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ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجربي  پيش

  

داوطلبـانی كـه و ) ٢٤ تا ١ی  شماره( ١  سؤاالت زوج درسفقط پاسخ دهند، بايستی ٢كه تمايل دارند به سؤاالت ادبيات  انیداوطلب: توجه
توجـه داشـته [ . را انتخاب نماينـد)٤٨ تا ٢٥ ی شماره (٢ سؤاالت زوج درسفقط پاسخ دهند، بايستی ٣تمايل دارند به سؤاالت ادبيات 

  ].كنيدانتخاب بايستی  را ی سرکط يفقباشيد كه 
  

  

  
  

 ترتيب، در كدام گزينه آمده است؟ به» قهر، عوايد، التهاب، مينا«های  معنی درست واژه ـ  1
  چيره شدن، فوايد، زبانه كشيدن، آبگينه) ٢  ها، دو دلی، شيشه غضب، بازگشت) ١

 ، بهشتخشم، درآمدها، برافروختگی) ٤  عذاب كردن، منافع، ورم كردن، فردوس) ٣
  نوشته شده است؟نادرستروی آن،  معنی چند واژه در كمانک روبه ـ  2

كم ) / دارنده بسيار دوست(ودود ) / باد موافق(شرطه ) / ماه سوم بهار(ّعيار  ) / لولـه(پـاژه ) / بافته شده(حصين ) / گردآينده(مترا
  )با خشم سخن گفتن(دمدمه ) / جويی بهانه(ّتعلل 

 نجپ) ٤  چهار) ٣  سه) ٢  دو) ١
 ؟نداردها اشتباه وجود  در معنی كدام گروه از واژه ـ  3

ًفياض، رخام، ارتجاال) ١   شكل نوايی، بنای گنبدی ستارگان، بی: ّمصابيح، دريوزگی، قبه) ٢  درنگ نورانی، سنگ مرمر، بی: ّ

 لی، زمان وعدهِزبون گرديده، ديوار گ: مخذول، چينه، ميعاد) ٤  كار، خرقه خروش و فرياد، ستيزه: َقو، عنود، شوال) ٣
  وجود دارد؟ّیالخط غلط اماليی و رسمدر متن زير چند  ـ  4

گردانند و در دفع  ها صافی می و خردمند بايد كه در اين حكايات به نور عقل غور كند و بيانديشد كه دوستی ضعيفان را، چون دل«
گ. باشد نهند، چندين ثمرات نيكو و نقض و نتايج مرزی می ات دست در دست میّمهم ی عقال از اين نوع بنای دوستی بنـا  ر طايفها

ی جوانب را چگونه شامل گردد و منافع آن بر صفحات هر يک بـر چـه   فوايد آن همه،آن را بر اين مالطفت به پايان رسانندو نهند 
  »؟جمله ظاهر شود

  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

 ؟ندارددر كدام گزينه غلط اماليی وجود  ـ  5
  .اند و من در حذر غريبم  ممكن شود كه همه در سفر غريب و آرامش خاطر و رها شدن از دغدغهّچگونه جمعيت حال ) ١

  .بردار و متبوع نباشد به شعوذه، لشكر را شكوه حرمت او فرو نگيرد و دستور كه در حضرت پادشاه فرمان) ٢

  .ی اقدام نداشتند كردند، زهره دلی و مضاهرت بندگان او هر چه ظاهرتر مشاهده می و دشمنان كه يک) ٣

ّچون موفق به اين مقصود نگرديد، از روی قرض و عناد خواجه را به فساد متهم گردانيد) ٤ ّ. 
 ساخته شده است؟» واج«در عبارت زير از چند » ّی گروه متمم اسم هسته« ـ  6

بيرون ده هـر . اند ها داده ين چشمههايی است كه به ا  و جالب اسمای است ای چشمه  ميان هر باغ و مزرعهدر هر خانه، كنار هر كوچه،«
  ».رود قدر زياد است كه از ياد خود اهالی هم به در می ای، هر قطعه ملكی و هر مرتعی اسمی دارد و اين اسم گذاشتن بر چيزها آن تپه
٦) ٤  ٥) ٣  ٤) ٢  ٣) ١ 

 وجود دارد؟» تركيب اضافی«و چند » تركيب وصفی«ترتيب، چند  در عبارت زير، به ـ  7
ّرسد و حتی درختش،  های بلند آسمانش به گوش می  رومانيايی برای ديدن صحرايی كه آواز پر جبرئيل همواره در غرفهاين شاعر«

شود، به صحرای عربـستان آمـده اسـت و  اش آيات وحی را بر لب دارد و زبان گويای خدا می غارش، كوهش، هر صخره و سنگريزه
  ».كرده استعطر الهام را در فضای اسرارآميز آن استشمام 

 ١٥ ـ ٧) ٤  ١٢ ـ ٣) ٣  ١٤ ـ ٦) ٢  ١٣ ـ ٥) ١
 است؟» مشتق«در كدام گزينه » اليه صفت مضاف« ـ  8

  .گويد های اين پرنده سخن می آميز كوير از سايش بال سكوت مرموز و هراس) ١

  .كنم های اسيرم را در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم رها می نگاه) ٢

  .شنوم ردمند و تنها را میآلود آن روح د های گريه ناله) ٣

 .شكوه و تقوا و شگفتی و زيبايی شورانگيز طلوع خورشيد را بايد از دور ديد) ٤
 وجود دارد؟» ّمركب«و » ّمشتق ـ مركب«، »مشتق«ی  ترتيب، چند واژه در عبارت زير، به ـ  9

خوابگاه مرگ و جوالنگاه هول، راه . استی عدم  كرانه صحرای بی. در كوير بيرون از ديوار خانه، پشت حصار ده، ديگر هيچ نيست«
سـرزمين ! ... انتظـار! انتظار... ها، اميدها و  ّی مواج و زالل نوازش آسمان، كشور سبز آرزوها، چشمه. تنها به سوی آسمان باز است

ی دلـسوخته و هـا آزادی، نجات، جايگاه بودن و زيستن، آغوش خوشبختی، نزهتگه ارواح پاک، فرشتگان معصوم، ميعادگاه انسان
  ».انگيز عشق انداز دل چشم

 ٢ ـ ١ ـ ١٠) ٤  ٢ ـ ٢ـ ١١) ٣  ٣ـ ١ـ ١٠) ٢  ٣ ـ ٢ ـ ١١) ١
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  ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجربي  پيش

 وجود دارد؟» شاخص«در كدام بيت،  ـ   10
ــــــی) ١ ــــــت گمره ــــــونم و در دش ــــــشكر جن  سرل

  

 كـــنم بـــه ســـر بـــر رغـــم عقـــل راهنمـــون مـــی
  

ـــاهزاده) ٢ ـــن!ای ش ـــن، داد ك ـــود آزاد ك ـــود را ز خ   خ
  

ــاد كــن، باشــد  ــا مــا خــو كنــیروز اجــل را ي  كــه ب
  

 شــــــاه نشــــــست از بــــــر تخــــــت بهــــــرام) ٣
  

 بــــــه ســــــر برنهــــــاد آن كيــــــانی كــــــاله
  

 حكايـــت مـــن و ايـــن كدخـــدا در ايـــن ســـامان) ٤
  

ـــويم ارچـــه دل از گفتـــنش پريـــشان شـــد  بگ
  

  است؟نرفتهكار  به» ی بالغی شيوه«در كدام بيت  ـ   11
 شـــادم ی خـــود دل گـــويم و از گفتـــه فـــاش مـــی) ١

  

  جهــــان آزادمی عــــشقم و از هــــر دو بنــــده
  

ـــود) ٢ ـــايم ب ـــرين ج ـــردوس ب ـــودم و ف ـــک ب ـــن مل  م
  

ــــــر خــــــراب ــــــن دي ــــــادم آدم آورد در اي  آب
  

ـــده سزاســـت مـــی) ٣ ـــم مردمـــک دي  خـــورد خـــون دل
  

 ی مــــردم دادم كــــه چــــرا دل بــــه جگرگوشــــه
  

ـــار) ٤ ـــت ي ـــف قام ـــز ال ـــم ج ـــوح دل ـــر ل ـــست ب  ني
  

ـــنم؟ ـــتادم! چـــه ك ـــداد اس ـــاد ن ـــر ي  حـــرف دگ
  

  كدام گزينه درست است؟،ب كنيمّمرت» آميزی ّحسن تعليل، اغراق، جناس تام، حس«های  نظر داشتن آرايهاگر بخواهيم ابيات زير را از  ـ  12

ــف ــيچ آز) ال ــان ه ــوی مي ــديمن م ــن دور ندي   در اي
  

 ّزين تنـگ شـكر نيـز بـه تنـگ آمـده شـكر
  

 تــار و پــود مخمــل هــستی بــساط غفلــت اســت ) ب
  

 هـای تـار  بـرون آ از دل شـب،جـا دل بكن زين
  

ــوراخ نآز) ج ــوتی س ــر خل ــبب ه ــست ب را روزن س  ب
  

ــز  ــه را روشــنك ــو خان ــرای روشــنی ت ــری ب  ت
  

ــه مــی) د  وشــوی خرقــه كنيــد  ام شــست خــدای را ب
  

 شـنوم بـوی خيـر از ايـن اوضـاع كه من نمـی
  

  ن سـبب اسـتآز  ی مرغـان بـه چمـن  اين همه ناله)ـه
 

  

ــر كــشيد ــاد ســحر دي  كــه نقــاب از رخ گــل ب
  

  ـ د ج ـ الف ـ ه) ٤   ـ الف ـ ب ـ د ه) ٣   ج ـ ب ـ الف ـ ه) ٢   ـ د ـ ج ـ الف ه) ١

 كار رفته است؟ به» پارادوكس«ی  در كدام گزينه آرايه ـ   13
 ُاز تو بيـرون نيـست هـر نقـشی كـه در نـه پـرده هـست) ١

  

ــوی ــان ش ــر عري ــه گ ــون آيين ــگ چ ــاس زن  از لب
  

ـــــه) ٢ ـــــال غنچ ـــــی از خي ـــــه دل جمعيت  ّاش دارم ب
  

ـــش ـــسو پري ـــاد آن گي ـــاطرم را ي ـــیخ ـــد ان م  كن
  

ــت) ٣ ــم اس ــست وه ــور و م ــردون مخم ــه دور گ ــی ب  ِخلق
  

 ی كــه باشــد؟ ايــن خــالی پــر از هــيچ پيمانــه
  

ـــروز) ٤ ـــی ام ـــر كن ـــد گ ـــدک تفق ـــشق را ان ـــدای ع  ّگ
  

ـــود ای پادشـــاه حـــسن ـــسيارت! ب ـــردا اجـــر ب  ف
  

 ؟نداردوجود » تشبيه و كنايه«های  در كدام گزينه آرايه ـ   14
 جهـــانتـــرک دنيـــا كـــن كـــه در بحـــر پـــر آشـــوب ) ١

  

 كنـــد دســـت شـــستن كـــار بـــازوی شـــناور مـــی
  

ــــن)٢ ــــعيف م ــــود ض ــــود وج ــــه ب ــــت رفت   از دس
  

ــاد ــاز داد ب ــان ب ــو ج ــل ت ــوی وص ــه ب ــبحم ب  ص
  

ــــو ســــليمانی شــــد) ٣ ــــشق ت ــــت ع  حــــافظ از دول
  

 يعنی از وصل تـو اش نيـست بـه جـز بـاد بـه دسـت
  

 گــر نــسيم مــشک معنــی نيــست انــدر جيــب تــو) ٤
  

ـــار ز ـــن عط ـــدر دام ـــاری ان ـــت ب ـــت هم ّدس  نّ
  

ُويكتور هوگو، محمدعلی اسالمی ندوشن، ا«ترتيب، به آثاری از  در كدام گزينه، به ـ   15  اشاره شده است؟» ّهنری، طاهره صفارزاده. ّ
    گوژپشت نتردام، صفير سيمرغ، چرخ و فلک، سرود رگبار) ١

  ّخندد، آواها و ايماها، آواز شهر، سد و بازوان مردی كه می) ٢

  بين، قلب مغرب، سفر پنجم ژان وال ژان، جام جهان) ٣

 كارگران دريا، آن روزها، اختيارات، رهگذر مهتاب) ٤

  ذكر شده است؟نادرستروی آن،  ی چند اثر در كمانک روبه آورنده نام پديد ـ   16

ــزرگ ــست همينگــوی(رودی دودل   ب ــق) / ارن ــوی(ّالتحقيــق  طري ــزی(دار  شــلوارهای وصــله) / ســنايی غزن   ) / رســول پروي

ــداد  ــشت ش ــناعی(ّدِر به ــود ص ــی) / محم ــير ب ــلوک  س ــشاهی(س ــدين خرم ّبهاءال ــاهنامه ) / ّ ــر ش ــع(آخ ــالل رفي   ) / ج

كعی(طنين در دلتا ) / مهرداد اوستا(پاليزبان    )فاطمه را

 چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

 است؟» اميد. م«ابيات كدام گزينه، يادآور نام آثاری از  ـ   17

  بـسمل صـبح و شـام چو مـرغ نـيم كه لرزد هم آن) الف
  

 در زمستان پيكر عريـان دهقـان اسـت و بـس
  

ــر) ب ــد از ب ــتا  كن ــرده اوس ــان خ ــو مغ ــل چ   بلب
  

 مرغــان دگـــر زنـــد كننــد از بـــر و پازنـــد
  

  از ايـن خانـه بـرون رفـتن! حرام است ای مسلمانان) ج
  

 می چون ارغوان هشتن ز بانـگ ارغنـون رفـتن
  

  بنـــشان ايـــن غبـــار غـــم! ای يوســـف زمـــان) د
  

 ی اخـوان نشـسته اسـت هكآن بـر درون سـين
  

  بــه بــاغ يــاد تــو كــردم كــه باغبــان قــضا)  ه
 

  

 انگيـــز ی پـــاييز خـــاطرات گـــشوده پـــرده
  

  الف ـ ج) ٤   ج ـ ه) ٣  الف ـ د) ٢  ب ـ د) ١
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ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجربي  پيش

 تری دارد؟ كدام گزينه با عبارت زير، تناسب معنايی كم ـ   18
كنون وقت حيلت است؛ هر چند «   ».تر ندهد تدبير در هنگام بال فايده بيشغفلت كردم و فرجام كار غافالن چنين باشد و ا
 فرجـــام كـــار خـــويش نگـــه كـــن چـــو عـــاقالن) ١

  

ــــه رود و جــــام ــــدارد ب  فرجــــام جــــوی روی ن
  

ـــو) ٢  تـــو درد و غـــم همـــی خـــوری و چـــشم خـــون ت
  

 ويــــن زآن بــــود كــــه عاقبــــت كــــار ننگــــری
  

ــــــسوس) ٣ ــــــل، اف ــــــرد عق ــــــدبير ك ــــــه ت  گرچ
  

 عاقبــــــت دل بــــــه دام عــــــشق افتــــــاد
  

ــــانی ) ٤ ــــصب ف ــــب من ــــلطل ــــاحب عق ــــد ص  نكن
  

ـــان را ـــد پاي ـــشه كن ـــه اندي ـــت ك ـــل آن اس  عاق
  

 ها دارد؟ تری با ساير بيت كدام ابيات، تناسب كم ـ   19
ــف ــشته) ال ــر ك گ ــديش ا ــرگ مين ــشقی از م   ی ع

  

ـــی ـــويش برآي ـــر از خ گ ـــانی ا ـــد بم  جاوي
  

 ندهيــد از پــی بهبــودی مــن رنــج طبيــب) ب
  

 جز مـرگ ورا درمـان نيـست درد عشق است به
  

ــسی ) ج ــر ك ــشكل ه ــام ــرگ ام ــود از م ــان ش   ّآس
  

 مشكل عـشق بـدين سـهلی و آسـانی نيـست
  

ــی) د ــشق داغ ــرود ع ــد ن ــرگ نياي ــا م ــه ت ــت ك   س
  

ــشانی دارد ــن داغ ن ــره از اي ــر چه ــه ب ــر ك  ه
  

  ســوزی كــه مــرا بــر جگــر از آتــش عــشق اســت) هـــ
 

  

ــی ــيچ دواي ــود ه ــرگش نب ــربت م ــز ش  ج
  

 الف ـ د) ٤   ج ـ ه) ٣  الف ـ ج) ٢   ب ـ ه) ١
  تری دارد؟ با دو بيت زير، تناسب مفهومی كمكدام گزينه  ـ  20

ــــــــا وارهــــــــی از دم ســــــــتوران«  ت
  

ــــد ــــس ديومانن ــــردم نح ــــن م  وي
  

ـــــسته پيمـــــان ـــــا شـــــير ســـــپهر ب  ب
  

ـــد ـــرده پيون ـــعد ك ـــر س ـــا اخت  »ب
  

ـــه) ١ ـــه گوش ـــرا ب ـــق م ـــشت خل ـــشيد وح ـــت ك  ی عزل
  

 خوشـــا رهـــی كـــه ســـر از مـــأمنی بـــرون آرد
  

ــــــيس خــــــود شــــــو) ٢ ــــــان جل ــــــق جه  از خل
  

 خــــود شــــوزيــــن وحــــشتيان انــــيس 
  

ــان ) ٣ ــدانی از تنــگجه ــو زن ــر ت ــر وحــشت خلقــی ب  ســت پ
  

گـر خلـق حـسن داری  ُوگرنه يوسفـستان اسـت ا
  

ـــــن وحـــــشتگاه) ٤ ـــــه در اي ـــــردم ك ـــــد ز م  بگريزن
  

ــد ــزان باش ــق گري ــه از خل ــت ك ــتح از آن اس  ف
  

 كدام گزينه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟ ـ   21
 گويـــد تـــا تـــو بـــا تـــويی هـــيچ مـــدار ايـــن طمـــع) ١

  

ــای ــد نم ــراجه ــن س ــويی از اي ــت ت ــری رخ ــا ب   ت
  

ـــز) ٢ ـــه و برخي كی ن ـــا ـــن خ ـــرق ت ـــه ف ـــام ب ـــک گ  ي
  

ــا كعبــه ــو ت ــوی ت ــت از ك ــام اس ــصود دو گ  ی مق
  

 ی توســـت ی ابـــر از هـــوای خنـــده تـــويی كـــه گريـــه) ٣
  

گـــر پـــسنده  ی توســـت حجـــاب چهـــره بـــرافكن ا
  

ـــادان) ٤ ـــويی توســـت ای ن ـــان ت ـــت جان  ّحجـــاب طلع
  

  شـوی يكتـاحجاب از پيش برخيزد چـو تـو از خـود
  

 تری دارد؟ كدام گزينه با عبارت زير تناسب معنايی بيش ـ  22
كنون وقت حيلت است«   »... .تر ندهد  هر چند تدبير در هنگام بال فايده بيش. غفلت كردم و فرجام كار غافالن چنين باشد و ا
ـــم دل) ١ ـــه داري ـــان نگ ـــز خوب ـــود ك ـــن ب ـــا اي ـــار م  ك

  

ــاختند ــل س ــويش غاف ــار خ ــا را ز ك ــت م  عاقب
  

ـــه حقيقـــت)٢ ـــه مكـــن چـــون ب ـــر طاعـــت خـــود تكي   ب
  

ــــست ــــری ني ــــسی را خب ــــار ك ــــت ك  از عاقب
  

ـار خـــود نگـــر كـــه نبــــست) ٣  يكـــی بـــه عاقبـــت كـــ
  

ــــه ــــا زمان ــــد ب ــــدی عه ــــعادت اب ــــو س  ی ت
  

ـــــــت) ٤ ـان اس ــــــ ـــــــر آس ـــــــر درد دگ ـار ه ــــــ  ك
  

 درمـــــان اســـــت آه از ايـــــن درد كـــــه بـــــی
  

تناسب معنايی » ّكه خطی كز خرد خيزد، تو آن را از بنان بينی/ شد ديدگی با ز يزدان دان نه از اركان، كه كوته«كدام گزينه با بيت  ـ  23
  تری دارد؟ بيش

ـــو؟) ١ ـــاال و پـــست، غيـــر يكـــی دوســـت ك  در همـــه ب
  

ــكار، آن  ــدا آش ــو؟ هــست خ ــه خداجوســت ك  ك
  

 چــــون قبــــول حــــق بــــود آن مــــرد راســــت) ٢
  

 دســـــت او در كارهـــــا دســـــت خداســـــت
  

ــــــذرد) ٣ ــــــی گ ــــــان هم ــــــر از كم ــــــه تي  گرچ
  

 نــــــد اهــــــل خــــــرددار دا از كمــــــان
  

 خــــرد را آفرينــــد، او كجــــا انــــدر خــــرد گنجــــد؟) ٤
  

 بنان در خط نگنجد، ارچه خط نقش از بنان دارد
  

 ديگر دارند؟ تری با يک كدام دو بيت تناسب مفهومی كم ـ  24
ــت) ١ ــايز نداش ــو ج ــر ج ــشيد و به ــر ك ــت س ــب هم  ّاس

ـــــزم ـــــان نري ـــــای خوك ـــــه در پ ـــــم ك ـــــن آن  م
  

ــم ــوار ه ــرا خ ــاخوانی م ــطبل ثن ــر در اص ــون خ  چ

ــــــظ دری را ــــــی در لف ــــــن قيمت ــــــر اي  ّم
  

 عــــالج خنجــــر ســــيراب عــــشق، تــــسليم اســــت) ٢

 ســــوز را تــــسليم ســــازد مهربــــان عــــشق عــــالم
  

ـــس ـــد زدن در آب نف ـــای توان ـــت و پ ـــه دس  چ

ـــل ـــر خلي ـــود ب ـــان ش ـــنبل و ريح ـــش س  اهللا آت
  

ـــشان) ٣ ـــشتم برنـــد و مـــن نـــروم ك  كـــشان بـــه به

 خلـــــق را ميـــــل بـــــه حـــــوران بهـــــشتی باشـــــد
  

 جـز بـه سـوی تـو ام! سـتكـشد ای دو كه دل نمـی

ــنم؟ ــل! چــه ك ــو خــاطر ماي ــه ت ــرا جــز ب  نيــست م
  

ـــی) ٤ ـــو ب ـــشق ت ـــخن ع ـــانم آن س ـــه زب ـــد ب ـــه برآي  ك

 خـــــزان عمـــــر بـــــه زردی رســـــاند رنـــــگ رخـــــم
  

 دهــد از حــال نهــانم رنــگ رخــساره خبــر مــی

ــــر نوبهــــاری ــــر ســــرم ای اب ــــار ب  اشــــک! بب
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  ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجربي  پيش

  

 
 يب، در كدام گزينه آمده است؟ترت به» جوالهه، كش، چنبر، عوايد«های  معنی درست واژه ـ  25

   بغل، حلقه، منافع دام،) ٢  عنكبوت، شيفته، قيد، بازگردانی) ١

 ّنساج، آغوش، محيط دايره، فوايد) ٤   ّكيسه، خرم، گرفتاری، درآمدها) ٣
 روی آن، درست نوشته شده است؟ معنی چند واژه در كمانک روبه ـ  26

) / نـرمش(لمحـه ) / ظـرف شـراب(مكاس ) / لوله(پاژه ) / ناب(ّصره ) / اهیكوت(امهال ) / همگرا(متقارب ) / بافته شده(حصين 

  )كجاوه(محمل 
 يک) ٤  دو) ٣  سه) ٢  چهار) ١

 تری وجود دارد؟  بيشاشتباهها  در معنی كدام گروه از واژه ـ  27
ّقو، قبه، ثقت) ٢  ِديوار گلی، آبادی، ديوار: چينه، سواد، توفال) ١   دشنامشكل،  خروش و فرياد، بنای گنبدی: َ

 ستارگان، سرخاب، بخشندگی: ّمصابيح، غمازه، دها) ٤  نوايی، درخشنده، پشته بی: دريوزگی، رخام، تل) ٣
  وجود دارد؟ّیالخط غلط اماليی و رسمدر متن زير چند  ـ  28

د و در گرداننـ ها صـافی مـی و خردمند بايد كه در اين حكايات به نور عقل غور كند و بيانديشد كه دوستی ضعيفان را، چون دل«

گر طايفـه. باشد نهند، چندين ثمرات نيكو و نقض و نتايج مرزی می ات دست در دست میّدفع مهم ی عقـال از ايـن نـوع بنـای  ا

ی جوانب را چگونه شامل گردد و منافع آن بر صفحات هـر   فوايد آن همه،آن را بر اين مالطفت به پايان رسانندو دوستی بنا نهند 

  »؟يک بر چه جمله ظاهر شود
 چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

 ؟ندارددر كدام گزينه غلط اماليی وجود  ـ  29
  .اند و من در حذر غريبم  ممكن شود كه همه در سفر غريب ّچگونه جمعيت حال و آرامش خاطر و رها شدن از دغدغه) ١

  .رو نگيردبردار و متبوع نباشد به شعوذه، لشكر را شكوه حرمت او ف و دستور كه در حضرت پادشاه فرمان) ٢

  .ی اقدام نداشتند كردند، زهره دلی و مضاهرت بندگان او هر چه ظاهرتر مشاهده می و دشمنان كه يک) ٣

ّچون موفق به اين مقصود نگرديد، از روی قرض و عناد خواجه را به فساد متهم گردانيد) ٤ ّ. 
 ساخته شده است؟» واج«در عبارت زير از چند » ّی گروه متمم اسم هسته« ـ  30

بيـرون ده هـر . انـد هـا داده هايی است كه به اين چشمه ای است و جالب اسم ای چشمه هر خانه، كنار هر كوچه، ميان هر باغ و مزرعهدر «

  ».رود قدر زياد است كه از ياد خود اهالی هم به در می ای، هر قطعه ملكی و هر مرتعی اسمی دارد و اين اسم گذاشتن بر چيزها آن تپه
٦) ٤  ٥) ٣  ٤) ٢  ٣) ١ 

 وجود دارد؟» تركيب اضافی«و چند » تركيب وصفی«ترتيب، چند  در عبارت زير، به ـ   31
ّرسد و حتی درختش،  های بلند آسمانش به گوش می اين شاعر رومانيايی برای ديدن صحرايی كه آواز پر جبرئيل همواره در غرفه«

شود، به صحرای عربستان آمـده اسـت و  ای خدا میاش آيات وحی را بر لب دارد و زبان گوي غارش، كوهش، هر صخره و سنگريزه

  ».عطر الهام را در فضای اسرارآميز آن استشمام كرده است
 ١٥ ـ ٧) ٤  ١٢ ـ ٣) ٣  ١٤ ـ ٦) ٢  ١٣ ـ ٥) ١

 است؟» مشتق«در كدام گزينه » اليه صفت مضاف« ـ  32
  .گويد های اين پرنده سخن می آميز كوير از سايش بال سكوت مرموز و هراس) ١

  .كنم های اسيرم را در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم رها می نگاه) ٢

  .شنوم آلود آن روح دردمند و تنها را می های گريه ناله) ٣

 .شكوه و تقوا و شگفتی و زيبايی شورانگيز طلوع خورشيد را بايد از دور ديد) ٤
 دارد؟وجود » ّمركب«و » ّمشتق ـ مركب«، »مشتق«ی  ترتيب، چند واژه در عبارت زير، به ـ  33

خوابگاه مرگ و جوالنگاه هول، راه . ی عدم است كرانه صحرای بی. در كوير بيرون از ديوار خانه، پشت حصار ده، ديگر هيچ نيست«

سـرزمين ! ... انتظار! انتظار... ها، اميدها و  ّی مواج و زالل نوازش آسمان، كشور سبز آرزوها، چشمه. تنها به سوی آسمان باز است

های دلـسوخته و  جايگاه بودن و زيستن، آغوش خوشبختی، نزهتگه ارواح پاک، فرشتگان معصوم، ميعادگاه انسانآزادی، نجات، 

  ».انگيز عشق انداز دل چشم
 ٢ ـ ١ ـ ١٠) ٤  ٢ ـ ٢ـ ١١) ٣  ٣ـ ١ـ ١٠) ٢  ٣ ـ ٢ ـ ١١) ١

 وجود دارد؟» شاخص«در كدام بيت،  ـ  34
ـــــشكر جنـــــونم و در دشـــــت گمرهـــــی) ١  سرل

  

ـــل راهنمـــون ـــم عق ـــر رغ ـــیب ـــه ســـر  م ـــنم ب  ك
  

ــاهزاده) ٢ ــن!ای ش ــن، داد ك ــود آزاد ك ــود را ز خ   خ
  

 روز اجــل را يــاد كــن، باشــد كــه بــا مــا خــو كنــی
  

ـــــرام) ٣ ـــــت به ـــــر تخ ـــــست از ب ـــــاه نش  ش
  

ـــــــه ســـــــر برنهـــــــاد آن كيـــــــانی كـــــــاله  ب
  

 حكايـــت مـــن و ايـــن كدخـــدا در ايـــن ســـامان) ٤
  

 بگــــويم ارچــــه دل از گفتــــنش پريــــشان شــــد
  

)48تا  25سؤاالت  (دانشگاهي ادبيات پيش+ زبان فارسي  + 3ادبيات 
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ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجربي  پيش

  است؟نرفتهكار  به» غیی بال شيوه«در كدام بيت  ـ  35
 شـــادم ی خــود دل گـــويم و از گفتــه فــاش مــی) ١

  

ــــــده ــــــان آزادم بن ــــــشقم و از هــــــر دو جه  ی ع
  

ــود) ٢ ــايم ب ــرين ج ــردوس ب ــودم و ف ــک ب ــن مل  م
  

ـــــــراب ـــــــر خ ـــــــن دي ـــــــادم آدم آورد در اي  آب
  

ــی) ٣ ــت م ــده سزاس ــک دي ــم مردم ــون دل ــورد خ  خ
  

ـــــه جگرگوشـــــه  ی مـــــردم دادم كـــــه چـــــرا دل ب
  

  دلــم جــز الــف قامــت يــارنيــست بــر لــوح) ٤
  

 حــــرف دگــــر يــــاد نــــداد اســــتادم! چــــه كــــنم؟
  

  كدام گزينه درست است؟،ب كنيمّمرت» آميزی ّحسن تعليل، اغراق، جناس تام، حس«های  اگر بخواهيم ابيات زير را از نظر داشتن آرايه ـ  36
  در ايـن دور نديـديمن مـوی ميـان هـيچ آز) الف

  

ــكر ــده ش ــگ آم ــه تن ــز ب ــكر ني ــگ ش ــن تن  ّزي
  

 تار و پود مخمل هـستی بـساط غفلـت اسـت ) ب
  

ــن ــرون آ از دل شــب،جــا دل بكــن زي ــار  ب  هــای ت
  

 بـست ب را روزنن سبب هر خلـوتی سـوراخ آز) ج
  

ــز  ــنك ــه را روش ــو خان ــنی ت ــرای روش ــری ب  ت
  

 وشـوی خرقـه كنيـد  ام شـست خدای را به می) د
  

ــی ــن نم ــه م ــاع ك ــن اوض ــر از اي ــوی خي ــنوم ب  ش
  

  ن سبب اسـتآز  غان به چمنی مر  اين همه ناله)هـ
 

  

ــشيد ــر ك ــحر دي ــاد س ــل ب ــاب از رخ گ ــه نق  ك
  

  ـ د ج ـ الف ـ ه) ٤   ـ الف ـ ب ـ د ه) ٣   ج ـ ب ـ الف ـ ه) ٢   ـ د ـ ج ـ الف ه) ١
 كار رفته است؟ به» پارادوكس«ی  در كدام گزينه آرايه ـ   37

 ُاز تو بيرون نيست هر نقشی كه در نـه پـرده هـست) ١
  

 آيينـــه گـــر عريـــان شـــویاز لبـــاس زنـــگ چـــون 
  

ــــه دل جمعيتــــی از خيــــال غنچــــه) ٢  ّاش دارم ب
  

ـــاطرم را يـــاد آن گيـــسو پريـــشان مـــی  كنـــد خ
  

 ِخلقی به دور گـردون مخمـور و مـست وهـم اسـت) ٣
  

ـــه ـــيچ پيمان ـــر از ه ـــن خـــالی پ ـــه باشـــد؟ اي  ی ك
  

 ّگــدای عــشق را انــدک تفقــد گــر كنــی امــروز) ٤
  

ـــسن ـــاه ح ـــود ای پادش ـــسيارت! ب ـــر ب ـــردا اج  ف
  

 ؟نداردوجود » تشبيه و كنايه«های  در كدام گزينه آرايه ـ  38
ــان) ١ ــوب جه ــر آش ــر پ ــه در بح ــن ك ــا ك ــرک دني  ت

  

ـــی ـــناور م ـــازوی ش ـــار ب ـــستن ك ـــت ش ـــد دس  كن
  

  از دســـت رفتـــه بـــود وجـــود ضـــعيف مـــن)٢
  

 صـــبحم بـــه بـــوی وصـــل تـــو جـــان بـــاز داد بـــاد
  

ـــد) ٣ ـــليمانی ش ـــو س ـــشق ت ـــت ع ـــافظ از دول  ح
  

 جــز بــاد بــه دســتيعنــی از وصــل تــو اش نيــست بــه 
  

ــو) ٤ ــدر جيــب ت ــسيم مــشک معنــی نيــست ان  گــر ن
  

ّدســــت همــــت بــــاری انــــدر دامــــن عطــــار زن ّ 
  

اشـاره » های ناگهان، دو قدم تـا قـاف االوليا، آينه ، تذكرةّنقدالنصوص«آورندگان  ثاری ديگر از پديد به آ،ترتيب  به،در كدام گزينه ـ  39
 شده است؟

  ی نخل ی آفتاب، انسان ميوه ّالتحقيق، مختارنامه، در كوچه طريق) ٢  ی بهشته بح، شلغم ميوهّنامه، تنفس ص ّالذهب، مصيبت سلسل↨) ١

 نامه، رجعت سرخ ستاره، فجر اسالم لوايح و لوامع، الهی) ٤  االبرار، اسرارنامه، ظهر روز دهم، اشراق سبح↨) ٣
 ؟نيستّشده، متعلق به يک شاعر يا نويسنده  در چند كمانک آثار درج ـ  40

  ) / اتللــو/ مكبــث ) / (مالقــات در شــب آفتــابی/ ارتبــاط ايرانــی ) / (شــبلی در آتــش/ ی كوچــک رود از گلــو(
  )ی خلد روضه/ خوان اخوان ) / (موش و گربه/ األشراف  اخالق) / (گنجشک و جبرئيل/ صدا با حلق اسماعيل  هم(
 چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

 است؟» لئون تولستوی«و » دكتر علی شريعتی« از ترتيب، يادآور نام آثاری ابيات كدام گزينه، به ـ   41
 نه هر كه مدح تو گويد چـو مـن توانـد بـود) الف

  

ــود ــوير ب ــه در ك ــر ك ــود ه ــير ب ــره ش ــه ن  ّن
  

ــوج)ب ــن م ــشتی در اي ــی گ ــو در بحــری ول   ت
  

ــــی انــــدر هبــــوط و گــــاه در اوج  گه
  

 دوش بــا يــاد رخــش از ديــده باريــدم گهــر) ج
  

 كنـد موج اشـكم در جهـان امـروز طوفـان مـی
  

 جـا كـس نپـردازد بـه كـس روز رستاخيز كآن) د
  

 وگـوی يـار خـويش من نپردازم به هـيچ از گفـت
  

 الف ـ ج) ٤  ج ـ د) ٣  ب ـ د) ٢  الف ـ ب) ١
 كدام گزينه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟ ـ  42

ــان) ١ ــرو كم ــه آن اب ــق ك ــال عاش ــزد از ب ــون گري  چ
  

ـــه دل ـــان ب ـــاوک مژگ ـــی ن ـــر مـــی هـــا ب ـــد خب  افكن
  

ــــاد)٢ ــــار؟ فره ــــه اعتب ــــدن او را چ ــــوه كن   و ك
  

ـــی ـــو م ـــالی ت ـــار ب ـــه ب ـــنم ك ـــق م ـــشم عاش  ك
  

 رفــتم بــه كــويش، پــيش آمــد آن رقيــب  دوش مــی) ٣
  

ـــر ـــن بت ـــد زي ـــيش ناي ـــی پ ـــق را بالي ـــيچ عاش َه َ 
  

 سـوز  سـت در ايـن عـشق جهـان چه باليـی! يا رب) ٤
  

ـــال هـــست ـــود عاشـــق بيچـــاره، ب  هـــر جـــا كـــه ب
  

 تری دارد؟ نايی كمكدام گزينه با عبارت زير تناسب مع ـ  43
هر دو كار تباه شد و نقصان به ملـک رسـيد و كـار لـشكری و . كارهای بزرگ به مردم خرد فرمودم و كارهای خرد به مردم بزرگ«

  ».كشوری روی به فساد آورد
ـــــت) ١ ـــــار درش ـــــای ك ـــــردان مفرم ـــــه خ  ب

  

ــــه مــــشت ــــشايد شكــــستن ب ــــه ســــندان ن  ك
  

ـــــار)٢ ـــــود روزگ ـــــايع ش ـــــه ض ـــــواهی ك   نخ
  

ـــــد ـــــار دي ـــــا ك ـــــه ن ـــــارب ـــــای ك  ه مفرم
  

 مفرمــــــای بــــــر ســــــفله كــــــار بــــــزرگ ) ٣
  

ــــــه ــــــده گل ــــــرگ ّم ــــــه گ ــــــتا را ب  ی روس
  

گـــــر نـــــاروا ميـــــوه چينـــــی ز شـــــاخ ) ٤  ا
  

ــــــــــراخ ــــــــــتان ف ــــــــــانی در آن بوس  نم
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  تری دارد؟ كدام گزينه با دو بيت زير، تناسب مفهومی كم ـ  44
ــــــــا وارهــــــــی از دم ســــــــتوران«  ت

  

ــــد ــــس ديومانن ــــردم نح ــــن م  وي
  

ـــــسته پيمـــــان ـــــا شـــــير ســـــپهر ب  ب
  

ـــ ـــدب ـــرده پيون ـــعد ك ـــر س  »ا اخت
  

ـــه) ١ ـــه گوش ـــرا ب ـــق م ـــشت خل ـــشيد وح ـــت ك  ی عزل
  

 خوشـــا رهـــی كـــه ســـر از مـــأمنی بـــرون آرد
  

ــــــيس خــــــود شــــــو) ٢ ــــــان جل ــــــق جه  از خل
  

 زيــــن وحــــشتيان انــــيس خــــود شــــو
  

ــان ) ٣ ــدانی از تنــگجه ــو زن ــر ت ــر وحــشت خلقــی ب  ســت پ
  

گـر خلـق حـسن داری  ُوگرنه يوسفـستان اسـت ا
  

ـــــه ) ٤ ـــــردم ك ـــــد ز م ـــــن وحـــــشتگاهبگريزن  در اي
  

ــد ــزان باش ــق گري ــه از خل ــت ك ــتح از آن اس  ف
  

  ............. جز بهتناسب معنايی دارد، » ی عالم دوام ما ثبت است بر جريده/ كه دلش زنده شد به عشق  هرگز نميرد آن«ها با بيت  ی گزينه همه ـ    45
ـــانم) ١ ـــان م ـــه در جه ـــستم ك ـــاره نج ـــرگ چ ـــه م  ب

  

ــ ــاودان م ــه ج ــا ك ــدم ت ــده ش ــشق زن ــه ع  انمب
  

ــرگ؟)٢ ــيد م ــود او ص ــی ش ــشق، ك ــيد ع ــود ص ــه ش   هرك
  

 چون سپرش مـه بـود، كـی رسـدش زخـم تيـر؟
  

ــم) ٣ ــه ه ــوان جــست ب ــرگ ت ــف م ــتی عــشق از ك  دس
  

ــه ــشق در حادث ــاهی ع ــرگ پن  ســت عجــب ی م
  

 هــای عــشق گيــری بــس كــه كــارم ســخت شــد از ســخت) ٤
  

ـــشتن ـــار خوي ـــرفتم در كن ـــان گ ـــرگ را آس  م
  

بـا كـدام گزينـه تناسـب » چند روی چو گل و قامت چون شمـشاد اسـت/   و ببين كاندر خاک  چو نرگس بگشا چشم هم«بيت  ـ  46
  تری دارد؟ مفهومی كم

 گــل ز رخ پــرده و نــرگس بــه چمــن چــشم گــشاد) ١
  

 ســرو و شمــشاد قــد و مــرغ چمــن نالــه كــشيد
  

ـــود) ٢ ـــار وج ـــرض آث ـــه در مع ـــاد ك ـــون ب ـــاک خ  خ
  

 زلـــف و رخ دركـــشد و ســـنبل و گـــل بازدهـــد
  

ــ) ٣ ــر گل ــیه ــز خــاک م ــل ی ك ــشان گ ــد ن  ســت رخــی روي
  

 ّسبزه بـر طـرف چمـن، خـط بتـان دلبـر اسـت
  

ـــيم) ٤ ـــوش كن ـــم ن ـــه ه ـــا ب ـــراب ت ـــوزه ش ـــک ك  ي
  

 هـــا كننـــد از گـــل مـــا زآن پـــيش كـــه كـــوزه
  

  ؟تری دارد تناسب معنايی كم» گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش/  تا نگردی آشنا زين پرده رمزی نشنوی  «كدام گزينه با بيت  ـ  47
ـــسی) ١ ـــوش هـــر ك  محـــرم اســـرار عـــشقت نيـــست گ

  

 مهــر نــه از خــاتم لــب بــر دهــان عاشــقان
  

گه راز) ٢ ــــه تماشــــا ــــد ب ــــه آي ــــدعی خواســــت ك  ّم
  

ــينه ــر س ــد و ب ــب آم ــت غي ــامحرم زد دس  ی ن
  

ـــن) ٣ ـــه خاموشـــی ادا ك ـــشق اســـت، ب ـــم ع  شـــرح غ
  

 ّايــــن قــــصه دراز اســــت نگــــه دار قلــــم را
  

گــــه چــــون ســــينه) ٤  هــــا ببوييــــد ّآن ذره عــــشق نا
  

ــشتن شــد ــا جــای خوي ــد محــرم ب  كــس را ندي
  

 ديگر دارد؟ تری با يک كدام دو بيت تناسب معنايی كم ـ  48
ـــــد مگـــــر آزرده) ١  ی هجـــــر قيمـــــت وصـــــل ندان

ـــشيد  ـــران نچ ـــی هج ـــن تلخ ـــو م ـــه چ ـــدی ك  دردمن
  

ــرود ــزل ب ــه من ــو ب ــسبد چ ــوده بخ ــده آس  مان

 ّلـــــذت شـــــربت ديـــــدار ندانـــــد هرگـــــز
  

ــــد)٢ ــــشو نومي ــــت آب شــــد، م ــــشق دل ــــر ز ع گ   ا

 وميـــدی مـــده تـــن گرچـــه در كـــام نهنـــگ افتـــیبـــه ن
  

ــشه ــود شي ــداز ش ــه از گ ــت ك ــسته درس  ی شك

ــرداب، بحــر عــشق ســاحل ــه دارد در دل گ  هــا ك
  

 شـــــرح عـــــشق ار مـــــن بگـــــويم بـــــر دوام) ٣

ــــسر نمــــی ــــشق مي ــــان ع ــــت ّبي ــــه حكاي  شــــود ب
  

 صــــــد قيامــــــت بگــــــذرد وآن ناتمــــــام

ــادت ــارت اســت، زي ــه شــرح شــوق ز حــد عب  ّك
  

ـــن از) ٤ ـــه م ـــدی ك ـــش امي ـــرّنق ـــشق دارم در نظ   ع

ــــــدارد، آری ــــــدامت ثمــــــری عــــــشق ن  جــــــز ن
  

 گــر ببــازم هــر دو عــالم را پــشيمان نيــستم

ــد ــشيمان آي ــار پ ــن ك ــی اي ــد در پ ــه ش ــر ك  ه
  

ّاألصح و األدق في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم ن ِّ عي   ):۵۶ ـ ۴۹(ّ

 :»ً.و خلقاّتقدمت مريم قراءة للقرآن : وقفت المديرة أمام الجمع و قالت« ـ  49

  .كند مريم در خواندن قرآن و از نظر اخالقی پيشرفت می: ی گروه ايستاد و سپس گفت رو مدير روبه) ١

  .مريم از نظر قرائت قرآن و اخالق پيشرفت كرده است: مدير در مقابل جمع ايستاد و گفت) ٢

  .پيشرفت كردخاطر قرائت قرآن و اخالق  مريم به: گويد ايستد و می مدير مقابل جمع می) ٣

 .قرائت قرآن و اخالق مريم نيكو شده است: مدير در مقابل گروه ايستاد و گفت) ٤

ّالتعد المواهب اإللهي‗ في الحياة إال ذريع‗ للحصول علی الكمال« ـ  50 ّ ّ.«: 

  .اند ی دستيابی به كمال دانسته های الهی را وسيله در زندگی فقط موهبت) ١

  .سازند كه رسيدن به كمال را ممكن میای هستند  های زندگی وسيله نعمت) ٢

  .آيند حساب می ای برای دست يافتن به رشد به های موجود در زندگی بهانه موهبت) ٣

 .روند شمار می دست آوردن كمال به های الهی در زندگی تنها دستاويزی برای به نعمت) ٤
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ّأيها األعزاء« ـ   51  :».ّ و هذا كان سبب تقدم العلماء المسلمينّلقد عد اإلسالم العلماء من المجاهدين في سبيل اهللا! ّ

  .خاطر پيشرفت دانشمندان مسلمان بود شمرد و اين به درستی كه اسالم علماء را از مجاهدان در راه خدا برمی به! عزيزان) ١

  .ندان اسالمی در علم استبه تحقيق، اسالم دانش و دانشجويان را از مجاهدان در راه حق برشمرد و اين دليل پيشرفت دانشم! ای عزيزان) ٢

  .داند و اين همان علت پيشرفت علمی دانشمندان مسلمانان بود دين اسالم دانشمندان را از مجاهدان در راه خدا می! ای بزرگواران) ٣

 .اسالم دانشمندان را از مجاهدان در راه خدا برشمرده است و اين علت پيشرفت دانشمندان مسلمان بود! ای عزيزان) ٤

كتشافات اإلنسان الحديث‗ دورا جديادارت« ـ  52 ً المناقش‗ بين علماء الفيزياء حول ا ّ ّ ً.«: 

ّی جدی پيرامون كشفيات انسان در عصر جديد ادامه دارد در بين دانشمندان فيزيک مباحثه) ١ ّ.  

كتشافات جديد انسان با جديت جريان يافت دانان درباره وگو ميان فيزيک گفت) ٢   .ّی ا

  .دان در جريان است های جديد انسان در ميان دانشمندان فيزيک وآوریی ن بحث درباره) ٣

 .گيرند می ّصورت جدی پی ی اختراعات انسان امروزی را به دانان بحث و جدل در زمينه فيزيک) ٤

 :الخطأّعين  ـ  53

ّما خلدت اسم هذا المرء الفارس إال المثابرة) ١   .ودانه كرده استنام اين انسان دالور را فقط مقاومت و پايداری جا: ّ

ّإنما السائر علی الطريق الرشاد يبتعد عن الضالل) ٢   .كند كننده در راه درست، از گمراهی دوری می تنها حركت: ّ

  .های دانشمندان نيست نامه ی زندگی برای ما هيچ عبرتی نيكوتر از مطالعه: ال عبرة لنا أحسن من مطالع↨ تراجم العلماء) ٣

 .های پيچيده را بگشايند توانند گره ّمحققان، فقط می: ّد الغامض↨ إال الباحثونّاليقدر أن يحل العقو) ٤

 :؛ المفهوم هو»ّفبلوغ العز في نيل الفرص/ بادر الفرص‗ و احذر فوتها « ـ  54

  . عمرهعّمن يغتنم الفرص يضي) ٢  .ّاغتنم الفرص↨ حتی تبلغ المجد) ١

ّالفرص↨ تمر مر السحاب) ٣  .ّ في النهاي↨ّالمجد يصل إلی آماله) ٤    .ّ

 :>.كند ها كمک می هايشان به آن كنند و تنها گوش های خود استفاده نمی ها به هنگام حركت از چشم ّخفاش< ـ   55

ّالتستفيد الخفافيش من عيونها عند الحرك↨ إال باآلذان التي تساعدها) ١ ّ.  

  .ّالخفافيش التستفيد من عيونها عند الحرك↨ و التساعدها إال آذانها) ٢

  .ّفيش التستفيدون من عيونها عند الطيران و تساعدها إال آذانهاالخفا) ٣

 .ّالتستفيد الخفافيش من العيون عند الحرك↨ و اليساعدها إال اآلذان) ٤

 :الخطأِّعين  ـ  56

ٍعندما سمعت خبر شهادة أبي، أخذ قلبي يخفق بشدة.: كه خبر شهادت پدرم را شنيدم، قلبم به شدت شروع به تپيدن كرد هنگامی) ١ ّ.  

ًنادی المعلم محمدا و قال له: ای شک ندارم تو از نظر اخالق نيكوتر هستی و من ذره: ّمعلم محمد را صدا كرد و به او گفت) ٢ ّ ًأنت أحسن خلقـا : ّ

ًو ليست عندي ذرة شكا ّ ّ.  

ّتحـدثت معـك عـن ! يا الكاتب↨ المقالـ↨!: ای كه تو در مورد اضطراب نوشته من با تو در مورد انفاق صحبت كردم در حالی! ی مقاله ای نويسنده) ٣

  !اإلنفاق و أنت كتبت عن القلق

ّالتطلبوا إال الحسنات و إنما الحسنات باقيات.: ها ماندگار هستند شک خوبی ها را طلب كنيد و بی فقط خوبی) ٤ ّ.  

ّبما يناسب النص أجب عن األسئل‗ ّ‗ ثمّ التالي بدقّّصقرأ النِ ا   :)۶۵ ـ ۵۷ (ّ

ّالعمل أمران ضروريان يتسلح اإلنسان بهما و يتعالی في الحياةّإن الفكر و  ِو هما رفيقان متالزمان اليمكن للمـرء أن يفـصل بينهمـا، أو . ّ

ّو لقد أكدت األديان السماوي‗ علی دور الرأي و العلم و المـشورة قبـل الـشروع فـي . ّ أحدهما علی اآلخر إال في حاالت الضرورةّيفضل ّ ّ

ّفيا أيها اإلنسان اعلم أن الرأي في هذه اآلي‗ الشريف‗ ؛ و شاورهم في األمر، )ص(ّ النبي ًمخاطبا سبحانه األمور، فقال اهللا  علـی ّقـدمّ

ّالعمل و شجع المرء علی عدم التسرع في اتخاذ القرارات  ّ ّو علينا أن نردد في كل حين هذا المثل) تصميمات(ّ  .»!ّاعقل ثم توكل«: ّ

 :ِّعين الصحيح ـ   57

ّيعد الفكر و العمل كسالح ينجي األمم و الشعوب) ٢  .م األديان السماوي↨ الرأي علی العملّالتقد) ١ ّ.  

ّعلينا أن نفضل العمل علی الفكر في كل األمور) ٣ ّقدم اإلسالم الرأي علی العمل و أوصی المسلمين بالتسرع) ٤  .ّ ّ. 

ّاعقل ثم توكل«: ما هو المفهوم المناسب لعبارة ـ  58  ؟»!ّ

ّ مع اآلخرين ثم توكل عليهمّاتخذ قرارك) ١   .ّالعاقل من اليتوكل علی اهللا ثم يعمل) ٢  .ّ

ًكن عاقال و متسرعا في أمورك) ٣ ِّ  .ّفكر قبل أن تبدأ بالعمل) ٤  . ً

 :الخطأِّعين  ـ  59

ّعلينا أن نفكر في قراراتنا الكبيرة و نتسرع في قراراتنا الصغيرة) ١ ّ.    

ّإن اهللا سبحانه يدعو النبي ) ٢   .ور في أموره مع اآلخرين قبل العملأن يشا) ص(ّ

  .ّيمكن لنا أن نرجح بين الرأي و العمل أحدهما عندما اضطررنا) ٣

ّإن ندرس حياة العظماء ندرك أن هؤالء كانوا يقدمون الرأي علی العمل) ٤ ّ. 
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ّنستنتج من النص  ـ  60 ّ............ 
ًمادام العمل مقرونا بالفكر و الرأي سيكون المرء ناجحا) ١ ّنها تدل علی الضعف في اإلنسان ليست المشورة ضروري↨ أل) ٢  .ً ّ.  

ّعلينا أن نبدأ بالعمل ثم نفكر في نتيجته) ٣ ًمن يفكر ثم يعمل يضيع وقتا كثيرا في حياته) ٤  .ّ ً ّ ّ ّ. 

 ۶۲ و ۶۱(ِّ عين الصحيح في التشكيل:(  
ّ للمرء أن يفصل بينهما، أو يفضل أحدهما علی اآلخر إال في حاالتاليمكن« ـ   61  :»ّ الضرورةّ

ٍيمكن، يفصل، اآلخر، حاالت) ١ ِِ َ َ َ ْ ُ ُْ َالمرء، بين، يفضل، أحد) ٢  ْ َ َ ِّ َ ُ َ ْ َ
ِ
ْ ٍأن، يفضل، اآلخر، الضرورة) ٣  َ

َ
َّ ِّ

َ
ِ َ َ ُ َّ ِيمكن، أن، أحد، حاالت) ٤  َ ٌ َ َُ ْ ِ ْ ُ 

ّأن الرأي في هذه اآلي‗ الشريف‗ قدم علی العمل و شجع المرء علی عدم التسرع في اتخاذ ال... « ـ  62 ّ ّ ّ  :»قراراتّ
ٍاآلي↨، قدم، شجع، اتخاذ) ١ ِّ ِ َ ِّ ُ َ ِّ ُ ِ ِاآلي↨، العمل، عدم، اتخاذ) ٢    َ ِّ ِ ٍ َ َ َ َ ََ ُ  

ِالرأي، الشريف↨، المرء، القرارات) ٣ َ ُ ْ َ
ِ َ َّ َ

ْ ِالرأي، قدم، َشجع، التسرع) ٤   َّ ࠩ َ َّ َ َّ َ َّ َ َ
ْ َّ 

 ۶۵ ـ ۶۳(ِّ عين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفي:(  
 :»ّيفضل« ـ  63

  »أحد«مضارع منصوب و فاعله االسم الظاهر / للغائب↨ ـ مزيد ثالثي بزيادة حرف واحد ـ مبني للمعلوم فعل ـ ) ١

  فعل مضارع منصوب و فاعله ضمير مستتر/ ٍّمضارع ـ مزيد ثالثي بزيادة حرفين ـ صحيح و مضاعف ـ متعد ) ٢

  ئب فاعله جمل↨ فعلي↨مضارع مرفوع و مع نا/ ّللغائب ـ مجرد ثالثي ـ الزم ـ مبني للمجهول ) ٣

  و منصوب بالتبعي↨» يفصل«معطوف علی / ٍّللغائب ـ مزيد ثالثي من باب تفعيل ـ متعد ـ معرب ) ٤

 :ً»مخاطبا« ـ  64
  حال و منصوب/ ّاسم ـ مفرد ـ مذكر ـ مشتق و اسم فاعل ـ معرب ) ١

  به و منصوب مفعول/ ّمفرد ـ مؤنث ـ مشتق و اسم مفعول ـ نكرة ـ معرب ) ٢

  حال و منصوب باإلعراب الظاهري/ ّو مصدر ـ معرف باإلضاف↨ ـ معرب ـ مقصور جامد ) ٣

  تمييز و منصوب/ جمع التكسير ـ مشتق و صف↨ مشبه↨ ـ نكرة ) ٤

 :»ّقدم« ـ  65
ٍّفعل ـ للغائب↨ ـ مجرد ثالثي ـ متعد ـ مبني ) ١   فعل و نائب فاعله االسم الظاهر/ ّ

  »ّأن«نائب فاعله ضمير مستتر و الجمل↨ خبر /  مبني للمجهول ٍفعل ماض ـ مزيد ثالثي بزيادة حرف واحد ـ) ٢

  المستتر» هو«مضارع مرفوع و فاعله ضمير / مضارع ـ للغائب ـ صحيح ـ مبني للمعلوم ـ معرب ) ٣

  فعل و مع فاعله جمل↨ فعلي↨/ مزيد ثالثي من باب تفعيل ـ معتل و مثال ـ مبني للمعلوم ـ مبني ) ٤

۷۲ - ۶۶(ب عن األسئل‗ التالي‗ المناسب للجوان ّ عي:(  
ًعين الواو حالي‗ ـ  66 ّ ّ: 

ّخرجت من الصف و شاهدت معلمي) ١ ّ.  ٢ (َوالضحی و الليل إذا سجی ما ودعك ربك و ما قلی َّ َّّ َ َ ࠩ  
َوصلت الصف و قد درس المعلم) ٣ َو اهللا إن قطعتم يميني ) ٤  .ّ ًإني أحامي أبدا عن ديني/ ِ ّ  

 :يزيل اإلبهام» ًواعظا«ّعين  ـ  67
  !ًو كفی بالموت واعظا يا إخواني) ٢  .ًكان أبونا في المجتمع واعظا الغافلين) ١

ًأشاهد صديقي واعظا أصدقاءه) ٣ ُ َإن في قريتنا رجال واعظا يهدي الناس) ٤  .ِ ً ً َّ.  

 : فيها نوع إعراب المنادیيختلفّعين عبارة  ـ  68
ّيا أبانا، ادع ربك أن يغفر ذنوبنا) ١ ُ ّ محمد منا:لواهاشم، التقو يا بني) ٢  .ُ ّ.  

ًنبي الصالحين، أنت أصدق الناس كالما) ٣ ّيا تلميذات المدرس↨، صدقن كالم الحق) ٤  .ّ ِّ. 
 : في أسلوب الحالالخطأِّعين  ـ  69

ًنشاهد عليا في المطار فرحا) ١ ً ًنشاهد عليا في المطار مبتسم↨) ٢    .ّ ً ّ.  

َعشنا في الدنيا راجين اهللا) ٣ َ ٍعشنا في الدنيا راجيات) ٤    .ِ  .َ اهللاِ
 :الخطأّعين  ـ  70

  . سعيد يده نحو األطعم↨ّلم يمد) ٢    .َّلن يفر المجرم من المحكم↨) ١

ًليعد اإلنسان المواهب رزقا لنفسه) ٣  .ࠩال أسر من لعب األطفال في الساح↨) ٤  .َّ
 :منه ّعين ما فيه المستثنی ـ   71

  .مخلصونّاليحضر في جبهات الحرب إال ال) ٢   .ّالتستشر في أمورك إال العاقل) ١

ّلم يضيع الناس عمرهم إال الجاهلين) ٣ كا لبحر الدهر) ٤  .ّ ًليس الناس في الدنيا إال أسما ّ. 
 : علی التمييزاليشتملّعين ما  ـ  72

ًإن الشمس كبقي↨ النجوم تصغر حجما) ٢  .ّإن العمل الصالح و التقوی خير زاد للمعاد) ١ ّ ّ.  

ًمن ازداد علما و لم يزدد هدی، لم يقترب من اهللا) ٣ ً.  ٤ (ّهو الذي خلق السماوات و األرض في ست↨ أيام ّ ّ  
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 . دارد........... است و عظمت آن تمدن بستگی نزديكی به ........... برای رفع نيازهای ...........ی همت و تالش يک  هر تمدنی نتيجه ـ   73
  اه هايی ـ عميق و بنيادين ـ ميزان دغدغه و درد متعالی آن دولت دولت يا دولت) ١

  ی آن نيازها ها برای رفع مجموعه هايی ـ مادی و معنوی ـ توانمندی آن ملت ملت يا ملت) ٢

  ها هايی ـ عميق و بنيادين ـ ميزان دغدغه و درد متعالی آن ملت ملت يا ملت) ٣

 ی آن نيازها ها برای رفع مجموعه  آن دولت هايی ـ مادی و معنوی ـ توانمندی دولت يا دولت) ٤
يک از دانشمندان بزرگ جهان اسالم يكی از عوامل اصلی تحـول  ی فراوان يافت و آثار كدام ا در تاريخ اسالم توسعهه كدام رشته ـ  74

 انديشه در اروپا بود؟
  منطق، رياضيات، علوم طبيعی و فلسفه ـ مالصدرا)  ٢  سينا منطق، رياضيات، علوم طبيعی و فلسفه ـ ابن) ١

 سينا فلسفه، منطق و كالم ـ ابن) ٤  فلسفه، منطق و كالم ـ مالصدرا) ٣
 . جايگاه مناسبی نداشت............های مسلمانان وارد اروپا نشده بود   آغاز شد و تا وقتی كه انديشه............تمدن قرون وسطايی با تضاد  ـ  75

 ر دينیدين و عقل ـ تفك) ٤  علم و دين ـ تفكر دينی) ٣  علم و دين ـ تفكر عقلی) ٢  دين و عقل ـ تفكر عقلی) ١
مطابقـت نداشـته ) ع(ی اطهار  و ائمه) ص(ای كه قوانينش با كتاب قرآن و سنت رسول خدا  مرده باد آن فلسفه«اين عبارت را كه  ـ  76

 .كند  ، بيان می............ فيلسوف بزرگ اسالمی ............» .باشد
  شود لسفی جهان محسوب میهای ف ترين كتاب مالصدرا ـ در بخش فلسفی كتاب شفا كه هنوز هم از مهم) ١

  شود های فلسفی جهان محسوب می ترين كتاب سينا ـ در بخش فلسفی كتاب شفا كه هنوز هم از مهم ابن) ٢

  ی هماهنگی ميان دين و تفكر عقلی مالصدرا ـ درباره) ٣

 ی هماهنگی ميان دين و تفكر عقلی سينا ـ درباره ابن) ٤
هـای علـوم تجربـی از  پای تالش در حـوزه ی پيشوايان دين هم رآن كريم و سيرههای علمی برای تبيين معارف ق تأسيس شاخه ـ   77

 . جايگاه زنان را در خانواده ارتقا بخشيد............شود و   محسوب می............
  ی اسالمی ـ توجه زنان به دانش های فرهنگ علمی دوره ويژگی) ١

  ّيت تربيت فرزندانهای زيبای تمدن اسالمی ـ توجه اسالم به اهم جلوه) ٢

  ّی اسالمی ـ توجه اسالم به اهميت تربيت فرزندان های فرهنگ علمی دوره ويژگی) ٣

 های زيبای تمدن اسالمی ـ توجه زنان به دانش جلوه) ٤
ول تمـدن  و از عوامل فكـری افـ............ بود كه ............های جريان  تالش برای منزوی كردن فالسفه و حكمای اسالمی از ويژگی ـ  78

 . شود اسالمی محسوب می
  شد ساز ركود و سستی در جامعه می نگر ـ زمينه ظاهرگرا و سطحی) ١

  شمرد نگر ـ اجتهاد و استنباط احكام دين را جايز نمی ظاهرگرا و سطحی) ٢

  شد ساز ركود و سستی در جامعه می هايی از متصوفه ـ زمينه مربوط به گروه) ٣

 شمرد تصوفه ـ اجتهاد و استنباط احكام دين را جايز نمیهايی از م مربوط به گروه) ٤

 ّتحول مهمی كه پس از ظهور اسالم در نظام سياسی و اجتماعی رخ داد، چه بود و منشأ اصلی آن چيست؟ ـ  79

  )ص(داری رسول خدا  ی حكومت ی مردم با حكومت برای برقراری عدالت ـ سيره مبارزه) ١

  )ص(داری رسول خدا  ی حكومت  تدوين قوانين ـ سيرهتوجه به حقوق اقشار مختلف جامعه و) ٢

  توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه و تدوين قوانين ـ قرآن كريم) ٣

 ی مردم با حكومت برای برقراری عدالت ـ قرآن كريم مبارزه) ٤

» در دنيـای اسـالمپناهگـاه مقـدس هنـر «و » محور هنر و ادب در تمدن اسالمی«، »ی اسالمی ـ ادبی دوره دومين اثر هنری« ـ  80

 اند؟ ترتيب كدام به

  های مذهبی قرآن كريم ـ معانی متعالی، اخالق و عدالت ـ مكان) ١

  های مذهبی آلود و رعايت عفاف ـ مكان البالغه ـ دوری از كارهای شرک نهج) ٢

  آلود و رعايت عفاف ـ قرآن كريم قرآن كريم ـ دوری از كارهای شرک) ٣

 الی، اخالق و عدالت ـ قرآن كريممعانی متع البالغه ـ نهج) ٤

گاه كالم خداوند شد و   كل محيط ظاهری زندگی اسالمی، تجلی............ بود و به بركت هنر ............های مهم هنر اسالمی  از ويژگی ـ   81

 .ای قبل از اسالم نداشت گونه سابقه  هيچ............هنر 

  حضور آن در متن زندگی مسلمانان ـ معماری ـ خوشنويسی) ٢  ـ خوشنويسیحضور آن در متن زندگی مسلمانان ـ خوشنويسی ) ١

 عدم تفكيک ميان هنر و صنعت ـ خوشنويسی ـ معماری) ٤  عدم تفكيک ميان هنر و صنعت ـ معماری ـ معماری) ٣

 فرهنگ و معارف اسالمي
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 در اوج خـود قـرار ............كـه در  طـوری شكوفايی تمدن اسالمی با ظهور اسالم آغاز شد و به سرعت راه شكوفايی را پيمود، به ـ  82

 .ی خود رسيد ترين درجه  به پايين............داشت و در 

  های دوازده و سيزده هجری های سوم تا هفتم هجری ـ قرن قرن) ٢  های دوازده و سيزده هجری ی صفوی ـ قرن دوره) ١

  های يازده و دوازده هجری ی صفوی ـ قرن دوره )٤  های يازده و دوازده هجری های سوم تا هفتم هجری ـ قرن قرن) ٣
  

 ، ٣ ديـن و زنـدگی (٢زوج درسو ) ٩٧تـا  ٨٣ی  ، شـماره٢ ديـن و زنـدگی (١ زوج درسً، لطفـا از بـين سـؤاالت یداوطلب گرامـ: توجه
  . را به انتخاب خود پاسخ دهيدی سرکفقط ي، )١١٢ تا ٩٨ ی شماره
  
  

  
دهد و قرآن كريم با اشاره به هدفمند خلق شدن نظام هـستی  تأثير قرار میهای او را تحت   عموم تالش............گرايش انسان به  ـ  83

 .كند  الهی را بيان می............ معاد در پرتو ............موضوع 
  نهايت ـ ضرورت ـ عدل كماالت بی) ٢  بقا و جاودانگی ـ امكان ـ حكمت) ١

  ان ـ عدلنهايت ـ امك كماالت بی) ۴   ـ ضرورت ـ حكمتبقا و جاودانگی) ٣

ّايحسب االنسان الن نجمع عظامه بلی قادرين علی ان نسوی بنانهی  آيات شريفه ـ  84 َ َٰ ّكند؟  چگونه بر وجود معاد داللت می 
  ضرورت معاد در پرتو عدل الهی) ٢  ضرورت معاد در پرتو حكمت الهی) ١

  قت نخستين انسانامكان معاد با اشاره به خل) ٤  پايان الهی امكان معاد با اشاره به قدرت بی) ٣

  است؟نشده گزينه در توصيف جهان برزخ به درستی بيان كدام ـ  85
گاهی بااليی برخوردار است) ١   .ّروح انسان پس از توفی فرشتگان در اين عالم از درک و آ

  .شود یها با مرگ بسته نم ی اعمال انسان چنان برقرار است يعنی پرونده ارتباط عالم برزخ با دنيا، پس از مرگ نيز هم) ٢

  .گذرانند ّتمام پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده شده و مؤمنان در بهشت برزخی و كافران در جهنم برزخی روزگار می) ٣

  .شود ی انسان افزوده می روند در اين عالم بر پرونده بعضی از آثار و نتايج اعمالی كه حتی بعد از مرگ از بين نمی) ٤

 به عالم برزخ و قيامت اشاره دارند؟) رتيببه ت(يک از آيات زير  كدام ـ  86
١ (ّفوقاه اهللا سيئات ما مكروا و حاق بال فرعون ـ ّالذين تتوفاهم المالئك↨ طيبين يقولون سالم عليكم ّ ّ   

٢ (ّو يوم تقوم الساع↨ ادخلوا ءال فرعون  ـّالذين تتوفاهم المالئك↨ طيبين يقولون سالم عليكم ّ ّ  
٣ (اع↨ ادخلوا ءال فرعونّو يوم تقوم الس  ـ ّفوقاه اهللا سيئات ما مكروا و حاق بال فرعون   

٤ (فوقاه اهللا سيئات ما مكروا و حاق بال فرعون ـ ّو يوم تقوم الساع↨ ادخلوا ءال فرعون   

 .ی دوم قيامت اشاره دارد حله به مر............ی  ی شريفه  و آيه............ هستند، زيرا ............ گواهان روز قيامت بهترين ـ  87
ّو يوم يحشر اعداء اهللا الی النار فهم يوزعون حتی اذا ما جاءاند ـ  ها را در دنيا ديده  و امامان ـ ظاهر و باطن اعمال انسانپيامبران) ١    ...هاوّ
ّاعداء اهللا الی النار فهم يوزعون حتی اذا ما جاءو يوم يحشر اند ـ  ها بوده ها همواره مراقب آن  و امامان ـ در طول زندگی انسانپيامبران) ٢    ...هاوّ
َّاذا السماء انشقت و أذنت لربها و حقت اند ـ  ها را در دنيا ديده فرشتگان الهی ـ ظاهر و باطن اعمال انسان) ٣ ُ ّ ّ ّ...   

َّانشقت و أذنت لربها و حقت ّاذا السماء اند ـ  ها بوده ها همواره مراقب آن فرشتگان الهی ـ در طول زندگی انسان) ٤ ُ ّ ّ...   

َو اشرقت األرض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء ی  ی شريفه كدام مفهوم از آيه ـ  88 َ َ َّ َ...گردد؟  مستفاد می 
  .شود و پيامبران در آن هنگام گواهی خواهند داد  حوادثی كه بر زمين گذشته است آشكار می در برزخ تمام حقايق و واقعيت) ١

  .دهند كند و شاهدان و گواهان قيامت گواهی می ی اول برپايی قيامت ساختار زمين و آسمان تغيير می مان مرحلهدر ه) ٢

  .شود در برزخ با تغيير ساختار زمين و آسمان تمام حقايق و واقعيت حوادثی كه بر زمين گذشته است، آشكار می) ٣

  .شود شود و تمام حقايق و واقعيت حوادث آشكار می ی دوم برپايی قيامت زمين با نوری روشن می در مرحله) ٤

 ی كدام گزينه به بهشت اخروی اشاره دارد؟ آيات شريفه ـ  89
١ (الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ءايات ربكم ـ اذا جاءوها فتحت ابوابها  
٢ (و قال لهم خزنتها سالم عليكم ـ اذا جاءوها فتحت ابوابها  
٣ (وابهااذا جاءوها و فتحت اب ـ طبتم فادخلوها خالدين  
٤ (ّو قالوا الحمد هللا الذی صدقنا وعده ـ ّقالوا بلی ولكن حقت كلم↨ العذاب علی الكافرين  

 . هستند............ و ............گيرد و هيزم اين آتش   سرچشمه می............ّآتش جهنم از  ـ  90
  هايشان شرک مشركان ـ جهنميان ـ بت) ١

  هايشان افران و مجرمان ـ جهنميان ـ بتخود ك) ٢

  شرک مشركان ـ مشركان ـ اعمالشان) ٣

  خود كافران و مجرمان ـ مشركان ـ اعمالشان) ٤

)97تا  83سؤاالت  (2دين و زندگي 
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 تناسب ............ی  ی شريفه  با آيه............در موضوع » كاری همه روزه بنوش چه می ز آن/ بافی همه روزه بپوش  چه می ز آن«بيت  ـ   91

 .مفهومی دارد
  و نضع الموازين القسط ليوم القيام↨ی عينی ميان عمل و پاداش ـ  تجسم اعمال و رابطه) ١
  فذوقوا ما كنتم تكنزونی عينی ميان عمل و پاداش ـ  تجسم اعمال و رابطه) ٢
  و نضع الموازين القسط ليوم القيام↨قضاوت در قيامت بر معيار حق ـ ) ٣
  وقوا ما كنتم تكنزونفذقضاوت در قيامت بر معيار حق ـ ) ٤

ّخواسته است تا بر خداوند توكل كند و علت اصلی توكل بر خويش را اين) ص( از پيامبر ............ی  ی شريفه خداوند طبق آيه ـ  92 گونه  ّّ

 ............كند كه  بيان می
١ ( َّو اهللا يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم و توكل علی اهللا

ّ...گر است ميرد و او بهترين وكيل و حمايت ی ـ خداوند زنده است و نم.  

٢ ( ّو توكل علی الحی الذی اليموت و سبح بحمده ّ ّ... گر است ميرد و او بهترين وكيل و حمايت ـ خداوند زنده است و نمی.  

٣ ( َّو اهللا يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم و توكل علی اهللا
ّ... باشد رساز میـ خداوند وكيل و حامی است و فقط اوست كه كا.  

٤ ( ّو توكل علی الحی الذی اليموت و سبح بحمده ّ ّ... باشد  و حامی است و فقط اوست كه كارساز می ـ خداوند وكيل.  

  است؟نشدهدرستی بيان  ّكدام گزينه پيرامون موضوع توكل به ـ  93
گذار كردن كارها به خداستی عزم است و به معن كننده ترين عوامل تقويت ّتوكل بر خدا و اعتماد به او از مهم) ١   .ای اعتماد بر خدا و وا

  .يابد ل انسان بر خدا نيز افزايش میّی ايمان باالتر باشد، اعتماد و توك ی مستقيمی با معرفت به خدا و ايمان به او دارد، هرچه درجه  رابطهلّتوك) ٢

  .آيد به مصلحت اوست ای كه به دست می ّتوكل هر نتيجهداند كه پس از  دهد، زيرا می تكيه و اعتماد بر خدا به انسان آرامش می) ٣

كنده از اضطراب، نگرانی و دلهره خواهد بود) ٤ گر انسان بر خداوند توكل نداشته باشد، در برخورد با مشكالت درونی آ   .ّا

ّ است و مبنای توكل بر خدا از دقت در آيه............ّمعنا يافتن توكل مستلزم  ـ  94  .گردد فاد می مست............ی  ّ
ّو شاورهم فی األمر فاذا عزمت فتوكل علی اهللا ان اهللا يحب المتوكلينّهمراهی توكل با معرفت و اخالص ـ ) ١ ّّ ِ  
ّو شاورهم فی األمر فاذا عزمت فتوكل علی اهللا ان اهللا يحب المتوكلينّها و وظايف قبل از توكل ـ  به انجام رساندن مسئوليت) ٢ ّّ

ِ  
َو لئن سألتهم من خلق السماوات و األرض ليقولن اهللا قل افرأيتم ما تدعون ل با معرفت و اخالص ـ ّهمراهی توك) ٣ ّ ّ َ َ...  
َو لئن سألتهم من خلق السماوات و األرض ليقولن اهللا قل افرأيتم ما تدعون ّها و وظايف قبل از توكل ـ  به انجام رساندن مسئوليت) ٤ ّ ّ َ َ...  

 . نيز بر همين امر تأكيد دارد............ی  دنبال دارد و آيه  را نيز به............ّشود اما   آغاز می............داری، گرچه با  دين ـ  95
ّتولی ـ تبری ـ ) ١ ّ ّال تجد قوما يؤمنون باهللا و اليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا َّ ً...  
ّتولی ـ تبری ـ ) ٢ ُّين معه اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكمّقد كانت لكم اسوة حسن↨ فی ابراهيم و الذ ّ  
ّتبری ـ تولی ـ ) ٣ ّ ّال تجد قوما يؤمنون باهللا و اليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا َّ ً...  
ّتبری ـ تولی ـ) ٤ ّ ُقد كانت لكم اسوة حسن↨ فی ابراهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم ّ ّ  

 بـه ............ و ............ است كه عبارات قرآنـی ............ است و پايه و اساس دينداری ............ از پايه و اساس بنای اسالم متشكل ـ  96

 .ها اشاره دارد ترتيب به آن
ًو من الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا  ـ ّال اله اال اهللاّنفی و اثبات ـ محبت ـ ) ١ ّ َ ِ َ...  
ًو من الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا ـ  اعتّنفی و اثبات ـ محبت و اط) ٢ ّ َ ِ َ... ـ ّال اله اال اهللا   

ّمحبت و اطاعت ـ محبت ـ ) ٣ ّّال اله اال اهللا ـ  ًو من الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا ّ ِ...   

ًو من الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا ّمحبت و اطاعت ـ نفی و اثبات ـ ) ٤ ّ ِ...  ـّال اله اال اهللا  

َما احب اهللا من عصاه«) ع(كالم نورانی امام صادق  ـ  97 ّ  تناسب  ی شريفه ّيک از آثار محبت به خدا اشاره داشته و با كدام آيه به كدام» َ

 مفهومی دارد؟
ٰقل ال اسألكم عليه اجرا اال المودة فی القربیدوستی با دوستان خدا ـ ) ١ ّ ّ ً  
ٰ اسألكم عليه اجرا اال المودة فی القربیقل الپيروی از خداوند ـ ) ٢ ّ ّ ً  
ّقل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعونی يحببكم اهللا و يغفر لكم ذنوبكمدوستی با دوستان خدا ـ ) ٣ ّ

ِ  
ّقل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعونی يحببكم اهللا و يغفر لكم ذنوبكم پيروی از خداوند ـ) ٤ ّ

ِ  
  

  
ّايها الذين ءامنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولی األمـر مـنكم يا ی  ی شريفه با توجه به آيه ـ  98 ّ...ی كـدام امـر بـرای   نتيجـه

 مسلمانان، سرانجامی بهتر و نيكوتر است؟
  قيد و شرط از خدا و رسول اطاعت بی) ١

  حل اختالفات اجتماعی نزد خدا و رسول) ٢

    عدم پذيرش حكميت طاغوت) ٣

  و عترتپيروی و تبعيت از قرآن ) ٤

)112تا  98سؤاالت  (3دين و زندگي 
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  ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجربي  پيش

كرم  همان ـ  99  خود نگهبان دين و رهبر مردم بود، بايد خدای متعال كسی را كـه در اوصـاف كمـالی و ............با ) ص(طور كه پيامبر ا

 . را انجام دهد............های مربوط به  جای وی بگمارد، تا امام مسئوليت عصمت مانند ايشان باشد به
  علم و عصمت ـ امامت يعنی مرجعيت علمی و واليت ظاهری) ٢  دريافت و ابالغ وحیجز  زمامداری عادالنه ـ رسالت به) ١

  جز دريافت و ابالغ وحی علم و عصمت ـ رسالت به) ٤  زمامداری عادالنه ـ امامت يعنی مرجعيت علمی و واليت ظاهری) ٣

تعيين كرد و نزول اين آيـه در هنگـام ) ص(در جريان نزول كدام آيه، قرآن كريم يک معيار و مالک را برای واليت پس از پيامبر  ـ  100

 ای كه مردم ناظر آن بودند، به چه علت بود؟ انجام واقعه
١ ( ّانما وليكم اهللا و رسوله و الذين   .ـ مردم به چشم خود مصداق آيه را ببينند و امكان كتمان و مخفی كردن آن از بين برود ...ّذين يقيمون الصالةّمنوا الءاّ

٢ ( اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا يريدّانماًـ مردم از عصمت اهل بيت مطلع شوند و سخن آنان را معيار قرار دهند .  

٣ (ّانما وليكم اهللا و رسوله و الذين ءامنوا الذين يقيمون الصالة ّ ّ ّ... ـ مردم از عصمت اهل بيت مطلع شوند و سخن آنان را معيار قرار دهند.  

٤ (ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراّانً ـ مردم به چشم خود مصداق آيه را ببيننـد و امكـان كتمـان و مخفـی

  .كردن آن از بين برود

 كنند كه مأموريت يافتند تا جانشين پس از خود را تعيين) ص( پيامبر ...يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ی ابالغ  با نزول آيه ـ  101

 . روشنگر بسياری از اتفاقات پس از رحلت ايشان است............، غديری  واقعه مبين اهميت اين مأموريت است و در ............ی  جمله
١ (و اهللا يعصمك من الناس ـ چگونگی برگزاری مراسم و سخنان رسول خدا )ص(  

٢ (ّو ان لم تفعل فما بلغت رسالتهم مأموريت و زمان برگزاری مراسم ـ تعجيل در انجا  

٣ (و اهللا يعصمك من الناستعجيل در انجام مأموريت و زمان برگزاری مراسم  ـ  

٤ (ّو ان لم تفعل فما بلغت رسالتهچگونگی برگزاری مراسم و سخنان رسول خدا   ـ)ص(  

رسيدن به جايگاه برجسته توسـط «و » قرب و منزلت يافتن طالبان قدرت«، »فراهم آمدن شرايط مناسب برای جاعالن حديث« ـ  102

يک از مـسائل و مـشكالت سياسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی  به ترتيب مربوط به كدام» های جدا از معيارهای اسالمی شخصيت

 عباس بود؟ اميه و بنی حاكميت دوران بنی
  )ص( ـ ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ها و الگوهای غيرقابل اعتماد های اسالمی و جعل احاديث ـ ظهور شخصيت تحريف در انديشه) ١

  ها و الگوهای غيرقابل اعتماد ـ تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايی ـ ظهور شخصيت) ص(ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ) ٢

   عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايی حكومتها و الگوهای غيرقابل اعتمادـ  تبديل  های اسالمی و جعل احاديثـ  ظهور شخصيت تحريف در انديشه) ٣

  ها و الگوهای غيرقابل اعتماد های اسالمی و جعل احاديث ـ ظهور شخصيت ـ تحريف در انديشه) ص(ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ) ٤

پيـروی ) ع(ی اطهـار  موجب شد كه به افكار كـسانی كـه از ائمـه) ص(يک از مسائل و مشكالت پس از رحلت رسول خدا  كدام ـ  103

 كردند، جهت دهد و سبب گمراهی بسياری از مسلمانان شود؟ نمی
  تفسير و تبيين آيات قرآن مطابق با افكار خود، توسط گروهی از علمای اهل كتاب) ١

كمان بنی) ٢   های مخالف اسالم عباس به انديشه اميه و بنی ميدان دادن حا

كمان بنیجعل احاديث توسط برخی از دنيادوستان برای نزدي) ٣   عباس اميه و بنی كی به حا

  )ص(ممنوعيت از نوشتن احاديث پس از رحلت رسول خدا ) ٤

 . را پاک گرداند............تا خداوند » هاست سختی و مشكالت محل آزمايش ملت«گردد كه   مفهوم می............ی  از دقت در آيه ـ  104
١ (ّام حسبتم ان تدخلوا الجن↨ و لما يعلم اهللا الذين    ـ مسلمانان مجاهد جاهدوا منكمّ

٢ (ّان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهـ افراد باايمان   

٣ (ّام حسبتم ان تدخلوا الجن↨ و لما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ّـ افراد باايمان   

٤ (ّان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهـ مسلمانان مجاهد   

بوده است و كدام اصل برای ايشان يـک ) ع(ی ائمه  يک از مشكالت دوره گوی كدام پاسخ» )ص (ی پيامبر حفظ سخنان و سيره« ـ  105

 اصل اساسی بود كه برای تحقق آن حتی از ايثار جان و مال خود دريغ نداشتند؟
  تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايی ـ تفكر اصيل اسالم راستين) ١

گاهی مردمها و الگوهای غي ظهور شخصيت) ٢   رقابل اعتماد ـ رشد و آ

گاهی مردم) ٣   تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايی ـ رشد و آ

  ها و الگوهای غيرقابل اعتماد ـ تفكر اصيل اسالم راستين ظهور شخصيت) ٤

ّذلك الذی يبشر اهللا عباده الذين ءامنوا و عملوا الصالحات قل ال ای  ی شريفه با توجه به آيه ـ  106  خداونـد بـه ...ًسألكم عليه اجرا ّ

  .............: اند از  را پاداش رسالت خود معرفی كند و نتايج اين پاداش عبارت............دهد كه  پيامبر خود فرمان می
١ (ًاال من شاء أن يتخذ الی ربه سبيال ّها و راه يافتن مردم به سوی خدا  ـ افزايش نيكی  

٢ (بیّاال المودة فی القر ـ آمرزش الهی و سپاس از نعمت وجود رسول خدا )ص(  

٣ (ًاال من شاء أن يتخذ الی ربه سبيال ّ ص( ـ راه يافتن مردم به سوی خدا و سپاس از نعمت وجود رسول خدا(  

٤ (ّاال المودة فی القربیها و آمرزش الهی  ـ افزايش نيكی  
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ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجربي  پيش

  .............گيرد، بنابراين عصر غيبت   صورت می............سرپرستی و حفاظت از شيعيان در عصر غيبت از طريق  ـ  107
  .نيست) عج(ـ به معنای عدم رهبری امام عصر ) عج(ها و منتظران مخصوص امام عصر  واسطه) ١

  .ها و شک و ترديدهاست ـ عصر دودلی) عج(مستقيم توسط امام عصر ) ٢

  .ها و شک و ترديدهاست یـ عصر دودل) عج(ها و منتظران مخصوص امام عصر  واسطه) ٣

  .نيست) عج(ـ به معنای عدم رهبری امام عصر ) عج(مستقيم توسط امام عصر ) ٤

كرم  باشد، از اين  می............الزم است ) عج(چه برای ظهور امام عصر  آن ـ  108  ............: فرمودند) ص(رو پيامبر ا
  .ندگوي كنندگان وقت دروغ ی حق ـ تعيين حضور فعال در جبهه) ١

گهانی نمی) عج(های غيرالهی ـ مهدی  ی مكتب نااميدی از همه) ٢   .آيد مگر نا

گهانی نمی) عج(ی حق ـ مهدی  حضور فعال در جبهه) ٣     .آيد مگر نا

  .گويند كنندگان وقت دروغ های غيرالهی ـ تعيين ی مكتب نااميدی از همه) ٤

كنند و اين آيه جـامع   اظهار ناخرسندی می............ مشركان از ...حق ّهو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الی  با توجه به آيه ـ  109

ّو نريد ان نمن علی الذين استضعفوا فی األرض ی   است كه خداوند در آيه............ و ............ی  دو وعده ّ...داده است . 
  ی الهی ـ پيشوايی مردم ـ به ارث بردن زمين ی انديشه غلبه) ١

  ی الهی ـ جانشينی بر زمين ـ تحقق امنيت و از بين رفتن ناامنی ار انديشهاستقر) ٢

  ی الهی ـ تحقق امنيت و از بين رفتن ناامنی ـ به ارث بردن زمين ی انديشه غلبه) ٣

  ی الهی ـ جانشينی بر زمين ـ پيشوايی بر مردم استقرار انديشه) ٤

ی منتظـران ظهـور  شوند، كدام مسئوليت بر عهده های رنگارنگ پيدا می ههای گوناگون و انديش جا كه در عصر غيبت، فتنه از آن ـ  110

كرم  است و از اين) عج(امام عصر    .............: اند فرموده) ص(رو پيامبر ا
  .آورند ن میاند و فقط به سبب خواندن خطی روی كاغذ ايما ديدهن هستند كه پيامبرشان را  ترين مردمان در يقين، كسانی  ايمان ـ بزرگتقويت) ١

  .كه پيش از قيام نيز پيرو او باشد ـ خوشا به حال كسی كه به حضور قائم برسد، در حالی) عج(پيروی از امام عصر ) ٢

  .كه پيش از قيام نيز پيرو او باشد تقويت ايمان ـ خوشا به حال كسی كه به حضور قائم برسد، در حالی) ٣

  . آورند اند و فقط به سبب خواندن خطی روی كاغذ ايمان می مان در يقين، كسانی هستند كه پيامبرشان را نديدهترين مرد ـ بزرگ) عج(پيروی از امام عصر ) ٤

محروميم، اما با راهنمايی ايشان راه رسـيدن بـه هـدايت الهـی و احكـام و ) عج( امام عصر ............ی غيبت، گرچه از  در دوره ـ   111

 .گردد  مفهوم می............بارت اين امر از دقت در ع. دستورات او باز است
  »لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم«ظهور ـ ) ٢   »ّليتفقهوا فی الدين«حضور ـ ) ١

  »لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم«حضور ـ ) ٤     »ّليتفقهوا فی الدين«ظهور ـ ) ٣

ای عميق ميان مـردم و  ساز رابطه  زمينه............ باشد و ی پيروی می  از شرايط فقيه شايسته............، )ع(طبق سخن امام صادق  ـ   112

 .مراجع بوده است
گاهانه) ١     ی مرجع نگهبان دين خود ـ انتخاب آ

  تر بودن سطح زندگی آنان از افراد معمولی جامعه شناس ـ پايين زمان) ٢

  تر بودن سطح زندگی آنان از افراد معمولی جامعه نگهبان دين خود ـ پايين) ٣

گاهانهشن زمان) ٤   ی مرجع اس ـ انتخاب آ

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
 

113- ............. most children learn to read easily, some need extra help. 
1) Since 2) Unless 3) While 4) When 

114- My mother always warned me ............. to strangers. 
1) not to talk 2) don't talk 3) not talking 4) to not talk 

115- She bought a/an ............. scarf yesterday evening. 
1) green Italian beautiful 2) beautiful Italian green 3) Italian green beautiful 4) beautiful green Italian 

116- He has brown eyes, ............. his sister has green eyes. 
1) whether 2) whereas 3) however 4) because 

117- We've fallen into the ............. of getting up late on Friday mornings. 
1) award 2) basis 3) object 4) habit 

118- We had to bring some ............. of our work to the interview. 
1) trades 2) missions 3) features 4) samples 

119- Stress has an effect on both your physical and ............. health. 
1) conscious 2) chemical 3) emotional 4) mental 

 زبان انگليسي
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120- If you're ............. to fly at night, you can get a much cheaper ticket. 
1) specific 2) willing 3) anxious 4) former 

121- Few cases of the disease have been ............. in humans. 
1) performed 2) observed 3) explored 4) removed 

122- I thought ............. about death while I was in the hospital. 
1) probably 2) previously 3) correctly 4) seriously 

  

 

PART B: Cloze Test 
 

 
Astronomy and astrology are similar in some ways, but they differ in a very important way. In both 

…123…, the experts study planetary motion and constellations (groups of stars), and they use telescopes, 
tables, and charts to do their work. …124…, astronomers study the heavenly bodies as a science, and 
…125… the years people have used astronomy to discover more about the …126… . Astrologers, on the 
other hand, use their …127… of the heavenly bodies to advise people about their life situations. This is not 
science, but a belief that what happens in our lives is affected by the positions of the moon, sun, and planets. 
123- 1) degrees  2) effects 3) fields 4) amounts 
124- 1) However 2) While 3) Because 4) Whether 
125- 1) along  2) over 3) beyond 4) among 
126- 1) activity  2) strategy 3) universe 4) pattern 
127- 1) knowledge 2) procedure 3) condition 4) function 
 

PART C: Reading Comprehension 
 

 

Passage (1): 
How do you feel about flying in an airplane? Do you find it boring, exciting, or downright terrifying? 

People who have to fly all the time for business often find it boring. People who fly only once in a while 
think it's exciting. However, some people feel only terror when they get on an airplane. Their fear of flying 
can prevent them from traveling to other countries or visiting friends far away. 

It's smart to be afraid of some things. For example, being afraid of poisonous spiders is logical. 
However, if you are afraid of all spiders, even harmless ones, you have an illogical fear, or a phobia. Three 
common phobias are fear of heights, fear of being enclosed in a small area, and fear of being in a large open 
area. It is not logical to be afraid of these things when there is no danger, but a phobia is not logical. 

Fear of flying is another phobia. A plane crash is always in the news, but we never hear about the 
millions of flights every year that are safe. Riding in a car is thirty times more dangerous than flying, but 
most of us are not afraid every time we get into a car. It is not logical to be afraid of flying, but research 
indicates that about 12% of people have this fear. 

 
128- Which of the following is NOT a phobia? 

1) fear of poisonous spiders 2) fear of heights 
3) fear of being in a large open area 4) fear of flying 

129- What is the best definition for "phobia"? 
1) an extreme fear of a particular thing or situation which cannot be reasonably explained 
2) a fear of a thing or situation which can be either logical or illogical 
3) an illogical fear of heights or poisonous spiders in an open area 
4) an illogical fear of flying among 12% of the population 

130- A person who has a phobia of flying ............. . 
1) finds it boring  2) is excited about flying 
3) is afraid of flying  4) has experienced a plane crash 

131- The word "indicates" in the last line means ….......... . 
1) shows 2) picks 3) holds 4) keeps 

132- The passage in mainly about ............. . 
1) illogical phobias 2) fear of flying 3) dangers of flying 4) being afraid of something 

Passage (2): 
The oceans of the world occupy over 70% of the earth's surface. They provide food for billions of 

people, serve as places of recreation, and facilitate the transportation of passengers and cargo. For all of 
human history, people regarded the oceans as an indestructible and infinite resource. Until recently, 
humans had little impact on the oceans. However, as the earth's population increases, human activity will 
ultimately destroy the oceans unless immediate steps are taken. 
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Overfishing is one major threat. Fish are being taken out of the oceans faster than the remaining fish 
can reproduce. A big fish – tuna, cod, shark, or swordfish – yields many pounds of delicious seafood when 
it reaches maturity. However, to meet the increasing demand for these fish, commercial fishermen began 
catching small, immature fish. In the process, they depleted the species. Ocean scientists estimate that 90% 
of these big fish are now gone from the oceans, and about 30% of all fished species have been destroyed. 

Of the earth's 6.5 billion people, over one billion rely on fish as a source of protein. Billions more eat fish 
frequently because of its health benefits and its good taste. Throughout the world, food from the sea 
provides between 5% and 10% of the total food supply. But when fish disappear from the oceans, they will 
also disappear from our dinner plates. The impact on those who rely on fish could be malnutrition or even 
starvation.  
133- The oceans help the human beings in all of the following EXCEPT ............. . 

1) providing food for a large number of people 2) making the transportation easier 
3) serving as places of recreation 4) occupying over 70% of the earth's surface 

134- In order to meet the increasing demand for the fish, the fishermen have ............. . 
1) provided food for billions of people 2) caught too many fish from the oceans  
3) helped the remaining fish to reproduce  4) used the ocean resources logically 

135- The word "depleted" in line 9 is closest in meaning to ............. . 
1) prevented 2) distracted 3) reduced 4) estimated 

136- If overfishing is not controlled in the years to co me, ............. . 
1) many people may lose their main food supply 2) about 30% of fished species will be destroyed 
3) all kinds of fish will be extinct soon 4) most humans will experience malnutrition 

137- The passage is mainly about ............. . 
1) the oceans 2) the ocean destruction 3) overfishing 4) the fish reproduction 

 .است............... ترين سرعت جريان آب در وسط و  ، بيش............... رودخانه يکدر مقطع  ـ  138
 ی محدب انحنادار ـ ديواره) ٤  انحنادار ـ نزديک سطح آب) ٣  مستقيم ـ نزديک سطح آب) ٢  ی مقعر  مستقيم ـ ديواره)١

 شود؟  اوليه محسوب میتخلخلكدام مورد  ـ  139
  ها درز و شكاف سنگ) ٢    بات ساحلی منافذ بين رسو)١

 های آهكی های موجود در سنگ حفره) ٤  ها فضاهای ناشی از هوازدگی سنگ) ٣
 ؟نيستهای زيرزمينی  كدام تركيب زير جزو امالح آب ـ  140

 كلريدها) ٤  ها سيليكات) ٣  ها سولفات) ٢  ها كربنات  بی)١
  و تغييرناپذير است؟ زير در تمام بلورهای يک كانی معين، هميشه يكسانويژگیكدام  ـ   141

 زوايای بين سطوح مشابه) ٤  جرم بلور) ٣  طول اضالع بلور) ٢   رنگ كانی)١
 .باشد ای می  قهوه،...............ی  و رنگ خاكه............... ، اليوينجالی  ـ  142

 فلزی ـ مانيتيت) ٤  ای ـ مانيتيت شيشه) ٣  ای ـ هماتيت شيشه) ٢   فلزی ـ هماتيت)١
 باشد؟ ، مربوط به كدام كانی میرو روبههای  ويژگی ـ  143

  پيريت) ٢     كائولينيت)١

 گرافيت) ٤    هماتيت) ٣
 اند؟ های ماگمايی، كدام  گروه از كانیترين فراوان ـ  144

 سولفيدها) ٤  ها سولفات) ٣  ها سيليكات) ٢  ها  فسفات)١
 ختمان سيليكاتی كدام كانی است؟ساختمان سيليكاتی مقابل، شبيه سا ـ  145

  اليوين) ٢     بريل)١

 هورنبالند) ٤    اوژيت) ٣
 .شوند ذوب می............... ، ناقصدر ذوب  ـ  146

 های زودگداز  فقط كانی) ٤  طور ناقص ها به تمام كانی) ٣  های ديرگداز  فقط كانی) ٢  های سنگ، همزمان تمام كانی) ١
 شود؟ ها تشكيل می ها، كدام بافت آذرين در آن نيز وجود دارد پس از خروج گدازه و انجماد سنگدر آتشفشانی كه به همراه گدازه، گاز  ـ  147

 ای شيشه) ٤  اسفنجی) ٣  پورفيری) ٢   درشت بلور)١
 علت تشكيل معدن مس سرچشمه چيست؟ ـ  148

  فرايند آتشفشانی) ٤  های داغ عبور محلول) ٣  گذاری رودهای حاوی مس رسوب) ٢  ها هوازدگی سنگ) ١

  شكل بلور  خاكهرنگ   جال  نام كانی

  مكعبی  سياه  فلزی  ؟

 شناسي زمين
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 شود؟ شناسی استفاده می های ستون چينه دام معيارها برای تشخيص اليهاز ك ـ  149
  ها ها و ضخامت اليه جنس سنگ) ٢    ها  نوع فسيل و جنس سنگ)١

 ها و نوع فسيل رنگ اليه) ٤    ها ها و رنگ اليه ضخامت اليه) ٣
 باشد؟ ی كدام فسيل می دهنده شكل مقابل، نشان ـ  150

  ريفر اسپی) ٢     آمونيت)١

 تريلوبيت) ٤    بلمنيت) ٣
 ............... .دايناسور يعنی  ـ  151

  الجثه جانور عظيم) ٢    ی قديمی  خزنده)١

 ی اتصال پرندگان به خزندگان حلقه) ٤    ی مخوف خزنده) ٣
  است؟غيرممكنهای كدام عهد  احتمال پيدا شدن فسيل آمونيت در سنگ ـ  152

  پالئوسن) ٤  اليگوسن) ٣  پنسيلوانين) ٢   پلئيستوسن)١

  

 قطـر دايـره BD(ايم  بندي كرده صورت مقابل تقسيم متر را به   سانتی۲ه به شعاع ريك داي ـ  153

گر). است  DC كمـان ی  چند سانتي متر از انـدازهAD كمان ی  قائمه باشد، اندازهAOCˆا
/تر است؟ بيش )( 153  

۱ (۱    ۲(/031  

۳(/051    ۴(/091 
گر ـ  154 cosا tan 0و cos0 كمان، انتهایباشد قرار دارد؟ای  در چه ناحيه   

 چهارم) ۴  سوم) ۳  دوم) ۲  اول) ۱

گر ـ  155 sin3ا
5

 دوم باشد، حاصلی ناحيه در كمان  و انتهای
cos( )

sin( )




2

2

   كدام است؟

۱(/50  ۲(/ 50  ۳(/ 750  ۴(/ 750  

حاصل عبارت ـ  156
/ sin( x)

sin x cos x
 


5 2 23

7 7
xازای  به 

6
   كدام است؟

۱(


7 3

3 1
  ۲(


7 3

3 1
  ۳(


7 2 3

3 1
  ۴(


7 2 3

3 1
 

yنمودار تابع ـ  157 sin x 1 ],ی  در فاصله3 ]0صورت زير است  به.a b c كدام است؟   

۱(
5

4
    ۲(  

۳(
3

2
    ۴(

5

2
 

)sinحاصل ـ  158 x)cos( x) sin(x )cos(x ) tan( x)tan( x)          2
2 2 2

  است؟  كدام

 1  ۴ (۲)۳  صفر) ۲  ۱) ۱

f نقاط بحرانی تابع مجموعه ـ  159 (x) (x ) x  3
   كدام است؟1

١({ , }0 1  ٢({ , , }1
0 1

4
  ٣({ }1

4
  ٤({ , }1

0
4

  

fی  ، تابع با ضابطهaازای كدام مجموعه مقادير  به ـ  160 (x) ax ax x  3   صعودی است؟ همواره 2
١(a 3  ٢(a 3  ٣(a 0 3  ٤(a 0 3 

گر ـ   161 )Iا , )1 yی ی عطف تابع با ضابطه  نقطه1 ax bx x  3 2 b باشد،3 a2ت؟ كدام اس  
١(1  ٢) ٤  ١) ٣  صفر) ٢ 

fجهت تقعر منحنی تابع ـ  162 (x) x x x  5 41 1
20 12

  ی زير، رو به باالست؟  در كدام بازه

١(( , )1  ٢(( , )0 1  ٣(( , ) 0  ٤(( , )1 1 
fشده روی نمودار، يک از نقاط مشخص در كدام.  استf نمودار تابع ،مقابلشكل  ـ  163 و f اند؟  هر دو منفی  

١ (A  ٢( B  ٣( C  ٤( D  

  رياضيات
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fی نهم تابع مشتق مرتبه ـ  164 (x) cosx sin x ازای  بهx 
4

   كدام است؟

١(  2)٤  ١) ٣  صفر) ٢  2

گر مركز تقارن دو تابع ـ  165 yا x bx  3 2  و1
axy
x



1
1

   كدام است؟a بر هم منطبق باشند، 

١(3  ٢(1  ٣) ٤  ١) ٣  

ax نمودار تابع،ابلشكل مق ـ  166 by
x x


 

2

2 1
a)دوتايی مرتب.  است , b)كدام است؟  

١(( , )1 2    ٢(( , )0 3  

٣(( , )1 3    ٤(( , )0 2 

yمطابق شكل، يک رأس مـستطيل روی منحنـی ـ  167
x

 1
2

 و دو ضـلع آن بـر محورهـای 

  قدر است؟ ترين مقدار محيط اين مستطيل چه كم. مختصات منطبق هستند

١(
2

2
    ٣) ٢  

٣(2    ٤(2 2  

   كدام است؟h بهh، نسبت رو روبهدر شكل  ـ  168
۱(/0 8    ۲ (۱  

۳(/1 2    ۴(/1 4  

گر ـ  169 BBدر شكل مقابل، ا CC و AB ACباشد، حاصل 
B M
MC




   كدام است؟

۱ (۱    ۲(
1

2
  

۳(
2

3
    ۴(

1

3
  

2 هر نقطه واقع بر چهاروجهی منتظمی به ضلعفواصلمجموع  ـ  170    از چهار رأس آن كدام است؟3

۱(2 2 3  ۲(6 2 2  ۳(8 2  ۴(6 3  

گر حجـم مخـروط.  آن برابر استی قاعده، ارتفاع مخروط با قطر مقابلدر شكل  ـ  171 ا
128

3
 

  باشد، سطح جانبی استوانه كدام است؟
۱(52    ۲(56  

۳(60    ۴(64  

. هـستند واحـد ۲های مكعبی بـه ضـلع  های يال  وسطD و M ،N، نقاط مقابلدر شكل  ـ  172
  گذرد، كدام است؟  میAی ارتفاع هرم كه از رأس  اندازه

۱(
3

3
  ۲(

1

2
  ۳(

2 3

3
  ۴(

1

4
  

  ؟نيستهای مختلف پارامسی  های گوس بر روی گونه يک، از نتايج پژوهش كدام ـ  173
  .ی ديگر شود تواند باعث حذف رقابتی گونه تری دارد، می ای كه كارآيی بيش گونه) ١

  .دهد كنندگان، حذف رقابتی رخ نمی در صورت سازش بين رقابت) ٢

  .های رقيب بستگی دارد های واقعی گونه پوشانی كنام تشابه و همی رقابت، به  نتيجه) ٣

  .شود ها در اثر رقابت حذف می در صورت يكسان بودن منبع غذايی، همواره يكی از گونه) ٤

  .شود  توليد میCO2، ...............شود و در نهايت در  خارج می............... كربنی از ............... در حين تنفس نوری در گياهان، تركيب  ـ  174
   ـ ميتوكندری ـ كلروپالست٢) ٤   ـ ميتوكندری ـ كلروپالست٣) ٣   ـ كلروپالست ـ ميتوكندری٢) ٢   ـ كلروپالست ـ ميتوكندری٣) ١

   است؟نادرستكدام عبارت  ـ  175
  ».ترند موفق............... تر باشد از جانوران  ندر محيط، فراوا............... ، هنگامی كه منابع ............... جانوران «
  خوار ـ گياهی ـ همه چيزخوار گياه) ٢  خوار همه چيزخوار ـ جانوری ـ گوشت) ١

  خوار ـ جانوری ـ همه چيزخوار گوشت) ٤  خوار همه چيزخوار ـ گياهی ـ گوشت) ٣

 شناسي زيست
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  .شود محسوب می............... ، يادگيری از نوع ......... ......ها جهت انجام حركات نمايشی، همانند  رام كردن حيوانات در سيرک ـ  176
  ها از مترسک ـ شرطی شدن كالسيک نترسيدن كالغ) ٢  آواز خواندن پرندگان نر ـ شرطی شدن فعال) ١

  رفتار موش در آزمايش اسكينر ـ شرطی شدن فعال) ٤  رفتار سگ در آزمايش پاولف ـ شرطی شدن كالسيک) ٣

 ست؟ انادرستكدام عبارت  ـ  177
  ».شود توليد می............... كربنی، ............... كربنی به تركيب ............... ی كربس، در هنگام تبديل تركيب  در چرخه«
  FADH2 ـ٤ ـ ٥) ٤  FADH2 ـ۴ ـ ۴ )٣  NADH ـ ۴ ـ ۴ )٢  NADH ـ ٤ ـ ٥) ١

 نسبت FADH2ازای هر مولكول توليد و به............... ی انتقال الكترون، در نهايت مولكول  در زنجيرهدر تنفس سلولی هوازی،  ـ  178
  . شود تشكيل می ................. ATPِ، تعداد NADHبه هر مولكول 

١(O2٢  تری  ـ بيش(O2٣  تری  ـ كم(H O2٤  تری  ـ بيش(H O2تری  ـ كم  

CO" در نهايت چند مولكول،)از راست به چپ(ترتيب   به، كربسی در هر چرخه ـ  179 NADH" آزاد و چند مولكـول2" H " 
  شود؟ توليد می

  ٦ ـ ٤) ٤  ٦ ـ ٦) ٣  ٣ ـ ٢) ٢  ٣ ـ ٣) ١

   است؟نادرست ،كدام عبارت ـ  180
  .هدف نهايی رفتار غذايابی در جانوران، حفظ بقا و توليد مثل است) ١

  .شود ًرفتار الگوی عمل ثابت در غازهای ماده، نوعی رفتار كامال وراثتی محسوب می) ٢

  .جانوران استهای ايجاد ارتباط در  ترين راه های جنسی، يكی از ابتدايی استفاده از فرومون) ٣

  .شود ايجاد رنگ درخشان در پشت ماهی خاردار نر، نوعی رفتار در برابر نرهای مهاجم محسوب می) ٤

تر، فعاليـت  های ميانبرگ، بيش طور معمول در سلول های زياد نور، به  در دماهای باال و شدتC4های روبيسكو در گياهان آنزيم ـ  181
  .دهند انجام می............... تر، فعاليت  های غالف آوندی، بيش و در سلول ...............

كسيژنازی) ١ كسيژنازی ـ كربوكسيالزی) ٢  كربوكسيالزی ـ ا كسيژنازی) ٤  كربوكسيالزی ـ كربوكسيالزی) ٣  ا كسيژنازی ـ ا   ا

كم، عواملی هستند كه باعث  ـ  182 ی رشـد  ی ادامه شوند و به جمعيت اجازه ها می آهنگ رشد جمعيت............... عوامل وابسته به ترا
  ................ صورت نمايی را  به
  دهند كاهش ـ نمی) ٤  دهند افزايش ـ نمی) ٣  دهند كاهش ـ می) ٢  دهند افزايش ـ می) ١

  رد؟تری دا يک نسبت به سايرين آواز پيچيده در آزمايشی كه بر روی رفتار آواز خواندن پرندگان نر انجام شد، كدام ـ  183
  .ای كه از بدو تولد ناشنوا شد پرنده) ١

  .ای كه در اتاقک عايق صدا پرورش يافت پرنده) ٢

  .ی نزديک پخش شد ی گونه ای كه در اتاقک عايق صدا، برای آن آواز پرنده پرنده) ٣

  .شدی محلی متفاوت پخش  گونه اما با لهجه ی هم ای كه در اتاقک عايق صدا، برای آن آواز پرنده پرنده) ٤

كم  به ـ  184   .است............ و توان بقای جمعيت ............  آن جمعيت یباشد، توان توليد مثل............ طور معمول، هر چه در يک جمعيت، ترا
  تر تر ـ كم تر ـ بيش بيش) ٤  تر تر ـ بيش تر ـ كم بيش) ٣  تر تر ـ بيش تر ـ بيش كم) ٢  تر تر ـ كم تر ـ كم كم) ١

، جبران و انرژی الزم برای پمپ كـردن پروتـون بـه ................. توسط الكترون Iنتز، كمبود الكترون فتوسيستم در فرايند فتوس ـ  185
كوئيد، توسط انرژی الكترون خارج شده از فتوسيستم    .شود تأمين می................. درون فضای تيال

 II ـ II خارج شده از فتوسيستم )٤  I ـ IIرج شده از فتوسيستم  خا)٣  IIی آب ـ   حاصل از تجزيه)٢  Iی آب ـ  حاصل از تجزيه) ١
  .شود مصرف می.................توليد و در فضای .................  در فضای ATPدر فرايند فتوسنتز در كلروپالست،  ـ  186

كوئيد ـ بستره) ١ كوئيد) ٣  بستره ـ بستره) ٢  تيال كوئيد) ٤  بستره ـ تيال كوئيد ـ تيال   تيال

  ».شود مصرف می............... ی كالوين، جهت توليد  در چرخه«  است؟نادرست ،بارتكدام ع ـ  187
  CO2تركيب شش كربنی از تركيب پنج كربنی، فقط) ٢  ATPتركيب پنج كربنی از قند سه كربنی، فقط ) ١

 NADPH و ATPز تركيب شش كربنی،  تركيب سه كربنی ا)٤  NADPH و ATPقند سه كربنی از تركيب سه كربنی، ) ٣
كثر جذب نور توسط كلروفيل  ـ  188 كثر نـور جـذب شـده توسـط   در آن اتفاق میaطول موجی از نور كه حدا افتد، از طول موج حدا

كثر نور جذب شده توسط كاروتنوئيدها، ................. ، bكلروفيل    .است................. و از طول موج حدا
  تر تر ـ بيش بيش) ٤  تر تر ـ كم كم) ٣  تر تر ـ كم بيش) ٢  تر تر ـ بيش كم) ١

كوئيدها، نوعی ATPپروتئين دارای فعاليت  ـ  189 شود كـه انـرژی الزم بـرای سـاخت  محسوب می.................  سازی در غشای تيال
ATP كند تأمين می................. ً را مستقيما از.  

  های پرانرژی نال يونی ـ الكترونكا) ٢  های پرانرژی پمپ غشايی ـ الكترون) ١

  Hهای كانال يونی ـ شيب غلظت يون) ٤  Hهای پمپ غشايی ـ شيب غلظت يون) ٣

كسيژن«در فرايند فتوسنتز،  ـ  190 كنش به» CO2مصرف«و » توليد ا   افتند؟ فتوسنتزی اتفاق میهای  ترتيب در كدام مرحله از وا
  مستقل از نور ـ وابسته به نور) ٢    وابسته به نور ـ مستقل از نور) ١

  وابسته به نور ـ وابسته به نور) ٤    مستقل از نور ـ مستقل از نور) ٣
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  .شود می............... انجام و باعث توليد ............... در تنفس سلولی، توليد بنيان استيل از پيرووات در  ـ   191
 NADH ميتوكندری ـ )٤  NADH سيتوپالسم ـ )٣  ATP ميتوكندری ـ )٢  ATP ـ سيتوپالسم) ١

  ؟شود نمیدر طی فرايند تخمير الكلی، كدام مولكول توليد  ـ  192

١(CO2  ٢(NAD  ٤  مولكول دو كربنی) ٣ (ATP  

  دهد؟ درستی نشان می ير خروج اسپرم بالغ را بهيک ترتيب مس در جنس نر انسان، كدام ـ  193
  ديديم ـ ميزراه بر ـ اپی مجرای اسپرم) ٢  بر ـ ميزراه ديديم ـ مجرای اسپرم ساز ـ اپی های اسپرم لوله) ١

  بر ـ ميزراه ديديم ـ مجرای اسپرم اپی) ٤  ديديم ـ ميزراه بر ـ اپی ساز ـ مجرای اسپرم های اسپرم لوله) ٣

  ی فعاليت كدام نوع مريستم است؟ ترتيب نتيجه ، به»رشد طولی ريشه«و » رشد قطری ساقه «در گياه لوبيا، ـ  194
  پسين ـ نخستين) ٢    پسين ـ پسين) ١

  نخستين ـ پسين) ٤    نخستين ـ نخستين) ٣

  داری جنين در كدام جانور مطابقت دارد؟ شكل مقابل، با روش نگه ـ  195
  ُاپاسوم) ٢    پوس پالتی) ١

  گنجشک) ٤    انسان) ٣

  .شود تشكيل می............... و ............... ً، مستقيما بين ...............ر اثر فعاليت كامبيوم آوندی، د ـ  196
  چوب پسين ـ آبكش پسين ـ آبكش نخستين) ٢  آبكش پسين ـ چوب پسين ـ كامبيوم آوندی) ١

  وم آوندیچوب پسين ـ چوب نخستين ـ كامبي) ٤  آبكش پسين ـ چوب نخستين ـ آبكش نخستين) ٣

گذاری، بر روی  ، پس از تخم...............ِدارد و همانند  هايش را برای مدتی در بدن خود نگه می تخم ،...............ِپوس، برخالف  پالتی ـ  197

  ................ ها  تخم
  نشيند خزندگان ـ پرندگان ـ می) ٢  نشيند پرندگان ـ خزندگان ـ نمی) ١

  نشيند پرندگان ـ خزندگان ـ می) ٤  نشيند یخزندگان ـ پرندگان ـ نم) ٣

  ؟نداردی فالوپ انسان نقش  يک، در حركت تخمک در لوله كدام ـ  198
  ی فالوپ ی لوله های صاف ديواره ماهيچه) ٢  ی فالوپ های موجود در طول لوله مژک) ١

  های خارجی ژل مانند اطراف تخمک اليه) ٤  ی فالوپ زوايد موجود در ابتدای لوله) ٣

  .سازی نقش دارد ، در اسپرم...............با ............... ر انسان، هورمون در جنس ن ـ  199
١ (FSH ـ تحريک ترشح LH    ٢ (LH ـ تحريک ترشح FSH 
٣( FSH٤   ـ تحريک ترشح تستوسترون (LHـ تحريک ترشح تستوسترون   

  ؟ندارددخالت شود، در كدام فرايند  های گياهی توليد می در گياهان، هورمونی كه در اغلب بافت ـ  200
  ها ريزش برگ) ٢  ها در انبار داری ميوه افزايش مدت نگه) ١

  ها رسيدگی ميوه) ٤  ها تسهيل برداشت مكانيكی برخی از ميوه) ٣

  تر است؟ يک از سايرين كم در دستگاه توليد مثلی جنس نر انسان سالم، تعداد كدام ـ  201
  ی ـ ميزراهیی پياز غده) ٤  پروستات) ٣  ديديم اپی) ٢  بر مجرای اسپرم) ١

  .شود............... تواند باعث  ای كه در آزمايش فريتز ونت، باعث خميدگی ساقه شد، می ماده ـ  202
  های مريستمی تحريک تقسيم سلول) ٤  پرشاخه و برگ شدن گياهان) ٣  ها دار كردن قلمه ريشه) ٢  های گل  شادابی شاخه) ١

ك  يک اليه مركزی اگر در يک موج صوتی فاصله ـ  203 0/ی انبـساطی متـوالی برابـر  اليه مركزمی ازی ترا  متـر باشـد، فركـانس منبـع 4

mسرعت صوت در محيط (است؟ هرتز ی صوت چند توليدكننده
s

 .) فرض شود320

٤٠٠) ٤  ١٠٠٠) ٣  ٨٠٠) ٢  ٦٠٠ )١ 

  است؟صحيحهای زير  يک از عبارت كدام ـ  204
  .ديگر برابر است  ًی شنوايی تقريبا با يک ی دردناكی و آستانه ی شنوايی گوش انسان، آستانه ی كوچک و خيلی بزرگ در محدودهدر بسامدهای خيل) ١

كی و آسـتانه ی شنوايی گوش انسان، آستانه در بسامدهای خيلی كوچک و خيلی بزرگ در محدوده) ٢ ی شـنوايی اخـتالف زيـادی بـا  ی دردنا

  .ديگر دارند يک

كی  ی شنوايی گوش انسان، اختالف آستانه امدهای خيلی كوچک در محدودهدر بس) ٣ و در بـسامدهای خيلـی بـزرگ زيـاد ی شنوايی و دردنا

  . استكمها  اختالف آن

كی كـم ی شنوايی گوش انسان، اختالف آستانه در بسامدهای خيلی كوچک در محدوده) ٤  و در بـسامدهای خيلـی زيـاد  ی شـنوايی و دردنـا

 .ها زياد است اختالف آن

 يزيكف
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log)/بل افزايش يابد، بايد شدت صوت آن را چند برابر كنيم؟  دسی١٢كه تراز شدت صوتی  برای آن ـ  205 )2 0 3 
١٦) ٤  ١٢) ٣  ٨) ٢  ٤) ١ 

 چه تغييری در جرم . است ايجاد شده گره٦ در طول تار ، با ارتعاش دياپازونمقابلدر شكل  ـ  206

M در هـر دو حالـت، در  ( شكم توليد شود؟۳ در طول تار ،ازون تا با همان دياپايجاد كنيم

 .)شود   گره تشكيل میO و Mنقاط 

١(M25

9
M9)٢    ، افزايش

25
  ، كاهش

٣(M16

9
M21)٤    ، افزايش

4
 ، افزايش

كسيژنمطلق دمای  ـ  207 سرعت صـوت در . تر از گاز هيدروژن موجود در محيط ديگر است  درصد بيش٤٤ موجود در يک محيط گاز ا

كسيژن چند برابر هيدروژن است؟  ا
١(/0 6  ٢(/0 3  ٣(/1 6  ٤(/1 2 

تواند  ونده حداكثر چند متر ديگر میناين ش. شنود بل می  دسی٢٠ متری از يک منبع صوت با تراز ١٠ی  اصلهای صوتی را در ف شنونده ـ  208

WI(از منبع دور شود تا صوت منبع را به سختی بشنود؟ 
m

 12
0 2

 .)پوشی شود  انرژی صوت در محيط چشمرفتن، از هدر 10

١٠) ٤   ٢٠) ٣   ٩٠) ٢   ١٠٠) ١  

ی صـوتی  طول اين لوله. شود  گره تشكيل می٤، در لوله Hz300ی صوتی يک انتها باز هنگام توليد صدا با فركانس هدر يک لول ـ  209

mسرعت صوت(چند متر است؟ 
s

 .) فرض شود300

٢  ٢) ١(
7

4
  ٣(

5

4
  ٤(/1 5  

گر يک انتهای لوله را . ايم ی صوتی دو انتها باز، هماهنگ اصلی لوله را توليد كرده  ، در يک لولهfی دياپازونی با بسامد  وسيله به ـ  210 ا

 :ی صوتی با همان بسامد به نوسان درآمده و صوت اصلی خود را توليد كند بايد كه دوباره لوله ببنديم، برای اين
  .طول لوله را نصف كنيم) ٢    . لوله را دو برابر كنيمطول) ١

 .دهد با تغيير طول لوله، اين اتفاق رخ نمی) ٤    .طول لوله را تغيير ندهيم) ٣

گر بسامد دو هماهنگ متوالی در يک لوله ـ   211 mداخل لوله و سرعت انتشار صوت در هوای Hz2500 وHz1500ی صوتی برابر ا
s

300 

 متر است؟ سانتیشود چند  باشد، بلندترين طول موجی كه در اثر ارتعاش هوای درون لوله تشديد می
٧٠) ٤  ٦٠) ٣  ٥٠) ٢  ٣٠) ١ 

 سـر آن در هـر یدياپازون باال. ی بااليی لوله مماس بر سطح آب است كه لبه ايم، طوری ًی باز طويلی را كامال در آب فرو برده لوله ـ  212

cmاين لوله را با سرعت ثابت. كند  نوسان كامل می٢٤٠٠٠دقيقه 
s

 بعـد دومـين چنـد ثانيـه. كـشيم  از داخل آب بيرون می20

mسرعت صوت در هوای داخل لوله (دهد؟ تشديدش با دياپازون رخ می
s

 .)باشد  می320

٤  ٥) ٣  ٣) ٢  ١) ١( ۷  

 :در اين شكل. در شكل مقابل، شكل يک موج الكترومغناطيس در يک لحظه نشان داده شده است ـ  213
ی  دهنـده هـا نـشان چين ی ميدان مغناطيسی و نقطه دهنده  نشانمشكی خطوط )١

  .ميدان الكتريكی است

ی  دهنـده هـا نـشان چـين ی ميدان الكتريكی و نقطـه دهنده نشانمشكی خطوط ) ۲

  .تميدان مغناطيسی اس

  .ديگر در فاز متقابل هستند ها با يک چين و نقطهشكی مخطوط ) ۳

  .شوند ها بيشينه و كمينه می چين تر از نقطه  بيشمشكیی زمانی مشخص، خطوط  در يک بازه) ۴

گر ـ  214 ا  ضريب تراوايی مغناطيسی خأل و0 لضريب گذردهی خأل باشد، حاصـ0 0  معـادل m و s: (ً تقريبـا برابـر اسـت بـا0

 .)باشند واحدهای ثانيه و متر می

١(
s

m


2
16

2
9 10  ٢(

s
m

 169 10   ٣(
s
m

 161
10

9
  ٤(

s

m


2
16

2

1
10

9
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0/ای ی صوت نقطه توان يک چشمه ـ  215 بل است؟   متری از اين منبع، معادل چند دسی١٠ی  تراز شدت صوت در فاصله.  وات است3

)WI
m

 12
0 2

10، 3،/log 2 0 3( 

٩٨) ٤  ٩٤) ٣  ٨٦) ٢  ٨٤) ١ 

 باشد؟ های زير صحيح می يک از عبارت كدام ـ  216
  .تری نسبت به امواج فراصوتی دارند در يک محيط همگن، سرعت بيشامواج فروصوتی ) ١

  .امواج فروصوتی در يک محيط همگن، طول موج بلندتری نسبت به امواج فراصوتی دارند) ٢

  .تری نسبت به امواج فراصوتی دارند امواج فروصوتی در يک محيط همگن، بسامد بيش) ٣

  . طول موج، بسامد و سرعت يكسانی دارند،نامواج فروصوتی و فراصوتی در يک محيط همگ) ٤

گر لوله را از وسط بريده به دو لوله.  استfی صوتی يک انتها بازی  فركانس هماهنگ اصلی لوله ـ  217 طول دو انتهـا بـاز و يـک  ی هم ا

fها انتها باز تبديل كنيم و به ترتيب فركانس هماهنگ اصلی آن و f ای بين   شود، چه رابطهf، f و f وجود دارد؟  

١(f f f  2 2  ٢(f f f  1

2
  ٣(f f f  2  ٤(f f f  2 4  

  

ــه ــ: توج ــب گرام ــيیداوطل ــا از ب ــؤاالت ً، لطف ــک  (١ زوج درسن س ــماره٢ و ١فيزي ــا  ٢١٨ی  ، ش ــک  (٢زوج درسو ) ٢٢٦ت  ، ٣فيزي

  . را به انتخاب خود پاسخ دهيدی سرکفقط ي، )٢٣٥تا  ٢٢٧ ی شماره
  

  

  
  

. دهـد شكيل مـیای تـ  از آن قرار دارد تصويری دو برابر جسم بر روی پـردهcm18ی عدسی محدبی از يک جسم كه به فاصله ـ  218

 جا كنيم تا جای تصوير تغيير نكند؟ متر جابه عدسی را بين جسم و پرده چند سانتی
٢٧) ٤  ١٨) ٣  ٩) ٢  ٣٦) ١ 

Hی  را در فاصلهB ، ناظر Aدر شكل نشان داده شده ناظر  ـ  219  ، ناظر B از خودش و ناظر 1

Aی  را در فاصلهH2گر . بيند  از خودش می ً تقريبا بر سطح آب عمـود و ضـريب ABا

4شكست آب نسبت به هوا
3

 باشد، نسبت
H

H
1

2
 : برابر است با

١(
4

3
  ٢(

3

4
  ٣(

16

9
  ٤(

9

16
 

گر جسم را. ترين فاصله را دارند اش كم در يک عدسی همگرا، جسم و تصوير وارونه ـ  220 كنـيم، در آن   به عدسـی نزديـک cm25ا

 توان عدسی چند ديوپتر است؟. گيرند ترين فاصله را از هم می صورت جسم و تصويرش بيش
٣  ٢) ٢  ٤) ١(/0 08  ٤(/0 04 

جايی تصوير   سرعت جابه حركت كند تادر كدام محدودهجسم . كند  حركت میVدر جلوی يک عدسی همگرا، جسمی با سرعت ثابت ـ  221

  شود؟تر  از جسم كوچک

  ی كانونی عدسی در فاصله) ٢    f2 وfی بين در فاصله) ١

  ی دور از عدسی  تا فاصلهf2ی بين در فاصله) ٤  ی دور از عدسی ی بين كانون تا فاصله در فاصله) ٣

.  اسـت2 درجه و ضريب شكست آن برای نـور قرمـز٧٥ ،ی رأس منشور مقابل زاويه ـ  222

 چند درجه باشد (i)تابند   تابش برای پرتوهای قرمز كه به اين منشور میی حداقل زاويه

  خارج شود؟BCتا نور از وجه 
  صفر) ٢    ٣٠) ١

۳ (۹۰    ۴ (۴۵  

گر در فرايندی تمام آب يخ بزند، حجم آن . در يک ظرف مقداری آب صفر درجه موجود است ـ  223 متـر مكعـب افـزايش   سـانتی٤٠ا

/(؟ بوده استآب برابر چند گرم در ابتدای فرايند جرم . يابد می
gr

cm


3
0  ويخ9

gr

cm


3
 )آب 1

٤٠٠) ٤  ٣٦٠) ٣  ٣٠٠) ٢  ٢٤٠) ١  

گر قط.  پر شده استشكل از مايعی به چگالی ای ظرفی استوانه ـ    224 ی ظرف دو برابر شود و همـان جـرم مـايع را در ظـرف  ر قاعدها

 دهد؟ ترتيب از راست به چپ چه تغييری در فشار و نيروی وارد بر كف ظرف از طرف مايع رخ می بريزيم، به
  .ماند ـ ثابت می. ماند ثابت می) ٢  .يابد ـ كاهش می. يابد كاهش می )١

 .يابد ـ كاهش می. ماند میثابت ) ٤   .ماند ـ ثابت می. يابد كاهش می) ٣

)226تا  218سؤاالت  (2 و 1فيزيك 
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   ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجربي پيش

وزن پيستون .  برابر شعاع پيستون كوچک است٣در شكل مقابل، شعاع پيستون بزرگ  ـ  225

 بزرگ، چند برابر وزن پيستون كوچک است؟
٩) ٢    ٣) ١  

٦) ٤    ١) ٣  

متـر جيـوه اسـت؟  ای گاز درون مخزن معادل چند سانتی در شكل مقابل، فشار پيمانه ـ  226

/چگالی مايع(
gr

cm3
6 /، چگالی جيوه8

gr

cm3
13  .) استcmHg75 و فشار هوا6

١(5    ٢(5  

٣(10    ٤(10  
  

  
  

  برابر چند اهم است؟A و Bی   دو نقطهدر مدار مقابل، مقاومت معادل بين ـ  227

٢    ١١٠) ١(
225

7
  

٣(
800

21
    ٤ (۳۵  

گر آمپرسنج ايده ـ  228  آمپـر را از ............آل باشد، عبـور جريـان  در شكل نشان داده شده ا

 .دهد  نشان می............

  B به A ـ ١٠) ١

 A به B ـ ١٠) ٢
 B به Aـ  ٥) ٣
 A به B ـ ٥) ٤

  است؟Cشده در خازن چند شده، بار ذخيره در مدار رسم ـ  229

٩٠) ١  

٦٠) ٢  

٤٥) ٣  

 صفر) ٤

 سنج و آمپرسنج چه تغييری خواهند نمود؟ شده با افزايش مقاومت رئوستا اعداد ولت در مدار رسم ـ  230

    .يابند هر دو افزايش می) ١

  .يابند هر دو كاهش می) ٢

  .يابد سنج افزايش و آمپرسنج كاهش می ولت) ٣

 .يابد سنج كاهش و آمپرسنج افزايش می ولت) ٤

A چند ولت است؟B و Aی  در مدار مقابل، اختالف پتانسيل دو نقطه ـ  231 B(V V ) 

١(28  

٢(28  

٣(68  

٤(68  

Vدر مدار الكتريكی شكل مقابل، چنانچه ـ  232  4 ،r  1و R  2 باشد، آمپرسـنج 

 دهد؟ چه شدت جريانی را برحسب آمپر نشان می

٢) ١    

١) ٢  

٠) ٣    

  .ته شده استآمپرسنج اشتباه بس) ٤

   است؟Cشده در خازن چند  بار ذخيره،در شكل مقابل ـ  233

٦٠) ٢    ١٢٠) ١      

  صفر) ٤    ٣٠) ٣

)235تا  227سؤاالت  (3فيزيك 
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 ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجربي پيش

دهد، تـوان مـصرفی كـدام مقاومـت  در شكل مقابل كه قسمتی از يک مدار را نشان می ـ  234

  تر است؟ بيش

١(R1    ٢(R 2  

٣(R 3    ٤(R 4  

گر سيم را ذوب كرده و با تمام مواد مذاب حاصـل، سـيم .  است10 برابرA و سطح مقطع Lمقاومت يک سيم مسی با طول  ـ  235 ا

  م جديد چند اهم است؟ بسازيم، مقاومت سيA2ديگری با سطح مقطع

٤  ٤) ٣  ٤٠) ٢  ٢) ١(/2 5  

  ی خواص عمومی اسيدها و بازها كدام عبارت درست است؟ درباره ـ  236
  .ی مستقيم دارد قدرت يک اسيد با غلظت محلول آبی آن رابطه) ١

  .روند های يونی به شمار می اسيدها و بازها از جمله تركيب) ٢

كنش اسي) ٣ كنش خنثی دها و بازها نمک و گاز هيدروژن توليد میاز وا   .گويند شدن می شود كه به آن وا

  .نامند پذير در آب را قليا می بازهای انحالل) ٤

  تری است؟ باز قوی» برونستد ـ لوری«يک مطابق مدل  كدام ـ  237

١(F  ٢(OH  ٣(NH
2  ٤(NH 3  

  تر از بقيه است؟ غلظت كدام تركيب در محلول آبی فسفريک اسيد بيش ـ  238

١(H PO3 4  ٢(H PO
2 4  ٣(HPO 2

4  ٤(PO 3
4  

C25 دمای محلولی از سديم هيدروكسيد در آب درpH ـ  239  غلظت اين محلول چند مول بر ليتر است؟.  است۱۱ برابر  

٢  ٣) ١(/0 01  ٣(310  ٤(/0 1  

0/ی يونش محلول درجه ـ   240 Mون هيدروكسيد آن برابر با موالر آمونيوم هيدروكسيد كه غلظت ي02 42   باشد؟ قدر می  است، چه10

٢  ١) ١(/0 1  ٣(/0 01  ٤(/0 001  

/ليتر محلول  ميلی٥٠ ـ  241 M0   ی اسيد كدام است؟ شده  محلول رقيقpH. كنيم یليتر رقيق م  ميلی٢٥٠ هيدروكلريک اسيد را تا 1

    / /(log , log ) 2 0 3 5 0 7  
١(/0 7  ٣  ١) ٢(/1 7  ٤(/0 3  

0/در ـ  242 C25 ليتر آب05 0/ مقدار   اند؟ ترتيب كدام  و غلظت مولی يون هيدروكسيد محلول بهpH. كنيم  گرم استيک اسيد وارد می3

    a(H , O , C g mol , K )     1 51 16 12 10  

١١) ١،310  ٣) ٢،1110  ٥) ٣، 910  ٩) ٤،510  

  باز مزدوج كدام اسيد پايدارتر است؟ ـ  243

١(CH COOH3  ٢(CH CH COOH3 2  ٣(FCH COOH2  ٤(Cl CHCOOH2  

3/عددهای ـ  244 07،/3 36،/4 3/ و75  bK.متيـل آمـين و آمونيـاک اسـت دی اتيل آمين،   متيل آمين، دیbpK مربوط به28

  متيل آمين كدام است؟ دی

١(/3 0710  ٢(/3 3610  ٣(/4 7510  ٤(/3 2810  

  .)ترتيب از راست به چپ انتخاب كنيد ها را به گزينه(  آيند؟ مینجی در محيط بازی به كدام رنگ درليتموس، فنول فتاليين و متيل نار ـ  245

  رنگ ـ سرخ سرخ ـ بی) ٢     ارغوانی ـ زرد سرخ ـ) ١

  رنگ ـ سرخ آبی ـ بی) ٤    آبی ـ ارغوانی ـ زرد) ٣
  

 ، )٢٧٥ تـا ٢٦١ ی ، شماره٣ شيمی (٢زوج درسو ) ٢٦٠تا  ٢٤٦ی  ، شماره٢ شيمی (١ زوج درسً، لطفا از بين سؤاالت یداوطلب گرام: توجه

  . را به انتخاب خود پاسخ دهيدی سرکفقط ي
  

  

  
  

n)ی الكترونی چهارم اليه ـ  246 )4كثر چ نـد الكتـرون در آن جـای  دارای چند اوربيتال است و در عنصرهای تناوب چهارم، حـدا

  .)ها از راست به چپ بخوانيد عددها را در گزينه(گيرد؟  می
  ٣٢ ـ ٨) ٤  ٣٢ ـ ١٦) ٣  ١٦ ـ ٨) ٢  ٨ ـ ١٦) ١

)260تا  246سؤاالت  (2شيمي 

  شيمي
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   ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجربي پيش

   است؟نادرستی آن  كدام مطلب درباره.  استp44صورت ، بهAی اتم  آرايش الكترونی آخرين زيراليه ـ  247

  .ی جدول تناوبی قرار دارد  در يک دورهCr24با) ٢  .گروه است تناوبی هم جدول ١٦ی  با عنصر شماره) ١

  . است٣٤عدد اتمی آن برابر ) ٤  . جدول تناوبی قرار دارد١٤در گروه ) ٣

)گاليم ـ  248 Ga)31 شـود و  جهش بزرگ ديـده مـی...............  های يونش متوالی آن است كه در نمودار انرژی...............  جزو فلزهای

كسيژن    .است............... فرمول تركيب آن با ا

Ga ـ٣واسطه ـ ) ١ O3 Ga ـ٤واسطه ـ ) ٢  2 O2 Ga ـ۴ ـ pی  دسته) ٣  3 O3 Ga ـ۳ ـ pی  دسته) ٤  2 O2 3  

  در گروه فلزهای قليايی، كدام مقايسه درست است؟ ـ  249

Rb:چگالی) ١ K Na Li  37 19 11 Li:دمای ذوب) ٢  3 Na K Rb  3 11 19 37  

كنش) ٣ Rb:پذيری وا K Na Li  37 19 11 Rb:انرژی نخستين يونش) ٤  3 K Na Li  37 19 11 3  

   است؟نادرستكدام مطلب زير  ـ  250

كنش) ١   .تر از پتاسيم است ميزان سختی و چگالی كلسيم بيش) ٢  .تر از ساير فلزهای قليايی است  كمLi3ریپذي وا

  .ی ذوب پتاسيم باالتر از كلسيم است نقطه) ٤  .شوند فلزهای قليايی چنان نرم هستند كه با چاقو بريده می) ٣

   است؟نادرستكدام مطلب  ـ  251

  .شود گروه محسوب می  همSc21ول تناوبی با جد٦٥ی  عنصر شماره) ١

كنش) ٢   .پذيری قابل توجهی دارند النتانيدها فلزهايی براق هستند و وا

  .تری برخوردار است در النتانيدها، ساختار هسته نسبت به آرايش الكترونی از اهميت كاربردی بيش) ٣

 .افلز و شبه فلز هستند، شامل فلز، نpی  عنصرهای اصلی دسته) ٤

   است؟نادرستی شعاع اتمی  در كدام گزينه مقايسه ـ  252

١(F O N 9 8 7  ٢(N P As 7 15 33  ٣(Mg Ca Sr 12 20 38  ٤(Si P S 14 15 16  

چنـد عنـصر ........... ....توان دريافت كه اين نمودار تغييرات  رو، می با توجه به نمودار روبه ـ  253

............... در يک گروه و ............... دهد كه عنصرهای  متوالی در جدول تناوبی را نشان می

  .در يک تناوب جدول تناوبی قرار دارند

  D و E ـ C و A انرژی نخستين يونش ـ )٢  E و D ـ C و Aالكترونگاتيوی ـ ) ١

 C و A ـ E و Dانرژی نخستين يونش ـ  )٤  C و A ـ E و D الكترونگاتيوی ـ )٣

   است؟نادرستكدام عبارت  ـ  254

  .ی الكترونی خود هشت الكترون دارند ترين اليه ی گازهای نجيب در بيرونی همه) ١

كنش شدنی انجام) ٢   .ها به آرايش هشتايی پايدار برسند ها اتم هايی هستند كه طی آن ها آن ترين وا

  .پذير نيست ی هشتايی امكان يون فلزهای واسطه با به كار بردن قاعدهها به ويژه  تعيين بار برخی يون) ٣

كنش دست) ٤   .هاست پذيری اتم يابی به آرايش الكترونی گازهای نجيب مبنايی برای سنجش پايداری و در واقع ميزان وا

   است؟نادرستی شعاع يونی در كدام گزينه  مقايسه ـ  255

١(O S Se   2 2 2    ٢(P S Cl   3 2  

٣(Ca K Cl   2    ٤(Mg Ca Sr   2 2 2 

 بـا نـسبت Iاز ستون ...............  ها به عنصرها در تركيب رديف نسبت شمار اتم ـ  256

 در جـدول IIاز سـتون ................. ها در تركيب رديف  ها به آنيون شمار كاتيون

  .رو، برابر است روبه
  ١ ـ ٣) ٢    ١ ـ ٢) ١

  ٤ ـ ٢) ٤    ٤ ـ ٣) ٣

كنش، انرژی شبكه گرمای مبادله ـ  257   دهد؟ ی بلور پتاسيم كلريد را نشان می شده در كدام وا

١(K (aq) Cl (aq) KCl(s)    ٢(K (g) Cl (g) KCl(s)    

٣(K(s) Cl (g) KCl(s) 2
1

2
  ٤(K (g) Cl (g) KCl(g)    

8/در ـ  258 2/ گرم كلسيم كربنات آبپوشيده،16  م است؟های آب تبلور در اين نمک كدا تعداد مولكول.  گرم آب وجود دارد16

    (Ca , O , C , H )   40 16 12 1  
٤) ٤  ٢) ٣  ٥) ٢  ٣) ١  

  ستون
  رديف

I II 

  آمونيوم سولفات  راتتپتاسيم ني  ۱
  سديم پرمنگنات  كلسيم فسفات  ۲
  منيزيم نيتريد  سديم فسفيد  ۳
  ليتيم كلرات  آلومينيم سولفيد  ۴
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گر تفاوت شمار الكترون ـ  259 جدول تنـاوبی قـرار دارد و نـسبت ...............  باشد، اين عنصر در تناوب ١ برابر X27های ها و نوترون ا

  . است...............كرومات آن برابر  ها به شمار عنصرها در فرمول دی شمار اتم

سوم ـ) ١
29

3
چهارم ـ) ٢  

29

3
سوم ـ) ٣  

10

3
چهارم ـ) ٤  

10

3
  

   است؟نادرستكدام مطلب  ـ  260

  .ها پيوند يونی وجود دارد در تمام نمک) ١

  .تر است  بيشMgOی بلور  ز انرژی شبكه اCaOی بلور  انرژی شبكه) ٢

  .كند ی نسبی كاتيون و آنيون از الگوی خاصی پيروی می ها، بسته به اندازه ها در بلور نمک آرايش يون) ٣

كنش ها با يک های چنداتمی، اتم در ساختار يون) ٤   .كنند صورت يک واحد مستقل عمل می ها به ديگر پيوند كوواالنسی دارند و در وا
  

  
  كدام جمله درست است؟ ـ  261

4/هر كالری رژيم غذايی معادل با) ١   . ژول است184

  .ی سلسيوس است ی يک درجه يک كالری گرمای مورد نياز برای افزايش دمای يک ماده به اندازه) ٢

  .های ماده يكسان نيست ی ذره دهد كه توزيع انرژی ميان همه تجربه نشان می) ٣

گاه می دهنده های تشكيل  دمای ميان دو جسم، ما را از اختالف در انرژی درونی ذرهاختالف) ٤   .سازد ی آن دو آ

گر ظرفيت گرمايی دو ماده برابر باشـد، ظرفيـت .  استBی   برابر جرم و دمای ماده۳ برابر و ۲ترتيب   بهAی  جرم و دمای ماده ـ  262 ا

   است؟Bی  ی ماده ه چند برابر ظرفيت گرمايی ويژAی  ی ماده گرمايی ويژه

١(
1

6
  ٢(

2

3
  ٣(

1

2
  ٢) ٤  

0/از ـ  263 /ی  كيلوگرم مس با ظرفيت گرمايی ويژه25 J g C  1 10 4 و دمای C80مقدار / kJ0 دمای مـس بـه . ايم  گرما گرفته8

  رسد؟ ی سلسيوس می چند درجه

٢٠١) ٤  ٦٨) ٣  ٨٨) ٢  ٧٢) ١  

كنش زير در يک سيلندر دارای پيستون متحرک، محيط روی سيستم كار انجام می ـ  264   دهد؟ با انجام كدام وا

١(CH (g) O (g) CO (g) H O(g)  4 2 2 2  ٢(N (g) H (g) NH (g) 2 2 3  

٣(CaCO (s) CaO(s) CO (g) 3 2  ٤(N O (g) NO (g)2 4 2  

   درست است؟،يک از جمالت زير كدام ـ  265

كنش در حجم ثابت انجام شود،) ١ گر وا wا 0و pq Eخواهد بود .  

كنشی در) ٢ گر وا V انجام شود، ظرف دربازا 0و pH q است .  

كنش) ٣ كنش  بسيار ناچيز است، از اينVهای گازی برای وا   .گيرند  در نظر میHً را تقريبا برابرها رو در اين وا

pqدر شرايط فشار ثابت) ٤ w E  است.  

گر سامانه ـ  266    در يک ظرف دربسته برقرار شده باشد، كدام عبارت درست است؟،رو ی روبه ا

  .يابد يابد، انرژی سامانه افزايش می چون گرما از آب به محيط پيرامون انتقال می) ١

ی گرما است و اين مبادلـه  در اين شكل، تغيير انرژی درونی سامانه فقط ناشی از مبادله) ٢

  .مه دارد كه دمای آب با محيط برابر شودتا زمانی ادا

  .يابد عالمت تغيير انرژی درونی مثبت است چون انرژی سامانه افزايش می) ٣

  .ی گرما و انجام كار است تغيير انرژی درونی اين سامانه ناشی از مبادله) ٤

  با توجه به آنتالپی استاندارد مواد، كدام جمله درست است؟ ـ  267

كنش) ١ Hدر وا (g) F (g) HF(l) q  2 2   . استHFشده برابر گرمای تشكيل مولی  ، انرژی مبادله2

كنش) ٢ Nبراساس وا (g) H (g) NH (g) kcal  2 2 33 2   . كيلوكالری بر مول است11 آنتالپی تشكيل آمونياک برابر22

  . شود ، صفر در نظر گرفته میآنتالپی استاندارد تشكيل پايدارترين دگرشكل يک تركيب در حالت استاندارد) ٣

كنش) ٤ Li(s):آنتالپی استاندارد تشكيل مولی ليتيم فلوئوريد، آنتالپی وا F(g) است .  

)275تا  261سؤاالت  (3شيمي 
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گـر. شود  كيلوژول انرژی آزاد می٥٤٥٠اوكتان  ازای سوختن هر مول ايزو به ـ  268 ا
1
5

كـسيژن تـشكيل دهـد، بـرای توليـد   هـوا را ا

كنش به چند مول هوا نياز داريم؟٢٧٢٥٠٠٠    ژول گرما از اين وا
١(/6 25  ٢(/31 25  ٣(/41 5  ٤(/11 5  

   است؟نادرستكدام عبارت زير  ـ  269
  .گانه داردتری از يک پيوند ي همواره يک پيوند دوگانه انرژی بيش) ١

  .تر است آنتالپی تبخير يک ماده از آنتالپی ذوب آن بيش) ٢

  .همواره عالمت آنتالپی تبخير و آنتالپی تصعيد در يک ماده با هم يكسان است) ٣

  .آنتالپی سوختن مواد منفی است) ٤

  های ليوانی و بمبی درست است؟ كدام گزينه در ارتباط با گرماسنج ـ  270

    .توان گرما را محاسبه كرد ی غيرمستقيم می  به طريقه با گرماسنج) ١

  .دهد  را نشان میH و گرماسنج بمبیEگرماسنج ليوانی) ٢

  .رود كار می گيری گرمای سوختن يک ماده به گرماسنج ليوانی برای اندازه) ٣

  .گيرد شده را اندازه می نی در فشار ثابت گرمای مبادلهگرماسنج بمبی در حجم ثابت و گرماسنج ليوا) ٤

   كدام است؟Aآنتالپی تبخير .  استn برابر Aی   و آنتالپی تصعيد مادهm برابر Aی  آنتالپی ذوب ماده ـ  271

١(m n2  ٢(n m2  ٣(m n  ٤(n m  

كنش،با توجه به جدول زير ـ  272 CH آنتالپی وا NHNH (l) N O (l) CO (g) H O(l) N (g)   3 2 2 4 2 2 24 5 4 12  برحسب 9

kJكدام است؟   

١(5120  

٢(5110  

٣(5120  

٤(5110  

كنش  ـ  273 گر آنتالپی وا NHا (g) O (g) NO(g) H O(g)  3 2 24 5 4 O) باشد، مقدار آنتالپی پيوندkJ2414 برابر6 H) 

kJبرابر چند mol    است؟1

١( ۸۲۱    ٤٧١) ٢  

٢٤٨) ٤    ٥٩٥) ٣  

كنش  كدام ـ  274   خودی است؟ شده، در دمای اتاق خودبه های داده يک از وا

    /C H OH(l) O (g) CO (g) H O(g) kJ   2 5 2 2 23 2 3 1367   آ (3

    SO kJ SO (g) O (g)  3 2 22 198   ب (2

    N H (g) NO (g) N (g) H O(g) kJ   2 4 2 2 22 2 3 4   پ (1888

    K(s) H O(l) KOH(aq) H (g) kJ   2 22 2 2   ت (277

  ب و پ) ٢     ب آ و) ١

  پ و ت) ٤    آ و پ و ت) ٣

G،های زير يک از شكل در كدام ـ  275  0 ،S  H و0     است؟0

٤  ) ٣  ) ٢  ) ١ (  

kJ mol   154  (CH NHNH (l))3 Hتشكيل2   

kJ mol   1393  (CO (g))2تشكيلH   

kJ mol   120  (N O (l))2 Hتشكيل4   

kJ mol   1286  (H O(l))2تشكيلH   
 

O O  N O  N H  پيوند  

٣٨٩  ٦٠٨  ٤٩٨  
  آنتالپی تفكيک پيوند

(kJ mol ) 1  
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حقوق دانش آموزان در آزمون های سراسری گاج

داوطلبگرامی؛باسالمدراینجاشمارابابخشیازحقوقخوددرآزمونهایسراسریگاجآشنامینماییم:

1- اطالعات شناس��نامه ای و آموزش��ی شما مانند نام، نام خانوادگی، جنسیت و گروه آزمایشی بایستی به صورت صحیح در باالی پاسخ برگ 

درج شده باشد.

2- آزمون های سراسری گاج باید راس ساعت اعالم شده در دفترچه، شروع و خاتمه یابد.

3- محل برگزاری آزمون باید از لحاظ سرمایش و گرمایش، نور کافی، نظافت و سایر موارد در حد مطلوب و استاندارد باشد.

4- سؤاالت آزمون های سراسری گاج بایستی نزدیک ترین سؤاالت به کنکور سراسری باشد و عاری از هرگونه اشکال علمی و تایپی باشد.

5- در هنگام برگزاری آزمون باید تغذیه رایگان دریافت نمایید.

6- بعد از هر آزمون و به هنگام خروج از جلسه آزمون بایستی پاسخ نامه ی تشریحی هر آزمون را به همراه مجله ی نیمکت دریافت نمایید.

7- کارنامه ی هر آزمون بایستی در همان روز آزمون به روش های ذیل تحویل شما گردد:

•  مراجعه به سایت گاج به نشانی
•  مراجعه به نمایندگی.

8- خدمات مشاوره ای رایگانی که در طی 1 مرحله آزمون )ویژه داوطلبان آزاد( ارائه می گردد شامل:

•  برگزاری جلسه مشاوره حضوری به صورت انفرادی حداقل یکبار در طی هر آزمون توسط رابط تحصیلی.
•  تماس تلفنی حداقل یک بار در طی هر آزمون توسط رابط تحصیلی.

•  تماس تلفنی با اولیا حداقل یک بار در هر فاز ] آزمون های سراسری گاج در چهار فاز تابستانه، ترم اول، ترم دوم و جامع برگزار می گردد[.
•  بررسی کارنامه آزمون توسط رابط تحصیلی در هر آزمون.

چنانچ��هدره��ری��کازم��واردف��وقکمب��ودویانقصیمش��اهدهنمودیدلطفًابالفاصلهباتلف��نتماسحاصل
نمودهومراتبرااطالعدهید.

باسمهتعالی
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

 :ها  معنی درست واژه  )۲(  -1   

  )بازگشتن: عود( جمع عايده، فوايد، منافع، درآمدها :عوايد   چيره شدن، عذاب كردن، خشم، غضب:قهر

 )بهشت، فردوس: مينو( آبگينه، شيشه :مينا   زبانه كشيدن، برافروختگی:التهاب

 :ها  معنی درست واژه  )۲(  -2   

 ) لوله: نايژه( پاشويه :پاژه/   محكم  :حصين.)  /  ی كه برابر ماه سوم بهار استهای روم از ماه: ايار(مرد، فتی   جوان:ّعيار
   3-  )۴(    

  :ها ساير گزينهها در   معنی درست واژه

  مرد، بسيار بخشنده دهنده، جوان بسيار فيض: ّفياض )۱

   ).های آسمان ياد شده است ستارگان با نام چراغاز » ملک«ی   سوره۵ی  گيری از آيه  كوير با بهره در درس(ها  جمع مصباح، چراغ: مصابيح) ۲

  .شد مانند كه در آتش روشن كردن با چخماق استفاده می ای پنبه چوب : َقو) ۳

 :ها امالی درست واژه  )۳(  -4   

  )منسوب به مرز: مرزی( مورد رضايت :مرضی  )باطل كردن، شكستن: نقض( خوش، نيكو :نغز

  بينديشد بيانديشد:ّالخطی غلط رسم
   5-  )۲(   

  :ها های اماليی در ساير گزينه غلط

  )پرهيز كردن: حذر(ّاقامت كردن، در يک جا ماندن، متضاد سفر : حضر )۱

  قصد شخصی به زيان ديگری، دشمنی كردن: غرض) ۴  پشتيبانی، ياری كردن: مظاهرت) ۳

  ) واج۳(ز   / ی /  چ : چيز:م اسمّی متم هسته      چيزها   بر    اسم گذاشتن    )۱(  -6   
   اسممتمم  

 ) تركيب وصفی۷(فضای اسرارآميز / زبان گويا / ريزه  هر سنگ/ هر صخره / های بلند  غرفه/ شاعر رومانيايی /  اين شاعر :های وصفی تركيب  )۴(  -7   

/ اش ...  صـخره/ كـوهش /  غـارش /درختش / آسمانش / آسمان ... های  غرفه/ پر جبرئيل / آواز پر /  ديدن صحرا :های اضافی تركيب

  ) تركيب اضافی۱۵(آن ... فضای / عطر الهام / صحرای عربستان / خدا ... زبان / آيات وحی / اش  ريزه سنگ

   مشتقمند+  درد :دردمند  )اليه صفت مضاف (   )۳(  -8   

   :ها بررسی ساير گزينه

  )اليه و مشتق اليه مضاف فمضا (  )اليه اليه مضاف مضاف () ۱

  )اليه و ساده صفت مضاف (  )اليه و ساده صفت مضاف () ۲

  )اليه اليه مضاف مضاف () ۴

  ) / ِــ ش+ نـواز (نـوازش ) / ه+ چـشم (چـشمه ) / گـاه+ جـوالن (جوالنگاه ) / گاه+ خواب (خوابگاه ) / ه+ كران + بی (كرانه  بی :های مشتق واژه   )۱(  -9   

 ) واژه۱۱)   (گاه+ ميعاد (ميعادگاه ) / گه+ نزهت (نزهتگه ) / َـ ن+ زيست (زيستن ) / َـ ن+ بود (بودن ) / گاه+ جای (جايگاه ) / ی+ آزاد (آزادی 
  ) واژه۲) ( ه+ سوخت + دل (سوخته  دل) / ی+ بخت + خوش (خوشبختی  :بّهای مشتق ـ مرك واژه

  ) واژه۳)  (انگيز+ دل (انگيز  دل) / انداز+ شم چ(انداز  چشم) / زمين+ سر ( سرزمين :ّهای مركب واژه

 شاه   بهرام  )۳(  -10   
  شاخص          هسته 

  . آيد  می گاهی در گروه اسمی، شاخص پس از هسته: هّتوج

   11-  )۱(    

   :ها بررسی ساير گزينه

ّتقدم فعل بر مفعول و متمم ) /  بودجايم    فردوس برين(ّتقدم مسند بر نهاد  )۲   )م  آباد اين دير خرابدر  آوردآدم (ّ
  مفعول  گروه متممي   فعل   گروه نهادي     گروه مسند    

  )مردمک ديده خون دلم خورد می(ّتقدم فعل بر نهاد و مفعول ) ۳
  گروه نهادي   گروه مفعولي     فعل   

ّتقدم فعل بر متمم و نهاد  )۴   )م استاد ياد ندادحرف دگر (ّمم ّتقدم فعل بر نهاد و مت) / جز الف قامت يار    بر لوح دلم   نيست(ّ
  ممتم  نهاد   فعل  گروه نهادي   گروه متممي   فعل   
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  دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

 .داند ها می  شاعر در اين بيت دليل آواز خواندن يا به قولی ناليدن مرغان را در سحرگاه، دير باز شدن گل):» ه«بيت (حسن تعليل   )۳(  -12   

  . ی حسن تعليل وجود دارد نيز آرايه» ج«در بيت : هّتوج

  .آميز است كه شكر از شيرينی سخنان معشوق به ستوه آيد، بيانی اغراق معشوق به مو و اين) كمر( تشبيه ميان ):»الف«بيت (اغراق 

  )تاريک(و تار ) رشته( تار ):»ب«بيت (جناس تام 

  .كار رفته است ی جناس تام به  نيز آرايه» الف«در بيت : هّتوج

  )ّميزش دو حس شنوايی و بويايیآ( شنيدن بو ):»د«بيت (آميزی   ّحس

 .نماست عبارتی متناقض» پر از هيچ بودن«  )۳(  -13   

  ...كنايه از نابود شدن ... :  از دست رفتن :كنايه  ـــــ: تشبيه  )۲(  -14   

   :ها بررسی ساير گزينه

  ...ّ قطع تعلق كردن از ... /كنايه از رها كردن ... : دست شستن از : كنايه  دريا به جهانتشبيه : بحر پر آشوب جهان: تشبيه )۱
  به مشبه    مشبه  

  حاصلی كنايه از بی: باد در دست بودن: كنايه   )ع(حضرت سليمان به ] حافظ [خودتشبيه : تشبيه )۳
  به مشبه    مشبه  

  ...ّكنايه از متوسل شدن به : زدن... دست در دامن : كنايه  مشک به معنیتشبيه : مشک معنی: تشبيه )۴
  به مشبه    مشبه  

 )گوژپشت نتردام، كارگران دريا، بينوايان: ديگر آثار( ويكتور هوگو :خندد مردی كه می  )۲(  -15   

ی سفر چـين، در كـشور شـوراها،  بين، روزها، كارنامه صفير سيمرغ، جام جهان: آثار ديگر(ّ محمدعلی اسالمی ندوشن :آواها و ايماها

  )ّآزادی مجسمه، چشمه، گناه

  )های سرنوشت، چرخ و فلک، قلب مغرب، اختيارات راه: ديگر آثار(هنری . ُ ا:آواز شهر

  )سفر پنجم، بيعت با بيداری، ديدار صبح، رهگذر مهتاب، طنين در دلتا: ديگر آثار(ّ طاهره صفارزاده :ّسد و بازوان

   :ها بررسی ساير گزينه

  ّسيد علی موسوی گرمارودی : سرود رگبار )۱

  .ينوايان است نه نام آن رماننام قهرمان رمان ب: ژان وال ژان) ۳

  )اسالمی ندوشن: روزها(طه حسين : آن روزها )۴

  )ّفرهنگ مهاجم فرهنگ مولد: ديگر اثر(جالل رفيع : ادّدِر بهشت شد :آورندگان آثار نام پديد  )۳(  -16   

  )ندانارغنون، زمستان، از اين اوستا، در حياط كوچک پاييز در ز: آثار ديگر(ثالث   مهدی اخوان:آخر شاهنامه

  )ّرهگذر مهتاب، سد و بازوان، سفر پنجم، بيعت با بيداری، ديدار صبح: ديگر آثار(ّ طاهره صفارزاده :طنين در دلتا

  . فراموش نشود) ۳(ّتاريخ ادبيات كتاب زبان فارسی : هّتوج

 اميد . ص به مّثالث متخل مهدی اخوان): »ج«بيت (» ارغنون«و ) »الف«بيت (» زمستان« :نام آثار مورد نظر  )۴(  -17   

 تقابل عشق و عقل/ ی عشق بر عقل   غلبه):۳ (ی مفهوم گزينه  )۳(  -18   

  نگری انديشی و آينده  ضرورت عاقبت:ها مفهوم مشترک عبارت سؤال و ساير گزينه

 .) حيات واقعی در عاشق بودن است. (بخشد  عشق به عاشق زندگی جاويدان می:»الف«مفهوم بيت   )۲(  -19   

  . دوای درد عاشق فقط مرگ است:مفهوم مشترک ساير ابيات  .كند  درد عشق را مداوا نمی مرگ هم:»ج«مفهوم بيت 

 .گذرد  زندگی بدخلقان تلخ می):۳(ی  مفهوم گزينه  )۳(  -20   

  گيری از خلق گزينی و كناره  دعوت به عزلت:ها مفهوم مشترک ابيات سؤال و ساير گزينه

  بودن ی معشوق  مشتاق ديدار چهره):۳ (ی مفهوم گزينه  )۳(  -21   

  .ّ برای رسيدن به خداوند بايد از وجود مادی گذشت:ها مفهوم مشترک ساير گزينه

 انديشی  ضرورت دورانديشی و عاقبت):۳(ی  مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينه  )۳(  -22   

   :ها ساير گزينه مفهوم

گاهی انسان) ۲.       توان مقاومت كرد در برابر عشق نمی) ۱   .ناپذير است درد عشق درمان) ۴ها از سرنوشت        ناآ

 .ی امور در دست خداست ی همه  سررشته:)۳(ی   سؤال و گزينهمفهوم مشترک بيت  )۳(  -23   

   :ها ساير گزينهبررسی مفهوم 

  عجز خرد انسان از درک خداوند) ۴  ّی خداوند و بندگان مقرب يكی شدن اراده) ۲  ها های خداوند در پديده آشكار بودن نشانه) ۱
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

  حسرت و اندوه بر جوانی از دست رفته: دوممفهوم بيت  .  از كوزه همان برون تراود كه در اوست:لّوم بيت اومفه  )۴(  -24   

   :ها ساير گزينهبررسی مفهوم 

  ضرورت تسليم بودن عاشق در راه عشق )۲  ّنكوهش مداحی و چاپلوسی قدرتمندان )۱

  .است) خداوند(عاشق تنها در پی معشوق ) ۳

 : ها ژهمعنی درست وا  )۴(  -25   

  ّـ خوش، خرم۲ـ آغوش، بغل ۱: شك  )كيسه: جوال/ دام : جال(ّ نساج، بافنده، عنكبوت :جوالهه

  )بازگشتن: عود( فوايد، منافع، درآمدها :عوايد   محيط دايره، حلقه، قيد، گرفتاری:چنبر

 : ها معنی درست واژه  )۳(  -26   

  )ناب: هِسر( كيسه :ّرهُص  )سستی: اهمال( مهلت دادن :المها   محكم:حصين

  ّ مدتی اندک چون چشم به هم زدن:لمحه   چانه زدن:مكاس  )لوله: نايژه( پاشويه :پاژه

 :ها معنی درست واژه  )۴(  -27   

  .)اند در درس كوير، ستارگان به مصابيح تشبيه شده(ها   جمع مصباح، چراغ:مصابيح

  ركی، هوشمندی زي:دها  )سرخاب: غازه(كننده  ـ بسيار غمزه۲چين  ـ افشا كننده، سخن۱: ّغمازه

   :ها ساير گزينهبررسی 

  .كشند گل يا گچ می كوبند و روی آن كاه های نازک و باريک كه به سقف اتاق می تخته: توفال )۱

  ) خروش و فرياد: غو. (شد مانند كه در آتش روشن كردن با چخماق استفاده می پنبه چوب : قو) ۲

  )دشنام: َسَقط(اعتماد كردن : ثقت

  ای و زرد و سبز هايی به رنگ قهوه سنگ مرمر با رگهنوعی : رخام) ۳

 :ها امالی درست واژه  )۳(  -28   

  )منسوب به مرز: مرزی( مورد رضايت :مرضی  )باطل كردن، شكستن: نقض( خوش، نيكو :نغز

  بينديشد بيانديشد:ّالخطی غلط رسم

   29-  )۲(   

  :ها های اماليی در ساير گزينه غلط

  )پرهيز كردن: حذر(ّاقامت كردن، در يک جا ماندن، متضاد سفر : رحض )۱

  قصد شخصی به زيان ديگری، دشمنی كردن: غرض) ۴  پشتيبانی، ياری كردن: مظاهرت) ۳

  ) واج۳(ز   / ی /  چ :چيز: م اسمّی متم هسته      چيزها   بر    اسم گذاشتن    )۱(  -30   
   اسممتمم  

 ) تركيب وصفی۷(فضای اسرارآميز / زبان گويا / ريزه  هر سنگ/ هر صخره / های بلند  غرفه/  شاعر رومانيايی / اين شاعر :های وصفی تركيب  )۴(  -31   

/ اش ...  صـخره/ كـوهش / غـارش / درختش / آسمانش / آسمان ... های  غرفه/ پر جبرئيل / آواز پر /  ديدن صحرا :های اضافی تركيب

  ) تركيب اضافی۱۵(آن ... فضای / عطر الهام /  صحرای عربستان /خدا ... زبان / آيات وحی / اش  ريزه سنگ

   مشتقمند+  درد :دردمند  )اليه صفت مضاف (   )۳(  -32   

   :ها بررسی ساير گزينه

  )اليه و مشتق اليه مضاف مضاف (  )اليه اليه مضاف مضاف () ۱

  )ه و سادهالي صفت مضاف (  )اليه و ساده صفت مضاف () ۲

  )اليه اليه مضاف مضاف () ۴

  ) / ِــ ش+ نـواز (نـوازش ) / ه+ چـشم (چـشمه ) / گـاه+ جـوالن (جوالنگاه ) / گاه+ خواب (خوابگاه ) / ه+ كران + بی (كرانه  بی :های مشتق واژه   )۱(  -33   

 ) واژه۱۱)   (گاه+ ميعاد (ميعادگاه ) / گه+ نزهت (زهتگه ن) / َـ ن+ زيست (زيستن ) / َـ ن+ بود (بودن ) / گاه+ جای (جايگاه ) / ی+ آزاد (آزادی 

  ) واژه۲) ( ه+ سوخت + دل (سوخته  دل) / ی+ بخت + خوش (خوشبختی  :بّهای مشتق ـ مرك واژه

  ) واژه۳)  (انگيز+ دل (انگيز  دل) / انداز+ چشم (انداز  چشم) / زمين+ سر ( سرزمين :ّهای مركب واژه

 شاه   بهرام  )۳(  -34   
  شاخص  ته    هس  

  . آيد  می گاهی در گروه اسمی، شاخص پس از هسته: هّتوج
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   35-  )۱(    

   :ها بررسی ساير گزينه

ّتقدم فعل بر مفعول و متمم ) /  بودجايم    فردوس برين(ّتقدم مسند بر نهاد  )۲   )م  آباد در اين دير خراب آوردآدم (ّ
  لمفعو  گروه متممي   فعل   گروه نهادي     گروه مسند    

  )مردمک ديده خون دلم خورد می(ّتقدم فعل بر نهاد و مفعول ) ۳
  گروه نهادي   گروه مفعولي     فعل   

ّتقدم فعل بر متمم و نهاد  )۴ ّتقدم فعل بر نهاد و متمم ) / جز الف قامت يار    بر لوح دلم   نيست(ّ   )م استاد ياد ندادحرف دگر (ّ
  ممتم  نهاد   فعل  گروه نهادي   گروه متممي   فعل   

 .داند ها می  شاعر در اين بيت دليل آواز خواندن يا به قولی ناليدن مرغان را در سحرگاه، دير باز شدن گل):» ه«بيت (حسن تعليل   )۳(  -36   

  . ی حسن تعليل وجود دارد نيز آرايه» ج«در بيت : هّتوج

  .آميز است سخنان معشوق به ستوه آيد، بيانی اغراقكه شكر از شيرينی  معشوق به مو و اين) كمر( تشبيه ميان ):»الف«بيت (اغراق 

  )تاريک(و تار ) رشته( تار ):»ب«بيت (جناس تام 

  .كار رفته است ی جناس تام به  نيز آرايه» الف«در بيت : هّتوج

  )ّآميزش دو حس شنوايی و بويايی( شنيدن بو ):»د«بيت (آميزی  حس

 .نماست عبارتی متناقض» پر از هيچ بودن«  )۳(  -37   

  ...كنايه از نابود شدن ... :  از دست رفتن :كنايه  ـــــ: تشبيه  )۲(  -38   

   :ها بررسی ساير گزينه

  ...ّقطع تعلق كردن از ... / كنايه از رها كردن ... : دست شستن از : كنايه  دريا به جهانتشبيه : بحر پر آشوب جهان: تشبيه )۱
  به مشبه    مشبه  

  حاصلی كنايه از بی: باد در دست بودن: كنايه   )ع(رت سليمان حضبه ] حافظ [خودتشبيه : تشبيه )۳
  به مشبه    مشبه  

  ...ّكنايه از متوسل شدن به : زدن... دست در دامن : كنايه  مشک به معنیتشبيه : مشک معنی: تشبيه )۴
  به مشبه    مشبه  

االحـرار، يوسـف و زليخـا، ليلـی و مجنـون،   و ابـسال، تحفـ↨سالمان: آثار ديگر(ّعبدالرحمان جامی : »االبرار سبح‗«، »صوصّنقدالن«  )۳(  -39   

 )االنس ی اسكندری، نفحات خردنامه

  )نامه، مختارنامه نامه، مصيبت ّالطير، الهی منطق: آثار ديگر(ّ عطار نيشابوری :»االوليا، اسرارنامه تذكرة«

  )ّتاب، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو، تنفس صبحی آف در كوچه: آثار ديگر(پور   قيصر امين:»های ناگهان، ظهر روز دهم آينه«

  )ی نخل فجر اسالم، انسان ميوه: آثار ديگر( ميثاق اميرفجر :»دو قدم تا قاف، اشراق«

   :ها ساير گزينهبررسی 

  ّعلی معلم دامغانی: رجعت سرخ ستاره) ۴  سنايی غزنوی: ّالتحقيق طريق) ۲  ّمحمد افغانی علی: ی بهشته شلغم ميوه )۱

 :نام پديدآورندگان آثار  )۲(  -40   

   عليرضا قزوه:شبلی در آتش  پور  مصطفی علی:از گلوی كوچک رود

   مجد خوافی:ی خلد روضه   ناصرخسرو:خوان اخوان

   :آثارساير بررسی 

  شكسپير: »اتللو، مكبث«  ّعلی مؤذنی: »ارتباط ايرانی، مالقات در شب آفتابی«

كانی: »االشراف، موش و گربه اخالق«  ّسيد حسن حسينی: »صدا با حلق اسماعيل، گنجشک و جبرئيل هم«   عبيد زا

 :آثار مورد نظر در ابيات  )۲(  -41   

  لئون تولستوی: رستاخيز :»د«بيت   دكتر علی شريعتی: هبوط: »ب«بيت 

  .دكتر شريعتی است» كوير«نيز يادآور نام كتاب » الف«بيت : هّتوج

 . نزد معشوق بدترين بالست برای عاشق، ديدن رقيب):۳ (ی مفهوم گزينه  )۳(  -42   

  .عاشق بالكش است :ها مفهوم مشترک ساير گزينه

 . هر كسی را بهر كاری ساختند:ها مفهوم مشترک عبارت سؤال و ساير گزينه  . ظلم موجب تباهی است):۴(ی  مفهوم گزينه  )۴(  -43   

 .گذرد  زندگی بدخلقان تلخ می):۳(ی  مفهوم گزينه  )۳(  -44   

  گيری از خلق گزينی و كناره  دعوت به عزلت:ها اير گزينهمفهوم مشترک ابيات سؤال و س

 .كند سختی راه عشق، عاشق را به مرگ راضی می): ۴ ( ی مفهوم گزينه  )۴(  -45   

  .بخشد  عشق به عاشق حيات جاودانه می:ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه
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  ناپايداری وجود انسان:ها ساير گزينهو ؤال بيت سمفهوم مشترک    وصف باغ در هنگام بهار):۱(ی  مفهوم گزينه  )۱(  -46   

 . هر كسی محرم راز عشق نيست:ها  سؤال و ساير گزينهبيتمفهوم مشترک   .ناپذير است  شرح غم عشق پايان):۳(ی  مفهوم گزينه  )۳(  -47   

 .شود گاه از عشق ورزيدن پشيمان نمی  عاشق هيچ:لّمفهوم بيت او  )۴(  -48   

  .ی استعاقبت عاشقی پشيمان :مفهوم بيت دوم

  :ها بررسی مفهوم ساير گزينه

  .شود عاشق واقعی هرگز نااميد نمی) ۲  .داند تنها عاشق هجران كشيده قدر وصل را می) ۱

  .ناپذير است شرح كردن عشق امكان) ۳

۵۶ -۴۹(ترين جواب را در ترجمه، تعريب و يا مفهوم مشخص كن  ترين و دقيق  درست:(  

ًتقدمت قراءة للقرآن و خلقا/ ايستاد : توقف: ی لغات مهم ترجمه  )۲(  -49    ً  .از نظر قرائت قرآن و اخالق پيشرفت كرده است: ّ

   :ها  ساير گزينهاشتباهات بارز

 فعـل در عبـارت عربـی بـه زمـان ماضـی داللـت  پيشرفت كرده است؛( كند  ، پيشرفت می) و(، سپس ) جمع(گروه  )۱

  )كند، نه مضارع می

ًقراءة و خلقا« از نظر؛ (خاطر  ، به) گفت(گويد  ، می) ايستاد(ايستد  می) ۳ كـه  كنند نه اين تمييز هستند و رفع ابهام می» ً

  .)گر علت وقوع فعل باشند نبيا

  .) پيشرفت كرده است(گروه، نيكو شده است ) ۴

ّالتعد المواهب اإللهي‗ : ی لغات مهم ترجمه  )۴(  -50    ًإال ذريع‗... ّ  دست آوردن برای به: للحصول/ روند  شمار می به... ای  های الهی تنها وسيله موهبت: ...ّ

   :ها ير گزينه سااشتباهات بارز

  )ای برای دستيابی  وسيله(ی دستيابی  ، وسيله)روند  شمار می به... های الهی تنها   موهبت(اند  دانسته... های الهی را  فقط موهبت) ۱

  )روند  به شمار می(سازند  ، ممكن می»ّإال«ی  ، عدم ترجمه)ی در زندگیهای خداداد  نعمت(های زندگی  نعمت) ۲

  »ّإال«ی  ، عدم ترجمه) خدادادی(موجود ) ۳

 پيشرفت دانشمندان مسلمان: سلمينّتقدم العلماء الم/ شمار آورده است، برشمرده است  اسالم به: ّلقد عد اإلسالم: ی لغات مهم ترجمه  )۴(  -51   

   :ها  ساير گزينهاشتباهات بارز

  ...)ِ اين علت پيشرفت.... (ِخاطر پيشرفت  ، اين به) برشمرده است(شمرد  برمی )۱

  ) بود(، است >علم<، زايد بودن ) مسلمان(، اسالمی )مندان دانش(، دانشجويان >دانش<زايد بودن ) ۲

  ) مسلمان(، مسلمانان >علمی<و > همان<، زايد بودن )شمار آورده است  به(داند  می) ۳

گر مفرد يا جمع باشد، بهدقت كنيد: توجه دانـشمندان <صورت  به» العلماء المسلمين«شود براين اساس  صورت مفرد ترجمه می  كه صفت ا

  .دارد» ال«، »العلماء«توانيم بگيريم چون  اليه هم نمی را مضاف» المسلمين«؛ >دانشمندان مسلمانان<شود نه  ترجمه می> مسلمان

ًجدياًدارت دورا : ی لغات مهم ترجمه  )۲(  -52    كتشافات جديد انسان: اكتشافات اإلنسان الحديث‗/ وگو  گفت: المناقش‗/ ّبا جديت جريان يافت : ّ  ا

   :ها  ساير گزينهاشتباهات بارز

كتـشافات(، كشفيات انسان در عصر جديـد )ّطور جدی  مباحثه به(ّی جدی  مباحثه )۱  (، ادامـه دارد ) جديـد انـسان ا
  )جريان يافت

  )دانشمندان فيزيک(دان  ، دانشمندان فيزيک) جريان يافت(در جريان است ) ۳

كتشافات جديد (اختراعات انسان امروزی ) ۴   )جريان يافت(گيرد  ، پی می)انسانا

كيد، امـا توجـه داشـته  صورت منفی و يا به توان ترجمه نمود؛ يا به استثناهای مفرغ، را به دو صورت می  )۴(  -53    صورت مثبت و با حصر و تأ

 .ته بايد در ترجمه مورد توجه قرار گيردباشد نه قبل از آن؛ اين نك می» ّإال«باشيم كه در نوع دوم، حصر در قسمت بعد از 

  .های پيچيده را بگشايند توانند گره ّفقط محققان می :ی درست ترجمه

دسـت آوردن   فرصت را غنيمت شمار و از به هدر رفتن آن پرهيـز نمـا؛ چـرا كـه رسـيدن بـه بزرگـی در بـه< :ی عبارت سؤال ترجمه  )۱(  -54   

  >.هاست فرصت

  :ها ی گزينه ترجمه

  .كند ها را غنيمت شمارد، عمرش را تباه می هركس فرصت) ۲  .ا غنيمت شمار تا به بزرگی برسیفرصت ر )۱

  .رسد فرد كوشا سرانجام به آرزوهايش می) ۴  .گذرد فرصت مانند گذر ابر می) ۳

 زبان عربي
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   55-  )۲(    

   :ها  ساير گزينهاشتباهات بارز

ّإال باآلذان التي تساعدها  )۱ ّ)ّساعدها إال آذانها والت(  

بـراين اسـاس فعـل . شود جمع مكسر غيرعاقل است و مانند مفرد مؤنث محسوب می» الخفافيش«:  التستفيد(التستفيدون ) ۳

  )ّ التساعدها إال(ّ، تساعدها إال )الحرك↨(، الطيران )آيد صورت مفرد مؤنث می آن به

  )ّ التساعدها إال آذانها(ّ، اليساعدها إال اآلذان ) عيونها(العيون ) ۴

دو، تركيـب اضـافی كنـيم ايـن  طور كه مالحظه مـی باشد، پس همان می» كاتب↨ المقال↨«و » كاتب المقال↨«معادل > ی مقاله نويسنده<  )۳(  -56   

 .بيايد» ال«در عبارت مذكور بايد بدون » كاتب↨«گيرد نه تنوين، پس  می» ال«كه مضاف نه  هستند، و با توجه به اين

  »!ّتحدثت معك عن اإلنفاق و أنت كتبت عن القلق! يا كاتب↨ المقال↨ «:تعريب درست

۶۵ - ۵۷(ده  متن زير را با دقت بخوان و متناسب با متن به سؤاالت پاسخ ب:(  
  

و . رسـد شود و به بزرگی مـی ّی آن دو در زندگی مسلح می واسطه درستی كه فكر و عمل دو امر ضروری هستند كه انسان به به

ها را بر ديگری ترجيح دهد  ها دو دوست همراه هستند كه برای انسان، ممكن نيست بين آن دو جدايی افكند يا يكی از آن آن

انـد؛  های آسمانی بر نقش فكر و دانش و مشورت نمودن قبل از شروع كارها تأكيـد نمـوده و دين. یهای ضرور مگر در حالت

ی   پس ای انسان بدان كه انديشه در اين آيـه. مشورت كن]ها[ها در كار با آن: فرمود) ص(خداوند سبحان خطاب به پيامبر 

و مـا بايـد در هـر زمـان ايـن . ها تشويق شده اسـت یگير شريفه بر عمل مقدم شده و انسان به عدم شتابزدگی در تصميم

  .»ّفكر كن سپس توكل كن«: المثل را تكرار كنيم ضرب

  

   57-  )۲(    

   :ها ی گزينه ترجمه

  .كنند های آسمانی، فكر كردن را بر عمل مقدم نمی دين )۱

  .دهد ها را نجات می ها و ملت آيند كه امت فكر و عمل مانند سالحی به حساب می) ۲

  . بايد در تمام امور عمل را بر انديشيدن ترجيح دهيمما) ۳

  .اسالم انديشيدن را بر عمل مقدم نموده و مسلمانان را به شتابزدگی توصيه نموده است) ۴

 چيست؟> ّفكر كن سپس توكل كن<:  مفهوم مناسب عبارت:ی عبارت سؤال ترجمه  )۴(  -58   

   :ها ی گزينه ترجمه

  .ّها توكل كن  بر آنبا ديگران تصميمت را بگير، سپس) ۱

  .كند كند سپس عمل می ّعاقل كسی است كه بر خدا توكل نمی) ۲

  .در كارهايت عاقل و شتابزده باش) ۳

  .كه شروع به كار كنی، فكر كن قبل از اين) ۴

   59-  )۱(    

   :ها ی گزينه ترجمه

  .يممان شتابزده باش های كوچک های بزرگ خود فكر كنيم و در تصميم ما بايد در تصميم )۱

  .كه قبل از عمل در كارهايش با ديگران مشورت نمايد كند به اين را دعوت می) ص(ّهمانا خداوند منزه پيامبر ) ۲

  .كه ناچار شديم، بين فكر و عمل، يكی را ترجيح دهيم توانيم هنگامی ما می) ۳

گر زندگی بزرگان را مورد بررسی قرار دهيم، می) ۴   .داشتند ّعمل مقدم میها انديشه را بر  فهميم كه آن  ا

 ...كنيم كه  گيری می از متن چنين نتيجه  )۱(  -60   

   :ها ی گزينه ترجمه

  .كه عمل با فكر و انديشه همراه باشد، انسان، موفق خواهد بود تا زمانی )۱

  .كند مشورت كردن ضروری نيست، چرا كه آن بر ضعف در انسان داللت می) ۲

  .ی آن بينديشيم نتيجهما بايد عمل را شروع كنيم، سپس به ) ۳

  .كند هركس فكر كند، سپس عمل نمايد، وقت زيادی را در زندگی خويش تباه می) ۴
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۶۲ و ۶۱( مشخص كن گذاری ی درست را در حركت  گزينه:(  

ّاليمكن للمرء أن يفصل بينهما، أو يفضل أحدهما علی اآلخر إال «:گذاری كامل عبارت حركت  )۲(  -61    ِ َ َ َ َ َ َُ َِّ َ ُ ُ
َ َ َ ِ ْ َ َْ ِ ِ ِ في حاالت الضرورةِ َّ ِ.« 

ُيمكـــن: تركيـــب كامـــل عبـــارت ِ   / جـــار و مجـــرور : ِرءَلمـــِل / »هـــو« و فاعـــل آن ضـــمير مـــستتر فعـــل مـــضارع مرفـــوع: ُ

ــص ِيف ــل آن : َلَ ــصوب، فاع ــضارع من ــو«م ــستتر » ه ــ/ م ــول: َينَب ــصوب  مفع ــه و من ــا/ في ــضاف: هم ــرور  م ــال مج ــه و مح   / ًالي

َضلَفُي   / اليـه و مجـرور  مـضاف: همـا/ بـه و منـصوب  مفعـول: َدَأحـ/ مستتر » هو«ب به تبعيت، فاعل آن و منصو» لِيفص«معطوف به : ِّ

ِاآلخر ِالضرورة/ مجرور به حرف جر : ِحاالت/ مجرور به حرف جر : َ   اليه و مجرور  مضاف: ّ

  .پذيرد آمده است، كسره را می» ال«ه كه همرا های غيرمنصرف است، اما با توجه به اين  اسم از اقسام» َأفعل«َاآلخر، بر وزن : توجه

ِأن الرأي في هذه اآلي↨ الشريف↨ قدم علی العمل و شجع المرء علی عدم التسرع في اتخاذ القرارات...  «:ی كامل عبارترگذا حركت  )۳(  -62    َ ِ ّ َِ ِ ࠩ َ َ َِ َ َ ُ َ ِّ ُ ِ َ َ ِّ ُ ِ َِ َّ ِ َ ّ ّ.« 

  / » هـذه«مجـرور بـه تبعيـت از : ِاآليـ‗/ ًف جـر محـال مجـرور بـه حـر: هـذه/ و منـصوب » ّأن«اسـم : َالـرأي :تركيب كامل عبـارت

ِالشريَف‗ َقدم/ و مجرور به تبعيت » ِاآلي↨«صفت برای : َّ ِّ / ًو محـال مرفـوع » َّأن«مستتر نائب فاعل آن، خبـر » هو«فعل ماضی مجهول و : ُ

َشجع ِّ ِّقدم«معطوف به : ُ اليـه و  مـضاف: ِعࠩرَسَالتـ/ مجرور بـه حـرف جـر : ِمَدَع /نائب فاعل و مرفوع : ُرءَالم/ ، نائب فاعل آن اسم ظاهر »ُ

ِتخاذِا/ مجرور    اليه و مجرور مضاف: ِالقَرارات/ مجرور به حرف جر : ّ

  .باشد ی قبل از خود می آيد، در اعراب تابع اسم اشاره داری كه پس از اسم اشاره می»ال«اسم : توجه

۶۵ - ۶۳(كن ی درست را در اعراب و تحليل صرفی مشخص   گزينه:(  

   63-  )۴(    

   :ها ساير گزينهموارد نادرست 

  )المستتر» هو« فاعله ضمير (، فاعله اإلسم الظاهر ) للغائب(للغائب↨  )۱

  ، مضاعف) بزيادة حرف واحد(بزيادة حرفين ) ۲

 (، مـضارع مرفـوع ) مبنـي للمعلـوم(، مبني للمجهول )ٍّ متعد(، الزم ) مزيد ثالثي من باب تفعيل (ّمجرد ثالثي) ۳
  ) فاعله مع(، مع نائب فاعله )مضارع منصوب

   64-  )۱(    

   :ها ساير گزينهموارد نادرست 

  ) حال(به  ، مفعول) اسم فاعل(، اسم مفعول )ّ مذكر(ّمؤنث ) ۲

  ، مقصور ) نكرة(ّ، معرف باإلضاف↨ ) مشتق(جامد و مصدر ) ۳

  ) حال(، تمييز ) اسم فاعل(، صف↨ مشبه↨ )ّ مفرد مذكر(جمع التكسير ) ۴

   65-  )۲(    

   :ها  ساير گزينهموارد نادرست

  )المستتر» هو« نائب فاعله ضمير (، نائب فاعله االسم الظاهر ) مزيد ثالثي(ّ، مجرد ثالثي ) للغائب(للغائب↨  )۱

  ) نائب فاعله(، فاعله )ٍ ماض(، مضارع مرفوع ) مبنی(ب ، معر) مبني للمجهول(، مبني للمعلوم )ٍ ماض(مضارع ) ۳

  ) مع نائب فاعله(، مع فاعله )مبني للمجهول(، مبني للمعلوم ) صحيح(معتل و مثال ) ۴

  مشخص كن )۷۲ - ۶۶(جواب مناسب را در مورد سؤاالت:  

 .ّشويم كه اين جمله از نوع حاليه است ّمتوجه می) ۳(ی  در گزينه» فعل ماضی+ قد + َو «از تركيب   )۳(  -66   

   :ها بررسی ساير گزينه

  .در اين گزينه از نوع عطف است» واو«) ۱

  .باشد واو عطف می» َما قلی«و » الليل«قبل از » واو«واو قسم و » الضحی«ل از قب» واو«) ۲

  .كار رفته است از نوع قسم به» واو«در اين گزينه نيز ) ۴

  . سازد آيد و اسم بعد از خود را مجرور می واو قسم در ابتدای جمله می: توجه

   :ها ی گزينه ترجمه

  .ّاز كالس خارج شدم و معلمم را ديدم) ۱

  .مهر نشده است پروردگارت تو را وانگذاشته و بی] كه[سوگند به روشنايی روز و سوگند به شب چون آرام گيرد ) ۲

  .ّكه معلم درس داده بود وارد كالس شدم در حالی) ۳

گر دست راستم را قطع كنيد من هميشه از دين خود پشتيبانی می) ۴   .كنم به خدا ا
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ًواعظا «  )۲(  -67     .برطرف نموده است و نقش تمييز را داراست» َكفی«می نكره و منصوب است كه ابهام را از فعل در اين گزينه اس» ِ

گرچه مشتق است اما در اين گزينه نقش تمييز را دارد» ًواعظا«: توجه صـورت مـشتق هـم  توجه داشته باشيد كه گاهی تمييـز بـه. ّا

  .كاربرد دارد

  !ر پنددهنده بودن كافی استای برادرانم مرگ از نظ: )۲(ی   ی گزينه ترجمه

   :ها بررسی ساير گزينه

  .خبر آن است» ًواعظا«اسم كان و » أبو« )۱

  .صاحب حال است» صديقي«در اين گزينه حال و » ًواعظا«) ۳

  .باشد در اين گزينه در نقش صفت می» ًواعظا«) ۴

 . به اعراب ظاهری اصلی است منادای مضاف و منصوب» َّنبي«  )۳(  -68   

   :ها ر گزينهبررسی ساي

  .است» الف«های خمسه، منادای مضاف و منصوب به اعراب فرعی  از اسم» أبا«) ۱

ّبوده و نون آن به علت مضاف شدن حذف گرديده است، جمع مذكر سالم است و اعراب آن فرعی است» َبنين«كه در اصل » بني«) ۲ ّ.  

  .تنيز منادای مضاف و منصوب به اعراب فرعی كسره اس» تلميذات«) ۴

گر فاعل يعنی ضمير مستتر . ّدر نقش حال و مفرد مؤنث است» ًمبتسم↨«  )۲(  -69    ُنشاهد« در » نحن«ا را به عنوان صاحب حال در نظر بگيـريم، » ِ

گر مفعول يعنی » ًمبتسم↨« ًعليا«از نظر تعداد با آن تناسبی ندارد و ا  .را صاحب حال فرض كنيم باز هم از نظر جنس با آن مطابقت ندارد» ّ

   :ها بررسی ساير گزينه

ًفرحا« )۱ ًعليا«حال و » ِ   .صاحب حال است» ّ

ًعليا«: توجه گرچه تنوين دارد اما چون اسم خاص » ّ   . باشد است، معرفه می) علم(ّا

  .صاحب حال است» ِعشنا«در » نا«حال مفرد و فاعل يعنی ضمير بارز » َراجين«) ۳

  .باشد صاحب حال می» ان«حال از نوع مفرد و ضمير بارز » ٍراجيات«) ۴

ها عالمـت فتحـه  های مضارع مضاعفی كه بدون ضمير بارز هستند در هنگام مجزوم شدن به جای عالمت سكون، در انتهای آن فعل  )۲(  -70   

 )َّ لم يمد( .شود ظاهر می

   :ها بررسی ساير گزينه

َّيفر« )۱   .ناصبه است» لن«فعل مضارع منصوب به » َ

  .فعل امر غايب است و به دليل مذكور در انتهای آن فتحه آمده است» َّليعد«) ۳

  .باشد ی نفی می»ال«ی قبل از آن، »ال«فعل مضارع مرفوع است و » ࠩأسر« )۴

» سالنـا«اسـتثناء شـده اسـت، بنـابراين » النـاس«از » الجـاهلين«كامـل اسـت و » ّإال«در اين گزينه اركان اصـلی جملـه قبـل از   )۳(  -71   

 .باشد منه می مستثنی

   :ها بررسی ساير گزينه

ْالتستشر«. كامل نيست» ّإال«اجزای اصلی جمله قبل از ) ۱
» العاقـل«باشـد و  مـی» أنـت«ّفعل متعدی و فاعل آن ضمير مـستتر » ِ

  .به است منصوب به اعراب مفعول

ُاليحضر«) ۲ ُ   .باشد آن میفاعل » المخلصون«، »ّإال«فعل الزم و بدون در نظر گرفتن » َ

ذكـر نـشده اسـت » ّإال«است و خبر آن قبل از » ليس«اسم » الناس«كامل نيست؛ » ّإال«جا نيز قبل از  اركان اصلی جمله در اين) ۴

كا«بنابراين    .است» ليس«مستثنای مفرغ و منصوب به اعراب خبر » ًأسما

  . جار و مجرور است» عادللم«اليه و  مضاف» زاد«، »ّإن«خبر » َخير«، »ّإن«اسم » العمل«  )۱(  -72   

  .به راستی عمل صالح و تقوا بهترين توشه برای معاد است ):۱(ی   ی گزينه ترجمه

  .اشتباه نگيريد» َزاد«با فعل > توشه<را در اين گزينه به معنی » زاد«: توجه

   :ها بررسی ساير گزينه

  .ام نموده استرفع ابه» تصغر«اسم جامد، نكره و منصوبی است كه از فعل » ًحجما«) ۲

  .اند های ماقبل خود برطرف نموده های جامد، نكره و منصوبی هستند كه ابهام را از فعل اسم» ًهدی«و » ًعلما«) ۳

  .باشد كند، تمييز می آمده و چون از آن رفع ابهام می» ست↨«بعد از عدد » ّأيام« )۴
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 است و عظمت آن تمدن بستگی نزديكی مادی و معنوی رفع نيازهای  برایهايی ملت يا ملتی همت و تالش يک  هر تمدنی نتيجه  )۲(  -73   

 . داردی آن نيازها  ها برای رفع مجموعه توانمندی آن ملتبه 

 .  بودمنطق، فلسفه و كالمی فراوان يافت،  هايی كه در تاريخ اسالم توسعه از رشته  )۴(  -74   

وی يكی از عوامـل اصـلی تحـول انديـشه در اروپـا و  آثار به حق،  بود كهسينا ابنگرای قرون وسطايی  ترين دانشمندان عقل از بزرگ

  .شود تر اروپاييان به تفكر عقلی و دانش تجربی محسوب می توجه بيش

 بـر اما.  جايگاه مناسبی نداشتتفكر عقلیهای مسلمانان وارد اروپا نشده بود،   كه انديشه  آغاز شد و تا وقتیدين و عقلتمدن قرون وسطايی با تضاد   )۱(  -75   

 .های برخاسته از آن روی آوردند و خدمات بزرگی به بشريت كردند اساس تأكيد اسالم بر تعقل و خردورزی، مسلمانان به تفكر عقلی و دانش

شود قوانين اين دين بر حـق الهـی كـه  نمی«: گويد  میهماهنگی ميان دين و تفكر عقلیی  ، فيلسوف بزرگ اسالمی دربارهمالصدرا  )۳(  -76   

ای كه قوانينش با كتاب  ، روشن و درخشان است، با دانش استداللی يقينی مخالفت داشته باشد، و مرده باد آن فلسفهچون خورشيد

 ».مطابقت نداشته باشد) ع(ی اطهار  و ائمه) ص(قرآن و سنت رسول خدا 

تجربی، رياضيات، فلـسفه و منطـق، های علوم  پای تالش در حوزه آن است كه در طی آن همهای زيبای تمدن اسالمی  جلوهيكی از   )۴(  -77   

 . تأسيس شد... شناسی و  ی پيشوايان دين مانند علم تفسير، حديث های علمی نيز برای تبيين معارف قرآن كريم و سيره شاخه
  .شان را در تعليم و تربيت فرزندانشان تقويت كرد  جايگاه آنان را در خانواده ارتقا بخشيد و توانايیتوجه زنان به دانش

  .بود عدم اختصاص علم به طبقه يا قشری خاصی اسالمی  های فرهنگ علمی دوره يكی از ويژگی: ذكرت

اجتهاد و اسـتنباط كـرد،   بود كه با تعقل در دين مخالفت مینگر ظاهرگرا و سطحیيكی از عوامل افول فكری تمدن اسالمی جريان   )۲(  -78   

 . نمود ه و حكمای اسالمی تالش میو برای منزوی كردن فالسفشمرد  احكام دين را جايز نمی

هـای اجتمـاعی، در   بود كه به جای حضور فعال در اجتمـاع و ايفـای مـسئوليتهايی از متصوفه گروهجريان ديگر مربوط به  :نكته

   .شدند ساز ركود و سستی در جامعه می زمينهپرداختند و  ها به رياضت می های خانقاه گوشه

، از توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه و تدوين قـوانينر اسالم در نظام سياسی و اجتمـاعی رخ داد، ّتحول مهمی كه پس از ظهو  )۳(  -79   

ها   بود كه مبانی حقوقی، مسئوليتقرآن كريمّمنشأ اصلی چنين تحولی . جمله قوانين اقتصادی، قضايی و سياسی توسط فقيهان بود

 . و پيشوايان ما، منشأ ديگر اين تحول بود) ص(دا داری رسول خ ی حكومت سيره. و قوانين را مشخص كرده بود

 گردآوری شد، دومين اثر هنری ـ ادبی بود كه البالغه نهج، كه بعدها بخشی از آن در كتاب )ع(های اميرالمؤمنين علی  سخنان و نامه  )۴(  -80   

 اخالق و عدالت، معانی متعالی بر محور گونه بود كه هنر و ادب در تمدن اسالمی ترين اديبان به اقتباس از آن پرداختند؛ بدين بزرگ

 .  نداشته استقرآن و مسجدتر از  تر و سالم تر و نمايشگاهی امن تر و مقدس در واقع هنر در دنيای اسالم، پناهگاهی پاک. پديد آمد

هـای  ن بسياری از پيـامشد كه مسلمانا همين امر سبب می. بود حضور آن در متن زندگی مسلمانانهای مهم هنر اسالمی،  از ويژگی  )۱(  -81   

 . ها تأثير بپذيرند هايی بسيار زيبا و جذاب در مقابل چشمان خود بيابند و از آن متعالی اسالم را در قالب
. ای قبل از اسالم نداشته، بيانگر احساس پاک مسلمانان در قبال آيات زيبای قـرآن كـريم اسـت گونه سابقه كه هيچ خوشنويسیهنر 

هـا راه يافـت، بـه  نوشتن كتاب قرآن كريم فراتر رفت و به تزيين اشيای زندگی روزمره، تزيين مـساجد و خانـهی  اين هنر از محدوده

  .گاه كالم خداوند شد ، تجلی)خوشنويسی(نحوی كه كل محيط ظاهری زندگی اسالمی به بركت اين هنر 

 در اوج خـود سوم تا هفتم هجـریهای   پيمود و در قرنشكوفايی تمدن اسالمی با ظهور اسالم آغاز شد و به سرعت راه شكوفايی را  )۲(  -82   

هـای  ی صفوی با فرازهايی همـراه بـود، در قـرن ها به تدريج راه سراشيبی پيش گرفت و گرچه در دوره اما در همين قرن. قرار داشت

 . ی خود رسيد ترين درجه  به پاييندوازده و سيزده هجری

های او را از قبيـل تغذيـه، دفـاع از خـود در برابـر  ی در آدمی قوی و شديد است كه عموم تالشا  به اندازهبقا و جاودانگیگرايش به   )۳(  -83   

و حكيمانـه بـودن نظـام خلقـت سـخن  مند بـودنقرآن كريم وقتی از هدف. دهد قرار می تحت تأثيرخطرها و آفات و كسب و كار را 

 .كند الهی اشاره میحكمت  معاد در پرتو ضرورتگويد به  می

ّايحسب االنسان الن نجمع عظامه بلی قادرين علی ان نسوی بنانه، آيا انسان مـی«ی  ت شريفهآيا  )۳(  -84    هـای او را جمـع  پنـدارد كـه هرگـز اسـتخوان ّ

 . كند را اثبات می وجود معاد امكان، قدرت نامحدود الهیبا اشاره به » ّنخواهيم كرد، آری قادريم كه حتی خطوط سر انگشتان او را درست كنيم

 .شود  از پاداش و جزای مردم داده میبخشیدر عالم برزخ   )۳(  -85   

 آنـان حفـظ كـرد و  های نيرنـگ فوقاه اهللا سيئات ما مكروا و حاق بال فرعون سوء العذاب، پس خداوند او را از بدی«ی  ی شريفه آيه  )۴(  -86   

ّوم تقوم الساع↨ ادخلوا ال فرعون اشد العـذاب، و ي«ی  ی كريمه  اشاره دارد و آيهعالم برزخ به» .بدترين عذاب آل فرعون را احاطه كرد ّ
 . اشاره داردعالم قيامت به» .كه آل فرعون را در شديدترين عذاب وارد كنيد] رسد فرمان می[گاه كه قيامت برپا شد  و آن

  : گونه است های ديگر به ترتيب اين داللت آيات در گزينه

  عالم قيامت ـ عالم برزخ) ۳   برزخعالم قيامت ـ عالم) ۲  عالم برزخ ـ عالم برزخ  )۱
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 . اند گواهان قيامتبهترين اند،  و از هر خطايی مصون و محفوظ اند ها را در دنيا ديده اعمال انسان ظاهر و باطنچون  امامان و پيامبران  )۱(  -87   

شوند، پـس  سوی آتش گرد آورده میروزی را كه دشمنان خدا به ] به ياد آور[ّو يوم يحشر اعداء اهللا الی النار فهم يوزعون، و «ی  آيه

  .برپايی قيامت اشاره دارد ّدومی  به مرحله» شوند باز داشته می

ّو وضع الكتاب و جیء بالنبيين و الشهدا و قضی بينهم بالحق و هم ال يظلمونّو اشرقت االرض بنور ربها «ی  آيه  )۴(  -88    ّ ، و زمين به نور پروردگارش ّ

» .شود شود و به ايشان ستم نمی شوند و ميان آنان به حق داوری می شود و پيامبران و گواهان آورده می شود و كتاب قرار داده می  مینروش

اشـاره دارد و منظـور از روشـن  حضور شاهدان و گواهان و برپا شدن دادگاه عدل الهیزمـين،  نورانی شدنقيامت، وقايع  دومی  به مرحله

 .وادث استتمام حقايق و واقعيت ح آشكار شدنشدن زمين، 

و قالوا الحمد هللا الذی «و » و قال لهم خزنتها سالم عليكم«، »طبتم فادخلوها خالدين«، »اذا جاءوها و فتحت ابوابها«ی  آيات شريفه  )۳(  -89   

 .اشاره دارد اخرویبهشتيان و  بهشتبه » صدقنا وعده

گيـرد و وقتـی جهنميـان بـه آتـش  سرچشمه مـی رانخود كافران و مجرمان و ستمكاّطبق آيات قرآن كريم آتش و عذاب جهنم از   )۲(  -90   

 ».پرستيديد هيزم دوزخ خواهيد شد كه می هايی بتو  شما«: گويند ها می شوند به آن افكنده می

ميـان عمـل و  ی عينی رابطه و ّتجسم اعمالبه موضوع » اندوختيد چه می ، پس بچشيد آنفذوقوا ما كنتم تكنزون«ی  ی شريفه آيه  )۲(  -91   

 .ر اشاره دارد و بيت مذكور نيز به همين معنا اشاره داردپاداش و كيف

ّون طاع↨ فاذا برزوا من عندك بيو يقول«ی  آيه خداوند طبق   )۳(  -92    ّعرض عـنهم و توكـل أّذی تقول و اهللا يكتب ما يبيتون فّت طائف↨ منهم غير الٌ

چـه  كه از نـزد تـو بيـرون رونـد گروهـی از آنـان شـبانه جـز آنگويند فرمان برداريم پس هنگامی  ها می ً باهللا وكيال، و آنٰعلی اهللا و كفی

ّها روی بگردان و بـر خداونـد توكـل كـن و حمايـت  كنند پس از آن چه را شبانه تدبير می نويسد آن كنند و خداوند می گويی تدبير می می

 .باشد می است و فقط اوست كه كارساز میخداوند وكيل و حاّبايد بر خدا توكل كند چون ) ص(پيامبر : فرمايد می» .خداوند كافی است

ّ علت توكل در آيه:نكته ًو توكل علی الحی الذی اليموت و سبح بحمده و كفی به بذنوب عباده خبيرا، و توكل كن بر آن زنده«ی  ّ ٰ ّ ّ ميرد  ی كه نمی ا ّ

گاه است   .بيان شده است  آگاهی خداوندوودن زنده ب» و همراه ستايشش او را تسبيح گوی و همين بس كه او به گناهان بندگانش آ

گذار كردن ل ّتوكمفهوم صحيح   )۱(  -93    گذار كردن كارها به خدا ی كارها نتيجهوا  .به خداست نه وا

ی خود را به كار گيرد، با ديگران  خود را به خوبی انجام دهد يعنی فكر و انديشه ی مسئوليت و وظيفهدارد كه انسان  معناّتوكل وقتی   )۴(  -94   

 .ی محكم برای رسيدن به مقصود تالش كند ، بهترين راه ممكن را انتخاب نمايد و با عزم و ارادهمشورت كند
ّو لئن سألتهم من خلق السماوات و األرض ليقولن اهللا قل افرأيتم ما تدعون من دون اهللا ان ارادنی اهللا بضر هل هن كاشفات «ی  آيه ّّ

ِ ّ َ
ّضره او ارادنی برحم↨ هل هن ممسكات رحمته،  گر از آنّ خـدا، بگـو : گويند ًها و زمين را آفريد حتما می ها بپرسی چه كسی آسمان و ا

گر خدا بخواهد كه به من گزندی رسد آيا آنان دوركننده چه جز خدا می ی آن گوييد درباره چه می گـر  خوانيد ا ی گزند او هستند؟ يـا ا

  .كند بر خدا را بيان می لّمبنای توك» ی رحمت او هستند؟ رحمتی برای من خواهد، آيا آنان بازدارنده

: فرمايـد قرآن كريم در اين باره می. را نيز به دنبال دارد )ّتبری(تنفر از ضد او ّشود، اما  آغاز می )ّتولی(دوستی خدا دينداری گرچه با   )۱(  -95   

َّال تجد قوما يؤمنون باهللا و اليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا و رسوله و لو كانوا ءابا« َ ّ َءهم او ابناءهم او اخوانهم او عـشيرتهم، مردمـی را ً

انـد، گرچـه آنـان  نيابی كه به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند در حالی كه دوستی كنند با كسانی كه با خدا و رسولش دشـمنی كـرده

 ».ها پدرانشان باشند يا پسران يا برادران يا خويشان آن

ی دينـداری را  اسـاس و پايـهاست و قـرآن كـريم  يک نفی و يک اثباتباشد كه مركب از  میاساس بنای اسالم پايه و » ّال اله اال اهللا«ی  جمله  )۱(  -96   

ِو من الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا يحبونهم كحب اهللا و الذين ءامنوا اشد حبا هللا، و بعـضی از «: فرمايد دهد و می خداوند قرار می ّمحبت ً ّ ّّ ّ ّ ً ِ ِّ َ َ
 ».تری دارند ّدارند و كسانی كه ايمان دارند به خدا محبت بيش ها را همچون خدا دوست می گيرند كه آن جای خدا میمردم همتايانی به 

ايـن كـالم نـورانی بـه » ّما احب اهللا من عصاه، كسی كه از فرمان خدا سرپيچی كنـد او را دوسـت نـدارد«: فرمايد می) ع(امام صادق   )۴(  -97   

يحبـبكم اهللا و يغفـر لكـم  ّفـاتبعونیّقل ان كنتم تحبـون اهللا «ی  ی شريفه به خدا اشاره دارد و آيهّاز آثار محبت پيروی از خداوند 

گر خدا را دوست می تا خدا شما را دوست بـدارد و گناهانتـان را ببخـشد، و  پيروی كنيدداريد از من  ذنوبكم و اهللا غفور رحيم، بگو ا

 .شاره داردنيز به همين موضوع ا» ی مهربان است خدا آمرزنده

ّيا ايها الذين ءامنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولی األمر مـنكم فـان تنـازعتم فـی «: فرمايد ی نساء می  سوره۵۹ی  خداوند در آيه  )۲(  -98    ّ ّ

ًشیء فردوه الی اهللا و الرسول ان كنتم تؤمنون باهللا و اليوم االخر ذلك خير و احسن تـأويال، ای كـسانی ايـد، خـدا را  كـه ايمـان آورده ّ

گر در چيزی ستيزه و نـزاع كرديـد، آن را بـه خـدا و پيـامبر اطاعت كنيد و پيامبر و صاحبان امر را كه از شمايند، اطاعت كنيد و  ا

گر به خدا و روز آخرت ايمان داريد كه اين امر سرانجامی بهتر و نيكوتر استبازگردانيد  » .، ا

كرم همان  )۴(  -99     خود نگهبان دين و رهبر مردم بود، بايد خدای متعال كسی را كه در اوصاف كمالی و  عصمتعلم وبا ) ص(طور كه پيامبر ا

 .  را انجام دهدقلمروهای رسالت به جز دريافت و ابالغ وحیعصمت مانند ايشان باشد، به جای وی بگمارد كه 
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ّانما وليكم اهللا و رسوله و الذين ءامنوا الذ «ی واليت آيهدر جريان نزول   )۱(  -100    ّ كعونّ قـرآن كـريم » ّين يقيمون الصالة و يؤتون الزكاة و هم را

نزول اين آيـات . مصداق آن را به مردم نشان داد) ص(تعيين كرد و رسول خدا ) ص(يک معيار و مالک را برای واليت پس از پيامبر 

اسـت، ) ع(كه مصداق آيـه امـام علـی ) ص(ای كه مردم ناظر آن بودند و اعالم اين حقيقت از جانب رسول خدا در هنگام انجام واقعه

 .بشنوند و امكان كتمان و مخفی كردن آن از بين برود) ص(مردم به چشم خود ببينند و از زبان پيامبر برای آن بود كه 

ّيا ايها الرسول بلغ ما انزل اليـك مـن ربـك و ان لـم تفعـل فمـا بلغـت رسـا«: فرمايد ی مائده می  سوره۶۷ی  خداوند در آيه  )۴(  -101    ّّ لته و اهللا ّ

گر نكنی، رسالت او را انجام نداده يعصمك من الناس، ای پيامبر، آن ای و خداونـد تـو را  چه از پروردگارت بر تو نازل شده، ابالغ كن و ا

مبين اهميت اين مأموريت اسـت زيـرا عـدم انجـام ايـن كـار، » و ان لم تفعل فما بلغت رسالته«ی  جمله» .دارد از مردم در امان می

گرچه بعد از رحلت پيامبر .  آن است كه رسالت انجام نشده استمعادل ی  نرسيد و واقعـه) ع(، زمامداری مسلمين به امام علی )ص(ا

 . روشنگر بسياری از اتفاقات پس از ايشان است)ص(چگونگی برگزاری اين مراسم و سخنان رسول خدا غدير ناديده گرفته شد، اما 

كرم مربوط به » ای جاعالن حديثفراهم آمدن شرايط مناسب بر«  )۲(  -102    قرب و منزلت يـافتن «، )ص(ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ا

رسيدن بـه جايگـاه برجـسته توسـط « و تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايیمربوط به » طالبان قدرت و ثروت

 . است غيرقابل اعتمادها و الگوهای ظهور شخصيتمربوط به » های جدا از معيارهای اسالمی شخصيت

االحبار، از موقعيت و شرايط بركناری امام معصوم استفاده   مانند كعبعالمان وابسته به قدرت و گروهی از علمای اهل كتاببرخی از   )۱(  -103   

هـا  ی از آنبرخـ. ، مطابق با افكار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختندتفسير و تبيين آيات قرآن و معارف اسالمیكردند و به 

) ع(ی اطهـار  اين مطالب به افكار كـسانی كـه از ائمـه. كردند ی پيامبران نقل می های خرافی درباره نشستند و داستان در مساجد می

 .شد يافت و سبب گمراهی بسياری از مسلمانان می های تاريخی و تفسيری آنان راه می داد، در كتاب كردند، جهت می پيروی نمی

منـوا و يتخـذ مـنكم ءاذين ّ و تلك االيام نداولها بين الناس و لـيعلم اهللا الـهّان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل«ی  ه آيهبا توجه ب  )۲(  -104   

گر شما را زخمی رسد آن گروه را نيز زخمی مانند آن رسيد و اين روزها را ميـان ءاذين ّ اهللا الّو ليمحص... شهداء  منوا و يمحق الكافرين، ا

و تا خداوند پاک گرداند كسانی را كـه ايمـان ... اند، مشخص كند و از شما گواهانی بگيرد  انيم تا خدا كسانی را كه ايمان آوردهگرد مردم می

 . استافراد با ايمانگردد سختی و مصيبت محل آزمايش و پاک گرداندن  مفهوم می» .اند و كافران را نابود و تباه سازد آورده

هـای اسـالمی و  تحريف در انديـشه«، »)ص(ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر «گـوی  پاسخ) ص(پيامبری  حفظ سخنان و سيره  )۳(  -105   

 .است» تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايی« و »جعل احاديث

گاه شدن آنان مـی) ع(ی اطهار  ائمه كمان طاغوتی و مشكالت اجتماعی را آ از نظـر آنـان، . دانـستند راه رهايی مسلمانان از دست حا

  .، يک اصل اساسی بود و برای تحقق آن حتی از ايثار جان و مال خود دريغ نداشتندرشد و آگاهی مردم

ًذلك الذی يبشر اهللا عباده الذين ءامنوا و عملوا الصالحات قل ال اسألكم عليـه اجـرا «: فرمايد ی شوری می  سوره۲۳ی  خداوند در آيه  )۴(  -106    ّ ّ

دهد كه پاداش رسالت خود را مودت و دوستی همراه با اطاعت از   خداوند در اين آيه به پيامبر خود فرمان می.»ّاال المودة فی القربی

ی  بنابراين نتيجه» ًو من يقترف حسن↨ نزد له فيها حسنا ان اهللا غفور شكور«: فرمايد اهل بيت خود معرفی كند و سپس در ادامه می

 .بيان شده است) ان اهللا غفور شكور (آمرزش الهیو ) ًا حسنانزد له فيه (ها افزايش نيكیچنين مودتی، 

كنون نيز امام عصر  هم  )۴(  -107    يا  توسط خود آن بزرگوار طور مستقيم يا بهاين حفاظت و ياوری . سرپرست، حافظ و ياور شيعيان است) عج(ا

 نيـست) عـج(نای عدم رهبری امام عصر ی غيبت، به مع دورهبنابراين . گيرد  صورت میها و ياران مخصوص ايشان از طريق واسطه

كنون نيز با ايشان است بلكه رهبری حقيقی شيعيان هم  .كنند های عادی حس نمی اما اين رهبری را انسان. ا

گاهی ندارد  )۲(  -108    احساس جهانی ـ ۱: اند از ت چه برای ظهور الزم است، عبار آن. تعيين زمان ظهور در اختيار خداست و كسی جز او از آن آ

 آمادگی الزم پيروان و يـاران امـام بـرای همكـاری بـا ـ۳، های غيرالهی ی مكتب نااميدی از همه ـ۲ی امداد الهی و كمک غيبی، برا

گاهی ندارد. ايشان كرم . از اين امور جز خداوند، كس ديگری آ ، مثـل برپـايی )عج(مثل ظهور حضرت مهدی «: فرمودند) ص(پيامبر ا

 .»مگر ناگهانیآيد  نمی) عج(مهدی . قيامت است

ّهو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الحق ليظهره علی الدين كله و لو كره المـشركون، «: فرمايد ی توبه می  سوره۳۳ی  خداوند در آيه  )۱(  -109    ّ

كراه داشته باشند ی دين او كسی است كه رسولش را همراه هدايت و دين حق فرستاد كه بر همه  ».ها چيره گرداند، گرچه مشركان ا

ّو نريد ان نمـن «: فرمايد ی قصص خداوند می  سوره۵ی  در آيه. بر مشركان سخت است» ی الهی ی انديشه غلبه«با توجه به اين آيه 

 پيـشوايی مـردمی خداونـد بـه مستـضعفان،  بنابراين دو وعده» ّعلی الذين استضعفوا فی األرض و نجعلهم ائم↨ و نجعلهم الوارثين

  .است) نجعلهم الوارثين(دن زمين به ارث برو ) نجعلهم ائم↨(

ٰو ليمكنن لهم دينهم الذی ارتضی لهم«ی  ی الهی از دقت در آيه استقرار انديشه: تذكر ّ   .گردد مفهوم می» ّ
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تبليـغ ايمـانی را  شـوند و بـی های رنگارنگ پيدا مـی های گوناگون و انديشه در اين دوره، فتنه. ها و شک و ترديدهاست عصر غيبت، عصر دودلی  )۱(  -110   

هـای  يكی از مسئوليت» تقويت ايمان«رو  از اين. شود دهد و با يقين، برای فردای روشن آماده می مؤمن حقيقی، به خود ترديد راه نمی. كنند می

كرم . منتظر است زندگی ترين مردمان در ايمان و يقين، كسانی هستند كه در روزگاران آينده  بزرگ«: فرمودنـد) ع(به حضرت علی ) ص(پيامبر ا

 ».آورند ها در غيبت است و فقط به سبب خواندن خطی روی كاغذ، ايمان می اند، امام آن كنند، پيامبرشان را نديده می

در جامعه محروميم و از اين جهت گرفتـار خـسران و زيـان عظيمـی ) عج( امام عصر )ظهور(حضور آشكار در عصر غيبت، گرچه از   )۳(  -111   

، راه رسيدن به هدايت الهی و احكام و دستورات او همچنان باز است و امكان برقراری عدالت و قـسط  ايشان هستيم، اما با راهنمايی

 .طور نسبی همچنان وجود دارد به

  .در عصر غيبت حضور دارند اما ظهور ندارند و ما از اين جهت گرفتار خسران هستيم) عج(امام عصر : تذكر

  . تداوم مرجعيت علمی امام در عصر غيبت توسط فقيه استبيانگر ضرورت» ّليتفّقهوا فی الدين«عبارت 

مخالفـت ، نگهبان ديـن خـود، ی نفس خود دارنده نگههر كس از فقيهان كه «: فرمايد های مرجع می ی ويژگی درباره) ع(امام صادق   )۱(  -112   

ها وجود ندارد،  اين ويژگی. روی كنند خود باشد؛ پس بر مردم است كه از او پيبردار فرمان خداوند فرمان، ٰكننده با هوی و هوس خود

 » ها ی آن مگر در برخی از فقيهان شيعه، نه در همه

گاهانه هايی زيبا از روابط متقابل آنـان را  ای عميق ميان مردم و مراجع بوده و جلوه ساز رابطه  در طول تاريخ، زمينهی مرجع انتخاب آ

  .به نمايش گذاشته است

 . تری نياز دارند گيرند، برخی به كمک بيش ها خواندن را به آسانی ياد می هتر بچ در حالی كه بيش  )۳(  -113   

  .گيرند  برای بيان تضاد صريح مورد استفاده قرار می"whereas" و "while"های  دهنده  ربط:توضيح

   :ها بررسی ساير گزينه

  . شرط استی دهنده ربط )۲  .باشد و دليل می) با اشاره به مبدأ عمل(ی زمان  دهنده ربط )۱

  .زمانی يا توالی زمانی دو عمل اشاره دارد ی زمان است و به هم دهنده ربط )۴

 .ها حرف نزنم داد كه با غريبه مادرم هميشه به من هشدار می  )۱(  -114   

اسـتفاده ) to+ فعـل (صورت مصدر  و سپس فعل دوم به) meجا  در اين(، ابتدا مفعول )هشدار دادن ("warn" بعد از فعل :توضيح

  .كنيم  استفاده می"not" مصدری از "to"برای منفی كردن مصدر، قبل از . شود یم

 .او ديروز عصر يک روسری زيبای ايتاليايی سبز رنگ خريد  )۴(  -115   

  .صحيح است) ۴(ی  ترتيب صحيح قرار گرفتن صفات قبل از اسم، گزينه  با توجه به:توضيح

  تعريف كننده+ صفت كيفيت  + صفت اندازه+ صفت رنگ + صفت مليت + صفت جنس + اسم   

  scarf  Italian green beautiful a 
 . كه خواهرش چشمان سبز رنگ دارد ای رنگ دارد، در حالی او چشمان قهوه  )۲(  -116   

  . برای بيان تضاد صريح استفاده شده است"whereas"ی  دهنده جا نيز از ربط  در اين:توضيح

 .ب بلند شويمها دير از خوا ايم جمعه صبح  كردهعادت  )۴(  -117   

  عادت )۴  شیء) ۳  اساس، پايه )۲  جايزه، پاداش )۱

 be in / fall into / get into the habit of doing sthعادت كردن به    :توضيح

 .آورديم  از كارمان را به مصاحبه میهايی نمونهما بايد   )۴(  -118   

  نمونه )۴  ويژگی، خصوصيت) ۳  مأموريت )۲  تجارت )۱

 .تان روانیگذارد و هم روی سالمت  مت جسمی شما اثر میاسترس هم روی سال  )۴(  -119   

گاه، هوشيار )۱   روانی، ذهنی )۴  عاطفی، احساسی) ۳  شيميايی )۲  آ

گر   )۲(  -120     .تری پيدا كنيد توانيد بليت بسيار ارزان هستيد شب پرواز كنيد، می مايلا

  سابق، پيشين )۴  عصبی، ناآرام) ۳  مايل )۲  خاص )۱

 .مشاهده شده استها  ن بيماری در انسانموارد معدودی از اي  )۲(  -121   

  زدودن، بركنار كردن )۴  كاوش كردن، بررسی كردن) ۳  مشاهده كردن )۲  انجام دادن )۱
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 .كردم  به مرگ فكر میّطور جدی بهوقتی در بيمارستان بودم،   )۴(  -122   

  ّطور جدی به )۴  به درستی، درست) ۳  ًسابقا )۲  ًاحتماال، شايد )۱
  

، متخصـصان زمينـهدر هر دو . تفاوت دارند) با هم(رخی جهات شبيه هستند، اما از جهت بسيار مهمی نجوم و اختربينی از ب

كنند و برای انجام دادن كارشان از تلسكوپ، جدول و نمودار  را مطالعه می) ها های ستاره گروه(حركات سيارات و صورت فلكی 

 ساليان از نجـوم در طولكنند، و مردم  ا به عنوان علم مطالعه میشناسان اجرام آسمانی ر  ستارهبا اين حال. كنند استفاده می

 خود در مورد اجرام آسمانی را دانشاز طرف ديگر، اختربينان . اند  استفاده كردهجهانتر در مورد  بيش) اطالعات(برای كشف 

) بر مبنـای آن(ه باوری است كه اين علم نيست، بلك. كنند شان، استفاده می برای راهنمايی كردن مردم در مورد شرايط زندگی

  .دهد تحت تأثير موقعيت ماه، خورشيد و سيارات است چه در زندگی ما رخ می آن

  

 مقدار، ميزان) ۴  زمين، زمينه، رشته) ۳  اثر، تأثير) ۲  درجه، مدرک) ۱  )۳(  -123   

گرچه، در حالی كه) ۲  با اين حال) ۱  )۱(  -124     خواه، آيا، آيا كه...  خواه  )۴  كه چون) ۳  ا

ِدر طول، باالی) ۲  ِدر امتداد) ۱  )۲(  -125     ِبين) در(ِميان، ) در) (۴  ِباالی) ۳  ِ

 الگو) ۴  جهان) ۳  استراتژی) ۲  فعاليت) ۱  )۳(  -126   

 كاركرد، عملكرد) ۴  شرط) ۳  ّروال، رويه) ۲  دانش) ۱  )۱(  -127   
  

دانيد؟ افـرادی كـه مجبـور  یًانگيز يا كامال ترسناک م كننده، هيجان چه احساسی در مورد پرواز با هواپيما داريد؟ آن را كسل

كنند، فكـر  افرادی كه هر از چند گاهی پرواز می. دانند كننده می هستند همواره برای كسب و كار سفر كنند، اغلب آن را كسل

تـرس . كننـد با اين حال، برخی افراد هنگام سوار شدن به هواپيما تنها احساس ترس مـی. انگيز است كنند كه آن هيجان می

  .ها به ساير كشورها يا مالقات با دوستانی كه در دوردست هستند، شود تواند مانع سفر آن رواز میها از پ آن

گر شما از تمامی . ّهای سمی منطقی است برای مثال، ترسيدن از عنكبوت. ترسيدن از برخی چيزها عاقالنه است با اين حال، ا

رايـج تـرس ) مـورد(سه . رمنطقی يا ترس بيمارگونه داريدترسيد، شما ترسی غي خطر، می های بی ها، حتی عنكبوت عنكبوت

وقتـی . بيمارگونه، ترس از ارتفاعات، ترس از محصور بودن در فضايی كوچک، و ترس از بودن در يک فضای باز بزرگ هـستند

  .منطقی نيست) نيز(خطری وجود ندارد، ترس از اين موارد منطقی نيست، اما ترس بيمارگونه 

ی  اخبـار اسـت، امـا مـا هرگـز دربـاره) صدر(ی هوايی هميشه در  يک سانحه. ی ديگری است بيمارگونهترس از پرواز ترس 

تـر از  سواری در يک اتومبيل، سی بار خطرنـاک. شنويم نمی) خبری(شوند،  ها پروازی كه هر سال به سالمت انجام می ميليون

ترس از پرواز منطقی نيست، امـا تحقيقـات نـشان . ترسيم میشويم، ن تر ما هر بار كه سوار اتومبيلی می پرواز است، اما بيش

  .  مردم اين ترس را دارند%12دهند كه می

  

 ؟نيستيک از موارد زير يک ترس بيمارگونه  كدام  )۱(  -128   

  ترس از ارتفاعات )۲   ّهای سمی ترس از عنكبوت )۱

  پروازترس از  )۴  ترس از بودن در يک فضای باز بزرگ) ۳

 چيست؟» ترس بيمارگونه«بهترين تعريف برای   )۱(  -129   

  توان آن را به طور منطقی توضيح داد ترسی شديد از چيزی يا شرايط خاصی كه نمی) ۱

  تواند يا منطقی باشد و يا غيرمنطقی ترس از چيزی يا شرايطی كه می) ۲

  ّهای سمی در فضايی باز ترسی غيرمنطقی از ارتفاعات يا عنكبوت) ۳

  جمعيت%12ترسی غيرمنطقی از پرواز بين) ۴

 ................. .شخصی كه ترس بيمارگونه از پرواز دارد   )۳(  -130   

  زده است در مورد پرواز هيجان )۲    داند كننده می آن را كسل )۱

  ی هوايی را تجربه كرده است يک سانحه )۴    ترسد از پرواز می) ۳

 .باشد  می"shows"در سطر آخر به معنای ) بودن... نشان دادن، نشانگر  ("indicates"ی  كلمه  )۱(  -131   

  نگه داشتن )۴  داشتن، برگزار كردن نگه) ۳  چيدن )۲  نشان دادن )۱

 .باشد می................. ًمتن عمدتا در مورد   )۲(  -132   

  ترس از پرواز )۲  ی غيرمنطقی های بيمارگونه ترس )۱

  ن از چيزیترسيد )۴    خطرات پرواز) ۳
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  دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

های تفريح  كنند، به عنوان محل ها نفر غذا فراهم می ها برای ميليارد آن. اند  سطح زمين را اشغال كرده70%های جهان باالی اقيانوس

ها را بـه عنـوان  اقيانوسدر تمام تاريخ بشر، مردم . كنند گيرند، و حمل و نقل مسافران و كاالها را تسهيل می مورد استفاده قرار می

با اين حـال، بـا افـزايش . ها داشتند ها تأثير كمی روی اقيانوس اواخر، انسان) همين(تا . گرفتند پايان در نظر می منبعی ماندگار و بی

  . ها را نابود خواهد كرد، مگر اين كه اقدامات فوری صورت گيرند جمعيت زمين، فعاليت انسان در نهايت اقيانوس

مانده بتواننـد توليـد مثـل كننـد، صـيد  های باقی ّتر از حدی كه ماهی ها سريع ماهی. ری بيش از حد تهديدی بزرگ استگي ماهی

)  گـرم۴۵۴معادل (يک ماهی بزرگ ـ ماهی تن، ماهی روغنی، كوسه يا شمشير ماهی ـ وقتی به بلوغ برسد، چندين پوند . شوند می

هـا، شـروع بـه گـرفتن  ادان تجاری برای تأمين كردن تقاضای فزاينده برای اين مـاهیبا اين حال، صي. دهد غذای دريايی لذيذ می

شـناس تخمـين  دانشمندان اقيانوس. ها را كاهش دادند اين گونه) تعداد(يند، اها در جريان اين فر آن. های كوچک نابالغ كردند ماهی

  .اند  های صيدی نابود شده  از تمام گونه%30اند و حدود ها رفته بزرگ از اقيانوسهای   اين ماهی%90زنند كه در حال حاضر می

6/بيش از يک ميليارد نفر از جمعيت ميلياردها .  ميليارد نفری زمين به ماهی به عنوان يک منبع پروتئين، وابسته هستند5

در سرتاسر جهان، غذاهای . خورند های مربوط به سالمت و طعم خوب ماهی، ماهی می ه دليل منفعتطور مرتب ب نفر ديگر به

ها محو شوند، از بشقاب شـام مـا  ها از اقيانوس كنند، اما وقتی ماهی  از تمام منابع غذايی را تأمين می%10 تا%5دريايی بين

  .تواند سوء تغذيه يا حتی گرسنگی باشد هايی كه به ماهی وابسته هستند، می بر روی آن) اين اتفاق(اثر .  خواهند شدنيز محو

  

  ................. .جز بهكنند،  ها كمک می ها در تمام موارد زير به انسان اقيانوس  )۴(  -133   

  ونقل لتر كردن حم آسان )۲  فراهم كردن غذا برای تعداد بسياری از مردم )۱

   از سطح زمين70%اشغال كردن باالی )۴  های تفريح خدمت كردن به عنوان محل) ۳

 ................. .ها  گيران برای تأمين كردن تقاضای فزاينده برای ماهی ماهی  )۲(  -134   

  اند رفتهها بيش از حد ماهی گ از اقيانوس )۲  اند برای ميلياردها نفر غذا فراهم كرده )۱

  اند طور منطقی استفاده كرده منابع اقيانوس را به )۴  اند تا توليد مثل كنند مانده كمک كرده های باقی به ماهی) ۳

 . دارد"reduced"ترين معنا را به   نزديک۹در سطر ) كاهش دادن ("depleted"ی  كلمه  )۳(  -135   

  تخمين زدن )۴  ش يافتنكاهش دادن، كاه) ۳  را پرت كردن... حواس  )۲  گيری كردن پيش )۱

 ................. .گيری بيش از حد كنترل نشود،  های آتی ماهی چه در سال چنان  )۱(  -136   

  ممكن است بسياری از افراد منبع غذايی اصلی خود را از دست بدهند )۱

  ه زودی منقرض خواهند شدها ب های ماهی تمام گونه) ۳  های صيدی نابود خواهند شد  گونه%30حدود )۲

 ها سوء تغذيه را تجربه خواهند كرد تر انسان بيش )۴

 .باشد می................. ًمتن عمدتا در مورد   )۳(  -137   

  ها تخريب اقيانوس )۲    ها اقيانوس )۱

  ها توليد مثل ماهی )۴    گيری بيش از حد ماهی) ۳

 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  : :   داوطلب گراميداوطلب گرامي
گـردآوري شـده   » فرهنگ لغت آزمون «صورت    ها به   اني آن همراه مع   در اين آزمون تمامي لغات به     

هـا را بـا روش        ي انگليـسي هـشت مربـع گنجانـده شـده اسـت تـا بتوانيـد آن                   در زير هر كلمه   . است
Tick8مرور و تكرار كنيد  .  

  .مراجعه فرماييد گاج  Tick8هاي   بهتر به سري كتابي تر و استفاده براي توضيحات بيش
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

  

  فرهنگ لغت آزمون

          

 along (prep.)  ِدر امتداد   cargo (n.)  بار، محموله

 activity (n.)  فعاليت   case (n.)  مورد، نمونه

 advise (v.)   توصيه كردن راهنمايی كردن،   catch (v.)  گرفتن

 affect (v.)  اثر گذاشتن بر   chart (n.)  نمودار

 afraid (adj.)  ترسيده   chemical (adj.)  شيميايی

 airplane (n.)  اهواپيم   cod (n.)   روغنِماهی

 among (prep.)  ِبين) در(ِميان، ) در(   commercial (adj.)  تجاری

 amount (n.)  مقدار، ميزان   common (adj.)  رايج، مشترک

 anxious (adj.)  عصبی، ناآرام   condition (n.)  شرط

گاه، هوشيار  area (n.)  ناحيه   conscious (adj.)  آ

 astrology (n.)  اختربينی   constellation (n.)  صورت فلكی

 astronomer (n.)  شناس ستاره   correctly (adv.)  به درستی، درست

 astronomy (n.)  شناسی نجوم، ستاره   crash (n.)  سانحه، تصادف

 award (n.)  جايزه، پاداش   danger (n.)  خطر

 basis (n.)  اساس، پايه   dangerous (adj.)  خطرناک

 belief (n.)  تقاداع   death (n.)  مرگ

 benefit (n.)  مزيت، سود   definition (n.)  تعريف

 beyond (prep.)  ِباالی   degree (n.)  درجه، مدرک

 billion (n.)  ميليارد   delicious (adj.)  لذيذ

 body (n.)  جرم، جسم، بدن   demand (n.)  تقاضا

 boring (adj.)  كننده كسل   deplete (v.)  كاهش دادن

 business (n.)  تجارت   destroy (v.)  كردن، نابود كردنتخريب 
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  دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

  فرهنگ لغت آزمون

     

 differ (v.)  متفاوت بودن   fisherman (n.)  گير ماهی

 disappear (v.)  محو شدن   flight (n.)  پرواز

 discover (v.)  كشف كردن   fly (v.)  پرواز كردن

 disease (n.)  بيماری   former (adj.)  سابق، پيشين

 distract (v.)  را پرت كردن... حواس    frequently (adv.)  ور مرتبط ًمكررا، به

 downright (adv.)  ًكامال   function (n.)  عملكرد

 earth (n.)  زمين   habit (n.)  عادت

 effect (n.)  اثر، تأثير   harmless (adj.)  خطر بی

 emotional (adj.)  عاطفی، احساسی   health (n.)  سالمت

 enclosed (adj.)  محصور   heavenly (adj.)  آسمانی

 estimate (v.)  تخمين زدن   height (n.)  بلندی، ارتفاع

 exciting (adj.)  انگيز هيجان   history (n.)  تاريخ

 experience (v.)  تجربه كردن   hold (v.)  نگه داشتن، برگزار كردن

 expert (n.)  متخصص   human (n.)  انسان

 explain (v.)  توضيح دادن   illogical (adj.)  غيرمنطقی

 explore (v.)  كاوش كردن، بررسی كردن   immature (adj.)  نابالغ

 extra (adj.)  اضافی   immediate (adj.)  فوری

 extreme (adj.)  شديد   impact (n.)  اثر، تأثير

 facilitate (v.)  تسهيل كردن، آسان كردن   increase (v.)  افزايش دادن، افزايش يافتن

 fear (n.)  ترس   indestructible (adj.)  ماندگار، از بين نرفتنی

 feature (n.)  ويژگی، خصوصيت   indicate (v.)  بودن... نشان دادن، نشانگر 

 field (n.)  زمين، زمينه، رشته   infinite (adj.)  پايان بی
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

  فرهنگ لغت آزمون

     

 interview (n.)  مصاحبه   physical (adj.)  جسمی، جسمانی

 keep (v.)  نگه داشتن   pick (v.)  چيدن

 knowledge (n.)  دانش   plane (n.)  هواپيما

 logical (adj.)  منطقی   planet (n.)  سياره

 malnutrition (n.)  سوء تغذيه   planetary (adj.)  سيارات) مربوط به(

 maturity (n.)  بلوغ   plate (n.)  بشقاب

 meet (v.)  كردنتأمين كردن، مالقات    poisonous (adj.)  ّسمی

 mental (adj.)  روانی، ذهنی   population (n.)  جمعيت

 mission (n.)  مأموريت   position (n.)  موقعيت، جايگاه

 motion (n.)  حركت، جنبش   pound (n.)  ) گرم۴۵۴معادل (پوند 

 news (n.)  اخبار   prevent (v.)  جلوگيری كردن از، مانع شدن

 object (n.)  شیء   previously (adv.)  ًسابقا

 observe (v.)  مشاهده كردن   probably (adv.)  ًاحتماال، شايد

 occupy (v.)  اشغال كردن   procedure (n.)  ّروال، رويه

 ocean (n.)  اقيانوس   process (n.)  فرايند، روند

ِدر طول، باالی   provide (v.)  فراهم كردن ِ  over (prep.) 

 overfishing (n.)  ری بيش از حدگي ماهی   reach (v.)  رسيدن

 particular (adj.)  خاص، ويژه   reasonably (adv.)  طور منطقی به

 passenger (n.)  مسافر   recently (adv.)  ًاخيرا

 pattern (n.)  الگو   recreation (n.)  تفريح، استراحت

 perform (v.)  انجام دادن   reduce (v.)  كاهش دادن، كاهش يافتن

 phobia (n.)  ترس بيمارگونه   regard (v.)  گرفتندر نظر 
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  فرهنگ لغت آزمون

     

 rely on (v.)  وابسته بودن به   step (n.)  قدم، گام، اقدام

 remaining (adj.)  مانده باقی   stranger (n.)  غريبه

 remove (v.)  زدودن، بركنار كردن   strategy (n.)  استراتژی

 reproduce (v.)  توليد مثل كردن   supply (n.)  منبع

 research (n.)  تحقيق، پژوهش   surface (n.)  سطح

 resource (n.)  منبع، ذخيره   swordfish (n.)  شمشير ماهی 

 ride (v.)  راندن   table (n.)  جدول، ميز

 sample (n.)  نمونه   telescope (n.)  تلسكوپ

ک، ترسناک   scarf (n.)  روسری، شال گردن   terrifying (adj.)  وحشتنا

 science (n.)  علم   terror (n.)  ت، ترس شديدوحش

 scientist (n.)  دانشمند   threat (n.)  تهديد

 seafood (n.)  غذای دريايی   throughout (adv.)  سراسر، سرتاسر

 seriously (adv.)  ّطور جدی به   trade (n.)  تجارت

 shark (n.)  كوسه   transportation (n.)  حمل و نقل

 show (v.)  دادن نشان   travel (v.)  سفر كردن

 similar (adj.)  شبيه، مشابه   tuna (n.)  ماهی تن

 situation (n.)  موقعيت   ultimately (adv.)  در نهايت

 species (n.)  گونه   universe (n.)  جهان

 specific (adj.)  خاص   visit (v.)  بازديد كردن، مالقات كردن

 spider (n.)  عنكبوت   warn (v.)  هشدار دادن

 star (n.)  ستاره   willing (adj.)  حاضر، مايل

 starvation (n.)  گرسنگی   yield (v.)  به بار آوردن
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ي ـ آزمون تكميليدانشگاهي تجرب پيش

تـرين  ترين سرعت جريان آب در وسط و نزديک سطح آب است و در رودهای انحنادار بـيش ی مستقيم بيش در مقطع يک رودخانه  )۲(  -138   

 . شود عر آن منتقل میی مق سرعت از وسط رودخانه به طرف ديواره

شـود امـا در  ها وجود داشته و تخلخل اوليه محسوب می منافذ موجود در بين رسوبات ساحلی از ابتدای تشكيل رسوبات در بين آن  )۱(  -139   

 .شود وجود آمده است، بنابراين تخلخل ثانويه محسوب می ی موارد فضاهای خالی در مراحل بعد از تشكيل سنگ به بقيه

باشند  های زيرزمينی محلول نمی ها در آب اما سيليكات. باشند ها می كربنات ها و بی ًزيرزمينی عمدتا حاوی كلريدها، سولفاتهای  آب  )۳(  -140   

 .باشند های زيرزمينی نمی و جزو امالح آب

كنـد امـا  شرايط تغيير میها در برخی از  كانی) به علت وجود ناخالص(ی ظاهری، رنگ  ها مانند شكل، اندازه های كانی برخی از ويژگی  )۴(  -141   

 .زوايای بين سطوح مشابه در تمام بلورهای يک كانی معين، هميشه يكسان و تغييرناپذير است

كه جالی كانی اليوين شيشه  )۲(  -142    كه. باشد ای می ی هماتيت قهوه ای و رنگ خا  .باشد ی مانيتيت سياه می رنگ خا

كهزردر) FeS2(كانی پيريت   )۲(  -143    كـه. باشـد ی آن سياه، دارای جالی فلزی و شكل بلور آن مكعبـی مـی نگ است و رنگ خا ی  رنـگ خا

 .ای، شكل بلور گرافيت مكعبی نيست و فاقد جالی فلزی است هماتيت قهوه

گمايی، سيليكات ترين كانی ترين و فراوان مهم  )۲(  -144    هـای آذريـن را  گ درصـد حجـم سـن۹۹ها حدود  اين گروه از كانی. باشند ها می های ما

 .دهند تشكيل می

 پيروكـسن از ی های خـانواده اين نوع ساختمان سيليكاتی مربوط به كانی. باشد ی ساختمان سيليكاتی زنجيری ساده می دهنده شكل نشان  )۳(  -145   

 .جيری مضاعف داردبريل ساختمان سيليكاتی حلقوی، اليوين چهاروجهی منفرد و هورنبالند ساختمان سيليكاتی زن. باشد جمله اوژيت می

 .اند های ديرگداز هنوز جامد هستند و ذوب نشده شوند و كانی های زودگداز ذوب می در ذوب ناقص فقط كانی  )۴(  -146   

. شـوند ی آتشفشان، گازها نيز از گدازه خـارج مـی هايی كه به همراه گدازه، گاز وجود دارد در هنگام خروج گدازه از دهانه در آتشفشان  )۳(  -147   

گر در اين   .شود ها تشكيل می در آن) دار حفره(هنگام سنگ منجمد شود بافت اسفنجی ا

 .ها متمركز شده است ها و حفره های داغ، مس در شكستگی معدن مس سرچشمه توسط فرايندهای آذرين و بر اثر عبور محلول  )۳(  -148   

 .گيرند ها كمک می ها و جنس سنگ شناسی از دو معيار يعنی نوع فسيل های ستون چينه در تشخيص اليه  )۱(  -149   

 .باشد مهره می ترين جانوران بی ی مهم ی فسيل تريلوبيت از جمله دهنده تصوير نشان  )۴(  -150   

 .ی مخوف بنابراين دايناسور يعنی خزنده.  مشتق شده استSourus= ـ خزنده ۲ و Deinos= ـ مخوف ۱ی  دايناسور از دو كلمه  )۳(  -151   

بنابراين وجود فـسيل . وجود نيامده بوده است در آن زمان هنوز فسيل آمونيت به. ييک استعهد پنسيلوانين مربوط به دوران پالئوزو  )۲(  -152   

 .باشد های آن عهد غيرممكن است اما ساير عهدها مربوط به بعد از حيات آن می آمونيت در سنگ

   153-  )۳(    ˆ ˆAOC AOD ( )         90 360 120 90 150             ˆ ˆBOC COD       60 180 60 120  

  : است، داريم30 برابرDOCˆ وAODˆی يهاختالف دو زاو
/

/
L L L
r

        



30

6 2 3 15
1 05

6 2 6 3 3
 

sintanجايی كه از آن  )۲(  -154   
cos




ی دوم ناحيه  : است، داريم
cos tan cos   0 sin

cos

 sin

cos
cos

     

0 0
0

0

  

)cos,  : دانيم  می  )۴(  -155    ) sin sin( ) sin( ) cos         
2 2 2

  

  :پس داريم
cos( )

sin tan (I)
cossin( )

    
  

2

2

  

sin3چون
5

4 برابرcos است، مقدار
5

  : خواهد بود، زيرا

  
cos

cos sin cos      2 2
0

9 16 41 1
25 25 5
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sintan  :بنابراين
cos

  
 

3
35

4 4
5

  (I)طبق : 

در عبارت داده شده  )۳(  -156   
6

  :كنيم  را جايگذاري مي

  
/ / /

/
sin( sin (x ) )sin( x)

sin x cos x sin( ) cos( ) sin cossin cos

   
         

             

5 2 5 2 5 2
3 7 2 373 3 3 33 5 2 2 6 7 2 33 3 2 2 2

7 7 7 7 3 3 1 3 11
6 6 6 66 6 2 2 2

  

كثریً:اوال  )۳(  -157    sinشود كه  ی ايجاد م تابع وقتی مقدار حدا x3 sin  : شود، پس1 x x x b
        3

3 1 3
2 2 2

  

  : است، پسc و aمان ها هx محل برخورد اين تابع با محور ً:ثانيا

  , ,sin x sin x x x
         5 5

1 3 0 3 1 3
2 2 6 6

  

aپس 
6

c و
5

6
a  : است، بنابراين b c

         5 9 3

6 2 6 6 2
  

   158-  )۱(    

  cosxsin x sin xcosx tan x (
tan x

 1 )1حاصل نهايی

sin( x) cosx

cos( x) sin x

sin(x ) sin x
cos(x ) cosx
tan( x) tan x

tan( x)
tan x

   
  
  

   
 
  


2

2

2

1
2

  

f هستند كهcی اين تابع مانند   دامنه، نقاطی ازfنقاط بحرانی تابع   )۴(  -159    (c) 0يا f  در cچون تابع .  موجود نباشدf همواره پيوسـته 

  : يابيم گيری، نقاط بحرانی آن را می است، لذا با كمک مشتق
x x xxf (x) x f (x)

x x x

       3

3 3 32 2 2

3 1 4 11

3 3 3
 

  f (x) x x       1
0 4 1 0

4
  

fگراز طرف دي در x 0و۰های  لذا نقاط به طول.  موجود نيست 
1

4
باشـند،   مـیfی تابع نيز هستند، نقاط بحرانـی   كه در دامنه

}پس مجموعه نقاط بحرانی اين تابع , }1
0

4
  .باشد  می

   160-  )۳(    f (x) ax ax x f (x) ax ax      3 2 23 2 1  

f همواره صعودی است، لذا هموارهfچون تابع  (x) 0باشد  می :  f (x) ax ax     20 3 2 1 0  

    : كه كه نامساوی اخير همواره برقرار باشد آن است شرط آن

  
a a

a
a a a(a ) a

     
         

2

3 0 0
0 3

0 4 12 0 4 3 0 0 3

              
a 



3 0

0
     

aلبته در حالتا 0به تابع y xلذا. رسيم كه باز هم همواره صعودی است  میa 0   . قابل قبول است3

)Iچون  )۴(  -161    , )1 yی عطف تابع  نقطه1 ax bx x  3 2  : كند ی تابع صدق می  در معادلهIی   است، پس مختصات نقطه3

  )۱ (a( ) b( ) ( ) a b         3 21 1 1 3 1 4  

yچــون. ی عطــف برابــر صــفر اســت ازای طــول نقطــه  ســوم بــه از طــرف ديگــر مــشتق دوم تــابع درجــه ax bx   23 2 3 

yو ax b  6 xyی ، بنابراين از حل معادله2 |  1 a) ۲ (  :آيد دست می  به0 b a b      6 2 0 3 0  

  : كنيم را در يک دستگاه حل می) ۲(و ) ۱(روابط 
a b a b

a , b b a
a b a b

      
            

4 4
2 6 2 2

3 0 3 0
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   162-  )۱(    f (x) x x x f (x) x x f (x) x x          5 4 4 3 3 21 1 1 1
1

20 12 4 3
 

f رو به باال باشد، بايدfكه جهت تقعر تابع  برای آن (x) 0باشد :  

  f (x) x x x (x ) x x            3 2 20 0 1 0 1 0 1  

)ی بنابراين در بازه , )1 جهت تقعر تابع fرو به باالست .  

f پيوسته است، لذا در نقاطی از نمودار كهfچون تابع   )۴(  -163    0 ،باشد fبا توجه به نمودار، نقاط .  نزولی استA و D ايـن شـرط را دارا 

fچنين چون هم. هستند 0 است، لذا بايد جهت تقعر تابع fی مورد نظر رو به پايين باشد از بين نقاط   در نقطهA و Dی  ، نقطه

Dاين شرط را دارد .  

yدانيم مشتقات مراتب باالی توابع می  )۱(  -164    sin xو y cos xی نهـم  لـذا مـشتق مرتبـه. ندشـو بار تكـرار مـی  هر چهار مرتبه يک

fتابع (x) cos x sin x ی اول آن برابر است  مرتبه  با مشتق:  

  ( ) ( )f (x) f (x) sin x cos x f ( )      9 9 2 2
2

4 2 2
  

های تابع هموگرافيک محل تالقی مجانب  )۲(  -165   
axy
x



1

1
ارت بنابراين مركز تقارن اين تابع عبـ. ، همان مركز تقارن منحنی اين تابع است

)Aاست از , a)1.  

y سوم ی عطف تابع درجه چنين نقطه هم x bx  3 2   .، همان مركز تقارن نمودار اين تابع است1

y سـوم ی عطف تـابع درجـه دانيم طول نقطه می ax bx cx d   3  برابـر2
bx
a


3

ركـز تقـارن بنـابراين طـول م.  اسـت

yتابع x bx  3 2  برابر1
bx 
3

  : چون مركز تقارن دو تابع بر هم منطبق هستند، پس. باشد  می
b b   1 3
3

  

yعرض مركز تقارن تابع x bx  3 2 |xy برابر است با1 b  1 bb  :بنابراين. 2 a a   32 1 

aتر باشد، در نتيجه ی مخرج آن كم ی صورت كسر از درجه  مجانب افقی نمودار تابع است، لذا بايد درجهy0چون  )۲(  -166    0 . 

صورت ی تابع به بنابراين معادله
by

x x


 2 1
كزيمم نسبی تـابع برابـر   نقطهعرض. آيد  درمی طـول ايـن نقطـه از .  اسـت۴ی ما

yحل 0آيد دست می  به:  
b( x )

y , y b( x ) x
(x x )

         
 2 2

2 1 1
0 2 1 0

21
  

كزيمم به پس مختصات نقطه )صورت ی ما , )1
4

2
  :كند ی تابع صدق می مختصات اين نقطه در معادله.  است

  
b b b

( )
    

 2
4 4 3

1 1 3
1

2 2 4

 

گر طول مستطيل برابر   )۴(  -167    P  :گاه  باشد، آنy و عرض آن xا (x y)  2محيط مستطيل  

yچون
x

 1

2
P، لذا (x )

x
  1

2
2

Pی نيمم باشد، بنابراين معادله جا كه بايد محيط می از آن.  0ی  كنـيم تـا نقطـه ی را حل م

xP  :دست آيد نيمم به می ( ) x x y
x x

           2 0
2 2

1 1 1 2 2
2 1 0 1

2 2 22 2
  

minP  :نيمم محيط مستطيل برابر است با پس می ( )  2 2
2 2 2

2 2
  

 : بناميمAN رسم كنيم و آن را BC عمودی بر ضلع A از رأس ABCبرای حل مسئله كافی است در مثلث   )۴(  -168   

  
MD MC hANC MDC AN h (I)
AN AC AN

 
     6 5

10 3
  

  
BE FE hABN:EF||AN AN h (II)
AB AN AN

       3 7

7 3
  

  /
h(I) , (II)
h

  


7
1 4

5
   

 تالس
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 را در AB رسم كنيم تا امتداد ضـلع BC خطی موازی ضلع Cی كافی است كه از نقطه  )۱(  -169   

 : قطع كند، بنابراينBی نقطه

  AB ACAB ACAB C :BC||B C BB CC (I)
BB CC


        

 
  

  
(I)

CC BB
BB B M B MB B C :BM||B C B M MC
BB MC C M



 
             
  

1  

 از Sی  بنابراين مجموع فواصل نقطه.  در نظر گرفتSی  ی مورد نظر را نقطه توان نقطه می  )۴(  -170   

 : برابر است باC و S ،A ،Bرئوس 

  SS SA SB SC       0 2 3 2 3 2 3 6 3  

   171-  )۴(    
h r

V r h r r r r
           

2
2 2 31281

2 128 2 4
3 3 3

  

  
h r
r

S r h S


       2

4
2  مساحت جانبی استوانه64

.  در نظر بگيريم، برابر اسـتAرا  اين حجم با حجم هرم وقتی رأس آن. كنيم  باشد، تعيين میDجم هرم را در حالتی كه رأس آن ح  )۱(  -172   

 : بناميم، داريمAHگذرد را   میAفرض كنيد ارتفاع هرم كه از 

AMN MND

Â
AMN V S h ( ) V S AH

AM AN



 
               

 

90 1 1 1 1 1
1 1 1

3 3 2 6 31



  

  ( ( ) ) AH AH     21 3 3
2

2 4 3
 

گر گوس اول آزمايشدر   )۴(   -173     توانـد از منـابع   مـیتـری بيش كارآيیای كه با  ديگر باشند، گونه  با يکرقابت در حال گونه دو مشخص شد كه ا

تواننـد بـا   میكنندگان رقابت معلوم شد كه گوس دوم آزمايشدر ). رقابتی حذف(كند   میحذفی ديگر را از زيستگاه  استفاده كند، گونه

گـر بـه زير. دهـد نمـی رخ رقـابتی حذف، كنندگان رقابت بين شساز داشته باشند و در صـورت سازشهم   در ۶ ـ ۱۴نـويس شـكل ا

 و تـشابه بـه رقابـت ی نتيجـه معلـوم شـد كـه گوس آزمايشدر «: ی مراجعه كنيد، آمده است كـههدانشگا زيست پيش ۱۶۶ی  صفحه

 .باشد از نتايج آزمايشات گوس نمی) ۴(ی  گزينهبا توجه به توضيحات فوق، » .های رقيب بستگی دارد  گونهواقعی های كنام پوشانی هم

كسيژن با تركيبدر اثـر ) ريبولوز بيس فسفات (كربنی ۵ در گياهان، تركيب نوری تنفسدر   )۲(  -174     سـهشـود و دو تركيـب   شكـسته مـیا

كسيژناسيون(شود؛ اين فرايند   ايجاد میكربنی دو و كربنی  كربنی ۲مولكول . شود  انجام میكلروپالستدر ) فسفات بيس ريبولوز ا

 .شود  میآزاد CO2 كربنی، يک مولكول۲، از اين تركيب ميتوكندریشود و در نهايت در   میخارج كلروپالست از

 غـذايی منبـع نـوع يـک، هنگـامی كـه )خوار گياه يا خوار گوشت(كنند   استفاده میغذا نوع يک ازً منحصراگروهی از جانوران كه   )۱(  -175   

، نباشـد تر فراوان) گياهی يا جانوریمنابع  (غذايی منابع از يک هيچ؛ اما هنگامی كه ترند موفق است، از همه چيزخوارها تر فراوان

 .ترند موفقخوارها  خوارها يا گياه كنند و از گوشت تری برای خوردن پيدا می  غذای بيشچيزخوارها همه

 شـرطی يـا خطـا و آزمـون نوع از يادگيری، نوعی تغيير رفتار در اثر نمايشی حركات انجامها جهت   در سيرکحيوانات كردن رام  )۴(  -176   

 . استفعال شدن شرطی، نوعی اسكينر آزمايش در موششود؛ رفتار   محسوب میفعال شدن

 . استشدن عادی، نوعی يادگيری به نام مترسک از ها كالغ نترسيدن.  دخالت داردپذيری نقشتر  ، بيشنر پرندگان خواندن آوازدر 

ی   و گزينـهپنجم، گام )۲(ی  ، گزينهسوم گام، )۱(ی  گزينه. دانشگاهی مراجعه كنيد  زيست پيش۲۲۱ی   در صفحهكربس ی چرخهبه   )۴(  -177   

 .شود  توليد میATP و NADH، )سومگام  (كربنی ۴ تركيب به كربنی ۵ تركيب تبديلدر هنگام . كند  را بيان میچهارم، گام )۳(

كسيژن، )در غشای داخلی ميتوكندری (الكترون انتقال ی زنجيره، در ازیهو تنفسدر   )۴(  -178     را دارد؛ الكتـرون ی پذيرنـده آخرين نقش ا

كسيژن، مولكول  در اثر پذيرش الكترون ی انتقـال الكتـرون باعـث   در زنجيـرهFADH2هر مولكـول. شود می توليد آبها توسط ا

NADHر مولكول و هATP مولكول دوتوليد  H  مولكول سه باعث توليد ATPشود  می. 

در اين شكل مشخص است كـه در هـر . نگاه كنيد) كربس ی چرخهشكل (دانشگاهی   زيست پيش۲۱۷ی   در صفحه۸ـ ۱۵به شكل   )۲(  -179   

NADHمولكول سه و آزاد CO2مولكول دو كربس، ی چرخه H  شود  میتوليد. 

 شناسي زيست

  MNDمثلث 

 االضالع است متساوی
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 به درون النه، تخم گرداندنبر در ماده غازرفتار .  استمثل توليد و بقا حفظ ،غذايابی رفتار از جمله جانوری رفتارهای تمام هدف  )۴(  -180   

ارتباط بـا . شوند محسوب می) غريزی (وراثتیً كامال رفتارتمام الگوهای عمل ثابت، نوعی . شود  محسوب میثابت عمل الگوینوعی 

 .ها برای برقراری ارتباط در جانوران است  راهترين ابتدايی يكی از )جنسی های فروموناز جمله  (شيميايی موادكمک 
گر به شكل   پـشت در درخـشان رنـگشويد كه ايجـاد  دانشگاهی مراجعه كنيد، متوجه می  زيست پيش۱۸۵ی   در صفحه۷ ـ ۱۰ا

 .شود محسوب می) گيری جفت رفتار (جفت جلب جهت رفتار، نوعی نر خاردار ماهی

های روبيسكو در اين گياهـان در دماهـای بـاال و  شود و آنزيم  انجام مینوری تنفستر  ، بيشميانبرگ های سلول، در C4در گياهان  )۲(  -181   

كسيژنازی فعاليت مشغول تر بيشهای ميانبرگ،  های زياد نور در سلول شدت ، )دمای باال و شدت نور زيـاد(در اين شرايط .  هستندا

 .هستند) ی كالوين در چرخه (كربوكسيالزی فعاليت مشغول تر بيشهای روبيسكو،  ، آنزيمآوندی غالف های سلولدر 

آن د و بـه نـكن  مـیمحدود اعضای جمعيت را تعداد، شدن شكار و بيماری شيوع برای غذا، رقابتًدر طبيعت معموال عواملی نظير   )۴(  -182   

شـوند،  مـی) رشـد آهنگ كاهش(ها  عواملی كه باعث محدود شدن آهنگ رشد جمعيت. دنده نمی را نمايیصورت  ی رشد، به اجازه

كم به وابسته عوامل  .شوند  ناميده میترا

گر به آزمايشی كه بر روی   )۴(  -183    ، متوجـه )دانـشگاهی  زيـست پـيش۱۷۹ی  صـفحه( انجام شد مراجعه كنيـد پرندگان خواندن آواز رفتارا

، بـرای آن آواز صـدا عـايق اتاقـکای كـه در   دارد و پرنـدهتری ساده آواز شد از سايرين ناشنوا تولد بدوای كه از  شويد، پرنده می

 . داردتری پيچيده خواندن آواز پخش شد، از سايرين، رفتار متفاوت محلی ی لهجه، اما با گونه هم ی پرنده

كمهرچه   )۱(  -184     تـوان و در نهايـت مثلی توليد توان و در نتيجه تر كمديگر   افراد با يکتماس امكان باشد، تر كم  افراد در يک جمعيتترا

 . استتر كم نيز جمعيت آن بقای

، توسـط Iتم سكمبود الكترون فتوسيـ و ی آب الكترون حاصل از تجزيه، توسـط IIتم سكمبود الكترون فتوسيدر فرايند فتوسنتز،   )۴(  -185   

 هيـدروژن يـون كـردن پمـپ، انـرژی الزم بـرای ی دوم فتوسنتز مرحلهدر . شود  جبران میIIتم ستوسيالكترون خارج شده از ف

كوئيد، توسط ) H ياپروتون(  .شود  تأمين میII ميستفتوس از شده خارج الكترون انرژیبه درون فضای تيال

 در NADPH و ATP توليـد، فتوسـنتز دوم ی مرحلهدر . مراجعه كنيددانشگاهی   زيست پيش۲۰۳ی   در صفحه۸ ـ ۸به شكل   )۲(  -186   

كوئيد غشای به وابسته های آنزيمالبته با استفاده از  (بستره فضای ی  ، در چرخـهفتوسـنتز سوم ی مرحلهدر . شود انجام می) تيال

 .شوند  میاستفاده جهت توليد مواد آلی NADPH و ATPشود،   انجام میبستره كه در كالوين

 از كربنی سه های تركيببرای ايجاد . دانشگاهی مراجعه كنيد زيست پيش ۲۰۶ و ۲۰۵ صفحات در آن های گام و كالوين ی چرخهبه   )۴(  -187   

 .اند ًها هم كه كامال صحيح ساير گزينه. شود نمی مصرف NADPH و ATP ناپايدار، كربنی شش تركيب

كثر جـذب نـور توسـط . گاهی مراجعه كنيددانش  زيست پيش۲۰۱ی   در صفحه۸ ـ ۶ًلطفا به شكل   )۳(  -188    ی   در محـدودهa  كلروفيـلحدا

كثرافتد؛ اين طول موج از طول موج  اتفاق می) نانومتر ۴۳۰ حدود (بنفشطيف رنگ مريی   b كلروفيل توسـط شده جذب نور حدا

 . اين مطلب به وضوح قابل رويت است۸ ـ ۶در شكل .  استتر كم، تنوئيدهاوكارو 

كوئيد، سازی ATP فعاليتارای  دپروتئين  )۴(  -189     را از ATP توليد برای الزم انرژیشود كه   محسوب میيونی كانال نوعی در غشای تيال

Hغلظت شيبطريق  ) های خروج يونHكوئيد به درون فضای بستره از طريق اين كانال يونی  .كند  میفراهم)  از فضای تيال

كسيژن توليددر فرايند فتوسنتز،   )۱(  -190    كوئيدها صورت مینور حضور در آب ی تجزيه از ا كنش . گيرد  در فضای داخل تيال ی  تجزيه(اين وا

كسيژن كنش، نوعی )آب و توليد ا شود  انجام می)  فتوسنتزسوم ی مرحله (كالوين ی چرخه در CO2مصرف.  استنور به وابسته وا

كنش  نيز میCO2تثبيتكه به آن  كنش به CO2های تثبيت گويند؛ وا كنش يا نور از مستقل های وا  .اند  معروفتاريكی های وا

 استيل بنيان به نام كربنی دو يبتركشود و در نهايت از آن يک   میميتوكندری وارد حاصل از گليكوليز واتوپير، هوازی سلولی تنفسدر   )۴(  -191   

NADHميتوكندری، مولكولماتريكس وات در فضای ودر هنگام تشكيل بنيان استيل از پير. شود  میايجاد H  شود  میتوليد. 

 CO2یهـا ، مولكـولالكلـی تخميـردر طـی فراينـد . دانـشگاهی مراجعـه كنيـد  زيست پـيش۲۲۱ی   در صفحه۸ـ ۱۷به شكل   )۴(  -192   

؛ البته نام تركيب دو كربنی استالدهيد در كتاب شوند می توليد) اتانول و استالدهيدهای  به نام (های دو كربنی تركيب و NADو

 .شود نمی توليد ATPً، مستقيما مولكول تخمير انواعدر هيچ كدام از . شما نيامده است

اسـت،  ساز ی اسپرم لولهآيا اسپرمی كه در . خواهد  را میمسير خروج اسپرم بالغاين سؤال ! خوب به سؤال دقت كنيد! باه نكنيداشت  )۴(  -193   

 مديدي اپی: صورت  بهمسير خروج اسپرم بالغبنابراين . كنند  طی میديديم اپی را در مراحل بلوغها  اسپرم!  است؟هنوز بالغ شده
 . است ميزراهبر مجرای اسپرم

 مريستم فعاليت در اثـر نخستين رشد. مريستم پسين وجود ندارددر گياهان علفی يک ساله، .  استگياه علفی يک ساله نوعی لوبياگياه   )۳(   -194    

 فقط كـه جوانی های ريشه و ساقه قطری درش. شود  محسوب مینخستين رشد، نوعی ريشه و ساقه طولی رشد. شود  انجام مینخستين

كه  (ی لوبيا قطری ساقهآيد؛ بنابراين رشد  وجود می  بهنخستين مريستم از حاصل های سلول حجم افزايش دارند، در پی نخستين مريستم

 .شود  انجام میهای حاصل از مريستم نخستين افزايش حجم سلولدر اثر )  استدارای مريستم نخستينفقط 
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گ  )۳(  -195    زايـی در  بچه. دهد  را نشان میزايی بچهشويد كه اين شكل، روش   كتابتان نگاه كنيد، متوجه می۲۳۹ی   در صفحه۱۱ـ۱ر به شكل ا

 . وجود داردانسان مانند دار داران جفت پستان

گر دقت كنيد، متوجه می.  كتابتان نگاه كنيد۲۱۸ی   در صفحه۱۰ـ۴به شكل بسيار مهم   )۴(  -196    ، عاليت كـامبيوم آونـدیفشويد كه در اثر  ا

 چـوب بـين پـسين چـوبصورت  شود؛ در اين  تشكيل میساقه داخل به سمت چوب پسين و بيرون ساقهسمت   بهآبكش پسين

 . شود  تشكيل میپنبه چوب كامبيوم و آوندی كامبيوم بين پسين آبكشگيرد و   قرار میآوندی كامبيوم و نخستين

در خزنـدگان ، ولـی نـشينند های خود می تخمبر روی پرندگان . كنند میگذاری  تخم، قاح داخلیاز انجام لپس پرندگان و خزندگان   )۲(  -197   

است كه پس از لقـاح داخلـی، گذار   تخمپستاندار، نوعی پوس پالتی. نشينند های خود نمی بر روی تخمكنند و  گذاری می خاک تخم

گذاری  پوس پس از تخم پالتی. كند میگذاری  تخم از تخم، وزادانكمی قبل از خروج نو دارد  هايش را مدتی در بدن خود نگه می تخم

 . تا مراحل آخر نمو جنينی طی شودنشيند میها  بر روی تخم

هـای خـارجی  اليـه (ی حركتی ندارد خود وسيله را كه تخمک قرار دارند، های فالوپ طول لوله و در ابتدا كه در هايی مژک و ها زايده  )۴(  -198   

 هـای ماهيچه. رانند كنند و آن را می های فالوپ وارد می به داخل لوله) ، هيچ نقشی در حركت تخمک ندارندژل مانند اطراف تخمک

 . دهندحركت رحم سمتشوند تا تخمک را در طول لوله به   میمنقبض متناوبطور   نيز بهفالوپ های لوله ی ديواره صاف

ايـن دو هورمـون و . كننـد  مـیها را تنظيم اعمال بيضهشوند، كـه  ح می ترشپيشين هيپوفيز توسط هورمون، دو جنس نر انساندر   )۴(  -199   

 :ها عبارتند از نقش آن

  .شود ها می  از بيضهتستوسترون هورمون جنسی ترشح تحريک، كه باعث LHهورمون ) ۱

  .كند  میساز تحريک های اسپرم لوله را در اسپرم توليد، اه با تستوسترونرهم كه FSHهورمون ) ۲

 و هـا ميـوه رسـيدگی، هـا بـرگ ريزشاين هورمون باعث . شود  میهای گياهی توليد اغلب بافت در گياهان، توسط ن اتيلنهورمو  )۱(  -200   

 ايـن مكانيكی برداشتشود و در نتيجه   نيز میگيالس مانند هايی سست شدن ميوهاتيلن همچنين باعث . شود  میها گل پژمردگی

شـود،   مـیها و سبزيجات در انبار داری ميوه افزايش مدت نگه و های گل شادابی شاخههورمونی كه باعث . كند  میتسهيلها را  ميوه

 . است، نه اتيلنسيتوكينين

گر به شكل  )۳(  -201    ، بـر  مجرای اسپرم۲ دارای سالم مردشويد كه يک   كتابتان نگاه كنيد، متوجه می۲۴۲ی   الف و ب در صفحه۱۱ـ۳های  ا

 . استپروستات يک و ميزراهی ـ پيازی ی غده ۲، ديديم اپی ۲

گر به صفحات   )۲(  -202     شد، ساقه خميدگیای كه سبب  ، مادهونت تزيآزمايش فرشويد كه در   كتابتان مراجعه كنيد، متوجه می۲۲۷ و ۲۲۶ا

كسين كسين برای كشاورزیدر .  بودا  . شود  استفاده میها دار كردن قلمه ريشه از هورمون ا

كمی و ان ی دو اليه فاصله  )۴(  -203    بساطی متوالی برابری ترا

2
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كی و آستانه با توجه به نمودار مقابل، اختالف آستانه  )۱(  -204    ی شـنوايی در بـسامدهای  ی دردنا
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  ی صوتی دو انتها باز بسامد لوله: 

ی صوتی يک انتها باز بسامد لوله: 

كسيژن و هيدروژن می در مقايسه  )۲(  -207     :توان نوشت ی سرعت صوت در ا
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گر بخواهيم صوتی به سختی شنيده شود، بايد شدت آن برابر آست  )۲(  -208    ی شنوايی شود و به عبارتی تراز شدت صوت آن بايد برابر صفر  انها
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  .دهد بنابراين با نصف كردن طول لوله اين اتفاق رخ می
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گر بسامد دو هماهنگ متوالی را بر يک در لوله :)۱(ی  نكته دست  يم، دو عدد فرد متوالی بهديگر تقسيم كن های صوتی يک انتها باز، ا

)های صوتی، بسامد هماهنگ برای درک بهتر كافيست توجه شود كه در اين لوله. آيد می n )2 )ام،1 n )2  برابر بسامد هماهنگ 1

f  . اصلی است , f , f , f ,1 1 1 13 5 7  :بسامدها          ( n )
( n )V Vf ( n ) ( n )f

L L
    2 1 1

2 1
2 1 2 1

4 4
  

  .های صوتی، اختالف بسامد دو هماهنگ متوالی، دو برابر بسامد هماهنگ اصلی است چنين در اين لوله هم
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  .ماهنگ متوالی، برابر بسامد هماهنگ اصلی استهای صوتی، اختالف بسامد دو ه چنين در اين لوله هم
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3

5
ی صوتی بسته  شود اين لوله  است كه نتيجه می
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  :دهد كه بسامد اصلی تشكيل شده باشد و داريم ی صوتی هنگامی رخ می از طرفی بلندترين طول موج اين لوله
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گر چهـار انگـشت در راسـتای ميـدان الكتريكـی قـرار گيـرد   )۲(  -213    در امواج الكترومغناطيس ا

ای كه خم شدن انگشتان دست راست ميدان مغناطيسی را نشان دهنـد، انگـشت  گونه به

با توجه به جهت حركـت مـوج، . دهد شست دست راست، سوی حركت موج را نشان می

 .دهند  ميدان مغناطيسی را نشان می،ها چين  ميدان الكتريكی و نقطه،مشكیخطوط 

   214-  )۴(    
s( )
m

    16 2
0 0

1
10

9
          

m sc ( )
s m

       
    

8 2
0 0 16

0 0 0 0

1 1 1
3 10

9 10
 

ی  از رابطهP از منبعی با توان rی  شدت صوت در فاصله  )۱(  -215   
P PI
A r
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  . آيد دست می  به
/ WI

m


 

 

3

2

0 3 10

4 3 100 4
  

  /B ( log ) ( ) dB    10 9 2 2 10 9 0 6 84           
IB log log log( ) (log log )
I

      
3 12

9 9

0

10 10 1
10 10 10 10 10 10 4

4 4
  

در يک محيط همگن، دارای سرعت يكـسانی )  هرتز۲۰۰۰۰تر از  بسامد بيش(و فراصوتی )  هرتز۲۰تر از  بسامد كم(امواج فروصوتی   )۲(  -216   

 . بلندتر استها در نتيجه طول موج آن. تر از فراصوتی است كمبوده و بسامد امواج فروصوتی 

   217-  )۴(    
Vf
L


4

 

  
V V Vf f f f f
L L L( )

         4 4 2 4
42

2

                          
V Vf f
L L( )

    2 2
44

2

  

q  :روش اول  )۳(  -218    p , f cm
p q f f

        1 1 1 1 1 1
2 36 12

18 36
 

گر فرض كنيم عدسی را  d  :دور كنيممتر از جسم   سانتیdا cm
p d q d f

   
 
1 1 1

18  

گر جسم به جای تصوير حقيقی در آينه :روش دوم گـر  ی مقعر و عدسی محدب ا اش برود تصوير به جای جسم خواهـد رفـت پـس ا

p  : عدد ثابتی باشد داريمp و qبخواهيم حاصل جمع  q p q   54  
  

  
p p

d p p cm
q q

  
        

2 1

18 36
18

36 18
  

گر  )۱(  -219     : داريمH1ی  از خود ببيند برای محاسبهH1 را درB ناظر A ناظر ا

   
h h

H h nh h h


     1 2
1 1 2 1 2

3 44

3 3
  

  : داريمH2ی و برای محاسبه

  

h h
h h h H

H h
h hn H




     


1 2

1 2 1 1
2 2

1 22

3 4
4 3 43

3 44 3

4

  

در طرف ديگر است f2 و تصوير نيز رویf2ترين فاصله را دارند يعنی جسم روی كم) حقيقی(ش ا كه جسم و تصوير وارونه هنگامی  )۱(  -220   

 fی جـسم روی ترين فاصله را دارند يعنـ كه بيش و هنگامی) خواهد بودf4ترين حالت در اين حالت ی جسم و تصوير در كم فاصله(

  :نهايت دور، پس است و تصوير در بی
/

D d
f

   1 1
4

0 25
cm f f f   25  مقدار انتقال جسم2

  .تر است تر باشد، سرعت انتقال تصوير نيز از سرعت انتقال جسم كوچک در هنگامی كه تصوير از جسم كوچک  )۴(  -221   

  .جا شود ی دور از عدسی جابه  تا فاصلهf2ی هدهد كه جسم در فاصل اين وضعيت هنگامی رخ می

ی سرعت تصوير بـه جـسم   باشد، نسبت اندازهmنمايی تصوير در آينه و يا عدسی برابر كه بزرگ توان نشان داد در صورتی می: تذكر

  :عبارت است از
V

m
V

 2\ \  

ی تصوير كوچک شده و سـرعت آن كـاهش  ی دور، اندازه  تا فاصلهf2به عنوان يک سؤال جالب، در اين حالت با دور شدن از: تذكر

  .بنابراين حركت آن كندشونده است. يابد می

  حالت اول     حالت اول                حالت دوم    حالت دوم 

                      حالت اولحالت دوم 

 ت اول  حالدوم                  حالت 

 هریعمق ظا

  تصوير

 جسم
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

 .ی تابش را خواهيم داشت كه پرتو از وجه مقابل، مماس خارج شود ترين زاويه زمانی كم  )۴(  -222   

   
nsin r

sin r n 


   


45

90 2
45

1





  

  r     75 180 60 30    :در مثلثBOD  

  
sin i

sin i i
sin

     2 2
45

1 230




  

 :توان نوشت با توجه به ثابت ماندن جرم يخ در فرايند يخ زدن، می  )۳(  -223   

  
/

m m m mV V m gr         
 2 1 40 40 40 360

0 9 1
  

 . ، نيروی وارد بر كف ظرف از طرف مايع ثابت مانده و در هر دو حالت برابر وزن مايع استبا توجه به ثابت ماندن جرم مايع  )۳(  -224   

  .يابد از طرفی با توجه به افزايش قطر ظرف، ارتفاع مايع كاهش يافته و فشار وارد بر كف ظرف كاهش می

 :توان نوشت كنند و می ر مايع وارد می فشار يكسانی ب، بنابراينقرار دارندو در حال تعادل در يک تراز چون دو پيستون   )۲(  -225   

  
M g M g M M

M M
A A ( r) r

    
 

1 2 1 2
1 22 2

1 2

9
3

  

 برابر چگـالی سـيال ۲چون چگالی جيوه، . ای گاز درون مخزن همان اختالف فشار مخزن است  ابتدا بايد توجه شود كه فشار پيمانه  )۱(  -226   

 . سيال معادل باشدcm10تواند با  جيوه میcm5است، بنابراين

   / /Hg Hg Hg Hgh h h h cm       1 1 6 8 10 13 6 5  

Mارتفاع معادل مايع برحسب جيوه          NP P P   0گازP  

  cm Hg  75 5   Pگاز80

  P cmHg 0   ای فشار پيمانهPگاز5

   227-  )۴(   

 موازی هستند و حاصـل 60 و30های گذاری نقاط، مقاومت با توجه به تكنيک نام

  .باشند  موازی میی اهم۷۰ سری و با مقاومت ی اهم۵۰ها با مقاومت  آن

         ,R   
30 60

30 60
20

30 60
  

  , ,R R    50 20 70 7070 35  
  

 :سازی مدار نشان داده شده، با مدار سمت راست داريم با معادل  )۲(  -228   

  
  

  .است) A به Bاز ( و به سمت پايين A10 جريان برابرBی  با توجه به گره

. كنـد  جريان عبور نمـیای كه خازن شارژشده در آن قرار دارد، بايد دانست از شاخهابتدا   )۴(  -229   

 :ی خازن را حذف نمود و داريم توان شاخه پس می

 

A10از پايين و A5كند  از باال عبور می.A  30
15

2
IeRمدار     


6 3

2
6 3

  

A  پس ولتاژ دو سر خازن برابر صفر است B A BV V V V     10 10 0 

  .و باری در خازن ذخيره نخواهد شد

  منشور

 هوا

 آب       يخ

M و N : فشار نقاط هم  
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   230-  )۳(   

به شرطی كه از آن جريـان (با افزايش مقاومت رئوستا در هر كجای مدار كه باشد  :نكته

، مقاومت معادل مدار افزايش يافته و جريان كل مـدار كـاهش خواهـد يافـت )عبور كند

    : پس

    . يابد مپرسنج كاهش میسنج افزايش و عدد آ  عدد ولت در نتيجه

از  زيـاد شـده و R1 افزايش دارد و جريان گذرنـده ازV1يابد پس  كاهش میV2چون

  .يابد می كاهش xRجريان گذرنده ازطرفی جريان كل مدار نيز كاهش يافته لذا 

  

   231-  )۲(    A BV V            2 4 10 1 4 5 6 20 2 6 4 4 

  A BV V V 28  

     

  

R  :آوريم دست می های موازی را به ابتدا مقاومت معادل شاخه  )۲(  -232    , R    
1 2

2 2
1 1

2 2
 

R  :  ديگر سری هستند اين دو مقاومت معادل با يک    3 1 1 2  

R  :ی مقاومت كل مدار داريم ا مقاومت پايينی مدار موازی است و برای محاسبه اين دو مقاومت بمعادل   


2 2
1

2 2
  

I  :آيد ی زير به دست می جريان كل مدار از رابطه A
R r
  
 

4
2

1 1
  

 .باشد می آمپر ۱ مساویبا هم برابر و نيز دو شاخه هريک از چون مقاومت در دو شاخه مساوی است پس شدت جريان در 

   :توان از مدار حذف نمود و جريان در مدار برابر است با  را می كند و اين شاخه ی خازن جريانی عبور نمی از شاخه  )۲(  -233   

  q CV C    10 6 60               / V  4 1 5 RVمقاومت6
V                   /I خازن2 A

R r
  
 

12
1 5

7 1
  

گر جريان در شاخه  )۲(  -234    دسـت  هـا را بـه  فرض كنيم، جريان در هر يک از مقاومتIی اصلی را  ا

RP  : كنيم ها را مقايسه می آورده و توان آن R I I  2 2
11

10 

  R
I I

P R ( )  
2

2
22

2 40

3 3
  

             R
IP R ( ) I  2 2

33

50

3 9
  

  R
IP R ( ) I  2 2

44

10

3 9
  

Rترين توان متعلق به مقاومت پس بيش   . خواهد بود2

LV.ماند با ذوب كردن و ساخت سيم جديد، حجم سيم ثابت می  )۴(  -235    A L R
A

   
1

2

  

  

گر ،ر دو برای ثابت ماندن حجم در ه،ه استچون با همان مواد مذاب سيم اول، سيم دوم ساخته شد  دو برابـر (A)سـطح مقطـع  ا

                . شود شود طول نصف می
R

R


 22

1 1

L A A
L A

   2 1

1 2

1

2 A2
 1

4
  

  /
R

R   2
2

1
2 5

10 4
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

   236-  )۴(    

   :ها بررسی گزينه

  .ها به هنگام حل شدن در آب بستگی دارد  آنيونی تفكيک ميزانبه ) و حتی بازها( نسبی اسيدها قدرت )۱

ً معمـوال، NaOH ماننـدفلـزیهيدروكـسيدهای . رونـد  بـه شـمار مـیمولكـولیهای   از جمله تركيبHNO3ا ماننداسيده )۲

NH بازها مانندسايرالبته . اند های يونی تركيب CH) مانند متيل آمينآلی و بازهای 3 NH )3 . انـد كوواالنـسی دارای پيونـد 2

OH)ها گروه هيدروكسيد اند كه در آن های بازی وكسيدهای فلزی تركيبرهيد ) از طريق پيوندی كه معموال خصلت يونی دارد، بـه ً

n(Mيک كاتيون فلزی )مانند .  متصل استNaOH ،KOH،Ba(OH)2و Ca(OH)2.  

كنش اسيدها با بازها ) ۳ كنش . شود  توليد مینمک و آببر اثر وا   . گويند  میخنثی شدنبه اين وا

  .گويند  میقليايی و محلول حاصل را قليا است پذير انحالل كه در آب بازبه يک  )۴

 باشـد، بـاز تـر ضـعيفهرچه اسيد » لوری ـ برونستد«مطابق مدل   )۳(  -237   

 :توان نوشت  است، از اين رو میتر قویمزدوج آن 

يونيـده  (مولكـولیصورت  تری از آن در محلول آبی، به رود، مقدار بيش  به شمار میضعيفچون فسفريک اسيد، از جمله اسيدهای   )۱(  -238   

H) اسيد ضعيفغلظتاز اين رو . شود نمیماند و به يون تفكيک  باقی می) نشده PO )3 . تر اسـت  در محلول آبی آن از همه بيش4

بـار به عبارت بهتر، هرچـه .  داردتری كم است، بنابراين غلظت تر ضعيف مربوط به اسيد تر بيشچنين يون چنداتمی با بار منفی  هم

H  . استتر كم آن توليدتر باشد، احتمال   يک يون بيشمنفی PO H O H PO HPO PO      2 3
3 4 3 2 4 4   غلظت: 4

pH  .آوريم  محلول سديم هيدروكسيد را به دست میpOHبتدا ا  )۳(  -239    pOH pOH pOH      14 11 14 3 

  . را محاسبه كنيمNaOHی  توانيم موالريته سپس می

  pOHM [OH ] mol L      3 110   )موالريته (10

NHهر مولازای  به: روش اول  )۳(  -240    OH4يونيک موليابد،   كه يونش می OH يونغلظتبنابراين . آيد  به دست می OH همـان 

NH  :توان نوشت آيد و می ی باز به شمار می يافته يونشغلظت  OH(aq) NH (aq) OH (aq) 4 4 

  /




  


4

2

2 10
0 01

2 10
  

OHدارای يک گروه( در محلول آبی بازهای ضعيف يک ظرفيتی :روش دوم  (ی زير كاربرد دارد رابطه:  

  /
[OH ]

[OH ] M
M

 



     


4

2

2 10
0 01

2 10
  

   241-  )۳(  pH محلول اوليه HCl(aq) :  /[H ] M mol L pH log[H ] log M log          1 10 1 10 1 

  :كنيم  محلول را محاسبه میpHتغيير 
V

)
V

  2

1

250
5

50
  )xچند برابر شدن حجم

  /) log x log  5 0   pH(pHتغيير7

0/ی  به اندازهpHيعنی  /  :توان نوشت يابد، از اين رو می  افزايش می7 /  1 0 7 1 pHاوليهpH تغيير7 pHی شده  محلول رقيقHCl  

   242-  )۲(    CH COOH g mol  1
3 60 

/
/

mol mol mol L
(L) L


   

3
15 10

0 1
0 05

)اسيد(  ی اسيد  موالريته
mol

mol
g

   31
5 10

60
molCH?/)اسيد( COOH g3 0 3  

  a a a
[H ] [H ]

K K [H ] K M [H ] mol L
MM [H ]

 
      


           



2 2
2 5 1 6 3 110 10 10 10  

  pH log[H ] log   310 3           [H ] [OH ] [OH ] [OH ]             14 3 14 1110 10 10 10  

   

  قدرت اسيدی
  

 قدرت بازی

  يافته های يونش تعداد مولكول

 شده های حل تعداد كل مولكول





 )اسيد(
 )اسيد(

 حجم محلول

 )اسيد(

:HF NH H O NH

:F NH OH NH



  

   


  

4 2 3

3 2

H]از ] در مخرج 

 كنيم نظر می صرف

 شيمي

www.3gaam.com



 
  33   |   شيمي  

 

  دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي شپي

Cl ماننـدتـری قـویپايداری به اين معناست كه آنيون حاصل از يـونش اسـيد   )۴(   -243     CHCOOH2 بـرای پـس گـرفتن تـری كـم تمايـل 

H)پروتون (aq))داردپوشيده آبصورت يون  ماندن به  تری برای باقی  تمايل بيشپايدارتردر واقع آنيون . دهد  از خود نشان می . 

  Cl CHCOOH FCH COOH CH COOH CH CH COOH  2 2 3 3   aKترتيب قدرت اسيدی و: 2

  Cl CHCOO FCH COO CH COO CH CH COO     2 2 3 3   ترتيب پايداری باز مزدوج: 2

  .تری دارد و برعكس  بيشپايداری) آنيون( باشد، باز مزدوج آن تر قویهرچه اسيد : توجه

 .تر است  آن بزرگbKتر و  آن كوچکbpKی دارد، تر تركيبی كه قدرت بازی بيش  )۴(  -244   

  ها ترتيب قدرت بازی آمين: اتيل آمين   دیمتيل آمين   دی متيل آمين آمونياک   

  /4 75  /3 36  /3 28  /3 07  bpK :  

pK  :متيل آمين عبارت است از  دیbKمقدار /b
bK    3 2810 10 

 .  فنول فتاليين به رنگ ارغوانی و متيل نارنجی زرد رنگ است ليتموس به رنگ آبی،بازیدر محيط   )۳(  -245   

24ی الكترونی چهارم دارای  است، اليهn2 برابر(n)ی اصلی  ها در هر اليه كه تعداد اوربيتال با توجه به اين  )۱(  -246    از .  اوربيتال اسـت16

 اسـت، آرايـش الكترونـی آخـرين ۴در آرايش الكترونی برابـر ) ترين ضريب بزرگ (nترين   چهارم بزرگجا كه در عنصرهای تناوب آن

 :بر اين اساس. شود  ختم میp64عنصر تناوب چهارم به

  

n

s p s s p s p d s p



2 6 2 2 6 2 6 10 2 6

4

4 4 1 2 2 3 3 3 4 4  :آرايش الكترونی آخرين عنصر تناوب چهارم 

كثر بنابراين در عنصرهای تناوب چه nی  الكترون در اليه۸ارم، حدا 4گيرد  جای می. 

sی ظرفيت اين اتم، ، آرايش الكترونی اليهAی اتم  اليهزيربا توجه به آخرين   )۳(  -247    p2 44  . قرار دارد16(VIA) است و اين عنصر در گروه4

 جهـش بـزرگ ۳هـای يـونش متـوالی آن،  كه در نمودار انرژی.  استpی   جزو فلزهای دستهGa31ش الكترونی زير،با توجه به آراي  )۴(  -248   

كسيژن، تركيبی به فرمول شود و با توجه به تعداد الكترون ديده می Gaهای ظرفيتی و ظرفيت آن، با ا O2  :دهد  تشكيل می3

  

Ga: s s p s p d s p2 2 6 2 6 10 2 1
31 1 2 2 3 3 3 4 4

 
كـنش در گروه فلزهای قليايی، از باال به پايين با افزايش عدد اتمی به  )۴(  -249    پـذيری  طور كلی، چگالی افزايش، دمای ذوب و جوش كاهش، وا

 .يابد افزايش و انرژی نخستين يونش كاهش می

كی از فلز قليايی  نقطه  )۴(  -250     .ی خود، باالتر است دوره همی ذوب و جوش، سختی و چگالی فلزهای قليايی خا

   251-  )۳(    

   :ها بررسی گزينه

  . قرار دارد(IIIB) ۳ در گروه Sc21 جدول تناوبی جزو النتانيدها است و مانند۶۵ی  عنصر شماره )۱

كنش )۲   .پذيری شيميايی قابل توجهی دارند النتانيدها فلزهايی براق هستند و وا

كتينيدهادر ) ۳ كتينيدها به دليـل داشـتن  ختار هسته نسبت به آرايش الكترونی از اهميت كاربردی بيش ساا تری برخوردار است و ا

  .آيند ی ناپايدار، از جمله عنصرهای پرتوزا به شمار می هسته

فلزهـا  ی شبه و همه) هيدروژن و هليمبه جز (ی نافلزها  ، همه)Al13مثل (pی  ، شامل فلزهای دستهpی  عنصرهای اصلی دسته )۴

  .شود را شامل می

Si  :يابد در يک تناوب از چپ به راست، با افزايش عدد اتمی، شعاع اتمی كاهش می  )۴(  -252    P S 14 15  شعاع اتمی: 16

 از گروه گازهای نجيـب E و A ،Cدهد كه عنصرهای  شده، تغييرات انرژی نخستين يونش چند عنصر متوالی را نشان می نمودار داده  )۲(  -253   

 . در يک تناوب جای دارندE و Dچنين   و همC و Bاز طرفی عنصرهای .  از گروه فلزهای قليايی هستندF و B ،Dو عنصرهای 

 .دارای دو الكترون است) ی ظرفيت اليه(ی الكترونی  ترين اليه گاز نجيب هليم در بيرونی  )۱(  -254   

P  :تر است تر باشد، شعاع آن بزرگ هرچه بار يون منفیالكترون،  های هم در بين يون  )۲(  -255    S Cl   3 2
15 16  شعاع يونی: 17

 آرايش كامل
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 .ها مشخص شده است ها به آنيون  نسبت شمار كاتيونIIها به عنصرها و در ستون   نسبت شمار اتمIدر جدول زير در ستون   )۲(  -256   

      ستون

  رديف
( )I  ( )II  

۱  ( ) KNO3
5

3
  ( ) (NH ) SO 4 2 4

2
2

1
  

۲  ( ) Ca (PO )3 4 2
13

3
  ( ) NaMnO 4

1
1

1
  

۳  ( ) Na P 3
4

2
2

  ( ) Mg N3 2
3

2
  

۴  ( ) Al S2 3
5

2
  ( ) LiClO 3

1
1

1
  

 :ی آن است سازنده های گازی يون از يک مول جامد يونیانرژی شبكه، مقدار انرژی آزادشده به هنگام تشكيل   )۲(  -257   

  K (g) Cl (g) KCl(s) kJ mol      1715 

ی ، از رابطه(n) آب تبلور يک نمک  تعداد مولكول  )۳(  -258   
M(a b)

n
b


18

 b، )متبلـور( جرم نمک آبپوشيده aآيد كه در آن،   به دست می

CaCO)با توجه به فرمول كلسيم كربنات.  جرم مولی نمک خشک استMجرم نمک خشک و   :توان نوشت  می3(

  / / /b g  8 16 2 16 6 0   ،/a g8 16            M g mol      140 12 3 16 100  

  
/

/ g n


   


100 2 16
2 16 2

18 6
a) جرم آب b)  

را ) های آن در حالت خنثی برابـر اسـت كه با شمار الكترون (Xابتدا عدد اتمی   )۱(  -259   

بـا توجـه بـه . كنـيم ی تناوب و ظرفيت آن را تعيين مـی تعيين و سپس شماره

N)كه اين Z)است، خواهيم داشت : 

    

  X :[ Ne] 3
13 ]:Xتناوب سوم10 Ne] s p 2 1

13 10 3 3  

Xكرومات آن ، فرمول دیXبا توجه به فرمول يون پايدار  (Cr O )2 2 7 ها به عنصرهای آن، برابر  و نسبت شمار اتم3
29

3
  . است

Mg  :شدبا  میCaOتر از   بيشMgOی بلور  ی شعاع كاتيون، انرژی شبكه با توجه به مقايسه  )۲(  -260    Ca 2  شعاع يونی: 2

  MgO CaO :ی بلور انرژی شبكه 

 .شود صورت ميانگين گزارش می ًرو معموال به های يک ماده يكسان نيست، از اين ی ذره توزيع انرژی ميان همه  )۳(  -261   

   :ها بررسی ساير گزينه

4/يک كالری برابر )۱   .باشد  ژول می۴۱۸۴ كالری و برابر ۱۰۰۰ ژول است ولی يک كالری رژيم غذايی برابر 184

  .ی سلسيوس است ی يک درجه يک كالری گرمای مورد نياز برای افزايش دمای يک گرم آب خالص به اندازه )۲

گاه می  آنی دهنده های تشكيل اختالف دمای ميان دو جسم، ما را از اختالف در انرژی جنبشی ذره )۴   .سازد  دو آ

   262-  )۳(    
m m AA B

A A B B B A B B
B

c
m c m c m c m c

c
     2 1

2
2

  A ظرفيت گرمايی Bظرفيت گرمايی

Cum/  . شود  با عالمت منفی گزارش میqچون فلز مس گرما از دست داده است،   )۱(  -263    kg g 0 25 250 

  T ?2             T C1 80             /q kJ J 0 8 800            /Cuc J g C   1 10 4   

  /q mc T (T ) T T C            2 2 2800 250 0 4 80 80 8 72  

هـا نـسبت بـه  وقتی قرار است محيط روی سيستم كار انجام دهد، بايد پيستون به سمت پايين حركت كند و در واقع بايد در فراورده  )۲(  -264   

كنش  .تری موجود باشد های گازی كم ها تعداد مول هندهد وا

كنش با موازنه كاهش حجم داريم، بنابراين پيستون بـه سـمت پـايين آمـده و ) ۲(ی  يابيم كه فقط در گزينه شده درمی های داده ی وا

  .دهد محيط روی سيستم كار انجام می

  اتم

 عنصر

  كاتيون

 آنيون

 ی تناوب شماره يون پايدار

Z e N e N Z

N Z

N N

Z Z

     
 
  
   

1

27

2 28 14

14 1 13
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كنش موازنه  گزينه كنش  شده وا   ها ل گازی فراوردهتعداد مو  ها دهنده تعداد مول گازی وا

۱  CH (g) O (g) CO (g) H O(g)  4 2 2 22 2  ۳  ۳  

۲  N (g) H (g) NH (g) 2 2 33 2  ۴  ۲  

۳  CaCO (s) CaO(s) CO (g) 3 2  ۰  ۱  

۴  N O (g) NO (g)2 4 22  ۱  ۲  

   265-  )۲(    

   :ها بررسی ساير گزينه

كنشی در حجم ثابت انجام شود، )۱ گر وا wا 0و vq Eخواهد بود .  

كنش) ۳   . بسيار ناچيز استVاند  تشكيل شدهجامد و مايعهايی كه تنها از مواد  برای وا

گر مقدار كار را از انرژی درونی كم كنيم، آنتالپی به دست می )۴ pE  . آيد ا q w q E w       

   266-  )۲(    

   :ها گزينهبررسی ساير 

  .يابد، عالمت انرژی درونی منفی است چون انرژی سامانه كاهش می) ۳  .يابد انرژی سامانه كاهش می )۱

  .ی گرما است شود و تغيير انرژی درونی فقط ناشی از مبادله در اين سامانه كار انجام نمی )۴

NH مول۲ازای تشكيل  چون به  )۲(  -267    شود و چون گرما آزاد   كيلوكالری آزاد می۱۱ مول ۱ازای  يلوكالری انرژی آزاد شده، به ك۲۲، مقدار 3

 .شود، آنتالپی منفی است می

   :ها بررسی ساير گزينه

كنش )۱ Hدر وا F HF q  2 2
1 1

2 2
  . استHFشده برابر گرمای تشكيل مولی  ، انرژی مبادله

  .شود  در حالت استاندارد، صفر در نظر گرفته میعنصرگرشكل يک آنتالپی استاندارد تشكيل پايدارترين د) ۳

كنش )۴ Li(s))آنتالپی استاندارد تشكيل مولی ليتيم فلوئوريد، آنتالپی وا F (g) ) 2
1

2
  . است

كنش سوختن ايزو اوكتان توجه كنيد  )۲(  -268    C  : به وا H O CO H O  8 18 2 2 22 25 16 18 

J2725000:روش استوكيومتری
kJ


1

J1000

molC H
 8 181

kJ5450

molO
 225

molC H8 182

mol

molO


2

5

1
/ mol31   mol?هوا25

Cازای هر دو مول  چون به:روش تستی H8 كسيژن مصرف می۲۵، 18 Cازای هر يک مول شود، به  مول ا H8 12/ مقدار18  مـول 5

كسيژن مصرف می   : شود، پس ا
/

/

kJ molO

kJ x molO x molO 
2

2 2

5450 12 5

2725 6 25
  

كسيژن تشكيل می۲۰و چون    :دهد، داريم  درصد هوا را ا
/ /

molO mol

mol x mol x mol 
21 5

6 25 31 25
 

Nبرای مثال پيونـد. تری ندارد گانه انرژی بيشيابيم كه همواره يک پيوند دو میدركتاب درسی  ۵۸ی  با توجه به جدول صفحه  )۱(  -269    N دارای 

kJآنتالپی mol C ولی پيوند1409 Hدارای آنتالپی kJ mol H و يا پيوند1412 Fدارای آنتالپی kJ mol  . است1562

   270-  )۴(    

   :ها بررسی ساير گزينه

  . نام داردقيممستها روش  ی گرماسنج به دست آوردن گرما به وسيله )۱

  .دهد  را نشان میE و گرماسنج بمبیHگرماسنج ليوانی )۲

  .رود گيری گرمای سوختن يک ماده به كار می گرماسنج بمبی برای اندازه) ۳

كنش  )۴(  -271    A(l)بايد آنتالپی وا A(g)را به دست آوريم :  mذوبA(s) A(l) H ) ۱ 

  nتصعيدA(s) A(g) H ) ۲  

  A(l) A(s)  H m كنش اول را برعكس می   كنيم وا

  A(s) A(g) H n  كنش دوم بدون تغيير   وا

  A(l) A(g) H n m    

 هوا

 هوا

 هوا
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كنش[    )۳(  -272    [ها دهنده مجموع آنتالپی تشكيل وا [ها مجموع آنتالپی تشكيل فراورده[كنش Hوا   

  [( ) ( ) ] [ ]      1572 3432 0 216 كنش100 ]           Hوا ( ) ( ) ( )] [ ( ) ( )]        4 393 12 286 9 0 4 54 5 كنش20   Hوا

  kJ5120كنش ]وا ] [ ] H    5004 كنش116  Hوا

 :كنيم كنيم و سپس آنتالپی را محاسبه می ابتدا ساختار لوويس را رسم می  )۳(  -273   

  

كنشHتفكيک پيوند مواد اوليهHتفكيک پيوند محصوالت     Hوا

  [ ( ) ( )] [ ( ) (O H)]    12 389 5 498 4 608 كنش12 ]        Hوا (N H) (O O)] [ (N O) (O H)]       12 5 4 كنش12   Hوا

  [ ] [ (O H)] (O H) O H              2414 4668 2490 2432 12 2414 7158 2432 12 595 

كنش  همه  )۳(  -274     :كنيم ها را بررسی می ی وا

H)آ 0و S 0 :كنش خودبه   .باشد خودی می هر دو عامل مساعد است و وا

H)ب 0و S 0 :خودی نيست خودبهپس در دمای اتاق  خودی است،  در دماهای باال خودبه.  

H)پ 0و S 0 :كنش خودبه   .باشد خودی می هر دو عامل مساعد و وا

H)ت 0و S 0 :كنش خودبه  .خودی است هر دو عامل مساعد و وا

Hبا توجه به شكل  )۱(  -275    0جا كه از آن.  استT S  0باشد، پس  میS 0دهـد كـه مقـدار  در ضمن شـكل نـشان مـی.  است

Tتر از  بزرگHعددی S ها يعنی  است، پس برايند آنGنيز منفی است . 
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