
  

  دفترچة سؤالدفترچة سؤال
  

  ))(نظام جديد(نظام جديد  رياضيرياضي  عمومي دوازدهمعمومي دوازدهم
  

  13913999ماه ماه خرداد خرداد   2323
  
  

  نام درس
ي ترازيدر هر ردهطور ميانگينبهآموزانمعموالً دانش

  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد دهند.سؤال پاسخ مي10به چند سؤال از هر

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000
   2 4 5 7   فارسي

   2 4 5 7 ، زبان قرآنعربي
   4 6 7 8  دين و زندگي
   2 4 5 7 زبان انگليسي

 

 

 

 وقت پيشنهادي  سؤالصفحةشمارة سؤالشمارة تعداد سؤال نام درس
  11 2-4 1-15 15 1فارسي 

  11 5-6 16-1530 1دين و زندگي
  11  15-16 61-1575 2فارسي 

  11  17-18 76-1590 2دين و زندگي
  16  27-29 121-140 20 3فارسي 

  15  30-32 141-160 20 3دين و زندگي
  

  

 لهام محمـدي، ابخش زماني،  سعيد گنج كاظم كاظمي،محسن فدايي، مقدم، مريم شميراني، ، ابراهيم رضاييداود تالشي،ستودهحنيف افخميمحسن اصغري،  فارسي 
 ، حسن وسكريلدين، مرتضي منشارياافشين محي

، كبيـر  مرتضي محسـني ، خاني محمدرضا فرهنگيان، علي فضلي، بقا محمد رضايي، محسن بياتي،پوراسديان امين،ابتسام محبوبه،آقاصالح محمد  دين و زندگي 
 يسيداحسان هندفيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي،

  

  

 گروه مستندسازي رتبه برتر گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  محمدحسين اسالمي  مرتضي منشاريمحسن اصغري، الهام محمدي الهام محمدي  فارسي

پور،  امين اسديان  محمد آقاصالح  دين و زندگي
  سيداحسان هندي

  سكينه  بقا، صالح احصائي، محمد رضايي
  محدثه پرهيزكار  بهراد احمدپور  محمدابراهيم مازني ،گلشني

  معصومه شاعري دبورا حاتانيان دبورا حاتانيان  معارف اقليت
  

  

 الهام محمدي مدير گروه

  معصومه شاعري مسئول دفترچه
 فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير: مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك آراصفحه
  آباديعليرضا سعد نظارت چاپ

  

  روه آزمونگ
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  طراحان  

 و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف

forum.konkur.in



 

 

  
  »99 خرداد 23« آزمون

  (نظام جديد) رياضي دوازدهماختصاصي 
  دقيقه  33گويي:  مدت پاسخ

  سؤال  30 تعداد كل سؤاالت:
  

شمارة صفحة  شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس
  سؤال

 گويي زمان پاسخ
  (دقيقه)

 18  8 – 3110–45 15   1فيزيك 
 15 11 – 13 46–60 15  1شيمي 

   --- 1–60 30  جمع كل

  
  

  پديدآورندگان

صي
صا

اخت
  

  (به ترتيب حروف الفبا) نام طراحان  نام درس

 پيمان محمدعلي راست -سعيد طاهري بروجني  -سعيد شرق –ناصر خوارزمي-زهره آقامحمدي–فردخسرو ارغواني   1 فيزيك
  شادمان ويسي  –حسين مخدومي   –عليرضا گونه  -محسن قندچلر -علي قائمي  -معصومه عليزاده 

  1 شيمي
-مـيالد شـيخ   –پرويـزي  شـهرام شـاه  -حسين سليمي  –حميد ذبحي –موسي خياط عليمحدي-فرشته پورشعبان
محمـد   -مرتضي كاليـي   -مسعود علوي امامي  -محمد عظيميان زواره   -زواره  رسول عابديني -االسالمي خياوي 

 وزيري
  
  علمي روهگ

  1شيمي   1فيزيك   نام درس

  نژادايمان حسين  سيدعلي ميرنوري  گزينشگر

  امير محمودي انزابي گروه ويراستاري
 پور سهند راحمي

  مرتضي خوش كيش
  محمدرسول يزديان

  آباديمصطفي رستم سيدعلي ميرنوري ويرايش استاد
 نژادايمان حسين بابك اسالمي مسئول درس

 
 
 
 
  

  توليد و فني گروه
  

محمد اكبري  گروه مدير
 عادل حسيني  ئول دفترچهمس

 مسئول دفترچه: آتنه اسفندياري نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي
 ندا اشرفي–جوحسن خرم  آرا و صفحه نگار حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
  

  
  

  زمونآگروه 
  »وقف عام«چي  بنياد علمي آموزشي قلم

 021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
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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 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ 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  1كل مباحث كتاب درسي / درس   :1و زندگي دين

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،دين و زندگي درس  هاي 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؟ 
  اليتش ـ وجود شعور و آگاهيحيات روح و ادامة فع) 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 » د و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشنداز خو«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 سانترين ان 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 كهگاه  آن - 29

  داند؟  ها به آن را چه مي كند و هدف شوم شيطان از آاليش انسان معرفي مي
  ن از ياد خدارستگاري ـ بازداشت) 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؟ 
  و كفاره به عهده دارد ـ كسي كه به قصد ستم به مظلوم سفر كرده باشد.  قضاي روزه) 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
  دهد ـ كسي كه كمتر از چهار فرسخ شرعي از وطن دور شود. قضاي روزه و يك مد طعام بايد ب) 4
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R، شعاع داخلي Rاي فلزي به شعاع خارجي  استوانه كردن با ذوب - 31
r  hو ارتفـاع   2 R  Rاي تـوپر بـه شـعاع     ، كـره 6

 (دماي استوانه و كره يكسان است.) ؟است Rچند برابر  Rسازيم.  مي

1( 
3 9
2   2 (3

2   3 (
33 16
4   4 (2

3   

 زيـر  هـاي  يـك از گزينـه   مطابق كـدام  ،متر برحسب سانتيه در شكل زير نشان داده شد طول جسم گيري اندازه نتيجة گزارش -32
 ؟باشد تواند مي

1( / /1 50 0 02     2 (/ /1 50 0 01   
3 (/ /1 5 0 1     4 (/ /1 5 0 2   

mاولية  را با تندي kg4جسمي به جرم  - 33

s
كه جسـم   هنگامياز لحظة پرتاب تا كنيم. اگر  در راستاي قائم رو به باال پرتاب مي 20

باشد، تندي نهايي جسم نسبت بـه   J600برابر بااندازة كار انجام شده توسط نيروي مقاومت هوا  ،گردد باز مي اش به مكان اوليه
 ؟كند لية آن چند درصد تغيير ميتندي او

1( 10 -  2 (25 -  3 (50 -  4 (90 -  
 نشـان داده شـده در  حالت افقـي   در يك لحظه ازمتر وصل شده است و  سانتي 80با طول  ميلة سبكيبه  mاي به جرم  گلوله -34

mاي كه تندي گلوله براي اولين بار به  شود. در لحظه رها مي ،شكل

s
2 چـه مسـافتي را    از لحظـة رهاشـدن   گلوله ،رسد مي 2

( ؟برحسب متر طي كرده است  3 ،N
g

kg
10 نظر شود.) و از اتالف انرژي صرف  

1( 40  2 (80  3 (4/0  4 (8/0  

gليتر آب به چگالي  40ر هر ثانيه د ،kW20پمپ آبي با توان ورودي  - 35

cm31  را از ته چاهي به عمقm40    تا سطح زمـين بـاال

mكشد و با تندي  مي

s
m؟كند. بازدة اين پمپ چند درصد است پمپاژ ميروي سطح زمين  10

g
s

 
 

 210   

1( 75  2 (80  3 (85  4 (90  
 ؟نشده استهاي زير، علت كدام پديده به درستي ذكر   در عبارت -36

  »كشش سطحي«سطح آب:  رويشناور ماندن سوزن فوالدي  )1
  »دگرچسبي«چسبيدن كارت بانكي به سطح آب: ) 2
  »اصل برنولي« باال رفتن هواپيما در اثر حركت سريع روي باند:) 3
  »ترشوندگي«ب در حين پايين آمدن از شير آب: آباريكة  كاهش سطح مقطع) 4

قيقهد 18وقت پيشنهادي:   كل كتاب: 1فيزيك 

Om
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باالتر از ته لوله قرار گيـرد. سـپس در    cm20سطح آب مطابق شكل زير، ريزيم تا  آب مي ، مقدار معينيشكل Uدر يك لولة  -37

gروغن به چگالي  ، مقداريشاخة سمت راست
/

cm30 ريزيم تا پس از ايجاد تعادل، سطح آب در شـاخة سـمت چـپ تـا      مي 8

سطح فصل مشترك روغن و هوا در شاخة سمت راست در ارتفاع چنـد   ،باال رود. در اين حالت از ته لوله متري سانتي 25ارتفاع 

g( ؟متري از ته لوله قرار دارد سانتي

cm
  31JA  دو طرف يكسان است.)و سطح مقطع لوله در 

1( 5/27    2 (5/12  

3 (5/32    4 (25/21  

gاگر  .ايم شكلي، سه مايع مخلوط نشدني ريخته Uدرون لولة  - 38

cm
 1 gو  31

cm
 2 چند گـرم   3باشد، چگالي مايع  32

 ر مكعب است؟مت بر سانتي

1( 2  

2 (3  

3 (4  

4 (8  

gبدون آنكه تغيير فازي ايجاد شـود، چگـالي آن از   در نتيجه  دهيم، افزايش مي C02000دماي يك جسم جامد را  -39

cm38   بـه

g
/

cm35 جسم جامد چند  طولي اينيابد. ضريب انبساط  كاهش مي 6
K

 ؟باشد مي 1

1(  55 10   2 (/  41 5 10   3 (510   4 ( 45 10   

 C020از گرمـا بـدهيم، دمـاي آن     از آببـه جـرم معينـي    ثانيـه   tبـه مـدت  بـا تـوان ثابـت     گرمكن الكتريكييك  ااگر ب -40

tرسد. اگر با همان دستگاه به مدت ميC060به

گرما دهيم چـه   ،سلسيوس هم جرم با آب ةيخ صفر درجمقدار معيني به ثانيه 3

FLماند؟ ( باقي مي نشدهكسري از جرم يخ ذوب  c 80gÄ JA نظر شود.) و از اتالف انرژي صرف  

1(1
4    2(3

4  

3(1
6    4(5

6   
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Jت گرمايي ويژة يو ظرف g500قطعه فلزي به جرم  - 41

kg C
420   با دمايC130 كه در آن  به آرامي درون ظرفيg500  مخلوط

بـه   ثابت شده و شود. بعد از مدت زماني، دماي كل مجموعه سلسيوس قرار دارد، انداخته مي ةآب و يخ صفر درجدر حال تعادل 

C5 ؟ي كه فلز از دست داده است، صـرف ذوب كـردن يـخ شـده اسـت     يسد. چه كسري از گرمار مي )F
J

L
kg

 336000 ،

J
c

kg. C
 4200JA   تالف انرژي نداريم.)او 

1( 5
13   2 (3

5   3 (3
4   4 (1

2   

 با سطح مقطع يكسان به هم متصل هستند. در صورتي كه رسـانندگي  هاي آهن و نقره جنس هم طول از ةدر شكل زير، دو ميل -42

 ؟پس از ايجاد تعادل، دماي محل اتصال دو ميله چند درجة سلسيوس است ،آهن باشد گرمايي برابر رسانندگي 5نقره  گرمايي

1( 30    2 (40  

3 (70    4 (50  

است. دماي گاز در اين فراينـد   J3300با اتمي برابر  كار انجام شده توسط يك مول گاز كامل تكاندازة دررو،  در يك انبساط بي -43

J( ؟يابد چند درجة سلسيوس كاهش مي
R

mol.K
 VCو  8 R

3
2( 

1( 275  2 (5/137  3 (5/112  4 (150  

 bc. اگـر فراينـد   نشان داده شـده اسـت   اتمي گاز كامل تك مقدار معيني انجام شده بر روي فرايندهاي آرماني زير، در شكل - 44

V(C؟چند ژول است abcتغيير انرژي دروني دستگاه در فرايند  ،دما باشد هم R)
3
2 

1( 400    2 (600  

3 (900    4 (1200  

/اگر توان اين كولر  .دهد گرما به محيط بيرون مي kJ160يك كولر گازي در هر دقيقه  -45 kW0 كدام  آنباشد، ضريب عملكرد  4

 ؟است

1( 4    2 (12
5   

3 (14
5     4 (17

3   
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ايزوتوپ سبك وجود داشته و جـرم اتمـي    3 ،ايزوتوپ سنگين 47داراي دو ايزوتوپ است. اگر در طبيعت به ازاي  Li3عنصر  - 46

/ميانگين آن برابر  amu6 هاي ايزوتوپ سبك برابر  (تعداد پروتون است؟ amuباشد، جرم اتمي ايزوتوپ سنگين آن چند  94

  فرض كنيد.) amu1هاي آن است و جرم هر پروتون و نوترون را برابر  تعداد نوترون

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

/ن برابر برابر جرم الكترون و جرم الكترو 1850برابر جرم الكترون و جرم نوترون  1840اگر جرم پروتون  -47 amu0 باشـد،   00054

) 12 –تقريبي يك اتم كربن جرم  C)12
)؟ چند گرم خواهد بود 6 amu / g)  241 1 66 10  

1( /  249 93 10     2 (/  241 985 10  

3 (/  231 985 10    4 (/  239 93 10  

 گرم گاز كلر برابر است؟   2/14هاي  هاي موجود در چند گرم متان با تعداد مولكول تعداد اتم -48

  (Cl / , C , H : g.mol )   135 5 12 1  

1 (16/0  2 (32/0  3 (64/0  4 (38/0  

Xدر يون  -49 200 lد الكترون با است. در اين اتم، چن 42ها  ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون 2 0 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 هر چه طول موج يك پرتو الكترومغناطيس كوتاه) 3

 تر از پرتوي سبز است. ) در طيف نشري خطي اتم هيدروژن ميزان انحراف پرتوي آبي هنگام عبور از منشور بيش4

قيقهد 15وقت پيشنهادي:   كل كتاب: 1 شيمي
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nاي كوانتومي ه الكترون با عدد 5داراي  X80اگر اتم  -51  lو  4 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. در اليه سوم اين اتم از الكترون پر شده هاي موجود 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  بهp63 شود. تفاوت عدد اتمي اين عنصر با چهارمين گاز نجيب در جـدول تنـاوبي برابـر .....     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 الكترونـي آنيـون هـر 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  

NOو  NOClهاي پيوندي  ترتيب شمار الكترون هب bو  aاگر  -54 Cl2  وc  وd هـاي   ترتيـب برابـر شـمار جفـت الكتـرون      به

 باشد، كدام گزينه درست است؟   SO3و  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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گرم آب است، سرد كنيم تا يـك محلـول    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 درصد جرمي 9/0محلول استريل سديم كلريد از كيلوگرم  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  گلوكز را برحسب ميليگيري قند خون، غلظت  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 به محيط وارد مـي ppm96يك نمونه سوخت، داراي  - 58

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

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؟   نادرستكدام مقايسه دربارة نقطة جوش  -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   

ـ رموال ،تهيه شـود  C045ات در دماي نيتر گرم محلول سيرشدة پتاسيم 510با توجه به نمودار زير، هرگاه  -60 محلـول حاصـل    ةيت

(چگـالي محلـول در   شـود؟   نشين مي شونده ته تقريب چند مول حل به C040تقريباً چقدر است و با سرد شدن محلول تا دماي

/برابر با  C45دماي  g.mL11 K)است.)  7 ,O ,N :g.mol )   139 16 14 

  
1( 31/2  ،1/0  

2 (31/2  ،3/0  

3 (93/6  ،3/0  

4 (93/6  ،1/0   
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  دفترچة سؤالدفترچة سؤال
  

  (نظام جديد)(نظام جديد)  رياضيرياضي  عمومي دوازدهمعمومي دوازدهم
  

  13913999ماه ماه خرداد خرداد   2323
  
  

  نام درس
ي ترازيدر هر ردهطور ميانگينبهآموزانمعموالً دانش

  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد دهند.سؤال پاسخ مي10به چند سؤال از هر

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000
   2 4 5 7   فارسي

   2 4 5 7 ، زبان قرآنعربي
   4 6 7 8  دين و زندگي
   2 4 5 7 زبان انگليسي

 

 

 

 وقت پيشنهادي  سؤالصفحةشمارة سؤالشمارة تعداد سؤال نام درس
  11 2-4 1-15 15 1فارسي 

  11 5-6 16-1530 1دين و زندگي
  11  15-16 61-1575 2فارسي 

  11  17-18 76-1590 2دين و زندگي
  16  27-29 121-140 20 3فارسي 

  15  30-32 141-160 20 3دين و زندگي
  

  

 لهام محمـدي، ابخش زماني،  سعيد گنج كاظم كاظمي،محسن فدايي، مقدم، مريم شميراني، ، ابراهيم رضاييداود تالشي،ستودهحنيف افخميمحسن اصغري،  فارسي 
 ، حسن وسكريلدين، مرتضي منشارياافشين محي

، كبيـر  مرتضي محسـني ، خاني محمدرضا فرهنگيان، علي فضلي، بقا محمد رضايي، محسن بياتي،پوراسديان امين،ابتسام محبوبه،آقاصالح محمد  دين و زندگي 
 يسيداحسان هندفيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي،

  

  

 گروه مستندسازي رتبه برتر گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  محمدحسين اسالمي  مرتضي منشاريمحسن اصغري، الهام محمدي الهام محمدي  فارسي

پور،  امين اسديان  محمد آقاصالح  دين و زندگي
  سيداحسان هندي

  سكينه  بقا، صالح احصائي، محمد رضايي
  محدثه پرهيزكار  بهراد احمدپور  محمدابراهيم مازني ،گلشني

  معصومه شاعري دبورا حاتانيان دبورا حاتانيان  معارف اقليت
  

  

 الهام محمدي مدير گروه

  معصومه شاعري مسئول دفترچه
 فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير: مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك آراصفحه
  آباديعليرضا سعد نظارت چاپ

  

  روه آزمونگ
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  طراحان  

 و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف
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  »99 خرداد 23« آزمون
  

  (نظام جديد) رياضي اختصاصي دوازدهم
  دقيقه  33گويي:  مدت پاسخ

  سؤال 30 تعداد سؤاالت:
  

شمارة صفحة   شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس
  سؤال

 گويي زمان پاسخ
  (دقيقه)

 18  12-10 105-91 15 2فيزيك 
 15  15-13 120-106 15 2شيمي 

 33  --- 120-91 30 جمع كل

 

 

  پديدآورندگان

صي
صا

اخت
  

  (به ترتيب حروف الفبا) نام طراحان  نام درس

محسـن   -مصيب قنبـري   - پيمانمحمدعلي راست –نسب عبدالرضا اميني-زهره آقامحمدي-فردخسرو ارغواني  2 فيزيك
  شادمان ويسي –مي وحسين مخد -احسان محمدي  -غالمرضا محبي-عليرضا گونه-قندچلر

  2 ميشي
الـه عليـزاده   روح –مسعود علوي امـامي   -آروين شجاعي -حسن ذاكري–عبدالحميد اميني–سيدسحاب اعرابي

 -زاده علـي نـوري   –اميرحسـين معروفـي    -سـيدطاها مصـطفوي    –بابـك محـب     -مرتضي كاليي  -امير قاسمي 
 محمدرضا يوسفي

  
  
  علمي روهگ

  2شيمي   2فيزيك   نام درس

  نژادايمان حسين  سيدعلي ميرنوري  گزينشگر

  اميرمحمودي انزابي  گروه ويراستاري
  پور سهند راحمي

  مرتضي خوش كيش
  محمدرسول يزديان

  آباديمصطفي رستم سيدعلي ميرنوري ويرايش استاد
  نژادايمان حسين بابك اسالمي مسئول درس

  
 
 

  توليد و فني گروه
  

محمد اكبري  گروه مدير
 ل حسينيعاد  ئول دفترچهمس

   مسئول دفترچه: آتنه اسفندياري نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي
 ندا اشرفي–جوحسن خرم آرا و صفحه نگار حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
  

  
 
 

  زمونآگروه 
  »وقف عام«چي  بنياد علمي آموزشي قلم

 021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
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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 
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  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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qداراي بارهاي الكتريكي  مشابهدو كرة فلزي  - 91 / C 1 7 qو  5 / C 2 22 بر هـم وارد   F الكتريكي نيروي rدر فاصلة  5

پـس از   طوريكه فقط بين دو كره مبادلة بار صـورت گيـرد و   به ،به يكديگر تماس دهيمكنند. اگر اين دو كره را در يك لحظه  مي

 ؟كند چگونه تغيير مي بين دو كره ةنيروي دافعبزرگي قبلي برگردانيم،  ةمجدداً به همان فاصل برقراري تعادل،

100) 3  يابد. مي % كاهش25) 2  يابد. مي % افزايش25 )1
100 )4  يابد. مي افزايش 3%

  يابد. مي كاهش % 3

، بـار الكتريكـي   q3اند. اگر به جاي بار الكتريكي  اي در چهار رأس مربعي ثابت شده مطابق شكل زير، چهار بار الكتريكي نقطه -92

q q   ؟شود چند برابر مي q1الكتريكي وارد بر بار  قرار دهيم، برايند نيروهاي 3

1( 1
3     2 (3  

3 (1    4 (1
2   

Eبرابر  Aدر نقطة  q2و  q1اي  نقطه الكتريكي در شكل زير، ميدان الكتريكي خالص حاصل از دو بار -93


بـار  انـدازة  است. اگـر   

q2 ،20 كي خالص در نقطة يدرصد كاهش يابد، ميدان الكترA، برابر با / E1 2


 ؟چند ميكروكولن است q2خواهد شد. بار  

1( 5/2    2 (5/2 -   

3( 10     4 (10 -  

 در بين صفحات آن قرار دارد. اگر پـس از شـارژ شـدن    10الكتريكي با ثابت  و دي است متر ميلي 4 تختيفاصلة صفحات خازن  -94

متر كاهش دهيم،  ميلي 2ج و فاصلة بين صفحات را را خار الكتريك آن دي است،خازن همچنان به مولد متصل  كه كامل و در حالي

 ؟كند چگونه تغيير مي درصد و چند انرژي ذخيره شده در خازن

  يابد. درصد افزايش مي 80) 2    يابد. درصد افزايش مي 20 )1

  يابد. درصد كاهش مي 80) 4    يابد. درصد كاهش مي 20) 3

ترتيب از راسـت بـه    به ،گذرد مي A2و   A1آل  هاي ايده را وصل كنيم، جرياني كه از آمپرسنج kدر مدار شكل زير، اگر كليد  -95

 ؟كند چپ چگونه تغيير مي

  كاهش –افزايش ) 2    افزايش –كاهش  )1

  ثابت –افزايش ) 4    افزايش –ثابت ) 3

قيقهد 18وقت پيشنهادي:   كل كتاب:  2فيزيك 
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 ؟كند افزايش دهيم، توان خروجي مولد چگونه تغيير مي 6تا   2دار مقاومت متغير را از در مدار شكل زير، اگر مق -96

   سپس افزايش و كاهشابتدا ) 2    سپس كاهش و افزايشابتدا  )1

  كاهش) 4    افزايش) 3

آل چند ولت را  سنج ايده باشد، ولت W20ها  ل براي هر يك از مقاومتدر مدار شكل زير، اگر بيشترين توان مصرفي قابل تحم -97

 ترين توان مصرفي است.) هاي مدار داراي بيش (يكي از مقاومت ؟دهد نشان مي

1( 6    2 (10   

3 (4    4 (7  

 ؟چند وات است Rباشد، توان مصرفي مقاومت  V10دهد،  آل نشان مي سنج ايده در مدار شكل زير، اگر عددي كه ولت -98

1( 12    2 (10  

3 (8    4 (6  

 ؟هاي زير صحيح است يك از عبارت كدام -99

  رساناها منفي است. يمن ةضريب دمايي مقاومت ويژ )1

   يابد. حامالن بار در رساناها كاهش ميبا افزايش دما، تعداد ) 2

  ديودها، رساناهاي اهمي هستند.) 3

  شود. ، مقاومت آن دو برابر مياگر طول سيمي را بدون تغيير جرم آن و با عبور از ابزاري خاص دو برابر كنيم) 4

/اي به جرم  ذره -100 g0 mو تندي  05

s
Cه اگر بار الكتريكي ذر .به سمت شرق در حال حركت است 25 40  كـه   باشد، بـراي آن

برحسـب گـاوس و جهـت آن كـدام      يكنواخـت پيرامـون ذره   ميدان مغناطيسـي حداقل اندازة جهت حركت ذره تغيير نكند، 

m؟است
g

s

 
 

 210   

1(  35 ) 2   ، پايين10 35   جنوب، 5/0) 4   ، پايين5/0) 3   ، جنوب10

گاوس باشـد،   4باشد. اگر اندازة ميدان مغناطيسي در مركز پيچه  آمپر مي 2متر، حامل جريان  سانتي 5پيچة مسطحي به شعاع  - 101

T.m( ؟متر است طول سيمي كه پيچه از آن ساخته شده است، چند سانتي

A
   7

0 4 10( 

1( 50    2 (1000  

3 (500    4 (100  
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بـا   روي صـفحه و  اي قرار دارند. اگر حلقـه  اي ، روي صفحهجهت هاي يكسان و هم با جريان بلند و موازي در شكل زير، دو سيم - 102

 ؟چگونه خواهد بود آنجريان القايي در جهت ) حركت كند، 2) به سمت سيم (1سيم ( يسرعت ثابت از نزديك

  صورت ساعتگرد همواره به )1

  ساعتگردابتدا ساعتگرد و سپس پاد) 2

  صورت پادساعتگرد همواره به) 3

  ابتدا پادساعتگرد و سپس ساعتگرد) 4

هاي يك آهنرباي الكتريكي كـه ميـدان مغناطيسـي     است، بين قطب cm212آن  ةدور كه مساحت هر حلق 100اي شامل  پيچه -103

اگر بزرگي ميـدان مغناطيسـي در بـازة     .سطح پيچه عمودندخطوط ميدان بر  كه قرار گرفته اي ، به گونهكند يكنواخت توليد مي

/زماني  ms0  ؟اندازة نيروي محركة القايي متوسط ايجاد شده در پيچه چند ولت است ،افزايش يابد dT4به  dT2از  6

1( 20    2 (40  

3 (2    4 (4  

آمپـر   5شـدت جريـان    اسـت،  حلقه 2000شامل  كه متر مربع سانتي 40متر و سطح مقطع  سانتي 4/31طول  وله بهاز يك سيمل - 104

T.m ؟گذرد. انرژي ذخيره شده در اين القاگر آرماني چند ژول است مي
, /

A
      

 
7

0 4 10 3 14  

1( 8/0    2 (800  

3 (4/0    4 (400  

  پيچـه  هـر  نشانگر تعداد دورهاي Nكه داراي ولتاژ خروجي برابر هستند. اگر  اند هاي زير، دو مبدل، نشان داده شده در شكل -105

Nباشد، نسبت 

N
1
1

 ؟كدام است 

1( 9
10   

2 (10
9   

3 (5
24   

4 (24
5   

(1) (2)

v

I I
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 . ......... هاي الية ظرفيت در هر دوره از چپ به راست  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 مهاي ات يابد؛ زيرا با افزايش تعداد الكترون كاهش مي) 2
  باشد.  هاي هسته در يك دوره مي يابد كه علّت آن، افزايش جرم پروتون كاهش مي) 3
  باشد.  مي ي الكترونيها يابد كه دليل آن، افزايش بار مثبت هسته و ثابت ماندن تعداد اليه افزايش مي) 4

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

    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  ، شديدتر و سريعEعنصر ) 4

/يك نمونه مخلوط، شامل آلومينيم و روي به جرم  -108 g197  HClدر اختيار داريم. اگر ايـن مخلـوط در واكـنش بـا محلـول       5

/5 Al)دروژن آزاد كند، درصد جرمي آلومينيم در مخلوط اوليه تقريباً كدام است؟ مول هي 75 ,Zn : g.mol )  127 65  

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

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

H)است؟  ,C ,O : g.mol )   11 12 16  

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. چهار عضو نخست آنها در دما و فشار اتاق به ●
  .اتم كربن ديگر متصل است 3از  اتم كربني وجود دارد كه به بيشدار  شاخه هاي آلكانهمة در  ●
  شود.  دار بوتان استفاده مي متيل هگزان درست است و براي پر كردن گاز فندك از ايزومر شاخه -4نام  ●
  هاي شيميايي ندارند.  هايي هستند كه تمايل چنداني به واكنش هيدروكربن ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  گروه  1  2  16  17
 دوره

D C  B  A  2  
H G  F  E  3  

قيقهد 15وقت پيشنهادي:   كل كتاب:  2 شيمي
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باالتر رود، اين فلز كدام است؟ (ظرفيـت   C50ژول گرما به اندازة  5/117جذب  گرم از يك قطعه فلز خالص بر اثر 10دماي  اگر - 111

J.gگرمايي ويژة سرب، نقـره، نيكـل و آلـومينيم را برحسـب      . C 1 /ترتيـب برابـر بـا     بـه  1  212 9 10 ،/  223 5 10 ،

/  13 4 /و  10  19 02  درنظر بگيريد.) 10

  نقره) 4  نيكل) 3  سرب) 2  آلومينيم) 1

ــا   -112 ــان بــ ــاز پروپــ ــافي گــ ــدار كــ ــر مقــ ــابق واكــــنش   20اگــ ــيژن مطــ ــرم اكســ )گــ H kJ)  2056 

C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  3 8 2 2 25 3 بـه   C20وانـد از  ت ، گرماي آزاد شده دماي چند گرم آهن را مـي بسوزد 4

C180  برساند؟ (ظرفيت گرمايي يك مول آهن برابر باJ
/

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

1 (3500    2 (3111    3 (/62 5    4 (3818   

Cباتوجه به واكنش - 113 E A 6 5 با درصـد خلـوص    Eگرم از  200گرم بر مول باشد، از واكنش  42برابر  Eاگر جرم مولي 7

  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،  250وعدة غذايي روزانه يك فرد به طور ميانگين شامل  -114

به چند گرم متان نياز داريم؟ (آنتـالپي سـوختن    تقريب بهانرژي آزاد شده از اين مواد غذايي را از سوختن متان به دست آوريم، 

كيلـوژول   17و  38، 17كيلوژول بر مول است. ارزش سوختي هر گرم كربوهيدرات، چربي و پـروتئين بـه ترتيـب     890متان 

Cاست.)  ,H : g.mol )  112 1 ( 

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

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

 

  60 50 40 30 20 10 0  زمان (ثانيه)
 y 66/64 55/64 50/64 50/64 32/65 98/65 جرم مخلوط واكنش (گرم)

 ......... x ......... ......... 10/1 66/0 0 اكسيد (گرم) جرم كربن دي
 

1/ترتيب برابر  به yو  xمقدار عددي ) 1 64/و  48   گرم است.  78

  هاي زماني يكسان، برابر است.  مواد ديگر در بازه  با سرعت متوسط توليد يا مصرف همة 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

2CO

CaCO (s)3 HCl(aq)

(g)2(g) 

) 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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 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  

شود. اگر  گرم مي 410ثانيه جرم مخلوط موجود در ظرف tگرم پتاسيم كلرات، پس از مدت زمان  490در واكنش تجزية حرارتي  -117

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

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

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

1 (500   2 (700   3 (1200   4 (900   

 اند؟ هاي زير (بادام و ميخك) صحيح هاي آلي موجود در شكل چند مورد از مطالب زير در ارتباط با تركيب - 118

  اكسيژن وجود دارد.  –ماده آلي موجود در هر دو تركيب، پيوند دوگانه كربن  درآ) 
 هاي پيوندي و ناپيوندي الكترون ) مجموع جفت1ب) در تركيب آلي موجود در شكل (

  اطراف هر اتم كربن و اكسيژن برابر است. 
  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. ول آسپارتام مربوط است كه در آن گروهرو به مولك فرمول ساختاري روبه -119
  آميد  –استر  -آمين  –) الكلي 1

  استر  –آمين  –آميد  –) كربوكسيل 2
  استر  –الكلي  –كتون  –) اتر 3
  آمين  –كتون  –اتر  –) كربوكسيل 4

 كيب مقابل درست است؟چند مورد از موارد زير در مورد تر - 120

  شود. از آن براي توليد سرنگ استفاده مي) آ
  همة پليمرهاي ديگر فقط پيوند يگانه وجود دارد.مانند 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  

C

B

A (s)

1/2

0/6

10 15
زمان

(mol)مقدالاير

COOH

H N
2

O

NH

O

OCH
3
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  دفترچة سؤالدفترچة سؤال
  

  ))(نظام جديد(نظام جديد  رياضيرياضي  عمومي دوازدهمعمومي دوازدهم
  

  13913999ماه ماه خرداد خرداد   2323
  
  

  نام درس
ي ترازيدر هر ردهطور ميانگينبهآموزانمعموالً دانش

  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد دهند.سؤال پاسخ مي10به چند سؤال از هر

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000
   2 4 5 7   فارسي

   2 4 5 7 ، زبان قرآنعربي
   4 6 7 8  دين و زندگي
   2 4 5 7 زبان انگليسي

 

 

 

 وقت پيشنهادي  سؤالصفحةشمارة سؤالشمارة تعداد سؤال نام درس
  11 2-4 1-15 15 1فارسي 

  11 5-6 16-1530 1دين و زندگي
  11  15-16 61-1575 2فارسي 

  11  17-18 76-1590 2دين و زندگي
  16  27-29 121-140 20 3فارسي 

  15  30-32 141-160 20 3دين و زندگي
  

  

 لهام محمـدي، ابخش زماني،  سعيد گنج كاظم كاظمي،محسن فدايي، مقدم، مريم شميراني، ، ابراهيم رضاييداود تالشي،ستودهحنيف افخميمحسن اصغري،  فارسي 
 ، حسن وسكريلدين، مرتضي منشارياافشين محي

، كبيـر  مرتضي محسـني ، خاني محمدرضا فرهنگيان، علي فضلي، بقا محمد رضايي، محسن بياتي،پوراسديان امين،ابتسام محبوبه،آقاصالح محمد  دين و زندگي 
 يسيداحسان هندفيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي،

  

  

 گروه مستندسازي رتبه برتر گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  محمدحسين اسالمي  مرتضي منشاريمحسن اصغري، الهام محمدي الهام محمدي  فارسي

پور،  امين اسديان  محمد آقاصالح  دين و زندگي
  سيداحسان هندي

  سكينه  بقا، صالح احصائي، محمد رضايي
  محدثه پرهيزكار  بهراد احمدپور  محمدابراهيم مازني ،گلشني

  معصومه شاعري دبورا حاتانيان دبورا حاتانيان  معارف اقليت
  

  

 الهام محمدي مدير گروه

  معصومه شاعري مسئول دفترچه
 فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير: مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك آراصفحه
  آباديعليرضا سعد نظارت چاپ

  

  روه آزمونگ
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  طراحان  

 و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف
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  »99 خرداد 23« آزمون
  

  (نظام جديد) رياضي اختصاصي دوازدهم
  دقيقه  44گويي:  مدت پاسخ

  سؤال 40 تعداد سؤاالت:
  

شمارة صفحة   شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس
  سؤال

 گويي زمان پاسخ
  (دقيقه)

 24 20-18017-161 20 3فيزيك 
 20 24-21 200-181 20 3شيمي 

 44  --- 200-161 40 جمع كل

  
  

  پديدآورندگان

صي
صا

اخت
  

  (به ترتيب حروف الفبا) نام طراحان  نام درس

 -پيمانمحمدعلي راست -ميثم دشتيان  -بيتا خورشيد  -اميرمهدي جعفري–نسبعبدالرضا اميني-بابك اسالمي  3 فيزيك
  شادمان ويسي  -سيدعلي ميرنوري –ميوحسين مخد-عليرضا گونه-محسن قندچلر

  3 يشيم
مرتضـي   –نـژاد  ايمـان حسـين   -مسعود جعفـري   –اميرعلي برخورداريون -سيدسحاب اعرابي–محسن آخوندي

محمـد   –رسـول عابـديني زواره    -محمدپارسـا فراهـاني    –طـرزم  سـاجد شـيري    -مهدي روانخواه  –زاده رضايي
محمدرضا  -سيدرحيم هاشمي دهكردي  –زاده علي نوري -حسين ناصري ثاني  –ميكائيل غراوي  -عظيميان زواره 

 يوسفي
  
  
  علمي روهگ

  3شيمي   3فيزيك   نام درس

  نژادايمان حسين  سيدعلي ميرنوري  گزينشگر

  اميرمحمودي انزابي گروه ويراستاري
  پور سهند راحمي

  مرتضي خوش كيش
  محمدرسول يزديان

  آباديمصطفي رستم سيدعلي ميرنوري ويرايش استاد
  نژادايمان حسين الميبابك اس مسئول درس

  
  

  توليد و فني گروه
  

محمد اكبري  گروه مدير
 عادل حسيني  ئول دفترچهمس

   مسئول دفترچه: آتنه اسفندياري نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي
 ندا اشرفي–جوحسن خرم آرا و صفحه نگار حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
  

  
  

  زمونآگروه 
  »وقف عام«چي  آموزشي قلمبنياد علمي 

 021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
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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 ، قسيم، گرمعفاف )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
  ل حاجت افتد.و نيز شايد بود كه براي فراغ اهل و فرزندان، به جمع ما )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 اينج) 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
 ؟نه هستندخالق آثار در كدام گزي» 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
 ؟بيت زير به درستي ذكر شده است هاي 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 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 

 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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هاي زير در مـورد   كنند، مطابق شكل زير است. چند مورد از گزاره حركت مي xزمان دو متحرك كه روي محور  –نمودار مكان  -161

 ؟اين دو متحرك صحيح است

  بيشتر است.  Bمتحرك تندي از  Aالف) تندي متحرك 

tب) فاصلة دو متحرك از هم در  0،  در از هم بيشتر از فاصلة دو متحركt s    است. 9

  كنند. خالف جهت هم حركت ميدر ) دو متحرك پ

xبا برابر  B) مكان اولية متحرك ت   است. 04

x) دو متحرك در مكان ث   كنند. از كنار هم عبور مي 02

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

tزمان متحركي كه در لحظة  –نمودار سرعت  - 162 0  در مكانx m 0 اي بـر   چه لحظه قرار دارد، مطابق شكل زير است. در 72

 ؟كند مكان عبور مي أحسب ثانيه، متحرك از مبد

1( 13    2 (15  

3 (11    4  (9  

اين زمان  –كند، مطابق شكل زير است. معادلة مكان  زمان متحركي كه با شتاب ثابت روي خط راست حركت مي –نمودار مكان  - 163

 ؟كدام است SIمتحرك در 

1( x t t   21 12 202     2 (x t t   23 12 302   

3 (x t t  23 6 302     4  (x t t   23 12 102   

تـرين فاصـلة دو    . اگر بيششوند از سطح زمين از حال سكون رها مي hاز ارتفاع  s2در شرايط خأل، دو گلوله با اختالف زماني  - 164

N ؟برحسب متر كدام است hباشد،  m60گلوله از هم در حين سقوط برابر با 
g

kg

 
 

 
10  

1( 80  2 (125  3 (180  4  (245  

  124تا  1هاي  صفحه :ك اتميهاي موج، آشنايي با فيزي كنش اي، نوسان و موج، برهم حركت بر خط راست، ديناميك و حركت دايره: 3فيزيك 
قيقهد 24وقت پيشنهادي:   
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Nفنري افقي با ثابت  توسط kg4مطابق شكل زير، جسمي به جرم  -165

m
mروي سطحي افقي با شتاب ثابـت   800

/
s22 حركـت   5

كنـد،   افزايش يافته باشد، اندازة نيرويي كه جسم به سطح افقي وارد مـي  cm5اش  كند. اگر طول فنر نسبت به حالت عادي مي

N؟چند نيوتون است
g

kg

 
 

 
10 

1( 30  2 (40  3 (50  4  (70  
ترين نيـروي وارده از   كند، مطابق شكل زير است. اگر اندازة كم زمان حركت آسانسوري كه رو به باال حركت مي –نمودار سرعت  - 166

Fباشـد، نسـبت    F2وزن شـخص نيـز    نيروياندازة و  F1كف آسانسور به شخصي كه داخل آن ايستاده است، طرف 

F
1
2

كـدام   

N؟است
g

kg

 
 

 
10 

1( 1/1    2 (1  
3 (9/0    4  (8/0  

ابـر  اندازة تكانة اتومبيلي به جرم يك تن، سه برابر اندازة تكانة كاميوني به جرم پنج تن است. انرژي جنبشي كـاميون چنـد بر   - 167
 ؟انرژي جنبشي اتومبيل است

1( 9
5   2 (5

9   3 (45   4  (1
45   

kmرا حداكثر با تندي  m180پيچي به شعاع  ،اتومبيلي در يك جادة افقي -168

h
پيمايـد. ضـريب اصـطكاك     بدون لغزش مي 108

m؟هاي اتومبيل كدام است ايستايي بين جاده و چرخ
g

s

 
 

 210 

1( 2/0  2 (3/0  3 (5/0  4  (6/0  

Nبه فنري افقي با ثابت  kg1روي سطحي افقي، جسمي به جرم  - 169

m
ل است. اگر فنر را به اندازة معينـي فشـرده و سـپس    متص 9

( ؟شـود  رها كنيم، بعد از گذشت چند ثانيه از لحظة رها كردن جسم، انرژي جنبشي جسم براي دومين بار بيشينه مـي   و  3
 اك ناچيز است.)كجرم فنر و اصط

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

Nبه فنري افقي با ثابت  g800جرم جسمي به  ،روي يك سطح افقي -170
/

cm
3 متـر   سانتي 30متصل شده است. فنر را به اندازة  2

ژول است، تندي جسم چنـد   8اي كه انرژي پتانسيل كشساني ذخيره شده در فنر  سازيم. در لحظه فشرده كرده و سپس رها مي
 نظر شود.) جرم فنر صرف (از اصطكاك و ؟برابر بيشينة تندي آن است

1( 1
3   2 (2

3   3 (1
9   4  (4

9   
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از شـدت صـوتي كـه    تـر در اين صورت، شود.  برابر مي 01/0رسد،  با كم كردن صداي تلويزيون، شدت صوتي كه به گوش ما مي -171

 (اتالف انرژي نداريم.) ؟كند گونه تغيير مي، چشنويم مي

1( dB20 2    يابد. افزايش مي (dB80 يابد. افزايش مي  

3( dB20 4    يابد. كاهش مي (dB80 يابد. كاهش مي  

هاي موج در جلوي چشمه ................... و در پشت چشمه ...................  جبهه تجمعحركت است. حال يك چشمة توليد صوت در  - 172

 از حالتي است كه چشمه ساكن است.

  كمتر -بيشتر )  4  بيشتر -بيشتر ) 3  كمتر - كمتر ) 2  بيشتر –كمتر  )1

زند و پـژواك صـداي خـود را كـه از هـر دو ديـوار        ستاده است. شخص فرياد ميشخصي در فاصلة بين دو ديوار بلند موازي اي -173

طـور   شنود. حداقل فاصلة بين دو ديوار چند متر باشد تا شخص بتواند هر دو پژواك بازتابيـده از دو ديـوار را بـه    مي، تابد بازمي

m(سرعت صوت  ؟يز دهديتمو از صداي فرياد خود واضح از هم 

s
ثانيـه   1/0حداقل تأخير زماني بين دو صوت بايـد   است و 340

 ز دهد.)يباشد تا گوش انسان دو صدا را از هم تمي

1( 34  2 (51  3 (5/25  4  (68  

تاب از سطح آينـة  در دومين باز ) به اندازة كافي طويل باشد،2. اگر آينة تخت (ابدت ) مي1(تخت به آينة  SIدر شكل زير، پرتو  - 174

 زاوية بازتابش چند درجه است؟ ،)2(

1( 10    2 (20  

3 (80    4  (60  

 ؟هاي زير صحيح است چند عبارت از عبارت -175

  با هم برابر است. ،در خألبا بسامدهاي مختلف امواج الكترومغناطيسي انتشار  الف) تندي

  هاي متفاوت هستند. داراي تندي ،محيط مادي غير از هوادر با بسامدهاي مختلف  ب) امواج الكترومغناطيسي

  نيست.در يك محيط مادي معين، يكسان با بسامدهاي مختلف ) ضريب شكست امواج الكترومغناطيسي پ

  محيط كمتر باشد، تندي امواج الكترومغناطيسي در آن محيط بيشتر است. يكضريب شكست هر چقدر ) ت

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
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4ضريب شكست به آب متر  سانتي 20درون يك ظرف، تا ارتفاع  - 176
تحـت زاويـة   زيـر،  مطابق شكل  SIايم و پرتوي نور  ريخته 3

ايـن نـور در   كند. اگـر   تابد. در كف ظرف يك آينة تخت نصب شده است و نور را بازتاب مي از هوا به درون مايع مي 53تابش 

متر) قـرار   برخورد كند، محل اين برخورد در چه عمقي از مايع (برحسب سانتيدر داخل آب بازتاب از آينة تخت به ديوارة ظرف 

sin( ؟دارد /37 0 6( 

1( 20    2 (20
3   

3 (10    4  (40
3   

mكه يك سر آن به ديوار بسته شده، افقي در يك سيم عرضي  جامواسرعت انتشار  -177

s
است. اگر سر ديگر ايـن سـيم را بـه     30

فاصـلة يـك   در اين مـوج،  شود.  ببنديم، با نوسان دياپازون، در سيم يك موج ايستاده تشكيل مي Hz150دياپازوني به بسامد 

 ؟باشد تواند مييك از موارد زير  متر، كدام بر حسب سانتيشكم تا يك گره 

1( 10  2 (5/12  3 (20  4  (25  

انـرژي  هـايي بـا بيشـينة     تابد و فوتـوالكترون  بر سطح يك فلز مي nm240موج  آزمايش فوتوالكتريك، نوري با طوليك در  -178

Jجنبشي  194 e( ؟فلـز چنـد الكتـرون ولـت اسـت     ايـن  د. تـابع كـار   نشو مي از سطح آن گسيل 10 / C  191 6 10 ،

h eV.s  154 mو  10
c

s
  83 10( 

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

 ؟است نادرستهاي زير در رابطه با طيف گسيلي از اجسام،  يك از عبارت كدام - 179

  شود. ي گسيلي از اجسام در هر دمايي، تابش گرمايي گفته ميبه امواج الكترومغناطيس )1

  ها است. موج اي از طول ) طيف گسيلي از يك جسم جامد، شامل گستره2

  هاي معيني است. موج فشار و رقيق، شامل طول ) طيف گسيلي از گازهاي كم3

  ) طيف خطي ايجاد شده و نور گسيل شده از نوع گاز درون المپ مستقل است.4

موج رشتة براكت  ترين طول يف اتمي هيدروژن، نسبت كوتاهدر ط -180 n  اي كه نور مرئي تـابش   موج رشته به بلندترين طول 4

 ؟كند، كدام است مي

1( 20
9   2 (9

20   3 (100
9   4 (9

100   
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  كدام عبارت درست است؟   - 181

  د. آور ي با سديم هيدروكسيد به دست مي) صابون جامد از گرم كردن همة اسيدهاي آل1

  هاي فرميك اسيد يونيده نشده وجود دارد. در محلول سركه شمار زيادي مولكول) 2

3 (pH است. 7بر با آب خالص در همة دماها برا 

  دارد.  ها ) در هيدروهاليك اسيدها، قدرت اسيد روندي برعكس روند خصلت نافلزي هالوژن4

كنيم كه درجة يونش آن دو برابر شود.  را توسط آب خالص تا حدي رقيق مي HAموالر اسيد ضعيف  1/0ليتر محلول  ميلي 100 -182

mol.Lاين اسيد برابر با  aKر اگ 7 ليتر كـدام   شدة اسيد و حجم آب اضافه شده برحسب ميلي محلول رقيق pHباشد،  110

log)است؟  / )5 0 7   

1( 3/4 – 900   2 (7/4 – 300   3 (7/4 – 900    4 (3/4 – 300   

محلول حاصل كـدام   pHكنيم.  ليتر آب حل مي ميلي 200گرم پتاسيم اكسيد را در  ميلي 188گراد  درجة سانتي 25در دماي  -183

logنظر شود.) ( است؟ (از تغيير حجم محلول صرف /5 0 7 وK ,O : g.mol  139 16(  

1 (/11 7   2 (/10 3   3 (/5 3   4 (/12 3   

pHبا  HAنسبت غلظت اسيد در محلول  - 184 / 4 0/و درصد يونش  5 pHدر محلول با  BOHه غلظت ، ب2 /12 و درجه  7

0/يونش  log)و فشار يك اتمسفر كدام است؟ C25، در دماي 2 / , log / )2 0 3 3 0 5  

1 (/0 06  2 (/0 015  3 (/0 0006  4 (/0 04  

ليتـر   ميلي 500اگر  دهند: را پيش و پس از يونش نشان مي HA(aq)هاي موجود در محلول اسيد  نمودارهاي زير غلظت گونه -185

2/و درصد جرمي  g.mL11با چگالي  B(OH)2از باز قوي ليتر محلولي  2از اسيد باال را با همان غلظت اوليه وارد  كنـيم،   7

  كند؟ (اعداد فرضي هستند.) قدر تغيير مي محلول بازي چه pHاز لحظة شروع تا اتمام فرايند خنثي شدن، 

HA

(mol.L )

(غلظت)
	وهنش از پ�ش

HA

	وهنش از پس

-1
(mol.L )

(غلظت)
-1

H A

0/2 0/20/2

-+  
(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  

قيقهد 20وقت پيشنهادي:   كل كتاب: 3 شيمي
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  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

  همانند سولفوريك اسيد، ضعيف است.  HA) رسانايي الكتريكي محلول الكتروليت 3

  هاي موجود در محلول اين اسيد، ثابت است.  ) در شرايط معين پس از برقراري تعادل، غلظت همة گونه4

  صحيح است؟   كدام گزينه، -187

  شود.  آن بيست برابر مي(غلظت يون هيدرونيوم) كاهش يابد، ميزان اسيدي بودن  5/4به  5/6يك نمونه خاك از  pHاگر )1

  هاي آبي محتوي يون هيدرونيوم و هيدروكسيد هستند.  ) آب و همة محلول2

  اسيد كمتر است.  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

واحـد   3/3 بـه انـدازة   pHحل كنيم تـا  C025ليتر آب خالص با دماي  ميلي 400چند گرم سديم هيدروكسيد خالص را در  -188

Na)افزايش يابد؟  ,O ,H :g.mol )   123 16 (از تغيير حجم بر اثر افزودن سـديم هيدروكسـيد صـرف نظـر شـود.)       1

(log / )5 0 7   

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

Al(s)در واكــنش  -189 Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 32 Fe، ................. و يــون Alفلــز  2 3  اســت. زيــرا .....................

  كاهش ................... –گرفته و ....................... الكترون از دست داده است و اين واكنش از نوع اكسايش  ..................... الكترون

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

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

 تر است؟ بيشهاي زير  يك از تركيب دار در كدام عدد اكسايش اتم ستاره - 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

*

 

�وهنش از پ�ش



سب
تهن

ظ
غل

HA

�وهنش از پس

HA H A
−+

CH2
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  هاي زير پس از موازنه، چند مورد از مطالب زير درست هستند؟ با توجه به واكنش -191
  )Sn Cu Sn Cu     2 2 42   )Cr Sn Cr Sn    4 3 21  

  است.  2نش ، سه برابر ضريب استوكيومتري گونه كاهنده در واك1الف) 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  
 ...» ، فلز ... باشد، Xاگر «؟ كند نميچند مورد از مطالب زير، جملة مقابل را به درستي كامل  - 192

E (Zn / Zn) / V)  2 0 76 ،E (A / A) / V 2 0 44 ،(E (B / B) / V  2 1 18   
Znهاي  يون Aالف)  2  به سمت الكترودX كنند. حركت مي  
  است. 1 ها در مدار بيروني در مسير جهت حركت الكترون Bب) 
  يابد. پس از انجام واكنش، جرم تيغه كاتدي روي كاهش مي Aج) 
0/نيروي الكتروموتوري اين سلول  Bد)    ولت است. 42
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ترتيب كدام است؟ به B نادرستو  Aدرست  شكل زير مربوط به چه نوع آهني است و در آن جايگزين - 193

Sn - Sn -) حلبي 1 (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  
 دهد، كدام گزينه درست است؟ اكسيژن را نشان مي –با توجه به شكل داده شده كه سلول سوختي هيدروژن  - 194

  
  

  ود.ش ) 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

شـود. اگـر بـراي     ه عنوان الكتروليت اسـتفاده مـي  سولفات ب (III)فلزي با كروم، از محلول كرومهاي  قطعهبه منظور آبكاري  -195
آبكاري هر قطعه  39 قطعه، چند گرم از جـرم آنـد كاسـته شـده اسـت؟       2000مول الكترون مبادله شود، پس از آبكاري  10

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

V

ZnX

ee

12

A(s)(B)�اتدي

Fe(s)

Fe   (aq)2

هن�موا�نش

e

O2(g)H2(g)
H

1

2
3

6

5

4
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  كدام گزينه درست است؟   - 196
  اي دارد.  هاي كربن است كه ساختاري اليه س يكي از دگرشكل) الما1
  آسا دانست.  توان يك مولكول غول اكسيد را مي دي ) هر بلور كربن2
  تر از چگالي گرافيت است. ) چگالي الماس بيش3
  ) گرافن برخالف گرافيت رساناي جريان الكتريسيته است.4

  است؟   نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه - 197
  تر است.  بيش Cl2از انرژي پيوند در مولكول  H2در مولكول  ژي پيوندانر )1
  به عدم يكنواختي تراكم بار الكتريكي در نقشة پتانسيل الكتروستاتيكي آن بستگي دارد. دو اتمي ) ميزان قطبي بودن يك مولكول 2
  تواند ساختار خطي داشته باشد.  اتم باشد، آن مولكول نمي 3كيل دهندة مولكولي بيش از هاي تش اتمتعداد ) هرگاه 3
CHهاي ناپيوندي به پيوندي در مولكول  ) نسبت شمار جفت الكترون4 O2  است.  5/0برابر  

  است؟   نادرست گزينهكدام  -198
  ي تكراري است. هاي يوني به صورت يك الگو ها در تركيب ) آرايش يون1
  يابد.  هاي فلزات قليايي، با افزايش شعاع كاتيون، انرژي شبكة بلور كاهش مي 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 فلزهاي ليتيم، سديم،  اند (تركيب هاي قليايي با هم مقايسه شده در نمودار مقابل، انرژي شبكة هاليدهاي فلز - 199
اي از راست به چپ، انرژي شبكة هاليدهاي مربـوط   هاي فلوئور، كلر، برم و يد) و هر سري چهار نقطه م با هالوژنپتاسيم و روبيدي

 ؟  است نادرستگيري  دهد. با توجه به آن كدام نتيجه به يك فلز قليايي را نشان مي

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

  است.  Clو  Liهاي  تر از مجموع شعاع يون كم Fو  Naهاي  ) مجموع شعاع يون2
  است.  RbFتر از انرژي شبكة  بيش LiBr) انرژي شبكة 3
 ترين نقطه مربوط به روبيديم يديد است.  ) باالترين نقطه مربوط به ليتيم فلوئوريد و پايين4

ترتيب از راست به چپ بـا افـزودن گـرد     در اختيار داريم. با توجه به اطالعات داده شده به (V)محلول حاوي نمك واناديم  دو - 200
 آيند؟ هايي درمي ترتيب از راست به چپ به چه رنگ هاي اول و دوم به ل و گرد مس به محلول دوم، محلولبه محلول اوآهن 

E (VO / VO ) / V;E (Cu / Cu) / V     2 2
3 1 00 0 34   

  E (VO / V ) / V;E (V / V ) / V       2 3 3 20 33 0 26  

  E (Fe / Fe) / V;E (V / V) / V      2 20 44 1 2   
  بنفش –) آبي 4   آبي –) بنفش 3  سبز –بنفش  )2   بنفش –) بنفش 1
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 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة  - 1

  ها: معني درست واژه
 معاصي: گناهان/ اي از دستگاه شور شهناز: گوشه/ ش و گدا و درويشپو جولقي: ژنده

 )لغت(

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »2«گزينة  - 2

تـوجهي يـا آسـيب     كـاري، بـي  تاوان: زيان يا آسيبي كه شخص بـه خـاطر خطا  الف) 
 زه: چلّة كمان، وتر )د /رساندن به ديگران ببيند.

 )لغت(

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »1«گزينة  - 3

 است.» گذارد«امالي صحيح كلمه 

 )امال(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 4

  ها: هاي اماليي و شكل درست آن غلط
 تقريظ ←تقريض  /غوك ←قوك  /وقاحت ←وقاهت /لئيم  ← لعيم

 )امال(

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 5

سمفوني پـنجم  »/ «بن منور محمد«از » اسرارالتوحيد«آباد /  از معصومه» ام من زنده«
 از عنصرالمعالي كيكاووس » نامه قابوس«قباني/  از نزار» جنوب

 )تاريخ ادبيات(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 6

  كار رفته است و ايهام ندارد. به» پيمان«در هر دو مصراع فقط در معناي » عهد«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اميد و آرزو -2رايحه، عطر  -1دو معنا دارد: » بو»: «2« ةگزين
  مضطرب، ناراحت -2نگرنده، ناظر  -1دو معنا دارد: » نگران»: «3« ةگزين
 ةاز تـو دور بـاد (جملـ    -2در هجـران تـو    -1دو معنـا دارد:  » دور از تو»: «4« ةگزين

  (آرايه)  دعايي)
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »2«گزينة  - 7

شبه به / سان: ادات تشبيه / به پايان رفتن: وجه م (=من): مشبه / شمع: مشبه  
  هاي ديگر تشريح گزينه

آفتاب حسن: اضافة تشبيهي / رخ (مشبه)، چون (ادات تشبيه)، آفتـاب  »: 1«گزينة 
  به) (مشبه
  شد لعل و مرجان، سرشكاست /  مرجان  دندان/  لعل   مانندة   لب»: 3«گزينة 
  به مشبه      مشبه               به     مشبه  به مشبه    مشبه ادات تشبيه مشبه                 
    تشبيه ندارد.»: 4«گزينة 

 (آرايه)

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 8

تو آن كسي هستي كه از وي همه خرّمي و سبزي خيـزد.  »: 4«بازگرداني بيت گزينة 
  نظر كدام سرو هستي؟ نفس كدام باد هستي؟

  هاي ديگر يح گزينهتشر
  خورم] كه هرگز ... . به غمت [سوگند مي »:1«گزينة 
  تر [باشد = است] از اين چه خوش»: 2«گزينة 
 (بهتر) از اين درِ تماشايي [است] كه ... . هكدام خواب نوشين بِ»: 3«گزينة 

  )زبان فارسي(
----------------------------------------------  

 )الدين محي افشين(  »2«گزينة  - 9

م (من را به تير زني): مفعول / م (به من خبر بده): متمم / ت (بر دسـت  »: 2«گزينة 
  اليه و كمانت دهم): مضاف

  هاي ديگر تشريح گزينه
  بررسي نقش ضمير در هر كدام از ابيات:

اليه/  اي): مفعول / ت (دست از دامانت ندارم): مضاف م (من را قبول كرده»: 1«گزينة 
  ا به پايان بري): مفعولم (من ر
اليـه /   ت (تو را در بر كشيدم): مفعول / ت (گيسويت در تاب شد): مضاف»: 3«گزينة 

  اليه  ت (لب را بر لبت نهادم): مضاف
تـر   از جان تو را دوستاليه / ت (  خورم): مضاف جان تو سوگند مي هت (ب»: 4«گزينة 
 اليه : مفعول / م (سوگند من را باور كن): مضاف)دارم

 )فارسيزبان (

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -10

 سه تركيب وصفي و در ساير ابيات چهـار تركيـب وصـفي وجـود    » 3«در بيت گزينة 
  دارد.

  تركيب وصفي 3 ←»پير، پير زنده دلشراب كهن، اين « هاي وصفي اين بيت: تركيب
  است.» مسند«ن بيت در اي» تازه«واژة  توجه:

  هاي ديگر تشريح گزينه
  تركيب وصفي 4 ← »جا، چه حاجت ضمير منير، آن ،نما جام جهان»: «1«گزينة 
  تركيب وصفي 4 ←» گير، هرجا، هر غباري، اين صحرا حسن عالم»: «2«گزينة 
 تركيب وصفي 4 ←» دو عالم، هركه، لواي ديگر، هركس»: «4«گزينة 

 )زبان فارسي(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »4«گزينة  -11

مفـاهيم  » گـاه خداوندنـد   كه مخلوقات جلـوه  بودن خدا در همه جا و همه گاه و اين«
نيـز ايـن معنـا را    » 3و 2، 1«هـاي   محوري عبارت صورت سؤال است كـه در گزينـه  

  توان يافت. مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .اضريهميشه ح »:1«گزينة 
  .هميشه آشكاري »:2«گزينة 
 .اي ي كردههاي خويش تجلّ در آفريده»: 3«گزينة 

 )مفهوم(

  )1(فارسي
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 )شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة  -12

  از ماست كه بر ماست :مفهوم مشترك (الف، د)

  مفهوم بيت (ب): پرهيز از همنشين بد

وري كه ط دارد، همان مفهوم بيت (ج): ظالم بعد از مرگ هم از ظلم خود دست برنمي

كرده است. بعد از مرگ هم با پرهاي خود بـه تيـر كمـك     يعقاب قبل از مرگ شكار

 كند تا تير به هدف بخورد (ظالم همانند عقاب است.) مي

  )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )شيراز-محسن فدايي(  »3«گزينة  -13

كنـد كـه    رة معشوق را توصـيف مـي  در بيت اين گزينه، شاعر باغِ عذار معشوق يا چه

، 1«هـاي   گزاف، صد فصل در چهرة  معشوق وجود دارد. مفهوم بيت سؤال و گزينه بي

  دگرگوني و تغيير روزگار است.» 4و 2

  هاي ديگر تشريح گزينه

  دهد. سبزي و بلبل در بهار جاي خود را به خشكي و زاغِ خزان مي »:1«گزينة 

  دهد. بهار ميخزان جاي خود را به »: 2«گزينة 

 كنند. بهار و خزان جاي خود را با هم عوض مي»: 4«گزينة 

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )الهيجان-مقدم ابراهيم رضايي(  »4«گزينة  -14

عـادل در جهـان مـورد سـتم واقـع شـد؛ واي بـه حـال         «مفهوم بيت صـورت سـؤال   

  يافت.در» 4«گزينة ان از بيت تو است. اين مفهوم را مي» ستمكاران

حتي عدل و داد عادالن در اين دنيا ماندگار نبود، جور و ستم »: 4«معني بيت گزينة 

  گذرد. شما نيز مي

  ها ها و دولت ناپايداري قدرت»: 4«مفهوم مشترك ميان بيت صورت سؤال و گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  ظلم دعوت به دادگري / پرهيز از»: 1«بيت گزينة 

  بيان زيبايي معشوق»: 2«بيت گزينة 

 ام. ام اما به سوي ظلم نيز نرفته اگرچه عادل نبوده»: 3«بيت گزينة 

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة  -15

  در بيت (ب) در نكوهش افراط و تفريط است (رعايت اعتدال)

  كند. گيري را ستايش مي ) گوشهشاعر در بيت (الف

  (اغتنام فرصت حيات) امروز را درياب ،بيت (د) در

 در بيت (ج): حيوان بر كسي كه عاشق نيست فضيلت دارد (متعالي شدن با عشق)

 )مفهوم(

  
  

  

 )مرتضي محسني كبير(  »4«گزينة  -16

قـول بـودن   در اين آيه، خداوند براي اثبات وقوع معاد، به صورت استفهام انكاري صادق ال

: چه كسـي در سـخن از   و من اَصدقُ من اهللا حديثاً«فرمايد:  كند و مي خويش را بيان مي

  »خدا راستگوتر است؟

 )49ة صفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -17

كند و زندگي را  ي را در طول روز حفظ ميروز، آراستگي و پاك تكرار دائمي نماز در شبانه

» و المنكـر ...  ءالة تنهي الفحشاالة انّ الصو اقم الص«سازد و آية شـريفة   پاك و باصفا مي

  بر اقامة نماز تأكيد دارد.  

 )134 و 120هاي  هصفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )بقا يمحمد رضاي(  »2«گزينة  -18

رو، خداونـد وعـده    دهد؛ از اين خداوند عادل است و نيكوكاران را با بدكاران برابر قرار نمي

داده است كه هر كس را به آنچه استحقاق دارد، برساند و حق كسي را ضـايع نكنـد. امـا    

  دهد.   اي است كه امكان تحقق اين وعده را نمي زندگي انسان در دنيا به گونه

ي األرضٍ ...  «عدل الهي در آية  ـدينَ فـفسكالم حاتاللُوا الصمع نوا ولُ الَّذينَ آماَم نَجع «

 )53ة صفح، 1دين و زندگي (   اشاره گرديده است.  

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -19

ـ  و بعضي مي«سورة بقره:  202و  201آيات  ه مـا در دنيـا نيكـي عطـا     گويند، پروردگارا ب

دار. اينان از كـار خـود    كن، و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه

  »الحساب است. اي دارند و خداوند سريع نصيب و بهره

  هستند....» من كان يريد ثواب الدنيا «اين افراد مصداقي از افراد مورد اشاره در آية 

 )21 و 17هاي  هصفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(  »1«گزينة  -20

ا دون اهللا أنـداد يتّخـذ مـن   اس مـن  و من النّ«فرمايـد:   سورة بقره مي 165خداوند در آية 

يحباهللا و الذّ ونهم كحبين آمنوا أشد بعضي از مردم همتاياني را بـه جـاي خـدا    » هللا اًحب

اند  دارند مانند دوست داشتن خدا و كساني كه ايمان آورده گيرند و آنان را دوست مي مي

  »  به خدا محبت بيشتري دارند.

 )108ة صفح، 1دين و زندگي (   

  )1( دين و زندگي
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 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -21

هايش مـا   كند و وجدان با محكمه هاي زودگذر منع مي عقل با دورانديشي ما را از خوشي

به وجدان » ةاموفس اللّال اقسم بالنّ«دارد و خداوند در آية شريفة  از ميطلبي ب را از راحت

  (نفس لوامه) سوگند خورده است.  

 )32و  31هاي  هصفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة  -22

ب نفسـه وقَـف     «مايند: فر اميرالمؤمنين علي (ع) در مورد اهميت محاسبه مي مـن حاسـ

: كسي كه از نفس خود حساب بكشـد، بـه عيـوب خـود آگـاه      نوبهذُعلي عيوبه و احاط بِ

حاسبوا انَفُسكَم قَبـلَ اَن  «و حديث نبوي » كند. شود و به گناهان خود احاطه پيدا مي مي

  نيز بيانگر اهميت محاسبه است.  » تُحاسبوا

 )98 و 97اي ه هصفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -23

انـد و   كه بدكاران اقرار كردند به اينكه پيامبران بر ايشان داليـل روشـني آورده   پس از اين

ها بوده اسـت، فرشـتگان تقاضـاي تخفيـف      اين عقوبت، ناشي از اعمال اختياري خود آن

دانند. پاسخ قطعي خداونـد بـه آنـان كـه      جا مي پذيرند و درخواستشان را بي ها را نمي آن

درخواست بازگشت به دنيا را دارند، اين است كه آيا در دنيا به اندازة كافي به شـما عمـر   

  خواست به راه راست آيد؟ نداديم تا هر كس مي

 )84ة صفح، 1دين و زندگي (   

 ----------------------------------------------  

 )خاني علي فضلي(  »2«گزينة  -24

براي كساني كه كارهاي زشت انجـام دهنـد و   «فرمايد:  سورة نساء مي 18خداوند در آية 

گويد: االن توبـه كـردم، توبـه نيسـت و اينهـا       ها فرا رسد مي هنگامي كه مرگ يكي از آن

  »كساني هستند كه عذاب دردناكي دارند.

 )85، صفحة 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -25

ساز رسيدگي به  شود. پس زمينه با آماده شدن صحنة قيامت، رسيدگي به اعمال آغاز مي

و » هـا  زنده شدن همة انسـان «اعمال، آماده شدن صحنة قيامت است كه شامل حوادث 

ت. اعمال پيامبران و امامان، معيار و ميزان سـنجش  اس» كنار رفتن پرده از حقايق عالم«

  گيرد.   اعمال ديگران در قيامت قرار مي

 )72 و 71هاي  هصفح، 1دين و زندگي (   

 )محمدرضا فرهنگيان(  »1«گزينة  -26

گذارنـد   هايي قدم مي توانند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون برانند، در راه گروهي كه نمي
افزايد و برخي افراد معتقد به معـاد بـه دليـل     و يأس آنان مي كه روز به روز بر سرگرداني

  دهند.   ها، دنيا را معبود و هدف خود قرار مي فرورفتن در هوس
 )43 و 42هاي  هصفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )مرتضي محسني كبير(  »2«گزينة  -27

هـاي حيـاتي بـدن     است كـه پـس از مـرگ، فعاليـت     زيارت قبور درگذشتگان مؤيد اين
كنند،  شود اما فرشتگان حقيقت وجود انسان را كه همان روح است، توفي مي متوقف مي

نمايند. بنابراين، گرچه بدن حيات خـود را از   يعني آن را به طور تمام و كمال دريافت مي
درخواسـت آمـرزش   «دهد و  دهد، اما روح چنان به حيات و فعاليتش ادامه مي دست مي

به وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا اشاره دارد؛ زيرا با ورود انسـان بـه   » براي متوفيان
شود و يكـي از مصـاديق ايـن ارتبـاط،      عالم برزخ ارتباط او با دنيا به طور كامل قطع نمي

  دريافت پاداش خيرات بازماندگان است كه از موارد آن، درخواست آمرزش است.  
 )63تا  61هاي  هصفح، 1و زندگي  دين(   

----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -28

كسـي كـه از خـود و    «ترين انسان كيسـت؟ فرمـود:    از حضرت علي (ع) پرسيدند: زيرك
  »عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد.

آنـان كـه   «ي هسـتند؟ فرمـود:   ترين مؤمنان چـه كسـان   از پيامبر (ص) پرسيدند: باهوش
  »  كنند. اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي فراوان به ياد مرگ

 )98و  39هاي  هصفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )محمدرضايي بقا(  »2«گزينة  -29

ترين گناهان  در زمرة بزرگنوشيدن شراب (شُرب خمر)، چه كم و چه زياد حرام است و 
اي مردمـي  «فرمايـد:   شمرده شده است. خداوند در قرآن كريم دربارة اين عمل ناروا مـي 

آزمايي، پليـد و   هاي بخت پرستي و تيرك ايد؛ به راستي شراب و قمار و بت كه ايمان آورده
هد بـا  خوا ها دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان مي از كارهاي شيطاني است. پس از آن

شراب و قمار بين شما دشمني و كينه ايجاد كند  و شـما را از يـاد خـدا دور سـازد و از     
  »نماز باز دارد.

 )122ة صفح، 1دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -30

روزه را بگيـرد و اگـر    در صورت داشتن عذر شرعي، شخص مكلّف بايد تا سال بعد قضاي
گرم گندم و جو و مانند آن) به فقيـر بدهـد. بـراي ايـن      750نگيرد، بايد يك مد طعام (

  شود.   مقدار، اصطالح كفاره استفاده نمي
رفتن او بـيش از   - 1جاري شدن احكام نماز و روزة مسافر بر يك شخص سه شرط دارد: 

كمتـر از ده روز   - 2سـخ باشـد.   فر 8فرسخ شرعي و مجموع رفت و برگشت او بيش از  4
  سفر براي انجام كار حرام مانند ستم به مظلوم يا با نهي والدين نباشد.   - 3بماند. 

  )127ة صفح، 1دين و زندگي (   
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  پديدآورندگان

صي
صا

اخت
  

  (به ترتيب حروف الفبا) نام طراحان  نام درس

محمدعلي  -سعيد طاهري بروجني  -سعيد شرق  –ناصر خوارزمي  - زهره آقامحمدي   –فرد خسرو ارغواني  1 فيزيك
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  1 شيمي
- ميالد شيخ –پرويزي شهرام شاه - سليمي حسين   –حميد ذبحي–موسي خياط عليمحدي-فرشته پورشعبان
محمد  -مرتضي كاليي  -مسعود علوي امامي  -محمد عظيميان زواره   - زواره رسول عابديني  -االسالمي خياوي 

 وزيري
  

         
  

  علمي روهگ

  1شيمي   1فيزيك   نام درس

  نژادايمان حسين  سيدعلي ميرنوري  گزينشگر

  امير محمودي انزابي  گروه ويراستاري
  پور سهند راحمي

  مرتضي خوش كيش
  محمدرسول يزديان

  آباديمصطفي رستم سيدعلي ميرنوري ويرايش استاد
  نژادايمان حسين بابك اسالمي مسئول درس

  

  

  توليد و فني گروه 

 محمد اكبري  گروه مدير

  عادل حسيني ئول دفترچهمس
  آتنه اسفندياري مسئول دفترچه:  نسب فاطمه رسولي مدير گروه: گروه مستندسازي

   ندا اشرفي – جوحسن خرم آراو صفحه نگار حروف
    سوران نعيمي ناظر چاپ

  
  

  
  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي  بنياد علمي آموزشي قلم
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 )شادمان ویسی( »2«گزینۀ   -31

کند. بنابراین حجـم   استوانۀ فلزي، جرم و جنس آن تغییري نمی کردن با ذوب

 آن نیز ثابت خواهد ماند. داریم:

m mmV V V
=

ρ =ρ
= → =
ρ

¾ºH¼TwH ½o¨

¾ºH¼TwH ½o¨
¾ºH¼TwH ½o¨

  

( ) RR r h R R R R
 

′ ′⇒ π − = π ⇒ − × =  
 

2
2 2 3 2 34 463 4 3  

R
R
′

⇒ =
3
2  

---------------------------------------------- 

 )بروجنی سعید طاهري( »3«گزینۀ   -32

/کش،  گیري خط دقت اندازه cm0 آن برابـر  گیري  اندازهپس خطاي  ،است 2

/با  cm±0 توانـد   گیـري مـی   این اندازه نتیجۀ خواهد بود. بنابراین گزارش 1

 د.باش» 3«صورت گزینۀ  به

---------------------------------------------- 

 )علی قائمی( »3«گزینۀ   -33

برابـر بـا    روي جسـم  انجـام شـده  کـل  کـار   ،جنبشی انرژي –قضیۀ کار  طبق

 توان نوشت: می آن است. بنابراین تغییرات انرژي جنبشی

tW K= ∆  

fW W mv mv⇒ + = −2 2
2 1

1 1
2 2·p»

  

mv v v
s

⇒ − = × × − × × ⇒ = ⇒ =2 2 2
2 2 2

1 10 600 4 4 20 100 102 2  

v v
v
− −

= × = × = −2 1
1

10 20100 100 5020  درصد تغییرات تندي جسم %

---------------------------------------------- 

 )شادمان ویسی( »3«گزینۀ   -34

ترین محل قرارگیـري گلولـه بـه عنـوان مبـدأ انـرژي        با در نظر گرفتن پایین

 داریم:پتانسیل گرانشی، در لحظۀ اول چون گلوله رها شده است، 

 

K ,U mgh m / m(J)= = = × × =1 1 10 10 0 8 8  

mبـار بـه     )، تنـدي گلولـه بـراي اولـین    2اگر فرض کنـیم در نقطـۀ (  
s

2 2 

 رسد، داریم: می

( )h L cos= − θ2 1h L Lcos= − θ⇒2  

( ) ( )U mgh m / cos m cos (J)= = × × − θ = − θ2 2 10 0 8 1 8 1  

( )K mv m m(J)= = =
22

2 2
1 1 2 2 42 2  

بـا اسـتفاده از پایسـتگی انـرژي      ،نظر شـده اسـت   چون از اتالف انرژي صرف

 توان نوشت: مکانیکی، می

E E K U K U= ⇒ + = +1 2 1 1 2 2  

( )m m m cos cos⇒ + = + − θ ⇒ − θ =
10 8 4 8 1 1 2  

cos radπ
⇒ θ = ⇒ θ =

1
2 3 

 از روي شکل داریم:

radπ π
α + θ = ⇒ α =2 6  

π قطاع و Rπ2 مسافت ر کامل دایره معادل باچون یک دو
برابـر  رادیـان   6

1با 
 از محیط است، بنابراین داریم: 12

Rd R / m= × π = =
1 2 0 412 2  

---------------------------------------------- 

 )مخدومی حسین( »4«گزینۀ   -35

 آوریم: دست می ابتدا جرم آب پمپاژ شده در هر ثانیه را به

( ) ( )m V kg−= ρ = × × × =3 31 10 40 10 40  

mgh mv

P t

+
= × = ×

×

21
2100 100Â]»oi Ároº H

OµQ ½â jpIM

Áj»n» Ároº H

  

× × + × × +
= × = ×

× ×

2

3

140 10 40 40 10 16000 20002 100 1002000020 10 1
  

= × =
18 100 9020   ⇒بازدة پمپ %

 1فیزیک 
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 )حسین مخدومی( »4«گزینۀ   -36

 علت آن است. معادلۀ پیوستگیین دلیل غلط است که ابه » 4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 

 )زهره آقامحمدي( »1«گزینۀ   -37

 نحـوة قرارگیـري  پس از ریختن روغن در شاخۀ سمت راست و ایجاد تعـادل،  

 آید: صورت زیر در می آب و روغن به

 

 فشارند. داریم: پس هم ،تراز داخل یک مایع هستند نقاط هم Bو  Aنقاط 

A BP P P gh P gh= ⇒ + ρ = + ρ0 0 ¸ü»n ¸ü»nJA JA
  

h h⇒ ρ = ρ
¸ü»n ¸ü»nJA JA

  

/ h h / cm⇒ × = × ⇒ =1 10 0 8 12 5
¸ü»n ¸ü»n

  

 برابر خواهد شد با: لوله فاصلۀ سطح باالیی روغن تا پایینلذا 

/ / cm+ =12 5 15 27 5  

---------------------------------------------- 

 )معصومه علیزاده( »3«گزینۀ   -38

 

 تراز یک مایع ساکن، داریم:   برابري فشار در نقاط همبا توجه به 

N MP P= 

P gh gh P gh⇒ + ρ + ρ = + ρ1 1 2 2 3 3 

 

⇒ × + × = ρ31 8 2 4 4 

g
cm

⇒ ρ =3 34 

 )فرد خسرو ارغوانی( »1«گزینۀ   -39

 با استفاده از رابطۀ تغییر چگالی بر حسب تغییر دما، داریم:

( )Tρ = ρ − β∆2 1 1  

( )/⇒ = × − α×5 6 8 1 3 2000  

K− −⇒ α = × 5 15 10 

---------------------------------------------- 

 )ناصر خوارزمی( »4«گزینۀ   -40

دهـد   مـی tدر مـدت Pخروجیبا توان مکن الکتریکی گرمقدار گرمایی که 

Qبرابر با Pt=  بـه مـدت    گرمکناست. حال براي جرم معینی از آب که از

t توان نوشت: می ،گرما دریافت کردهثانیه 

Q mc ,Q Pt

C, C
Pt mc ( ) Pt mc ( )= ∆θ =

θ = θ =
→ = − ⇒ =

20 601 2
60 20 40 1

JA JA
 

 

گـرمکن  جرم یـخ ذوب شـده بـا گرمـاي دریـافتی از      ′mدر حالت دوم اگر

tدر مدتالکتریکی 
 باشد، خواهیم نوشت:ثانیه 3

tQ P

Q m LF
L cF

tP m c Pt m c ( )
′=

′ ′=
=

′ ′→ = × ⇒ =3

80

80 240 23 JA JA

JA
gÄ

 

 شود: ) نتیجه می2) و (1هاي ( با مساوي قرار دادن طرف دوم رابطه

m m′= =
1
mجرم یخ ذوب شده6 c mc′ = ⇒240 40

JA JA
 

m m m m′′= = − =
1 5
6  جرم یخ ذوب نشده6
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 )محسن قندچلر( »2«گزینۀ   -41

 توان نوشت: می ،چون اتالف انرژي نداریم ،با استفاده از طرحوارة شکل زیر

 

Q Q Q Q∑ = ⇒ + + =1 2 30 0  

( )( ) ( )( )Q / /⇒ + × × − + × × − =1 0 5 4200 5 0 0 5 420 5 130 0  

Q / (J)⇒ = × ×1 0 5 420 75  

1
3

0 5 420 75 3
0 5 420 125 5

Q /
Q /

× ×
⇒ = =

× ×
  

---------------------------------------------- 

 )علیرضا گونه( »1«گزینۀ   -42

)هـا   دست آوردن دماي محل اتصال میلـه  براي به )θ ،    بـا اسـتفاده از رابطـۀ

kAtQ
L
∆θ

 توان نوشت: می =

k A k A
H H

L L

∆θ ∆θ
= ⇒ =¸ÀA ¸ÀA ¸ÀA ½o£º ½o£º ½o£º

½o£º¸ÀA

½o£º¸ÀA

  

( ) ( )k k C⇒ − θ = θ − ⇒ θ = ⇒ θ =80 5 20 6 180 30
¸ÀA ¸ÀA

  

---------------------------------------------- 

 )فرد خسرو ارغوانی( »1«گزینۀ   -43

دررو با تغییـر انـرژي درونـی آن برابـر      در فرایند بیروي گاز کار انجام شده 

 است:

W U nR T T T K= ∆ = ∆ ⇒ − = × × × ∆ ⇒ ∆ = −
3 33300 1 8 2752 2  

T C∆ = ∆θ = −275  

---------------------------------------------- 

 )پیمان محمد راست( »2«گزینۀ   -44

 ، تغییر انرژي درونی صفر است. پس:bcدماي  در فرایند هم

b c b b c c b bT T P V P V V V L= ⇒ = ⇒ × = × ⇒ =4 2 6 3  

 از طرفی چون گاز کامل و تک اتمی است، داریم:

abc abU U nR T∆ = ∆ = ∆
3
2  

( )abcU P V −∆ = ∆ = × × × − ×5 33 3 4 10 3 2 102 2  

abcU J⇒ ∆ = 600  

---------------------------------------------- 

 )سعید شرق( »4«گزینۀ   -45

اسـتفاده از   و با استفاده از قانون اول ترمودینامیـک در چرخـۀ یـک یخچـال    

 لکرد یخچال، داریم:متعریف ضریب ع

HQ J= 160000  

W P.t J= = × =400 60 24000  

L H LW Q Q Q J+ = ⇒ = − =160000 24000 136000  

LQ
K

W
= = = =

136000 34 17
24000 6 3  
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 )زواره رسول عابدینی( »2«گزینۀ   -46

Li عدد جرمیتعداد نوترون + تعداد پروتون =  →3  

 amu= + =3 3  جرم اتمی ایزوتوپ سبک6

 (a )= × = 2
47 100 9450  درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین %

 (a )= − = 1100 94  درصد فراوانی ایزوتوپ سبک6%

 m a m a ( ) m
/

+ +
= ⇒ =1 1 2 2 26 6 94 6 94100  جرم اتمی میانگین100

 / / m / / m / / /+ = ⇒ = − =2 20 36 0 94 6 94 0 94 6 94 0 36 6 58  

m/جرم اتمی ایزوتوپ سنگین  amu
/

⇒ = =2
6 58 70 94 

---------------------------------------------- 

 )پرویزي شهرام شاه( »3«گزینۀ   -47

C12اتم 
 نوترون است.  6پروتون و  6الکترون،  6داراي  6

 C Cm ( )me m me= × + + ⇒ =6 1840 1850 1 22146  

 C
/ amu / gm me me

me amu

−×
= × ×

240 00054 1 66 1022146 1 1  

 Cm / g−⇒ × 231 985 10 

---------------------------------------------- 

 )علیمحمدي موسی خیاط( »3«گزینۀ   -48

 Amol Cl N Cl
Cl / g Cl

g Cl mol Cl
= × ×2 2

2 2
2 2

114 2 71   ?مولکول1

 Cl2مولکولA( / N )= 0 2 

 
A

mol CHmol
N mol

× × 411
A?gاتم5 CH / N=4 0 2  

 g CH
/ gCH

mol CH
× =4

4
4

16 0 641 

 )محمد وزیري( »2«گزینۀ   -49

تر یـا مسـاوي    ها بزرگ غیر از هیدروژن معمولی تعداد نوترون ها به در همۀ اتم

 هاست. تعداد پروتون

n p *+ = 200  

 *
n e n

n (p ) n p
e p p
− = = 

⇒ − − = ⇒ − = → = − = 

42 1202 42 402 80  

 چون آرایش الکترونی اتم را خواسته، پس داریم:

X : s / s p / s p d / s p d f / s p d / s2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2
80 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6  

lالکترون با  12بینید در این اتم  طور که می همان = ) وجـود  s(زیـر الیـۀ    0

 دارد.

---------------------------------------------- 

 )مرتضی کالیی( »4«گزینۀ   -50

 رنگ شعله نمک سولفات فلزات مختلف، متفاوت است. »:1«گزینۀ 

دار را از منشور عبور دهـیم،   : اگر نور نشر شده از یک ترکیب لیتیم»2«گزینۀ 

آید که بـه آن طیـف نشـري     وجود می هاي رنگی مجزا به طیفی گسسته از نوار

 گویند. (مثل طیف نشري خطی سدیم و هیدروژن) خطی لیتیم می

تر باشد انـرژي آن   هر چه طول موج پرتوي الکترومغناطیس کوتاه»: 3«گزینۀ 

 است.   بیشتر

تر باشـد، پـس از عبـور از     هر چه طول موج یک پرتو رنگی کوتاه»: 4«گزینۀ 

 شود. تر می منشور میزان شکست پرتو و انحراف آن از مسیر اولیه بیش

 

 1 شیمی

 مولکول  

 اتم   
 اتم     اتم    
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 )مرتضی کالیی( »2«گزینۀ   -51

 صورت زیر است: به X80آرایش الکترونی 

X :[ Ar] d s p80 10 2 5
18 3 4 4 

جدول تناوبی است و در ترکیـب   17متعلق به گروه  Xدرست. عنصر الف) 

 شود. تبدیل می −Xبا فلزات به یون 

 اند. از الکترون پر شده s3و  d3 ،p3هاي  ب) درست. در این اتم، زیرالیه

 پ) نادرست.

 اه نورتون رامش
 اه نوتورپ رامش

−
= =

80 35 9
35 7 

 گروه است. هم 17با عنصري با عدد اتمی  Xت) نادرست. عنصر 

---------------------------------------------- 

 )فرشته پورشعبان( »3«گزینۀ   -52

X : s / s p / s p+3 2 2 6 2 61 2 2 3 3 

e X : s / s p / s p d / s+→3 2 2 6 2 6 1 21 2 2 3 3 3 4 

تعلق دارد و تفاوت عـدد اتمـی آن بـا     dبه عناصر دستۀ  Xبنابراین عنصر 

 است. 15باشد،  می Kr36چهارمین گاز نجیب که 

---------------------------------------------- 

 )امامی مسعود علوي( »2«گزینۀ   -53

Kr(Br(آرایش  Br−→  آرایش)Ne(Mg Mg +→ 2 

Kr(Se(آرایش  Se −→ Ne(Na(آرایش  2 Na+→ 

 ها: بررسی سایر گزینه

1 ( 

Ar(Cl(آرایش  Cl−→  آرایش)Ne(Mg Mg +→ 2 

Ne(N(آرایش  N −→ Ar(K(آرایش  3 K+→ 

3 ( 

Xe(I(آرایش  I−→  آرایش)Ar(Ca Ca +→ 2 

Ne(O(آرایش  O −→ He(Li(آرایش  2 Li+→ 

4 ( 

Ne(O(آرایش  O −→ Ne(Mg(آرایش  2 Mg +→ 2 

Ne(F(آرایش  F−→  آرایش)Ne(Na Na+→ 

---------------------------------------------- 

 )حمید ذبحی( »3«گزینۀ   -54

هـاي   ، شـمار الکتـرون  6برابـر   NOCl (a)هـاي پیونـدي    شمار الکتـرون 

NOپیوندي  Cl2 (b)  هاي ناپیوندي  ، شمار جفت الکترون8برابرHCN 

(c)  هـاي ناپیونـدي    و شمار جفـت الکتـرون   1برابرSO3 (d)   8برابـر 

 است. 

 

---------------------------------------------- 

 )حسین سلیمی( »3«گزینۀ   -55

NaHCO3 :  سدیم هیدروژن کربنات 

CsI   سزیم یدید : 

ZnO  روي اکسید : 

Li O2  لیتیم اکسید : 

Cr O2  اکسید (III): کروم  3
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 شونده حل
 محلول

 )خیاوي االسالمی میالد شیخ( »3«گزینۀ   -56

 کنیم: شونده را محاسبه می تدا با استفاده از تناسب جرم حلاب

x gx ⇒ =
180 90

4080 

g= − =90 40  جرم آب50

x
x
′

= × ⇒ = ×
′+

100 20  درصد جرمی10050

x / g′⇒ = 12 5 

/ g= 12  ن)شونده در محلول ثانویه (پس از سرد کرد جرم حل5

 قبل و بعد از سردکردن برابر با جرم رسوب خواهد بود:  شونده حال اختالف جرم حل

/ / g= − =40 12 5 27  جرم رسوب5

---------------------------------------------- 

 )خیاوي االسالمی میالد شیخ( »2«گزینۀ   -57

 باشند.  همۀ موارد صحیح می

گـرم   9/0کلریـد،   ل اسـتریل سـدیم  گـرم محلـو   100در هر »: الف«عبارت 

ــد   ــدیم کلری ــودس ــس در وج ــدیم   kg10000دارد، پ ــتریل س ــول اس محل

 کلرید وجود خواهد داشت.    سدیم kg90کلرید،

صـورت   % جرمـی بـه  5در محلول  NaNO3: براي محاسبۀ جرم»ت«عبارت 

 :  کنیم یمزیر عمل 

= × ⇒ = ×100 5  جرمیدرصد 10040

g=  ⇒جرم حل شونده2

---------------------------------------------- 

 )94 -سراسري خارج از کشور تجربی ( »1«گزینۀ   -58

 یم.آور دست می ابتدا جرم گوگرد موجود در یک تن سوخت را به

  S O SO+ →2 2 

 SO O SO+ →2 2 32 2 

 SO H O H SO+ →3 2 2 4 

 molS molSO mol SO mol H SO∝ ∝ ∝2 3 2 41 1 1 1 

 g xgppm x gS
g

= × ⇒ = × ⇒ =6 6
610 96 10 96

10
 

 g xg x g H SO⇒ = ⇒ =
× × 2 4
96 2941 32 1 98 

---------------------------------------------- 

 )رهزوا محمد عظیمیان( »4«گزینۀ   -59

کتاب درسی که روند تغییـرات نقطـۀ    115با توجه به با هم بیندیشیم صفحۀ 

را نشـان   17و  15هـاي   عنصـر اول گـروه   3دار  هاي هیـدروژن  جوش ترکیب

 دهد:   می

 دار هر گروه:   هاي هیدروژن مقایسۀ نقطۀ جوش براي ترکیب

: NH AsH PH> >3 3  15گروه 3

: H O H Se H S> >2 2  16گروه 2

: HF HBr HCl>  17گروه <

 14هاي  دار عناصر هم دورة گروه هاي هیدروژن مقایسۀ نقطۀ جوش براي ترکیب

 :  17تا 

H O HF NH
H S HCl PH

> >
 > >

2 3

2 3
 

---------------------------------------------- 

 )زواره رسول عابدینی( »3«گزینۀ   -60

درجـۀ   40و  45در دماهـاي   KNO3یريپـذ  با توجـه بـه نمـودار، انحـالل    

 گرم آب است.   100گرم در  60و  70ترتیب برابر  سلسیوس به

gشونده حل g x g
g x

= ⇒ =
170 70 210510 

 %/= ×
210 100 41 2510 شونده درصد جرمی حل 

 M
ad / /C

M
× ×

= ⇒ =
10 10 41 2 1 7

 موالریته101

 MC /⇒ 6 93  

gرسوب g x g
g x

= ⇒ =
170 10 30510 

molKNO
?molKNO gKNO / molKNO

gKNO
= × 3

3 3 3
3

130 0 3101  

 جرم حل شونده

 جرم محلول

 جرم حل شونده

 جرم محلول

 حل شوندهجرم 

 جرم محلول 

 حل شوندهجرم 

 محلول
 محلول

 محلول رسوب

 محلول

 شونده حل
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  عمومي دوازدهم عمومي دوازدهم 

  (رياضي، تجربي)(رياضي، تجربي)
  13991399خرداد ماه خرداد ماه   2323

  
  

  

  فارسي 
ـام     مقدم، مريم شميراني، محسن فدايي، كاظم كاظمي، سعيد گنجستوده، داود تالشي، ابراهيم رضاييمحسن اصغري، حنيف افخمي ـاني، اله بخـش زم

  الدين، مرتضي منشاري، حسن وسكري محمدي، افشين محي

  دين و زندگي 
مرتضـي  خـاني،   ، محمدرضـا فرهنگيـان، علـي فضـلي    بقـا  محمد رضـايي ، محسن بياتي، پور اسديان امين، ابتسام محبوبهآقاصالح،  مدمح

  يسيداحسان هند، فيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي، كبير محسني

  

  
  

 گروه مستندسازي رتبه برتر گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  محمدحسين اسالمي  مرتضي منشاريمحسن اصغري،   الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي

  محمد آقاصالح  دين و زندگي
پور،  امين اسديان

  سيداحسان هندي

  سكينه  بقا، صالح احصائي، محمد رضايي

  محدثه پرهيزكار  بهراد احمدپور  محمدابراهيم مازنيگلشني 

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت

  
  

 الهام محمدي مدير گروه

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا صفحه

  عليرضا سعدآبادي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون

  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -زي: خيابان انقالبآدرس دفتر مرك

  



 طراحان   

 و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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 )اردبیل -مرتضی منشاري( »4«گزینۀ  -61
 ها: معنی درست واژه

 پالیز: باغ، گلزار، کشتزارد) / صلَت: بخششج) 
 )لغت(

---------------------------------------------- 
 )کاظم کاظمی( »4«گزینۀ  -62
 نیست.» تمالل«نی از معا» سرزنش«

 ت: سرزنشمالم
 )لغت(

---------------------------------------------- 
 )الدین افشین محی( »2«گزینۀ  -63

تـوان   نمـی   اصـالح شـود:  » قضا«صورت  نادرست است و باید به» غزا«، »2«در گزینۀ 
 تقدیر و سرنوشت را تغییر داد.

 )امال(
---------------------------------------------- 

 )اردبیل -مرتضی منشاري( »1«گزینۀ  -64
مذلّت و خواري / ترجیه و برتـري   ←ت و خواري یگر و آشپز/ مزلّخوال ←گر و آشپز یخال
 ترجیح و برتري ←

 )امال(
---------------------------------------------- 

 )مریم شمیرانی( »4«گزینۀ  -65
 رواج چهارپاره از دورة مشروطه بوده و تاکنون ادامه یافته است.

 )تاریخ ادبیات(
---------------------------------------------- 

 )ستوده حنیف افخمی( »2«گزینۀ  -66
 »پا و چشم«و » گل و خار«/ تناسب:  »نگاه نرم«آمیزي است یعنی  حس» چشم نرم«

 هاي دیگر تشریح گزینه
 »صیاد و شکار«تناسب: ندارد./  تشخیص»: 1«گزینۀ 
 »رفتار رو و کج راست«ندارد./ تضاد: حسن تعلیل »: 3«گزینۀ 
 » ا«تکرار مصوت آرایی:  واج/ میح ندارد.تل»: 4«گزینۀ 

 )آرایه(
---------------------------------------------- 

 )محسن اصغري( »1«گزینۀ  -67
 استعاره: کانون استعاره از اوهام

 تشبیه: مجلس اوهام (اضافۀ تشبیهی)
 »آتـش در جـایی زدن  « /»پر رونق داشتن محفل«کنایه از  »گرم داشتن مجلس«کنایه: 

 »نابود کردن«نایه از ک
 )آرایه(

---------------------------------------------- 
 )کاظم کاظمی( »1«گزینۀ  -68

است و در این گزینه نقش » ربط«حرف  ،»1«در هر دو مصراع بیت گزینۀ » و«حرف 
 کار نرفته است. به» معطوف«تبعی 

 هاي دیگر تشریح گزینه
 است.» تو«بدل از » خود»: «2«گزینۀ 
 بار دوم تکرار مسند است. در» بنده»: «3«گزینۀ 
 معطوف است.» آیین سروري»: «4«گزینۀ 

 )زبان فارسی(

 )اردبیل -مرتضی منشاري( »2«گزینۀ  -69
 دف ندارند.ااست و تر» مرکب«و جوهر به معناي » مرکب دان«دوات به معناي 

 )زبان فارسی(
---------------------------------------------- 

 )کاظم کاظمی( »3«ینۀ گز -70
 ).اي چون عشق وجود ندارد عالم: متمم / عشق: متمم (براي عالم افسرده مشاطه

 هاي دیگر تشریح گزینه
نشـانۀ فـک اضـافه    » را«چون  ،الیه است مضاف» 1«در گزینۀ » آسمان: «»1«گزینۀ 
 ...»مانع گردش آسمان شود «...    است:

 درست است.» 4و  2« هاي شده در گزینه هاي مشخص نقش واژه
 )زبان فارسی(

---------------------------------------------- 
 )مریم شمیرانی( »1«گزینۀ  -71

 هاي دیگر تشریح گزینه
 عمرو اسب تازاند و گرد و خاك به هوا بلند کرد. »:2«گزینۀ 
 عمرو بازویش را باال برد.»: 3«گزینۀ 
 د.آسمان از سهمناکی آن جنگ ترسی»: 4«گزینۀ 

 )مفهوم(
---------------------------------------------- 

 )الهیجان-مقدم ابراهیم رضایی( »1«گزینۀ  -72
 حسن خلق یا توصیه به خوش اخالقی»: 1«مفهوم بیت گزینۀ 

ترك تعّلقات و دعوت به کسـب  »: 4و  3، 2«هاي  مفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه
 است. بینش

 )مفهوم(
---------------------------------------------- 

 )مریم شمیرانی( »3«گزینۀ  -73
3«در حـالی کـه در گزینـۀ     ،ت بر زور بازو ترجیح داده شـده در صورت سؤال عزم و هم« 

 رود. شاعر معتقد است با زور بازو کارها پیش می
 هاي دیگر تشریح گزینه

 پول و ثروت بهتر از زور بازوست. »:1«گزینۀ 
 اقبال بهتر از زور بازوست. بخت و»: 2«گزینۀ 
 )مفهوم(  سعی و تالش بهتر از زور بازوست.»: 4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 
 )محسن اصغري( »3«گزینۀ  -74

صورت سؤال حضرت موسـی (ع) و حضـرت هـارون (ع)، مـورد خطـاب واقـع        ۀدر آی
من و مخالف (فرعون) به نرمی و مدارا ها خواسته شده تا در مقابل دش اند و از آن شده

 نیز مطرح شده است.» 3« ۀدر بیت گزین »مدارا با مخالف« سخن گویند. این مفهوم
 هاي دیگر تشریح گزینه

 شوند. کن (نرم سخن نگو)؛ زیرا مغرور مینبا دشمنان خود مدارا  »:1«گزینۀ 
»کننسرکش مدارا در مقابل دشمن «مفهوم مقابل آیۀ صورت سؤال است: »: 2«گزینۀ   
 .گر را مخور فریب ناتوانی دشمن مکار و حیله»: 4«گزینۀ 

 )مفهوم(
---------------------------------------------- 

 )ساري -حسن وسکري( »1«گزینۀ  -75
خـورد، مـرهم    زخمی که عاشق در راه عشـق مـی  «گوید:  می» 1«بیت نخست گزینۀ 

 »و ناراحتی است. است که اگر این زخم نباشد براي عاشق غم
براي کشتن عاشق نیاز به شمشیر نیست، از معشوق براي او بگو، «گوید:  بیت دوم می

 »سپارد. عاشق) خود جان می(او 
 هاي دیگر تشریح گزینه

 .تقابل عشق و عقل و نیز چیرگی عشق بر عقل »:2«گزینۀ 
 مطلب کند. ۀشود که سخنور بهتر ارائ شنوندة خوب سبب می»: 3«گزینۀ 
 اصلی و رهایی از قفس دنیا براي رسیدن به عالم باال. أبازگشت به مبد»: 4«گزینۀ 

 )مفهوم(
 

  2 فارسی
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 )بقا محمد رضایی( »4«گزینۀ  -76
انَّ «طبق آیات سورة مبارکۀ عصر، راه خروج و رهـایی از زیـان همگـانی کـه در عبـارت      

حاتاللوا الصمع نوا ولَّا الّذینَ آمنسانَ لَفی خُسرٍ ااال  واوـبرِ  تواصوا بِالصتَواص قِّ وبِالح «
 بیان شده، ایمان و عمل صالح و سفارش به حق و صبر است.  

 )14ۀ صفح، 2دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )بقا محمد رضایی( »3«گزینۀ  -77
اري بیش نیست و شـیطان  کنند، ایمانشان پند آنان که در داوري به حکم طاغوت عمل می

اَلَم تَرَ الَی الَّـذینَ یزعمـونَ اَنَّهـم    «برد. این مفهوم در آیۀ  آنان را به گمراهی دور و درازي می
آمنوا بِما اُنزِلَ الَیک و ما اُنزِلَ من قبلک یریدونَ اَن یتَحاکَموا إلَـی الطّـاغوت و قَـد اُمـروا اَن     

ریدی و کفُروا بِهعیداً یم ضَالالً بلَّهضکننـد بـه    اي کسانی که گمان می : آیا ندیدهالشّیطانُ اَن ی
خواهند داوري به  چه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می چه بر تو نازل شده و به آن آن

که به آنان دستور داده شـده کـه بـه آن کفـر بورزنـد و شـیطان        نزد طاغوت برند، حال آن
 بیان شده است. » نان را به گمراهی دور و درازي بکشاند.خواهد آ می

 )51ۀ صفح، 2دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا فرهنگیان( »2«گزینۀ  -78
ـ  کتـابٍ مـن  و ما کنت تتلو من قبلـه  «طبق آیۀ شـریفۀ   ا الرتـاب  ه بیمینـک اذً و التخطّ

نوشـتی   خواندي و با دست خود، آن را نمی اي را نمی و پیش از آن، هیچ نوشته :المبطلون
، اگر پیامبر (ص) درس خوانده بود، جـا  »افتادند که در آن صورت، اهل باطل به شکل می

 داشت کج اندیشان در مورد الهی بودن قرآن به شک بیفتند.  
 )44ۀ صفح، 2دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )مرتضی محسنی کبیر( »2«گزینۀ  -79

مسئولیت کارگزاران را بیان کرده اسـت  » اشتر عهدنامۀ مالک«امیرالمؤمنین علی (ع) در 
در به دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش کـن نـه در جلـب    «... فرماید:  و می

رسـاند و بـا    بی نمـی رضایت خواص که با وجود رضایت عمومی، خشم خواص به تو آسی
اي افراد مـورد اطمینـان    عده«... و » بخشد خشم عموم مردم، رضایت خواص سودي نمی

را انتخاب کن تا دربارة طبقات محروم تحقیق کنند و به تو گزارش دهنـد. سـپس بـراي    
رفع مشکالت آنان عمل کن ... زیرا این گروه [افراد محروم] بیش از دیگـران بـه عـدالت    

 )132ۀ صفح، 2دین و زندگی (    »نیازمندند.
---------------------------------------------- 

 )مرتضی محسنی کبیر( »4«گزینۀ  -80
منوا الّـذین یقیمـون   آم اهللا و رسوله و الّذین انّما ولیکّ«وقتی مردم از محتواي آیۀ والیت 

رسـول او و  : همانـا ولـی شـما فقـط خداونـد و      »تون الزّکـاة و هـم راکعـون   ؤالصالة و ی
دارنـد و در حـال    آورندگانی که نماز را بر پا مـی  اند. همان ایمان اند که ایمان آورده کسانی

با خبر شده بودند، تکبیر گفتند و رسول خدا (ص) نیز، ستایش و » دهند رکوع زکات می
هاي ولی و سرپرست مسلمانان در این آیـه،   سپاس خداوند را به جا آورد و یکی از ویژگی

 ).  ذین یقیمون الصالةالّباشد. ( ۀ نماز میاقام
 )65ۀ صفح، 2دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )مرتضی محسنی کبیر( »2«گزینۀ  -81

و من یبتغ غیر االسالم دیناً فلن یقبـل منـه و هـو فـی اآلخـرة مـن       «با توجه به آیۀ شریفۀ 
الم اختیار کند هرگز از او پذیرفته نخواهـد شـد و در   : و هر کس که دینی جز اسالخاسرین

، خسران اخروي به دلیل برگزیدن دینی به جز اسالم اسـت  »آخرت از زیانکاران خواهد بود
 کند.  پایبندي پیروان انبیاي گذشته به پیروي از پیامبر اسالم (ص) تأکید میبر  هو این آی

 )31ۀ صفح، 2دین و زندگی (  

 )آقاصالحمحمد ( »3«گزینۀ  -82
ـ  واهللا جعـل لکـم  «شود و آیۀ شـریفۀ   نهاد مقدس خانواده با آمدن فرزندان کامل می ن م

بـه فرزنـدآوري اشـاره دارد و    ...»  حفَدةًکُم من ازواجکُم بنین و اَنفُسکُم ازواجاً و جعلَ ل
نه نشـانه)  و کفر به نعمت (» یؤمنونَاَفَبالباطلِ «عدم توجه به آن را نشانۀ ایمان به باطل: 

 ».مۀِ اهللاِ هم یکُفرونَو بِنع«داند:  خدا می
 )149 و 148هاي  هصفح، 2دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )محبوبه ابتسام( »4«گزینۀ  -83

عصمت و پاکی اهل بیت از جمله امـام علـی (ع) از آیـۀ تطهیـر قابـل برداشـت اسـت و        
ت ایشان از حادثۀ مراسم دعوت خویشـان قابـل برداشـت اسـت و     اخوت، وصایت و خالف

 انذار خویشان با مراسم دعوت خویشان ارتباط دارد.  
 )70و  69، 64هاي  ، صفحه2دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )مرتضی محسنی کبیر( »3«گزینۀ  -84

 در حیطۀ عمل است.  اي دینی براساس عدالت  ـ بنا نمودن جامعه
 ـ ایمان خداي یگانه و دوري از شرك در حیطۀ ایمان است.  

 )25 و 24هاي  هصفح، 2دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا فرهنگیان( »3«گزینۀ  -85
 اي ایستادن: تالش براي برقراري عدالت و برابري در مقابل تعصبات قومی و قبیله

 ثروت را مالك برتري نشمردن: مبارزه با فقر و محرومیت
 )78 و 76، 75هاي  هصفح، 2دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )بقا محمد رضایی( »3«گزینۀ  -86

تبـدیل حکومـت   «اینکه طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت یافتند، مربوط به چالش 
هـاي قـدرت و ثـروت، مربـوط بـه سـلطنت        است؛ زیرا شاخصـه » نتعدل نبوي به سلط

 هستند.  
کردند تا افرادي را که در اندیشه و عمل و اخـالق از معیارهـاي    اینکه حاکمان تالش می

ارائـۀ الگوهـاي   «اسالمی دور بودند، بـه جایگـاه برجسـته برسـانند، مربـوط بـه چـالش        
 است.» نامناسب

 )93ۀ صفح، 2دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )پور امین اسدیان( »3«گزینۀ  -87
هاي درست مبارزه: امامان، شیوة مبارزه با حاکمـان را متناسـب بـا شـرایط      انتخاب شیوه

اي که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به تدریج، بنـاي   گزیدند؛ به گونه زمان برمی
هـاي   عباس سست شود و هم روش زندگی امامان (ع) به نسل یامیه و بن ظلم و جور بنی

 آینده معرفی گردد.  
 )103ۀ صفح، 2دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )محمد آقاصالح( »2«گزینۀ  -88

 تر جامعۀ اسالمی: اولویت دادن به اهداف اجتماعی ادارة موفق
 مت وظایف اسالمی: مشارکت در نظارت همگانی  تر شدن هدایت جامعه به س آسان

 )131ۀ صفح، 2دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )تبریز -فیروز نژادنجف ( »2«گزینۀ  -89
تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت و برکنار کردن حاکمان ستمگر، یکـی از عالئـم،   

 پیروي از امام عصر (عج) است.  
 )117ۀ صفح، 2ین و زندگی د(  

---------------------------------------------- 
 )سید احسان هندي( »4«گزینۀ  -90

 » جمیعاً.فلله العزّة  العزَّةمن کان یرید «سورة یونس:  26آیۀ 
بنا به تعبیر پیـامبر اکـرم (ص)، جـوان و نوجـوانی کـه هنـوز بـه گنـاه عـادت نکـرده و           

 تر است.   دار نشده است، به آسمان نزدیک جود او ریشههاي نامشروع در و خواسته
 )142 و 139هاي  هصفح، 2دین و زندگی (  

  2دین و زندگی 
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  »99 خرداد 23« آزمون
  (نظام جديد) رياضي اختصاصي دوازدهم

  
  

  پديدآورندگان

صي
صا

اخت
  

  (به ترتيب حروف الفبا) نام طراحان  نام درس

محسـن   -مصيب قنبـري   -پيمان محمدعلي راست –نسب عبدالرضا اميني-زهره آقامحمدي-فردخسرو ارغواني  2 فيزيك
  شادمان ويسي –حسين مخدومي  -احسان محمدي  -ا محبيغالمرض-عليرضا گونه-قندچلر

  2 شيمي
الـه عليـزاده   روح –مسعود علوي امـامي   -آروين شجاعي -حسن ذاكري–عبدالحميد اميني–سيدسحاب اعرابي

 -زاده علـي نـوري   –اميرحسـين معروفـي    -سـيدطاها مصـطفوي    –بابـك محـب     -مرتضي كاليي  -امير قاسمي 
 فيمحمدرضا يوس

  
  
  
  
  علمي روهگ

  2شيمي   2فيزيك   نام درس

  نژادايمان حسين  سيدعلي ميرنوري  گزينشگر

  اميرمحمودي انزابي  گروه ويراستاري
  پور سهند راحمي

  مرتضي خوش كيش
  محمدرسول يزديان

  آباديمصطفي رستم سيدعلي ميرنوري ويرايش استاد
  نژادايمان حسين بابك اسالمي مسئول درس

  
  
  
  
  
  

  توليد و فني گروه
  

محمد اكبري  گروه مدير
 عادل حسيني  ئول دفترچهمس

   مسئول دفترچه: آتنه اسفندياري نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي
 ندا اشرفي–جوحسن خرم آرا و صفحه نگار حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
  

  
  
  
  
  

  زمونآگروه 
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 )فرد خسرو ارغوانی( »3«گزینۀ   -91

 برابر است با: ،کنند به یکدیگر وارد می کرهدو در ابتدا نیرویی که 

k | q || q | k / /F (N)
r r

−× ×
= = × 121 2

1 2 2
7 5 22 5 10  

شوند، بار هر یک برابر خواهد  دو کره به یکدیگر تماس داده میپس از اینکه 

 شد با:

/ /q q C+′ ′= = = µ1 2
22 5 7 5 152  

 برابر است با: ،کنند در نتیجه نیرویی که بر هم وارد می

kF (N)
r

−× ×
= × 12

2 2
15 15 10  

 درصد تغییرات نیرو برابر است با:

F F F
F F

 −
= × = − × 

 
2 1 2

1 1
100 1  درصد تغییرات نیرو 100

/
/ /

× = − × = × 

15 15 1001 100 33 37 5 22 5 3 % %  

---------------------------------------------- 

 )گونه علیرضا( »2«گزینۀ   -92

در هر حالت بـا اسـتفاده از قـانون کـولن، انـدازة نیـروي براینـد را محاسـبه         

 کنیم: می

 حالت اول:

 

Q QF F k F k
a a

′= = ⇒ =
2 2

41 21 2 22  

kQF
a

=
2

31 2
2
2

  

T
Q Q QF k k k
a a a

= − =
2 2 2

2 2 2
2 22 2 2  

 حالت دوم:

 

Q QF F k F k
a a

′= = ⇒ =
2 2

41 21 2 22  

QF k
a

=
2

31 22
2

  

T
Q Q QF k k k
a a a

′ = + =
2 2 2

2 2 2
2 3 22 2 2  

 و در نهایت:

T

T

QkF a
F Qk

a

′
= =

2
2
2
2

3 2
2 3
2
2

  

---------------------------------------------- 

 )زهره آقامحمدي( »2«گزینۀ   -93

 

پـس   ،، میدان خالص افـزایش یافتـه اسـت   q2با توجه به اینکه با کاهش بار 

qیعنی ، مخالف است q1با  q2عالمت  <2 0. 

E E E E ( )= − =1 2 1
}²Ii

  

میـدان  انـدازة  طـۀ  با توجه بـه راب  ،درصد کاهش یابد q2 ،20بار اندازة اگر 

|اي  حاصل از بار نقطه q |(E k )
r

= درصـد   20هـم   یمیدان الکتریکاندازة ، 2

 یابد. پس داریم: کاهش می

E E / E / E ( )′ = − =1 20 8 1 2 2
}²Ii

  

 ) داریم:2) و (1از روابط (

( )E / E / E E− = −1 2 1 20 8 1 2  

q q
/ E / E E E k k

r r

 
 = ⇒ = ⇒ =  
 

1 2
2 1 1 2 2 2

1 2
0 4 0 2 2 2  

q
q / C q / C

 
= ⇒ = µ ⇒ = − µ  

 

2
2 2

20 2 2 5 2 5400 100  

 2فیزیک 
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 17 ۀصفح ریاضی همددواز اختصاصی »»9999  خردادخرداد  2323  آزمونآزمون«« پاسخ تشریحی 
 

 )نسب عبدالرضا امینی( »4«گزینۀ   -94

ACدانیم ظرفیت خازن تخت از رابطۀ  می
d

= κε0 آید. داریم: دست می به 

C d / C / C
C d
′ ′κ ′= × = × = ⇒ =

′κ
1 4 0 2 0 210 2  

 بـوده از طرفی چون خازن به مولد متصل است، بنابراین ولتاژ دو سر آن ثابت 

Uو انرژي خازن از رابطۀ  CV= 21
 شود. داریم: محاسبه می 2

U C / U / U
U C
′ ′

′= = ⇒ =0 2 0 2  

 در نهایت داریم:

U U U / U U
U U U

′∆ − −
= × = × = ×

0 2100 100  درصد تغییرات انرژي 100

/= − × = −0 8 100 80%  

 عالمت منفی نشان دهندة کاهش انرژي خازن است.

---------------------------------------------- 

 )حسین مخدومی( »2«گزینۀ   -95

 L3و  L2هـاي   المپ (زیرا   مدار کم معادل کل مقاومت ،kبا بستن کلید 

موازي همواره از مقاومـت تـک تـک     اجزايموازي شده و مقاومت معادل در 

از ایـن رو جریـان    .شـود  ار بیشتر میکمتر است) و جریان عبوري از مد ها آن

اختالف پتانسیل دو سـر   ،همین دلیل گردد. به بیشتر می A1 آل ایده آمپرسنج

کـم   L2نیز بیشتر شده و لذا باید اختالف پتانسیل دو سـر المـپ    L1المپ 

Lشود. (زیرا  LV V+ = ε1 LVکه مقداري ثابت است و با افزایش  2 باید  1

LV  یابد. کاهش می A2 آل ایده جریان آمپرسنج در نتیجهکاهش یابد) و  2

---------------------------------------------- 

 )زهره آقامحمدي( »1« گزینۀ  -96

 نشان دهیم، داریم: Rو مقاومت متغیر را با  eqRاگر مقاومت معادل را با 

eq
eq

eq

R RRR
R R R /

 = Ω⇒ = Ω= 
+  = Ω⇒ = Ω

424 3
4 6 2 4

  

Ω، مقاومت معادل بین Rیعنی با تغییر 
4
/تا  3 Ω2  کند.  تغییر می اهم 4

 
 ،معـادل یعنـی مقاومـت    eqRمولد بر حسب  خروجیبا توجه به نمودار توان 

 یابد. سپس کاهش می ،ابتدا افزایش Pتوان نتیجه گرفت که  می

 )غالمرضا محبی( »2«ینۀ  گز -97

صـورت زیـر    بـه  ′Iها را بـر حسـب   جریان عبوري از هر یک از مقاومت ابتدا

کنیم. دقت کنید که مجموع افزایش و کاهش پتانسیل در هر حلقه  محاسبه می

 صفر است:

 

Pبه کمک رابطۀ  RI=  Ω5بیشترین توان مصرفی مربـوط بـه مقاومـت     ،2

 نشان داده شده است. بنابراین داریم:

( )I I
max RP RI I I A′=

= Ω
′ ′= → = ⇒ =222

5 20 5 2 1 

را نشـان   Ω5مقاومـت   سـر همـین  اخـتالف پتانسـیل دو    آل ایـده  سـنج  ولت

 دهد: می

I I A
RV IR V V′= =
= Ω

= → =2 2
5 10  

---------------------------------------------- 

 )پیمان محمدعلی راست( »1«گزینۀ   -98

 
εچون  > ε2 است، جریان در مدار سـاعتگرد خواهـد بـود. اگـر در جهـت       1

برویم و اختالف پتانسیل دو سر اجـزاي مـدار    Bبه نقطۀ  Aجریان از نقطۀ 

 را جمع جبري کنیم، داریم:

A BV Ir V− ε − =1 1  

A BV V Ir I I A⇒ − = ε + ⇒ = + × ⇒ =1 1 10 8 1 2  

کننـده   مصـرف  Rو مقاومت   ε1کننده و مولد  تولید ε2در این مدار، مولد 

 هستند. بنابراین:

( ) ( ) RP P P= +
12Â]»oi Áj»n»

  

RI r I I r I P⇒ ε − = ε + +2 2
2 2 1 1  

R RP P W⇒ × − × = × + × + ⇒ =2 218 2 1 2 8 2 1 2 12  
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 )احسان محمدي( »1«گزینۀ   -99

هـاي بـار    تعـداد حامـل  ، بـا افـزایش دمـا،    ي فلزيدر مواد رسانا»: 2«گزینۀ 

 و این عبارت نادرست است.ماند  هاي آزاد) تقریباً ثابت می (الکترون

رساناهاي غیراهمی هستند و این جمله نادرسـت   ۀدیودها، از دست»: 3«گزینۀ 

 است.

در  و  شـده نصـف   آنبا دو برابر شدن طول رسانا، سـطح مقطـع   »: 4«گزینۀ 

LRنتیجه طبق رابطۀ 
A

= ρ ، شود. برابر می 4مقاومت 

---------------------------------------------- 

 )علیرضا گونه( »2«گزینۀ   -100

وارد  بـر ذره  دست راست، چون نیروي وزن به سمت پـایین  قاعدةبا توجه به 

شود، براي آن که مسیر حرکت تغییري نکند، بایـد نیـروي مغناطیسـی بـه      می

سمت باال وارد شود و نیروي وزن را خنثی کند. بنابراین میدان مغناطیسی باید 

 سمت جنوب باشد. به

F mg q vBsin mg= ⇒ θ =  

B− −⇒ × × × × = × ×6 540 10 25 1 5 10 10 

B / T G⇒ = = × 30 5 5 10  

---------------------------------------------- 

 )نسب عبدالرضا امینی( »3«گزینۀ   -101

را   هاي پیچـه  ابتدا به کمک رابطۀ میدان مغناطیسی در مرکز پیچه، تعداد دور

NI کنیم. داریم: به میمحاس NB
R

−
−

−
µ π× × ×

= ⇒ × =
× ×

7
40

2
4 10 24 102 2 5 10

  

Nدور N N
−

− −
−

×
⇒ × = π× × ⇒ = ⇒ =

ππ×

4
4 6

6
4 10 504 10 8 10
8 10

  

Lاکنون به کمک رابطۀ  R.N= π2 ، داریم:کنیم میطول سیم را محاسبه ، 

L R.N cm= π = π× × =
π
502 2 5 500  

---------------------------------------------- 

 )ویسی شادمان( »1«گزینۀ   -102

ها در وسـط فاصـلۀ بـین دو     برآیند آن ،هستنداندازه  هم ،سو ها هم چون جریان

 سیم صفر است.

 
میـدان براینـد ابتـدا     ،)2) به سـمت سـیم (  1سیم (نزدیکی یعنی با حرکت از 

 یابد. کاهش و سپس افزایش می

اي در حلقـه   گونه جریان به ن لنزقانوطبق  ،یابد در مدتی که میدان کاهش می

شود که با این کاهش شار مخالفت کند. یعنـی جریـان سـاعتگرد در     می القاء

 شود. حلقه القا می

اي در  گونه جریان بهقانون لنز طبق  ،در مدتی که میدان در حال افزایش است

 التحشود که با این افزایش شار مخالفت کند و بنابراین در این  حلقه القا می

 خواهد شد. القاءجریان ساعتگرد در حلقه  نیز

---------------------------------------------- 

 )مصیب قنبري( »2«گزینۀ   -103

A. B A BN N
t t

∆Φ= ∆∆Φ ∆
ε = − → ε = −

∆ ∆.jnHkº RHoÃÃûU uQ ,SwH SMIY cõw

  

V
− −

−
−

 × − × ⇒ ε = × × × =
×

1 1
4

4
4 10 2 10

100 12 10 40
6 10

  

---------------------------------------------- 

 )پیمان محمدعلی راست( »1«گزینۀ   -104

 آوریم: دست می آرمانی را به ۀضریب القاوري سیملول ابتدا

( )N AL L
/

− −

−

π × × ×
= µ ⇒ =

×

27 42
0 2

4 10 2000 40 10
31 4 10

  

L H
− −

−
−

× × × × ×
⇒ = = ×

7 6 4
3

1
4 10 4 10 40 10 64 10

10
  

 انرژي ذخیره شده در سیملوله برابر است با:لذا 

U LI U / J− −= ⇒ = × × × = × × =2 3 2 31 1 64 10 5 32 25 10 0 82 2  

---------------------------------------------- 

 )محسن قندچلر( »1«گزینۀ   -105

V ):1شکل (در  N V
V V

V N N N
×

= ⇒ = ⇒ =2 2 2
2

1 1 1 1

30 30 240
240  

V ):2در شکل ( N V
V V

V N N N
′ ′ ′ ×′= ⇒ = ⇒ =
′ ′ ′ ′
2 2 2

2
1 1 1 1

40 40 200
200 

 ولتاژهاي خروجی برابر هستند. در نتیجه:

N N
V V

N N N N
× × ×′= ⇒ = ⇒ = ⇒ =

′ ′ ′×
1 1

2 2
1 1 1 1

30 240 40 200 30 240 9
40 200 10  
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 )مرتضی کالیی( »4«گزینۀ   -106

ثابـت اسـت و تعـداد     ي الکترونـی هـا  جایی که در یک دوره، تعداد الیه از آن

هـاي   یابد، نیروي جاذبۀ هسته به الکترون هاي هسته عناصر افزایش می پروتون

 یابد. الیۀ ظرفیت نیز از چپ به راست افزایش می

---------------------------------------------- 

 )مرتضی کالیی( »1«گزینۀ   -107

و نمودار صفحۀ  12طور که در جدول صفحۀ  نادرست است. همان» 1«گزینۀ 

بیشـتر از   A(Li)کتاب درسی نشان داده شده است، شعاع اتمی عنصـر  13

 باشد.  می H(Cl)شعاع عنصر 

طور کلی، هر چه به سمت چپ و  درست است. در جدول تناوبی به »2«گزینۀ 

 یابد.  برویم، خصلت فلزي افزایش می پایین

 −Fهمـان یـون    ،−Dو  +Naهمـان یـون    ،+Eدرست است.» 3«گزینۀ 

 +Eرا دارند؛ بنابراین شعاع یـون   Neکه هر دو آرایش گاز نجیب  باشد می

 است.  −Dتر از  هاي هسته، کوچک تر بودن تعداد پروتون به دلیل بیش

ر تـر از عناصـ   بـیش  1پذیري عناصـر گـروه    درست است. واکنش» 4«گزینۀ 

 E(Na)سرعت و شدت واکنش فلـز  دلیل، بوده و به همین  2گروه دوره  هم

 تر است. بیش D(F)با عنصر  F(Mg)نسبت به فلز  D(F)عنصر  با

---------------------------------------------- 

 )سیدسحاب اعرابی( »3«گزینۀ   -108

Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)+ → +3 22 6 2 3  

 Zn(s) HCl(aq) ZnCl (aq) H (g)+ → +2 22  

 داریم: Znمول  yو  Alمول  xکنیم  فرض می

x y / g

x y / mol H

+ =
 ⇒

+ = 2

27 65 197 5
3 5 752

 

 :با حل این دستگاه داریم
x / mol Al
y mol Zn
=

⇒  =

2 5
2  

 %/ /
/

= ×
67 5 100 34 18197 5  درصد جرمیAl⇒ 

---------------------------------------------- 

 )عبدالحمید امینی( »4«گزینۀ   -109

C H O C H O C H O C H O+ → +7 6 3 4 6 3 9 8 4 2 4 2  

 آسپرین         استیک انیدرید    سالیسیلیک اسید  استیک اسید                   

 molC H O
: / gC H O

gC H O
× 7 6 3

7 6 3
7 6 3

14 14  مقدار نظري آسپرین138

molCآسپرین  H O gC H O
/ g

molC H O molC H O
× × =9 8 4 9 8 4

7 6 3 9 8 4

1 180 5 41 1  

 / 63%
/

= × = ×
3 4100 1005 4 بازدة درصدي 

---------------------------------------------- 

 )بابک محب( »2«گزینۀ   -110

 :  هاي نادرست بررسی عبارتچهارم درست هستند. اما  وهاي اول  عبارت

متیـل   -4کربن و در عبارت سـوم آلکـانی بـا نـام      2در عبارت دوم، بیش از 

زنجیر بوتان در پـر کـردن گـاز فنـدك      هگزان نداریم ضمناً از ایزومر راست

 شود. استفاده می

---------------------------------------------- 

 )یرحسین معروفیام( »4«گزینۀ   -111

=
×

  هدام مرج امد رييغت هژيو ييامرگ تيفرظ هدش هلدابم يامرگ رادقم

q / J Jc /
m. T g C g. C

−= = = ×
∆ ×

2
0 0

117 5 23 5 10
10 50

 

---------------------------------------------- 

 )امامی مسعود علوي( »1«گزینۀ   -112

 باشد: می معادلۀ موازنه شده به صورت زیر

C H (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +3 8 2 2 25 3 4 

 molO kJgO kJ
gO molO

= × × =2
2

2 2

1 205620 25732  شدهگرماي مبادله 5

 25 7
56

/ J Q mc
g. C

= ⇒ = ∆θ
°

 ظرفیت گرمایی ویژة آهن

 /m m g⇒ × = × × ⇒ =3 25 7257 10 160 350056 

---------------------------------------------- 

 )آروین شجاعی( »3«گزینۀ   -113

را در  2، واکنش -4را در  1دست آوردن واکنش هدف، واکنش  ابتدا براي به

 بنابراین:  کنیم، + ضرب می2را در  3+ و واکنش 1

H H H H kJ∆ = − ∆ + ∆ + ∆ = −1 2 34 2 260  

 سپس از استوکیومتري داریم:  

gE molE
gE gE

× ×
84 1
100  گرماي آزاد شده= gE200ناخالص42

kJ kJ
molE

× =
260 2085 

 2 شیمی

 مقدار عملی
 مقدار نظري

 خالص   

 ناخالص
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 )محمدرضا یوسفی( »2«گزینۀ   -114

 کنیم:   غذایی را محاسبه می ابتدا انرژي آزاد شده از مواد

kJ= انرژي کل7700
kJ

kJ
kJ

= × = 
= × = →
= × = 

250 17 4250
55 38 2090
80 17 1360

  

 آوریم:   حال مقدار متان مورد نیاز را به دست می

molCH gCH
kJ / gCH

kJ molCH
× ×4 4

4
4

1 167700 138 4890 1  

---------------------------------------------- 

 )اله علیزاده روح( »3«گزینۀ   -115

 کنیم:  شده را کامل می ابتدا جدول داده

زمان 
 (ثانیه)

0 10 20 30 40 50 60 

جرم 
مخلوط 
واکنش 
 (گرم)

98/65 32/65 88/64 66/64 55/64 50/64 50/64 

جرم کربن 
اکسید  دي

 (گرم)
0 66/0 10/1 32/1 43/1 48/1 48/1 

 توجه:  

جرم کربن دي اکسید 
 tآزاد شده در ثانیه 

+ 
جرم مخلوط 

 tواکنش در ثانیه 
= 

رم مخلوط ج
واکنش در ثانیه 

 صفر
 ها:   بررسی گزینه

1/ترتیب برابر  به yو  x»: 1«گزینۀ  64/و  48  باشند.  گرم می 88

 با توجه به واکنش انجام شده در شکل:»: 2«گزینۀ 

(CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l))+ → + +3 2 2 22  

و  CaCl2 ،CO2با سرعت متوسط تولید CaCO3سرعت متوسط مصرف 

H O2       برابر اسـت ولـی سـرعت متوسـط مصـرفHCl    دو برابـر سـرعت

 است.  CaCO3متوسط مصرف 

HCl دانـیم  می»: 3«گزینۀ  COR R= بنـابراین داریـم: (در بـازة زمـانی      22

 یکسان)

CO
molCO

n ( / / )gCO / mol CO
gCO

∆ = − × =2
2 22 2

11 43 1 32 0 002544

 CO
CO

n molR mol.s
t s

−
− −∆ ×

= + = = ×
∆

4
5 12

2
25 10 25 1010  

 HClR mol.s mol.s− − − −⇒ = × × = ×5 1 4 12 25 10 5 10 

 HCl
mol sR mol.min

s min
− − −= × × = ×4 2 1605 10 3 101  

 »: 4«گزینۀ 

 مود هيناث
CO CO

( / / )gCO
R R

s
−

= → =10 2
2 2

1 1 0 66
 Rواکنش10

 3 12
2

1 1044
mol CO

mol.s
g CO

− −× = 

 CaCl COR R=2 2  

 CO
( / / )gCO

R
s

−
→ =10 2

2
1 48 1 43

10
´\¹Q#¾ÃºIY 

 mol / mol.s
g

− −× × 4 11 1 14 1044  

3

4

10
9

1 14 10

mol
s

mol/
s

−

−
=

×
 

---------------------------------------------- 

 )زاده علی نوري( »2«گزینۀ   -116

توکیومتري مواد در معادلۀ واکنش به یب اسابا توجه به تغییرات مول مواد، ضر

 آید.   دست می

 
/ A / B / C

/
A B C

+ →
÷

+ →
1 2 0 6 1 20 6 2 2  

 / /1 2 1 2  :     در ابتدا 0

 / x / x x− − →1 2 2 1 2   10:در ثانیه 2

 molA molC / x x x / mol= ⇒ − = ⇒ =1 2 2 2 0 3  

 / x / x x′ ′ ′− − →1 2 2 1 2   15یه :در ثان2

 molB molC / x x x / mol′ ′ ′= ⇒ − = ⇒ =1 2 2 0 4 

 10در ابتدا، ثانیـه   Bبرابر است و مقدار  Bسرعت واکنش با سرعت مصرف 

1/ترتیب  به 15و ثانیه  2 ،/0 0/و  9  مول است.   8

( / / )mol
s

−
= −

0 9 1 2
 ثانیۀ اول 10سرعت متوسط واکنش در 10

mol.s a ( )− −= × =2 13 10 1 

 ( / / )mol
s

−
= −

0 8 0 9
 ثانیۀ سوم 5سرعت متوسط واکنش در 5

mol.s b ( )− −= × =2 12 10 2 

 ( ),( ) a /
b

−

−
×

→ = =
×

21 2
2

3 10 1 5
2 10

 

 انرژي کربوهیدرات
 انرژي چربی

 انرژي پروتئین 

 ثانیۀ دوم 10 واکنش در سرعت متوسط
 پنجمثانیۀ  10 در CaCl2تولید  سرعت متوسط

 

 طبق نمودار
 10ثانیه رد

 

 طبق نمودار
 15ثانیه رد
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 )دطاها مصطفويسی( »2«گزینۀ   -117

مانده، برابر جرم گـاز تولیدشـده در    اختالف جرم مواد اولیه و مواد جامد باقی

 واکنش است.

 g= − =490 410  تولیديO2جرم گاز 80

 molO
?molO gO / molO

gO
= × =2

2 2 2
2

180 2 532 

3 3 1
2 2

53 3 10 5 103O OR R R mol.s− − −= ⇒ = × × = ×
y¹¨H»

  

 O
O

n /R t s
t t

−∆
= ⇒ × = ⇒ ∆ =

∆ ∆
32

2
2 55 10 500  

 حاسبۀ زمان الزم براي تجزیۀ کامل پتاسیم کلرات:م

molKClO
?molKClO gKClO molKClO

/ gKClO
= × =3

3 3 3
3

1490 4122 5
 

 KClO او R شن R mol.s
−

− −= = × × =
2

3 1
3ک

5 102 2 103 3  

 KClO
KClO

n
R ( ) t s

t t

−∆
= − ⇒ = ⇒ ∆ =

∆ ∆

2
3

3
10 4 12003  

 s= − =1200 500  KClO3 ماندة زمان الزم براي تجزیۀ باقی700

---------------------------------------------- 

 )حسن ذاکري( »4«گزینۀ   -118

 -2) ترکیـب  2و در مـاده (  ) بنزآلدهید با فرمـول  1در ماده (

بـا فرمـول    هپتانون

O
||

CH CH CH CH CH C CH− − − − − −3 2 2 2 2 3 

هـا اسـت. در گـروه     وجود دارد که اولی از خانواده آلدهیدها و دومی از کتون

عاملی هر دو 

:O:
||
C

 
 
− − 

 
 

 د.  شو یافت می 

الکتـرون   جفـت  4کربن و اکسـیژن داراي مجموعـاً    هردر ترکیب بنزآلدهید 

 باشد.  پیوندي و ناپیوندي می

Cهپتانون  – 2فرمول  H O7  باشد. می 14

---------------------------------------------- 

 )امیر قاسمی( »2«گزینۀ   -119

هـاي عـاملی آن در    گـروه  و تام اسـت ساختار مذکور مربوط به مولکول آسپار

 شکل مشخص است:  

 

---------------------------------------------- 

 )سیدسحاب اعرابی( »2«گزینۀ   -120

 موارد (آ) و (ت) درست هستند.

 بررسی موارد:

باشد که از بسپارش پروپن حاصل شـده   پروپن می ترکیب نشان داده شده پلی

 است.

 شود. تولید سرنگ استفاده می پروپن براي از پلی -آ 

 د.گانه دار در ساختار خود پیوند سهسیانواتن  مثل پلی پلیمري - ب

  

 آید نه آلکین. دست می از پلیمرشدن یک آلکن به -پ 

اسـت کـه داراي    صورت  واحد تکرارشوندة آن به -ت 

 باشد. اتم هیدروژن می 6
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  عمومي دوازدهم عمومي دوازدهم 

  (رياضي، تجربي)(رياضي، تجربي)
  13991399خرداد ماه خرداد ماه   2323

  
  

  

  فارسي 
ـام     مقدم، مريم شميراني، محسن فدايي، كاظم كاظمي، سعيد گنجستوده، داود تالشي، ابراهيم رضاييمحسن اصغري، حنيف افخمي ـاني، اله بخـش زم

  الدين، مرتضي منشاري، حسن وسكري محمدي، افشين محي

  دين و زندگي 
مرتضـي  خـاني،   ، محمدرضـا فرهنگيـان، علـي فضـلي    بقـا  محمد رضـايي ، محسن بياتي، پور اسديان امين، ابتسام محبوبهآقاصالح،  مدمح

  يسيداحسان هند، فيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي، كبير محسني

  

  
  

 گروه مستندسازي رتبه برتر گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس
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  محدثه پرهيزكار  بهراد احمدپور  محمدابراهيم مازنيگلشني 

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت

  
  

 الهام محمدي مدير گروه

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا صفحه

  عليرضا سعدآبادي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون
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 )ساري - حسن وسکري( »3«گزینۀ  -121
 مضغ: جویدن

 )لغت(
---------------------------------------------- 

 )اردبیل -مرتضی منشاري( »3«گزینۀ  -122
 ها: معنی درست واژه

 ها) ها، خوها، خُلق سجیه: خصلت (سجایا: خصلت»: 1«گزینۀ 
 قسیم: صاحب جمال»: 2«گزینۀ 
 لیدهباسق: بلند، با»: 4«گزینۀ 

 )لغت(
---------------------------------------------- 

 )اردبیل -مرتضی منشاري( »4«گزینۀ  -123
 امالي درست واژه:

 سور ←صور 
 )امال(

---------------------------------------------- 

 )ساري -حسن وسکري( »4«گزینۀ  -124
 غدر (حیله و فریب) ← قدر (ارزش)الف) 

 (ترس)  حول (پیرامون) هول) د
 )امال(

---------------------------------------------- 

 )الهام محمدي( »2«گزینۀ  -125
در حیـاط  «نیشابوري /  از عطار» الطیر منطق«از ظهیري سمرقندي / » سندباد نامه«

از مهرداد اوسـتا (محمدرضـا   » تیرانا«از مهدي اخوان ثالث / » کوچک پاییز در زندان
 رحمانی)

 )اتتاریخ ادبی( 
---------------------------------------------- 

 )کاظم کاظمی( »3«گزینۀ  -126
 اشک ←استعاره: سیم

 تشبیه: عشق همانند کیمیا و روي چون زر دانسته شده است.
 )و زر تناسب دارد  مفلز روي (با سی-2)چهره (معناي موردنظر)، 1 ←ایهام تناسب: روي

 »تو چو و« ،»زر و بر« ،»بس و بر«جناس: 
 )آرایه(

----------------------------------------------    

 )اردبیل -مرتضی منشاري( »1«گزینۀ  -127
 قرار شدن جان با وجود قرار جان ): آتش برانگیختن آب حیات، بیجپارادوکس: بیت (

 ): آوردن دلیل شاعرانه و ادبی براي آه کشیدنِ دمادمبحسن تعلیل: بیت (
با نمکدان تناسـب  » پرنمک« -2به معناي هیجان، » شور«-1): دایهام تناسب: بیت (

 دارد.
طورکه ساحل بـه   قراران از دوري راه غمی ندارند، همان بیاسلوب معادله: بیت (الف): 

 تر است. رو نزدیک هاي سبک موج
 )آرایه(

 )داود تالشی( »3«گزینۀ  -128
   صـدف لطـف   -3تو بحـر حسـن هسـتی    -2بحر حسن -1چهار تشبیه دارد. » 3«گزینۀ 

 ) دندان تو از نظر زیبایی بر مروارید برتري دارد. (تشبیه مرجح یا تفضیل دارد)4
 .تشبیهی را اول پیدا کنیم ۀاضاف -1توجه: در پیدا کردن تشبیه: 

 .کنیمپیدا  را ادات تشبیه یا وندهاي تشبیه ساز -2
(حتی اگر حذف بـه   .پیدا کنیم ،سازند می تشبیهیهاي  هاي اسنادي را که جمله فعل -3

 ).لفظی یا معنوي شده باشند ۀقرین
 .موجود در معناي بیت دقت کنیمتشبیه مرجح یا تفضیل به  -4

 هاي دیگر تشریح گزینه

قد رعناي  -2رخ زیباي او از ماه هم زیباتر است.  -1دو تشبیه تفضیل دارد: »: 1«گزینۀ 
 تر است. او از قامت سرو هم افراشته

 یهبتش» عمر من چو زندانی«اضافۀ تشبیهی /  »سراي روزگار وحشت»: «2«گزینۀ 
»: گلسـتان جهـان  «اش ماننـد گـل اسـت.)/     تشبیه (عذار و چهـره » گلعذار»: «4«گزینۀ 

 اضافۀ تشبیهی
 )آرایه(

---------------------------------------------- 

 )محسن اصغري( »2«گزینۀ  -129
نمـودن، کـردن،   «در معنـاي  » 4و  3، 1«هـاي   در گزینـه » سـاختن «هـاي مصـدر    فعل

کردن، کنـار آمـدن،    يسازگار«به معناي » 2«اما در گزینۀ  ،کار رفته است به» گردانیدن
 است.» دل خوش بودن

 )زبان فارسی(
---------------------------------------------- 

 )زاده حنیف افخمی( »3«گزینۀ  -130
 هاي دیگر تشریح گزینه

 مله: تا جان معرفت شخص را زنده نکند ...مرتب شدة ج»: 1«گزینۀ 
 رود که ... چون این کشتی سرگشته می»: 2«گزینۀ 
 چندت نیاز و آز به برّ و بحر دواند ...»: 4«گزینۀ 

 )امال(
---------------------------------------------- 

 )ساري -حسن وسکري( »1«گزینۀ  -131
فریاد این خـس و خاشـاك طوفـان     به ←این خس و خاشاك طوفان دیده را فریاد رس

در » ایـن «کار رفته اسـت. وابسـتۀ پیشـین     فک اضافه در مصراع دوم به» ار«دیده برس. 
 گردد. محسوب می» الیه صفت مضاف«این گروه اسمی 

 هاي دیگر تشریح گزینه

اسـت و  کار رفتـه   به (نامِ بانوي ارمنی)در این بیت فقط در معنی  »شیرین«»: 2«گزینۀ 
 الیه است. یه مضافال مضاف
 کار نرفته است. اي به در این بیت اصالً وابستۀ وابسته»: 3«گزینۀ 
الیه است چون این کلمه به شـکل جمـع آمـده اسـت      مضاف» رویان سمن»: «4«گزینۀ 

 تواند صفت باشد زیرا صفت در زبان فارسی مفرد است. دیگر نمی
 )زبان فارسی(

----------------------------------------------   

 )زمانی بخش سعید گنج( »1«گزینۀ  -132
فعـل / جملـۀ   » گردانـد «مسند، » چنان«مفعول، » او«نهاد، » آتش عشق«جملۀ چهارم: 

 )به حساب آورد(= فعل » بیند«مسند، » آتش«مفعول، » همۀ جهان«نهاد، » ــ«پنجم: 
 )فارسی زبان(

  3فارسی
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 )محسن اصغري( »2«گزینۀ  -133
و بیت مرتبط: ارزشمند دانستن سجده در مقابل  مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال

 معبود و معشوق
 هاي دیگر تشریح گزینه

 بیانگر عبادت ریایی زاهد مغرور است.»: 1«گزینۀ 
 کند. در ستایش معبود و معشوق است که فرشته در مقابل او سجده می»: 3«گزینۀ 
 بیانگر ارزشمندي خاك کوي معشوق است.»: 4«گزینۀ 

 )مفهوم(
---------------------------------------------- 

 )اصغريمحسن ( »1«گزینۀ  -134
این مفهوم در » .گردد خود شدن عاشق می وصال معشوق موجب از خودبی«

 بیان شده است. » 1«ي  عبارت صورت سؤال و بیت گزینه
 )مفهوم(
---------------------------------------------- 

 )کاظم کاظمی( »3«گزینۀ  -135
 وم مشترك بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: جاودانگی عشق است.مفه

کـه عاشـق شـود،     آن ؛نـد ا عشق و عافیت دو مقولـۀ متفـاوت  »: 3«مفهوم بیت گزینۀ 
 بندد. عافیت از او رخت برمی

 )مفهوم(
---------------------------------------------- 

 )محسن اصغري( »2«گزینۀ  -136
ارزش بـودن القـاب و    ها در عالم عشق (بی بودن همۀ انسانمفهوم ابیات مرتبط: برابر 

 هاي مادي در عالم عشق) مقام
 )مفهوم( توصیه به تواضع و فروتنی در برابر معشوق»: 2«مفهوم بیت گزینۀ 

---------------------------------------------- 
 )کاظم کاظمی( »1«گزینۀ  -137

ش در خـدمت آدمـی هسـتند و بـه     هـاي آفـرین   مفهوم ابیـات مـرتبط: تمـام پدیـده    
 اند. رسانی او مشغول روزي

هاي عـالم هسـتی جـاري و     عشق به پروردگار در همۀ پدیده»: 1«مفهوم بیت گزینۀ 
 ساري است.

 )مفهوم(
---------------------------------------------- 

 )اردبیل -مرتضی منشاري( »4«گزینۀ  -138
قراري عاشق براي رسیدن بـه وصـال معشـوق     بر بی» 3و  2، 1«هاي  در ابیات گزینه
 شدن راز عاشقان اشاره شده است.به افشا» 4«  شده است. در گزینۀ حقیقی تأکید

 )مفهوم(
---------------------------------------------- 

 )الدین افشین محی( »3«گزینۀ  -139
ت، اما در اس» پایبندي به عشق و وفاداري عاشق«سخن از » 4و  2، 1«هاي  در گزینه

بنـدي و   خواهد او را فراموش کنـد و سـخنی از پـاي    شاعر از مخاطب می» 3«گزینۀ 
 وفاداري نیست.

 )مفهوم(
---------------------------------------------- 

 )مریم شمیرانی( »4«گزینۀ  -140
توصیه به حرکـت و خـروش و مغلـوب    » 4«پیام مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ 

 .کردن ظالمان است
 هاي دیگر تشریح گزینه

 افسردگی را کنار بگذار و شجاع باش. »:1«گزینۀ 
 غرور را رها کن. ،در مقابل یار»: 2«گزینۀ 
 ت کن و کارهاي بیهوده را رها کن.هم»: 3«گزینۀ 

 )مفهوم(

 
 

 )بقا محمد رضایی( »2«گزینۀ  -141
قُلِ اهللاُ قُـل اَفَاتَّخَـذتُم مـن     قُل من رب السماوات و االَرضِ« :سورة رعد 16در آیۀ مبارکۀ 

  ـارالقَه ـدالواح وه و ق کُلِّ شَیءالضَرّاً ... قُلِ اهللاُ خال کونَ النفسهم نَفَعاً وملالی اَولیاء هدون .«
زیـرا   ؛برگزیـد  ،نباید سرپرستانی که اختیار سـود و زیـان خـود را ندارنـد     اشاره شده که

 ، خداست.  ها و زمین پروردگار آسمان
در » قَهـار «بـا کلیـد واژة   » د القَهارحو هو الوا«ت رغلبه و چیرگی و اقتدار خداوند در عبا

 ادامۀ همین آیه مورد توجه واقع شده است.  
 )23و  22هاي هصفح، 3دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )بقا رضایی محمد( »2«گزینۀ  -142

توجهی به تقوا و خشـنودي   ، بی»جرُف هارٍ علی شَفا«از بناي زندگی بر لبۀ پرتگاه: مقصود 
انگاري در عمل به احکام و دستورات الهی و تبعیت از برنامـۀ غیردینـی و    خدا، یعنی سهل

: و خداوند و اهللاُ الیهدي القَوم الظّالمینَ«مکاتب بشري است که خداوند این افراد را با عبارت 
 ، مذمت کرده است. »کند گروه ستمکاران (بیدادگران) را هدایت نمی

 )98 و 97هاي  هصفح، 3دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )تبریز - نژادنجففیروز ( »1«گزینۀ  -143
دهـد کـه جهـان خلقـت حـافظ و       این اطمینان را به انسان می ،اعتقاد به خداوند حکیم

 ،بانی دارد که در کار او اشتباه نیست و کشتی جهان به خاطر داشتن چنین ناخدایینگه
بـه  » إِنَّ اهللاَ یمسک السماوات و األرض أنْ تَزُولَـا «گاه غرق و نابود نخواهد شد. آیۀ  هیچ

 )56ۀ صفح، 3دین و زندگی ( این مفهوم اشاره دارد. 
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا فرهنگیان( »3«گزینۀ  -144
: از مـردم کسـی   اهللا علی حـرف  اس من یعبدو من النّ«فرماید:  خداوند در قرآن کریم می

 ]تنها بـه زبـان و هنگـام وسـعت و آسـودگی     [اي  که خدا را بر یک جانب و کنارههست 
   ».کند عبادت و بندگی می

 »گیرد. او رسد، دلش به آن آرام میه : پس اگر خیري بفان اصابه خیر اطمان به«
   »شود. گردان می : و اگر بالیی به او رسد، از خدا رويان اصابته فتنه انقلب علی وجهه و«
 )34ۀ صفح، 3دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )بقا رضایی محمد( »2«گزینۀ  -145

اعتقـاد و اعتـراف   » إنَّ اهللاَ ربی و ربکُم فاعبدوه هذا صراطً مستقیم«مطابق با آیۀ شریفۀ 
براي توحید عملی (فاعبـدوه) اسـت    به توحید در ربوبیت (توحید در عقیده) گام نخست

 باشد. که اخالص معناي دیگري از توحید عملی می
که » نیۀُ المؤمنِ خَیرٌ من عمله«د: فرمای می در عمل یحسن فاعلرسول خدا (ص) دربارة 
 مرتبط است.  » فاعلُ الخَیرِ خَیرٌ منه ...«با سخن امام علی (ع): 

 )44 و 32هاي  هصفح، 3دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )کبیر مرتضی محسنی( »1«گزینۀ  -146
ـ لا ام جعلو«عبارت شریفۀ  هـا   ا آنیـ »: الخلـق علـیهم   شـابه تلقـه ف خلخلقـوا  شـرکاء   هلّ

انـد   اند که [آن شریکان هم] مثل خداوند آفرینشی داشته هایی براي خدا قرار داده شریک
را نیـز   شـریکان  و در نتیجه [این دو] آفرینش بر آنان مشـتبه شـده اسـت [و از ایـن رو    

ه چند خـدا وجـود   این تصور ک .مؤید شرك در خالقیت است »اند] مستحق عبادت دیده
انـد،   دیگر این جهان را آفریده اند، یا با همکاري یک دارد و هر کدام خالق بخشی از جهان
تواننـد   ها محدود و ناقص هستند و به تنهـایی نمـی   به معناي آن است که هر کدام از آن

همچنین به معناي آن است که هـر یـک از خـدایان کمـاالتی      ؛دنکل جهان را خلق کن
شـوند و دیگـر چنـد خـدا      مـی  دیگر دیگري آن کماالت را ندارد وگرنه عین همدارند که 

نیـازي   نیازمند هستند و هر یک به خالق کامل و بی ،چنین خدایان ناقصی خود .نیستند
 )22 و 21هاي  هصفح، 3دین و زندگی ( .  نمایداحتیاج دارد که نیازش را برطرف 

  )3( دین و زندگی
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 )محمدآقاصالح( »3«گزینۀ  -147

بینـد کـه    اشاره به این دارد که وقتی حضرت علی (ع) مـی  ین حدیث،در ا »بعده«تعبیر 
داند که تنها خداست که خالق مـوت و حیـات    می ،رود میشیء بعد از مدتی از بین یک 
 .  شود مشاهده میپس در فناي شیء نیز خدا  ،است

 )12ۀ صفح، 3دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )تبریز - نژادنجففیروز ( »2«ۀ گزین -148
عاجزانـه از   ،با آن همه مقـام و منزلـت  (ص) . پیامبر اکرم استبندگی  ۀسرچشم ،آگاهی

و او را بـه حـال خـود     اي لطف و رحمت خاصش را از او  نگیرد خواهد که لحظه خدا می
 .»عین ابداً ۀطرفتکلنی الی نفسی  ال اللهم«: واگذار نکند

 )11 و 10هاي  هفحص، 3دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا فرهنگیان( »2«گزینۀ  -149
ـ  قوا لفتحنا علیهم برکاتاتّ القري آمنوا و لاه و لو انّ: «ۀطبق آی ماء و االرض و من الس
ـ  عقوبت، گرفتار شدن به ،»بوا فاخدناهم بما کانوا یکسبونلکن کذّ خـاطر رهـا کـردن     هب

 واسـت  » تـأثیر اعمـال انسـان در زنـدگی او    «یمان و تقواي اجتماعی، مربوط به سـنت  ا
 است.  همین سنت نیز مؤید ، »نوب ...من یموت بالذّ« :حدیث امام صادق (ع)

 )76 و 68هاي  هصفح، 3دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )بقا رضایی محمد( »2«گزینۀ  -150
اما یادمـان   ،هایی همراه باشد با دشواري ممکن است حرکت به سمت رشد و کمالمسیر 

فَاَمـا الَّـذینَ   «نرود که خداوند، قدرتمندترین قدرتمندان، پشتیبان ما در این مسیر است: 
 :مسـتَقیماً  صموا بِه فَسیدخلُهم فی رحمۀٍ منه و فَضلٍ و یهدیهِم الَیه صراطاًتَآمنوا بِاهللاِ و اع

و اما کسانی که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند، به زودي [خدا] آنان را در جـوار  
بـه راهـی راسـت،    رحمت و فضلی از جانب خویش در آورد، و ایشان را بـه سـوي خـود،    

 »هدایت کند.
 )78ۀ صفح، 3دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )بقا رضایی محمد( »4«ۀ گزین -151

سـنت سـبقت    مصـادیق ، توفیق به معناي آسان نمودن است. یکـی از  اصطالح دینیدر 
دهـد، خداونـد بـه     رحمت بر غضب خدا آن است که وقتی انسان کـار نیکـی انجـام مـی    

 دهد که فوراً آن را ثبت نماید.   اش فرمان می فرشته
دگـار شـما، رحمـت را بـر خـود      پرور«سبقت رحمت بر غضب الهی در ترجمۀ آیۀ سنت 

 آمده است.  » ه استواجب کرد
 )74و  73هاي هصفح، 3دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )بقا رضایی محمد( »4«گزینۀ  -152

به سـوي  او را هایی گسترده است تا هوس انسان را تحریک کند،  شیطان براي انسان دام
ا از بهشت جاویدان محروم سـازد. البتـه شـیطان بـر نفـس انسـان       گناه سوق دهد و او ر

 کند.   تسلطی ندارد و اختیار انسان را سلب نمی
ها نیازمند روي آوردن به پیشگاه خدا و پـذیرش خالصـانۀ    مقاومت کردن در برابر این دام

 نه پذیرش دعوت شیطان.هاي اوست،  فرمان
 )48ۀ صفح، 3دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )بقا یرضای محمد( »2«گزینۀ  -153

» ت خداوند و قوانین حاکم بر هستی مانع اختیار انسـان اسـت؟  آیا مشی«اگر سؤال شود: 
توان گفت: خداوند به انسان ویژگی مختار بودن را عطا کرده اسـت. البتـه وجـود مـا،      می

ی وابسـته بـه ارادة خدونـد اسـت؛ یعنـی ارادة      زند، همگ ارادة ما و عملی که از ما سر می
 »)1«انسان در طول ارادة خداست و با آن منافات ندارد. (رد گزینۀ 

در یـک ردیـف بـودن و در مرتبـۀ یکسـان قـرار       »: 4«و » 3«هاي  دلیل نادرستی گزینه
انسـان بـا   اختیار هاي علل عرضی است که دربارة رابطۀ  داشتن دو چیز، مربوط به ویژگی

 خدا، نادرست است.  ة اراد
 )61 و 60، 55هاي  هصفح، 3دین و زندگی (  

 )مرتضی محسنی کبیر( »2«گزینۀ  -154
مربـوط بـه   بخشـی خداونـد    توحید در خالقیت و هدایت مربوط بهبخشی خداوند  هستی

بـه اذن خداونـد بـه توحیـد در      (ص) و شفابخشی پیـامبر اکـرم  است توحید در ربوبیت 
 ربوبیت اشاره دارد.  

 )24 و 23، 20، 19هاي  هصفح، 2، درس 2ین و زندگی د(  
---------------------------------------------- 

 )محسن بیاتی( »2«گزینۀ  -155
 گیرد که صفات درونی خود را بروز دهد.   قرار میو موقعیتی سنت ابتالء: فرد در شرایط 

کند که فـرد   اهم میسنت امداد خاص (توفیق الهی): خداوند شرایط و اسباب را چنان فر
 تر به مقصد برسد.   بتواند آسان

 )73و  70هاي  هصفح، 3دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )پور اسدیان امین( »4«گزینۀ  -156
 است. دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات معلول رشد و آبیاري درخت اخالص

 است. راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او معلول خداوند در قلب محبتتقویت 
 )47 ۀصفح، 3دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )سیداحسان هندي( »2«گزینۀ  -157

 رابطۀ متقابل وجود دارد.  لی عممیان بعد فردي و بعد اجتماعی توحید 
خـود قـرار دهـد و اوامـرش را بـه      اگر کسی دل به هـواي نفـس سـپرده و او را معبـود     

هـا   هـاي مـادي و طـاغوت    خداوند ترجیح دهد یا در پی کسب رضایت قدرت هاي فرمان
 گرفتار شرك عملی فردي شده است.   ،برآید

 )35 و 33هاي  هصفح، 3دین و زندگی (  
 )بقا رضایی محمد( »3«گزینۀ  -158

تا گسترش نیابنـد   ،شوندهاي اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خود اصالح  انحراف
 و ماندگار نشوند.  

اگر مردم در انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کنند و اقدامات دلسـوزان  
هـاي   و تـالش  شـود  مـی به جایی نرسد و انحراف از حق ریشه بدواند، اصالح آن مشـکل  

 طلبد.   می اساسی و زیربناییهاي  بزرگ و فعالیت
 )90ۀ صفح ،3دین و زندگی (  

---------------------------------------------- 
 )بقا رضایی محمد( »4«گزینۀ  -159

یسئلونَک عنِ الخَمرِ و المیسرِ قُـل  «فرماید:  خداوند در مورد شراب و قمار در قرآن کریم می
 عمناف کَبیرٌ و ثمفیهما ارُ مما اَکبهثما لنّاسِ وهِمالپرسند بگو  مار میقو دربارة شراب و : از تن نَفع

تر از منفعتشان  هایی براي مردم است. اما گناهشان بزرگ در آن دو گناهی بزرگ و منفعت
هـا و   گونه نیست که اگر جوامع بشـري دچـار انحـراف شـدند و خواسـته      یعنی این». است

ها  و مطابق با آنها را بپذیرد  تمایالت مخالف با سعادت خود پیدا کردند، اسالم آن خواسته
اند، اما پیامبرشان در مقابـل آن   اند که منحرف شده حکم کند. در طول تاریخ جوامعی بوده

شراب و قمـار در  مورد رواج انحراف ایستاده و با آنان مبارزه کرده است. از جمله انحراف در 
 . و ایستادگی اسالم و قرآن در مقابل آن جاهلیعصر اعراب 

 )100و  99هاي  هصفح، 3دین و زندگی (  
---------------------------------------------- 

 )سیدهادي هاشمی( »4«گزینۀ  -160
هـاي اجتمـاعی در فضـاي مجـازي بـه منظـور اشـاعۀ         هاي اینترنتی و شبکه ایجاد پایگاه

هاي کفرآمیز و ابتذال اخالقی مستحب اسـت   فرهنگ و معارف اسالمی و مقابله با اندیشه
 طور کلی مستحب است.) (بهواجب. و در مواردي 

هـاي   بنـدوباري  هاي ورزشی براي دور شدن افراد جامعه از فسـاد و بـی   اگر ورزش و بازي
 دنیاي کنونی ضرورت یابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفایی است.

 )105 و 103هاي  هصفح، 3دین و زندگی (  
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  »99 خرداد 23« آزمون
  (نظام جديد) رياضي اختصاصي دوازدهم

  
  

  پديدآورندگان

صي
صا

اخت
  

  (به ترتيب حروف الفبا) نام طراحان  نام درس

 -پيمانمحمدعلي راست -ميثم دشتيان  -بيتا خورشيد  -اميرمهدي جعفري–نسبعبدالرضا اميني-بابك اسالمي  3 فيزيك
  شادمان ويسي  -سيدعلي ميرنوري –حسين مخدومي-هعليرضا گون-محسن قندچلر

  3 شيمي
مرتضـي   –نـژاد  ايمـان حسـين   -مسعود جعفـري   –اميرعلي برخورداريون -سيدسحاب اعرابي–محسن آخوندي

محمـد   –رسـول عابـديني زواره    -محمدپارسـا فراهـاني    –طـرزم  سـاجد شـيري    -مهدي روانخواه  –زاده رضايي
محمدرضا  -سيدرحيم هاشمي دهكردي  –زاده علي نوري -حسين ناصري ثاني  –ميكائيل غراوي  -عظيميان زواره 

 يوسفي
  
  
  علمي روهگ

  3شيمي   3فيزيك   نام درس

  نژادايمان حسين  سيدعلي ميرنوري  گزينشگر

  اميرمحمودي انزابي  گروه ويراستاري
  پور سهند راحمي

  مرتضي خوش كيش
  محمدرسول يزديان

  آباديمصطفي رستم سيدعلي ميرنوري ويرايش استاد
  نژادايمان حسين بابك اسالمي مسئول درس

  
  
  
  
  

  توليد و فني گروه
  

محمد اكبري  گروه مدير
 عادل حسيني  ئول دفترچهمس

   مسئول دفترچه: آتنه اسفندياري نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي
 رفيندا اش–جوحسن خرم آرا و صفحه نگار حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
  

  
  
  
  
  
  
  

  زمونآگروه 
  »وقف عام«چي  بنياد علمي آموزشي قلم
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 )بیتا خورشید( »3«گزینۀ   -161

 بنامیم: xاگر مکان به هم رسیدن دو متحرك را مطابق شکل  ،در این نمودار

 

A
x xv −

= =
−

0
5 2 3  

B
x xv −

= = −
−

0
8 5 3  

xتندي دو متحرك 
 ضمناً با توجه به ایـن کـه سـرعت     هستند.و با هم برابر  3

خـالف جهـت هـم حرکـت      دو متحـرك در  ،منفی است دیگريیکی مثبت و 

 .)استصحیح » پ«مورد و نادرست » الف«مورد کنند. ( می

 نویسیم: زیر می صورت بهرا  Bو  Aمعادالت حرکت حاال 

( )
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x x
v
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Aاست. نادرست» ث«مورد 
x

x x / x= × − =0
0 05 1 52  
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−
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−
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Bصحیح است.» ت«مورد 
B

x x
x x

− −
⇒ = ⇒ =0 0

0 048 2  

( ) ( )t sx x x x=∆ = − − =0 0 00 4 5  

( ) A Bt s
x x

x x x x x x=
   ∆ = − = × − − − × + =   
   

0 0
0 0 09 9 9 4 42 2  

)صحیح است.» ب«مورد  ) ( )t s t sx x= =⇒ ∆ > ∆0 9  

 )پیمان محمدعلی راست( »3«گزینۀ   -162

، بـا  s6، با شتاب ثابـت و پـس از   s6حرکت متحرك در بازة زمانی صفر تا 

 ،و محور زمان زمان –بین نمودار سرعت محصور مساحت سرعت ثابت است. 

متحرك از مبدأ  tجایی متحرك است. اگر فرض کنیم در لحظۀ  برابر با جابه

)مکان  )x =  توان نوشت: کند، می عبور می 0

( ) ( )v v
x t t v t t

+
∆ = × − + −6 0

6 0 6 62  

( ) ( ) ( ) ( )t
+ −

⇒ − − = × − + −
12 80 72 6 0 12 62  

( )t t s⇒ = + − ⇒ =72 12 12 6 11  

---------------------------------------------- 

 )نسب عبدالرضا امینی( »2«گزینۀ   -163

tدانیم در لحظۀ  می s=  سرعت متحرك صفر است. بنابراین داریم: 4

t s
vv at v a v v a ( )=
=

= + → = + ⇒ = −4
0 0 00 0 4 4 1  

tزمان را براي لحظات  –اکنون معادلۀ مکان  s= tو  4 s=  نویسیم. می 10

a v x
x at v t x

a v x

 = × + += + + ⇒ 
 = × + +


0 02
0 0

0 0

154 16 41 2
12 0 100 102

  

v a
ma x a
sa x x m

=−
= − + = − → ⇒ = +  =

4 00 2
0

0

54 8 3
0 10 30

  

 ) داریم:1با جایگذاري در معادلۀ (

( ) mv a
s

= − = − × − =0 4 4 3 12  

 زمان داریم: –اکنون با جایگذاري در معادلۀ مکان 

x t t= − + +23 12 302  

---------------------------------------------- 

 )شادمان ویسی( »1«گزینۀ   -164

دهد که گلولۀ اول به سـطح   اي رخ می ترین فاصلۀ بین دو گلوله در لحظه بیش

زمین برسد. با در نظر گرفتن سطح زمین به عنوان مبدأ حرکت، اگـر معادلـۀ   

 حرکت دو گلوله را بنویسیم، داریم:

 3فیزیک 
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( ) ( )

y gt h y t h
y gt y

y g t h y t h

 = − + ⇒ = − += − + ⇒ 
 = − − + ⇒ = − − +


2 2
1 12

0 2 2
2 2

1 51 2
12 2 5 22

  

( ) ( )y y m t h t h− = ⇒ − − + − − + =2 2
2 1 60 5 2 5 60  

t t s⇒ − + = ⇒ =4 4 12 4  

 در لحظۀ رسیدن گلولۀ اول به زمین، داریم:

y t h h h m= − + ⇒ = − × + ⇒ =2 2
1 5 0 5 4 80  

---------------------------------------------- 

 )پیمان محمدعلی راست( »3«گزینۀ   -165

 

شـود. بـا    گاه وارد می اك و عمودي تکیهکوزن، اصطبر جسم چهار نیروي فنر، 

 استفاده از قانون دوم نیوتون در هر راستا، داریم:

( )net N NyF F mg F N= ⇒ = = × ⇒ =0 4 10 40  

( )net x e k x k xxF ma F f ma kx f ma= ⇒ − = ⇒ − =  

k k kf / f f N−⇒ × × − = × ⇒ − = ⇒ =2800 5 10 4 2 5 40 10 30  

کند، بـا   طبق قانون سوم نیوتون، اندازة نیرویی که جسم به سطح افقی وارد می

برابـر اسـت و از   شـود،   نیرویی که از طرف سطح افقی به جسم وارد میة انداز

NFبرایند دو نیروي عمود بر هم 


kfو  


 ، بنابراین:آید دست می به 

N kR F f R N= + = + ⇒ =2 2 2 240 30 50  

---------------------------------------------- 

 )علیرضا گونه( »4«گزینۀ   -166

صورت تندشونده، در مرحلۀ دوم با تنـدي ثابـت و    در مرحلۀ اول، آسانسور به

ترین نیـروي وارد از   کند و کم صورت کندشونده حرکت می در مرحلۀ آخر به

 گیرد. طرف کف آسانسور به شخص در مرحلۀ کندشونده صورت می

av
v ma
t s

∆ −
= = = −
∆ − 2

0 4 210 8  

( ) ( )F m g a m m(N) F m /
F mF mg m(N)

= + = − = ⇒ = =
= = 

1 1
22

10 2 8 8 0 81010
  

 

 )نسب عبدالرضا امینی( »4«گزینۀ   -167

دانـیم   دهیم. می ) نمایش می1) و اتومبیل را با اندیس (2کامیون را با اندیس (

pKصورت  رابطۀ انرژي جنبشی و تکانه به
m

=
2

 باشد. بنابراین داریم: می 2

K p m K
K p m K

     = × ⇒ = × = × =     
    

2 2
2 2 1 2
1 1 2 1

1 1 1 1 1
3 5 9 5 45  

---------------------------------------------- 

 )حسین مخدومی( »3«گزینۀ   -168

توسـط نیـروي    ،اي اتومبیل روي پیچ افقـی  نیروي مرکزگرا براي حرکت دایره

شود. بنابراین نیروي  تأمین میهاي اتومبیل  بین جاده و چرخاصطکاك ایستایی 

 دهیم: نۀ نیروي اصطکاك ایستایی قرار مییمرکزگرا را برابر با بیش

s,max s s
v vF f m mg
r rg

= ⇒ = µ ⇒ µ =
2 2

  

s /⇒ µ = = = =
×

230 900 1 0 5180 10 1800 2  

---------------------------------------------- 

 )امیرمهدي جعفري( »3«گزینۀ   -169

 آوریم: دست می هاي و دورة تناوب سیستم جرم و فنر را ب ابتدا بسامد زاویه

 

k mT
m k

ω = ⇒ = π2  

Nk
m

m kg, T s
=

= π=
→ = × × =

9
1 3

12 3 29  

بیشـینه اسـت.    ،گـذرد  هنگامی که از مرکـز نوسـان مـی   انرژي جنبشی جسم 

 مطابق زیر است. ،کند مسیري که جسم طی می

 

جسم انرژي جنبشی کشد تا  بنابراین مدت زمانی که از شروع حرکت طول می

 :ابرابر است ب ،براي دومین بار بیشینه شود

T T T Tt / s∆ = + + = =
3 1 54 4 4 4  
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 )میثم دشتیان( »2«گزینۀ   -170

 یابیم: ابتدا انرژي مکانیکی نوسانگر را می

k
mE mA E kA

ω=
= ω → =2 2 21 1

2 2  

( )E / / J−⇒ = × × × × =
22 11 3 2 10 3 10 14 42  

 با استفاده از اصل پایستگی انرژي مکانیکی، داریم:

E K U / K K / J= + ⇒ = + ⇒ =14 4 8 6 4  

max max

K mv

E K mv

 =

 = =


2

2

1
2

1
2

  

max maxmax

mvK v / v
E v / vmv

   
⇒ = = ⇒ =   

   

2 2 2

2

1
6 42

1 14 4
2

 

max

v
v

⇒ =
2
3 

---------------------------------------------- 

 )نسب عبدالرضا امینی( »3«گزینۀ   -171

Ilogبه کمک رابطۀ تراز شدت صـوت  
I

 
β =  

 0
Iو اینکـه   10

/
I

=2
1

0 01 

 م:باشد، داری می

I
log

I
 

∆β = β − β =  
 

2
2 1

1
10  

( )
I

/
I log dB
=

−→∆β = = −
2 0 01

21 10 10 20 

 یابد. کاهش می dB20 ،شنویم بنابراین تراز شدت صوتی که می

---------------------------------------------- 

 )سیدعلی میرنوري( »4«گزینۀ   -172

 در حال سکون:

 

 در حال حرکت:

 

اسـت،   sλو در پشت چشمه بیشتر از  sλکمتر از  ي چشمهموج در جلو طول

در جلو بیشتر و در پشت کمتـر از حـالتی اسـت    هاي موج  تجمع جبههبنابراین 

 که چشمه ساکن است.

---------------------------------------------- 

 )بیتا خورشید( »2«گزینۀ   -173

براي اینکه شخص بتواند  لۀ بین دو دیوار خواسته شده است،چون حداقل فاص

 1/0 ،ص دهد، باید پـژواك بازتابیـده از دیـوار نزدیکتـر    یهر دو صدا را تشخ

ثانیـه دیرتـر    1/0( بعدثانیه  2/0 ،ثانیه بعد و پژواك بازتابیده از دیوار دورتر

 از پژواك اول) به شخص برسد.

 

Lxv L m
t /

∆
= ⇒ = ⇒ =
∆

1
1

2340 170 1  

L
L m

/
= ⇒ =2

2
2340 340 2  

L L L m= + = + =1 2 17 34 51  

---------------------------------------------- 

 )سیدعلی میرنوري( »3«گزینۀ   -174

 کنیم: صورت زیر رسم کرده و دنبال می مسیر پرتو را به
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 )حسین مخدومی( »4«گزینۀ   -175

 اند. همۀ موارد صحیح

---------------------------------------------- 

 )میثم دشتیان( »4«گزینۀ   -176

 دست آورد. ت نور در آب را بهتوان زاویۀ شکس به کمک رابطه اسنل می

 

n sin n sinθ = θ1 1 2 2  

sin sin⇒ × = × θ2
41 53 3

  

sin⇒ θ = ⇒ θ =2 2
3 375

  

اسـت.   37زاویۀ تـابش آینـۀ تخـت نیـز      ،طبق قضیۀ خطوط موازي و مورب

دیـوارة ظـرف نیـز    سطح با از آینۀ تخت زتابیده شده با يچنین زاویۀ پرتو هم

37 باشد. می 

 :OAHدر مثلث 

AH AHtan AH cm
OH

θ = ⇒ = ⇒ =2
3 154 20  

AB HB AH cm= − = 5  

 :AMBاکنون در مثلث 

ABtan MB cm
MB MB

θ = ⇒ = ⇒ =2
3 5 20
4 3  

 شود با: این نقطه معادل می پس عمق

x OH MB cm= − = − =
20 4020 3 3  

---------------------------------------------- 

 )میثم دشتیان( »4«گزینۀ   -177

)فاصلۀ یک شکم تا یک گره در حالت کلی به صورت  )n λ −  
 

2 1 هست.  4

 بیاوریم:دست  را به λپس ابتدا باید 

v m cm
f

λ = = = =
30 1 20150 5  

( ) ( )n n ( )cm = − = − 
 

202 1 2 1  فاصلۀ گره تا شکم 54

مضرب  »4«فقط گزینۀ  که باشد 5پس این فاصله باید مضرب فردي از عدد 

 است. 5فردي از عدد 

---------------------------------------------- 

 )نسب عبدالرضا امینی( »4«گزینۀ   -178

ـ  ۀ بیشینۀ انرژي جنبشـی فوتـوالکترون  بنا به رابط  ،فوتوالکتریـک پدیـدة  ا در ه

 داریم:

max max
hcK hf W K W= − ⇒ = −
λ0 0  

 کنیم، داریم: ها را بر حسب الکترون ولت جایگذاري می تمام کمیت

eV.nm W / W
nm/

−

−
×

= − ⇒ = −
×

19
0 019

4 10 1200 2 5 52401 6 10
  

W / eV⇒ =0 2 5  

---------------------------------------------- 

 )بابک اسالمی( »4«گزینۀ   -179

طیف خطی ایجاد شده و نور گسیل شده از المپ به گاز درون المـپ وابسـته   

 است.

---------------------------------------------- 

 )محسن قندچلر( »1«گزینۀ   -180

)رشتۀ بالمر  )n′ = کنـد. بـا    اي است که نـور مرئـی تـابش مـی     تنها رشته 2

 تفاده از معادلۀ ریدبرگ داریم:اس

n
n
′ =

 = ∞

4
 موج براکت ترین طول کوتاه 

n
n
′ =

 =

2
 موج بالمر بلندترین طول 3

 − − λ  ⇒ = =
 − λ ∞ 

2 2

2

1 1 1 1 1
2 3 4 9

1 11 1
164

oµ²IM

S¨HoM

  

λ ×
⇒ = =

λ
16 5 20
36 9

S¨HoM

oµ²IM
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 )طرزم ساجد شیري( »4«گزینۀ   -181

 ها:   بررسی سایر گزینه

کردن اسیدهاي چرب (با زنجیرة هیـدروکربنی   صابون جامد از گرم»: 1«گزینۀ 

 آید نه همۀ اسیدهاي چرب. دست می بلند) با سدیم هیدروکسید به

ک اسـید یونیـده   هاي اسـتی  در محلول سرکه شمار زیادي مولکول»: 2«گزینۀ 

 نشده وجود دارد.

 است. 7برابر  C°25ص در دماي خالآب  pH»: 3«گزینۀ 

---------------------------------------------- 

 )نژاد ایمان حسین( »4«گزینۀ   -182

 صورت زیر است: در آب به HAمعادلۀ یونش اسید 

a
[H ][A ] MHA(aq) H (aq) A (aq) K

[HA]

+ −
+ − α

+ = =
− α

2

1

  

 توان نوشت: هاي مسئله می با توجه به داده

a
M

K
( )

α
=

− α

2
1 1

11  

/ ( )− −→ = × α ⇒ α =7 2 3
1 110 0 1 10SwH þÃ÷ò nIÃvM kÃwH 

 a
M

K− α
α = ×α = × ⇒ =

− α

2
3 2 2

2 1
2

2 2 10 1  

 M ( ) M / mol.Lα − − −→ = × ⇒ =1 7 3 2 12
2 210 2 10 0 025 

 M V M V / V / V mL= ⇒ × = × ⇒ =1 1 2 2 2 2100 0 1 0 025 400  

 mL= − =400 100   ⇒اضافه شده حجم آب300

H]براي محلول رقیق ] M / mol.L+ − − −= α = × × = ×3 5 10 025 2 10 5 10  

 pH log[H ] pH log( ) /+ −= − ⇒ = − × =5
2 5 10 4 3 

---------------------------------------------- 

 )محمد آخوندي( »4«گزینۀ   -183

یط کند و محـ  پتاسیم اکسید با آب واکنش داده، پتاسیم هیدروکسید تولید می

 شود.   بازي می

K O(s) H O(l) KOH(aq)+ →2 2 2  

gK O molK O molKOH?molKOH mgK O
mgK O gK O molK O

−
= × × ×

3
2 2

2
2 2 2

10 1 2188 1 94 1
  

 molKOH−= × 34 10  

 باز قوي و تک ظرفیتی است: KOHچون 

 mol[KOH] [OH ] mol.L
L

−
− − −

−
×

= = = ×
×

3
2 1

1
4 10 2 10
2 10

  

 [OH ][H O ] [H O ]− + − − + −= ⇒ × × =14 2 14
3 310 2 10 10  

 [H O ] mol.L+ − −⇒ = × 13 1
3 5 10  

 pH log( ) /−= − × =135 10 12 3 

---------------------------------------------- 

 )محمد آخوندي( »1«گزینۀ   -184

 :HAدر محلول اسید 

/pH / [H ] mol.L+ − − −= ⇒ = = ×4 5 5 14 5 10 3 10 

[H ] /
[HA] [HA]

+ −×
= × ⇒ = ×

53 10100 0 2 %)درصد یونش100 )α  

[HA] / mol.L− −⇒ = × 2 11 5 10 

 :BOHدر محلول 

/pH / [H ] mol.L+ − − −= ⇒ = = ×12 7 13 112 7 10 2 10 

[H O ][OH ] [OH ]+ − − − − −= ⇒ × × =14 13 14
3 10 2 10 10 

[OH ] mol.L− − −⇒ = × 2 15 10 

[OH ] /
[BOH] [BOH]

− −×
= ⇒ =

25 100 )درجه یونش2 )α 

[BOH] / mol.L−⇒ = 10 25 

[HA] / /
[BOH] /

−×
= =

21 5 10 0 060 25 

---------------------------------------------- 

 )امیرعلی برخورداریون( »2«گزینۀ   -185

 / gB(OH)g
mL g

× × 22 71
1 molOH?محلول100 mL− = 2000   

 molB(OH) molOH / molOH
gB(OH) molB(OH)

−
−× × =2

2 2

1 2 0 6180 1  

 / / / mol= × =0 2 0 5 0  ⇒+molHاضافه شده1

0/برابر  −OHبنابراین مول اولیه  0/بوده و پس از ریختن  6  +Hمـول   1

0/برابر  −OHبه ظرف، مول   شود.  می 5

 /[OH ] / mol.L− −= = 10 6 0 32¾Ã²»H
  

 3 شیمی

 محلول
 محلول
 محلول
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 pOH log( / ) ( / ) /= − = − − =0 3 0 5 1 0 5
¾Ã²»H

  

 /= 13 =pOHاولیه5  ⇒pHاولیه14−

 /[OH ] / mol.L pOH log( / )
/

− −= = ⇒ = −10 5 0 2 0 22 5¾Ä¼ºIY ¾Ä¼ºIY
  

log( ) ( / ) /−= − × = − − =12 10 0 3 1 0 7  

 / /= − =14 0 7 13  ⇒pHثانویه3

B(OH)2 ،/0محلول  pHبنابراین   یابد. واحد کاهش می 2

---------------------------------------------- 

 )میکائیل غراوي( »4«گزینۀ   -186

 ها:   بررسی گزینه

این نمودار مربوط به اسیدي ضعیف است که به طور جزئی یونیده »: 1«گزینۀ 

 شده است. 

اسید، اسید قوي اسـت در حـالی کـه ایـن نمـودار       هیدروکلریک»: 2«گزینۀ 

 باشد.   مربوط به یونش یک اسید ضعیف می

سولفوریک اسید یک اسید قـوي اسـت و محلـول الکترولیـت آن     »: 3«گزینۀ 

 رساناي قوي است. 

پوشیده،  هاي آب در محلول اسیدهاي ضعیف، افزون بر اندك یون»: 4«گزینۀ 

دهند که پـس   هاي تجربی نشان می شوند. یافته هاي اسید نیز یافت می مولکول

هاي موجود در محلول اسـیدهاي ضـعیف،    از برقراري تعادل، غلظت همۀ گونه

 ثابت است.

---------------------------------------------- 

 )محمد آخوندي( »2«گزینۀ   -187

بی، محتـوي یـون هیـدرونیوم و    هاي آ هاي تجربی آب و همۀ محلول طبق یافته

 هیدروکسید هستند.

 ها:   بررسی سایر گزینه

 باشد پس: می +Hمیزان اسیدي بودن تابع غلظت »: 1«گزینۀ 

pHpH log[H ] [H ]+ + −= − ⇒ = 10 

/

/

[H ]

[H ]

+ −

+ −= =
4 5

6 5
10 100
10

¾Ä¼ºIY

¾Ã²»H

 

برابـر افـزایش یافتـه     100آن  )غلظت یـون هیـدرونیوم  (میزان اسیدي بودن 

 است.

اسید قوي است و به طور کامل یونیده شده و  هیدروکلریک اسید،»: 3«گزینۀ 

 pHکنــد و یــون هیــدرونیوم بیشــتري نســبت بــه اســتیک اســید تولیــد مــی

 هیدروکلریک اسید کمتر خواهد بود.  

×−ها برابر در آب خالص مجموع غلظت یون»: 4«  گزینۀ 72 است امـا در   10

pHمحلول اسیدي با  = است که غلظت  610−تنها غلظت یون هیدرونیوم  6

شود. پس محلول اسـیدي رسـانایی    آنیون حاصل از یونش نیز به آن اضافه می

 بیشتري خواهد داشت.

---------------------------------------------- 

 )زواره رسول عابدینی( »4«گزینۀ   -188

pH آب خالص در دمايC025  باشد.  می 7برابر 

pH / /= + =7 3 3 10  محلول 3

pH / /H O mol.L+ − − − − −  = = = × = × 
10 3 11 0 7 11 1

3 10 10 10 10 5 10  

OH mol.L
H O

− −
− − −

−+
  = = = ×    × 

14 14
4 1

11
3

10 10 2 10
5 10

 

NaOH  یک باز قوي یک ظرفیتی اسـت بنـابراینOH− 
  بـا[ ]NaOH 

 برابر است. 

[ ]NaOH OH mol.L− − − = = × 
4 12 10  

molNaOH gNaOH
L molNaOH

−×
× ×

42 10 40
1 g?محلول1 NaOH / L= 0 4  

/ g NaOH−= × 33 2 10 

---------------------------------------------- 

 )زاده مرتضی رضایی( »1«گزینۀ   -189

 با توجه به معادلۀ واکنش:

 Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)
++

+ → +22 3 30 33 0
2 2  

 Alسه الکترون از دست داده و سـه درجـه اکسـایش یافتـه، پـس       Alفلز 

Feکاهنده است و یون  سه الکترون گرفته و سه درجه کاهش یافته، پس  3+

Fe کـاهش اسـت، زیـرا بـا      –اکسنده است. این واکنش از نوع اکسایش  3+

 مبادلۀ الکترون همراه است.

 محلول

 عدد اکسایش:
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 )امیرعلی برخورداریون( »2«گزینۀ   -190

»: 1«گزینۀ 
 

 ( )= − = +4 1   عدد اکسایش3

 »:2«گزینۀ 

 ( )= − = +4 0  عدد اکسایش4

»:3«گزینۀ 
 

 ( )= − = +4 2  عدد اکسایش2

»: 4«گزینۀ 

 

 

( )= − =4 4  عدد اکسایش0

---------------------------------------------- 

 )مهدي روانخواه( »3«گزینۀ   -191

 ها:  معادله موازنه شده واکنش

 Cr Sn Cr Sn+ + ++ → +4 3 22 3 2 3  

 Sn Cu Sn Cu+ + + ++ → +2 2 42 2  

 بررسی موارد: 

Sn،1الف) گونه اکسنده در واکنش    3با ضریب استوکیومتري  4+

Sn،2گونه کاهنده در واکنش   1با ضریب استوکیومتري  2+

 2با ضریب استوکیومتري  Cr،1ب) گونه کاهنده در واکنش 

Sn،2گونه کاهنده در واکنش   1با ضریب استوکیومتري  2+

، شـش اسـت کـه سـه     2ها در واکنش  ج) مجموع ضرایب استوکیومتري گونه

Cuبرابر ضریب استوکیومتري  است.  2+

 یح است.ها صح د) با توجه به واکنش

 )محمدرضا یوسفی( »2«گزینۀ   -192

 نادرست هستند. بررسی موارد نادرست:  » ج«و » ب«موارد 

آند اسـت، بنـابراین جهـت حرکـت      Xچون در این صورت الکترود » : ب«

 است.  2ها در مسیر  الکترون

 یابد. می در این حالت، تیغه روي نقش آند را دارد و جرم آن کاهش  » :ج«

---------------------------------------------- 

 )زاده علی نوري( »1«گزینۀ   -193

د شده است، پس بایـد آهـن آنـد باشـد و شـکل      با توجه به شکل، آهن اکسی

 افتد. اتفاق می O2در کاتد، کاهش  مربوط به حلبی است.

 O (g) H O(l) e OH (aq)− −+ + →2 22 4 4 

---------------------------------------------- 

 )ثانی حسین ناصري( »1«گزینۀ   -194

واکنش زیر کـاهش یافتـه و    در بخش کاتدي، اکسیژن مطابق نیم»: 1«گزینۀ 

 شود. کند که به صورت بخار از بخش کاتدي خارج می آب تولید می

 O (g) H (g) e H O(g)+ −+ + →2 24 4 2  

 با کاتالیزگر است. دهندة آند نشان 6قسمت »: 2«گزینۀ 

 مربوط به غشاي مبادله کنندة پروتون است. 3قسمت »: 3«گزینۀ 

 واکنش کاتدي در آن کاهش اکسیژن است.»: 4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 

 )محمدپارسا فراهانی( »2«گزینۀ   -195

 به صورت زیر است: در آند واکنش انجام شده نیم 

Cr(s) Cr (aq) e+ −→ +3 3 

mol Cr gCr?g Cr mole
molCrmol e

− −
−= × × ×3 1 529 10 13

 

/مقدار کروم مصرفی براي آبکاري یک قطعه gCr= 0 156 

/ g Cr g Cr× =
0 1562000  قطعه 3121

CH2 

 قطعه
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 )سیدسحاب اعرابی( »3«گزینۀ   -196

 هاي نادرست: بررسی گزینه

 اي دارد نه الماس. گرافیت ساختاري الیه»: 1«گزینۀ 

آسا  توان یک مولکول غول اکسید را می دي ر بلور الماس نه کربنه»: 2«گزینۀ 

 دانست.

 گرافن و گرافیت رساناي جریان الکتریسیته هستند.»: 4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 
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 تر است.  کم H2درست، زیرا طول پیوند در مولکول»: 1«گزینۀ 

 درست  »: 2«گزینۀ 

Cنادرست، مثال: مولکول»: 3«گزینۀ  H2  ساختار خطی دارد.   2

H C C H− ≡ − 

 درست، با توجه به ساختار لوویس این مولکول: »: 4«گزینۀ 

 

---------------------------------------------- 

 )دهکردي سیدرحیم هاشمی( »3«ۀ  گزین -198

هر چه شعاع کاتیون و آنیون کوچکتر باشد، انرژي شبکه بلور بیشتر بـوده، در  

تـر بـودن شـعاع     شـود. کوچـک   نتیجه دماي ذوب و جوش و سختی بیشتر می

Na+ نسبت به K+  وCl− بت بهنس Br− شود انرژي شـبکه   موجب می

بیشتر بوده و دماي ذوب باالتري داشته باشـد. علـت    KBrاز  NaClبلور 

منفـی در   هايمثبت و بار هايخنثی بودن ترکیبات یونی برابر بودن مجموع بار

 ها. ها و آنیون یونهاست نه تعداد کات آن

 

 )مسعود جعفري( »1«گزینۀ   -199

∝انرژي شبکۀ بلور
1

·¼Ãº A ÌI÷{  + ·¼ÃUI¨ ÌI÷{

 

کمتـر   LiBrاز  KClبا توجه به رابطۀ باال از آنجایی که انرژي شبکۀ بلور 

 باشد. هاي آن بیشتر از لیتیم برمید می است، پس مجموع شعاع یون

---------------------------------------------- 

 )نژاد ایمان حسین( »3«گزینۀ   -200

هاي موجود در صـورت   هاي داده شده ترتیب اکسندگی گونه°Eبا توجه به 

 :صورت سؤال به

 (II)آهـن >(III)وانـادیم >(IV)موانـادی >(II)مس>(V)وانادیم« 

 »)II(وانادیم >

ترتیـب   بـه  (V)است؛ بنابراین با افزودن گرد آهن و مس به محلول وانادیم 

شـود کـه رنـگ ایـن      تولیـد مـی   (IV)و وانـادیم   (II)هاي وانادیم  محلول

 .است آبیو  بنفشترتیب  ها به محلول

forum.konkur.in
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