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  6 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 مون عموميزآ

 گیرند. می قرار ونیقان پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ طلــبو دا
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــو  ویآرش ــا نآزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام ن،همچنی

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 اسالمي معارف و فرهنگ

 دقيقه 20 100 76 25 زبان انگليسي

 دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ 100ها:  اد كل پرسشتعد

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  است؟ درست تماماً گزينه كدام واژگان معناي -1

  شدن ور شعله التهاب: ب)    جيوه رنگ به سيماب: الف)  

  ديوانه جنون: د)    كابوس بختك: ج)  

  بد يا يكن خوي خصال: و)  كوچك جنگي توپ نوعي زنبورك: )ه  

  و -ه -الف )4  ه -ج -ب )3  و -ج -د )2  د -ب -الف )1  

  است؟ درست همگي گزينه كدام واژگان معني -2

  اندوهگين) (نژند: -روزي) سيه (ادبار: -مجروح) (افگار: -طعم) (حالوت: )1  

  چانه) (زنخدان: -سريع) (خيرخير: -زدن) مهر كردن: (توقيع -مردانه) (حميّت: )2  

  بند) گردن (مخنقه: -ظهر) نماز پيشين: (نماز -پاداش) (صلت: -را)صح (راغ: )3  

  گمراه) رايي: (تيره -هم) كنار در (متقارب: -گناه) (وبال: -كاخ) (كوشك: )4  

  باشد؟ زير هاي واژه از بيشتري تعداد براي مناسبي معناي تواند مي گزينه كدام -3

  »امّهش حيثيت، مشايعت، زخمه، مباهات، مغان، استبعاد،«  

  آبرو -كردن بدرقه -افتخار -دانستن دور )2  بويايي حس -خوردن ضربه -سرافرازي -زرتشتي موبد )1  

  آبرومند -كردن همراهي -سرافرازي -بودن خودراي )4  رفتن استقبال به -ضربه -زرتشتي موبدان -شمردن بعيد )3  

  دارد؟ وجود »اماليي غلط« چند زير متن در -4

 گـوش در ناصحان عظت حضر، و سفر در و نمايد امتثال عقل و دل در را او نواحي و اوامر و بگذراند تعالي خداي متابعت و فرمان در عمر هركه«  

  »ماند. دور ناداني و جهل شائبۀ از و شود مند بهره الهي اصرار خزاين از كه باشد زود گذارد،

  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  

  ؟دارد ودوج »اماليي غلط« گزينه كدام در -5

حبـــــابيم بيـــــدل لـــــما دريـــــاي بـــــه )1
 

ــــــاي  ــــــا بن ــــــه م ــــــده آب ب برپاســــــت دي
 

بـــعت انـــدر رســـد تـــا كـــن ديـــن صـــيد )2
 

منتفـــــع بخـــــت و جـــــاه و مـــــال و حســـــن 
 

ـــب )3 ـــاده مطل ـــرا افت ـــدي م ـــدخويي و تن ـــو ب ت
 

ـــرض   ـــه از ق ـــه نام ـــد ن ـــواب امي ـــت ج ـــرا اس م
 

پــــــيش ايــــــام او كــــــه را آن خنــــــك اي )4
 

ـــــــــنم  ـــــــــزارد دارد مغت ـــــــــويش وام گ خ
 

  شود؟ مي ديده »اماليي غلط« گزينه كدام در -6

  مهجور. خود ترد به نه گرداني مشّرف را ما خود قبول به نه كني فراموش را ما كه است آن ما حاجت )1  

  زد. مي صفير و نشست همي آنجا بود كرده النه درختي بر كه افتاد اي پرنده به نظر را وي زماني )2  

  انداختم. آب به را خود و غلتيدم پهلو به پس ،نرفت و بست من پاي و دست تا گفتم را يكي و دمش جيحون كنار به )3  

  دارد. مي هوا در پاي آن دفع براي از و افتد وي بر آسمان آنچه از ترسد مي و باشد نشسته باريك شاخ بر كه خرد مرغي آن )4  

  است؟ آمده درست ،»منظوم« اثر چند »پديدآورندٔه« نام -7

  - بـافقي) (وحشـي االحـرار تحفـة - هراتـي) (سـلمان خورشيد خانۀ به دري - رحماني) (محمدرضا تيرانا - شريعتي) (علي كوير - (جامي) بهارستان«  

  »(نظامي) شيرين و فرهاد -(عطار) االوليا تذكرة

  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  

  شود؟ مي ديده زير بيت در ادبي هاي آرايه از گروه كدام -8

ــان، ــ كم ــر و الب ــرواز پ ــردد پ ــر گ ــي تي ــر ب  را پ
 

 لـرزم ش وصـال از بـيم هجـران بـيش مـيآغو  در 
 

  اسلوب معادله -تشبيه -مجاز -ايهام تناسب) 2  حسن تعليل -جناس -تضاد -اسلوب معادله) 1  

  تشبيه -جناس -تضاد -استعاره) 4  استعاره -مجاز -ايهام تناسب -حسن تعليل) 3  

  است؟ كدام زير ابيات در »معادله اسلوب استعاره، تناسب، هاماي مجاز،« هاي آرايه ترتيب -9

 جداسـت بحـر از كـه است آن از نعره را سيل الف)
 

 شــود خــاموش درآميختــه بحــر بــا هركــه 
 

 رفتــي خســرو ز چــو نپايــد ديــر تــو حســن ب)
 

ــر بســي گــل  ــد دي  جــدا خــار از شــد چــو نمان
 

ــر ج) ــاره عم ــت دوب ــا ياف ــاه ز زليخ ــر م  مص
 

ــات  ــه اوق ــه ب ــرف ك ــزان ص ــد عزي ــي كن  كس
 

 بـري؟ كجـا شـكايت دوسـت دسـت ز سعدي د)
 

 نيسـت حبيـب از صـبر كـه حبيـب بـر صبر هم 
 

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

 ۵ درس انتهای تا ستایش ابتدای از :۲ فارسی      ۱۱ درس انتهای تا ۸ درس از :۳ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان
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  است؟ بيشتر گزينه كدام در »تشبيه تعداد« -10  22

نـــداري زوال ولـــي بلنـــدي آفتـــاب تـــو )1
 

ــو  ــاه ت ــرو  م ــي زيمهرف ــري ول ــاقي ز ب مح
 

 ) شود) نمي ديده ماه كه قمري ماه آخر هاي شب 

 من حجراالسود بس بتان خال سپس زين )2
 

ــزم  ــك زم ــم آن ــه، و خُ ــار درِ كعب ــرا خمّ م
 

  

 چشـم آب، پر آسيا همچون باد را دشمنت )3
 

ــا  ــردد همــي ت ــپهر گ ــون س ــيا چــون آبگ آس
 

  

مـراد گـوي ببـري سـعادت چوگـان بـه تا )4
 

 دربـاز چوگـان چـو زلـف آن خم در دل يگو 
 

  

  است؟ نادرست گزينه كدام برابر در شده نوشته هاي آرايه از يكي -11

ـــه )1 ـــان ب ـــرب زب ـــا چ ـــواز جان ـــان بن ـــا ج را م
 

ــه  ــاتوان دل كــن خــوش خشــك ســالم ب ــا ن را م
 

 آميزي) حس -(استعاره 

ام شُســته تــو بــي مــن كــه دســت مشــوي مــن از )2
 

ـــه رو هـــم  رو آبِ از دســـت مهـــ و ديـــده آب ب
 

 اغراق) -(كنايه 

مهـــر گـــه و كـــين گـــه بـــه را جهـــان شـــاهان )3
 

نشــــاني تخــــت بــــر و برانگيــــزي تخــــت از 
 

 تضاد) -(تناقض 

ــدان )4 ــل را زاه ــق از غاف ــرد ح ــاف ك ــت اوص بهش
 

ــم  ــدِ چش ــان، بن ــيريني كودك ــانه ش ــت افس اس
 

معادله) اسلوب -آميزي (حس 
  است؟ درست گزينه كدام برابر در شده مشخص واژٔه دستوري  نقش -12

جــاي دارد شــهان دســت در كــه هرچنــد بــاز )1
 

همــاي پــرّ در كــه يمــن آن اش ســايه در نيســت 
 

 (قيد) 

نوبهــار ابــر ز گيــرد مــي چشــم پــيش دســت )2
 

ـــــا  ـــــد ت ـــــارٔه كن ـــــور روي آن نظّ ـــــاب ان آفت
 

اليه) (مضافٌ 
ــــد )3 ــــان باش ــــي، نش ــــادگي پختگ ــــيم افت كل

 

اســت مانــده دار ربــ كــه اســت نــارس ميــوه آن 
 

 (نهاد) 

ــــههر )4 ــــت ك ــــات آب جس ــــل از حي ــــو لع ت
 

ــــــاودان  ــــــت در ج ــــــران ظلم ــــــد هج بمان
 

 (صفت) 

  ؟با كاربرد آن در بيت زير همانند است ،بيت كدام در »ساختن« فعل كاربرد و مفهوم -13

ــه چشــم همــه كــس ــزم ب  چــون مــه عيــد عزي
 

ــاخته  ــان س ــب ن ــا ل ــم ب ــوان نع ــا ز ال ــم ت  اي
 

  

خـــود پـــارٔه ســـي دل در را تـــو يســـودا داغ )1
 

ايــم ســاخته رمضــان در نهــان قــدر شــب چــون 
 

ايـــم زده پيكـــان چـــو ســـوزنده آتـــش در غوطـــه )2
 

ـــا  ـــق خـــويش دل ت ـــه مواف ـــان ب ـــم ســـاخته زب اي
 

ـــه )3 ـــر ن ـــتن س ـــه و گف ـــنيدن ذوق ن ـــم ش داري
 

ايــم ســاخته گــران گــوش بــا و خــامش لــب بــا 
 

موســي عصــاي چــو ســخنور كلــك از صــائب )4
 

ـــم  ـــا هچش ـــر از ه ـــنگ جگ ـــاخته روان س ـــم س اي
 

  است؟ رفته كار به »پيشين وابستۀ« چند زير متن در -14

 سـلطان مـرگ از، پـس داشت استيفا شغل سال چند ابوسعيد، سلطان وزير عالءالدين، خواجه دستگاه در و بود حافظ معاصرين از يمين ابن«  

 ذكـر را آن داليـل پژوهان حافظ كه پذيرفته تأثيراتي او از حافظ برد. سر به موطنش در را خود عمر آخر سال دو و برگشت زادگاهش به ابوسعيد

  »اند. كرده

  شش )4  چهار )3  سه )2  پنج )1  

  ؟»ساز پايه هم پيوند« هم شود، مي ديده »ساز وابسته پيوند« هم گزينه  كدام در -15

بــرود ماللــت بــه كــاو هــر تــو كــوي رســ از )1
 

ــــرود  ــــارش ن ــــر و ك ــــه آخ ــــ ب ــــرود تخجال ب
 

ــام )2 ــود ك ــر خ ــر آخ ــن از عم ــوق و م ــر معش بگي
 

بـــرود بطالـــت بـــه ســـر يـــك كـــه اوقـــات حيـــف 
 

دل اي اســـت فتنـــه و پرآشـــوب عشـــق طريـــق )3
 

ــــد  ــــه آن بيفت ــــن در ك ــــا راه اي ــــتاب ب رود ش
 

ــــو )4 ــــاه چ ــــو م ــــان ره ن ــــي نظارگ ــــاره ب چ
 

ـــــد  ـــــه زن ـــــۀ ب ـــــرو گوش ـــــاب در و اب رود نق
 

  است؟ درست گزينه كدام زير، ابيات به توجه با -16

ـــاد اي ـــتان ب ـــرت بوس ـــه مگ ـــان؟ در ناف  مي
 

ـــرغ وي  ـــه مگـــرت آشـــنا م  پرســـت؟ در نام
 

ــوي ــت ب ــا گــذرد مي بهش ــيم ي  دوســت نس
 

 رســـتمنّو گيتـــي كـــه صـــبح؟ كـــاروان يـــا 
 

 

 

  ني دارند.نقش دستوري يكسا» نافه، نامه و گيتي«هاي  واژه )2  در ابيات يك تركيب وصفي و چهار تركيب اضافي وجود دارد. )1  

  دارد. وجود معنوي قرينۀ به فعل حذف فقط ابيات در )4  هستند. اسنادي ابيات پاياني جمالت )3  

  است؟ متناسب زير بيت با گزينه كدام مفهوم -17

ـــد ـــر آن بلن ـــه س ـــد او ك ـــدش خواه  بلن
 

ــــدش  ــــد نژن ــــه او خواه ــــد آن دل ك  نژن
 

 

نشســــت فروتــــر كــــاو آن هــــر عــــّزت بــــه )1
 

پســــت بــــه االبــــ ز نيفتــــد خــــواري بــــه 
 

ـــن مـــن )2 ـــنم خـــود ز خـــواري اي ـــه بي ـــو از ن ت
 

ـــــد بخـــــت از گنـــــاه  ـــــه بيـــــنم ب ـــــو از ن ت
 

ــركس )3 ــه ه ــوار ك ــت خ ــدارد توس ــز كســش ن عزي
 

ــاو وان  ــز ك ــت عزي ــد توس ــش نگوي ــه كس ــوار ك خ
 

ـــالش )4 ـــّزت ت ـــا ع ـــرا دني ـــده م ـــواري در افكن خ
 

ــز  ــر عزي ــالم دو ه ــي ع ــر شــدم م ــوار گ ــي خ ــودم م ب
 

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

0
0

 - 
9

9
  

شمارة 
دفترچة 

1
 - 

شمارة 
آزمون 

6 
عمومي 

 )
شي علوم 

گروه آزماي
ت

جربي
 (

  

  دارد؟ تناسب زير بيت دو با ينهگز  كدام -18 3

 فتـــي اي رزق بـــر كـــه پيغمبـــر گفـــت
 

ـــته در  ـــت فروبس ـــر و اس ـــل در ب ـــا قف  ه
 

 اكتســــاب و مــــا شــــدِ آمــــد و جنــــبش
 

ـــاب  ـــل و حج ـــر آن قف ـــاحي ب ـــت مفت  هس
 

 

صــــائب اســــت آمــــاده بايــــد چنانكــــه روزي )1
 

ــــــي انديشــــــۀ  را مــــــا كــــــرد ســــــيّار فزون
 

ــنو )2 ــن بش ــه اي ــه نكت ــود ك ــم ز را خ ــي هآزاد غ كن
 

ـــون  ـــوري خ ـــر خ ـــب گ ـــاده روزي طل ـــي ننه كن
 

ـــان نعـــلِ )3 ـــي ز آتـــش در اســـت ن گرســـنگان پ
 

گـــردي؟ در هـــر بـــه رزق پـــي اســـت ضـــرور چـــه 
 

كـــرد تـــو رزق وســـيلۀ را تـــو ســـعي حـــق )4
 

نرســـيد شـــامي بـــه كـــس چاشـــت زحمـــت بـــي 
 

  كند؟ مي توصيف هترب را قاضي شخصيت گزينه كدام بيهقي، تاريخ از بست قاضي داستان به توجه با -19

ـــي )1 ـــر قاض ـــي از اگ ـــكيبد م ـــَود نش ـــب نب عي
 

ــــونِ  ــــر خ ــــام جگ ــــه ج ــــال از بِ ــــان م يتيم
 

  

 شـود كبـاب تشـنگي از گـر كـه صـدف آن خوش )2
 

ــــان  ــــويش ده ــــه خ ــــر ب ــــار اب ــــايد به نگش
 

  

 اسـت مـن نقـص كـان حيـف قناعـت دارد نخوتي )3
 

ام ديـــده دريـــا بـــه همســـر قـــانعم، تـــا را خـــويش 
 

 (نخوت: غرور) 

نيســـت پـــيش در كســـي مـــا از افتـــادگي رهِ در )4
 

مــا بنــديم مــي گــام هــر زمــين روي بــر نقــش 
 

  

  ...............  جز به دارند، تناسب زير بيت با ها گزينه همۀ -20

ــرت ــت ز گ ــد دس ــو برآي ــل چ ــاش نخ ــريم ب  ك
 

ـــاش آزاد  ـــد چـــو ســـرو ب  ورت ز دســـت نياي
 

 

ــره )1 ــا گ ــي ت ــواني م ــاز ت ــرد ب ــار از ك ــان ك محتاج
 

ــه بيكــاران چــو  ــاخن ب اينجــا مخــار را خــود گــردن ن
 

ــــرا ام، آزاده )2 ــــرگ و ســــر م ــــاس ب نيســــت لب
 

ــــز از  ــــود مغ ــــي خ ــــتار گران ــــي دس ــــم م كش
 

ـــت )3 ـــان نيس ـــده احس ـــردن بن ـــردم ك را آزاده م
 

ــلِ  ــنعم بخ ــي مُ ــد م ــيش كن ــَرم از ب ــون كَ ــرا ممن م
 

ــه )4 ــوانگر اي احســان ب ــران كــن دســتگيري ت را فقي
 

ســازد مــي ســيراب را ابــر ريــزش بهــر دريــا كــه 
 

  است؟ متفاوت ابيات ساير با گزينه كدام مفهوم -21

ــــــــدامين )1 ــــــــرو ك ــــــــدي او داد را س بلن
 

ـــــه  ـــــازش ك ـــــم ب ـــــداد خ ـــــدي از ن دردمن
 

دور كنــــد ســــر از كــــاله كــــاو بــــادي ز )2
 

ــــــاه  رنجــــــور ســــــرو باشــــــد آســــــوده گي
 

بپـــــرورد كـــــاو را گـــــل ســـــرخ كـــــدامين )3
 

ـــــــدادش  ـــــــت ن ـــــــگ عاقب ـــــــل رن زرد گ
 

ـــزن )4 ـــه م ـــر تكي ـــند ب ـــت و مس ـــويش تخ خ
 

پــــيش هســــت اي تختــــه را تخــــت هــــر كــــه 
 

  ............... جز به دارند، تناسب زير عبارت با ها گزينه همۀ -22

  »مسلّط شود.تواند بر شما  اي بر شما مسلّط شود. اگر چنين باشد، دشمن هم نمي تان مسلّط باشيد. نگذاريد كه هيچ تمايل و خواسته چي هميشه بر همه«  

ــــت در )1 ــــس رياض ــــد نف ــــوش را ب ــــال گ م
 

وبـــــــال انـــــــدر را تـــــــو نينـــــــدازد تـــــــا 
 

ـــهل )2 ـــيري س ـــه دان ش ـــف ك ـــا ص ـــكند ه بش
 

ــــــه دان، را آن شــــــير  بشــــــكند را خــــــود ك
 

ــــين )3 ــــرو ه ــــدر م ــــي ان ــــس پ ــــو نف زاغ چ
 

ــــه كــــاو  ــــَرد گورســــتان ب ــــه بَ ــــاغ ســــوي ن ب
 

همچنــــان را مــــا هــــاي جــــان نفــــس ايــــن )4
 

ــــــدك  ــــــدك ان ــــــبس از دزدد ان ــــــان ح جه
 

  دارد؟ ها گزينه ساير با متفاوت مفهومي گزينه كدام -23

ــــان )1 ــــارش از جه ــــو به ــــردوس چ ــــردد ف گ
 

ثنــــــايش بگويــــــد زبــــــاني بــــــي چمــــــن 
 

ــپاه )2 ــن س ــان و گلش ــداهللا ريح ــر بحم ــد مظف ش
 

آمــد تيــز پيكــار ايــن در سوســن خنجــر و تيــغ كــه 
 

ـــــه اذان )3 ـــــديم فاخت ـــــت و دي ـــــجار قام اش
 

صــالت وقــت نيســت شــرط ســخن كــه كــن خمــوش 
 

ــزاران )4 ــرغ ه ــيرين م ــر ش ــر نشســته پ ــر ب ــر س منب
 

ــا  ــه خوانــد مــي حمــد و ثن آمــد انتشــار وقــت ك
 

  دارد؟ مفهومي تناسب زير عبارت با گزينه كدام -24

   »ميرند. مي هاضمه سوءِ از معموالً ثروتمند هاي آدم مانند هم بزرگ هاي امپراتوري«  

ــتي )1 ــا دوس ــان ب ــت كورفهم ــدگينا حجّ ــت دي اس
 

اســـت نافهميـــدگي برهـــان فهميـــدگان از وحشـــت 
 

ـــكفتن از )2 ـــد ش ـــان ش ـــه پريش دل اوراق را غنچ
 

ـــاي  ـــدٔه انته ـــا خن ـــم ز بيج ـــيدگي ه ـــت پاش اس
 

اختيـــار الغـــر پهلـــوي فربهـــي بـــر كنـــد مـــي )3
 

اســت باليــدگي از مــه باريــك رنــج دانــد كــههر 
 

ــدٔه )4 ــق دي ــين ح ــود ب ــر از ب ــالم دو ه ــي ع ــاز ب ني
 

ــرك  ــادن ت ــر ي ــي به ــردن عقب ــدگي از ك ــت نادي اس
 

  است؟ متفاوت ابيات ساير با گزينه كدام مفهوم -25

ـــام )1 ـــاني ن ـــر را ف ـــد اث ـــات بخش ـــاودان حي ج
 

ــا  ــاده ت ــام دور از جــام اســت نيفت ــه جــم ن جاســت ب
 

ــــۀ )2 ــــن از دل ره توش ــــالم اي ــــاني ع ــــردار ف ب
 

ــه  ــين ك ــا هم ــو ب ــباب ز ت ــفر اس ــد س ــد خواه مان
 

ــــانع )3 ــــو ق ــــه مش ــــتد ب ــــان روزٔه ده ول جه
 

ــــام از  ــــك ن ــــت ني كــــن مســــتدام خــــود دول
 

 نيسـت نـام جـز رفتگـان از جـا بـه مانـد مـي آنچه )4
 

حيـــات ايّـــام در صـــائب كـــن كســـب نيكـــي نـــام 
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 ۲۶-۳۵( املفهوم أو التَّعریب أو للّرتجمة الجواب يف األدّق  و األصحّ  عّین(:  
   ............... بخوان :)بالقلم علّم الّذي * األکرم کربُّ  و اِقرأ( -۲۶

  داد. آموزش قلم با که هامن است، گرامی تو پروردگار زیرا )۱  
  .دهد می تعلیم قلم با که است کسی هامن تو ترینِ  گرامی پروردگار که )۲  
  .داد یاد قلم با که هامن است، ترین گرامی تو پروردگار که )۳  
   داد. تعلیم تو به قلم با و است ترین گرامی پروردگارت چه )۴  
  »:بجیل!لتّ لِ  مثله أجدر اً أحد نعرف ال ألنّنا بجیلالتّ  وّفیهنُ  و املعلّم بتکریم نقوم« -۲۷

  دانیم! منی بزرگداشت شایسته او مانند را کسی زیرا، آوریم می جا به کامل را او گداشتزر ب و خیزیم برمی ممعلّ  گرامیداشت برای )۱  
  شناسیم! منی بزرگداشت برای او مانند تر شایسته را فردی زیرا، آوریم می جا به کامل را او احرتام و پردازیم می ممعلّ  گرامیداشت به )۲  
  شناسیم! منی بزرگداشت برای او شایستگی به را کسی ما زیرا، کنیم می احرتام او به و کنیم می اقدام ممعلّ  گرامیداشت به )۳  
  دانیم! منی بزرگداشت برای او از تر شایسته را کس هیچ چون دهیم می انجام کامل را احرتامش و شویم می بلند ممعلّ  شتگرامیدا برای )۴  
دْ  فال اآلخرین کتب عن غنینيتُ  ال لکّنها و الکتب هذه تصّفحُت « -۲۸    ............... را ها کتاب این »:بها! نفسی اُحدِّ

  کنم! منی محدود ها آن به را خودم پس، شوم منی نیاز بی دیگر یها کتاب از اما، زدم ورق رسیع )۱  
  کنم! محدود ها آن به را خودم نباید پس، کنند منی نیاز بی دیگران های کتاب از مرا ها آن اما، زدم ورق )۲  
  شوم! دمحدو  ها آن به نباید و شوند منی دیگر های کتاب از من نیازی بی باعث ها آن ولی، کردم مطالعه رسیع )۳  
  کنم! محدود ها آن به را خود نباید پس، شوم منی نیاز بی دیگران های کتاب از ها آن با ولی، زدم ورق )۴  
  »:خجلون! هم و إالّ القیامة يف فالیحرضون بالغیبة بینهم واصلالتّ  یقطعوا و الّناس یعیبوا من« -۲۹

  شوند! یمن حارض قیامت در رشمسارند که حالی در جز ،بُربند کردن غیبت با را آنان میان ارتباط و کنند جویی عیب مردم ازکه   یکسان )۱  
  شوند! می حارض قیامت در اند زده خجالت که حالی در ،کنند قطع باهم را آنان پیوند غیبت با و منایند جویی عیب دیگران از که آنان )۲  
  کشند! می خجالت که لیدر حا جز شوند منی حارض قیامت در ،رندبُ  می غیبت با را آنان رابطه و جویند می را مردم عیب که کسانی )۳  
  !شد خواهند حارض ،اند رشمنده که حالی در فقط قیامت در ،کنند می قطع غیبت با را شان بین روابط و مردمند جوی عیب که آنان )۴  
  »:عنِّتة!مت تسألینها و املعلّمة أوامر تعصین و الّسنة کّل  تشاغبین کنت ألنّک رسبت أنت« -۳۰

  پرسیدی! می الؤ س او از گیرانه مچ و کردی می رسپیچی ممعلّ  ردستو  از و بودی کار شلوغ سال متام در زیرا، مردودی تو )۱  
 الؤ سـ او از گیـری مـچ برای و کردی می رسپیچی متمعلّ  دستورات از و کردی می کاری شلوغ سال طول در که شدی مردود این برای تو )۲  

  پرسیدی! می
  پرسیدی! می الؤ س گیری مچ برای و کردی می رسپیچی ممعلّ  دستورات از و کردی اخاللگری سال متام چون شدی مردود تو )۳  
  کردی! می الؤ س گیرانه مچ او از و کردی می رسپیچی ممعلّ  دستورات از و کردی می اخاللگری سال ۀهم در زیرا، شدی مردود تو )۴  
  »:األموات! منازل لیإ نُقل إن و حّیاً  املحسن یبقی« -۳۱

  گردد! منتقل مردگان ۀخان به اگرچه ماند می زنده درستکار شخص )۱  
  شود! برده مردگان های خانه به اگر حتّی ماند خواهد زنده نیکوکار انسان )۲  
  کنند! منتقلش مردگان های خانه به هرچند شود می ماندگار و زنده نیکوکار شخص )۳  
  شود! منتقل مردگان های خانه به اگرچه ندما می زنده نیکوکار فرد )۴  
  :الخطأ عّین -۳۲

  است! زیانکار که حالی در است باهوش کند می خیال که دورویی فرد بسا چه :!خارس هو و ذکیّ  أنّه یظنّ  وجهین يذ رُّب  )۱  
  کنی! عمل آن به وانیت منی که حالی در گویی می که است آن سخن بدترین :!به العمل تقدر ال و تقول ما الکالم بئس )۲  
  شوند! یمن آورده دست به تالش با جز دو هر پیرشفت و آزادی :ي!بالّسع إّال  یُدَرک ال کالهام التقّدم و الحّریّة )۳  
  کنیم! نیکو را مان زندگی تا دهند می هدیه را خود ارزشمند های تجربه نویسندگان :!حیاتنا لُنحّسن القیّمة تجاربهم یُهدون الکتّاب )۴  
  :الخطأ عّین -۳۳

  شود! زیاد آن از ما ۀبهر  تا بیفزا زندگی در را ما معرفت پروردگارا، :!منها حظّنا یزداد حتّی الحیاة يف معرفتنا فأِض  ربّنا )۱  
  ندارند! بینندگان برای ای فایده هیچ که بینیم می تلویزیون در را هایی فیلم ما :!للمشاهدین فیها فائدة ال لفازالتّ  يف أفالماً  نشاهد قد )۲  
  شامرد! می ناپسند را آن منؤ م که است زشتی کار دیگران نزد پنهانی سخن :!املؤمن یکرهه قبیح عمل اآلخرین عند يّ الخف الکالم )۳  
  د!کن رسوا را آنان تا کند می جاسوسی مردم زندگی در که است کسی مردم بدترین :!لیفضحهم الّناس حیاة يف یتجّسس من الّناس رشّ  )۴  

 ۲ و ۱ های درس :۲ قرآن زبان عربی،      ۳۷ صفحۀ انتهای تا ۳ درس و ۲ درس :۳ قرآن زبان عربی،
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  »:شود! می کم خطاهایش ،بیندیشد گفنت سخن از پیش کس هر« -۳۴ 5
  الکالم! قبل یفّکر من ءأخطا تقّل  )۲  خطؤه! یقّل  الکالم قبل یفّکر يالّذ )۱  
  أخطاؤه! قلّت الکالم قبل فّکر من )۴  خطؤه! یقّل  یتکلّم أن قبل یفّکر من )۳  
  العبارة؟ هذه من نستنتج ماذا »!الکتب آالف قرأ -املرصیّین بارالک املفکّرین من هو و -العّقاد أنّ  یُقال« -۳۵

  قارئه! ینفع ال کتاب رّب  )۲  املرصیّین! الکتّاب أهمّ  من العّقاد )۱  
نین! من آالف مرّ  علی االُمم تجارب الکتب )۴    الفکر! طعام الکتب )۳     السِّ
 ۳۶-۴۲( ّص النّ  حسب الّتالیة األسئلة عن أجب ثمّ  الّتايل الّنّص  إقرأ(:  

 لکـنّ  األخـری الّلغـات يف نجدها ال بشکلٍ  تهااعبار  يف صیاغها و بناؤها و الکالم يف أسالیب لها کنظائرها العربّیة اللّغة و خصائص لغةٍ  لکّل «
 هـذا لکنّ  بها. القرآن لنزو  هو الوحید سببه و القرون و الّسنوات مرور رغم صیاغتها و أسالیبها تغّیرت ما أنّه هو اللّغة هذه يف العجیب األمر

 هـذه و صـیاغتها کیفیـة و الجمل بناء يف أساسّیاً  تغییراً  نری الاما  تُحیی، و تُولد و متوُت  و تغّیرت هي بل ثابتة مفرداتها أنّ  علی یدّل  ال الکالم
 األدبّیة الکتب بقراءة اللغویّة املُکتسبات قبتعمی یهتّموا أن علی اللّغة هذه متعلّمو یقدر و مثبت) و (منفی یجابّیةاإل و الّسلبیة خصائصها من

  !»الّرتاثیة
   ............... فإنّها صیاغتها و بناؤها تغّیر إذا اللّغة -۳۶

 القدیمة! املفردات إحیاء و الجدیدة املفردات موت توجب )۱  
 أساسها! علی اُلَِّفت يالّت صوصالنّ  کدَر تُ  زمن بعد )۲ 
  أبداً! القدیمة األسالیب بفهم ّموایهت ال بأن قارئیها تُلزم )۳  
  القدیمة! املفردات مکان الجدیدة املفردات تأخذ أن تسبّب )۴  
  ؟»اثیةالرتّ  اللّغویة املکتسبات تعمیق« من املقصود هو ما -۳۷

  !الجدید العرص يف اللّغة علامء هودجُ  تکمیل َعن إمتناع )۱  
  املاضین! العلامء من ناإلی وصلت يالّت اللغویة الّدراسات دائرة توسیع )۲  
  باملايض! یرتبط ما کّل  و الکتب و الّنصوص إستعامل عدم )۳  
  القدیم! من إلینا وصَل  مِبا اإلهتامم عدم )۴  
  الّصحیح: عّین -۳۸

  خاّصة! بصعوبة نشعرُ  ال قرونٍ  قبل اإلنجلیزیة يف تبکُ ما ندرک و نقرأ أن عزمنا إذا )۱  
  !مشکلةٍ  بأيّ  عورالشّ  دون العربیّة يف سنة ألف قبل ألّف ما رکید أن املعارص القارئ بإمکان )۲  
  العامل! لغات أکرث يف سارٍ  و جارٍ  أمر األسالیب صیاغة کیفیّة و اللّغة قواعد تغییر موضوع )۳  
  العاّم! القانون هذا عن اللّغات جمیع يف خرجتَ  مل أیضاً  الجمل صیاغة تحیی، و متوت املفردات أنّ  کام )۴  
  :الخطأ عّین » ............... يف نظائرها العربّیة اللّغة فوقت« -۳۹

  الّصیاغة! و األسلوب يف األخری اللّغات مع مرافقتها عدم )۱  
  بها! املتحّدثین أو للمتکلّمین األساسیّة التّغییرات من مصونة أصبحت أنّها )۲  
  األدبیّة! الُکتب قراءة حین ةً خاصّ  ،بسهولة یدركها و فهمها يف بصعوبة یشعرُ  ال قارئها أنّ  )۳  
  فشیئاً! شیئاً  الزّمن مرور مع أوراقها و أغصانها تغییر و ذورهاجُ  بقاء )۴  
  ِّ۴۰-۴۲( الّرصيف الّتحلیل و اإلعراب يف الّصحیح عني(: 

  »:تغّیرت« -۴۰
  علیّةف جملة فاعله مع و فعٌل  /املفعول إلی یحتاجُ  ال -»تفّعل« باب من -للغائبة -ماٍض  فعٌل  )۱  
  »أسالیب« فاعله /حرفین بزیادة ثاليثّ  مزید -للمخاطبة -»تَتَغیّرینَ « مضارعه )۲  
  فعلیّة جملة فاعله مع و فعٌل  /ر ی غ:ماّدته -الزم -»تغییر« مصدره -املاضیة األفعال من )۳  
   فعلیّةٌ  جملة فاعله مع /»تغیّر« مصدره -معلوم -متعدٍّ  -واحدٍ  حرٍف  بزیادة ثاليثّ  مزید )۴  
  »:ّمواهتَ یَ « -۴۱

  فعلیةٌ  الجملة و »املکتسبات« مفعوله و فعل /»إفعال« باب من واحد حرف بزیادة ثاليثّ  مزید -مضارع فعل )۱  
  فعلیة جملة فاعله مع و فعل /»م م ـه« ماّدته -معلوم -»إفِتعال« وزن علی »هتاممإ« مصدره )۲  
  ظاهرٌ  إسمٌ  ُهوَ  و »تعمیق« فاعله /متعدّ  -»فتعالإ« باب من ثاليثّ  مزید -غائب) رمذکّ (جمع للغائبین )۳  
  محذوف فاعله و فعٌل  /الزم -معلوم -»هتّمواإ« ماضیه -اليثّ الثّ  املزید أفعال من )۴  
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   »:باتکتسَ املُ « -۴۲  66
   »تعمیق« للمضاف إلیه مضاف /بأل معرّف -للمؤنّث سامل جمع -»فتعالإ« باب من الفاعل سمإ  )۱  
   إلیه مضاف /ب س ک األصلیّة: حروفه -معرفة -»فتعالإ« باب من لاملفعو  سمإ  )۲  
  »تعمیق« للموصوف صفة /زائدانِ  حرفانِ  له باٍب  نمِ  -ةفمعر  -تکسیر جمع )۳  
   صفة /زائدانِ  حرفانِ  له باٍب  من املفعول سمإ  -بأل معرّف -ثمؤنّ  )۴  
  الکلامت: قراءة أو الحرکات ضبط يف الّصحیح عیِّنِ  -۴۳

  ُمَکرِّرَة! َمقاالت ُهناکِ  أنَّ  نَظُنُّ  ال الُکتّاب، کرثَة َحَسب َعلی )۱  
مَ  الرَّسول بَُعثَ  )۲   اط إلی الّناس یَهدی وَ  األخالق َمکارِم لِیَتَمِّ   املُستَقیم! الرصِّ
یّاح ِمنَ  اإلنِجلیزیَّة تََعلَّمُت  قَد )۳     ِمرص! إلَی یَأتونَ  کانوا الَّذینَ  السُّ
   أمیراً! کُنَت  إنَّ  وَ  ُمَعلِّمکَ  و ِألبیکَ  کَ َمجلَس َعن قُمْ  )۴  
  ۴۴-۵۰(أجب عن األسئلة الّتالیه(:  
 :الخطأ عیِّن -۴۴

  َضلَّ  متضاّد:  ُعیوبکم! إلیکم أهَدی َمن إخوانُکم َخیرُ  )۲  لُحوم جمع:  َمیتاً! أخیُکم لَحم تأکُلوا أن تُِحبّون ال )۱  
 تَعیبُوا ال مرتادف:  ِباأللقاب! تَنابَزوا ال و أنُفسکم تَلِمزوا ال )۴  ِسعر مفرد:  !جّداً  غالیةٌ  الَفساتین هذه أسعارُ  )۳  
  الّرشطیة: »ما« عیِّن -۴۵

  الحدیقة! تلک يف انترشت الّتي الرّائحة نوع ما )۲  الّشتاء! يف تنفعها یفالصّ  يف الحیوانات تجمعِ  ما )۱  
  الحدیث! صدق ُهو األصدقاء من أنتِظر ما )۴  جنبه! من ررتُ مَ  حین زمیيل عرفني ما )۳  
  البقّیة: عن یختلف »نمَ « عیِّن -۴۶

  أخي! صدیق الّشارع يف معی تکلّم و عرّفني من )۲  ه!اللّ  عند کثیرٌ  أجرٌ  فله علامً  َعلّم من )۱  
  غداً! فهأهدا إلی یصل الیوم واجباته أداء يف یقّرص  مل من )۴  ه!اللّ  رضوان يف یدخل أهله معاش يف اجتهد من )۳  
  »:لأفضَ « مبعنی لیسْت  »خیر« کلمة عیِّن -۴۷

  )یره خیراً  ذرّة مثقال یعمْل  من و( )۱  
  )الرّاحمین خیر أنت و رحمناا و لنا فأغفر آمّنا ربّنا( )۲  
  )منهم خیراً  یکونوا أنْ  عسی قوم من قوم یسخر ال آمنوا الّذین أیّها یا( )۳  
  )الرّحیم التّواب هو إنّه لیکمع فتاَب  بارئکم عند لکم خیرٌ  ذلکم( )۴  
   :معاً  الّتفضیل اسم و املکان اسم فیها جاء ما الّتي العبارة عیِّن -۴۸

  أفضل! رساویل له صدیقي َمتجر ذلک )۱  
  غیرها! من أکرب خوزستان يف مکتبتنا کانت )۲  
  )املرسلون صدق و الرّحمن وعد ما هذا مرقدنا من بعثنا َمن( )۳  
  املقّدسة! املَشهد إلی اُخری مرّة أذهُب  لیتني یا نفيس: يف قولأ ف )۴  
  الحالیة: »واو« عیِّن -۴۹

  عاجالً! و ماشیاً  البیت إلی رسعُت أ  ثمّ  جمیل منظر يف تأّملت و ارعالشّ  يف وقفت )۱  
  الّناس! علی تتوکّل ال و وحیداً  به مقُ فَ  عملک يف تنجح أنْ  طلبت إذا )۲  
  )الّزکاة یؤتونَ  و الّصالة یقیمونَ  الّذین آمنوا الّذین و رسوله و هاللّ  کمولیّ  إمّنا( )۳  
  )مؤمنین کنتم إن األعلون أنتم و تحزنوا ال و تَهنوا ال و( )۴  
؟ من َخرجُتم کیفَ « الجواب: يف الّصحیح عیِّن -۵۰   »الّصفِّ

  مرسوریَن! الصّف  من َخرَْجنا )۲    فرحات! الصفِّ  من خُرجنَ  )۱  
  !اُسبوعٍ  قبل الصفِّ  من َخرْجنا نَحنُ  )۴    وراً!مرس  الصفِّ  من رجُت خَ  )۳  

  

   ست؟يچ »ياله يها نشانه با انسان ييآشنا « و »جهان حوادث و عيوقا  به نسبت يآدم دگاهيد  شدن ممتاز« راه دييبگو  بيترت تيرعا  با -51

  خلقت جهان نيقوان شناخت -خلقت جهان نيقوان ناختش )2  انسان يزندگ نيقوان شناخت -خلقت جهان نيقوان شناخت )1  

  انسان يزندگ نيقوان شناخت -انسان يزندگ نيقوان شناخت )4  خلقت جهان نيقوان شناخت -انسان يزندگ نيقوان شناخت )3  

 

 

 ۳ درس انتهای تا ۱ درس و ۲ صفحۀ:۲ زندگی و دین      )۸۴ (صفحۀ »شیطان های حیله« تیرت ابتدای تا ۲ بخش و ۶ و ۵ های درس ۱ بخش:۳ زندگی و دین
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  ست؟يچ بداند، مدرسه كي مختلف يها هيپا  معلمان مانند را ايانب ،انسان كه اعتقاد نيا  بازتاب -52 7

   مشترك فطرت به انسان توجه رتضرو  )1  

  است. اسالم رشيپذ  و قبول ي،رستگار  به الهي اديان پيروان دنيرس راه تنها )2  

  .ستين گذشته يايانب به مانيا  به ياز ين گريد    خاتم امبريپ به اعتقاد با )3  

  .شد نخواهد متوقف نبوت ختم با و ابدي يم ادامه شهيهم امبرانيپ يها تيمسئول )4  

 نگـه را خـود صـاحب حرمـت و كرد يم يبندگ بود يم بنده اگر « :فرمودند كه  جعفر بن يموس امام ۀجمل دنيشن از پس حارث شربنبُ رفتار -53

  است؟ شده داده نشان شريفه عبارت كدام در او رفتار اين ثمرٔه و بود چه .»داشت يم

  ».ديشو  يم را انگناه و كند يم پاك را ها دل توبه« -كرد توبه امام حضور در )1  

  ».ديشو  يم را گناهان و كند يم پاك را ها دل توبه« -شد معتقد توحيد به )2  

  .»است يكاف يمانيپش توبه يبرا« -كرد توبه امام حضور در )3  

  .»است يكاف يمانيپش توبه يبرا« - شد معتقد توحيد به )4  

 نيمجاهـد  و نيمنؤ م يبرا خدا كه يامداد ياصطالح فيتعر  و ستيچ از برخاسته ،گانبند  به ياله عام يرسان امداد م،يكر  قرآن اتيآ  به توجه با -54
   است؟ كدام گرفته،در نظر  ياله ريمس در

  نمودن آسان -)مَحظورا رَبِّكَ عَطاء كانَ مان وَ( )2  حق ريمس در ير يگ قرار -)امَحظور  رَبِّكَ عَطاء كانَ مان وَ( )1  

  نمودن آسان -)رَبِّك عَطاء مِن( )4  حق ريمس در ير يگ قرار -)رَبِّك عَطاء مِن( )3  

  باشد؟ يم يآدم نهاد در ارياخت وجود دنيكش خرُ به يبرا جبر از استفاده ٔهدهند نشان ريز  اتياب از كي كدام -55

خـــــدا ٔهبنـــــد خـــــدا بـــــاغ از :گفـــــت )1 
 

عطـــا كـــردش حـــق كـــه خرمـــا خـــورد يمـــ 
 

اش بنــــده نيــــا  خــــدا چــــوب كــــز :گفــــت )2
 

اش بنـــــده گـــــريد  پشـــــت بـــــر زنـــــد يمـــــ 
 

ـــــ )3 ـــــو  چيه ـــــنگ ييگ ـــــردا را س ـــــب ف اي
 

ــــــن ور  ــــــن ييا ي ــــــد دهــــــم م ســــــزا؟ را ب
 

اريــــع يا جبــــر از كــــردم توبــــه گفــــت )4
 

ـــــاخت  ـــــاخت اســـــت، اري ـــــاخت اســـــت، اري اري
 

  كرد؟ گذر شعر، اي و هيآ  كدام درشده  ميترس ريمس از ديبا  »كرد؟ يزندگ ديبا  چگونه« الؤ س پاسخ به يابيدست يبرا -56

  -) ةحُجّ اهللا َيعَل لِلنّاس كونََي لِئَلّا نيمُنذِر  وَ نَير شِّمُبَ ُرسُالً ( )1

؟بـــود چـــه بهـــر آمـــدنم ام، آمـــده كجـــا از
 

ــــه  ــــا ب ــــ كج ــــر روم يم ــــا  آخ ــــنم ييننم  ؟وط
 

  -)كُمييحيُ لِما دَعاُكم اذا لِلّرسول وَ هللا بواياِستَج( )2

؟بـــود چـــه بهـــر آمـــدنم ام، آمـــده كجـــا از
 

ــــه  ــــا ب ــــ كج ــــر مرو  يم ــــا  آخ ــــنم ييننم  ؟وط
 

  -) ةحُجّ اهللا َيعَل لِلنّاس كونََي لِئَلّا نيمُنذِر  وَ نَير مُبَشِّ ُرسُالً ( )3

را شــــــــــهيهنرپ خردمنــــــــــد مــــــــــرد
 

ـــــــر  ـــــــتيبا  دو عم ـــــــا  در س ـــــــار ني روزگ
 

  -)كُمييحيُ لِما دَعاُكم اذا لِلّرسول وَ هللا بواياِستَج( )4

را شــــــــــهيهنرپ خردمنــــــــــد مــــــــــرد
 

ـــــــر  ـــــــتيبا  دو عم ـــــــا  در س ـــــــار ني روزگ
 

  دهد؟ يم نشان را ياله ابتالئات بر مانيا  شيافزا  ريثأ ت مورد كدام و ستيچ ياله يها آزمون با يبشر  امتحانات اسيق از حاصل ۀجينت -57

  »بَالئِه يف دَيز « -گردد يم برگزار يمقطع صورت به ياله يها آزمون اما ،است يجار  يزندگ طول در يبشر  يها آزمون )1  

  )فتَنونيُ ال هُم وَ( -گردد يم برگزار يمقطع صورت به ياله يها آزمون اما ،است يجار  يزندگ طول در يبشر  يها آزمون )2  

  »بَالئِه يف دَيز « -استها  استعداد رساندن ظهور به و دادن رشد منظور به و ستين افراد درون از شدن آگاه يبرا ياله امتحانات )3  

  )فتَنونيُ ال هُم وَ( -است ها استعداد رساندن ظهور به و دادن رشد منظور به و ستين افراد درون از شدن آگاه يبرا ياله امتحانات )4  

 و ميـا  كرده دقت فهيشر  يۀآ  كدام در موجود اميپ به ،»غَضَبَه رَحمَتُهُ سَبَقَت مَن اي« كه ميخوان يم گونه نيا  را خدا ريكب جوشن يدعا در كه آنجا -58
  است؟ آن از يا نمونه و قمصدا  انگريب مورد كدام

  نيمنؤ م يتعال و رشد يبرا نهيزم جاديا  -)السّماء مِنَ بَركاتٍ هِميعَلَ لَفَتَحنا اتّقوا وَ آمَنوا يالقُر  اهلَ َانَّ لَو وَ( )1  

  نيمنؤ م يتعال و رشد يابر  نهيزم جاديا  -)مثلها الّا يجز يُ فَال ةئيبِالسَّ جاءَ مَن وَ اَمثالَها عَشرُ فَلَه ةبِالحسنَ جاءَ مَن( )2  

  بندگان آمرزش طلب مقابل در بودن ضاالّر عيسر  -)السّماء مِنَ بَركاتٍ هِميعَلَ لَفَتَحنا اتّقوا وَ آمَنوا يالقُر  اهلَ َانَّ لَو وَ( )3  

  بندگان آمرزش طلب مقابل در بودن ضاالّر عيسر  -)مثلها الّا يجز يُ فَال ةِئيبِالسَّ جاءَ مَن وَ اَمثالَها عَشرُ فَلَه ةبِالحسنَ جاءَ مَن( )4  

 ايـ« هكـ كرد مطرح را سؤال نيا  ،مستحكم يوار يد  به سست يوار يد  پايِ از  يعل نيرالمؤمنيام ييجا  جابه از پس كه كس آن يفكر  يمبنا -59
  است؟ كدام ،»ي؟ز يگر  يم الهي يقضا از ايآ  !نيؤمنمراليام

  .شود خارج ياله راتمقدّ ٔهريدا  از تواند ينم اما ،است ارياخت يدارا انسان) 1  

  .ميندار  خود سرنوشت نييتع در يار ياخت ما و كند يم لغو را انسان ٔهاراد قدر و قضا )2  

  .كند يم جاديا  آن يبرا را ييها  تيمحدود  اما ،است انسان ارياخت ساز نهيزم قدر و قضا )3  

  .است رييتغ قابل ريغ و ثابت يمر ا ياله يقضا اما ،دهد رييتغ را ياله راتيتقد  تواند يم انسان) 4  
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  باشد؟ يم درست نهيگز  كدام درشده  انيب ارتباطات م،يكر  قرآن در موجود معجزات به تيعنا  با -60  88

  بودن جانبه همه و تيجامع )ه  يتهدا  و يزندگ ۀبرنام به مربوط يها ازين از گفتن سخن )الف  

  تيجاهل دوران ديعقا  از ير يناپذ  ريثأ ت و)  .آزارد ينم ار  سوارش حركت هنگام در كه يشتر  به نيزم هيتشب )ب  

  سابقه يب يعلم نكات ذكر ز)  )كند ينم عيضا  را يزن و مرد چيه عمل و( )ج  

  يلفظ اعجاز ح)   حق يسو به آماده يها دل جذب )د  

  »و« با »ج« -»ز« با »ب« )2    »و« با »ج« -»ح« با »الف« )1  

  »ه« با »د« -»ح« با »فال« )4    »ه« با »د« -»ز« با »ب« )3  

  باشد؟ يم »ريمتغ يها ازين« ٔهبنديز  فيتوص كدام ي،اسالم ميتعال به توجه با ر،يز  يها نهيگز  انيم در -61

  انسان ثابت يها ازين به ييگو  پاسخ يبرا زمان به وابسته ييها  وهيش) 1  

  شام و عراق ران،يا  در يفرهنگ و يعلم نهضت آغاز مسبب )2  

  مردم انيم در اميپ كي استقرار و يدگار مان عوامل از) 3  

  انسان يبرا ناآرام و دغدغه پر يدرون ٔهكنند جاديا  )4  

  ست؟يچ آن تحقق ۀجينت و باشد يم خود هيعل انقالب از ياسالم ميتعال مقصود ٔهدهند نشان نهيگز  كدام -62

  ها يكين و حسنات به انسان ئاتيس و گناهان ليتبد  -عقل از يرويپ با يدان خود هيعل يستادگيا  )1  

  ها يكين و حسنات به انسان ئاتيس و گناهان ليتبد  -ارياخت از استفاده با لوامه نفس برابر در مقاومت )2  

  او قلب به آرامش بازگشت و انسان يرو به ياله رحمت يدرها ييبازگشا  -عقل از يرويپ با يدان خود هيعل يستادگيا  )3  

  او قلب به آرامش بازگشت و انسان يرو به ياله رحمت يدرها ييبازگشا  -ارياخت از ستفادها با لوامه نفس برابر در مقاومت )4  

  دهد؟ يم بشارت ها آن به يا وعده چه با متعال خداوند ،ادامه در و است يكسان چه به هستي پروردگار دستور )اهللا ةرَحم مِن تَقنَطوا ال( -63

  )نيالمُتِطهّر  حِبُّيُ و نيالتَّّواب حِبُّيُ اهللا ِانَّ( -)اَنفُسِهِم يعَل اَسرفوا نياَلَّذ ( )1  

  )نيالمُتِطهّر  حِبُّيُ و نيالتَّّواب حِبُّيُ اهللا ِانَّ( -)هايفَعَلَ يَعَمِ مَن( )2  

  )عايجَم الذّنوبَ غفِرُيَ اهللا ِانَّ( -)اَنفُسِهِم يعَل اَسرفوا نياَلَّذ ( )3  

  )عايجَم الذّنوبَ فِرُغيَ اهللا ِانَّ( -)هايفَعَلَ يَعَمِ مَن( )4  

 كـدام در اسـالم در آن با تقابل راه و شد يم نبوت ديتجد  ليدال  از كي كدام بروز موجب ،مردم ياجتماع و يفرهنگ يزندگ سطح بودن ابتدايي -64

  است؟ شده يمتجل نهيگز 

  هم با نيمسلم تالش و  امبريپ اهتمام ،ياله تيعنا  يهمراه - مردم فكر سطح يجيتدر  رشد) 1  

  هم با نيمسلم تالش و  امبريپ اهتمام ،ياله تيعنا  يهمراه - نيشيپ امبرانيپ ماتيتعل فيتحر ) 2  

  مردم عموم انيم در يزندگ كامل ۀبرنام افتيدر  يبرا يآمادگ كسب - مردم فكر سطح يجيتدر  رشد) 3  

  مردم عموم انيم در يزندگ كامل ۀبرنام افتيدر  يبرا يآمادگ كسب - نيشيپ امبرانيپ ماتيتعل فيتحر ) 4  

  است؟ كدام شد، دانشمندان و بانياد  آوردن اسالم و حق يسو به آماده يها دل جذب موجب كه ميكر  قرآن اعجاز از بُعد آن به توجه بازتاب -65

  ميكر  قرآن عظمت بردن الؤ س ريز  يبرا اسالم سرسخت مخالفان مستمر تالش )1  

  مردم ۀهم يبرا متفكران، و شمندانياند  ثارآ  با ياله اثر نيا  تفاوت دنيرس وضوح به )2  

  ميكر  قرآن معارف از زبان، عرب ريغ و زبان عرب از اعم ها، انسان تمام ٔهاستفاد امكانات شدن فراهم )3  

  .كردند يم مجازات را او داد، يم فرا گوش اتيآ  نيا  به يكس اگر و كردند يم منع قرآن اتيآ  دنيشن از را مردم ،مشركان سران )4  

 واحـد نيد  و اسالم ٔهچهر از را ينيد  چند غبار توانستند ميها  آن ،ياله يايانب به خطاب يانيوح دستورالعمل كدام به كتاب اهل يسرسپردگ با -66

   بزدايند؟ ي،اله

  ).است اسالم خدا نزد نيد  قطعا( )1  

  ).دينكن اختالف آن در و ديدار  پا به را نيد ( )2  

  ).باشند دهنده ميب و دهنده شارتب ]كه فرستاد را[ يرسوالن( )3  

  ).دينام مسلمان شيپ از را شما او و است ميابراه پدرتان نييآ  نيد  نيا ( )4  

  دهد؟ يم نشان را آن )كفوراً اِمّا وَ شاكِراً اِمّا ليالسَّب ناهُيهََد اِنّا( ۀفيشر  يۀآ  كه است يراه از ارياخت ٔهكنند فيتوص نهيگز  كدام -67

  .ميكن يم جبران را آن م،يباش رسانده انيز  يكس به اگر و مير يپذ  يم را خود عمل عواقب و آثار و ميدان يم خود يكارها مسئول را خود ما )1  

  .زند يم عمل به دست سپس سنجد، يم را جوانب و كند يم شهياند  ابتدا ها آن يبرا كه رديگ يم ييها  ميتصم يزندگ طول در  انسان )2  

  .است يهيبد  و روشن كامالً آن وجود و است آن ترك اي كار كي انجام بر ييتوانا  يمعنا به ارياخت )3  

  .ميكن يم يمانيپش اي تيرضا  احساس ها آن انجام از پس م،يدان يم خود از را كارها كه آنجا از )4  
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  است؟ مطلب كدام به يمآد  توجه خواستار دهد، يم نشان انسان به را عمر گذر تياهم زمان، به قسم با م،يكر  قرآن كه آنجا -68 9

  .شود يم عمر اتالف موجب آن صيتشخ در خطا اي يزندگ هدف شناخت عدم )1  

  .شود يم انكارانيز  ٔهزمر در انسان ير يقرارگ موجب يزندگ درست راه كشف عدم )2  

  .است ارزش يب و سبك آخرت به سفر يبرا اش توشه سپارد، ينم دل ياله نيفرام به كه كس آن )3  

  اند. داده ارائه را متضادي گاه و متفاوت هاي برنامه سعادت، به انسان رساندن براي بشري مكاتب) 4  

  ؟»ندارد منافات آن با و خداست ٔهاراد طول در انسان ٔهاراد« ميبدان كه شود يم امر نيا  به يمنته ،هم كنار در حاتيتوض كدام دادن قرار -69

  .شود انسان ٔهاراد مانع تواند يم يگاه ،ياله قدر و قضا -است ياله ريتقد  كي انسان ارياخت )1  

  .رديگ ينم انجام كاري م،ينكرد  اراده ما كه يزمان تا يار ياخت افعال در -است ياله ريتقد  كي انسان ارياخت )2  

  .شود سانان ٔهاراد مانع تواند يم يگاه ،ياله قدر و قضا -خداست خواست و ياله ٔهاراد از يناش انسان در اراده و ارياخت وجود )3  

  .رديگ ينم انجام كاري م،ينكرد  اراده ما كه يزمان تا يار ياخت افعال در -خداست خواست و ياله ٔهاراد از يناش انسان در اراده و ارياخت وجود )4  

  ست؟يچ دانند، يم خدا به نسبت  امبريپ يها يپرداز  دروغ را ميكر  قرآن كه آنان يبرا يوح اتيآ  شنهاديپ -70

  )الجِنُّ وَ االِنسُ ِاجتَمَعَتِ لَئِن قُل( )2    )افتَراهُ لونَقويَ اَم( )1  

  )بِالصّبر تَواصَوا وَ بِالحقِّ تَواصَوا( )4    )مِثلِه ةٍبِسور تواأ فَ قُل( )3  

  باشد؟ يژگيو  چه يدارا ديبا  ازهاين نيا  به پاسخ ،انسان عمر تيمحدود  به توجه با و ستيچ انسان در برتر يازهاين وجود منشأ -71

  بودن جانبه همه و تيجامع -يآدم ٔهژيو  يها هيسرما ) 1  

  بودن اعتماد قابل و درست كامالً -يآدم ٔهژيو  يها هيسرما ) 2  

  بودن جانبه همه و تيجامع - سعادتش نيتضم به انسان يدائم اجياحت) 3  

  بودن ادماعت قابل و درست كامال - سعادتش نيتضم به انسان يدائم اجياحت) 4  

 آن دؤيـم يادبـ مسـتند كـدام و است انسان خلقت هدف به يابيدست لوازم به نهادن ارج ضرورت ٔهدهند نشان فهيشر  عبارت كدام هب استناد -72

  است؟

  خويشتنم دل احوال از غافل چرا كه -»كنند تعقل ياله اميپ در بندگان آنكه يبرا جز نفرستاد، بندگان يسو به را رسوالنش خداوند« )1  

  اند ساربان چون ايانب ره نيا  در -»كنند تعقل ياله اميپ در بندگان آنكه يبرا جز نفرستاد، بندگان يسو به را نشرسوال خداوند« )2  

  خويشتنم دل احوال از غافل چرا كه -»يا دهيآفر  آن يبرا مرا كه بده اختصاص يز يچ آن به مرا يزندگان اميا  ايخدا « )3  

  اند ساربان چون ايانب ره نيا  در -»يا دهيآفر  آن يبرا مرا كه بده صاصاخت يز يچ آن به مرا يزندگان اميا  ايخدا « )4  

  ست؟يچ ترتيب به ،ميكر  قرآن در ها گروه نيا  يبراشده  انيب عذاب ر،يز  موارد به توجه با -73

   ) َكَذَّبوا نَيالَّذ  و  Ĥِاتِنايب (  

   )َناًيد  االِسالم رَيغَ بتَغِيَ مَن و(  

  )خُسر يلَف االِنسانَ ِانَّ( -)كسِبونيَ واكان بِما فََاخذناهُم( )1  

 )خُسر يلَف االِنسانَ ِانَّ( -)علَمونيَ ال ثُيحَ مِن سَنَستَدرجَهُم( )2  
  )نيالخاسِر  مِنَ ةاآلخِرَ يفِ هُوَ وَ( -)كسِبونيَ كانوا بِما فََاخذناهُم( )3  

  )نيالخاسِر  مِنَ ةاآلخِر يفِ هُوَ وَ( -)علَمونيَ ال ثُيحَ مِن سَنَستَدرجَهُم( )4  

  كند؟ يم فراهم پژوه قرآن مؤمن يبرا را رابطه كدام درك ۀنيزم ،قرآن در تدبر ،يوح اتيآ  به توجه با -74

  )المُبطِلُونَ الرتَابَ إِذا( :معلول -)بِيَمِينِكَ ۥتَخُطُّهُ لَا وَ كِتَاب مِن قَبلِهِ مِن تَتلُواْ كُنتَ مَا وَ( :علت) 1  

  )كَثِيرا اختِالفا فِيهِ لََوجَدُواْ( :مشروط -)اهللا غَيرِ عِندِ مِن نَكَا  لَو وَ( :شرط )2  

  )لِّلعَبِيدِ بِظَلَّام لَيسَ اهللاَ َأنَّ وَ( :معلول -)َأيِديكُم قَدَّمَت بِمَا َذلِكَ( :علت )3  

  )بِمِثلِهِ يَأتُونَ لَا( :مشروط -)ظَهِيرا لِبَعض بَعضُهُم كَانَ لَو وَ( :شرط )4  

 ييهـا  يدشـوار  با اما است، ممكن مختلف يقلمروها در محرمات ترك و واجبات انجام با يانسان و يمعنو مدارج و كماالت كسب يبرا حركت -75

  داشت؟ خواهد همراه به را يا وهيم چه و شود يم دهيد  فهيشر  عبارت كدام در ريمس نيا  ٔهكنند ليتسه .است همراه

  قرارگيري در زمرٔه محسنين و مشمول همراهي الهي شدن -)بِه صَموااعتَ وَ بِاهللا آمَنوا نيالَّذ  فاَمّا( )1  

  قرارگيري در زمرٔه محسنين و مشمول همراهي الهي شدن -)سُبُلَنا نَّهُميَلَنَهد  نايف جاهَدوا نَيالَّذ  وَ( )2  

  وقت سرعا در ياله فضل و رحمت جوار در ير يگ قرار -)بِه اعتَصَموا وَ بِاهللا آمَنوا نيالَّذ  فاَمّا( )3  

  وقت اسرع در ياله فضل و رحمت جوار در ير يگ قرار -)سُبُلَنا نَّهُميَلَنَهد  نايف جاهَدوا نَيالَّذ  وَ( )4  
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1010    
76- A unit of length, which is often used in measuring stellar distances, is the light year or distance that 

light travels in a year; it is rather less than six …………… . 
 1) billions miles 2) billion miles 3) billions of miles 4) billion of mile  
77- Something deep inside said that if Allen …………… six years older and had a child, he …………… 

still be as irresponsible as he was now. 
 1) were– had 2) was– 'd 3) were– 'd 4) was– could 
78- Actually, she knew …………… had promised to spend the summer. 
 1) very little about the man with who she 2) very little about the man with whom she  
 3) a little about the man with that she 4) a lot about the man that he 

79- This room was smaller than her quarter within the city's walls, but she was glad to have a private 
place to be alone for …………… . 

 1) a little times 2) little time 3) few moments 4) a few moments  
80- Unfortunately not enough health care services are available to …………… the needs of the patients 

during the COVID-19 crisis. 
 1) work out 2) add 3) figure out 4) meet 
81- Linguists are worried about the decline of a large number of endangered languages in the world as 

the young generations today show little …………… in learning them. 
 1) aid 2) action 3) issue 4) interest 
82- I couldn’t find their address; the house was surrounded by big trees and was not …………… from 

the road. 
 1) available 2) direct 3) comprehensible 4) visible 
83- It's little wonder that she used to consider herself to be fearless on stage but much less …………… 

in front of a camera. 
 1) intermediate 2) confident 3) essential 4) commercial 
84- A moment spent in sadness or pain is a waste of a great …………… that you will never get again. 
 1) sign 2) entry 3) treasure 4) drought 
85- The software company believes that the new system in spelling words can be …………… into other 

areas of language learning and teaching.  
 1) supposed 2) magnified 3) expanded 4) communicated 
86- Since the gas prices have risen, electric vehicles are becoming …………… popular. 
 1) increasingly 2) systematically 3) luckily 4) fluently 
87- On the Internet, it is highly recommended for children to join a safe network before …………… 

using social media. 
 1) finding out 2) retiring from 3) standing for 4) jumping into 
 Cloze Test 

…(88)… is actually subconscious. This means that the person using body language is not fully 
aware that he/she is using it. Human beings seem to instinctively understand other people through 
their body language even when they speak a different verbal language. It is likely that in human 
prehistory, body language was an important …(89)… mechanism that helped us to display and 
…(90)… between threats and safety. 

Positive feelings …(91)… in body language through the use of facial expressions, eye contact, 
and posture. Leaning forward usually shows that a person is interested in what the speaker is 
saying. Standing or sitting straight with good posture shows that a listener is taking the person's 
speech …(92)….  

88- 1) Lots of body languages 2) A few body language  
3) A lot of body language 4) Too many body language 

89- 1) database 2) point 3) living 4) purpose  
90- 1) distinguish 2) surround 3) elicit 4) combine  
91- 1) often are shown 2) are often shown 3) are shown usually 4) usually are shown  
92- 1) unexpectedly 2) frequently 3) effectively 4) seriously 

 کتاب کار ۱+ درس  ۱ درس :۲ انگلیسی زبان      کتاب کار ۲+ درس  ۲ درس :۳ انگلیسی زبان

´ 20
 پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

0
0

 - 
9

9
  

شمارة 
دفترچة 

1
 - 

شمارة 
آزمون 

6 
عمومي 

 )
شي علوم 

گروه آزماي
ت

جربي
 (

  

11  Reading Comprehension I 
Winter is cold in some places. Many plants do not grow during winter. Some plants die. Snow 

and ice may cover the ground. It can be hard for animals to find food during winter. Animals get 
through this time in many ways. Birds and butterflies can fly. Many of them do not stick around for 
the winter. They leave. They go to a place with nice weather. Then they come home in the spring. 
We call this migration. Migrating is a good way to avoid the cold.  

Another good way to avoid the cold is to sleep through it. Many animals hide during the winter. 
Their bodies slow down. They save their energy. They do not eat. They live off of their fat. They do 
this until food returns. We call this hibernation. Snakes, frogs, and bears hibernate. Some animals 
store food in their homes. They do not sleep all winter, but they do much less. They live on what 
they saved in the summer and fall. This is what squirrels, beavers, and raccoons do. Skunks do this 
too. Other animals tough it out. They do not leave. They do not hide. They must survive. Sometimes 
nature helps them out. Some animals grow thicker coats in the winter. Other animals change color. 
For example, the arctic fox is brown in the summer. His coat turns white in the winter.  

93- Why does the author mention arctic fox in the last sentence of the passage? 
 1) To change the focus of the discussion presented in the paragraph. 
 2) To prove the fact that white absorbs the sun more easily than dark colors. 
 3) To give an example that some animals change their color to protect themselves against the cold 

weather in winter. 
 4) To discuss about the reasons that some animals save energy by changing hair color. 
94- The passage primarily intends to …………… . 
 1) inform 2) make a suggestion 3) introduce a finding 4) provide advice  
95- Which title would best describe this passage? 
 1) Winter: A Time to Migrate 2) Hibernation: Sleeping it off 
 3) Survival: How Animals Beat the Winter 4) Birds and Butterflies: Nature's Movers and Shakers 
96- Which of the following statements is NOT true? 
 1) For some animals finding food during summer might be easier than winter. 
 2) In order to get rid of the cold, some animals change their place. 
 3) Squirrels, beavers, raccoons and skunks hibernate all winter. 
 4) Birds and butterflies fly to get through the winter time when they can hardly find some food. 
 Reading Comprehension II 

Another one of the oldest written languages came from the ancient societies of Egypt. This 
Egyptian writing is called hieroglyphics. These were symbols and pictures cut on stone buildings or 
statues. They were sometimes written on a kind of paper made from reeds (a kind of grass). Over 
time, the symbols for simple objects, such as knives or buildings, slowly changed to symbols for 
words. This change allowed more detailed ideas to be expressed in writing. The problem was that 
the actual meaning of the words cut on stones and other buildings from long ago could not be read 
later, even by experts in languages. A few pictures sometimes seemed apparent in their meaning 
but nobody knew how the language was organized. They could only guess at the meanings of most 
of the words and pictures. 

The discovery of the Rosetta Stone in 1799 changed the situation. Pierre-François Bouchard a 
French army officer was on a mission in the town of Rashid (Rosetta) when he found the stone in 
the Nile Delta. It led to an understanding of this ancient Egyptian writing. The stone was carved 
with a copy of an order from an Egyptian ruler. The stone was partly damaged, but the writing was 
clear enough to be seen. The stone recorded the same message in three different languages. One was 
in hieroglyphics. One was written in a simpler form of the same language, and one was in Greek. 
Because ancient Greek was a language known to researchers, the two other languages could then be 
decoded. In 1822, a French expert in languages figured out both Egyptian languages. This discovery 
made it possible to read and translate the words on other stones, buildings, and papers written by 
ancient Egyptians. 
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1212  97- What does the paragraph before this passage most probably discuss? 
 1) The oldest languages spoken in the world. 
 2) Another written language with an old history. 
 3) Another language that was used in ancient Egypt societies. 
 4) One or more languages that used pictures and signs as symbols. 
98- From the context of the passage, what is the meaning of the underlined word “decode”? 
 1) To complicate a problem more 2) To write in a new language 
 3) To arrange research findings 4) To understand the meaning of something 
99- What was the most important effect of the discovery of the Rosetta Stone? 
 1) Ancient Greek could now be translated. 
 2) People became interested in past Egyptian rulers. 
 3) People learned to speak ancient Egyptian languages. 
 4) It helped experts to learn and read Egyptian hieroglyphs. 
100- All of the following can be understood from the passage EXCEPT that ……… . 
 1) The Nile River passes near the town of Rashid. 
 2) Plants were used as a material for paper making in ancient Egypt. 
 3) Without the Rosetta stone, we would know nothing about hieroglyphics for certain.  
 4) Researchers were familiar with ancient Greek language before the discovery of the Rosetta stone. 
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  6 ةشمار مايشيزآ مونزآ
  

 اختصاصي مونزآ

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
رچ
فت
د
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مار

ش
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  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره  تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 15  120  101  20  شناسي زمين

  دقيقه 40  145  121  25  رياضي

  دقيقه 28  185  146  40  شناسي زيست

  دقيقه 32  210  186  25  فيزيك

  دقيقه 30  240  211  30  شيمي

  دقيقه 145گويي:  مدت پاسخ  140ها:  تعداد كل پرسش

ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ طلــبو اد
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

،یزشـآمو  کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــون ویآرشــ ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید همنود انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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11  
  

  شود؟ كدام عنصر با از بين بردن سوپراكسيدها مانع بروز سرطان مي -101

  1 (Se  2 (Li  3 (Na  4 (K  

  شود؟شناسي پزشكي، مفيد واقع  تواند در علم زمين چگونه نقشۀ ژئوشيميايي يك كشور، مي -102

  ها را نمايش دهد. تواند ارتباط داروها با بيماري بررسي پراكندگي عناصر در پوسته، مي) 1  

  دهد. را به انسان نشان ميها  آن مطالعۀ غلظت مواد در گوشته، راه دسترسي بهتر به) 2  

  كند.  زاد را در بعضي مناطق نمايان مي هاي خاص زمين احتمال خطر بيماري) 3  

  دهد. توضيح ميها  آن هاي شيميايي زيستي را با فرمول هاي محيط ق آلودگيرابطۀ دقي) 4  

  افراد ساكن در مناطق معدني استخراج طال، بيشتر در معرض ابتال به كدام بيماري هستند؟ -103

  استخواني) 4  تنفسي) 3  گوارشي) 2  خوني) 1  

   صر ............... و ............... شود.تواند باعث افزايش عنا سنگ در محيط بسته مي استفاده از زغال -104

  تيتانيم -منيزيم) 4  يد -آرسنيك) 3  نقره -جيوه) 2  آرسنيك -فلوئور) 1  

  وجود دارد؟ itai itai، با مصرف آب از كدام اليۀ آبدار، احتمال شيوع بيماري رو روبهدر شكل  -105

  1 (A  

  2 (B 

  3 (C 

  4 (D  

  ر ورود عناصر مختلف به بدن موجودات است؟يك از موارد زير، مسي كدام -106

  غبارهاي اتمسفري) 4  ها هوازدگي سنگ )3  انحالل رسوبات) 2  شستشوي خاك) 1  

  شود؟ ها و تهيه لنت ترمز از كدام كاني استفاده مي نشان در لباس آتش -107

  هاليت) 4  آزبست) 3  مسكوويت )2  فلوئوريت) 1  

  شود؟ هاي مناطق گرمسيري، توسط كدام مورد انجام مي جنگل فراهم كردن مواد مغذي اساسي براي -108

  ها و آب نفوذي  ذوب يخ) 4  آتشفشان فعال) 3  توفان ريزگرد) 2  باران شديد) 1  

  توان گفت ...............  نز ميدر مورد عنصر منگ -109

    .يك عنصر فرعي و سمي است) 1  

  .درصد است 10بيش از در پوستۀ زمين آن غلظت ) 2  

  .گردد ي نقش اساسي و گاهي سمي داشته و باعث ايجاد بيماري ميگاه) 3  

  .شود، اما نقش اساسي در بدن دارد بندي مي در گروه عناصر فرعي طبقه) 4  

  ............... . جز بهاند،  ها اشاره كرده ها براي درمان بيماري ها و كاني دانشمندان زير به ارتباط سنگ -110

  سينا ابن) 4  ابوسعيد سجزي )3  ابوريحان بيروني) 2  وسيالدين ط نصير  خواجه) 1  

  .ستاو تركيب ............... قرار داشته ...............  تركيبات اورپيمان در گروه كاني -111

  سيليكاتي -خطرناك) 4  اكسيدي -صنعتي) 3  سولفيدي -سمي )2  كلريدي -مفيد) 1  

  ؟نيستكدام مورد از عوارض مصرف آرسنيك  -112

  لكۀ پوستي) 4  خوني كم) 3  ديابت) 2  دست و پا شاخي شدن كف) 1  

  گيرد؟ ، كدام عبارت قرار ميxدهد و در بخش  تأثير كدام عنصر بر سالمت انسان را نشان مي رو روبهنمودار  -113

  عفونت اداري -كلسيم) 1  

   كوتاهي قد -روي )2  

  مسموميت -فلوئور) 3  

  خشكي استخوان -جيوه) 4  

 ۵ فصل :شناسی زمین
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  رسد؟ مي %1ه از عناصر زير در پوستۀ زمين به بيش از غلظت كدام گرو  -114  22

  اكسيژن -سديم -منيزيم) 4  سلنيم -آهن -مس) 3  طال -كربن -سيليسيم) 2  آهن -روي -فسفر) 1  

  هاي بيماري فلورسيس است؟ يك از موارد زير، از ويژگي كدام -115

  گرم شايع است. هاي آب در اطراف چشمه) 2  شود. با مصرف خميردندان مناسب رفع مي) 1  

  باشد. نوعي مسموميت با متيل جيوه مي) 4    ناپذير است. اي برگشت عارضه) 3  

  ؟نيست 1991يك از موارد زير از اثرات آتشفشان پيناتوبو فيليپين در سال  كدام -116

  ها تن خاكستر در اتمسفر ميليون) 2  پخش بيشتر عناصر طبيعي جدول تناوبي) 1  

  افزايش نسبي دماي اتمسفر زمين) 4  فلزهاي آزاد شده توجه از قابل مقدار) 3  

  هاي آن وجود دارد؟ ها در داروسازي، چند خطا در رديف در جدول كاربرد كاني -117

  1 (1  

  2 (2  

  3 (3  

  4 (4  

  گيرد؟ ر گروه تركيبات مضر براي سالمتي انسان قرار ميكدام بنيان شيميايي د -118

  1 (PO 3
4  2 (NO

3  3 (O 2
  4 (SO 2

4   

  ...... ......... جز بهپردازند،  محيطي به بررسي تمام موارد زير مي شناسان زيست زمين -119

  ها برداري بيش از حد منابع كروميت بر عناصر وارده در آب رودخانه اثرات بهره) 1  

  هاي سرب راه انتقال پسماند رسوبات مضر در لوله )2  

  از معدن مگنتيت و راه ورود آن به بدن انسانشده  تأثير آهن استخراج )3  

  درماني ستي نمكهاي توري زياد از مجتمع ٔههاي همراه با استفاد آلودگي) 4  

  كدام مورد، مفهوم درستي از عناصر جزئي پوستۀ زمين است؟  -120

  گردند. گاهي باعث ايجاد عوارض و يا بيماري مي) 2  ها است. زمين با گدازه به جوّها  آن تنها راه ورود) 1  

  هاي سالم بدن وجود دارند. در تمام بافت) 4  نقش مؤثري از طريق آنزيمي در بدن دارند.) 3  

  

  توان نوشت؟ چند كلمۀ چهارحرفي با حروف متمايز مي» ارديبهشت«با حروف كلمۀ  -121

  1 (840  2 (1680  3 (2520  4 (6720  

P(A)اي باشند كه  گونه به Sاي  دو پيشامد از فضاي نمونه Bو  Aاگر  -122 / 0 P(Bو  4 | A) / 0 A، احتمال رخداد پيشـامد 7 B  كـدام
  است؟

  1 (28/0  2 (02/0  3 (3/0  4 (12/0  

» اي چهارگزينه«گويي به سؤاالت  شرطي كه پاسخ به پاسخ داد،» اي چهارگزينه«سؤال  3و » درست يا غلط«سؤال  4توان به  به چند طريق مي -123

  اختياري باشد؟» ست يا غلطدر «گويي به سؤاالت  اجباري و پاسخ

  1 (1024  2 (6561  3 (5184  4 (4096  

  شود؟ ديده مي angelيا  angleعبارت  ”Triangle“در چند جايگشت از حروف كلمۀ  -124

  1 (48  2 (96  3 (144  4 (288  

)Pاگر  -125 , ) n!10 n، حاصل 4 
 
 3

  كدام است؟ 

  1 (20  2 (21  3 (35  4 (56  

  توان ساخت؟ مي 700تر از  رقمي فرد، با ارقام متمايز و كوچك چند عدد سه 7و  6، 5، 4، 3با ارقام  -126

  1 (36  2 (24  3 (27  4 (30  

 
 

  كاربرد آن  كاني

  صنايع آرايشي  رس

  پودر بچه  تالك 

  محافظ معده  سرب

  بيوتيك آنتي  ميكا

 ۱ درس ۷ فصل و ۶  فصل:۱ ریاضی      ۱ درس ۷ فصل:۲ ریاضی      »زنجیری قاعدۀ« ابتدای تا ٢ درس و ١ درس ۴ فصل و ٢ درس ٣ فصل :۳ ریاضی
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زن  2اين گروه الاقـل تصادف انجام دهيم، احتمال آنكه در  به خواهيم يك گروه چهار نفره انتخاب كنيم. اگر اين كار را زن مي 5مرد و  4از بين  -127  33
  موجود باشد، كدام است؟

  1 (
1

6
  2 (

8

21
  3 (

6

7
  4 (

5

6
   

بينـيم كـه عـدد روي  تصادف بيرون كشيده و مي به را ها ايم. يكي از اين كارت رقمي با ارقام متمايز را روي تعدادي كارت نوشته تمام اعداد سه -128
  شروع شود، كدام است؟ 7شود. احتمال اينكه اين عدد با  ختم مي 5كارت به 

  1 (
1

7
  2 (

1

8
  3 (

1

9
  4 (

1

10
   

تصادف  به درصد است. يك مرد و يك زن را 12درصد و احتمال ابتالي زنان به اين بيماري  30الي مردان به نوعي بيماري كليوي برابر احتمال ابت -129
  كنيم. احتمال آنكه فقط مرد به اين بيماري مبتال باشد، كدام است؟ انتخاب مي

  1 (22%  2 (6/24%  3 (4/26%  4 (36%  

B ،3اي كه احتمال رخداد  گونه به ستقل از هم باشنددو پيشامد م Bو  Aفرض كنيد  -130

2
است. اگر احتمال رخداد الاقـل  Aبرابر احتمال رخداد  

  كدام است؟ Bبرابر باشد، احتمال رخداد  Aيكي از اين دو پيشامد با احتمال رخ ندادن 

  1 (
3

4
  2 (

1

2
  3 (

1

3
  4 (

2

3
   

ناسـازگار و  Cو  Aمسـتقل، پيشـامدهاي  Bو  Aاسـت. اگـر پيشـامدهاي  4/0و  3/0، 2/0ترتيـب برابـر  به Cو  A ،Bاحتمال سه پيشامد  -131
  يشامد رخ دهد، كدام است؟مستقل باشند، احتمال اينكه الاقل يكي از اين سه پ Cو  Bپيشامدهاي 

  1 (68/0  2 (72/0  3 (84/0  4 (9/0  

حاصل  -132
x

x x xlim ( )
x x x

 


 

2 3

2 3

5 4 3

3 1 3

  كدام است؟ ،

  1 (12  2 (5-  3 (3-  4 (15  

حاصل  -133
x

x xlim
x x

 

 





1 4

3 2
  كدام است؟ ،

     4 () 3  -1) 2  صفر) 1  

fاگر  -134 (x) x 5 ، حاصل 4
x

f (x)lim
x


5

5

5
  كدام است؟ 

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

اگر تابع  -135
ax b x

f (x)
bx x

   
  

2

1

3 1

xدر    1 پذير باشد، مقدار  مشتقf (   كدام است؟ 2(

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

fاگر  -136 (x) (x )(x )
x

   2 1
1 f، حاصل 5 ( ) 1 كدام است؟  

  1 (1-  2 (6-  3 (14  4 (19  

yعرض از مبدأ خط مماس بر نمودار تابع  -137
x


2

8

4

)در نقطۀ   , )2   كدام است؟ 1

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

xfخط مماس بر تابع  -138 (x)
x


8

yيك از نقاط زير با خط  در كدام  x 2   موازي است؟ 3

  1 (( , )7 7  2 (( , )9 9  3 (( , )10 5  4 (( , )10 3   

fاگر دو تابع  -139 (x) x ax b  3
g(x)و   cx x  2

)در نقطۀ   , )1   كدام است؟ abcخط مماس مشترك داشته باشند، حاصل  0

  1 (6-  2 (6  3 (12-  4 (12  

fاختالف مشتق راست و چپ تابع  -140 (x) x x  2
2   كدام است؟ 3اي با طول  در نقطه 3

  4) 4  6) 3  صفر) 2  8) 1  

xfحد تابع  -141 (x)
x






3

6

4 3

9

xوقتي     كدام است؟  

  -  3 (3  4 (3) 2  صفر) 1  
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44  
axدر تابع  -142 x

f (x)
x x x

 


 2 2

5 3

2

اگر  ،
x

lim f (x)


 4، حاصل  آنگاه
x

lim f (x)


  كدام است؟ 

  1 (1-  2 (2-  3 (3-  4 (5  

xyنمودار تابع  -143
x x x




  2

2

9 10

  صورت تقريبي كدام است؟ به 

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4(   

fاگر  -144 (x) ( x )( x )
x

   3 3

3

1
1 f، حاصل 1 ( )   كدام است؟ 8

  1 (
11

24
  2 (

13

24
  3 (

15

48
  4 (

17

48
   

اگر  -145
x x x

f (x)
x

x

   




2
2 1

3
1

، حاصل 
h

f ( h ) f ( h )lim
h

  2 2

2
0

1 3 1
  كدام است؟ 

  1 (16  2 (12-  3 (9  4 (15  

  

  خورده قرار دارد، درست است؟ كدام موارد دربارٔه بخشي از يك نفرون (گرديزه) كه بين دو لولۀ پيچ -146

    الف) ضخامت يكنواخت دارد.  

  ب) به آخرين بخش نفرون متصل است.  

  ج) حاوي خون تيره و روشن است.  

  شود. د) در دو بخش كليه ديده مي  

  ج -) الف4  ب -) ج3  د -) الف2  د -) ب1  

  درست است؟ يزنايم هاي يژگيكدام عبارت در رابطه با و  -147

  سمت راست بلندتر است.  يزنايسمت چپ از م يزناي) طول م1  

  .ابدي يم شيبدن افزا  نيياز سمت باال به پا  يزنايم يا) ضخامت مجر 2  

  . كند ياز پشت انشعابات سرخرگ آئورت عبور م ،يزنايم ياني) بخش م3  

  باالتر است. اهرگياز محل خروج س يزنايمحل خروج م ه،ي) در ناف كل4  

  است؟ درست»  موجود در ادرار ٔهماد نيشتر يب «و » رموجود در ادرا  يآل ٔهماد ترين فراوان «در مورد  بيترت كدام موارد به -148

  .گردد يبه خون بازم ن،يپس زيپوفيدنبال ترشح هورمون از ه به -شود يآن كاسته م تيسمّ زانياز م 2CO افتي) با در 1  

  . شود يحاصل م اكيآمون ريياز تغ يكبد  هاي ياختهكمك  به -شود يبه درون كپسول بومن وارد م ي) بدون صرف انرژ 2  

  . شود يبالفاصله پس از آغاز انقباض مثانه از آن خارج م -شود يم جاديا  دهايو نوكلئوت هااسيد نويآم يهتجز  مستقيماً از) 3  

  .شود يم بازجذباز نفرون  شتريب ه،ياز كل نيدنبال ترشح رن به -مختلف را دارد ي) امكان انباشته شدن و دفع در فواصل زمان4  

  بالغ انسان، ............... ۀون ميتوكندري (راكيزه) زامدر  -149

  شوند. هاي الكتروني نوكلئوتيددار، در مراحل مختلف كربس ايجاد مي ) پذيرنده1  

  شود. محل رونويسي در اين اندامك مي pHساز، منجر به كاهش ATP) عملكرد آنزيم 2  

  شود. ) از اكسايش مولكول اكسيژن، آب توليد مي3  

  دهد. كربني رخ مي سايش پيرووات، برخالف تركيب شش) اك4  

 
 

x

y

x

y

x

y

x

y

 ۵ فصل :۱ شناسی زیست      ۷ و ۶ های فصل :۲ شناسی زیست      ٢ گفتار انتهای تا ۵ فصل و ٣ گفتار ۴ فصل :۳ شناسی زیست
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  مناسب است؟ ريعبارت ز  ليتكم يكدام مورد برا رد،پذي يانجام م ييستا اي حفظ هم يكه در بدن انسان برا ييها فرايندبا توجه به  -150  55

  »  .شود يم...............  كاهش ايتدر نه و...............  شافزاي به انسان، ............... منجر بدن در معمول طور به«  

  به خون زهيورود آب از گرد  -هيپوتاالموس هاي اختهي يعصب تيفعال -غلظت خون شي) افزا 1  

  ادرار عيدر ما  ميسد  هاي وني زانيم -هيهورمون از كل يترشح نوع -فشارخون) كاهش 2  

  هيكل يادرار  يمجار  ادرار در دتولي -ها از كالفك ديخروج مواد مف -فشارخون شي) افزا 3  

  خوناب يفشار اسمز  -منفذدار هاي رگيبه مو  ييا يميش كيورود پ -) كاهش حجم خون4  

  در مورد دستگاه توليدمثل آقايان كدام گزينه درست است؟ -151

  شوند. جا نمي ها فاقد تاژك فعال هستند و جابه ياختك ) زام1  

  كنند. ز، عبور ميسا هاي بالغ و متحرك از درون همۀ غدد مني ) زامه2  

  كند. ياختك، اين است كه حالت كشيده پيدا مي تمايز و تغيير شكل زام فرايند) آخرين مرحله از 3  

  دارد. Rhياختۀ ثانويه هاپلوئيد است، بنابراين يك نسخۀ ژني براي  ) زام4  

 ............... . بالفاصلهكنند يخود را آغاز م توپالسميس مي، تقسرشتمان ميقستاز  يمشخص ۀدر مرحل يصورت يمونيگل م يستميمر  هاي اختهي -152

  ، ...............مرحله نيا 

  . اند متصل شده فامينكيدو  هاي تن فامدوك به سانترومر  هاي رشته -از آغاز شي) پ1  

  . شود يم ليرفته و سپس پوشش هسته تشك نيدوك كامالً از ب هاي ابتدا رشته -اني) پس از پا 2  

  . كند يآماده م گريكد ياز  Rو  W هاي ه دگرجدا كردن  يرا برا ياخته يمتافاز  شيآرا  -آغازاز  شي) پ3  

  .نديدرآ  فامينهشكل  به طول، شافزاي با زمان تا هم كند مي شدن باز به شروع ها تن فام -اني) پس از پا 4  

  ارد؟وجود د ينوشته شده است، چند غلط علم رو روبهكه در مورد شكل  ريدر متن ز  -153

شـده و جـزو  جـاديا  نشده ميتنظ ماتيكه در اثر تقس دهد يرا نشان م اي شكل توده «
 ميتقس يوند يبافت پ ينوع يها اختهينوع تومور،  نياست. در ا  مخي خوش هاي سرطان

نـدرت متاسـتاز  آن به هاي اختهيكم دارد و  يكه رشد  كنند يم جاديرا ا  اي و تودهشده  
مجـاور خـود  هـاي كه به بافـت شود يبزرگ نم قدر آن والًنوع تومور معم ني. ا كند يم

توانـد در انجـام  ياز اندازه بزرگ شود، مـ شيكه تومور ب يبزند. البته در موارد بيآس
  » كند. جادياندام اختالل ا  يعياعمال طب

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1   

  ؟ستينمناسب  ريعبارت ز  ليتكم يچند مورد برا -154

  » است. ...............در جانداران قطعاً  اختهي كي كاستمان ميتقس ............... ۀمرحل يدر انتها «  

  شده جاديا  كساني هاي تني فامبا عدد  اختهيدو  -2تلوفاز  )الف  

  دهيبه حداقل طول خود رس اختهيدوك در ۀ هر رشت -2آنافاز  )ب  

  شده دوك متصل هاي هر سانترومر از دو طرف به رشته -1متافاز  )ج  

  افتهيمضاعف تجمع  تن فام يتعداد اختهيدر هر قطب  -1آنافاز  )د  

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

  شده است؟ انيب يدرست جانداران به هاي تن فامدر تعداد  رييدر ارتباط با تغ نهيكدام گز  -155

  . شود يجهش بزرگ محسوب م ينوع اختهي هاي تن فامدر تعداد  ريي) هر نوع تغ1  

  .ديفراهم نما  يهنمي هم زايي بروز گونه ايرا بر  نهيزم تواند يم يوز يم ير نوع خطا) بروز ه2  

   در تقسيم رشتمان رخ دهد. ستيممكن ن ،ها كروموزوم ماندن هم با ي) بروز خطا3  

  برابر شود. اختهيبا خود آن  اختهي كي هاي گامت تني فامكه عدد  شود يشدن موجب م يچندالد ي) خطا4  

  است؟ درستطورحتم  به ،شود يم يدر آن سپر  ياختۀ اوليه مام هاي اختهيعمر  شتريكه ب اي اختهي ۀاز چرخ يا مرحله ٔهدربار نهيكدام گز  -156

  .رديگ يصورت م اختهي ازيمانند رشد و ساخت مواد موردن ييمرحله، كارها  ني) در ا 1  

  . شود يوارد آن م يموقت اي دائم طور به Gپس از ورود به  ياختهاز چرخه است كه  ي) بخش2  

  مشاهده شدن است.  قابل ه،اختي انيمضاعف درون م هاي ومز و كرومو  ميانك) دو جفت 3  

  .كنند يم يمرحله سپر  نيخود را در ا  ياز زندگ يحداقل بخش ،بدن انسان يكر يپ هاي اختهي) تمام 4  

  ...............  حتم طور به...............  همرد سالم ك كيدر بدن  زري برونٔه غد ينوع -157

  به مثانه قرار گرفته است.  يزنايدر مجاورت محل اتصال م -پردازد يم زامهحركت  ريدر مس ي) به ترشح مواد قند 1  

  گردو است.  كٔه يانداز بهدارد و  يحالت اسفنج -كند يم خنثي را ها زامهحركت  ريموجود در مس يد ي) مواد اس2  

  كوچك است.  اريمثانه قرار داشته و بسبه زير  چسبيده -كند ياضافه م زامهحركت  ريرا به مس اي كننده رشحات روان) ت3  

  .كند يوارد م زراهيبخش م نيتر  ميمواد را به ضخ نيا  ييكمك مجرا  به -دز پردا  يم رنگ ير يش عيما  ي) به ترشح نوع4  
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  زن بالغ و سالم درست است؟ كيدر  يرحم و يتخمدانۀ كدام مورد در رابطه با چرخ -158  66

  . شود يتخمدان م كولياز فول هياول ياختۀ ماممثبت، منجر به خروج  يبازخورد ميدنبال تنظ به LHغلظت هورمون  شي) افزا 1  

  . كند يم شتريب زيجسم زرد را ن هاي اختهي يترشح تيفعال شود، يتخمدان م هاي انبانككه موجب بزرگ و بالغ شدن  ي) هورمون2  

  است.  شيپروژسترون در حال افزا  ريثأ ت رحم تحتٔه واريامت د خض ،يدوره انبانك يانيم ي) در روزها3  

  در فرد رخ ندهد. يباز هم ممكن است قاعدگ ،گذاري تخمك نياز تخمدان در حشده  خارج هاي اختهياز  يلقاح گروه عدمدر صورت  ي) حت4  

   ................ است ويي ............... حاصل از بكرزا  يمستقل از جنس در زنبورها اي دگرهو سه  يگاهجاي كت يمربوط به صفت هاي پيتنوع ژنوت -159

  . دارد ها نسبت به تخمك تري متنوع هاي پيخود ژنوت هاي زامههر كرم كبد، در  -ملكه كمتر ي) از زنبورها1  

  جدا شود.  گريكد يكارگر از  يزنبورها ميتقس نيح تواند ينم صفت نيا  هاي دگره -برابر ييحاصل از بكرزا  ي) با مارها2  

  خواهد بود.  دگره كي يتنها دارا ت،يجمع نيدر ا شده  ديتول يعيطب ياختۀ جنسيصفت در هر  نيا  -كارگر برابر ي) با زنبورها3  

  خالص خواهند بود.حتماً  ها زاده، تيهرمافرود  خاكي  كرم دمثلياز هر بار تول -كمتر ييبا قدرت بكرزا  يي) از مارها 4  

  كدام موارد درست است؟  -160

  تني يكسان است. الف) در همۀ افراد طبيعي يك گونه، همواره عدد فام  

  دار دارند. هاي پيكري هسته تني كمتري نسبت به ياخته هاي جنسي در هر فرد طبيعي، عدد فام ب) ياخته  

  هاي متفاوت داشته باشد. تواند دگره تن مضاعف مي هاي (كروماتيدهاي) يك فام ج) فامينك  

  توان فعاليت نوكلئازي دنابسپاراز را مشاهده نمود. اي انسان نيز، مي چرخۀ ياخته 2Gد) در مرحلۀ   

  د -) ب4  ج -) الف3  د -) ج2  ب -) الف1  

  مناسب است؟ ريعبارت ز  ليتكم يكدام مورد برا -161

   ...............»تواند  يبالغ و سالم م...............  در بدن...............  حاصل از ياختۀهر  «  

  دو نوع گامت بپردازد.  ديحداكثر به تول از چليپايي شدن،پس  -مردان -1 وزي) م1  

  ادغام شود.  يرحم لولۀ در موجود دار كژ و تا  الد تك هاي اختهيبا  -زنان -2 وزي) م2  

  از تخمدان خارج شود.  ،(انبانك) كوليدرون فول حفرٔهنبال بزرگتر شدن د  به -زنان -1 وزي) م3  

  .شود دار خود، تاژك توپالسمياز س يدنبال از دست دادن مقدار  به -مردان -2 وزي) م4  

  كند؟ يم ليتكم يدرست را به ريچند مورد، عبارت ز  -162

   » ............... بخش توان گفت، يم رو روبهبا توجه به شكل  «  

   ، تمايز آن آغاز شده است.نيروده و آغاز ضربان قلب جن ي وخون هاي رگ لي، قبل از تشك1 )الف  

  . كند ياست كه خون روشن را از رحم مادر دور م ميضخ يوند يو پ اي چهيبا بافت ماه ي، رگ2 )ب  

  است.  يباردار  هاي كه اساس تست پردازد يم ياز بدن مادر است و به ترشح هورمون ي، بخش3 )ج  

  .شود يم جاديا  ستيبالستوس يرونيب هاي ياختهشده و از  ني، مانع از اختالط خون مادر و جن3 )د  

  1 (1  

  2 (2  

  3 (3  

  4 (4  

  حتم ............... طور به ...............، كه داري هر مهره -163

  دارد. جيلقاح خار  -فرستد مي ها اندام ريرا به سا  ياز اندام تنفسشده  ) خون خارج1  

  دارد. لقاح داخلي -پردازد يم دار تروژنيبه دفع مواد زائد ن هيشكل كل نيتر  دهيچي) با پ2  

  . كند يمصرف م يشتر يب ژنيو اكس انرژي ،داران مهره رينسبت به سا  -گذاري دارد ) قدرت تخم3  

  .برد يمو سپس به آبشش  ردهكرا وارد قلب  رهيخون ت -اي دارد ژلهٔه واري) تخمك با د 4  

  كند؟ درستي كامل مي گزينه عبارت زير را به كدام -164

  .»هاي ...............  هاي ...............، مولكول زمان با توليد مولكول اي در يك ياختۀ يوكاريوتي، هم در مرحلۀ اول تنفس ياخته«  

  شوند. مصرف مي NADH- ATP) 2  شوند. مصرف مي ADP -كربنۀ دوفسفاته ) شش1  

H -تهكربنۀ دوفسفا  ) سه3  
  گردند. فسفات نيز در سيتوپالسم آزاد مي -) پيرووات4  گردند. نيز در سيتوپالسم آزاد مي 

  ؟تواند يكسان باشد ها مي دار، محل انجام كدام واكنش هسته اختۀيدر يك  -165

  دوفسفاته كربنۀ از اسيد سه ATPاوليه و محل توليد  mRNAهاي  الف) محل پيرايش مولكول  

  كربنه كربنه از قند سه و محل توليد اسيد سه NADHاز  ATPب) محل توليد   

  كربنه كربنه از قند شش به رناي ناقل اختصاصي خود و محل توليد اسيد سه اسيد ج) محل اتصال آمينو  

NADو محل تبديل  Aكوآنزيم  د) محل تبديل پيرووات به استيل  
 NADHبه  

  د -) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  
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ها برداشت فسـفات  در اين ماهيچه ATPهاي تأمين  نياز دارند و يكي از راه ATPها براي انقباض به  هاي اسكلتي مانند ساير ماهيچه ماهيچه -166  77
  است؟ نادرستهاي فسفات دار  دار است. كدام جمله در مورد اين مولكول از نوعي مولكول فسفات

  سيتوپالسمي باشند.  ماده نوعي آنزيم با محل فعاليت درون توانند پيش ) مي1  

  شوند. ها مشاهده نمي كدام از اين تركيبات در پروكاريوت ) هيچ2  

  شود. دار منتقل مي نوكلئوتيد فسفات ها به نوعي دي ) فسفات اين مولكول3  

  ليد شوند.توانند در مرحلۀ سوم گليكوليز (قندكافت) تو ) مي4  

  تركيب از سايرين بيشتر است؟  ، سطح انرژي كداماي اختهيدر اولين مرحله از تنفس  -167

  در قندكافت  وليديت) ناقل الكترون 2  كربنه ) مادٔه حاصل از اكسايش قند سه1  

  ) نوعي نوكلئوتيد داراي سه گروه فسفات4  ) مادٔه حاصل از اولين واكنش گليكوليز3  

درستي كامـل  عبارت زير را در اين ارتباط به ،تجزيه شود. كدام گزينه 2COهاي  گلوكز در تنفس هوازي بايد تا حد تشكيل مولكول مولكول -168
  كند؟ مي

  »شود. ر ............... انجام ميشود در ............... و بخش ديگر آن د مي 2COبخشي از تجزيۀ گلوكز كه منجر به توليد «  

  اكسايش پيرووات -) چرخۀ كربس2    ميتوكندري -) گليكوليز1  

  ميتوكندري -) سيتوپالسم4    سيتوپالسم -) اكسايش پيرووات3  

  ست؟در صورتي كه زنجيرٔه انتقال الكترون در يك ياخته كه صرفاً تنفس هوازي دارد، متوقف شود، كدام پديده دور از انتظار ا -169

  هاي الكترون بازسازي پذيرنده عدم) 2    ) توقف گليكوليز1  

  ) افزايش آب در فضاي دروني ميتوكندري4    فضاي بين دو غشا pH) افزايش 3  

  اي در جانداران درست است؟ تنفس ياخته فرايندكدام جمله دربارٔه  -170

  شود. توليد ATPكمك اكسيژن،  به ADPهاي  اي يعني از مولكول ) تنفس ياخته1  

  شود. دار انجام مي هاي هسته ي است كه فقط در ياختهفرايند اي  ) تنفس ياخته2  

  شود. كربنه ذخيره مي اي، بخشي از انرژي گلوكز در دو مولكول سه ) در اولين مرحلۀ تنفس ياخته3  

  ها را افزايش دهد. شرايطي ميزان اكسيژن درون ياخته تحتتواند  اي مي ) تنفس ياخته4  

  صورت ............... به ATPكنندٔه گياه لوبيا، ساخته شدن  راكيزه (ميتوكندري) ياختۀ فتوسنتز در -171

  ) اكسايشي با توليد آب توسط كانال غشايي همراه است.2  ) نوري با كاهش فسفات آزاد ياخته همراه است.1  

  همراه توليد كراتين باشد. به تواند مي ،ماده ) سطح پيش4  ماده با توليد پيرووات همراه است. ) سطح پيش3  

  تواند گواه اين باشد كه دلفين و شير كوهي نياي مشترك دارند؟ ميشده  چند مورد از موارد ذكر -172

  سازي يكسان براي پروتئين اسيد الف) وجود بيست نوع آمينو  

  ترجمه فرايندكننده در  هاي شركت ب) معناي يكسان كدون  

  اختاري يكسان و كار متفاوت دارند.هايي كه طرح س ج) وجود اندام  

  نام دارند.شده  هاي حفظ هايي از دنا كه توالي د) وجود توالي  

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

ها درست  شوند. چند جمله دربارٔه اين مولكول هاي اسيدي حاصل مي اي هوازي در پايان مرحلۀ اول، مولكول هاي تنفس ياخته در طي واكنش -173
  است؟

  شود. آزاد مي 2COمولكول  3ور اكسيژن از هر مولكول اسيدي، الف) در حض  

  ها به اندامك دوغشايي نياز به انرژي دارد. ب) ورود اين مولكول  

  شود. ها، الكترون جدا مي ج) در اولين واكنش آنزيمي از اين مولكول  

  كنند. بس را پيدا ميد) از هر مولكول، فقط دو كربن اجازٔه ورود به چرخۀ كر   

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

  افتد؟ كاريوتي اتفاق مياي هوازي در يك ياختۀ يو هاي تنفس ياخته چند مورد در واكنش -174

NADالف) اكسايش   
  

  اسيد  ب) اكسايش پيروويك  

  كربنه ج) اكسايش قند سه  

  2FADHد) اكسايش   

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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2زايي از گياهي با  در نوعي گونه -175  88 2n  4، گونۀ گياهي جديدي با 4n   حاصل شده است. با توجه به شـكل كـدام جملـه در مـورد گونـۀ
4 4n  درستي بيان شده است؟ به  

4تواند منجر به گونۀ  نمي 1 ) خطا در ميوز1   4n  .شود   

4) گونۀ 2   4n   هايي با چهار مجموعۀ كروموزومي از  داراي ياخته
  چهار نوع مختلف است.

  شود. ستا ميمنجر به جاندار نازي 2nبا  4n) آميزش گونۀ 3  

  ، انتخاب طبيعي هيچ نقشي نداشته است.4n) در پيدايش گونۀ 4  

  باشد؟ مشترك مي 2FADHو  ATP ،NADHهاي  چند ويژگي بين مولكول -176

  دار پوريني دارند. روژنب) همگي در ساختار خود، باز آلي نيت  الف) همگي در ساختار خود كربوهيدرات دارند.  

  هستند.  استري ديفسفو د) همگي داراي پيوند   هستند.  عنوان پذيرندٔه الكترون ج) همگي به  

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

نـد شـود. چ اي انجام مـي اي كه نياز به اكسيژن دارد، درون يكي از اجزاي ياخته اي از تنفس ياخته مرحله ،هاي بافت پيوندي انسان در ياخته -177
  باشد؟ مورد دربارٔه اين اندامك درست مي

  شوند. پپتيدي ترجمه مي هاي پلي ها) به رشته ها (رناتن هاي رناي پيك، با كمك ريبوزوم الف) در اين اندامك، اطالعات مولكول  

  هاي ديگر است. ها بيش از ياخته يكي از غشاهاي اين اندامك، در برخي از ياخته  خوردگي ب) چين  

  كند. اي سيتوپالسم تأمين مي هاي موردنياز خود را از مادٔه زمينه ز پروتئينج) برخي ا   

  هاي مختلف، معموالً يكسان نيست. د) تعداد اين اندامك در ياخته  

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

  است؟ نادرستكدام جمله در مورد چرخۀ كربس  ،دهد. با توجه به شكل چرخۀ كربس را نشان مي رو روبهشكل  -178

  نوعي پذيرندٔه الكترون است. Bمولكول ) 1  

  كربنه است. يك تركيب پنج Eبرخالف  D) مولكول 2  

  شود. كربنه تبديل مي به تركيب شش Aبا گرفتن دو كربن از  F) مولكول 3  

  شود. در اين چرخه دچار اكسايش مي C) مولكول 4  

بيـان  نادرسـتي بـهدهد. كدام جمله در مورد اين دو مولكول  ر نشان ميرا به يكديگ» ب«و  »الف«رو چگونگي تبديل دو مولكول  واكنش روبه -179
  شده است؟

2 2A H e B H    
Jþ²H

  

  دارد.» ب«تري نسبت به مولكول  سطح انرژي پايين» الف) «1  

  توليد شود. تواند حامل الكترون است كه در زنجيرٔه انتقال الكترون مي» الف«) مولكول 2  

  شركت دارند.» الف«هاي  ات به استيل، مولكول) در تبديل پيروو 3  

  شود. در چرخۀ كربس نيز توليد مي» ب«  ) مولكول4  

  كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ -180

  ...............»اي شركت دارند،  هايي كه در مرحلۀ اول تنفس ياخته اي انسان، آنزيم ماهيچه  در ياختۀ«  

  دارند. FAD) براي فعاليت نياز به 2  شوند. دري ساخته مي) همگي درون ميتوكن1  

  دهند. سازي واكنش اختصاصي خود را كاهش مي همگي سطح انرژي فعال) 4  ) محل فعاليت و محل سنتز متفاوتي دارند.3  
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  كند؟ درستي كامل مي اي هوازي به عبارت زير را در مورد تنفس ياخته ورد،مچند  -181  99

  » ولكول ............... مولكول ...............ازاي هر م به«  

  شود. گليكوليز توليد ميآخر در مرحلۀ  ATP -كربنۀ دوفسفاته در گليكوليز، چهار الف) قند شش  

  شود. در چرخۀ كربس توليد مي Aكوآنزيم   استيل -ب) پيرووات، يك  

  شود. اكسيد در چرخۀ كربس توليد مي دي كربن  -ج) پيرووات، دو  

  شود. در گليكوليز توليد مي NADH -فسفاته در گليكوليز، يك د يكد) قن  

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

  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به -182

  »تواند سبب ............... شود. از ............... ميشده  هورمون ترشح«  

  ها اكسيد ياخته دي كربن سطح  افزايش ضربان قلب و كاهش -هكلي ) بخش مركزي غدٔه فوق1  

  هاي چرخۀ كربس و افزايش نياز بدن به ويتامين افزايش فعاليت آنزيم -) تيروئيد2  

  هاي نفرون افزايش حجم ادرار و افزايش مصرف اكسيژن ياخته -) هيپوفيز پسين3  

  ها هاكسيد ياخت دي كربن افزايش سديم ادرار و افزايش توليد  -كليه ) بخش قشري غدٔه فوق4  

  است؟ نادرستكننده در زنجيرٔه انتقال الكترون، در غشاي داخلي ميتوكندري  هاي شركت كدام جمله در مورد مولكول -183

  ندارند. ATPيك از اين اجزا براي انجام وظيفۀ خود نياز به  ) هيچ1  

  گريز غشاء فسفوليپيدي در تماس است. دوست و آب هاي آب هاي اين زنجيره با بخش ) پمپ2  

  اند. هستند، همگي در سراسر عرض غشا قرار گرفته 2FADHو  NADHاز   هايي كه پذيرندٔه الكترون ) مولكول3  

Hدهندٔه  هاي انتقال ) يكي از پمپ4  
  ، براي اكسيژن مولكولي، جايگاه فعال دارد.

  انسان منجر به ............... FSHاي كه در ياختۀ هدف  هياخت هاي تنفس  در بخشي از واكنش -184

  شود. آزاد مي 2COسپس،  و  شود، ابتدا استيل توليد مي A استيل كوآنزيم) توليد 1  

  شود. شود، حداقل دو نوع تركيب چهاركربني مشاهده مي مي A استيل كوآنزيم) مصرف 2  

  شود. دچار اكسايش و كاهش مي NADHشود،  مي A استيل كوآنزيم) توليد 3  

  شود. صورت اكسايشي توليد مي به ATPشود،  مي A استيل كوآنزيم) مصرف 4  

  ؟درست است ،كنند توليد مي ATP ،كه در غشاي داخلي راكيزههايي  كدام جمله در مورد مولكول -185

Hهاي  ) يون1  
  كنند. به فضاي بين دو غشا پمپ ميرا برخالف شيب غلظت  

  كنند. متصل مي ADPفسفات را به مولكول  ،) بدون مصرف انرژي2  

  كنند. پتاسيم عمل مي -هايي كانالي هستند كه برخالف پمپ سديم ) آنزيم3  

  سفوليپيدي قرار دارند.فو در هر دو اليۀ  ستندهزنجيرٔه انتقال الكترون  و) جز 4  

  

ها  آن بين ،بر اثر مالش يك جسم نايلوني خنثي با يك پارچۀ كتان خنثي -186 13
4 الكترون مبادله شده است. بـا توجـه بـه جـدول سـري  10

e)ن چند ميكروكولن خواهد بود؟الكتريسيتۀ مالشي (تريبوالكتريك)، بار پارچۀ كتا  / C)  19
1 6 10   

  1 (/6 4   

  2 (/6 4   

  3 (4-  

  4 (4  

كنند. اگر نيروي الكتريكي  قرار دارند و بر هم نيروي الكتريكي وارد مي xشكل زير روي محور مانند  q3و  q1 ،q2اي  سه بار الكتريكي نقطه -187
)برابر با  q1خالص وارد بر بار  N)i5


)برابر با  q2و نيروي الكتريكي خالص وارد بر بار   N)i8


 q3باشد، نيروي الكتريكي خالص وارد بر بار  

  كدام است؟

  1 (( N)i3


   2 (( N)i3


   

  3 (( N)i13


   4 (( N)i13


   

 
 

  انتهاي مثبت سري

  شيشه

  نايلون

  ابريشم

  پارچۀ كتان

  انتهاي منفي سري

  ۱ فصل :۲ فیزیک      »موج بازتاب« ابتدای تا ٣ فصل :۳ فیزیک

´ 32  
پيشنهادي زمان  

q1 q2 q3

x
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در رأس قائمه ها  آن اند. اگر بزرگي ميدان الكتريكي خالص اي ثابت شده الزاويه ريكي يكسان در دو رأس مثلث قائمرو، دو بار الكت در شكل روبه -188  1010
N
C

Nباشد، اندازٔه هر بار چند نانوكولن است؟  150 m(k )
C


 
2

9

2
9 10   

  1 (10  

  2 (20  

  3 (30  

  4 (40  

  دهد، كدام گزينه درست است؟ كه خطوط ميدان الكتريكي دو گوي رساناي باردار كوچك را نشان مي رو روبهبا توجه به شكل  -189

qمثبت و  q2بار ) 1   q2 1   

qمثبت و  q2بار ) 2   q2 1   

qمنفي و  q2بار ) 3   q2 1   

qمنفي و  q2بار ) 4   q2 1   

Nبزرگي  به در يك ميدان الكتريكي يكنواخت nC8و بار  mاي كوچك به جرم  كره -190
C

 6
2 ن عمود بر سـطح زمـين اسـت، كه راستاي آ  10

N(gماند. جرم كره چند گرم و جهت ميدان الكتريكي كدام است؟ معلق مي )
kg

 10   

  سمت زمين به -6/1) 4  سمت آسمان به -6/1) 3  سمت زمين به -4) 2  سمت آسمان به -4) 1  

اي  بار الكتريكي نقطه -191 q nC2  بزرگـي  به ميدان الكتريكي يكنواخترا در يكN
C

 6
5  Dتـا نقطـۀ  Aاز نقطـۀ  ABCDدر مسـير  10

  ژول كدام است؟ رو). تغيير انرژي پتانسيل الكتريكي بار برحسب ميلي كنيم (شكل روبه جا مي جابه

  1 (5-  

  2 (3-  

  3 (3  

  4 (5  

Nگي بزر  به ميدان الكتريكي يكنواختي ،رو شكل روبه -192
C

برابـر بـا  Nو  Mپتانسيل الكتريكي بـين دو نقطـۀ  دهد. اگر اختالف را نشان مي 8000

N MV V V  80  باشد، فاصلۀM  تاN متر و جهت ميدان الكتريكي كدام است؟ برحسب سانتي  

  باال -4/6) 1  

  پايين -4/6) 2  

  پايين -1) 3  

  باال -1) 4  

مطابق شكل، يك گوي رسانا با بار مثبت را وارد يك ظرف فلزي خنثـي بـا پايـۀ  -193
دهيم. سپس با استفاده از دستگيرٔه عـايق،  كنيم و با كف ظرف تماس مي عايق مي

بنديم. بار سطح داخلي ظرف و بزرگي ميدان الكتريكي در  درپوش فلزي ظرف را مي
  اهد بود؟ترتيب كدام خو  (ضخامت ديوارٔه ظرف) به ABفاصلۀ 

  صفر -صفر) 1  

  غيرصفر -صفر) 2  

  صفر -منفي) 3  

  غيرصفر -مثبت) 4  
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هاي  الكتريك را از بين صفحه ، خازن توسط باتري شارژ شده است. در همين حالت ديرو روبهدر شكل  -194  1111
بايد چند  ها را هاي خازن به مقدار اوليه بازگردد، فاصلۀ صفحه كنيم. براي آنكه بار صفحه خازن خارج مي

  متر تغيير دهيم؟ ميلي

  1 (8/1  

  2 (5  

  3 (4/6  

  4 (35  

باشد، صفحۀ منفي اين خازن چه تعداد الكترون براي باردار شدن دريافـت كـرده اسـت؟  J2برابر با  F4اگر انرژي يك خازن به ظرفيت  -195
(e / C)  19

1 6 10   

  1 ( 13
5 10  2 (/  13

2 5 10  3 ( 12
5 10  4 (/  12

2 5 10   

  كدام است؟ SIزمان آن در  -دهد. معادلۀ مكان زمان يك حركت هماهنگ ساده را نشان مي -، نمودار مكانرو شكل روبه -196

  1 (x / Cos t 0 1 10   

  2 (x / Cos t 0 12 50   

  3 (x / Cos t 0 1 100   

  4 (x / Cos t 0 12 100   

radبرابر با  mو جرم  kفنر با ثابت  -اي يك نوسانگر جرم بسامد زاويه -197
s

radٔه انداز بهاي آن  است. براي آنكه بسامد زاويه 4
s

افزايش يابـد،  2

  چند كيلوگرم است؟ mتغيير دهيم. جرم  kg1بايد جرم آن را 

  1 (2/1  2 (8/1  3 (4/2  4 (6/3  

است. اگر در يك لحظه از نوسان انـرژي پتانسـيل  cm2ۀ نوسان و دامن Hz50، بسامد g40در يك حركت هماهنگ ساده جرم نوسانگر  -198
/ J0 )باشد، تندي نوسانگر در اين لحظه چند متر بر ثانيه است؟  3 ) 2

10   

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

دهد. شتاب گرانشي در اين مكان چند متـر بـر مربـع ثانيـه  نوسان انجام مي 20در هر دقيقه  cm216اي با طول  در يك مكان، آونگ ساده -199
)است؟  ) 2

10   

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

radاي  چشمۀ موجي با حركت هماهنگ ساده با بسامد زاويه -200
s

40 فرستد. چنانچه تندي انتشار موج در محيط  وج ميدر يك محيط مm
s

5 

  متر است؟ باشد، طول موج چند سانتي

  1 (20  2 (25  3 (

10

  4 (

25

2
   

tقش موج در لحظۀ شود. اگر ن ايجاد و منتشر مي Tموجي با دورٔه  ،ساز در طنابي توسط يك نوسان -201  مطابق شـكل زيـر باشـد، وضـعيت  0

Ttطناب در لحظۀ   3

4
  شكل كدام گزينه است؟ به 
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  ت است؟ كمّي برابر كدام xدهند و در شكل (ب) فاصلۀ  ترتيب چه نوع موجي را نشان مي هاي (الف) و (ب) به شكل -202  1212

  )v و  ندي انتشار موجت  (طول موج  

 -طولي -عرضي) 1  

2

   

 -عرضي -طولي) 2  

2

   

   -طولي -عرضي) 3  

   -عرضي -طولي) 4  

gسيمي به چگالي  -203
cm3

mm2و سطح مقطع  8
در را بايد بين دو نقطه با چه نيرويي برحسب نيوتون بكشيم تا تندي انتشار موج عرضـي  1

mآن 
s

  شود؟ 100

  1 (4/6  2 (8  3 (64  4 (80  

  آهنگ متوسط انتقال انرژي توسط موجي سينوسي در يك ريسمان كشيده، متناسب با ............... و ............... موج است. -204

  مربع دامنه -مربع بسامد) 4  دامنه -مربع بسامد) 3  مربع دامنه -بسامد) 2  دامنه -بسامد) 1  

، ميـدان الكتريكـي در جهـت Aدر اين لحظه در نقطۀ  كه  يطور  به ؛دهد اي از يك موج الكترومغناطيسي را نشان مي تصوير لحظه ،شكل زير -205
z  و ميدان مغناطيسي در جهتy هـاي الكتريكـي و  شود و در اين لحظـه بزرگـي ميـدان شر مياست. اين موج در جهت ............... منت

  مغناطيسي در حال ............... است.

  1 (x افزايش ،  

  2 (x كاهش ،  

  3 (x افزايش ،  

  4 (x كاهش ،  

  است؟ نادرستدهد. كدام گزينه  طور تقريبي نشان مي هاي الكترومغناطيسي را به طيف موج ،زير شكل -206

  

  مربوط به بخش ميكروموج طيف است. Sناحيۀ ) 1  

  كمتر از برخي بسامدهاي پرتوهاي فرابنفش است. xبرخي بسامدهاي پرتوهاي ) 2  

  است. xما بيشتر از بسامدهاي پرتوهاي تمام بسامدهاي پرتوهاي گا) 3  

  هاي عرضي هستند. موجها  آن ها در خأل برابر بوده و همۀ تندي انتشار تمام اين موج) 4  

از طريق ميله و از  كه  يطور  شود به ، صدايي توليد ميAاند. با ضربه به ميله در نقطۀ  در دو سر يك ميله ايستاده 2و  1مطابق شكل، ناظرهاي  -207
/يق هوا با اختالف زمان طر  s0 /رسد. اگر اين صدا با اختالف زمان  مي 2به ناظر  08 s0 برسد، طول ميله چند  2و  1طريق ميله به ناظرهاي  از 02

H¼À nj R¼Å متر است؟ ¾±Ã¶ nj R¼Å
m m(v , v )
s s

 300 1200   

  1 (35  

  2 (40  

  3 (45  

  4 (50  
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m2هاي  ) به مساحت2) و (1طور عمود از دو صفحۀ فرضي ( ك موج صوتي بهمطابق شكل، ي -208  1313
m2و  1

كند. اگـر شـدت صـوت در  عبور مي 2

W) برابر 1محل صفحۀ (
m

 3

2
8 كند؟  كروژول انرژي صوتي عبور مي) در مدت يك دقيقه چند مي2متر مربع از صفحۀ ( باشد، از هر سانتي 10

  پوشي كنيد.) (از اتالف انرژي چشم

  1 (4/2  

  2 (8/4  

  3 (24  

  4 (48  

I)باشد، شدت اين صوت چند برابر شدت صوت مرجع  dB20اگر تراز شدت صوتي  -209 ) است؟  

  1 (2  2 (10  3 (20  4 (100  

  رسد؟ كند. در كدام حالت طول موج بلندتري به ناظر مي با بسامد معيني صوت توليد مييك منبع  -210

  ناظر از منبع ساكن دور شود.) 2  ناظر به منبع ساكن نزديك شود.) 1  

  منبع از ناظر ساكن دور شود.) 4  منبع به ناظر ساكن نزديك شود.) 3  

 

اسـت.  75/0آن برابر بـا  pهاي  به زيراليه sهاي  اليههاي موجود در زير  اي قرار دارد و نسبت تعداد الكترون جدول دوره عنصري در تناوب سوم -211
  كدام توصيف دربارٔه اين عنصر درست است؟

  رسد. ) با جذب الكترون به آرايش گاز نجيب بعد از خود مي1  

  مشابه با آن است.) پيشرفت صنعت الكترونيك مبتني بر اين عنصر و مواد 2  

  ) اختالف شعاع اتمي آن با عنصر ماقبل خودش در تناوب سوم، نسبت به هر دو عنصر متوالي ديگر كمتر است.3  

  شكند. كند و نمي ) در مقابل ضربه مقاومت مي4  

  درست است؟ها  آن ، كدام مقايسه برايCو  A ،Bهاي  در مورد اتمشده  هاي ارائه با توجه به توصيف -212

  :A  رسد. الكترون به آرايش گاز نجيب دورٔه دوم مي 2با جذب  

  :B شكل رساناي جريان برق است.هاي طبيعي آن، يك دگر  در بين دگرشكل  

  :C اتمي است. در دماي اتاق مايع و دو  

Cاتمي:  ) تمايل به تشكيل يون تك1   B A   2 :شعاع اتمي (B A C    

Bدر آخرين زيراليه:   ) تعداد الكترون3   A C   4شده از آن:  هاي شناخته ) تنوع تركيبA B C    

  ها آرايش گاز نجيب دارند؟ ها يا يون در كدام تركيب، همۀ اتم -213

  1 (FeCl2  2 (Sc(NO )3 3  3 (ZnS  4 (Ga O2 3  

Feو  FeOازاي مصرف جرم برابر از  اگر مقدار آهن حاصل از هر دو واكنش زير به -214 O2 نـد چ FeOناخالص، يكسان باشد، درصد خلـوص  3

Feبرابر  O2 O)است؟  3 , Fe g mol )   1
16 56   

FeO C Fe CO
Fe O C Fe CO

  

  
2

2 3 2

2 2

2 3 4 3
   

  1 (1/1  2 (33/1  3 (9/0  4 (75/0  

درصد باشد، بـراي توليـد  85شود. اگر بازده درصدي واكنش اول  مصرف مي II، در واكنش Iدرصد اكسيژن توليدي در واكنش  40فرض كنيد  -215

C)بايد تجزيه شود؟  NaNO3اكسيد، چند گرم  گرم كربن دي 6/17 , N , O , Na g mol )     1
12 14 16 23   

I) NaNO (s) NaNO (s) O (g)
II) C H (g) O (g) CO (g) H O(g)

 

  
3 2 2

2 6 2 2 2

2 2

2 7 4 6
   

  1 (170  2 (175  3 (340  4 (350  

 
 

 ۱ فصل :۲ شیمی      »یونی جامد در ها یون چینش« ابتدای تا ۳ فصل و »ها الکرتون شدۀ هدایت سفر و شیمیایی های واکنش« ابتدای از ۲ فصل :۳ شیمی

´ 30
پيشنهادي زمان

(1) à¾dÿÅ

(2) à¾dÿÅ
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اسـت. اگـر  4/5كار رفتـه برابـر بـا  م بهفرض كنيد در واكنش ترميت (معادلۀ زير)، جرم آلومينيم خالص به ناخالصي موجود در نمونۀ آلوميني -216  1414
Al O2 Feداشته باشند، درصد خلوص  70%و  50%ترتيب خلوص  حاصل به Feو  3 O2 تقريـب كـدام اسـت؟  كار رفتـه در واكـنش بـه به 3

Feهاي  (ناخالصي O2 Alو  Feدر واكنش، به  Alو  3 O2 O و شوند منتقل مي 3 , Al , Fe g mol    1
16 27 56 (  

Al(s)(معادله موازنه شود.) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 3   

  1 (47  2 (53  3 (64  4 (36  

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -217

  زي موجود در كف اقيانوس نسبت به ذخاير زميني، كمتر است.هاي فل الف) غلظت گونه  

  معناي تمايل اتم آن به از دست دادن الكترون است. پذيري هر عنصر به ب) واكنش  

  دليل رسانايي الكتريكي باالي آن است. هاي بسيار نازك طال به سيم  پ) ساخت رشته  

  يل استخراج آن در راستاي توسعۀ پايدار نيست.ت) مقدار طال در معادن آن، بسيار كم است؛ به همين دل  

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

  است؟ نادرستكدام نام براي يك آلكان  -218

  متيل پنتان دي -4، 3 -اتيل -3) 2  متيل هگزان دي -2،3 -اتيل -3) 1  

  متيل هگزان تري -5، 2، 2 -اتيل -4) 4  متيل هگزان دي -2، 2 -اتيل -4) 3  

O)است؟  نادرست، كدام عبارت رو روبهل شك  با توجه به -219 g mol )  1
16   

  شود. به تركيبي سيرشده تبديل مي H2مول  3) هر مول از آن با 1  

  هاي كربن به اتم هيدروژن متصل هستند. ) در ساختار آن، همۀ اتم2  

Cصورت  ) فرمول مولكولي آن به3   H13   است. 20

H) اگر از سـوختن آن 4   O2  وCO  حاصـل شـود، مقـدارO2 

  گرم است. 176مول از آن،  ازاي مصرف نيم مصرفي به

هاي آب توليدشده،  سوزانيم. اگر شمار مول طور كامل مي ا يكديگر را بهكربن ب هاي مولي برابر از يك آلكان، آلكن و آلكين هم مخلوطي با نسبت -220
  برابر مول اوليۀ آلكين باشد، در ساختار آلكان موجود در اين مخلوط، چند پيوند اشتراكي وجود دارد؟ 30

  1 (16  2 (25  3 (31  4 (34  

طـور  كنيم تا بـه گاز هيدروژن مخلوط مي mL900اتان را با  mL300اتين و  mL200 اتن، mL100در دما و فشار معين، مخلوطي شامل  -221
  كامل با يكديگر واكنش دهند. درصد مولي اتان در مخلوط گازي حاصل كدام است؟

  1 (100  2 (80  3 (60  4 (40  

  است؟ رستنادكدام مقايسه  -222

  گازوئيل روي: نفت كوره  ) گران1  

  سنگ زغال ) گرماي سوختن برحسب كيلوژول بر گرم: بنزين 2  

  نفت سفيد ) فرّار بودن: گازوئيل 3  

  بنزين سنگ  ازاي هر كيلوژول انرژي توليدشده در واكنش سوختن: زغال اكسيد به ) مقدار كربن دي4  

     عبارت درست است؟ ، كدام رو روبهبا توجه به جدول  -223

گـاز  SHEو هيـدروژن بـه هـم متصـل شـوند، در  Mهاي استاندارد  سلول   ) اگر نيم1  
  شود. هيدروژن توليد مي

M) قدرت اكسندگي يون هيدروژن بيشتر از قدرت اكسندگي يون 2   2
  است. 

X) در سلول گالواني 3   Yش ، واكنX(s) Y (aq) X (aq) Y(s)   2
2 2 

  دهد. رخ مي

  ين كاهنده است.  تر قوي Yها،  واكنش   هاي موجود در اين نيم ) در بين كاهنده4  

  

پتانسيل 
كاهشي 
 )Vاستاندارد (

  واكنش نيم

/0 32   M (aq) e M(s)  2
2 

0  H (aq) e H (g)   22 2 

/0 1   X (aq) e X(s)   

/0 48   Y (aq) e Y(s)  2
2 
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1515  224- emf  سلولي كه واكنشMg(s) Au (aq) Mg (aq) Au(s)   3 2
3 2 3 سـلولي كـه  emfولـت و  87/3دهـد،  در آن رخ مـي 2

Al(s)واكنش  Au (aq) Au(s) Al (aq)   3 3
سـلولي كـه واكـنش  emfولت است. بر اين اسـاس،  16/3شود،  ميدر آن انجام  

Mg(s) Al (aq) Mg (aq) Al(s)   3 2
3 2 3   شود، ............... ولت است. در آن انجام مي 2

  1 (17/0  2 (71/0  3 (24/1  4 (42/1  

Crواكنش  -225 (aq) Sn (aq) Cr (aq) Sn(s)    2 2 3
2 ير غلظـت شود. كدام نمودار مربوط به تغي در يك سلول گالواني انجام مي 2

  ها قبل از شروع واكنش يكسان است.) هاي اين سلول است؟ (فرض كنيد غلظت يون سلول   هاي نيم هاي موجود در الكتروليت يون

  1 (  2 (  3 (  4 (  

در  Agباشد، پس از مبادلـۀ چنـد الكتـرون، غلظـت  mL400كار رفته،  هاي به نقره، حجم محلول -ر در سلول گالواني استاندارد مساگ -226
Ag)رسد و تا اين لحظه، جرم تيغۀ آندي، چند گرم تغيير كرده است؟  موالر مي 9/0سلول كاتد به  نيم , Cu g mol )   1

108 64   

  1 (/  23
2 167 10، 56/2  2 (/  22

2 408 10، 28/1  3 (/  23
2 167 10، 28/1  4( /  22

2 408 10، 56/2  

لول سـوختي كنـيم، ............... گـرم آب در ............... ليتر گاز هيدروژن را با مقدار كافي اكسيژن وارد محفظۀ س 56اگر در شرايط استاندارد،  -227
H)شود.  توليد مي , O g mol )   1

1 16   

  قطب مثبت ،45) 4  كاتد ،36) 3  آند ،36) 2  قطب منفي ،45) 1  

واحـد تغييـر  ترتيب از راست به چپ، چنـد ، بهر اتم اكسيژنو عدد اكسايش هدر واكنش سوختن كامل گاز اتان، عدد اكسايش هر اتم كربن  -228
  كند؟ مي

  1 (7، 4  2 (7، 2  3 (6، 2  4 (6، 4  

هـاي  شود. مجموع عددهاي اكسايش اتم گرم آب توليد مي 108گرم از يك اسيد چرب با زنجير هيدروكربني سيرشده،  8/96از سوختن كامل  -229
H)كربن در مولكول اين اسيد چرب كدام است؟  , C , O g mol )    1

1 12 16   

  1 (15-  2 (18-  3 (26-  4 (30-  

  ها درست هستند؟ كدام عبارت -230

  ي از آهن دارد. تر مثبت Eشود كه  الف) در حلبي، ورقۀ آهني با فلزي پوشانده مي  

  شود. هن محافظت مييافته و آ  ب) اگر ورقۀ آهن سفيد در شرايط خوردگي قرار گيرد، فلز منيزيم اكسايش  

  شود.  از آهن، از اكسايش يافتن آهن جلوگيري مي  تر پ) در آهن گالوانيزه، با استفاده از يك فلز كاهنده  

  يابد.  ت) اگر خراشي عميق در سطح ورقۀ حلبي ايجاد شود، قلع محافظت شده و آهن كاهش مي  

  ) ب و ت4  ) ب و پ3  ) الف و پ2  ) الف و ت1  

  ...............  ،هاي الكتروليتي ي گالواني ............... سلولها در سلول -231

  آند قطب منفي و كاتد قطب مثبت است. -) همانند1  

  يابند. ها در آند، اكسايش مي ها در كاتد، كاهش و آنيون كاتيون -) برخالف2  

  دهد. خودي روي مي يك واكنش خودبه -) همانند3  

  شوند. جا مي سمت قطب مثبت جابه بيروني از قطب منفي بهها در مدار  الكترون -) برخالف4  

برقكافت بـه تقريـب  فرايندگرم فراورده در قطب مثبت سلول توليد شود، بازده درصدي  91/3مذاب،  سديم كلريدگرم  7/11اگر در برقكافت  -232
Na)كدام است؟  , Cl / g mol )   1

23 35 5   

  1 (45  2 (55  3 (75  4 (85  

  هال درست است؟  فرايندم عبارت در ارتباط با كدا -233

  يابد. شود كه الكترود كاتد آن در واكنش شركت كرده و كاهش مي ) در يك سلول الكتروليتي انجام مي1  

  شود.  عنوان فراوردٔه جانبي توليد مي  شود و گاز اكسيژن به منظور استخراج آلومينيم استفاده مي  ) به2  

  شوند. هاي گاز مشاهده مي ، در اطراف الكترود مثبت سلول، حبابايندفر ) هنگام انجام اين 3  

 شود.  مول گاز نيز توليد مي 2مول فلز،  1ازاي توليد  به فرايند) طي اين 4  

  

·I¶p

S
Ê

±ü

Sn 2

Cr 3

·I¶p

S
Ê

±ü

Sn 2

Cr 3

·I¶p

S
Ê

±ü

Sn 2

Cr 2

·I¶p

S
Ê

±ü Sn 2

Cr 2
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SiOمعادلۀ شيميايي  -234  1616 (s) H (aq) Si (s) H O(l)  2 ............ واكنش ............... است كه وقتي موازنه باشـد، ...   مربوط به يك نيم 2

  شود.  الكترون در آن ديده مي

  2 -) كاهش4  2 -) اكسايش3  4 -) كاهش2  4 -) اكسايش1  

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -235

  طور عمده مخلوطي از اكسيدها است.  الف) خاك رس به  

  هاي سنگي شده است. استحكام و ماندگاري سازه مولكولي قوي، سبب هاي بين دليل جاذبه  به SiO2ب) مادٔه   

  متفاوت هستند.  اي اكسيدهايي با ساختار ذره ،MgOو  CO2 ،SiO2هاي  پ) تركيب  

  است، نسبت داد. 2به  3ي آن ها به آنيون ها توان به اكسيدي فلزي كه نسبت شمار كاتيون فام بودن خاك رس را مي ت) سرخ  

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

  است؟ نادرستكدام عبارت  -236

  الكترون وجود دارد. 2ها،  شدٔه اتم آن اي قرار دارند و در آخرين زيراليۀ اشغال جدول دوره 14) كربن و سيليسيم هر دو در گروه 1  

  سيم، در هيچ تركيبي شناخته نشده است.از عناصر كربن و سيلي اتمي  ) تاكنون يون تك2  

  اتم سيليسيم متصل شده است.  2اتم اكسيژن و هر اتم اكسيژن به  4، هر اتم سيليسيم به SiO2) در ساختار 3  

  ) عنصرهاي اصلي سازندٔه جامدهاي كوواالنسي در طبيعت، كربن و سيليس هستند.4  

  هاي زير درست است؟  گرافيت، چه تعداد از عبارتدر ارتباط با الماس و  -237

  هاي كربن تشكيل داده است. پيوند كوواالنسي با ديگر اتم 4الف) در ساختار هر دو ماده، هر اتم كربن   

  بعدي است.  ب) الماس برخالف گرافيت، جامدي كوواالنسي با ساختار سه  

  امل نرم بودن اين ماده است. كربن در گرافيت، ع -هاي كربن بودن پيوند  تر پ) ضعيف  

  اند.  ضلعي ايجاد كرده هاي كربن در آن ساختارهاي منظم شش گويند كه اتم از الماس را گرافن مي  اي اليه ت) تك  

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

  كدام گزينه درست است؟ -238

  تاور دوقطبي صفر داشته و ناقطبي هستند.ها گش ، اين مولكولاتميهاي دو  ها در مولكول دليل توزيع متقارن الكترون  ) به1  

  ها در مولكول، وضعيت مشابهي دارند.  از نظر توزيع الكترون ،NH3و  CCl4 ،CO2هاي  ) مولكول2  

  اتم مركزي مولكول بيشتر است. ها روي آب و هيدروژن سولفيد، تراكم الكترون هاي ) در مولكول3  

  ) هر دو مولكول هيدروژن سيانيد و اتين، ساختار خطي داشته و ناقطبي هستند. 4  

كه نقشـۀ پتانسـيل الكتروسـتاتيكي دو مولكـول را نشـان  رو وبهر هاي  شكل  با توجه به -239
  است؟ نادرستدهد، كدام گزينه  مي

  ر نظر گرفت.توان صفر د را مي Bقطبي مولكول ) گشتاور دو 1  

)) اتم مركزي در هر دو مولكول، بار جزئي مثبت 2   ) .دارد  

  توان كربونيل سولفيد در نظر گرفت. را مي A) مولكول 3  

  است. B) رفتار مولكول كلروفرم در ميدان الكتريكي، مشابه با مولكول 4  

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -240

  ضلعي قرار دارند. هاي شش هاي هيدروژن در رأس حلقه در ساختار يخ، اتم الف)  

  آورد، يك شارٔه يوني است. مياي كه توربين را به حركت در  شارهب) در فناوري توليد انرژي الكتريكي از پرتوهاي خورشيدي،   

توانـد در گسـترٔه دمـايي حـدود  ، مـيسديم كلريدد و مانند هاي خود را دار  پ) هيدروژن فلوئوريد توانايي برقراري پيوند هيدروژني با مولكول  
C500 حالت مايع باقي بماند. به  

Cيك جامد كوواالنسي است و برخالف  SiC(s)ت)    H (l)6 14 ،Cl (g)2  وKBr(s)هايي مانند فرمول مولكـولي  توان براي آن از واژه مي، ن
  استفاده كرد.

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1  

  

ÂMA

fowÂMA
fow

fowfow

( )A ( )B
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



سال تحصیلى
99-00

دفرتچۀ پاسخ های ترشیحی
آزمــون آزمـایشــی شمـارۀ ۶
ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۰

گروه آزمایشی علوم تجربی
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
ـاگرام  صفحۀ به خود، تبلت یا و اینست

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه

 gozine2.ir 

      
    

  
  
  

  

  
  ۹۹ -  ۰۰ تحصیلی سال
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۴

  

  

 برگــزار ۹۹ اســفند ۱ جمعــه روز در دو، گزینــه ۷ مرحلــۀ آزمایشــی آزمــون

  گردد. می

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده تجهــ ی،گرامــ داوطلــب 

ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم  یــن،آنال یهــا آزم

 ی،آموزشـ کمـک یهـا جـزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

ــ ــون یوآرش ــا آزم ــهگز یه ــا ،... و دو ین ــتفاده ب ــامر  اس ــ ۀاز ش  یداوطلب

 یتسا وب وارد عبور) رمز عنوان (به خود یکد مل و )یکاربر  نام عنوان (به

  .یدشو gozine2.irwww.آدرس  به دو ینهگز

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــه ۶ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص

ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب

گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

 مناینـدگی طریـق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۰رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

موسوی نرگس  شجاعی علیرضا  الدین محی افشین  غالمی ابوالفضل

|....................................................... زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

  پویا رضاداد   کاظم غالمی مصطفی خاکبازان 

  طاهری محمدمهدی پدرام علیمرادی 
 

|.................................................. دین و زندیگ
 اکبر آخوندی علیمسئول درس: 

 زهرا محمدی آخوندی  اکرب علی علیرضا دلشاد 

|.............................................. زابن انگلییس
 حسان حیدریامسئول درس: 

 طلب ندا باران  علیزاده جواد قریشی  سید میالد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ

 
روه

ر گ
دی
م

  :
ری

شاک
ید 

 س
مد

مح
میر

د ا
  ریاضیاتسی

  درس: مسئول
سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده حسین شفیع مهرداد کیوان 
 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید   یبیخط رشیف علیرضا

 سعید اکربزاده زاده  علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی ی مهران موحد|.......... گروه انساین

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل
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  :
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|.............................................................. فیزیک
 فرد حمید فداییمسئول درس: 

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

|............................................................ شیمی
 یاسر عبدالهیمسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم ماشاءالله سلیامنی 

|............................................. شنایس زیست
 زاده علی قلیمسئول درس: 

 حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  ینزم

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

|....................................... ادبیات اختصایص
 چی محمدرضا لمسهمسئول درس: 

 ابوالفضل قاضی

|........................................... عریب اختصایص
 زاده محمدصادق رمضانیمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

|............................................................... اتریـخ
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 محمدصالح فتاحی

|.............................................. شنایسجامعه
 عاطفه محمدیل درس: مسئو

 محمدزمان کبیر

|............................................. منطق و فلسفه
 حمید سودیان طهرانیمسئول درس: 

 حمید سودیان طهرانی  عظیم قاهری مغانی

|................................................. شنایسروان
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 نرگس نظرپور هدی سیمین زا
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  )جربیت علوم آزمایشی گروه( ۶ شامرۀ آزمون عمومـی های درس رشیحیت پاسخ
  

  
  2فارسي  161و  160هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -1

  سيماب: جيوه  
  جنون: ديوانگي  
  هاي نيك يا بد است. معناي خوي خصال: به  

  2فارسي  160و  159هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -2
  اند: هايي كه نادرست معني شده واژه  
  : حالوت: شيريني1گزينۀ   
  : حميّت: مردانگي، غيرت، جوانمردي2گزينۀ   
  رايي: بدانديشي، گمراهي : تيره4گزينۀ   

  3فارسي  172تا  169هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -3
هاي  كدام از واژه معني هيچ ،»خودراي بودن و آبرومند« 4و در گزينۀ » به استقبال رفتن« 3در گزينۀ  ،»موبد زرتشتي، ضربه خوردن« 1 در گزينۀ  

  مندرج در صورت سؤال نيست.
  : دور دانستن: استبعاد/ افتخار: مباهات/ بدرقه كردن: مشايعت/ آبرو: حيثيّت2گزينۀ   

  3فارسي  9و  8هاي  درس*  دشوار: * السؤ  مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -4
  موارد نادرست:  
  اسرار ) اصرار 2  نواهي ) نواحي 1  

  3فارسي  11و  10هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -5
  ام. لقي تو راضيقصدم از نامه نوشتن، دريافت جواب نامه نيست؛ بلكه به تندي و بدخ ،است درست» غرض«نادرست و » قرض« 3در گزينۀ   

  2فارسي  49و  39، 30، 29هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -6
  نادرست نوشته شده است. 1معناي راندن در گزينۀ  طرد به  

  محدودٔه آزمون*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -7
منظوم هستند كـه از ايـن ميـان فقـط » فرهاد و شيرين«و » تحفةاالحرار«، »دري به خانۀ خورشيد« ،شده در صورت سؤال در ميان آثار مطرح  

سرودٔه وحشي بافقي اسـت. پديدآورنـدٔه » فرهاد و شيرين«اثر جامي و » تحفةاالحرار«درست آمده است. » دري به خانۀ خورشيد«پديدآورندٔه 
  ولي همگي منثور هستند. ،ساير آثار درست آمده است

  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال اتمشخص ▲  4 گزينۀ: پاسخ -8
  بال و پر داشتن تير و آغوش وصال، تشخيص و استعاره است. استعاره   
  تضاد: وصال و هجران  
  جناس: بيم و بيش/ پر و در  
  تشبيه: كمان به بال و پر تشبيه شده است.  

  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -9
  ها عبارتند از: هآراي  
  زدن سيل تشخيص و استعاره است. الف) نعره  
  ب) مصراع دوم نمونه و مصداقي براي مصراع اول است بنابراين بيت اسلوب معادله دارد.  
  ج) عزيز در معناي بزرگ مصر با زليخا تناسب دارد بنابراين آرايۀ ايهام تناسب داريم.  
  مل و رفتار آمده است.معناي ع د) دست در مصراع اول مجازاً به  

  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -10
  ها: بررسي تشبيه در گزينه  
  تو [مثل] ماه هستي. -2  تو مثل آفتابي -1: 1گزينۀ   
  درِ خمّار [مثل] كعبه است -3خُم [مثل] زمزم است  -2خال [مثل] حجراالسود است  -1: 2گزينۀ   
  سپهر مثل آسيا است -3سپهر مانند آب است  -2دشمنت همچون آسيا است  -1: 3گزينۀ   
  زلف چون چوگان است -4گوي دل (اضافۀ تشبيهي)  -3گوي مراد (اضافۀ تشبيهي) -2چوگان سعادت (اضافۀ تشبيهي)  -1: 4گزينۀ   
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  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -11
گويد: تو به هنگام كينه و دشـمني  تضاد وجود دارد، اما بيت فاقد تناقض است؛ شاعر مي» برانگيزي و نشاني«و » كين و مهر«ين در اين گزينه ب  

  نشاني. زني و به هنگام مهر و صلح، شاهان را بر تخت مي شاهان را از تخت كنار مي
  ها: بررسي ساير گزينه  
  الم خشكآميزي: س معشوق/ حس : استعاره: جان 1گزينۀ   
  ام ام را به اشك شسته ام كه چهره گريسته  قدر گريستن/ اغراق: آن رو به آب شستن  -نظر كردن صرف : كنايه: دست شستن 2گزينۀ   
  ها استقالل دستوري دارند. آميزي: شيريني افسانه/ اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و مصداقي براي مصراع نخست است و مصراع : حس4گزينۀ   

  2فارسي  31 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -12
  ها: بررسي گزينه  
  نهاد نوعي پرنده) در دست شهان جا دارد  ( باز: 1گزينۀ   
  نهاد ، نظّارٔه آن روي انور كند آفتاب: 2گزينۀ   
  نهاد نشان پختگي است  افتادگي: اي كليم، 3گزينۀ   
  قيد ر ظلمت هجران بماند د جاوداننهاد)  : او (4گزينۀ   

  2فارسي  14 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -13
  آمده است و به متمم نياز دارد.» سازش كردن«معناي  بههمانند بيت صورت سؤال،  3در بيت گزينۀ » ساختن«فعل   

  2فارسي  43 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -14
  شاخص ءالدين عال خواجه -1  
  شاخص ابوسعيد  سلطان -2  
  صفت مبهم سال  چند -3  
  شاخص ابوسعيد  سلطان -4  
  صفت شمارشي سال  دو -5  

  2فارسي  14 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -15
  است.» ساز پايه هم«در مصراع دوم » و«ساز و  در مصراع اول حرف ربط وابسته» كه« :1گزينۀ   
ساز  حرف اضافه است و پيوند وابسته» چو« 4در مصراع اول حرف عطف است. در گزينۀ » و«ساز وجود ندارد و  پايه پيوند هم 3و  2هاي  در گزينه  

  شود. ديده نمي
  دستور جامع*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -16

 در پر تـو وجـود نامهاي مرغ آشنا مگر  -2در ميان تو وجود دارد؟  نافهوستاني مگر اي باد ب -1نقش نهادي دارند: » نافه، نامه و گيتي«هاي  واژه  
  منور است. گيتي -3دارد؟ 

  ها:  بررسي نادرستي ساير گزينه  
  : در ابيات يك تركيب وصفي و شش تركيب اضافي وجود دارد.1گزينۀ   
  1تركيب وصفي: مرغ آشنا:   
  6كاروان صبح:  -نسيم دوست -بوي بهشت -توپرِ  -ميان تو -تركيب اضافي: باد بوستان  
  تو است؟ (است: وجود دارد.) : جملۀ پاياني بيت اول غيراسنادي است: اي مرغ آشنا مگر نامه در پر3ِگزينۀ   
  : در ابيات هر دو نوع حذف لفظي و معنوي وجود دارد.4گزينۀ   
  قرينۀ لفظي) (است: حذف فعل بهمگر نافه در ميان تو  -قرينۀ معنوي) اي باد بوستان (حذف فعل به  
  قرينۀ لفظي)  گذرد: حذف فعل به گذرد يا نسيم دوست (مي باد بهشت مي  

  2فارسي  10 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -17
  دست خداست.» عزت و ذلت«همانند بيت صورت سؤال، سخن از اين است كه  3در گزينۀ   

  2فارسي  15 صفحۀ*  متوسط: * السؤ  مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -18
  سفارش به تالش براي كسب رزق و روزي است.  4مفهوم مشترك ابيات صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  پردازد. علت حرص، به تالش مي : رزق و روزي آماده است و انسان به1گزينۀ   
  تواند بخورد. : كسي بيش از رزق خود نمي2گزينۀ   
قرار است، چه ضرورت دارد كه براي كسب رزق و روزي به اين در و آن  خاطر گرسنگان بي براي كسب روزي نيازي به تالش نيست: نان به :3گزينۀ   

  در بزني؟
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  2فارسي  20تا  17هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -19
هـاي پادشـاه داشـت، از  ليل قانع بودن و شكي كه در حالل و حرام بودن سكهد  رغم نيازمندي و فقر، اما به در داستان قاضي بست، قاضي علي  

اما حاضر نيست هديـۀ ابـر  ،ميرد گويد: خوش به حال صدفي كه از تشنگي مي نيز شاعر مي 2مسعود سر باز زد. در گزينۀ  قبول هداياي سلطان
  بهاري را قبول كند.

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  د و باده نوش: توصيف قاضي فاس1گزينۀ   
  شود. : قناعت باعث تكبر مي3گزينۀ   
  : برتر دانستن خود از نظر تواضع4گزينۀ   

  2فارسي  33 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -20
و شاعر حتـي  توصيف آزادگي است 2توصيه به كرم و بخشش دارد، گزينۀ  1در بيت صورت سؤال دو مفهوم وجود دارد: بخشش و آزادگي. گزينۀ   

  نيز توصيه به كرم و بخشش است. 4حاضر نيست زير بار منّت دستار خود رود و گزينۀ 
  هاي آزاده را بندٔه خود كنيم. گويد: نبايد با بخشش، انسان شاعر مي 3اما در گزينۀ   

  3فارسي  86 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -21
مفهـوم  2است و اينكه بعد از هر اوج و قدرتي، ضعف و ذلتي فرا خواهد رسـيد؛ امـا در گزينـۀ » ناپايداري دنيا«سخن از  4و  3، 1هاي  در گزينه  

افكند، گياهان منعطف و ضـعيف آسـيب  زند: از بادي كه كاله را از سر مي ها به قدرتمندان بيشتر صدمه مي بالها و گرفتاري«اصلي اين است كه 
  »بيند. مي بينند، ولي درخت سرو آسيب نمي

  3فارسي  92 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -22
هـا  شود، اما مفهـوم سـاير گزينـه اين است كه نَفس كشيدن ما، آرام آرام عمر را به پايان برده و باعث نجات ما از زندان دنيا مي 4مفهوم گزينۀ   

  .همانند عبارت صورت سؤال توصيه به تسلط داشتن بر نفس است
  3فارسي  71 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -23

ها اين است كه همۀ موجودات خداوند  توصيف غلبۀ بهار بر زمستان و فرارسيدن فصل بهار است، اما مفهوم مشترك ساير گزينه 2مفهوم گزينۀ   
  گويند. كنند و او را تسبيح مي را عبادت مي

  3فارسي  62 صفحۀ*  متوسط: * ؤالس مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -24
  شود.  اين است كه قدرت و ثروت زياد باعث سرنگوني صاحبان آن مي 3مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  هاي نادان : نكوهش دوستي با انسان1گزينۀ   
  : نكوهش خندٔه بيجا2گزينۀ   
  نياز است. بي : انسان وارسته از هر دو عالَم4گزينۀ   
  3فارسي  86 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -25

  مفهوم با بيت زير از كتاب درسي: هم» اثر و نام نيك ماندگار است و از بين نخواهد رفت«سخن از اين است كه  4و  3، 1هاي  در گزينه  
ـــــاك ـــــاد و خ ـــــيد و از آب و از ب  ز خورش

 

ــــاك  ــــار پ ــــام و گفت ــــه ن ــــردد تب  نگ
 

  شود: براي زاد و توشۀ آخرت از دنيا دل بردار، زيرا فقط همين زاد و توشه در سفر قيامت همراه تو خواهد ماند. اين مفهوم ديده نمي 2اما در گزينۀ   

 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۷* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶

 الّـذی علّـم: هـامن کـه)/ «۲ و ۱هـای  خـرب اسـت. (رد گزینـه اسم تفضـیل و در محـّل » األکرم«؛ »ترین است گار تو گرامیربّک األکرم: پرود «  

  )۴و  ۲های  ه(رد گزین» آموخت

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۹* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷

 »أحد: کسی« /)۳ۀ (رد گزین »آوریم جا می بجیل: احرتامش را کامل بهوّفیه التّ نُ « /)۴ و ۱های  (رد گزینه »پردازیم کنیم، می : اقدام می نقوم ِبـ«  

  )۳ و ۱های  (رد گزینه »تر أجَدر: شایسته«/ )۴ۀ (رد گزین

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۵و  ۳۴های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

 /)۳ و ۱ هـای إلیه اسـت. (رد گزینـه ؛ مضاف و مضاف»های دیگران کتب اآلخرین: کتاب« /)ها  گزینه یرسا (رد »کند نیاز منی غنینی: مرا بیالتُ «  

ْد: نباید محدود کنم ال«   )۳ و ۱های  است. (رد گزینه متکلّم؛ نهی »اُحدِّ

  ۲عربی، زبان قرآن  ۳و  ۲های  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹

   /هـا) (رد سـایر گزینـه »الّتواصـل بیـنهم: ارتبـاط بـین آنـان«)/ ۲(رد گزینۀ » الّناس: مردم« /)۴و  ۳های  ه(رد گزین »نندجویی ک یعیبوا: عیب«  

  )۲ۀ (رد گزین »فقطجز، : مگر، إّال «
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۹و  ۱۸های  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰

   /)۳ و ۱ هـای (رد گزینـه »کـردی گـری مـی کـردی، اخـالل کـاری مـی کنت تشاغبین: شـلوغ« /)۱ۀ زین؛ فعل ماضی (رد گ»رسبت: مردود شدی«  

  )۳ و ۲ های ه؛ حال (رد گزین»گیرانه ُمتعنِّتة: مچ« /)۲و  ۱های  ه(رد گزین »معلّمدستورات : أوامر املعلّمة« /)۲ۀ (رد گزین »کّل الّسنة: متام سال«

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۱* صفحۀ  ساده*  مشخصات سؤال: ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۱

هـای  منـازل األمـوات: خانـه« /)۳ۀ (رد گزینـ »نُقل: منتقل شـود« /)۳و  ۲های  ه(رد گزین »ماند یبقی: می« /)۱ۀ (رد گزین »املحسن: نیکوکار«  

  ) ۱ۀ (رد گزین »مردگان

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۵و  ۳۴های  و صفحه ۲رآن عربی، زبان ق ۳و  ۲های  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  » !توانی به آن عمل کنی منی وگویی  آنچه می بد سخنی است: «درست ۀترجم  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۵و  ۳۴های  و صفحه ۲عربی، زبان قرآن  ۴و  ۳های  ه* صفح دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  »!نیستبرای بینندگان  ها در آنای  بینیم که هیچ فایده را در تلویزیون میهایی  ما فیلم گاهی«صحیح:  ۀترجم  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۱* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ها) سایر گزینه؛ جمع است (رد »خطاهایش: أخطاؤه« /)۲ و ۱ های ؛ رشطیه است و باید در رشوع جمله بیاید (رد گزینه»هرکس: َمن«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۶تا  ۳۴های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

آید ایـن  می آنچه از این عبارت بر» !هزاران کتاب خوانده است -که از اندیشمندان بزرگ مرصی است -ادشود که عقّ  گفته می«عبارت:  ۀترجم  

  است که کتاب در رشد فکر و اندیشه بسیار مؤثر است.

  ها: گزینه ۀجمتر   

  !ترین نویسندگان مرصی است اد از مهم) عقّ ۱  

  !رساند اش سود منی ) چه بسا کتابی که به خواننده۲  

  !ها غذای فکرند ) کتاب۳  

   !ها در گذر هزاران سال هستند تهای امّ  ها تجربه ) کتاب۴  

 ترجمۀ منت:  

 آن را شـکلی اسـت کـه هایی در کالم دارد و ساختارش در عباراتش به وهدارد و زبان عربی مثل همتایان خود، شی یهای هر زبانی ویژگی«

ها تغییر نکرده و  ها و قرن ها و ساختار آن با وجود گذشت سال یابیم، اما امر عجیب در این زبان این است که اسلوب های دیگر منی در زبان

د و نـمیر  هـا تغییـر کـرده و مـی ندارد که واژگانش ثابت است، بلکـه آن اما این کالم داللت بر این !ت آن نزول قرآن به این زبان استتنها علّ 

بینیم و این از نکات منفی و مثبـت آن  ها منی ها و چگونگی ساخت آن اساسی در ساختار جمله یگردند، اما تغییر  شوند و زنده می د میمتولّ 

  !»عمق بخشند  اوردهای زبانیهای ادبی کهن به دست توانند با خواندن کتاب فراگیران این زبان می !است

  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  واژگان جدید جای واژگان قدیم را بگیرند!شود که  سبب می زبان وقتی که ساختارش تغییر کند، پس آن  

  ها: سایر گزینه ۀترجم  

  ت)(برعکس آن صحیح اس کند! میرا واجب  قدیمی) مرگ واژگان جدید و احیاء واژگان ۱  

  شود! هایی که بر اساس آن تألیف شده است، درک می ) پس از زمانی منت۲  

  نادرست است) »هرگز«(قید  !های قدیمی اهمیت ندهند کند که هرگز به فهم اسلوب ) خوانندگانش را ملزم به این می۳  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -٣٧

  !»های زبانی که از دانشمندان گذشته به ما رسیده است وسعت بخشیدن به پژوهش«چیست؟  کهن منظور از عمق بخشیدن به دستاوردهای زبانی  

  ها: سایر گزینه ۀترجم  

  در عرص جدید!شناسان  های زبان تکمیل تالشخودداری از ) ۱  

  ها و هر آنچه که به گذشته مربوط است! استفاده نکردن از متون و کتاب) ۳  

  یم به ما رسیده است!توّجه به آنچه از قد عدم) ۴  

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  !های جهان است زبان بیشرتامری جاری در  ،موضوع تغییر قواعد زبان و چگونگی ساختار اسالیب آن  

  ها: سایر گزینه ۀترجم  

 !کنـیم اسـت، سـختی خاصـی را احسـاس منـیها قبـل نوشـته شـده  ) اگر تصمیم بگیریم که بخوانیم و درک کنیم آنچه که در انگلیسی قرن۱  

  ها در حال تغییرند) متون گذشته با حال تفاوت چشمگیری دارند و زبان امً (مسلّ 

(درک آن بسـیار دشـوار  !مشـکلی درک کنـد هیچ تواند آنچه را که هزار سال قبل در عربی نوشته شده، بدون احساس معارص می ۀ) خوانند۲  

  اند) داشته است، زیرا واژگان تغییر بسیاری

(در عربی ایـن  !ی خارج نشده استها از این قانون کلّ  زبان ۀها نیز در هم شوند، ساختار جمله میرند و زنده می طور که واژگان می  ) هامن۴  

  اشتباه است) »جمیع«گونه نیست و قید 
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  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹

کنـد، مخصوصـاً  مـیسـادگی درک  را بـه آن احساس سختی در فهمـش نـدارد و آن ۀاینکه خوانند« زبان عربی بر همتایان خود برتری دارد در  

  »های ادبی! هنگام خواندن کتاب

  ها: سایر گزینه ۀترجم  

  !های دیگر در اسلوب و ساختار با زبانآن همراهی  ) عدم۱  

  !کنندگان به آن شده است برای صحبت ات اساسی) اینکه مصون از تغییر ۲  

  !هایش با مرور زمان به تدریج ها و برگ هایش و تغییر شاخه اقی ماندن ریشه) ب۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها: بررسی سایر گزینه  

  للغائبة / للمخاطبة »تتغّیر«مضارعه   »تتغّیرین«) مضارعه ۲  

  »تغّیر«مصدره  » تغییر«) مصدره ۳  

  الزم  حرفین/ متعدٍّ  بزیادة ) بزیادة حرف واحد ۴  

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها: بررسی سایر گزینه  

  نادرست است.  »املکتسبات«/ مفعوله »فتعالإ«بزیادة حرفین من باب   »إفعال«من باب  ) بزیادة حرف واحد۱  

  البارز» واو«فاعله ضمیر  » تعمیق«/ فاعله الزم  ) متعدٍّ ۳  

  البارز »واو«فاعله ضمیر  حذوف ) فاعله م۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  ها: بررسی سایر گزینه  

  سم املفعولإ  سم الفاعل إ ) ۱  

  إلیه  مضاف جمع سامل للمؤنّث/ صفة  ) جمع تکسیر ۳  

  إلیه  مضاف ) صفة ۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۶و  ۳۵های  و صفحه ۲عربی، زبان قرآن  ۲۴و  ۱۱های  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ها: بررسی سایر گزینه  

  کند. است؛ حرکت انتهای اسامی اشاره همواره ثابت است و تغییر منی درست» ُهناکَ ) «۱  

َرة      َرة؛ این کلمه اسم مفعول است لذا عین ُمکَرِّ   الفعل آن باید فتحه بگیرد. ُمکَرَّ

  ست است؛ با توّجه به معنای جمله، این فعل مجهول است.در » بُِعَث ) «۲  

َم      َم؛ بر وزِن  یََتمِّ ُل «یَُتمِّ   باشد. می »تفعیل«مضارع باب » یَُفعِّ

  اسم مکان است.» َمفِعل«بر وزن » َمجلِس) «۴  

  تواند حرف مشّبهه باشد. إْن؛ چون بعد از آن فعل آمده است، منی درضمن إنَّ     

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۰و  ۸، ۲های  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۲ پاسخ: گزینۀ -۴۴

: گمراه شد«ارتباطی با » هدیه کرد: أهَدی«     ندارد.» ضلَّ

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱های  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  گویند.  رود که به اولی فعل رشط و به دومی جواب رشط می کار می ل بهرشط دو فع» ما«آید. بعد از  فعل می ،رشط» ما«بالفاصله بعد از   

  شوند.  مجزوم می ،آیند دو فعلی که بعد از ادوات رشط می  

 دار رسـیده اسـت (تجمـْع »ال«آن به ایـن دلیـل اسـت کـه بـه اسـم  انتهای، مجزوم شده است و عالمت ۱در گزینۀ » ما«بعد از » تجمع«  

  )حیواناتتجمعِ ال الحیوانات 

  موصول است. » ما« ۴نفی (حرف نفی) است و در گزینۀ  »ما« ۳(پرسش) است، در گزینۀ  یاستفهام» ما« ۲در گزینۀ » ما«ه کنید که توجّ   

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱های  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  اسم موصول است.  ۲ۀ ها اسم رشط است، ولی در گزین در سایر گزینه» َمن«  

  شود.  رشوع می» َفـ«آید که در این حالت با  صورت جملۀ اسمیه می ت کنید که گاهی اوقات جواب رشط بهدقّ   

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  اسم تفضیل هستند.  ،باشند» ترین، بدبدتر«و » بهرت، بهرتین«معنای  به» رشّ «و » خیر«اگر دو کلمۀ   

  آید.  صورت مضاف می و یا به آمده» ِمن«در این حالت معموالً بعد از آن، حرف جّر   

   .است »خوبی«معنای  به» خیراً « ۱در گزینۀ   
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۰و  ۹های  * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  ها:  بررسی گزینه  

  اسم تفضیل است. » أکَرب «اسم مکان و » مکتبة) «۲  اسم تفضیل است. » لأفضَ «اسم مکان و » رَمتجَ ) «۱  

   اسم مکان است.» َمشهد«و اسم تفضیل است و » آَخر«ث مؤنّ » اُخَری« )۴  اسم مکان است و اسم تفضیل ندارد. » َمرَقد) «۳  

  ۳قرآن عربی، زبان  ۲۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  آید.  حالیه و به دنبال آن ضمیر می» واو«صورت جملۀ اسمیه همراه با حرف  گاهی قید حالت به  

  جملۀ حالیه است. » و أنتم األعلون« ۴در گزینۀ   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۴تا  ۲۲های  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۵۰

ه به جمع مخاطب بودن فعل با توجّ  ).۱توان در جواب از فعل مضارع استفاده کرد (رد گزینۀ  منی ،ه به ماضی بودن فعل صورت سؤالبا توجّ   

  باشد. پاسخ درستی به آنچه سؤال از ما خواسته، منینیز  ۴گزینۀ . تواند درست باشد نیز منی ۳ ۀصورت سؤال گزین

  رود.  کار می ، حال به»کیفَ «نکته: در جواب   

  

  3دين و زندگي  67مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
 از گرفتن بهره زين و ياله يها نشانه با ما ييآشنا  سبب يشناس ستيز  و يميش ك،يز يف مانند يعلوم قيطر  از خلقت جهان نيقوان شناخت  

 ها، تيموفق و ها شكست ها، ينير يش و ها يتلخ به نسبت ما حيصح نگرش موجب ها، انسان يزندگ بر حاكم نيقوان شناخت، اما شود يم عتيطب
 نيا  باالخره و سازد يم ممتاز گرانيد  از جهان حوادث و عيوقا  به نسبت را ما دگاهيد  و شود يم يزندگ حوادثۀ هم يكل طور به و سالمت و يمار يب

  .دارد ييبسزا  ريتأث گرانيد  با و خلقت با خود، با خدا، با ما روابط در شناخت
  2دين و زندگي  31مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -52

 مـردم و كننـد يم غيتبل را خود يكاال و كرده باز يفروشگاه خود يبرا كدام هر كه هستند كاال فروشندگان مانند امبرانيپ كنند يم تصور يبرخ  
 بيـترت بـه را يليتحصـ مختلف يها هيپا  كه اند مدرسه كي معلمان مانند امبرانيپ هك يصورت در. ندينما  انتخاب را يكي كاالها آن نيب توانند يم

 ،انـد كرده دييتأ  را گريكد ي همه و دنبال را مشخص هدف و برنامه كي همه آنان. كنند يم ليتكم را قبل سال مطالب ،كدام هر و كنند يم سيتدر 
 گذشـته امبرانيپ روانيپ ۀفيوظ، پس است آورده مانيا  زين سابق امبرانيپ تمام به واقع در اورديب مانيا  ياله امبريپ نيآخر  به يكس اگر نيبنابرا 
  .آورند رو اسالم به كه است آن

  3دين و زندگي  83و  81هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -53
   يكباره. داد تكان را او و نشست حارث بن بشر قلب بر ير يت چون »داشت يم نگه را خود صاحب حرمت و كرد يم يبندگ بود، يم بنده اگر« ۀجمل 

 امـام كـه سـخن، ٔهنـديگو  به را خود تا ديدو . رفت سخن ٔهنديگو  دنبال به برهنه يپا با. نداد را كفش دنيپوش مهلت خود به و برخاست جا از
  .ماند روفادا  شيخو  مانيپ به بود زنده تا و كرد توبه امام حضور در. رساند بود،  كاظم يموس

   است شده اشاره آن به »ديشو  يم را گناهان و كند يم پاك را ها دل توبه« ثيحد  در كه است شيرا يپ همان اي و يپاك توبه، ٔهثمر.  
  3دين و زندگي  71و  65هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -54

   همـان ايـ ياله عام امداد سنت يبرا يعلت )ربّك عطاء( ياله يعطا و فضل كه ميشو  يم متوجه )... ربّك عطاء من... نمدّ كلّا( يۀآ  به توجه با 
  .باشد يم )نمدّ(

   است نمودن آسان يمعنا به ،ينيد  اصطالح در نيمنؤ م يبرا خدا خاص امداد همان اي قيتوف.  
  3دين و زندگي  53مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -55

  :ميبر  يم يپ نكته چند به يمولو تيحكا  به توجه با  
  .داند يم يدزد به مجبور را خود و است جبر به معتقد كه است يدزد فرد زبان از زير تيب  

ــــدا ــــدٔه خ ــــدا بن ــــاغ خ ــــت از ب  گف
 

 خــورد خرمــا كــه حــق كــردش عطــا مــي 
 

 كرد عنوان كار نيا  به مجبور را خود و زد كتك را بود دزد كه يشخص او، از گرفتن اقرار و دزد به ارياخت دادن نشان يبرا بود، باغ صاحب كه يفرد  
  . افتي زير شعر در را مفهوم نيا  توان يم كه

ـــت  ـــزگف ـــوب ك ـــدا چ ـــا  خ ـــده ني  اش بن
 

ـــي  ـــد  م ـــرزن ـــت ب ـــريد  پش ـــده گ  اش بن
 

  .برساند اثبات به را ارياخت و كند ينف را جبر دارد يسع جبر، به توسل با باغ صاحب يعني  
  2دين و زندگي  14و  9هاي  خصات سؤال: * متوسط * صفحهمش ▲  4پاسخ: گزينۀ  -56

   »تيمحـدود  بـه توجه با كه است خردمند و فكور يها انسان ۀدغدغ كه است يزندگ درست راه كشف همان »ستنيز  چگونه« اي »يزندگ يچگونگ 
  .است شده اشاره »...را شهيهنرپ خردمند مرد« شعر در دغدغه نيا  به كه كنند كشف را يزندگ درست راه خواهند يم ،انسان عمر

   رسول و خدا نيفرام رشيپذ  يعبارت به اي ياله نيد  رشيپذ  همان ي،زندگ درست راه كه ديكن دقت  و هللا بواياسـتج( ۀفيشـر  يۀآ  كه است 
  .است آن انگريب )للّرسول
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  3دين و زندگي  68مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -57
   و ميهسـت خبـر يبـ افـراد درون قتيحق از غالباً ما يبشر  امتحان در كه است نيا  آن و دارد وجود تفاوت يبشر  امتحان و ياله امتحان انيم 

 يبـرا بلكـه ست،ين افراد درون از شدن آگاه يبرا ميعل خداوندِ امتحان يول م؛يبرس الزم يآگاه به ها آن كردن امتحان قيطر  از تا ميكوش يم
  .است افراد يدرون التيتما  دادن نشان و استعدادها رساندن رظهو  به و دادن رشد

   صادق امام ثيحد  به توجه با  ادتريـز  افراد مانيا  هرچه ،»بالئه يف ديز  مانهيا  يف ديز  كلّما زانيالم ةكفّ ةبمنزل منؤ الم انّما«: نكهيا  بر يمبن 
  .شود يم شتريب ياله امتحانات همان اي ابتالئات زانيم شود،

  3دين و زندگي  72و  66هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4اسخ: گزينۀ پ -58
    دارد اشاره »غضب بر رحمت سبقت« سنت به وضوح به ريكب جوشن يدعا درشده  انيب فراز.  

    در انسان اعمال ريثأ ت نتس ٔهدهند نشان )...يالقر  اهل انّ لو و( يۀآ  و باشد يم غضب بر رحمت سبقت سنت انگريب )...ةبالحسن جاء من( يۀآ 
  .است او يزندگ

   كـه يكس از عيسر  تيرضا  و اندك عبادت رشيپذ  گناهكار، بندگان يآبرو حفظ ، كين كار انجام با گناهان يبرخ آمرزش توبه، با گناهان آمرزش 
  .است او غضب بر خدا رحمت سبقت از ييها  نمونه ، الرّضا بودن خدا) (سريع كرده آمرزش طلب

  3دين و زندگي  57مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2خ: گزينۀ پاس -59
 اتفاق نيا  حتما ،شود خراب سرمان بر واريد  باشد قرار اگر و ميندار  خود سرنوشت نييتع در يار ياخت چيه ما كه بود نيچن شخص آن ينابجا برداشت  

  .است دهيفا  يب عقل دستور اساس بر ير يگ ميتصم و مكان رييتغ و تحرك ن،يبنابرا  م؛يكن جاديا  آن در ير ييتغ ميتوان ينم ما و افتاد خواهد
  2دين و زندگي  43تا  41هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -60

  :موارد يبررس  
  )»ه« با ارتباط در( ييمحتوا  اعجاز ابعاد از بودن جانبه همه و تيجامع انگريبالف)   
 .است كرده صحبت يعلم ۀنكت كي عنوان به نيزم حركت از »ذلول« همان اي آزارد ينم را سوارش حركت در كهي شتر  به نيزم هيتشب با قرآنب)   

  )»ز« با ارتباط در(
  )»و« با ارتباط در( .است كرده مبارزه تيجاهل با... و يخواه عدالت و يدوست علم مورد در صحبت اي و مرد و زن منزلت يكساني انيب با قرآن )ج  
  )»ح« با ارتباط در( .است شده حق يسو به آماده يها دل جذب موجب ،قرآن يلفظ عجازا )د  

  2دين و زندگي  30و  29هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -61
 ديـپد  ستند مثل نياز به امنيت و...)ها ثابت ه (نيازهايي كه در همۀ زمان ثابت يازهاين درون از كه هستند ريمتغ يازهاين ، انسان يازهاين از يا دسته  
  .كنند يم استفاده ير يمتغ و مختلف يها وهيش و ها روش از خود، ثابت يازهاين به ييگو  پاسخ يبرا زمان گذشت با ها انسان ،يعني ند؛يآ  يم

  3دين و زندگي  82و  81هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -62
   يحتـ و كـرده يسـتادگيا  زين يدرون موانع برابر در تواند يم ،يرونيب موانع برابر در يستادگيا  بر عالوه كه است يموجود سانان مخلوقات، انيم در 

  .دينما  انقالب و كند اميق خود ناپسند التيتما  هيعل عقل، از يرويپ با تواند يم كه معنا نيبد  كند؛ انقالب) اماره نفس - يدان خود( خود هيعل
   شيرو  به را رحمتش يدرها و گردد يم باز او يسو به زين خداوند ،)علت/  انسان ۀتوب -انسان توسط خود هيعل انقالب( گناهكار ٔهبند بازگشت با 

  )معلول.(گرداند يم باز او قلب به را آرامش و ديگشا  يم
  3دين و زندگي  83مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -63

 از نشـدن ديـام نا( اهللا ةرحم من تقنطوا ال) هيآ  مخاطبان -كردند گناه اديز  كه يبندگان( انفسهم يعل اسرفوا نيالّذ  يّعباد اي قل( فهيشر  يۀآ  به  
 الغفـور هـو انّـه) گناهكاران به خدأه وعد -خدا توسط گناهان ۀهم بخشش( عايجم الذّنوب غفري اهللا انّ) گناهكاران به خدا دستور -خدا رحمت
  .ديكن دقت )ميالرّح

  2دين و زندگي  29و  25هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -64
   رييـتغ يا گونـه بـه ايـ شـد، مـي فراموش جيتدر  به ايانب ماتيتعل كتابت، ۀتوسع عدم و ياجتماع يزندگ و فرهنگ سطح بودن ييابتدا  علت به 

  ).شد يم فيتحر  يعني( شد يم متفاوت آن اصل با كه افتي يم
   اكرم امبريپ كه ياهتمام با و ياله تيعنا  پرتو در و مسلمانان كوشش و تالش با  فيتحر  دچار كتاب نيا  داشت، قرآن حفظ و يآور  جمع در 

  .نشد
  2دين و زندگي  40و  39هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -65

 اختصـار وجـود با راتيتعب ييرسا  و انيب ينير يش ها، جمله و ها كلمه نيدلنش و موزون آهنگ و بايز  ساختار: كه ميخوان يم يلفظ اعجاز تريت در  
 از ايـ رفت، يم  امبريپ نزد قرآن دنيشن يبرا يكس اگر و كنند منع قرآن دنيشن از را مردم مشركان، سران كه بود شده سبب (اعجاز لفظي)

  .كردند يم مجازات را او داد، يم فرا شگو  شانيا  خواندن قرآن به ، امبريپ ۀخان واريد  پشت
 و بـانياد  خصوص به مردم از يار يبس و است شده خيتار  طول در قلوب و افكار در يآسمان كتاب نيا  ٔهالعاد خارق نفوذ سبب ،يلفظ ييبا يز  نيهم  

  .اند شده مسلمان آن ريتأث تحت شمندانياند 
  2ين و زندگي د  23مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -66

 زمـان كيـ در نيد  چند اي دو گاه چيه ،كردند يم يرويپ ) دينكن اختالف آن در و ديدار  پا به را نيد  ( عبارت در خداوند دستور از كتاب اهل اگر  
 آنـان مقابل رد حسد و رشك يرو از د،يجد  امبرانيپ تيحقان به كامل آگاهي داشتن رغم يعل كتاب اهل از يبرخ كه يحال در. شد ينم مشاهده

  .شدند ينيد  چند و اختالف موجب و كردند يستادگيا 
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  3دين و زندگي  55و  54هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -67
    دباشـ) كفورا( ناسپاس اي) شكورا( سپاسگزار تواند يم كه است تيهدا  يبرا انسان يرو شيپ يدوراه ٔهدهند نشان الؤ س صورت در مذكور يۀآ .

  .است ارياخت وجود شواهد از »ميتصم و تفكر« انگريب يدوراه نيا 
   را آن جوانـب و ميكنـ يم شهياند  ابتدا ها ميتصم نيا  يبرا و مير يگ يم ييها  ميتصم همواره ما از هركدام: ميخوان يم »ميتصم و تفكر« تريت در 

. ميكنـ انتخـاب را يـك كدام كار، نيچند  و راه نيچند  انيم از كه ميشو  يم ديترد  دچار زين يگاه. ميزن يم عمل به دست سپس و ميسنج يم
  .ميكن يم عمل و دهيبرگز  را يكي الزم، يها يبررس از پس آخر، دست

  2دين و زندگي  14مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -68
 انسـان )العصر و( عبارت در انسان عمر گذر تياهم ليدل به ،مانز  به قسم از پس )رخس يلف االنسان انّ العصر و( ۀفيشر  يۀآ  در متعال خداوند  
  .شود يم انسان ريدامنگ كه است يزندگ درست راه كشف عدم همان خسران نيا . دارد يم حذر بر خسران به شدن دچار از را

  3دين و زندگي  59و  58هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -69
 داراى و مختـار موجودى انسان كه است كرده اراده خداوند گر،يد  عبارت به. خداست خواست و الهي ٔهاراد از يناش انسان در ادهار  و ارياخت وجود  

 سـر ما از كه عملي و ما ٔهاراد ما، وجود حال، نيع در رد؛يگ نمي انجام كار آن م،يا  نكرده را يكار  ٔهاراد ما كه زماني تا ارى،ياخت فعل در. باشد اراده
  .ندارد منافات آن با و خداست ٔهاراد طول در انسان ٔهاراد عنيي است؛ خداوند ٔهاراد به وابسته همگي ،زند مي

  2دين و زندگي  37مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -70
 كي ديتوان يم اگر: بگو است؟ داده نسبت خدا به را] قرآن[ آن دروغ به او: نديگو يم ايآ  مثله، ةبسور تواأ ف قل افتراه قولوني ام( يۀآ  به توجه با  

 دارند، شك نآ قر  بودن ياله در كه يكسان به را يتحد  همان اي قرآن مانند يا سوره آوردن شنهاديپ خداوند، ).دياور يب را نآ  همانند سوره
  .دهد يم

  2دين و زندگي  14و  13هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -71
   شـد،يند يب يباالتر  افق در و رود فراتر روزمرّه يزندگ سطح از انسان، كه يزمان شود؛ ينم او يز يغر  و يعيطب يازهاين به منحصر انسان يهااز ين 

  .است كرده عطا او به خداوند كه است يا ژهيو  يها هيسرما  از برآمده كه ييازها ين ند؛يب يم رو روبه زين يتر  مهم يازهاين با را خود
   باشد داشته يژگيو  دو حداقل ديبا  ياساس يها سؤال و ازهاين به پاسخ:  
 نيچن يبرا يآدم محدود عمر كه يحال در. است آزمون و تجربه ازمندين مشكوك و ياحتمال پاسخ هر رايز  باشد؛ اعتماد قابل و درست كامالً الف)  

  .اند اگونگون و اديز  اريبس هم يشنهاديپ يها راه كه خصوص به ست،ين يكاف يا تجربه
 و يويدن و ياجتماع و يفرد ،يروح و يجسم ابعاد رايز  دهد؛ پاسخ هماهنگ صورت به انسان مختلف يازهاين به كه يطور  به باشد؛ جانبه همه )ب  

  .كرد يز ير  برنامه جداگانه يبُعد  هر يبرا توان ينم و دارند هم با يتنگاتنگ و كامل ارتباط و ونديپ ،يو ياخرو
  2دين و زندگي  30و  16، 15هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2 پاسخ: گزينۀ -72

  :خلقت برتر هدف به يابيدست لوازم  
   و برنامـه نيـا  در تفكر با انسان تا فرستد، يم امبرانيپ قيطر  از است، نياد يبن سؤاالت به پاسخ ٔهرنديبرگ در كه را انسان تيهدا  ۀبرنام خداوند 

 قـرار او خلقـت در خداوند كه يهدف به و بندد كار به يزندگ در و كند انتخاب را برنامه نيا  خود ارياخت با آن، ازاتيامت و ها يژگيو  به بردن يپ
  .برسد است، داده

    كاظم امام ثيحد  يالهـ اميـپ در بندگان آنكه يبرا جز نفرستاد، بندگان يسو به را رسوالنش خداوند«: بر يمبن حكم ابن هشام به خطاب 
  .است كرده اشاره خلقت هدف به يابيدست لوازم از مورد دو به ،تعقل و رسوالن به اشاره با ،».ندكن تعقل

   باشد يم رسوالن قيطر  از انسان تيهدا  ٔهدربردارند ،»اند ساربان چون ايانب ره نيا  در« مصرع .  
  3و زندگي  دين 65و  2دين و زندگي  31هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -73

  :ديكن توجه شريفه اتيآ  به  
   )كذّبوا نيالّذ  و  Ĥنيمت يد يك انّ لهم يامل و علموني ال ثيح من سنستدرجهم اتنايب(  
   )نيالخاسر  من ةاآلخر يف هو و منه قبلي فلن نايد  االسالم ريغ بتغي من و(  
  2دين و زندگي  41مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -74

 هيف لوجدوا اهللا ريغ عند من كان لو و القرآن تدبّروني افال( يۀآ  كه است يجيتدر  نزول نيع در يدرون انسجام قرآن، ييمحتوا  اعجاز ابعاد از يكي  
 ريـغ از قـرآن اگرشود  ، متوجه مي)يتدبرون القرآن(، انسان پس از تدبر در قرآن كه است آمده هيآ  نيا  در. است آن ٔهدنده نشان )رايكث اختالفا

  ).مشروط( )رايكث اختالفا هيف لوجدوا( شد يم افتي آن در ياديز  اختالفات ،)شرط( )اهللا ريغ عند من كان لو( بود خدا
  3دين و زندگي  76مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -75

 يبرخ ترك و )واجبات( كارها از يا مجموعه دادن انجام با كه است يانسان و يمعنو مدارج و كماالت كسب يبرا حركتمسير كمال  در دوم گام  
 خداوند، كه نرود ادمانياما  ،باشد همراه است ممكن ييها  يدشوار  با ريمس نيا  هرچند. است ممكن مختلف يقلمروها در )محرمات( امور از

 به هيتك و خدا به تمسك به )به اعتصموا و باهللا آمنوا نيالّذ  فامّا( ۀفيشر  يۀآ  كه است ريمس نيا  در ما بانيپشت قدرتمندان، نيقدرتمندتر 
  .دارد اشاره او يبانيپشت

 بازتاب پس ،)مايمستق صراطا إليه مهيهد ي و فضل و منه ةرحم يف دخلهميفس به وامواعتص باهللا آمنوا نيالّذ  فامّا( كه ميخوان يم هيآ  نيا  ادامه در  
  .شود يم تيهدا  راست راه يسو به و رديگ يم قرار ياله فضل و رحمت جوار در يزود به انسان كه است آن خدا به تمسك و مانيا  محصول و
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 2زبان انگليسي  33 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -76
 يسـال طـ كيـ ياست كه نور طـ يمسافت اي يشود، سال نور  استفاده مي يا ستاره يها گيري فاصله واحد طول كه اغلب در اندازه كترجمه: ي  

  .است ليما  ارديليكمتر از شش مآن كند.  مي
  .آيد نمي ofها حرف اضافه  شوند و بعد از آن وقتي با عدد بيايند جمع بسته نمي hundred, thousand, million, billionتوضيح: اعداد   
 3سي زبان انگلي 60 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -77

  بود. رمسئولي، او همچنان مانند االن غشش سال بزرگتر بود و يك فرزند داشتدر اعماق وجود گفت كه اگر آلن  يز يچترجمه:   
كنيم و در جملۀ جواب شـرط از زمـان  ) استفاده ميwereها از فعل كمكي ( توضيح: در جمالت شرطي نوع دوم، در جملۀ شرط براي تمام فاعل  

  كنيم. ) يا ديگر افعال وجهي استفاده ميwouldعني (آينده در گذشته ي
  باشد. مي wouldمخفف » d'«نكته:   
 3زبان انگليسي  57 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -78

  داشت. يكه قول داده بود تابستان را با او بگذراند اطالعات كم يدر واقع، او در مورد مردترجمه:   
  بياوريم. whichو  whomتوانيم حرف اضافه را قبل از  اگر بخواهيم از حروف اضافه قبل از ضماير موصولي استفاده كنيم فقط ميتوضيح: اول اينكه   
  مقدم است. thatو  whoبر  whomاستفاده از  ،دوم اينكه در نقش مفعولي و حالت رسمي و نوشتار  
  2ن انگليسي زبا  29 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -79

  .چند لحظه تنها بودن خوشحال بود يبرا يخصوص يشهر بود، اما او از داشتن مكان يوارهاياو در داخل د  يتر از محل زندگ اتاق كوچك نيا ترجمه:   
  )1زينۀ هاي غلط بودن گ (يكي از علت .روند كار مي شمارش به ) با اسامي غيرقابلa littleو  littleهاي شمارشي مبهم ( توضيح: صفت  
  مفهوم ناكافي و كم بدهد و بار معنايي آن منفي باشد. هكنيم كه جمل ) زماني استفاده ميfewو  littleهاي شمارشي مبهم ( از صفت  
  باشد. صحيح مي 4اما چون در جمله گفته شده كه او از داشتن چنين اتاق كوچكي خوشحال است در نتيجه مفهوم جمله مثبت است و گزينۀ   

  2زبان انگليسي  25 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -80
 .ستيدر دسترس ن مارانيب يازهاين كردن برآورده يبرا يكاف يبهداشتهاي  مراقبتخدمات  ،19كوويد بحران طول متأسفانه در ترجمه:   
  كردن اضافه) 2    كردن محاسبه ؛افتني دست) 1  
  ]رهيواست، شروط و غدرخ از،ين[كردن  برآورده) 4    ) فهميدن3  
  دقت شود. meet the needs of sbنكته: به تركيب   

  2زبان انگليسي  20 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -81
ه بـ يچنـدان ۀعالق امروزهجوان  يها نسلاز آنجايي كه در معرض خطر جهان هستند  يها از زبان ياديتعداد ز  افولشناسان نگران  زبانترجمه:   
 ها ندارند. آن ير يادگي
 ) عالقه، سود4  مسئله) 3  ، فعاليتاقدام) 2  كمك) 1  
  3زبان انگليسي  69 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -82

 .نبود رؤيت قابل خياباندرختان بزرگ احاطه شده بود و از  با شان م. خانهنك دايرا پ شانآدرسترجمه: نتوانستم   
  ديدن؛ آشكار رؤيت، قابل ) قابل4  فهم قابل) 3  ميمستق) 2  دسترس، در موجود) 1  
  2زبان انگليسي  11 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -83

  كمتري داشت. نفس اعتمادبهدانست، اما در مقابل دوربين  ترجمه: كمي جاي تعجب است كه او قبالً خودش را در صحنه نترس مي  
  نفس ن، داراي اعتمادبهمطمئ) 2    متوسط) 1  
  تجاري، بازرگاني )4    ضروري) 3  
  3زبان انگليسي  57 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -84

  آوريد. دست نمي بزرگي است كه ديگر هرگز به گنجگذرد، هدر دادن  اي كه در درد مي شود يا لحظه اي كه در غم و اندوه سپري مي ترجمه: لحظه  
  خشكسالي  )4  گنج، گنجينه) 3  ورودي، مدخل) 2  نشانه) 1  
  3زبان انگليسي  53 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -85

گسترش هاي ديگر يادگيري و آموزش زبان  تواند در زمينه مي ،ي كردن كلماتجّافزاري معتقد است كه سيستم جديد در هِ ترجمه: اين شركت نرم  
  .يابد

  ) ارتباط برقرار كردن4  ) گسترش دادن3  بزرگنمايي كردن) 2  فكر كردن فرض كردن و )1  
  دقت شود. expand into sthنكته: به تركيب   
  3زبان انگليسي  56 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -86

 .شوند محبوب مي اي فزايندهر طو  بهدارند  يكيالكتر يۀ نقل لي، وسا كرده است افزايش پيدا نيبنز  متيق ي كهاز زمانترجمه:   
  طور منظم ) به2  طور روزافزون بهاي؛  طور فزاينده ) به1  
 روان طور  ) به4    خوشبختانه) 3  
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  3زبان انگليسي  51 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -87
  .ايمن بپيوندند ۀهاي اجتماعي به يك شبك از رسانه فكرسريع و بدون  ٔهشود كه كودكان قبل از استفاد ترجمه: در اينترنت، اكيداً توصيه مي  
  بازنشسته شدن از) 2    فهميدن) 1  
  بدون فكر و تصميم كاري كردن  )4  نماد چيزي بودن، طرفداري كردن) 3  
  ترجمۀCloze Test:  

كنـد كـامالً از  ان بـدن اسـتفاده مـيكه از زب يبدان معناست كه شخص نياست. ا  (غيرارادي) در واقع ناخودآگاه بدن يها از زبان يار يبس
زبان بدن  قيرا از طر  گرانيد  يز يطور غر  ند بهنك صحبت مي يگر يد  يبه زبان كالم يوقت يحت ها رسد انسان نظر مي ندارد. به ياستفاده از آن آگاه

و  شيكه به ما در نما  هبود بقامهم  سميكان، زبان بدن مهاي اوليه) (انسان بشرماقبل تاريخ ن احتمال وجود دارد كه در يد. ا نكن درك مي شانخود 
  .ه استكرد ميكمك  منيتو ا دهايتهد  نيب زيتما 

. خـم شـدن بـه جلـو شوند نشان داده مي طرز ايستادنو  يبا استفاده از حاالت صورت، تماس چشم اغلب در زبان بدن مثبت احساسات
 يها دهد كه شنونده صحبت صاف نشستن با حالت خوب نشان مي اي ستادني. ا عالقه دارد ديگو  مي ندهيدهد كه فرد به آنچه گو  معموالً نشان مي

   .رديگ مي يجد فرد را 
  3پاسخ: گزينۀ  -88

) isاما چون فعل مـا يعنـي ( ،شمارش روند و هم براي اسامي غيرقابل كار مي شمارش به ) هم براي اسامي قابلa lot ofتوضيح: صفت شمارشي (  
  شمارش است. غيرقابل body languageمفرد است، در نتيجه اسم 

  3پاسخ: گزينۀ  -89
  ) مقصود، هدف 4  زندگي) بقا، 3  ) نكته، موضوع2  ها ) پايگاه داده1  

 1پاسخ: گزينۀ  -90
  احاطه كردن )2    ) تشخيص دادن، متمايز كردن1  
  تركيب كردن )4  (پاسخ و اطالعات) بيرون كشيدن )3  

  2پاسخ: گزينۀ  -91
  يا قبل از فعل اصلي است. (shown)و فعل اصلي  (are)) بين فعل كمكي unusuallyيا  oftenتكرار ( توضيح: جايگاه قيد  

  4پاسخ: گزينۀ  -92
  طور جدي ) به4  نحو كارآمدي ) به3  ) مكرراً، به دفعات2  اي طور غيرمنتظره ) به1  
  دقت شود. take sth seriouslyنكته: به تركيب   
  1ترجمۀ درك مطلب:  

روند. برف و يخ ممكن است كـه  رويند. بعضي از گياهان از بين مي در بعضي نقاط سرد است. خيلي از گياهان در طول زمستان نميزمستان 
هـاي زيـادي از ايـن دوره عبـور  زمين را بپوشانند. در طول زمستان ممكن است غذا پيدا كردن براي حيوانات سخت باشد. حيوانـات بـه روش

وهـواي  ها به يك مكان با آب روند. آن ها مي مانند. آن ها براي زمستان در آنجا نمي توانند پرواز كنند. خيلي از آن ها مي وانهها و پر  كنند. پرنده مي
گوييم. مهاجرت روش خوبي براي دوري كردن از سـرما  ها در بهار به خانه خود بازمي گردند. ما به اين مهاجرت مي كنند. سپس آن خوب كوچ مي

  است. 
شوند. بدنشان آرامـش  وب ديگر براي دوري كردن از سرما، خوابيدن در آن دوره است. خيلي از حيوانات در طول زمستان پنهان ميروش خ

ها اين را تـا زمـاني كـه غـذا برگـردد انجـام  گذرانند. آن ها با چربي خود مي خورند. آن كنند. چيزي نمي ها انرژي خود را ذخيره مي گيرد. آن مي
هايشـان  روند. بعضي از حيوانات غذا را در خانـه ها به خواب زمستاني مي ها و خرس گوييم. مارها، قورباغه به اين خواب زمستاني مي دهند. ما مي

ها با چيزي كـه در تابسـتان و پـاييز ذخيـره كردنـد زنـدگي  كنند. آن خوابند، اما خيلي كمتر كار مي ها همۀ زمستان را نمي كنند. آن ذخيره مي
دهند. بقيۀ حيوانـات مقاومـت  ها هم اين كار را انجام مي دهند. راسو ها انجام مي هاي آبي و راكون ها، سگ . اين چيزي است كه سنجابكنند مي
كنـد. بعضـي حيوانـات در  ها كمك مـي ها بايد نجات پيدا كنند. گاهي اوقات طبيعت به آن شوند. آن ها پنهان نمي روند. آن ها نمي كنند. آن مي

اي اسـت. در  طور مثـال در تابسـتان قهـوه كنند. روباه قطبي، به آورند. ساير حيوانات رنگ عوض مي تري درمي ها (موهاي) ضخيم كرك زمستان
  شود.  هايش به سفيد تبديل مي زمستان كرك

  3پاسخ: گزينۀ  -93
  اشاره كرده است؟» روباه قطبي«متن به  ۀچرا نويسنده در آخرين جمل  
  .شده در اين پاراگراف كز بحث ارائه) براي تغيير تمر1  
  .كند هاي تيره، نور خورشيد را جذب مي تر از رنگ ) براي اثبات اين واقعيت كه رنگ سفيد راحت2  
  .دهند ) مثالي بزند كه بعضي از حيوانات براي محافظت از خود در برابر هواي سرد زمستان تغيير رنگ مي3  
  .كنند، بحث كنند جويي مي ت با تغيير رنگ مو در مصرف انرژي صرفه) در مورد داليلي كه برخي از حيوانا4  
  1پاسخ: گزينۀ  -94

 .. ...........طور عمده قصد دارد كه . اين متن به  
  ) مشاوره بدهد4  ) يك يافته را معرفي كند3  ) پيشنهاد بدهد2  ) اطالع رساني كند1  
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  3پاسخ: گزينۀ  -95
 ين متن دارد؟كدام عنوان بهترين توصيف را براي ا   
  ) زمستان: زماني براي مهاجرت1  
  ) خواب زمستاني: خوابيدن آسوده2  
  دهند ) بقا: چگونه حيوانات زمستان را شكست مي3  
  ها: جنبندگان طبيعت ها و پروانه ) پرنده4  

  3پاسخ: گزينۀ  -96
 ؟باشد نمييك از عبارات زير صحيح  كدام  
  تر باشد. تواند از زمستان راحت در تابستان مي ) براي بعضي از حيوانات پيدا كردن غذا1  
  كنند. ) براي خالص شدن از سرما، بعضي از حيوانات مكانشان را عوض مي2  
  روند.  ها تمام زمستان را به خواب زمستاني مي ها و راسو هاي آبي، راكون ها، سگ ) سنجاب3  
 كنند تا از دوره زمستان عبور كنند. ا كنند، پرواز ميتوانند غذا پيد سختي مي ها وقتي كه به ها و پروانه ) پرنده4  
  2ترجمۀ درك مطلب:  

. شـود ناميـده مي فيـروگليه يمصـر  خـط نيـمصر اسـت. ا  يمربوط به جوامع باستان ي (خط)نوشتار  يها زبان نيتر  يمياز قد  گريد  يكي
كاغـذ  ينـوع يرا رو هـا هيروگليفاوقـات  يخورده بودند. بعضها تراش  مجسمه اي يسنگ يهابنا يكه روبودند  ير ينمادها و تصاو ها  هيروگليف

كلمـات  به نمـاد ليتبد  كم كم، ساختمان ايچاقو  همچونساده ء اياشي . با گذشت زمان نمادها شد ي) درست معلف ي(نوع ينوشتند كه از ن يم
ها و  سنگ يبر رو تر بلق ي كهكلمات يواقع يد كه معنبو  جانيا مشكل شوند.  انيب يصورت كتب به يتر  قيقد يها دهيباعث شد ا  رييتغ نيشدند. ا 

 ولي د،يرس يواضح به نظر م يگاه ريو ا تص بعضي معني .نباشندخواندن  هم قابل توسط متخصصان زبان يحتبعدها ، حك شده بودند هابنا گريد 
 را حدس بزنند. ريتصاو  كلمات و شتريب يتوانستند معن ي. فقط مشكل گرفته بودزبان چگونه  نيدانست كه ا  يكس نم چيه

 تيـمور أد (روزتـا) در ميافسر ارتش فرانسه در شهر رش كي فرانسوا بوچارد -ريداد. پ رييرا تغ تيوضعاين  1799سنگ روزتا در سال  كشف
حـاكم  يـكدسـتور  اي از نسخه سنگ نيا روي شد.  يمصر  يباستان خط نيمنجر به فهم ا اين اكتشاف كرد.  دايپ لين يبود كه سنگ را در دلتا

را به سه  اميپيك  روزتا د. سنگنشو  دهيد  كه ندواضح بود اي  اندازه به ها نوشته وليبود،  دهيد  بيآسمقداري سنگ اين . بودشده  دهيتراش يمصر 
 يي. از آنجا ودي نوشته شده بونانزبان يبه  يگر يو د  از همان زبان يتر  ساده شكل ي بهكيبود.  فيروگليهزبان به  يكي. بودكرده  ثبتزبان مختلف 

 كيـ. شـوند ييرمزگشـا  توانستند بـه ايـن ترتيـب مي گريدو زبان د آن ، بودبود كه توسط محققان شناخته شده  يباستان زبان يوناني زبان كه
 يهـا سـنگ يكلمـات رو كردن كشف خواندن و ترجمه ني. ا سر در آورد يمصر  هاي زبان ي آنهر دواز  ،1822در سال  يفرانسو زبان متخصص

 كرد. ممكنباستان را  انيشده توسط مصر  ها و مقاالت نوشتهبنا، رگيد 
  2پاسخ: گزينۀ  -97

 ؟پردازد چيزي ميچه  به اديبه احتمال ز  متن نيپاراگراف قبل از ا   
 د.دنش يكه در جهان صحبت م ييها  زبان نيتر  يميقد ) 1  
  ي.ميقد  اي تاريخچهبا  گريد  يزبان نوشتار ) يك 2  
 گرفت. يدر جوامع مصر باستان مورد استفاده قرار مكه  گريزبان د ) يك 3  
  كردند. يعنوان نماد استفاده م به ريچند زبان كه از تصاو  اي ك) ي4  
  4پاسخ: گزينۀ  -98

 ست؟يچ(رمزگشايي) كه زير آن خط كشيده شده است  ”decode“ ۀكلم ي، معنبا توجه به مفهوم متن  
 ديزبان جد يك نوشتن به ) 2    مسئلهيك ردن ك تر دهيچيپ) 1  
  يز يچ ) فهميدن معني4  قيتحقيك  يها افتهي كردن بندي ) طبقه3  

  4پاسخ: گزينۀ  -99
 سنگ روزتا چه بود؟ كشف تأثير نيتر  مهم  
 .ممكن شدباستان  يونان) ترجمۀ زبان ي1  
 مند شدند. مصر عالقه ۀگذشتاكمان مردم به ح) 2  
 بت كنند.مصر صح يباستان يها گرفتند به زبان اديمردم ) 3  
  .رنديبگ ادو ي را بخوانند يمصر  فيروگليهزبان به متخصصان كمك كرد تا ) 4  
  3پاسخ: گزينۀ  -100

 ...............جز اينكه  متوجه شد به توان از متن يرا م ريز  هاي جمله تمام  
 .گذشت يم ديشهر رش يكياز نزد  ليرودخانه ن) 1  
 شد. يساخت كاغذ استفاده م يبرا يا هعنوان ماد به اهانيدر مصر باستان از گ) 2  
 .ستيمدان ينمجوامع باستاني مصر، مطمئناً در مورد  يز يبدون سنگ روزتا، ما چ) 3  
  باستان آشنا بودند. يونانيمحققان قبل از كشف سنگ روزتا با زبان ) 4  
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  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۶ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  شناسي زمين 77حۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صف ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -101

  كنند. سرطان پيشگيري ميهاي حاوي اين عنصر، با از بين بردن سوپراكسيدها از وقوع  خصوص سلنيم، از طريق آنزيم برخي عناصر به  
  شناسي زمين 74ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -102

  كنند. ها وجود دارد، معرفي مي هاي خاصي در آن شناسان با تهيۀ نقشۀ پراكندگي ژئوشيميايي عناصر، مناطقي را كه احتمال خطر بيماري زمين  
  شناسي زمين 80ۀ صفح مشخصات سؤال: * متوسط * ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -103
جيوه (ملقمه طال با جيوه) وارد محيط مـي شـود. قرارگيـري درازمـدت در  ،در طي فرايند استخراج مواد معدني و جداسازي طال از كانسنگ آن  

  شود. هاي عصبي، گوارش و ايمني مي معرض جيوه، از طريق دهان (آب و غذا) و پوست، باعث آسيب رساندن به دستگاه
  شناسي زمين 81و  80هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀنيگز پاسخ:  -104

حاوي فلوئور است و  هاي سنگ شود. منشأ ديگر فلوئور، زغال سنگ، به مواد غذايي منتقل مي ها، مانند زغال آرسنيك موجود در بعضي از سنگ  
  شود. ، مقدار زيادي فلوئور وارد محيط مي بر اثر سوزاندن زغال

  شناسي زمين 80ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيگز  :پاسخ -105
تواند با استفاده از سولفيد روي و سرب در يك منطقه و افزايش غلظت كادميم در گياهان  ايتاي و تغيير شكل و نرمي استخوان مي  بيماري ايتاي  

  و زنجيرٔه غذايي ايجاد شود.
  شناسي زمين 75ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -106

شـود و از خـاك و  ها، باعث تشكيل خاك مي اند. هوازدگي سنگ ها بخش اساسي سازندٔه زمين هستند كه از عناصر مختلف تشكيل شده سنگ  
  كنند. آب، تمام عناصر به بدن موجودات راه پيدا مي

  شناسي  زمين 85ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -107
  شود.  نسوز) استفاده مي  ۀها (تحمل حرارت آتش) و لنت ترمز از كاني آزبست (پنب نشان ايلي مانند لباس آتشدر ساخت وس  
  شناسي زمين 84ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -108
  باراني مناطق گرمسيري را نام برد. هاي توان فراهم كردن مواد مغذي اساسي براي جنگل هاي گردوغبار و ريزگردها، مي از اثرات مفيد توفان  
  شناسي زمين 76ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -109

  د.ندرصد است و در بدن انسان نقش اساسي دار  1/0تا  1بين  ها منگنز و فسفر از عناصر فرعي بوده و غلظت آن هايعنصر   
  اسيشن زمين 74ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -110

ها بـراي  ها و كاني هاي خود به فوايد برخي از سنگ سينا و خواجه نصيرالدين طوسي در كتاب در ايران، دانشمنداني مانند، ابوريحان بيروني، ابن  
  اند. ها اشاره كرده درمان بيماري

  شناسي زمين 74ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -111
Asكاني اورپيمان با تركيب    S2   اي خطرناك، سمي و تركيب سولفيدي است. ماده ،2
  شناسي زمين 79ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -112

هاي پوستي، سخت شدن و شـاخي  هاي متعددي مانند ايجاد لكه شود، عوارض و بيماري وقتي مقادير باالي عنصر آرسنيك وارد بدن انسان مي  
  كند. دن كف دست و پا، ديابت و سرطان پوست را ايجاد ميش

  شناسي زمين 83و  76هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -113
شود، كمبود آن ايجاد كوتاهي قد را  محل كمبود و عوارض عنصر است. با توجه به اينكه مصرف مناسب روي باعث ايمني بدن مي xدر اين نمودار   

  شود. روي آن باعث مرگ مي شود و زياده مي باعث
  شناسي زمين 76ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -114

  .درصد در پوسته هستند، عبارتند از اكسيژن، آهن، كلسيم، سديم، پتاسيم و منيزيم 1طبق جدول كتاب درسي، عناصر اصلي كه بيش از   
  شناسي زمين 81ۀ ساده * صفح مشخصات سؤال: * ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -115
هـاي  كند، در اين حالـت لكـه برابر مقدار معمول، فلورايد را وارد بدن مي 8الي  2هنجاري مثبت فلورايد باشد، تا حد  هرگاه آب طبيعي داراي بي  

  ناپذير است. اي برگشت شود كه به آن فلورسيس دنداني گويند و عارضه اي بر سطح دندان ظاهر مي تيره
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  شناسي زمين 84ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -116
  شود. تواند كاهش ميزان انرژي دريافتي از خورشيد باشد و منجر به سرد شدن هواي زمين مي ها كه خروج خاكستر دارند، مي از اثرات آتشفشان  
  شناسي زمين 86ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -117
  خطا: موارد  
  بيوتيك كاربردي ندارد و در صنايع آرايشي و كرم ضد آفتاب وجود دارد. ميكا در تهيۀ آنتي  
  كاربرد دارد. Xبرداري توسط پرتو  هاي محافظ عكس سرب براي محافظت از معده نيست، بلكه در تهيۀ لباس  
  شناسي زمين 86ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -118
  ها و عناصري مانند جيوه، آرسنيك، سرب، كادميم و... براي سالمت انسان مضر هستند. ها مانند نيترات كيببرخي تر  
  شناسي زمين 86ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -119

آب و گياه و دام و از طريق غذا  منشأ همۀ عناصر از زمين است. آهن در هموگلوبين خون انسان نقش اساسي دارد و اين آهن از سنگ و خاك به  
  شناسي پزشكي است. موضوع زمين 3رسد، پس گزينۀ  به بدن انسان مي

  شناسي زمين 76ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -120
عنـوان عنصـر اساسـي و  شوند. اين عناصر، گاهي در بـدن بـه عناصر جزئي در پوستۀ زمين و بدن موجودات زنده به مقدار بسيار كم يافت مي  

  گردند. شوند كه باعث ايجاد عوارض و يا بيماري مي عنوان عنصر سمي ديده مي موردنياز و گاهي به

  
  1رياضي  129 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -121

ها ترتيب قرار گرفتن  متمايز را كه در آنشيء  nشيء از بين  rهاي  تعداد انتخابمتمايز يا به عبارتي شيء  nتايي از rهاي  نكته: تعداد جايگشت  
P(nمهم باشد، با  ,r) شود: دهيم و مقدار آن از دستور زير محاسبه مي نمايش مي  

n!P(n ,r)
(n r)!




   

روش،  m2روش، براي انجام مرحلۀ دوم  m1طوري كه براي انجام مرحلۀ اول  همرحله باشد؛ ب kنكته (تعميم اصل ضرب): اگر انجام كاري شامل   
د)، كـار هـاي آن مرحلـه ممكـن باشـ روش وجود داشته باشد (با فرض اينكه در هر مرحله انتخاب تمام روش kmام k... و براي انجام مرحلۀ 

kmموردنظر با  m m  1 2  انجام است. روش قابل  
  حل اول: راه  
  حرفي برابر است با: 4حرف متمايز دارد. طبق اصل ضرب تعداد كلمات  8» ارديبهشت«كلمۀ   

     
8 7 6 5 56 30 1680   

  حل دوم: راه  
  ست با:حرفي ارديبهشت برابر ا 8حرفي كلمۀ  4هاي  تعداد جايگشت  

! ! !P( , )
( )! ! !

   
   


8 8 8 7 6 5 48 4 16808 4 4 4   

  2رياضي  145 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -122
P(A B)P(A | B)

P(B)


 نكته :  

P(A B) P(A) P(A B)    نكته :  
P(Bبا توجه به فرمول    | A)، :داريم  

P(B A) P(B A)P(B | A) / P(B A) /
P(A) /

    0 7 0 280 4
     

Aين احتمال رخداد پيشامد بنابرا    B :برابر است با  
P(A B) P(A) P(A B) / / /     0 4 0 28 0 12   

  1رياضي  120 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -123
روش،  m2روش، براي انجام مرحلۀ دوم  m1طوري كه براي انجام مرحلۀ اول  مرحله باشد؛ به kنكته (تعميم اصل ضرب): اگر انجام كاري شامل   

هـاي آن مرحلـه ممكـن باشـد)، كـار  روش وجود داشته باشد (با فرض اينكه در هر مرحله انتخاب تمام روش kmام k... و براي انجام مرحلۀ 
kmموردنظر با  m m  1 2  انجام است. روش قابل  

حالت وجود دارد (درست يا غلط يا نزده) پـس تعـداد  3» درست يا غلط«حالت و براي سؤاالت  4» اي چهارگزينه«براي پاسخ دادن به هر سؤال   
  برابر است با:» اي چهارگزينه«سؤال  3و » درست يا غلط«سؤال  4گويي به  هاي پاسخ راه

          4 33 3 3 3 4 4 4 3 4 81 64 5184   
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  1رياضي  130 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -124
  .!nشي متمايز برابر است با  nهاي  نكته: تعداد جايگشت  
  دهيم. اكتوريل) نمايش ميف n! )nصورت  را به nتا  1ضرب اعداد طبيعي و متوالي از  يك عدد طبيعي باشد، حاصل nنكته: اگر   
چهار  iو  t ،rحالت داريم. ضمناً اين حرف با سه حرف ديگر  2را يك حرف محسوب كنيم، براي اين حرف  ”angel“يا  ”angle“اگر تمام عبارت   

  ه برابر است با:شد  هاي خواسته است، پس تعداد جايگشت 4!ها برابر  دهند كه جايگشت آن حرف را تشكيل مي
!   4 2 24 2 48   

  1رياضي  134و  129، 128هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -125
  يم.ده فاكتوريل) نمايش مي n! )nصورت  را به nتا  1ضرب اعداد طبيعي و متوالي از  يك عدد طبيعي باشد، حاصل nنكته: اگر   
ها ترتيب قرار گرفتن  متمايز را كه در آنشيء  nشيء از بين  rهاي  متمايز يا به عبارتي تعداد انتخابشيء  nتايي از rهاي  نكته: تعداد جايگشت  

P(nمهم باشد، با  ,r) شود: دهيم و مقدار آن از دستور زير محاسبه مي نمايش مي  
n!P(n ,r)

(n r)!



   

عضـوي از يـك  rشيء متمايز كه در آن ترتيب انتخاب اهميت نداشته باشد يا به عبارتي به هـر زيرمجموعـۀ  nشيء از  rنكته: به هر انتخاب   

C(nمتمايز را معموالً با شيء  nتايي از  rهاي  گوييم. تعداد تركيب ميشيء  nتايي از  rعضوي، يك تركيب  nمجموعۀ  ,r)  ياn
r

 
 
 

نمـايش  

  دهيم و داريم: مي
n n!
r (n r)! r!

 
   

   

P(nبا توجه به رابطۀ    ,r) :داريم  
! !P( , ) n! n! n! n! n!

( )! !
n! ! n

   
                   


   

210 10 9 8 7 610 4 5 2 3 4 2 7 7 6 5 4 3 2 110 4 6
7 7

   

  شده برابر است با: بنابراين حاصل عبارت خواسته  
n ! !

! ! !
      

            

7 7 7 6 5 4 7 5 353 3 3 4 6 4   

  1رياضي  123 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 زينۀگ: پاسخ -126
انتخاب وجود داشته باشد، براي  nانتخاب و در روش دوم  mطوري كه در روش اول  نكته (اصل جمع): اگر كاري را بتوان به دو روش انجام داد، به  

mانجام كار موردنظر  n .روش وجود دارد  
روش، مرحلـۀ دوم  mروش و براي هركدام از اين  mكه براي انجام مرحلۀ اول   طوري : اگر انجام كاري شامل دو مرحله باشد، بهنكته (اصل ضرب)  

mروش انجام داد، در كل كار موردنظر با  nرا بتوان به  n انجام است. روش قابل  
باشد، بايد رقم صدگان  700تر از  باشد و اگر عدد موردنظر كوچك 7و  5، 3ان آن يكي از ارقام فرد براي آنكه عدد موردنظر فرد باشد، بايد رقم يك  

  باشد. با توجه به متمايز بودن ارقام، مسئله را بايد در دو حالت حل كرد: 6و  5، 4، 3يعني يكي از ارقام  7تر از  كوچك
  حل اول: راه  
  حالت وجود دارد: 3باشد، براي رقم صدگان  5يا  3حالت و اگر رقم يكان  4م صدگان باشد، براي رق 7اگر رقم يكان (سمت راست)   

7 ´¤n·I¬kÅ -·I§Ä oÃü6 IÄ 5 IÄ 4 IÄ 3

7 » ·I§ÄoÃü ·I¬kÅ -·I§Ä oÃü  5 IÄ 3





  


  


   

4 3 1 12
18 12 30

3 3 2 18

  

  

   

  حل دوم: راه  
  كنيم: بندي مي بر اساس رقم صدگان (سمت چپ) حالت  

·I¬kÅ -·I§Ä oÃü ·I¬kÅoÃü joÎ5 IÄ 3

·I¬kÅ -·I§Ä oÃü joÎ6 IÄ 4





  


  


   

2 3 2 12
18 12 30

2 3 3 18
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  1رياضي  150 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -127
عضـوي از يـك rشيء متمايز كه در آن ترتيب انتخاب اهميت نداشته باشد يا به عبارتي بـه هـر زيرمجموعـۀ  nشيء از rنكته: به هر انتخاب   

C(nمتمايز را معموالً با شيء  nتايي از  rهاي  گوييم. تعداد تركيب ميشيء  nتايي از  rعضوي، يك تركيب  nمجموعۀ  ,r)  ياn
r

 
 
 

نمـايش  

  دهيم و داريم: مي
n n!
r (n r)! r!

 
   

   

J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U     نكته: رابطۀ محاسبۀ احتمال وقوع يك پيشامد:  
¸§μ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U

n(A)P(A)
n(S)

    

  نفر با توجه به عدم اهميت ترتيب در گروه برابر است با: 9كل حاالت انتخاب يك گروه چهار نفره از بين   
! !

! ! !
     

        

9 9 9 8 7 6 5 9 2 74 4 5 4 6 5   

برابر اين است كه در گروه هيچ زني موجود نباشد يا فقط يك زن موجود باشد  (A)شده يعني وجود الاقل دو زن در گروه  متمم پيشامد خواسته  
(A ):احتمال پيشامد نامطلوب يعني متمم برابر است با .  

P(A )

     
     

           
     

 
 

4 4 5
4 3 1 1 4 5 21 1 1

9 9 2 7 9 2 7 3 2 6
4

   

P(A)        نابراين احتمال پيشامد مطلوب برابر است با:ب   P(A )    
1 51 1 6 6   

  2رياضي  146 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -128
P(Aكه آن را با  Bشرط  به Aنكته: منظور از احتمال    | B) دهيم، احتمال وقوع پيشامد  نمايش ميA رط آنكه بدانيم پيشامد ش است، بهB  رخ

  داده است.
n(A B)P(A | B)

n(B)


 نكته :  

  حل اول: راه  

   شوند، برابر است با: ختم مي 5رقمي كه ارقام متمايز دارند و به  3تعداد اعداد   
5 ´¤n5 » oÿÅ oÃü ·I¬kÅ -·I§Ä oÃü

  8 8 1 64
  

   

         شوند برابر است با: شروع مي 7بين اين اعداد، تعداد اعدادي كه با   
7 ´¤n 5 ´¤n·I¬kÅ -·I§Ä oÃü

  1 8 1 8
  

   

P(A       بنابراين احتمال موردنظر برابر است با:   | B)  
8 1

64 8   

  حل دوم: راه  

1بـودن رقـم صـدگان برابـر  7حالت دارد، پس احتمـال  8تواند باشد، پس  نمي 5كنيم. اين رقم صفر يا  فقط به رقم صدگان توجه مي  
  اسـت.  8

  شده ندارد. بود و نبود ساير ارقام تأثيري در احتمال خواسته
  2رياضي  152 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -129
  اند. مستقل Bو  Aدو پيشامد ناتهي و مستقل از يكديگر باشند، آنگاه  Bو  Aنكته: اگر   
  اند هرگاه وقوع هريك بر احتمال وقوع ديگري تأثير نداشته باشد. از هم مستقل B و Aنكته: دو پيشامد   
P(Aمعادل است با اينكه:  Bاز  Aنكته: مستقل بودن    B) P(A) P(B)    
P(A)ناميم؛ بنـابراين  مي Bو پيشامد ابتالي زنان به اين بيماري را  Aپيشامد ابتالي مردان به اين بيماري كليوي را    / 0 P(B)و  3 / 0 12 .

اما زن نباشـد يعنـي پيشـامد  ،شده اين است كه مرد به اين بيماري مبتال باشد مستقل از يكديگر هستند. احتمال خواسته Bو  Aدو پيشامد 
A B.  

  حل اول:  راه  
Aپيشامد    B  همان پيشامدA B  است. با توجه به مستقل بودنA  وB دو پيشامد ،A  وB :نيز مستقل هستند، پس  

%P(A B) P(A B ) P(A) P(B ) / ( / ) / / / /           0 3 1 0 12 0 3 0 88 0 264 26 4   
  حل دوم: راه  
Aبراي محاسبۀ    B :داريم  

%P(A B) P(A) P(A B) P(A) P(A) P(B) / ( / / ) / / / /            0 3 0 3 0 12 0 3 0 036 0 264 26 4   
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  2رياضي  152 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -130
  معادل است با اينكه: Bاز  Aنكته: مستقل بودن   

 P(A B) P(A) P(B)    
P(A) 0   : نكته 1

  ، همواره تساويِ زير برقرار است:Sاي  از فضاي نمونه Bو  Aنكته: براي هر دو پيشامد   
P(A B) P(A) P(B) P(A B)      

  با توجه به اطالعات مسئله داريم:  
P(A B) P(A ) P(A) P(B) P(A B) P(A) P(A) P(B) P(A)P(B) P(A) (I)          1 1    

P(B)دانيم  (مي   P(A)
3
  بناميم، داريم: xرا  P(B)) اگر خواستۀ مسئله يعني 2

x P(A) P(A) x  
3 2
2 3   

IÄ IÄ

(I) x x x x x x x x x x x x x

x x x

                 

   
     



32 2 22 2 2 5 2 21 1 5 2 3 2 2 7 3 03 3 3 3 3 3
7 49 24 7 5 7 5 132 2 4 4 2

   

,همواره عددي در بازٔه  P(B)يعني  xبا توجه به اينكه     0 xاست، پس  1  xقبول بوده و  غيرقابل 3 P(B) 
1
  باشد. مي 2

  2رياضي  147 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -131
  با هم رخ ندهند؛ يعني: Bو  Aگوييم، هرگاه  را ناسازگار مي Bو  Aنكته (پيشامدهاي ناسازگار): دو پيشامد   

 A B     
  معادل است با اينكه:  Bاز  Aنكته: مستقل بودن   

P(A B) P(A) P(B)   
  صورت زير است: به Cو  A ،Bپيشامد  3ي است، بنابراين نمودار وِن ها ته ناسازگار هستند، پس اشتراك آن Cو  Aدو پيشامد   

  
  
  
  
  
  

Aبراي محاسبۀ احتمال موردنظر، يعني پيشامد    B C  كنيم: شيؤه زير عمل مي به  
P(A B C) P(A) P(B) P(C) P(A B) P(B C) P(A) P(B) P(C) P(A)P(B) P(B)P(C)

/ / / / / / / / / / / / /
         
            0 2 0 3 0 4 0 2 0 3 0 4 0 3 0 9 0 06 0 12 0 9 0 18 0 72

      

  3ي رياض 63و  60هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -132
نكته (قضيه): فرض كنيم   

x
lim f(x) l


  و
x

lim g(x) m


:در اين صورت ،  

x x x
lim (f (x) g(x)) lim f (x) lim g(x) l m
  

     الف)  

x x x
lim f(x) g(x) lim f(x) lim g(x) l m
  

     ب)  

x
x

x

lim f (x)f (x) llim (m )
g(x) lim g(x) m






     (ج 0

  شد.يك عدد حقيقي غيرصفر با aعددي طبيعي و  nنكته (قضيه): فرض كنيم   
SLX¶ » Z»p
Âÿ¹¶ » Z»pSLX¶

Âÿ¹¶ SLX¶ » joÎ
Âÿ¹¶ » joÎ

n n
x x

( a n)
( a n)( a)

lim ax lim ax
( a) ( a n)

( a n)
 


     


   

  حد موردنظر مجموع دو حد موجود است، پس:  

x x x x x

x x x x x x x xlim ( ) lim ( ) lim ( ) lim lim
x x x x x x x x    

    
         

    

2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3

5 4 3 5 4 3 4 3 4 1 5
3 1 3 3 1 3 3

   

A B C
S
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  3رياضي  63 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -133

nصورت  به nاي از درجۀ  يك تابع چندجمله fنكته: فرض كنيم    nf (x) ax bx k   1  باشد كه در آن n  عددي طبيعي وa  يك عدد
  حقيقي غيرصفر است. در اين صورت:

n n n n
x x x x

lim (ax bx k) lim ax , lim f (x) lim ax
   

    1    

  يك عدد حقيقي غيرصفر باشد. aعددي طبيعي و  nنكته (قضيه): فرض كنيم   
SLX¶ » Z»p
Âÿ¹¶ » Z»pSLX¶

Âÿ¹¶ SLX¶ » joÎ
Âÿ¹¶ » joÎ

n n
x x

( a n)
( a n)( a)

lim ax lim ax
( a) ( a n)

( a n)
 


     


   

  حل اول: راه  

  :آوريم اي درمي صورت چندجمله به راها  آن x4با ضرب صورت و مخرج كسر در   

x x x x

(x x ) x x xlim lim lim lim ( x)
(x x ) x x x x

 

    

  
     

   

1 4 4 3 3
3 2 4 2 2

1   

  حل دوم: راه  
با توجه به اينكه     1 و  4  2   داريم: ،3

x x x x

x x x xlim lim lim lim ( x)
xx x x

  

     


     

 

1 4 1 2
3 2 2   

  3رياضي  73 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -134
xدر  fق تابع نكته: مشت   a :برابر است با  

x a

f (x) f (a)f (a) lim
x a

 


   

fنكته: اگر    (x) ax b   وax b    آنگاه:  ،0
af (x)

ax b
 

2
  

fدر تابع    (x) x 5 fدانيم  ، مي4 ( ) 5   ، پس داريم:5

x x

f (x) f (x) f ( )lim lim f ( )
x x ( ) 

    
  5 5

5 5 55 5   

  پيدا كنيم: -5اي به طول  را در نقطه fبنابراين براي محاسبۀ حد كافي است مشتق تابع   

f (x) x f (x) f ( ) /
x

          
 

4 45 4 5 0 4
2 5 4 2 5 20

   

  3رياضي  78 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -135
xدر  fنكته (قضيه): اگر تابع    a پذير باشد، آنگاه  مشتقf  درa .پيوسته است  
  پذير باشد، مشتق چپ و راست تابع در اين نقطه برابر است. مشتق aاي به طول  در نقطه fنكته: اگر تابع   
xدر  fابتدا شرط پيوستگي تابع     1 كنيم: را بررسي مي  

x xx x
lim f(x) lim f (x) f ( ) lim (ax b) lim (bx ) a b b a a

    
                 2

1 11 1
1 3 3 3 3   

xدر  fعالوه بر اين بايد مشتق راست و چپ تابع     1 :برابر باشند  
ax b x a x

f (x) f (x)
bx xbx x

             
2

1 1
2 13 1

   

f ( ) f ( ) a b( ) b b             
31 1 2 1 2 3 2   

  شده برابر است با: بنابراين مقدار خواسته  

x x
f (x) f ( ) / /

x x

          
   


2

33 1 32 2 3 2 6 1 5 4 53 23 12
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  3رياضي  87و  85هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -136
fنكته: اگر    (x) c،  آنگاهf (x)    عبارت ديگر مشتق تابع ثابت برابر صفر است. . به0
nfو  nNنكته: اگر    (x) x، آنگاه: nf (x) nx   1  

(f g) (a) f (a) g (a)     نكته :  
(kf ) (a) kf (a)  نكته :  
(fg) (a) f (a)g(a) f (a)g (a)    نكته :  

  حل اول: راه  
  گيريم: كنيم، سپس از آن مشتق مي ابتدا ضابطۀ تابع را با ضرب كردن ساده مي  

f (x) (x )(x ) x x x x x x x f (x) x x
x x x x

f ( )

                   

       

2 3 2 3 2 2
2

1 1 1 11 5 5 5 5 2 5 3 10 2

1 3 10 2 1 6
   

  حل دوم: راه  
  كنيم: ب توابع، مشتق را محاسبه ميبا استفاده از قاعدٔه مشتق ضر   

f (x) (x )(x ) f (x) x(x ) ( )(x ) f ( ) ( )( ) ( )( )
x x x

                       2 2
2

1 1 11 5 2 5 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 6   

  3رياضي  87 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -137
  است. aبرابر مشتق آن تابع در  aاي به طول  نكته: شيب خط مماس بر نمودار يك تابع در نقطه  

f f (a)g(a) g (a)f (a)( ) (a)
g (g(a))

     : نكته 2

  كنيم: است را محاسبه مي 2اي به طول  مماس براي تابع كه همان مشتق تابع در نقطه ابتدا شيب خط  
x(x ) x( ) xy y y y

(x ) (x ) ( )
              

  

2 2
2 2 2 2 2

0 4 2 8 16 32 1
24 4 4 4

   

معادلۀ خطي با شيب   
1
yصورت  به 2 x b  

1
)گذاري نقطۀ  كافي است از جاي (b)است. براي يافتن عرض از مبدأ  2 , )2 در ايـن خـط  1

  استفاده كنيم:

y x b b b b            
1 11 2 1 1 22 2   

  3رياضي  87 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -138
yشيب خط    x 2   باشد: 2يد برابر باشد، بنابراين مشتق تابع در نقطۀ موردنظر با  مي 2و هر خط ديگري كه با آن موازي است برابر  3

IÄ( x) ( )xf (x) ( x) x x x
( x) ( x)

                  
 

2
2 2

1 8 1 82 2 2 8 4 8 2 6 10
8 8

   

)Aروي تابع يعني نقاط  10و  6هاي  بنابراين شيب خط مماس در نقاطي به طول   , )6 )Bو  3 , )10 هـا  در گزينـه Bاست. تنها نقطـۀ  2برابر  5
  موجود است.

  3رياضي  87 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -139
  است. aبرابر مشتق آن تابع در  aاي به طول  نكته: شيب خط مماس بر نمودار يك تابع در نقطه  
nfو  nNنكته: اگر    (x) x، آنگاه: nf (x) nx   1  
fنكته: اگر    (x) c،  نگاه آf (x)    عبارت ديگر مشتق تابع ثابت برابر صفر است. . به0

(f g) (a) f (a) g (a)     نكته :  
(kf ) (a) kf (a)  نكته :  

)اي به طول يك، مشترك است، پس هر دو تابع از نقطۀ  در نقطه gو  fخط مماس بر توابع    , )1   هاي برابر دارند. ذشته و در اين نقطه مشتقگ 0
f ( ) a b a b        1 0 1 0 1   

  g( ) c c     1 0 1 0 1   
f (x) x a
g (x) c x a c a a b
f ( ) g ( )

  
               
  

23
2 3 2 3 1 2 4 3

1 1
   

  شده برابر است با: بنابراين مقدار خواسته  
abc      4 3 1 12   
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  3 رياضي 79 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -140
xدر  fنكته: مشتق راست تابع    a :برابر است با  

x a

f (x) f (a)f (a) lim
x a



 


   

h

f (a h) f (a)f (a) lim
h



  
0

   

xدر  fنكته: مشتق چپ تابع    a :برابر است با  

x a

f (x) f (a)f (a) lim
x a



 


   

h

f (a h) f (a)f (a) lim
h



  
0

   

xبا توجه به اينكه    x (x )(x )    2 2 3 3 x، عبارت 3، در همسايگي راست 1 x 2 2 ، ايـن عبـارت 3مثبت و در همسايگي چـپ  3
  منفي است، پس:

x x x x x
f (x) f (x)

x x(x x ) x

                

2
2

2 3 3 2 2 3
2 2 1 32 3 1 3

   

f ( ) , f ( ) f ( ) , f ( ) f ( ) f ( ) ( )                           3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 8   
  3رياضي  63 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -141

nصورت  به nاي از درجۀ  يك تابع چندجمله fنكته: فرض كنيم    nf (x) ax bx k   1   باشد كه در آنn  عددي طبيعي وa  يك عدد
  حقيقي غيرصفر است. در اين صورت:

n n n n
x x x x

lim (ax bx k) lim ax , lim f(x) lim ax
   

    1    

  حاصل حد موردنظر برابر است با:  

x x x x

x x xlim f (x) lim lim lim
xx x   

  
  



3 3 3
36 6

4 3 3 3
9

   

xجه به اينكه وقتي با تو     xآنگاه  0 3 x، داريم: 0 x 3   ، پس:3

x x

xlim f(x) lim
x 

 
  



3
3

3 3 31   

  3رياضي  62 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -142

nصورت  به nاي از درجۀ  يك تابع چندجمله fنكته: فرض كنيم    nf (x) ax bx k   1   باشد كه در آنn  عددي طبيعي وa  يك عدد
  حقيقي غيرصفر است. در اين صورت:

n n n n
x x x x

lim (ax bx k) lim ax , lim f(x) lim ax
   

    1    

xوقتي     ،  آنگاهx 5 3 xو  0 x 2 2   پس: ،0

x x x

ax ( x) (a )x alim f(x) lim lim a a
x(x x) x  

    
               

  2 2
5 3 3 5 34 4 4 4 3 8 52 22

   

xهمچنين وقتي      آنگاه ،x 5 3 xو  0 x 2 2   پس: ،0

x x x

x ( x) xlim f (x) lim lim
xx x x  

  
    

  2 2
5 5 3 2 5 2 12 22

   

  3رياضي  64 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -143
xحد تابع را وقتي       وx   كنيم: محاسبه مي  

x x x x

x x x xlim lim lim lim
x x x xx x x x x   

    
     

    2 2
2 2 2 2 2 1

3 3 4 29 10 9
   

x x x

x x xlim lim lim
x x x xx x x  

   
   

    2
2 2 2 2 13 3 29 10

   

  حدي برابر عدد مثبت دارد. حدي برابر عدد منفي و  در  3تنها نمودار تابع گزينۀ   
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  3رياضي  87و  86هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -144

fنكته:    f (a)g(a) g (a)f (a)( ) (a)
g (g(a))

   2  

fنكته: اگر    (x) x fآنگاه:  ،3 (x)
x

  3 2
1

3
  

  كنيم با استفاده از اتحادهاي جبري، ضابطۀ تابع را ساده كنيم، سپس از آن مشتق بگيريم: ابتدا سعي مي  

x x ( x ) xf (x) ( x )( x ) f (x) ( x )( ) f (x) f (x)
x x x x

   
          

3 2 3 33 33 3 3
3 3 3 3

1 1 1 11 1 1   

x (x )
xf (x) f ( ) f ( ) f ( ) f ( )

x

      
            

3
3 2 2

23 2

1 1 7 171 1 2 7 2 173 3 2 12 128 8 8 84 4 482
   

  3رياضي  80صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -145
xرا در  fابتدا مشتق راست و چپ تابع       كنيم: محاسبه مي 1

f ( )x xx x x
f (x) f (x)

x f ( )x
xx





                      
 

2

2 2

1 2 1 2 42 2 12 1
3 33 1 1 31 1

   

  ردازيم:پ اكنون به محاسبۀ حد موردنظر مي  

h h h h

f( h ) f ( h ) f ( h ) f ( ) f ( ) f ( h ) f ( h ) f ( ) f ( h ) f ( )A lim lim lim lim
h h h h   

           
    



2 2 2 2 2 2
2 2 2 20 0 0 0

1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 13
3

   

hبا تغيير متغير    t23 كنيم. مشخص است كه وقتي  حد اول را محاسبه ميh  h، آنگاه 0 23   پس: ،0

h t

f ( h ) f ( ) f ( t) f ( )lim lim f ( )
th  

 

      
2
20 0

1 3 1 1 1 1 4
3

   

hهمچنين با تغيير متغير    t 2 كنيم. هنگامي كه  حد دوم را محاسبه ميh  hآنگاه  0  2   پس: ،0

h t

f ( h ) f ( ) f ( t) f ( )lim lim f ( )
th  

 

       


2
20 0

1 1 1 1 1 3   

  شده برابر است با: بنابراين حد خواسته  
A f ( ) f ( )         3 1 1 3 4 3 12 3 9   

  
  1شناسي  زيست 83مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1زينۀ پاسخ: گ -146
خـوردٔه دور كـه  تر است و اين بخش به لولۀ پيچ هايي ضخيم خوردٔه دور و نزديك قرار دارد. ضخامت ديوارٔه آن در بخش لولۀ هنله بين لولۀ پيچ  

  تواند ديده شود. كليه ميآخرين قسمت نفرون است، متصل است. لولۀ هنله هم در بخش قشري و هم در بخش مركزي 
  هاي خوني بخشي از نفرون نيستند، اما در مجاورت نفرون قرار دارند. نكته: رگ  
  1شناسي  زيست 86و  81هاي  * صفحه توسطممشخصات سؤال: *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -147
  . باشد تر كوتاه ديشده از آن هم با  خارج يزناياست، پس طول م تر كيو به مثانه نزد  تر نييچپ پا  يۀراست از كل يۀكل نكهيبا توجه به ا   
  : ها نهيگز  ريسا  علت نادرستي  
  . ابدي يكاهش م نيياز باال به پا  يزناي، ضخامت م11با توجه به شكل  :2گزينۀ   
  انشعابات آئورت عبور كند.  ياز جلو ديبه مثانه با  دنيرس يبرا يزنايم ياني، بخش م11با توجه به شكل  :3گزينۀ   
  .شود يم دهيد  يزنايو م اهرگيسرخرگ، س ،نيياز باال به پا  هي، در محل ناف كل4با توجه به شكل  :4گزينۀ   
  1شناسي  زيست 87و  86، 84هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -148
كمتر اسـت، امكـان  اكياوره از آمون تيسم تيخاص نكهيموجود در ادرار است. با توجه به ا ٔه ماد نيشتر يادرار و آب ب يآل ٔهماد ترين فراواناوره   

 اشود كه ب يبه خون ترشح م نينام رن به يميآنز  هياز كل ابد،ياگر فشارخون كاهش  نيوجود دارد. همچن يانباشته شدن و دفع آن در فواصل زمان
هورمون آلدوسترون ترشح شود. هورمون  ه،كلي فوق ٔهغدشود از  يها، باعث م از واكنش يا مجموعه اندازي خوناب و راه يها نياز پروتئ يكياثر بر 

  . دهد يم شيو آب را افزا  ميبازجذب سد  ،آلدوسترون
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: هانهیگز ریسا علت نادرستی
نیپسـزیپـوفیاز هیضدادرار هورمون. ترشح شودیآن کاسته متیو از سمّشودیملیبه اوره تبد 2COشدن با بیبا ترکاکیآمون:1گزینۀ 

. شودیبازجذب آب به خون مشیموجب افزا 
نه آب. ،مربوط به اوره استهنی. بخش دوم گز شودیفرایند تراوش از خون وارد کپسول بومن میطیاوره بدون صرف انرژ :2گزینۀ 
توجـه داشـته نیشود. همچنـلیبه اوره تبد تواندیماکیمونو سپس آ شودیمجادیا اکیآموندهایو نوکلئوتنو اسیدهایآمیۀاز تجز :3گزینۀ 
شـدت شی. بـا افـزا کنـدیمثانه را منقبض مۀواریصاف د یهاچهیبه مثانه، ماهیعصبامیمثانه، نخاع با فرستادن پیۀ که در فرایند تخلدیباش

شود.یانقباض، ادرار از مثانه خارج م
1 3شناسی زیست71تا69های ط * صفحهمشخصات سؤال: * متوس▲2پاسخ: گزینۀ -49

فضای داخلـی کـه محـل انجـام pHکند. با این کار ساز، یون هیدروژن را از فضای بین دو غشا وارد فضای داخلی میتوکندری میATPآنزیم 
دهد.رونویسی است را کاهش می
ها:علت نادرستی سایر گزینه

شوند.ون ایجاد میحاملین الکتر ،: در مراحل مختلف کربس1گزینۀ 

آورد.وجود میآب بهH: اکسیژن در میتوکندری دچار کاهش شده و سپس با جذب 3گزینۀ 
شود.کربنه دچار اکسایش می: در طی چرخۀ کربس ترکیب شش4گزینۀ 

1 1شناسی زیست87و 84های مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲4پاسخ: گزینۀ -50
با تیدر نها نی. رن)2ۀنیرد گز شود (ینه هورمون) به خون ترشح م(نیرنمیو آنز ابدییکاهش مهیکاهش حجم خون، فشارخون در کلۀجیدر نت

هـایرگیهورمون آلدوسـترون بـه مـو ه،یکلفوقۀشود از غدیها، باعث ماز واکنشیامجموعهاندازیخوناب و راهیهانیاز پروتئیکیاثر بر 
یر اسـمز اآب در خوناب، فشزانیشدن مشتریحالت با بنیکند. در ا دایپشیافزا هیو آب در کلمیبازجذب سد جهیمنفذدار ترشح شود و در نت

. شودیکمتر مزیآن ن
: هانهیگز ریسا علت نادرستی

شـتربیهـا آنیعصـبتیـو فعالشوندیمکیتحر موسپوتاالیدر هیو مرکز تشنگیعصبهایرندهیغلظت خون، گشیدنبال افزا به:1گزینۀ 
. کندیمدایپشیبازجذب آب به خون افزا ،یحالت با ترشح هورمون ضد ادرار نی. در ا شودیم

حالت حجم ادرار هم نی. در ا شودمیهادرون نفرونهایخروج مواد از کالفکشیو افزا یفشار تراوششیفشارخون موجب افزا شیافزا :3گزینۀ 
.کندیمدایپشیافزا 

1 2شناسی زیست99مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ ▲3پاسخ: گزینۀ -51
کنند:ترتیب مراحل زیر را طی میها (اسپرماتیدها) طی تمایز و تغییر شکل بهیاختکزام

شوند.دار می) از هم جدا و تاژک1
دهند.) مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می2
کند.گیرد و یاخته حالت کشیده پیدا می) هستۀ فشرده در سر قرار می3

ها:علت نادرستی سایر گزینه
کنند.سمت وسط لوله حرکت میها تاژک فعال ندارند، اما بهیاختک: زام1گزینۀ 
کنند.از درون پروستات عبور میها است که زامه، تنهاها، پروستات و پیازی میزراهیساز شامل وزیکول سمینال: غدد منی2گزینۀ 
دارد.RHتن آن مضاعف است، دو نسخۀ ژنی برای یاختۀ ثانویه هاپلوئید است، اما چون فام: زام4گزینۀ 

1 2شناسی زیست86و 85های مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲4پاسخ: گزینۀ -52
کـه در آن شـودیآنافـاز، تلوفـاز آغـاز مـاز. پـسشودیآنافاز آغاز مۀ ر مرحلدیاهیگهاییاختهدر توپالسمیسمی، تقس9با توجه به شکل 

. ندآییدرمینیکروماتۀ شکل تودو بهکنندمیشدنبازبهشروعهاکروموزوم
: هانهیگز ریسا علت نادرستی

.متافازۀنه در مرحلشوند،یمتصل متنفامدوک به هایرشتهم،یپرومتافاز تقسۀ در مرحل:1گزینۀ 
وجود دارند. یاختهدوک هنوز در هایکه رشتهیدر حال، شدهلی، پس از آنافاز پوشش هسته تشک9با توجه به شکل :2گزینۀ 
هایتنفامصفت در کیهایدگره، 1وزیکه در مرحله آنافاز میدر حالدهند،یانجام مرشتمانمیتقساهانیدر گیستمیمر هاییاخته:3گزینۀ 
. شوندیاز هم جدا مهمتا

1 2شناسی زیست88مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ ▲3پاسخ: گزینۀ -53
ینـوعپومـایوجـود دارد. اوالً لی. در متن موردنظر دو غلط علمشودیمحسوب ممخیتومور خوشیاست که نوعپومایشکل مربوط به تومور ل

قـدرت متاسـتاز میخـخـوشیاینکه تومورهااًی. ثانشودیسرطان گفته ممیبدخیرهابه تومو ، زیراستیسرطان نیول،استمخیتومور خوش
ندارند. 
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۲۴

1 2شناسی زیست95تا 92های مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲4پاسخ: گزینۀ -54
همۀ موارد نادرست هستند. 

علت نادرستی موارد:
کیباماهنوزوانداز هم جدا نشدههااختهیهنوز 2تلوفاز نینباشد. در هر حال حایباشدتوپالسمیسمتقسیبازمانهمتواندیالف) تلوفاز م

هسته است. یکه در دو قطب خود دارامیکار دار وسراختهی
.دوکهایرشتهۀ و نه همشودیکوتاه مشوند،یمتصل متنفامکه به سانترومر هایی، تنها طول دوک2وزیآنافاز مۀ) در مرحلب
دوک متصل است. ۀ طرف به رشتکیوجود دارد، هر سانترومر تنها از یاختهدر یتترادیمتافاز که ساختارهاۀ ) در مرحلج
قطـب کیمضاعف شده به هایتنۀ فامخواهند ماند و همیخال1در آنافاز یاختهنیاز قطبیکیدهد،رخهاکروموزومماندنهم) چنانچه باد

.روندیمیاخته
1 3شناسی زیست61و 2شناسی زیست95و 94های مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲4پاسخ: گزینۀ -55

گامت با یعدد کروموزومطیشرا نیو در ا شوندمی) هاگامت(یینها هاییاختهاز یکیوارد وزیم میتقسطیهاکروموزومۀ شدن همیدر چندالد
برابر خواهد بود. هیاولیاختۀ
ها: نهیگز ریسا ادرستیعلت ن
. ستیجهش نوزیمددانیمیکهطور. همانابدییکاهش ماختهیهایتعداد کروموزومباشد،یمیکاهشمیتقسی، که نوع1وزیدر م:1گزینۀ 
. یوز یمینه هر نوع خطاشود،یمجادیشدن ا ید پلوئییدنبال پلبهیهنمیهمزاییگونه:2گزینۀ 
در رشتمان یا کاستمان رخ دهد.دتوانها میتنماندن فامبا هم :3گزینۀ 

1 1و 83، 82های مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲3پاسخ: گزینۀ -56 2شناسی زیست04
در هیـولایاختـۀمـامکـه دیـ، اما دقت کنکنندیمیسپر یااختهیۀچرخنترفازیا ۀ خود را در مرحلیتر مدت زندگشیبهااختهیطور معمول، به

ومیانکجفت کی، 2Gانیتا قبل از پا نترفازی. در مرحله ا گذراندی) م1(پروفاز میتقسۀ خود را در مرحلیتر مدت زندگشبیها،تخمدان خانم
ک نـدو فامیهـاتـنفاممرحله نیدر ا نیوجود دارد. همچناختهیانیدرون ممیانکدو جفت تقسیم سیتوپالسمتلوفاز و انیتا پا 2Gاز اواخر 

و خارج از هسته هستند. دارند
:هانهیگز ریسا علت نادرستی

.میتقسۀنه مرحل،استنترفازیا ۀمربوط به مرحلاختهیموردنیازمانند رشد و ساخت مواد ییکارها :1گزینۀ 
. شودینمGمتوقف شده است و وارد مرحله1وزیدر پروفاز میاختۀ اولیهمام:2گزینۀ 

قرمز)گویچۀرا ندارند. (مثل میتقسۀورود به مرحلییتوانا یکر یپهایاختهی: تمام 4نهیگز 
1 1های مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲1پاسخ: گزینۀ -57 1و 00 2شناسی زیست01

غدد نیا باالییبخش،4شکلبهتوجهبا. کنندفراهمراهاحرکت اسپرمیالزم برایپردازند تا انرژ یمیح مواد قند به ترشنالیسمکولیغدد وز 
به مثانه قرار دارد. یزنایدر مجاورت محل اتصال م

: هانهیگز ریسا علت نادرستی
کۀ یاندازداشته و بهیتنها پروستات حالت اسفنج،غددنیا نیاز ب. پردازندیمییا یبه ترشح مواد قلیزراهیم-یاز یغدد پروستات و پ:2گزینۀ 

گردو است. 
ۀ مربـوط بـه غـدیژگـیو نیمثانه قرار ندارند و ا ریغدد بالفاصله در ز نی. ا پردازندمیکنندهبه ترشح مواد روانیزراهیم-یاز یغدد پ:3گزینۀ 

پروستات است. 
زراهیـ، ضـخامت م4. با توجه به شکل کندیوارد نمزراهیبخش منتریمیاما آن را به ضخپردازد،یمنگیر یر یشعیپروستات به ترشح ما :4گزینۀ 

.شودیمشتریبیاندکریمسیدر انتهانیپس از پروستات و همچن
1 1های مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲4پاسخ: گزینۀ -58 1تا04 2شناسی زیست07

طـور کـه . همـانشوندیاز تخمدان خارج مۀ انبانکیاختییو تعدادیقطبجسم نینخسته،یثانو یاختۀمامهاییاخته،گذاریتخمکنیدر ح
ممکن است وارد لقاح شود هیثانو یاختۀمامها،یاختهنیلقاح ا در صورت عدمیحتلیدلنیقدرت لقاح ندارند. به همانبانکیهایاختهیددانییم

. فتدیاتفاق نیو قاعدگ
:هانهیگز ریسا لت نادرستیع

از تخمـدان هیـثانو یاختـۀمـاممثبت، موجب خـروج یبازخوردمیدنبال تنظبهLHغلظت هورمون شیافزا ،گذاریدر فرایند تخمک:1گزینۀ 
.هیاولتینه اووسشود،یم

شود. میزردجسمهایاختهییترشحتیفعالشیموجب افزا LHو هورمون انبانکموجب بزرگ و بالغ شدن FSHهورمون :2گزینۀ 
1تا 1یروزها(یانبانکۀدر دور:3گزینۀ  ) هنوز هورمون پروژسترون از تخمدان ترشح نشده است.4
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۲۵

1 1مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ ▲2پاسخ: گزینۀ -59 1 2شناسی زیست6
پیژنوتتوانندیکه تنها مهم (ییحاصل از بکرزا یصفت در مارهانی. ا داردپینوع ژنوت3،)هستندالدتکنر (که یدر زنبورهاایدگره3صفت 

A(تواندینر میزنبورهاپیباشند، ژنوتCو A،Bصفت نیا هایدگرهخواهد داشت. مثًال اگر پینوع ژنوت3) خالص داشته باشند B C( و
AA(تواندیمییحاصل از بکرزا یمارهاپیژنوت BB CC وزیـندارنـد و مدمثلیـقـدرت انجـام تولرکارگیزنبورهاگری) باشد. از طرف د
.شودیجانداران از هم جدا نمنیدر ا وزیم1آنافاز نیدر حزیصفت ننیا هایدگره، بنابراین کنندینم

: هانهیگز ریسا علت نادرستی
آن هایتخمکوهااسپرمپیاست و ژنوتتیاز زنبور نر دارند. کرم کبد هرمافرود یشتر یبیپید و تنوع ژنوتهستندوالد،ملکهیزنبورها:1گزینۀ 

است. کسانیبا هم قاًیدق
کیـو ندالد تکیزنبورها همگتیدر جمعیعیطبیهااز زنبور نر دارند. گامتیشتر یبیپیهستند و تنوع ژنوتدوالدکارگر یزنبورها:3گزینۀ 
دارند. یگاهجایصفات تکیبرادگره

دارد و یدگرلقـاحتیـهرمافرود خـاکیاز زنبور نر دارند. کرمیشتر یبیپیهستند و تنوع ژنوتدوالدییقدرت بکرزا یماده دارایمارها:4گزینۀ 
خالص خواهد بود.اًصل حتمحاهایزادهپیگفت ژنوتتوانیخاطر نمنیبه هم،داردیوالد دوم هم بستگپیبه ژنوتشهایزادهپیژنوت

1 1و 85های مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲2پاسخ: گزینۀ -60 1 2شناسی زیست6
علت نادرستی سایر موارد:

تنی متفاوت است.الف) در زنبورعسل نر و ماده طبیعی عدد فام
نی دارند.تنی یکساهای جنسی و پیکری در هر هستۀ خود عدد فامب) در زنبورعسل نر یاخته

علت درستی موارد:
تن از نظر نوع دگره متفاوت شود.شود که یک فامک خواهری باعث نتواند در فامیج) چلیپایی شدن، می

این مرحله نیز مشاهده نمود.توان در همانندسازی نماید، بنابراین فعالیت نوکلئازی دنابسپاراز را می2Gتواند در مرحلۀ دنای سیتوپالسمی مید)
1 1، 99های مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲3پاسخ: گزینۀ -61 1و 02 2شناسی زیست04

یگـذار درون آن، تخمکحفرۀ شدنو بزرگکولیفولۀاندازشیدر زنان هستند. با افزا 1وزیمحصول میقطبجسمنیو نخستهیثانو یاختۀمام
. شوندمیخارجتخمداندرونازهایاختهنیرخ داده و ا 

: هانهیگز ریسا علت نادرستی
. دهندیانجام نمایی شدنپچلیهستند و هیثانو هاییاختهزاممردان، 1وزیحاصل از مهاییاخته:1گزینۀ 
.2وزیحاصل از مهاییاختهنهشوند،ادغامهابا اسپرمیرحمۀدر لولتوانندیدر زنان م1وزیحاصل از مهاییاخته:2گزینۀ 
.دهندیخود را از دست متوپالسمیاز سیو سپس بخششوندمیدارتاژکابتداهایاختهنیدر مردان هستند. ا 2وزیحاصل مهایاختکزام:4گزینۀ 

1 1های مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲2پاسخ: گزینۀ -62 1تا09 1 2شناسی زیست2
است. ونیبندناف و کور اهرگیس، سرخرگ بندنافدهندۀ نشانبیترتبه3تا 1هستند. بخش درست´الف و د«موارد 

روده و آغاز ضربان لیدوم پس از لقاح و قبل از تشکۀبندناف در هفتهایسرخرگشود و بنابراینتمایز جفت از هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع می
.شودیمنیتروفوبالست است و مانع از اختالط خون مادر و جنهایتهاخیحاصل رشد ونیکور شوند و یملیقلب تشک

´:ب و ج«علت نادرستی 
کند.یدارد و خون روشن را از بدن مادر دور مینسبتاً نازکیوند یو بافت پچهیماه،فنابنداهرگی) سب
است. یباردار هایکه اساس تستپردازدیمHCGاست و به ترشح هورمون نیاز بدن جنیبخشونی) کور ج

1 1های مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲2پاسخ: گزینۀ -63 1تا09 1 2شناسی زیست2
را دارند. هیشکل کلنتریدهیچیپیهستند و همگیلقاح داخلیپرندگان، خزندگان و پستانداران دارا

: هانهیگز ریسا علت نادرستی
رود.های بدن میشده از قلب وارد آبشش شده و سپس به اندامت و گردش خون ساده دارد. خون خارجماهی لقاح داخلی اسدر اسبک:1گزینۀ 
نـوععلـتبـهپرنـدگانشده تنهـاگفتهدارانمهرهنیهستند. از بگذاریقدرت تخمیاز پستانداران دارایپرندگان، خزندگان و گروه:3گزینۀ 
. کنندیمصرف میشتر یبانرژیدارانمهرهریا سبهنسبتحرکت،
هسـتند. ایژلـهۀ واریـتخمک بـا د ی) دارامانند انسان(یلقاح داخلدارایداراناز مهرهیگروهنیو همچنیبا لقاح خارجدارانیمهره:4گزینۀ 

انسان آبشش ندارد!!!
1 3شناسی زیست66مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲3پاسخ: گزینۀ -64

شود.تولید میHو NADH،لیزدر واکنش سوم گلیکو
ها:علت نادرستی سایر گزینه

ATPهـای شود. در واکنش اول مولکـولفسفاته) تولید میکربنۀ دوفسفاته (فروکتوز دیهای شش: در واکنش اول گلیکولیز، مولکول1گزینۀ 
شوند.مصرف می

شود.منتقل میATPبه NADHشود، بلکه در زنجیرۀ انتقال الکترون انرژی منتقل نمیATPبه NADHانرژی ،: در واکنش گلیکولیز2گزینۀ 
شود.منتقل میADPکربنه به های ترکیب سهشود و فسفاتتولید میATP، گلیکولیز: در واکنش چهارم4گزینۀ 
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1 3شناسی تزیس69و 68، 66های مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲3پاسخ: گزینۀ -65
بررسی موارد:

گیرد.سیتوپالسم صورت میایمادۀ زمینهدار، در واکنش چهارم گلیکولیز و در کربنۀ فسفاتاز اسید سهATPپیرایش در هسته و محل تولید الف) 
است.سیتوپالسم ایمادۀ زمینهکربنه دردر میتوکندری و محل تولید اسید، از قند سهNADHاز ATPب) محل تولید 

سیتوپالسم یاخته است.ایمادۀ زمینهج) محل اتصال آمینو اسید به رنای ناقل، سیتوپالسم و محل گلیکولیز نیز 

تواند درون میتوکندری در چرخۀ کربس باشد.نیز میNADHبه NADدر میتوکندری و تبدیل Aد) تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم 
1 3شناسی زیست65مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲2سخ: گزینۀ پا-66

سازند. قنـدکافت میATPهای ، مولکولADPهایی هستند که با دادن فسفات به دار از مولکولکربنۀ فسفاتفسفات و اسیدهای سهکراتین
.وجود داردها دار در باکتریکربنۀ فسفاتشود، بنابراین اسید سهها هم مشاهده میدر باکتری

1 3شناسی زیست66مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲3پاسخ: گزینۀ -67
ترتیب به شرح زیر هستند:ها بهمولکول

ATP) 4) فروکتوز فسفاتهNADH3) 2کربنه) اسید سه1
کربنۀ دوفسفاته یا فروکتوز فسفاته، سطح انرژی باالتری نسبت به سایرین دارند.قند شش

1 3شناسی زیست69مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲2گزینۀ پاسخ:-68
2COافتد، گلیکولیز بخشی از تجزیۀ گلوکز است که تولید اتفاق میAاستیل کوآنزیمدر چرخۀ کربس و در تبدیل پیرووات به 2COتولید 

نداریم.
1 3شناسی زیست70شخصات سؤال: * ساده * صفحۀ م▲4پاسخ: گزینۀ -69

چون بـرای گلیکـولیز ؛شودگیرد و فرایند گلیکولیز متوقف میصورت نمیNADدر صورتی که زنجیرۀ انتقال الکترون متوقف شود، بازسازی 
NAD .ضروری استNADذیرندۀ الکترون است. اگر زنجیرۀ انتقال الکترون متوقف شود، انتقال پH به فضای بـین دو غشـا صـورت

شود.تولید آب که درون فضای داخلی میتوکندری صورت گرفته است، متوقف میویابدفضای بین دو غشا افزایش میpHلذا ؛گیردنمی
1 3شناسی زیست64شخصات سؤال: * ساده * صفحۀ م▲3پاسخ: گزینۀ -70

شود. در هر دو نوع تنفس، گلیکولیز مشترک هوازی انجام میدو شکل هوازی و بیشود و بههای زنده انجام میای در تمامی یاختهتنفس یاخته
شود.کربنه حاصل میاسید سه2است. در مرحلۀ قندکافت یا گلیکولیز از یک مولکول گلوکز، 

ها:علت نادرستی سایر گزینه
رود.کار میبهATPهای مغذی (مثل گلوکز) برای تشکیل شده در مولکولای انرژی ذخیره: در تنفس یاخته1گزینۀ 
دهند.ای انجام میها نیز تنفس یاخته: باکتری2گزینۀ 
دهد.وازی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن رخ میهشود. تنفس بیای هوازی میزان اکسیژن یاخته کم می: در تنفس یاخته4گزینۀ 

1 3شناسی زیست71مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ ▲2پاسخ: گزینۀ -71
متصل نموده که حاصل آن تولید آب ADPفسفات را به ،سازد که طی آن با واکنش سنتز آبدهیمیATPصورت اکسایشی، ساز بهATPآنزیم 

است.ATPو 
ها:سایر گزینهعلت نادرستی 

شود.سازی نوری مشاهده نمیATP،: درون میتوکندری1گزینۀ 
شود.: این فرایند مربوط به قندکافت است که درون میتوکندری دیده نمی3گزینۀ 
: این فرایند مربوط به مادۀ زمینۀ سیتوپالسم یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی انسان است.4گزینۀ 

1 3شناسی زیست59و 58های ؤال: * متوسط * صفحهمشخصات س▲4پاسخ: گزینۀ -72
ها نیای مشترک دارند.هر چهار مورد شاهدی هستند برای اثبات اینکه گونه

1 3شناسی زیست69و 68های مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲4پاسخ: گزینۀ -73
افتد.تفاق میاسید ا نام پیروویککربنی بههای سهدر پایان گلیکولیز، تولید مولکول

شود.حاصل می2COاسید در تنفس هوازی سه مولکول از پیرووات یا پیروویک
شـود. ، مولکول اکسـید (گـرفتن الکتـرون) مـی2COهای پیرووات ضمن گرفتن پیرووات برای ورود به راکیزه نیازمند انرژی است. از مولکول

شود.شود و این مولکول با دو کربن وارد چرخۀ کربس میتبدیل میAبه استیل کوآنزیم، 2COرووات با از دست دادن یک پی
1 3شناسی زیست69و 68، 66های مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲3پاسخ: گزینۀ -74

شود و بـه اکسید می،اسیدشود و پیروویکتبدیل میNADHشود و به با گرفتن الکترون احیا میNADشود.انجام نمی´ الف«فقط مورد 
شود.استیل تبدیل می

شود.تبدیل میFADدر زنجیرۀ انتقال الکترون به 2FADHشود و کربنه، اکسید و به اسید تبدیل میقند سه
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1 3شناسی زیست62مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲4پاسخ: گزینۀ-75
دلیل خودلقاحی گونۀ جدید، تتراپلوئید حاصل شود. گونۀ های همتا شود و در نهایت بهجدایی کروموزومتواند منجر به عدمنیز می1خطا در میوز 

4 4n4زش دارای چهار مجموعۀ کروموزومی از دو نوع است. آمیn 2باn 3منجر به جاندارnشود که زیستا است، ولی نازاست.می
.انتخاب طبیعی نقش نداشته است، بلکه عامل آن یک اتفاق یا خطای میوزی بوده است،4nدر پیدایش گونۀ 

1 3شناسی زیست69و 66، 64های مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲2پاسخ: گزینۀ -76
مشترک نیستند.´ ج و د«درست هستند. ´ الف و ب«

ATP نوعی نوکلئوتید است وNADH 2وFADHود ند، لـذا در سـاختار خـباشـمـیند. چون هر سه نوکلئوتیدهستنوکلئوتیدنوعی دی
پذیرندۀ الکترون نیسـت و ATPها توجه کنید.) کار رفته است. (کافی است به اسم آنها آدنین بهکربوهیدرات (قند) دارند. در ساختار تمام آن

استر نیز ندارد.پیوند فسفو دی
1 3شناسی زیست67مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲4پاسخ: گزینۀ -77

هر چهار مورد درست هستند. 
گیرنـد. شـود. در ایـن انـدامک فراینـدهای رونویسـی و ترجمـه انجـام مـیای، درون اندامک راکیـزه انجـام مـیبخش هوازی تنفس یاخته

هـای میتوکنـدری متفاوت است. بخشی از پـروتئینATPهای غشای درونی از یک یاخته به یاختۀ دیگر برحسب نیاز یاخته به خوردگیچین
شوند. هرچه نیاز یاخته به انرژی بیشتر باشد، تعداد میتوکندری یاخته نیز بیشتر است.سمی ساخته میهای سیتوپالتوسط ریبوزوم

1 3شناسی زیست69مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲1پاسخ: گزینۀ -78
: Aاستیل کوآنزیمA:B کوآنزیمA:Cکربنهترکیب شش
: Dکربنهترکیب پنج: Eترکیب چهارکربنه: Fنوعی دیگر از ترکیب چهارکربنه

هستند. بقیۀ موارد درست هستند.FADو NADهای الکترون باشد. پذیرندهپذیرندۀ الکترون نمیAکوآنزیم 
1 3شناسی زیست66مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲2پاسخ: گزینۀ -79

حامل الکترون است.NADHپذیرندۀ الکترون و NADنام دارد. مولکول NADH، ´ب«و مولکول NAD، ´الف«مولکول 
ها:نادرستی سایر گزینهعلت

باالتر است.NAD(چون حامل الکترون است) از سطح انرژی NADH: سطح انرژی 2گزینۀ 
شوند. تولید میNADHهای مولکولرووات به استیل،ی: در واکنش تبدیل پ3گزینۀ 
شوند.نیز تولید می2FADHو ATP ،NADHهایی نظیر : در کربس مولکول4گزینۀ 

1 3شناسی زیست66مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲4پاسخ: گزینۀ -80
دهند.ها را کاهش میسازی واکنشها سطح انرژی فعالتمامی آنزیم

ها:علت نادرستی سایر گزینه
شود.پالسم انجام میای سیتو : مرحلۀ اول، گلیکولیز نام دارد که در مادۀ زمینه1گزینۀ 
برای انجام چرخۀ کربس نیاز است، نه گلیکولیز.FAD: 2گزینۀ 
های گلیکولیز همان سیتوپالسم است.شوند و محل فعالیت آنزیمهای پروتئینی در سیتوپالسم ساخته می: تمام آنزیم3گزینۀ 

1 3شناسی زیست69و 68، 66های مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲3پاسخ: گزینۀ -81
شود.تولید نمیAاستیل کوآنزیم،در چرخۀ کربس´: ب«علت نادرستی مورد 

شود. در آخرین واکنش گلیکولیز تولید میATPشود. چهار مولکول در گلیکولیز بعد از واکنش اول که فروکتوز دوفسفاته حاصل می
دهد و دو کربن خود را در چرخۀ کربس از دسـت از دست میAاستیل کوآنزیمدر واکنش تبدیل به 2COصورت پیرووات یک کربن خود را به

دهد.می
شود.تولید میNADHگلیکولیز از اکسایش قند فسفاته یک مولکول 3در واکنش 

1 3شناسی زیست69مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲2پاسخ: گزینۀ -82
هـای کننده در واکـنشهای شرکتکنند. آنزیمای را تشدید میشوند و تنفس یاختهدی باعث افزایش متابولیسم میهای تیروئیافزایش هورمون
یابد.ای افزایش میها، در تنفس یاختهها را دارند. لذا نیاز بدن به ویتامینای نیاز به کوآنزیم یا همان ویتامینتنفس یاخته

ها:علت نادرستی سایر گزینه
شود.می2CO: هورمون آدرنالین باعث افزایش ضربان قلب و افزایش سطح 1گزینۀ 
شود.باعث کاهش حجم ادرار میضدادراری : هورمون 3گزینۀ 
شود.: افزایش ترشح آلدوسترون باعث کاهش حجم سدیم ادرار می4گزینۀ 
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  3شناسي  زيست 75مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -183
  دهد. ، الكترون خود را به پروتئين سرتاسري نمي2FADH هاي الكترون هستند و  ، ناقل2FADHو  NADHهاي  مولكول  
در  Hدهنـدٔه  هاي انتقـال ندارند. پمپ ATPيك از اجزاي اين زنجيره نيازي به انرژي  شود و هيچ توليد مي ATP ،در زنجيرٔه انتقال الكترون  

هاي خود  اند. آخرين پمپ هر زنجيرٔه انتقال الكترون، الكترون گريز در سراسر عرض غشا قرار گرفته دوست و آب هاي آب اين زنجيره در بين بخش
  لذا براي اين مولكول جايگاه فعال دارد. ؛دهد مي 2Oرا به 

  3شناسي  زيست 69و  68هاي  ر * صفحهمشخصات سؤال: * دشوا  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -184
  گيرد. در طي چرخۀ كربس بيش از دو نوع تركيب چهاركربنه وجود دارد. طي چرخۀ كربس انجام مي A استيل كوآنزيممصرف   
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شود. وه استيل ايجاد ميتوليد شده و سپس گر  2COابتدا  A استيل كوآنزيم: در توليد 1گزينۀ   
  شود. شود، اين ماده توانايي اكسايش دارد، ولي دچار كاهش نمي توليد مي A ،NADH استيل كوآنزيم: در طي توليد 3گزينۀ   
  گيرد. سازي اكسايشي انجام نمي ATPاي،  تنفس ياخته از طي چرخۀ كربس است كه در اين مرحله A استيل كوآنزيم: مصرف 4گزينۀ   
  3شناسي  زيست 70مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3: گزينۀ پاسخ -185
ها خاصيت آنزيمي  كدام از اين پمپ وجود دارد. هيچ Hر هر زنجيرٔه انتقال الكترون در غشاي داخلي ميتوكندري سه محل براي پمپ كردن  د  

هـاي پروتئينـي كـه  كنند. اين مولكول استفاده مي Hاز انرژي عبوري  ADPات به سازد براي اتصال فسف مي ATPندارند. كانال آنزيمي كه 
ATP پتاسيم دارند كه  -هاي سديم سازند، در واقع عملكردي مخالف پمپ ميATP كنند.  را تجزيه مي  

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كند. را از فضاي بين دو غشا به داخل راكيزه وارد مي H: يون 1گزينۀ   
  كند. استفاده مي H: براي اينكه اين كانال كار كند از انرژي عبوري 2گزينۀ   
  ساز جزء زنجيرٔه انتقال الكترون نيست. ATP: آنزيم 4گزينۀ   

  
  2فيزيك  4 صفحۀ*  متوسط: * سؤال خصاتمش ▲  1 گزينۀ: پاسخ -186

q ne q / / C / C          13 19 64 10 1 6 10 6 4 10 6 4   
داراي بـار منفـي و  تر است، پارچۀ كتان پارچۀ كتان در مقايسه با نايلون به انتهاي منفي سري نزديك ،چون در جدول سري الكتريسيتۀ مالشي  

  شود، بنابراين: جسم نايلوني داراي بار مثبت مي
·IT¨ à¾anIQq / C  6 4   

  2فيزيك  8 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -187

TF F F ( N)i  1 21 31 5
  

   

TF F F ( N)i F F ( N)i        2 12 32 21 328 8
     

   
  با جمع نمودن طرفين اين دو رابطه داريم:  

TF F ( N)i ( N)i ( N)i F F ( N)i F F F ( N)i              331 32 13 23 13 235 8 3 3 3
          

   
  قرينۀ مجموع نيروهاي خالص وارد بر دو بار ديگر برابر است (چگونه؟). توان نتيجه گرفت نيروي خالص وارد بر هر بار، با با كمي دقت مي  
  2فيزيك  16 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -188

q k q k q
E k E , E

r ( )
   1 22 2 231

2

   

TE E E k q ( ) k q k q
( )

k q q C nC

         

      


2 2 2 2 2 2 21 2 4 4

9
9

1 1 25 5150 1509 331
2

9090 10 10 10
9 10

   

  )11(تمرين  2فيزيك  36و  18، 17هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -189
بيشـتر اسـت و  q2از خطـوط  q1منفي است. از طرفي مقدار خطوط ورودي به  q1شوند، پس بار  وارد مي q1خطوط ميدان الكتريكي به بار   

)بيشتر خواهد بود  q2از  q1درنتيجه اندازٔه بار  q q )2 راحتـي معلـوم  . همچنين با توجه به وضعيت خطوط در فضاي ميان دو بـار، بـه1
  نيز منفي است. q2نام هستند و بار  شود كه بارها هم مي
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  )7-1(تمرين  2فيزيك  19و  18هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -190
  

براي آنكه كره معلق بماند، بايد برايند دو نيروي الكتريكـي و وزن صـفر باشـد. جهـت نيـروي وزن   
طرف آسمان خواهد بود. از طرفي بر بار منفـي در  طرف زمين است، پس جهت نيروي الكتريكي به به

  طرف زمين است. رو جهت ميدان به اين شود، از يرو وارد ميخالف جهت ميدان ن

E
q E

mg F q E m kg / g
g


  

       
9 6 48 10 2 10 16 10 1 610   

  
  )15(تمرين  2فيزيك  36و  21، 20هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -191

E EU W q EdCos        
)خطوط ميدان بر راستاي حركت عمود است  BCدر مسير    )  90  و در نتيجهBCU  در خالف جهت  Bتا  Aجايي از  . از طرفي جابه0

C  تاD  است، بنابراين تغيير انرژي پتانسيل كل مسير برابر با تغيير انرژي پتانسيل درcm 40 10 خواهد بـود. در مسـير  ABاز مسير  30
ABسمت راست است جايي به سمت چپ و جابه ، نيروي الكتريكي به( )  180:؛ در نتيجه  

®¨U / ( ) mJ         9 62 10 5 10 0 3 1 3   
  2فيزيك  24تا  22هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -192
پـس جهـت  ،كمتـر بـوده MVاز  NVال شود. در اين سؤ  چنانچه در جهت خطوط ميدان الكتريكي حركت كنيم، پتانسيل الكتريكي كم مي  

  طرف پايين است. خطوط ميدان به

V Ed d d m cm      
180 8000 1100   

  2فيزيك  26و  25هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -193
اي كه ميدان الكتريكـي در درون رسـانا  گونه به ؛گيرد ه رسانا در سطح خارجي آن قرار ميشده ب در الكتريسيتۀ ساكن، بار الكتريكي اضافي داده  

عنوان يك جسـم خواهنـد بـود كـه  كند، گوي و ظرف هر دو به هاي آن) تماس پيدا مي صفر شود. وقتي گوي رسانا با كف ظرف فلزي (يا ديواره
  در گوي و سـطح داخلـي ظـرف و همچنـين در ضـخامت ديـوارٔه ظـرف  ها همان سطح خارجي ظرف است؛ بنابراين سطح خارجي مشترك آن

  نيز صفر خواهد بود. AB(به غير از سطح خارجي آن) بار خالصي وجود نخواهد داشت و ميدان در فاصلۀ 
  2فيزيك  31تا  29هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -194
الكتريك با ثابت شود. با خروج دي يري نهايتاً ولتاژ خازن با ولتاژ باتري برابر ميچون خازن به باتري متصل است، پس از هر تغي    ، ظرفيـت 5

1خازن 
A(Cبرابر  5 )

d
   1و در نتيجه بار خازن نيز

Q)شود  برابر مي 5 CV) ،حال براي آنكه مجدد بار خازن به مقدار اوليه برگردد .

1ها را  رو كافي است فاصلۀ صفحه اين برابر كنيم، از 5ها  بايد ظرفيت خازن را با كم نمودن فاصلۀ صفحه
  حالت قبل نماييم. 5

d d / mm    2 1
1 1 8 1 65 5   

d d / / mm    2 1 1 6 8 6 4   
/ها بايد  دهد فاصلۀ صفحه مي  عالمت منفي نشان   mm6   كم شود. 4
  2فيزيك  33 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -195

Q QU Q C
C

      
2 21 12 42 2 4   

Cيك صفحۀ خازن داراي بار    4 و صفحۀ ديگر آن داراي بار C 4 .است  

Âÿ¹¶ à¾dÿÅQ ne n / n /            6 19 134 10 1 6 10 2 5 10   
  3فيزيك  55 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -196

T / T / s  2 0 04 0 02   
rad

T / s
 

    
2 2 1000 02   

x ACos t x ACos t    100   

Mx ACos( ) ACos A
   

1 1100 300 3 2   

M
Ax A / A / A / m      0 18 0 18 0 122   

x / Cos t  0 12 100   

EF


mg

E


T21
300

x(m)

t(s)

A
Mx

A

M

T
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  3فيزيك  57 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -197

k
km

k mm m / kgkm m
k m

m




          


  
 

4
4 2 4 1 1 86 3 9

14 2 1

  

  3فيزيك  59و  58هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -198

E U K mf A U K / / K K / J              2 2 2 2 2402 2 10 50 0 02 0 3 0 51000   

mK mv v / v
s

      2 21 1 40 0 5 52 2 1000   

  )4-3(مثال  3فيزيك  59 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -199
IÀï·Iw¼º ·I¶p

IÀï·Iw¼º jHk÷U
tT T s
N


    

1 60 320   

L / mT g /
g g s

       2
2 162 3 2 9 6   

  3فيزيك  63 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -200
f f f Hz        2 40 2 20   

m
v svT cm
f

s

      
5

25120
   

  3فيزيك  65 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: خپاس -201

tدر لحظۀ     Tساز در حال پايين آمدن است. پس از زمان  نوسان 0
T2به مركز نوسان، پس از زمان  4

هاي منفي و پـس از  به دامنه در مكان 4

T3زمان 
  خواهد بود. 3در حال باالرفتن مجدداً به مركز نوسان خواهد رسيد؛ بنابراين نقش موج مانند شكل گزينۀ  4

  3فيزيك  69و  62هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -202
  موج و در موج طولي، در راستاي انتشار موج اسـت. بـه ايـن ترتيـبكننده، در موج عرضي، عمود بر راستاي انتشار  جايي هر جزء نوسان جابه  

  دهد. شكل الف، موجي عرضي و شكل ب موجي طولي را نشان مي
)شدگي متوالي برابر با طول موج  در موج طولي فاصلۀ دو جمع   ) .است  
  )17(تمرين  3فيزيك  90 و 65هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -203

m V AL A
L L L

 
        

F F Fv F N
A 

     
    6100 80

8000 1 10
   

  3فيزيك  66 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -204
  3فيزيك  67و  66هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -205
كنـد.  شود. از طرفي هر نقطه از محيط در هر لحظه پيام نقطۀ قبلي خود را دريافت مي تعيين مي xبا قاعدٔه دست راست، جهت انتشار موج   

) A(سمت راست نقطـۀ  Aهاي الكتريكي و مغناطيسي در نقطۀ قبل از  در حال پيشروي بوده و اندازٔه ميدان xچون موج در خالف جهت محور 
  در اين لحظه در حال كاهش خواهد بود. Aها در نقطۀ  است، بزرگي ميدان Aها در نقطۀ  كمتر از اندازٔه ميدان

  )18(تمرين  3فيزيك  91و  68هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -206
  يابد. از راست به چپ بسامد افزايش و طول موج كاهش مي يرز در شكل   

  
  است. xشود، برخي از بسامدهاي پرتوهاي گاما كمتر از برخي بسامدهاي پرتوهاي  شكل مشاهده ميطور كه در  همان  

ZH¼¶H
ÂÄ¼ÄjHnfow»oÎÂGo¶

yÿ¹MHoÎ
ÁIÀ¼UoQxÁIÀ¼UoQ

 Z¼¶»o§Ã¶
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  )6-3(تمرين  3فيزيك  72و  71هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -207
باشد، زمان رسـيدن از طريـق  t ،طريق ميله از 2به ناظر  Aچون تندي موج در ميله بيشتر از تندي موج در هوا است، اگر زمان رسيدن موج از   

tهوا برابر با  / 0   است. 08
d vt   
d t

t (t / ) t s
d (t / )

        

2
2

1200 81200 300 0 08300 0 08 300   

d m  2
81200 32300   

d ( ) m   1
8 21200 8300 100   

d d d m    1 2 8 32 40   
  3فيزيك  72 صفحۀ*  متوسط: * سؤال تمشخصا ▲  3 گزينۀ: پاسخ -208
اي كـه  ) برابر است. (تمام انرژي2) با آهنگ متوسط عبور انرژي صوت از صفحۀ (1با توجه به شكل، آهنگ متوسط عبور انرژي صوت از صفحۀ (  

  گذرد.) ) نيز مي2از صفحۀ ( ،گذرد ) مي1ن از صفحۀ (زمان معيّ توسط صوت در يك مدت
av av

av
P P

I P W
A

       3 31
1

8 10 8 101   

avP WI
A m




   
3 32 22

8 10 4 102   

avP E EI E J J
A At

 


         
  

3 6
44 10 24 10 24

1 10 1 60
   

  3فيزيك  73 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -209
I I I I( dB)log log log

I I I I
        210 20 10 2 10 100

   
   

  3فيزيك  76و  75هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -210

ولي در حالتي كه منبع حركت كند، طول  ،كند طول موج دريافتي توسط ناظر ساكن با متحرك تفاوتي نمي در اثر دوپلر وقتي منبع ساكن باشد،  
هـاي بلنـدتري  شود؛ به اين ترتيب ناظري كه در پشت سر منبع ايستاده است طول موج تر و در پشت سر آن بلندتر مي موج در جلوي آن كوتاه

كنـد  شنود از بسامدي كه منبع توليـد مـي بسامدي كه ناظر مي ،ناظر و منبع به هم نزديك شوندكند. (الزم به ذكر است كه هرگاه  دريافت مي
  شنود از بسامد منبع كمتر است.) بسامدي كه ناظر مي ،بيشتر و هرگاه ناظر و منبع از هم دور شوند

 
  2شيمي  13تا  7هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -211

  است: Si14بر اساس توضيحات صورت سؤال، اتم موردنظر   
ÁIÀï¾Ä¯oÄp nj IÀï·»oT§²H jHk÷U
ÁIÀï¾Ä¯oÄp nj IÀï·»oT§²H jHk÷U

sSi : s s p s p /
p

   2 2 6 2 214
6 31 2 2 3 3 0 758 4   

  اند. رساناها ساخته شده رسانا است. پيشرفت صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتني است كه از نيمه فلز و نيمه سيليسيم شبه  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  گذارد. ها الكترون به اشتراك مي سيم در واكنش با ديگر اتم) سيلي1  
  از هر دو عنصر متوالي ديگر در تناوب سوم، بيشتر است. Alو  Si) اختالف شعاع اتمي 3  
  شود. ) سيليسيم در اثر ضربه خرد مي4  
  2شيمي  13تا  9هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -212
  :A                                                                                               O : He s p O : Ne  

2 4 28 2 8 102 2   

  :B  هاي طبيعي كربن، گرافيت رساناي جريان برق است. شكلدر بين دگر    C : He s p  
2 26 2 2 2   

  :C هاي دواتمي وجود دارد. شكل مولكول  برم در دماي اتاق مايع است و به  Br : Ar d s p  
10 2 535 18 3 4 4   

  الكترون وجود دارد. 5و  2، 4رتيب ت به Cو  A ،Bهاي  هاي اتم در آخرين زيراليه  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  اتمي ندارد. ) تمايلي به تشكيل يون تكB) كربن (1  
  يابد. ) بيشتر است، زيرا در يك دورٔه جدول، از چپ به راست شعاع اتمي كاهش ميA) از اكسيژن (B) شعاع اتمي كربن (2  
  بيشتر است. ) از همۀ عنصرهاي جدولB) تنوع تركيبات كربن (4  


A

¾Moò

1 oËIº 2 oËIº

d1 d2
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  2شيمي  16ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -213

Scها، فقط  ها آرايش گاز نجيب را دارند، اما در بين كاتيون هاي ذكرشده، اتم در همۀ آنيون   3  آرايش گاز نجيبAr .را دارد  
  2شيمي  25تا  22هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -214
  گيريم: گرم در نظر مي 100جرم هر دو نمونۀ ناخالص اوليه را   

 |¼±i kÅnj |¼±i kÅnj  100   جرم ماده خالص 100

  گيريم: در نظر مي aرا  FeOدرصد خلوص   
FeO C Fe CO   22 2   

a x: x ag Fe  
 

56
2 72 2 56   واكنش اول 72

Feدرصد خلوص    O2   گيريم: در نظر مي bرا  3
Fe O C Fe CO  2 3 22 3 4 3  

b x: x bg Fe  
 

112
2 160 4 56   واكنش دوم 160

56 a  112
72

ab a b /
b

     

2
72160 2 72 0 9160 80   

  2شيمي  25تا  22هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -215
  حل اول: راه  
  نياز است: O2، چند مول CO2گرم  6/17كنيم براي توليد  ابتدا حساب مي  

mol CO mol O
/ g CO / mol O

g CO mol CO
  2 22 2

2 2
1 717 6 0 744 4   

O mol2
7
O توليدي در واكنش اول 4 /  2

40 0   توليدي در واكنش اول 7100

 
7 100
4   در واكنش اول O2مقدار نظري  85

³o] mol NaNO g NaNO
NaNO : mol O g NaNO

mol O mol NaNO
   3 33 2 3

2 3
2 857 100 3504 85 1 1   

  حل دوم: راه  
  كنيم. ضرب مي 7بنابراين واكنش اول را در  ؛را يكسان نماييم O2، بايد ضريب NaNO3و  CO2جهت ايجاد تناسب بين   

NaNO CO
x / x    
 

3 214 4
85 40 17 6 35014 85 100 100 4 44


   

  2شيمي  25تا  22هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -216

   
: x x    64 204 160   قانون پايستگي جرم 300

% 
160 100 53300   درصد خلوصFe O2 3   

  2شيمي  26و  21، 17هاي  هتوسط * صفحمشخصات سؤال: * م ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -217
  درست است.» ت«تنها عبارت   
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  هاي فلزي موجود در كف اقيانوس نسبت به ذخاير زميني بيشتر است. الف) غلظت گونه  
  معناي تمايل اتم آن به انجام واكنش شيميايي است. پذيري هر عنصر به ب) واكنش  
  خواري و نرمي زياد طال است. دليل چكش اي بسيار نازك طال بهه سيم  پ) ساخت رشته  

(}²Ii) ÁoT¶¼Ã¨¼TwH oÄjI£¶

Â~²IiIº IM nHk£¶

Al Fe O Al O Fe

x

  

  2 3 2 3

100 10010 50 70

2 2
54 160 102 112

64 204 160

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  |  

سال
 

تحصیلی
 

۰۰ 
 - 

۹۹
  

۳۳

  2شيمي  38تا  36هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -218
  متيل پنتان است. دي -2،3 -اتيل -3صورت  نادرست است و نام درست آن به 2شده در گزينۀ  گذاري انتخاب جهت شماره  

|

| |

|

C

C C C C C

C C

C

   
35 4 2 1

   

  2شيمي  42ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -219
Cصورت  فرمول مولكولي به   H13   است. 18
  :4بررسي گزينۀ   

C H O CO H O  13 18 2 211 13 9   
mol O g O

/ mol C H g O
mol C H mol O

  2 213 18 2
13 18 2

11 320 5 1761 1   

  2يمي ش 41تا  36هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -220

n n

n n

n n

C H (n )H O
(n ) n (n )C H nH O n n

C H (n )H O





 
    

      
  

2 2 2
2 2
2 2 2

1 1
1 11 30 3 30 1011 1

   

n ( )     3 1 3 10 1   ها شمار پيوندهاي اشتراكي در آلكان 31
  2شيمي  41تا  39هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -221
  هاي مولي است. هاي حجمي براي گازها، همان نسبت نسبت  

C H H C H
mL mL mL

C H H C H
mL mL mL

 

 

2 4 2 2 6

2 2 2 2 6

100 100 100

2
200 400 200

   

½kºI¶ïÂ¤IM ·r»nkÃÀmL mL  500   هيدروژن مصرفي400
¾Ã²»H ·IUH ®¨ ·IUH®ÅIe ·IUH

mL
mL

mL
    

300 600300   

%  
600 100   درصد مولي اتان درصد حجمي اتان  601000

    2شيمي  45و  43هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀني: گز پاسخ - 222
  نفت سفيد فرّارتر از گازوئيل است.  
  3شيمي  47و  46هاي   * صفحه متوسط* : سؤال مشخصات ▲  4 ينۀپاسخ: گز  -223
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
 Hبـه  H2دهـد، يعنـي  نقش آند داشته و در آن اكسايش رخ مي SHEو هيدروژن به هم متصل شوند،  Mهاي استاندارد  سلول   ) اگر نيم1  

 شود. تبديل مي

Mندگي يون هيدروژن كمتر از قدرت اكسندگي يون ) قدرت اكس2   2 سلول    است، زيرا موقعيت نيمM  در سري الكتروشيميايي باالتر ازSHE 
  است.

ــل از 3   ــالواني حاص ــلول گ ــد و  Y ،Xو  X) در س ــش كات ــي Yنق ــا م ــد را ايف ــش آن ــنش  نق ــلول، واك ــن س ــابراين در اي ــد؛ بن كن
X (aq) Y(s) X(s) Y (aq)    22   دهد. رخ مي 2

  3شيمي     49و  48هاي  * صفحهمتوسط : * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -224
−»H y¹¨H»
³»j y¹¨H»

: E (Au / Au) E (Mg / Mg) /
E (Al / Al) E (Mg / Mg) / / / V

: E (Au / Au) E (Al / Al) /

 
 

 

 
    

 

3 2
3 2

3 3
3 87 3 87 3 16 0 71

3 16

 
 

 
  

  3شيمي     49تا  44هاي  * صفحه دشوار مشخصات سؤال: * ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -225
Crاگر واكنش    (aq) Sn (aq) Cr (aq) Sn(s)    2 2 32 ) اكسـايش IIهـاي كـروم( جام شود؛ يعني يوندر يك سلول گالواني ان 2

يابد). ضـرايب  ها كاهش مي يابند (غلظت آن ) كاهش ميII( هاي قلع يابد) و يون ) افزايش ميIII( ها كاهش و غلظت يون كروم يافته (غلظت آن
  ) باشد. II( يون قلعهاي كروم بايد دو برابر شيب تغيير غلظت  دهد كه شيب تغيير غلظت يون مولي در اين معادله نشان مي
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  3شيمي  46ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  2 ۀني: گز پاسخ -226

Cu Ag Cu Ag   22 2   

¾Ã²»H −¼¶

ÂÄI¿º −¼¶

½k{ïýo~¶ −¼¶

Ag : mol L L / mol

Ag : / mol L L / mol

Ag : / / / mol

 

 



  

  

 

1

1

4001 0 41000
4000 9 0 361000

0 4 0 36 0 04

   

mol e / e/ mol Ag / e
mol Ag mol e

 
 

 


   
23 221 6 02 100 04 2 408 10

1 1
   

mol Cu g Cu/ mol Ag / g Cu
mol Cumol Ag




  
1 640 04 1 2812

   

  3شيمي  51ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -227
 H O H O 2 2 22 2   

mol H mol H O g H O
L H g H O

/ L H mol H mol H O
   2 2 22 2

2 2 2
1 2 1856 4522 4 2 1   

  شود. آب در كاتد (قطب مثبت) توليد مي  
  3شيمي     53و  52هاي   * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -228
Cدر واكنش شيميايي سوختن كامل گاز اتان،    H (g) O (g) CO (g) H O(g)  2 6 2 2 22 7 4    -3از عدد اكسـايش هـر اتـم كـربن  ،6

  واحد افزايش و عدد اكسايش هر اتم اكسـيژن از صـفر (در حالـت آزاد گـاز اكسـيژن)  7رسد، يعني  اكسيد) مي + (در كربن دي4(در اتان) به 
  يابد.  واحد كاهش مي 2رسد، يعني  اكسيد و آب) مي (در كربن دي -2به 

  3شيمي  53و  52هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -229
  صورت زير است: معادلۀ سوختن كامل اسيد چرب با زنجير هيدروكربني سيرشده به  

n n
nC H O O nCO nH O

  2 2 2 2 2
3 2

2   

n n
n n

n n n n

mol C H O n mol H O
/ g C H O

n g C H O mol C H O
  


2 2 22 2

2 2 2 2
1 1896 8 14 32 1

g H O
mol H O



1
2
2

1081 / n n

/ n n C H O

  

    

6

15 30 2

96 8 84 192

12 8 192 15
   

C ( ) ( ) C       15 30 1 2 2 0 15 26   
  3شيمي     59و  58هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -230
  درست هستند.» پ«و » الف«هاي  عبارت  

 ي از آهن دارد. تر مثبت Eشود كه  الف) در حلبي، ورقۀ آهني با فلز قلع پوشانده مي  
  شود.  از آهن، از اكسايش يافتن آهن جلوگيري مي  تر شود)، با استفاده از يك فلز كاهنده پ) در آهن گالوانيزه (آهن با روي پوشانده مي  
  هاي نادرست: بارتبررسي ع  
  شود. ب) اگر ورقۀ آهن سفيد در شرايط خوردگي قرار گيرد، فلز روي اكسايش يافته و آهن محافظت مي  
  يابد.  ي دارد، محافظت شده و آهن اكسايش مي تر ت) اگر خراشي عميق در سطح ورقۀ حلبي ايجاد شود، قلع كه پتانسيل كاهشي مثبت  
  3شيمي  54و  46، 45هاي  هال: * متوسط * صفحمشخصات سؤ  ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -231

 سلول گالواني

 

  آند  قطب منفي محل انجام اكسايش  
سلول الكتروليتي

 

  آند  قطب مثبت محل انجام اكسايش 
  كاتد  قطب مثبت محل انجام كاهش    كاتد  منفي قطب محل انجام كاهش  
 ها از آند ( الكترون) به كاتد (مي ( .روند    الكترون ) ها از آند) به كاتد (روند. ) مي  

  3شيمي  55ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀني: گز پاسخ -232
  شود: كلريد مذاب، گاز كلر توليد مي در قطب مثبت (آند) سلول برقكافت سديم  

NaCl Na Cl  22 2   
mol Cl g Clmol NaCl: / g NaCl / g Cl

/ g NaCl mol NaCl mol Cl
   2 2 2

2
1 71111 7 7 158 5 2   مقدار نظري 1

Â±μø nHk£¶ÁkÅnj ½jpIM %ÁoÊº nHk£¶
/
/

   
3 91100 100 557 1    
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  3شيمي     62و  61هاي   * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -233
ــي   ــۀ ش ــا معادل ــنش ب ــه واك ــت ك ــي اس ــلول الكتروليت ــك س ــومينيم در ي ــز آل ــتخراج فل ــنعتي اس ــد ص ــال، فراين ــد ه ميايي فراين

Al O (l) C(s) Al(l) CO (g)  2 3 22 3 4   دهد. در آن رخ مي 3
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
 يابد. شود كه الكترود آند آن (گرافيت) در واكنش شركت كرده و اكسايش مي ) در يك سلول الكتروليتي انجام مي1  
  شود.  جانبي توليد مي ٔهراوردعنوان ف  اكسيد به شود و گاز كربن دي منظور استخراج آلومينيم استفاده مي  ) به2  
  شود.  اكسيد نيز توليد مي مول گاز كربن دي 75/0مول فلز آلومينيم،  1ازاي توليد  ) طي اين فرايند به4  
  3شيمي     64و  53، 52هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -234
SiOمعادلۀ شيميايي    (s) H (aq) e Si (s) H O(l)    2 24 4 واكنش كاهش است (عدد اكسايش سيليسيم از    نيم مربوط به يك 2

  شود.  ديده ميدر آن الكترون  4يابد) كه وقتي موازنه باشد،  + به صفر تغيير مي4
  3شيمي  70تا  67هاي  * صفحهمتوسط مشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -235
  درست هستند.» پ«و » الف«هاي  عبارت  
  متفاوت هستند.  اي (جامد يوني) اكسيدهايي با ساختار ذره MgO(جامد كوواالنسي) و  SiO2(مادٔه مولكولي)،  CO2هاي  پ) تركيب  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  هاي سنگي شده است. النسي) سبب استحكام و ماندگاري سازه(جامد كووا  اي دليل ساختار شبكه  به SiO2ب)   
Fe)توان به اكسيدي فلزي  فام بودن خاك رس را مي ت) سرخ   O )2   است، نسبت داد. 3به  2كه نسبت شمار كاتيون به آنيون آن  3
  3شيمي  69و  68هاي   * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -236
  جامدهاي كوواالنسي، كربن و سيليسيم هستند. ٔهنصرهاي اصلي سازندع  
  3شيمي  70و  69هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -237
  درست هستند.» ب«و » الف«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  ين ماده است. بودن ساختار گرافيت (دوبعدي بودن ساختار) عامل نرم بودن ا   اي پ) اليه  
  اند. ضلعي ايجاد كرده هاي كربن در آن ساختارهاي منظم شش گويند كه اتم از گرافيت را گرافن مي  اي اليه ت) تك  
  3شيمي  75تا  73هاي   * صفحهمتوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -238
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
ها در مولكول، گشتاور دوقطبي صفر داشته و ناقطبي هسـتند، امـا  دليل توزيع متقارن الكترون  هاتمي (جور هسته) بهاي دو  ) برخي از مولكول1  

 هاي دواتمي ناجور هسته، قطبي هستند. مولكول
  ها در مولكول، وضعيت متفاوتي دارند.  از نظر توزيع الكترون(قطبي)  NH3(ناقطبي) و  CO2(ناقطبي)،  CCl4هاي  ) مولكول2  
C) برخالف اتين (HCN) هيدروژن سيانيد (4   H2   )، قطبي است. 2
  3شيمي  75تا  73هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀني: گز پاسخ -239
گيـري  ) قطبي است و در ميدان الكتريكـي جهـتCHCl3كند، اما كلروفرم ( ميگيري ن ناقطبي است و در ميدان الكتريكي جهت Bمولكول   

   كند. مي
  3شيمي  77تا  75، 72هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀني: گز پاسخ -240
  شده، نادرست هستند. هاي داده همۀ عبارت  
  ضلعي قرار دارند. هاي شش هاي اكسيژن در رأس حلقه الف) در ساختار يخ، اتم  
  آورد، بخار آب و يك مادٔه مولكولي است. اي كه توربين را به حركت در مي ب) شاره  
  اندازٔه مواد يوني باشد. تواند به  پ) هيدروژن فلوئوريد يك مادٔه مولكولي است و گسترٔه دمايي مايع بودن آن، نمي  
  هايي مانند فرمول مولكولي استفاده كرد. اي آن از واژهتوان بر  ، نميSiCيك تركيب يوني است و مانند  KBrت)   
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