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  تجربي ـ آزمون تكميليدانشگاهي  يشپ

  

 را انتخاب نماينـد) ٢٤تا  ١ی  شماره (١ سؤاالت زوج درس فقط پاسخ دهند، بايستی ٢ ّادبياتسؤاالت انی كه تمايل دارند به داوطلب: توجه
 .نماينـد را انتخـاب )٤٨تا  ٢٥ ی شماره (٢ سؤاالت زوج درسفقط پاسخ دهند، بايستی ٣ّداوطلبانی كه تمايل دارند به سؤاالت ادبيات و 
  ]. را بايستی انتخاب كنيدفقط يک سریه داشته باشيد كه توج[

  

  
  

كم، زنديق« های  ترتيب، به معانی درست واژه در كدام گزينه، به ـ   1  اشاره شده است؟» ّفياض، نخوت، مترا
  دين  ّنورانی، تكبر، خلوت، بی) ٢   بسيار بخشنده، سستی، بر هم نشيننده، ملحد )١
 گو  دهنده، غرور، روی هم جمع شده، ياوه بسيار فيض) ٤  ده، دهری مرد، خودپرستی، گردآين جوان) ٣

 روی آن درست ذكر شده است؟  در كمانک روبه معنی چند واژه ـ  2
) / روشنايی(ضياع ) / كاستی(ّتفقد ) / پشيمان(مخذول ) / ّخياط(درزه ) / با اراده بودن(ّجزميت ) / آواز مهيب(ّهرا ) / اجاق(كومه 

  )خردی بی(سفاهت 
 يک  ) ٤  دو  ) ٣   سه  ) ٢   چهار  )١

  وجود دارد؟اشتباهها  در معنی كدام گروه از واژه ـ  3
  نشين مهيب، نكوهيده، گوشه: پتياره، مذموم، معتكف) ٢  آسانی ّبشقاب بزرگ و مقعر، بهشت، تن: ّ دوری، مينو، تنعم )١
 كار، دورانديش  ّتضرع، ستيزه: ، عنود، حازمالبه) ٤  پشت كردن، نشان دادن، در زنجير شده : ادبار، استشاره، مسلسل) ٣

  وجود دارد؟غلط اماليیدر متن زير، چند  ـ  4
ُدر ميان شما بسيار كس به عقل و درايت و كفايت بر من راجح است، اما ملـک بـه عنايـت : گاه علما و بزرگان را حاضر خواست و گفت ن و آ« ّ

ّكوشيدند و هر كس را دستاويزی حاصل بود، اما من نه بر كسب دانش خويش   میراهان من در كسب ازلی و مصاعدت روزگار توان يافت و هم
 ».گرم و از آن زمان كه برادرم از اين زاد و بوم براند، هرگز اين درجت چشم نداشتم واثق بودم و نه به مئونت و مضاهرت كسی پشت

 پنج  ) ٤  چهار  ) ٣   سه) ٢   دو  )١
 ؟ردندادر كدام گزينه غلط اماليی وجود  ـ  5

  . سفران من، مهمل نگه داريد تا كف پای اشتران ببوسم هم) ٢ .گذشت ّ و اين مشقت به اميد طلب رضا و فراق ملک بر من سهل می )١
گر مرد بخيل و لئيم باشد به هشياری از او هيچ مخواه كه ندهد) ٤  . فرياد بركشيد و به شومی نغز عهد جان شيرين به باد داد) ٣   .  ا

 ساخته شده است؟» تكواژ«و » واژه«ترتيب، از چند  هعبارت زير، ب ـ  6
رويی  های پيشگيری از روبه ی شيوه ی روانی بيماران و ارائه وجو پيرامون گذشته يكی از اصول ابتدايی روانكاوی، پژوهش و جست«

 ».های روحی با بيانی سليس و روان به مددجويان است با بحران
   ٦١ ـ ٣٦) ٤   ٦٠ ـ ٣٦) ٣   ٦١ ـ ٣٧) ٢   ٦٠ ـ ٣٧) ١

 ی عبارت زير اشاره شده است؟ در كدام گزينه به اجزای اصلی آخرين جمله ـ   7
ّپس از يک سال فعاليت در بخش« هايش ثمری نداشته و اصرار بـر  های جنوبی كشور، گروه به اين نتيجه رسيد كه زحمات و تالش ّ

ّی اوليه را نيز بر باد داده است اجرای اين طرح سرمايه ّ.« 
  جزئی گذرا به مسند  سه) ٢  رجزئی گذرا به مفعول و مسند  چها )١
 جزئی گذرا به مفعول  سه) ٤  ّچهارجزئی گذرا به متمم و مسند  ) ٣

 ّای مركب است؟ در كدام گزينه، واژه» اليه  مضاف صفت«  ـ  8
  . درو شمار می ی شعر امروز به ترين عناصر سازنده های شاعرانه يكی از محوری پردازی ّ تحول خيال )١
  . ترين داليل تغيير معيارهای زيباشناختی در هر جامعه است ّتحوالت اقتصادی و سياسی يكی از مهم) ٢
  . گرايانه در شعر فارسی بوده است ّی لذت نابسامانی اوضاع سياسی و ناامنی در اجتماع، يكی از عوامل تأثيرگذار گسترش انديشه) ٣
 . نسبت به مناسبات اجتماعی معترض استشعر حافظ، فرياد نسل نوانديشی است كه ) ٤

  ................ .جز بهی بالغی شده است،  موجب پديدآمدن شيوه» جايی ضمير جابه«ها  ی گزينه در همه ـ  9
 بــا دل ســنگينت آيــا هــيچ درگيــرد شــبی) ١

  

 ی شـــبگير مــــا آه آتـــشناک و ســـوز ســـينه
  

 كننــد قــصد هــالک هــزار دشــمنم ار مــی) ٢
  

ـــو دوســـتی، از دشـــ ـــرم ت کگ ـــا ـــدارم ب  منان ن
  

ـــی) ٣ ـــزان ب ـــا ز خ ـــی باغبان ـــرت م ـــنم خب  بي
  

ــــرد ــــا بب ــــل رعن ــــادت گ ــــه ب  آه از آن روز ك
  

ـــه دام) ٤ ـــت ب ـــودم و افتادم ـــشت ب ـــرغ به  م
  

 ام ّامـــا تـــو طفـــل بـــودی و از دســـت دادی
  

)24تا  1سؤاالت (دانشگاهي  ادبيات پيش+ زبان فارسي +  2ادبيات 
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تجربي ـ آزمون تكميليدانشگاهي  پيش

 از چند واج ساخته شده است؟» ّی گروه متمم اسم هسته«در عبارت زير  ـ   10
ّتوجهی به اصول مديريتی مهم يره به اين نتيجه رسيدند كه بیّپس از جلسات متعدد، اعضای هيئت مد« تـرين عامـل شكـست  ّ

 ».های اخير بوده است  طرح
٧) ٤   ٦) ٣   ٥) ٢  ٤  )١  

 تر است؟ در كدام گزينه بيش» ّمشتق ـ مركب« های  تعداد واژه ـ   11
 وفـــا و مهـــر تـــو از جـــان و دل همـــی ورزم) ١

  

ـــی ـــه م گرچ گون ا ـــا ـــای گون ـــو جف ـــشم از ت  ك
  

 ســروپا كــرد و برفــت رک مــن تــرک مــن بــیُتــ) ٢
  

 جگـــرم را هـــدف تيـــر بـــال كـــرد و برفـــت
  

 مـــا شـــده جويـــای تـــو از هـــر طـــرف) ٣
  

ـــــــه ـــــــر روب ـــــــسته در براب ـــــــو نش  رو ت
  

ـــرد دســـت) ٤ ـــه ك ـــرد و از جـــان نال  بوســـی ك
  

ــــرد ــــه ك ــــر از ژال ــــر پ ــــون اب ــــده را چ  دي
  

 د دارد؟وجو» آرايی، تلميح، كنايه، استعاره واج«های   در كدام گزينه آرايه ـ   12
 شدی هر كس بـه آسـانی عزيـز در وطن گر می) ١

  

ــدی ــدان آم ــه زن ــف ب ــدر يوس ــوش پ ــی ز آغ  ك
  

 ام ّی ليلی و مجنـون پـای تـا سـر خوانـده ّقصه) ٢
  

ــون او ــی، هــم مــن از مجن ــی فزون ــو از ليل  هــم ت
  

 چــون ســليمان هــم گــره بــر بــاد نتوانــست زد) ٣
  

 ای حباب اين سركـشی بـر عمـر مـستعجل چـرا؟
  

  اين بود كه شيرين سوی فرهـاد گذشـتكشتن) ٤
  

ــه ســر مجنــون رفــت ــود كــه ليلــی ب  مــردن آن ب
  

 ؟نداردوجود » اسلوب معادله« ی  در كدام گزينه آرايه ـ   13
ــی) ١ ــواس  زود م ــری اوراق ح ــم در پي ــد ز ه  پاش

  

ـــود ـــرگ خـــزان را بـــس ب  آه ســـردی ريـــزش ب
  

ـــزان) ٢ ـــرگ خ ـــيده، ب ـــاغ رس ـــان ب ـــود ترجم  َ ب
  

 تـــوان شـــنيد ی حـــال مـــرا مـــ از رنـــگ چهـــره
  

 ای حريـــف ســـيلی بـــاد خـــزان نـــه! صـــائب) ٣
  

ــار را ــرگ و ب ــشان ب ــود بف ــزان ز خ ــيش از خ  پ
  

ــده) ٤ ــرزه درمان ــه دســت دل ه ــويش ام ب ــرد خ  گ
  

 در دســـت بـــاد، بـــرگ خـــزان را عـــالج نيـــست
  

  است؟نادرستشده در برابر كدام گزينه،  های درج آرايه ـ   14
 هــــيچ ســــر آن داری ! ای نــــسيم ســــحری) ١

  

ــــرای ــــان آریكــــز ب ــــه جان   دل مــــن روی ب
  

 ی پيونــد يــاران را بريــدن ســهل نيــست رشــته) ٢
  

ــره ــی چه ــدايی م ــزان زرد از ج ــرگ خ ــود ی ب  ش
  

 شـود كـه پيـدا مـی سوز پنهان درون است ايـن) ٣
  

 هايم چو شعر و گه به چشمانم چو اشـک گه به لب
  

ــی) ٤ ــن م ــه م ــويی از حلق ــنوم ب ــسويی ش  ی گي
  

ــو ــه ب ــوی چ ــتم ای ب ــت ببردس ــز دس ــوك  يی ت
  

  ذكر شده است؟نادرستروی آن  ی چند اثر در كمانک روبه ه نام پديدآورند ـ   15
  ) / بـک جـان اشـتاين(هـا  هـا و خرچنـگ آدم) / ّالـدين دايـه نجـم(المحجـوب  كـشف) / سيمين دانشور(ی سرگردانی  جزيره

  ) / فـرانتس فـانون(ا انقـالب آفريقـ) / طيف طـسوجیّلعبـدال(هـزار و يـک شـب ) / ويكتـور هوگـو(خنـدد  مردی كـه مـی
 )ناصرخسرو(ی بلخ   كارنامه) /ّمحمدكاظم كاظمی(يادگار شب 

 چهار ) ٤  سه  ) ٣   دو ) ٢   يک  )١
  .................. .جز  بهی ابيات زير يادآور نام آثاری است كه دارای نثر غنايی هستند،  همه ـ   16

 خـــزان و بهـــار از تـــو شـــد تلـــخ و شـــيرين) ١
  

ـــا  ـــش بي ـــر و لطف ـــويی قه ـــه داریت ـــا چ  ت
  

 هات به كس چون بتـوان گفـت كـه مـا راز شب) ٢
  

ــن راز ــيم اي ــز نگفت ــود ني ــه خ ــه ب ــد ك ــا ش  روزه
  

ـــــصه) ٣ ـــــه ّق ـــــوش و گرب ـــــوم ی م  ی مظل
  

 ّچـــــو در غلطانـــــا  گـــــوش كـــــن هـــــم
  

 درخــت جــان مــرا نيــست بــرگ لبخنــدی) ٤
  

 بــه غــم سرشــته فلــک شــرح زنــدگانی مــن
  

 تری دارد؟ شكدام گزينه با عبارت زير تناسب معنايی بي ـ   17
  ».اند اند و مرا لقبی نهاده  اعتقاد خود سخنی گفتهحسب براين همه القاب است، نه اسم و من اين همه نيستم؛ هر كس « 
 از بــس كــه تــو را ديــده و دل خواهــد و جويــد) ١

  

 بــر هــر كــه نمــاييم نظــر چــون تــو نمــايی
  

ـــی) ٢ ـــه نكردســـتم از ب ـــان ك ـــار چون  لقبـــی ع
  

ــــ ــــه فخرال ــــز ب ــــنم ني ــــری نك  ّشعرايیفخ
  

 چـون تـو اميـری  فخر من از آن اسـت كـه هـم) ٣
  

ـــی ـــه مراي ـــويی ك ـــان آری و گ ـــه زب ـــامم ب  ن
  

ـــر) ٤ ـــه و مه ـــد م ـــدگر آين ـــس يك ـــواره پ  هم
  

ـــی ـــو ب ـــه ت ـــدانم ك ـــاه ن ـــی ای م ـــر چراي  مه
  

 تری دارد؟ تناسب معنايی كم» كی توان كردن شنا ای هوشمند/ عشق دريايی كرانه ناپديد «كدام گزينه با بيت  ـ   18
 بـــــر آتـــــش عـــــشقت آب تـــــدبير) ١

  

 چنــــــدان كــــــه زديــــــم بــــــاز ننشــــــست
  

ــد) ٢ ــايی نرس ــه بق ــرد ب ــشق نمي ــه در ع  هرك
  

 مــــرد بــــاقی نــــشود تــــا بــــه فنــــايی نرســــد
  

ـــشق او) ٣ ـــرم از آشـــوب ع ـــه گي ـــتم كران  گف
  

ـــود ـــران نب ـــدم ك ـــک بدي ـــو ني ـــن بحـــر را چ  وي
  

 عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نيست) ٤
  

ــــد  ــــد جه ــــضای آســــمانی برنتاب ــــا ق ــــردب  م
  

  مجاز ـ استعاره: 
  

  تعليلاستعاره ـ حسن : 
  

  پارادوكس ـ تشبيه: 
  

 آميزی كنايه ـ حس: 
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  تجربي ـ آزمون تكميليدانشگاهي  يشپ

 تری دارد؟ كدام گزينه با عبارت زير تناسب معنايی بيش ـ   19
  ».توانی كرد؛ خدا همان است كه پيش روی ماست به هر كجا بروی جز خدا چيزی را ديدار نمی«

 گويــــــا ز خــــــدا خبــــــر نــــــدارد) ١
  

ـــت ـــال اس ـــاه و م ـــير ج ـــه اس ـــر دل ك  ه
  

 داد پــــای آن بــــود كــــه بهــــر خــــدای) ٢
  

ــــای ــــابی پ ــــه ي ــــا ك ــــر كج ــــی ه  ننه
  

 كــــه او از خــــدای مــــا ترســــد رهــــ) ٣
  

ـــــو بگـــــو كجـــــا ترســـــد؟  !از مـــــن و ت
  

 خـــدا بـــا مـــا و در هـــر جـــا كـــه بينـــی) ٤
  

گــــر صــــاحب خــــدا مــــی  يقينــــی بــــين ا
  

 تری دارد؟ تناسب معنايی كم» اين، دل تواند كرد، دل نيست: بگفت/ از صبر كردن كس خجل نيست : بگفت«كدام گزينه با بيت  ـ  20
ــع ) ١ ــر جم گ ــش ا ــا آت ــو ب ــول ت ــدآب را ق  كن

  

 نتوانــــد كــــه كنــــد عــــشق و شــــكيبايی را
  

  مـا ی هستی همـين فـضيلت در اين دو روزه) ٢
  

 ّكنـــد ايـــام و مـــا شـــكيباييم كـــه جـــور مـــی
  

ـــت) ٣ ـــل دور اس ـــشق از عق ـــكيبايی ز ع  ش
  

 !آيـــــد شـــــبانی؟ كجـــــا از گـــــرگ مـــــی
  

 كی شكيبايی توان كردن چو عقل از دست رفت) ٤
  

ــشد ــكيبايی ك ــدر ش ــای ان ــه پ ــد ك ــاقلی باي  ع
  

ࠩالملک يبقی مع الكفر و اليبقی مع الظلم«كدام گزينه با مفهوم حديث  ـ   21 ٰ َٰ َُ ُ  تری دارد؟ تناسب معنايی بيش» ُ
 دار و جفاپيــشه دار كــين نباشــد مــردم ديــن) ۱

  

ــا ايمــان ــر ب ــسازد كف ــا ظلمــت، ن ــور ب ــد ن  نپاي
  

ــه داشــت ولــی) ٢ ــوان ملــک نگ ــا كفــر ت  ُب
  

ـــی ـــتمگری نم ـــم و س ـــا ظل ـــک ب ـــد مل  ُپاي
  

 انــد  او ز نــور و ز ظلمــت گذشــتهّعــشاق) ٣
  

 در كــشوری كــه عــشق بــود كفــر و ديــن مجــو
  

ـــد) ٤ ـــرورت ده ـــه غ ـــن ك ـــا ك ـــک ره  ُمل
  

ـــد ـــورت ده ـــه ن ـــايه چ ـــن س ـــت اي  ظلم
  

 تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی بيش ـ  22
ــشنود «  ــابيش خ ــر ي ــه س ــر ب ــا گ  بگفت

  

ــنم زود ــن وام افك ــردن اي ــت از گ  »بگف
  

ــشق) ١ ــر درد ع ــازی  ب ــسرو«ب ــد » خ  دوا نخواه
  

ــر دوام خــواهم  دردش نــصيب مــن شــد مــن ب
  

ـــو ام دوش) ٢ ـــران ت ـــک هج ـــيالب سرش  س
  

 ُتـــا دوش بـــد امـــروز بـــه بـــاالی ســـر آمـــد
  

 سر كه من دارم به نام توست هم پـيش تـو روزی) ٣
  

 صرف خـواهم كـرد تـا بـر گـردنم وامـی نباشـد
  

 چنان مهـر تـوام در دل و جـان جـای گرفـت آن) ٤
  

گـــر ســـر   بـــرود از دل و از جـــان نـــرودكـــه ا
  

 تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی كم ـ  23
  خـواهی زد قـدم  در بيابان گر به شوق كعبه« 

  

 »ها گر كند خار مغـيالن غـم مخـور سرزنش
  

 مالمت مـن مـسكين مكـن كـه در ره عـشق) ١
  

ــست ــاری ني ــاره اختي ــق بيچ ــت عاش ــه دس  ب
  

ــالمت ب) ٢ ــوی س ــس زان ــرو در پ ــو ب ــشينگ  ن
  

ــی آن ــان م ــه فغ ــت ب ــت مالم ــه از دس ــد ك  آي
  

 جور دشمن چه كند گر نكشد طالـب دوسـت) ٣
  

 گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم است
  

 در عاشــقی گريــز نباشــد ز ســوز و ســاز) ٤
  

ـــتاده ـــشم اس ـــان ز آت ـــمع مترس ـــو ش  ام چ
  

تناسـب معنـايی دارنـد، » دانی نيست مل كار برآيد به سخنبه ع/ گويی  دان و مصالح سعديا گرچه سخن« ها با بيت  ی گزينه همه ـ  24
  ................ .جز به
ـــــو نترســـــاند) ١  اهـــــرمن را ســـــخنان ت

  

ـــه گفتـــاری ـــداری، هم ـــردار ن ـــو ك ـــه ت  ك
  

ــــت) ٢ ــــه ای زش ــــا ك ــــردار زيب ــــخن ك  !س
  

ـــست آن ـــن نخ ـــردم، بك ـــه م ـــويی ب ـــه گ  چ
  

 كنی از من سخن، جفـا ايـن اسـت طلب نمی) ٣
  

 !دانـی؟  اسـت در سـخنوگرنه بـا تـو چـه بحـث
  

ــار) ٤ ــم و عمــل داری و درويــشی و گفت ــر عل  گ
  

ـــان ـــه زب ـــت ب ـــد حاج ـــار نباش ـــازی و گفت  ب
  

  

  
  

 ترتيب، در كدام گزينه آمده است؟ به» مضيف، نخوت، جوالهه، زنديق«های  معنی درست واژه ـ  25
  خانه، خودپرستی، عنكبوت، دهری مهمان) ٢  جای ضيافت، سستی، بافنده، ملحد) ١
ّميهمان، تكبر، نساج، كافر) ٤  دين گنا، ناتوانی، شكارچی، بیتن) ٣ ّ  

  ذكر شده است؟نادرستروی آن  معنی چند واژه در كمانک روبه ـ  26
)  /  انبـوه(گـشن )  /  مهلـت دادن(امهال )  /  غرولند كردن(ژكيدن )  /  بهره بی(خايب )  / ّخياط(درزه )  /  الزم دارنده (مستلزم

  )قالده(مخنقه )  /  تنپوشيده سخن گف(كاينه 
  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

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

  وجود دارد؟اشتباهدر معنی كدام گروه از كلمات  ـ  27
  در زنجير شده، نگهداری، امضا كردن نامه و فرمان: مسلسل، صيانت، توقيع) ١
  آسانی، پشته، آغوش تن: ّتنعم، تل، كش) ٢
  عصيان، حشمت، كوچ: هزاهز، سطوت، رحيل) ٣
  قوطی، همگرا، جيغ: ، قيهّحقه، متقارب) ٤

  وجود دارد؟غلط اماليیدر متن زير، چند  ـ  28
ُدر ميان شما بسيار كس به عقل و درايت و كفايت بر من راجح است، اما ملک به : گاه علما و بزرگان را حاضر خواست و گفت ن و آ« ّ

ّس را دستاويزی حاصل بود، اما من نـه بـر كوشيدند و هر ك راهان من در كسب می عنايت ازلی و مصاعدت روزگار توان يافت و هم
گرم و از آن زمان كه برادرم از اين زاد و بوم براند، هرگـز ايـن  كسب دانش خويش واثق بودم و نه به مئونت و مضاهرت كسی پشت

 ».درجت چشم نداشتم
 پنج  ) ٤  چهار  ) ٣   سه) ٢   دو  )١

 ؟ندارددر كدام گزينه غلط اماليی وجود  ـ  29
  . سفران من، مهمل نگه داريد تا كف پای اشتران ببوسم هم) ٢  .گذشت ت به اميد طلب رضا و فراق ملک بر من سهل میّ و اين مشق )١
گر مرد بخيل و لئيم باشد به هشياری از او هيچ مخواه كه ندهد) ٤  . فرياد بركشيد و به شومی نغز عهد جان شيرين به باد داد) ٣  .  ا

 ساخته شده است؟» تكواژ«و » اژهو«ترتيب، از چند  عبارت زير، به ـ  30
رويی  های پيشگيری از روبه ی شيوه ی روانی بيماران و ارائه وجو پيرامون گذشته يكی از اصول ابتدايی روانكاوی، پژوهش و جست«

 ».های روحی با بيانی سليس و روان به مددجويان است با بحران
   ٦١ ـ ٣٦) ٤   ٦٠ ـ ٣٦) ٣   ٦١ ـ ٣٧) ٢   ٦٠ ـ ٣٧) ١

 ی عبارت زير اشاره شده است؟ دام گزينه به اجزای اصلی آخرين جملهدر ك ـ   31
ّپس از يک سال فعاليت در بخش« هايش ثمری نداشته و اصرار بـر  های جنوبی كشور، گروه به اين نتيجه رسيد كه زحمات و تالش ّ

ّی اوليه را نيز بر باد داده است اجرای اين طرح سرمايه ّ.« 
  جزئی گذرا به مسند  سه) ٢  ل و مسند  چهارجزئی گذرا به مفعو )١
 جزئی گذرا به مفعول  سه) ٤  ّچهارجزئی گذرا به متمم و مسند  ) ٣

 ّای مركب است؟ در كدام گزينه، واژه» اليه  مضاف صفت«  ـ  32
  . رود شمار می ی شعر امروز به ترين عناصر سازنده های شاعرانه يكی از محوری پردازی ّ تحول خيال )١
  . ترين داليل تغيير معيارهای زيباشناختی در هر جامعه است صادی و سياسی يكی از مهمّتحوالت اقت) ٢
  . گرايانه در شعر فارسی بوده است ّی لذت نابسامانی اوضاع سياسی و ناامنی در اجتماع، يكی از عوامل تأثيرگذار گسترش انديشه) ٣
 . تماعی معترض استشعر حافظ، فرياد نسل نوانديشی است كه نسبت به مناسبات اج) ٤

  ................ .جز بهی بالغی شده است،  موجب پديدآمدن شيوه» جايی ضمير جابه«ها  ی گزينه در همه ـ  33
ــبی) ١ ــرد ش ــيچ درگي ــا ه ــنگينت آي ــا دل س  ب

  

 ی شـــبگير مــــا آه آتـــشناک و ســـوز ســـينه
  

ــمنم ار مــی) ٢ ــزار دش ــصد هــالک ه  كننــد ق
  

ـــاک ـــدارم ب ـــو دوســـتی، از دشـــمنان ن ـــرم ت  گ
  

ـــی) ٣ ـــزان ب ـــا ز خ ـــی باغبان ـــرت م ـــنم خب  بي
  

ــــرد ــــا بب ــــل رعن ــــادت گ ــــه ب  آه از آن روز ك
  

ـــه دام) ٤ ـــت ب ـــودم و افتادم ـــشت ب ـــرغ به  م
  

 ام ّامـــا تـــو طفـــل بـــودی و از دســـت دادی
  

 از چند واج ساخته شده است؟» ّی گروه متمم اسم هسته«در عبارت زير  ـ  34
ّتوجهی به اصول مديريتی مهم سيدند كه بیّپس از جلسات متعدد، اعضای هيئت مديره به اين نتيجه ر« تـرين عامـل شكـست  ّ

  ».های اخير بوده است  طرح
٧) ٤   ٦) ٣   ٥) ٢  ٤  )١  

 تر است؟ در كدام گزينه بيش» ّمشتق ـ مركب« های  تعداد واژه ـ  35
 وفـــا و مهـــر تـــو از جـــان و دل همـــی ورزم) ١

  

ـــی ـــه م گرچ گون ا ـــا ـــای گون ـــو جف ـــشم از ت  ك
  

 وپا كــرد و برفــتســر ُتــرک مــن تــرک مــن بــی) ٢
  

 جگـــرم را هـــدف تيـــر بـــال كـــرد و برفـــت
  

 مـــا شـــده جويـــای تـــو از هـــر طـــرف) ٣
  

ـــــــه ـــــــر روب ـــــــسته در براب ـــــــو نش  رو ت
  

ـــرد دســـت) ٤ ـــه ك ـــرد و از جـــان نال  بوســـی ك
  

ــــرد ــــه ك ــــر از ژال ــــر پ ــــون اب ــــده را چ  دي
  

 وجود دارد؟» آرايی، تلميح، كنايه، استعاره واج«های   در كدام گزينه آرايه ـ  36
 شدی هر كس بـه آسـانی عزيـز گر میدر وطن ) ١

  

ــدی ــدان آم ــه زن ــف ب ــدر يوس ــوش پ ــی ز آغ  ك
  

 ام ّی ليلی و مجنـون پـای تـا سـر خوانـده ّقصه) ٢
  

ــون او ــی، هــم مــن از مجن ــی فزون ــو از ليل  هــم ت
  

 چــون ســليمان هــم گــره بــر بــاد نتوانــست زد) ٣
  

 ای حباب اين سركـشی بـر عمـر مـستعجل چـرا؟
  

 سوی فرهـاد گذشـتكشتن اين بود كه شيرين ) ٤
  

ــه ســر مجنــون رفــت ــود كــه ليلــی ب  مــردن آن ب
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  تجربي ـ آزمون تكميليدانشگاهي  يشپ

 ؟نداردوجود » اسلوب معادله« ی  در كدام گزينه آرايه ـ   37
ــی) ١ ــواس  زود م ــری اوراق ح ــم در پي ــد ز ه  پاش

  

ـــود ـــرگ خـــزان را بـــس ب  آه ســـردی ريـــزش ب
  

ـــزان) ٢ ـــرگ خ ـــيده، ب ـــاغ رس ـــان ب ـــود ترجم  َ ب
  

 تـــوان شـــنيد  حـــال مـــرا مـــی از رنـــگ چهـــره
  

 ای حريـــف ســـيلی بـــاد خـــزان نـــه! ائبصـــ) ٣
  

ــار را ــرگ و ب ــشان ب ــود بف ــزان ز خ ــيش از خ  پ
  

ــده) ٤ ــرزه درمان ــه دســت دل ه ــويش ام ب ــرد خ  گ
  

 در دســـت بـــاد، بـــرگ خـــزان را عـــالج نيـــست
  

  است؟نادرستشده در برابر كدام گزينه،  های درج آرايه ـ  38
 هــــيچ ســــر آن داری ! ای نــــسيم ســــحری) ١

  

ــــا ــــه جان ــــرای دل مــــن روی ب  ن آریكــــز ب
  

 ی پيونــد يــاران را بريــدن ســهل نيــست رشــته) ٢
  

ــره ــی چه ــدايی م ــزان زرد از ج ــرگ خ ــود ی ب  ش
  

 شـود كـه پيـدا مـی سوز پنهان درون است ايـن) ٣
  

 هايم چو شعر و گه به چشمانم چو اشـک گه به لب
  

ــی) ٤ ــن م ــه م ــويی از حلق ــنوم ب ــسويی ش  ی گي
  

ــو ــويی ت ــه ب ــوی چ ــتم ای ب ــت ببردس ــز دس  ك
  

  نوشته شده است؟نادرستروی آن  ی چند اثر در كمانک روبه رندهنام پديدآو ـ  39
  )  / ّمحمـد افغـانی علـی(زن زيـادی )  /  ناصرخـسرو(وجـه ديـن )  /  ّالـدين دايـه نجـم(المحجـوب  كـشف)  /  رومـی(مجالس سبعه 

  )رابيند رانات تاگور(چفته   /  )لئون تولستوی(رستاخيز )  /  عليرضا قزوه(شبلی در آتش )  /  عبداللطيف طسوجی(هزار و يک شب 
  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

 است؟» پهلوان تختی ی نخل، جهان سرود سپيده، كوير، انسان ميوه«ترتيب، يادآور آثار ديگری از پديدآورندگان  كدام ابيات، به ـ  40
  سـت ی اشراق تو جاويـدانی حافظا چشمه) الف

 

 تا ابد آب از ايـن چـشمه روان خواهـد بـود
 

ــدز) ب ــون بزن ــاعتی كن ــر س ــادمانی ه   ش
 

ــ ــتان ب ــرهزاردس ــر گل ــوای ه ــزار ن   ه
 

 از سرود درد مـن در بـزم او افتـاد شـور) ج
 

 نی ز درد مـن بناليـد و فغـان از رود خاسـت
 

  ولـی گـشتی در ايـن مـوج،تو در بحری) د
 

 گهــــی انــــدر هبــــوط و گــــاه در اوج
 

  ب ـ الف ـ ج ـ د) ٤   د ـ بج ـ الف ـ) ٣   ـ ج ـ الف ـ د ب) ٢   ـ الف ـ ب ج ـ د) ١
 تری دارد؟ كدام گزينه با عبارت زير تناسب معنايی بيش ـ   41

 ».اند اند و مرا لقبی نهاده  اعتقاد خود سخنی گفتهحسب براين همه القاب است، نه اسم و من اين همه نيستم؛ هر كس « 
 از بس كـه تـو را ديـده و دل خواهـد و جويـد) ١

  

ــر چــون تــو ن  مــايیبــر هــر كــه نمــاييم نظ
  

 لقبـــی عـــار چونـــان كـــه نكردســـتم از بـــی) ٢
  

ــــشعرايی ــــه فخرال ــــز ب ــــنم ني ــــری نك  ّفخ
  

 چـون تـو اميـری  فخر من از آن است كـه هـم) ٣
  

ـــی ـــه مراي ـــويی ك ـــان آری و گ ـــه زب ـــامم ب  ن
  

 همـــواره پـــس يكـــدگر آينـــد مـــه و مهـــر) ٤
  

ـــی ـــو ب ـــه ت ـــدانم ك ـــاه ن ـــی ای م ـــر چراي  مه
  

 تری دارد؟ تناسب معنايی كم» كی توان كردن شنا ای هوشمند/ اپديد عشق دريايی كرانه ن«كدام گزينه با بيت  ـ  42
ــــــدبير) ١ ــــــشقت آب ت ــــــش ع ــــــر آت  ب

  

ـــــست ـــــاز ننش ـــــم ب ـــــه زدي ـــــدان ك  چن
  

 هركــه در عــشق نميــرد بــه بقــايی نرســد) ٢
  

ـــد ـــايی نرس ـــه فن ـــا ب ـــشود ت ـــاقی ن ـــرد ب  م
  

ـــشق او) ٣ ـــوب ع ـــرم از آش ـــه گي ـــتم كران  گف
  

 ويــن بحــر را چــو نيــک بديــدم كــران نبــود
  

 عقل را با عشق خوبان طاقت سـرپنجه نيـست) ٤
  

ـــرد ـــد م ـــد جه ـــمانی برنتاب ـــضای آس ـــا ق  ب
  

 تری دارد؟ تناسب معنايی كم» چند روی چو گل و قامت چون شمشاد است/  همچو نرگس بگشا چشم و ببين كاندر خاک  «كدام گزينه با بيت  ـ    43
 رخـی يـاد همـی كنـد ولـی هر گـل نـو ز گـل) ١

  

ــخن ــوش س ــده گ ــا؟ دي ــنو كج ــو؟ی اع ش ــار ك  تب
  

گه توســـت) ٢  ايـــن ســـبزه كـــه امـــروز تماشـــا
  

 ُفــردا همــه از خــاک تــو بــر خواهــد رســت
  

ـــرد) ٣ ـــزد نظـــری ك ـــه اي ـــد ك ـــه بداني  آن ماي
  

ــــد ــــزار برآم ــــشاد ز گل ــــن و شم ــــا سوس  ت
  

 همــه را خــاک بفرســود و كنــون نوبــت ماســت) ٤
  

 بـــدنان حـــال شمـــشادقدان بنگـــر و نـــازک
  

 تری دارد؟ تناسب معنايی كم» اين، دل تواند كرد، دل نيست: بگفت/ دن كس خجل نيست از صبر كر: بگفت«كدام گزينه با بيت  ـ  44
ــد) ١ ــع كن ــر جم گ ــش ا ــا آت ــو ب ــول ت  آب را ق

  

ــــكيبايی را ــــشق و ش ــــد ع ــــه كن ــــد ك  نتوان
  

  مــا ی هــستی همــين فــضيلت در ايـن دو روزه) ٢
  

ـــه جـــور مـــی ـــا شـــكيباييم ك ـــام و م  ّكنـــد اي
  

 شــــكيبايی ز عــــشق از عقــــل دور اســــت) ٣
  

ـــــی ـــــرگ م ـــــا از گ ـــــبانی؟ كج ـــــد ش  !آي
  

 كی شكيبايی توان كردن چو عقل از دسـت رفـت) ٤
  

ــشد ــكيبايی ك ــدر ش ــای ان ــه پ ــد ك ــاقلی باي  ع
  

 در كدام گزينه به مفهوم متفاوتی اشاره شده است؟ ـ  45
 تــــا بــــه جــــايی رســــاندت كــــه يكــــی) ١

  

ـــــــــی ـــــــــان بين ـــــــــان و جهاني  از جه
  

 خـــــدا را يـــــافتم در جملـــــه اشـــــيا) ٢
  

  هويـــــداز بـــــود خـــــويش ديـــــدم مـــــن
  

 ّمعنـــی يكـــی و صـــورت او در ظهـــور صـــد) ٣
  

 عــدد كــه صــورت او هــست بــی! چـه جــای صــد؟
  

ــــم) ٤  خداونــــدی چنــــين بخــــشنده داري
  

ـــــدواريم ـــــه امي ـــــدين گن ـــــا چن ـــــه ب  ّك
  

  مجاز ـ استعاره: 
  

  استعاره ـ حسن تعليل: 
  

  پارادوكس ـ تشبيه: 
  

 آميزی كنايه ـ حس: 
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تجربي ـ آزمون تكميليدانشگاهي  پيش

 تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی بيش ـ  46
ــشنود «  ــابيش خ ــر ي ــه س ــر ب ــا گ  بگفت

  

 »بگفــت از گــردن ايــن وام افكــنم زود
  

ــشق)١ ــر درد ع ــازی   ب ــسرو«ب ــد » خ  دوا نخواه
  

ــواهم ــر دوام خ ــن ب ــد م ــن ش ــصيب م  دردش ن
  

 ســــيالب سرشــــک هجــــران تــــو ام دوش) ٢
  

ـــد ـــاالی ســـر آم ـــه ب ـــروز ب ـــد ام ـــا دوش ب  ُت
  

 سر كه من دارم به نام توست هـم پـيش تـو روزی) ٣
  

 صــرف خــواهم كــرد تــا بــر گــردنم وامــی نباشــد
  

 ی گرفــتچنــان مهــر تــوام در دل و جــان جــا آن) ٤
  

ـــرود ـــرود از دل و از جـــان ن ـــر ســـر ب گ ـــه ا  ك
  

 تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی كم ـ  47
  خـواهی زد قـدم  در بيابان گر به شوق كعبـه« 

  

 »ها گر كند خـار مغـيالن غـم مخـور سرزنش
  

 مالمــت مــن مــسكين مكــن كــه در ره عــشق) ١
  

 بــه دســت عاشــق بيچــاره اختيــاری نيــست
  

ــرو در) ٢ ــو ب ــشينگ ــالمت بن ــوی س ــس زان   پ
  

 آيــد كــه از دســت مالمــت بــه فغــان مــی آن
  

 جور دشمن چه كند گر نكـشد طالـب دوسـت) ٣
  

 گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم اسـت
  

ـــز نباشـــد ز ســـوز و ســـاز) ٤  در عاشـــقی گري
  

 ام چــــو شــــمع مترســــان ز آتــــشم اســــتاده
  

 تری دارد؟ تناسب معنايی كم» گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش/  زی نشنوی  تا نگردی آشنا زين پرده رم« كدام گزينه با بيت  ـ  48
 مـــا محرمـــان خلـــوت انـــسيم غـــم مخـــور) ١

  

 بــــا يــــار آشــــنا ســــخن آشــــنا بگــــو
  

ــــن) ٢ ــــرار دي ــــد اس ــــت كن ــــشق تعليم  ع
  

ــــــين ــــــو را راه يق ــــــد ت ــــــشق بنماي  ع
  

 آن كــس اســت اهــل بــشارت كــه اشــارت دانــد) ٣
  

ــه ــسی محــرم اســرار كج نكت ــا هــست ب  اســت؟ه
  

 نيــــست جــــانش محــــرم اســــرار عــــشق) ٤
  

ــــست ــــه ني ــــم جانان ــــان غ ــــه را در ج  هرك
  

ّاألصح و األدق في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم ن ّ عي ّ)۴۹- ۵۶:(  
 :».ّإن يعرف المرء قدر نفسه يبتعد عن الضالل« ـ  49

گر انسان ارزش خودش را بشناسد از گمراهی دوری می) ١   .كند ا
گر انسا) ٢   .كرد شناخت از گمراهی دوری می ن قدر خويش را میا
  .كند داند از گمراهی دوری می همانا انسانی كه ارزش خودش را می) ٣
  .كند هرگاه انسان قدر نفس خود را بداند خودش را از گمراهی دور می) ٤

ُكثير من الناس يستفيدون من منتجات بلدنا الصناعي‗ و يصدر بعضها إلی الخارج« ـ  50 َّ ّ.«: 
  .كنند ها را به خارج صادر می كنند و برخی از آن بسياری از مردم از توليدات كشور صنعتی ما استفاده می) ١
  .شود ها به خارج صادر می كنند و برخی از آن مردم از توليدات صنعتی كشور ما بسيار استفاده می) ٢
  .شود ها به خارج صادر می  از آنكنند و برخی بسياری از مردم از توليدات صنعتی كشورمان استفاده می) ٣
 .گردد ها نيز به خارج صادر می برند و برخی از آن مردم از بسياری از توليدات صنعتی كشورمان بهره می) ٤

ِّكتبت رسائل عديدة إلی أصدقائي الذين يهيئون أنفسهم المتحانات الدخول للجامعات« ـ   51 ّ.«: 
  .كنند ها آماده می  برای امتحانات دانشگاههای بسياری به دوستانم نوشتم كه خود را نامه) ١
  .های زيادی نوشتم كردند، نامه ها آماده می به دوستانم كه خود را برای امتحانات ورودی دانشگاه) ٢
  .های زيادی نوشتم كنند نامه  آماده می را برای امتحانات ورود به دانشگاهبه دوستانی كه خودشان ) ٣
  .ها آماده كرده بودند تانم نوشتم كه خويشتن را برای امتحانات دانشگاههای فراوان را به دوس نامه) ۴

 :الخطأّعين  ـ  52
  .دروغ نگو تا مردم تو را گرامی بدارند: ّالتقل الكذب حتی يكرمك الناس) ١
  .خاطر جمع كردن ثروت دروغ نخواهد گفت مؤمن هرگز به: لن يكذب المؤمن من أجل جمع المال) ٢
  .به زندگی لبخند زد تا به آسايش برسد: نال الراح↨ّابتسم للحياة حتی ت) ٣
 .ات را باال ببری بكوش تا رتبه: حاول أن ترفع درجتك) ٤

 :ّعين الصحيح ـ  53
گر از دشمنی پرهيز كنيم از رنج رها می: ّإن نجتنب العناد نتخلص من العناء) ١   .شويم ا
  .بيند  به كوچكی مگس نظر كند، شگفتی زيادی میّهر كس با دقت: ّمن يتأمل في الذباب↨ الصغيرة ير عجائب كثيرة) ٢
گر جوانان را راهنمايی می: ّإن نرشد شبابنا يتقدم البلد في المستقبل) ٣   .كرد كرديم كشور در آينده پيشرفت می ا
ّمن تجنب الكسل يتوصل إلی السع↨) ۴   .كسی كه از تنبلی دوری كرد به گشايش دست يافت: ّ
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 :؛ المفهوم هو»!ّتأمل قبل أن تبدأ بالعمل« ـ  54
ًليتأمل اإلنسان حتی يعمل كثيرا) ١ ّ   .ّالتفكر قبل العمل يبعدنا عن الخطأ) ٢  .ّ
ّلنفكر كثيرا في أعمالنا اليومي↨) ٣ ً  .لنبدأ بالقول قبل أن نعمل) ٤  .ّ

 :».ّآموزان موفق ده جايزه داد ی ما جشنی برپا شده بود و در آن مدير به دانش در مدرسه« ـ   55
ّ الحفل↨ في مدرستنا و المدير أعطی عشر جوائز للطالب الناجحينكانت قد انعقدت) ١ َ.  
  .ٍكان حفل↨ انعقدت في مدرستنا و المديرة أعطت الطالبات الناجحات عشرة جائزة فيها) ٢
َكانت حفل↨ تنعقد في مدرستنا و أعطی المديرة فيها الطالب الناجحين عشرة جوائز) ٣ َ ّ َ.  
  .َنا و فيها أعطت المديرة الطالبات الناجحات عشر جوائزكانت حفل↨ قد انعقدت في مدرست) ٤

 :».شوند رود و نزد مردم محبوب می ّبا ادب باشيد زيرا مؤدبان درجاتشان باال می« ـ  56
ّأدبوا ألن المؤدبين ترتفع درجاتهم عند الشعب و يكون محبوبين) ١ ّ ِّ.  
ٌكونوا مؤدبين ألن المؤدبين درجاتهم عند الناس مرفوع↨ و ي) ٢ ّ ّ   ً.صبحون محبوباّ
ّكونوا مؤدبين ألن المؤدبين ترتفع درجاتهم و يصبحون عند الناس محبوبين) ٣ ّ ّ.  
ّتأدبوا ألن المؤدبون يصبحون عند الناس محبوبين و يرتفع درجاتهم) ٤ ّ ّ.  
  : ّبما يناسب النص) ۶۵ ـ ۵۷( أجب عن األسئل‗ ّ ثمٍ‗ّ التالي بدقّقرأ النصِا 

ًيش في الصحراء حيث وجود الماء فيها قليل جداهناك حيوانات تستطيع الع ّ ّيموت اإلنسان سريعا من العطش، ولكـن بعـض . ُ ً
ّتحصل هذه الحيوانات علی قدر من الماء الذي يحتـاج إليـه .  علی حياتهاّلتستمرّ الصحراوي‗ تحتاج إلی قليل من الماء الحيوانات

كل ّجسمها من األطعم‗ الحيواني‗ أو النباتي‗ التي تأ ّ ّالجمل مثال قادر علی قطع مسافات طويل‗ في الصحراء ألنه يستطيع البقـاء . هاّ ً
ّ منه كمي‗ كبيرة عندما يتوفر لهيشربّولكنه يحتاج إلی الماء و . ّدون شرب لمدة طويل‗ ّ. 

 :ّعين الصحيح ـ   57
  .اإلنسان يموت دون الماء) ٢   .ّالحيوانات الصحراوي↨ التحتاج إلی الماء) ١
 . اليقدر الجمل علی السير في غير الصحراء) ٤    ً.اء قليالالجمل يشرب م) ٣

ّلماذا يقدر الجمل علی البقاء دون الماء لمدة طويل‗؟ ألنه  ـ  58 ّ .............. 
  .اليحتاج جسمه إلی الماء) ٢     .اليقطع مسافات طويل↨) ١
ًيشرب كمي↨ كثيرة من الماء عندما يحصل عليه) ٣ ً  .  من الماءًيحتاج إلی النباتات بدال) ٤  . ّ

 ؟الخطأما هو  ـ  59
ًالماء في الصحراء قليل جدا) ٢   . ّكل الحيوانات تحتاج إلی ماء قليل) ١ ّ.  
ّيتحمل اإلنسان العطش أقل من الجمل) ٣  . ّالماء ضروري الستمرار حياة الحيوانات) ٤  . ّ

ّيدل النص علی ـ  60 ّ: 
  .ءّقل↨ الماء و الطعام في الصحرا) ٢     .موت اإلنسان بسبب العطش) ١
 .الجمل و حياته في الطبيع↨) ٤  . ّالحيوانات الصحراوي↨ و توافقها مع بيئتها) ٣

  ):۶۲ و ۶۱(حيح في التشكيل ّ عين الص
ّولكن بعض الحيوانات الصحراوي‗ تحتاج إلی قليل من الماء لتستمر علی حياتها« ـ   61 ّ ّ.«: 

ٍبعض ـ الصحراوي↨) ١ َّ ِ َّْ َ ْ َّ ـ قليل ـ تستمر َ ِ َ َْ ِ َّولكن) ٢  َ ِ ࠩ ـ بعض ـ الحيوانات ـ تستمرَ ِ َ َ َْ ِ َ َ ْ َ  
ِبعض ـ الحيوانات ـ قليل ـ الماء ) ٣ ٍ َ َ َ َ ُ ْ ِالحيوانات ـ الصحراوي↨ ـ تستمر ـ حياة ) ٤  َ َ َّ ِ َ َْ ِ َّ ِ َّْ ِ َ َ  

ّتحصل هذه الحيوانات علی قدر من الماء الذي يحتاج إليه جسمها من األطعم‗ الحيواني‗« ـ  62 ّ.«: 
ِتحصل ـ الحيوانات ـ ) ١ َ َ ُ ُ ْ َيحتاج ـ جسم َ ْ ِ ُ ْ َهذه ـ الحيوانات ـ جسم ـ الحيواني↨) ٢   َ َّ َ ََ َُ ْ ِ ِ ِ ِ  
ِقدر ـ الماء ـ جسم ـ األطعم↨ ) ٣ ََ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِالماء ـ يحتاج ـ األطعم↨ ـ الحيواني↨ ) ٤  َ ِ ََّ ِ َِ َ َ َْ ُ ْ ِ 
  ):۶۵ ـ ۶۳ (ّي في اإلعراب و التحليل الصرفالصحيحن ّ عي

 :»الحيوانات« ـ  63
  فاعل و مرفوع/ وع من الصرف نكرة ـ معرب ـ ممن) ١
  إليه و مجرور بالفتح↨  مضاف/ ّاسم ـ معرف باإلضاف↨ ـ معرب ـ منصرف ) ٢
ّاسم ـ جمع سالم للمؤنث ـ معرف بأل ) ٣   ّإليه و مجرور بعالم↨ اإلعراب األصلي↨ مضاف/ ّ
   ّاسم الحروف المشبه↨ بالفعل و منصوب/ ّجمع سالم للمؤنث ـ معرف↨ ـ مبني ـ منصرف ) ٤

 :»ّتستمر« ـ  64
  فعل مرفوع و فاعله االسم الظاهر / فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مزيد ثالثي من باب استفعال ) ١
  ّفعل و مع فاعله جمل↨ فعلي↨/ ّمزيد ثالثي من باب تفعل ـ معرب ) ٢
  فعل مضارع منصوب و فاعله ضمير مستتر / للغائب↨ ـ مزيد ثالثي بزيادة ثالث↨ أحرف ـ مبني للمعلوم ) ٣
  ّفعل مجزوم بالالم و فاعله ضمير مستتر فيه / ٍّفعل مضارع ـ للغائب↨ ـ متعد ـ مبني ) ٤
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 :»يشرب« ـ  65
  المستتر» هو«فعل مرفوع و فاعله / ّفعل مضارع ـ للمخاطب ـ مجرد ثالثي ـ الزم ) ١
  ّو الجمل↨ فعلي↨» ّكمي↨«فعل و فاعله / فعل ـ مزيد ثالثي ـ الزم ـ معرب ) ٢
  فاعله ضمير مستتر / غائب ـ مبني للمعلوم ـ الزم ٍفعل ماض ـ لل) ٣
 المستتر » هو«فعل مرفوع و فاعله ضمير / ّمجرد ثالثي ـ معرب ـ مبني للمعلوم ) ٤
  ):۷۳ - ۶۶(المناسب للجواب عن األسئل‗ التالي‗ ن ّ عي

 :ّعين المضارع المرفوع بثبوت نون اإلعراب ـ  66
ٍّقلت لهن أن يبحثن عن حل لهذه المشكل) ١   .اليفطن الظبي لوجودنا في هذه الغاب↨) ٢  .↨ّ
 .ّالنعم الطبيعي↨ تضمن سالم↨ األم↨ و سعادتها) ٤  ً.الناس اليجعلون في المخازن شيئا) ٣

 :»النعت« فيه ليسّعين ما  ـ  67
ُبنيت في القري↨ مساجد مآذنها جميل↨) ١ ًشاهدت في الصف عليا يطالع الكتب) ٢  . ُ ّ.  
 .ّاحترمت الرجل الذي ساعدني في األمور) ٤  .تاجيناولئك مؤمنون يساعدون المح) ٣

 :ّعين الصحيح في المبني للمجهول ـ  68
َتنزل علينا النعم السماوي↨) ١ ّ َ   .َأمر أن تكتب اسمه علی الجدار) ٢     .ُ
كتساب الثواب) ٣ ّلم يؤسس هذا المكان إال ال ُ ُقصد أن يختبر مقدار إخالصه) ٤  . ِّ ُ . 

 :ّفي محل الرفع» من«ّعين  ـ  69
ّواضع لمن تتعلم منه العلمت) ١  ! ْالتعاتب من يرافقك في األمور) ٤  . هؤالء من يحترمهم الناس) ٣  ّمن تحب في حياتك يا صديقي؟) ٢   !ْ

 »............ .في هذه المدرس‗ «: ّعين الصحيح للفراغ ـ  70
ًفتی عالما) ١ ٍطالب ساع ) ٢   ً  َّصديقي العزيزان) ٤  مجتهدون الصفوف ) ٣  ٌ

 :ّالتي فيها إعراب تقديريّعين العبارة  ـ   71
َبقدر الكد تكتسب المعالي) ٢   .ّرأی الفالح والي المدين↨ و أسرع إليه) ١ ّ.  
كر بال عمل كالرامي بال وتر) ٤  . ّمن طلب المعالي سهر الليالي) ٣  . الذا

 : عن النواسخالخطأّعين  ـ  72
ّإن لكل أمر تدبيرا يتأم) ٢   .ّكان المقاتلون يجاهدون ضد األعداء) ١ ً ّ   . ل اإلنسان فيهّ
 . ًالتلميذة ناجح↨ مادامت ساعي↨ في دروسها) ٤  . ّليت المسلمون كانوا متحدين في العالم) ٣

 »............ .في اليوم ............ صفحات من الكتاب ............ قرأنا «: ّعين الصحيح للفراغات ـ   73
 ّثالث ـ ست↨ ـ أحد عشر) ٤  ثالث ـ السادس ـ الثاني عشر) ٣  عشرثالث↨ ـ الخمس ـ الثاني ) ٢   عشر أربع ـ الخامس ـ الحادي) ١

  

 .ی به آن است كننده و  دعوت................... تر ناظر بر توحيد  بيش................... ترين شعار اسالم بوده و از آن جهت كه  مهم................... عبارت  ـ  74
١ (ّال اله اال اهللای توحيد نظری است ـ عملی ادی ثمره و نتيجه ـ توحيد عملی و عب  
٢ (ٌقل هو اهللا احدی توحيد نظری است ـ نظری  ـ توحيد عملی و عبادی ثمره و نتيجه  
٣ (ّال اله اال اهللاپرستند ـ عملی شوند و معبودهای ديگری جز خدا را می تر گرفتار شرک عملی می ها بيش  ـ انسان  
٤ (ٌقل هو اهللا احدپرستند ـ نظری شوند و معبودهای ديگری جز خدا را می تر گرفتار شرک عملی می ها بيش  ـ انسان 

  ...................جز بهت زير شامل مراتب توحيد نظری و عملی هستند، اتمام عبار ـ   75
١ (ّالحمد هللا رب العالمين  ٢ (ّال اله اال اهللا  ٣ (ّاياك نعبد و اياك نستعين ّ  ٤ (ٍخالق كل شیء   فاعبدوهِّ

است و در نظر گرفتن رضايت خداوند در انتخاب همسر، شغل و ................... و ................... ترتيب به معنای  شرک جلی و خفی به ـ  76
 .است................... در تحصيل و گردش بيانگر 

  غيرخدا ـ انجام امور برای خوشامد ديگران ـ توحيد نظریپرستش ) ٢  پرستش غيرخدا ـ انجام امور برای خوشامد ديگران ـ توحيد عملی) ١
 كسب رضايت غيرخدا در كارها ـ پرستش غيرخدا ـ توحيد نظری) ٤  توحيد عملی كسب رضايت غيرخدا در كارها ـ پرستش غيرخدا ـ ) ٣

ِ اتخذوا أحبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهللا و المسيح ابن مريم ی  ی شريفه از آيه ـ   77 ً ّ ِ...  مستفاد شـده و بـر ................... مفهوم
 .داللت دارد................... توحيد 

  پرستيدند ـ عبادی را می) ع(ّتنزيه خداوند كريم از تصورات باطل مسيحيانی كه دانشمندان و راهبان و حضرت مسيح ) ١
  پرستيدند ـ ذاتی را می) ع(و حضرت مسيح ّتنزيه خداوند كريم از تصورات باطل مسيحيانی كه دانشمندان و راهبان ) ٢
  ّبه ربوبيت ـ افعالی) ع(ّاتخاذ دانشمندان و راهبان و حضرت مسيح ) ٣
 به واليت و سرپرستی ـ عبادی) ع(ّاتخاذ دانشمندان و راهبان و حضرت مسيح ) ٤
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ُو من يسلم وجهه الی اهللا ی  ی شريفه با توجه به آيه ـ  78 َ َ... كدام گزينه صحيح است؟  
  .ی توحيد عملی و عبادی است كه معادل گرويدن به ريسمان الهی است توحيد نظری ميوه و نتيجه) ١
  .ی توحيد نظری و معادل گرويدن به ريسمان الهی است توحيد عملی و عبادی ميوه و نتيجه) ٢
  .ّچنگ زدن به ريسمان الهی علت تسليم خدا بودن و احسان و نيكوكاری است) ٣
 .سمان الهی معلول تسليم خدا بودن و احسان و نيكوكاری استچنگ زدن به ري) ٤

................... خواهد كه معادل توحيـد  روز از خداوند متعال رسيدن به راه استوار و محكم را می ّهر مسلمان مكلف در طول شبانه ـ  79
 .گردد مفهوم می................... ی  بوده و از آيه

ّان اهللا ربی ونظری ـ ) ١ ّ ٍخالق كل شیء فاعبدوه نظری ـ ) ٢   ...ّ ربكم فاعبدوه ِ ِّ...   
ّان اهللا ربی و ربكم فاعبدوه عملی ـ ) ٣ ّ ّ ِ...   عملی ـ ) ٤ ٍخالق كل شیء فاعبدوه ِّ...   

گی عصر حاضر های فراوان زند مشغولی كه خالق جهان، خدای يگانه است و دل................... اغلب مردم دنيا در عصر حاضر قبول  ـ  80
 .ها در با خود بودن و تفكر در تنهايی است عدم توانايی انسان................... 

 ّندارند ـ علت) ٤  دارند ـ معلول) ٣  ندارند ـ معلول) ٢  ّدارند ـ علت) ١
گر فرد فرد جامعه بكوشند كه در روابط خود با يک ـ   81 اكم كننـد هـا و تمـايالت خـود، فرمـان الهـی را حـ ديگر به جای خواسـت ا

 .كند بر اين امر داللت می................... ی  يابد كه آيه تحقق می................... 
  ...و من يسلم وجهه الی اهللا و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقی بعد اجتماعی توحيد عملی ـ ) ١
َو لقد بعثنا فی كل ام↨ رسوال ان اتمام مراتب توحيد نظری ـ ) ٢ ً ٍ ّ    ...عبدوا اهللا ِّ
َو لقد بعثنا فی كل ام↨ رسوال ان اعبدوا اهللا بعد اجتماعی توحيد عملی ـ ) ٣ ً ٍ ّ ِّ...   
 ...و من يسلم وجهه الی اهللا و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقی تمام مراتب توحيد نظری ـ ) ٤

تناسـب مفهـومی دارد و ................... ی  با آيه» ان توان زدگلبانگ سربلندی بر آسم/  بر آستان جانان گر سر توان نهادن  «بيت  ـ  82
 ...................پرستی و شرک جديد آن است كه  ی بت ريشه

١ (ّاياك نعبد و اياك نستعين ّـ انسان عصر حاضر بر اين باور است كه در انجام امور و كارهايش مستقل است و به غير، نيازی ندارد ِ.  
٢ ( ًله كفوا احدو لم يكنـ انسان عصر حاضر بر اين باور است كه در انجام امور و كارهايش مستقل است و به غير، نيازی ندارد ِ.  
٣ (ّاياك نعبد و اياك نستعين ّها وارد نشده و تمايالت نفسانی آنان اصل قرار گرفته است  ـ دين و دستورات آن در متن زندگی انسان.  
٤( دًو لم يكن له كفوا احها وارد نشده و تمايالت نفسانی آنان اصل قرار گرفته است دين و دستورات آن در متن زندگی انسان  ـ.  

 .برسد................... ی  به مرحله................... ی  زمانی است كه از مرحله................... ثمردهی توحيد  ـ  83
  ساس قلبی ـ تثبيت ذهنینظری ـ اح) ٢  عملی ـ احساس قلبی ـ تثبيت ذهنی) ١
 نظری ـ شناخت ذهنی ـ ايمان قلبی) ٤  عملی ـ شناخت ذهنی ـ ايمان قلبی) ٣

  
  
  

 ، ٣ديـن و زنـدگی  (٢زوج درسو يـا ) ٩٨ تـا ٨٤ی  ، شـماره٢ ديـن و زنـدگی (١ زوج درسً، لطفا از بين سـؤاالت یداوطلب گرام: توجه
  .پاسخ دهيد را به انتخاب خود ی سرکفقط ي، )١١٣تا ٩٩ ی شماره
  
  

  
  

ًربنا ما خلقت هذا باطالی  آيات شريفه ـ  84 ّ و الی اهللا المصيرهستند................... و ................... ی   به ترتيب بيانگر نتيجه. 
  داری خلقت جهان تفكر خردمندان در جهان خلقت ـ هدف) ٢  داری خلقت جهان  حال به ياد خدا بودن ـ هدف در همه) ١
 در همه حال به ياد خدا بودن ـ از خدابودن جهان آفرينش) ٤   تفكر خردمندان در جهان خلقت ـ از خدابودن جهان آفرينش)٣

 .است................... بينی كرده و تكريم وی بر بسياری از مخلوقات در گرو  را برای انسان پيش................... قرآن كريم جايگاه  ـ  85
١ ( ّالسماوات و ما فی األرضّسخر لكم ما فی٢   ـ خودشناسی (ّسخر لكم ما فی السماوات و ما فی األرض ّـ خداشناسی   
٣ (ٍفی مقعد صدق عند مليك مقتدر٤   ـ خودشناسی( ٍفی مقعد صدق عند مليك مقتدرـ خداشناسی  

 .گردد سد می................... ی قرآن با  ی او به گفته كند و راه سلطه انسان را به نافرمانی از خدا دعوت می................... ًشيطان معموال از راه  ـ  86
  سرگرم كردن انسان به آرزوهای دور و دراز دنيايی ـ ايمان و توكل به خداوند) ١
  سرگرم كردن انسان به آرزوهای دور و دراز دنيايی ـ نيت خالص به خدا پناه آوردن) ٢
  ايمان و توكل به خداوند اندازد ـ  به ياد آخرت میغافل كردن از آخرت و كارهايی كه ) ٣
 اندازد ـ نيت خالص به خدا پناه آوردن غافل كردن از آخرت و كارهايی كه به ياد آخرت می) ٤

ًانی خالق بشرا من طينابعاد وجودی انسان كه در عبارات  ـ  87 ّ و نفخت فيه من روحی دارای چـه ) ترتيـب بـه(انـد  مطرح شده
 تند؟هايی هس ويژگی

  ناپذير ناپذير ـ تغييرپذير و تحليل پذير و تحليل تجزيه) ٢  پذير  تغييرناپذير و تحليل محدود به مكان و زمان خاص ـ) ١
 پذير  تغييرناپذير و تحليل ناپذير ـ پذير و تحليل تجزيه )٤  ناپذير نيازمند به مكان و زمان خاص ـ تغييرپذير و تحليل) ٣

)98تا  84سؤاالت  (2دين و زندگي 
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كرم ـ  88 آدمـی در : فرمودنـد) ع(و حـضرت  علـی ................... ترين مؤمنان كسانی هستند كه  باهوش) ص (با توجه به بيان رسول ا
 ................... .گريزد، آن را  همان حال كه از مرگ می

  كند تر در پيش روی خود دارند ـ فراموش می دانند كه طلوعی درخشان مرگ را غروبی می) ١
  كند تر در پيش روی خود دارند ـ مالقات می  طلوعی درخشاندانند كه مرگ را غروبی می) ٢
  كند كنند ـ فراموش می اند و بهتر از ديگران خود را برای آن آماده می فراوان به ياد مرگ) ٣
 كند كنند ـ مالقات می اند و بهتر از ديگران خود را برای آن آماده می فراوان به ياد مرگ) ٤

 گردد؟ ّر مفهوم تقدم آخرت بر دنيا مستفاد میيک از آيات زي از دقت در كدام ـ  89
١ (ٌبل تؤثرون الحياة الدنيا و األخرة خير و ابقی ّ  ٢ (ُو ضرب لنا مثال و نسی خلقه قال من يحی العظام و هی رميم ً  
٣ (كم عبثا و انكم الينا ال ترجعون ُأفحسبتم انما خلقنا ّ ًّ  ٤ (ّاهللا ال اله اال هو ليجمعنكم الی يوم ا  لقيام↨ ال ريب فيهّ

 ترتيب برزخ، رستاخيز و برزخ است؟ يک از عبارات زير به ّمحل تحقق كدام ـ  90
١ (ّفبئس مثوی المتكبرين ـ طبتم فادخلوها خالدين ـ ًالنار يعرضون عليها غدوا و عشيا ّ ً ّ ّ  
٢ (ّفبئس مثوی المتكبرين ـ ّفاولئك مأواهم جهنم ـ ّو لكن حقت كلم↨ العذاب  
٣( ّادخلوا الجن↨ بما كنتم تعملون ـ فنعم اجر العاملين ـ ًالنار يعرضون عليها غدوا و عشيا ّ ً ّ ّ  
٤ (ّادخلوا الجن↨ بما كنتم تعملون ـ ّفبئس مثوی المتكبرين ـ ّو لكن حقت كلم↨ العذاب 

 .است................... به دنبال نفخ صور ...................  بيانگر موضوع ّو اشرقت األرض بنور ربهای  ی شريفه آيه ـ   91
  ها و آشكار شدن واقعيت حوادث ـ اول كنار رفتن پرده) ٢  ها و زمين ـ دوم مدهوشی اهل آسمان) ١
 ها و آشكار شدن واقعيت حوادث ـ دوم كنار رفتن پرده) ٤  ها و زمين ـ اول مدهوشی اهل آسمان) ٣

ی نقدی بـه دليـل ارتكـاب  پرداخت جريمه«و » ِنمايان شدن خود عمل«، »يت بهداشتابتال به امراض گوناگون در اثر عدم رعا« ـ  92
 ای ميان عمل و پاداش يا كيفر هستند؟ ترتيب بيانگر چه نوع رابطه به» جرم

  محصول طبيعی ـ عينی ـ محصول طبيعی) ٢  عينی ـ محصول طبيعی ـ محصول طبيعی) ١
 محصول طبيعی ـ قراردادیعينی ـ ) ٤  محصول طبيعی ـ عينی ـ قراردادی) ٣

................... ّتقويت عزم و اراده است و افزايش اعتمـاد، توكـل و اطمينـان بـر خداونـد ................... ّتوكل بر خدا و اعتماد به او  ـ  93
 .شود افزايش معرفت به خدا و ايمان به او می

ّعلت ـ علت) ٢  ّعلت ـ معلول) ١  معلولمعلول ـ ) ٤  ّمعلول ـ علت) ٣  ّ
  ................... :فرمايد باره می است كه قرآن كريم در اين................... ی آدمی  ی انديشه كننده ّها و خالق ّی غل و غش كننده پاک ـ  94

ّال تجد قوما يؤمنون باهللا و اليوم األخر يوادون من حاد اهللا عشق و محبت الهی ـ ) ١ ّ ً...  
ّد قوما يؤمنون باهللا و اليوم األخر يوادون من حاد اهللا ال تجايمان به خداوند ـ ) ٢ ّ ً...  
ًو الذين ءامنوا اشد حبا هللاايمان به خداوند ـ ) ٣ ّ ّ ّ  
ًو الذين ءامنوا اشد حبا هللاعشق و محبت الهی ـ ) ٤ ّ ّ ّ 

مشركين و منـافقين ميـسر ّحاشا كه خلوص عشق موحدين جز به ظهور كامل نفرت از «: كه فرمود) ره(اين سخن از امام خمينی  ـ  95
 با مفهوم كدام آيه در ارتباط است؟» شود

١ (ّانا برءاء منكم و مما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم و بدأ بيننا و بينكم العداوة ّ  
٢ (ّال تجد قوما يؤمنون باهللا و اليوم األخر يوادون من حاد اهللا و رسوله ّ ً  
٣ ( ّقل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعونی   يحببكم اهللا و يغفرلكم ذنوبكمّ
٤ (ّقل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری اال علی اهللا و هو علی كل شیء شهيد ّ 

 : ...................فرمايد ی اهميت آراستگی می درباره) ع(ترين اهميت را دارد و امام صادق  بيش................... آراستگی در  ـ  96
  .رود خود را آماده و آراسته كند اش به سوی دوستانش می  دوست دارد وقتی بندهوقت عبادت ـ خدای تعالی) ١
  .رود خود را آماده و آراسته كند اش به سوی دوستانش می هنگام معاشرت ـ خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده) ٢
  .آيد ژوليده نشان دادن بدش میوقت عبادت ـ خداوند زيبايی و آراستگی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ) ٣
 .آيد هنگام معاشرت ـ خداوند زيبايی و آراستگی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان دادن بدش می) ٤

ّرب انی لما انزلت الی من خيـر فقيـر و ّال نسقی حتی يصدر الرعاءعبارات قرآنی  ـ  97 ّ ّو دعـای ................... ترتيـب سـخن   بـه
 .هستند................... 

    )س(ـ حضرت مريم ) ع(به دختران شعيب ) ع(حضرت موسی ) ٢  )ع(ـ حضرت موسی ) ع(به دختران شعيب ) ع(حضرت موسی ) ١
 )ع(ـ حضرت موسی ) ع(به حضرت موسی ) ع(دختران شعيب ) ٤  )س(ـ حضرت مريم ) ع(به حضرت موسی ) ع(دختران شعيب ) ٣

 های انكار معاد اشاره دارد؟ ها و انگيزه ی زير به تجاوز از حدود الهی از زمينه  از آيات شريفهيک مفهوم كدام ـ  98
١ (ّانهم كانوا قبل ذلك مترفين   ٢ (ٍّو ما يكذب به اال كل معتد اثيم ّ ّ ّ  
٣ (َبل يريد اإلنسان ليفجر امامه  ٤ (َايحسب اإلنسان ان لن نجمع عظامه َ  
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است و جامع نيازهای ................... ی  باشد كه اين دغدغه نشانه می................... های انسان نيازهای  ولی و دغدغهمشغ ّمسبب دل ـ  99
 .دهد نشان می» ...................«انسان خود را در قالب سؤال 

 روزمره ـ غفلت ـ چگونه زيستن) ٤  سانيت ـ چرا زيستنمتعالی ـ ان) ٣  متعالی ـ انسانيت ـ چگونه زيستن) ٢  روزمره ـ غفلت ـ چرا زيستن) ١
 شود؟ ّمفهوم آزادی و اختيار انسان در قبول و رد دعوت، از دقت در كدام آيه دريافت می ـ  100

١ (ّو اهللا اخرجكم من بطون امهاتكم ال تعلمون شيئا و جعل لكم السمع و األبصار و األفئدة ًّ   
٢ (ّرسال مبشرين و منذرين لئال يكو ّ ّن للناس علی اهللا حج↨ بعد الرسل ً ّ ّ َ...   
٣ (ّسبح اسم ربك األعلی الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی ّ ّّ ّّ   
٤ ( ِّانا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه ّ ّ...   

كرم  ـ   101  اسخی بدهد؟چه پ» يهودی يا مسيحی باشيد تا هدايت شويد«گفتند  مأمور بود به كسانی كه می) ص(پيامبر ا
١ (ّءامنا باهللا و ما انزل الينا و ما انزل الی ابراهيم  ٢ (ًبل مل↨ ابراهيم حنيفا و ما كان من المشركين ّ  
٣ (اهللا اعلم حيث يجعل رسالته  ٤ (ّال نفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون 

گر پيامبری در مقام تعليم و تبيـين ديـن معـصوم ........... ........پذيرند كه  را می) ص(های پيامبر  ها و هدايت مردم زمانی گفته ـ  102 و ا
 ...................نباشد 

  .رود شود و اعتماد مردم به دين از دست می شود ـ امكان انحراف در تعاليم الهی پيدا می گاه مرتكب گناه و اشتباه نمی مطمئن باشند هيچ) ١
  .شود رسد و امكان هدايت از مردم سلب می شود ـ دين الهی به درستی به مردم نمی نمیگاه مرتكب گناه و اشتباه  مطمئن باشند هيچ) ٢
  .شود رسد و امكان هدايت از مردم سلب می ای از او ببينند و مطمئن شوند با خداوند در ارتباط است ـ دين الهی به درستی به مردم نمی معجزه) ٣
  .رود شود و اعتماد مردم به دين از دست می د در ارتباط است ـ امكان انحراف در تعاليم الهی پيدا میای از او ببينند و مطمئن شوند با خداون معجزه) ٤

يـک از  ترتيـب بيـانگر كـدام به» مبارزه با فرهنگ و آداب جاهلی«و » رسايی در معنا با وجود ايجاز«، »طرح موضوعات متنوع« ـ   103
 های اعجاز قرآن هستند؟ جنبه

  های محتوايی و معنايی ـ تأثيرناپذيری و تبعيت نكردن از فرهنگ و عقايد زمانه دن ـ نشانهجانبه بو جامعيت و همه) ١
  های لفظی و ظاهری ـ انسجام درونی در عين نزول تدريجی جانبه بودن ـ نشانه جامعيت و همه) ٢
  ودنجانبه ب های محتوايی و معنايی ـ جامعيت و همه انسجام درونی در عين نزول تدريجی ـ نشانه) ٣
 های لفظی و ظاهری ـ تأثيرناپذيری و تبعيت نكردن از فرهنگ و عقايد زمانه انسجام درونی در عين نزول تدريجی ـ نشانه) ٤

ُفلذلك فادع و استقم كما امرت و ال تتبع اهواءهم و قل ءامنت بما انزل اهللا من كتاب و امـرت ألعـدل بيـنكمی  ی شريفه آيه ـ  104 ُُ ّ 
 .به عنوان يكی از داليل نياز جامعه به حكومت اسالمی است................... و ) ص(از قلمروهای رسالت پيامبر .... ...............بيانگر 

  دريافت وحی و رساندن آن به مردم ـ ضرورت پذيرش واليت الهی و دوری از حكومت طاغوت) ١
  دريافت وحی و رساندن آن به مردم ـ ضرورت اجرای احكام اسالمی) ٢
  عليم و تبيين تعاليم دين ـ ضرورت اجرای احكام اسالمیت) ٣
 واليت الهی و دوری از حكومت طاغوت تعليم و تبيين تعاليم دين ـ ضرورت پذيرش) ٤

 .اند ن شدهبيا................... و ................... ی  به ترتيب به دنبال نزول آيات شريفه................... و ................... احاديث  ـ   105
 االمر ـ تبليغ جابر ـ غدير ـ اولی) ٤   غدير ـ واليت ـ تطهير جابر ـ) ٣  االمر ـ تبليغ غدير ـ جابر ـ اولی) ٢  غدير ـ جابر ـ واليت ـ تطهير) ١

 كند؟ ی كارزار بين حق و باطل در دو صف متقابل را بيان می پيام كدام آيه، هدف از آميختگی موفقيت و شكست در عرصه ـ  106
١ (ّيعلم اهللا الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين ّ  ٢ (ٌان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ٌّ  
٣ (ّو ليمحص اهللا الذين ءامنوا و يمحق الكافرين ّ  ٤ (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فی األرض فانظروا 

را ................... دهـد كـه  به پيامبر خود فرمـان مـی ...قل ما اسألكم عليه من اجر ی فرقان   سوره٥٧ی  خداوند متعال در آيه ـ   107
 .پاداش رسالت خود قرار دهد

١ (ّعلی رب العالمين  ٢ (علی اهللا  ٣ (ًمن شاء ان يتخذ الی ربه سبيال ّ ّ َ ٤ (ّالمودة فی القربی 
 ...................آنان مردمانی هستند : فرمايد می) عج(امام عصر در توصيف ياران ) ع(و امام صادق ................... چه برای ظهور الزم است،  آن ـ  108

  ها تر از صخره احساس جهانی برای امداد الهی و كمک غيبی است ـ پوالددل، سرشار از يقين به خدا و محكم) ١
  ها تر از صخره های الهی است ـ پوالددل، سرشار از يقين به خدا و محكم ی مكتب نااميدی از همه) ٢
  . احساس جهانی برای امداد الهی و كمک غيبی است ـ كه در امانت خيانت نكنند و كسی را به ناحق آزار ندهند)٣
 .كه در امانت خيانت نكنند و كسی را به ناحق آزار ندهند های الهی است ـ ی مكتب نااميدی از همه) ٤

 گردد؟ از دقت در كدام عبارات، مفهوم می) ترتيب به(» الحی خداوند به مؤمنان ص وعده«و » شدگان ّمنت خداوند بر ناتوان شمرده« ـ   109
١ (ّليمكنن لهم دينهم ـ نجعلهم الوارثين  ٢ (نجعلهم الوارثين ـ ّليستخلفنهم فی األرض  
٣ (ّليمكنن لهم دينهم ـ ّليستخلفنهم فی األرض  ٤ (↨ّنجعلهم ائمـ   نجعلهم الوارثين  

)113تا  99سؤاالت  (3دين و زندگي 
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  ...................باستثناءو حضور ايشان در جامعه است، ) عج(ّ معلوم بودن مشخصات امام زمان ی موارد زير جزء فوايد همه ـ   110
گاه يابند و می پيروان آن حضرت، امام خود را حاضر و ناظر بر خود می) ١     .اند دانند كه ايشان از اعمال شيعيان آ
  .ای زيبای ايشان را در خود به وجود آورنده ی خود قرار دهند و خصلت شود شيعيان، امام را اسوه سبب می) ٢
  .شان را با ايشان در ميان گذارند ها و تمايالت درونی وگو كنند و خواسته توانند گفت كنند كه با امام حاضر و ناظر خود می پيروان ايشان احساس می) ٣
گون از هدايت جامعه به صورت) ٤  .گردد ار میهای امام و از واليت معنوی ايشان برخورد های گونا

  فقيهان شـيعه دارای ايـن شـرايط مرجعيـت هـستند و ................... های مرجع،  ی ويژگی درباره) ع(با توجه به بيان امام صادق  ـ   111
 ) ...................ع(امام كاظم 

  .شمرد دانست و مرگشان را برابر با شكاف و رخنه در اسالم می  نيز نقش آنان را مهم می ی ـ همه) ١
  .شمرد دانست و مرگشان را برابر با شكاف و رخنه در اسالم می برخی از ـ نيز نقش آنان را مهم می) ٢
  .كنند ها از آن حراست می اند و در مقابل كژانديشی برخی از ـ فقيهان را دژهای محكم اسالم معرفی كرده است كه حافظ اسالم) ٣
  .كنند ها از آن حراست می اند و در مقابل كژانديشی رده است كه حافظ اسالمی ـ فقيهان را دژهای محكم اسالم معرفی ك همه) ٤

 .باشد می................... ی نظم اجتماعی و اجرای قانون واحد در جامعه  و الزمه................... ی شخصی  انتخاب مرجع يک وظيفه ـ   112
  ّ عدم تعدد ولی فقيه نيست ـ) ٤  ّتعدد مراجعنيست ـ ) ٣  ّاست ـ تعدد مراجع) ٢  ّاست ـ عدم تعدد ولی فقيه) ١

هـا  برای رفـع مـشكالت آن«: فرمايد ی مالک اشتر در خصوص طبقات محروم به حاكم اسالمی می در عهدنامه) ع(حضرت علی  ـ   113
 »...................ای عمل كن كه در پيشگاه خدا معذور باشی، زيرا  گونه به
  .های ديگر نخواهد بود ای ترک مسئوليتهرگز كارهای فراوان و مهم، عذری بر) ١
  .كند اثر می برد و رضايت عمومی خشم خواص را بی خشم عمومی مردم خشنودی خواص و نزديكان را از بين می) ٢
  .نشاند ات را فرو می دهد و تندروی اين كار تو را از سركشی نجات می) ٣
 .ندندتر از ديگران به عدالت نيازم اين گروه از شهروندان بيش) ٤

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 114-123are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 
phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then 
mark your answer sheet. 

 

114- I don't mind ............. home but I'd rather get a taxi. 
1) to walk 2) walk 3) walking 4) walked 

115- My father was very ............. when he heard the ............. news. 
1) surprised – surprising 2) surprising – surprised  3) surprised – surprised 4) surprising – surprising 

116- You can do your shopping from home ............. the Internet. 
1) to use 2) use 3) from using 4) by using 

117- I don't believe in letting children ............. whatever they want to do. 
1) to do 2) doing 3) do 4) did 

118- The ............. of family life has been changing over recent years. 
1) occasion 2) region 3) variety 4) pattern 

119- It's important that parents teach their children good eating ............. . 
1) awards 2) objects 3) habits 4) events  

120- Try to reduce the amount of fat in your diet. "Reduce" means ............. . 
1) measure  2) produce 3) release 4) decrease 

121- He began to ............. whether the things Mary had said were really true. 
1) educate 2) prepare 3) insist 4) question 

122- Have you thought about the problem from every .............? 
1) contact 2) field 3) degree 4) aspect 

123- I don't like the plan, ............. because I think it's too expensive. 
1) seriously 2) mainly 3) emotionally 4) rapidly 

  

 

PART B: Cloze Test 
 

Directions: Questions 124-128are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice, (1), (2), (3), or (4), best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 

Although most people try to avoid it, stress is not a completely negative thing. Just think; …124… stress 
at work, many people might not get anything done! Driving in traffic …125… stress, but this stress triggers 
quick reactions and helps us …126… accidents.  

Stress only becomes a problem when we are overstressed – when the …127… we feel is greater than our 
ability to cope with it. The feeling of being overwhelmed by stress often …128… when several stresses 
combine. Overstress can also result from major stresses, such as losing a loved one or being in a disaster 
like an earthquake or a hurricane.  

 

124- 1) without  2) through 3) around 4) beside 
125- 1) lowers  2) stores 3) creates 4) performs 
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126- 1) avoiding 2) avoid 3) that avoid 4) to avoiding 
127- 1) pressure  2) respect 3) gesture 4) inaction 
128- 1) disturbs  2) recalls 3) cycles 4) occurs 
 

PART C: Reading Comprehension 
 

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by five 
questions. Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer 
sheet. 
 

Passage (1): 
Many people are afraid of snakes. In some parts of the world, snakes are regarded as evil or, at least, 

dangerous. But there is one small village in Italy where the people seem to worship snakes. They show their 
respect and love for snakes with a festival. This festival is held each year in the tiny village of Cocullo, 
which is surrounded by some of Italy's wildest forests. 

There is a legend in Cocullo that the surrounding mountains and forests were once full of poisonous 
snakes. Many of the people from Cocullo who went into these areas died after being bitten by the poisonous 
snakes. In 700 B.C., the  villagers prayed to Apollo, a Greek god, for help. Apollo told them to capture the 
snakes, put them around his statue in the village, and then put them back in the mountains and forests. 

This seemed to work, and the ritual has been repeated ever since. Over the years, the villagers have 
made some changes to this tradition. Now a statue of a Christian saint, Domenica, has replaced the statue 
of the Greek god, Apollo. In addition, the villagers have added fireworks to the festival. 

Celebrations begin on Saint Joseph's Day, March 19, when the first snakes of the season are captured 
and put in cages. Two months later, on the first Thursday in May, villagers set off fireworks and then go to 
church. After church, the statue of Saint Domenica is carried through the streets, and villagers put the 
captured snakes around his statue. Then more fireworks are set off. At the edge of the village, the snakes 
are set free in the forest, and the villagers believe that they are immune from snakebites for another year. 

 

129- The best title for the passage would be ............. . 
1) Fear of Snakes 2) Festival of Snakes 3) Apollo, a Greek God 4) Apollo and Domenica 

130- The underlined word "regarded" in the first paragraph is closest in meaning to ............. . 
1) involved  2) believed 3) expected 4) completed 

131- What happened when people prayed to Apollo to help them with snakes? 
1) People died after being bitten by snakes. 2) Apollo helped them to put an end to the problem. 
3) A statue of Domenica replaced Apollo's statue. 4) Villagers added fireworks to the festival. 

132- The underlined word "this" in the third paragraph refers to ............. . 
1) Apollo's orders 2) capturing the snakes 3) praying to Apollo 4) putting back the snakes 

133- We can understand from the passage that the festival ............. . 
1) is based on Christian beliefs 2) has changed over the years 
3) is in honor of Apollo, a Greek god 4) starts at the edge of the village 

 

Passage (2): 
Kelly was an underachiever in high school. She did not get high grades or even good grades. She hated 

studying, especially subjects like English and math. She listened to music and played the piano whenever 
she could sneak away from classes. She did not go to university after leaving high school. But at 25 years 
old, Kelly is doing very well; she is a successful musician. She plays keyboard in a band whose CDs are in 
demand. Kelly is a good example of the theory of multiple intelligences. 

In many countries in the western world, intelligence is determined by tests that measure person's 
intelligence quotient, often called IQ tests. People who do well on IQ tests generally have good verbal and 
math skills. So a student like Kelly, who did not like English and math, would most likely get a low score on 
a traditional IQ test.  

According to the theory of multiple intelligences (MI), there are more than one or two kinds of 
intelligence. In the late 20th century, an American named Howard Gardner said that intelligence is not a 
single factor as measured by IQ tests. He claimed that there are at least seven kinds of intelligence.  
134- According to the passage, Kelly ............. . 

1) did quite well in English and math 2) wanted to study music at university 
3) has high musical intelligence 4) actually has a very high IQ 

135- The underlined word "determined" is closest in meaning to ............. . 
1) discovered  2) expected 3) completed 4) required 

136- What is the main idea of the second paragraph?  
1) IQ tests can only cover certain abilities. 2) Kelly got a low score on an IQ test. 
3) Intelligence means verbal and math skills. 4) People like Kelly do not have intelligence. 

137- According to the theory of multiple intelligences, ............. . 
1) verbal and math skills are not intelligence 2) common western IQ tests are perfect  
3) intelligence should not be limited to two factors 4) most people have only two kinds of intelligence 

138- The passage is mainly about ............. . 
1) the theory of multiple intelligences 2) our verbal and math intelligence 
3) traditional IQ tests  4) intelligence quotient 
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گر معادله ـ  139 mxی ا (m )x m+ + + − =4 23 2    كدام است؟m داشته باشد، حدود ی حقيقی ساده ، تنها دو ريشه0
١(m− < <3 2  ٢(m>0  ٣(m− < <3 0  ٤(m< <0 2 

yار تابعنمود ـ  140 [x] |x |= ),ی ، در بازه− )−1 ]( شبيه كدام گزينه است؟ 1   .) نماد جزء صحيح است[

٣  ) ٢  ) ١ (
  

  ٤ ( 

حاصل. باشد  میfشكل مقابل نمودار تابع  ـ   141
x x
lim f (x) lim f (x) f ( )

+ −→ →
− +

0 0
   كدام است؟0

١(−2    ٢(−1  
٢) ٤    ١) ٣ 

ی ، حد تابع با ضابطهaازای كدام مقدار  به ـ  142
x[ x] ; x

f (x) a ; x

ax x ; x

⎧ − >
⎪

= =⎨
⎪

− <⎩
2

1
3 1

1

→x وقتی ](، موجود است؟1   .) نماد جزء صحيح است[

−)٣  1−)٢  aهيچ مقدار ) ١ 2
3

  ٤(− 1
3

 

sin حد تابعkازای كدام مقدار  به ـ  143 x tan xf (x)
k xsin x

−= →x وقتی2    است؟٢، برابر 0

١(1
4

  ٢(− 1
4

  ٣(− 1
2

  ٤(1
2

 

  قدرنسبت اين تصاعد كدام است؟.  است٢٧ی دوم آن برابر   و مجموع سه جمله٨ی اول يک تصاعد هندسی برابر  مجموع سه جمله ـ  144

١(1
3

  ٢(2
3

  ٣(3
2

  ٣) ٤ 

  ی چهارم اين تصاعد كدام است؟ جمله. ی سوم آن است  برابر جمله٦ی اول،  موع سه جملهدر يک تصاعد عددی مج ـ  145
 صفر) ٤  ١) ٣  ٨) ٢  ١٢) ١

cosحاصل عبارت ـ  146 cos sin sin−175 50 175    كدام است؟50

١(− 2
2

  ٢(2
2

  ٣(− 1
2

  ٤(1
2

 

tanی عبارت شده ساده ـ  147 ( cos )+20 1   : برابر است با40

١(sin20  ٢(cos50  ٣(cos20  ٤(cos40 
sinی های معادله مجموع جواب ـ  148 x cos x− − =22 1 ],ی  در بازه0 ]π π2كدام است؟   

١(π8
3

  ٢(π10
3

  ٣(π3  ٤(π11
3

 

 چند برابر مساحت مثلـث FCDمساحت مثلث .  منتظم استABCDEFضلعی  شش ـ  149
  باشد؟ هاشورخورده می

۱ (۱    ۲ (۲  
۳(/1 5    ۴ (۳  

AMرو، در لوزی روبه ـ  150 MB=2مساحت قـسمت هاشـورخورده چـه كـسری از .  است
  باشد؟ مساحت كل لوزی می

۱(1
4

    ۲(1
3

  

۳(1
6

    ۴(3
8

 

  قدر است؟ ی ضلع متوسط چه  باشد، اندازه۶ی وتر   و اندازه۱ی وارد بر وتر  ی پای عمود و پای ميانه الزاويه، اگر فاصله در يک مثلث قائم ـ  151
۱(2 3  ۲ (۴  ۳(2 6  ۴(4 2  
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گر ABCDی  در ذوزنقه ـ  152  وAB وسط M ا
ABD
S ∆ =  برابر BMC باشد، مساحت مثلث 16

  كدام گزينه است؟

۱ (۸  ۲ (۶  ۳(16
9

  ۴ (۴ 

گر بـه. اند  رسم شده  موازی قاعدهKL و MNهای  خط  پارهABCدر مثلث  ـ  153 ی  وسـيله ا
های يكـسان تقـسيم شـده باشـد،   به سه قسمت با مساحتABCاين خطوط مثلث 

AMبتنس
AK

   كدام است؟

۱(3
3

  ۲(1
2

  ۳(2
3

  ۴(2
2

  

  

   است؟نادرستكدام عبارت  ـ  154
  :اند ًهايی كه احتماال اولين قدم به سمت سازماندهی سلول را برداشته ريز كيسه

  .شباهت زيادی به سلول دارند) ٢    .غشای دواليه دارند) ١
  .های ليپيدی هستند ای از مولكول مجموعه) ٤    .توانايی جوانه زدن دارند) ٣

H و ترشح.................ها بازجذب بيكربنات  يابد، در كليه  محيط داخلی بدن افزايش میpHهنگامی كه  ـ  155   .يابد  می................. +
 افزايش ـ افزايش) ٤  كاهش ـ افزايش) ٣  كاهش ـ كاهش) ٢  افزايش ـ كاهش) ١

  .ساخته شد............... استفاده و در داخل دستگاه، ............... در آزمايش ميلر، از گاز  ـ  156
١(O2٢   ـ نوكلئوتيد(NH NH)٤   ـ اسيدچربO2)٣  نوكلئوتيد ـ 3   ـ آمينواسيد3

دهد؛ اين نوع بافت پوششی در  شكل مقابل، نوعی بافت پوششی را در انسان نشان می ـ  157
  . استنرفتهبه كار ............... 

 مری) ٤  دهان) ٣  پوست) ٢  معده) ١
گم ايجاد و باعث ............... ر اثر ، د ی سينه فشار منفی قفسه ـ  158   .شود ها به قلب می برگشت خون از اندام............... ديافرا

 انبساط ـ افزايش) ٤  انقباض ـ افزايش) ٣  انبساط ـ كاهش) ٢  انقباض ـ كاهش) ١
  شود؟ يک از دستگاه تنفس خارج می ِدر انسان، در طی يک بازدم عميق به دنبال يک دم عادی، كدام ـ  159

  ظرفيت حياتی) ٢    ی بازدمی فقط هوای ذخيره) ١
 مانده هوای جاری و هوای باقی) ٤  ی بازدمی هوای جاری و هوای ذخيره) ٣

  .فراهم شد............... و ............... طور عمده زمينه برای تغيير و گسترش  پس از انقراض پنجم، به ـ  160
 خزندگان ـ دوزيستان) ٤  پرندگان ـ پستانداران) ٣  خزندگان ـ پرندگان) ٢  خزندگان ـ پستانداران ) ١

  .شود می............... ًوجود دارد كه مستقيما باعث توليد ............... آنزيم انيدراز كربنيک، در  ـ   161
  پالسما ـ بيكربنات) ٢    پالسما ـ اسيد كربنيک) ١
 غشای گلبول قرمز ـ بيكربنات) ٤  غشای گلبول قرمز ـ اسيد كربنيک) ٣

هـای  های جگر به درون خـون نقـش دارنـد، توسـط ريبـوزوم هايی كه در تنظيم مقدار قند آزادشده از سلول انسان، آنزيمدر  ـ  162
  .كنند فعاليت می............... شوند و در  ساخته می............... 

  سيتوسل ـ دستگاه گلژی) ٢  ی آندوپالسمی زبر ـ دستگاه گلژی شبكه) ١
 ی آندوپالسمی صاف سيتوسل ـ شبكه) ٤  ی آندوپالسمی صاف بر ـ شبكهی آندوپالسمی ز شبكه) ٣

  .است............... است كه دستگاه گوارش آن فاقد ............... كرم خاكی نوعی جانور  ـ  163
 همه چيزخوار ـ معده) ٤  دان همه چيزخوار ـ سنگ) ٣  خوار ـ معده گياه) ٢  دان خوار ـ سنگ گياه) ١

  ورتری نسبت به سايرين اتفاق افتاده است؟كدام واقعه در زمان د ـ  164
  انقراض دايناسورها) ٢    انقراض گروهی اول) ١
كن خشكی پيدايش اولين مهره) ٣  های فاقد آرواره پيدايش ماهی) ٤  داران سا

دهد؛ اين نـوع بافـت  شكل مقابل، ساختار نوعی بافت استخوانی را در انسان نشان می ـ  165
  . استنرفتهبه كار ............... در 
  بخش ميانی بند انگشتان دست) ٢    ی استخوان ران تنه) ١
 های جمجمه بخش خارجی استخوان) ٤    بخش خارجی بند انگشتان پا) ٣
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   است؟نادرستكدام عبارت  ـ  166
  ».بدن قرار دارد............... در سطح ............... ی  در انسان، ماهيچه«
 دو سر ران ـ شكمی) ٤  سرينی بزرگ ـ پشتی) ٣  ای ـ پشتی ذوزنقه) ٢  دو سر بازو ـ شكمی) ١

  .ايجاد شدند............... و ............... اولين جانداران پرسلولی ساكن خشكی، در اثر همياری  ـ  167
كتری) ١ كتری) ٣  ها ها ـ قارچ جلبک) ٢  ها ها ـ قارچ سيانوبا  ها تاژكداران ـ جلبک) ٤  ها ها ـ جلبک سيانوبا

  ؟ استنادرستكدام عبارت  ـ  168
  ».شود نمیبازجذب ............... ی دور،  خورده ی پيچ و از لوله............... ی هنله،  ی انسان، از لوله در كليه«
   ـ بيكربناتNaCl) ٤  بيكربنات ـ اوره) ٣  گلوكز ـ اوره) ٢  اوره ـ آب) ١

  شود؟ ی بذرافشانی هوا در گياهان می يک باعث كاهش احتمال پديده كدام ـ  169
  كاهش سرعت جذب آب از ريشه) ٢    ی خام شيرهانجماد ) ١
 ها از پريسيكل به آوند چوبی ورود يون) ٤    افزايش شدت تعرق) ٣

های خـود دارای  قرار داشته باشد، از نظر توالی آمينواسيدی در پروتئين............... ی  هر چه نيای مشترک دو جاندار در گذشته ـ  170
  .است............... های تبارزايشی  ها در درخت ی آن طول شاخههستند و اختالف ............... تفاوت 

  تر تر ـ بيش تری ـ كم نزديک) ٢    تر تر ـ كم دورتری ـ كم) ١
 تر تر ـ كم تری ـ بيش نزديک) ٤    تر تر ـ بيش دورتری ـ بيش) ٣

باشـد، احتمـال ايجـاد خيـز ...............  سـلولی و فشار اسمزی خون از مايع بين............... در يک بافت، هر چه فشار تراوشی  ـ  171
  .است............... 

 تر تر ـ كم تر ـ كم بيش) ٤  تر تر ـ كم تر ـ بيش كم) ٣  تر تر ـ بيش تر ـ بيش بيش) ٢  تر  تر ـ بيش تر ـ كم كم) ١
  :سازش از نظر داروين عبارت است از ـ  172

  .ی بدن در اثر تغيير شرايط فيزيكی حيات تغيير اندازه) ١
  .تر با محيط تر در اثر تطابق بيش احتمال بقا و زادآوری بيش) ٢
  .كنند ها در پاسخ به محيط خود تغيير می فرايندی كه طی آن، جمعيت) ٣
  .شود تغييراتی كه در يک گونه به منظور تطابق بهتر آن گونه با محيط انجام می) ٤

   است؟نادرستكدام عبارت  ـ  173
  :ی كلسيم را برعهده دارد ای، ذخيره ماهيچههای  در انسان، اندامكی كه در سلول

  .مسئول ساخت كلسترول غشای پالسمايی است) ٢  .در فرايند غشاسازی دخالت دارد) ١
 .های جگر را برعهده دارد زدايی در سلول های مسئول سم ساخت آنزيم) ٤  .ای تشكيل شده است از غشاهای به هم پيوسته) ٣

  .آيد به دست می............... ها، از بررسی   گونهترين شواهد مربوط به تغيير مستقيم ـ  174
 ها آثار ثبت شده در سنگواره) ٤  های تبارزايشی درخت) ٣  های وستيجيال اندام) ٢  رويان جانوران) ١

  : در حال ثبت استQدر يک الكترو كارديوگرام، زمانی كه موج  ـ  175
  .اند ستههای دهليزی ـ بطنی ب دريچه) ٢    .اند ها در حال استراحت بطن) ١
 .قلب در استراحت عمومی قرار دارد) ٤   .شود صدای اول قلب ايجاد می) ٣

نقـشی ...............  سالگی به بعـد، ٥شوند و از حدود  ساخته می............... های قرمز ابتدا در  ان جنينی، گلبول در انسان، در دور ـ  176
  .ندارندهای قرمز  در توليد گلبول

  های پهن مغز استخوان ـ استخوان) ٢  های دراز ی استخوان مغز استخوان ـ تنه) ١
 های پهن ی زرده ـ استخوان كيسه) ٤  های دراز ی استخوان ی زرده ـ تنه كيسه) ٣

  .يابد يک عدد ثابت افزايش می............... يک عدد ثابت و جمعيت انسانی با ............... ی مالتوس، منابع غذايی با  بر طبق نظريه ـ  177
 مضربی از ـ مضربی از ) ٤  مضربی از ـ افزايش) ٣  افزايش ـ افزايش) ٢  افزايش ـ مضربی از) ١

   است؟نادرستی دستگاه دياليز  كدام عبارت درباره ـ  178
  .محلول دياليز، در طول مدت دياليز در دستگاه جريان دارد) ١
  .صورت صفحات موازی باشد غشای دياليزكننده ممكن است به) ٢
  .نده از جنس سلوفان و دارای نفوذپذيری انتخابی استغشای دياليزكن) ٣
 .گردد خون از طريق سرخرگ وارد دستگاه و از طريق سياهرگ به بدن بازمی) ٤

  .شود ها می وارد شش............... و در هنگام بازدم، از ............... در هنگام دم، از ............... در دستگاه تنفسی پرندگان، هوای  ـ  179
  های هوادار پيشين های هوادار عقبی ـ كيسه تهويه شده ـ كيسه) ٢  های هوادار عقبی هويه شده ـ نای ـ كيسهت) ١
 های هوادار پيشين های هوادار عقبی ـ كيسه تهويه نشده ـ كيسه) ٤  های هوادار عقبی تهويه نشده ـ نای ـ كيسه) ٣
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  تجربي ـ آزمون تكميليدانشگاهي  پيش

  .تشكيل شده بودند............... های خود همانندساز از  مولكولو اولين ............... ًاحتماال اولين كاتاليزگرها از  ـ  180
  نوكلئوتيدها ـ نوكلئوتيدها) ٢    نوكلئوتيدها ـ آمينواسيدها) ١
 آمينواسيدها ـ آمينواسيدها) ٤    آمينواسيدها ـ نوكلئوتيدها) ٣

   است؟نادرستكدام عبارت  ـ  181
  ».قرار دارد............... و ...... .........بين ............... ی گوارشی گنجشگ،  در لوله«
  دان مری ـ دهان ـ چينه) ٢    دان ـ معده ـ روده  سنگ )١
 دان دان ـ سنگ معده ـ چينه) ٤    دان دان ـ مری ـ سنگ چينه) ٣

  ؟ندارددر كدام نوع حركت گياهی، محرک بيرونی دخالتی  ـ  182
  های مركب گل ابريشم باز شدن برگ) ٢    حركت آنتروزوييد خزه) ١
 واران ی پروانه پيچش نوک برگ گياهان تيره) ٤    بسته شدن برگ گياه ديونه ) ٣

  .بودند............... و ............... ًاحتماال نخستين جاندارانی كه بر روی زمين پديدار شدند،  ـ  183
  اتوتروف ـ هوازی) ٢    هتروتروف ـ هوازی) ١
 هوازی اتوتروف ـ بی) ٤    هوازی هتروتروف ـ بی) ٣

ترتيـب  به) ٢(و ) ١(ی  دهد؛ شماره  مقابل ساختار مفصل زانوی انسان را نشان میشكل ـ  184
  اند؟ از كدام نوع بافت پيوندی ساخته شده

  ای ـ غضروفی رشته) ٢    ای غضروفی ـ رشته) ١
 ای ـ استخوانی رشته) ٤    غضروفی ـ استخوانی) ٣

و برای دفـع بـه آب ........ .......دار در گوريل نسبت به ملخ،  ی اصلی دفعی نيتروژن ماده ـ  185
  .نياز دارد............... 

  تری تر ـ كم پيچيده) ٢    تری  تر ـ كم ساده) ١
 تری تر ـ بيش پيچيده) ٤    تری تر ـ بيش ساده) ٣

  شود؟  با سايرين ايجاد میمتفاوتيک، مونومرهای  از هيدروليز كدام ـ  186
 گليكوژن) ٤  آلبومين) ٣  سلوالز) ٢  كالژن ) ١

  .شود اندام وستيجيال محسوب می ،...............ُو دم در ............... يی در ی گلو حفره ـ  187
  داران داران ـ تمام مهره تمام مهره) ٢    داران ها ـ برخی مهره ماهی) ١
 داران تر مهره داران ـ بيش تمام مهره) ٤  داران دوزيستان بالغ ـ برخی مهره) ٣

 ...............ناطق جغرافيايی نزديک، نسبت به جانداران موجود در مناطق جغرافيايی داروين متوجه شد كه جانداران موجود در م ـ  188
  .ديگر دارند با يک............... های  اما دور، شباهت

 تری متفاوت ـ بيش) ٤  تری متفاوت ـ كم) ٣  تری مشابه ـ بيش) ٢  تری مشابه ـ كم) ١
، برای انتشار به اخـتالف فـشار O2 نسبت بهCO2گيرد و  صورت می.................، CO2 نسبت بهO2در بدن انسان، انتشار ـ  189

  .  نياز دارد.................
 تری تر ـ بيشكند) ٤  تری  تر ـ بيش سريع) ٣  تری كندتر ـ كم) ٢  تری تر ـ كم سريع) ١

  های آلی در كدام مناطق ايجاد شدند؟ ترتيب اولين مولكول ، به»الگوی حباب«و » سوپ بنيادين«ی  بر طبق نظريه ـ  190
 جو زمين ـ جو زمين) ٤  اقيانوس ـ جو زمين) ٣  اقيانوس ـ اقيانوس) ٢  جو زمين ـ اقيانوس) ١

  .شوند های لنفی پرز روده می وارد مويرگ............... صورت  ششی روده و بههای پو وارد سلول............... صورت  ها به در انسان، چربی ـ   191
  گليسريد ـ مونوگليسريد تری) ٢    گليسريد مونوگليسريد ـ دی) ١
 گليسريد مونوگليسريد ـ تری) ٤    گليسريد ـ مونوگليسريد دی) ٣

  ؟شود نمیعيت يک باعث گوناگونی ژنی در جم ی تركيبی انتخاب طبيعی، كدام بر طبق نظريه ـ  192
  جدا شدن كروماتيدهای خواهری در ميوز) ٢    جهش ژنی) ١
 های همتا در ميوز تبادل قطعه بين كروموزوم) ٤  های والدی در ميوز تفكيک كروموزوم) ٣

  »................ اتصال سيتوپالسمی وجود  ،...............همانند ............... در پيكر «  است؟نادرستكدام عبارت  ـ  193
كتری ـ پارامسی ـ ندارد) ١   ولوكس ـ اسپيروژير ـ دارد) ٢  سيانوبا
  تريكودينا ـ اسپيروژير ـ دارد) ٤  پارامسی ـ آميب آب شيرين ـ ندارد) ٣
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mgدر موارد الزم      
s

=   . در نظر گرفته شود210

F تحت تأثير سه نيرویkg5جسمی به جرم ـ  194 i j
→ → →
= − +1 15 8،F i j

→ → →
= − −2 21 F و19 i j

→ → →
=α  قرار گرفته و شتاب آن 3+

aبرابر i j
→ → →
= − +β4حاصل.  است( )α+β ی اعداد در سيستم  كليه( برابر كدام گزينه است؟SIاست (.  

١٨) ٤  ١٦) ٣  ١٤) ٢  ١٢) ١  
. كنـد حركت مـیی افق  ی مقابل در صفحه ی با سرعت ثابت بر روی محيط دايرهمتحرك ـ  195

ترتيـب از  ی بين بردار سرعت و بردار نيرو به ی بين بردار مكان و بردار نيرو و زاويه زاويه
  راست به چپ كدام است؟

١(π،π
2

πصفر،) ٢  
2

  ٣(πصفر، صفر) ٤  ، صفر 

گر وزن تابلو . يک تابلوی تبليغاتی مطابق شكل آويزان است ـ  196  نيوتون باشد، كشش ١٢٠ا
  ترتيب از راست به چپ چند نيوتون است؟  بهOB و OAهای  نخ

١٢٠) ١،120 2    ٢(120   ١٢٠و  2

60 و٦٠) ٣ 2    ۴(120   ۶۰ و 2
ای برحسب نيوتون قرار   در چه بازهF نيروی  در شكل مقابل، برای حفظ تعادل مجموعه ـ  197

  دارد؟
١(F≤ ≤10 30    ٢(F≤ ≤8 32  
٣(F≤ ≤5 35    ٤(F≤ ≤12 28  

 جسم در حال حركت است و ضريب اصطكاک جنبـشی بـين جـسم و ،مقابلدر شكل  ـ  198
0/ديوار برابر كنش ديوار چند نيوتون است؟. باشد  می5   نيروی وا

١(20 5    ٢٠) ٢  
٥٠) ٤    ٤٠) ٣ 

گر نيرويی كـه آسانـسور بـر جـسم وارد . كند، قرار دارد سوری كه رو به پايين حركت می نيوتون درون آسان٦٠٠جسمی به وزن  ـ  199 ا
  .است............... و نوع حركت آن ...............  نيوتون باشد، شتاب آسانسور ٧٢٠كند برابر  می

١(m
s22٢  ، كندشونده(m

s22٣  ، تندشونده(m
s2

10
6

m)٤  ، كندشونده
s2

10
6

  ، تندشونده

شود و نيروی كشش نخ برابر   وارد میمجموعه مطابق شكل بر F نيروی  در شكل مقابل، ـ  200
/ی شتاب بسته.  نيوتون است٣٠ kg2    برابر چند متر بر مجذور ثانيه است؟5
٣) ٢    ٢) ١  
٣(/2 5    ٤(/3 5 

  ًی زير الزاما صحيح است؟ وقتی برآيند نيروهای وارد بر جسم در حال حركت صفر نيست، كدام گزينه ـ  201
  .سرعت جسم در راستای برآيند نيروهاست) ٢  .كند جسم در راستای برآيند نيروها حركت می) ١
  .جهت هستند شتاب حاصل از نيرو و سرعت هم) ٤  .حركت مماس استسرعت در هر لحظه بر مسير ) ٣

xی  از رابطهSIكند، در  ـ زمان متحركی كه بر روی مسير مستقيم حركت می ی مكان معادله ـ  202 t t= − +3 23 . آيـد دست مـی  به4
گر جرم متحرک برابر    كت چند نيوتون است؟ی ششم حر  گرم باشد، نيروی متوسط وارد بر متحرک در ثانيه١٠٠ا

١(/5 4  ٢(/2 7  ٤  ٣) ٣(/3 3 

 فيزيك
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 مماس بر سطح رو به باال پرتـاب V0ی سازد، جسمی را با سرعت اوليه  درجه می٣٠ی  داری كه با افق زاويه از پايين سطح شيب ـ  203
گر بسته در آخرين ثانيه. يمكن می دار طی كند، ضـريب اصـطكاک   را بر روی سطح شيبm4ی حركتش قبل از توقف، مسافت ا

  جنبشی بسته با سطح كدام است؟

١(3
5

  ٢(2 3
5

  ٣(1
5

  ٤(3
10

 

 از سطح زمين در حال چرخيدن به دور زمين eR2 وeRی  و در مداری به فاصلهm2 وmترتيب   بهB و Aی  جرم دو ماهواره ـ  204
  .)ی زمين است  شعاع كرهeR( است؟ Bی   چند برابر سرعت خطی ماهوارهAی  سرعت خطی ماهواره. باشند می

١(2  ٢(2
2

  ٣(2
3

  ٤(3
2

 

tی ت نوسانگر از رابطهی فاز ـ زمان حرك ، معادلهm1ای با شعاع در يک حركت دايره ـ  205 tθ= + +24 2 در پايان . آيد دست می  به8
   شتاب متحرک چند متر بر مجذور ثانيه است؟،ی اول حركت ثانيه

٤٠٠) ٤  ٢٠٠) ٣  ١٠٠) ٢  ٥٠) ١ 

mی  بسته،در شكل مقابل ـ  206 m با سرعت ثابت1
s

. ن در حال حركت است به سمت پايي10

گر جای بسته  را عوض كنيم، با حركت مجدد مجموعه، برآيند نيروهـای m2 وm1های ا
mوارد بر  جنبـشی ضريب اصطكاک(شود؟   میm2 چند برابر برآيند نيروهای وارد بر1

3در هر دو حالت برابر
4

  .)باشد   می

١(4
7

  ٢(8
7

  ٣(7
8

  ٤(7
4

 

0/ گرم به نخی به طول٢٠٠ای به جرم  گلوله ـ  207 گـر ا. چرخـد ای مـی ی قائم در مسير دايـره ته شده است و در يک صفحه متر بس5

m مسيرسرعت گلوله در باالترين نقطه از
s

   باشد، نيروی كشش نخ در اين نقطه چند نيوتون است؟3

١(/7 8  ٢(/9 6  ٣(/1 6  ٤(/14 8  
ی  وسـيله  بر روی سطح يک ميز افقی بدون اصطكاک قرار گرفته و بهmجسمی به جرم  ـ  208

 متـصل m2ی ديگـری بـه جـرم نخی كه از سوراخ روی ميز عبور كرده است، به وزنه

 را با سـرعت ثابـت rعاع ای به ش  روی ميز، دايرهmهنگامی كه جسم به جرم . شود می

در اين صورت سرعت خطی حركـت .  در حال تعادل استm2زند، وزنه با جرم دور می

  جسم بر روی ميز كدام است؟

١(rg    ٢(rg2  

٣(rg2    ٤(rg2  
  
  

ــه ــ: توج ــب گرام ــؤاالت یداوطل ــين س ــا از ب ــک (١ زوج درسً، لطف ــماره٢ و ١ فيزي ــا  ٢٠٩ی  ، ش ــک (٢زوج درسو ) ٢١٤ت  ، ٣ فيزي
  . را به انتخاب خود پاسخ دهيدی سرکفقط ي، )٢٢٠تا  ٢١٥ ی شماره
  
  

  
  

  كند؟ تصوير اين شیء چگونه حركت می. شود جا می  جابهf3 تاf2ی مقعر از با سرعت ثابت روی محور اصلی يک آينهيک شیء  ـ   209

  .شود با سرعت ثابت به آينه نزديک می) ٢  .شود با سرعت ثابت از آينه دور می) ١

 .شود صورت كندشونده از آينه دور می به) ٤  .شود صورت كندشونده به آينه نزديک می به) ٣

ايـن تـصوير . شـود متری از آينه تشكيل می  سانتی٤٠تصوير كوچكی از خورشيد در . گيريم ا رو به خورشيد میی مقعری ر آينه ـ  210

  .متر است سانتی............... است و شعاع انحنای آينه ............... 

 ٨٠حقيقی ـ ) ٤  ٨٠مجازی ـ ) ٣  ٤٠حقيقی ـ ) ٢  ٤٠مجازی ـ ) ١

)214تا  209سؤاالت  (2 و 1فيزيك 
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  تواند باشد؟ كدام گزينه میطور تقريبی  بهتصوير آن . ی مقعری قرار دارد  مطابق شكل در مقابل آينهجسم كوچكی ـ   211

٢     ) ١ (

  
  

٤    ) ٣ ( 

گـر اصـطكاک نـاچيز، ـ  212 Tمطابق شـكل، ا N=1 T/ و1 N=2 0  باشـد، جـرم 6
mی بسته    چند كيلوگرم است؟3

١(/0 2    ٢(/0 3  
٣(/0 4    ٤(/0 6 

  نمودار نيرو ـ زمان آن كدام است؟. نموار سرعت ـ زمان متحركی مطابق شكل است ـ  213

٢    ) ١ ( 

٤    ) ٣ ( 

cmجسمی با سرعت ثابت ـ  214
s

 به آينـه متر بر ثانيه  سانتیتصوير جسم با چه سرعتی برحسب. شود تختی نزديک میی   بر آينه5

  شود؟ نزديک می
٢  ٥) ١(/2 5  ٤  ١٠) ٣(/7 5 

  

  
  

qدر يک ميدان الكتريكی بار ـ  215 C= − μ9ی   از نقطهA تا Bگـر انـر. شـود جـا مـی  جابـه  B و Aی  ژی پتانـسيل آن در نقطـها
−Jترتيب به μ40و Jμ50،باشد B AV V−چند ولت است؟   
١(/+0 1  ٢(/−0 1  ٣(+10  ٤(−10 

گر كليد  ـ  216  B و Aی   را ببنديم، ظرفيت معادل بـين دو نقطـهKدر شكل مقابل، ا
  شود؟ نسبت به حالتی كه كليد باز است، چند برابر می

١(11
12

    ٢(9
8

  

٣(12
11

    ٤(8
9

 

   چند ولت است؟ε2ی  محركهنيروی. دهد ابل آمپرسنج عدد صفر را نشان میدر مدار مق ـ  217
  صفر) ١
٢) ٢  
٣) ٣  
٦) ٤ 

  :در شكل مقابل ـ  218
    . برابر استb و aپتانسيل ) ١
  .باشد  قابل محاسبه نمیb و aپتانسيل ) ۲
  .باشد  میbتر از   بيشaپتانسيل ) ۳
  .باشد  میaتر از   بيشbپتانسيل ) ۴

)220تا  215سؤاالت  (3فيزيك 
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گر در فاصله. گذرد  در يک جهت میI4 وIهای  از دو سيم موازی جريان ـ  219 متـری از   سانتی٢٠ی  ا
 به موازات دو سيم شـليک شـود بـر آن نيرويـی وارد q، بار الكتريكی I4سيم حامل جريان

  متر است؟ د سانتیديگر چن ی دو سيم از يک فاصله. شود نمی
٣٠) ٢    ٢٥) ١  
١٥) ٤    ٥) ٣ 

ميـدان كـل در مركـز .  استB در مركز مربع Iميدان مغناطيسی حاصل از سيم حامل جريان  ـ  220
   و در چه جهتی است؟Bمربع چند 

١(B2 B2)٢     به طرف راست2    به طرف چپ2

٣(B2 B2)٤     به طرف پايين2   به طرف باال2

  

CoClی تركيب كدام توصيف درباره ـ  221 H O⋅2    است؟نادرست 26
  . كلريد شش آبه است(II)نام آن كبالت) ١
  .شود های آب، سفيد می با گرم شدن و از دست دادن مولكول) ۲
  .آيد وای مرطوب به رنگ صورتی در میآب شده باشد، در ه چه بی چنان) ۳
  .پذير است شتآب و متبلور شدن آن برگ فرايند بی) ۴

كنش گازیمقابلی شكل  كدام عبارت درباره ـ  222 SO:  و وا O SO+2 2 32    درست است؟2
كنش رفت انجام می) ١   .شود در آغاز، وا
كنشSO3سرعت توليد) ٢   . زياد است در آغاز وا
  .ر است برابSO3 با سرعت توليدO2در هنگام تعادل، سرعت مصرف) ٣
 .يابد  افزايش میSO3با گذشت زمان سرعت توليد) ٤

  .ی تعادلی است نههای يک ساما از ويژگی............... ی   گزينهجز بهی موارد زير  همه ـ  223
كنش) ١   .های رفت و برگشت با هم برابر است سرعت وا
كروسكوپی(خواص قابل مشاهده ) ٢   .ماند ثابت و بدون تغيير باقی می) ما
كنش) ٣   .دهنده و فراورده با هم برابر است غلظت مواد وا
 .ی ماده و انرژی ندارد ای منزوی است و با محيط مبادله سامانه) ٤

ــكل ـ  224 ــابق ش ــا مط ــهه ــی ی روب ــا م ــالص را گرم ــداری آب خ ــا  رو، مق ــيم ت ده
H:تعادل O(l) H O(g)2 در كدام گزينه، نمـودار سـرعت تبخيـر و .  برقرار شود2

  سرعت ميعان با گذشت زمان به درستی نشان داده شده است؟

٢     )١ (  

٤    ) ٣ ( 
كنش ـ  225 CaCOوا (s) CaO(s) CO (g)+3 باشـد كـه  مـی............... ای از يـک تعـادل  مونهی دربسته، ن  در يک محفظه2

  .فازی است............... 
 ٢همگن ـ ) ٤  ٣ناهمگن ـ ) ٣  ٣همگن ـ ) ٢  ٢ناهمگن ـ ) ١

كنش ـ  226 SO:كدام ماده كاتاليزگر وا (g) O (g) SO (g)+2 2 32   ؟نيست 2
كسيد نيتروژن دی) ١   نيتروژن مونوكسيد) ٢    ا
  واناديم پنتوكسيد) ٤    پالتين) ٣

 شيمي
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كنش گازی با توجه به شكل روبه ـ  227 SO:رو و وا O SO+2 2 32  كدام گزينه وضعيت 2
كنش به درستی نشان می سنج سرعت   دهد؟ ها را در آغاز وا

٢    ) ١ (  

٤    ) ٣ ( 
Hدر يک ظرف سربسته يک مول ـ  228 (g)2و يک مول I (g)2كنش گازی ی با هم مخلوط م H:شوند، تا وا I HI+2 2  انجـام 2

كنش. شود كنش، سرعت توليد وا   كند؟ ها چه تغييری می ها و سرعت توليد فراورده دهنده پس از مدتی از شروع وا
  افزايش ـ كاهش) ٢     كاهش ـ افزايش )١
 افزايش ـ افزايش) ٤    كاهش ـ كاهش) ٣

A(g):یی تعادل فرض های زير درباره شكل ـ  229 B(g)ها درست است؟ ی آن كدام عبارت درباره. اند  آورده شده  
  . است۲ بيش از شكل B سرعت مصرف ٣در شكل ) ١
  . است۲تر از شكل   كمA سرعت توليد ۳در شكل ) ۲
  . برابر شده استB با Aدهد زيرا غلظت  ی برقراری تعادل را نشان می  نخستين لحظه۴شكل ) ۳
  . برابر نيستA با سرعت توليد B سرعت توليد ۵در شكل ) ۴

CaCOی تعادلی ی سامانه كدام گزينه درباره ـ  230 CaO CO+3    است؟نادرست C°827 در دمای2
  .رقراری تعادل الزامی استها برای ب  بستگی ندارد، اما حضور آنCaO و CaCO3مقدار ثابت تعادل به مقدار) ١

كنش) ۲ molيكای ثابت تعادل اين وا L−⋅   . است1
  .كند  تغيير نمیCO2با تغيير دما، فشار گاز) ۳
  .آيد دست می  از تقسيم چگالی ماده بر جرم مولی آن بهCaO و CaCO3غلظت) ۴

  

ــه ــداو: توج ــب گرام ــؤاالت یطل ــين س ــا از ب ــيمی (١ زوج درسً، لطف ــماره٢ ش ــا  ٢٣١ی  ، ش ــيمی  (٢زوج درسو ) ٢٤٠ت  ، ٣ش
  . را به انتخاب خود پاسخ دهيدی سرکفقط ي، )٢٥٠ تا ٢٤١ ی شماره
  
  

  
  

 ؟نيستی اتمی دالتون  كدام مورد جزء نظريه ـ  231
  .روند آيند و نه از بين می وجود میها نه به  اتم) ٢  .ديگرند های يک عنصر مشابه يک ی اتم همه) ١
 .اتم عنصرهای مختلف، جرم و خواص شيميايی متفاوتی دارند) ٤  .های هر عنصر دارای ظرفيت ثابت و معينی هستند تمام اتم) ٣

  اند؟ ترتيب از راست به چپ كدام  بهC و A ،Bرو، پرتوهای  با توجه به شكل روبه ـ  232
١(α،β،γ    ٢(β،γ،α  
٣(β،α، γ    ٤(α،γ،β  

,lصورت ترتيب عددهای كوانتومی به(؟ نيستكدام مجموعه از عددهای كوانتومی برای يک الكترون مجاز  ـ  233 ,(n l m   .) است(
 ٢و ٢ و ٠) ٤  ٢ و ١ و ٠ )٣  ٣ و ٢ و 2−)٢  ٣ و ١ و 1+)١

گر آرايش الكترونی يون ـ  234 Mا    است؟نادرست Mی   ختم شود، كدام مطلب دربارهp64 به2+
  .بر صفر استهای آن برا ی الكترون  همهsmمجموع) ٢  .شود بين دومين و سومين يونش آن جهش بزرگ ديده می) ١
  . است۳۸ برابر Mعدد اتمی عنصر ) ٤  . در آن از الكترون اشغال شده است  زيراليه٨) ٣

H با هيدروژن تركيبی به فرمولXنافلز  ـ  235 X2كسيد آن با باالترين ظرفيت كدام است؟. دهد  تشكيل می   فرمول ا
١(XO3  ٢ (XO   ۳(XO2  ٤(X O2 3 

گر طول پيوندهای يگانه ـ  236 Cی ا C−،C Cl−و H Cl− برحسب پيكومتر (pm)باشد، طـول ١٢٧ و ١٧٧، ١٥٤ترتيب برابر با   به 
Hپيوند C−) قدر است؟ ًتقريبا چه) برحسب پيكومتر  

١٠٤) ٤  ٨٤) ٣  ٧٧) ٢  ٢٧) ١ 

)240تا  231سؤاالت  (2شيمي 
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   است؟نادرستكدام عبارت در مورد الكترونگاتيوی  ـ  237
  .ی خود است های يک پيوند به سمت هسته ميزان تمايل نسبی يک اتم برای كشيدن الكترون) ١
4/به اتم فلوئور به عنوان الكترونگاتيوترين عنصر، الكترونگاتيوی) ٢   . نسبت داده شده است0
  .يابد طور كلی مقادير الكترونگاتيوی در يک گروه جدول تناوبی از باال به پايين افزايش می به) ٣
كنش در گروه هالوژن) ٤  .يابد پذيری، الكترونگاتيوی افزايش می ها، با افزايش وا

Baچه فرمول تركيبی از باريم چنان ـ  238 P O2 2 Al و فرمول تركيبی از آلومينيم7 (S O )2 2 7  باشد، در كدام گزينـه فرمـول داده 3
   است؟نادرستشده 

١(Al (P O )2 2 7 3  ٢(BaS O2 7  ٣(Na P O4 2 7  ٤(K S O2 2 7  
دهد كه ضمن تبديل شدن  را نشان می................. ، اتم aف رو، حر با توجه به شكل روبه ـ  239

  ................. .ی آن  شده های الكترونی اشغال به يون پايدار خود، تعداد اليه
  ماند كلر ـ ثابت می) ٢    ماند سديم ـ ثابت می) ١
 يابد كلر ـ افزايش می) ٤    يابد سديم ـ كاهش می) ٣

   از كلر و فلزهای قليايی، برحسب افزايش عدد اتمی فلز است؟حاصلی تركيب يونی  ی شبكهكدام نمودار مربوط به انرژ ـ  240

٤  ) ٣  ) ٢  ) ١ (  
  

  
  

   است؟نادرستهای زير  يک از عبارت كدام ـ  241
  . اتم كلر است٢، شامل ١٢ اتم كلر و فريون ـ ٣، شامل ١١فريون ـ ) ١
كنش) ٢ ClO(g)وا O(g) Cl(g) O (g)+ → + كسيژن مو2   .برد رد نياز برای تشكيل مولكول اوزون را از بين می اتم ا

كنش معادله) ٣ O باCl(g)ی نمادی وا (g)3كسيژن«صورت   به كسيد+ا   . است» اتم كلر+ اوزون→⎯⎯ كلرومونوا
 .، از سه نوع اتم تشكيل شده است١١فريون ـ ) ٤

كنش تجزيه را در كتاب درسی نشان می يک از شكل كدام ـ  242   دهد؟ های زير يک وا

٤  ) ٣  ) ٢  ) ١ ( 

گر مقدار  ـ  243  گرم آب برابرxا
/

x2

16 2
H مول آب باشد، اين مقدار شامل چند مولكول آب است؟  g mol )−= ⋅ =O) و11 16  

١(/ × 226 02 10  ٢(/ × 236 02 10  ٣(/ × 223 01 10  ٤(/ × 233 01 10 
39/ وKNO2 گـرم١٧٠ گرم مخلوط پتاسيم نيترات خالص و پتاسيم كلرات ناخالص ميـزان ٤٤٦ی  در اثر تجزيه ـ  244  O2 ليتـر2

,قدر است؟ درصد خلوص پتاسيم كلرات چه. توليد شده است , ,(K Cl N O g mol )−= = = = ⋅ 139 35 14 16  
٦٠) ٤  ٧٥) ٣  ٥٠) ٢  ٢٥) ١ 

كنش زير در صورتی كه به ـ  245 كـنش  به دست آيد، بازدهاتيل اتر   گرم دی١٨٥ گرم اتانول مقدار ٤٦٠ازای  با توجه به وا ی درصـدی وا

Cكدام است؟  H OH C H O C H H O→ − − +2 5 2 5 2 5 22 , ,(C O H g mol )−= = = ⋅ 112 16 1  
٧٥) ٤  ٥٠) ٣  ٧٠) ٢  ٢٥) ١  

   است؟نادرستكدام عبارت زير  ـ  246
  .باشد ی آن دو می دهنده های تشكيل اختالف دمای ميان دو جسم، معياری از اختالف در انرژی جنبشی ذره) ١
  .رمايی، معياری از ميزان وابستگی تغيير دمای يک جسم به مقدار گرمای مبادله شده استظرفيت گ) ٢
  .گراد است ی سانتی ی يک درجه ظرفيت گرمايی يک جسم، گرمای مورد نياز برای افزايش دمای يک گرم از آن جسم به اندازه) ٣
 .وندش تر می های سازنده بيش كنيم سرعت حركت ذره وقتی جسمی را گرم می) ٤

  رو كدام جمله درست است؟ های روبه با توجه به شكل ـ  247
∆E،)آ(در شكل ) ١   . است0<
  .شود ، انرژی به محيط داده می)ب(در شكل ) ٢
∆E وEپايانی>Eآغازی، )آ(در شكل ) ٣   . است0>
  .تواند نمودار تغيير انرژی ليوان آب جوش در اتاق باشد ، می)ب(شكل ) ۴

 دهد می
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   است؟نادرستبا توجه به شكل مقابل كدام گزينه  ـ  248
  .گيرد  می اين وسيله، گرما را در حجم ثابت اندازه) ١
  .ی مناسبی است  وسيله∆Eگيری برای اندازه) ٢
  .دی قرار داردحمام آب درون بمب فوال) ٣
  .نام آن گرماسنج بمبی است) ٤

گر آنتالپی ـ  249 Hهای استاندارد تشكيل ا O(g)2 ،C H (g)2 CO و6 (g)2بر مـول باشـد،  كيلوژول394− و85−،286− برابر 
C), كيلوژول گرما آزاد شود؟١٥٦١چند گرم اتان بايد سوزانده شود تا  H g mol )−= = ⋅ 112 1  

٦٠) ٤  ٤٥) ٣  ١٥) ٢  ٣٠) ١ 
   است؟نادرستكدام مطلب  ـ  250

  .انرژی آزاد گيبس يک تابع حالت است و به دما وابسته است) ١
  .رود آنتروپی و كاهش سطح انرژی پيش میهر تغيير فيزيكی يا شيميايی طبيعی، در جهت افزايش ) ٢
كنش سوختن اتانول، عامل انرژی و عامل آنتروپی، در يک جهت عمل می) ٣   .كنند در وا
  .خودی باشد خودی در دمای پايين، ممكن است در دمای باال، خودبه يک تغيير گرماده و غيرخودبه) ٤

 شود؟ ير میيک از موارد ز ها و انشعابات يک رود، باعث كدام شاخه ـ  251
   زهكشیعدم) ٤  های جاری تجمع آب) ٣  ی آب سطحی تغذيه) ٢  ی آب سطحی تخليه) ١

 ........... جريان دارد، پس B به Aی  آب زيرزمينی از نقطه ـ  252
  . بوده استA باالتر از Bارتفاع ) ۲  .باشد  میBتر از   بيشAنفوذپذيری ) ١
  . استB از تر  بيشAفشار ) ۴  .مسير جريان آب خط مستقيم است) ۳

 شوند؟ های موجود در كدام نوع سنگ، دارای آب سخت می آبخوان ـ  253
  سنگ ديوريت) ٤  ماسه سنگ) ٣  سنگ گچ) ٢  سنگ آهک) ١

 های شمال اروپا بر اثر كدام عامل ايجاد شده است؟ درياچه ـ  254
  ی دريای قديمی مانده باقی) ٤  ها گذاری يخچال رسوب) ٣  فروافتادگی زمين) ٢  فعاليت آتشفشان) ١

 تر است؟ در نواحی مرطوب، احتمال وجود كدام كانی در سطح زمين كم ـ  255
  مسكوويت) ٤  دركوهی) ٣  هاليت) ٢  گالن) ١

 باشد؟ ها شبيه هم می سطح شكست كدام كانی ـ  256
  كلسيت و دولوميت) ٤  ارتوكالز و كلسيت) ٣  گالن و ارتوكالز) ٢  دولوميت و گالن) ١

 د؟باش های كانی مسكوويت می كدام مورد از ويژگی ـ  257
  مقاومت در برابر حرارت) ٤  لمس چرب) ٣  خاصيت مغناطيسی) ٢  خواری چكش) ١

 ها كدام است؟ ی فلدسپات عنصر مشترک همه ـ  258
  پتاسيم) ٤  سديم) ٣  كلسيم) ٢  سيميسيل) ١

  ذكر شده است؟نادرستشكل كدام كانی  ـ  259
  طويلمنشوری : مسكوويت) ٤  چهاروجهی: اليوين) ٣  منشوری: اوژيت) ٢  سوزنی: هورنبالند) ١

 شود؟ گچ بنايی در معدن به صورت كدام كانی ديده می ـ  260
  كلسيت) ٤  كائولن) ٣  ژيپس) ٢  انيدريت) ١

  است؟نادرستكدام گزينه در مورد آزبست  ـ  261
  .كند چسبد و ايجاد ناراحتی تنفسی می های هوايی می به جدار كيسه) ٢   .پذير است دارای الياف انعطاف) ١
  .باشد عايق گرما و الكتريسيته می) ٤  .شود  میبه عنوان عايق رطوبتی استفاده) ٣

 نگار افقی وجود دارد؟ نگاری حداقل چند لرزه در يک ايستگاه لرزه ـ  262
٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  

 باشد؟  ريشتر می٤ی   ريشتر چند برابر دامنه امواج زلزله٨ی  ی امواج زلزله  دامنه ـ  263
١٠٠٠٠) ٤  ١٠٠) ٣  ٤) ٢  ٢) ١  

 اج زلزله صحيح است؟ در مورد سرعت اموگزينهكدام  ـ  264
  . استLتر از   بيشRسرعت امواج ) ۲  . استPتر از   بيشSسرعت امواج ) ١
  .تر از امواج درونی است سرعت امواج سطحی بيش) ۴  . استRتر از   بيشSسرعت امواج ) ۳

 گردد؟  كدام ويژگی زلزله محاسبه میS و Pبا استفاده از اختالف زمان رسيدن امواج  ـ  265
  تعيين شدت زلزله) ٢    نون زلزلهتعيين محل كا) ١
  های وارده ی خسارت محاسبه) ٤  های زلزله ی ميزان خرابی محاسبه) ٣

 شناسي زمين
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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  )۳( ـ   1   
  )سستی: رخوت(ّخودپرستی، تكبر : نخوت  دهنده، بسيار بخشنده مرد، بسيار فيض جوان :اضّفي

كم  دين، ملحد دهری، بی: قزندي  گردآينده، روی هم جمع شده، بر هم نشيننده: مترا
  :ها معنی درست واژه  )۳( ـ  2   

   بـسته :درزه/  ّ قطعيـت و يقـين  :ّجزميـت/ نـشينند، آلونـک، كپـر، كلبـه  ن در آن مـیای از نـی و علـف كـه كـشاورزان و باغبانـا  خانه:كومه
  )روشنايی: ضيا(ِ جمع ضيعه، زمين و آب و درخت :ضياع)  /   كاستی:فقدان ( جويی  دل:تفقّد/   خوار، زبون گرديده  :مخذول)  /  ّ خياط:درزی(

  : معنی درست واژه  )۳( ـ  3   
 دن مشورت كردن، رای ز:استشاره

  :ها امالی درست واژه  )۳( ـ  4   
ــساعدت ــردن :م ــی ك ــردن، همراه ــاری ك ــردن، ي ــک ك ــعود( كم ــتن:ص ــاال رف ــت)  /   ب ــردن  :معون ــاری ك ــاری دادن، ي   /   ي
ّميهن، وطن، محل تولد:  زاد بوم⇐ زاد و بوم/  گرمی، ياری رساندن    پشت:مظاهرت ّ 

  .رود شمار می غلط اماليی به» زاد و بوم «كاربرد نادرست) ۳(براساس كتاب درسی زبان فارسی : هّتوج
   )۴( ـ  5   

   :ها ساير گزينههای اماليی در  غلطبررسی 
  ) بيهوده، پوچ:هملُم( كجاوه :محمل) ۲  ) دوری، هجران:فراق( آسايش، آسودگی :فراغ) ۱
  ) خوش، نيكو:نغز( باطل كردن، شكستن :نقض) ۳

 :ها تعداد واژه  )۱( ـ  6   
  /  روانـی  /  ِــ  ]ی[/  گذشـته  /  ِـ  /  پيرامون  /  وجو   جست/  و  /  پژوهش  /  روانكاوی  /  ِـ  /  ابتدايی  /  ِـ  /  اصول  /  از  /  يكی  

/  بـا  /  روحـی  /  ِــ  ]ی[/  هـا   بحران/  با  /  رويی   روبه/  از  /  پيشگيری  /  ِـ  ]ی[/  ها   شيوه/  ِـ  ]ی[/  ارائه  /  و  /  بيماران  /  ِـ  
  ) واژه۳۷(است /  مددجويان  /  به  /  روان  /  و  /  سليس  /  بيانی  

  :تعداد تكواژها
/  پيرامـون  /  جـو  /  و  /  جست  /  و  /  ِـ ش  /  پژوه  /  ی  /  كاو  /  روان  /  ِـ  /  ی  ]ی[/  ابتدا  /  ِـ  /  اصول  /  از  /  ی  /  يک  

/  ی  /  گيـر  /  پـيش  /  ِـ  ]ی[/  ها  /  شيوه  /  ِـ  ]ی[/  ارائه  /  و  /  ان  /  بيمار  /  ِـ  /  ی  /  روان    /  ِـ]ی[/  ه  /  گذشت  /  ِـ  
  /  بـه/  ان  /  رو  /  و  /  سـليس  /  ی  /  بيـان  /  بـا  /  ی  /  روح  /  ِـ  ]ی[/  ها  /  بحران  /  با  /  ی  ]ی[/  رو  /  به  /  رو  /  از  

  ) تكواژ۶۰ (∅/  است  /  ان  ]ی[/  جو  /  مدد  
ّی اوليه را نيز بر باد داده است  اصرار بر اجرای اين طرح سرمايه:ی عبارت آخرين جمله  )۴( ـ   7    ّ. 

  
  
  

  .روند شمار می ّهای كنايی يک فعل مركب به عبارت: هّتوج
  )۴( ـ  8   

 
 ّ مركب⇐انديش+ و ن: نوانديش  )اليه صفت مضاف(

   :ها بررسی ساير گزينه
۱ (

 
   مشتق⇐انه+ شاعر : شاعرانه  )اليه صفت مضاف(

۲ (
 

  ساده ⇐معيارها  )اليه اليه مضاف مضاف(

    
 

  ّ مشتق ـ مركب⇐ی+ شناخت + ا + زيب : زيباشناختی  )اليه اليه مضاف مضاف(

۳ (

 

   مشتق⇐ی+ سياست : سياسی  )اليه صفت مضاف(

    

 

  ّ مشتق ـ مركب⇐انه+ گرای + ّلذت : گرايانه ّلذت  )اليه صفت مضاف(

 زبان و ادبيات فارسي
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   ـ آزمون تكميليتجربيدانشگاهي  پيش

 .)ی ضميری رخ نداده استجاي هيچ جابه( دل سنگين تو ⇐دل سنگينت   )۱( ـ  9   
   :ها بررسی ساير گزينه

۲ (  

۳ (  ۴ (  

 ) واج۵(ل /  و  /  ص  /  ُـ  /  ء  : اصول  ّ مديريتیاصولّتوجهی به  بی  )۲( ـ   10   
  ي گروه متمم اسم هسته  

  ) واژه۲) (رو+ به + رو (رو  روبه)  /  بر+ ا + بر (برابر  :ّهای مشتق ـ مركب واژه  )۳( ـ   11   
  :ها ب در ساير گزينهّمرك ـهای مشتق  واژه

گون) ۱   ی+ بوس + دست : بوسی دست) ۴پا        + و + سر + بی : سروپا بی) ۲  گون+ ا + گون : گونا
 ) بار۵(» ب«و )  بار۶(» ر«، ) بار۴(» س«های  تكرار صامت: آرايی واج  )۳( ـ   12   

  )ع( اشاره به داستان زندگی حضرت سليمان :تلميح
  ّكنايه از نافرمانی و تكبر كردن: سركشی كردن/ ام كار غيرممكن يا غلبه كردن بر باد  انج:  گره بر باد زدن:كنايه

  :توان دو مورد را در نظر گرفت می» ای حباب« در :استعاره
  استعاره از انسان فناپذير: ـ حباب۱
ص و به تبع، نوعی استعاره نيز ی تشخي ـ حباب واقعی مورد خطاب قرار گرفته و سركشی كردن به او نسبت داده شده است كه آرايه۲
  .آيد شمار می به

   )۳( ـ   13   
   :ها بررسی ساير گزينه

  ريزش برگ  /  خزان  /  برگ خزان  =  پاشيدن از هم  /  پيری  /  اوراق حواس) ۱
 a  b c a′ b′ c′ 

  بيانگر حال درونی فرد بودن  /  رنگ چهره  =  ترجمان باغ  / رسيده برگ خزان) ۲
 a  b a′ b′  

  باد خزان  /  برگ خزان  /  عالج نداشتن  =  گرد هرزهدل   /  ]شاعر[  /  انده شدندرم) ۴
 a  b c a′ b′ c′  

  )آشكار شدن و برآمدن: شبه وجه  (اشک و شعر به سوز درون تشبيه :تشبيه   ــــ:دوكسپارا  )۳( ـ   14   
  2به  مشبه  1به  مشبه  مشبه 

   :ها بررسی ساير گزينه
  )حقيقت( انديشه و قصد ←)مجاز(سر : مجاز) ۱

  .رود شمار می ی به جانان آوردن تشخيص و استعاره به مخاطب قرار گرفتن نسيم، قصد انجام كاری را داشتن و رو:استعاره
  .رود شمار می  نسبت دادن چهره به برگ، تشخيص و استعاره به:استعاره) ۲

  .داند ها را در خزان، غم و اندوه حاصل از جدايی می شاعر در اين بيت دليل زرد شدن برگ: حسن تعليل
  )هوش شدن خود شدن، بی ن بيت از خود بیدر اي(كنايه از زايل شدن :  از دست رفتن:كنايه) ۴

  )ّآميزش حس بويايی و شنوايی( شنيدن بو :آميزی حس
 :نام درست پديدآورندگان آثار  )۴( ـ   15   

ّ ابوالحسن علی بن عثمان جالبی هجويری:المحجوب كشف   )بک جان اشتاين: ها ها و آدم موش( خوزوئه دوكاسترو :ها ها و خرچنگ آدم  ّ
  )» بودم پياده آمده«ی شعر  ی مجموعه شاعر معاصر افغان و سراينده: ّمحمدكاظم كاظمی ( مشفق كاظمی:يادگار شب

   سنايی غزنوی: بلخی كارنامه
 .روند های نثر غنايی به شمار می از نمونه» احمد زاده، صادق هدايت و جالل آل اسالمی ندوشن، جمال«آثار   )۳( ـ   16   

 :ها آثار مورد نظر در بررسی ساير گزينه
  .)رود شمار می های نثر غنايی به زاده از نمونه آثار جمال(زاده  ّ محمدعلی جمال:و شيرينتلخ ) ۱
   عبداهللا مستوفی:شرح زندگانی من) ۴     اسالمی ندوشن:روزها) ۲

كانی«اثری از » موش و گربه«: هّتوج   .رود شمار می ی آثار غنايی منظوم به است كه از نمونه» عبيد زا
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 اعتباری صفات و القاب بی ):۲(ی  و گزينهسؤال رت مفهوم مشترک عبا  )۲( ـ   17   
   :ها گزينهساير مفهوم بررسی 

  .ّتوجه معشوق موجب افتخار عاشق است) ۳  .عاشق مدام در فكر معشوق است) ۱
  گله از نامهربانی معشوق) ۴

 .شود عشق موجب جاودانگی می ):۲(ی  مفهوم گزينه  )۲( ـ   18   
  فايده بودن عقل و تدبير در برابر عشق بی :ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

 .خداوند در همه جا حاضر است ):۴(ی  مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينه  )۴( ـ   19   
   :ها گزينهساير مفهوم بررسی 

  احتياط برای برحذر بودن از گناه) ۲  بستگان به دنيا از خدا غفلت دل) ۱
  .هراسد مؤمن جز خدا از كسی نمی) ۳

 صبر و شكيبايی در برابر ستم روزگار ):۲(ی  مفهوم گزينه  )۲( ـ  20   
  ناپذير بودن عشق و شكيبايی جمع :ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

 .ماند ماند اما با ظلم باقی نمی  حكومت با كفر باقی می:معنی حديث  )۲( ـ   21   
  .سازد ظلم حكومت را سرنگون می :مفهوم مشترک بيت و حديث

   :اه گزينهساير مفهوم بررسی 
  .ظلم و كينه در دل مؤمن جايی ندارد.  /  اجتماع دو نقيض محال است) ۱
  .ّقدرت موجب غرور و تكبر است) ۴  .چيز فراتر است عشق از همه) ۳

 جانبازی عاشق در راه عشق ):۳(ی  مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  )۳( ـ  22   
   :ها گزينهساير بررسی مفهوم 

  جاودانگی عشق در وجود عاشق) ۴  اغراق در گريستن عاشق) ۲      خرسندی عاشق به درد عشق       ) ۱
 مذمت مالمت عاشق/  اختياری عاشق در راه عشق   بی ):۱(ی  مفهوم گزينه  )۱( ـ  23   

  استواری و استقامت عاشق در راه عشق :ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه
 انی شاعرد  به سخنتوجهی مخاطب يا معشوق گله از بی ):۳(ی  مفهوم گزينه  )۳( ـ  24   

 دانی  ترجيح عمل بر سخن:ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه
  ) تنگنا، كار سخت و دشوار:مضيق/   ميهمان  :ضيف(خانه، جای ضيافت   مهمان:مضيف :ها معانی درست واژه  )۲( ـ  25   

  )دام :جال(ّ عنكبوت، نساج، بافنده :جوالهه  ) سستی، تنبلی:رخوت(ّ خودپرستی، تكبر :نخوت
  دين، ملحد  دهری، بی:زنديق

   مفرد كاينات، موجودات جهان:كاينه  )ّ خياط:درزی( بسته : درزه:ها معنی درست واژه  )۲( ـ  26   
 .ای كه مردم را به جنبش درآورد  آشوب و فتنه:هزاهز :معنی درست واژه  )۳( ـ  27   
  :ها امالی درست واژه  )۳( ـ  28   

ــساعدت ــردن :م ــی ك ــردن، همراه ــاری ك ــردن، ي ــک ك ــعود( كم ــتن:ص ــاال رف ــت)  /   ب ــردن  :معون ــاری ك ــاری دادن، ي   /   ي
ّميهن، وطن، محل تولد:  زاد بوم⇐ زاد و بوم/  گرمی، ياری رساندن    پشت:مظاهرت ّ 

  .رود شمار می غلط اماليی به» زاد و بوم«كاربرد نادرست ) ۳(براساس كتاب درسی زبان فارسی : هّتوج
   )۴( ـ  29   

   :ها گزينهساير های اماليی در  غلطبررسی 
  ) بيهوده، پوچ:هملُم( كجاوه :محمل) ۲  ) دوری، هجران:فراق( آسايش، آسودگی :فراغ) ۱
  )  خوش، نيكو:نغز( باطل كردن، شكستن :نقض) ۳

 :ها تعداد واژه  )۱( ـ  30   
  /  روانـی  /  ِــ  ]ی[/  گذشـته  /  ِـ  /  پيرامون  /  وجو   جست/  و  /  پژوهش  /  روانكاوی  /  ِـ  /  ابتدايی  /  ِـ  /  اصول  /  از  /  يكی  

/  بـا  /  روحـی  /  ِــ  ]ی[/  هـا   بحران/  با  /  رويی   روبه/  از  /  پيشگيری  /  ِـ  ]ی[/  ها   شيوه/  ِـ  ]ی[/  ارائه  /  و  /  بيماران  /  ِـ  
  ) واژه۳۷(است /  مددجويان  /  به  /  روان  /  و  /  سليس  /  بيانی  
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  :د تكواژهاتعدا
/  پيرامـون  /  جـو  /  و  /  جست  /  و  /  ِـ ش  /  پژوه  /  ی  /  كاو  /  روان  /  ِـ  /  ی  ]ی[/  ابتدا  /  ِـ  /  اصول  /  از  /  ی  /  يک  

/  ی  /  گيـر  /  پـيش  /  ِـ  ]ی[/  ها   /  شيوه /  ِـ  ]ی[/  ارائه  /  و  /  ان  /  بيمار  /  ِـ  /  ی  /  روان  /  ِـ  ]ی[/  ه  /  گذشت  /  ِـ  
/  بـه  /  ان  /  رو  /  و  /  سـليس  /  ی  /  بيـان  /  بـا  /  ی  /  روح  /  ِـ  ]ی[/  ها  /  بحران  /  با  /  ی  ]ی[/  رو  /  به  /  رو  /  از  

  ) تكواژ۶۰ (∅/  است  /  ان  ]ی[/  جو  /  مدد  
ّی اوليه را نيز بر باد داده است  اصرار بر اجرای اين طرح سرمايه:ی عبارت آخرين جمله  )۴( ـ   31    ّ. 

  
  
  

  .روند شمار می ّهای كنايی يک فعل مركب به عبارت: هّتوج
  )۴( ـ  32   

 
 ّ مركب⇐انديش+ نو : نوانديش  )اليه صفت مضاف(

   :ها بررسی ساير گزينه
۱ (

 
   مشتق⇐انه+ شاعر : شاعرانه  )اليه  مضافصفت(

۲ (
 

   ساده⇐معيارها  )اليه اليه مضاف مضاف(

    
 

  ّ مشتق ـ مركب⇐ی+ شناخت + ا + زيب : زيباشناختی  )اليه اليه مضاف مضاف(

۳ (

 

   مشتق⇐ی+ سياست : یسياس  )اليه صفت مضاف(

    

 

  ّ مشتق ـ مركب⇐انه+ گرای + ّلذت : گرايانه ّلذت  )اليه صفت مضاف(

 .)جايی ضميری رخ نداده است هيچ جابه( دل سنگين تو ⇐دل سنگينت   )۱( ـ  33   
   :ها بررسی ساير گزينه

۲ (  

۳ (  

۴ (  

 ) واج۵(ل /  و  /  ص  /  ُـ  /  ء  : اصول  ّ مديريتیاصول به ّتوجهی بی  )۲( ـ  34   
  ي گروه متمم اسم هسته  

  ) واژه۲) (رو+ به + رو (رو  روبه)  /  بر+ ا + بر (برابر  :ّهای مشتق ـ مركب واژه  )۳( ـ   35   
  :ها ب در ساير گزينهّمركـ های مشتق  واژه
گون) ۱   ی+ بوس + دست : بوسی دست) ۴پا      + و+ سر + بی : سروپا بی) ۲  گون+ ا + گون : گونا

 ) بار۵(» ب«و )  بار۶(» ر«، ) بار۴(» س«های  تكرار صامت: آرايی واج  )۳( ـ  36   
  )ع( اشاره به داستان زندگی حضرت سليمان :تلميح
  دنّكنايه از نافرمانی و تكبر كر: سركشی كردن/ انجام كار غيرممكن يا غلبه كردن بر باد  :  گره بر باد زدن:كنايه

  :توان دو مورد را در نظر گرفت می» ای حباب« در :استعاره
  استعاره از انسان فناپذير: ـ حباب۱
  .آيد شمار می ی تشخيص و به تبع، نوعی استعاره نيز به ـ حباب واقعی مورد خطاب قرار گرفته و سركشی كردن به او نسبت داده شده است كه آرايه۲

   )۳( ـ   37   
   :ها بررسی ساير گزينه

  ريزش برگ  /  خزان  /  برگ خزان  =  پاشيدن از هم  /  پيری  /  وراق حواسا) ۱
 a  b c a′ b′ c′ 

  بيانگر حال درونی فرد بودن  /  رنگ چهره  =  ترجمان باغ  / هرسيد برگ خزان) ۲
 a  b a′ b′  

  باد خزان  /  برگ خزان  /  عالج نداشتن  =  گرد هرزهدل   /  ]شاعر[  /  درمانده شدن) ۴
 a  b c a′ b′ c′  
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  )آشكار شدن و برآمدن: شبه وجه  (اشک و شعر به سوز درون تشبيه :تشبيه   ــــ:پارادوكس  )۳( ـ  38   
  2به  مشبه  1به  مشبه  مشبه 

   :ها بررسی ساير گزينه
  )حقيقت( انديشه و قصد ←)مجاز(سر : مجاز) ۱

  .رود شمار می  مخاطب قرار گرفتن نسيم، قصد انجام كاری را داشتن و روی به جانان آوردن تشخيص و استعاره به:استعاره
  .رود شمار می ه برگ، تشخيص و استعاره به نسبت دادن چهره ب:استعاره) ۲

  .داند ها را در خزان، غم و اندوه حاصل از جدايی می شاعر در اين بيت دليل زرد شدن برگ: حسن تعليل
  )هوش شدن خود شدن، بی در اين بيت از خود بی(كنايه از زايل شدن :  از دست رفتن:كنايه) ۴

  )نوايیّآميزش حس بويايی و ش( شنيدن بو :آميزی حس

  :نام درست پديدآورندگان آثار  )۳( ـ  39   
ّ ابوالحسن علی بن عثمان جالبی هجويری:المحجوب كشف ّ  

   سيلويا تانزد وارنر:چفته  )ّمحمد افغانی  علی:شوهر آهو خانم(احمد   جالل آل:زن زيادی
 :نام پديدآورندگان و آثار مورد اشاره در ابيات  )۱( ـ  40   

  سرود درد: »ج«بيت     حميد سبزواری:سرود سپيده
  هبوط: »د«بيت      دكتر علی شريعتی:كوير

  اشراق: »الف«بيت    ميثاق اميرفجر:ی نخل انسان ميوه
  هزاردستان: »ب«بيت    علی حاتمی:پهلوان تختی جهان

 اعتباری صفات و القاب بی ):۲(ی  و گزينهسؤال مفهوم مشترک عبارت   )۲( ـ   41   

   :ها گزينهساير مفهوم بررسی 

  گله از نامهربانی معشوق) ۴  .ّتوجه معشوق موجب افتخار عاشق است) ۳  .فكر معشوق استعاشق مدام در ) ۱

 .شود عشق موجب جاودانگی می ):۲(ی  مفهوم گزينه  )۲( ـ  42   
  فايده بودن عقل و تدبير در برابر عشق بی :ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

 .ن موجودات استعنايت خداوند، موجب پديد آمد ):۳(ی  مفهوم گزينه  )۳( ـ  43   
  اعتباری وجود انسان بی :ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

 صبر و شكيبايی در برابر ستم روزگار ):۲(ی  مفهوم گزينه  )۲( ـ  44   
  ناپذير بودن عشق و شكيبايی جمع :ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

  وحدت وجود :ها ير گزينهمفهوم مشترک سا  بخشايندگی خداوند): ۴(ی  مفهوم گزينه  )۴( ـ  45   

 جانبازی عاشق در راه عشق ):۳(ی  مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  )۳( ـ  46   

   :ها گزينهساير بررسی مفهوم 

  جاودانگی عشق در وجود عاشق) ۴  اغراق در گريستن عاشق) ۲خرسندی عاشق به درد عشق             ) ۱

 مذمت مالمت عاشق/  شق  اختياری عاشق در راه ع بی ):۱(ی  مفهوم گزينه  )۱( ـ  47   
  استواری و استقامت عاشق در راه عشق :ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

 .آيد  ايمان حقيقی از راه عشق به دست می):۲(ی  مفهوم گزينه  )۲( ـ  48   
  .هر كسی محرم اسرار عشق نيست :ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

  ):۵۶ ـ ۴۹(ّرا در ترجمه، تعريب يا مفهوم مشخص كن ترين جواب  ترين و دقيق درست 
ْإن يعرف :ی لغات مهم ترجمه  )۱( ـ  49    َ گر بداند  : ْ ْيبتعد/  ا ِ  گمراهی: ّالضالل/  كند   دوری می: َ

   :ها ساير گزينهاشتباهات بارز 
  كرد شناخت، دوری می می )۲

 زبان عربي
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ًفعل شرط را غالبا مضارع التزامی و جواب شرط را غالبا م :نكته   .كنيم ضارع اخباری ترجمه میً

گر←(همانا ) ۳   كند ، دور می»خودش را«هرگاه، زايد بودن  )۴  داند ، می) انسان←(، انسانی ) ا

ّنتجات بلدنا الصناعي‗ُم/  كننـد   استفاده می: َيستفيدون/  بسياری از مردم  : ٌكثير من الناس: ی لغات مهم ترجمه  )۳( ـ    50     ّ ِ / توليـدات صـنعتی كـشورمان  : َ
َيص   شود صادر می: رَّدُ

   :ها ساير گزينهاشتباهات بارز 
صـورت مجهـول  بايـد بـه(كننـد  ها را صادر می ، برخی از آن)»بلد«است نه » ُمنتجات«صفت برای » ّالصناعي↨«(كشور صنعتی ما  )۱

  )ترجمه شود نه معلوم
  )ترجمه شود» الناس«مبتداست و بايد در ابتدای جمله به همراه » ٌكثير«(كنند  یبسيار استفاده م )۲
  »نيز«مردم از بسياری، زايد بودن  )۴

ًرسائل عديدة: ی لغات مهم ترجمه  )۲( ـ  51    صورت ماضی  گيرد و به قرار می» ُكتبت«تحت تأثير فعل (كردند  آماده می: ّيهيئون/  های بسياری   نامه: َ
 )ها امتحانات ورودی دانشگاه(ها  امتحانات ورود به دانشگاه: للجامعات ّالدخول امتحانات)  /  شود  میاستمراری ترجمه

   :ها ساير گزينهاشتباهات بارز 
  دوستانی، دانشگاه )۳    »الدخول«ی  عدم ترجمه )۱
  )كردند  آماده می←(، آماده كرده بودند »الدخول«ی  ، عدم ترجمه)شد وحدت يا نكره ترجمه می» ياء«نكره است و بايد با (های فراوان  نامه) ۴

   )۳( ـ  52   
ْابتسم«: هّتوج كه از لحاظ مفهوم به اين فعل وابسته اسـت، » َتنال«ترجمه شود، اين نكته را مخاطب ی  فعل امر است و بايد در صيغه» ِ

  . نادرست استغايبی  ی اين دو فعل به صيغه  قرار دارد، لذا ترجمهّی مفرد مذكر مخاطب كند چون اين فعل هم در صيغه تأييد می
  .به زندگی لبخند بزن تا به آسايش برسی: ی درست ترجمه

    )۱( ـ   53   
   :ها ساير گزينهی درست  ترجمه

  .بيند های بسياری می ّهر كس با دقت به مگس كوچک نظر كند شگفتی )۲
گر جوانانمان را راهنمايی كنيم، كشور در ) ۳   .كند آينده پيشرفت میا
  .يابد هر كس از تنبلی دوری كند به گشايش دست می )۴

  . است»كسی كه«موصول به معنی » َمن« و »هركس«شرط به معنی » َمن«: هّتوج

 »!ّكه شروع به كار كنی به دقت بينديش قبل از اين« :ی متن سؤال ترجمه  )۲( ـ  54   
   :ها گزينهی  ترجمه

  .كند ّتفكر قبل از عمل ما را از اشتباه دور می )۲  .سيار كار كندانسان بايد بينديشد تا ب )۱
  .كه عمل كنيم با گفتار شروع كنيم ما بايد قبل از اين )۴  .ی خود بسيار بينديشيم ما بايد در كارهای روزانه) ۳

    )۴( ـ   55   
   :ها ساير گزينهاشتباهات بارز 

صـورت نكـره  وحدت يا نكره آمده است پس بايد در عربی نيـز بـه» ياء« عبارت فارسی، معادل آن با ٌ حفل↨؛ چون در←(الحفل↨  )۱
  »در آن«، عدم تعريب )بيايد

  .)آيد صورت جمع می َ جوائز؛ معدود اعداد سه تا ده به←(، جائزة )ّ كانت؛ چون اسم آن مؤنث است←(كان  )۲
ُتنعقد ) ۳ ْ أعطت؛ ←(َ، أعطی )باشد می» فعل ماضی+ قد + كان /  فعل ماضی  + كان «ْ انعقدت؛ ماضی بعيد در عربی معادل ←(َ

ّبا توجه به فاعل مؤنث آن يعنی  ْ عشر؛←(، عشرة )»المديرة«ّ ّ چون معدود آن مؤنث است، بايد عدد مذكر میَ   .)آمد ّ
    )۳( ـ  56   

   :ها ساير گزينهاشتباهات بارز 

بايـد » ّالمؤدبين«ّ با توجه به مرجع ضمير آن يعنی ←(، يكون ) الناس←(، الشعب )»ادب كنيد«فعل امر است به معنی (ِّأدبوا  )۱

  .)»شدن« است نه »بودن«معنای  به» كان ـ يكون«كه معنای مصدری  ضمن اين. جمع بيايد

  )محبوبين←(ًدرجاتهم مرفوع↨، محبوبا  )۲
ّرتفع؛ چون فاعل آن مؤنث است، فعل نيز بايد مؤنث بيايد ت←(َ، يرتفع )باشد می» ّأن«ّ المؤدبين؛ چون اسم ←(ّالمؤدبون  )۴ ّ.(  
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  ):۶۵ - ۵۷(پاسخ بده ها  آن به سؤالمتناسب با سپس ت بخوان ّ متن زير را با دق
  

انـسان خيلـی زود از تـشنگی . ًتوانند در صحرا زندگی كنند، جايی كه آب در آن واقعا كم اسـت حيواناتی وجود دارند كه می
مقـداری از اين حيوانات .  تا زندگی خود را ادامه دهندآب نياز دارنداز ، به مقدار كمی بعضی از حيوانات صحرايیا ّميرد، ام می

شـتر قـادر بـه پيمـودن ًمـثال . آورنـد دست مـی خورند به كه میاز غذاهای حيوانی يا گياهی را نياز دارد آبی را كه بدنشان 
ا او بـه آب نيـاز دارد و ّام. تی طوالنی زنده بماندّتواند بدون نوشيدن آب مد میاو زيرا ، باشد میهای طوالنی در صحرا  مسافت
  .نوشد میمقدار زيادی از آن شود،  كه برايش فراهم می هنگامی

  

    )۲( ـ   57   
   :ها گزينهی  ترجمه

  .ميرد انسان بدون آب می )۲  .حيوانات صحرايی به آب نياز ندارند )۱
  .تواند در غير از بيابان راه برود نمیشتر  )۴    .نوشد شتر، آب كمی می) ۳

 .................ّتواند مدتی طوالنی بدون آب زنده بماند؟ چون كه او   چرا شتر می:ی سؤال ترجمه  )۳( ـ  58   
   :ها گزينهی  ترجمه

  .بدنش به آب نياز ندارد )۲  .پيمايد های طوالنی را نمی مسافت )۱
  .نوشد زيادی از آن میكند مقدار  هنگامی كه به آب دست پيدا می) ۳
  .به جای آب، به گياهان نياز دارد )۴

    )۱( ـ  59   
   :ها گزينهی  ترجمه

  .ًآب واقعا در صحرا كم است )۲  .ی حيوانات به آب كمی نياز دارند همه )۱
  .ی زندگی حيوانات ضروری و واجب است آب برای ادامه )۴  .كند ّتر از شتر تشنگی را تحمل می انسان كم) ۳

    )۳( ـ  60   
   :ها گزينهی  رجمهت
  كمبود آب و غذا در بيابان )۲  مرگ انسان به سبب تشنگی )۱
  شتر و زندگی او در طبيعت )۴  ها با محيطشان حيوانات صحرايی و سازگاری آن) ۳

  ):۶۲  و۶۱(ّگذاری مشخص كن  ی درست را در حركت  گزينه
ِولكن بعض الحيوانات ال «:حركت گذاری كامل عبارت  )۴( ـ   61    َ َ َ ْ ََ َّ ِصحراوي↨ تحتاج إلی قليل من الماء لتستمر علی حياتهاِ َِ َ َ َ َّ ِ َ َ َِ ِ َ ٍ َ َ ِ ُ ْ ِْ َّ ِ َّ.« 

ِالـصحراوي‗/  اليـه و مجـرور   مضاف: ِالحيوانات/  و منصوب  » ّلكن«اسم : َبعض :تركيب كامل عبارت و » الحيوانـات«صـفت بـرای : ّ
ُتحتاج/  ّمجرور به تبعيت   َ /  حـرف جـر   مجـرور بـه: ٍقليـل)  /  ًو محال مرفوع» ّلكن«خبر (ر مستت» هي«فعل مضارع و فاعل آن : َ

ــاء ــه حــرف جــر  : ِالم ــستمر/  مجــرور ب َّلت ِ َ َ ــا/  مــستتر  » هــي«مــضارع منــصوب و فاعــل آن : ِ ــه: ِةحي   /  حــرف جــر   مجــرور ب

  ًاليه و محال مجرور مضاف: ها
َتحصل هذه الحيوانات عل «:گذاری كامل عبارت حركت  )۴( ـ  62    َ َُ َ ِ ِ َ ُ ُ ِی قدر من الماء الذي يحتاج إليه جسمها من األطعم↨ الحيواني↨َ ِ ََّ َ َ َ َِ ْ َ َِ ُِ ْ ِ ُ َْ ّ ِ ٍ َ.« 

ُتحصل :تركيب كامل عبارت ُ     /   از آنتّو مرفوع بـه تبعيـ» هذه«تابع برای : ُالحيوانات/  ًفاعل و محال مرفوع  : هذه/  فعل مضارع مرفوع  : َ

ــدٍر ــه: ق ــرور ب ــر   مج ــرف ج ــاء/  ح ــرور: ِالم ــهمج ــر    ب ــرف ج ــذي/  ح ــوف : ّال ــت از موص ــه تبعي ــال ب ــرور مح ــفت و مج ًص ّ  /  
ُيحتاج /  حـرف جـر   مجـرور بـه: ِاألطعم‗  /  ًاليه و محال مجـرور مضاف: ها  /  فاعل و مرفوع: ُجسم  /  ی موصول ، صلهفعل مضارع مرفوع: َ

ِالحيواني‗   و مجرور به تبعيت» األطعم↨«صفت برای : ّ

  ):۶۵ - ۶۳(ّ در اعراب و تحليل صرفی مشخص كن ی درست را گزينه 
    )۳( ـ  63   

   :ها ساير گزينهموارد نادرست 
  إليه و مجرور  مضاف←فاعل و مرفوع/   منصرف  ←ممنوع من الصرف/  معرف↨  ←نكرة )۱
  »الكسرة« مجرور باإلعراب األصلي ←مجرور بالفتح↨/  ّ معرف بأل  ←ّمعرف باإلضاف↨ )۲
  إليه و مجرور  مضاف←ّاسم الحروف المشبه↨ بالفعل و منصوب/   معرب  ←مبني  )۴
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    )۳( ـ  64   
   :ها اير گزينهس موارد نادرست

   فعل منصوب و فاعله ضمير مستتر←فعل مرفوع و فاعله االسم الظاهر/   للغائب↨  ←للمخاطب )۱
  ّ فعل منصوب بالالم←ّل مجزوم بالالمفع/   معرب  ←مبني )۴   من باب استفعال←ّمن باب تفعل )۲

    )۴( ـ  65   
   :ها ساير گزينه موارد نادرست

  ٍّ متعد←الزم/   للغائب  ←للمخاطب )۱
ّ مجرد ثالثي  ←ّمزيد ثالثي )۲   المستتر» هو« فاعله ضمير ←»ّكمي↨«فاعله /  ٍّ متعد  ←الزم/  ّ
  ٍّ متعد←الزم/   فعل مضارع  ←ٍفعل ماض) ۳

  ):۷۳ ـ ۶۶(ّجواب مناسب را در مورد سؤاالت زير مشخص كن  

 .باشد ، نون اعراب است كه عالمت رفع آن می»يجعلون «در» ن«  )۳( ـ  66   

  . همگی دارای نون اعراب هستند]ّهای جمع مؤنث  به غير از صيغه[های مضارعی كه ضمير بارز دارند  فعل :نكته

   :ها بررسی ساير گزينه

ًاوال  )۱ ّناصبه آمده و مرفوع نيست، ثانيا اين فعل جمع مؤنث اس» أن«قبل از » يبحثن«ّ ّهای جمع مؤنث فعـل  در صيغه» نون«ت و ً
  .ّها اعرابشان محلی است مضارع، عالمت اعراب نيست بلكه ضمير است و اين فعل

  .ی اصلی فعل است و نبايد آن را با نون اعراب اشتباه بگيريم جزء ريشه» يفطن«در » ن« )۲
  .باشد نيز از حروف اصلی فعل می» تضمن«در » ن« )۴

ًعليا«  )۲( ـ  67    گرچه» ّ » ُيطـالع الكتـب«ی  و معرفه است و نبايد فريب تنوين آن را بخوريم؛ بنابراين جملـه) علم(ّ تنوين دارد، اما اسم خاص ا

 .ی وصفيه باشد تواند جمله نمی
   :ها بررسی ساير گزينه

  .ی وصفيه است و در توصيف آن آمده، پس جمله» ُمساجد«ی  بعد از اسم نكره» مآذنها جميل↨«ی  جمله )۱

ِمساجد«: هّجتو   .ّبه علت غيرمنصرف بودن، تنوين نپذيرفته است» َ

  .باشد ی وصفيه می و در توصيف آن آمده است بنابراين جمله» مؤمنون«ی  بعد از اسم نكره» ُيساعدون المحتاجين«ی  جمله) ۳
  .آمده و نقش صفت را داراست» الرجل«ی  بعد از اسم معرفه» ّالذي« )۴

َقصد«  )۴( ـ  68    ِ َيختبر«و » هو«ل و نايب فاعل آن ضمير مستتر فعل مجهو» ُ َ َ  .است» مقدار«نيز فعل مجهول و نايب فاعل آن » ُ

   :ها بررسی ساير گزينه

  )ُّ↨ السماوي←. (باشد پس بايد از نظر اعراب با آن مطابقت داشته باشد صفت آن می» ّالسماوي↨«در نقش نايب فاعل است و » النعم«) ۱
ّنايب فاعل و مذكر است بنابراين فعل مجهول آن نيز بايد مذكر باشد» اسم« )۲ َ يكتب←. (ّ َ ُ(  
َّ لم يؤسس←. (گيرد باشد، عين الفعل آن فتحه می فعل مجهول است و چون فعل مضارع می» ّلم يؤسس«) ۳ ُ(  

 .ًزينه در نقش خبر و محال مرفوع استدر اين گ» َمن«  )۳( ـ  69   

   :ها بررسی ساير گزينه

  .ًبه و محال منصوب است مفعول) ۴(و ) ۲(های  حرف جر و در گزينه ًمحال مجرور به) ۱(ی  در گزينه» من«

   :ها گزينهی  ترجمه

  دوست من؟ات دوست داری ای  چه كسی را در زندگی )۲  !آموزی فروتنی كن برای كسی كه از او علم می )۱

  !كند سرزنش نكن كسی را كه تو را در كارها همراهی می )۴  .گذارند ها احترام می ها كسانی هستند كه مردم به آن اين) ۳

ِنيـز كـه صـفت » ٍساع«. درست است» ٌطالب«ّگيرد مبتدای مؤخر است و بايد مرفوع باشد بنابراين  ای كه در جای خالی قرار می كلمه  )۲( ـ  70   

 .آيد می» ٍساع«ِجا كه اسم منقوص نكره است و اعراب تقديری دارد، به شكل  بوده ولی از آن» ٌساعي« اصل است، در» ٌطالب«
   :ها بررسی ساير گزينه

ٌ فتی عالم←(صورت مرفوع بيايد  كه اسم مقصور و دارای اعراب تقديری است، درست است ولی صفت آن بايد به ّبا توجه به اين» ًفتی«) ۱ ً(  
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  ) مجتهدو الصفوف←. (از نظر اعراب مشكلی ندارد ولی چون مضاف واقع شده، بايد نون آن حذف شود» مجتهدون«) ۳
ِصديقين(» َّيصديق«) ۴ ْ َ   ) صديقاي العزيزان← (.ظاهر شوند» الف«در حالت رفعی بايد با ّمثنی های  اسمی مثنی است و اسم) ي + َ

 .ّهای منقوص در حالت جری و رفعی اعراب تقديری دارند مجرور به حرف جر است و اسم» الرامي«  )۴( ـ   71   

   :ها بررسی ساير گزينه

در همگی اسم منقوص هـستند ولـی چـون ) ۳(ی  در گزينه» ّالليالي«و ) ۳(و ) ۲(های  در گزينه» المعالي«، )۱(ی  در گزينه» والي«
  .نقش مفعول و منصوب قرار دارند اعرابشان ظاهری و اصلی است

از » ّكانوا متحدين« صحيح است و خبر آن » المسلمين«بنابراين . ّاز حروف مشبه↨ بالفعل است و بايد اسم آن منصوب باشد» ليت«  )۳( ـ  72   

ًنوع جمله و محال مرفوع است ًو محال مرفوع است و » كان« م اس» واو«، ضمير »ّكانوا متحدين« ی  و نيز در جمله. ّ خبر » ّمتحدين«ّ
 .باشد می» ياء«و منصوب با اعراب فرعی » كان« 

ّبرای جای خالی اول با توجه به اين  )۱( ـ   73      آمـده اسـت بايـد بـه دنبـال عـدد اصـلی باشـيم نـه ترتيبـی ) صـفحات(كه عدد قبل از معدود  ّ

در جـای خـالی دوم و سـوم نيـز . ])۲(ی  ّرد گزينه[ّعدد آن بايد مذكر باشد ّمؤنث است » صفح↨«كه  جايی  و از آن])۳(ی  ّرد گزينه[
 ])۴(و ) ۲(های   ّرد گزينه[. دنبال عدد ترتيبی باشيم نه اصلی آيد بايد به چون عدد بعد از معدود می

  

تـر گرفتـار شـرک عملـی  هـا بـيش ا كـه انـسانجـ ی ابعاد توحيد است و از آن ترين شعار اسالم و جامع همه مهم» ّال اله اال اهللا«ی  كلمه  )۳( ـ    74    
 .ی به آن است كننده  و دعوتعملی توحيدتر از هر چيزی ناظر بر  پرستند، اين عبارت بيش شوند و معبودهای ديگری جز خدا را می می

 .داردداللت ) ّی ربوبيت شاخه(ی افعالی  بر توحيد نظری مرتبه» ّرب العالمين«بر توحيد عملی و » الحمد هللا«  )۳( ـ   75   
بـر توحيـد عملـی داللـت » فاعبدوه«بر توحيد نظری و » خالق كل شیء«. جامع تمام مراتب توحيدی است» ّال اله اال اهللا«ی  كلمه
ّاياك نعبد و اياك نستعين«. دارد   .فقط بر توحيد عملی داللت دارد» ّ

ی دوم آن است كه انـسان بـه جـای   و در مرتبهشود ست كه به آن شرک جلی گفته میپرستش غيرخدای اول  شرک عملی در مرتبه  )۱( ـ  76   
های نفسانی يـا   و كارهايش را برای رسيدن به خواستهاز هوای نفس خود يا ديگری اطاعت كند تبعيت از خداوند و كسب رضايت او، 

 .گويند خوشامد ديگران انجام دهد كه به آن شرک خفی می
چنين فردی در انتخـاب همـسر، ) عملی توحيد(رستد و از او اطاعت نمايد كند فقط خدا را بپ ّانسان موحد كسی است كه تالش می

 .شغل و در تحصيل، گردش و ورزش خدا و رضايت او را در نظر دارد
را مـورد پرسـتش و ) ع( مسيحيان را كه دانشمندان و راهبان و حـضرت مـسيح عبادی توحيدی مورد نظر با دعوت به  ی شريفه آيه  )۱( ـ   77   

 .دهد مورد نكوهش قرار میاطاعت قرار دادند 
تسليم خـدا » و من يسلم وجهه الی اهللا و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقی و الی اهللا عاقب↨ االمور«ی  ی شريفه با توجه به آيه  )۴( ـ  78   

 .شود  به چنگ زدن و گرويدن به ريسمان الهی منجر می ًو اهل احسان و نيكوكاری بودن قطعا
ّان اهللا ربی و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم «ی  ی شريفه طبق آيه  )۳( ـ  79    ّ ّ راه استوار و محكم همان توحيد عملی يا عبادی است كـه » ِ

 .اهدنا الصراط المستقيم: گويد ّروز طی نمازهای يوميه ده مرتبه از خداوند طلب كرده و می ّهر مسلمان مكلف در هر شبانه
كنـد، بـا ايـن حـال،  خالق جهان، خدای يگانه است و همين خدا جهان را تدبير و اداره مـیكه  قبول دارندكه اغلب مردم دنيا  با اين  )۱( ـ  80   

كـه  از جملـه ايـن: خـوانی نـدارد شـويم كـه بـا ايـن پـذيرش هـم رو مـی نگريم، با مواردی روبه وقتی به زندگی انسان عصر جديد می
هـا  د كه در جهان خلقت تأمل كننـد و حتـی برخـی انـسانده ها اجازه می تر به انسان زندگی عصر حاضر كم های فراوان مشغولی دل

 .توانايی با خود بودن و تفكر در تنهايی را ندارند
گر افراد . جانبه از اوست به معنای يگانه و يكپارچه شدن نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه بعد اجتماعی توحيد عملی  )۳( ـ   81    ا

كم كنند و مناسبات سياسی و اقتـصادی  ای خواستديگر، به ج بكوشند كه در روابط خود با يک ها و تمايالت خود، فرمان الهی را حا
ی  يابـد كـه آيـه و روابط فرهنگی را منطبق بر احكام الهی و در جهت رضای او تسليم نمايند، بعد اجتماعی توحيد عملی تحقق مـی

ّو لقد بعثنا فی كل ام‗ «ی  شريفه  .بر اين بعد داللت دارد» ...ِّ
  .توحيد عملی داللت دارد بعد فردیبه » ...و من يسلم وجهه «ی  ی شريفه آيه :تهنك

ّاياك نعبد و اياك نستعين«ی  ی شريفه بيت مذكور و آيه  )۳( ـ  82    پرستی و شرک جديـد آن اسـت  ی بت  اشاره دارند و ريشهعملی توحيدبه » ّ
 . قرار گرفته استاصل و محور نفسانی آنان ها وارد نشده و تمايالت كه دين و دستورات آن در متن زندگی انسان
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 . برسد و در قلب تثبيت شودقلبی ايمانی   به مرحلهذهنی شناختی  دهد كه از مرحله ی خود را می ، زمانی ميوهنظری توحيد  )۴( ـ  83   
ًربنـا مـا خلقـت هـذا بـاطال، پروردگـارا ايـ«: گوينـد  میها و زمين تفكر در آفرينش آسمانخردمندان پس از   )۲( ـ  84     را بيهـوده ]جهـان[ن ّ

 ) ی آل عمران  سوره۱۹۱ی  ی شريفه آيه. (كه بيانگر درک هدفمندی و حكمت الهی است» ای نيافريده
كند نظام جهانی رو بـه سـوی خـدا دارد  بيان می» . به سوی خداست]همه[و الی اهللا المصير، و بازگشت «ی نور   سوره۴۲ی  ی شريفه آيه

  .داری خلقت جهان است ی هدف ؛ پس رفتن به سوی خدا كه مفهوم آيه است، بيانگر نتيجهداستهدف خلقت، رفتن به سوی خيعنی 
ٍفی مقعد صدق عند مليك مقتدر«ی قمر   سوره۵۵ی  ی شريفه آيه  )۳( ـ  85    بيانگر جايگـاهی اسـت كـه » ، در جايگاه صدق، نزد پادشاهی با اقتدارٍ

 . استخودشناسیتكريم انسان بر بسياری از مخلوقات در گرو . خواهد آمدبينی شده و به شرط پرهيزكاری به دست  برای انسان پيش
 :كند های زير انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه می ًشيطان معموال از راه  )۱( ـ  86   

  كـه  و كارهـايی خـدا يـادـ غافل كردن از ۳ـ سرگرم كردن انسان به آرزوهای دور و دراز دنيايی ۲ گناهـ آراستن و زيبا نشان دادن ۱
  . ـ ايجاد دشمنی و كينه ميان افراد۴اندازد، مانند نماز   میخدا ياد به

ّانه ليس له سلطان علی الذين آمنوا و علی ربهم يتوكلون، همانا او «ی نحل   سوره۹۹ی  ی شريفه با توجه به آيه ّ ّ ٌ را تسلطی ) شيطان(ّ
  .گردد  سد میّايمان و توكل به خداوندی شيطان با  راه سلطه» .كنند ّاند و بر خدای خود توكل می نيست بر كسانی كه ايمان آورده

ِانی خالق بشرا من طين، من بشری از گل خلق خواهم كرد«عبارت قرآنی   )۳( ـ  87    ً  انـسان اشـاره دارد كـه ماننـد سـاير جـسمانی بعـدبه » .ّ
 . استدمحدو و نيازمند و به مكان خاص و زمان خاص شود تجزيه و تحليل میها و مواد دچار  جسم

 تجزيه و تحليل انسان اشاره دارد كه غيرجسمانی روحانی وبه بعد » نفخت فيه من روحی، از روح خودم در او دميدم«عبارت قرآنی 
  .پذيرد تغييرات بسياری می اما پذيرد نمی

اند و بهتر از ديگران خود را  رگ كه فراوان به ياد مآنان: ترين مؤمنان چه كسانی هستند؟ فرمود باهوش: پرسيدند) ص(از رسول خدا   )۴( ـ  88   

 .كنند برای آن آماده می
زندگی ميدان از دست دادن جان . كند می مالقاتگريزد، آن را  آدمی در همان حال كه از مرگ می! ای مردم«: فرمود) ع(اميرمؤمنان 

  ».و فرار از مرگ عين نزديک شدن به آن است
بيـانگر » .كه آخرت بهتر و پايـدارتر اسـت دهيد و حال آن شما زندگی دنيا را ترجيح میبلكه «ی اعلی   سوره۱۷ و ۱۶ی  آيات شريفه  )۱( ـ  89   

 .ستّتقدم آخرت بر دنيا
   :ها بررسی ساير گزينه

 ←»كنـد؟ ها را كه چنين پوسيده است زنده مـی چه كسی استخوان: گفت. و برای ما مثلی آورد و آفرينش خود را فراموش كرد« )۲
  ی انسان امكان معاد جسمانی با اشاره به خلقت اوليه

  ضرورت معاد در پرتو حكمت الهی ←»شويد؟ ايم و شما به نزد ما بازگردانده نمی ايد كه شما را بيهوده آفريده آيا پنداشته«) ۳
  دليل نقلی بر ضرورت معاد ← ».ّ كه شكی در آن نيستكند ًجز او معبودی نيست قطعا شما را در روز رستاخيز جمع می« )۴

كان در   سوره۳۲ی  ی شريفه مطابق آيه  )۳( ـ  90    ّسالم عليكم ادخلوا الجن↨ بما كنـتم «: گويند ها می  به آنبرزخّی نحل، مالئكه پس از توفی پا
ّی زمـر متقـين در   سـوره۷۴ تا ۷۱ی  مطابق آيات شريفه» .داديد  میچه انجام وارد بهشت شويد به خاطر آن! تعملون، سالم بر شما

فـنعم اجـر العـاملين، پـس چـه خـوب اسـت پـاداش «: گوينـد اش مـی  پس از حمد خداوند به خاطر صـدق وعـدهاخروی بهشت
ّالنـار «: فرمايـد  آل فرعـون مـیبرزخـی عـذابی  ی نحوه ی غافر درباره  سوره۴۶ و ۴۵ی  قرآن كريم در آيات شريفه» كنندگان عمل

ًيعرضون عليها غدوا و عشيا، آنان بر آتش عرضه می ّ ً  .»شوند هر بامداد و شامگاه ّ
ها،   و زنده شدن انساندوم صور نفخكند پس از  بيان می» شود و زمين به نور پروردگارش روشن می«ی زمر   سوره۶۹ی  ی شريفه آيه  )۴( ـ   91   

هـا را كـه ديـده  ها و حوادث تلخ و شيرين و كارهای نيک و بـد آن  تا سرگذشت انسانشود زمين با نوری از جانب پروردگار روشن می
 .شود رود و واقعيت حوادثی كه بر زمين گذشته است، روشن می ها كنار می پردهبا اين نورانيت، .  آشكار كند است،

 تغيير قوانين، آن را تغيير دهند بلكه بايد خـود توانند با ها نمی اين پاداش و كيفر محصول عمل است و انسان: محصول طبيعی عمل  )۳( ـ  92   
گون مبتال می. را با آن تطبيق دهند گر كسی سيگار بكشد و بهداشت را رعايت نكند، به امراض گونا  .شود ًمثال ا

ن شـود بلكـه خـود عمـل نمايـا ی قيامت، تصوير اعمال انسان يا گزارشی از عمل انسان نمـايش داده نمـی در عرصه: ی عينی رابطه
  .بيند شود و هركس عين عمل خود را می می

گر كسی مرتكب جرمی شـود،  شود؛ مانند اين ای از قراردادها تعيين می گاهی پاداش و كيفر بر اساس مجموعه: ی قراردادی رابطه كه ا
  .شود ی نقدی يا زندان و نظاير آن محكوم می مطابق با قوانين و مقررات به پرداخت جريمه
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ی مستقيمی با معرفت بـه خـدا و ايمـان بـه او  توكل رابطه. ی عزم است كننده  تقويتعواملترين   و اعتماد به او از مهمتوكل بر خدا  )۱( ـ  93   
 معلـوليعنـی توكـل و اطمينـان بـر خـدا . يابـد ی ايمان باالتر باشد، اعتماد و توكل انسان بر خدا نيز افزايش می هرچه درجه. دارد

 .به اوستافزايش معرفت و ايمان ) ی نتيجه(
ی  قـرآن كـريم اسـاس و پايـه. كنـد ی آدمی را خالق مـی ها را پاک و انديشه ّ همت و اراده را قوی و غل و غشو محبت الهی عشق  )۴( ـ  94   

ًو الذين ءامنوا اشد حبا هللا ...« : فرمايد دهد و می  خداوند قرار میمحبتداری را  دين ّ ّ ، و كسانی كه ايمـان آوردنـد بـه خـدا محبـت ّ
 ». دارندتری بيش

مردمی را نيابی كه به خدا و روز واپسين ايمان آورده باشند درحالی كه دوستی كنند بـا كـسانی «ی مجادله   سوره۲۲ی  ی شريفه آيه  )۲( ـ  95   
 را نيز به دنبال دارد؛ تنفر از باطلشود، اما  كند دينداری گرچه با دوستی خدا آغاز می بيان می» اند كه با خدا و رسولش دشمنی كرده

 .نيز به همين موضوع اشاره دارد) ره(كه سخن امام خمينی 
تـر، بـرای  بلكه اين توصيه برای حضور در خانواده، و از آن مهم. ها ندارد آراستگی، اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت  )۳( ـ  96   

دوست دارد و از نپرداختن به خود و خـود را خداوند زيبايی و آراستگی را «: فرمايد باره می در اين) ع(امام صادق .  استعبادت وقت
 ».آيد ژوليده نشان دادن بدش می

كرم  پيامبر: تذكر رود  اش به سوی دوستانش می خدای تعالی دوست دارد وقتی كه بنده«: فرمايد ی اهميت آراستگی می  درباره)ص(ا
  ».خود را آماده و آراسته كند

اسـت كـه در ) ع(و رفتار آميخته با عفاف دختران شعيب ) ع(نگر داستان حضرت موسی ی قصص بيا  سوره۲۶ تا ۲۳ی  آيات شريفه  )۴( ـ  97   
ّال نسقی حتی يصدر الرعاء، گفتند آب نمی«آن، عبارت  به ) ع(سخن دختران شعيب » . را بازگرداننـد]گوسفندانشان[دهيم تا شبانان  ّ

ّرب انی لما انزلت الی من خير فقير، پرو« و عبارت )ع(حضرت موسی  ّ » من به هر چيزی كه بـرايم بفرسـتی سـخت نيازمنـدم! ردگاراّ
 .است) ع( پس از كمک به دختران شعيب )ع(موسی  حضرتدعای 

ٍّو ما يكذب به اال كل معتد اثيم«ّی مطففين   سوره۱۲ی  ی شريفه آيه  )۲( ـ  98    ّ ّ بـه » كنند كه متجاوز و گنهكارنـد ، و تنها كسانی آن را انكار میّ
 . های انكار معاد اشاره دارد ها و انگيزه به عنوان يكی از زمينهتجاوز از حدود الهی 
   :ها بررسی ساير گزينه

 از بـودن نـازپروردگی و كـامرانی سـرگرم ← ».گذران بودنـد همانا آنان پيش از اين خوش«: ی واقعه  سوره۴۵ی  ی شريفه آيه )۱
  های انكار معاد زمينه

  های انكار معاد  از زمينهاصرار بر بدكاری و فساد ← ».ی خود بدكاری كند خواهد در آينده بلكه انسان می«: ی قيامت  سوره۵ی  فهی شري آيه) ۳
  امكان معاد جسمانی ←»هايش را جمع نخواهيم كرد؟ پندارد كه هرگز استخوان آيا انسان می«: ی قيامت  سوره۳ی  ی شريفه آيه )۴

انديـشد، خـود را بـا نيازهـای  رود و در افـق بـاالتری مـی كه انسان اندكی از سطح زندگی روزمره و نيازهای طبيعی فراتر می هنگامی  )۲( ـ  99   
مشغولی، دغدغه  دريج به دلاين نيازها به ت. گيرد ها نرسد، آرام و قرار نمی بيند كه تا به پاسخ آن رو می روبه) متعالی نيازهای(تر  عميق

 . استانسانيتی بيداری و هوشياری و ورود به وادی  اين دغدغه و درد، نشانه. گردند و حتی درد متعالی تبديل می
  .دهد نشان می» زيستن چگونه«نياز ششم يعنی كشف راه درست زندگی جامع نيازهای متعالی انسان است كه خود را در قالب سؤال 

ما اين كتاب را به حق برای مردم بر تو نازل كرديم پس هر كه هدايت پذيرد به سود خـود اوسـت و «ی زمر   سوره۴۱ی  هی شريف آيه  )۴( ـ  100   
انسان در كند كه هركس مسئول هدايت يا ضاللت خود است يعنی  بيان می» ...شود هركس بيراهه رود تنها به زيان خويش گمراه می

 . استّقبول يا رد دعوت مختار و آزاد
ًبل مل‗ ابراهيم حنيفا و ما كان من المـشركينًو قالوا كونوا هودا او نصاری تهتدوا قل «ی بقره   سوره۱۳۵ی  ی شريفه در آيه  )۲( ـ   101    : ، گفتنـدّ

خداونـد آيـين » . و او از مـشركان نبـود]كنـيم پيروی می[گرا را  يهودی يا مسيحی شويد تا هدايت شويد بگو فقط آيين ابراهيم حق
 . كند گرا را طريق هدايت معرفی می حق) ع(ابراهيم 

. ی نفسانی قرار نگيرد و مرتكب گناه و خطا و اشتباه نگرددهاتواند مسئوليت خود را به درستی انجام دهد كه تحت تأثير هوا پيامبر زمانی می  )۱( ـ  102   
گـر پيـامبری در مقـام شـود  اشتباه نمیگاه مرتكب گناه و مطمئن باشند هيچپذيرند كه  های وی را می ها و هدايت مردم نيز زمانی گفته  و ا

 .رود شود و اعتماد مردم به دين از دست می امكان انحراف در تعاليم الهی پيدا میتعليم و تبيين دين معصوم نباشد، 
گر پيامبری در :نكته   . شود لب میرسد و امكان هدايت از مردم س  معصوم نباشد، دين الهی به درستی به مردم نمیوحی دريافت و ابالغ ا

سـخن ... ی موضوعات متنوعی مانند توحيد، معاد، انـسان، نظـام خلقـت و  قرآن كريم درباره: انسجام درونی در عين نزول تدريجی  )۴( ـ   103   
تر از اعضای يک بدن يـا اجـزای يـک درخـت  با وجود اين، نه تنها ميان آيات آن تعارض و ناسازگاری نيست، بلكه دقيق. گفته است

 .ديگرند د يکهماهنگ و مؤي
ها، رسايی در معنا با وجود ايجـاز و اختـصار و بـسياری  ها و جمله های لفظی، ساختار موزون كلمه زيبايی: های لفظی و ظاهری نشانه

  .مانند است ی ادبی قرآن كريم بی های هنرمندانه ديگر از ويژگی
آميز مردم حجاز تأثير نپذيرفت بلكـه بـه  نها از فرهنگ شرکقرآن كريم نه ت: تأثيرناپذيری و تبعيت نكردن از فرهنگ و عقايد زمانه

  .ّشدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه كرد
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 دريافـتبيانگر » ام ءامنت بما انزل اهللا من كتاب، به هر كتابی كه خدا نازل كرده ايمان آورده«ی شوری عبارت   سوره۱۵ی  ی شريفه در آيه  )۲( ـ  104   
ام ميان شما بـه عـدالت حكـم  و امرت ألعدل بينكم، و مأمور شده«و عبارت ) ص( از قلمروهای رسالت پيامبر موحی و رساندن آن به مرد

 . مانند عدالت اجتماعی به عنوان يكی از داليل نياز جامعه به حكومت اسالمی استضرورت اجرای احكام اسالمیبيانگر » كنم
) ص(جابربن عبداهللا انصاری به پيامبر » ...األمر منكم  ّءامنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولی ّيا ايها الذين «االمر ی اولی آيهپس از نزول   )۴( ـ   105   

 اولوااالمر را جابر حديثو پيامبر هم طی » .الزم است اولوااالمر را هم بشناسيم. ايم  اهللا، ما خدا و رسول او را شناختهيا رسول«: گفت
 .معرفی كردند
ّيا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك  «يغتبل ی آيهپس از نزول  ّ من كنت «:  را بيان كردندغدير حديثپيامبر در محلی به نام غديرخم » ...ّ

  »مواله فهذا علی مواله
ّان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك األيام نـداولها بـين النـاس، «عمران  ی آل  سوره۱۴۰ی  ی شريفه قرآن كريم در آيه  )۳( ـ   106    ّ َ ٌ ٌّ

آميختگی موفقيت و شكست در » .گردانيم گر به شما زخمی رسد آن گروه را نيز زخمی مانند آن رسيد و اين روزها را ميان مردم میا
 كـافران نـابودیو  پـاک كـردن مؤمنـانی بعد يكی از اهداف ايـن امـر را  كند و در آيه ی كارزار بين حق و باطل را بيان می عرصه
 ».، تا خداوند مؤمنان را پاک گرداند و كافران را نابود و تباه سازدّلذين ءامنوا و يمحق الكافرينّليمحص اهللا ا« : شمرد برمی

ًمن شاء ان يتخذ الی ربه سبيالّقل ما اسألكم عليه من اجر اال «: ی فرقان  سوره۵۷ی  ی شريفه آيه  )۳( ـ   107    ّ از شـما ) رسـالت(، بگو برای ايـن ّ
 ».اهی به سوی خدا پيش گيردخواهم، مگر كسی كه بخواهد ر مزدی نمی

 و آمـادگی الزم غيرالهیهـای  ی مكتب  نااميدی از همه ،احساس جهانی برای امداد الهی و كمک غيبیچه برای ظهور الزم است،  آن  )۱( ـ   108   
گاهی ندارد  .پيروان و ياران امام برای همكاری با ايشان است و از اين امور جز خداوند، كس ديگری آ

تر  مردمانی پوالددل، سرشار از يقين به خدا و محكم) عج(ياران مهدی «: فرمايد می) عج(وصيف ياران امام عصر در ت) ع(امام صادق 
گر به كوهها از صخره   .كنند ها را متالشی می ها روی آورند، آن  هستند؛ ا

هـا را  ، آنّائمـ‗ نجعلهـم«: اسـت ازشدگان بـه ترتيـب عبـارت  ّی قصص منت خدا بر ناتوان شمرده  سوره۵ی  ی شريفه مطابق با آيه  )۲( ـ   109   
ی نـور   سـوره۵۵ی  ی شـريفه و با توجه به آيه» . قرار دهيم]زمين[، ايشان را وارثان الوارثين نجعلهم«و » . گردانيم]مردم[پيشوايان 

 لهـم ّليمكـنن«، ».، آنان را جانشين در زمين قـرار دهـداألرض فی ّليستخلفنهم«: ی خداوند به مؤمنان صالح عبارت است از وعده
ّليبدلنهم«و » ، دينشان را مستقر سازددينهم ًامنا خوفهم بعد من ّ  ».، بيمشان را به ايمنی تبديل سازدَ

 .ّمسبب موضوع مطرح شده در اين گزينه است) عج(مهر و عشق به امام زمان   )۲( ـ   110   
ها وجـود نـدارد،  ّبعض فقهاء الشيع↨ ال كلهم، اين ويژگیّذلك ال يكون اال ل«: فرمايند های مرجع می پس از بيان ويژگی) ع(امام صادق   )۳( ـ   111   

معرفـی كـرده اسـت كـه حـافظ  دژهای محكم اسالمفقيهان را ) ع(و امام كاظم » ها ی آن  فقيهان شيعه نه در همهاز برخیمگر در 
 .كنند ها از آن حراست می انديشی اند و در مقابل كژ اسالم
  . شمرد دانست و مرگشان را برابر با شكاف و رخنه در اسالم می م می نقش فقيهان را مه)ع(صادق  امام: تذكر

به همين جهت . كند هايی كه معين شده است، مرجع خود را شناسايی می  و هركس، از راهاستی شخصی  انتخاب مرجع يک وظيفه  )۱( ـ   112   
كثريت مردم از يک مرجع پيروی كنند اما ولی فقيه كه رهبر و  نيازی نيست كه همه  توانـد نمـیی جامعـه اسـت،  مـسئول اداره يا ا

 .ی نظم اجتماعی و اجرای قانون واحد در جامعه است  و اين الزمهباشد ّمتعدد
ای از افراد مورد اطمينان و خداترس و متواضع را   عده]طبقات محروم[برای اين گروه «: به مالک اشتر) ع(ی امام علی  بخشی از نامه  )۴( ـ   113   

ای عمـل كـن كـه در  ها بـه گونـه سپس، برای رفع مشكالت آن. ها تحقيق كنند و به تو گزارش دهند ع آنی وض انتخاب كن تا درباره
 .تر از ديگران به عدالت نيازمندند زيرا اين گروه از شهروندان بيشپيشگاه خدا معذور باشی؛ 

  

كسی برويم مشكلی ندارم كه پياده به خانه برويم، اما ترجيح می  )۳( ـ   114     .دهم با تا
  .شود استفاده می) فعل + ing(صورت اسم مصدر   فعل دوم به"mind" بعد از فعل :ضيحتو

 .زده شد انگيز را شنيد، خيلی حيرت پدرم وقتی كه خبر حيرت  )۱( ـ   115   
 و صـفت فـاعلی (my father)ً غالبا برای توصـيف انـسان (surprised)كه صفت مفعولی   با توجه به مفهوم جمله و اين:توضيح

(surprising) غالبا برای توصيف غيرانسان ً(news)صحيح است) ۱(ی  رود، گزينه  به كار می.  
 .ی اينترنت، خريدتان را از خانه انجام دهيد وسيله توانيد به شما می  )۴( ـ   116   

  .رود كار می برای بيان شيوه يا روش انجام عمل به» by+ اسم مصدر «ساختار ) ۱ :توضيح
  do one's shopping) ۲خريد خود را كردن   
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 .ها اجازه داده شود هر كاری دوست دارند، انجام دهند اعتقاد ندارم كه به بچه  )۳( ـ    117   

صورت  و سپس فعل دوم به) childrenجا  در اين( در حالت معلوم، ابتدا مفعول "help" و "let" ،"make" بعد از افعال :توضيح

  .توان استفاده كرد هم می) to+ فعل ( از مصدر "help" البته بعد از. رود به كار می) ی فعل شكل ساده ("to"مصدر بدون 

 . زندگی خانوادگی در حال تغيير بوده استالگویهای اخير،  در طول سال  )۴( ـ   118   

گونی) ۳  ناحيه، منطقه )۲  فرصت، موقعيت )۱   الگو، طرح )۴  تنوع، گونا

 . غذايی مناسب را آموزش دهندعاداتمهم است كه والدين به فرزندان خود،   )۳( ـ   119   

  واقعه، رويداد )۴  عادت) ۳  شیء )۲  جايزه )۱

 eating habitsعادات غذايی    :توضيح

 .باشد  می"decrease"به معنی ) كم كردن، كاهش دادن ("reduce". كاهش دهيدسعی كنيد ميزان چربی موجود در رژيم غذايی خود را    )۴( ـ   120   

  كاهش دادن، كاهش يافتن )۴  ترشح كردنآزاد كردن، ) ۳  توليد كردن، درست كردن )۲  گيری كردن اندازه )۱

 .مورد ترديد قرار دادگفت حقيقت دارد،  چه را كه مری می كم آن او كم  )۴( ـ   121   

  مورد ترديد قرار دادن )۴  اصرار ورزيدن) ۳  آماده كردن، مهيا كردن )۲  آموزش دادن )۱

 ايد؟  به اين مشكل فكر كردهها جنبهآيا از تمام   )۴( ـ   122   

  جنبه، لحاظ )۴  درجه، مدرک) ۳  ين، زمينهزم )۲  تماس، ارتباط )۱

 from every aspectها، از هر نظر  از تمام جنبه   :توضيح

 .كنم بسيار پرهزينه است كه فكر می  به دليل اينًعمدتاآيد،  از اين طرح خوشم نمی  )۲( ـ   123   

ًعمدتا، اساسا )۲    شدت به )۱ ً  

  سرعت به )۴  از نظر احساسی، از نظر عاطفی) ۳
  

گرچه بيش فقـط فكـرش را بكنيـد؛ . ًكنند از استرس اجتناب كنند، اما استرس يک چيز كامال منفی نيست ر مردم سعی میت ا
راننـدگی در ترافيـک !  اسـترس هـيچ كـاری را بـه انجـام نرسـانندبـدونبسياری از افراد ممكن است در محل كار خـود، 

  .كند  از سوانح كمک میاجتناب ما در شود و به های سريع می العمل ، اما اين استرس باعث عكسزاست استرس
كنيم از توانايی ما برای   كه احساس میفشاریشود كه ما زير بار استرس باشيم، يعنی  استرس تنها زمانی به مشكل تبديل می

 كه چند استرس بـا هـم آيد وجود می بهباشد اغلب زمانی  اين حس كه شخصی زير بار استرس می. تر باشد حل كردن آن بيش
ای  های شديد، مانند از دست دادن عشق خود يا در فاجعه عالوه بر اين ممكن است شخصی به دليل استرس. شوند يب میترك
  .چون زلزله يا طوفان شديد بودن، زير بار استرس قرار گيرد هم

  

ِاز طريق، از ميان) ۲  ِبدون) ۱  )۱( ـ   124    ِاطراف، دور) ۳  ِ  ِكنار) ۴  ِ

 انجام دادن) ۴  خلق كردن، ايجاد كردن) ۳  دنذخيره كر) ۲  پايين آوردن) ۱  )۳( ـ   125   

و سـپس ) usدر اين جا ( در حالت معلوم، ابتدا مفعول "help" و "let" ،"make"ًطور كه قبال گفتيم، بعد از افعال   همان:توضيح  )۲( ـ   126   

 .شود استفاده می) ی فعل شكل ساده ("to"صورت مصدر بدون  فعل دوم به

 كوتاهی، عدم اقدام) ۴   حركات سر و دستژست،) ۳  احترام) ۲  فشار) ۱  )۱( ـ   127   

 خاطر آوردن به) ۲  شدن، ناراحت كردن... مزاحم ) ۱  )۴( ـ   128   

  وقوع پيوستن رخ دادن، به) ۴    سواری كردن  دوچرخه) ۳
  

صفت يا حداقل خطرناک قلمـداد  های جهان، مار به عنوان موجودی شيطان در برخی بخش. ترسند بسياری از افراد از مار می
هـا احتـرام و  آن. كننـد رسد در آن مردم مار را پرستش مـی اما در ايتاليا روستای كوچكی وجود دارد كه به نظر می. شود می

اين جشن هر ساله در روستای كوچک ككولو كـه توسـط برخـی از . دهند ی خود به مار را در قالب يک جشن نشان می عالقه
  .شود میهای ايتاليا محصور شده است، برگزار  ترين جنگل وحشی
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بسياری . های اطراف مملو از مارهای سمی بودند ها و جنگل ای وجود دارد كه براساس آن در گذشته كوهستان در ككولو افسانه
در سـال . دادنـد رفتند، بعد از گزيده شدن توسط مارهای سمی، جان خود را از دست می از اهالی ككولو كه به اين نواحی می

ها گفت كه مارهـا  آپولو به آن. تاييان به درگاه آپولو، يكی از خدايان يونان، برای كمک دعا كردند قبل از ميالد مسيح، روس۷۰۰
  .ها رها كنند ها و جنگل اش قرار دهند و سپس دوباره در كوهستان ها را در روستا اطراف مجسمه را بگيرند، آن
هـا، در ايـن سـنت  روستاييان در طول سال. شده استرسيد كه اين روش موثر است و اين آيين از آن زمان تكرار  به نظر می

ی خـدای يونـانی،  ای از دومنيكا كه قديسی مسيحی است، جايگزين مجسمه در حال حاضر مجسمه. اند تغييراتی ايجاد كرده
  .اند بازی اضافه كرده عالوه بر اين، روستاييان به اين جشن آتش. آپولو، شده است

دو ماه بعد، در اولين . شوند  و با گرفتن و در قفس انداختن اولين مارهای فصل، شروع می مارس۱۹جوزف در  ها روز سن جشن
دومنيكا در  ی سن بعد از كليسا، مجسمه. روند كنند و سپس به كليسا می بازی را شروع می ِی ماه مه، روستاييان آتش شنبه  پنج

بازی انجـام  سپس باز هم آتش. دهند ی او قرار می طراف مجسمهشود و روستاييان مارهای به دام افتاده را ا ها حمل می خيابان
شوند و روستاييان بر اين باورند كه برای سالی ديگر از گـزش مارهـا در  ی روستا، مارها در جنگل آزاد می در حاشيه. شود می

  .امان هستند

  

 .خواهد بود................. بهترين عنوان برای متن   )۲( ـ   129   

   مارها جشن )۲    ترس از مار )۱

  آپولو و دومنيكا )۴    آپولو، خدای يونانی) ۳

گراف اول كه زير آن خط كشيده شده، نزديک) قلمداد كردن ("regarded"ی  كلمه  )۲( ـ   130     . دارد"believed"ترين معنی را به  در پارا

  باور داشتن، اعتقاد داشتن )۲    درگير كردن، شامل شدن )۱

  كامل كردن )۴    انتظار داشتن) ۳

 ها در مقابل مارها كمک كند، چه اتفاقی افتاد؟ وقتی مردم به درگاه آپولو دعا كردند تا به آن  )۲( ـ   131   

  .مردم بعد از گزيده شدن توسط مارها جان خود را از دست دادند )۱

    .ها كمک كرد تا مشكل را حل كنند آپولو به آن )۲

  .ی آپولو شد ای از دومنيكا جايگزين مجسمه مجسمه) ۳

  .بازی اضافه كردند يان به جشن، آتشروستاي )۴

گراف سوم زير آن خط كشيده شده است به "this"ی  كلمه  )۱( ـ   132     . اشاره دارد"Apollo's orders"  كه در پارا

  مارها را برگرداندن )۴  دعا كردن به درگاه آپولو) ۳  به دام انداختن مارها )۲  دستورات آپولو )۱

 ................. .اين جشن توانيم از متن متوجه شويم كه  می  )۲( ـ   133   

  ها تغيير يافته است در طول سال )۲  باشد بر مبنای عقايد مسيحی می )۱

  شود ی روستا آغاز می در حاشيه )۴  به احترام خدای يونانی، آپولو است) ۳
  

هـايی مثـل  صوص درسخ او از درس خواندن و به. كرد قبولی كسب نمی او نمرات باال يا حتی قابل. كلی در دبيرستان تنبل بود
داد و  طور پنهانی خارج شود، به موسيقی گـوش مـی ها به توانست از كالس او هر وقت كه می. انگليسی و رياضيات متنفر بود

دان موفـق   سالگی بسيار موفق است؛ او يک موسـيقی۲۵اما كلی در . او بعد از ترک دبيرستان به دانشگاه نرفت. زد پيانو می
  . ی خوبی از تئوری هوش چندبعدی است كلی نمونه. زند هايش خريدار دارد، پيانو می دی هی كه سیاو در گرو. باشد می

كنند و اغلب بـا عنـوان  گيری می هايی كه ضريب هوشی افراد را اندازه ی آزمون وسيله در بسياری از كشورهای غربی، هوش به
های ضريب هوشی نتايج خـوبی كـسب  رادی كه در آزموناف. شود شوند، تعيين می  ناميده می(IQ)های ضريب هوشی  آزمون

آموزی مثل كلی كه بـه انگليـسی و  بنابراين، به احتمال قوی، دانش. های كالمی و رياضی خوبی دارند ًكنند، معموال مهارت می
  .كند ی پايينی كسب می رياضيات عالقه نداشت، در يک آزمون سنتی ضريب هوشی نمره

در اواخر قرن بيستم، يک آمريكـايی بـه اسـم .  بيش از يک يا دو نوع هوش وجود دارد(MI)طبق تئوری هوش چندبعدی 
او ادعا كرد . شود، نيست های ضريب هوشی ارزيابی می هاوارد گاردنر اظهار داشت كه هوش تنها عامل و به نحوی كه در آزمون

  .كه حداقل هفت نوع هوش وجود دارد
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 .. ................طبق متن، كلی   )۳( ـ   134   

  خواست در دانشگاه موسيقی بخواند می )۲  ًدر انگليسی و رياضی كامال خوب بود )۱

  در واقع ضريب هوشی بسيار بااليی دارد )۴    هوش موسيقی بااليی دارد) ۳

 .د دار"discovered"ترين معنی را به  كه زير آن خط كشيده شده، نزديک) تعيين كردن، مشخص كردن ("determined"ی  كلمه  )۱( ـ  135   

  نياز داشتن )۴  كامل كردن) ۳  انتظار داشتن )۲  بردن كشف كردن، پی )۱

گراف دوم چيست؟ ايده  )۱( ـ   136     ی اصلی پارا

  .های خاصی را پوشش دهند توانند توانايی های ضريب هوشی تنها می آزمون )۱

  .ی پايينی كسب كرد كلی در يک آزمون ضريب هوشی نمره )۲

  . رياضی استهای كالمی و هوش به معنی مهارت) ۳

  .چون كلی، هوش ندارند افرادی هم )۴

 ................. .طبق تئوری هوش چندبعدی   )۳( ـ   137   

  های رايج ضريب هوشی در غرب كامل هستند آزمون )۲  های كالمی و رياضی هوش نيستند مهارت )۱

  تر افراد تنها دو نوع هوش دارند بيش )۴  هوش نبايد به دو عامل محدود شود) ۳

 .باشد می................. ًن عمدتا در مورد مت  )۱( ـ   138   

  هوش كالمی و رياضی ما )۲    تئوری هوش چندبعدی )۱

  ضريب هوشی )۴  های سنتی ضريب هوشی آزمون) ۳

  
  
  
  
  

  : :   داوطلب گراميداوطلب گرامي
گـردآوري  » فرهنـگ لغـت آزمـون     «صـورت     ها بـه    همراه معاني آن    در اين آزمون تمامي لغات به     

ها را بـا روش   ربع گنجانده شده است تا بتوانيد آني انگليسي هشت م    در زير هر كلمه   . شده است 
Tick8مرور و تكرار كنيد  .  

  .مراجعه فرماييد گاج  Tick8هاي   بهتر به سري كتابي تر و استفاده براي توضيحات بيش
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  فرهنگ لغت آزمون
          

 ability (n.)  توانايی   century (n.)  قرن

 accident (n.)  تصادف، سانحه   change (n.)  تغيير

 actually (adv.)  در واقع   change (v.)  ادن، تغيير يافتنتغيير د

 add (v.)  افزودن، اضافه كردن   Christian (adj.)  مسيحی

 afraid (adj.)  ترسيده   church (n.)  كليسا

گرچه   claim (v.)  ادعا كردن  although (conj.)  ا

 amount (n.)  مقدار، ميزان   combine (v.)  تركيب كردن، تركيب شدن

 area (n.)  ناحيه   common (adj.)  رايج، مشترک

ِاطراف، دور   complete (v.)  كامل كردن ِ  around (prep.) 

 aspect (n.)  جنبه، لحاظ   completely (adv.)  ًكامال

  at least  حداقل   contact (n.)  تماس، ارتباط

 avoid (v.)  اجتناب كردن، خودداری كردن   cope with (v.)  برآمدن... ی  از عهده

 award (n.)  جايزه   cover (v.)  پوشاندن

 band (n.)  گروه موسيقی   create (v.)  خلق كردن، ايجاد كردن

 believe (v.)  باور داشتن، اعتقاد داشتن   cycle (v.)  سواری كردن دوچرخه

 beside (prep.)  ِكنار   dangerous (adj.)  خطرناک

 bite (v.)  گزيدن، نيش زدن   decrease (v.)  كاهش دادن، كاهش يافتن

 cage (n.)  قفس   degree (n.)  درجه، مدرک

 call (v.)  ناميدن   determine (v.)  تعيين كردن، مشخص كردن

 capture (v.)  گرفتن، به دام انداختن   diet (n.)  رژيم غذايی

 carry (v.)  حمل كردن   disaster (n.)  فاجعه، مصيبت

 celebration (n.)  جشن   discover (v.)  كشف كردن
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  فرهنگ لغت آزمون
          

 disturb (v.)  شدن، ناراحت كردن... مزاحم    god (n.)  خدا

 earthquake (n.)  زلزله   grade (n.)  نمره

 edge (n.)  حاشيه، كنار   Greek (adj.)  يونانی

 emotionally (adv.)  از نظر احساسی، از نظر عاطفی   habit (n.)  عادت

 end (n.)  يان، هدفپا   hate (v.)  متنفر بودن

 especially (adv.)  الخصوص ويژه، علی به   help (n.)  كمک

 event (n.)  واقعه، رويداد   help (v.)  كمک كردن

 every (adj.)  هر، همه   high school (n.)  دبيرستان

 evil (n.)  صفت شيطان، شيطان   hold (v.)  برگزار كردن

 expect (v.)   داشتنانتظار   honor (n.)  داشت احترام، گرامی

 expensive (adj.)  گران، پرهزينه   hurricane (n.)  طوفان شديد

 factor (n.)  عامل   immune (adj.)  ايمن

 fat (n.)  چربی   important (adj.)  مهم

 fear (n.)  ترس   in addition to  عالوه بر، افزودن بر

 feeling (n.)  احساس    in demand  دارای خريدار

 festival (n.)  جشن، جشنواره، فستيوال   inaction (n.)  ، عدم اقدامكوتاهی

 field (n.)  زمين، زمينه   intelligence (n.)  هوش

 firework (n.)  بازی آتش   intelligence quotient (IQ)  ضريب هوشی

 forest (n.)  جنگل   involve (v.)  درگير شدن، شامل شدن

 full (adj.)  ُپر، مملو   legend (n.)  افسانه

 generally (adv.)  ًمعموال   let (v.)  اجازه دادن

 gesture (n.)  ژست، حركات سر و دست   life (n.)  زندگی
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  فرهنگ لغت آزمون
          

 likely (adv.)  محتمل   plan (n.)  طرح، برنامه

 lose (v.)  از دست دادن، گم كردن   poisonous (adj.)  ّسمی

 lower (v.)  ردنپايين آو   pray (v.)  دعا كردن، نماز خواندن

ًعمدتا، اساسا   pressure (n.)  فشار ً  mainly (adv.) 

 make (v.)  مجبور كردن، درست كردن   problem (n.)  مشكل، مسئله

 measure (v.)  گيری كردن اندازه   produce (v.)  توليد كردن، درست كردن

 mind (v.)  اهميت دادن، مشكل داشتن   put an end  تمام كردن

 mountain (n.)  كوه، كوهستان   quick (adj.)  سريع

ًكامال، نسبتا ً  quite (adv.)   هوش چندبعدی  multiple intelligence (n.) 

 musician (n.)  دان موسيقی   rapidly (adv.)  سرعت به

 negative (adj.)  منفی   rather (v.)  ترجيح دادن

 news (n.)  خبر   reaction (n.)  العمل عكس

 object (n.)  شیء   really (adv.)  ًواقعا

 occasion (n.)  فرصت، موقعيت   recall (v.)  خاطر آوردن به

 occur (v.)  وقوع پيوستن رخ دادن، به   recent (adj.)  اخير، جديد

 once (adv.)  ًروزگاری، قبال   reduce (v.)  كم كردن، كاهش دادن

 order (n.)  دستور، سفارش   regard (v.)  قلمداد كردن

 overwhelmed (adj.)  بودن... زير بار    region (n.)  حيه، منطقهنا

 part (n.)  بخش، قسمت   release (v.)  آزاد كردن، ترشح كردن

 pattern (n.)  الگو، طرح   repeat (v.)  تكرار كردن

 perfect (adj.)  نقص كامل، بی   replace (v.)  جايگزين كردن، جايگزين شدن

 perform (v.)  انجام دادن   require (v.)  نياز داشتن
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  فرهنگ لغت آزمون
          

 respect (n.)  احترام   surprising (adj.)  انگيز حيرت

 result from (v.)  حاصل شدن از   surround (v.)  محصور كردن، احاطه كردن

 ritual (n.)  آيين   surrounding (adj.)  اطراف

 score (n.)  نمره   theory (n.)  تئوری، نظريه

 seem (v.)  به نظر رسيدن   through (prep.)  ِنِاز طريق، از ميا

 seriously (adv.)  شدت به   tiny (adj.)  بسيار كوچک

 set free (v.)  آزاد كردن   title (n.)  عنوان

 set off (v.)  منفجر كردن، روشن كردن   tradition (n.)  ّسنت

 several (adj.)  چند، چندين   traditional (adj.)  ّسنتی

 shopping (n.)  خريد   trigger (v.)  شدن... ِشدن، عامل ... ِباعث 

 show (v.)  نشان دادن، نمايش دادن   true (adj.)  حقيقی، واقعی

 single (adj.)  واحد، منفرد   underachiever (n.)  هوش تنبل، كم

گونی  skill (n.)  مهارت   variety (n.)  تنوع، گونا

 snake (n.)  مار   verbal (adj.)  كالمی

 snakebite (n.)  گزش مار   village (n.)  روستا

 sneak away (v.)  يواشكی در رفتن   villager (n.)  روستايی

 statue (n.)  مجسمه، تنديس   western (adj.)  غربی

 store (v.)  ذخيره كردن   wild (adj.)  وحشی، خود رو

 stress (n.)  استرس، فشار   without (prep.)  ِبدون

 subject (n.)  موضوع، درس   work (v.)  ر بودنكار كردن، مؤث

 successful (adj.)  موفق   world (n.)  جهان

 surprised (adj.)  زده حيرت   worship (v.)  پرستش كردن، پرستيدن
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xفرض كنيد  )۴( ـ   139    y=2صورت ، در نتيجه معادله بهmy (m )y m+ + + − =2 3 2 ی اصـلی تنهـا دو  كـه معادلـه رای آنبـ. آيد  درمی0

myی  داشته باشد، الزم است معادلهی حقيقی ساده ريشه (m )y m+ + + − =2 3 2 العالمـه باشـد،  ی مختلـف  دارای دو ريـشه0

xی يعنی يک جواب مثبت و يک جواب منفی داشته باشد، زيرا در اين صورت با توجه به رابطه y=2زای جواب مثبـت بـرای ا ، به

y برای ،xازای جواب منفی برای  آيد و به  دو جواب قرينه به دست میy هيچ جوابی برای ،xآيد دست نمی  به.  

myی دوم ی درجه كه معادله اما شرط آن (m )y m+ + + − =2 3 2 العالمـه باشـد آن اسـت كـه حاصـل   دارای دو جواب مختلف0

cبايديعنی . ها منفی باشد ضرب جواب
a
c  :پس. 0> m m

a m
−= < ⎯⎯⎯⎯⎯→ < <2 0 0 2  

|   :روش اول  )۳( ـ  140    x | x y x=− ⇒ =− x و1+ [x]− < < ⇒ =−1 0 1 

  | x | x y x= ⇒ x و−= [x]≤ < ⇒ =0 1 0  

yبنابراين بايد خط x= ),ی  را در فاصله1− )−1 y و خط0 x=−ی  را در فاصله,[ )0   : رسم كنيم1

xازای  به:روش دوم = 1
2

−=y داريم 1
2

، پس قسمتی از نمودار بايد در ربـع چهـارم باشـد، لـذا 

xازای چنين به هم. شود رد می) ۴(ی  گزينه =− 1
2

−=y داريم 3
2

، پس قسمتی از نمـودار بايـد 

  .صحيح است) ۳(ی  پس گزينه. چنين روی نيمساز ربع سوم واقع نباشد در ربع سوم بوده و هم

  : شده، داريم با توجه به نمودار داده  )۳( ـ   141   
x x

, ,lim f (x) lim f (x) f ( )
+ −→ →

= =− =−
0 0

2 1 0 2  

  
x x
lim f (x) lim f (x) f ( ) ( )

+ −→ →
⇒ − + = − − − =

0 0
0 2 1 2 1  

xی  در نقطهfشرط آن كه تابع   )۲( ـ   142    x درf دارای حد باشد، آن است كه حد چپ و راست تابع 1=  . موجود و برابر باشند1=

  x x

x x
x x

lim f (x) lim x[ x] [ ( )]
, lim f (x) lim f (x) a a

lim f (x) lim (ax x) a

+
+ +→ →

+ −→ →
− −→ →

⎫= − = × − =−
⎪

= ⇒ − =− ⇒ =−⎬
= − = − ⎪

⎭

1 1
2 1 1

1 1

1 1 2
1 2 1

1
  

 :روش اول   )۲( ـ   143   

  
x x x

sin xsin xsin x tan x sin x cos x sin xcos xlim lim lim
kxsin x kx sin x kxsin x cos x→ → →

−
− −= ⇒ = ⇒ =2 2 20 0 0

2 2 2  

  
x x x

xsinsin x (cos x ) cos xlim lim lim
kxsin x cos x kx sin x cos xkx sin x cos x→ → →

−− −⇒ = ⇒ = ⇒ =

2

20 0 0

21 1 22 2 2  

x

xsin

xlim
k x→

−

⇒

2

2

0

2
2

sin x cos x
x 2

x

xsin
( )

xlim ksin x k kk cos x
x

( )

( )
→

− ×−
= ⇒ = ⇒ = ⇒ − = ⇒ =−

22

0

12 22 1 122 2 2 2
2 4

  

xارزی  از هم:روش دوم xsin x tan x → −− 0 3

xn و∽2 nsin x x→0∼كنيم ، استفاده می:  

  
x x

x
sin x tan xlim lim k

kkx sin x kx x→ →

−
− = = ⇒ − = ⇒ =−

⋅

3

2 20 0

1 12 2 2
2 4

  

 تعيين عالمت
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Sی دوم تصاعد برابر است با  مجموع سه جمله:روش اول  )۳( ـ   144    S−6   :، بنابراين طبق فرض داريم3
SS

S S S
== ⎧

⇒ ⎨− = =⎩

33

6 3 6

88
27 35

  

  

a ( q )
S q q ( q )( q )
S a ( q ) q q

q

−
− − − += ⇒ = ⇒ = ⇒ =
− − −
−

6
1

6 3 3
6

3 3 3
3 1

1
1 1 1 135 35 35 35

8 8 8 81 1 1
1

  

  q q q q⇒ + = ⇒ = − ⇒ = ⇒ =3 3 335 35 27 31 1
8 8 8 2

  

nی  در يک تصاعد هندسی، رابطه:روش دوم n n

n

S S
q

S
−

  :بنابراين داريم.  برقرار است2=

  
S S

q q q
S
−

= ⇒ = ⇒ = =3 36 3 3

3

27 27 3
8 8 2

  

a     )۴( ـ   145    a a a a (a d) (a d) (a d)+ + = ⇒ + + + + = +1 2 3 3 1 1 1 16 2 6 2 

  a d a d a d (a d) a a⇒ + = + ⇒ + = ⇒ + = ⇒ = ⇒ =1 1 1 1 4 43 3 6 12 3 9 0 3 3 0 3 0 0  

)cosی با توجه به رابطه  )۱( ـ   146    ) cos cos sin sinα+β = α β− α βداريم ،: 

  cos cos sin sin cos( ) cos− = + =175 50 175 50 175 50 225  

)cosجايی كه چنين از آن هم ) cosπ+α =− αخواهيم داشت :  cos cos( ) cos= + =− =− 2225 180 45 45
2

  

sintan    )۲( ـ   147    ( cos ) cos sin cos sin cos( ) cos
cos

+ = × = = = − =22020 1 40 2 20 2 20 20 40 90 40 50
20

  

    )۱( ـ   148   
cos x

sin x cos x ( cos x) cos x cos x cos x
cos x

=−⎧
⎪− − = ⇒ − − − = ⇒ − − + = ⇒ ⎨ =⎪⎩

2 2 2
1

2 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1
2

  

],ی ی اول در بازه جواب معادله ]π π2برابر x =πی دوم در اين بازه برابر  و جواب معادلهx ππ= π− =
52

3 3
  . است

],ی های معادله در بازه بنابراين مجموع جواب ]π π2عبارت است از π π
π+ =

5 8
3 3

.  

 : پس.  است60ی خارجی آن  است، پس هر زاويه120ضلعی منتظم ی داخلی شش چون هر زاويه  )۲( ـ   149   

  A B= =1 1 60  

aاالضالع و مساحت آن برابر  متساویMABبنابراين مثلث  2 3
4

  . است

,ی اضـالعش  با توجه بـه انـدازهFDCمثلث  ,(DC a FD a FC a)= = =3 2 

:الزاويه است، در نتيجه مساحت آن برابر است با قائم
FDC

aS FD DC∆ = ⋅ =
21 3

2 2
  

  :در نتيجه
FDC MAB

S S∆ ∆=2  

AM    )۲( ـ   150    BM AM AB= ⇒ = 22
3

  

  .هاست ها، همان نسبت قاعده ، نسبت مساحت(h)های يكسانی دارند   كه ارتفاعCAB و CAMدر دو مثلث 

  :پس
CAM CAB
S S∆ ∆= 2

3
CAMهاشورخورده

CAB

S h AM AM
S ABh AB

∆

∆

⋅
= = = ⇒

⋅

1
22

1 3
2
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ABCD  : كند، پس مساحت تقسيم می هر قطر لوزی، آن را به دو مثلث همنهشت و در نتيجه هم
CAB

S S∆ = 1
2

  

ABCD  :تيجهدر ن ABCD
CAM

S ( S ) S∆ = =2 1 1
3 2 3

   هاشورخورده

گر شده رسمی شكل  الزاويه در مثلث قائم  )۳( ـ   151     : ميانه باشد، روابط زير برقرار استAM ارتفاع و AH، ا

  BCBM MC= = = =6 3
2 2

  

  AM BM MC= = =3  
  HM CH= ⇒ = + =1 3 1 4  

  AC CH BC AC= ⋅ = × = ⇒ =2 4 6 24 2 6  

2 برابرACی ضلع متوسط يعنی  بنابراين اندازه  .  است6
هايـشان  ، پس نسبت مساحت(h)های يكسانی دارند   ارتفاعDAB و CBMدو مثلث   )۱( ـ   152   

 .هايشان است همان نسبت قاعده

  CBM CBM

CBM
DAB

S S
BM S

S AB

∆ ∆

∆
∆

= = ⇒ = ⇒ =1 1 8
2 16 2

 

گر خطی به موازات يكی از اضالع مثلث می  )۴( ـ   153    آيد كه با آن   رسم كنيم، مثلثی پديد میدانيم ا
 :در اين سؤال داريم. نسبت تشابه است) ۲توان (ها، مربع  متشابه است و نسبت مساحت

  MNLK KLCB
AMN ABC

S S S S∆ ∆= = = 1
3

  

  

AMN

ABC

AKL

ABC

S
AM AM ABAMN ABC AM

S AB AB
AM

S AK
AK AK ABAKL ABC AK

S AB AB

( )

( )

∆∆ ∆

∆

∆∆ ∆

∆

⎫
⎪⇒ = = ⇒ = ⇒ = ⎪
⎪⎪ ⇒ = =⎬
⎪
⎪⇒ = = ⇒ = ⇒ =
⎪
⎪⎭

2

2

1 1
3 3 3

1 2
22

2 2 2
3 3 3

∼

∼

  

  
  

خـصوصيات .  بـوده اسـتندهی سـلولاولـين قـدم بـه سـمت سـازماً احتمـاال تشكيل ميكروسفرهاپژوهشگران عقيده دارند كه   )۴( ـ   154   
 :اند از ميكروسفرها عبارت

  .اند تشكيل شده) غشای سلولشبيه به  (دو اليهصورت   و بههای كوچک آمينواسيدی زنجيره هستند كه از هايی ريز كيسه -۱
  . تقسيم شوندزدن جوانههای ديگری از آمينواسيدها رشد كنند و سپس با   زنجيرهجذبتوانند با   می-۲
 .  نيز داشته باشندتوانند آمينواسيد می هستند كه ليپيدهايی از جنس   ريز كيسهها كواسرواتجه داشته باشيد كه تو

 كاهش بازجذب بيكربنات بـا ها كليه، )شود  میتر قليايیيعنی محيط داخلی بدن (يابد   میافزايش بدن  محيط داخلیpHزمانی كه   )۲( ـ   155   

Hكاهش ترشحو  + ،pH برعكس، زمانی كه . كنند  میتنظيم محيط داخلی راpHيعنـی محـيط  (يابـد  محيط داخلی كاهش می

Hافزايش ترشح و افزايش بازجذب بيكربناتها با  ، كليه)شود  میتر اسيدیداخلی بدن  + ،pHكنند  محيط داخلی را تنظيم می. 
CH4،N2،NHوی گازهـای.  را آزمايش كـردالگوی سوپ بنيادين قرن بيستم، ی  در نيمهاستانلی ميلر  )۴( ـ   156    3،H2 را بخـار آب و 

او پـس از چنـد روز تركيبـات . تفاده كـرد اسـی الكتريكی جرقه از يـک سازی رعد و برق شبيهدرون دستگاهی قرار داد و به منظور 
 هـا اتراسيدهای چرب و كربوهيد، آمينواسيدهاهای زيستی، مانند  اين تركيبات برخی از مولكول. متعددی در اين دستگاه پيدا كرد

 .ساخته نشدنوكلئوتيد نيز درون دستگاه ً و ضمنا  وارد دستگاه نشدO2گازدر آزمايش ميلر، . بودند
.  دارای بافت پوششی سنگفرشـی مركـب هـستنددهان و مری، پوستدهد؛   را نشان میسنگفرشی مركباين شكل، بافت پوششی   )۱( ـ   157   

 . دارندای ساده استوانه، بافت پوششی معده و روده

 شناسي زيست

www.3gaam.com



 
    شناسي زيست   |  26

 
دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

پـايين اين فشار در اثر . ستی سينه ا قفسه) مكش(فشار منفی  به قلب مؤثر است، بازگشت خون سياهرگیيكی از عواملی كه در   )۳( ـ   158   

گم گمبه علـت  (آمدن ديافرا افـزايش برگـشت خـون  ايجـاد و باعـث دم در هنگـام ی سينه افزايش حجم قفسهو ) انقباض ديافرا

 .شود ها به قلب می  از اندامسياهرگی
گر . شود  دستگاه تنفس انسان میدم عادی هوای جاری وارددر هنگام يک   )۳( ـ   159     انجـام دهـد بازدم عميقخص  ش،دم عادیپس از يک ا

عـالوه بـر كه همواره  (ی بازدمی هوای ذخيره، )كه طی دم وارد دستگاه تنفس شده است (بر هوای جاری، عالوه ) كردنتفومانند (
ز گاه ا مانده هيچ هوای باقیتوجه داشته باشيد كـه . كند  میخارجرا نيز از دستگاه تنفس ) ها وجود دارد مانده درون شش هوای باقی

 .شود ها خارج نمی شش
ی دايناسـورها، بـرای هميـشه ناپديـد  های زنده از جملـه همـه ، اغلب گونهپنجمين انقراض گروهی سال قبل، در ضمن  ميليون۶۵  )۳( ـ   160   

 زمينه را برای تغييـر و گـسترشاين انقراض . تر، پستانداران و پرندگان به بقای خود ادامه دادند شدند؛ اما بعضی از خزندگان كوچک
 .فراهم كرد)  با شرايط موجود داشتندبهتری سازگاریكه پس از انقراض پنجم  (پستانداران و پرندگان

كسيد كربن و آب وجود دارد كه باعث های قرمز غشای گلبول در انيدراز كربنيکآنزيم   )۳( ـ   161     را اسـيد كربنيـکشـود و   مـیتركيب دی ا
پـس دقـت كنيـد كـه . شـود  میهيدروژن تجزيه و بيكربناتهای   به يونتر اسيدهای كربنيک ساخته شده در خون، بيش. سازد می

 .نه بيكربناتشود،   میكربنيک ًمستقيما باعث توليد اسيدآنزيم انيدراز كربنيک 
 :كنند  را پيدا میسه سرنوشتشوند،   ساخته میزبر ی آندوپالسمی های شبكه ريبوزوم توسط هايی كه پروتئين  )۴( ـ   162   

كوئل به -۲  .شوند  میحبيرون سلول ترش به -۱   .شوند  وارد میدرون وا
  .شوند  وارد میدرون ليزوزوم به -۳

تنظـيم مقـدار قنـد آزاد شـده از هـايی كـه در  آنـزيم. شـوند ساخته می يتوسلسهای  ومزريبو در سلول، توسط ها پروتئينساير 

توسـط ) بنـابر توضـيحات فـوق(هـا  اين آنـزيم.  قرار دارندی آندوپالسمی صاف شبكه نقش دارند، در های جگر به درون خون سلول
  .شوند  میيتوسل ساختهسهای  ريبوزوم

كی عبارت اسـت ازهای مختلف دستگاه گوارش ترتيب بخش.  استخوارهمه چيز جانوری كرم خاكی  )۴( ـ   163    دهـان ـ حلـق ـ :  در كرم خا

گر دقت بفرماييد، متوجهدان ـ روده ـ مخرج دان ـ سنگ مری ـ چينه  .كرم خاكی معده نداردشويد كه   می؛ بنابراين ا

 :پردازيم ها می برای پاسخ به اين تست به بررسی گزينه  )۴( ـ   164   
   :ها بررسی گزينه

گهـانی   از جانداران روی زمين به85% رخ داد، كه در اين انقراض حدود ميليون سال پيش۴۴۰ حدود انقراض گروهی اول) ۱ طور نا

  .منقرض شدند

  . شدندمنقرض رخ داد،  ميليون سال پيش۶۵ كه حدود پنجمين انقراض گروهی طی دايناسورهای  همه) ۲

ها به وجود آمدند و   از تغيير ماهی ميليون سال پيش۳۷۰ هستند؛ دوزيستان، حدود داران ساكن خشكی  اولين مهره،دوزيستان) ۳

كن خشكی شدند   .سا

  . ها به وجود آمدند  در اقيانوس ميليون سال پيش۵۰۰ بودند كه حدود فاقد آرواره  كوچک وهايی ماهیداران،  اولين مهره) ۴

  .ی دورتری اتفاق افتاده است گذشته، نسبت به ساير وقايع ذكر شده، در های فاقد آرواره پيدايش ماهیبنابراين 

گر به شكل   )۲( ـ   165    كم كه اين شكل شويد  نگاه كنيد، متوجه می۱ زيست و آزمايشگاه ۱۱۷ی   در صفحه۸-۱۰ا  را بافـت اسـتخوانی متـرا
كم، سلول. دهد نشان می  در سر هـاو مجـرای در اطراف يک های متحدالمركز دايرهصورت  های استخوانی به در بافت استخوانی مترا
مغـز هـای هـاورس در اطـراف  اجتمـاع سيـستم. سـازند  را میسيستم هاورساند و يک  ای استخوانی قرار گرفته ی زمينه درون ماده

كم را به وجود مـی هـای خـارجی  بخـشو ) اسـتخوان رانماننـد  (هـای دراز ی اسـتخوان تنه. آورد استخوان، بافت استخوانی مترا

كماز نوع ) های جمجمه استخوانمانند  (پهنو ) بندهای انگشتانمانند  (های كوتاه استخوان بخـش .  هـستندبافت استخوانی مترا
 .های دراز از نوع بافت استخوانی اسفنجی هستند  دو سر استخوانهای كوتاه و پهن و ميانی استخوان

گر به شكل بسيار مهم   )۴( ـ   166     بزرگ سرينیهای  شويد كه ماهيچه  نگاهی بيندازيد، متوجه می۱ زيست و آزمايشگاه ۱۱۶ی   در صفحه۸-۹ا

 بـدن قـرار سطح پشتی، در دو سر ران ی ماهيچه.  قرار داردسطح شكمی، در زودو سر بای   و ماهيچهسطح پشتی، در ای ذوزنقهو 

 .سطح شكمی نهدارد، 

هـا و  هميـاری جلبـکهـا از  گلـسنگ.  بودندها گلسنگ شدند، خشكی ظاهر كه در سلولیاولين جانداران پرتصور بر اين است كه   )۲( ـ   167   

های برهنه  سنگ خاک و حتی از تختهتوانستند مواد معدنی را از  ها می ها توانايی فتوسنتز داشتند و قارچ جلبک.  ايجاد شدندها قارچ
 .جذب كنند
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) ۳(و ) ۲(، )۱(های  بنابراين گزينه. شود  می بازجذبNaCl و بيكربنات، ی دور ی پيچ خورده لوله و از NaCl و آب، ی هنله لولهاز   )۴( ـ   168   
نيـز »  است؟نادرستعبارت كدام «ًضمنا به . »شود بازجذب نمی«: در صورت سؤال آمده است! صورت سؤال دقت كنيد به. اند صحيح

  ! توجه بفرماييد
 ايجـاد كنـد؛ بـه ايـن پديـده اخـتاللی خام در آوندهای چوبی  ، ممكن است در حركت شيرهخام ی های هوا در شيره حبابوجود   )۴( ـ   169   

 :اند از شوند، عبارت  میشدگیدار ال حباب احتمشافزايعواملی كه سبب . گويند  میشدگیدار حباب
  كاهش جذب آب از ريشه -۴ ی خام انجماد شيره -۳ شكستن شاخه يا نيش حشره در اثر آسيب ديدن آوند چوبی -۲ تعرق شديد -۱

گر فشار حاصل از حباب كئيدها بـه حبابهای هوای درون آوندهای چوبی زياد باشد، ممكن است  ا آونـدهای  از عناصر آوندی و ترا

كه در باال (دارشدگی شود  ی حباب هر عاملی كه باعث ايجاد پديده. گويند می بذرافشانی هوا شوند؛ به اين پديده چوبی مجاور منتقل

به درون ) ی محيطيه دايره(پريسيكل  از ها ی يون فعاالنه در اثر ورود ای فشار ريشه. كند ، احتمال بذرافشانی هوا را زياد می)ذكر شد

 شدگیدار ی حباب كاهش احتمال پديدهای باعث  فشار ريشه. شود  ايجاد میورود آب به درون آوند چوبی و به دنبال آن آوند چوبی

  .شود  میكاهش احتمال بذرافشانی هواو در نتيجه 

 آمينواسـيدهای تـوالی در تری تفاوت بيش قرار داشته باشد، دو جاندار دارای ی دورتری گذشته در نيای مشترک دو جاندارهرچه   )۳( ـ   170   

 هـا آن یهـا شـاخه طـول اخـتالفها،   برای آنشده رسم تبارزايشی درختبالطبع در ها هستند و   ژننوكلئوتيدهایها و  پروتئين

 . استتر بيش

 اسـمزی فـشار تفاوت و تراوشی فشار، سلولی بين مايع بازگشت و گردش، توليددر . سلولی بين مايع افزايش عبارت است از خيز  )۳( ـ    171   

 فـشار از خـون اسـمزی فـشارو تر  كم، تراوشی فشارهر چه . نندك ديگر مقابله می  دخالت دارند و با يکسلولی بين مايع و خون

 . استتر كم، خيز احتمال و تر بيشسلولی به خون،   مايع بينبازگشت باشد، تر بيش نيز سلولی بين مايع اسمزی

 .گيرد  انجام می خودمحيط با آن گونه بهتر تطابق به منظور گونه، كه در يک تغييراتی:  عبارت است ازسازش دارويناز نظر   )۴( ـ   172   
 را بـر كلـسيم يـون ی ذخيره نام دارد، ساركوپالسمی ی شبكه، كه ای ماهيچههای   در سلولصاف آندوپالسمی ی شبكهدر انسان،   )۴( ـ   173   

 اسـت كـه درون ريبـوزوم بدون و غشادارهای  ها و كيسه  از لولهای پيوسته هم به ی شبكهی آندوپالسمی صاف،  شبكه. عهده دارد
 :اند از  عبارتصاف آندوپالسمی ی شبكه وظايف.  است های متعددی جای گرفته  زيمغشای آن، آن

  ).كلسترولمانند  (استروئيدها و فسفوليپيدها، چرب اسيدهای های ساخت -۱

  .های جگر به جريان خون تنظيم ميزان ورود قند از سلول -۲

  ).یزداي سم(های جگر  ی داروها و مواد شيميايی مضر در سلول  تجزيه-۳

  .ای ماهيچههای   در سلولهای كلسيم ی يون ذخيره -۴

هـای  سـاخت فـسفوليپيدها و كلـسترول غـشای سـلولی توسـط آنـزيم (غشاسازیی آندوپالسمی زبر در فرايند   به شبكهكمک -۵

  ).ی آندوپالسمی صاف شبكه

 سيتوسـل هـای ريبـوزومتند، توسـط های جگر هـس ی آندوپالسمی صاف سلول  در شبكهزدايی سم مسئول كه هايی آنزيم: تذكر

  .شوند  میساخته

 روی گذشـته آثار جاندارانی هـستند كـه در واقعی ثبتها،  سنگواره. كنند  را ارائه میها ترين شواهد تغيير گونه ها مستقيم سنگواره  )۴( ـ   174   
 . استمشاهده قابل و شده ثبتها   در سنگوارهناگهانی تغييراتچنين   و همتدريجی و مستمر تغييرات. اند كرده زمين زندگی می

 و بـاز، بطنـی ــ دهليـزی هـای دريچـهدر اين زمـان . دهليزهاست انقباض انتهای با زمان هم در الكتروكارديوگرام، Q موج ثبت  )۱( ـ   175   
 . قرار دارنداستراحت حالت در هنوز ها بطنچنين در اين زمان،  هم. اند  بستهشكل سينی های دريچه

   :ها بررسی ساير گزينه

  .زمانی دارد  در الكتروكارديوگرام همS موج ثبتًشود كه تقريبا با   ايجاد میها ابتدای انقباض بطنزمان با  ، همصدای اول قلب )۳

 بـه شـروع دهليزهازمانی كه  (بعدی P موج اواخر ثبتشود و تا زمان   میشروع T موج ثبت اواخر از قلب عمومی استراحت )۴

  . داردادامه) كنند  میانقباض

 :صورت زير است های مختلف زندگی به توليد گلبول قرمز در دوره  )۳( ـ   176   
 و سـپس در كبـد، طحـال، زرده ی كيسه در ابتدای جنينـی،  های قرمز در دوره  گلبول:ی جنينی های قرمز در دوره توليد گلبول ـ۱

  .شوند های لنفی و مغز استخوان ساخته می گره
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 پهـن و دراز هـای استخوان قرمز مغزهای قرمز در   در اين زمان گلبول: سالگی۵لد تا حدود های قرمز از ابتدای تو توليد گلبول ـ۲
  .شوند توليد می

 كـوچكی بخش و پهن های استخوان مغز در فقطهای قرمز   در اين زمان گلبول: سالگی به بعد۵های قرمز از حدود  توليد گلبول ـ۳
  .شوند  توليد می)های دراز ی استخوان  تنهِخودنه ( هستند های دراز كه به تنه متصل استخوان از

 زيـاد ثابـت عـدد يـک افـزايشمقدار غذا، بـا ( دارند عددی رشد در بهترين حالت خود، غذايی منابع، ی مالتوس نظريهبر طبق   )۱( ـ   177   
بـرای ). يابـد  افـزايش مـیثابت عدد يک از مضربیتعداد افراد، با ( است هندسی تصاعدصورت   بهانسانی جمعيتو رشد ) شود می

 .دانشگاهی مراجعه كنيد  زيست پيش۷۹ی   و توضيحات آن در صفحه۴-۵درک بهتر اين مطلب، به شكل 
دسـتگاه ديـاليز و در ايـن فعاليـت توضـيحات مربـوط بـه .  مراجعه كنيـد۱ زيست و آزمايشگاه ۱۰۷ی   در صفحه۷-۴فعاليت به   )۴( ـ   178   

. شود ها در كنكور سراسری سؤال طرح می  و از آناند ها بسيار مهم فعاليتشيد كه توجه داشته با.  آمده استفرايند دياليز چگونگی
گر به شكل اين فعاليت دقت كنيد، متوجه می از طريـق شـود و سـپس   ديـاليز مـیخون از طريق سياهرگ وارد دستگاهشويد كه  ا

 .گردد میًمجددا به بدن باز، سياهرگ
، هوای تهويه نشده از دمدر . شود  میها  همواره هوای تهويه نشده وارد شش،نفسی پرندگاندستگاه تبه خاطر داشته باشيد كه در   )۳( ـ   179   

 .شود ها وارد می  به ششعقبی هوادار های كيسه طريق، هوای تهويه نشده از بازدمو در  نای طريق
ها از واحدهايی به نام RNA. اند  بودهRNAهای  ، مولكولهمانندساز خود های مولكول اولينچنين   و هماولين كاتاليزگرهاًاحتماال   )۲( ـ   180   

 .اند  شده  ساختهنوكلئوتيد

:  عبارت است ازی گوارشی گنجشگ لولههای مختلف   بخشترتيب.  دقت كنيد۱ زيست و آزمايشگاه ۵۶ی   در صفحه۴-۳شكل به   )۳( ـ   181   

 دان ـ روده ـ مخرج  ـ سنگمعده ـ دان چينه ـ مریدهان ـ 
  .دان  قرار دارد، نه مری و سنگ معدهدان بين مری و چينهبنابراين 

كـه در (واران  ی پروانـه  نوک بـرگ گياهـان تيـرهپيچش. خودی تأثير ندارند های خودبه بروز حركت در بيرونی های محرکدر گياهان،   )۴( ـ   182   
  القـايیحركات در بروز ها محرک.  استخودی حركت خودبه، نوعی ) آمده است۱ زيست و آزمايشگاه ۱۲۴ی   در صفحه۸-۱۷شكل 

 .دارند دخالت هستند، تنجشی، و تاكتيكی، گرايشیهای  كه شامل حركت
 : ها بررسی ساير گزينه

  . استتاكتيكی به سمت آركگن، نوعی حركت وزوييد خزهترحركت آن )۱

  . استنجشیت در روز، نوعی حركت  گل ابريشمبهای مرك باز شدن برگ )۲

  . استنجشیت نوعی حركت  نيز،بسته شدن برگ گياه گوشتخوار ديونه )۳

 بودند؛ اين واقعـه هوازی بی و هتروتروف) های پروكاريوت(های  سلولی  كه بر روی زمين پديدار شدند، تکنخستين جاندارانیًاحتماال   )۳( ـ   183   

3/حدود  . اتفاق افتاد ميليارد سال پيش5

 غضروف و ای رشته پيوندی بافت از جنس رباط. دهد  را نشان می، غضروف مفصلی)۲(ی  شماره و ، رباط)۱(ی  شمارهدر اين شكل،   )۲( ـ   184   

 . استغضروفی پيوندی بافتهم كه از جنس 

 نـسبت بـه اوره.  استاسيد اوريک، )ملخمانند  (حشرات و در اوره، )گوريلمانند  (پستانداران در دار ی اصلی دفعی نيتروژن ماده  )۳( ـ   185   

 . نياز داردتری بيش آبای دفع به  است و برتر سادهاوريک اسيد، 

) ی سـلولز  كننـده آنزيم تجزيه (آنزيمی پروتئين نوعی سلوالز و ای ذخيره پروتئين نوعی آلبومين ساختاری، پروتئين، نوعی كالژن  )۴( ـ   186   

 اسـت كـه از نجـانورا در ای ذخيـره راتدكربوهي نـوعی گليكوژن. اند  ساخته شدهآمينواسيدها از واحدهايی به نام  است؛ پروتئين

 . ساخته شده استگلوكزواحدهايی به نام 

 سـاير در گلويی ی حفرهكنند؛ بنـابراين   میحفظ خود را گلويی ی حفره، نابالغ دوزيستان و بالغ های ماهی تنهاداران،  در بين مهره  )۳( ـ   187   

كثر در ُدم. شود  محسوب میستيجيالو، اندام داران مهره  به عنوان اندام داران مهره برخی در ُدمراين ؛ بنابماند می باقی داران مهره ا

 . استستيجيالو

 بـه جانـداران موجـود در منـاطق جغرافيـايی نسبت، مناطق جغرافيايی نزديک موجـود در جاندارانداروين متوجه اين امر شد كه   )۲( ـ   188   

 .   دارندديگر تری با يک های بيش شباهت، دور، اما مشابه
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كسيژن صورت می تر سريع بسيار CO2انتشار  )۲( ـ   189    ، )تـر نيـست متـر جيـوه بـيش كه از چند ميلی (CO2كم فشار اختالفگيرد و  از ا

كسيژن. است كافی آن انتشاربرای  . دارد نيازهـا  سلولی در مجاورت مويرگ بين خون و مايع بين زياد فشار اختالفبرای انتشار، به  ا

 ! بزنين۱ زيست و آزمايشگاه ۷۲ی  هم بهتر اين مطلب، بد نيست يه سری به صفحهبرای ف

اما بـر . يافتند راه ها اقيانوس درونايجاد شدند و سپس به  زمين جودر  آلی های مولكول اولين، »سوپ بنيادين«ی  بر طبق نظريه  )۱( ـ   190   

 .صورت گرفت ها حباب  داخلو در  ها اقيانوس دروندر  آلی های مولكول اولين، پيدايش »حباب الگوی«اساس 

 پوششی های سلول واردشوند و به سـهولت  تبديل می چرب اسيدهایو  گليسريدها دی، ها مونوگليسريدبه  گوارشپس از  ها چربی  )۴( ـ   191   

 . شوند می فینل های مويرگ واردگاه  آيند و آن درمی گليسريد تریصورت  ها به در اين سلولً مجدداو  شوند می باريک ی روده مخاط

 : در جمعيت، بر اساس موارد زير است ژنی گوناگونی، ی تركيبی انتخاب طبيعی نظريهبر طبق   )۲( ـ   192   

  )كروموزومی و ژنی (جهش) ۱

   ميوز تقسيم هنگام والدين های كروموزوم تفكيک) ۲

  . معروف است راو گنيسكراگيرد و به  صورت می ميوز كه هنگام همتا های كروموزومبين  قطعاتی ی مبادله) ۳

  ديگر  با يک ماده و نر های گامت لقاح) ۴

  . ندارد تنوع ايجاد در نقشی  افتد، هيچ اتفاق می II ميوز آنافازكه در  خواهری یهاكروماتيد شدن جدا

و  يرينشـ آب آميـب، سیامـپار، )هـا سـيانوباكتریماننـد ( ها پروكاريوت. وجود دارد پرسلولیدر جانداران  سيتوپالسمی اتصال  )۴( ـ   193   

 اتصالها  های آن هستند و بين سلول پرسلولی كلنیصورت  بهاسپيروژير و  ولوكس. هستند سلولی تکاز جمله جانداران تريكودينا 

 .  دارد وجود سيتوپالسمی

  
  
  

x    )۲( ـ   194    xF ma ( ) ( )= ⇒ − − +α = × − ⇒ − +α=− ⇒ α=∑ 15 21 5 4 36 20   xدر راستای : 16

  y yF ma ( )= ⇒ − + = β ⇒ − = β ⇒ β=− ⇒ α+β= − =∑ 8 19 1 5 10 5 2 16 2  yدر راستای  : 14

از طرفی بردار نيرو همواره به سمت مركز . رعت مماس بر مسير استبردار س  )۱( ـ    195    

πی بردار سرعت با بردار نيرو برابر بنابراين زاويه. دايره است
2

از طرفی .  است

 . است180های زير برابر ی بردار مكان و نيرو با توجه به شكل زاويه

 :توان نوشت ها می ی سينوس جه به قضيهبا تو  )۲( ـ   196   

  
T TW

sin( ) sin sin( )
= =

+ +
1 2

90 45 90 90 45
  هاsinی با توجه به رابطه: 

  T W N T W T N⇒ = = ⇒ × = ⇒ =2 1 1
2120 120 2

2
 

 :توان در نظر گرفت  برای حفظ تعادل، دو حالت زير را میFبرای تعيين مقدار   )۲( ـ   197   

گر بسته:حالت اول ی حركت به سـمت پـايين باشـد، مقـدار   در آستانهkg2ی  ا

  : برابر است باFنيروی 

  F=∑ 0  

  Smaxm g F f− − =1 0  

  /SmaxF m g f= − = − × ×1 20 0 4 3 10  

  F N= 8  

 فيزيك
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گر بسته:حالت دوم   : برابر است باFی حركت به سمت باال باشد، مقدار نيروی   در آستانهFدن نيروی  به علت زياد بوkg2ی   ا

  F=∑ 0  

  SmaxF f m g− − =1 0  

  /SmaxF f m g N= + = × × + =1 0 4 3 10 20 32  

≥F  :ی مقابل قرار گيرد  در بازهFبنابراين برای حفظ تعادل، كافيست نيروی  ≤8 32  

xf    )۱( ـ   198    N F N= ⇒ = =∑ 0   xدر راستای  : 40

  /k kf N N=μ × = × =0 5 40 20  

  kR N f N= + = + = + =2 2 2 2 220 40 20 1 2 20 كنش ديوار: 5   نيروی وا

 .  خواهد بودN و نيروی مخالف mgبا توجه به جهت حركت آسانسور كه رو به پايين است نيروی جلوبر   )۱( ـ   199   
  F m a= ⋅∑  

  mmg N ma a a
s

− = ⇒ − = ⇒ =− 2600 720 60 2  

پس شتاب حركت رو ) با توجه به حركت(چون رو به پايين را مثبت در نظر گرفته بوديم 
  .  خالف جهت هستند، پس حركت كندشونده خواهد بودV و aبه باالست و چون 

 كيلـوگرمی را از ۴ ی بـستهباشد كـه بتوانـد   به قدری بزرگ نمیFدر اين حالت، نيروی   )۱( ـ   200   
T)ن بلند كندزمي 2/ی  و بسته40>(  كيلوگرمی با شتاب ثابت به سمت باال حركـت 5

y/  . كند می y y y
mF ma a a
s

⇒ = ⇒ − = ⇒ =∑ 230 25 2 5 2  

اتومبيلی در حال حركت به سمت جلو . برای روشن شدن مطلب به اين مثال دقت كنيد  )۳( ـ   201   
گهان ترمز می می در اين حالت اتومبيل در حال جلو رفتن است اما نيـروی . كند باشد، نا

هـای  باشد، پس گزينـه ترمز رو به عقب است در نتيجه شتاب حركت نيز رو به عقب می
 .باشند ًبا توجه به اين مثال الزاما صحيح نمی) ۴(و ) ۲(و ) ۱(

به همين منظور . شتاب متوسط متحرک را محاسبه كردضرب جرم در  توان حاصل ی نيروی متوسط وارد بر متحرک، می برای محاسبه  )۲( ـ  202   

dxx  :توان نوشت می t t V t t
dt

= − + = = −3 2 23 4 3 6  

  

mt s V V V ms a
m t t st s V
s

⎧ = ⇒ = × − × =⎪ −⎪ ⇒ = =⎨ −⎪ = ⇒ = × − × =
⎪⎩

2
1 1

2 1
22 2 1

2 2

5 3 5 6 5 45
27

6 3 6 6 6 72
  

  / /F ma N= = × =0 1 27 2 7  

aی ی حركتش تا قبل از توقف، به اندازه بسته در آخرين ثانيه  )۱( ـ  203   
2

mركت اين بسته برابرجا شده و شتاب ح  جابه
s28بـرای درک .  است

aی اول حركتش ای از حالت سكون شروع به حركت كرده و در ثانيه توانيد فكر كنيد كه بسته بهتر اين موضوع می
2

 .شود جا می   جابه

  t s mx at x a a
s

=∆ = ⎯⎯⎯→∆ = = ⇒ =12
2

1 1 4 8
2 2

  

  : حالت عبارت است ازاز طرفی شتاب بسته در اين
  kF ma (mgsin f ) ma= ⇒ − α+ =∑ 0  

  k(mgsin mgcos ) ma− α+μ α =0  
  k|a | gsin gcos= α+μ α  

  k ksin= × +μ × × ⇒ μ =3 38 10 30 10
2 5
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 .ی ماهواره تا مركز زمين است  فاصلهrی زير  ابتدا بايد توجه شود كه سرعت ماهواره به جرم آن بستگی ندارد و در رابطه  )۴( ـ  204   

  eGMV
r

=  

  e e eA B

B A e e e

R R RV r
V r R R R

+
= = = =

+
2 3 3

2 2
  

td  :آوريم دست می ای را به ابتدا سرعت زاويه  )۲( ـ  205    radt
dt s

=θω= = + ⎯⎯→ω=18 2 10 

  c
ma r ( )
s

= ω = × =2 2
21 10 100  

∑=F  :آوريم دست می  را بهm2 وm1ی بين ابتدا با بررسی مجموعه در حالت اول، رابطه  )۳( ـ  206    0  

  km g f m gsin− − α=1 2 0  

  km g m gcos m gsin−μ α− α=1 2 2 0  

  m m cos m sin− × − × =1 2 2
3 30 30 0

4
  

  m m=1 2
7
8

  

 مجموعه با شتاب ثابت حركت كرده و شتاب ،m2 وm1های با عوض كردن جای بسته

 m1ی برآيند نيروهای وارد بر با توجه به اين موضوع در مقايسه. دو بسته يكسان است

  :توان نوشت  میm2و

  
F m a F m

F mF m a
=⎧⎪ ⇒ = =⎨
=⎪⎩

∑ ∑
∑∑

1 1 1 1

2 22 2

7
8

  

/    )۳( ـ  207    / /
/

V VT mg m T m mg N
r r

+ = ⇒ = − = − × =
2 2 230 2 0 2 10 1 6

0 5
  

    )۲( ـ  208   

  T mg=2  : جسمm2در حال تعادل است .  

  C CF ma=∑ : جسمmای است  در حال حركت دايره.  

  T mg mVT m V
r

== × ⎯⎯⎯⎯→ =
2 2 2 2 g r

m
× V rg⇒ = 2  

گر جسم را با سرعت ثابت از  )۳( ـ  209    صـورت كندشـونده  جـا كنـيم، تـصوير بـه  جابهf3 تاf2ا
/ تاf2از f1 ًی تـصوير مرتبـا  جايی اندازه دقت شود كه در اين جابه. شود جا می  جابه5

 از .يابـد و در نتيجـه حركـت كندشـونده اسـت كاهش يافته و سرعت آن نيز كاهش می
ديگر است و تـصوير بـه  و تصوير همواره در خالف جهت يکطرفی جهت حركت جسم 

 .شود آينه نزديک می
گر جسم در بی در آينه  )۴( ـ   210     .شود نهايت باشد تصوير حقيقی آن روی كانون آينه تشكيل می ی مقعر ا

  f cm R cm⇒ = ⇒ =40   .شود متری آينه تشكيل می  سانتی۴۰ تصوير در 80
 .گردد  تشكيل میCتر ـ وارون ـ حقيقی ـ پشت  بزرگ:  تصوير←ر دارد قراC و F بين Aی  نقطه  )۳( ـ   211   

  .گردد  تشكيل میC و Fتر ـ وارون ـ حقيقی ـ بين  كوچک:  تصوير← قرار داردC پشت Bی  نقطه
  . باشدABتواند تصوير  می) ۳(ی  با توجه به توضيحات باال گزينه
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 :كنيم  شتاب مجموعه را محاسبه میm2ی برای حل، ابتدا با بررسی بسته  )۴( ـ   212   

  / /
mF m a T T m a a a
s

= ⇒ − = ⇒ − = × ⇒ =∑ 2 1 2 2 21 0 6 0 4   m2برای جرم: 1

  : داريمm3ی در ادامه با بررسی قانون دوم نيوتون برای بسته

  / /F m a T m a m m kg= ⇒ = ⇒ = × ⇒ =∑ 3 2 3 3 30 6 1 0   m3برای جرم: 6

tی در بازه  )۳( ـ   213    t تا0= s=2دار بـا شـتاب ثابـت اسـت و طبـق  صورت خطی در حـال افـزايش اسـت پـس حركـت شـتاب ، سرعت به

Fی رابطه m a=  .تی به جسم وارد شودبايست نيروی ثاب  می⋅

tی از طرفی در بازه s=2تا t s=5سرعت ثابت است، پس شتاب برابر صفر است و در نتيجه نبايد نيرويی به جسم وارد شود .  

گر جسم با سرعت در آينه  )۱( ـ   214    mVی تخت ا
s

mVصوير نيز با سرعتت   به آينه نزديک شود،
s

) ۱(ی  شـود و گزينـه  به آينه نزديک مـی

 .صحيح است

B    )۴( ـ   215    A
B A

U U ( )V V V
q

− −

−
− × − − ×− = = =−

− ×

5 5

6
5 10 4 10 10

9 10
 

  :حالت اول  )۳( ـ   216   
TC C C C C C

+ +⇒ = + + = =1 1 1 1 1 1 2 4
2 2 2 2

  

  T
CC⇒ =
2

  

  

  .شوند ها اتصال كوتاه می زن ابتدا توجه كنيد كه با بسته شدن كليد، دو تا از خا:حالت دوم

  T
T

CC
C C C C C C

+ + ′⇒ = + + = = ⇒ =
′

61 1 1 1 3 2 6 11
2 3 6 6 11

  

  T

T

C
C

CC
′
= =

6
1211
11

2

  

در صورتی كه عدد نشان داده شده توسط آمپرسنج صفر باشد، جريان عبوری از مقاومـت   )۴( ـ   217   

 : اهمی برابر است با۳

  II I I I A== + ⎯⎯⎯→ =02
1 2 1 2  

AV  :ان نوشتتو در ادامه با توجه به قانون ولتاژ می ARI r I V− + +ε =1 2 2 2  

  Vε = × =2 3 2 6  
  

گر جريان شاخه  )۴( ـ   218     بـوده ۱ی   نصف شاخه۲ی   فرض كنيم، مقاومت شاخه′I را برابر۱ی  ا

گر از نقطه.  استI′2و در نتيجه جريان در آن  قـانون ولتـاژ را bی   تا نقطهaی  حال ا

 :بنويسيم، داريم

  a bV I ( I ) V′ ′− + × =2 2 2  

  a b a bV V I V V′− = − < ⇒ <2 0  
 در جهـت جريـان c تـا aباشد و از  دست آوردن جريان نمی توجه شود كه لزومی به به

  .شويم جا می  در خالف جهت جريان جابهb تا cجا شده و از  جابه

 صفر
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ای كـه ميـدان در  از طرفی بايد توجه شود نقطه. شود مغناطيسی صفر بوده و بر اين ذره نيرويی وارد نمیدر محل شليک بار ميدان   )۱( ـ   219   

گر جريان. (باشد ها بين دو سيم می جهت بودن جريان شود، با توجه به هم آن صفر می ها خالف جهت هم بودند اين نقطه در خارج  ا

 .)ی بين دو سيم بود از فاصله

  |B | |B |
→ → μ

= ⇒ 0
1 2

I
π

1

2 r
μ

= 0

1

I
π

2

2
I

r
⇒

2

4 I=
20

r cm
r

⇒ =2
2

5  

  d r r cm= + = + =1 2 20 5   ی دو سيم  فاصله25

 :با توجه به جهت ميدان در مركز برای هر سيم داريم  )۱( ـ  220   

  TB ( B)cos B= × =902 2 2 2
2

  

  
  

CoCl) آبه،۶ كلريد (II)كبالت  )۲( ـ   221    H O)⋅2  رنـگ آبـیب، هـای آ  شـدن و از دسـت دادن مولكـولگرمبر اثر .  رنگ استصورتی 26
CoCl) كلريد بدون آب(II)كبالت. شود می شـود كـه ايـن   رنـگ مـیصورتیهای آب دوباره  ، با جذب مولكولمرطوب در هوای 2(

CoCl  .پذير است فرايند برگشت (s) H O(g) CoCl H O(s)+ ⋅2 2 2 26 6 
 

كنش از اين. ُ پر شده استSO3با گازتنها ظرف   )۴( ـ  222    يعنـی  (O2 وSO2سـرعت توليـدپـس . شـود  انجام میبرگشت رو در آغاز، وا
كنش  يعنـی سـرعت  (SO3توليـد سـرعت O2 وSO2غلظتبا گذشت زمان و با افزايش .  استزياددر ابتدا ) برگشتسرعت وا

كنش   ))۴(ی  و تأييد گزينه) ۲(و ) ۱(های  رد گزينه(يابد   میافزايشنيز ) رفتوا
  :توجه كنيد كه) ۳(ی  ی گزينه درباره

كنش رفت تعادلدر هنگام  كنش برگشت است، اما چون برابر سرعت وا  است، O2 برابردو SO3استوكيومتری ضريب با سرعت وا
  ))۳(ی  رد گزينه. (باشد  میO2مصرف سرعت برابر دو SO3توليداز اين رو سرعت 

كنشغلظتی تعادلی،  در يک سامانه  )۳( ـ  223     .ماند اقی میب) ًو نه الزاما يكسان (ثابت ها فراوردهها و نيز غلظت  دهنده  وا
  .اند ی تعادلی های يک سامانه ی ويژگی  دربارهدرستیهای  ها عبارت ساير گزينه

 است صفر در ابتدا ميعانسرعت .  ادامه خواهد يافتثابت سرعت بر سرعت تبخير، اين فرايند با مؤثر ماندن عوامل ثابتدر صورت   )۱( ـ  224   
 تعـادلايـن وضـعيت، .  شـودبرابـر ميعـان و تبخيـر سرعتضعيت ويژه يابد تا در يک و  میافزايشولی با گذشت زمان سرعت آن 

Hميان O(l)2و H O(g)2دهد  را نشان می. 
كنش تعادلی   )۳( ـ  225    كنش مورد نظر، يک وا CaO(s) ،CaCO است وناهمگنوا (s)3و CO (g)2 گانـهفـاز هر كدام يـک از . انـد  جدا

 . استفاز ۳رو تعادل شامل  اين
V وNO(g) ،Pt(s)  )۱( ـ  226    O (s)2 كنش گازی5 SO: كاتاليزگرهای وا O SO+2 2 32  . روند  به شمار می2
كنشيكیبا توجه به شكل، ظرف شامل   )۲( ـ  227    SO)ها دهنده   از وا SO) است ولی فراوردهO2 و فاقد2( كنش 3(  را داراست، پس ابتدا وا

كنش رفت آغازدر . شود  انجام میبرگشت كنش، سرعت وا O است زيرا در ظرفصفر وا (g)2 كـنش رفـت  ، ندارد وجود از اين رو وا
كنش به درستی نشان می سنج وضعيت سرعت) ۲(ی  گزينه. شود انجام نمی  .دهد ها را در آغاز وا

كنش توليد سرعتمنظور از   )۲( ـ  228    كنش ها دهنده وا كنشها فراورده توليد سرعت و منظور از برگشت، سرعت وا  . است رفت، سرعت وا
كنش آغازدر  كنشفقط كه در ظرف وا H(ها دهنده  وا (g)2و I (g)2 ( كنش رفت كـنش زيـادحضور دارند، سرعت وا  و سـرعت وا

كنش رفت .  استصفربرگشت  كنش، سرعت وا كنش برگشت كاهشپس از مدتی از شروع وا   . يابد  میافزايش و سرعت وا
 تر بيش ۲نسبت به ظرف ) برگشتكنش سرعت وا (B مصرف سرعت ۳يابد، از اين رو در ظرف   افزايش میB مقدار ۳ به ۱از ظرف   )۱( ـ  229   

كنش برگشت (B همان سرعت مصرف Aسرعت توليد )). ۱(ی  تأييد گزينه(است  تـر از   بـيش۳است كه در ظـرف ) يعنی سرعت وا
ًو نـه الزامـا ( شـدن ثابـتدهد و علت آن   را نشان میتعادلی برقراری   لحظهنخستين ۴شكل )). ۲(ی  رد گزينه(باشد   می۲ظرف 
كـنش  (B توليد سرعت ۵در شكل )). ۳(ی  رد گزينه. ( استB و A غلظت) شدن يكسان  A توليـدبـا سـرعت ) رفـتسـرعت وا

كنش (  )). ۴(ی  رد گزينه( است برابر) برگشتسرعت وا

 صورتی آبی

 شيمي
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كنش به  )۳( ـ  230    K  :شود رو نوشته می صورت روبه عبارت ثابت تعادل اين وا [CO (g)]mol L−= ⋅ 1
2 

COعادل در دمای معين، همواره مقدار ثابتی است، تا زمانی كه دما ثابت باشـد، فـشار تعـادلیجا كه مقدار ثابت ت از آن (g)2 نيـز 
  .نمايد  نيز تغيير میK و مقدار عددی CO2با تغيير دما، فشار گاز. ثابت است

 :شرح زير بيان كردی اتمی خود را در هفت بند و به  دالتون نظريه  )۳( ـ   231   
  .ناپذيری به نام اتم ساخته شده است های تجزيه  ماده از ذره-۱
  .روند آيند و نه از بين می وجود می ها نه به  اتم-۳  .ديگرند های يک عنصر مشابه يک ی اتم  همه-۲
  . اتم عنصرهای مختلف جرم و خواص شيميايی متفاوتی دارند-۴
  .آورند ها را به وجود می شوند و مولكول می اتم عنصرهای مختلف به هم متصل -۵
  .ی آن يكسان است های سازنده  در هر مولكول از يک تركيب معين، همواره نوع و تعداد نسبی اتم-۶
كنش-۷ كنش. هاست ها در مولكول ی اتصال آن ها يا تغيير در شيوه جايی اتم های شيميايی شامل جابه  وا   .كنند ها خود تغيير نمی ها اتم در اين وا

 كـه B و پرتوی αی منفی منحرف شده است، پرتوی  كه به سمت صفحهAپرتوی   )۴( ـ  232   
 كه بـه Cدهد و پرتوی   را نشان میγبدون انحراف از ميدان خارج شده است پرتوی

 . استβسمت قطب مثبت منحرف شده، پرتوی
 l اسـت، ۲ برابـر n مقـدار )۴(ی  گزينهكه در  بنابراين با توجه به اين. گيرد  را دربر میn−1 تا۰، مقادير (l)عدد كوانتومی اوربيتالی   )۴( ـ  233   

 . را اختيار كند۱ و ۰تواند  فقط می

Mبا توجه به آرايش الكترونی يون  )۳( ـ  234     :كنيم  را تعيين و سپس هر چهار گزينه را بررسی میM، آرايش الكترونی اتم خنثای 2+

  M : p M: p s M: s s p s p d s p s+ ⇒ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→2 6 6 2 2 2 6 2 6 10 2 6 24 4 5 1 2 2 3 3 3 4 4 5  
   :ها بررسی گزينه

IE وIE2، بينMی ظرفيت اتم   الكترون در اليه۲با توجه به وجود  )۱   .شود  آن جهش بزرگ ديده می3
  .های آن برابر صفر است ی الكترون  همهsm جفت الكترونی هستند، مجموعMهای اتم  كه تمام اوربيتال با توجه به اين )۲
  . در آن از الكترون اشغال شده است  زيراليه۹بينيد،  طور كه می همان) ۳
  . است۳۸تيجه عدد اتمی آن  و در ن۳۸ برابر Mهای اتم خنثای  مجموع الكترون )۴

 جدول تناوبی قرار دارد و در نتيجـه (VIA) ۱۶دار آن، اين عنصر در گروه   و فرمول تركيب هيدروژنXبا توجه به نافلز بودن عنصر   )۱( ـ  235   

كسيد آن با باالترين ظرفيت۶باالترين ظرفيت آن برابر  XO) و فرمول ا )X O3 2  .باشد  می6

C  : كنيم  شعاع كوواالنسی كربن را تعيين میابتدا  )۴( ـ  236    C pm−= = =154 77
2 2

  C شعاع كوواالنسی 

  pm= − =177 77 C طول پيوند−C شعاع كوواالنسی100 Cl=   Clشعاع كوواالنسی −

  pm= − =127 100 H طول پيوند−Cl شعاع كوواالنسی27 Cl=   H شعاع كوواالنسی −

pm= + =27 77 H طول پيوند=H شعاع كوواالنسی+C شعاع كوواالنسی104 C−  
 

 .يابد صرها در يک گروه از باال به پايين كاهش و در يک تناوب از چپ به راست افزايش میمقدار الكترونگاتيوی عن  )۳( ـ   237   

Pهـای با توجه بـه فرمـول تركيـب اول، ايـن تركيـب از يـون  )۱( ـ  238    O −4
2 Ba و7  و بـا توجـه بـه فرمـول تركيـب دوم، ايـن تركيـب از 2+

Sهای يون O −2
2 Al و7 Alصورت به) ۱(ی  بر اين اساس فرمول صحيح گزينه.  تشكيل يافته است3+ (P O )4 2 7  .باشد  می3

دهـد كـه بـا گـرفتن يـک   اتم كلـر را نـشان مـیaرو، حرف  با توجه به شكل روبه  )۲( ـ  239   

sی ظرفيت آن از الكترون، آرايش اليه p2 53 s به3 p2 63  تبـديل شـده و در 3
 .ماند ی آن ثابت می شده های الكترونی اشغال اين فرايند، تعداد اليه

يابـد و  ها افزايش می با افزايش عدد اتمی در گروه فلزهای قليايی، شعاع اتمی و يونی آن  )۴( ـ  240   
 :يابد ها با كلر كاهش می آنی بلور تركيب حاصل از  در نتيجه انرژی شبكه

  Li Na K Rb Cs+ + + + +< < <   شعاع يونی: >
  LiCl NaCl KCl RbCl CsCl> > >   ی بلور انرژی شبكه: <

 Mآرايش الكترونی كامل 

  طول پيوند
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O باCl(g)ی نمادی  معادله  )۳( ـ   241    (g)3صـورت  به»Cl(g) O (g) ClO(g) O (g)+ → +3 صـورت  ی نوشـتاری آن بـه و معادلـه» 2

كسيژن« كسيد+ا  .است»  اتم كلر+ اوزون→⎯⎯ كلرومونوا
   :ها بررسی گزينه

  . اتم كلر است۲شامل   ۱۲  اتم كلر و فريون ـ۳ شامل  ۱۱فريون ـ  )۱

  . از سه نوع اتم كلر، فلوئور و كربن تشكيل شده است۱۱فريون ـ  )۴

كنش تجزيه) ۲(ی  شكل موجود در گزينه  )۲( ـ  242    كسيد را بر اثر گرما نشان می(II)ی  ی جيوه وا HgO  .دهد  ا Hg O→ + 22 2  

   :ها بررسی ساير گزينه

كنش  )۱ كنش ) ۳   منيزيمسوختنوا   AgCl و تشكيل رسوب NaCl و AgNO3 بينايی دوگانهج جابهوا
كنش  )۴ NHتركيبوا NH و توليدHCl با 3 Cl4  

=x  :  است، خواهيم داشت۱۸كه جرم مولی آب برابر  ابتدا با توجه به اين  )۳( ـ  243    =
18

   تعداد مول

 گرم آب برابرxدر سؤال داده شده است كه 
/

x 2

16 2
  : مول آب است، پس

  / / /
/

x x x x x x g= ⇒ = ⇒ = ⇒ =
2

218 16 2 18 16 2 0 9
18 16 2

  

/  :بنابراين تعداد مول برابر خواهد بود با mol=0 =x/ تعداد مول05 = ⇒
0 9

18 18
  تعداد مول

/مولكول  
/ /mol

mol
×

× = ×
23

226 02 100 05 3 01 10
1

  

كنش:ارز های هم تناسبروش   )۱( ـ  244    KNO  : كنيم ها را نوشته و موازنه می  وا KNO O→ +3 2 22 2) I  
  KClO KCl O→ +3 22 2 3) II  

كنش KNO2از روی جرم   :آوريم دست می  را بهO2 و حجمKNO3، جرمI و با توجه به وا

  /
/

x g KNO g KNO g KNO x LOx g KNO x LO
L

′
′= ⇒ = = ⇒ =

× × ×
3 2 2 2

3 2
170 170

202 22 4
2 101 2 85 2 85 22 4

  

كسيژن موجود میحاال با توجه به جرم كل و حجم كل  كنش O2 و حجمKClO3توانيم مقدار ا   : را محاسبه كنيمII توليد شده در وا
كنش (   /) IIدر وا / / LO= − = 239 2 22 4 16 كنشO2 حجم8 =O حجم كل−I در وا كنش O2 حجم گاز2   II در وا

  g KClO= − = 3446 202 −KNO جرم244    ناخالصKClO3 جرم= جرم كل3

/  : دست آوريم ب به را با تناسKClO3توانيم درصد خلوص حاال می

/ /

Pg
P

×
= ⇒ = =

× ×

244 16 8 1680100 25
2 122 3 22 4 67 2

%  

كنش KNO2 از روی جرم:روش استوكيومتری   :آوريم دست می  را بهO2 و حجمKNO3، جرمI و با توجه به وا

  ?g KNO g KNO=3 2170
molKNO

× 21

g KNO285

molKNO
× 32

molKNO22
g KNO

molKNO
× 3

3

101
1

g KNO= 3202  

  ?LO g KNO=2 2170
molKNO

× 21

g KNO285

molO
× 21

molKNO22
/ LO

molO
× 2

2

22 4
1

/ LO= 222 4  

كنش O2 و حجمKClO3حاال جرم gناخالص  : آوريم دست می  بهII، را در وا KClO= − = 3446 202   KClO3 جرم244

  / / / LO= − = 239 2 22 4 16 كنش O2 حجم8   II در وا

  :دست آوريم توانيم درصد خلوص را به كنيم و سپس با توجه به مقدار خالص و ناخالص می  خالص را پيدا میKClO3 جرمO2وجه به ميزان گازابتدا با ت

g?/خالص   KClO LO=3 216 8
molO

× 21

/ LO222 4

molKClO
× 32

molO23
g KClO

molKClO
× 3

3

122
1

g KClO= 361  

 دهد می

  شده  دادهجرم
 جرم مولی

 مولكول
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KClO
KClO

= × = × =3

3

61100 100 25
244

  درصد خلوص%

C  :ارز های هم بتناسروش   )۳( ـ  245    H OH C H O C H H O→ − − +2 5 2 5 2 5 22 

  

xg g x
×

= ⇒ =
×

460 185100 50
2 46 74

%  

    :روش استوكيومتری

gC?)مقدار نظری( H OH gC H O=2 5 4 10185
molC H O

× 4 101

gC H O4 1074

molC H OH
× 2 52

molC H O4 101
gC H OH

molC H OH
× 2 5

2 5

46
1

g=230  

  = × = × =230100 100 50
460

  ی درصدی بازده%

 .گراد است ی سانتی جهی يک در  به اندازهدمای آن جسمظرفيت گرمايی يک جسم، گرمای مورد نياز برای افزايش   )۳( ـ  246   

    )۳( ـ  247   

   :ها بررسی ساير گزينه

∆E،)آ(در شكل  )۱   .شود ، انرژی از محيط گرفته می)ب(در شكل  )۲  . است0>

  .تواند نمودار انرژی ليوان آب يخ در اتاق باشد يابد و می ، انرژی سامانه افزايش می)ب(در شكل  )۴

كنش  محفظهدر گرماسنج بمبی،   )۳( ـ  248     .درون يک حمام آب قرار دارد) بمب فوالدی(ی انجام وا

كنش سوختن اتان عبارتست از  )۱( ـ  249    C  : وا H (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +2 6 2 2 22 7 4 6 

   [ ( ) ( )] [( ( ) ( )]= − + − − − +4 394 6 286 2 85 7   ∆Hكل∆=Hتشكيل محصوالت∆−Hتشكيل مواد اوليه             ∆Hكل0

  kJ=−3122كل[ ] [ ] H= − − − − ⇒ ∆1576 1716   ∆Hكل170

gC?  :روش استوكيومتری H kJ=2 6 1561
molC H

× 2 62

kJ3122
gC H

molC H
× 2 6

2 6

30
1

gC H= 2 630  

  :روش تناسب
kJ x gC H

x g C H⇒ =
×

2 6
2 6

1561
303122 2 30  

كنش گرماده در دمای پ  )۴( ـ  250    زيرا دماهای باال زمانی . خودی است ًخودی باشد، قطعا در دمای باال نيز غيرخودبه ايين غيرخودبهوقتی يک وا

كنش می كمک به خودبه گير باشد خودی بودن يک وا كنش گرما  .كنند كه وا

  

 .شوند ها و انشعابات يک رود، به صورت مجموعه، موجب تخليه يا زهكشی آب از سطح زمين می ی شاخه همه  )۱( ـ   251   

 .های زيرزمينی به صورت منحنی است مسير حركت آب. كند  حركت میB به فشار كم يعنی Aآب از فشار زياد يعنی   )۴( ـ  252   

 .های سخت است زيرا حاوی كلسيم و منيزيم هستند ًهای كربناتی، معموال از نوع آب آب موجود در سنگ  )۱( ـ  253   

 .اند وجود آمدهه ها ب الگذاری يخچ های شمال اروپا و آمريكا بر اثر رسوب درياچه  )۳( ـ  254   

رود بنابراين احتمال وجـود آن  كانی هاليت محلول در آب است بنابراين در مناطق مرطوب اين كانی به راحتی حل شده و از بين می  )۲( ـ  255   

 .در سطح زمين كم است

جهتی  كه گالن، سطح شكست سه در حالی. باشند ی غيرقائمه می جهتی با زاويه های كلسيت و دولوميت دارای سطح شكست سه كانی  )۴( ـ  256   

 .ی قائمه و ارتوكالز سطح شكست دوجهتی دارد با زاويه

 .رود در برابر حرارت مقاومت زيادی دارد و به راحتی از بين نمی) طلق نسوز(كانی مسكوويت   )۴( ـ   257   

  خالص
 ناخالص

  مقدار عملی
 مقدار نظری

 شناسي زمين
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باشد كه عنـصر مـشترک  می)  و كلسيمسيليكات سديم(و پالژيوكالز ) سيليكات آلومينيم و پتاسيم(ارتوكالز : ها شامل انواع فلدسپات  )۱( ـ  258   

 .هر دو گروه سيليسيم است

 .باشد چهاروجهی می: منشوری و اليوين: سوزنی، اوژيت: باشد، هورنبالند ای و پولكی می كانی مسكوويت دارای شكل ورقه  )۴( ـ  259   

H(گچ بنايی در معدن به صورت كانی ژيپس   )۲( ـ  260    O22،CaSO4 (باشـد كـه در كـوره بـه آن حـرارت داده و قـسمتی از آب آن را  می

 .گردد گيرند و به گچ بنايی تبديل می می

باشـد و در صـورت وارد  پذير مـی باشد و الياف آن انعطاف عايق رطوبتی نيست بلكه عايق گرما و الكتريسيته می) پنبه نسوز(آزبست   )۳( ـ   261   

 .نمايد سی ايجاد میشدن به سيستم تنفسی مشكالت تنف

هـا  نگار افقی كـه يكـی از آن نگار قائم و دوتای ديگر لرزه ها لرزه نگار وجود دارد كه يكی از آن  لرزه۳نگاری حداقل  در هر ايستگاه لرزه  )۲( ـ  262   

 .نمايد های شمالی ـ جنوبی و ديگری امواج شرقی ـ غربی را ثبت می لرزش

گر يک واحد در اين  )۴( ـ  263     و ۷، ۶، ۵هـای  بنابراين دامنه امواج زلزلـه. گردد  برابر می۱۰ مقياس افزايش يابد دامنه امواج در مقياس ريشتر ا

 .باشد  ريشتر می۴ی   برابر زلزله۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰، ۱۰۰، ۱۰ترتيب   ريشتر به۸

 L و امـواج سـطحی  اسـتSتـر از   بـيشPتر از امواج سطحی است و در بين امواج درونی سرعت امـواج  سرعت امواج درونی بيش  )۳( ـ  264   

 .نمايد  حركت میRتر از  سريع

توان محل كانون زلزله و مركز سطحی آن را به دست آورد، اما شدت زلزله، ميزان   میS و Pبا استفاده از اختالف زمان رسيدن امواج   )۱( ـ  265   

 .توان محاسبه نمود ی نمP و Sی اختالف  های وارده تحت تأثير عوامل متعددی است كه فقط به وسيله ها و خسارت خرابی
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