
  

  

 سؤال 1500

  
  پاية نهم

 دورة اول متوسطه
  

  1320 تست  
  1129  هاي تيزهوشان برگزار شده كانون انتخابي از آزمون( سؤال از مقطع نهم متوسطه(  
  191  هاي تيزهوشان برگزار شده كانون انتخابي از آزمون( سؤال از مقطع هشتم متوسطه(  
  شناسي و رياضي   زمين شناسي، ي، فيزيك، زيستهاي فارسي، شيم سؤاالت تفكيكي در بخش  

  245  در بخش فارسياي  پرسش چهارگزينه  
  212  در بخش شيمياي  پرسش چهارگزينه  
  306  در بخش فيزيكاي  پرسش چهارگزينه  
  245  شناسي و زمين شناسي در بخش زيستاي  پرسش چهارگزينه  
  312  در بخش رياضياي  پرسش چهارگزينه  

  2  سازي شده جهت آمادگي آزمون آزمون جامع شبيه  
    اي پرسش چهارگزينه  90دو آزمون هر كدام با   

  

   
  مقدم، ليال خداورديان و بهراد موسوي زادهشعار، مونا علي جواد احمدي :گزينشگران

  آمادگي آزمون تيزهوشان
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  )95مهر  23(  .آيد، پاسخ دهيد ابيات زير را كه از ابتداي كتابي از سنايي است بخوانيد و به ده پرسشي كه در ادامه مي* 
  همتاست يب شبه و مثل و يكه ب آن/  سخن به نام خداست يابتدا .1
  رينه قلم وصف او كند تحر/  رييبه ذات او تغ دينه درآ .2
  ت بسو حج ليدل»  قل هو اهللا «/  ، نه او از كس نه از او زاد كس .3
  ستيسجود جز او ن مستحقّ/  ستيبند وجود جز او ن نقش .4
  اند و سرگردان همه درمانده/  در رهش چرخ و انجم و اركان .5
  روز و شبش اند ندهيهمه جو/  در طلبش اند ندهيهمه پو .6
  تواند گفت» هو«كه  جان بود آن/   به زبان ذكر او كه داند گفت .7
  ست اوا شكستگان ساكن دل/  مكان است او يو ب جا يگرچه ب .8
 كند منزل يبلكه لطفش هم/  هر دل ست ساكنِا نه به ذات .9

 )توانستن: يارستن( ! چون و چرا؟ زدن ز ارديدم كه /  راو همه گردن نهاده حكم ت .10

  اند؟ شده  هايي سروده اين ابيات در چه سده - 1
  پنجم و ششم  )4  هفتم و هشتم  )3  نهم و دهم) 2  يازدهم و دوازدهم) 1

  .است نشدهاي پرسشي وجود دارد كه عالمت سؤال آن گذاشته  ، جمله...در بيت  - 2
  بيت نهم) 4  بيت هفتم  )3  بيت ششم) 2  بيت پنجم   )1

 ؟نداردكدام بيت رديف  - 3

  بيت هشتم) 4  بيت هفتم  )3  بيت پنجم) 2  بيت چهارم   )1
 ... گفت توان  هاي قافية بيت پنجم، مي دربارة نقش دستوري واژه - 4

 »اند و سرگردان همه درمانده/  در رهش چرخ و انجم و اركان«

  .اولي نقش مسندي و دومي نقش نهادي دارد) 2    .هر دو نقش مسندي دارند  )1
  .اولي نقش نهادي و دومي نقش مسندي دارد) 4    .هر دو نقش نهادي دارند  )3

 دارد؟ غيرسادهبيت ششم، چند واژة  - 5

  »روز و شبش اند ندهيهمه جو/  طلبشدر  اند ندهيهمه پو«
  سه تا) 4  دو تا  )3  يكي) 2  هيچ   )1

 مصراع نخست بيت دوم، متناسب با كدام صفت است؟ - 6

  »رينه قلم وصف او كند تحر/  رييبه ذات او تغ دينه درآ«
  قهار) 4  حميد) 3  زوال بي) 2  عليم  )1

 مصراع نخست بيت سوم از كدام عبارت قرآني است؟ - 7

  »ت بسو حج ليدل»  قل هو اهللا «/  ، نه او از كس زاد كسنه از او «
  مالك يومِ الدين) 4  الرّحمن الرّحيم) 3  اهللاُ الصمد) 2  لَم يلد و لَم يولَد) 1

  مفهوم اين عبارت است؟ كدام بيت هم. »ام ديده هاي زخم  من همدم قلب«: است در حديثي از قول خداوند گفته شده - 8
  بيت دهم) 4  بيت هشتم  )3  ششمبيت ) 2  بيت دوم   )1

  كدام بيت با بيت دهم قرابت معنايي دارد؟ - 9
  آدم و مرغ و مور و مگس بني/ پرستار امرش همه چيز و كس ) 2   ريپذ خطابخش پوزش ميكر/  ردستگي ةخداوند بخشند) 1
  ن رفت جز بر پي مصطفيتوا/ محال است سعدي كه راه صفا ) 4  افتيجمالش ن يبصر منتها/  افتيجاللش ن يماورا بشر) 3

 كدام عبارت با مصراع دوم بيت نخست، قرابت معنايي دارد؟ -10

  »همتاست يب شبه و مثل و يكه ب آن/  سخن به نام خداست يابتدا«
   لكو الم لك مد و النّعمةَإنّ الح )2    و لَم يكن له كفواً اَحد  )1
3 (و نّي اَسئلُكا اليك اللّهم هجنَ ال )4    اَتَوس ةٌتأْخذُه ال نَوم و  

 

 1آزمون
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اي از يك تفسير عرفـاني قـرآن   اين كتاب، گزيده. است »نواخوان بزم صاحبدالن«هايي گزيده و تغييريافته از كتاب  متنِ زير بخش* 
  )94بان آ 8(   .شود پاسخ دهيدآن را با دقّت بخوانيد و به ده پرسشي كه از آن مطرح مي. استاست كه در قرن ششم نوشته شده

تا اين لبـاس را از آاليـش دور   ! هان و هان«: اي نو دوخت و گفتجامهمثالِ كارِ آدمي بر درگاه خداوند، كارِ آن كودك است كه مادر او را 
سيد، در به خانه كه ر. آلوده قصد خانه كرد ةجامآلوده كرد و با  جامهدر آمد، با كودكان به بازي مشغول شد، كودك از خانه به» !نگه داري

مـا    !اي جانِ مادر«: ترسد، گفتمادر دانست كه كودك از خشمِ مادر مي» !آيدمرا خواب مي«: گفت مادر را كهاي تاريك نشست، ميگوشه
  »!گاه فرستاديم كه آب و صابون به دست بنهاديم، كه ما دانستيم از تو چه آيد تو را به در آن

أ تَجعلُ فيهـا مـن   «: برآمد كه پاكان و مقدسانجاناز سرزمينِ عدم به دنيايِ وجود آورد، فرياد انكار از  را آن بزرگوارچون . حالِ آدمي همين است
- ايشان عزيزكـرده ! شناسيمآري، گوهرِ درونِ اين صدف اسرار را ما مي«: ي فساد است؟ خطاب آمد كهي است كه مايهصنع؟ اين چه »يفسد فيها

  »!ا با لباسِ پاكيزگي آن زمان به عالمِ آاليش فرستاديم كه آبِ مغفرت و صابونِ رحمت به دست نهاده بوديمگان ما هستند، ما ايشان ر
  ... .يعني » صنع« -11

 انديشمند) 4  آفريدگار) 3  انديشه) 2  آفرينش )1

 اماليي دارد؟ نادرستيمتن باال چند  -12

  سه) 4  دو) 3  يك) 2 صفر )1
 ي هستند؟در متن چه كسان» پاكان و مقدسانجان« -13

  پيامبران) 4  عابدان) 3  فرشتگان) 2  زاهدان) 1
 ؟استنشدهاي به كدام صفت خداوند در متن اشاره -14

    عالم) 4  رحيم) 3  صمد) 2  غفّار) 1
 چه كسي است؟» آن بزرگوار« -15

  پيامبر اسالم) 4  مريمبنعيسي) 3  اهللاموسي كليم) 2  آدم نبي) 1
 ي دستوري را پذيرفته است؟هادر بخش نخست متن، كدام نقش» جامه« ةواژ -16

  دو نقش، يكي مفعول و ديگري نهاد  )2  دو نقش، يكي مفعول و ديگري متمم )1
  سه نقش، يكي مفعول، يكي نهاد و ديگري متمم ) 4    يك نقش، مفعول  )3

  ... .نويسنده در متن باال  -17
  .استبا آوردن شواهد گوناگون، به دنبال بررسي يك موضوع بوده )1
  . خود را با استفاده از يك تمثيل شرح داده است عقايد) 2
  . استي يك داستان بيان كردهنظرهاي مختلف را درباره) 3
  . هاي مختلف نگاه كرده استبه يك داستان از ديدگاه) 4

 ... » خشم مادر«و » ي تاريكگوشه« -18

  .اولي وصفي و دومي اضافي است) 2    .هر دو تركيب وصفي اند) 1
 .اولي اضافي و دومي وصفي است) 4    .ب اضافي اندهر دو تركي) 3

 ؟نيستي تشبيهي كدام تركيب اضافه -19

  صابون رحمت) 4  آب مغفرت) 3  عالمِ آاليش) 2  سرزمين عدم) 1
 بيت كدام گزينه با متن باال قرابت معنايي دارد؟ -20

 مقام رايزاهد عال ستيحال ن نيكا/  راز درون پرده ز رندان مست پرس) 1

  و دست كوته ماست شانيگناه بخت پر/  زلف دراز تو دست ما نرسداگر به ) 2
  خموش يسربسته چه دان ةنكت/  از جرم ماست تر شيلطف خدا ب) 3
  كنم يدوست برابر نم يبا خاك كو/  و قصر و حور يطوب ةيباغ بهشت و سا) 4

 2آزمون 
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  )95آبان  7(  . آيد، پاسخ دهيد ادامه مي اي از سعدي است بخوانيد و به ده پرسشي كه در را كه از قصيده زيرابيات * 
  يست عاقل هزنهار بد مكن كه نكرد/ ي دل يكن شانيكه پر نآ رزدين ايدن .1
  يمان نكند جز مغفلدآزار مر/ ي آدم اميپنج روزه مهلت ا نيا .2
  يتناول ي روزي دو لقمه ناي از رونيب /  اند كه كرده دميو پادشه نشن شيدرو .3
  ينكردند حاصل كيبهتر ز نام ن/  مان و تخت و بختاز مال و جاه و منصب و فر .4
  يلتبد يهرگز نبود دور زمان ب/  دل در جهان مبند كه با كس وفا نكرد .5
  يآسوده عارفان كه گرفتند ساحل/  پرنهنگ ستا قيمثال بحر عم ايدن .6
  يلتأم يست در همه كارا پس واجب /  به شست باز دياياز كمان چو رفت ن ريت .7
  يمشكل نشود حلّ رشسيورنه م/  لطف بود پادشاه راكه قهر و  ديبا .8
  يافتاده در گل يو خر نديكه ب يبار/  نباشد اگر دل نسوزدش يمرد آدم .9

 يمكن دل شانيكه پر تيترب ستا نيا/  پند خردمند نشنود كبختيجز ن .10
  به چه معناست؟ » مغفل«با توجه به معناي بيت دوم، واژة  -21

  شگفتي )4  خبردار) 3  نادان) 2  باهوش) 1
  گيرد؟ ، پس از كدام واژه قرار مي»نسوزد«پس از » ش«پس از بازگرداني بيت نهم،  -22

  خر) 4  دل) 3  آدمي) 2  مرد) 1
  كدام است؟ ترتيب بهدر بيت ششم » عميق«و » دنيا«هاي  نقش دستوري واژه -23

  مسند، مفعول ) 4  نهاد، صفت) 3  مسند، صفت) 2  نهاد، مفعول) 1
  كدام است؟ ترتيب بهدر ابيات نهم و دهم  هاي قافيه نقش دستوري واژه -24

  متمم، مفعول ) 4  اليه، نهاد مضاف) 3  اليه، مفعول مضاف) 2  متمم، نهاد) 1
  مفهوم بيت چهارم، دقيقاً ترجيح چه چيزي بر چه چيزي است؟ -25

  هاي دوران زندگي نام نيك، به دارايي  )2    تالش دنيوي به بخت بلند ) 1
  هاي دوران زندگي به نام نيك پس از مرگ دارايي) 4    ويبخت بلند به تالش دني) 3

 مفهوم بيت هشتم چيست؟ -26
  .تواند به اهدافش برسد؛ هر دو الزم است صرفاً با خشم و يا با لطف، پادشاه نمي) 1
  .براي رسيدن به پادشاهي، بايد زماني خشمگين بود و زماني مهربان) 2
  . در ناراحتي و هم در شادي، او را درك و با او همراهي كنندپادشاه بايد همراهاني داشته باشد كه هم ) 3
  .  پادشاه گاهي خشمگين است و گاهي مهربان، پس اطرافيان پادشاه بايد مراقب اين تغيرات پادشاه باشند) 4

  بيت كدام گزينه با بيت نخست قرابت معنايي دارد؟ -27
  زين ميدر سخن خود نران ناي از/  زيبه چ رزدين رهيكه گفتار خ) 1
  و بگذاشتن ريگرفتن به شمش/  جهان داشتن رزديت نمشقّ )2
  كه زهر آورد بار و برگ يدرخت/  مرگ شيزندگان يهم رزدين) 3
4 (او يمو كيبه  رزديجهانم ن/  او يرو يدن زنده بنخواهم ب  

  بيت كدام گزينه با بيت سوم قرابت معنايي دارد؟ -28
  خود كس نخورد ياز روز شتريب/  جهد كرد يراه بس نيگرچه در ا) 1
  رآنم از آتش بر ايگرد ز در/  استوار نيقيقدمت شد به  گر) 2
  ده اوست يو خواه كه روزا از يروز/  به اوست نانيدر او رو كه از ا بر) 3
  سرند شانيگر ا مييما همه پا/  گرنديد فةيطا نيقي اهل) 4

  بيت كدام گزينه با بيت پنجم قرابت معنايي دارد؟ -29
  نديجان نب دينمود جسم و د/  نديجز جانان نبه دل بحضور ) 1
  نجايواصل ا يا يرس يدرمانه ب/  نجايتو درد دل در ا يدار اگر) 2
  ستا داماد يكه در عقد بس ستي اعروس نيكا/  گر دهر مبند عشوه رزنيپ ناي دل در) 3
  دارد ييگدا هيكه به همسا يپادشاه/  از عدالت نبود دور گرش پرسد حال) 4

  ت كدام گزينه با بيت هفتم قرابت معنايي دارد؟بي -30
 مباش هواپرست پرستي خداي اگر/ فاش  عبادت از به پنهان گناه كردن) 1
 دندانش نبرد در خون به دگرباره كه/  دهر مادر ندهد كودك به شير دهني) 2
  سر بر باد خاكش كه  اين است بخت  چه/ بستر  است خاك بدم بخت از كه) 3
  نداختهين دنيبر دينشا/  ن گفت ناساختهسخ دينبا) 4

 3آزمون
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است، كه در آن يكي اين حكايت از كتابي از سنايي انتخاب شده. رو پاسخ دهيدهاي پيشحكايت زير را بخوانيد و به پرسش* 

  )94بان آ 22(   ...خوابد و گذارد و مياز پيامبران الهي سر بر سنگي مي
  ناگاه يا برون شبشد به صحر/ . . . كه ام در اثر خوانده .1
  خوابگه شتاب گرفت يسو پس/  چون برفت خواب گرفت يساعت .2
  را در آن هنجار سيابل ديد/  داريخفت و زود شد ب يساعت .3
  ؟برم به فسون يبه چه كار آمد/  سگ ملعون يرانده ا يگفت ا .4
  ؟است يدر آن مكان مأو يرا كو مر ت/  است يسيكه عصمت ع يگاهيجا .5
  يكرد يتصرّف ميدر سرا/ ي دگفت بر من تو زحمت آور .6
  ي؟تصرّف از چه كن ميدر سرا/ ي؟ با من آخر تكلّف از چه كن .7
  ستا من يملك و جا ستيتو ن يجا/  ستا من يهمه سرا ايملك دن .8
  زان سبب بگداخت سيشخص ابل/  آن سنگ را سبك انداخت يسيع .9

  ؟را يعقب ديبد يتوان يك/  را ييتو دن يطالب نيتا چن .10
  و زر او تو خاك شمر گهر/  كسرير طمع بب ايرو ز دن .11
  باد هواست اپرستيمرد دن/  خاست ايكه دن خاك بر سر هر آن .12
  گلو چون ناو ايمعده چون آس/  خوار همچون گاواريهست بس .13
 از غم باد و بود خود برهد/  از شره بجهد يسيهركه چون ع .14

  وجود دارد؟» حرص«اي به معناي در كدام بيت واژه -31
  بيت يازدهم) 4  بيت ششم) 3  پنجمبيت ) 2  بيت سوم) 1

  شود؟جاي خالي بيت نخست با كدام عبارت پر مي -32
  اهللاكليم) 4  اهللاخليل) 3  اهللاذبيح) 2  اهللاروح) 1

  . استدرست آمده... ي در مصراع نخست بيت هشتم، و نيز جمعِ مربوط به اين كلمه، در گزينه» ملك«تلفظ  -33
  ملك، امالك) 4  لك، مالئكهم) 3  ملَك، مالئك) 2  ملك، ملوك) 1

  اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  -34
  بيت چهاردهم) 4  بيت دوازدهم) 3  بيت پنجم) 2  بيت چهارم) 1

  .يقيناً پرسش انكاري دارند...  ةهر دو بيت گزين -35
  پنجم و دهم) 4  چهارم و هفتم  ) 3  هفتم و دهم) 2  چهارم و پنجم) 1

  م كدام است؟هاي بيت چهارجملهها و شبهتعداد جمله -36
  جملهيك جمله، سه شبه) 4  جملهسه جمله، يك شبه) 3  جملهسه جمله، دو شبه) 2  جملهدو جمله، دو شبه) 1

  است؟ نادرستكدام عبارت  -37
  . در بيت چهارم صفت است» ملعون«) 2  . در بيت سوم مسند است» بيدار«) 1
  . در بيت دوازدهم صفت است »دنياپرست«) 4  .  در بيت يازدهم ابليس است» او«مرجع ضمير ) 3

  در دو بيت پاياني در مجموع چند تشبيه وجود دارد؟ -38
  دو تا) 4  سه تا) 3  چهار تا) 2  پنج تا) 1

 است؟ متفاوتاي در كدام بيت واژه» سرا« -39
  ملك و مال تو بالي جان توست/  اين سرا و باغ تو زندان توست  )1
  در آن در است شين سرا و گشادولت در آ/ ؟ ميمغان سر چرا كش رياز آستان پ) 2
  نوع بشر سرا آزادي يهنغم/  ز كنج قفس درآ! بلبل پربسته) 3
  شيبود سرا در كو نيفردوس بر/  شيسو ينيطبع ب ليكه م هيهمسا) 4

  مفهوم داستان باالست؟كدام بيت هم -40
  امواج سراب باشد يدام راه تشنگان م/  اند اهل ترك آسوده ايو مكر دن بياز فر) 1
  چون شد ايكاحوال مسافران دن/ ي كس نامد از آن جهان كه پرسم از و) 2
  داشت هوش يگر توان يثيگفتمت چون در حد/  غم مخور  ايپسر وز بهر دن يگوش كن پند ا  )3
  از بارخدا به ز تو حاجت نتوان خواست/  و فردوس چه باشد ديبه چه كار آ ايدن) 4

 4آزمون 
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 ها در زندگي مواد و نقش آن: 1فصل 
 

 
  

  

 )96آبان  5(  رسانايي الكتريكي فلزات، ايجاد شود؟جايي عامل موثر در  تواند در اثر جابه ها مي هاي ساختاري فلزات، كدام ويژگي آن با توجه به ويژگي - 246
  هاي شيميايي ايجاد كاتيون در واكنش) 2    چگالي باال) 1
  نقطة جوش باال) 4    نقطة ذوب باال) 3
  
  

اند، درون چهار ظـرف حـاوي مقـدار     طور كامل از فلزهاي روي، مس، آلومينيوم و منيزيم پوشانده شده فرض كنيد، چهار عدد قاشق پالستيكي را كه به - 247
قاشـق   بماند، در اين صورت كدام ها باقي زمان برابري در اين ظرف ها در مدت اگر قاشق. كبود با غلظت يكسان قرار دهيم مشخص از محلول آبي كات

 )96مهر  21(  .)نشيند و شرايط براي همة ظروف يكسان است كبود روي پالستيك نمي كه فلز موجود در كات با فرض اين(شد؟  نخواهددچار تغيير جرم 
    قاشق آلومينيومي) 1
    قاشق مسي) 2
    قاشق روي) 3
  قاشق منيزيمي) 4
  

  پـذير هسـتند؟    هاي زيـر انجـام   يك از واكنش با توجه به اين جدول كدام. زير است صورت بهدر جدول تناوبي عناصر،  Dو A،B،Cجايگاه عناصر - 248
): F96آبان  5(  .)  هاي اصلي نمايش داده شده است د و در جدول زير فقط گروهها در شرايط مناسب هستن عنصر فلوئور، همة واكنش( 

1 (D AF   
2 (C DF 2  
3 (A CF   
4 (B DF 2  
  
  
  

  .)اند ها در شرايط يكسان انجام شده آزمايش: (پاسخ دهيد 250و  249هاي زير به سؤاالت  با توجه به شكل*** 

  

 
       

   B   
 

A  

      D  C  

 .اندبرخي مواد فلزند يا از فلز ساخته شده

 .پذيري يكساني ندارند واكنش اهزلف
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 )96آذر  17(  توان گرفت؟ اي مي ها چه نتيجه از مقايسة آزمايش - 249

  .تر از منيزيم است تر از نقره و كم پذيري مس بيش واكنش) 1
  . دهد فلز آهن با محلول نقره نيترات واكنش نمي) 2
  . دهد نقره با هيدروكلريك اسيد واكنش مي) 3
  . دهد ، اگر به جاي مس از فلز روي استفاده كنيم، واكنش رخ نمي3در آزمايش ) 4

 )96آذر  17(  ؟نيستپذير  ر انجامها، كدام واكنش زي با توجه به اين آزمايش - 250

1 ( نيترات  محلول نقره 2  منيزيم (كبود  محلول كات نقره  
3 (نيترات   محلول نقره 4  آلومينيوم ( محلول سولفات آهن منيزيم  

Cu واكنش - 251 AgNO Cu(NO ) Ag  3 3 دهنـده،   جايي يگانه است كه در آن،  فعاليت شيميايي فلز واكنش هاي جابه ، نوعي از واكنش2
 )96بهمن  6(  ؟نيستپذير  طور طبيعي انجام هاي زير به يك از واكنش با توجه به اين مطلب، كدام. تر است از فعاليت شيميايي فلز فرآورده بيش

1(Mg Ag SO MgSO Ag  2 4 4  2(Fe CuCl FeCl Cu  2 2  
3(Ag Zn(NO ) AgNO Zn  3 2 3  4(Al Fe O Fe Al O  2 3 2 3  

. ها وابسته اسـت  پذيري آن ميزان خوردگي فلزات به واكنش. كند هاي زيادي به صنعت و اقتصاد كشورها وارد مي خوردگي فلزات ساالنه خسارت - 252
شود تـا آهـن از    يعني فلز ديگري روكش آهن مي. شود عموالً از آهن گالوانيزه استفاده ميآهن در صنايع، م)زدن زنگ(براي جلوگيري از خوردگي 

 )96بهمن  20(  كنيد، از كدام فلز براي اين كار استفاده شود؟ شما پيشنهاد مي. خوردگي در امان باشد

  منيزيم) 4  سديم) 3  روي) 2  مس) 1
 )95مهر  23(  براي تهية ظروف پخت و پز استفاده كرد؟ توان نميدر كدام گزينه هر دو فلز را  - 253

  آهن، آلومينيم) 4  منيزيم، سديم) 3  مس، منيزيم) 2 آلومينيم، مس )1
  )95آبان  7(  ؟نيستپذير  پذيري عناصر، كدام واكنش زير امكان با توجه به مقايسة واكنش - 254

  مس در محلول منيزيم سولفات) 2    آهن در محلول كات كبود   )1
  منيزيم در محلول آهن سولفات ) 4    نيزيم در محلول كات كبودم  )3

 )95آذر  6(  است؟  تر مناسببه شكل داده شده كدام تيغة فلزي براي استخراج روي از محلول سولفات آن  توجهبا  - 255

      آهن) 1
  مس ) 2
      منيزيم) 3
  طال ) 4
  

 

  )95دي  25(  تر از بقيه است؟ دقيقه، در كدام ظرف ميزان يون مس كم 10هاي زير، در شرايط يكسان و پس از گذشت  با توجه به شكل - 256

1 (  2 (  3 (  4 (  
 )97مهر  20(    استفاده كرد؟ توان نمياز گرافيت در كدام فرآيند يا واكنش زير . همانند الماس از كربن خالص تشكيل شده است گرافيت - 257

  سازي آلومينيوم از كاني بوكسيت خالص) 2  سازي آهن در فرايند استخراج آهن از معدن خالص )1
  جداسازي روي از اكسيد روي) 4  جداسازي مس از سنگ معدن مس) 3

C :  رو هستند هايي به فرم كلي روبه جايي يگانه، واكنش هاي جابه واكنش - 258 AB CB A     
گيـرد ايـن    قرار مي Aامي كه در مجاورت تركيبي از عنصر دارد و هنگ Aتري نسبت به  پذيري بيش عنصري است كه واكنش Cها  در اين واكنش

  .گيرد را در تركيب مي عنصر را از تركيب آزاد كرده و خودش جاي آن
آهن (شوند؟  جايي يگانه مي چه تعداد از عناصر زير با قرار گرفتن در مجاورت تركيب آلومينا، در صورت وجود شرايط مناسب دچار واكنش جابه

  )97آبان  18(  )منيزيم -  طال –مس  –روي  –
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر )1
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بـا  . هر نيم سلول شامل يك الكترود فلزي در محلول تركيب يـوني همـان فلـز اسـت    . آيد پيل گالواني سيستمي است كه از اتصال دو نيم سلول به وجود مي - 259
ـلول  . توان ولتاژ جريان توليدي را اندازه گرفت اتصال، ميمتر در مسير  ديگر از طريق سيم و قرار دادن يك ولت اتصال اين دو نيم سلول به يك هـا   در ايـن س

بـا توجـه بـه ايـن     . تر است ، بيش)نظر از عالمت آن صرف(تري با هم داشته باشند، ولتاژ توليدي  پذيري فلزات دو نيم سلول اختالف بيش قدر واكنش هر چه
 )97آذر  2(  كند؟ تري بدون در نظر گرفتن عالمت، توليد مي فلزات كدام گزينه ولتاژ بيش توضيحات در شرايط كامالً يكسان پيل گالواني ساخته شده از

  آلومينيوم، روي) 4  آلومينيوم، آهن) 3  مس، آلومينيوم) 2  مس، آهن) 1
 : در شرايط يكسان با دو واكنش زير قابل بررسي است) Fe(و نمك آهن ) Ag(نقره   هاي نمك ، با محلولXرفتار فلز  - 260

X AgNO X(NO ) Ag  3 3 2 )1  
Xدهد   واكنش نمي FeCl 2 )2  

  )97دي  21(  دهد؟ پذيري اين فلزات با اكسيژن را به درستي نشان مي با توجه به موارد باال كدام گزينه، مقايسة واكنش - 261
1 (Fe X Ag    2 (Ag Fe X   3 (Ag X Fe   4 (X Ag Fe   

در اين محلـول بـه   . است Dو  A ،B ،Cهاي فلزات  هاي موجود در آن فقط شامل يون در يك ظرف آزمايشگاهي محلولي داريم كه كاتيون - 262
و  A ،B ،Cاگر قطعات جداگانه و يكساني از فلزات خالص . نداردگونه رسوبي وجود  ها وجود دارد و در اين محلول هيچ اندازة كافي از يون

D صـورت   پذيري اين فلـزات بـه   كه ترتيب واكنش ور كنيم؛ با فرض اين زمان در اين محلول غوطه طور هم را بهA B C D     ،باشـد
 )97بهمن  5(  است؟   نادرستكدام جمله 

  .وجود خواهد آمد به Bفلز روي  Dو  Cاحتماالً رسوبي از فلزهاي ) 1
  .وجود خواهد داشت Bرسوبي از  Aيا روي سطح فلز  Dرسوبي از  Cسطح فلز  روي احتماالً) 2
  .تر دچار آسيب خواهد شد ، كمAفلز  قطعة احتماالً) 3
  .شود ايجاد نمي Cروي سطح فلز  Aرسوبي از فلز  احتماالً) 4

 )97مرداد  5(  است؟ نكردهدرستي معرفي  را به Bو  Aها، موارد  يك از گزينه طبق واكنش زير، كدام - 263

  Aاكسيد فلز +  Bفلز Bاكسيد فلز+  Aفلز 
1( B : پتاسيم وA :2  آلومينيم (B : سديم وA :3  منيزيم (B : آهن وA :4  روي (B : آلومينيوم وA :مس  

 )95مرداد  29(  ؟نيستپذير  ها عمالً امكان هاي زير در ظرف معرفي شده براي آن يك از محلول نگهداري كدام - 264
  محلول منيزيم نيترات در ظرف آهني) 2  محلول روي نيترات در ظرف مسي) 1
  محلول منيزيم نيترات در ظرف مسي ) 4  محلول كات كبود در ظرف منيزيمي) 3

 ةشـود و در آزمـايش شـمار    كبود با فلزهاي آهن، منيزيم، پتاسيم و روي بررسي مي واكنش محلول كات) 1( ةفرض كنيد در آزمايش شمار - 265
توانند  در آزمايش اول و دوم به ترتيب از راست به چپ، چند فلز مي. شود كلريد بررسي مي پذيري همين فلزات با محلول سديم واكنش) 2(

  )96داد مر 6(  هاي مورد نظر واكنش دهند؟   با محلول
1( 4-2  2( 4-1  3( 3-2  4( 3-1  

فرض كنيد اگـر بتـوانيم، مطـابق شـكل زيـر      . توان از واكنش گاز هيدروژن و گاز نيتروژن در شرايط به خصوصي تهيه كرد آمونياك را مي - 266
با سولفوريك اسيد تهيه كنيم، در حضور مقـدار كـافي از تمـام مـواد اوليـه و در شـرايط        Mبر اثر واكنش فلز) 1(هيدروژن را در مخزن 
 )96مرداد  20( تري آمونياك توليد كرد؟ توان در مدت زمان كوتاه مي Mهاي زير با قرار گرفتن كدام فلز در جايگاه فلز يكسان، در بين گزينه

  منيزيم) 1
  روي) 2
  سديم) 3
  مس) 4
  
  
  

  

طـي  . ايم هاي برابر از فلز پتاسيم قرار داده جرم 4و  3هاي  هاي برابر از فلز سديم و در ظرف جرم 2و  1هاي  چهار ظرف داريم كه در ظرف - 267
گاز فلوئور را ) با شرايط خاص(همچنين . ايم تزريق كرده 3و  1هاي  گاز كلر را با سرعت يكساني به ظرف) با شرايط خاص(انجام آزمايش 

تـرين و   هـايي كـه سـريع    در كدام گزينه به ترتيب از راست به چپ، شمارة ظـرف . ايم تزريق كرده 4و  2هاي   يكساني به ظرف با سرعت
شوند و  هاي صورت گرفته تركيبات شيميايي مشخص تشكيل مي طي واكنش(است؟  دهد، به درستي آمده ها رخ مي كندترين واكنش در آن
 )96مهر  21(  .) ستها يكسان ا شرايط براي همة واكنش

  3ظرف  ـ  2ظرف ) 4  2ـ ظرف  3ظرف ) 3  1ـ ظرف  4ظرف ) 2  4ـ ظرف  1ظرف ) 1

 .در ساختمان برخي مواد نافلزها شركت دارند
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