2 16 17
 دوره

D C B A 2 
H G F E 3 

  است.  Aتر از عنصر  بزرگ Hشعاع اتمي عنصر ) 1
 است.  Eبيشترين خصلت فلزي، مربوط به عنصر ) 2
  است.  Dكوچكتر از  Eشعاع يون ) 3
 . دهد واكنش مي Dبا عنصر  Fتر از عنصر  سريعو  شديدتر، Eعنصر ) 4

197يك نمونه مخلوط، شامل آلومينيم و روي به جرم  -108 5/ g  در اختيار داريم. اگر اين مخلوط در واكنش با محلولHCl 5 75/ 
127مينيم در مخلوط اوليه تقريباً كدام است؟ مول هيدروژن آزاد كند، درصد جرمي آلو 65(Al ,Zn : g.mol )   

1 (/67 29  2 (/32 71  3 (/34 18  4 (/65 83  

گرم ساليسـيليك اسـيد    14/4آيد. از واكنش  دست مي به (B)انيدريد   با استيك (A)از واكنش ساليسيليك اسيد  (D)آسپرين  -109
(A) انيدريد  با استيك (B) ،4/3  گرم آسپرين(D) تقريـب چنـد درصـد اسـت؟      بازدة درصدي واكـنش بـه  دست آمده است.  به

11 12 16(H ,C ,O :g.mol )    

O

C
OHO

H
CH3 C O C CH3

O O
O

C
OHO

C
CH3

O
CH3COOH

 
                                                                         (D)                                   (B)                                      (A)  

1 (85  2 (54 3 (78 4 (63 

 است؟ نادرستها چند عبارت  در مورد آلكان -110

 صورت گاز هستند. در دما و فشار اتاق بهچهار عضو نخست آنها  ●
 .اتم كربن ديگر متصل است 3اتم كربني وجود دارد كه به بيش از دار  شاخه هاي آلكانهمة در  ●
 شود.   دار بوتان استفاده مي يل هگزان درست است و براي پر كردن گاز فندك از ايزومر شاخهتم -4نام  ●
 هاي شيميايي ندارند.   هايي هستند كه تمايل چنداني به واكنش هيدروكربن ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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50ژول گرما به اندازة  5/117گرم از يك قطعه فلز خالص بر اثر جذب  10دماي  اگر -111 C  باالتر رود، اين فلز كدام است؟ (ظرفيت
1گرمايي ويژة سرب، نقره، نيكل و آلومينيم را برحسب  1J.g . C  212ترتيب برابر با  به 9 10/  ،223 5 10/  ،

13 4 10/   19و 02 10/  (.درنظر بگيريد 
 نقره) 4 نيكل) 3 سرب) 2 آلومينيم) 1

)2056گرم اكسيژن مطابق واكـنش   20پروپان با گر مقدار كافي گاز ا -112 H kJ)  C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  3 8 2 2 25 3 4 
20تواند از  ، گرماي آزاد شده دماي چند گرم آهن را ميبسوزد C  180به C  يك مول آهن برابـر بـا  برساند؟ (ظرفيت گرمايي 

J
/

C
25 112Cاست و  7 :g.mol ،1H  ،16O  ،56Fe ( 

1 (3500  2 (3111  3 (/62 5  4 (3818  
6باتوجه به واكنش -113 5 7C E A  اگر جرم موليE  گرم از  200گرم بر مول باشد، از واكنش  42برابرE  با درصد خلوص

 شود؟  چندكيلوژول گرما آزاد مي %84
1( /204 8   
2( /102 4     

3( 208  
4 (104 

گرم پروتئين است. اگر بخواهيم  80گرم چربي و  55گرم كربوهيدرات،  250طور ميانگين شامل  وعدة غذايي روزانه يك فرد به -114
به چند گرم متان نياز داريم؟ (آنتالپي سوختن  تقريب بهانرژي آزاد شده از اين مواد غذايي را از سوختن متان به دست آوريم، 

كيلوژول  17و  38، 17ش سوختي هر گرم كربوهيدرات، چربي و پروتئين به ترتيب كيلوژول بر مول است. ارز 890متان 
112است.)  1C ,H : g.mol )  ( 

1 (212 2 (4/138  3 (2/21  4 (84/13  

112كدام گزينه درست است؟  ،باشد رو مي با توجه به جدول زير كه مربوط به شكل روبه -115 16(C ,O : g.mol )   
 

 0102030405060 نيه)زمان (ثا
 98/6532/65y 66/6455/6450/6450/64جرم مخلوط واكنش (گرم)

 ......... x..................066/010/1اكسيد (گرم) جرم كربن دي
 

1/ترتيب برابر  به yو  xمقدار عددي ) 1 64/و  48  ت. گرم اس 78
 هاي زماني يكسان، برابر است.  مواد ديگر در بازه  همةبا سرعت متوسط توليد يا مصرف  CaCO3در اين واكنش سرعت متوسط مصرف ) 2

mol.minثانيه چهارم برابر  10در  HClسرعت متوسط مصرف ) 3  2 13  باشد.  مي 10
 ثانيه پنجم است.  10در  CaCl2برابر سرعت متوسط توليد  5ثانيه دوم تقريباً  10سرعت متوسط واكنش در ) 4

 ثانيه سوم است؟ 5ثانية اول چند برابر سرعت متوسط واكنش در  10با توجه به نمودار زير سرعت متوسط واكنش در  -116

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

2CO

CaCO (s)3 HCl(aq)

(g)2(g) 

C

B

A (s)

1/2

0/6

10 15
زمان

(mol)مقدالاير

) A B D C , H kJ

) B E A, H kJ

) C E D A , H kJ

     
    
     

1 2 52
2 4 38
3 3 4 45
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شود. اگر  گرم مي 410ثانيه جرم مخلوط موجود در ظرف tگرم پتاسيم كلرات، پس از مدت زمان  490تجزية حرارتي  در واكنش -117

3سرعت واكنش در هر لحظه تا پايان واكنش ثابت و برابر  15 103 mol.s   باشد، چند ثانية ديگر تا پايان واكنش باقي مانده

O) يابد.) (واكنش تا تجزية كامل پتاسيم كلرات ادامه مي است؟ ,K ,Cl / : g.mol )   116 39 35 5  

3 22 2 3KClO (s) KCl(s) O (g)   

1 (500  2 (700  3 (1200  4 (900  
 اند؟ هاي زير (بادام و ميخك) صحيح هاي آلي موجود در شكل ير در ارتباط با تركيبچند مورد از مطالب ز -118

 
 اكسيژن وجود دارد.  –ماده آلي موجود در هر دو تركيب، پيوند دوگانه كربن  درآ) 

 ابر است. هر اتم كربن و اكسيژن بر هاي پيوندي و ناپيوندي اطراف الكترون مجموع جفت) 1ب) در تركيب آلي موجود در شكل (
 ها است.  ) از دسته كتون2) از دسته آلدهيدها و تركيب (1پ) ماده موجود در تركيب (

n) از رابطه 2ت) فرمول تركيب موجود در ماده ( nC H O2 كند.  پيروي مي 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 هاي عاملي .......، .......، ....... و ........ وجود دارد. گروه مربوط است كه در آن آسپارتامرو به مولكول  فرمول ساختاري روبه -119
 
 آميد  –استر  -آمين  – الكلي) 1
 استر  –آمين  –آميد  –) كربوكسيل 2
 استر  – الكلي –كتون  –) اتر 3
 آمين  –كتون  –اتر  –) كربوكسيل 4
 

 چند مورد از موارد زير در مورد تركيب مقابل درست است؟ -120
 
 شود. استفاده مي سرنگآن براي توليد  از –آ  
 

 فقط پيوند يگانه وجود دارد. همة پليمرهاي ديگرمانند در واحدهاي تكرارشوندة آن  –ب 
 دست آمده است. از پليمرشدن يك آلكين به –پ 
 اتم هيدروژن وجود دارد. 6در هريك از واحدهاي تكرارشوندة آن  –ت 

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

COOH

H N
2

O

NH

O

OCH
3
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 ؟آمده است نادرستاي  در كدام گزينه معني واژه -121

 )، (تسكين: آرامش)خياط  :درزي(كفايت: كافي)، ( )1
 (كتل: تپه) ،(آخته: بركشيده)، (ذي حيات: جاندار) )2
 (مضغ: فرو بردن)(هويدا: روشن)، (كبادة چيزي را كشيدن: خواستار چيزي بودن)،  )3
 )توشه: زاد)، (معوج: كج)، ((كاهدان: انبار كاه )4
 ؟ها، همگي درست است معني مقابل كدام واژه -122

هـا)، (عفـاف: پارسـايي)،     ، (قسيم: داراي نشـان پيـامبري)، (سـجيه: خصـلت    )مط: بساط شطرنجرو: كوشا)، (نَ (ماسيدن: به ثمر رسيدن)، (گرم
 (هشيوار: هوشيارانه)، (باسق: برتر)

 رو ف، قسيم، گرمعفا )2  رو ماسيدن، سجيه، گرم )1
 رو، باسق، هشيوار گرم )4  هشيوار، ماسيدن، نمط )3
 ؟وجود دارد اماليي غلطدر كدام عبارت،  -123

 اي رفت كه ملك كامگار و مطاع داشتند. به كران چشمه )1
 گفت بدين نواحي كي آمدي و موجب آن چه بوده است؟ )2
 ال حاجت افتد.و نيز شايد بود كه براي فراغ اهل و فرزندان، به جمع م )3
 بر وصال ايشان حريص مباش كه صور آن از شيون قاصر است. )4
 ؟كار رفته است اماليي به غلطدر ابيات كدام گزينه  -124

 بخش عرش بازگردد سوي پاكي  چون شود تيره ز قدر اهل فرشالف) 
 ها مقرّبوكه به قرب كل گردد همه جز  وده باد قربتزصلوات بر تو آرم كه فب) 

 مال حرام تا كي بهر صواب خوردن جا نيست دنيا كم كن تصرف اين ج) ملك تو
 فتاد از بلندي به سر در نشيب  چو سيل اندر آمد به حول و نهيبد) 

 الف، د )4 ب، د )3 ج، الف )2 ب، ج )1
 ؟ينه هستندخالق آثار در كدام گز» ظهيري سمرقندي، عطار نيشابوري، اخوان ثالث، مهرداد اوستا«هر يك از پديدآورندگان  -125

 االوليا، سانتاماريا، خوان هشتم ةسندبادنامه، تذكر )1
 الطير، در حياط كوچك پاييز در زندان، تيرانا سندبادنامه، منطق )2
 الطير، تيرانا، سانتاماريا قصة شيرين فرهاد، منطق )3
 العشق، سندبادنامه، دري به خانة خورشيد، كوير حقيقةفي  )4
 ؟ي بيت زير به درستي ذكر شده استها آرايه ،در كدام گزينه -126

 »آيد كيميا عشق تو را دانم و بس كز اثرش / سيمم از ديده بر اين روي چو زر مي«

 حسن تعليل، ايهام، تلميح، كنايه )2 ، جناسمجاز، تشخيص، مراعات نظير )1
 كنايه، تشبيه، اغراق، مجاز )4  استعاره، تشبيه، ايهام تناسب، جناس )3

  دقيقه 16وقت پيشنهادي:      147تا صفحة  10/ صفحة 16تا  1درس   :3فارسي

 ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،فارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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 ؟در كدام ابيات است »حسن تعليل، ايهام تناسب، اسلوب معادلهپارادوكس، « هاي ترتيب آرايه - 127

  رو كنار نزديك است هاي سبك به موج  قراران را چه غم ز دوري راه است بيالف) 
  تا كنم از دل برون مطلق هواي ديگران  پيش تو هر دم آه اي آرام جان م) زان كشب
  قرار آمد او باشد قرار جان، چرا جان بي چو  ) چو او آب حيات آمد، چرا آتش برانگيزدج
  يا نمكدان كه ديده است كه من در شورم  ورمم) دل چه خورده است عجب دوش كه من مخد
  الف، ب، ج، د )2    ج، ب، د، الف )1
  د، ب، ج، الف )4    ب، الف، ج، د )3
 ؟تري دارد بيش» تشبيه«كدام بيت  - 128

  اش غيرت سرو چمن است قد افراخته  اش خجلت ماه فلك است رخ افروخته )1
  عمر من در فكر آزادي چو زنداني گذشت   سراي روزگار تا نهادم پاي در وحشت )2
  به ز دندان او اي كان گهر مرواريد  بحر حسني تو و هرگز صدف لطف نداشت )3
  زين چمن ساية آن سرو روان ما را بس    گلعذاري ز گلستان جهان ما را بس )4
 ؟است متفاوتدر كدام گزينه  »ساختن«كاربرد معنايي فعل  - 129

  نقد جان جمعي كه صرف تيغ جانان ساختند  دست شستند از حيات خود به آب زندگي )1
  چشماني كه با ملك سليمان ساختند تنگ    غافلند از دستگاه مور قانع زير خاك )2
  تيغ سيراب تو را روزي كه عريان ساختند  خضر را زخم نمايان گشت عمر جاودان )3
  زلف مشكين كه را ديگر پريشان ساختند    دار هاي زخم موج قيامت سينه زند مي )4
 ؟بينيد نميدر كدام گزينه شيوة بالغي  - 130

  رينزديك عارفان حيواني محقّ    تا جان معرفت نكند زنده شخص را )1
  جان در سر آن گوهر يكدانه نهاديم  رود اين كشتي سرگشته كه آخر چون مي )2
  نيكونهاد باش كه پاكيزه پيكري    زون شودگر قدر خود بداني قدرت ف )3
  درياب وقت خويش كه درياي گوهري    چندت نياز و آز دواند به بر و بحر )4
 ؟كار رفته است به» اليه صفت مضاف«از نوع » وابستة وابسته«در كدام گزينه  - 131

  رس ديده را فرياد اين خس و خاشاك طوفان  بخش هاي بحر اي ساحل آرام از كشاكش )1
  تي است كه بر كار بسته استپاداش هم    توجه دل شيرين به كوهكن روي )2
  هاي دوران از من مجنون مپرس مهريسرد  رگ از دم سرد خزان آسوده استب نخل بي )3
  پروا مباش بي بيش ازين در رهگذار سيل،  يان بپوشرو سمن عرقناك ديده از رويِ )4
 ؟ترتيب در كدام گزينه آمده است نجم، بههاي چهارم و پ با توجه به عبارت زير، اجزاي جمله - 132

 »گاه كه آتش عشق او را چنان گرداند كه همة جهان را آتش بيند. پروانه، قوت از عشقِ آتش خورد، بي آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آن«

  »نهاد + مفعول + مسند + فعل«، »نهاد + مفعول + مسند + فعل« )1
  »+ مفعول + مسند + فعل نهاد« ،»نهاد + مفعول + فعل« )2
  »نهاد + مفعول + متمم + فعل«، »نهاد + مفعول + متمم« )3
  »نهاد + مفعول + متمم + فعل«، »نهاد + مفعول + مسند« )4
 ؟مفهوم عبارت زير با كدام بيت قرابت دارد - 133

 »سطح و يكسان كند. توانست مرا با خاك هم سجده بهترين حالتي بود كه مي«

  مباش غرّه كه در حال سجده روباه است    هد خودبين هزار سجده كندچه زااگر )1
  آتش ما در تواضع سجده پيش خاك كرد  سر به گردون گر رسد افتادگي دستار ماست )2
  هر كه خاك سر كويت نبود آدم نيست  كند سجده به خاك سركوي تو ملك مي )3
  دن مرا مدفن بودگر سر كويت پس از مر  سر بود بر خاك بهر سجدة شكرم مدام )4
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ي اصحاب را. چون برسيدم، بوي گلم چنان مست  گفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پر كنم هديه«مفهوم عبارت  - 134
 ؟تناسب دارد  با كدام گزينه» كرد كه دامنم از دست برفت!

  ، نتوان گفت كه بيناست مدهوش نماند  چون ) چشمي كه تو را بيند و در قدرت بي1
  تصوير مخواه  ةغير يك صورت از آيين  زدگان نقش دويي ي حيرت ) نيست در ديده2
  بند هوسي  سرمست هوي و پاي  نفسي سخن چه شيرين ) اي بلبل خوش3
  تر ز چشم مستت چشم جهان نديده خوش    ) اي از فروغ رويت روشن چراغ ديده4
 ؟داردنقرابت مفهومي » تا در زمانه باقي است آواز باد و بارانوين نغمة محبت، بعد از من و تو ماند/ «كدام گزينه با بيت  - 135

  اي ز دوام و بقاي عشق گفتند نكته    اند ها كه نام آب بقا وضع كرده آن )1
  يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند    تر از صداي سخن عشق نديدم خوش )2
  ندهد به لشكريكند، دل  هر كه سفر نمي    اند سعديا عافيت مختلف عشق و دوامِ )3
  شك وين بماند يادگاري كاو نخواهد ماند بي  عمر سعدي گر سرآيد در حديث عشق شايد )4
 ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 136

  صد پايه از طاق فلك باالتر است ايوان عشق  شاه و گدا يكسان بود بر درگه سلطان عشق )1
  آيد جا به ادب شاه و گدا مي آنكاندر   چون به دربار شه عشق رسي، كرنش كن )2
  سوزد كه بيد و عود را آتش به يك دندانه مي  كند تأثير سوزد عشق در شاه و گدا يكسان )3
  كند پست و بلند راه را سيل يكسان مي  را  عشق بر يك فرش بنشاند گدا و شاه )4
 ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ابيات ديگر  - 137

  واندر طلبت آب به هر گوشه كه جاري است  كواكباز شوق تو سرگشته شد افالك و  )1
  جنبان تويي سلسلة چرخ را سلسله    از پي روزي توست گردش نه آسيا )2
  نيست مهر طباخ تو يا نطع زمين خوان تو    نيست مأمور مگر ابر به سقايي تو )3
   اي تو ز انديشة روزي چه پريشان شده    آسياي فلك از بهر تو سرگردان است )4
 ؟نداردت با ساير ابيات، تناسب مفهومي كدام بي - 138

  آب را آسودگي در ديدة گوهر كجاست  گيرد قرار  ضميران جان نمي در تن روشن )1
  تشنة ديدار را انديشة كوثر كجاست   نتواند شدن موج سراب خضر دام راه )2
  اين سر شوريده را پرواي بال و پر كجاست  هست بيرون از دو عالم، سير سرگردان عشق )3
  نامة پيچيده در هنگامة محشر كجاست  سينة روشن دالن را نيست راز سر به مهر )4
 ؟است دورمفهوم كدام گزينه از مفهوم مشترك ساير ابيات  - 139

  شوي در گور خاطرات خوشم خاك مي    اي هنوز برايم گمان نكن تو زنده )1
  تر بيش تنگ توام امروز، فردا من كه دل  اما گذشت عمر تأثيري نداشتاي  رفته )2
  همراه خاطراتم يك جا به خاك بسپار  گه ببر ز يادم و اين جسم خاكيم را آن )3
  بينم ميرم از اين درد و درماني نمي كه من مي  خواهد خدايا عشق درماني به غير از مرگ مي )4
 ؟تناسب دارد» ن اين بنا كه بايد / از ريشه بناي ظلم بر كندب بر كن ز«مفهوم كدام گزينه با بيت  - 140

  ت به بر هميكن جامة شهامت و عزّ     بركن لباس ماتم و افسردگي ز بر )1
  ندا كه مهر و ماه بر اين در سران بي كله    كاله بفكن و بر خاك نه سر نخوت )2
  طناب هرزه از گردن بينداز    ز عالي همتي گردن برافراز )3
 ل خمارانخواب از سر سودايي اين خي  شوي بشكن و سيلي شو و ميدير است فرو )4
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و سـپس غلبـه و   سـازد   موضوع را مطرح ميسرپرستاني ناتوان در جلب سود يا زيان خود، كدام  ذاخاتّ بيان نادرستيقرآن كريم در جهت  - 141
  سازد؟ سيطرة الهي بر جهان را چگونه روشن مي

  »ي السماوات و ما في األرضِو هللاِ ما ف«ـ » قُل من رب السماوات و االَرضِ قُلِ اهللاُ«) 1
  »و هو الواحد القَهار«ـ » قُل من رب السماوات و االَرضِ قُلِ اهللاُ«) 2
3 (»كُلِّ شَيء بر وه اً وبـ » قُل اَغَيرَ اهللاِ اَبغي ر»ارالقَه دالواح وه و«  
  »و هللاِ ما في السماوات و ما في األرضِ«ـ » لِّ شَيءقُل اَغَيرَ اهللاِ اَبغي رباً و هو رب كُ«) 4
از  مانـدن بهره  به بينسبت چيست و در اين راستا، كدام دسته از افراد  »علي شَفا جرُف هارٍ« بر پاية خداوند متعال از بناي زندگي مقصود - 142

  اند؟ هدايت، مذمت شده
  ة غيرديني ـ كفّارانگاري نسبت به احكام الهي و تكيه بر برنام سهل) 1
  انگاري نسبت به احكام الهي و تكيه بر برنامة غيرديني ـ بيدادگران سهل) 2
  هاي الهي نسبت به موانع سعادت انسان ـ بيدادگران اعتراض به مجازات) 3
  هاي الهي نسبت به موانع سعادت انسان ـ كفّار اعتراض به مجازات) 4
  دهد و كدام آيه به اين مفهوم اشاره دارد؟ ا به انسان ميچه اطميناني ر ،به پروردگار حكيم اعتقاد - 143
  »... تَزُولَا ض أنْأرالسماوات و الْ سكاهللاَ يم إنَّ«ـ  .اشتباه نيستاو جهان خلقت حافظ و نگهباني دارد كه در كار ) 1

  »... ئرُ من ربكُم فَمن ابصرَ فَلنَفسهقد جاءكُم بصا«ـ  .اشتباه نيست او جهان خلقت حافظ و نگهباني دارد كه در كار) 2

  »... تَزُولَا ض أنْأرالسماوات و الْ سكاهللاَ يم إنَّ«ـ  .گيرد دهي شده و غايتمند انجام مي سامان ةوقايع و رخدادهاي جهان تحت يك برنام ةهم) 3

  »... قد جاءكُم بصائرُ من ربكُم فَمن ابصرَ فَلنَفسه«ـ  .گيرد دهي شده و غايتمند انجام مي سامان ةوقايع و رخدادهاي جهان تحت يك برنام ةهم) 4

العملـي نشـان    اين افراد در برابر باليا چـه عكـس  و  كنند، كدام است ن كه هر روز رنگ عوض ميهاي ملو كريم در مورد انسان قرآنتعبير  - 144
  دهند؟ مي

  »انقلب علي وجهه«ـ » هواه هخذ الهاتّ«) 2    »به أنّاطم«ـ » الهه هواهخذ اتّ«) 1
3 (»يعبد«) 4  »علي وجهه انقلب«ـ » يعبد اهللا علي حرف به أنّاطم«ـ » اهللا علي حرف«  
رٌ من المؤمنِ خَينيةُ «در كدام آيه مذكور است و حديث نبوي  ،انسان آراسته به توحيد عملي و اخالص در امور شودبراي اينكه  نخستقدم  - 145

هلمبا كدام حديث امام علي (ع) تناسب مفهومي دارد؟» ع  

  »فاعلُ الخَيرِ خَيرٌ منه«ـ  ...»انَّ اهللا ربي و ربكُم فَاعبدوه «) 2  »انَّما االَعمالُ بِالنّيات«ـ  ...»انَّ اهللا ربي و ربكُم فَاعبدوه «) 1

  »انَّما االَعمالُ بِالنّيات«ـ  »اَنِ اعبدوني هذا صراطٌ مستَقيم«) 4  »فاعلُ الخَيرِ خَيرٌ منه«ـ  »قيماَنِ اعبدوني هذا صراطٌ مستَ«) 3

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت انآموز دانش

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ، دين و زندگيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  
  دقيقه 15وقت پيشنهادي:   109تا  3هاي  / صفحه 8تا پايان درس  1كل مباحث كتاب درسي / درس   :3دين و زندگي 
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نوع و اين  خواهد كردخداوند را چگونه تصور  ،معتقد باشد» تشابه الخلق عليهمفخلقوا كخلقه « :اگر كسي به شرك مطروحه در عبارت قرآني - 146

  ؟به چه معنايي است شرك
  قص ـ هر يك از خدايان كماالتي دارند كه ديگري آن كماالت را ندارد و به خالق كامل احتياج دارد. و نا دودمح) 1
  . كند دخالت كرده و تدبير  ،تواند در امور ميبه صورت مستقل و در كنار ربوبيت الهي انسان قص ـ و نا دودمح) 2
  . دخالت كرده و تدبير كند ،تواند در امور ميبه صورت مستقل و ت الهي در كنار ربوبيانسان ـ  تدبير و عبث آفرين بي) 3
  هر يك از خدايان كماالتي دارند كه ديگري آن كماالت را ندارد و به خالق كامل احتياج دارد. ـ  تدبير و عبث آفرين بي) 4

  دارد؟موضوعي اشاره به چه  »بعده«تعبير  ،»ا و رأيت اهللا قبله و بعده و معهما رأيت شيئاً الّ«شريف  حديثدر  - 147

  وجود آورده است.  ها را به پس حتماً علتي آن ،اند هايي هستند كه قبالً نبوده پديده ،ءاشيا ةهم) 1
  خداست.  اشيا مرهونبقاي ايش دپييابيم كه  پس در مي ،در حال حاضر وجود دارد ،چون شيء سرتاسر نياز و فقر) 2
  . كردنيز خدا مشاهده  ءدر فناي شيتوان  مي ،موت و حيات استكه خداست كه خالق  با دانستن اين) 3
  اند.  توجه هاي ناآگاه نسبت به نياز دائمي انسان بي انسانو دانند  او مي ةهاي آگاه خود را نيازمند عنايات پيوست انسان) 4
  بندگي چيست و نمود آن در كدام عبارت متجلي شده است؟ ةسرچشم - 148

  »ابداً عينٍ ةالتكلني الي نفسي طرف هماللّ«آگاهي ـ ) 2  »عين ابداً ةالي نفسي طرف نيلالتك هماللّ«فقر ـ ) 1

  »يت اهللا قبله و بعده و معهأاال و ر يت شيئاًأما ر«آگاهي ـ ) 4  »يت اهللا قبله و بعده و معهأا و رالّ ما رايت شيئاً«فقر ـ ) 3

كدام سنت الهي است و با كـدام  حيطة گام نهادن در  مولود نامباركذيب، رها كردن ايمان و روي آوردن به تكبراساس آيات قرآن كريم،  - 149
  آوايي دارد؟ عبارت شريفه هم

  »سنستدرجهم من حيث اليعلمون و املي لهم«امالء و استدراج ـ ) 1

  »جالن يموت باآلنوب اكثر مممن يموت بالذّ«ـ  او در زندگيانسان اعمال  تأثير) 2

  »سنستدرجهم من حيث اليعلمون و املي لهم«ـ گي او تأثير اعمال انسان در زند) 3

  »جالن يموت باآلنوب اكثر مممن يموت بالذّ«امالء و استدراج ـ ) 4

  آمده است؟ درستي در كدام مورد به» نه و فَضلٍ ...فَاَما الَّذينَ آمنوا بِاهللاِ و اعتَصموا بِه فَسيدخلُهم في رحمةٍ م«مفهوم مستنبط از آية مباركة  - 150

  هاي توفيق را شكار كرد.  درِ توبه هميشه باز است، اما توفيق توبه همواره ميسر نيست و بايد لحظه) 1
  پشتيبان ماست.  ،قدرتمندان هايي همراه باشد، اما خداوند، قدرتمندترين با دشواريممكن است اگرچه مسير حركت براي كسب كماالت ) 2
  كند.  ميكند، بلكه اگر ايمان و عمل صالح نيز به دنبال آن بيايد، گناهان را به حسنات تبديل  يتوبه نه تنها گناه را پاك م) 3
تكرار توبه، اگر واقعي باشد، نه تنها به معني دور شدن از خداوند نيست، بلكه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او ) 4

  شود.  مي
شده در كدام آية مباركه  فوري كار نيك توسط فرشتگان به فرمان خدا، مرتبط با سنت مطرحتوفيق چيست و ثبت  ديني اصطالحمعناي  - 151

  است؟
  .» كرده استپروردگار شما، رحمت را بر خود واجب «موفق نمودن ـ ) 1
  »دهيم. ها مي حاصل كارهايشان را در همين دنيا به آن«آسان نمودن ـ ) 2
  »دهيم. ها مي ين دنيا به آنحاصل كارهايشان را در هم«موفق نمودن ـ ) 3
  .» كرده استپروردگار شما، رحمت را بر خود واجب «آسان نمودن ـ ) 4
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  در برابر آن كدام است؟كردن در مقابل انسان چيست و راه مقاومت  از افكندن دام شيطانمقصود  - 152
  آراستن دل به آذين حكمتها و بازداشتن از بهشت ـ  تحريك هوس) 1
  سلطه بر نفس انسان ـ روي آوردن به پيشگاه خداكشاندن به گناه و ) 2
  آراستن دل به آذين حكمتكشاندن به گناه و سلطه بر نفس انسان ـ ) 3
  ها و بازداشتن از بهشت ـ روي آوردن به پيشگاه خدا تحريك هوس) 4
153 - حـد    انت خداوند بر تمام امور هستي، كدام جهفهم درست از نقش اختيار انسان، در عين حاكم دانستن مشيبيني را در انديشة انسـان مو

  بخشد؟ شاكله مي
  ارادة انسان در طول ارادة خداست و در فعل اختياري با آن منافات دارد. ) 1
  ارادة خداست.  در طولخداوند به انسان ويژگي مختار بودن را عطا كرده و تمام اعمال او ) 2
  حقيقتي مشهود است.  ،فعل اختياري اثر مستقيم انسان ارادة انسان و مشيت خدا در يك رديف قرار دارند و در) 3
  تقدير الهي چنين بوده است كه انسان داراي اختيار باشد و نسبت به ارادة خداوند در مرتبة يكسان قرار گيرد. ) 4
از سـوي   يشفابخشـ دن پيامبر اكرم (ص) در وتب توحيد است و مأذون باترتيب مؤيد كدام مر به ،بخشي حق تعالي و هدايت يبخش  هستي - 154

  يد كدام است؟مؤ ،خداوند سبحان
  ربوبيت ـ مالكيت ـ دومي) 4  ربوبيت ـ مالكيت ـ اولي) 3  خالقيت ـ ربوبيت ـ دومي) 2  خالقيت ـ ربوبيت ـ اولي) 1
  كدام سنت الهي است؟نتايج ترتيب  به» الوصول شدن مقصد سهل«و » بروز صفات دروني« - 155
  امداد خاص ـ امداد عام) 4  امداد عام ـ امداد خاص) 3  ـ امداد خاصابتالء ) 2  امداد خاص ـ ابتالء) 1
  هاي تقويت اخالص اشاره دارد؟ يك از راه ترتيب به كدام به» تقويت محبت خداوند در قلب«، »درخت اخالص آبياريرشد و « - 156
  ـ افزايش معرفت نسبت به خداوند  دستيابي به درجاتي از حكمت) 1
  و كمك خواستن از او ـ راز و نياز با خدا كمتدستيابي به درجاتي از ح) 2
  ـ افزايش معرفت نسبت به خداوند و تالش براي انجام واجبات دوري از گناه) 3
  و كمك خواستن از او ـ راز و نياز با خداو تالش براي انجام واجبات دوري از گناه ) 4
 ،ها برآيد هاي مادي و طاغوت و اگر كسي در پي كسب رضايت قدرتاي وجود دارد  چه رابطهعملي،  توحيد و بعد اجتماعي فرديميان بعد  - 157

  گرفتار چه نوع شركي شده است؟
  متقابل ـ شرك عملي در بعد فردي) 2    متقابل ـ شرك در واليت) 1
  متباين ـ شرك در واليت ) 4  متباين ـ شرك عملي در بعد اجتماعي) 3
در زمينة امر به معروف مردم آورد و كوتاهي  ها، چه ارمغاني را به دنبال مي ة تولد آنهاي اجتماعي در لحظات اولي راه انحراف كردنمسدود  - 158

  نشاند؟ دار شدن انحراف از حق و ناكارآمد شدن اقدامات دلسوزان جامعه، كدام پيامد ناميمون را به بار مي و نهي از منكر، در عين ريشه
  ـ گرفتاري جامعه به تباهي مطلق و گريزناپذير .شود عرصه براي بازگشت به توحيد و اصالح گشوده مي) 1
  ـ گرفتاري جامعه به تباهي مطلق و گريزناپذير .شود يابد و ماندگار نمي انحراف گسترش نمي) 2
  هاي زيربنايي ـ دشوار شدن اصالح و نيازمندي به فعاليت .شود يابد و ماندگار نمي انحراف گسترش نمي) 3
  هاي زيربنايي ـ دشوار شدن اصالح و نيازمندي به فعاليت .شود و اصالح گشوده ميعرصه براي بازگشت به توحيد ) 4
  چه بود و اين موضوع، بيانگر كدام ويژگي اين آيين است؟ ،شراب و قمار در عصر جاهليترواج گيري دين مبين اسالم در برابر  موضع - 159
  ها ستادگي در برابر انحرافـ اي» ساء سبيالً«) 2  ـ پويايي و روزآمد بودن » ساء سبيالً«) 1

  ها ـ ايستادگي در برابر انحراف» فيهما اثم كبيرٌ«) 4  روزآمد بودن وـ پويايي » فيهما اثم كبيرٌ«) 3
و فراهم  در شرايط عادي هاي اجتماعي در فضاي مجازي به منظور اشاعة فرهنگ و معارف اسالمي هاي اينترنتي و شبكه پايگاه ايجادحكم  - 160

  ترتيب كدام است؟ بهدر صورت ضرورت بندوباري  هاي ورزشي براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بي ات ورزش و بازيكردن امكان
    مستحب ـ مستحب) 2    واجب كفايي ـ مستحب) 1
  مستحب ـ واجب كفايي ) 4    واجب كفايي ـ واجب كفايي ) 3
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 محل انجام محاسبات

xبصورت  SIكند، در  حركت مي xي حركت جسمي كه روي محور  معادله -161 t  4 است. كدام گزينه در مورد اين  20
 متحرك صحيح است؟

 شود. همواره به مبدأ حركت نزديك مي )1
 كند. و سپس در خالف جهت آن حركت مي xابتدا در جهت محور  )2
tمسافت طي شده از ) 3 0  تاt s10  متر است. 20برابر 
mي پنجم برابر  سرعت متوسط در ثانيه) 4 / s4 .است 

كند، مطابق شكل مقابل است. دو ثانيه پس از عبور  ه با شتاب ثابت در مسيري مستقيم حركت ميزمان متحركي ك  نمودار مكان ـ -162
 شود؟ متحرك از مبدأ مكان، سرعت متحرك چند متر بر ثانيه مي

1( 6  
2( 12  
3 (/6 5  
4 (13 

mاتومبيلي از حال سكون با شتاب ثابت -163

s22 كند تا اينكه سرعتش به  شروع به حركت ميm

s
ي ديگر با  ثانيه3برسد. سپس  10

mدهد. سرانجام با شتاب ثابت سرعت ثابت به حركت خود ادامه مي

s22 جايي كل اتومبيل چند  شود. جابه ترمز كرده و متوقف مي

 متر است؟
1( 80 2( 70 3 (60 4 (55 

اي برحسب ثانيه از شروع حركت، سرعت متوسط متحرك  حظهزمان متحركي مطابق شكل مقابل است. تا چه ل  نمودار سرعت ـ -164
1
  آن است؟ ةسرعت اولي 3

1( 8  

2( 4  

3 (12  

4 (16 
 
 
 

V

۱۲
t(s)



 29 :ةصفح  دوازدهم فيزيك – خرداد 23 آزمون

 

 
 
 

 محل انجام محاسبات

مكان در  از حال سكون و از مبدأ متحركي كهنمودار شتاب ـ زمان  -165
كند، مطابق شكل مقابل است.  مسيري مستقيم شروع به حركت مي
 نمودار سرعت ـ زمان آن كدام است؟

1(  2 ( 

3(  4 ( 
ي شتاب متوسط اين متحرك در  كند، مطابق شكل زير است. اندازه نمودار شتاب ـ زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي -166

 ها است، چند متر بر مجذور ثانيه است؟xه شتاب متحرك در خالف جهت محورمدت زماني ك
1 (/2 5  
2 (5  
3 (/1 6  
4 (/1 8  

ي  جايي متحرك در ثانيه ي جابه كند. نسبت اندازه روي خط راست شروع به حركت ميمتحركي از حال سكون و با شتاب ثابت بر  -167
 ي سوم، كدام است؟ جايي آن در ثانيه ي جابه چهارم به اندازه

1 (4
3  2 (16

9  3 (49
25  4 (7

5  
اي برحسب ثانيه، اين  كند، مطابق شكل زير است. در چه لحظه نمودار سرعت ـ زمان متحركي كه بر روي خط راستي حركت مي -168

 گذرد؟ اي كه حركت خود را شروع كرده، مي متحرك از نقطه
1 (/4 5  
2 (24  
3 (12  
4 (18  
 
 

mكيلوگرم از حال سكون و با شتاب ثابت  6متحركي به جرم  -169
/

s20 آيد. بعد از چه مدت  حركت در مي در مسيري مستقيم به 5

kg.mزماني برحسب ثانيه، اندازه تكانه آن به 

s
 رسد؟ يم 12

1 (/0 25 2 (1 3 (2 4 (4 
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 صورت به SIكند در  حركت مي سطح افقي با شتاب ثابت رويكه   گرم 200به جرم  جسمي مكان بر حسب تكانة  معادله -170
x p 22  وارد بر جسم چند نيوتون است؟خالص نيروي  ةباشد. انداز مي 10

1( /0 8 2( /1 25 3( 8 4( 25 

Aبا نسبت جرم  Bو  Aاي  دو جرم نقطه -171

B

m

m


4
را بين دو جسم و روي  Mديگر قرار دارند. جرم  متري از يك 2در فاصله  3

M ،1و  Amدهيم كه بزرگي نيروي گرانشي بين  ها طوري قرار مي خط واصل آن
باشد.  Mو  Bmبزرگي نيروي گرانشي بين  3

 متر است؟ چند سانتي Bmاز جرم  Mفاصله جرم 

1 (2
3 2 (1

3 3 (200
3 4 (100

3 

/در شكل زير درون سطلي به جرم  -172 kg1 Fگذاشته شده و با نيـروي قـائم    kg1اي به جرم  ، وزنه5


بـه سـمت بـاال حركـت داده      
Fباشـد، انـدازه نيـروي   نيـوتن   8شـود  شود. اگر اندازه نيرويي كه از سوي وزنه به كف سطل وارد مي مي


 چنـد نيوتـون اسـت؟   

N
(g )

kg
10  

1 (10   
2 (20  
3 (30   
4 (40 
 

صورت  به SIكند، در  نوسان مي cm24خطي به طول  اي كه روي پاره مكان نوسانگر هماهنگ ساده  معــادله شــتاب ـ -173

a x


 
2

خط نوسان به انتهاي ديگر  كه بدون تغيير جهت از يك انتهاي پاره است. اندازه سرعت متوسط اين نوسانگر هنگامي 4

cmرسد، چند  خط نوسان مي پاره

s
  است؟ 

1 (12 2 (6 3 (24 4 (3 
/اي،  اي معين، انرژي پتانسيل كشساني نوسانگر هماهنگ ساده در لحظه -174 J0 از انرژي جنبشي آن كمتر است. اگر ثابت فنر اين  3

Nنوسانگر برابر با 

m
 باشد، در اين لحظه انرژي جنبشي اين نوسانگر چند ژول است؟  cm10هاي آن برابر با  و دامنه نوسان 100

1 (/0 4  2 (/0 1   
3 (/2 65  4 (/2 35  

هاي  برابر جرم و شعاع كره ماه باشد، در چه ارتفاعي از سطح زمين، دوره نوسان 4و  81ترتيب  اگر جرم و شعاع كره زمين به -175
:eهاي آن روي سطح كره ماه برابر است؟ ( دامنه با دوره نوسان يك آونگ ساده كم R (.شعاع كره زمين است 

1( eR 2( e/ R1 25  
3( e/ R2 25 4( eR5 
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 محل انجام محاسبات

هاي زير بين  يك از رابطه شود. كدام ها منتشر مي اند و موج در آن ) به دو منبع ارتعاش متصل2) و (1مطابق شكل زير، دو طناب ( -176
 طول موج و بسامد موج در اين دو طناب الزاماً درست است؟

1 (  1 fو  2 f1 2 
2 (  1 fو  2 f1 2 
f) فقط 3 f1 2 
) فقط 4  1 2 

 dB40برابر با  Bمتري از منبع صوتي 4و در فاصله  dB20ر با براب Aمتري از منبع صوتي  20تراز شدت صوتي در فاصله  -177
 شود.)نظر  است؟ (از اتالف انرژي صرف Bچند برابر توان منبع صوتي  Aباشد. توان منبع صوتي مي

1( 1
4 2( 1

2 3( 4 4( 1
5 

درجه حول نقطه  15درجه است. اگر آينه را  40مطابق شكل زير، در يك آينه تخت زاويه بين پرتو تابش و پرتو بازتاب برابر با  -178
I  در جهت ساعتگرد بچرخانيم، پرتو تابش را چند درجه و در چه جهتي بچرخانيم تا زاويه بين پرتو تابش و پرتو بازتاب تغيير

 ؟نكند
  درجه پادساعتگرد 30 )1
 درجه ساعتگرد 15 )2
   درجه ساعتگرد 30 )3
 درجه پادساعتگرد 15 )4

 ) شود؟2دهيم تا پرتو شكست مماس بر سطح تماس دو محيط وارد محيط ( در شكل زير زاويه تابش را چند درصد افزايش -179

 
1( 30    
2( 45 
3( 50    
4( 52  

 هاي زير صحيح است؟ دهد. در اين صورت چند مورد از گزاره تابانيم و پديدة فوتوالكتريك رخ مي فامي را به سطح يك فلز مي نور تك -180

 يابد. ها افزايش مي و فرودي را  افزايش دهيم، انرژي جنبشي فوتوالكترونالف) اگر با ثابت ماندن بسامد، شدت نور پرت
 يابد. ها افزايش مي ب) اگر با ثابت ماندن شدت نور، بسامد نور فرودي را افزايش دهيم تعداد فوتوالكترون

 .دهد تر استفاده كنيم، پديدة فوتوالكتريك رخ نمي موج كوتاه فام با طول چه از يك نور تك پ) چنان
 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1
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 كدام عبارت درست است؟  -181
 د. آور ي با سديم هيدروكسيد به دست مياسيدهاي آلهمة از گرم كردن جامد ) صابون 1
 هاي فرميك اسيد يونيده نشده وجود دارد. در محلول سركه شمار زيادي مولكول) 2
3 (pH  است. 7در همة دماها برابر با آب خالص 

 دارد.  ها هالوژن خصلت نافلزي) در هيدروهاليك اسيدها، قدرت اسيد روندي برعكس روند 4
كنيم كه درجة يونش آن دو برابر شود.  را توسط آب خالص تا حدي رقيق مي HAموالر اسيد ضعيف  1/0تر محلول يل ميلي 100 -182

7اين اسيد برابر با  aKاگر  110 mol.L   ،باشدpH ليتر كدام  شدة اسيد و حجم آب اضافه شده برحسب ميلي محلول رقيق
5است؟  0 7(log / )  

1( 3/4 – 900  2 (7/4 – 300  3 (7/4 – 900   4( 3/4 – 300  
محلول حاصل كدام  pHكنيم.  ليتر آب حل مي ميلي 200گرم پتاسيم اكسيد را در  ميلي 188 ادگر درجة سانتي 25 در دماي -183

logنظر شود.) ( است؟ (از تغيير حجم محلول صرف /5 0 7 139و 16K ,O : g.mol ( 
1 (/11 7  2 (/10 3  3 (/5 3  4 (/12 3  

4با  HAنسبت غلظت اسيد در محلول  -184 5pH /  0و درصد يونش 12در محلول با  BOH، به غلظت /2 7pH /  و درجه
0يونش  25، در دماي /2 C و فشار يك اتمسفر كدام است؟(log / ,log / )2 0 3 3 0 5  

1 (/0 06 2 (/0 015 3 (/0 0006 4 (/0 04 
 دهند: را پيش و پس از يونش نشان مي HA(aq)هاي موجود در محلول اسيد  نمودارهاي زير غلظت گونه -185

HA

(mol.L )

(غلظت)
	وهنش از پ�ش

HA

	وهنش از پس

-1
(mol.L )

(غلظت)
-1

H A

0/2 0/20/2

-+ 
و درصـد   g.mL11بـا چگـالي    2B(OH)ي از باز قـوي  محلول ليتر 2ليتر از اسيد باال را با همان غلظت اوليه وارد  ميلي 500اگر 

2/جرمي   كند؟ (اعداد فرضي هستند.) قدر تغيير مي محلول بازي چه pHكنيم، از لحظة شروع تا اتمام فرايند خنثي شدن،  7
(log / , log / ),(B(OH) g.mol ) 1

22 0 3 3 0 5 180   
1 (/0 1  2 (/0 2  3 (/0 3  4 (/0 4 

 توان گفت . . . . با توجه به نمودار مقابل مي -186
 اين نمودار مربوط به اسيدي ضعيف است كه به طور كامل يونيده شده است.  )1
 دهد.  ) نمودار يونش هيدروكلريك اسيد را در آب نشان مي2
 ضعيف است.  ،همانند سولفوريك اسيد HA) رسانايي الكتريكي محلول الكتروليت 3
هـاي موجـود در محلـول     غلظت همة گونه ،پس از برقراري تعادل ) در شرايط معين4

 اين اسيد، ثابت است. 

 

�وهنش از پ�ش



سب

تهن
ظ

غل

HA

�وهنش از پس

HA H A
−+
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 كدام گزينه، صحيح است؟  -187
 شود.  آن بيست برابر مي(غلظت يون هيدرونيوم) كاهش يابد، ميزان اسيدي بودن  5/4به  5/6اك از يك نمونه خ pHاگر )1
 هاي آبي محتوي يون هيدرونيوم و هيدروكسيد هستند.   ) آب و همة محلول2
 د كمتر است. اسي استيك pHاسيد، اسيد و استيك ) در دما و غلظت يكسان از دو محلول هيدروكلريك3
pH) رسانايي الكتريكي آب خالص بيشتر از رسانايي محلول اسيد با4   است.  6

025ليتر آب خالص با دماي  ميلي 400چند گرم سديم هيدروكسيد خالص را در  -188 C حل كنيم تاpH واحد افزايش  3/3 به اندازة
123يابد؟  16 1(Na ,O ,H :g.mol )   (.از تغيير حجم بر اثر افزودن سديم هيدروكسيد صرف نظر شود) 5 0 7(log / )  

1(/  43 2 10   2( 38 10   
3( 48 10   4(/  33 2 10  

2در واكــنش  -189 3 2 32 2Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)    فلــزAl 3، ................. و يــونFe   اســت. زيــرا .....................
 كاهش ................... –است و اين واكنش از نوع اكسايش ..................... الكترون گرفته و ....................... الكترون از دست داده 

Fe -اكسنده  –) كاهنده 1 3 - Al - .است 
Fe -كاهنده  –) اكسنده 2 3 - Al -   .نيست 
Al - Fe -اكسنده  –) كاهنده 3 3 -   .نيست 
Al - Fe -كاهنده  –) اكسنده 4 3 -  .است 

 تر است؟ هاي زير بيش يك از تركيب دار در كدام يش اتم ستارهعدد اكسا -190

1 (
OH

O NH

O

OH OH

* 2 (
NH

O

NH NH O

O

* NH 

3 (N

N *
  4 (

OH OH

OO
CH H

CH2OH

*

 

 اي زير پس از موازنه، چند مورد از مطالب زير درست هستند؟ه با توجه به واكنش -191
  4 3 21)Cr Sn Cr Sn      

  2 2 42)Sn Cu Sn Cu       
 است.   2، سه برابر ضريب استوكيومتري گونه كاهنده در واكنش 1الف) ضريب استوكيومتري گونه اكسنده در واكنش 
 برابر است.   2و  1هاي  ب) ضريب استوكيومتري گونه كاهنده در واكنش

 ، سه برابر ضريب گونه اكسنده در همان واكنش است.  2ها در واكنش  ج) مجموع ضرايب استوكيومتري گونه
 تر است. بيش 2، از قدرت كاهندگي گونه كاهنده در واكنش 1د) قدرت كاهندگي گونه كاهنده در واكنش 

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

2CH
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 ...» ، فلز ... باشد، Xاگر «؟ كند نميچند مورد از مطالب زير، جملة مقابل را به درستي كامل  -192

2 0 76E (Zn / Zn) / V)   ،2 0 44E (A / A) / V  ،2 1 18(E (B / B) / V    
Zn هاي يون A) الف 2  به سمت الكترودX كنند. حركت مي 
 است. 1ها در مدار بيروني در مسير  جهت حركت الكترون Bب) 
 يابد. جرم تيغه كاتدي روي كاهش مي ،پس از انجام واكنش Aج) 
0نيروي الكتروموتوري اين سلول  Bد)   ولت است. /42

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 ترتيب كدام است؟ به B نادرستو  Aشكل زير مربوط به چه نوع آهني است و در آن جايگزين درست  -193

Sn - Sn - ) حلبي1 (aq) e Sn(s)2 2    

Sn - O -) حلبي 2 (g) H O(l) e OH (aq)2 22 4 4    

Zn - Fe -) آهن گالوانيزه 3 (aq) e Fe(s)2 2   

Zn - O -) آهن گالوانيزه 4 (g) H O(l) e OH (aq)2 22 4 4    
 

اكسيژن را نشان  –با توجه به شكل داده شده كه سلول سوختي هيدروژن  -194
 دهد، كدام گزينه درست است؟ مي

 
 

 شود. ) بخار آب از بخش كاتدي آن خارج مي1
 دهندة كاتد با كاتاليزگر اين سلول است. نشان 6) قسمت 2
 دهد. آند اين سلول را نشان مي 3) قسمت 3
 ) واكنش آندي در آن اكسايش گاز هيدروژن و واكنش كاتدي در آن كاهش آب است.4

 

شود. اگر بـراي آبكـاري    سولفات به عنوان الكتروليت استفاده مي (III)، از محلول كرومبا كروم فلزيهاي  قطعهبه منظور آبكاري  -195
هر قطعه  39 قطعـه، چنـد گـرم از جـرم آنـد كاسـته شـده اسـت؟          2000ون مبادلـه شـود، پـس از آبكـاري     مول الكتـر  10

(Cr : g .mol ) 152   
1( 413 2 (312 3 (573 4 (1176  

  كدام گزينه درست است؟ -196
  اي دارد. هاي كربن است كه ساختاري اليه ) الماس يكي از دگرشكل1
  آسا دانست. ولكول غولتوان يك م را مي اكسيد دي كربن) هر بلور 2
 تر از چگالي گرافيت است. چگالي الماس بيش) 3
 يت رساناي جريان الكتريسيته است.رافن برخالف گرافگ) 4
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 م محاسباتمحل انجا

 است؟  نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه -197
 تر است.  بيش Cl2از انرژي پيوند در مولكول  H2انرژي پيوند در مولكول  )1
 بستگي دارد. آن  عدم يكنواختي تراكم بار الكتريكي در نقشة پتانسيل الكتروستاتيكيبه دو اتمي  مولكول) ميزان قطبي بودن يك 2
 تواند ساختار خطي داشته باشد.  اتم باشد، آن مولكول نمي 3هاي تشكيل دهندة مولكولي بيش از  اتمتعداد ) هرگاه 3
CHهاي ناپيوندي به پيوندي در مولكول  فت الكترون) نسبت شمار ج4 O2  است.  5/0برابر 

   است؟ نادرست گزينهكدام  -198
 هاي يوني به صورت يك الگوي تكراري است.  ها در تركيب ) آرايش يون1
 يابد.  يهاي فلزات قليايي، با افزايش شعاع كاتيون، انرژي شبكة بلور كاهش م در شبكه هاليد )2
 ها است.  ها در شبكة بلور آن ها و كاتيون ) علت خنثي بودن تركيبات يوني، برابر بودن شمار آنيون3
 است. KBrتر از  بيش NaClي ذوب ، دماKBrنسبت به  NaCl) به دليل بيشتر بودن انرژي شبكه بلور 4

هاي يوني حاصل از فلزهـاي ليتـيم، سـديم،     اند (تركيب هاي قليايي با هم مقايسه شده در نمودار مقابل، انرژي شبكة هاليدهاي فلز -199
ي مربوط بـه  ، انرژي شبكة هاليدهااز راست به چپ اي هاي فلوئور، كلر، برم و يد) و هر سري چهار نقطه پتاسيم و روبيديم با هالوژن
 ؟  است نادرستگيري  دهد. با توجه به آن كدام نتيجه يك فلز قليايي را نشان مي

 تر از ليتيم برميد است.   هاي آنيون و كاتيون مجاور در پتاسيم كلريد كم ) فاصلة هسته1

 است.   Clو  Liهاي  جموع شعاع يونتر از م كم Fو  Naهاي  ) مجموع شعاع يون2
 است.   RbFتر از انرژي شبكة  بيش LiBr) انرژي شبكة 3
 ديد است. ترين نقطه مربوط به روبيديم ي ) باالترين نقطه مربوط به ليتيم فلوئوريد و پايين4

به ترتيب از راست به چپ با افزودن گرد آهن  . با توجه به اطالعات داده شده بهيمدر اختيار دار (V)محلول حاوي نمك واناديم  دو -200
 آيند؟ هايي درمي ترتيب از راست به چپ به چه رنگ هاي اول و دوم به محلول اول و گرد مس به محلول دوم، محلول

2 23 1 00 0 34E (VO / VO ) / V;E (Cu / Cu) / V       
 2 3 3 20 33 0 26E (VO / V ) / V;E (V / V ) / V        

 2 20 44 1 2E (Fe / Fe) / V;E (V / V) / V        
 سبز – بنفش )2   بنفش – بنفش) 1
 بنفش – آبي) 4   آبي – بنفش) 3


