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) کدام است؟- ۱۰۱ )( )αα ββ ααββ αα ββ ααββ2 2 2 2++ −− ++ ++ ββ باشند، حاصل عبارت == ++3 2 44 αα و == −−3 2 44 گر ا

 7 2 )4  6 2 )3  8 )2  6 )1
با توجه به الگوی مقابل، تعداد دایره ها در شکل دهم چندتا است؟- ۱۰۲

 119 )2    117 )1
 123)4   121 )3

f کدام است؟- ۱۰۳ x( ) == 0 y به صورت مقابل باشد، مجموع مربعات ریشه های معادلۀ f x== ( گر نمودار سهمی( ا

 24 )2   16 )1
 12 )4   32 )3

) باشد، طول وسط این بازه کدام است؟- ۱۰۴ , )a b 3 بازۀ 4 2 1x x x++ >> −− −−| | گر مجموعه جواب نامعادلۀ   ا

 4 )4  7
2

)3  3 )2  5
2

)1

f به کدام صورت است؟- ۱۰۵ x x x( ) log( )== −− −−1 32  دامنۀ تابع

 ( , ]0 5 )4   [ , )−2 3 )3  [ , ] ( , )−2 0 3 5∪ )2   [ , ) ( , ]−2 0 3 5∪ )1
)P کدام است؟- ۱۰۶ )x == 0 x بخش پذیر است. کوچک ترین ریشۀ معادلۀ ++2 P بر x x ax x( ) == ++ −−4 3 8 چندجمله ای

− −1 5 )4   − −1 3 )3   1 5− )2   1 3− )1
f کدام است؟- ۱۰۷ x f

x
−− −−++1 1 1( ) ( ) f باشد، حاصل x x x( ) ( )== ++ ++1

2
42 گر  ا

4( صفر  x2 1− )3  2
x

)2  2x )1

f کدام است؟- ۱۰۸ −−1 27( ) f باشد، مقدار ( )2 1
3

== گر ) متقاطع هستند. ا )−−1 g در نقطه ای به طول x x( ) ( )== 1
9

f و x ax b( ) == ++3  نمودارهای دو تابع

 3 )4   1)3   −2 )2  −3 )1
a کدام است؟ - ۱۰9 b++ y است. a bx== −− ++2

2
cos( )ππ شکل مقابل، قسمتی از نمودار تابع با ضابطۀ

 1)2    1
2

)1

2 )4    3
2

)3
] برابر کدام است؟- ۱۱۰ , ]0 ππ sin در بازۀ sin cos4 4 4x x x== −−  مجموع جواب های معادلۀ مثلثاتی

 11
3
π )4  5

2
π )3  9

4
π )2  7

4
π )1

→→x کدام است؟ )] [ نماد جزء  صحیح است.(- ۱۱۱ ππ
3

، وقتی [sin( )]cos [tan ]x x x−− ++ππ
3

3 2  حد عبارت

4( حد ندارد.  3)3  2)2  1)1
→→x کدام است؟- ۱۱۲ ++2 | وقتی |x x

x x

2 2
3 2
−− −−

−− −−
حد عبارت

 −6 )4  6 )3  12 )2   −12 )1
] کدام است؟ )] [ نماد جزء صحیح است.(- ۱۱۳ , ]−−1 2 f در بازۀ x x( ) [ ]== 2  تعداد نقاط ناپیوستگی تابع با ضابطۀ

6)4  5)3  4)2  3)1
y کدام است؟- ۱۱۴

x x
==

−−
1

43 2
 تعداد مجانب های تابع

4( صفر  1 )3  3 )2  2 )1
y است؟- ۱۱۵ x== ++1 2 ، موازی یکی از خطوط مماس بر منحنی ( )m y mx++ ==2 ، خط به معادلۀ m  به ازای کدام مقادیر

 m <1 )4  m >1 )3  m < −1)2  m > −1)1
x کدام است؟- ۱۱۶ == 1 y در f x== ++2 3 1

2
( ) y مماس است. معادلۀ خط مماس بر نمودار تابع f x== ( ) x بر منحنی پیوستۀ == 2 y در x== −−3  خط به معادلۀ2

 y x+ + =36 20 0 )4   y x− + =36 20 0 )3   y x− + =36 10 0 )2   y x− + =36 10 0 )1
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ - ۲۴
ـــت ـــرده اس ـــا ک ـــه دل گش ـــن را چ ـــار چم ـــر به 1( دگ

ــان ــون خامـ ــکوه چـ ــتگی کار، شـ ــن ز بسـ 2( مکـ

بـــاغ در  گل  شـــکفته  بلبـــل  ترانـــۀ  از  نـــه   )3

4( چـــه عقده هـــا کـــه ز خاطـــر گشـــوده غنچـــۀ گل

ــت ــرده اسـ ــا کـ ــبزه نثارهـ ــر سـ ــر سـ ــکوفه بـ شـ

ــا کـــرده اســـت کـــه صبـــر غنچـــه، گـــره را گره گشـ

ـــت ـــرده اس ـــینه وا ک ـــه س ـــوا غنچ ـــب ه ـــر کس ـــه به ک

ــت ــرده اسـ ــا کـ ــره را گره گشـ ــه گـ ــن کـ ــار بیـ بهـ

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟- ۲۵
ـــوم ـــی ش ـــت نخل ـــه عاقب ـــو دان ـــم هم چ ـــر بپوس 1( گ

2( کـــــه ای بلندنظـــــر شـــــاه باز سدره نشـــــین

ــم ــک افزون تریـ ــم وز ملـ ــک برتریـ ــود ز فلـ 3( خـ

4( چـــرا بـــه عالـــم اصلـــّی خویـــش وانـــروم

زآن کـــه جملـــه چیزهـــا، چیـــزی ز بی چیـــزی شده ســـت 

ــت ــاد اسـ ــج محنت آبـ ــن کنـ ــه ایـ ــو نـ ــیمن تـ نشـ

ــت ــا کبریاسـ ــزل مـ ــم؟ منـ ــرا نگذریـ ــن دو چـ زیـ

ــا ــ ــ ــدان ز کج ــ ــ ک ــای خا ــ ــ ــا و تماش ــ ــ دل از کج

 عّین األنسب للجواب عن الّترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیة )۳۵-۲۶(:

۲۶ -:إنَّ یوم الفصل میقاتهم أجمعین！

2( همانا روز قیامت وعدۀ دیدار همگی آنان است! 1( وعدۀ ماقات همگی ما قطعاً روز قیامت است! 

4( بدون تردید روز جدایی میعادگاهی است،  برای همگی آنان! 3( میعادگاه دیدار ما باشک روز جدایی است، برای همگی! 

»إّن المعّلمین کاألنبیاء یستفیدون من کّل فرصة لیشّجعوا الناس علی أن یهتّموا بمکارم األخالق!«:- ۲۷

1( معّلمان چون پیامبران از هر فرصتی استفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند به مکارم اخاق اهتمام ورزند!

2( آموزگاران و انبیاء از هر فرصتی استفاده می کنند که مردم تشویق شوند به مکارم اخاق اهتمام بیشتری بورزند!

3( آموزگاران و پیامبران از همۀ فرصتها استفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند به مکارم اخاق توّجه بیشتری کنند!

4( معّلمان چون پیغامبران هستند که از همۀ فرصتها برای تشویق مردم و جلب آن ها به مکارم اخاق استفاده می کنند!

»مَْن ال یَْسَتِمْع إلی الّدرس في الّصّف جّیًدا یَْرُسْب في امتحانات نهایة الفصل!«:- ۲۸

1( هر کس که در کاس خوب درس را نشنود در امتحان پایان ترم مردود می شود!

2( کسی که در کاس به درس خوب گوش ندهد در امتحانات ترم رفوزه می شود!

3( هر کس در کاس خوب به درس گوش ندهد در امتحانات پایان ترم مردود می شود!

4( کسی که در کاس به درس خوب گوش دهد در امتحانات آخر ترم مردود نمی شود!

»ِالزم التفّکر و التعّلم فُهما أمران قد شّجع اإلسالم المسلمین بهما منذ ظهوره!«: - ۲9

کید بوده و مسلمانان به آن تشویق شده اند!  1( همراه تفّکر و آموختن باش، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسام مورد تأ

کید کرده است!  2( تفّکر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است که اسام از ابتدای ظهور به مسلمانان تأ

3( بر تفّکر و آموزش متعّهد باش، زیرا آن ها اموری هستند که اسام از ابتدای ظهورش مسلمین را بدان ها تشویق کرده است! 

4( پای بند تفّکر و یادگیری باش، چه آن ها دو امری هستند که اسام از ابتدای ظهورش مسلمانان را بدان ها تشویق کرده است! 

»هناك کثیٌر من األشخاص یتحّملون المشّقات في حیاتهم لیکتسبوا المعالي!«:- ۳۰

1( آنجا بسیارند کسانی که سختی های زندگی را متحّمل می شوند تا بزرگی هایی برایشان به دست آید! 

2( اینجا هستند افراد بسیاری که مشّقات را در زندگیشان تحّمل کرده، برتری ها را به دست می آورند! 

3( بسیاری از اشخاص هستند که مشّقات را در زندگانیشان تحّمل کرده، برتری ها را کسب نموده اند! 

4( بسیاری از افراد هستند که در زندگی خود سختی ها را تحّمل می کنند تا بزرگی ها را به دست آورند!
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3 ترمز می کند - ۱۵۶ 2m s ، با شتاب ثابت 165m 108km در حال حرکت است. راننده با دیدن مانعی در فاصلۀ h اتومبیلی روی یک خط راست با سرعت

t کدام است؟
t
2

1
t2 باشد، t1 و زمانی که حرکت اتومبیل کندشونده بوده، کنش راننده گر زمان وا و درست جلوی مانع می ایستد. ا

20 )4  15 )3  10 )2  5 )1

گر این گلوله مسافتی را که در ثانیۀ آخر حرکت طی کرده، ۳ برابر مسافتی باشد - ۱۵۷ گلوله ای در شرایط خالء بدون سرعت اولیه از ارتفاع h رها می شود. ا

( )g m s== 10 2 که تا قبل از آن طی کرده است، h چند متر است؟

80 )4  75 )3  25 )2  20 )1

v از مبدأ مکان حرکت خود را آغاز می کند مطابق شکل زیر است. اندازۀ - ۱۵۸ m s0 6== x با سرعت اولیۀ نمودار شتاب - زمان متحرکی که روی محور

سرعت متوسط این متحرک در ۶ ثانیۀ اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟

14 )1

2 )2

7 )3

4 )4

3 روی دو ریل موازی و مجاور - ۱۵9 5/ m s 4m و s 60m از هم قرار دارند به ترتیب با تندی های 180m که در فاصلۀ 120m و دو قطار باری به طول های

t1 ثانیه مقابل خود می بیند و رانندۀ قطار دوم قطار اول را به  هم در خالف جهت یکدیگر حرکت می کنند. رانندۀ قطار اّول، قطار دوم را در مدت

 t3 گر سوزن بانی که در کنار ریل ایستاده از ابتدای حرکت تا زمانی که دو قطار کامالً از کنار هم بگذرند را t2 ثانیه مقابل خود مشاهده می کند. ا مدت

t کدام است؟ t
t

1 2

3

++ ببیند، نسبت

 8
7

)4   7
6

)3   6
5

)2   5
6

)1

باال پرتاب می شود و - ۱۶۰ به  به افق، رو  �37 نسبت  30m تحت زاویۀ s اولیۀ با سرعت  h متری سطح زمین،  ارتفاع  از  ۲۰۰ گرم  گلوله ای به جرم 

sin37 و مقاومت هوا ناچیز  0 6�== / ، g m s== 10 2 SI، کدام است؟ ) ۵ ثانیه به زمین می رسد. بردار تغییر تکانۀ گلوله در این مدت در  پس از 

فرض شود.(

+10
�
j )4   −10

�
j )3  +2

�
j )2   −2

�
j )1

۱۶۱ - µµk == 1
2

m روی سطح افقی به ضریب اصطکاک جنبشی kg== 4 به یک جعبه به جرم F2 F1 و مطابق شکل نیروی

 a1 10N افزایش دهیم، شتاب حرکت جسم چند برابر F2 را به اندازه گر نیروی a1 می دهد. ا اثر می کند و به آن شتاب

( )g N kg== 10 می شود؟

 2
3

)4   1
2

)3   1
6

)2   1
4

)1

جرم کرۀ زمین باشد، شتاب گرانی در سطح آن سیاره، چند برابر شتاب گرانی - ۱۶۲ 1
4

فرض کنید سیاره ای باشد که شعاع آن نصف شعاع زمین و جرم آن

در سطح کرۀ زمین خواهد شد؟

2 )4  1 )3   1
2

)2   1
4

)1

80m است را طی می کند. حداقل ضریب اصطکاک - ۱۶۳ 72km پیچ افقی یک جاده که دایره ای به شعاع h 1 تن با سرعت ثابت 5/ اتومبیلی به جرم

 ( )g N kg== 10 ایستایی بین الستیک اتومبیل و سطح جاده چقدر باشد تا اتومبیل از مسیرش منحرف نشود؟

 0 4/ )4   0 5/ )3   0 8/ )2   0 7/ )1

6kg است، انرژی جنبشی جسم چند ژول است؟ - ۱۶۴ m s. بزرگی اندازۀ حرکت )تکانه( جسمی به جرم ۲ کیلوگرم برابر

12 )4  9 )3  6 )2  3 )1
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سرمایه هایی که خداوند در وجود انسان قرار داده، جهت گام برداشتن به سوی کدام هدف است و عدم آفرینش جهانی بعد از این دنیا که پاسخ گوی - ۵۱

خواسته های انسان باشد، کدام نقص را بیان می کند؟

2( تقرب به خداوند - بی اختیاری 1( تقرب به خداوند - بی حکمتی  
4( درک آیندۀ خویش - بی اختیاری 3( درک آیندۀ خویش - بی حکمتی  

عبارت شریفۀ ！َأَراَیَت مَِن اتََّخَذ ِالَٰهُه هَواُه اََفاَنَت تَکوُن َعلَیِه َوکیاًل به چه مفهومی اشاره می نماید و کدام سرمایۀ الهی ما را در این مورد یاری می رساند؟- ۵۲

1( انسان نباید دل به بت درونی سپارد و اوامرش را به فرمان خداوند ترجیح دهد. - نفس اّماره
2( انسان نباید دل به بت درونی سپارد و اوامرش را به فرمان خداوند ترجیح دهد. - نفس لّوامه

3( برای مبارزه با نفس باید در انتظار رحمت و غفران الهی بود. - نفس اّماره
4( برای مبارزه با نفس باید در انتظار رحمت و غفران الهی بود. - نفس لّوامه

کدام آیۀ شریفه عقیدۀ »سلب اختیار انسان از ساختن سرنوشتش« را نفی می کند و این عقیده چه پیامدی را به دنبال دارد؟- ۵۳

1( ！قَْد جَاَءُکْم بََصائُِر ِمْن َربُِّکْم فََمْن أَبَْصَر فَلِنَْفِسِه َو َمْن َعِمَي فََعلَیَْها - مانع شکوفایی اختیار و بهره مندی از آن می شود.
رِّ َو الَخیرِ ِفتنًَة َو اِلَینا تُرجَعوَن - مانع شکوفایی اختیار و بهره مندی از آن می شود. 2( ！ُکلُّ نَفٍس ذائَِقُة الَموِت َو نَبلوُکم بِالشَّ

رِّ َو الَخیرِ ِفتنًَة َو اِلَینا تُرجَعوَن - گروهی را غرق در نعمت و ثروت و عده ای را در محنت و مشقت قرار می دهد. 3( ！ُکلُّ نَفٍس ذائَِقُة الَموِت َو نَبلوُکم بِالشَّ
4( ！قَْد جَاَءُکْم بََصائُِر ِمْن َربُِّکْم فََمْن أَبَْصَر فَلِنَفِسِه َو َمْن َعِمَي فََعلَیَْها - گروهی را غرق در نعمت و ثروت و عده ای را در محنت و مشقت قرار می دهد.

گام نهادن انسان در راه حق با نیت جلب رضایت الهی، او را مشمول سنت بیان شده در مفهوم کدام آیه می گرداند؟- ۵۴

یِّئَِة فَا یُجزٰی ااِّل ِمثلَها 1( ！َمن جاَء بِالَحَسنَِة فَلَُه َعشُر اَمثالِها َو َمن جاَء بِالسَّ
َماِء َو اأْلَرِض 2( ！َو لَْو أَنَّ أَهَْل الُْقَری آَمُنوا َو اتََّقوا لََفتَحْنَا َعلَیِْهْم بََرَکاٍت ِمَن السَّ

3( ！ُکاًّ نُِمدُّ هُؤآلِء َو هُؤآلِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َو َما کاَن َعطاُء َربَِّك َمحْظوًرا
ُهم ُسبُلَنَا َو ِإنَّ اللَّ َه لََمَع الُْمحِسنیَن 4( ！َو الَّذیَن جَاهَُدوا فینَا لَنَهِدیَنَّ

کرم)ص( و اولیای دین)ع( در برآوردن حاجات انسان چه زمانی مصداق شرک پیدا می کند و کدام آیۀ شریفه حاکی از آن است؟- ۵۵ عقیده به توانایی پیامبر ا

... 2( این توانایی را در طول ارادۀ الهی بدانیم. - ！اَم جََعلوا لِل ِّه ُشَرکاَء َخلَقوا  ... 1( این توانایی را از خود آن ها بدانیم. - ！اَم جََعلوا لِل ِّه ُشَرکاَء َخلَقوا
... 4( این توانایی را در طول ارادۀ الهی بدانیم. - ！ُقل اََغیَر الل ِّه اَبغی َربًّا  ... 3( این توانایی را از خود آن ها بدانیم. - ！ُقل اََغیَر الل ِّه اَبغی َربًّا

آیۀ شریفۀ ！َو الَّذیَن جاهَدوا فِینَا لَنَهِدیَنَُّهم ُسُبلَنا َو ِانَّ اللّ َه لََمَع الُمحِسنیَن به کدام یک از میوه های درخت اخالص اشاره دارد؟- ۵۶

گر انسان در اخاص پیش رود به مرحله ای می رسد که گرفتار دام های شیطان نمی شود. 1( ا
2( بندگی خالصانه ثمراتی دارد که در ذهن انسان نمی گنجد و فراتر از تصور و خیال و وصف نشدنی است.

3( کسی که عملش را برای خدا و از روی معرفت انجام دهد، به تدریج به درجاتی از بصیرت و روشن بینی می رسد که گرفتار باطل نمی شود.
ک و بانشاط دنیا و حیات سرشار از شادکامی آخرت است. 4( گرفتار نشدن به دام هایی که شیطان گسترانده است، علت رسیدن به زندگی پا

پیامبر گرامی اسالم)ص( مأموریت انبیای الهی را چگونه معرفی کرد و اختالف در دین واحد ریشه در کدام ویژگی بزرگان سایر ادیان الهی داشت؟- ۵۷

گاهی و جهالت 2( ارائه کنندگان تعالیم الهی به اندازۀ اندیشۀ مردم - ناآ گاهی و جهالت  1( آورندگان دین جدید و همراهان با رهبران مذهبی - ناآ
4( ارائه کنندگان تعالیم الهی به اندازۀ اندیشۀ مردم - رشک و حسادت 3( آورندگان دین جدید و همراهان با رهبران مذهبی - رشک و حسادت 

با توجه به تعالیم اسالمی، وظیفۀ مسلمانان جهت قدرشناسی از رسالت بیست و سه سالۀ رسول خدا)ص( چیست و اتیان آن چه ثمره ای دارد؟- ۵۸

1( حفظ اتحاد و همدلی با یکدیگر - مایۀ زینت بودن برای آن حضرت
2( حفظ اتحاد و همدلی با یکدیگر - بی اثر نشدن زحمات و تاش های آن حضرت

3( فدا کردن جان برای نجات انسان ها - بی اثر نشدن زحمات و تاش های آن حضرت
4( فدا کردن جان برای نجات انسان ها - مایۀ زینت بودن برای آن حضرت
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31 درصد جرم این ماده را کروم تشکیل داده باشد، جرم مولی آن، چند گرم - ۲۰۳ 2/ گر یک مادۀ شیمیایی، سه اتم کروم در فرمول شیمیایی خود دارد. ا

 (Cr gmol )== −−52 1 است؟

500 )4   333 3/ )3  250 )2   166 7/ )1
کدام مطلب در مورد هلیم نادرست است؟- ۲۰۴

کنش های هسته ای در ژرفای زمین تولید می شود.  1( هلیم در کرۀ زمین به مقدار خیلی کم یافت می شود، هم چنین این عنصر در وا
2( از هلیم در جوش کاری، کپسول غواصی و پر کردن بالن های هواشناسی، تفریحی و تبلیغاتی استفاده می شود. 

2000C− سرد کنیم، مایع می شود و می توان طبق فرایند تقطیر جزءبه جزء، هلیم  را از سایر اجزا جدا نمود.  گر هوا را تحت فشار تا 3( ا
4( سبک ترین گاز نجیب است و گازی بی رنگ، بی بو و بی مزه می باشد. 

گر- ۲۰۵ C، پس از موازنه، کدام است و ا H NH O CO H O Ng g g g g2 5 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )++ →→ ++ ++ کنش: مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده ها در معادلۀ وا

( , , , : )N C H O gmol== == == == −−14 12 1 16 1 کنش شرکت کند، چند مول گاز آزاد می شود؟ 4 گرم اتیل آمین در این وا 5/

0 25/ ،43 )4  0 25/ ،24 )3  0 6/ ،24 )2  0 6/ ،43 )1
عبارت کدام گزینه نادرست است؟- ۲۰۶

H O HF NH2 3> > 1( ترتیب نقطۀ جوش:
NO3 برابر است.

− با شمار جفت الکترون های ناپیوندی BrO3
− 2( شمار جفت الکترون های ناپیوندی

/001 مول یون هیدرونیوم وجود دارد. Ka مقدار = −10 1 0موالر اسید HA با 2/ 3( در 100 میلی لیتر محلول
1 موالر آن به دست می آید. 5/ 0 موالر سدیم کلرید مخلوط کنیم، محلول 5/ گر 200 میلی لیتر محلول 2 موالر سدیم کلرید را با 100 میلی لیتر محلول 4( ا

شمار جفت الکترون های پیوندی در مولکول کدام دو گونه، نابرابر است؟- ۲۰۷

 H CO2 3 ، N O2 4 )4   HCOOH ،CH OH3 )3   HClO4 ، HNO3 )2   SO3 ، HCN )1
کدام مطلب نادرست است؟- ۲۰۸

کنش داد.  CaO وا MgO یا CO2تولیدشده در نیروگاه ها را با CO2 به مواد معدنی، می توان 1( برای تبدیل
< هیدروژن« است.  < گاز طبیعی < بنزین 2( مقایسۀ گرمای آزادشده در جرمِ برابری از سوخت های زغال سنگ، بنزین، گاز طبیعی و هیدروژن به صورت »زغال سنگ

NO تبدیل می شوند.  کنش داده و به گاز کسیژن و نیتروژن، در دمای اتاق با هم وا 3( ا
4( در صنعت از گاز اوزون برای گندزدایی میوه ها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره بینی درون آب استفاده می شود. 

۲۰9 -( , , : mol )O P S g== == == −−16 31 32 1 یو ن های سولفات و فسفات در کدام مورد، مشابه هم هستند؟

2( شمار واحدهای بار الکتریکی منفی کسیژن   1( درصد جرمی ا
4( شمار جفت الکترون های ناپیوندی در ساختار لوویس آن ها کسایش اتم مرکزی   3( عدد ا

) جدول زیر، برابر - ۲۱۰ )I ) با نسبت شمار آنیون به کاتیون در ردیف  از ستون )II نسبت شمار کاتیون به شمار آنیون در ردیف  از ستون

است. )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.(

3 ،1 )1
2 ،2 )2
3 ،2 )3
2 ،1 )4

1 باشد، غلظت تقریبی یون سدیم در آن، - ۲۱۱ 05 1/ gmL−− گر چگالی این نمونۀ آب برابر 10600ppm است. ا غلظت یون سدیم در یک نمونۀ آب دریا برابر

 ( )Na gmol== −−23 1 چند موالر است؟

 0 65/ )4   0 48/ )3   0 36/ )2   0 23/ )1
�42 برابر ۶۱ گرم در ۱۰۰ گرم آب است. به تقریب، چند مول از این نمک را باید در ۲ لیتر آب حل کرد تا - ۲۱۲C انحالل پذیری پتاسیم نیترات در دمای

) K O N gmol== == == −−39 16 14 1, , : 1 است. 1gmL−− محلول سیرشدۀ آن در این دما به دست آید؟ )چگالی آب برابر

24 )4  18 )3   1208/ )2   6 04/ )1

ستون
IIIردیف

منیزیم نیتریدروی سولفید۱
کسید۲ ) ا )III سدیم فسفاتآهن
آلومینیم فسفیدکلسیم نیترات۳
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مرجع تقلید عالوه بر تخصص در فقه، باید دارای چه شرایطی باشد تا مشروعیت پیدا کند و در غیر این صورت، پیروی از دستورات وی چه حکمی دارد؟- ۷۴

2( عادل بوده، حریص به دنیا نباشد. - بنابه احتیاط جایز نیست. 1( باتقوا، عادل و زمان شناس باشد. - بنابه احتیاط جایز نیست. 
4( باتقوا، عادل و زمان شناس باشد. - حرام است. 3( عادل بوده، حریص به دنیا نباشد. - حرام است. 

در کدام یک از سفرهای پنج روزۀ زیر، مسافر باید نمازش را تمام بخواند؟- ۷۵

2( رفت او کمتر از 4 فرسخ و برگشت کمتر از 8 فرسخ نباشد. 1( مسافت رفت او 3 فرسخ و برگشت 8 فرسخ باشد. 
4( مسافت رفت  و برگشت او هر کدام کمتر از 4 فرسخ و بیشتر از 8 فرسخ نباشد. 3( رفت وبرگشت او جمعاًَ 8 فرسخ و رفت او بیش از نیمی از آن باشد. 

Part A. Grammar & Vocabulary

Directions:Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked (1), (2), 

(3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

76- After breaking his leg in the skiing accident,  to cut short his vacation and go back home.

1) forced 2) he forced 3) that forced 4) he was forced

77- I  to save the man if I knew how to swim.

1) tried 2) will try 3) would try 4) had tried

78- The boss would get mad if you leave early again, so  ask for his permission first.

1) you should 2) you might 3) would you 4) you are going to

79-  , I have no idea where I would like to vacation this summer.

1) I am honest 2) Be honest 3) To be honest 4) Honest I am

80- I  what I would be doing now in this strange country without your kind help.

1) suppose  2) wonder 3) prefer 4) hate

81- He was absolutely  , as he was speaking in a language with which I was anything but familiar.

1) proud 2) skillful 3) monolingual 4) incomprehensible

82- The education offered beyond high school, especially at a college or university, is technically known as  education.

1) higher 2) creative 3) advanced 4) intermediate

83- We cancelled our camping trip because the weatherman said the  of heavy rain was very high.

1) variety 2) strength 3) beginning 4) likelihood

84- Jane was not that good at learning languages, so I was surprised to learn she could  speak three foreign languages very fluently.

1) widely 2) actually 3) hopefully 4) necessarily

85- I am more on the side of people who  health above money; I believe health and happiness have a direct relationship.

1) hang 2) leave 3) value 4) identify

86- A: How would you  Tim?

B: He said he’d have on a red shirt, didn’t he?

1) recognize 2) remind 3) discover 4) expect

87- Julie always says she’ll donate to the school, and she never does, so I doubt she will this year.  , after all.

1) Actions speak louder than words 2) Cut your coat according to your cloth

3) God helps those who help themselves 4) Don’t count your chickens before they hatch
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3 است؟- ۱۲۷ 6 باشد، آن گاه مساحت شش ضلعی منتظم محیط بر این دایره، چند برابر 3 گر مساحت شش  ضلعی منتظم محاط در یک دایره ا

9 )4  8 )3   7 5/ )2   7 2/  )1
d′′ است. در رسم مثلث متساوی االضالع به رأس A، که دو رأس دیگر آن بر روی هر یک از دو خط مفروض - ۱۲۸ d و نقطۀ A در صفحۀ دو خط متقاطع

باشد، کدام تبدیل هندسی به کار می رود؟ 

4( دوران 3( تجانس  2( بازتاب  1( انتقال 
در شکل روبه رو، اندازۀ ضلع بزرگ تر چهارضلعی کدام است؟- ۱۲9

 2 11 )2    2 10 )1

 5 2 )4    4 3 )3

x کدام است؟- ۱۳۰ ، عدد غیرصفر [ ]x x

x

x2 1
3 1 1
4 0 2
1 2 0

2

1

0−−
−−

−−












−−
















== از رابطۀ ماتریسی

 3
5

)4   4
9

)3   3
8

)2   2
9

)1

، ماتریسX کدام است؟- ۱۳۱ AX A I== −−2 ، از رابطۀ ماتریسی  A == 





2 1
4 3

گر ا

 1 2
4 1−







)4   2 1
4 2

−





)3   −
−







2 1
4 1

)2   −
−







2 2
3 1

)1

، کدام است؟- ۱۳۲ | | .A A ، آن گاه دترمینان ماتریس | |A == 4 3  باشد و 3×× گر A ماتریسی ا

256 )4  128 )3  96 )2  64 )1
) بگذرد، معادلۀ آن کدام است؟- ۱۳۳ , )−−1 4 گر دایرۀ C از نقطۀ ، منطبق بر نیمساز ناحیۀ اول است. ا x y x2 2 4 6++ −− == C با دایره به معادلۀ وتر مشترک دایرۀ

 x y y x2 2 3 6+ − − = )4   x y y x2 2 2 6+ − + = )3   x y y x2 2 2 6+ + − = )2   x y y x2 2 3 6+ − + = )1

x ، کدام است؟- ۱۳۴ == 4 )F و خط هادی به معادلۀ , )2 1 معادلۀ یک سهمی با کانون

 x x y2 6 2 5− + = − )4   x x y2 4 4 0− + = )3   y y x2 2 2 5− + = )2   y y x2 2 4 11− + = )1

2 و ۲ واحد، دایره ای هم مرکز با بیضی و شعاع ۲ واحد، بیضی را در نقطۀ  M قطع می کند. مجموع مربعات فواصل M از - ۱۳۵ 5 در یک بیضی به اقطار

دو کانون بیضی، کدام است؟

20 )4  18 )3  16 )2  12 )1
 در یک صفحه اند؟- ۱۳۶

�
c m== −−( , , )4 5  و

�
b == ( , , )2 0 1 ،

�
a == −−( , , )1 2 3 به ازای کدام مقدار m، سه بردار

4 )4   3 )3   2 )2   −2 )1
A کدام است؟- ۱۳۷ B∩ ′′ B  باشند، تعداد زیرمجموعه های == {{ },{ , }}1 1 2 A و == { , ,{ , },{ ,{ , }},{ }}1 2 1 2 1 1 2 2 گر ا

32 )4  16 )3  8 )2  4 )1
در دو جعبه به ترتیب ۲۰ و ۱۲ المپ موجود است. در جعبۀ اول ۴ المپ و در جعبۀ دوم ۳ المپ معیوب است. از جعبۀ اول ۵ المپ و از جعبۀ دوم ۷ - ۱۳۸

المپ، به تصادف برداشته و در جعبۀ جدید قرار می دهیم. با کدام احتمال، یک المپ انتخابی از جعبۀ جدید، معیوب است؟

 7
24

)4   13
48

)3   11
48

)2   5
24

)1

P کدام است؟- ۱۳9 A B( )∪ ′′ ، آن گاه P A B( )∩ ′′ == 0 2/ P و A B( )∩ == 0 6/ گر در دو پیشامد مستقل A و B، ا

 0 9/ )4   0 85/ )3   0 75/ )2   0 7/ )1
نمرات ریاضی ۴۰ دانش آموز یک کالس در جدول زیر آمده است. میانگین وزنی نمرات، کدام است؟ - ۱۴۰

۱۸۱۷۱۵۱۴۱۲۱۰x

۴۶۱۰۷۸۵f

  14 75/ )4   14 4/ )3   14 25/ )2   14 2/ )1
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در کدام بیت همۀ آرایه های »تشبیه - استعاره - جناس« به کار رفته است؟- 9
1( حافـــظ در ایـــن کمنـــد ســـرِ سرکشـــان بســـی اســـت

ــه ای؟ ــکین چگونـ ــش ای دل مسـ ــن زلفـ 2( در چیـ

ـــود؟ ـــه س ـــی چ ـــتم، ول ـــده بشس ـــرای دی ـــن س 3( صح

ـــت ـــردم، بشکس ـــه ک ـــه ک ـــم از توب ـــه، دل ـــون پیال 4( چ

ســـودای کـــج َمپـــز، کـــه نباشـــد مجـــال تـــو

کآشـــفته گفـــت بـــاد صبـــا شـــرح حـــال تـــو

کایـــن گوشـــه، نیســـت در خـــور خیـــل خیـــال تـــو

ـــوخت ـــه بس ـــی و خم خان ـــی م ـــرم ب ـــه، جگ ـــو الل هم چ

آرایه های مقابل ابیات در همۀ گزینه ها تماماً درست است؛ به جز  . - ۱۰
ــر ــ ــر روز از روز دگـ ــ ــوی هـ ــ ــر می شـ ــ 1( نازنین تـ

ــران ــش مـ ــیمم ز در خویـ ــو نسـ ــان هم چـ 2( باغبـ

ـــت ـــته اس ـــاری گش ـــون حص ـــر مجن ـــار خاط 3( در غب

4( پرده هـــای دیـــده اش پیراهـــن یوســـف شـــود

نـــاز چندانـــی کـــه می ریـــزد ز ســـر تـــا پـــای تـــو:

کآب گلـــزار تـــو از اشـــک چـــو گلنـــار مـــن اســـت:

تـــو: شـــهای  نرگـــس  شـــرم  ز  آهـــو  دیـــدۀ 

ـــو: ـــودای ت ـــه روز آورد در س ـــب را ب ـــک ش ـــه ی ـــر ک ه

حسن تعلیل - واج آرایی

ایهام - کنایه

استعاره - تشبیه

تلمیح - ایهام تناسب

آرایه های »تشبیه - استعاره - حس آمیزی - ایهام تناسب« به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟- ۱۱

الف( چـون شـبنم اسـت بستـر و بالیـن مـن ز گل 

ب( نالــۀ نــی راســت صــد تنگ شــکر در آســتین

ج( چــرا از دســت می رفتــم چــرا بیمــار می بــودم؟

د( کجــا تــاب نــگاه گــرم دارد ســایه پروردی

ـــــش ـــــین خویـ ـــــر پاک بـ ـــــارزار از نظـ در خــ

ــاش ــو مب ــد گ ــّکر نباش ــر از ش ــر پ ــدش گ بندبن

ــش ــیب زنخدان ــن س ــن م ــر بالی ــود ب ــر می ب گ ا

ــش ــت مهتاب ــره از گلگش ــی چه ــردد آفتاب ــه گ ک

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

با توّجه به مصراع  های زیر، اجزای کدام مصراع ها از »نهاد + فعل« تشکیل شده است؟- ۱۲

الف( بسیــار فرق باشــد از اندیشــه تـا وصـول

ج( ســعدی از ایــن پــس نه عاقل اســت نه هشــیار

ه ( دی بــه چمــن برگذشــت ســرو ســخنگوی مــن

ب( دلیــل صــدق نباشــد نظــر بــه اللــه و ســنبل

ــال ــد وص ــان امی ــرود هم چن ــه در ن ــر ب د( ز س

4( ب - د - ه  3( ب - ج - ه   2( الف - د - ه   1( الف - ب - د 

در کدام گروه واژه، رابطۀ معنایی واژه ها، با سایر گروه ها، متفاوت است؟- ۱۳

2( تفّوق و برتری - عقده و گره - صواب و صاح 1( آسمان و ماه - دریا و ماهی - شعر و قصیده  

4( خانواده و همسر - مدرسه و تخته سیاه - پادگان و سرباز 3( حیوان و چنگال - آشپزخانه و چاقو - رمضان و تشنگی 

تعداد ترکیب های »وصفی« در کدام گزینه متفاوت است؟- ۱۴
1( یـــار مـــا از کشـــتن عّشـــاق درهـــم کـــی شـــود؟

ـــب ـــردد نصی ـــرت را نمی گ ـــص بصی ـــر ناق ـــق ه 2( عش

ــــد ــــوالن می کن ــــوخ ج ــــرار ش ــــن ش ــــنگ ای 3( در دل س

ـــت ـــه اس ـــران آموخت ـــز دیگ ـــی ک ـــرف قالب 4( از دو ح

آن چنـــان بـــاغ و بهـــاری نخـــل ماتـــم کـــی شـــود؟

مهـــر عالمتـــاب بـــا خفـــاش همـــدم کـــی شـــود؟

ســـخت جانـــی مانـــع آمـــد شـــد غـــم کـــی شـــود؟

ــود؟ ــی شـ ــّلم کـ ــی مسـ ــر طوطـ ــدکار بـ ــظ بـ واعـ

در کدام ابیات، »صفت مضاف الیه« وجود دارد؟- ۱۵

الف( غنیمـت دان در این عالم وصال سـبزخطّان را

ب( مگر دیده است چشم خویش نگاه آن سمن بر را؟

ج( نپیچـد سـر ز زخـم گاز شـمع مـا سـیه روزان

د( دل خـود را بـه صد اّمید کردم چـاک از این غافل

ه ( عـرق رخسـار آن خورشـید طلعـت برنمـی دارد

کــه بــاغ خلــد ایــن ریحــان جان پــرور نمــی دارد

ــی دارد ــمارت برنمـ ــه بر دوشان عـ ــن خانـ زمی

ــی دارد ــت برنم ــبنم از لطافـ ــاغ ش ــن ب گل ایـ

کــه بــار شــانه آن زلــف معنبــر برنمــی دارد

که چشــم از پشــت پا نرگــس ز خجلــت برنمی دارد

4( ب - ج - ه  3( ب - ج - د  2( الف - ج - د  1( الف - ب - ه  
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) تقریباً چند نانومتر است و این خط در کدام گسترۀ طیف موج های الکترومغناطیسی - ۱۷۵ )′′ ==n 2 طول موج پنجمین خط طیف اتم هیدروژن در رشتۀ بالمر

 ( ( ) )R nm== −−0 011 1/ قرار دارد؟

4( 396، فرابنفش 3( 396، فروسرخ  2( 433، فرابنفش  1( 433، مرئی 
150nm به هر دو فلز بتابد، بیشینۀ انرژی جنبشی فوتوالکترون های - ۱۷۶ گر نوری با طول موج 3eV است. ا 4 و 5/ eV تابع کار دو فلز A و B، به ترتیب

 ( , . )c m
s

h eV s== ×× == ×× −−3 10 4 108 15 فلز A چند درصد کمتر از بیشینۀ انرژی جنبشی فوتوالکترون های B است؟

70 )4  60 )3  40 )2  30 )1
1 کمتر از اندازۀ میدان الکتریکی در ۱۰ سانتی متری - ۱۷۷ 6 104/ ×× N

C
گر اندازۀ میدان الکتریکی حاصل از یک بار الکتریکی نقطه ای در ۳۰ سانتی متری آن، ا

آن باشد، اندازۀ میدان الکتریکی در فاصلۀ یک متری آن ذرۀ باردار چند نیوتون بر کولن است؟

240 )4  180 )3  120 )2  90 )1
q به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟- ۱۷۸

q
3

2
x و

r
در شکل زیر، برایند نیروهای الکتریکی وارد بر هر یک از بارهای الکتریکی صفر است. نسبت های

 −9 ، 3
2

)2   9 ، 3
2

)1

 −9 ، 2 )4    9 ، 2 )3
طریق - ۱۷9 از   q C== −−5µµ نقطه ای بار   ، E N

C
== 105 یکنواخت الکتریکی  میدان  در  مقابل،  شکل  در 

پتانسیل  انرژی  انتقال،  این  در  است.  منتقل شده   B نقطۀ  به   A نقطۀ  از  داده شده  نشان  مسیر 

الکتریکی این ذرۀ باردار چند ژول تغییر می کند؟

−015/ )2   +015/ )1
−010/ )4   +010/ )3

6µµC−− بار الکتریکی را از صفحۀ منفی آن به صفحۀ مثبت انتقال - ۱۸۰ گر V1 است. ا 12µµF و اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو صفحۀ آن ظرفیت خازنی

V1 چند ولت است؟ 28 کاهش یابد. 5/ µµJ دهیم، انرژی ذخیره شده در آن

20 )4  15 )3  10 )2  5 )1
۱۸۱ - R شکل روبه رو، قسمتی از یک مدار الکتریکی است. انرژی که در مدت ۲۵ دقیقه در مقاومت 

مصرف می شود، چند کیلوژول است؟

 9 6/ )2    4 8/ )1
 27 4/ )4    19 2/ )3

در مدار روبه رو، ولت سنج آرمانی چند ولت را نشان می دهد؟- ۱۸۲

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

در مدار رو به رو، با بستن کلید، اختالف پتانسیل دو سر مقاومت ۵ اهمی چگونه تغییر می کند؟- ۱۸۳

1( 8 ولت کاهش می یابد.
2( 8 ولت افزایش می یابد.

3( یک ولت کاهش می یابد.
4( یک ولت افزایش می یابد.

1 باقی مانده را از دستگاهی عبور می دهیم تا آن را یکنواخت نازک کرده - ۱۸۴
4

3 سیم را بریده و کنار می گذاریم و
4

6ΩΩ است. مقاومت الکتریکی سیمی

و طولش را به طول سیم اولیه برساند. با ثابت ماندن دما، مقاومت سیم جدید چند اهم می شود؟

24 )4  18 )3  12 )2  9 )1
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من هو اإلنسان الّذي مرافُقه النّصُر و الظّفر؟ عّین الخطأ:- ۳۸
2( من ال یری الحیاة بوجه واحد فقط! 1( من تتغّلب الحیاة علیه!  

4( من یری أّن النشاط هو من الّسنن اإللهّیة! 3( من ال یفّکر فقط بوقوع ما یحّبه!  
عّین ما هو األنسب للعبارة التالیة:- ۳9

»إّن المصاعب الّتي تقع في سبیل الطّالب هي الّتي تقع في سبیل اآلخرین!«.
2( لعّل الُعسر یُصبح یُسًرا في الغد! 1( الّنجاح وقٌف علی من ال ینام!  

4( الّدنیا محفوفة بالبایا! )محفوفة: مستورة( 3( الّدهر یومان یوم لك و یوم علیك!  
 عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي )۴۲-۴۰(:

»کانت«:- ۴۰
2( فعل ماٍض - للمفرد المؤنّث / فعٌل من األفعال الناقصة، و الجملة جواب شرط 1( فعل ماٍض - للمفرد المؤنث الغائب / من األفعال الناقصة، بمعنی »بود« 
4( ماٍض - للمؤنّث - له ثاثة حروف أصلیة / من األفعال الناقصة، و الجملة شرطیة 3( ماٍض - للمفرد - حروفه األصلیة ثاثة / فعل من األفعال الناقصة، بمعنی »بود« 

»صغَّر«:- ۴۱
1( ماٍض - للمفرد الغائب - له حرف واحد زائد - معلوم / فعل و مفعوله »شأن«

2( ماٍض - للمفرد المذّکر الغائب - مصدره علی وزن تفعیل - معلوم / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة
3( فعل ماٍض - له حرف زائد و مصدره »تصغیر« علی وزن تفعیل / فعل و فاعل، و الجملة فعلیٌة

4( فعل ماٍض - له حرف واحد زائد،  و مصدره علی وزن »تفّعل« / فعل و فاعل، و الجملُة فعلیٌة
»الطالب«:- ۴۲

1( مفرد مذّکر - اسم فاعل )فعله: طَلَب( - معّرف بأل / مضاٌف  إلیه للمضاف »سبیل«
2( اسم - مفرد مذّکر - اسم فاعل )فعله: طَلَب، و مصدره: مطالبة( / مضاف  إلیه

3( مفرد مذّکر - اسم فاعل )فعله »طلب« بدون حرف زائد( - معّرف بأل
4( اسم - مفرد - اسم فاعل )من فعل »طلب« و اسم مفعوله: مطلوب(

  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )۵۰-۴۳(:
عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- ۴۳

2( ُربَّ کِتاب تَجتَِهُد في ِقراَءتِِه، ثُمَّ ال تَحُصُل َعلی فائدٍة ِمنُه! 1( الِعلُم نوٌر و ضیاء یَقِذُفُه اهلُل في ُقلوِب أولیائِه! 
4( في یَومٍ ِمَن األیّامِ شاهَد جَماعًة ِمَن الُمسافریِن واقَفیَن أمام الَمسِجِد! 3( ِعنَدما یَنَقِطُع تّیاُر الَکهرباِء في اللَّیِل، یَغَرُق ُکلُّ َمکاٍن في الظَّامِ! 

عّین الخطأ:- ۴۴
2( المستنقع: مکان فیه میاه و رائحة میاهه کریهة! 1( أسَری: تحرَّك لیًا )ال صباحًا(!  

4( الفریق: جماعة من الّناس الّذین لهم هدف واحد! 3( الغیم: نوع من الّسحاب ال ینزل منه إاّل المطر! 
عّین الخطأ عن تعیین الساعة: الثانیة عشرة إاّل ربعًا:- ۴۵

2( الحادیة عشرة و خمس و أربعون دقیقة   11/45 )1
4( 12 إاّل خمس  عشرة دقیقة 3( 11 و 30 دقیقة  

کثر:- ۴۶ عّین ما فیه »اسم التفضیل« أ
2( أشرف الّناس من یکون رؤوفًا لاُسرة! 1( أعوذ من الّشرور بأحسن الخالقین!  

4( أفضلکم َمن هو ألین و ألطف لآلخرین! 3( اُحّب أوسط االُمور ألنّها خیر األعمال! 
عّین ما فیه الم األمر:- ۴۷

کلهم بسهولة! 2( ساِعد أصدقاءك لیخرجوا من مشا 1( عند مشاهدة آثار قدرة اهلل لیخشع القلب! 
4( ذهب صدیقي إلی متجر آخر لیشتري سروااًل أرخص! 3( یجب علی اإلنسان کثیٌر من المحاوالت لُیصلح نفسه! 

عّین ما فیه »نون الوقایة«:- ۴۸
2( سینفعني غًدا کلُّ ما أتعّلم الیوم! 1( إّن البلبل یُغّني حّتی إذا کان في القفس! 

4( هذا الّرجل یبني بیته في حدیقة خارج المدینة! 3( ال تَحزني إّن اهلل یساعدِك في هذه المسألة! 
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کنش کامل می دهد. جرم اسید در ۱۰۰ میلی لیتر محلول آن، چند گرم و غلظت - ۲۱۳ ۱۰ میلی لیتر محلول سولفوریک اسید با ۲۱۰ میلی گرم منیزیم کربنات وا

MgCO H SO MgSO CO H Os g l3 2 4 4 2 2( ) (aq) (aq) ( ) ( )++ →→ ++ ++ آن چند موالر است؟ 

)H C O Mg S gmol== == == == == −−1 12 16 24 32 1, , , , : )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،

 0 50 4 9/ /, )4   0 25 4 9/ /, )3   0 50 2 45/ /, )2   0 25 2 45/ /, )1
۲۱۴ - (H , , : )== == == −−1 12 80 1C Br gmol چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

آ( گاز متان، سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.

کنش کامل می دهد. 0 مول از هر آلکن، با ۴۰ گرم برم، وا 25/ ب( 

پ( در مولکول آلکن ها، دو اتم کربن وجود دارد که هر یک، به سه اتم دیگر متصل اند.

0 جرم مولی دومین عضو خانوادۀ آلکین هاست. 75/ ت( جرم مولی دومین عضو خانوادۀ آلکان ها،

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کنش کلی عبارت اند از:- ۲۱۵ مراحل انجام یک وا

۱( 2 2 2NO N Og g( ) ( )→→  

۲( 2 42H Hg g( ) ( )→→  

۳( N O H N O HOg g g g2 2 2( ) ( ) ( ) ( )++ →→ ++  

۴( 2 2 2 2HO H H Og g g( ) ( ) ( )++ →→  

۵( H N O HO Ng g g g( ) ( ) ( ) ( )++ →→ ++2 2  

، به ترتیب  ، و میانگین آنتالپی پیوند کنش کلی برابر چند کیلوژول است؟ )آنتالپی پیوندهای ، H∆∆ این وا

برابر 9۴۴، ۴۳۶، ۶۰۷ و ۴۶۳ کیلوژول است.(

−710 )4  +710 )3  +216 )2  −216 )1
با توجه به جدول زیر، که به بخشی از جدول تناوبی مربوط است، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟- ۲۱۶

آ( خصلت فلزی A در مقایسه با E کمتر است.

ب( تمایل G در گرفتن الکترون، از D بیشتر است.

پ( شعاع اتمی X، از شعاع اتمی D و G بزرگتر است.

ت( در میان عنصرهای مشخص شده، Z بزرگترین شعاع اتمی را دارد. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
Jg است و با - ۲۱۷ C−− −−1 1� C�39 افزایش یابد، گرمای ویژۀ آن برابر چند C�19 به 0 کیلوگرم اتانول داده شود و دمای آن از 5/ 24 کیلوژول گرما به 6/ گر ا

کنش این تبدیل  H∆∆ وا کسیژن را می توان در شرایط مناسب به اوزون تبدیل کرد؟ ) همین مقدار گرمای داده شده به اتانول، به تقریب چند گرم گاز ا

)O gmol== −−16 1 295kJ++ درنظر بگیرید، را

2 70 24 6/ /, )4  2 70 2 46/ /, )3  8 00 24 6/ /, )2  8 00 2 46/ /, )1
کنش ها موازنه شود.(- ۲۱۸ کنش داده شده، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ )معادلۀ وا دربارۀ دو وا

(I)C ( ) ( ) ( ) ( )2 5 2 2 2H OH O CO H Ol g g l++ →→ ++  

(II)Na ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 2CO HCl NaCl CO H Os aq aq g l++ →→ ++ ++  

44 لیتر گاز در شرایط STP تولید می شود. 8/ کنش )I(، از سوختن یک مول اتانول، آ( مطابق وا

کنش برابر 9۰ درصد است. 60 گرم آب تشکیل شود، بازده وا 75/ 7 مول اسید، 5/ کنش گر از وا ب( ا

4 است. 6/ کنش )II(، برابر کنش )I( به وا CO2 در وا کنش دهندۀ کربن دار، نسبت مولی پ( به ازای جرم برابر از وا

79 است. 5/ 1 مول نمک تشکیل شود، درصد خلوص آن، برابر 5/ Na ناخالص، CO2 3 کنش ۱۰۰ گرم گر از وا ت( ا

( , , , : )H C O Na gmol== == == == −−1 12 16 23 1  

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

 دورهگروه۱۷۱۶۲۱
DA۲
GE۳

ZX۴

...

...
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عبارت های زیر به ترتیب با کدام عنوان ارتباط دارد؟- ۶۵
- سرمایه ها و استعداد های مختلفی که در وجود انسان قرار دارد.

- نشان دادن قدرت خداوند به صورت محسوس تر
- خلق مجدد سرانگشتان انسان همان گونه  که بوده

2( ضرورت معاد - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - زنده شدن مردگان 1( معاد الزمۀ حکمت الهی - پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان 
4( ضرورت معاد - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - اثبات قدرت الهی 3( معاد الزمۀ حکمت الهی - زنده شدن مردگان - اثبات قدرت الهی 

گر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم« و سخن فرشتگان - ۶۶ پاسخ قطعی خداوند به کسانی که در رستاخیز می گویند: »ما را از دوزخ بیرون بر که ا
نگهبان جهنّم در پاسخ به درخواست تخفیف اهل جهنّم به ترتیب چیست؟

گر به دنیا بازگردید همان راه گذشته را در پیش می گیرید. - مگر عمر کافی به شما ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟ 1( ما می دانیم که ا
گر به دنیا بازگردید همان راه گذشته را در پیش می گیرید. - مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ 2( ما می دانیم که ا

3( هرگز! این سخنی است که گناهکاران می گویند. - مگر عمر کافی به شما ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟
4( هرگز! این سخنی است که گناهکاران می گویند. - مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟

َر ناظر بر کدام عالم است و آثار »ماتأّخر« به چه معناست؟- ۶۷ َم َو َأخَّ ُؤا اإْلِنَْساُن یَْومَئٍِذ بَِما َقدَّ آیۀ شریفۀ ！یُنَبَّ
1( برزخ - با این که فرد از دنیا رفته، پروندۀ عملش همچنان گشوده است.

2( قیامت - با این که فرد از دنیا رفته، پروندۀ عملش همچنان گشوده است.
3( برزخ - این اعمال و آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پروندۀ اعمال فرد ثبت شده است.

4( قیامت - این اعمال و آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پروندۀ اعمال فرد ثبت شده است.
نمونه ای از قائل نبودن حق مالکیت برای زن در قرون وسطی کدام است و چه رفتاری سبب پیدایش این عقیده شد که دین با خردورزی و علم مخالف است؟- ۶۸

1( تولد دختر در خانواده سرافکندگی آن خانواده را به دنبال داشت. - کفر تلّقی کردن مخالفت با عقاید رهبران کلیسا در موضوعات علمی
2( تولد دختر در خانواده سرافکندگی آن خانواده را به دنبال داشت. - سرسختی رهبران اصلی کلیسا در مقابل نظریات جدید

3( زن باید نام خانوادگی اش را به نام خانوادگی شوهرش تغییر می داد. - کفر تلّقی کردن مخالفت با عقاید رهبران کلیسا در موضوعات علمی
4( زن باید نام خانوادگی اش را به نام خانوادگی شوهرش تغییر می داد. - سرسختی رهبران اصلی کلیسا در مقابل نظریات جدید

با توجه به این که خصلت های ناپسند همچون ریشه های نهال، با گذر زمان محکم تر می شوند و انسان را گرفتار می سازد، بهترین وقت برای توبه چه زمانی است؟- ۶9
2( دورۀ بزرگسالی که دوران تثبیت خوی ها و خصلت ها در فرد است. 1( تمام عمر ظرف زمان توبه است و تا لحظۀ مرگ می توان توبه کرد. 

4( دورۀ جوانی که دوران انعطاف پذیری، تحول و دگرگونی است. 3( قبل از این که انسان درگیر کارهای مهم و گناهان بزرگ تر شود. 
کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی برنامۀ پیامبر گرامی اسالم)ص( برای تبیین جایگاه خانواده است و گرایش مردم به اسالم چه ثمره ای برای زنان داشت؟- ۷۰

2( حفظ محیط جامعه از فساد و بی بندوباری - توجه به مقام و منزلت زن 1( احیای منزلت زن و ارزش های اصیل او - توجه به مقام و منزلت زن 
4( حفظ محیط جامعه از فساد و بی بندوباری - رسمیت یافتن جایگاه مادری 3( احیای منزلت زن و ارزش های اصیل او - رسمیت یافتن جایگاه مادری 

کرم)ص( برای حفظ دین، چه توصیه ای به افراد فرموده اند؟- ۷۱ پیامبر ا
2( ازدواج و پروا از خداوند 1( توجه کردن به افزایش ثواب نماز با ازدواج 

4( توجه به کور شدن ناشی از عاقه 3( اخاق نیکو و زیادی عفاف  
یکی از پندارهای باطلی که سبب به تأخیر انداختن ازدواج می شود، کدام است و نمونه ای از پیامدهای منفی آن چیست؟- ۷۲

کید بر کار اقتصادی بیش از نقش مادری - افزایش فشارهای روحی و روانی 2( تأ 1( فراهم شدن همۀ امکانات زندگی - افزایش فشارهای روحی و روانی 
4( فراهم شدن همۀ امکانات زندگی - پرواپیشگی و هوس رانی کید بر کار اقتصادی بیش از نقش مادری - پرواپیشگی و هوس رانی  3( تأ

ضعیف شدن عفاف در روح انسان چه نتیجه ای دارد و در کالم امام صادق)ع( پوشیدن لباس نازک و بدن نما، نشانۀ چیست؟- ۷۳
1( تغییر در آراستگی و حرکت به سوی خودنمایی - سستی و ضعف دینداری
2( تغییر در آراستگی و حرکت به سوی خودنمایی - انجام گناه و جنگ با خدا

3( جلوه گر شدن روح و حرکت به سوی شخصیت متفاوت - سستی و ضعف دینداری
4( جلوه گر شدن روح و حرکت به سوی شخصیت متفاوت - انجام گناه و جنگ با خدا



دوسردنیخردسر4رسخعت:ررسا سارررسراخس5ر یرسارس

186

گر- ۲۱۶ ا و  است  کدام  معادله،  موازنۀ  از  پس  مواد  استوکیومتری  ضریب های  مجموع   ،CaCN H O CaCO NHs l s g2 2 3 3( ) ( ) ( ) ( )++ →→ ++ کنش: وا در 

۸۰ درصد می توان به دست آورد؟ با خلوص  کنش شرکت کند، چند گرم کلسیم کربنات  این وا CaCN2 در  0 مول 1/

 ( , , Ca :gmol )C O== == == −−12 16 40 1  

 12 5/ ، 7 )4  35 ، 7 )3   12 5/ ،9 )2  10 ،9 )1

در چند مورد از موارد زیر، نام ترکیب با فرمول آن مطابقت دارد؟- ۲۱۷

آ( ۲، ۴ - دی اتیل پنتان:

ب( ۲، ۵ - دی متیل هگزان:

پ( اتیل بوتانوات:

ت( ۲- هگزانون:  

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

O نسبت به زمان درست - ۲۱۸ g2( ) NO و g( ، پس از موازنه، کدام نمودار دربارۀ تغییر غلظت( NO O N Og g g( ) ( ) ( )++ →→2 2 3 کنش: با توجه به معادلۀ وا

O به ترتیب ۲ و ۱ مول بر لیتر فرض می شود.( g2( ) NO و g( ) است؟ )غلظت اولیۀ

 )2   )1

 )4   )3

3 کیلوژول گرما الزم باشد، حجم این قطعۀ آهن برابر چند سانتی متر مکعب است؟ - ۲۱9 51/ ،20�C گر برای افزایش دمای یک قطعۀ آهن، به میزان ا

7 درنظر بگیرید.( 8 3/ gcm−− 0 و چگالی آهن را برابر 45 1 1/ J Cg−− −−� )ظرفیت گرمایی ویژۀ آهن را برابر

100  )4  75 )3  50 )2  25 )1

،چند کیلوژول بر مول است؟- ۲۲۰ 1
2

1
2

1
22 2 2N O Cl NOClg g g g( ) ( ) ( ) ( )++ ++ →→ کنش: H∆∆ وا کنش های زیر، با توجه به وا

1 2 180 62 2) ;( ) ( ) ( )N O NO H kJg g g++ →→ ==++∆∆ /  

 2 1
2

38 62) ;( ) ( ) ( )NOCl NO Cl H kJg g g→→ ++ == ++∆∆ /  

 +142 )4   +103 4/ )3   +71 )2   +51 7/ )1

که حجم مولی - ۲۲۱ تا در شرایطی  ثانیه زمان الزم است  انجام است. چند  0 در حال  02 1/ mols−− با سرعت متوسط کسید  پرا کنش تجزیۀ هیدروژن  وا

ππ را ۳ فرض کنید.(  کنش خالی بوده است. عدد 20cm از آن پر شود؟ )بادکنک قبل از وا کسیژن برابر ۳۲ لیتر است، بادکنک گردی به شعاع ا

H O H O Oaq l g2 2 2 2( ) ( ) ( ) (. )→→ ++ k{IMïÂµº ¾ºpH¼¶ y¹¨H»  

250 )4  200 )3  100 )2  50 )1
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d در صفحه، مفروض اند. به کمک کدام تبدیل می توان خطی به موازات d رسم کرد که در دایره ها، وترهای برابر بسازد؟- ۱۲9 C′′ و خط C و دو دایرۀ ناهم نهشت
4( تجانس 3( دوران  2( بازتاب  1( انتقال 

در یک مثلث قائم الزاویه، اندازۀ اضالع قائم ۳ و ۴ واحد است. فاصلۀ دورترین رأس این مثلث از نقطۀ تالقی نیمسازهای داخلی آن، کدام است؟- ۱۳۰
3 2 )4  10 )3  3 )2  2 2 )1

A کدام است؟ - ۱۳۱ A2 4−− a تعریف شده است. مجموع درایه های ماتریس i j

i jij==
==
≠≠





1

2

;

;
A به صورت aij== ××[ ]3 3 ماتریس

21 )4  18 )3  15 )2  12 )1

 چند جواب دارد؟- ۱۳۲
( )

( ) ( )

2 1 1

1 3 12

m x my m

m x m y m

−− ++ == −−

++ ++ ++ == ++





) فاقد جواب باشد، دستگاه )m x y

x my

++ ++ ==
++ == −−





4 7 1

3 1
گر دستگاه ا

4( بی شمار  3( یک یا بی شمار  2( صفر یا یک   1( دقیقا یک  
C کدام است؟- ۱۳۳ ) می گذرد. شعاع دایرۀ , )8 7 C از نقطۀ x مماس خارج است. هر خط قائم بر دایرۀ y x y2 2 4 2 4++ −− ++ == C بر دایره ای به معادلۀ دایرۀ

9 )4  8 )3  7 )2  6 )1
) گذشته و بر محورهای مختصات مماس اند. شعاع این دایره ها کدام است؟ - ۱۳۴ , )2 1 دو دایره از نقطۀ

4( 5 و2 3( 4 و2  2( 5 و1  1( 4 و1 
αα کدام است؟- ۱۳۵ ββ++ )D قطع کند. حاصل , )αα ββ F )کانون بیضی زیر( خطی بر قطر بزرگ بیضی عمود کرده ایم تا بیضی را در نقطۀ از نقطۀ

5 2/ )1
6 4/ )2
4 6/ )3
5 8/ )4

۱۳۶ - MM′′ M′′ قطع کند. طول پاره خط x خطی از کانون بر محور تقارن عمود کرده ایم تا سهمی را در نقاط M و x y2 4 4 8 0−− −− ++ == در سهمی به معادلۀ
کدام است؟

4 )4   4 1/ )3   3 8/ )2  3 )1
) است؟ - ۱۳۷ , , )1 4 2−− ) و , , )3 1 2  برابر مجموع دو بردار هم راستا با بردارهای

�
a m== −−( , , )3 10 ، بردار m به ازای کدام مقدار

 11 )4  9 )3   −8 )2   −10 )1
) برقرار است؟- ۱۳۸ ).( )

� � � �
a b a b++ ×× == 0 ، رابطۀ m  مفروض اند. به ازای کدام مقادیر

�
b m== ( , , )2 4  و

�
a == −−( , , )1 2 1 دو بردار

m 4( هر عدد حقیقی  m 3( هیچ مقدار  m = 2( فقط±2  m = 1( فقط2−
)) با کدام گزاره هم ارز است؟- ۱۳9 ) )r p p q∧∧ ∨∨ ∧∧∼ p) درست باشد، گزارۀ r) ( p )⇒⇒ ∧∧ ⇒⇒∼ r گر ارزش گزارۀ ا

p q⇒ )4   r q⇒ )3   p q∨ )2   p )1
P دارای ارزش درست است؟- ۱۴۰ x y( , ) ∃∃ با کدام گزاره نمای ∈∈ ∀∀ ∈∈x y P� �, ; (x, y)گزارۀ سوری

x y2 2 0+ − ≥ )4   x y2 2 4+ = )3   x y2 5 0− + = )2   y x2 2 0+ − ≥ )1
کدام یک از روابط شرطی در مجموعه ها، برگشت پذیر نیست؟- ۱۴۱

 A B A B B⊂ ⇒ =∪ )4   A B A A B− = ⇒ = ∅∩ )3   A B A B− = ∅ ⇒ ⊆ )2   A B A C B C= ⇒ =∩ ∩ )1
)) با کدام مجموعه برابر است؟- ۱۴۲ ) ( ))A B B A−− −− ′′∪ ′′ باشد، مجموعۀ ⊂⊂B A گر ا

B A− ′ )4   ′ −B A )3   ′A B∩ )2   A B∪ )1
یک سکه و دو تاس را با هم پرتاب می کنیم. با کدام احتمال جمع عدد دو تاس بیشتر از ۴ یا سکه »رو« ظاهر شده است؟- ۱۴۳

  11
12

)4   7
8

)3   5
8

)2   7
12

)1
گر اعداد روشده متوالی باشند، - ۱۴۴ در ظرف اول ۳ مهرۀ آبی و ۵ مهرۀ قرمز و در ظرف دوم ۶ مهرۀ آبی و ۲ مهرۀ قرمز قرار دارند. دو تاس پرتاب می کنیم. ا

گر  از ظرف اول یک مهره خارج کرده و در ظرف دوم قرار می دهیم، در غیر این صورت از ظرف دوم یک مهره برداشته و در ظرف اول قرار می دهیم. ا
دو مهره از ظرف با مهره های بیشتر انتخاب کنیم، با کدام احتمال مهره های خارج شده هم رنگ هستند؟

39
81

)4   40
81

)3   41
81

)2   44
81

)1
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در مدار زیر آمپرسنج ایده آل عبور چه جریانی برحسب آمپر را نشان می دهد؟- ۱۸۳

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

SI کدام است؟- ۱۸۴ µµ0 )تراوایی مغناطیسی خأل( در یکای

°vU
oT¶ oP¶A×

)4  oP¶A
oT¶ °vU×

)3  °vU oP¶A
oT¶
× )2  oT¶ °vU

oP¶A
× )1

 می گذرد. نیروی مغناطیسی وارد - ۱۸۵
�
j B است. از سیم راستی، جریان ۵۰ آمپر در جهت i j== ++0 6 0 8/ /

� �
SI به صورت بردار میدان مغناطیسی یکنواختی در

باشد، جهت این نیرو کدام است؟   در این صفحه به صورت 
�
j  و
�
i گر بردارهای 20cm از این سیم که در این میدان قرار دارد، چند نیوتون است و ا بر

 ، 10 )4  ← ، 10 )3   ،   6 )2  ← ، 6 )1
SI است. نیروی محرکه القایی - ۱۸۶ ΦΦ برحسب == 4

2
cos( )ππ t معادلۀ شار مغناطیسی عبوری از مولد جریان متناوبی که دارای ۲۰۰ حلقه است به شکل

متوسط در ثانیه سوم چند ولت است؟ 

 400 )4   800)3  100)2  200 )1
وارد میدان مغناطیسی یکنواخت- ۱۸۷  2 m

s
با سرعت  3 5cm cm×× ابعاد به  فلزی مستطیل شکلی  حلقۀ 

از  که  تغییرات شار مغناطیسی برحسب زمان  نمودار  از طرف دیگر آن خارج می شود.  و  2G می شود 

حلقه می گذرد، کدام است؟

  )2   )1

 )4   )3

گر بیشینه انرژی جنبشی آن ۲۲۵ میلی ژول باشد، معادلۀ - ۱۸۸ F است. ا x== −−180 SI به صورت معادلۀ نیرو - مکان نوسانگر ساده ای به جرم ۲۰۰ گرم در

SI کدام است؟ مکان- زمان آن در

x t=003 30/ cos π )4  x t=005 30/ cos π )3  x t=003 30/ cos )2  x t=005 30/ cos )1
0 باشد، سرعت متوسط در ثانیۀ اّول حرکت چند متر بر ثانیه است؟- ۱۸9 02/ ππ m

s
گر بیشینۀ سرعت آن 1 نوسان می کند. ا

2
Hz نوسانگری با بسامد

−002/ )4  −004/ )3  002/ )2  004/ )1
A به کدام سمت است و نوع حرکت آن کدام است؟ - ۱9۰ نقش یک موج عرضی در یک طناب مطابق با شکل است. در لحظۀ نشان داده شده، جهت حرکت نقطۀ

1( باال، تندشونده
2( باال، کندشونده

3( پایین، تندشونده
4( پایین، کندشونده

r2 می رساند، تراز شدت صوت از ۵۴ دسی بل به ۴۰ دسی بل کاهش می یابد. - ۱9۱ r1 به در یک فضای باز، وقتی شنونده ای فاصلۀ خود را تا منبع صوت از

(log )2 0 3== / r1 چند متر است؟ r باشد، r m2 1 36−− == گر ا

12 )4  9 )3  6 )2  3 )1
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فرمول »نقطه – خط« چند ترکیب زیر، درست است؟۲ ۲۲۱

ب( اتیل بوتانوات:  آ( اتیل اتانوات:   

ت( پروپیل اتانوات:  پ( متیل پروپانوات:  

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده شده، درست است؟۲ ۲۲۲

آ( به یک استر مربوط است.  

ب( به یک اسید چرب سه ظرفیتی مربوط است.

پ( در بنزین حل می شود و در آب نامحلول است. 

ت(  بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
1 است. غلظت موالر اسید در آن در حالت فعالیت، به تقریب چند ۲ ۲۲۳ 4/ 3 و در حالت فعالیت آن، برابر 7/ pH معدۀ فردی، در حالت استراحت برابر

 ( , )10 0 2 10 0 40 7 0 4−− −−≈≈ ≈≈
/ // / برابر حالت استراحت است؟

50 )4  100 )3  150 )2  200 )1
۲۲۴ ۲ pH ۱00 آب مقطر حل شوند، نسبتmL 0 مول از هر یک، در دو ظرف دارای 01/ گر ) هستند. ا )αα == %2 HX و HY به ترتیب اسید قوی و ضعیف

) log2 0 3== / محلول HY به HX، به تقریب کدام است؟ )از تغییر حجم چشم پوشی شود،

 3 7/ )4   3 3/ )3   2 7/ )2   2 3/ )1
شکل زیر، نشان دهندۀ یک قطعه آهن گالوانیزه است. کدام بخش از آن نادرست، بیان شده است؟۲ ۲۲۵

کنش آندی 1( وا
کسنده 2( گونۀ ا

3( نوع فلز خورده شده
کنش کاتدی 4( شمار الکترون ها در وا

کدام نمودار غلظت گونه های محلول را در آبکاری یک قاشق مسی با استفاده از الکترود آند نقره را به درستی نشان می دهد؟ )الکترولیت به کار رفته، ۲ ۲۲۶

محلول یک موالر از نمک فلز نقره است.(

 )2   )1

 )4   )3

برابر ۲ ۲۲۷ چند  به تقریب  ولت،  برحسب  نقره«   - »لیتیم  استاندارد  گالوانی  emf سلول  V( ) مقدار

emf سلول گالوانی استاندارد »روی - نقره« است؟ V( ) مقدار

 2 47/ )2    2 25/ )1
 3 75/ )4    3 47/ )3

روینقرهلیتیمنوع فلز

 E V�( ) −−3 05/ ++0 8/−−0 76/
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95- Which of the following best describes the author’s attitude towards the three explanations offered in the passage?

1) Excited 2) Shocked 3) Confused 4) Uncertain 

96- Which of the following statements, if true, would decrease the force of the reason brought in against the second explanation?

1) The pterosaurs always landed on the ground.

2) The pterosaurs were too big to be able to land at all.

3) The pterosaurs laid eggs in remote areas far from dense forests.

4) The pterosaurs’ anatomy is not as much investigated as it has to.

Passage (2):

People who speak Swahili who want to communicate using a “compyuta”, which is the Swahili word for computer, are unable to 

do so in their own language. It makes no difference that computers have huge hard drives and sophisticated software. They cannot 

operate in Swahili or other African languages, of which there are hundreds.

Soon, however, they may be able to. Linguists in Africa are working with information technology specialists to make computers 

operable to Africans who do not know any of the languages currently used on the Internet. Economics is bringing about this change. 

Microsoft sees a market for its software among Swahili speakers in East Africa. Google now has a search engine for speakers of 

Swahili in Kenya. Other software companies will probably soon develop products for African consumers. In addition to economics, 

there is another reason for making the computer accessible to Africans. Hundreds of African languages are dying out, and linguists 

view the computer as a way to save them. According to UNESCO estimates, 90 percent of the world’s 6,000 languages are not on 

the Internet, and one language becomes extinct every day somewhere in the world. The hope is that computers can help save them.

97- Which of the following is true about the Swahili people, according to the passage?

1) They lack computer skills to enable them to use computers.

2) They are not willing to make use of the computer in their life.

3) They speak a language they cannot communicate with through the computer.

4) They do not have the hard drive and the necessary software to make computer use a reality. 

98- The passage suggests that the number of languages in which people cannot operate through the computer is  .

1) increasing on a daily basis  2) more than one

3) limited to African countries only 4) yet to be determined 

99- It can be concluded from the passage that there are some Africans who 

1) speak languages that have no written format

2) are inventing languages that are sure to die out

3) have little trust in foreign companies’ real intentions

4) are not familiar with any language other than their mother tongue

100- The author has mentioned UNESCO mainly in order to  .

1) support an earlier statement

2) show the number of languages on the Internet

3) prove that it is the African languages that are most ignored

4) emphasize that saving languages from extinction is a global duty
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x باشد، کدام است؟- ۱۴۲ << 5 x به شرط آنکه y z t++ ++ ++ == 11 تعداد جواب های صحیح و نامنفی معادلۀ

280 )4  270 )3  220 )2  210 )1
، B و C شرکت می کنند. هر کدام از راننده ها فقط یک مسیر و یک - ۱۴۳ A در یک مسابقه ۳ راننده در سه روز متوالی با ۳ اتومبیل ۱، ۲ و ۳ در سه مسیر

اتومبیل را در روز انتخاب کرده و برنامه ریزی اتومبیل ها به صورت مربع التین زیر است. به چند طریق برنامه ریزی مسیر را می توان انجام داد، به  شرط 

آن که نفر اول در روز اول، اتومبیل A را انتخاب نکند؟

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
یک تاس سالم را سه بار به طور متوالی پرتاب می کنیم. احتمال رو شدن حداقل یک بار عدد ۶، کدام است؟- ۱۴۴

 31
72

)4   91
216

)3   41
108

)2   13
36

)1
گر بدانیم مجموع اعداد رو شده یک عدد فرد است، احتمال این که الاقل یکی از تاس های رو شده ۳ باشد، کدام است؟- ۱۴۵ تاس همگنی را سه بار پرتاب می کنیم. ا

 15
36

)4   1
3

)3   3
4

)2   1
2

)1
در جعبۀ اول ۶ مهرۀ سفید و ۳ مهرۀ سیاه و در جعبۀ دوم ۴ مهرۀ سفید و ۵ مهرۀ سیاه قرار دارند. از جعبۀ اول یک مهره به دلخواه خارج و در جعبۀ - ۱۴۶

دوم می اندازیم. سپس دو مهره از جعبۀ دوم بیرون می آوریم. با کدام احتمال، الاقل یکی از این دو مهره، سفید است؟

 23
27

)4   38
45

)3   34
45

)2   20
27

)1

، احتمال وقوع پیشامد B، کدام است؟- ۱۴۷ P B P B( ) ( )′′ >> P و با فرض A B( )∪ == 0 6/ ، P A B( )∩ == 0 1/ گر در دو پیشامد مستقل A و B، ا

 0 25/ )4   0 2/ )3   0 3/ )2   0 4/ )1
با توجه به نمودار میله ای فراوانی داده های کّمی گسسته، تفاضل میانه از میانگین، کدام است؟- ۱۴۸

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

فرض کنید خارج قسمت و باقی  ماندۀ تقسیم عدد طبیعی سه رقمی m بر n به ترتیب ۲9 و ۱۷ باشند. تعداد عددهای طبیعی m بخش پذیر بر ۵، کدام است؟- ۱۴9

  6 )4  5 )3  4 )2  3 )1
d باشد، عدد d کدام است؟- ۱۵۰ ≠≠ 1 ) و , )3 2 6 3 52n n n d−− ++ ++ == گر در مجموعۀ اعداد طبیعی ا

53 )4  47 )3  43 )2  41 )1
2 بر عدد ۱۰۵ بخش پذیر باشد، تعداد اعداد دو رقمی n، کدام است؟- ۱۵۱ 1n −− گر عدد ا

9 )4  8 )3  7 )2  6 )1
aa قرار داده و آن را m می نامیم. m هم نهشت کدام عدد زیر، به پیمانۀ ۱۸۳۷ است؟- ۱۵۲ aa را در سمت چپ پنج برابر عدد دو رقمی

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 
درجۀ رأس های یک گراف ۵، ۴، ۴، ۳، ۳ و ۱ است. چند دور با طول ۴ موجود است؟- ۱۵۳

9 )4  8 )3  7 )2  6 )1
در گراف روبه رو، تعداد مجموعه های متمایز احاطه گر مینیمم، کدام است؟- ۱۵۴

8 )1
6 )2
4 )3
3 )4

در یک گراف ۵ رأسی K- منتظم با بیشترین مقدار ممکن K، تعداد دورها با طول ۴، کدام است؟- ۱۵۵

15 )4  12 )3  10 )2  8 )1
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  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )۳۶-۴۲( بما یناسب النّص:
قد یشعر اإلنسان بعض األحیان أنّه ُمصاب بالهّم و الغّم، لذلك یُنَصح أن یقوم ببعض األعمال؛ منها: 

۱- الکالم مع العائلة و األصدقاء، فإّن اإلنسان عندما یَشعر بأنّه جلیُس مجموعة من األصدقاء الّذین یُحّبونه یَزید شعوُره بقّوته و استطاعته. 
٢- اإلقبال علی الّریاضة في بعض الحاالت، فإنّها أحیانًا تؤثّر علی نشاط ماّدة کیمیاویّة في الجسم مشهورة بماّدة السعادة. و هذه تُفید بعَض المصابین.
٣- االستماع إلی األصوات الهادئة و المحبوبة کالقرآن و األصوات في الطبیعة و الموسیَقی، فإنّه یَزید الّسکینَة في اإلنسان کما أنّه یُساعد علی تخفیض 

ضغط الّدم و تحسین ضربان القلب. 
۴- کتابة أسباب الحزن و الغّم، فإنّها تُفید في تخفیف اآلالم. 

عّین الخطأ:- ۳۶
2( رفیق السوء ال یَقدر أن یُدخل الّسکینَة في قلب اإلنسان! 1( إّن بعض األصوات یؤثّر علی تقلیل االضطرابات!  

ا!  4( إّن اإلنسان في هذا العصر یشعر بالحزن و المصیبة مستمرًّ 3( إّن التمارین الریاضّیة بعض األحیان تعمل بدل األدویة!  
عّین ما هو من توصیات النّص:- ۳۷

2( اِستِمع إلی األخبار و شاِهِد األفاَم!  ر آالمك!  1( تکلَّم مع اآلخرین حول حیاتك و ذکِّ
کتب تمارینك و دروسك بشوق! 4( اُ 3( أشعر بقدراتك عن طریق الصدیق الحمیم! 

عّین الصحیح عن مفهوم النّص: - ۳۸
4( دواء الحزن الصبر علیه!  3( الفرج بعد الّشدائد!  2( اُترك الحزن بترك الفکر!   1( ال طمأنینة بالَکَسل! 

عّین الصحیح للفراغات: »إنَّ دراسات العلماء  بأّن  تؤثّر علی شفاء المرضی  !« - ۳9
2( أثبتت - األصوات کلَّها - بسرعة  1( تؤّکد - الّریاضة - بعضهم و ال جمیعهم 

4( تظهر - تخفیض الّدم کثیًرا - و ال شّك في ذلك 3( تعتقد - الکتابة الیومّیة - في جمیع األحیان 
  عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي )۴۲-۴۰(:

»تُؤثِّر«:- ۴۰
1( فعل مضارع - له ثاثة حروف أصلیة »أثر« - مصدره: »تأثیر« علی وزن تفعیل 

ل / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة  2( مضارع - للمؤنّث الغائب - ماضیه »تأثّر« علی وزن تفعَّ
3( فعل مضارع - للمفرد المؤنّث الغائب - حروفه األصلیة »أثر« / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة 

4( مضارع - حروفه األصلیة ثاثة »أثر«، و له حرف واحد زائد - فعله الماضي »أثّر« علی وزن فَّعل
»یُساعد«:- ۴۱

1( فعل مضارع - له حرف واحد زائد، ماضیه: »ساعد« علی وزن »فاعل« 
2( مضارع - مصدره »مساعدة« علی وزن »مفاعلة« / مع فاعله جملٌة فعلیة 

3( فعل مضارع - للمفرد المذکر الغائب - حروفه کّلها أصلیة و لیس له حرف زائد
4( مضارع - للغائب - له ثاثة حروف أصلیة »س ع د« / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة 

»مجموعة«:- ۴۲
2( مفرد مؤنّث - اسم مفعول )فعله: جمع(  1( مفرد مؤنّث - نکرة / مضاف إلیه   

4( اسم - اسم مفعول )من فعل »جمع«( 3( اسم - مفرد مؤنّث - معرفة / مضاف إلیه 
  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )۵۰-۴۳(:

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- ۴۳
2( اِثناِن و ثَمانوِن تَقسیٌم علی اِثنیِن یُساوي واِحًدا و أربَعیَن! ُر الَحَیوانات حَتَّی تَبتَِعَد َعِن الَخطَرِ!  رافَِة َصوت یَُحذِّ 1( لِلزَّ

ته! بّي )ص( یَتَعبَُّد في غاِر ِحراء الواِقع في ِقمَّ ُر جَبََل الّنوِر الَّذي کاَن النَّ 4( أنا أتَذکَّ 3( ال تَظلِْم َکَما ال تُِحبُّ أْن تُظلََم و أحِسْن َکما تُِحبُّ أْن یُحَسَن إلیَك! 
عّین الخطأ عن المفهوم:- ۴۴

٢( الُمصحف: یُقال لکتاٍب ُکتب فیه کاٌم خاّص! حفّي: من یقرأ الّصحیفة الیومّیة دائًما!   1( الصَّ
حف: فیها أخبار متعّددة و غیرها حسب سیاسة الصحیفة! 4( الصُّ ا!   حیفة: مجموعة من األوراق الّتي تَنتشر یومیًّ 3( الصَّ
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q را طوری در ۴ رأس مربعی به ضلع ۳۰ سانتی متر قرار می دهیم که میدان الکتریکی خالص - ۱۷9 q C3 4 2== == −− µµ q و q C1 2 2== == µµ ۴ بار الکتریکی نقطه ای

 ( . , )k N m
C

== ×× ==9 10 2 1 49
2

2
/ در مرکز مربع برابر صفر باشد، در این حالت، نیروی الکتریکی وارد بر هر یک از بارهای الکتریکی چند نیوتون است؟

 0 76/ )4   0 48/ )3   0 36/ )2   018/ )1
4 به بار- ۱۸۰

5
r q3 روی محور x به اندازۀ گر بار q2 نیروی الکتریکی خالص F وارد می شود. ا در شکل زیر سه ذرۀ باردار روی محور x قرار دارند و به بار

q2 چند برابر F می شود؟ q2 نزدیک شود، نیروی خالص وارد بر بار

 25
6

)4   13
3

)3  21 )2  25 )1

V از حال سکون رها می کنیم. اگر ذره فقط تحت تأثیر میدان - ۱۸۱ V1 30== در یک میدان الکتریکی یکنواخت، ذرۀ بارداری را در نقطه ای به پتانسیل الکتریکی

V برسد و انرژی جنبشی آن ۲ میلی ژول افزایش یابد، بار الکتریکی ذره چند میکروکولن است؟ V2 80== الکتریکی به نقطه ای به پتانسیل الکتریکی

 −80 )4   −40 )3  40 )2  80 )1
گر - ۱۸۲ خازن شارژ شده ای را از مولد جدا می کنیم و در حالتی که بار الکتریکی آن ثابت می ماند، عایقی که بین صفحات خازن را پر کرده، خارج می کنیم. ا

k باشد، ظرفیت، اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو صفحۀ خازن و انرژی آن به ترتیب چند برابر می شوند؟ == 2 ثابت دی الکتریک عایق

 1
2

1 و
2

،2 )4 3( 2، 2 و 2    1
2

1 و
2

، 1
2

)2 ، 2 و 2  1
2

)1

گر کلید را وصل کنیم، از مسیر کلید، - ۱۸۳ 1 آمپر را نشان می دهد. ا 2/ در مدار شکل مقابل، آمپرسنج آرمانی

جریان الکتریکی چند آمپر می گذرد؟

 0 4/ )2    0 2/ )1
 0 8/ )4    0 6/ )3

در مدار مقابل، با بستن کلید، کدام المپ روشن می شود؟- ۱۸۴

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

εε است. در این مدار، با کاهش مقاومت R، اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر باتری - ۱۸۵ εε2 1<< در مدار مقابل،

)۱( و توان ورودی باتری )۲( به ترتیب چگونه تغییر می کنند؟

2( کاهش - کاهش 1( کاهش - افزایش  
4( افزایش - کاهش 3( افزایش - افزایش  

۱۸۶ - R1 در شکل مقابل، با بستن کلید، اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر مقاومت ۶ اهمی دو برابر می شود.

چند اهم است؟

3 )2    2 4/ )1
 8 2/ )4   6 )3

B مطابق شکل مقابل در حرکت - ۱۸۷ G== 2000 v در میدان مغناطیسی یکنواخت m
s

== ××5 104 الکترونی با تندی

 ( )e C== ×× −−1 6 10 19/ است. در این لحظه، نیروی مغناطیسی وارد بر الکترون چند نیوتون و در کدام جهت است؟

8 و  3 10 12× − )2 8 و    3 10 12× − )1

8 و  10 16× − )4 8 و    10 16× − )3

3cm است و از آن جریان الکتریکی18A می گذرد. - ۱۸۸ 20A می گذرد و شعاع حلقۀ دیگری 2 است و از آن جریان الکتریکی 5/ cm شعاع حلقۀ رسانایی

 ( . )µµ ππ0
74 10== ×× −− T m

A
حلقه ها به صورت هم مرکز قرار دارند و سطح آن ها بر هم عمود است. میدان مغناطیسی در مرکز مشترک حلقه ها چند گاوس است؟

 4π )4   3 6/ π )3   2 8/ π )2   2π )1
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کنش زیر:- ۲۱9 با توجه به دو وا

 
I Al SO Al O SO
II Al Fe O Al O F

s s g

s s s

) ( )
)

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 4 3 2 3 3

2 3 2 3

→→ ++

++ →→ ++ ee l( )
کنش ها موازنه شود.(  )معادلۀ وا  

 Al SO s2 4 3( ) ( ) 0 مول 8/ کنش )I(، پس از ۱۸۰ ثانیه، کنش )I( باشد و در وا کنش )II(، سه برابر سرعت آن در وا Al در وا O s2 3 ( ) گر سرعت متوسط تشکیل ا

 ( , , : )O Al S gmol== == == −−16 27 32 1 کسید تشکیل شده باشد، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟  3 مول آلومینیم ا 2/ باقی مانده و

Fe مصرف می شود. O s2 3 ( ) 4 مول 8/ ،)II( کنش 1 دقیقه از آغاز وا 5/ آ( با گذشت

3 مول بر دقیقه است. 2/ کنش )I(، برابر SO3 در وا ب( سرعت متوسط تشکیل گاز

1 کیلوگرم بوده است. 368/ کنش )I(، برابر پ( مقدار آغازی آلومینیم سولفات در وا

ت( سرعت متوسط مصرف آلومینیم، دو برابر سرعت متوسط مصرف آلومینیم سولفات است.

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

C، دارای چند همپار است و در نام چند همپار آن، واژۀ »پنتان« وجود دارد؟- ۲۲۰ H6 14 ترکیبی با فرمول مولکولی

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

کنش  می شود.- ۲۲۱ کنش شیمیایی، شیب نمودار »مول - زمان« برای فراورده )ها(  و مدت زمان انجام وا با استفاده از کاتالیزگر در یک وا

4( بیشتر، کوتاه تر 3( کمتر، کوتاه تر  2( کمتر، بلندتر  1( بیشتر، بلندتر 

کدام مطلب نادرست است؟- ۲۲۲

، مونومر   است.  )1

، مونومر   است.  )2

، از مونومر وینیل کلرید، تشکیل می شود. 3( پلیمر 

4(  پلیمر  ، از مونومر  تشکیل می شود.

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟- ۲۲۳

آ( کلوئیدها، مخلوط های شفاف اند و عبور نور از آن ها، همانند عبور نور از محلول هاست.

ب( کلوئیدها، ظاهری همگن دارند و از توده های مولکولی با اندازه های متفاوت تشکیل شده اند.

پ( ذرات سازندۀ کلوئیدها، از ذرات سازندۀ محلول ها بزرگ تر و از ذرات سازندۀ سوسپانسیون ها، کوچک ترند.

ت( آب گل آلود، مخلوط ناهمگن از نوع سوسپانسیون است و با گذشت زمان، مواد حل شده در آن، رسوب می کند.

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

۲۲۴ - ( , , : )H N O gmol== == == −−1 14 16 1 دربارۀ مولکول ترکیبی با ساختار زیر، کدام مطلب درست است؟

1( شمار جفت الکترون های ناپیوندی با شمار اتم های کربن در آن برابر است.

کسیژن است. /0175 جرم اتم های ا 2( تفاوت جرم اتم های نیتروژن و هیدروژن در آن،

3( شمار پیوندهای دوگانۀ کربن - کربن در آن، 5 برابر شمار گروه های کربوکسیل است.

کسیژن است. 4( شمار پیوندهای یگانۀ کربن - کربن در آن، 2 برابر شمار پیوندهای یگانۀ کربن - ا
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