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  دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

  

 را انتخاب نماينـد) ٢٥تا  ١ی  شماره (١ سؤاالت زوج درس فقط پاسخ دهند، بايستی ٢ ّادبياتسؤاالت انی كه تمايل دارند به داوطلب: توجه
 .نماينـد را انتخـاب )٥٠تـا  ٢٦ 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[

  

  
  

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» ّدمدمه، خواليگر، تعلل، قهر«های  معنی واژه ـ   1
  خوان، بهانه كردن، عذاب كردن حوالی، آوازه) ٢  آواز دادن، آشپز، درنگ كردن، عمق) ١
 آوردن، غضب  حدود، سرودساز، بهانه) ٤   شدنجويی، چيره ّبا خشم سخن گفتن، طباخ، بهانه) ٣

  آمده است؟نادرستروی آن  معنی چند واژه در كمانک روبه ـ  2
  )  /  خـروش(غـو )  /  آبگينـه(مينـا )  /  خـردی بـی(سـفاهت )  /  سـتيزه كـردن(ّلجه )  /  اميد(آرمان )  /  نرمی كردن(ّتلطف 
  )كار ستيزه(عنود )  /  زنگ كاروان(درای 

  چهار) ٤  سه) ٣  ود) ٢  يک) ١
 های كدام گزينه اشتباه وجود دارد؟ در معنی واژه ـ  3

كم، صلوات، دژم) ٢  كردن، مشورت كردن ستاره، به دندان نرم : كوكب، خاييدن، رای زدن) ١   آينده، درودها، خشمگين گرد: مترا
 بختی، اضطراب ناشی از گرمی و حرارتنوعی تير، بد: خلنگ، ادبار، تپش) ٤  جويی، حوض كوچک ترسناک، دل: ّموحش، تفقد، آبزن) ٣

  وجود دارد؟ّیالخط غلط اماليی و رسمدر متن زير چند  ـ  4
گر مرا هزار جان باشد، فدای لمهه«   گـی،  های او يكی نگزارده باشـم و در احكـام بنـده ای رضا و فراغ ملک دارم كه حقوق نعمت ا

  » را در معرض شكر آرم و ذكر عذر بر زبان رانم؟ّخود را مقصر شناسم و من خود آن منزلت و محل كی دارم كه خود
  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

 ؟ندارددر كدام گزينه غلط اماليی وجود  ـ  5
  .ی امن زيستم ی شوكت و سطوت ملک از قصد اشرار در سايه در سايه) ٢  .خورند و اين عادت سطوران باشد كه هرگه كه علف يابند همی) ١
 .ی او با ساز و الهان ياران نسازد و نياموزد مطرب نوآموز هر چند كوشد، زخمه) ٤  .های بديع يادم آمد قت چند سخن نقض و نكتها اندرين و و از اين سخن) ٣

 وجود دارد؟» ّمشتق ـ مركب«و » ّمركب«، »مشتق«ی  ترتيب چند واژه در متن زير به ـ  6
درازی و  ّمان، ضحاک است و تصويری از مبارزه بـا دسـتشاهنامه بيانگر تالش مردم مظلوم در برابر پادشاه قدرتمند و ستمگر ز«
  ».نمايد قيدی جورپيشگان در سراسر تاريخ اين سرزمين ارايه می بی
  ٣ ـ ٢ ـ ٤) ٤  ٣ ـ ٢ ـ ٣) ٣  ٣ ـ ٣ ـ ٤) ٢  ٢ ـ ٤ ـ ٣) ١

 كار رفته است؟ به» تركيب اضافی«و چند » تركيب وصفی«ترتيب چند  در متن زير به ـ   7
  ی بيـدادگر، سـتايش آزادی و آزادگـی،  ّی ادبيـات پايـداری، دعـوت بـه مبـارزه، ترسـيم چهـره حـوزهترين مسايل در  اصلی«

  ».ّهای روشن پيروزی، انعكاس مظلوميت مردم و بزرگداشت شهدای راه آزادی است نمودن افق
  ١٣ ـ ٢) ٤  ١١ ـ ٤) ٣  ١١ ـ ٢) ٢  ١٣ ـ ٤) ١

 ؟نداردوجود » ّمتمم اسم«در كدام گزينه  ـ  8
  .ّهای شعر نيما، توجه به زبان محاوره و واژگان بومی است ّترين مؤلفه ميكی از مه) ١
  .كند عدالتی بازگو می فردوسی در تمام شاهنامه نفرت و انزجار خود را از بی) ٢
  .برانگيز است ی حافظ در كاربرد ايهام، ستايش كننده مهارت خيره) ٣
  .ّدبيات استهای تحليلگران ا ترين ويژگی ّتسلط و مهارت، از مهم) ٤

 ای مشتق است؟ واژه» اليه اليه مضاف مضاف«در كدام گزينه  ـ  9
  ّتاريخ تحوالت اخير ايران) ٢    پسوندهای زبان فارسی معيار) ١
 شكر الطاف عظيم آفريدگار) ٤  ی پيرمرد تنها های خسته دست) ٣

  است؟نرفتهكار  به» ی بالغی شيوه« سرودن كدام گزينه در ـ   10
ــنهم) ١ ــرون ن ــده بي ــناز ميك ــه اي ــای ك ــا   پ  ج

  

ـــشيدم ـــن و صـــد جـــام ك ـــشيدم م  دردی نك
  

ــيديم) ٢ ــامان نرس ــه س ــاديم و ب ــر بنه ــا س  م
  

ــــيديم ــــان نرس ــــه درم ــــرديم و ب  در درد بم
  

ــيديم) ٣ ــانی نرس ــه ن ــا و ب ــد م ــشت ق ــم گ  خ
  

 صـــد ســـاله شـــديم و بـــه جـــوانی نرســـيديم
  

 كنـد آسمان چـون جمـع مـشتاقان پريـشان مـی) ٤
  

ــا چــرا؟پاشــد ز هــم  در شــگفتم مــن نمــی  دني
  

)25تا  1سؤاالت (دانشگاهي  ادبيات پيش+ زبان فارسي +  2ادبيات 
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

 ؟نداردوجود » ی استعاری اضافه«در كدام گزينه  ـ   11
 ی شــمع از بــرای مــاتم پروانــه نيــست گريــه) ١

  

 صبح نزديک است در فكر شـب تـار خـود اسـت
  

كــساری را كــسی ز مــن نگرفتــه) ٢  ســت خا
  

گــــر ســــتاره  ام از چــــشم آســــمان افتــــد ا
  

 ی عــشق فغــان كــه پــرده ز كــارم فكنــد پنجــه) ٣
  

ـــره ـــوز چه ـــش هن ـــتیی مع ـــاب اس  وق در نق
  

 ی روی دوســـــت زنگـــــار گرفـــــت آيينـــــه) ٤
  

 از بــــس كــــه بــــر او ســــوختگان آه زدنــــد
  

 وجود دارد؟» آرايی، استعاره و ايهام تناسب تلميح، تشبيه، واج«های  در كدام بيت آرايه ـ   12
 دزافشان بر اين آتـش كـه سـو  ام ابر كرم آبی) ١

  

 سـو ی ليلی ز سـويی پيكـر مجنـون ز يـک خيمه
  

 ی فرهــاد جــان بــه شــيرينی  بــه شــيوهبــده) ٢
  

ـــسته ـــد پ ـــاش مري ـــشان شـــيرين ب  ّی شكرف
  

 هركـــه در آتـــش چـــو ابـــراهيم نيـــست) ٣
  

 چــو طــوطی بــيم نيــست گــر بــسوزد هــم
  

 افـــالک و زمـــين بـــار امانـــت نكـــشيدند) ٤
  

ــن و آن ــدا ك ــله پي ــاش آن حوص ــين ب ــاه ام  گ
  

  است؟نرفتهكار  به» تعليل حسن«ی  در كدام گزينه آرايه ـ   13
 های خـشک را يست ممكن راست كردن چوبن) ١

  

ـــر ـــاد گي ـــوانی ي ـــام ج ـــران را در اي ـــد پي  ّپن
  

ـــشيده) ٢ ـــا ك ـــه پ ـــی ز چ ـــن؟ دان  ام در دام
  

 دنيــا تنــگ اســت جــای جنبيــدن نيــست
  

 به يـک كرشـمه كـه در چـشم آسـمان كـردی) ٣
  

 هــا پــرد از شــوق چــشم كوكــب هنــوز مــی
  

ــاب) ٤ ــستر آفت ك ــه خا ــسته ب ــرا نش ــی چ  دان
  

ـــری در  ـــا بنگ ـــويشت ـــوی خ ـــه روی نك  آين
  

  است؟نادرستهای درج شده در برابر كدام گزينه  آرايه ـ   14
گــر از مــصر نمــی) ١  آيــد بــاد ای عزيــزان ا

  

ـــی ـــا م ـــف ز كج ـــراهن يوس ـــوی پي ـــنوم ب  ش
  

 ی ســاز اندازنــد عارفــان گــوش كــه بــر پــرده) ٢
  

ــست ــامحرم ني ــه ن ــند ك ــرده شناس ــس پ  در پ
  

ــم) ٣ ــد ه ــر چن ــاده ه ــر فت ــو ذره محق ّچ ــم ّ  اي
  

ــــا ــــادهب ــــر فت ــــشق براب ــــاب ع ــــم  آفت  اي
  

 ّگـــوش مروتـــی كـــو كـــز مـــا نظـــر نپوشـــد؟) ٤
  

ـــی ـــاد ب ـــق يعنـــی فري  صـــداييم دســـت غري
  

 اشاره شده است؟» خندد ی بلخ، مردی كه می ، كارنامهقلب مغرب«در كدام گزينه به آثاری از پديدآورندگان  ـ   15
  شراف، مراتع بهشتیاال های سرنوشت، اخالق راه) ٢  الحقيقه، رستاخيز آواز شهر، حديق↨) ١
  ّالتحقيق، انقالب آفريقا تلخ و شيرين، طريق) ٤  اختيارات، سير العباد الی المعاد، كارگران دريا) ٣

  ذكر شده است؟نادرستروی آن  ی چند اثر در كمانک روبه نام پديدآورنده ـ   16
  )  / عبدالحـسين وجـدانی(ّگ مولـد  فرهنـگ مهـاجم، فرهنـ)  /  عبداهللا مستوفی(ظفرنامه  )  /  جالل رفيع(ّدر بهشت شداد 

ــسلم ــه   ابوم ــی(نام ــاهر طرسوس ــت )  /  ابوط ــناعی(آزادی و تربي ــود ص ــزه)  /  محم ــه  حم ــی(نام ــد بلخ   )  /  ّابوالمؤي
  )ويرژيل(ايد  انه)  /  آندره ژيد(های زمينی  مائده

  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١
 است؟»  و اسالمی ندوشنهنری. ُامحسين يوسفی، ويكتور هوگو، غال«ترتيب يادآور آثاری از  يک از ابيات زير به كدام ـ   17

 ی صافی ز دست دلبر خويش بنوش باده) الف
  

   ز حـد بگذشـتچـرخ و فلـکوفـايی  كه بی
  

 شمع لرزان وجودم را شبی آرام نيست) ب
  

  هـا آتـشم ام چـون آب و شـب روزها افـسرده
  

 ی پـاک ی روشن هزار بركـه هزار چشمه) ج
  

  يک قطره خون چكيدن نيستبهای يک رگ و 
  

  ای توانگر در غم بيچارگان بودن خوش اسـت) د
  

  در جهان بر بينوايان مهربان بودن خوش اسـت
  

 الف ـ ب ـ د ـ ج) ٤  ب ـ د ـ ج ـ الف) ٣  د ـ ب ـ الف ـ ج) ٢  ج ـ د ـ الف ـ ب) ١
 تر است؟ برجسته» خرق عادت«ی  در كدام بيت زمينه ـ   18

 اســـتبـــه نـــام نكـــو گـــر بميـــرم رو) ١
  

 مـــرا نـــام بايـــد كـــه تـــن، مـــرگ راســـت
  

ــست) ٢ ــان را بب ــتم مي ــشنيد رس ــو ب  چ
  

ـــــست ـــــش را برنش ـــــه رخ  وز آن جايگ
  

 چــــرا رزم جــــستی ز اســــفنديار؟) ٣
  

ــــين ــــست روي ــــه او ه ــــام ك ــــن و ن  دار ت
  

ـا رخــــش را هــــم) ٤ ـای تـــ ـان بفرمـــ  چنـــ
  

 بيارنـــــد پـــــيش مـــــن انـــــدر زمـــــان
  

 كدام گزينه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟ ـ   19
  مــا گــر عاشــقی پرســد بگــوحــال) ١

  

 رنـــد، مـــستی فـــارغ از هـــر دو سراســـت
  

 كه برآيـد بـه زبـانم آن سخن عشق تو بی ) ٢
  

 دهـد از حـال نهـانم رنگ رخساره خبـر مـی
  

ـــت) ٣ ـــش پيداس ـــتكلم از كالم ـــال م  ّح
  

ــت ــه در اوس ــراود ك ــرون ت ــان ب ــوزه هم  از ك
  

ــم) ٤ ــد و مپرســيد از دل  چــشم پرخــونم ببيني
  

  چــشم پرخــونم كنيــدحالــت دل را قيــاس از
  

  

 .های مشخص شده در متن از كتاب درسی سال جديد حذف شده است  واژه٭

  آميزی تلميح، حس: 
  

  آرايی جناس تام، واج: 
  

  تشبيه، اسلوب معادله: 
  

 نما، كنايه متناقض: 
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 تری دارد؟  كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی كم ـ  20
ــم« ــر ه گ ــشوی اوراق ا ــايی ب  درس م

  

ــد ــر نباش ــشق در دفت ــم ع ــه عل  »ك
  

 درسی كه داد عشق فراموش كی شـود؟) ١
  

ـــارغيم ـــرار ف ـــدال و ز تك ـــث و از ج  از بح
  

 سر درس عشق دارد دل دردمند حـافظ) ٢
  

ــاغ دارد ــوای ب ــه ه ــا ن ــاطر تماش ــه خ ــه ن  ك
  

 بــر هوشــمند سلــسله ننهــاد دســت عــشق) ٣
  

 خواهی كـه زلـف يـار كـشی تـرک هـوش كـن
  

ـا صـرف شد عمر گرامـی همـه در مدرسـه) ٤  ه
  

ــابم ــد از درس و كت ــارغ كن ــه ف ــشق ك ــو ع  ك
  

 ه شده است؟اشار» آزمايش كردن«در كدام گزينه به مفهوم  ـ   21
ــد) ١ ــبويی كنن ــردان س ــاک م ــر از خ  گ

  

ـــت ـــنگش مالم ـــه س ـــشكنند ب ـــان ب  كن
  

ــو ســنگ مــی) ٢ ــراق دراز ت  دل ترســم از ف
  

 تــــا نــــشكند ســــبوی اميــــدم ز آفتــــی
  

ـا مـزن) ٣  ُای ترک مست، اين همـه سـنگ جف
  

 كــشد ای كــه ســبوی تــو مــی شكــسته بــر دل
  

ـــردی) ٤ ـا  گ ــ ـــددلی ره ـــه ز ب ـــواهی ك  خ
  

ـــان ـــبوی امتح ـــه س ـــنگی ب ـــیس  زن  م
  

  تری دارد؟  تناسب معنايی بيش» .هركه دست از جان بشويد، هرچه در دل دارد بگويد«كدام گزينه با عبارت  ـ  22
ــدهم ســرمايه) ١  ی غــم ز دســت آســان ن

  

 دل بـــرنكنم ز دوســـت تـــا جـــان نـــدهم
  

 دانـم طلبم باز و يقـين مـی خون دل می) ٢
  

 كه من از دست تـو گـر دل ببـرم، جـان نبـرم
  

 ی عــشق تــو بخوانــد ه جــان نامــهآن روز كــ) ٣
  

 دل دســت ز جــان بشــست و دامــن بفــشاند
  

ـان امـــروز گذشـــته) ٤ ـای تـــو  وز جــ  ام ز وفــ
  

 چـــه مـــرا دوش بـــر ســـر آوردی بگـــويم آن
  

 تری دارد؟ كدام گزينه با عبارت زير تناسب معنايی بيش ـ  23
كنون وقت حيلت است«   »... .تر ندهد  ير در هنگام بال فايده بيشهر چند تدب. غفلت كردم و فرجام كار غافالن چنين باشد و ا
 كار ما اين بود كز خوبان نگه داريـم دل) ١

  

 عاقبت مـا را ز كـار خـويش غافـل سـاختند
  

 بر طاعت خود تكيه مكن چون به حقيقـت) ٢
  

ـــار كـــسی را خبـــری نيـــست  از عاقبـــت ك
  

ـار خـود نگـر كـه نبـست) ٣  يكی به عاقبـت ك
  

ـــه ـــا زمان ـــد ب ـــدی عه ـــعادت اب ـــو س  ی ت
  

ـان اســــت) ٤ ــــر آســـ ـار هــــر درد دگ ـــ  ك
  

 درمـــان اســـت آه از ايـــن درد كـــه بـــی
  

 تری دارد؟ تناسب معنايی بيش» شكست اندر آورد و برگشت كار/  منی چون بپيوست با كردگار  «كدام گزينه با بيت  ـ  24
ـــاری) ١ ـــدارد ك ـــه ن ـــه بيگان ـــه ب  بيگان

  

 خويش است كه در پی شكست خويش است
  

 ار، هـانگردن مكش بـه سـاحت پروردگـ) ٢
  

ـــاک ـــه خ ـــدازدت ب ـــاب دران ـــز اوج آفت  ك
  

 ای صــبر پــای دار كــه پيمــان شكــست يــار) ٣
  

 كــارم ز دســت رفــت و نيامــد بــه دســت يــار
  

 گــر راســت ســخن گــويی و در بنــد بمــانی) ٤
  

ــايی ــد ره ــد از بن ــت ده ــه دروغ ــه زآن ك  ْب
  

ِو من ظلم عباد اهللا كان اهللا خصمه دون عباد«كدام گزينه با عبارت  ـ  25 َ َُ َ َ َ َ  تری دارد؟ تناسب معنايی كم» هَ
ــــشان) ١ ــــاغ بن ــــدل را در ب ــــال ع  نه

  

ـــــركن ـــــيخ ب ـــــم را از ب ـــــت ظل  درخ
  

 ی هـر ظلـم بگـسلم با دست قهر ريـشه) ٢
  

 ی هــر جــور بــشكنم بــا ســنگ عــدل شيــشه
  

ـــتم) ٣ ـــود س ـــر خ ـالمم ب ــ ـــرده ظ ـا ك ــ  ام ه
  

ـــــــعله ـــــــرورده ش ـــــــل پ  ام ای را در بغ
  

 آبــاد خوشــا كــسی كــه در ايــن عــالم خــراب) ٤
  

ـــا ـــاداس ـــای داد نه ـــد و بن ـــم فكن  س ظل
  

  

  
  

 در كدام گزينه آمده است؟» رغم، كش، چنبر، خواليگر«های  معنی درست واژه ـ  26
  كراهت، خوش، قيد، مطرب) ٢  خالف ميل كسی عمل كردن، بغل، حلقه، سرودساز) ١
  پزّبرخالف ميل، خرم، از كار افتاده، آش) ٤  ّبه خاک آلودن بينی، آغوش، محيط دايره، طباخ) ٣

 روی آن درست ذكر شده است؟ معنی چند واژه در كمانک روبه ـ  27
  )  /  آزاد(مطلـق )  /  ترسـو(خايـب )  /  سـرخاب(ّجمـازه )  /  پـشته(تـل )  /  سـتيزه كـردن(ّلجـه )  /  سستی كردن (الهام

  )پناهگاه(ثقبه )  /  رانی سخن(خطوه 
  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

)50تا  26سؤاالت  (دانشگاهي ادبيات پيش+ زبان فارسي  + 3ادبيات 
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 اشتباه وجود دارد؟ها  در معنی كدام گروه از واژه ـ  28
  حوض كوچک، بسيار روان، دام: ّآبزن، سيال، جال) ٢  بدرفتار، مشاوره، قوطی: ّكژخيم، رای زدن، حقه) ١
  اضطراب ناشی از گرمی و حرارت، ميهمان، بدگويی: تپش، مضيف، وقيعت) ٤  خشمگين، زخمی، باصفا: دژم، خليده، نزه) ٣

 وجود دارد؟ ّیالخط غلط اماليی و رسمدر متن زير چند  ـ  29
گر مرا هزار جان باشد، فدای لمهه«   گـی،  های او يكی نگزارده باشـم و در احكـام بنـده ای رضا و فراغ ملک دارم كه حقوق نعمت ا

  »ّخود را مقصر شناسم و من خود آن منزلت و محل كی دارم كه خود را در معرض شكر آرم و ذكر عذر بر زبان رانم؟
  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

 ؟ندارد كدام گزينه غلط اماليی وجود در ـ  30
  .خورند و اين عادت سطوران باشد كه هرگه كه علف يابند همی) ١
  .ی امن زيستم ی شوكت و سطوت ملک از قصد اشرار در سايه در سايه) ٢
  .های بديع يادم آمد ها اندرين وقت چند سخن نقض و نكت و از اين سخن) ٣
 .ی او با ساز و الهان ياران نسازد و نياموزد مطرب نوآموز هر چند كوشد، زخمه) ٤

 وجود دارد؟» ّمشتق ـ مركب«و » ّمركب«، »مشتق«ی  ترتيب چند واژه در متن زير به ـ   31
درازی و  ّشاهنامه بيانگر تالش مردم مظلوم در برابر پادشاه قدرتمند و ستمگر زمان، ضحاک است و تصويری از مبارزه بـا دسـت«
  ».نمايد سر تاريخ اين سرزمين ارايه میقيدی جورپيشگان در سرا بی
  ٣ ـ ٢ ـ ٤) ٤  ٣ ـ ٢ ـ ٣) ٣  ٣ ـ ٣ ـ ٤) ٢  ٢ ـ ٤ ـ ٣) ١

 كار رفته است؟ به» تركيب اضافی«و چند » تركيب وصفی«ترتيب چند  در متن زير به ـ  32
   و آزادگـی، ی بيـدادگر، سـتايش آزادی ّی ادبيـات پايـداری، دعـوت بـه مبـارزه، ترسـيم چهـره ترين مسايل در حوزه اصلی«

  ».ّهای روشن پيروزی، انعكاس مظلوميت مردم و بزرگداشت شهدای راه آزادی است نمودن افق
  ١٣ ـ ٢) ٤  ١١ ـ ٤) ٣  ١١ ـ ٢) ٢  ١٣ ـ ٤) ١

 ؟نداردوجود » ّمتمم اسم«در كدام گزينه  ـ  33
  .ّهای شعر نيما، توجه به زبان محاوره و واژگان بومی است ّترين مؤلفه يكی از مهم) ١
  .كند عدالتی بازگو می دوسی در تمام شاهنامه نفرت و انزجار خود را از بیفر) ٢
  .برانگيز است ی حافظ در كاربرد ايهام، ستايش كننده مهارت خيره) ٣
  .ّهای تحليلگران ادبيات است ترين ويژگی ّتسلط و مهارت، از مهم) ٤

 ای مشتق است؟ واژه» اليه اليه مضاف مضاف«در كدام گزينه  ـ  34
  ّتاريخ تحوالت اخير ايران) ٢    دهای زبان فارسی معيارپسون) ١
 شكر الطاف عظيم آفريدگار) ٤  ی پيرمرد تنها های خسته دست) ٣

  است؟نرفتهكار  به» ی بالغی شيوه« سرودن كدام گزينه در ـ  35
ــن) ١ ــه اي ــای ك ــنهم پ ــرون ن ــده بي ــا  از ميك  ج

  

ـــشيدم ـــن و صـــد جـــام ك ـــشيدم م  دردی نك
  

ــا) ٢ ــه س ــاديم و ب ــر بنه ــا س ــيديمم  مان نرس
  

ــــيديم ــــان نرس ــــه درم ــــرديم و ب  در درد بم
  

ــيديم) ٣ ــانی نرس ــه ن ــا و ب ــد م ــشت ق ــم گ  خ
  

 صـــد ســـاله شـــديم و بـــه جـــوانی نرســـيديم
  

 كنـد آسمان چـون جمـع مـشتاقان پريـشان مـی) ٤
  

ــا چــرا؟ در شــگفتم مــن نمــی  پاشــد ز هــم دني
  

 ؟نداردوجود » ی استعاری اضافه«در كدام گزينه  ـ  36
 بــرای مــاتم پروانــه نيــستی شــمع از  گريــه) ١

  

 صبح نزديک است در فكر شـب تـار خـود اسـت
  

كــساری را كــسی ز مــن نگرفتــه) ٢  ســت خا
  

گــــر ســــتاره  ام از چــــشم آســــمان افتــــد ا
  

 ی عــشق فغــان كــه پــرده ز كــارم فكنــد پنجــه) ٣
  

ـــره ـــوز چه ـــتی هن ـــاب اس ـــشوق در نق  ی مع
  

 ی روی دوســـــت زنگـــــار گرفـــــت آيينـــــه) ٤
  

 آه زدنــــداز بــــس كــــه بــــر او ســــوختگان 
  

 وجود دارد؟» آرايی، استعاره و ايهام تناسب تلميح، تشبيه، واج«های  در كدام بيت آرايه ـ   37
 دزافشان بر اين آتـش كـه سـو  ام ابر كرم آبی) ١

  

 سـو ی ليلی ز سـويی پيكـر مجنـون ز يـک خيمه
  

 ی فرهــاد جــان بــه شــيرينی بــده بــه شــيوه) ٢
  

ـــسته ـــد پ ـــاش مري ـــيرين ب ـــشان ش  ّی شكرف
  

 در آتـــش چـــو ابـــراهيم نيـــستهركـــه ) ٣
  

 چـــو طـــوطی بـــيم نيـــست گـــر بـــسوزد هـــم
  

 افـــالک و زمـــين بـــار امانـــت نكـــشيدند) ٤
  

 گــاه امــين بــاش آن حوصــله پيــدا كــن و آن
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  است؟نرفتهكار  به» تعليل حسن«ی  در كدام گزينه آرايه ـ  38
 های خـشک را نيست ممكن راست كردن چوب) ١

  

ـــر ـــاد گي ـــوانی ي ـــام ج ـــران را در اي ـــد پي  ّپن
  

ـــشيده) ٢ ـــا ك ـــه پ ـــی ز چ ـــن؟ دان  ام در دام
  

 دنيــا تنــگ اســت جــای جنبيــدن نيــست
  

 به يـک كرشـمه كـه در چـشم آسـمان كـردی) ٣
  

 هــا پــرد از شــوق چــشم كوكــب هنــوز مــی
  

ــاب) ٤ ــستر آفت ك ــه خا ــسته ب ــرا نش ــی چ  دان
  

ـــويش ـــوی خ ـــه روی نك ـــری در آين ـــا بنگ  ت
  

  است؟نادرستهای درج شده در برابر كدام گزينه  آرايه ـ  39
گــر از مــصر نمــی) ١  آيــد بــاد ای عزيــزان ا

  

ـــی ـــا م ـــف ز كج ـــراهن يوس ـــوی پي ـــنوم ب  ش
  

 ی ســاز اندازنــد عارفــان گــوش كــه بــر پــرده) ٢
  

ــست ــامحرم ني ــه ن ــند ك ــرده شناس ــس پ  در پ
  

ــم) ٣ ــد ه ــر چن ــاده ه ــر فت ــو ذره محق ّچ ــم ّ  اي
  

ــــاده ــــر فت ــــشق براب ــــاب ع ــــا آفت ــــم ب  اي
  

 ّگـــوش مروتـــی كـــو كـــز مـــا نظـــر نپوشـــد؟) ٤
  

ـــق  ـــیدســـت غري ـــاد ب ـــی فري ـــداييم يعن  ص
  

 اشاره شده است؟» ّنامه، نقدالنصوص ّتنفس صبح، وجه دين، مصيبت«در كدام گزينه به آثار ديگری از پديدآورندگان  ـ  40
گهان، سفرنامه، مختارنامه، كنزالسالكين آينه) ١   ّهای نا
  االبرار نامه، سبح↨ اخوان، الهی ظهر روز دهم، خوان ) ٢
  ی اسكندری االوليا، خردنامه دالعارفين، تذكرةمثل چشمه مثل رود، زا) ٣
  ّالذهب ّالطير، سلسل↨ ی بلخ، منطق به قول پرستو، كارنامه) ٤

  ذكر شده است؟نادرستروی آن  ی چند اثر در كمانک روبه نام پديدآورنده ـ   41
  )  /  ابوطـاهر طرسوسـی(امـه ن ابومـسلم)  /  سـيلويا تـانزد وارنـر(چفتـه )  /  عبـداهللا مـستوفی(ظفرنامه )  / ويرژيل(ايد  انه

كانی(االشراف  اخالق)  /  مجد خوافی(ی خلد  روضه   )ّعلی مؤذنی(نه آبی نه خاكی )  /  ّابوالمؤيد بلخی(نامه  حمزه)  /  عبيد زا
  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ١

 هستند؟» علی شريعتیلئون تولستوی، غالمحسين يوسفی، سلمان هراتی، دكتر «ترتيب يادآور آثاری از  كدام ابيات به ـ  42
گر خشک شود چشمه) الف  ی روشن خورشيد ا

  

  ی افـــالک نگـــردد هرگـــز آب در ديـــده
  

  به ميان جنگ و صلحت من و دست و آن دعاها) ب
  

ــه آســتين هــم ــه رود ب   كــه از آســتين برآيــد ن
  

 نه هركه مدح تو گويد چو مـن توانـد بـود) ج
  

ــود ــود هركــه در كــوير ب ــير ب ــه نــره ش   ّن
  

 ت در غم تو تا به دسـت صـبرعمری گذش) د
  

ـــد دری ـــاز ش ـــدا ب ـــبز خ ـــمان س   از آس
  

  الف ـ ج ـ د ـ ب) ٤  ب ـ ج ـ د ـ الف) ٣   ـ ب ـ الف ـ د ج) ٢   ـ ج ب ـ الف ـ د) ١
 كدام گزينه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟ ـ  43

ــت) ١ ــه از ماس ــاليم ك ــه ن ــق چ ــرزنش خل  از س
  

 چـــه بگفتنـــد و شـــنيديم بـــر مـــا بـــه ســـزا آن
  

ـــی گ) ٢ ـــیهم ـــشتن م ـــر خوي ـــت و ب ـــست ف  گري
  

ـــست؟ ـــاره چي ـــرده را چ ـــشتن ك ـــر خوي ـــه ب  !ك
  

ــشيد) ٣ ــد ك ــان رســد باي ــز نكوروي ــايی ك ــر جف  ه
  

ــوش ــشان خ ــار از مهركي ــر آزار ي ــبر ب ــت ص  نماس
  

ــرا) ٤ ــه م ــه كين ــر ب ــن كم ــدی م ــز ب ــسته ج  نب
  

 ز ســــنگ گــــوهر خــــود نالــــد آبگينــــه مــــرا
  

 تر است؟ برجسته» خرق عادت«ی  در كدام بيت زمينه ـ  44
ــــت )١ ــــرم رواس ــــر بمي ــــو گ ــــام نك ــــه ن  ب

  

ــــام بايــــد كــــه تــــن، مــــرگ راســــت  مــــرا ن
  

ــــست) ٢ ــــان را بب ــــتم مي ــــشنيد رس ــــو ب  چ
  

 وز آن جايگــــــــه رخــــــــش را برنشــــــــست
  

ـــــــفنديار؟) ٣ ـــــــستی ز اس ـــــــرا رزم ج  چ
  

 دار تـــــن و نـــــام كـــــه او هـــــست رويـــــين
  

ـــــم) ٤ ـــــش را ه ـا رخ ــــ ـای ت ــــ ـان بفرم ــــ  چن
  

ــــــان ــــــدر زم ــــــن ان ــــــيش م ــــــد پ  بيارن
  

 تری دارد؟ تناسب معنايی كم» ی عالم دوام ما ثبت است بر جريده/  كه دلش زنده شد به عشق    نميرد آنهرگز«كدام گزينه با بيت  ـ  45
ــــــز نگــــــردد هــــــالک) ١ ــــــده هرگ  دل زن

  

ــــده ــــن زن ک؟ ت ــــا ــــه ب ــــرد چ ــــر بمي  دل گ
  

ــه هــم) ٢ ــوان رســت ب  دســتی عــشق  از كــف مــرگ ت
  

ــه ــشق در حادث ــت ع ــب اس ــاهی عج ــرگ پن  ی م
  

ــشته) ٣ ــه ك ــی ك ــر آدم ــش ه  ق شــدی شمــشير ع
  

 بهــای توســت گــو غــم مخــور كــه ملــک ابــد خــون
  

ــی) ٤ ــشق داغ ــرود ع ــد ن ــرگ نياي ــا م ــه ت  ســت ك
  

ــــشانی دارد ــــن داغ ن ــــره از اي ــــر چه ــــه ب  هرك
  

  آميزی تلميح، حس: 
  

  آرايی جناس تام، واج: 
  

  تشبيه، اسلوب معادله: 
  

 نما، كنايه متناقض: 
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 اشاره شده است؟» آزمايش كردن«در كدام گزينه به مفهوم  ـ  46
ــــد) ١ ــــبويی كنن ــــردان س ــــاک م ــــر از خ  گ

  

ـــــت ـــــه ســـــنگش مالم ـــــشكنند ب ـــــان ب  كن
  

 دل  ســــنگترســــم از فـــراق دراز تــــو مـــی) ٢
  

ـــــی ـــــدم ز آفت ـــــبوی امي ـــــشكند س ـــــا ن  ت
  

ــزن) ٣ ـا م ــنگ جفـ ــه س ــن هم ــست، اي ــرک م  ُای ت
  

ـــر دل ـــسته ب ـــی شك ـــو م ـــه ســـبوی ت ـــشد ای ك  ك
  

ـــــردی) ٤ ـا  گ ــــ ـــــددلی ره ـــــه ز ب ـــــواهی ك  خ
  

ـــــی ـــــان م ـــــبوی امتح ـــــه س ـــــنگی ب  زن س
  

  ی دارد؟ تر تناسب معنايی بيش» .هركه دست از جان بشويد، هرچه در دل دارد بگويد«كدام گزينه با عبارت  ـ  47
 ی غــــم ز دســــت آســــان نــــدهم ســــرمايه) ١

  

ــــرنكنم ز دوســــت تــــا جــــان نــــدهم  دل ب
  

ــی) ٢ ــون دل م ــی خ ــين م ــاز و يق ــبم ب ــم طل  دان
  

ــرم ــان نب ــرم، ج ــر دل بب ــو گ ــت ت ــن از دس ــه م  ك
  

ـــه) ٣ ـان نام ــ ـــه ج ـــد آن روز ك ـــو بخوان ـــشق ت  ی ع
  

 دل دســـت ز جـــان بشـــست و دامـــن بفـــشاند
  

ــــته) ٤ ــــرو گذش ـان ام ـــ ــــو  وز ج ـای ت ـــ  زام ز وف
  

ــــويم آن ــــر آوردی بگ ــــر س ــــرا دوش ب ــــه م  چ
  

 تری دارد؟ كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی كم ـ  48
 سـت جان يک نفس درنگ نـدارد گذشـتنی«

  

ــی ــرا م ــتاب چ ــدين ش ــه ب ــت ورن  »ت؟مفرس
  

  

ــن) ١ ــراب ك ــر ش ــدحی پ ــاقيا ق ــت س ــبح اس  ص
  

 دور فلــــک درنــــگ نــــدارد شــــتاب كـــــن
  

ــــدارد نهــــايتی ) ٢  »صــــائب«چــــو راه عــــشق ن
  

ــر د گ ــیا ــر دو يك ــتاب ه ــی ور ش ــگ كن ــت رن  س
  

 دهــد كــه بــشويم ز ديــده خــواب فرصــت نمــی) ٣
  

ـــی ـــد م ـــه تن ـــس ك ـــر از ب ـــار عم ـــذرد جويب  گ
  

ـان كـه دو دم بـيش نيـست مايـه) ٤  ی عمـر در اين جه
  

ـــشتاب ـــود ب ـــو دم ب ـــدارد چ ـــود ن ـــگ س  درن
  

 تری دارد؟  تناسب معنايی بيش»شكست اندر آورد و برگشت كار/  منی چون بپيوست با كردگار  «كدام گزينه با بيت  ـ  49
ـــــاری) ١ ـــــدارد ك ـــــه ن ـــــه بيگان ـــــه ب  بيگان

  

 خــويش اســت كــه در پــی شكــست خــويش اســت
  

 گـــردن مكـــش بـــه ســـاحت پروردگـــار، هـــان) ٢
  

ـــــه خـــــاک ـــــدازدت ب ـــــاب دران ـــــز اوج آفت  ك
  

ـار) ٣ ــ ـــست ي ـان شك ــ ـــه پيم ـای دار ك ــ ـــبر پ  ای ص
  

ـــار ـــه دســـت ي ـــد ب ـــت و نيام ـــارم ز دســـت رف  ك
  

ـــويی و ) ٤ ـــخن گ ـــت س ـــر راس ـانیگ ــ ـــد بم  در بن
  

 ْبــــه زآن كــــه دروغــــت دهــــد از بنــــد رهــــايی
  

ِو من ظلم عباد اهللا كان اهللا خصمه دون عباده«كدام گزينه با عبارت  ـ  50 َ َُ َ َ َ َ  تری دارد؟ تناسب معنايی كم» َ
ـــــشان) ١ ـــــاغ بن ـــــدل را در ب ـــــال ع  نه

  

ــــــركن ــــــيخ ب ــــــم را از ب ــــــت ظل  درخ
  

ــشه) ٢ ــا دســت قهــر ري ــم بگــسلم ب  ی هــر ظل
  

ــشه ــدل شي ــنگ ع ــا س ــشكنم ب ــور ب ــر ج  ی ه
  

ـالمم بــــر خــــود ســــتم) ٣ ـا كــــرده ظـــ  ام هـــ
  

ــــــــعله ــــــــرورده ش ــــــــل پ  ام ای را در بغ
  

ــراب) ٤ ـالم خ ــن عـ ــه در اي ــسی ك ـا ك ـاد خوشـ  آبـ
  

ــــاد ــــای داد نه ــــد و بن ــــم فكن ــــاس ظل  اس
  

  

  ):۵۸ - ۵۱ ( أو المفهومأو التعريبالجواب للترجم‗ ّ و األدق في ّن األصحّيع 

 :».ن نجاحي في االمتحاناتّكنت أفتش عن صديقي ألخبره ع« ـ   51

  .كردم تا پيروزی خود را به او خبر دهم در مورد دوستم داشتم تحقيق می) ١
  .ّگشتم تا به او در مورد موفقيتم در امتحانات خبر بدهم به دنبال دوستم می) ٢
  .ّگردم تا به او از موفقيت خود در امتحانات خبر بدهم به دنبال دوستم می) ٣
  .ّی موفقيت در امتحانات باخبر كنم گشتم كه او را درباره ی میبه دنبال دوست) ٤

ّحاولت األمهات أن يربين أوالدا صالحين حتی يسيروا في سبيل الحق« ـ  52 ّ ً ّ ّ.«: 
  .كوشند كه فرزندانی صالح تربيت كنند تا در راه حق حركت نمايند مادران می) ١
  .ها در راه حق شد تالش مادران برای تربيت فرزندان شايسته باعث حركت آن) ٢
  .كنند تا در راه حق حركت كنند ای را تربيت می مادران فرزندان شايسته) ٣
  .مادران تالش كردند فرزندانی شايسته تربيت نمايند تا در راه حق حركت كنند) ٤
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 :الخطأّعين  ـ  53
ّاإلسالم يشجع الناس علی التفكر و التعلم،) ١ ّ   كند، ويق میاسالم مردم را به انديشيدن و آموختن تش: ّ
ّلذلك من بداي↨ القرن األول الهجري ألف المسلمون كتبا مهم↨،) ٢ ً ّ   ّهای مهمی را تأليف نمودند، ّبه همين خاطر از آغاز قرن اول هجری مسلمانان كتاب: ّ
ّو يؤكد أن القرآن دستور لحياتنا الفردي↨ و االجتماعي↨،) ٣ ّ ٌ ّ كيد شده است كه قرآن قانونی برای زندگی: ّ    فردی و اجتماعی است،و تأ
ّو يهدينا إلی أن نتلو القرآن بشكل يؤثر في أمورنا الدنيوي↨) ٤ ّ كه قرآن را به صورتی كه در امـور دنيـوی مـا تـأثير  كند به اين و ما را هدايت می.: ٍ

  .گذارد، تالوت كنيم می
 :ّعين الصحيح ـ  54

  .ه ستمديدگان جهان كمک كنيم و در انجام تكليف كوتاهی نورزيمبايد ب.: لنساعد علی مظلومي العالم و لن نهمل في أداء واجبنا) ١
  .ی يكی از ثروتمندان آويخته شده بود زنگی بزرگ بر در خانه.: ِّعلق جرس كبير علی باب بيت أحد األغنياء) ٢
ّكانت شرك↨ تعلن منذ مدة عن حاجتها إلی موظف الئق) ٣ ٍ   .ند شايسته، خبر دادّشركت از مدتی پيش در مورد نيازش به يک كارم.: ّ
گر در راه دانش تالش كنيد در زندگيتان موفق می.: إن تجتهدوا في سبيل العلم تنجحوا في حياتكم) ٤   .شويد ّا

 :الخطأّعين  ـ   55
  .شود ها تسليم نمی دشمنان بايد بدانند كه كشور ما در برابر آن.: ّليعلم األعداء أن بالدنا التخضع أمامهم) ١
  .شود روزهای هفته از هفت روز تشكيل می.: ٍوع من سبع↨ أيامّتتكون أيام األسب) ٢
كتب هذه الرسال↨ لك لتواصل مودتنا) ٣ ّأ   .نويسم تا دوستيمان را ادامه دهيم اين نامه را برايت می.: َ
  .كودک تشنه شد پس به سمت آب رفت تا از آن بنوشد.: عطشت الطفل↨ فذهبت نحو الماء ليشرب منه) ٤

 »من طلب العلی سهر الليالي«: لمفهومّعين األقرب في ا ـ  56
ّالتحصل العزة و المجد إال للذي يجتهد في الليل فقط) ١ ّ ّ   .إن تطلب العلم في الليل تجد العظم↨) ٢  .ّ
ًطريق الوصول إلی الدرجات العالي↨ ليس طريقا سهال) ٣   .من يسهر الليالي يصل إلی الدرج↨ العالي↨) ٤  .ً

 :».دارد  به غرب جوانان را از پيشرفت باز میاين نسل بايد بداند كه وابستگی« ـ   57
ّليطلع هذا الجيل أن الغرب و التبعي↨ به يمنع الشباب عن التقدم) ١ ّ ّ ّهذا الجيل يعلم أن الغرب و التبعي↨ بها، يبعد الشاب عن التقدم) ٢  .ّ ّ ّ ّ ّ.  
ّليعلم هذا الجيل أن التبعي↨ بالغرب تمنع الشباب عن التقدم) ٣ ّ ّليعلم أن التبعي↨ بالغرب و التحلل يمنع الشباب عن التقدمهذا الجيل ) ٤  .ّ ّ ّ ّ.  

ّآموزان در روز اول، از معلم خود خواستند كه در مورد اهميت زبان عربی سخن بگويد دانش« ـ  58 ّ ّ.«: 
ّطلبوا التالميذ من معلمهم ليتكلم حول أهمي↨ اللغ↨ العربي↨ في اليوم األول) ١ ّ ّ ّ ّ.  
ّالطالب طلبوا من معلميهم) ٢ ّ أن يتكلم حول اللغ↨ العربي↨ في اليوم األولّ ّ ّ ّ.  
ّفي اليوم األول طلبت الطالبات من معلمتهن أن تتكلم عن أهمي↨ اللغ↨ العربي↨) ٣ ّ ّ ّّ ّ.  
ّالطالبات طلبن من المعلم أن يتكلم عن األهمي↨ اللغ↨ العربي↨ في اليوم األول) ٤ ّ ّ ّ ّ.  

ّاقرأ النص التالي بدق‗ ثم أجب عن األسئل‗    :ّايناسب النصمب) ۶۷ ـ ۵۹ (ِ
ّإن البصل يعتبر من األغذي‗ المقوي‗ لجسم اإلنسان؛ و الناس يستفيدونه لفوائده الكثيرة ّالبصل ينقي الدم و ينفع في عـالج . ّ ّ

ة ّ مختلفـ‗ و فيـه مـادعناصـرو علی ) سی(و ) آ(يحتوي علی فيتامين . االضطرابات الكثيرة و هو مفيد لتطهير الفم من الجراثيم
ّ البصل في معالج‗ المرضی الذين يعانون من مـرض الـسكري  يستخدم. ّتحافظ علی نسب‗ السكر في الدم و هي تعادل األنسولين ّ

 .ّ نسب‗ السكر في الدمّيخففّألنه ) ديابت(
  : في فوائد البصلالخطأّعين  ـ  59

ًالبصل يقلل من األنسولين في الجسم دائما) ١   . روحهّالبصل يقوي جسم اإلنسان و) ٢  .ّ
ّهو مفيد لمعالج↨ األمراض السكري↨) ٣ ّالبصل ينقي دم الجسم و يقلل من أمراضه) ٤  .ّ ّ.  

ّلماذا يفيد البصل لمرض السكري؟ ألنه  ـ  60 ّ.............. 
ّينقي سكر الدم و ينفع في عالج االضطرابات) ٢  .مفيد لتطهير الفم من الجراثيم) ١ ّ.  
  .ّيعتبر من األغذي↨ المقوي↨ لإلنسان) ٤  .ّتحافظ علی نسب↨ السكر في الدم) ٣

 :الخطأّعين  ـ   61
  .ّاليستعمل الناس البصل إال في زمن المرض) ٢  .البصل يساعد علی أمراض كثيرة و يقتل الجراثيم) ١
  .يكون البصل من األغذي↨ المفيدة في تخفيف االضطرابات) ٤  .ّينفع البصل في عالج الكثير من أمراض الدم) ٣

 »............ّفي البصل مادة «ل الفراغ؟ ما هو المناسب لتكمي ـ  62
ّتبعد اإلنسان من كل األمراض الجسمي↨ و الروحي↨) ٢    .ّتحفظ نسب↨ السكر في الدم) ١ ّ ّ.  
ّتخفف من سكر الدم عند المرض) ٣   .ّتزيد مقدار السكر و هي نفس األنسولين) ٤  .ّ
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  ):۶۴ و ۶۳(ن الصحيح في التشكيل ّيع 
 :».ّذي‗ المقوي‗ لجسم اإلنسانّإن البصل يعتبر من األغ« ـ  63

ِالبصل ـ األْغذي↨ ـ جسمِ ـ اإلنسان ) ١ ْ ِ َْ ِ ِ ََ ِ َ ٍيعتبر ـ من ـ المقوي↨ ـ جسم) ٢  َ ْ ِ ِ َ ِّ َ ُ َُ ِ ُ َ َ ْ  
ِالبصل ـ من ـ المقوي↨ ـ اإلنسان) ٣ ِّْ ِ َُ َ َ ُ َ ِ َ ِإن ـ البصل ـ يعتبر ـ المقوي↨) ٤  َ َ َِّ َ ُ ُ ِ َ ْ ُ َ َ َّ ِ  

 :».ي عالج االضطرابات الكثيرةّالبصل ينقي الدم و ينفع اإلنسان ف« ـ  64
َالدم ـ ينفع ـ عالج ـ االضطرابات) ١ ِ ْ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ ُ ِالبصل ـ الدم ـ عالج ـ الكثيرة) ٢  َّ َ َ ِ ِ َ ََّ ُ َ  
ِينقي ـ اإلنسان ـ عالج ـ االضطرابات) ٣ ِ ْ ِ ِ ِ ُ ْ ِ ِّ َ َالبصل ـ الدم ـ اإلنسان ـ الكثيرة) ٤  ُ َ َ َ ْ ِ َ ََّ ُ َ  

  ):۶۷ ـ ۶۵(لصرفي ن الصحيح في اإلعراب و التحليل اّيع 
 :»عناصر« ـ  65

  إليه و مجرور بالفتح↨ مضاف/  اسم ـ جمع تكسير ـ جامد ـ معرف↨ ـ معرب  ) ١
  ّمجرور بالعالم↨ الفرعي↨ لإلعراب/  اسم ـ جمع تكسير ـ نكرة ـ جامد ـ معرب ـ ممنوع من الصرف  ) ٢
ّـ مذكر ـ معرف باإلضاف↨ ـ معرب ـ منصر» عنصر«جمع تكسير و مفرده ) ٣   مجرور بحرف الجر/  ف  ّ
  إليه و مجرور مضاف/  ّاسم ـ مفرد مذكر ـ نكرة ـ معرب ـ منصرف  ) ٤

 :»يستخدم« ـ  66
  »البصل«فعل و نائب فاعله /  ـ الزم ـ معرب  » استفعال«للغائب ـ مزيد ثالثي من باب ) ١
  المستتر» وه«فاعله ضمير /  فعل مضارع ـ للغائب ـ مزيد ثالثي بزيادة ثالث↨ أحرف ـ معرب  ) ٢
ٍّللغائب ـ مجرد ثالثي ـ مبني للمعلوم ـ متعد  ) ٣   فعل و فاعله االسم الظاهر/  ّ
  »البصل«نائب فاعله /  فعل مضارع ـ للغائب ـ مزيد ثالثي ـ مبني للمجهول  ) ٤

 :»ّيخفف« ـ  67
  فاعله االسم الظاهر/  ـ مبني  » ّتفعل«ٍفعل ماض ـ للغائب ـ مزيد ثالثي من باب ) ١
  ًو منصوب محال» ّأن«خبر /  مضارع ـ للغائب↨ ـ مزيد ثالثي بزيادة حرفين ـ معرب  فعل ) ٢
ّفعل ماض ـ للغائب ـ مجرد ثالثي ـ معرب  ) ٣   المستتر» هو«فعل و فاعله ضمير /  ٍ
  ًو مرفوع محال» ّأن«خبر /  ٍّللغائب ـ مزيد ثالثي ـ متعد ـ مبني للمعلوم  ) ٤

  :)۷۵ ـ ۶۸(سئل‗ التالي‗ ّعين المناسب للجواب عن األ 
 : عن إعراب الفعل المضارعالخطأّعين  ـ  68

ّطلبت منه أال يظلم أحدا من الرعي↨ في حكومته) ١ ً ْ ًالتنطقوا قبل أن تفكروا جيدا في كالمكم) ٢  .ّ ّ.  
ّإن يعظمِ المؤمنون أمر اهللا يذل اهللا لهم عظماء خلقه) ٣   .ّهؤالء الطالبات لم يجتهدن في سبيل الحري↨) ٤  .ّ

ًعين العدد صف‗ ـ  69 ّ: 
١ (ّو لقد آتينا موسی تسع آيات بينات  ٢ (ّقال آيتك أال تكلم الناس ثالث↨ أيام ّ ّ  
ًإن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا) ٤  .ّفي اليوم العاشر من شهر محرم) ع(استشهد اإلمام ) ٣ ّ ّ  

 :ّعين الفعل المضارع المنصوب ـ  70
ّإن تجتهدوا في دروسكم يصنع مجتمع متقدم) ٢  .ّل التوقفعليك أن التفتح أبواب القطار قب) ١ ُ.  
ّنه يضلك عن طريق الصواب ّالتتبع الغرب أل) ٣   .للوصول إلی الهدف ليعتمد شبابنا علی أنفسهم) ٤  .ّ

ً اسما ظاهراليسّعين نائب الفاعل  ـ   71 ً: 
ّملئت من الماء القرب↨ التي كانت في المزرع↨) ١ ُيحرك هذا الجرس و يسم) ٢  .ُ   .ع صوته من بعيدَّ
  .ّاليكتسب المجد إال باالجتهاد و المثابرة) ٤  .ُنتائج االمتحانات ستعلن في األسبوع القادم) ٣

 :ّعين الصحيح في النواسخ ـ  72
ًأليس في المدرس↨ فتی مؤمنا؟) ١ ّالفضيل↨ أجل من اإلحسان) ٢  ً ً.  
  .هورين في مدينتهمأصبح هؤالء الباحثون مش) ٤  .َّكأن في ساح↨ الجهاد مجاهدان شجاعان) ٣

 :الناسخ‗» ال«ّعين  ـ   73
  .المال و المنصب ال قيم↨ لهماّإن ) ٢    .ّالتعتمد علی النفس األمارة) ١
۳ (ًالأملك لنفسي ضرا و النفعا ً ّ َ   ۴ (ًالتجعل مع اهللا إلها آخر  
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ّعين الصحيح في المبني للمجهول ـ  74 ّ: 
ّبعث النبي ليؤيد كالم الحق للناس) ١ ّ ُ ُِّ   .ُ يصنع تحت األرض بأشكال مختلف↨ُالقالع) ٢  .ّ
ُالحمد هللا الذي اليهتك حجابه) ٣ ُ ً جعلت المواهب الطبيعي↨ رزقا لإلنسان )٤  .ّ ّ َ ُ.  

 »............ ............و ليس فيها ............ ............ ّإن في المدرس‗ «: ّعين الصحيح للفراغات ـ   75
ًفتی ساعيا ) ١ ٌفتی متكاسل/ ّمجدين َتالميذ ) ٢  ٌقوانين مفيدة/ ً ٌساع مجتهد/ َأخوان مؤمنان ) ٣  ً ّلميذات مجدات ت) ٤  ٍ   ّاإلخوان المجدين/ ٌ

  

 .موضوع استاين بيانگر ............... ی  است و آيه............... به معنای ، ...............و اساس تمام دين ترين اعتقاد دينی و پايه  مهم ـ  76
   ّقل اهللا خالق كل شیءنيازی خداوند ـ   به خالق ـ بیپذيرش نيازمندی مخلوقات) ١
  ّقل اهللا خالق كل شیءهمتايی خداوند ـ  پذيرش نيازمندی مخلوقات به خالق ـ يگانگی و بی) ٢
  ٌقل هو اهللا احدنيازی خداوند ـ  نگرش توحيدی ـ بی) ٣
 ٌقل هو اهللا احدهمتايی خداوند ـ  نگرش توحيدی ـ يگانگی و بی) ٤

ی جهـانی  ی اداره فقط خدا شايسته«و » خداوند تنها ذاتی است كه از هيچ جهت به هيچ موجودی نيازمند نيست«با اين بيان كه  ـ   77
 ايم؟ يک از آيات قرآن كريم اشاره كرده به مفهوم كدام) ترتيب به(در واقع » است كه خود آفريده

١ (ليس كمثله شیء ـ القهارّقل اهللا خالق كل شیء و هو الواحد ّ  
٢ (ليس كمثله شیء ـ ُو إلی اهللا ترجع االمور  
٣ (ُو إلی اهللا ترجع االمور  ـّقل اهللا خالق كل شیء و هو الواحد القهار ّ  
٤ (ُو إلی اهللا ترجع االمور  ـليس كمثله شیء 

در ............... و نفـی ............... دوری از كه در فرهنگ دينی رايج اسـت، بـه معنـای » ان شاء اهللا«هايی مانند  استفاده از عبارت ـ  78
 .تأثيرگذاری و اثربخشی است

  شرک خفی ـ استقالل ذاتی مخلوقات از خداوند) ٢  شرک ذاتی ـ استقالل ذاتی مخلوقات از خداوند) ١
 شرک ذاتی ـ وابستگی ذاتی مخلوقات به خداوند) ٤  شرک خفی ـ وابستگی ذاتی مخلوقات به خداوند) ٣

 كند؟ ترتيب به توحيد ذاتی، توحيد در واليت و توحيد در ربوبيت اشاره می يک از آيات زير به مكدا ـ  79
١ (قل هو اهللا احد ـ وهللا ما فی السماوات و ما فی االرض ـ أانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون  
٢ (ليس كمثله شیء ـ وهللا ما فی السماوات و ما فی االرض ـ ی حكمه احداو اليشرك فً  
٣ (ّواعلموا ان اهللا غنی حميد ـ و اليشرك فی حكمه احداً ـ و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض  
٤ (قل اهللا خالق كل شیء ـ و اليشرك فی حكمه احداً ـ َأانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون 

بـه ............... ی  ی شـريفه انجامد در حالی كه آيـه می...............  فرض چند مبدأ و چند خالق برای جهان هستی به فرض خدايان ـ  80
 .نياز، فقط بايد يكی باشد كند كه خدا به معنای موجود بی صراحت اعالم می

  قل هو اهللا احدناقص ـ ) ٢     قل هو اهللا احدمتعدد ـ ) ١
ّواعلموا ان اهللا غنی حميدمتعدد ـ ) ٣ َ   ناقص ـ ) ٤ان اهللا غنی حميدواعلموا ّ َ 

َافرايتم النار التی تورون أانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئونی  ی شريفه از دقت در آيه ـ   81 َّ ّگردد؟  كدام پيام مستفاد می 
  . ها نيز فقط خداست چون مخلوقات جهان و آثارشان از خداست، مالک اصلی و حقيقی آن ) ١
  . ها و آثارشان از خدا هستند ِودات حتی انسان قدرت پرورش و تدبير ندارند چون خود آنتوحيد در ربوبيت بدين معناست كه موج) ٢
  . ِ از آن خداست پس زارع حقيقی خداوند است كه بايد شكرگزار او باشيم ِهم خود باغبان و هم نيرو و توانش همه) ٣
گر به كسی اذنی داده اس هرگونه تصرف در جهان، حق و شايسته) ٤ گذاری سرپرستی خود به او نيستی خداست و ا  .  ت، به معنای وا

ی مخلوقـات را نيـز در  ّرب، آن صاحب اختياری است كه تنها مالک و سرپرست جهان است و تدبير و پـرورش همـه«در عبارت  ـ  82
 يک از مراتب توحيدی اشاره شده است؟ ترتيب به كدام به» .اختيار دارد

  )ربوبيت(ـ افعالی ) كيتمال(ـ ذاتی ـ افعالی ) مالكيت(افعالی ) ١
  )واليت(ـ افعالی ) مالكيت(ـ افعالی ) واليت(ـ افعالی ) مالكيت(افعالی ) ٢
   )ربوبيت(ـ افعالی ) واليت(ـ افعالی ) مالكيت(ـ افعالی ) ربوبيت(افعالی ) ٣
 ) واليت(ـ ذاتی ـ افعالی ) مالكيت(ـ افعالی ) ربوبيت(افعالی ) ٤
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را بيان فرمـوده ............... ی  ی شريفه اند، آيه سر به طغيان برداشته و خود را مستقل از خدا ديدهقرآن كريم خطاب به كسانی كه  ـ  83
 . بشود............... به شرک خواهد مانع از لغزش ايشان  كه در واقع می

١ (ّافرايتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعونی ربوبيت   ـ افعالی شاخه  
٢ ( ّما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعونافرايتمی واليت   ـ افعالی شاخه  
٣ (ًما لهم من دونه من ولی و اليشرك فی حكمه احدا ُ ُ ٍّی واليت   ـ افعالی شاخه  
٤ (ًما لهم من دونه من ولی و اليشرك فی حكمه احدا ُ ُ ٍّی ربوبيت    ـ افعالی شاخه 

رسيم كه فرمانروای جهان فقط خداست، كه   واليت خداوند، به اين باور می............... در )ص(با پذيرش واليت و سرپرستی پيامبر  ـ  84
 . شود برداشت می............... با مفهوم توحيد ............... از عبارت قرآنی 

ًواليشرك فی حكمه احداطول ـ ) ٢  )واليت( ـ افعالی  ما لهم من دونه من ولیطول ـ ) ١ ُواليت(ی  ـ افعال(  
 ) مالكيت( ـ افعالی الی اهللا ترجع االمورعرض ـ ) ٤  )مالكيت( ـ افعالی هللا ما فی السماوات و ما فی االرضعرض ـ ) ٣

 ............... است و اين توحيد به اين معناست كه ............... ی توحيد،  ترين مرتبه عالی) ع(از نظر امام علی  ـ  85
  . گردد ز يک اصل پديده آمده و به همان نيز بازمیتوحيد ذاتی ـ جهان ا) ١
  . مانند نيز هست مانند صاحب صفاتی بی توحيد صفاتی ـ خداوند عالوه بر ذاتی يگانه و بی) ٢
  . چه دارد از خداست توحيد ذاتی ـ هيچ مخلوقی از خود قدرتی ندارند و هر) ٣
  . ذات خدا هستندديگر، عين توحيد صفاتی ـ صفات خدا در عين وحدت با يک) ٤

  

 ، ٣ديـن و زنـدگی  (٢زوج درس و ) ١٠٠ تـا ٨٦ی  ، شـماره٢ديـن و زنـدگی  (١ زوج درسً، لطفـا از بـين سـؤاالت یداوطلب گرام: توجه
  . را به انتخاب خود پاسخ دهيدی سريکفقط ، )١١٥ تا ١٠١ ی شماره

  

  
  

 . است............... های انسان تحت تأثير  است و عموم تالش........ .......اند، خبر از  ترين خبری كه انبياء برای بشر آورده مهم ـ  86
  توحيد و ذات خداوند ـ گرايش به بقا و جاودانگی ) ٢   نهايت  معاد و سرای آخرت ـ ميل به كماالت بی) ١
 ت نهاي توحيد و ذات خداوند ـ ميل به كماالت بی) ٤   معاد و سرای آخرت ـ گرايش به بقا و جاودانگی ) ٣

 ، با كدام آيه تناسب مفهومی دارد؟)ص(از رسول خدا » ّبالعدل قامت السماوات و األرض«حديث شريف  ـ  87
١ (كم عبثا ًافحبستم انما خلقنا ّ   ٢ (ّام نجعل المتقين كالفجار ّ  
٣ (ّان األخرة هی دار القرار     ٤ (ًو ما خلقنا السماء و األرض و ما بينهما باطال ّ 

............... ترتيـب، موضـوع   بهأيحسب االنسان أن لن نجمع عظامه  وفأحيينا به األرض بعد موتهای  شريفهاز دقت در آيات  ـ  88
 .گردد مستفاد می............... و ............... معاد با اشاره به 

  محدود الهی  امكان ـ مرگ و زندگی در طبيعت ـ قدرت نا) ٢   امكان ـ خلقت اوليه ـ قدرت نامحدود الهی ) ١
 ضرورت ـ قدرت نامحدود الهی ـ خلقت اوليه ) ٤   ضرورت ـ مرگ و زندگی در طبيعت ـ خلقت اوليه ) ٣

 ؟نداردهای انكار معاد اشاره  ها و انگيزه ی زير به زمينه يک از آيات شريفه مفهوم كدام ـ  89
١ (ُبل يريد االنسان ليفجر أمامه   ٢ (ُانهم كانوا قبل ذلك مترفين ّ  
٣( ٍّو ما يكذب به اال كل متعد اثيم ّ ّ ّ   ٤ (ّبل تؤثرون الحياة الدنيا 

و ............... ترتيـب بيـانگر عـذاب   بـهسوء العذابو  ّاشد العذابعبارات قرآنی ی غافر،   سوره۴۵ و ۴۶ی  براساس آيات شريفه ـ   90
 .ّكند ظرف تحقق و آگاهی از اعمال ماتقدم و ماتأخر، عالم قيامت است  میبيان............... ی  ی شريفه آيهآل فرعون است و ............... 

ّانا نحن نحيی الموتی و نكتب ماقدموا و ءاثارهماخروی ـ برزخی ـ ) ١ ّ  اخروی ـ برزخی ـ ) ٢ّينبأ اإلنسان يومئذ بما قدم و أخر ّ ٍ ّ  
ّانا نحن نحيی الموتی و نكتب ما قدموا و ءاثبرزخی ـ اخروی ـ ) ٣ ّينبأ اإلنسان يومئذ بما قدم و أخربرزخی ـ اخروی ـ ) ٤  ارهمّ ّ ٍ ّ  

 : ...............در برزخ سؤال شد، فرمود............... ی   درباره...............هنگامی كه از  ـ   91
  . اند های خود در بهشت صورت بدن ـ ارواح مؤمنان ـ به) ع(امام كاظم ) ١
  . دهند ها ـ او را در كالبدی مانند كالبد دنيا قرار می ـ كالبد انسان) ع(امام كاظم ) ٢
  . دهند ها ـ او را در كالبدی مانند كالبد دنيا قرار می ـ كالبد انسان) ع(امام صادق ) ٣
 .  اند های خود در بهشت صورت بدن ـ ارواح مؤمنان ـ به) ع(امام صادق ) ٤

ترتيـب بـه كـدام  به» برچيده شدن بساط حيات«و » دادن كتاب اعمالقرار «، »روشن شدن واقعيت حوادثی كه بر زمين گذشته« ـ  92
 شود؟ حادثه از مراحل قيامت مربوط می

  نورانی شدن زمين ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی ـ مدهوشی اهل آسمان و زمين ) ١
  ی اعمال ـ مدهوشی اهل آسمان و زمين  نورانی شدن زمين ـ دادن نامه) ٢
   ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی ـ تغيير در ساختار زمين و آسمان حضور شاهدان و گواهان) ٣
 ی اعمال ـ تغيير در ساختار زمين و آسمان   حضور شاهدان و گواهان ـ دادن نامه) ٤

)100تا  86ت سؤاال (2دين و زندگي 
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َو نضع الموازين القسط ليوم القيام‗ فالتظلم نفس شيئا و ان كان مثقال حب‗ من خردل اتينا بهای  ی شريفه ّاز تدبر در آيه ـ  93 ّ َ ً ٰ و كفی َ
 ؟گردد نمی كدام مفهوم مستفاد بنا حاسبين

  . شود ها در ترازوی عدل پروردگار سنجيده می های انسان ی قيامت اعمال، افكار و نيت در صحنه) ١
  . ی سنجش اعمال، حق و عدل است؛ يعنی به ميزانی كه اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند و سنگين است معيار و وسيله) ٢
  . گيرند گر اعمال سايرين قرار می كننده و سنجش چون اعمال پيامبران و امامان عين حق و حقيقت است، وزن) ٣
 .  شود شود و ترازوی عدل برای او برپا می در دادگاه عدل الهی هر نفر به تنهايی و فقط با عمل خود حاضر می) ٤

 ............... در اين حال ... ............كنند تا  بدكاران در قيامت سوگند دروغ ياد می ـ  94
  . زند ها مهر خاموشی می از خداوند تخفيفی بگيرند ـ خداوند بر دهان آن) ١
  . زند ها مهر خاموشی می شايد خود را از مهلكه نجات دهند ـ خداوند بر دهان آن) ٢
  اليل روشنی نياوردند؟مگر پيامبران برای شما د: پرسند شايد خود را از مهلكه نجات دهند ـ فرشتگان می) ٣
 مگر پيامبران برای شما داليل روشنی نياوردند؟ : پرسند از خداوند تخفيفی بگيرند ـ فرشتگان می) ٤

 ترتيب كدام عالم است؟  بهّسالم عليكم ادخلوا الجن‗ و ّ مأواهم جهنمكفاولئ،ّو لكن حقت كلم‗ العذابمحل تحقق عبارات  ـ  95
 رستاخيز ـ برزخ ـ برزخ  ) ٤  برزخ ـ برزخ ـ رستاخيز ) ٣  رستاخيز ـ رستاخيز ـ برزخ  ) ٢   برزخ ـ رستاخيز ـ برزخ ) ١

، يک در ...............و يک در مخصوص پيامبران و ............... جا رسند  برند و چون بدان نيكوكاران و رستگاران را به سوی بهشت می ـ  96
 .های ديگر است ای گروهو صالحان و درهای ديگر بر............... مخصوص 

  ّشود ـ شهيدان ـ صديقان  ها باز می درهای بهشت به روی آن) ٢  ّشود ـ صديقان ـ شهيدان  ها باز می درهای بهشت به روی آن) ١
 يقان  ّبينند ـ شهيدان ـ صد درهای بهشت را به روی خود گشوده می) ٤ ّبينند ـ صديقان ـ شهيدان درهای بهشت را به روی خود گشوده می) ٣

............... بـرد،  ی عملی كه انسان با خود به قيامت مـی گردد نامه  مفهوم میٌعلمت نفس ما أحضرتی  ی شريفه از دقت در آيه ـ  97
كنون در اين دنيا برای ما قابل مشاهده   ...............  .است كه ا

 صورت حقيقی اعمال ـ نيست) ٤  ی اعمال ـ استصورت حقيق) ٣  گزارشی از اعمال ـ نيست) ٢   گزارشی از اعمال ـ است) ١
ّو توكل علی الحی الذی اليموت و سبح بحمدهی  با توجه به آيات شريفه ـ  98 ّ ّ ّو ّفتوكل علی اهللا انك علی الحق المبين ّ ّترتيـب   بـه

 . است............... و علت توكل بر خداوند ............... ی توكل بر خداوند،  الزمه
  ) ص(خدا را حی و قيوم دانستن ـ بر حق آشكار بودن پيامبر ) ٢  مد خدا ـ آشكار بودن خداوند در حقتسبيح و ح) ١
 ) ص(تسبيح و حمد خدا ـ بر حق آشكار بودن پيامبر ) ٤   خدا را حی و قيوم دانستن ـ آشكار بودن خداوند در حق ) ٣

خداوند با ) ع(است و با توجه به دعای حضرت علی ............... رو جويی از كار بنده توسط خداوند در گ چاره) ع(به بيان امام صادق  ـ  99
 .گيرد بيش از ديگران انس می............... 

  توكل به خداوند با ايمان و معرفت ـ دوستانش ) ٢  دوستانش  پناه آوردن به خداوند با نيت خالص ـ ) ١
 ل به خداوند با ايمان و معرفت ـ متوكالنش  توك) ٤   پناه آوردن به خداوند با نيت خالص ـ متوكالنش ) ٣

 با پيام كدام آيه تناسب دارد؟» ّكشت كن پس تكيه بر جبار كن/ كنی در كار كن  ّگر توكل می«مفهوم بيت  ـ  100
١ (ّو شاورهم فی األمر فاذا عزمت فتوكل علی اهللا ان اهللا يحب المتوكلين ّّ ّ  
٢ ( ّاهللا و علی اهللا فليتوكل المتوكلونّو ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان اال بإذن ّ  
٣ (ان ارادنی اهللا بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنی برحم↨ هل هن ممسكات رحمته ُ ّ ّّ ّ  
٤ (ُو ما توفيقی اال باهللا عليه توكلت و اليه انيب ّ ّ  

  

  
  

كرم  ـ  101 َمن مات و لم يعرف امام زمانه مات م«: كه فرمودند) ص(با توجه به سخن پيامبر ا ی كـسانی  ترين شاخـصه مهم» يت‗ جاهلي‗َ
 .حاكی از اين امر است............... ی  است و جمله............... كه مرگ در جاهليت خواهند داشت، 

  »انقلبتم علی اعقابكم«های اسالمی ـ   پازدن به معيارها و ارزش پشت) ١
كميت طاغوت و نظام غيرالهی ـ ) ٢ كموا«پذيرش حا   » الی الطاغوتيريدون ان يتحا
كموا الی الطاغوت«های اسالمی ـ  پشت پا زدن به معيارها و ارزش) ٣   »يريدون ان يتحا
كميت طاغوت و نظام غيرالهی ـ ) ٤  » انقلبتم علی اعقابكم«پذيرش حا

ّانما وليكم اهللا و رسوله و الذين ءامنوا الذين يقيمون الصالة ی  ی شريفه بر اساس آيه ـ  102 ّ ّ...ص(ی جانشين رسول خـدا  كننده   معرفی( ،
 ترتيب چه كسانی بودند؟ ی مصداق آن به دهنده ی معيار آن و نشان كننده  تعيين

كرم ) ١ كرم ) ٢   )ص(خداوند ـ خداوند ـ پيامبر ا كرم ) ص(پيامبر ا   ـ قرآن كريم ) ص(ـ پيامبر ا
كرم ) ٣ كرم ) ٤   )ص(خداوند ـ قرآن كريم ـ پيامبر ا كرم ـ قرآن كريم) ص(پيامبر ا  ) ص( ـ پيامبر ا

)115تا  101سؤاالت  (3دين و زندگي 
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چنان اهميتی دارد كه از ابتدای رسالت بايد انجـام ) ص(دهد كه معرفی امام از جانب رسول خدا   می يک از وقايع زير نشان كدام ـ  103
 باشد؟ ی رسالت می گانه يک از قلمروهای سه ی امام بيانگر كدام شد و هدايت جامعه با زمامداری عادالنه می
  ی غدير ـ واليت معنوی  واقعه) ٢  م دعوت خويشان ـ واليت ظاهری معرفی امام در مراس) ١
 ی غدير ـ واليت ظاهری   واقعه) ٤  معرفی امام در مراسم دعوت خويشان ـ واليت معنوی ) ٣

هايی مانند تقوا و جهـاد  كدام امر بود و برتری يافتن فضيلت) ص(ّمسبب گمراهی بسياری از مسلمانان پس از رحلت رسول خدا  ـ  104
 گيرد؟ يک از مسائل و مشكالت ايجاد شده پس از رحلت ايشان قرار می  مقابل كدامدر
كرم ) ١   ها و الگوهای غيرقابل اعتماد  ـ ظهور شخصيت) ص(ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر ا
   تفسير و تبيين آيات قرآن توسط عالمان وابسته به قدرت ـ تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايی) ٢
  ها و الگوهای غيرقابل اعتماد تفسير و تبيين آيات قرآن توسط عالمان وابسته به قدرت ـ ظهور شخصيت) ٣
كرم ) ٤  ـ تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايی ) ص(ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر ا

 كند؟ مفهوم كدام آيه، دوگانگی ميان عمل و اعتقاد را بيان می ـ  105
١ ( ّان تدخلوا الجن↨ و لما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكمام حسبتم ٢ (افإن مات او قتل إنقلبتم علی أعقابكم  
٣ (ٌان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ٌّ  ٤ (َو لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ّ 

ّان عاقبـ‗ المكـذبين ٌقدخلت من قبلكم سنن فسيروا فی األرض فانظروا كيف كی  از دقت در آيات شريفه ـ  106 ُ...گـری و   هـدايت
ی گـواه گـرفتن از  آراسته باشند و الزمـه............... های پيشين برای كسانی مقدور است كه به زيور  ّپندگرفتن از سرگذشت امت

 .است............... مردم 
   اندوه ايمان ـ عدم گرفتار آمدن به سستی و) ٢   تقوا ـ گردش روزهای شكست و پيروزی ) ١
 ايمان ـ گردش روزهای شكست و پيروزی  ) ٤   تقوا ـ عدم گرفتار آمدن به سستی و اندوه ) ٣

هـای حاكمـان را در نظـر  ی بزرگوار ما در پيروی از كدام اصل از اصول مجاهده در راستای واليت ظاهری خـويش تفـاوت ائمه ـ  107
 كردند؟ ی خود عليه آنان بر چه امری تكيه می گرفتند و در مبارزه می
كمان ـ انتخاب شيوه) ٢  های درست مبارزه های درست مبارزه ـ انتخاب شيوه انتخاب شيوه) ١   های درست مبارزه  عدم تأييد حا
گاهی بخشی به مردم ) ٣ كمان ـ آ گاهی بخشی به مردم   انتخاب شيوه) ٤  عدم تأييد حا  های درست مبارزه ـ آ

چه چيزی معرفی شده و ايـن امـر بـشارتی ) ص( پاداش رسالت پيامبر ...ًيه اجرا ال اسألكم علقل ی  ی شريفه از توجه در آيه ـ  108
 برای چه كسانی است؟

١ (من شاء ان يتخذ الی ربه سبيالً ٢    ـ مؤمنان صالح (ّاال المودة فی القربی ـ امت اسالمی   
٣ (من شاء ان يتخذ الی ربه سبيالً ٤    ـ امت اسالمی (بیّاال المودة فی القر ـ مؤمنان صالح  

يک از  ی كدام ترتيب در زمينه به» ی امر به معروف و نهی از منكر عمل بر اساس وظيفه«و » های اسالم راستين گسترش انديشه« ـ  109
 ی ايشان بوده است؟ گانه های سه اقدامات ائمه در قالب مسئوليت

  های اسالمی ـ واليت ظاهری  تتربيت شخصي) ٢   پاسخ به مسائل جديد و نيازهای نو ـ واليت ظاهری ) ١
 های اسالمی ـ مرجعيت علمی   تربيت شخصيت) ٤   پاسخ به مسائل جديد و نيازهای نو ـ مرجعيت علمی ) ٣

ّذلك بأن اهللا لم يك مغيرا نعم‗ أنعمها علی قوم حتی يغيروا ما بأنفسهمی  ی شريفه از دقت در آيه ـ  110 ّ ٍ ً ّگردد؟  كدام پيام مستفاد می 
  . هاست های خدا بر جوامع در گرو تغيير قوانين و سنن آن تغيير نعمت) ٢  . هاست مت از جانب خدا تابع تغيير اوضاع اقوام و ملتاعطای نع) ١
 .  دهی خداوند است ّتغيير اقوام و جوامع مسبب تغيير نعمت) ٤  . های خداست ها تابع تغيير نعمت ها و گروه تغيير انسان) ٣

كند و برای بيـرون  دهد و از طرف ديگر ما را نگران می را به ما می) عج( و اشتياق مالقات امام عصر كدام عامل از يک طرف اميد ـ   111
 ؟چه امری ضروری استآمدن از اين نگرانی 

  ـ آمادگی الزم برای همكاری با ايشان ) عج(احتمال ظهور ناگهانی امام عصر ) ٢  های ياران امام  عدم تعيين زمان ظهور ـ شناخت ويژگی) ١
گهانی امام عصر ) ٤  عدم تعيين زمان ظهور ـ آمادگی الزم برای همكاری با ايشان ) ٣  های ياران امام   ـ شناخت ويژگی) عج(احتمال ظهور نا

عباس  توسط حاكمان بنی) ع(و امام حسن عسكری ............... ی نظامی و زير نظر گرفتن آنان در زمان  منزل دادن ائمه در محله ـ   112
 .باشد می............... و اين امر مبين صورت گرفت 

  ـ چگونگی رهبری امام در عين عدم ظهور ) ع(امام هادی ) ٢    ـ علت غيبت ) ع(امام هادی ) ١
 ـ چگونگی رهبری امام در عين عدم ظهور  ) ع(امام جواد ) ٤    ـ علت غيبت ) ع(امام جواد ) ٣

 باشد؟ ی تاريخ می  در تأييد كدام آيه پيرامون آيندهّر ان األرض يرثها عبادی الصالحونولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكی  ی شريفه آيه ـ  113
١(  ّوعداهللا الذين ءامنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فی األرض...  
٢ ( ّهو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الحق ليظهره علی الدين كله ّ ٰ ّ...  
٣ ( ّو نريد أن نمن علی الذي   ...ن استضعفوا فی األرض و نجعلهم ائم↨ ّ
٤ (ّان اهللا ال يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم ٍ ّ  
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 اند، كدام است؟ های الهی در پايان تاريخ از آن سخن گفته طرح خاصی كه پيامبران الهی برای تحقق وعده ـ   114
  . ای تشكيل خواهد داد كند و حكومت عادالنه ، يک ولی الهی ظهور میدر حالی كه فرصت ارزشمندی برای همكاری ميان پيروان اديان وجود دارد) ١
كرم  در آخرالزمان منجی بزرگ انسان) ٢   . ی جهانی تشكيل خواهد داد ظهور خواهد كرد و حكومت عادالنه) ص(ها از نسل پيامبر ا
  . دهد ی جهانی تشكيل می نهكند و حكومت عادال ًدر حالی كه شرايط كامال آماده شده است، يک ولی الهی ظهور می) ٣
 .  ای تشكيل خواهد داد عادالنه شود و حكومت  ی پيامبران الهی زنده می های بزرگ همه يک منجی و رهاننده برای تحقق آرمان) ٤

 .ی منتظران است بر عهده............... و اين امر مبين مسئوليت ............... در عصر غيبت، منتظر حقيقی  ـ  115
  )عج(كند از امام خود تبعيت كند ـ پيروی از امام عصر  یتالش م) ١
  كوشد با دعا و نيايش، خود را برای ظهور آماده كند ـ ايجاد آمادگی در خود  می) ٢
  )عج(خواند ـ پيروی از امام عصر  با افكار نيكو و عمل صالح خود، ديگران را به حق فرا می) ٣
 شود ـ ايجاد آمادگی در خود   رای فردای روشن آماده میدهد و با يقين ب ترديد به خود راه نمی) ٤

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 116-125 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 
phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then 
mark your answer sheet. 

 
116- Our teacher didn't allow us ............. dictionaries during the test. 

1) using 2) to use 3) use 4) used 
117- I don't drink coffee ............. it makes me nervous.  

1) unless 2) as 3) while 4) whether 
118- We are going out for dinner ............. we finish our work. 

1) while  2) since 3) when 4) unless 
119- ............. you win the game or lose it doesn't matter as long as you do your best. 

1) Whether 2) When 3) Since 4) Because 
120- She wanted to send them a letter but couldn't ............. their address. 

1) recall 2) inform 3) place 4) cross 
121- The warm jacket will help to ............. you against the cold. 

1) protect 2) distract 3) organize 4) store 
122- We will remember him as a/an ............. who always tried to make people happy. 

1) measure 2) audience 3) individual 4) expression 
123- He has become more ............. in his English-speaking skills. 

1) repetitive 2) emotional 3) wonderful 4) confident 
124- Average family size has ............. from five to two children. 

1) consisted 2) stretched 3) decreased 4) released 
125- Children ............. feel a lot of anxiety about their first day at school. 

1) normally 2) efficiently 3) flexibly 4) physically 
 

PART B: Cloze Test 
 

Directions: Questions 126-130 are 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. 
 
Elephants are the largest land animals in the world. Whales are the largest sea animals. These two huge 

animals may, in fact, come from the same biological family. Biologists now believe that the ancestors of 
elephants once lived in the sea, like whales. There is plenty of evidence to …126… this idea. For example, 
the …127… of an elephant's head is similar …128… a whale's. Another similarity is in the fact that both 
animals are …129… swimmers. Some elephants have chosen to swim for food to islands up to 300 miles 
away. Like the whale, the elephant uses sounds to show anger or for other …130… of communication. 
Finally, both female elephants and female whales stay close to other females and help them when they give 
birth. 
126- 1) distract 2) attract 3) question 4) support 
127- 1) basis 2) means 3) effect 4) shape 
128- 1) by 2) with 3) to 4) in 
129- 1) conscious 2) excellent 3) physical 4) serious 
130- 1) paces 2) moods 3) roles 4) types 
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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): 
Narcissus was the name of a man in an ancient Greek story. According to the story, he was very much in 

love with his own good looks. He drowned in a pool of water when he leaned over too far to admire his 
handsome reflection. There is a mental illness named for Narcissus. It is called "narcissistic personality 
disorder." People with this disorder have great love for themselves, and this coincides with a strong need to 
be admired by others.  

Most people who have a narcissistic personality are very ordinary people. However, they think of 
themselves as being very important and special. As a result, they often try to exploit others. They expect 
other people to give them constant attention and to obey their commands. In a restaurant, for example, a 
narcissist might expect to be seated immediately. He might demand a better table, a special salad, or a 
sharper knife. Narcissists demand attention from everyone, including their family, friends, colleagues, and 
even strangers.  

On the other hand, narcissists can demonstrate great charm. They smile and draw attention. They 
gossip and tell jokes. They generate excitement with their lively chatter. They like to talk about themselves 
and often dominate the conversation with stories about their exploits. In these stories they tend to greatly 
exaggerate their talents and personal achievements.  
131- Narcissus is mentioned in the first paragraph ............. . 

1) to show that many people admire themselves 2) as the origin of a mental illness name 
3) because he was a very handsome man 4) to say that he was a man in a Greek story 

132- A Narcissist might try to exploit other people because he ............. . 
1) believes he is very special 2) wants to gossip and tell jokes 
3) expects constant attention from others 4) is a very ordinary person 

133- The word "dominate" in the third paragraph is closest in meaning to ............. . 
1) involve 2) perform 3) attract 4) control 

134- Which of the following is NOT a feature of a narcissist? 
1) expecting constant attention 2) worrying about others' health 
3) drawing others' attention 4) exaggerating his abilities 

135- The passage is mainly about ............. . 
1) an ancient Greek story  2) narcisstic personality disorder 
3) exploiting other people  4) feeling very important and special 

Passage (2): 
Many people begin their day with common, everyday activities that wake up their minds. For example, 

the caffeine in coffee or the fructose in orange juice may stimulate minds and get people going in the 
morning. According to a report by a British organization, Foresight, scientists hope to be able to have 
drugs that will do more than just get us started every morning. 

One of these new drugs of the future might help people overcome or deal with painful memories. 
Professor Trevor Robbins, one of the authors of the Foresight report, believes that, in 20 to 25 years, a drug 
might be able to eradicate painful memories. Often, painful memories create terrible problems for people. 
One person with a painful memory is 48-year-old Connie Short. When she was 18 years old, she was in a 
tragic automobile accident that killed her parents. Ever since then, she has not been able to ride in a car, 
taxi, or bus. This, of course, has created serious problems for Ms. Short. But, taking a drug could erase the 
bad memory of the automobile accident and help Ms. Short to lead a normal life. 
136- According to the passage, fructose ............. . 

1) helps people deal with painful memories 2) was found by an organization called Foresight 
3) might have the same effect as caffeine 4) can do more than waking up our minds 

137- The second paragraph is mainly about ............. . 
1) our painful memories 2) Connie Short 3) a new drug of the future 4) future drugs 

138- The word "eradicate" in the second paragraph is closest in meaning to ............. . 
1) turn down 2) pick up 3) take off 4) take away 

139- Why does the writer discuss about Connie Short? 
1) to introduce somebody who needs a drug for a painful memory 
2) to show that the new drug has actually been useful for her 
3) to make the reader understand her problem 
4) to give an example of people who have used the new drug 

140- We can understand from the passage that in the future ............. . 
1) people won't need coffee and orange juice 2) there might be many useful new drugs 
3) everybody will lead a normal life 4) the new drug will be available everywhere 
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گر عدد مضرب . كنيم يک تاس را به هوا پرتاب می ـ   141 ای  ی آبـی دارد مهـره  مهـره۵ی سـفيد و   مهـره۴ ظاهر شود از ظرفی كه ۳ا

 با چه احتمالی اين مهره آبی است؟. كنيم ی انتخاب می ا ی آبی دارد، مهره  مهره۷در غير اين صورت از ظرفی كه . داريم برمی

١(5
27

  ٢(7
27

  ٣(1
3

 ۴(23
27

  

گر  ـ  142 P(A)دو پيشامد مستقل بوده و B و Aا P(A P(A باشد، حاصل3=′( |B)′كدام است؟  

١(1
4

  ٢(1
5

  ٣(1
3

  ٤(1
2

  

,ی از مجموعه ـ  143 , ,{ }=9 1 2  با چه احتمالی حداقل يكی از اين دو عدد فرد است؟. كنيم  دو عضو انتخاب می9

١(5
6

  ٢(2
3

  ٣(1
2

  ٤(1
6

  

گر معادله ـ  144 mxی ا (m )x m+ + + − =4 23 2    كدام است؟mی حقيقی ساده داشته باشد، حدود  ، تنها دو ريشه0

١(m− < <3 2  ٢(m>0  ٣(m− < <3 0  ٤(m< <0 2 

y تابعنمودار ـ  145 [x] |x |= ),ی ، در بازه− )−1 ]( شبيه كدام گزينه است؟ 1   .) نماد جزء صحيح است[

٣  ) ٢  ) ١ (
  

  ٤ ( 

]ی معادله ـ  146 x] [ x] [x]− − =3 2 ]( چند جواب دارد؟ 1   .) است نماد جزء صحيح[

 شمار بی) ٤  ٢) ٣  ١) ٢  صفر) ١

گر نمودار دو تابع ـ  147 yا x ax b= + y و22+ bx a=  روی نيمساز ربع اول و سوم قطع كننـد، ۱ای به طول  ديگر را در نقطه  هم2+

abكدام است؟   

١(−6  ٢(−3  ٦ )٤  ٣) ٣  

fی نمودار تابع با ضابطه ـ  148 (x) x [x]= ] (؟كند نمی كدام خط زير را قطع +  .) نماد جزء صحيح است[

١(y=0  ۲(y= 1
2

  ۳(y= 3
2

  ۴(y= 5
2

  

گر ن ـ  149 yی تابع رو باشد، دامنه صورت روبه  بهfمودار تابع ا logf (x)=كدام است؟  

١(,( )+∞0    ٢(,( )+∞1  

٣(,[ )+∞2    ٤(,( )+∞2 

xی تابع دامنه ـ  150 xf (x)
x ax b

−=
+ +

3

fDصورت  به2 { }= − aمقدار.  است3− b−كدام است؟   

٢  ٣) ١(−3  ٤  ١٥) ٣(−15 

گر . آوريم  فرود میACبر را  MN نيمساز Mسپس از . كنيم  را رسم میAMی   ميانه،ABCدر مثلث  ـ  151  ACی وسـط   نقطـهNا

  كدام است؟BACˆی  اندازهگاه باشد، آن

١(90  ٢(75  ٣(60  ٤(45  

AB بـا شـرايطDEF  وABCالـساقين دو مثلث متساوی ـ  152 AC= DEF و7= BAC=گـر. انـد  مفـروض ED ا y x= +3، 

FE x y= xگاه  و اين دو مثلث همنهشت باشند، آن2− y+كدام است؟  

٣) ٤  ٤) ٣  ٥) ٢  ٦) ١  

 رياضيات
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ABرو در شكل روبه ـ  153 AC=و ˆ ˆADE AED= .گر =EDCا  BADˆی گاه زاويـه ، آن18
 چند درجه است؟

١(54  ٢(27  ٣(48  ٤(36  
 ه است؟ی ساد  يک خم بسته،كدام شكل زير ـ  154

٤  ) ٣  ) ٢  ) ١ (  

  كدام است؟n. ی خارجی است ی هر زاويه  برابر اندازه۱۵ی درونی  ی هر زاويه ضلعی منتظم، اندازهnدر يک  ـ  155
٢٩) ٤  ٢٨) ٣  ٣٣) ٢  ٣٢) ١  

  

 :ی اپران لک كننده كننده به پروتئين تنظيم در اشريشياكالی، در صورت اتصال عامل تنظيم ـ  156
كتو جذب و تجزيه) ١   .شود مهاركننده به اپراتور متصل و اپران لک خاموش می) ٢  .يابد ز افزايش میی ال
  .شود كننده متصل و اپران لک روشن می مهاركننده به ژن تنظيم) ۴  .شود ژنی ساخته می ی تکmRNAاپران لک روشن و سه ) ٣

 .شود انجام می........... ق ًو جذب آب، عمدتا از طري............  گوارش شيميايی غذا در ،.............در  ـ  157
  گاو ـ شيردان ـ هزارال) ٤  ملخ ـ روده ـ روده) ٣  گاو ـ سيرابی ـ نگاری) ٢  ملخ ـ روده ـ معده) ١

ای كـه بـا  دهد؛ در لحظه شكل مقابل، يک الكتروكارديوگرام طبيعی را در انسان نشان می ـ  158
 :عالمت فلش مشخص شده است

  .اند های دهليزی ـ بطنی بسته دريچه) ٢  .اند شكل بسته های سينی دريچه) ١
كثر مقدار خون هستند بطن) ٣ كثر مقدار خون هستند) ٤  .ها دارای حدا   .دهليزها دارای حدا

 .نيست........... به سوی ............ گاه از  در دستگاه تنفسی پرندگان، جهت جريان هوا، هيچ ـ  159
  ها عقبی ـ ششهای هوادار  كيسه) ٢    های هوادار عقبی نای ـ كيسه) ١
  های هوادار عقبی ها ـ كيسه شش) ٤  های هوادار پيشين ـ نای كيسه) ٣

........... استر تشكيل و در پالزميد نوتركيب ايجـاد شـده،  پيوند فسفودی............ هنگام اتصال ژن انسولين انسانی به پالزميد،  ـ  160
 .شود جايگاه تشخيص آنزيم محدودكننده ايجاد می

  چهار ـ چهار) ٤  چهار ـ دو) ٣   دو ـ يک)٢  دو ـ دو) ١
  است؟نادرستكدام عبارت  ـ   161

  ...........ترجمه، با ........... ی  در فرايند ترجمه، مرحله
  .شود  ريبوزوم شروع میP آغازگر به جايگاه tRNAِآغاز ـ ورود ) ٢  .پذيرد ديگر پايان می ِآغاز ـ اتصال دو بخش ريبوزوم به يک) ١
ـ ورود  ادامه) ۴  .شود  ريبوزوم شروع میAدون پايان به جايگاه پايان ـ ورود ك) ۳  .شود  شروع میA حامل دومين آمينواسيد به جايگاه tRNAی 

 .قرار گرفته است............ دهليز ........... ی  است و در ديواره............ در قلب انسان، گره پيشاهنگ از گره دهليزی ـ بطنی  ـ  162
  تر ـ جلويی ـ راست كوچک) ٤  تر ـ پشتی ـ راست بزرگ) ٣  تر ـ جلويی ـ چپ بزرگ) ٢   چپتر ـ پشتی ـ كوچک) ١

  است؟نادرستكدام عبارت  ـ  163
  :های يک گياه در گياهان جهت انتقال ژن خارجی به سلول

  . خارج شودTiی تومور از پالزميد  بايد ژن ايجادكننده) ١
  .آلوده كردب  نوتركيTi پالزميد باهای گياهی را  توان سلول می) ۲
  .شود های گياهی شليک می به سلول» تفنگ ژنی« نوتركيب، توسط Tiپالزميد ) ۳
  .های گياهی وارد كرد به سلول» تفنگ ژنی«توان ژن خارجی را توسط شليک مستقيم  می) ۴

 .شود مغز استخوان میهای قرمز در  ل توليد گلبو............ ترشح اريتروپويتين و ........... زندگی در ارتفاعات، باعث  ـ  164
  افزايش ـ افزايش) ٤  كاهش ـ افزايش) ٣  افزايش ـ كاهش) ٢  كاهش ـ كاهش) ١

 :شود های هوايی می ی كيسه ای كه باعث كاهش كشش سطحی مايع پوشاننده در انسان، ماده ـ  165
  .شود كمبود آن باعث بروز آسم می) ٢  .شود در اواخر دوران نوزادی ساخته می) ١
  .شود های هوايی ترشح می ی كيسه های ديواره تر سلول از بيش) ٤  .كند های هوايی را در هنگام دم تسهيل می باز شدن كيسه) ٣
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چند مولكول آب مصرف و چنـد پيونـد ) از راست به چپ(، به ترتيب EcoRIدر هنگام شكستن جايگاه تشخيص توسط آنزيم  ـ  166
 .) سه پيوند هيدروژنی برقرار استG و Cن  دو پيوند هيدروژنی و بيT و Aبين (شود؟  هيدروژنی شكسته می

  ١٤ ـ ١٤) ٤  ١٤ ـ ٢) ٣  ٤ ـ ١٠) ٢  ٨ ـ ٢) ١
 .است........... ديگر مشابه و از نوع  با يک........... و ........... ی گوارش انسان، نوع بافت پوششی در  در لوله ـ  167

  مری ـ معده ـ سنگفرشی) ٤  ی ـ سنگفرشیروده ـ مر) ٣  ای معده ـ روده ـ استوانه) ٢  ای دهان ـ مری ـ استوانه) ١
  است؟نادرستی حركت مواد در مسير غيرپروتوپالستی  يک درباره ی گياهان، كدام در ريشه ـ  168

  .سلولی است های سلولی و فضای برون حركت مواد، از طريق ديواره) ١
  .نوار كاسپاری باعث پايان مسير غيرپروتوپالستی تا محل آندودرم است) ٢
  .محلول در آب، امكان حركت از طريق مسير غيرپروتوپالستی را ندارندهای  يون) ٣
  .چسبی در حركت آب در عرض ريشه به سمت آوندهای چوبی نقش دارد نيروی هم) ٤

 .بسته است............ ی  باز و در طول مدت استراحت عمومی، دريچه........... ی  در انسان، در طول مدت سيستول بطنی، دريچه ـ  169
  شكل سينیميترال ـ ) ٤  شكل شكل ـ سينی سينی) ٣  لختی ميترال ـ سه) ٢  لختی شكل ـ سه یسين) ١

 )به ترتيب از راست به چپ. ( دخالت داردO2از...........  و CO2از.......... ًهای قرمز در انتقال حدودا  در انسان، گلبول ـ  170
  97% ـ 93%)٤  97% ـ 23%)٣  97% ـ 70% )٢  78% ـ %70)١

 .وجود دارد........... نقص دارد و در ادرار اين افراد ........... ريا، ژن مربوط به توليد در افراد مبتال به آلكاپتونو ـ  171
  هموجنتيسيک اسيد ـ هموجنتيسيک اسيد) ١
  ی هموجنتيسيک اسيد ـ هموجنتيسيک اسيد كننده آنزيم تجزيه) ٢
  ی هموجنتيسيک اسيد هموجنتيسيک اسيد ـ محصوالت حاصل از تجزيه) ٣
  ی هموجنتيسيک اسيد ی هموجنتيسيک اسيد ـ محصوالت حاصل از تجزيه كننده هآنزيم تجزي) ٤

 .است........... در جداسازی پالزميد از ژن انسولين با روش الكتروفورز،  ـ  172
  پالزميد از قطب مثبت دورتر ) ٢  ژن انسولين از قطب مثبت دورتر) ١
  تر  نزديکپالزميد به قطب مثبت) ٤  تر ژن انسولين به قطب منفی نزديک) ٣

 و افزايش سـرعت هـدايت تحريـک QRSارتفاع ........... طور معمول در الكتروكارديوگرام، فشار خون مزمن، باعث  در انسان به ـ  173
 .شود  از حد طبيعی خود میQ تا Pی  فاصله........... ها، باعث  الكتريكی از گره سينوسی ـ دهليزی به سوی بطن

  افزايش ـ كاهش) ٤  افزايش ـ افزايش) ٣  كاهش ـ كاهش) ٢  كاهش ـ افزايش) ١
دهد؛ در اين جانور، خون پـس  را نشان می......... شكل مقابل برش عرضی دستگاه تنفس  ـ  174

 .رود می........... از خروج از دستگاه تنفس، به 
  ماهی استخوانی ـ قلب) ٢    اسب ـ قلب) ١
  ماهی استخوانی ـ سراسر بدن) ٤    اسب ـ سراسر بدن) ٣

كسيژن به درون سلولدر ملخ، ـ  175 و جذب مواد غـذايی در دسـتگاه گـوارش از طريـق ........... ًهای بدن، مستقيما از طريق   ورود ا
 .گيرد صورت می........... 

  نای ـ معده) ٤  همولنف ـ معده) ٣  نای ـ روده) ٢  همولنف ـ روده) ١
، توسـط آنـزيم ۱۰Lو ژن پـروتئين ريبـوزومی  .......... مراز  پلیRNA، توسط آنزيم VIIIدر انسان، ژن فاكتور انعقادی شماره  ـ  176

RNAبه ترتيب از راست به چپ. (شود رونويسی می.......... مراز   پلی( 
١ (II  ـI ۲ (II  ـII  ۳ (I  ـI  ۴ (I  ـII  

  .آن انجام داد..........  از روی توان نمیرا .......... ی  ای گونه يابی كامل ژنوم هسته توالی ـ  177
  های انسان ـ اسپرم) ٤  های ملخ ـ اسپرم) ٣  های انسان ـ تخمک) ٢  های خمکملخ ـ ت) ١

 ديگر هستند؟  بازهای آلی مكمل يکفاقدها، چه نسبتی از رمزهای وراثتی،  در سلول ـ  178

١(7
16

  ٢(1
16

  ٣(1
4

  ٤(1
8

  

 .آيد وجود می به........... در ی هموگلوبين  تجزيهاست كه از ........... ی اصلی رنگی صفرا  در انسان، ماده ـ  179
  روبين ـ مغز استخوان بيلی) ٤  وردين ـ مغز استخوان بيلی) ٣  روبين ـ كبد بيلی) ٢  وردين ـ كبد بيلی) ١
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گر حجم كيموس  در انسان به ـ  180  .شود می............ ی پيلور  يابد، دريچه.......... ی معده   كشيدگی ديوارهو........... طور معمول، ا
  افزايش ـ كاهش ـ بسته) ٤  كاهش ـ افزايش ـ بسته) ٣  كاهش ـ كاهش ـ باز) ٢  افزايش ـ افزايش ـ باز) ١

كسن نوتركيب ضد هرپس تناسلی، ژن پروتئين سطحی  ـ  181 بـه عنـوان ........... رجی و به عنـوان ژن خـا........... در فرايند توليد وا
 .شود وكتور محسوب می

  ی گاوی ی ويروس آبلهDNAهرپس تناسلی ـ ) ۲  ی گاوی ی ويروس آبلهDNAی گاوی ـ  آبله) ١
  ی ويروس هرپس تناسلیDNAهرپس تناسلی ـ ) ۴  ی ويروس هرپس تناسلیDNAی گاوی ـ  آبله) ۳

 .ندارندرا برعهده ............  ترشح دورترند،............ ی انسان، غددی كه از  در معده ـ  182
كتور داخلی معده) ٣  كارديا ـ پپسينوژن) ٢  پيلور ـ پپسينوژن) ١ كتور داخلی معده) ٤  پيلور ـ فا   كارديا ـ فا

 .شود رفتن زبان كوچک آغاز می........... شدن حنجره و ........... و ........... در انسان، استفراغ با يک  ـ  183
  بازدم عميق ـ باز ـ پايين) ٤  دم عميق ـ بسته ـ باال) ٣  بازدم عميق ـ بسته ـ باال) ٢  ـ پاييندم عميق ـ باز ) ١

 .شود شدت تعريق می........... شدت تعرق، باعث ........... سرعت جذب آب از ريشه و ........... در گياهان،  ـ  184
  كاهش ـ افزايش ـ افزايش) ٤  ش ـ كاهشافزايش ـ افزاي) ٣  كاهش ـ كاهش ـ كاهش) ٢  افزايش ـ كاهش ـ افزايش) ١

  است؟نادرستی كرم خاكی  كدام عبارت درباره ـ  185
  .ای شكل است های لوله دارای قلب) ٢    .چيزخوار است جانوری همه) ١
  .سطح تنفسی، در زير پوست بدن قرار دارد) ٤  .ها وجود دارد ای از مويرگ در زير پوست، شبكه) ٣

 .است........... شامل كننده،  در اپران لک، بخش تنظيم ـ  186
  كننده و اپراتور ژن تنظيم) ٢    انداز و اپراتور راه) ١
  انداز كننده، اپراتور و راه پروتئين تنظيم) ٤  انداز كننده، اپراتور و راه ژن تنظيم) ٣

، بر اساس DNAات جداسازی قطع........... ديگر،  از يک» عوامل رونويسی يوكاريوتی«با استفاده از روش الكتروفورز، جداسازی  ـ  187
 .است........... 

  برخالف ـ وزن مولكولی) ٤  همانند ـ وزن مولكولی) ٣  برخالف ـ بار الكتريكی) ٢  همانند ـ بار الكتريكی) ١
 :يابند های سفيد در تب يونجه افزايش می های سفيد كه نسبت به ساير گلبول در انسان، انواعی از گلبول ـ  188

  .دارای قدرت آندوسيتوز هستند) ٢    .كنند هيستامين ترشح می) ١
  .ها شباهت دارند از نظر ظاهری به مونوسيت) ٤  .شوند تر توسط بافت لنفی توليد می بيش) ٣

  .بدن قرار دارد.......... در سمت ............ طور معمول،  در انسان به  است؟نادرستكدام عبارت  ـ  189
  ی صفرا ـ چپ كيسه) ٤  معده ـ چپ) ٣  آپانديس ـ راست) ٢  كبد ـ راست) ١

گلوتينه شدن خون ............ ِبه خون ............  كه فرزند دوم خود را باردار است، ورود −Rhدر زنی با ـ  190  .شود می........... ِباعث آ
   ـ مادر ـ مادرRhهای ضد  پادتن) ۲    ـ مادر  ـ مادرRhهای  ژن آنتی) ١
   ـ جنين ـ جنينRhهای ضد  پادتن) ٤  جنين ـ جنين ـ Rhهای  ژن آنتی) ٣

 ؟نداردكدام فرايند در روند انعقاد خون انسان دخالتی  ـ   191
  توليد ترومبين در كبد) ٢  تبديل فيبرينوژن محلول به فيبرين نامحلول) ١
  تأثير يون كلسيم در شكسته شدن پروترومبين) ٤  ها ی جدار رگ ديده های آسيب ترشح ترومبوپالستين از سلول) ٣

 .شود آغاز می........... و جذب مواد از ........... در انسان، گوارش شيميايی در  ـ  192
  روده ـ دهان) ٤  دهان ـ دهان) ٣  دهان ـ روده) ٢  معده ـ روده) ١

صورت گرفته است و در ايـن ......... ورزی ژنتيكی در  ی انسانی به زيگوت گوسفند، دست های پيچيده های پروتئين در انتقال ژن ـ  193
 .شود نوعی جانور تراژنی محسوب می.......... يند، فرا
  گوسفند ـ گوسفند) ٤  گوسفند ـ انسان) ٣  انسان ـ گوسفند) ٢  انسان ـ انسان) ١

 شود؟ ترتيب در كجا انجام می به» جذب مواد حاصل از آن«و » گوارش شيميايی سلولز«در فيل  ـ  194
  ی بزرگ ی باريک ـ روده روده) ٤  ی بزرگ ی بزرگ ـ روده روده) ٣  ی باريک معده ـ روده) ٢ ی باريک ی باريک ـ روده روده) ١

 .شود نمیترشح .......... های  و پپسينوژن توسط سلول........... های  ی انسان، موسين توسط سلول در غدد معده ـ  195
  ای ـ اصلی حاشيه) ٤  ای پپتيک ـ حاشيه) ٣  اصلی ـ پپتيک) ٢  ای ـ پپتيک حاشيه) ١
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mgالزمدر موارد       
s

=   . در نظر گرفته شود210

ی  از رابطهSIی مختصات در حال حركت است، در  معادالت مكان ـ زمان حركت متحركی كه در صفحه ـ  196
x t
y t
= +⎧

⎨ = +⎩

3 5
4 6

دسـت   بـه

0/متحرک در مدت. آيد می  شود؟ جا می ابهی مختصات ج متر در صفحه  ثانيه چند سانتی2
١٢٠) ٤  ١٠٠) ٣  ٨٠) ٢  ٦٠) ١  

ی  از لحظـه. شود ناگهان اتومبيل ترمز كرده و پس از مدتی متوقف می. ها، در حال حركت استxاتومبيلی در خالف جهت محور  ـ  197
 ترتيب كدام است؟ ی متحرک به ترمز كردن تا توقف كامل، عالمت نيرو و تكانه

  منفی، منفی) ٤  ی، مثبتمنف) ٣  مثبت، منفی) ٢  مثبت، مثبت) ١
متحرک در چه .  استمقابلنمودار سرعت ـ زمان حركت متحركی بر روی خط راست، مطابق شكل  ـ  198

 گذرد؟ ی شروع حركت می زمانی برحسب ثانيه از نقطه
١٢) ٢   ١٥) ١ 
٩) ٤   ٦) ٣  

گر حركت گلوله در داخل تنه.رود  در آن فرو میcm10ی درختی برخورد كرده و ی به تنه ا گلوله ـ  199 ی درخت را با شتاب ثابت فرض   ا
  باشد، سرعت برخورد گلوله به درخت چند متر بر ثانيه بوده است؟ms50كرده و زمان اين حركت

١(/0 4  ٢(/0 2  ٢) ٤  ٤) ٣  
 در شرايط خأل رها Bی  ای ديگر از نقطه  بعد گلوله  ثانيه۳ و Aی  نقطهای از  مطابق شكل، گلوله ـ  200

گر دو گلوله هم. شوند می   چند متر است؟ABی  زمان به زمين برخورد كنند، فاصله ا

١٣٥) ٢  ١٢٠) ١  

١٠٥) ٤  ١٨٠) ٣  

A از روابطSIدر  B و Aمعادالت مكان ـ زمان حركت دو متحرک  ـ  201

A

x t
y t

⎧ = +⎪
⎨

= +⎪⎩

23 2
8 10

B و

B

x t
y t

⎧ = +⎪
⎨

= +⎪⎩

32 3
10 8

دسـت   بـهSI  در سيستم

  چند متر بر ثانيه است؟Aرسند، سرعت متحرک  ديگر می كه دو متحرک به يک هنگامی. آيد می

  .رسند ديگر نمی دو متحرک به يک) ٤  ١٤) ٣  ٢٠) ٢  ١٠) ١

Vی  از رابطهSI، در kg2بردار سرعت متحركی به جرم ـ  202 ( t t) i ( t ) j
→ → →
= + + +2 23 6 3 ترين نيـروی وارد  كم. آيد دست می  به2

 بر متحرک در طی حركت چند نيوتون است؟

٣٢) ٤  ٢٤) ٣  ١٢) ٢  ٦) ١  

 ثانيه از ٢سرعت هر بسته پس از گذشت . كنيم در شكل مقابل، مجموعه را از حالت سكون رها می ـ  203

 .)ها ناچيز است جرم نخاصطكاک بين قرقره و نخ و (آغاز حركت چند متر بر ثانيه است؟ 

٦) ٢    ٣) ١  

١٢) ٤    ٩) ٣  

دار قـرار داده و   را بـر روی سـطح شـيبkg2ای به جرم در شكل مقابل در صورتی كه بسته ـ  204

گـر . كنـد ی كوچكی را به آن وارد كنيم، بسته با سرعت ثابت به سمت پايين حركت مـی ضربه ا

mی بسته را با سرعت اوليه
s

دار پرتاب كنيم، بـسته پـس از   به سمت باالی اين سطح شيب10

 شود؟ دار متوقف می طی چه مسافتی برحسب متر بر روی سطح شيب

٤  ١٥) ٣  ١٠) ٢  ٥ )١(/7 5  

 فيزيك
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نيـروی (توانـد باشـد؟  های زير می يک از گزينه ـ زمان آن معادل كدام نمودار سرعت. كنيم ای را در هوا رو به باال پرتاب می گلوله ـ  205
 .)مقاومت هوا در طی مسير حركت ثابت فرض شود

٤  ) ٣  ) ٢  ) ١ (  

وقتی اختالف ارتفاع دو . شوند رو، از حالت سكون و از يک ارتفاع رها می دو وزنه مطابق شكل روبه ـ  206
 ثانيه است؟ها چند متر بر  رسد، سرعت حركت هر يک از بسته  متر می١٠بسته به 

  .)ها ناچيز است چنين جرم نخ اصطكاک بين قرقره و نخ و هم(

١(/2 5 2    ٢(/2 5  

٣(5 2    ٥) ٤  
 به Aی  ه در نقطهنيروی كشش ميل. صورت يكنواخت است  و بهkg1در شكل مقابل، جرم ميله برابر ـ  207

Lی فاصله
5

  از انتهای سمت راست ميله برابر چند نيوتون است؟

٤٨) ٢    ٢٩) ١  
٤٩) ٤    ٣٩) ٣  

ها در حال حركت است، xی خطی يک متحرک برحسب زمان كه بر روی محور  نمودار تغييرات تكانه ـ  208
 تری دارد؟ د بر متحرک مقدار بزرگدر كدام لحظه، نيروی وار. باشد مطابق شكل مقابل می

  t1)٢    صفر) ١
٣(t 2    ٤(t 3  

قرار گرفته ) ٢(و ) ١(دار بدون اصطكاک   بين دو سطح شيبkg30ای فلزی به جرم مطابق شكل، كره ـ  209
 شود، چند نيوتون است؟ بر كره وارد می) ١(دار  از طرف سطح شيبنيرويی كه . است

١(150    ٢(150 3  

٣(300    ٤(300 3  
ت به سمت پايين اگر جسم با سرعت ثاب. شود  مطابق شكل مقابل وارد میF، نيروی Wبه جسمی با وزن  ـ  210

 :كند برابر است با دار در حركت باشد، مقدار نيرويی كه سطح به بسته وارد می سطح شيب

١((W F)+3
2

    ٢(W F−  

٣(W F+    ٤(W F+2 21 3
4 4

  
  

ــه ــ: توج ــب گرام ــؤاالیداوطل ــين س ــا از ب ــک (١ زوج درست ً، لطف ــماره۲ و ۱ فيزي ــا ٢١١ ی ، ش ــک  (٢زوج درسو ) ٢٢٠ ت  ، ٣فيزي
  . را به انتخاب خود پاسخ دهيدی سرکفقط ي، )٢٣٠ تا ٢٢١ ی شماره
  
  

  
ی   چند برابر كرهAی  چگالی كره.  استBی توپر و همگن   برابر جرم و شعاع كره۳ترتيب  ، بهAی توپر و همگن  جرم و شعاع كره ـ   211

Bاست؟  

١(3  ٢(1
27

  ٣(1
3

  ٤(1
9

  

grهـای نـشدنی بـا چگـالی ی شـكل مقابـل، دو مـايع مخلـوط در لوله ـ  212
cm

ρ =1    ρ2 و34

  چند گرم بر ليتر است؟ρ2چگالی. ريخته شده است
٣٠٠٠) ٢    ٣) ١  
١٢٠٠٠) ٤    ١٢) ٣  

)220تا  211سؤاالت  (2 و 1فيزيك 
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  دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

 برابـر ٣ی بـزرگ آن  مطابق شكل، مخروط ناقصی روی سطح افقی قرار دارد و شعاع قاعده ـ  213
گر آن را روی قاعده. ی كوچک آن است شعاع قاعده ی بزرگ بگذاريم و بخواهيم فشار وارد  ا

 ای با چند برابر وزن مخروط را بايد روی آن بگذاريم؟ نهبر سطح تغيير نكند، وز
٤) ٢    ٩) ١  
٨) ٤    ٦) ٣  

گر پيستون كوچک  ـ  214 متـر   سانتی١متر پايين بيايد، پيستون بزرگ   سانتی١٦در شكل مقابل، ا
گر وزن پيستون كوچک. رود و هر دو پيستون به حالت تعادل قرار دارند باال می باشد،  N4ا

 جرم پيستون بزرگ چند كيلوگرم است؟
٢ ٦٤) ١(/1 6 ٤ ١٦) ٣(/6 4  

mيک ظرف آب داخل آسانسوری كه با شتاب ـ  215
s22اخـتالف .  به صورت كندشونده به سمت باال در حال حركت اسـت، قـرار دارد

kg( چند پاسكال است؟ cm11 درون اين ظرف آب با اختالف عمقفشار بين دو نقطه در
m

ρ = 3
آب 310( 

٨٨٠) ٤  ٧٧٠) ٣  ١١٠٠) ٢  ١٣٢٠) ١  
كدام گزينه در مورد ارتفاع جيـوه در درون ايـن . كنيم ی مويين با قطرهای متفاوت را در داخل يک ظرف جيوه وارد می سه لوله ـ  216

 حيح است؟ها ص لوله
  .ی داخل ظرف است تر از ارتفاع جيوه در هر سه لوله يكسان و پايين) ٢  .ايم دارد بستگی به عمقی كه لوله را وارد كرده) ١
  .ی ديگر است تر باالتر از دو لوله ی با قطر كم در لوله) ٤  .ی ديگر است تر از دو لوله تر پايين ی با قطر كم در لوله) ٣

1نمايی ی تصويری حقيقی با بزرگيک عدسی همگرا از جسم ـ  217
5

ی جسم و تصوير آن چند  در اين حالت، فاصله.  ايجاد كرده است

 ی كانونی عدسی است؟ برابر فاصله

١(24
5

  ٢(36
5

  ٣(6
5

  ٤(5
6

  

يـک از چهـار  كـدام. ای مطابق شكل تابيده شده است ی شيشه كره  مماس بر نيمSIپرتوی  ـ  218
 دهد؟ كره را صحيح نشان می پرتو نشان داده شده، پرتوی خروجی از نيم

٣) ٢    ٤) ١  
١) ٤    ٢) ٣  

ی  از ديـواره Cی  توانـد نقطـه مطابق شكل، چشم ناظری در موقعيتی قرار دارد كه فقط می ـ  219
CDگر ظرف را پر از مايعی به ضريب شكست .  ببيند را در اين صورت نـاظر قـادر .  كنيمnا

  كدام است؟ n.شود  میBC در وسط O ی به ديدن نقطه

١(2 10
5

 ٢(10
4

  ٣(2
5

 ٤(10
2

  

 چند برابـر تـوان عدسـی شيئیتوان عدسی .  تشكيل شده استcm6 وmm5ميكروسكوپی از دو عدسی با فواصل كانونی ـ  220
 چشمی است؟

٢  ١٢) ١(1
12

  ٣(5
6

  ٤(/1 2  
  

  
  

گر از يک باتری جريان ـ  221 مقاومـت .  وات اسـت١٠ آمپر عبور كند، توان مفيد مولد در هر دو حالت يكسان و برابر ١٠ آمپر و ٥های  ا
 درونی اين مولد چند اهم است؟

١(/0 5  ٢(/0 2  ٣(/0 3  ١) ٤   
  چند ولت است؟Bی  ر شكل مقابل، پتانسيل نقطهدر مدا ـ  222

١(/9 5    ٢(/−9 5  
٣(9    ٤(−9  

)230تا  221سؤاالت ( 3فيزيك 
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

 نمودار. دهيم تدريج آن را افزايش می  رئوستای شكل مقابل را روی صفر تنظيم كرده و بهمقاومت ـ  223
V)يرات افت پتانسيل داخلی مولدتغي    كدام است؟(R) برحسب مقاومت رئوستا ′(

۱ (    ۲ (  

۳ (    ۴ ( 
   ميكروفاراد برابر چند ميكروكولن است؟١٠شده در خازن با ظرفيت   بار ذخيره،در مدار مقابل ـ  224

  صفر) ۱
۲(  ۵  
۳ (۱۰  
۴ (۲۰  

   چند ميكروكولن است؟C1زن در خاشده ذخيرهدر شكل مقابل، بار  ـ  225
۱ (۶۰۰    
۲ (۸۰۰  
۳ (۱۲۰۰    
۴( ۱۶۰۰  

گر در شكل  ـ  226 /دهد برابر  عددی كه آمپرسنج نشان میمقابلا  در  شـده ، تـوان تلـفباشـد آمپر 80
  باتری چند وات است؟

۱(/1 44    ۲(/4 32  
۳(/12 96    ۴(/17 28  

برايند . كنند  از چهار رأس يک مربع عبور میI سيم راست و بلند با جريان يكسان ۴در شكل مقابل،  ـ  227
  يک از بردارهای نشان داده شده است؟ ، در جهت كدامBی  نيروهای وارد بر سيم واقع در نقطه

۱(F
→
1    ۲(F

→
2  

۳(F
→
3    ۴(F

→
4  

B تحت اثر همزمان دو ميدان مغناطيسیالكترونی ـ  228
→

E و ميدان الكتريكی
→

V قرار دارد و با سرعت ثابت
→

كـدام . كنـد  حركت می
 مربوط به اين الكترون باشد؟ E و V ،Bهای صحيح  تواند جهت گزينه می

٢  ) ١(

 

  ٣(
 

  ٤ (  

ای از سيم  در چه فاصله.  از هم قرار دارندcm30ی  شكل، دو سيم راست و موازی به فاصلهمطابق ـ  229
 شود؟  مغناطيسی ناشی از دو سيم صفر میهای ، برايند ميدان)٢(
١(cm15    ٢(cm30  
٣(cm45    ٤(cm60  

شـدت ميـدان .  دور سـيم موجـود اسـت٢٠٠ لولـه در مدار مقابل، در هر متر از سيم ـ  230
 وله چند گاوس است؟ل مغناطيسی در درون اين سيم

)T m
A

− ⋅μ = π× 7
0 4   .)نظر شود لوله صرف ، از مقاومت درونی سيم10

١(/9 6    ٢(/ π9 6  
٣(/ π4 8    ٤(/4 8  
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  دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

  

كنش،رو شكل روبه ـ  231 A(g) فرضی  بررسی پيشرفت وا B(g)→ در ظرفـی بـه 
كنش با يک مول . دهد حجم يک ليتر را نشان می گر اين وا شـود،   شـروع Aا

كنش در دقايق مختلف درست است؟  كدام مقايسه در مورد سرعت وا

١(R( ) R( ) R( )− > − > −0 20 20 40 0 40    

٢(R( ) R( ) R( )− > − > −0 40 20 40 0 20  

٣(R( ) R( ) R( )− > − > −0 20 0 40 20 40   

٤(R( ) R( ) R( )− > − > −20 40 0 40 0 20  
های مختلف پس از آغـاز   را در زمانC و A ،Bی   غلظت سه ماده،رو جدول روبه ـ  232

كنش نشان می   كدام است؟چپ به ترتيب از راست به Y و  Xمقادير . دهد وا
١( / /,1 0 0 9  
٢(/ /,0 75 0 9   
٣(/ /,0 75 1 15   
٤(/ /,1 0 1 15   

ـــه ـ  233 ـــودار روب ـــاده،رو نم ـــت م ـــر غلظ ـــود در   تغيي ـــای موج ه
كنش H:وا O (g) H (g) H O(g)+ →2 2 2  ليتـری بـا ١٠ را در ظرف 22

كنش چنـد مـول ٢٠پس از . دهد گذشت زمان نشان می  ثانيه از آغاز وا
كنش  دهنده در ظرف وجود دارد؟ وا

١(/0 035     ٢(/0 35   
٣(/0 7     ٤(/3 5  

كـنش،جدول مقابل ـ  234 A در ارتباط با وا B→2پـس از .  رسـم شـده اسـت
كنش مقدار ماده  رسد؟  مول می١٠  بهBی  گذشت چند دقيقه از آغاز وا

٤٠) ٢     ٣٠) ١   
٦٠) ٤     ٥٠) ٣   
  

 كدام عبارت در ارتباط با جدول زير درست است؟  ـ  235
[C]

t C
+∆

∆ ×
  [B]

t B
+∆

∆ ×
  [A]

t A
−∆

∆ ×
  [C]  [B]  [A]  

  زمان
)s(  

/0 0  /0 0  /4 1  0  Z Y X 
/0 5  /1 0  /3 1  ۵  

١(X Y Z= Aی رابطه) ٢    . است  2= CR R= 1
2

  .  برقرار است

كنش به معادله) ٤  .  استB تندتر از شيب نمودار توليد Cشيب نمودار توليد ) ٣ Aصورت ی وا B C→ +2  .  شود  نوشته می2

كنش شيميايی رابطه ـ  236 [A]   : ر است زمان برقراحسب بری مقابل، ميان تغيير غلظت مواد  در يک وا [B] [C]
t t t

∆ ∆ ∆− = =
∆ ∆ ∆

3 2 

كنش كدام است؟ شده ی موازنه معادله   ی وا
١(B C A+ →2 3   ٢(A B C→ +3 2   ٣(B C A+ →3 6   ٤(A B C→ +2 3 6  

كنش تجزيه ـ  237 كنش در متوسط نيتروژن پنتوكسيد، سرعت  ی دی در وا كنش برابـر  ثانيه١٠٠وا /ی سوم وا mol L s− − −× ⋅ ⋅5 1 11 1 10 
  در جدول زير كدام است؟Xمقدار . باشد می
١( /0 0120    ٢(/0 0101  
٣(/0 0086    ٤(/0 0116   
 

٠  ١٠  ٢٠  
  )s(زمان 

  )M(           غلظت 

X /1 4  /2 4  A  

/2 25  /1 5  ٠  B  

Y /0 5  ٠  C 

كنشمتوسط سرعت    وا

(mol min )−⋅ 1  
  )min(زمان   Bمول 

٥  ۲۰  1
8

  
١٠  X 

  ٣٠٠  ٢٠٠  s(  ۱۰۰(زمان 
[N O ]2 5  /0 0169  /0 0142  X 

 ضريب استوكيومتری ضريب استوكيومتری ضريب استوكيومتری

 شيمي
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كنش ـ  238 SO:نمودار تغيير غلظت گاز كلر در وا Cl (g) SO (g) Cl (g)→ +2 2 2  بـا 2
مـول ........................ سرعت متوسط توليد كلر برابر . گذشت زمان رسم شده است

كنش از متوسط بر ليتر بر ساعت و سرعت  ........................  برابر ١٠ تا ٨ی  دقيقهوا
 .مول بر ليتر بر دقيقه است

١(/ /−7 5 7 5     ٢(/− 7    صفر  5
٣(/ /−0 1 0 1     ٤(/− 0   صفر 1

هـا هنگـام  مناسـب ذره.............. ..........رو در كتاب درسی، برای بررسـی  شكل روبه ـ  239
بـه انجـام ........................ در اين شكل فقـط برخوردهـای . برخورد رسم شده است

كنش می  . كند انجامد و فراورده را توليد می وا
   c و bگيری ـ  جهت) ٢     aگيری ـ  جهت) ١
  c و bانرژی ـ ) ٤     aانرژی ـ ) ٣

كن ـ  240 H:شكدام عبارت در ارتباط با وا (g) I (g) HI(g); H+ → ∆ <2 2 2   است؟نادرست 0
كنش) ١ HI(g)در شرايط يكسان، از وا H (g) I (g)→ +2   . تر است  سريع22
كنش مجموع آنتالپی تشكيل فراورده) ٢   . تر است ها كوچک دهنده ها در مقايسه با وا
كنش مجموع آنتالپی پيوند فراورده) ٣   .  استتر ها بزرگ دهنده ها در مقايسه با وا
كنش ی فعال، آسان ها به پيچيده تبديل فراورده) ٤  . ی فعال است ها به پيچيده دهنده  تر از تبديل وا

كنش را مقايسه می های روبه شكل ـ  241  كنند؟ رو در كتاب درسی، كدام عامل مؤثر بر سرعت وا
  دما ) ١
كنش) ٢   ها  دهنده ماهيت وا
  غلظت ) ٣
 كاتاليزگر ) ٤

ی پتاسـيم كلـرات را در  و، نمودار انرژی تجزيـهر فرض كنيد شكل روبه ـ  242
كدام گزينه به ترتيب از راست به . دهد حضور و در غياب كاتاليزگر نشان 

كـنش  چپ، آنتالپی و انرژی فعال را در حـضور كاتـاليزگر رفـت سازی وا
 دهد؟ نشان می

١(,d a a b− −      ٢(,c b a b− −   
٣(,d a b a− −     ٤(,c b b a− −  

كنش تجزيه» ـ زمان سرعت«نمودار  ـ  243 كسيژنه كدام است؟  وا در حـضور ) ٢(بدون حضور كاتاليزگر و آزمـايش ) ١(آزمايش (ی آب ا
 .)كاتاليزگر انجام شده است

٤  ) ٣   ) ٢    ) ١ (  
كنش گازی ـ  244 A:با توجه به جدول زير، قانون سرعت وا B D+ →3  ، كدام است؟2

١(R k[A][B]=   

٢(R k[A][B]= 3   

٣(R k[A] [B]= 2   

٤(R k[A][B]= 2   
  

  است؟نادرستی اتن  دار شدن كاتاليزشده ی اصلی در فرايند هيدروژن كدام عبارت در ارتباط با چهار مرحله ـ  245
  . شكند  مولكول هيدروژن مییكوواالنسی دوم پيوند  در مرحله) ٢   . دهد در اين فرايند جذب شيميايی رخ می) ١
  .  دهد ی سوم راديكال اتيل با سطح كاتاليزگر پيوند می در مرحله) ٤  .  يابد ی سوم گاز اتان در محيط انتشار می در مرحله) ٣

  
  

كنش در آغاز آن    سرعت وا
  )مول بر ليتر بر ثانيه  حسب بر(

[B] كنش    در آغاز وا
   مول بر ليتربرحسب

[A] كنش    در آغاز وا
   مول بر ليتربرحسب

ی  شماره
  آزمايش

/
−× 22 30 10  /0 2  /0 2  ۱  

/
−× 24 60 10  /0 4  /0 1  ٢  

/
−× 22 30 10  /0 1  /0 8  ٣  
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، )٢٧٥ تـا ٢٦١ ی ، شماره٣شيمی  (٢سزوج درو ) ٢٦٠ تا ٢٤٦ی  ، شماره٢شيمی  (١ زوج درسً، لطفا از بين سؤاالت یداوطلب گرام: توجه
  . را به انتخاب خود پاسخ دهيدی سرکفقط ي

  

  
  است؟نادرستی مندليف  كدام عبارت در مورد جدول اوليه ـ  246

  .  در آن خالی بود٧٢ و ٦٨، ٤٤های اتمی  جای عنصرهايی با جرم) ١
  . عنصرها برحسب افزايش جرم اتمی در آن مرتب شده بودند) ٢
  . های آن بود نظمی چنين كبالت و نيكل جزو بی گرفتن يد و تلور هممحل قرار ) ٣
 .  ی فلز و نافلز تقسيم شده بودند عنصرهای موجود در آن به دو دسته) ٤

باشـند و چنـد   الكترون می٢ی الكترونی دارای  در عنصرهای تناوب چهارم جدول تناوبی، به ترتيب چند عنصر در آخرين اليه ـ  247
 ً كامال پر هستند؟d3ی هعنصر دارای زيرالي

١(−8 8    ٢(−2 9   ٣(−2 8   ٤(−8 9   
  است؟نادرسترو، كدام عبارت  با توجه به جدول روبه ـ  248

  . د جدول تناوبی قرار دارنی دوره در يک C و Aعنصرهای ) ١
  .  قليايی خاكی يا يک فلز واسطه باشدیتواند فلزی از گروه فلزها  میBعنصر ) ٢
  .  در يک گروه جدول تناوبی جای دارندCو  Aعنصرهای ) ٣
 . يک فلز قليايی است Dعنصر ) ٤

 دو عنصر كدام است؟اختالف عدد اتمی اين .  و تناوب چهارم قرار دارند١٣ در گروه B و تناوب دوم و عنصر ١٦ در گروه Aعنصر  ـ  249
٢٣) ٤   ٢٢) ٣   ١٤) ٢   ١٥) ١  

گر تفاوت شمار نوترون ـ  250 جدول تناوبی قـرار دارد و ...................  باشد، اين عنصر در تناوب ١٠ برابر A80های عنصر ها و الكترون ا
 .دهد تشكيل می................... تركيبی به فرمول وجود دارد و با كلسيم ................... به حالت  STPدر شرايط 

  CaA2پنجم ـ مايع ـ) ٤   CaA2چهارم ـ مايع ـ) ٣   CaAپنجم ـ گاز ـ ) ٢   CaAچهارم ـ گاز ـ) ١
  است؟نادرستكدام عبارت  ـ  251

  . ی فلزها جامدند  همهSTPلز هستند و در شرايط  درصد عنصرها ف٨٠بيش از ) ١
  . های فلزهاست خواصی از جمله رسانايی خوب گرما و برق و دارا بودن سطح براق از ويژگی) ٢
  . رسانا است  عنصری نيمه،سيليسيم عنصری درخشان و شكننده است و افزون بر اين) ٣
 .  جدول تناوبی هستندpی   دستهجزو عنصرهای) به جز هيدروژن و هليم(ی نافلزها  همه) ٤

lهای با های منفرد در اوربيتال هايی با الكترون اتم ـ  252  ً، قطعا جزو كدام دسته از عنصرهای زير هستند؟2=
كی  ) ٢   شبه فلزها ) ١  نافلزها ) ٤  فلزهای واسطه  ) ٣  فلزهای قليايی خا

كنش ـ  253 است و نسبت بـه ................... ها  ی اتم آن شده ی اشغال هستند كه آخرين زيراليه.......... .........پذيرترين فلزها، فلزهای  وا
 . دارند................... فلزهای واسطه، سختی و چگالی 

كی ـ) ٢    تری   ـ كمns1قليايی ـ) ١   تری  ـ كمns2قليايی خا

كی ـ) ٤    تری   ـ بيشns2ايی ـقلي) ٣  تری    ـ بيشns1قليايی خا
دهـد، اخـتالف   را نشان میA2رو، كه دو مولكول با توجه به شكل روبه ـ  254

  كدام است؟pm حسب بر Aدروالسی و شعاع كوواالنسی اتم  شعاع وان
٤٩) ٢     ٩٨) ١   
١٢) ٤     ٢٤) ٣   

دهـد، كـدام  رو كه بخشی از جدول تناوبی را نـشان مـی با توجه به جدول روبه ـ  255
 مقايسه درست است؟

A:انرژی نخستين يونش) ١ B>  
F:الكترونگاتيوی) ٢ B>  
E:شعاع اتمی) ٣ D>     
كنش) ٤ I:پذيری وا C>   

A  اتم يا يون +2  B C −3  D+  
  آرايش الكترونی
  p63  s24  p64  p64  آخرين زيراليه

١٤  ١٥  ١٦  ١٧  
  گروه

     تناوب

C B A   ٢  
  F E D ٣  

I H G   ٥  

)260تا  246سؤاالت ( 2 شيمي
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اهي تجربي ـ آزمون تكميليدانشگ پيش

 است؟نادرسترو، كدام عبارت  با توجه به نمودار روبه ـ  256
  . يابد  به راست به دليل افزايش بار مؤثر هسته، شعاع اتمی كاهش میچپدر يک تناوب از ) ١
  . يابد لكترونی در يک گروه، شعاع اتمی افزايش میهای ا با زياد شدن تعداد اليه) ٢
  . شود های درونی باعث كاهش شعاع اتمی می افزايش اثر پوششی الكترون) ٣
  .  تری دارند فلزهای قليايی در مقايسه با اتم عنصرهای قبل و بعد از خود، شعاع اتمی بزرگ) ٤

وم جـدول رو كه مربوط به عنـصرهای تنـاوب سـ با توجه به نمودار روبه ـ  257
را هـا  گزينه(توانند باشند؟   كدام عنصرها میD و A ،B ،Cتناوبی است، 

 .)از راست به چپ بخوانيد
١ (Si ،P ،S ،Cl      
٢ (Al ،Si،P ،S     
٣ (P ،S ،Cl ،Ar    
٤ (Mg ،Al ،Si ،P  

 تری است؟ تری دارد، دارای الكترونگاتيوی كم در كدام مورد، اتمی كه انرژی نخستين يونش بيش ـ  258
١(,S P16 15   ٢(,S O16 8   ٣(,Si Al14 13   ٤(,F O9 8  

 كدام عبارت درست است؟.  زير استصورت بههای نخستين يونش چند عنصر متوالی در جدول تناوبی  انرژی ـ  259
كی استEعنصر ) ١   .  يک فلز قليايی خا
  .  استEترين شعاع اتمی متعلق به اتم عنصر  رگبز) ٢
    . يک هالوژن است Dعنصر ) ٣
٤ (C  وEفرمول تركيبی يونی با EC2دهند  تشكيل می  .  

كنشهای نافلزی، با افزايش يابد و در گروه می...................  خصلت فلزی كاهش يابد، الكترونگاتيوی چه هربه طور كلی  ـ  260 پـذيری   وا
 . شود می................... شعاع اتمی 

  تر   كاهش ـ بزرگ) ٤  تر   كاهش ـ كوچک) ٣  تر   افزايش ـ بزرگ) ٢   تر  افزايش ـ كوچک) ١
  

  
  

 ).از راست به چپ بخوانيد (؟دهند های گرمايی را نشان می كدام نوع از حركت C  وA ،B، زيرهای  در شكل ـ  261
    ی ـ چرخشی ارتعاشی ـ انتقال) ١
  ارتعاشی ـ ارتعاشی ـ چرخشی ) ٢
  انتقالی ـ ارتعاشی ـ چرخشی ) ٣
  ارتعاشی ـ ارتعاشی ـ انتقالی  ) ٤

 ها، كدام جمله درست است؟ با توجه به انواع سامانه ـ  262
  . ًی واقعا منزوی است شود يک مجموعه داری می آب جوش يا چای كه در يک فالسک نگه) ١
  . دهد ی باز را تشكيل می ک سامانهيک بادكنک پر از هوا ي) ٢
  . دهد كه فقط تبادل انرژی دارد ای را تشكيل می  يک زودپز حين پختن غذا سامانه) ٣
 .  دهد كه هم تبادل انرژی و هم تبادل ماده دارد ای را تشكيل می يک ليوان چای داغ سامانه) ٤

؟نيستبه كدام فرايند مربوط نمودار مقابل  ـ  263
  ل شدن آمونيوم نيترات در آب ح) ٢    ذوب يخ ) ١
 حل شدن كلسيم كلريد در آب  ) ٤    ر آب تبخي) ٣

 چند تابع حالت وجود دارد؟» انرژی درونی، گرما، انرژی آزاد گيبس و آنتالپی«های  در كميت ـ  264
٤) ٤  ٣) ٣   ١) ٢  ٢) ١  

هـا دربـسته هـستند و  ظـرف( كدام جمله درست است؟ ،زيربا توجه به شكل  ـ  265
 .)ی اتاق استمحيط دارای دما

∆E،»ب«و در شكل  ) Tسامانه >Tمحيط(در حالت آغازی » آ«در شكل ) ١   .  است0>
  . يخ استدارای آب و ظرف حالت پايانی دارای ، ظرف حالت آغازی »ب«در شكل ) ٢
∆Eآب داغ وپايانی ، در ظرف حالت »آ«در شكل ) ٣   .  است0<
∆E،»ب«در شكل ) ٤   .تواند دارای آب جوش باشد و ظرف حالت آغازی نمیاست  0<

)275تا  261سؤاالت ( 3شيمي 

 F E D  C B  A  عنصر

IE (kJ mol )−⋅ 1
1 ٢٠٨١  ٤٩٥  ٧٣٧  ۱۶۷۸  ١٤٠٣  ١٣١٤  
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  دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

 ی آنتالپی سوختن مواد درست است؟ كدام عبارت درباره ـ  266

كنش) ١ (در وا O (g) CO (g) q+ → +2   .  سوختن كربن است∆H برابر باq، مقدار C(sالماس،2
  . تر است ی سوختن اتن از اتان پايين دمای شعله) ٢
  . تر است گرمای سوختن مولی اتان از اتن بيش) ٣
 .  استگانه در مولكول آن  ی سوختن استيلن نسبت به اتان، وجود پيوند سه علت اصلی باالتر بودن دمای شعله) ٤

wدر كدام گزينه. شوند فرايندهای زير در سيلندری با پيستون متحرک انجام می ـ  267 > >q و0   است؟0

١(H OCaCl (s) CaCl (aq) q⎯⎯⎯→ +2
2 2   ٢(N (g) H (g) NH (g) q+ → +2 2 33 2  

٣(CaCO (s) q CaO(s) CO (g)+ → +3 2   ٤(N O (g) q NO (g)+ →2 4 22   

كنش انفجار نيتروگليسرين، به ازای هر مول نيتروگليسرين ـ  268 kJدر وا mol −× ⋅3 16 گر در . شود  گرما آزاد می10 كـنش ايـن ا  ٧وا

N)شود؟  گرما آزاد میچند كيلوژول  آيد، دست بهنيتروژن گاز گرم  g mol )−= ⋅ 114 

١(× 33 10     ٢(/ × 21 2 10   ٣(/ × 22 4 10   ٤(× 31 10  
كنش ـ  269  كند؟ تری آزاد می  فيزيكی آب گرمای بيشهای تيک از حال كيل كدام تش وا

١(H O(g)2      ٢(H O(l)2     
٣(H O(s)2     شود هر سه حالت يک مقدار گرما آزاد میدر ) ٤ .  

كنشبا توجه به  ـ  270 COوا (s) kJ CO (g)+ →2   كدام گزينه صحيح است؟225
  . شود در فشارهای معمولی يخ خشک گفته می فراورده به) ١
COآنتالپی استاندارد تشكيل) ٢ (g)2 برابرkJ25است .  
گر ) ٣   . دهد میانجام كار اين فرايند در يک سيلندر با پيستون متحرک انجام شود، سيستم روی محيط ا
  . آن منفی است∆Hمقدار) ٤

كنش روبه ـ  271 C(   است؟نادرسترو  كدام عبارت در ارتباط با دو وا H (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +3 8 2 2 21 5 3 4  
    )C H (g) O (g) CO (g) H O(l)+ → +3 8 2 2 22 5 3 4 

كنش دوم كم ادگرمای آز) ١ كنش اول است شده در وا   . تر از وا
كنش) ٢ گر مقدار وا   . شود، پس آنتالپی يک كميت مقداری است شده هم كم يا زياد می، به همان نسبت مقدار گرمای آزادها كم يا زياد شود دهنده ا
كنش در محاسبه) ٣   . ها هم مشخص باشد ها و فراورده هدهند ی آنتالپی افزون بر مشخص بودن دما و فشار بايد حالت فيزيكی وا
كنش ) ٤ كسيژن در هر دو وا  .   برابر صفر استباالآنتالپی استاندارد تشكيل ا

 .آيد  میدست به C1000در دمای................. است كه با ................. گاز آب مخلوطی از  ـ  272
  سنگ  ـ عبور بخار آب از روی زغالCO2 وH2گازهای) ٢   ـ عبور بخار آب از روی زغال چوب CO و H2گازهای) ١
   ـ عبور بخار آب از روی زغال چوب CO2 وH2گازهای) ٤  سنگ ـ عبور بخار آب از روی زغال CO و H2گازهای) ٣

كنش ـ  273 Nبا توجه به جدول زير، آنتالپی وا H (g) H O (g) N (g) H O(g)+ → +2 4 2 2 2 22  های زير است؟ يک از گزينه  برابر كدام4
١(+789     
٢(−789   
٣(−1423   
٤(+1423   

 

 ؟نيستنظمی همراه  كدام فرايند با افزايش بی ـ  274

١(I (s) I (g)→2 2    ٢(NH NO (s) NH (aq) NO (aq)+ −→ +4 3 4 3  
٣(C H (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +2 6 2 2 22 7 4 6  ٤(H S(g) SO (g) S(s) H O(g)+ → +2 2 22 3 2  

كنش خودبه دهنده كدام گزينه نشان ـ  275  ؟نيستخودی  ی يک وا

٤   )٣   )٢   )١(     

 آب

N N−  N H−  H H−  O O−  O H−  N N≡  پيوند  

٩٤٤  ٤٦٣  ١٤٦  ٤٣٦  ٣٨٨  ١٦٣  
  آنتالپی پيوند

(kJ mol )−⋅ 1  
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21/دست آوردن برای به ـ  276    گرم كلريد منيزيم به تبخير چند كيلوگرم از آب خليج فارس نياز است؟5
۱(/0 5  ۲ (۵  ۳(/4 8  ۴ (۴۸  

  باشند؟ های اقيانوسی از نوع سطحی می كدام جريان ـ  277
  الطارق و جريان البرادور ی جبل جريان تنگه) ۲  الطارق ی جبل گلف استريم و جريان تنگه) ۱
 جريان گلف استريم و جريان البرادور) ۴  الطارق ی جبل جريان سواحل كشور پرو و جريان تنگه) ۳

  های مغاكی چيست؟ دو ويژگی دشت ـ  278
 عمق كم و شيب زياد) ۴  هموار و حاصلخيز) ۳  عميق و هموار) ۲  شيب زياد و عميق) ۱

گر يک ا ـ  279 2/ در مدتm230 و مساحتm2ستخر آب به عمقا ی رابط چنـد متـر مكعـب در  آبدهی لوله.  دقيقه لبريز شود5
  باشد؟ ثانيه می

۱ (۴  ۲ (۲۴  ۳(/0 4  ۴(/2 4 
  شود؟ د تخلخل اوليه محسوب میكدام مور ـ  280

  ای فضاهای خالی موجود در رسوبات رودخانه) ۲  فضاهای خالی ناشی از هوازدگی) ۱
 های تكتونيكی حفرات ايجاد شده در اثر فعاليت) ۴   فضاهای خالی ناشی از انحالل) ۳

  ها قادر به تشكيل آبخوان نيستند؟ چرا رس ـ  281
 تخلخل زياد) ۴  پذيری خيلی كمنفوذ) ۳  نفوذپذيری زياد) ۲  تخلخل اندک) ۱

  ی تار چيست؟ عامل اصلی تشكيل درياچه ـ  282
 نيروی جاذبه) ۴  های انسانی فعاليت) ۳  فعاليت تكتونيكی) ۲  فعاليت آتشفشانی) ۱

  كدام عنصر جزو هشت عنصر فراوان كل زمين هست اما جزو هشت عنصر فراوان پوسته نيست؟ ـ  283
كسيژن) ۱  آلومينيم) ۴  نيكل) ۳  سيليسيم) ۲  ا

  ًوجود كدام كانی در سنگ كيمبرليت تقريبا محال و غيرممكن است؟ ـ  284
 دار پالژيوكالز كلسيم) ۴  پيروكسن) ۳  اليوين) ۲  كوارتز) ۱

  عمق تشكيل اسپينل كدام است؟ ـ  285
۱(km−100 350  ۲(km−0 100  ۳(km−2900 5100  ۴(km−400 670  

   چيست؟Pی امواج  ی سايه علت تشكيل منطقه ـ  286
   از هسته خارجیSعدم عبور امواج ) ۲   در مرز گوتنبرگPشكست امواج ) ۱
   از مواد خميری سست كرهSعدم عبور امواج ) ۴     در مرز موهوPشكست امواج ) ۳

  باشد؟ ام مورد میشده كد گيری  اندازهgً احتماال ،استای كه دارای ناهنجاری گرانشی مثبت  در منطقه ـ  287
۱(/9 9  ۲(/9 7  ۳(/9 6  ۴(/9 5 

  ؟نيستی تيتس  كدام دريای فعلی بازمانده ـ  288
 مازندران) ۴  سياه) ۳  سرخ) ۲  مديترانه) ۱

  تر است؟ قدمت كدام بحث علمی زير، بيش ـ  289
 نقاط داغ) ۴  ای زمين ساخت ورقه) ۳  ها گسترش بستر اقيانوس) ۲  ها جايی قاره هجاب) ۱

  باشد؟ ای می ی قاره شناسی حاصل جدا شدن دو ورقه ی زمين كدام پديده ـ  290
  كوه آپاالش رشته) ۴  ذوب بخشی) ۳  ی كليمانجارو قله) ۲  جزاير قوسی) ۱

  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.

تماسحاصل چنانچ��هدره��ری��کازم��واردف��وقکمب��ودویانقصیمش��اهدهنمودیدلطفًابالفاصلهباتلف��ن

نمودهومراتبرااطالعدهید.

باسمهتعالی
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

  

 :ها معنی درست واژه  )۳( ـ   1   
    /  )خوان، خواننـده، سـرودگوی  ه آواز:خنياگر(ّ طباخ، آشپز :خواليگر  /  د، نزديک با خشم سخن گفتن و آواز دادن، حوالی، حدو:دمدمه

   چيره شدن، عذاب كردن، غضب، خشم:قهر)  /   درنگ كردن:ّتأمل(كردن، بهانه آوردن  جويی، بهانه   بهانه:ّتعلل
 : معنی درست واژه  )۱( ـ  2   

  ) ستيزه كردن:لجاج(ترين موضع دريا  ی آب دريا، عميق  ميانه:ّلجه
 : معنی درست واژه  )۴( ـ  3   

به معنـی ًسازند، مجازا  می درختی بسيار سخت است كه از چوب آن تير و نيزه و زين اسب :خدنگ(نام گياهی است، علف جارو : خلنگ
  )نوعی تير

 :امالی درست واژه  )۲( ـ  4   
   بندگی⇐گی   بنده: درست واژهّالخط رسمّ مدتی اندک، يک بار نگريستن، با شتاب به چيزی نظر كردن       :حهلم

گر هزار جان داشته باشم،  «:معنی متن های  ّكه حتی يكی از بخشش ِ قربانی يک لحظه خوشنودی و آسايش پادشاه خواهم كرد، درحالی]آن را[ا

از [وجه چنان ارزش و جايگاهی ندارم كه بتوانم  دانم و من به هيچ گزاری، خودم را تقصيركار می  و در مسايل خدمتتوانم به جا بياورم او را هم نمی

  .گزاری و عذرخواهی كنم  سپاس]پادشاه

   )۲( ـ  5   
   :ها بررسی ساير گزينه

  ) جمع سطر:سطور. ( چهارپا، جانوری كه بار كشد يا سواری دهد:ستور )۱
  ها ِ جمع لحن، آوازهای خوش و موزون، آهنگ:الحان) ۴  ) شكستن، باطل كردن:نقض ( خوب، خوش، نيكو:نغز )۳

 ) واژه۴) (ی+ قيد + بی (قيدی  بی)  / گر+ ستم (ستمگر )  /  مند+ قدرت (قدرتمند )  / گر +  بيان( بيانگر :های مشتق واژه  )۲( ـ  6   
  ) واژه۳) (زمين+ سر (سرزمين  /  ) پيشه+ جور (جورپيشه )  /  نامه+ شاه ( شاهنامه :بّهای مرك واژه
  ) واژه۳) (سر+ ا + سر (سراسر )  /  ی+ دراز + دست (درازی  دست)  /  بر+ ا + بر ( برابر :بّمركـ های مشتق  واژه

 های روشن افق/  ترين مسايل    اصلی:های وصفی تركيب  )۴( ـ   7   
/  سـتايش آزادگـی  /  سـتايش آزادی  /  ی بيـدادگر   چهـره/  هره  ترسيم چ/  ّادبيات پايداری  /  ّی ادبيات    حوزه:های اضافی تركيب

  راه آزادی  /  شهدای راه  /  بزرگداشت شهدا  /  ّمظلوميت مردم  /  ّانعكاس مظلوميت  /   های پيروزی افق/  ها   نمودن افق
    )۴( ـ  8   

   :ها بررسی ساير گزينه
  كاربرددر ... مهارت ) ۳  عدالتی بیاز ... نفرت) ۲   محاورهزبانّتوجه به ) ۱

  متمم اسم   متمم اسم    متمم اسم    

  مشتق): گار+ آفريد (آفريدگار   اليه  مضاف اليه مضاف:   )۴( ـ  9   

   :ها بررسی ساير گزينه
  : پسوندهای زبان فارسی معيار) ۱

  )اليه صفت مضاف: معيار (  )اليه صفت مضاف: فارسی (

  ّتاريخ تحوالت اخير ايران) ۲
  )اليه اليه مضاف مضاف: ايران (  )اليه  مضافصفت: اخير (

  ساده: ايران             
  ی پيردمرد تنها های خسته دست) ۳

  اليه صفت مضاف:   

 زبان و ادبيات فارسي
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  اهي تجربي ـ آزمون تكميليدانشگ پيش

    )۲( ـ   10   

   :ها بررسی ساير گزينه

  ّتقدم فعل بر نهاد: /  ّتقدم فعل بر مفعول  : ) ۱

  ّتقدم فعل بر نهاد: ) ۴  ّتقدم فعل و مسند بر نهاد: ) ۳

 ی تشبيهی  اضافه:یی رو آيينه  )۴( ـ   11   

   :ها بررسی ساير گزينه

  آسمان ]انسان[   چشم :چشم آسمان) ۲  شمع ]انسان[   هگري :ی شمع گريه) ۱
  به هكنش مشب  به  همشب  همشب  به  هاندام مشب  به  همشب  همشب 

  محذوف  محذوف    محذوف  محذوف 
  عشق ]شير[ ی پنجه :ی عشق پنجه) ۳

  به  هاندام مشب  به  همشب  همشب  
  محذوف  محذوف  

  اشاره به داستان عشق فرهاد به شيرين:تلميح  )۲( ـ   12   

  )آسان جان دادن: شبه وجه  (فرهاد به مخاطب تشبيه :تشبيه
  همشب  به همشب  

  عشوقهاستعاره از سخنان م: شكر/  استعاره از لب معشوق  :  پسته:استعاره  ) بار۵(» ر«و )  بار۶(» ش«های   تكرار صامت:آرايی واج

  .) با فرهاد تناسب دارد(ی خسرو پرويز   معشوقه-۲بخش، آسان  ّـ لذت۱:  شيرين:ايهام تناسب

كی  ّـ ماده۱ :شكر   !خانم ـ هووی شيرين۲) جا استعاره از سخن يار در اين(ای خورا

    )۱( ـ   13   

   :ها بررسی ساير گزينه

  .داند بودن دنيا میخود را كوچک ) نشينی گوشه(گزينی  شاعر در اين بيت دليل عزلت) ۲

  .داند ی معشوق خود می ها را كرشمه شاعر در اين بيت دليل ارتعاش نور ستارگان يا به قول خودش چشمک زدن آن) ۳

  .آفتاب به اين دليل غروب كرده است كه معشوق بتواند روی زيبای خود را در آينه ببيند: گويد شاعر در اين بيت می) ۴

 )بخشی كمالجا،  در اين: شبه وجه : (آفتاب به عشق تشبيه :آفتاب عشق  )ارزش شدن بی: شبه وجه  (ّذره به ]رشاع[ خود تشبيه :تشبيه  )۳( ـ  14   
  به مشبه  مشبه  به  مشبه  مشبه  
  ــــ :اسلوب معادله

   :ها بررسی ساير گزينه

  )ی و شنوايیّآميزش دو حس بوياي( شنيدن بو :آميزی حس  )ع( اشاره به داستان زندگی حضرت يوسف :تلميح) ۱

  ) بار۷(» ن«و )  بار۶(» ر«، ) بار۶(» د« تكرار صامت :آرايی واج  )پوشش(و پرده ) آهنگ( پرده :جناس تام) ۲

  ّكنايه از توجه و عنايت نكردن:  نظر پوشيدن:كنايه    صدا  فرياد بی:نما متناقض) ۴

 )های سرنوشت  چرخ و فلک، آواز شهر، راه:آثار ديگر) (ويليام سيدنی پورتر(هنری . ُا: »اختيارات، قلب مغرب«  )۳( ـ   15   

  ، خنـدد مـردی كـه مـی«) الحقيقـه ّالتحقيـق، حديقـ↨  طريـق:آثـار ديگـر(سنايی غزنوی : »العباد الی المعاد سير،  بلخی كارنامه«

  ) گوژپشت نتردام، بينوايان:آثار ديگر(ويكتور هوگو : »كارگران دريا

 :نام درست پديدآورندگان آثار  )۳( ـ   16   

  )   شرح زندگانی من: عبداهللا مستوفی( حمداهللا مستوفی :ظفرنامه

  ّ مؤلفی ناشناس:نامه حمزه/   جالل رفيع  :ّفرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد

 :نظر در ابيات آثار مورد  )۱( ـ   17   

  )بيت د( بينوايان :ويكتور هوگو  )بيت ج(ی روشن   چشمه:غالمحسين يوسفی

  )بيت ب( روزها :اسالمی ندوشن  )بيت الف( چرخ و فلک :هنری ُ.ا
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

هـای حماسـه  دانيم، يكی از زمينـه طور كه می همان. ی فردوسی است های خرق عادت در شاهنامه تنی اسفنديار يكی از نمونه رويين  )۳( ـ   18   

در هـر حماسـه . ی علمـی سـازگاری ندارنـد ی خرق عادت است كه مبتنی بر جريان يافتن حوادثی است كه با منطق و تجربه زمينه
ّهـر ملتـی . پذير هـستند شود كه تنها از رهگذر عقايد دينی عصر خود، توجيه يرطبيعی و بيرون از نظام عادت ديده میرويدادهای غ

ی  گونـه اسـت كـه در همـه گيـرد و بـدين كـار مـی ی خويش بـه آور، در حماسه عقايد ماورای طبيعی خود را به عنوان عاملی شگفت
تنـی  در شاهنامه نيز رويين. يابند كند، حضور می در ضمن حوادثی كه شاعر تصوير میهای غيرطبيعی،  ها، موجودات و آفريده حماسه

 .ها هستند گونه پديده از اين... ی زال و  اسفنديار، وجود سيمرغ، عمر هزار ساله
  .از كوزه همان برون تراود كه در اوست :ها مفهوم مشترک ساير گزينه   وارستگی عارفان):۱(ی  مفهوم گزينه  )۱( ـ   19   

   تقابل عشق و عقل:ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه  .ّ تمام توجه عاشق به عشق است):۲(ی  مفهوم گزينه  )۲( ـ  20   

َمثل   )۴( ـ   21    ی ديگـری از  در كتاب درسـی نمونـه. كار رفته است به» آزمايش و امتحان كردن«در اين بيت در معنی » سنگ را بر سبو زدن«َ

  »ببايد زدن سنگ را بر سبوی/  وگوی   ا كنی گفتچو خواهی كه پيد«  :ايم آن را ديده

   :ها ساير گزينه مفهوم

    دشمنی عوام با مردان بزرگ/  آزار و آسيب مالمتگران  ) ۱
  ّتضرع در نزد معشوق) ۳  ترس از نااميد شدن در راه عشق) ۲

 .پروايی است  از جان گذشتن موجب بی):۴(ی  مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينه  )۴( ـ  22   

   :ها ساير گزينه هوممف

  نااميدی عاشق از زنده ماندن در راه عشق) ۲  بازی عاشق در راه عشق جان) ۱
  .ّی تعلقات است ی عشق، گذشتن از همه الزمه) ۳

 انديشی  ضرورت دورانديشی و عاقبت):۳(ی  مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينه  )۳( ـ  23   

   :ها ساير گزينه مفهوم

گاهی انسان) ۲.       قاومت كردتوان م در برابر عشق نمی) ۱   .ناپذير است درد عشق درمان) ۴ها از سرنوشت        ناآ

 .بختی است ّ تكبر در برابر خداوند موجب سياه):۲(ی   سؤال و گزينهتمفهوم مشترک بي  )۲( ـ  24   

   :ها ساير گزينه مفهوم
  گويی راستستايش ) ۴  شكنی معشوق پيمان) ۳  .رسد ها از نزديكان به انسان می آسيب) ۱

  نكوهش ظلم كردن به خويشتن):۳ (ی مفهوم گزينه  )۳( ـ  25   
  ».و كسی كه به بندگان خدا ستم كند، خدا نيز ـ عالوه بر بندگانش ـ با او دشمن است« :معنی عبارت

  ستيزی  ظلم:ها  و ساير گزينه مفهوم مشترک عبارت سؤال
 :ها معنی درست واژه  )۳( ـ  26   

  ل كسی عمل كردن، برخالف ميل، كراهت به خاک آلودن بينی، خالف مي:رغم
   محيط دايره، قيد، حلقه، گرفتاری:چنبر  ّـ خوش، خرم۲ـ آغوش، بغل ۱ :كش

  ّ طباخ، آشپز:خواليگر
 :ها معنی درست واژه  )۲( ـ  27   

  )كردن در كاری، فروگذاشتن  سستی :اهمال( مهلت دادن :الهام
  )  /   ســرخاب، گلگونــه:غــازه( شــتر تيــزرو :ازهّجمــ)  /   كــردن ســتيزه:لجــاج(تــرين جــای دريــا  ی آب دريــا، عميــق  ميانــه:هّلجــ

  سوراخ كوچک: ثقبه)  /  رانی، سخنوری  سخن:خطبه( گام، قدم :خطوه)  /   ترسو:خائف(بهره   نااميد، بی:خايب
 : معنی درست واژه  )۴( ـ  28   

  خانه  جای ضيافت، ميهمان:مضيف
 :امالی درست واژه  )۲( ـ  29   

   بندگی⇐گی   بنده: درست واژهّالخط رسمگريستن، با شتاب به چيزی نظر كردن       ّ مدتی اندک، يک بار ن:لمحه
گر هزار جان داشته باشم،  «:معنی متن های  ّكه حتی يكی از بخشش ِ قربانی يک لحظه خوشنودی و آسايش پادشاه خواهم كرد، درحالی]آن را[ا

از [وجه چنان ارزش و جايگاهی ندارم كه بتوانم  دانم و من به هيچ خودم را تقصيركار میگزاری،  توانم به جا بياورم و در مسايل خدمت او را هم نمی

  .گزاری و عذرخواهی كنم  سپاس]پادشاه
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  اهي تجربي ـ آزمون تكميليدانشگ پيش

   )۲( ـ  30   
   :ها بررسی ساير گزينه

  ) جمع سطر:سطور. ( چهارپا، جانوری كه بار كشد يا سواری دهد:ستور )۱
  ها ِ جمع لحن، آوازهای خوش و موزون، آهنگ:الحان) ۴  ) شكستن، باطل كردن:نقض( خوب، خوش، نيكو :نغز )۳

 ) واژه۴) (ی+ قيد + بی (قيدی  بی)  / گر+ ستم (ستمگر )  /  مند+ قدرت (قدرتمند )  / گر +  بيان( بيانگر :های مشتق واژه  )۲( ـ   31   
  ) واژه۳) (زمين+ سر (سرزمين )  /  پيشه+ جور (جورپيشه )  /  نامه+ شاه ( شاهنامه :بّهای مرك واژه
  ) واژه۳) (سر+ ا + سر (سراسر )  /  ی+ دراز + دست (درازی  دست)  /  بر+ ا + بر ( برابر :بّمركـ های مشتق  واژه

 های روشن افق/  ترين مسايل    اصلی:های وصفی تركيب  )۴( ـ  32   
/  سـتايش آزادگـی  /  سـتايش آزادی  /  ی بيـدادگر   چهـره/  ترسيم چهره  /  ّادبيات پايداری  /  ّی ادبيات    حوزه:های اضافی تركيب

  راه آزادی  /  شهدای راه  /  بزرگداشت شهدا  /  ّمظلوميت مردم  /  ّانعكاس مظلوميت  /   های پيروزی افق/  ها   نمودن افق
    )۴( ـ  33   

   :ها بررسی ساير گزينه
  كاربرددر ... مهارت ) ۳  عدالتی بیاز ... نفرت) ۲   محاورهزبانّتوجه به ) ۱

  متمم اسم   متمم اسم    تمم اسم  م  

  مشتق): گار+ آفريد (آفريدگار   اليه  مضاف اليه مضاف:   )۴( ـ  34   

   :ها بررسی ساير گزينه
  : پسوندهای زبان فارسی معيار) ۱

  )اليه صفت مضاف: معيار (  )اليه صفت مضاف: فارسی (

  ّتاريخ تحوالت اخير ايران) ۲
  )اليه اليه مضاف افمض: ايران (  )اليه صفت مضاف: اخير (

  ساده: ايران             
  ی پيردمرد تنها های خسته دست) ۳

  اليه صفت مضاف:   

    )۲( ـ   35   
   :ها بررسی ساير گزينه

  ّتقدم فعل بر نهاد: /  ّتقدم فعل بر مفعول  : ) ۱

  ّتقدم فعل بر نهاد: ) ۴  ّتقدم فعل و مسند بر نهاد: ) ۳

 بيهیی تش  اضافه:یی رو آيينه  )۴( ـ  36   
   :ها بررسی ساير گزينه

  آسمان ]انسان[   چشم :چشم آسمان) ۲  شمع ]انسان[   هگري :ی شمع گريه) ۱
  به هكنش مشب  به  همشب  همشب  به  هاندام مشب  به  همشب  همشب 

  محذوف  محذوف    محذوف  محذوف 
  عشق ]شير[ ی پنجه :ی عشق پنجه) ۳

  به  هاندام مشب  به  همشب  همشب  
  محذوف  محذوف  

  )آسان جان دادن: شبه وجه  (فرهاد به مخاطب تشبيه :تشبيه   اشاره به داستان عشق فرهاد به شيرين:تلميح  )۲( ـ   37   
  همشب  به همشب  

  استعاره از سخنان معشوقه: شكر/  استعاره از لب معشوق  :  پسته:استعاره  ) بار۵(» ر«و )  بار۶(» ش«های   تكرار صامت:آرايی واج
  .) با فرهاد تناسب دارد(ی خسرو پرويز   معشوقه-۲بخش، آسان  ّـ لذت۱:  شيرين:ايهام تناسب

كی  ّـ ماده۱ :شكر   !خانم ـ هووی شيرين۲) جا استعاره از سخن يار در اين(ای خورا
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

    )۱( ـ  38   

   :ها بررسی ساير گزينه

  .داند خود را كوچک بودن دنيا می) نشينی گوشه(گزينی  شاعر در اين بيت دليل عزلت) ۲

  .داند ی معشوق خود می ها را كرشمه عر در اين بيت دليل ارتعاش نور ستارگان يا به قول خودش چشمک زدن آنشا) ۳

  .آفتاب به اين دليل غروب كرده است كه معشوق بتواند روی زيبای خود را در آينه ببيند: گويد شاعر در اين بيت می) ۴

 )بخشی كمالجا،  در اين: شبه وجه : (آفتاب به عشق تشبيه :آفتاب عشق  )ارزش شدن بی: شبه وجه  (ّذره به ]شاعر[ خود تشبيه :تشبيه  )۳( ـ  39   
  به مشبه  مشبه  به  مشبه  مشبه  
  ــــ :اسلوب معادله

   :ها بررسی ساير گزينه

  )ّآميزش دو حس بويايی و شنوايی( شنيدن بو :آميزی حس  )ع( اشاره به داستان زندگی حضرت يوسف :تلميح) ۱

  ) بار۷(» ن«و )  بار۶(» ر«، ) بار۶(» د« تكرار صامت :آرايی واج  )پوشش(و پرده ) آهنگ( پرده :جناس تام) ۲

  ّكنايه از توجه و عنايت نكردن:  نظر پوشيدن:كنايه    صدا  فرياد بی:نما متناقض) ۴

گهان، در كوچه آينه   به قول پرستو، مثل چشمه مثل رود،:آثار ديگر(پور   قيصر امين:» ظهر روز دهم،تنّفس صبح«  )۲( ـ  40     )ی آفتاب های نا

  ) سفرنامه، زادالمسافرين:آثار ديگر( ناصرخسرو :»اخوان  خوان،دين وجه«

  )ّالطير االوليا، منطق  مختارنامه، تذكرة:آثار ديگر(ّ عطار نيشابوری :»نامه  الهی،نامه مصيبت«

االحـرار،  ی اسـكندری، تحفـ↨ ّلذهب، سالمان و ابسال، خردنامه سلسل↨ ا:آثار ديگر(ّعبدالرحمان جامی : »رارباال  سبح‗،ّنقدالنصوص«

  )االنس، لوايح و لوامع، بهارستان يوسف و زليخا، ليلی و مجنون، نفحات

 ّ از مؤلفی ناشناس:نامه حمزه)           عبداهللا مستوفی:شرح زندگانی من( حمداهللا مستوفی :ظفرنامه  )۲( ـ   41   

 :آثار مورد اشاره در ابيات  )۱( ـ  42   

  )  /بيت د( از آسمان سبز :سلمان هراتی)  /  بيت الف(ی روشن   چشمه:غالمحسين يوسفی)  /  بيت ب( جنگ و صلح :ون تولستویلئ

  )بيت ج( كوير :دكتر علی شريعتی

كشی عاشق ):۳(ی  مفهوم گزينه  )۳( ـ  43      . از ماست كه بر ماست:ها مفهوم مشترک ساير گزينه  جفا

هـای حماسـه  دانيم، يكی از زمينـه طور كه می همان. ی فردوسی است های خرق عادت در شاهنامه از نمونهتنی اسفنديار يكی  رويين  )۳( ـ  44   

در هـر حماسـه . ی علمـی سـازگاری ندارنـد ی خرق عادت است كه مبتنی بر جريان يافتن حوادثی است كه با منطق و تجربه زمينه

ّهـر ملتـی . پذير هـستند  تنها از رهگذر عقايد دينی عصر خود، توجيهشود كه رويدادهای غيرطبيعی و بيرون از نظام عادت ديده می

ی  گونـه اسـت كـه در همـه گيـرد و بـدين كـار مـی ی خويش بـه آور، در حماسه عقايد ماورای طبيعی خود را به عنوان عاملی شگفت

تنـی  در شاهنامه نيز رويين. يابند كند، حضور می های غيرطبيعی، در ضمن حوادثی كه شاعر تصوير می ها، موجودات و آفريده حماسه

 .ها هستند گونه پديده از اين... ی زال و  اسفنديار، وجود سيمرغ، عمر هزار ساله

 .هاست ی انسان عشق در سرشت همه/ پايداری عشق در وجود عاشق تا هنگام مرگ  ): ۴(ی  مفهوم گزينه  )۴( ـ  45   
  .بخشد يات جاودان می عشق به عاشق ح:ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

َمثل   )۴( ـ  46    ی ديگـری از  در كتاب درسـی نمونـه. كار رفته است به» آزمايش و امتحان كردن«در اين بيت در معنی » سنگ را بر سبو زدن«َ
  »ببايد زدن سنگ را بر سبوی/  وگوی   چو خواهی كه پيدا كنی گفت«  :ايم آن را ديده

   :ها ساير گزينه مفهوم
    دشمنی عوام با مردان بزرگ/  المتگران  آزار و آسيب م) ۱
  ّتضرع در نزد معشوق) ۳  ترس از نااميد شدن در راه عشق) ۲

 .پروايی است  از جان گذشتن موجب بی):۴(ی  مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينه  )۴( ـ  47   
   :ها ساير گزينه مفهوم

   عشقنااميدی عاشق از زنده ماندن در راه) ۲  بازی عاشق در راه عشق جان) ۱
  .ّی تعلقات است ی عشق، گذشتن از همه الزمه) ۳
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  دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

  ّ توجه به گذر سريع عمر:ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه  ناپذيری عشق  پايان):۲(ی  مفهوم گزينه  )۲( ـ  48   
 .بختی است ّ تكبر در برابر خداوند موجب سياه):۲(ی   سؤال و گزينهتمفهوم مشترک بي  )۲( ـ  49   

   :ها ساير گزينه مفهوم
  گويی ستايش راست) ۴  شكنی معشوق پيمان) ۳  .رسد ها از نزديكان به انسان می آسيب) ۱

  نكوهش ظلم كردن به خويشتن):۳ (ی مفهوم گزينه  )۳( ـ  50   
  ».و كسی كه به بندگان خدا ستم كند، خدا نيز ـ عالوه بر بندگانش ـ با او دشمن است« :معنی عبارت

  ستيزی  ظلم:ها ه و ساير گزين مفهوم مشترک عبارت سؤال

  ):۵۸ -۵۱(ّترين جواب را در ترجمه، تعريب يا مفهوم مشخص كن  ترين و دقيق صحيح 
 . تا به او خبر بدهم:ألخبره/  گشتم   می...... به دنبال : ّكنت أفتش: ی لغات مهم ترجمه  )۲( ـ   51   

   :ها ساير گزينهاشتباهات بارز 
  گردم می) ۳  »اناتفي االمتح«ی  كردم، عدم ترجمه تحقيق می )۱
  »نجاحي«و » صديقي«در » ي«ی ضمير  ، عدم ترجمه) دوستم←(دوستی  )۴

  فرزندانی شايسته:ًأوالدا صالحين/   تربيت كنند  :نّأن يربي /   مادران تالش كردند :ّحاولت األمهات: ی لغات مهم ترجمه  )۴( ـ  52   
   :ها ساير گزينهاشتباهات بارز 

  كوشند می) ۱
  به صورت معرفه» ًأوالدا صالحين«ی  ، ترجمه) تا در راه حق حركت كنند←(ها شد  تالش مادران، باعث حركت آن) ۲
  كنند ، تربيت می»حاولت«ی  عدم ترجمه) ۳

اين سـبک در كنكـور [ی قبل است   مطلب گزينهی شويد كه هر چهار گزينه به هم مرتبط و هر گزينه، ادامه ّبا كمی دقت متوجه می  )۳( ـ   53   
در نظر گرفتـه و آن را ) ۱(ی  در گزينه» ّيشجع«را معطوف به » ّيؤكد«ّ، بنابراين با توجه به جمالت قبل بهتر است ]باشد نيز رايج می

. ت مـضارع ترجمـه شـودصـور پس بايد بـه. كه اين فعل در زمان مضارع قرار دارد نه ماضی معلوم ترجمه كنيم نه مجهول؛ ضمن اين
 .نيز ترجمه نشده است» نا«ضمير 
كيد می:ی درست ترجمه   .كند كه قرآن قانونی برای زندگی فردی و اجتماعی ماست  و تأ

    )۴( ـ  54   
   :ها ساير گزينهی درست  ترجمه

  .ی خود كوتاهی نخواهيم كرد بايد به ستمديدگان جهان كمک كنيم و هرگز در انجام وظيفه )۱
  .ی يكی از ثروتمندان آويخته شد گ بر در خانهزنگی بزر )۲
  .داد ّاز مدتی پيش شركتی در مورد نيازش به يک كارمند شايسته خبر می) ۳

َلتواصل«  )۳( ـ   55    َلتواصل«يعنی (توانيم فعل مضارع مجهول از باب مفاعله در نظر بگيريم  را هم می» َ َ ُ و هـم فعـل مـضارع معلـوم از بـاب ) »ِ
َلتو«: يعنی(» تفاعل« َاصلِ ی   و در صـيغه»تـا ادامـه يابـد« كه در هر دو حالـت بـه معنـی ]كه حرف مضارع آن حذف شده است[) »َ
 .باشد در نقش نايب فاعل و در حالت دوم در نقش فاعل می» ّمودة«ّطبيعی است كه در حالت اول . است» للغائب↨«

  .نويسم تا دوستيمان ادامه يابد  اين نامه را برايت می:ی درست ترجمه
 ».كند داری می خواهد شب زنده هر كس بزرگی می« :ی متن سؤال ترجمه  )۳( ـ  56   

   :ها گزينهی  ترجمه
  .كند شود مگر برای كسی كه فقط در شب تالش می ّعزت و بزرگی حاصل نمی )۱
گر دانش را در شب طلب كنی بزرگی می )۲   .راه رسيدن به مراتب واال، راهی آسان نيست) ۳  .يابی ا
  .رسد ی واال می كند به مرتبه داری می زنده كسی كه شب )۴

    )۳( ـ   57   
   :ها ساير گزينهاشتباهات بارز 

  ، )ّالشباب ←(ّ، الغرب و التبعي↨ بها، الشاب )ليعلم←(يعلم  )۲  ، يمنع)ّ التبعي↨ بالغرب←(ّالغرب و التبعي↨ به  )۱
  ) تمنع←(، يمنع »ّالتحلل«زايد بودن  )۴
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    )۳( ـ  58   
   :ها ساير گزينهاشتباهات بارز 

  .) چون فاعل آن اسم ظاهر است فعل بايد به صورت مفرد بيايد( طلب التالميذ ←طلبوا التالميذ )۱
  )گيرد نمی» ال«ّ أهمي↨، مضاف ←(ّ، األهمي↨ »خود«عدم تعريب  )۴  »ّاهميت«، عدم تعريب )ّ معلمهم←(ّمعلميهم  )۲

  ):۶۷ ـ ۵۹(ها پاسخ بده  ّمتن زير را به دقت بخوان سپس متناسب با آن به سؤال 
  

پياز خون . كنند های زياد آن، از آن استفاده می مردم به خاطر فايده  وشود انسان محسوب میبدن ی برای ّ مقوغذاهایپياز از 
باشـد و  ها مفيـد مـی سودمند است و آن برای پاک كردن دهان از ميكروبشديد های  كند و در درمان اضطراب را تصفيه می

ر خون كنترل كـرده و معـادل ای است كه مقدار قند را د هّباشد و در آن ماد  میعناصر گوناگونو » سی«و » آ«شامل ويتامين 
مقـدار قنـد را در ) پياز(شود، چون آن  برند استفاده می ديابت رنج میبيماری درمان بيمارانی كه از در پياز . باشد انسولين می

  .دهد خون كاهش می

  

   )۱( ـ  59   
   :ها گزينهی  ترجمه

  .كند  را تقويت میپياز جسم و روح انسان )۲  .دهد پياز انسولين را در بدن همواره كاهش می )۱
  .كاهد های آن می كند و از بيماری پياز خون بدن را تصفيه می )۴  .های قندی مفيد است ی بيماری آن برای معالجه) ۳

 .................كه آن   چرا پياز برای بيماری ديابت مفيد است؟ برای اين:ی عبارت سؤال ترجمه  )۳( ـ  60   
   :ها گزينهی  ترجمه

  .ها مفيد است كند و در درمان اضطراب قند خون را تصفيه می )۲  .ها مفيد است دهان از ميكروببرای پاک كردن  )۱
  .رود ّاز جمله مواد غذايی مقوی برای انسان به شمار می )۴  .كند مقدار قند را در خون كنترل می) ۳

    )۲( ـ   61   
   :ها گزينهی  ترجمه

  .كشد  را میها كند و ميكروب های بسياری كمک می پياز به بيماری )۱
  .های خون مفيد است پياز در درمان بسياری از بيماری) ۳  .كنند مردم فقط هنگام بيماری از پياز استفاده می )۲
  .باشد ها می پياز از غذاهای مفيد در كاهش اضطراب )۴

 »................. ای وجود دارد كه  ّدر پياز ماده «:ی متن سؤال ترجمه  )۱( ـ  62   
   :ها گزينهی  ترجمه

  .كند های جسمی و روحی دور می انسان را از تمام بيماری )۲  .كند از مقدار قند در خون مراقبت می )۱
  .دهد و آن همان انسولين است مقدار قند را افزايش می )۴  .كند قند خون را در هنگام بيماری كم می) ۳

  ):۶۴ و ۶۳(ّگذاری مشخص كن  ی درست را در حركت گزينه 
ِإن البصل يعتبر من األْغذي↨ المقوي↨ لجسمِ اإلنسان «: كامل عبارتحركت گذاری  )۱( ـ  63    ِّْ َِ َْ ِ ِ ِ ِ ََ ََ ُ ُِ َ ِ ُ َ َْ َ َّ ِ.« 

ُيعتبر/  و منصوب  » ّإن«اسم : َالبصل :تركيب كامل عبارت َ َ ، نائـب فاعـل آن ضـمير مـستتر )ی فعليـه جمله(ًو محال مرفوع » ّإن«خبر : ُ
َمن  /  »هـو« ِالمقويـ‗  / و مجـرور  ّجـار: ِاألغذي‗ ِ ّ   /   و مجـرور  ّجـار: لجـسِم  /   از آنتّ تبعيـ و مجـرور بـه» األغذيـ↨«صـفت بـرای : ّ

  اليه و مجرور مضاف: ِاإلنسان
ِالبصل ينقي الدم و ينفع اإلنسان في عالج االضطرابات الكثيرة« :گذاری كامل عبارت حركت  )۲( ـ  64    َ َ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ َ ََّ ِّ َ ُ ُ َ.« 

ــارت ــل عب ــب كام ــصل :تركي ــوع  : ُالب ــدا و مرف ــ/  مبت ِّينق ــستتر : يُ ــمير م ــل آن ض ــل و فاع ــوع، فع ــال مرف ــر و مح ــو«ًخب   )  /  »ه
ُينَفع/  به و منصوب   مفعول: َالدم ِعـالج فـي/  به و منـصوب   مفعول: َاإلنسان/  »  هو«فعل و فاعل آن ضمير مستتر : َ /   و مجـرور  ّجـار: ِ

   از آنتّو مجرور به تبعي» االضطرابات«صفت برای : الكثيرة/  اليه و مجرور   مضاف: ِاالضطرابات

  :)۶۷ ـ ۶۵(ّی درست را در اعراب و تحليل صرفی مشخص كن  گزينه 
    )۲( ـ  65   

   :ها ساير گزينهموارد نادرست 
   ممنوع من الصرف←منصرف/   نكرة  ←ف↨ّمعرف باإلضا )۳   مجرور بحرف الجر←إليه مضاف/   نكرة  ←معرف↨ )۱
   مجرور بحرف الجر←إليه مضاف/   ممنوع من الصرف  ←منصرف/   جمع تكسير  ←مفرد )۴
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    )۴( ـ  66   

   :ها ساير گزينهادرست موارد ن

  »البصل« نائب فاعله ←المستتر» هو«فاعله ضمير  )۲    ٍّ متعد←الزم )۱

  »البصل« نائب فاعله ←عله االسم الظاهرفا/  ّ مبني للمجهول  ←ّمبني للمعلوم/   مزيد ثالثي  ←ّمجرد ثالثي) ۳

    )۴( ـ  67   

   :ها ساير گزينهموارد نادرست 

ــاض) ۱ ــضارع  ←ٍم ــاب /   م ــن ب ــي م ــد ثالث ــل«مزي ــاب ←»ّتفع ــن ب ــي م ــد ثالث ــل« مزي ــ/  »  تفعي ــرب  ←يمبن     / مع

  المستتر » هو« فاعله ←فاعله االسم الظاهر

ً مرفوع محال←ًمنصوب محال/   بزيادة حرف واحد  ←بزيادة حرفين/   للغائب  ←للغائب↨ )۲ ّ  

   مزيد ثالثي←ّمجرد ثالثي/   مضارع  ←ٍماض) ۳

  :)۷۵ ـ ۶۸(ّجواب مناسب را در مورد سؤاالت زير مشخص كن  

 .بايد منصوب باشد» يظلم«از حروف ناصبه است فعل مضارع » ْأن«كه  ّباشد و با توجه به اين می» ْأن ال«ّمخفف » ّأال«  )۱( ـ  68   

از نوع نافيه است نه ناهيه؛ بنابراين فعل مضارع بايـد » ال«هر دو قبل از فعل مضارع بيايند، » ال«هرگاه يكی از ادوات نصب و  :نكته

َأن ال يظلم: منصوب باشد؛ مثال َ ْ  

   :ها بررسی ساير گزينه

ِّأن تفكروا«فعل نهی است و » التنطقوا«) ۲   .م و منصوب به حذف نون اعراب هستندترتيب مجزو باشد كه به فعل مضارع منصوب می» ُ

ِّيعظم«) ۳ َ ّيذل«و » ُ ِ   .باشند و هر دو مجزوم هستند ترتيب فعل شرط و جواب شرط می به» ُ

ّيعظمِ«ّدقت كنيد كسره در انتهای فعل : هّتوج ّبـه هنگـام اتـصال بـه ) ّبرای سهولت در تلفظ فعل مجزوم(ی عارضی است و  كسره» ُ

  .آمده است» ال«

ّجمع مؤنث و مبنی است و به علت وجود » َتهدنَيج« )۴   . شود ًقبل از آن محال مجزوم است و نون آن حذف نمی» لم«ّ

برای پيدا كردن عددی كه نقش صفت را داشته باشد بايد به دنبال عددی باشيم كه بعد از معـدود آمـده باشـد؛ كـه اعـداد ترتيبـی   )۳( ـ  69   

 .چنين هستند) وصفی(

   :ها بررسی ساير گزينه

همگـی قبـل از معـدود آمـده و جـزء اعـداد اصـلی ) ۴(ی  در گزينه» اثنا عشر«و ) ۲(ی  در گزينه» ثالث↨«، )۱(ی  در گزينه» تسع«

  .باشند هستند؛ بنابراين صفت نمی

  .در اين گزينه در نقش مفعول فيه است» ثالث↨«) ۲  .باشد می» آتينا«مفعول به برای » تسع«) ۱

  .را داراست» َّإن«نقش خبر » اثناعشر«) ۴

  .باشند  نيز بعد از معدود آمده و نقش صفت را دارا می۲ و ۱در ميان اعداد اصلی، اعداد : هّتوج

 .ناصبه، منصوب است» أن«ّبه علت وجود » أن التفتح«  )۱( ـ  70   

   :ها بررسی ساير گزينه

ِتجتهدوا« )۲ َ َيصنع«و » َ   .شندبا ترتيب فعل شرط و مجزوم و جواب شرط و مجزوم می به» ُ

ْالتتبع«) ۳ ِ َّ ࠩيضل«است و  ی ناهيه »ال«فعل مجزوم به » َ ِ   .نيز فعل مضارع مرفوع است» ُ

  .ای قبل از آن نيامده است ّبا توجه به مفهوم جمله، فعل مضارع مجزوم به الم امر است و جمله» ِليعتمد« )۴

  .ه كنندجوانان ما بايد برای رسيدن به هدف بر خودشان تكي ):۴(ی  ی گزينه ترجمه

ُستعلن«نايب فاعل   )۳( ـ   71    َ  .باشد می» نتائج«است كه مرجع آن » هي«ضمير مستتر » ُ

   :ها بررسی ساير گزينه

َملئت«های  ِنايب فاعل فعل ِ ُيحرك«، »ُ َّ ُيسمع«، »ُ َ ْ ُاليكتسب«و » ُ َ َ ْ ُالقرب↨«های ظاهر  ترتيب اسم به» ُ َ ُالمجد«و » ُصوت«، »هذا«، »ِ   .باشند می» َ
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َأصبح«اسم » ِءهؤال«  )۴( ـ  72    َأصـبح«نيـز خبـر » مشهورين«. ّو مرفوع به تبعيت از آن است» ِهؤالء«ِتابع » الباحثون«ًو محال مرفوع و » َ و » َ
 .منصوب به عالمت فرعی اعراب است

   :ها بررسی ساير گزينه
ِنيز كه صفت » ًمؤمنا«پس . مرفوع استًو تقديرا » َليس«ّاسم مؤخر » ًفتی«ًو محال منصوب و » َليس«ّخبر مقدم » ِفي المدرس↨« )۱

ًفتی«   )ٌ مؤمن←. (ّباشد بايد به تبعيت از آن مرفوع باشد می» َ
  ) َ فضيل↨←. (توان استفاده نمود بنابراين از تنوين نمی. ی نفی جنس است و بايد مبنی بر فتح باشد»ال«اسم » فضيل↨« )۲
و » َّكـأن«نيز اسم » مجاهدان«. ًجمله و محال مرفوع است ّخبر مقدم آن از نوع شبه» ِفي ساح↨«ّاز حروف مشبه↨ بالفعل، » َّكأن«) ۳
ِ مجاهدين شجاعين←(است كه بايد هر دو منصوب باشند » ِمجاهدان«ِصفت » شجاعان« َِ ْ َ ِ(  

  باشــد  آيــد و مبنــی بــر فــتح مــی ی نفــی جــنس قبــل از اســم مــی»ال«ی نفــی جــنس اســت و »ال«ی ناســخه، »ال«منظــور از   )۲( ـ   73   
  ]ها رد ساير گزينه[

 .ی نفی جنس نيست»ال«باشد و  می» ال أملك«ی نفی در »ال«نفی است و معطوف به » ًال نفعا«در » ال«حرف : هّتوج
ُاليهتك«  )۳( ـ  74    َ  .فوع استنايب فاعل آن و مر» حجاب«فعل مضارع مجهول و » ُ

   :ها بررسی ساير گزينه
َ ليؤيد←(بايد مجهول باشد » ِّليؤيد«به عنوان نايب فاعل و مفهوم جمله، فعل » كالم«ّبا توجه به مرفوع بودن  )۱ َّ َ ُ ِ(  
د، بنـابراين خبـر آن كـه از نـوع شـو ّكه در نقش مبتدا است جمع غيرعاقل است و با آن مانند مفرد مؤنث برخورد مـی» ُالقالع« )۲

ُ تصنع←. (ّصورت مؤنث بيايد ّی فعليه است، بايد به جمله َ اسـت كـه مرجـع آن » هـي«؛ نايب فاعل در اين جمله ضـمير مـستتر )ُ
  .باشد می» ِالقالع«
ُ المواهب الطبيعي↨←. (ندصفت آن است كه هر دو بايد مرفوع باش» ّالطبيعي↨«نايب فاعل و » المواهب« )۴ ّ ُ(  

ّرد [ی دوم صفت آن است كه هر دو بايد منصوب باشند  و كلمه» َّإن«ّگيرد در نقش اسم مؤخر  ّای كه در جای خالی اول قرار می كلمه  )۲( ـ   75   
و بايد مرفـوع باشـد كـه از ايـن نظـر تمـامی » ليس«ّگيرد اسم مؤخر  ای كه در جای خالی سوم قرار می ، كلمه])۴(و ) ۳(های   گزينه
ای كـه در جـای  كلمـه. منصرف است كه بايد بدون تنوين ظـاهر شـود غير» قوانين«) ۱(ی  باشند؛ فقط در گزينه ها صحيح می گزينه

ّشود، صفت اسم افعال ناقصه است كه بايد به تبعيت از آن مرفوع باشد  خالی چهارم واقع می  ])۴(ی  ّرد گزينه[ِ
  . باشند ترتيب اسم مقصور و منقوص هستند و دارای اعراب تقديری می به» ٍساع«و » ًفتی«: هّتوج

   :ها ساير گزينهشكل درست 
ًفتی ساعيا   )۱ ٌقوانين مفيدة/  ً ِأخوين مؤمنين  ) ۳  ُ ِ ْ َ ٌساع مجتهد/  َ ٍ  
ٍتلميذات مجدات  ) ۴   ّاإلخوان المجدون/  ٍّ

در صورت سـؤال دليـل بـر غلـط بـودن ) ۴(ی  در گزينه» ّمجدات«و ) ۱(ی  در گزينه» مفيدة«ات ظاهر نشدن اعراب در كلم: هّتوج
  .كلمه نيست

  

توحيـد بـه . بدون اعتقاد به آن، هيچ اعتقاد دينی ديگر اعتبـار نـدارد. است توحيدترين اعتقاد دينی و پايه و اساس تمام دين،  مهم  )۴( ـ  76   
قرآن كريم در . اد به آن، يعنی اعتقاد به اين كه خداوند يگانه است و شريک و همتايی ندارداست و اعتق همتايی بیو  يگانگیمعنای 

 ».، بگو كه خدا يگانه استقل هو اهللا احد«: فرمايد كند و می ی توحيد به همين موضوع اشاره می  سوره۱ی  ی شريفه آيه
.  تنها ذاتی است كه از هيچ جهتی به هيچ موجودی نيازمنـد نيـستاين است كه خداوند در ذات خود يكتاست و ذاتی توحيداز  منظور  )۲( ـ    77    

 » . چيزی همانند او نيست،ليس كمثله شیء«: ی شوری نيز بيانگر توحيد ذاتی است  سوره۱۱ی  ی شريفه آيه
ی  آيـه... نـدارديـک از مخلوقـات خـود  ی جهانی كه خود آفريد، نياز به هـيچ  اين است كه خداوند برای ادارهتوحيد افعالیمنظور از 

ُو إلی اهللا ترجع االمـور«: اسـت) مالكيتی  شاخه(  نيز بيانگر توحيد افعالیآل عمرانی   سوره۱۰۹ی  شريفه كارهـا بـه سـوی او ، و َ
 ».شود بازگردانده می

استفاده . ده استگذارند، به شرک خفی دچار ش كسی كه فكر كند آب و دارو در رفع تشنگی و شفابخشی مستقل از خداوند تأثير می  )۲( ـ  78   
گر خدا بخواهد«هايی مانند  از عبارت  اسـتقالل و نفـی خفی شرکكه در فرهنگ دينی رايج است به معنـای دوری از » ان شاءاهللا، ا

 .  در تأثيرگذاری و اثربخشی استذاتی مخلوقات از خداوند

 فرهنگ و معارف اسالمي
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 توحيد ذاتی  ←».ی هر چيزی است ندهّقل اهللا خالق كل شیء، بگو خداوند آفرين«: ی رعد  سوره۱۶ی  ی شريفه آيه  )۴( ـ  79   
توحيد افعالی  ←».گيـرد كس را در فرمانروايی خود شريک نمی ًو اليشرك فی حكمه احدا، و هيچ«: ی كهف  سوره۲۶ی  ی شريفه آيه

  )ی واليت شاخه(
ايـد يـا مـا پديـد  أتم شـجرتها أم نحـن المنـشئون، آيـا درخـتش را شـما پديـد آوردهأانتم انـش«: ی واقعه  سوره۷۲ی  ی شريفه آيه

  )ی ربوبيت شاخه(توحيد افعالی  ←»ايم؟ آورنده

 چه در زمـين اسـت ها و آن چه در آسمان و هللا ما فی السماوات و ما فی األرض، و آن«ی آل عمران   سوره۱۰۹ی  ی شريفه آيه :نكته

  . است)ی مالكيت شاخه(توحيد افعالی بيانگر » .ِاز آن خداست

گر چند مبدأ و چند خالق برای جهان تصور كنيم، هر كدام از آن  )۴( ـ  80    ايـم و چنـين خـدايان ناقـصی،   فـرض نمـودهمحدود و ناقصها را  ا

ّواعلمـوا ان اهللا «: كنـد  قرآن كريم اعالم مـیرو از اين. نياز، فقط يكی بايد باشد كه خدا به معنای موجود بی نيازمند هستند؛ درحالی
 ».نياز ستوده است ، و بدانيد كه خداوند بی حميدٌّغنی

» ايم؟ ايد يا ما پديدآورنده ايد؟ آيا درختش را شما پديد آورده افروزيد، ديده آيا آتشی را كه می«ی واقعه   سوره۷۲ و ۷۱ی  آيات شريفه  )۳( ـ   81   

اند زارع كار خودش است اما  بدين معنا كه باغبان در مقايسه با ديگران كه در كشت دخالتی نداشته. هستند توحيد در ربوبيتبيانگر 
ی اصلی درختـان و گياهـان خداسـت و  دهنده هم خودش و هم نيرو و توانش همه از آن خداست و در نتيجه زارع حقيقی و پرورش

 . بايد شكرگزار او باشد
   :ها بررسی ساير گزينه

  . صحيح استمالكيت در توحيدت در ارتباط با اين عبار )۱
  . كه موجودات ـ به خصوص انسان ـ قدرت و پرورش و تدبير ندارندنيست معنا بدينتوحيد در ربوبيت ) ۲
  . صحيح استواليت در توحيداين عبارت در ارتباط با ) ۴

و )  توحيـد افعـالی←مالكيـت در توحيـد(صاحب اختياری است كه تنها مالک آن )  توحيد افعالی←ربوبيت در توحيد(» ّرب«  )۳( ـ  82   

 توحيـد ←ربوبيـت در توحيـد(ی مخلوقـات  است و تدبير و پرورش همـه)  توحيد افعالی←واليت در توحيد(سرپرست جهان 
 .ز در اختيار داردرا ني) افعالی

به همين دليل قـرآن كـريم خطـاب بـه . ِبدين معناست كه باغبان و تدبيرش، همه از آن خدا و تحت تدبير اويند توحيد در ربوبيت  )۱( ـ  83   

، نّافرأيتم ما تحرثون أانتم تزرعونه أم نحن الزارعـو«: فرمايـد اند، می كسانی كه سر به طغيان برداشته و خود را مستقل از خدا ديده
 »كنيم؟ كنيد؟ يا ماييم كه زراعت می ايد؟ آيا شما آن را زراعت می كاريد توجه كرده می) در زمين(چه  آيا به آن

كرم   )۲( ـ  84    گر خداوند پيامبر ا  را بـه  ها نـدارد و آن كند، بدين معنا نيست كه خودش ديگر واليتی بر انسان ها معرفی می را ولی انسان) ص(ا

گذار كرده اس گذار كند و بخش ديگر را خـود بـر  يعنی اين. تپيامبرش وا طور نيست كه خداوند بخشی از واليت خود را به ديگری وا
يابيم كه تنها فرمـانروای جهـان  با پذيرش اين واليت در می. ی مخلوقات است او در همه حال، ولی همه). ارتباط طولی(عهده بگيرد 

 در توحيـدبه همـين موضـوع و » گيرد كس را در فرمانروايی خود شريک نمی ، و هيچً فی حكمه احداكيشرو ال«خداست كه عبارت 
 . اشاره داردواليت

صفاتش عين ذاتش ديگر جدايی و دوگانگی نيست و  به اين معناست كه ميان ذات خداوند و صفات او و ميان صفاتش با يک صفاتی توحيد  )۴( ـ  85   

 . تری است شمارد، نيازمند معرفت عميق ی توحيد می ترين مرتبه لیرا عا آن ) ع(اين قسم از توحيد كه موال علی . باشد می
ی انبياء پس از ايمان به خدا، ايمان به آخرت را  همه.  استمعاد و سرای آخرتاند، خبر از  ترين خبری كه انبياء برای بشر آورده مهم  )۳( ـ  86   

اين گرايش . دارد و در آرزوی حياتی جاويدان است جاودانگی هب ميلهر انسانی . اند ی ايمان به خدا دانسته را الزمه مطرح كرده و آن 
 . دهد ی در آدمی قوی و شديد است كه عموم تالش او را تحت تأثير قرار می ا به اندازه

عاد ضرورت مكه بيانگر » . بر اساس عدل پا برجاست ها و زمين ّبالعدل قامت السماوات و األرض، آسمان«: فرمايد می) ص(رسول خدا   )۲ ( ـ  87   

كيد دارد و می  سوره۲۸ی  ی شريفه  است و آيهدر پرتو عدل الهی ّام نجعل المتقين كالفجـار«: فرمايد ی ص نيز بر همين امر تأ ، يـا ّ
 »دهيم؟ پرهيزكاران را همچون بدكاران قرار می

بـا اشـاره بـه »  از مردنش زنده كرديمی آن زمين را پس فأحيينا به األرض بعد موتها، پس به وسيله«ی فاطر   سوره۹ی  ی شريفه آيه  )۲( ـ  88   

پنـدارد كـه هرگـز  ايحسب اإلنسان أن لن نجمع عظامه، آيا انسان مـی«ی قيامت   سوره۳ی  ی شريفه  و آيهمرگ و زندگی در طبيعت
 .كنند صورت عقلی اثبات می  معاد جسمانی را بهامكان، پايان الهی قدرت بیبا اشاره به » های او را جمع نخواهيم كرد استخوان
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خداوند كسانی كه زندگی دنيـا را » گزينيد ، بلكه شما زندگی دنيا را برمیّبل تؤثرون الحياة الدنيا«ی اعلی   سوره۱۶ی  ی شريفه در آيه  )۴( ـ  89   
 . دهد دهند، مورد نكوهش قرار می بر آخرت ترجيح می
   :ها بررسی ساير گزينه

اصرار بر  ←».خواهد در تمام عمر خود گناه كنـد  بلكه انسان می]عاد نداردانسان شک در م[«: ی قيامت  سوره۵ی  ی شريفه آيه )۱

  های انكار معاد  از زمينهبدكاری و گناه
 از ردگی بـودنسـرگرم كـامرانی و نـازپرو ←».گـذران بودنـد ها پيش از آن خوش همانا آن«: ی واقعه  سوره۴۵ی  ی شريفه آيه )۲

  های انكار معاد  زمينه
تجاوزكـاری و  ←».كند كه متجاوز و گناهكـار اسـت يب میكذرا ت) قيامت(و تنها كسی آن «: ی مطففين  سوره۱۲ی  ی شريفه آيه) ۳

  . های انكار معاد  از زمينهگناهكاری
كه » .و حاق بأل فرعون سوء العذاب، و بدترين عذاب آل فرعون را احاطه كرد«: فرمايد ی غافر می  سوره۴۵ی  ی شريفه خداوند در آيه  )۲( ـ  90   

ّو يوم تقوم الساع↨ ادخلوا ءال فرعون اشد العذاب، و آن«: فرمايد  همين سوره نيز می۴۶ی  است و در آيه برزخیمنظور عذاب  گاه كـه  ّ
 .است اخرویكه بيانگر عذاب » .شود آل فرعون را در شديدترين عذاب وارد كنيد قيامت برپا می
ّينبأ اإلنسان يومئذ بما قدم و أخر«ی قيامت   سوره۱۳ی  ی شريفه از دقت در آيه ّ چـه  چـه پـيش فرسـتاده و آن ، آن روز انسان از آنّ

  .شوند د میمتوجه اعمال ماتقدم و ماتأخر خو) يومئذ( قيامتها در  گردد كه انسان مفهوم می» .شود پس از خود كسب كرده باخبر می
ّانا نحن نحيی الموتی و نكتب ما قدموا و ءاثارهم، اين ماييم كه مردگان را زنـده مـی«ی يس   سوره۱۲ی  ی شريفه آيه: تذكر كنـيم و  ّ

ّتنها به ثبت اعمال ماتقدم و ماتأخر اشاره دارد» .كنيم ها را ثبت می اند و آثار بعدی آن اعمالی را كه پيش فرستاده ّ .  
گر مؤمنی را ببينـی، اند های خود در بهشت نبد صورت به: سؤال شد، فرمود مؤمنان ارواحی  ه  دربار)ع(ام صادق اماز   )۴( ـ   91    ؛ به طوری كه ا

 . دهند گيرد، او را در كالبدی مانند كالبد دنيا قرار می را می مؤمن روحوقتی خداوند : سپس حضرت فرمود. گويی فالن كس است می
رود و واقعيت حوادثی كه بر زمين گذشته اسـت،  ها كنار می شود، پرده ا نوری از جانب پروردگار، زمين روشن میب: نورانی شدن زمين  )۱( ـ  92   

 . شود روشن می
شـود كـه در آن  ابتدا كتابی قرار داده می. شود ی قيامت، رسيدگی به اعمال آغاز می با آماده شدن صحنه: برپاشدن دادگاه عدل الهی

  . ها از كوچک و بزرگ ثبت است نی اعمال انسا كتاب، همه
شـوند و بـساط حيـات  ها كه خداوند خواسته است، مدهوش می ها و زمين جز آن ی اهل آسمان همه: مدهوشی اهل آسمان و زمين

  . شود انسان و ساير موجودات برچيده می
ده و چـون اعمـال پيـامبران و امامـان ست، سنجشگری دقيق و در عين حال، كريم و بخشنخداكننده و سنجشگر اعمال انسان  وزن  )۳( ـ  93   

 . گيرد  اعمال سايرين قرار میمعيار و ميزان سنجشعين حق و حقيقت است، 
هـا مهـر  خداونـد بـر دهـان آن در اين حال شايد خود را از مهلكه نجات دهندكنند تا  بدكاران در روز قيامت سوگند دروغ ياد می  )۲( ـ  94   

 . دهند ها شهادت می كنند و عليه آن  اذن خداوند شروع به سخن گفتن میها به  و اعضا و جوارح آنزند خاموشی می
: گوينـد ها برايشان از خداوند تخفيفی بگيرند ولی فرشتگان مـی آورند تا آن دوزخيان در قيامت به سوی نگهبانان جهنم رو می: نكته

پذيرنـد و درخواستـشان را  هـا را نمـی ان نيز تقاضای آنفرشتگ! بلی: گويند مگر پيامبران برای شما  داليل روشنی نياوردند؟ آنان می
  . دانند جا می بی

ّو لكـن حقـت «: فرمايـد مـی رستاخيزوگوی كافران و نگهبانان دوزخ در  ی زمر پس از بيان گفت  سوره۷۱ی  ی شريفه خداوند در آيه  )۴( ـ  95   
ّكلم↨ العذاب علی الكافرين، اما فرمان عذاب بر كافران مسلم شده است ّ.« 

فاولئـك «: فرمايد می برزخوگوی ظالمان به خويشتن و فرشتگان در  ی نساء و پس از بيان گفت  سوره۹۷ی  ی شريفه چنين در آيه مه
ًمأواهم جهنم و ساءت مصيرا، پس جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامی است ّ.«  

كان را در   سوره۳۲ی  ی شريفه و در آيه ّسالم عليكم ادخلوا الجن↨ بما كنتم «: كند گونه بيان می  اينبرزخی نحل سخن فرشتگان به پا
  ».داديد چه انجام می داخل بهشت شويد به خاطر آن! تعملون، سالم بر شما

هاست و چون بهشتيان سر رسـند،  ی پذيرايی از آن بهشت در حال استقبال و آماده. برند نيكوكاران و رستگاران را به سوی بهشت می  )۳( ـ  96   
يک در مخصوص پيامبران و . شوند در دارد كه بهشتيان از آن درها وارد می هشتبهشت . بينند ه روی خود گشوده میرا ب درهای آن
 . های ديگر است و صالحان و درهای ديگر برای گروه شهيدانو يک در مخصوص  ّصديقان

ی  پـس نامـه» .دانـد  كه آماده و حاضر كرده، مـیچه را هر كس آن«كند كه در روز قيامت  ی تكوير بيان می  سوره۱۴ی  ی شريفه آيه  )۴( ـ  97   
كنون در اين دنيا برای ما قابل مشاهده  اعمال حقيقی صورتبرد،  عملی كه انسان با خود به قيامت می  .نيستاست كه ا
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ّو توكل علی الحی الذی اليموت و سبح بحمده، و بر آن زنده«ی فرقان   سوره۵۸ی  ی شريفه آيه  )۲( ـ  98    ّ ّ ّد توكـل كـن و همـراه مير ای كه نمی ّ
ّفتوكـل علـی اهللا « نمل ۷۹ی  ی شريفه كند و آيه  بيان میحی و قيوم دانستن خداوندی توكل را  الزمه» ستايشش او را تسبيح گوی

ّانك علی الحق المبين، پس بر خداوند توكل كن كه تو بر حق آشكار، هستی ّ بر حـق آشـكار كند چرايی توكل بر خداوند،  بيان می» .ّ

 .  است)ص( پيامبر بودن
 به مـن پنـاه خالصّنيت ای از بندگانم به جای پناه بردن به ديگری با  وحی كرد هر بنده) ع(خداوند به داود «: فرمود) ع(امام صادق   )۱( ـ  99   

در ) ع(حـضرت علـی » .هاست، عليه او توطئه كنند ها و زمين و هرچه در آن ی آسمان كنم، گرچه همه جويی می  از كارش چارهآورد،
 »...گيری  بيش از ديگران انس میدوستانت خداوندا تو با «: گويد يكی از دعاهای خويش می

ّو با آنان در كارها مشورت كن و چون تصميم گرفتی، پس بر خدا توكل كـن همانـا خداونـد «ی آل عمران   سوره۱۵۹ی  ی شريفه آيه  )۱( ـ  100   
، بلكه وقتی معنا توكل بدون فعاليت معنا نداردكند  ورت سؤال بيان میهمچون بيت مطرح شده در ص» .كنندگان را دوست دارد ّتوكل

 . ی خود را به خوبی انجام دهد دارد كه انسان مسئوليت و وظيفه
توجـه انـسان را بـه » .هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده اسـت«: كه فرمودند) ص(سخن پيامبر   )۲( ـ   101   

نظـام غيرالهـی و ی كسانی كـه مـرگ در جاهليـت خواهنـد داشـت،  ترين شاخصه مهم. كند بل از اسالم جلب میزندگی جاهليت ق

كموا الی الطاغوت «ی نساء با عبارت   سوره۶۰ی  ی شريفه اين امر در آيه.  در آن استحاكميت و فرمانروايی طاغوت يريدون ان يتحا
 . بيان شده است» اغوت برند، در حالی كه فرمان دارند به او كافر باشندخواهند داوری نزد ط و قد امروا ان يكفروا به، می

كرم  ی مسئوليت جا كه امام همه از آن  )۳( ـ   102     هـای خـاص پيـامبر  جز دريافت و ابالغ وحـی را دارد، بايـد از صـفات و ويژگـی) ص(های پيامبر ا
طـور كـه  ها ممكن نيست؛ بنابراين همـان  برای انسان يژگیتشخيص دادن اين و. است» عصمت«ها  ی اين ويژگی برخوردار باشد، از جمله

ی نـزول  در جريـان واقعـه. سـتخداكند،  معرفیی مقام امامت را  تواند فرد شايسته شود، تنها كسی كه می پيامبر از طرف خدا معين می
 . آن را به مردم نشان داد مصداق )ص( اخد رسولرا برای واليت پس از پيامبر تعيين كرد و  مالک و معياريک  كريم قرآنی واليت،  آيه

كرم   )۱( ـ   103    ، مراسـم دعـوت خويـشاندعوت او را نپذيرفته بودند، ايـشان بـه فرمـان خـدا در ) ص(در شرايطی كه حتی خويشان پيامبر ا
ارد كـه از چنان اهميتـی د) ص(دهد كه جانشينی پيامبر  انجام دادن اين كار در ابتدای دعوت، نشان می. جانشين خود را معين كرد

و  ظـاهری واليـتی امـام بيـانگر قلمـرو  هدايت جامعه با زمامداری عادالنه. همان روزهای اول دعوت بايد برای مردم مشخص شود
 . باشد سرپرستی جامعه از قلمروهای رسالت می

شرايط بركناری امام معصوم اسـتفاده االحبار، از موقعيت و  برخی از عالمان وابسته به قدرت و گروهی از علمای اهل كتاب مانند كعب  )۲( ـ  104   
، مطابق با افكار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند كه اين امر سبب تفسير و تبيين آيات قرآن و معارف اسالمیكردند و به 

 . شد گمراهی بسياری از مسلمانان می
اين امر موجب . ک كرامت و گرامی بودن را تقوا اعالم نمودی برابری و مساوات بنا كرد و تنها مال حكومتش را بر پايه) ص(پيامبر خدا 

در مقابل اين معيار، يكی از مسائل و مشكالت ايجاد شده پـس از . هايی چون تقوا، علم و جهاد معيار برتری قرار گيرد شد كه فضيلت
هـای   شـدن شخـصيتبود كه موجـب منـزوی» تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايی«) ص(رحلت رسول خدا 

  . اصيل اسالمی گرديد
را  رو شـويد، اينـک آن  كرديد پيش از اين كه بـا آن روبـه شما آرزوی مرگ می«: فرمايد ی آل عمران می  سوره۱۴۳ی  ی شريفه آيه  )۴( ـ   105   

ردنـد امـا پـس از ك اين آيه به جنگ احد اشاره دارد كه برخی از مسلمانان قبل از آن آرزوی شهادت مـی» .نگريد ديديد و به آن می
رو شدند، به استقبال آن نرفتند و از دور تماشا كردند؛ در نتيجه آيه بيانگر دوگانگی ميان عمل و اعتقـاد برخـی از  كه با مرگ روبه اين

كرم   . است) ص(افراد در زمان پيامبر ا
ًهذا بيان للناس و هدی و موعظ↨ «: ی آل عمران  سوره۱۳۸ی  ی شريفه بر اساس آيه  )۱( ـ   106    للمتقين، ايـن بيـانی بـرای مـردم و هـدايت و ً

ی آيـه  در ادامه. مقدور است باتقوا و پرهيزكارهای  گری و پند گرفتن از تاريخ اسالم برای انسان هدايت» .استپرهيزكاران پندی برای 
ّو تلك االيام نداولها بين الناس و ليعلم اهللا الذين ءامنوا و يتخذ منكم شهداء، و اين«: آمده است گـردانيم تـا   روزها را ميان مردم مـیّ

گردش روزهای شكست و ی گواه گرفتن از مردم،  بنابراين الزمه» ند، مشخص كند و از شما گواهانی بگيرد خدا كسانی را كه ايمان آورد

 . استپيروزی در ميان مردم
كمان ع ، هيچ»حاكمان تأييد عدم«ی بزرگوار ما در پيروی از اصل  ائمه  )۳( ـ   107    تأييد ) ص(عنوان جانشين رسول خدا  صر خود را بهيک از حا

گون به اطالع مردم رساندند نكردند و اين امر را به شيوه كمـان را در نظـر  البته ايـشان تفـاوت. های گونا هـای اخالقـی و رفتـاری حا
گاهی مـردم اسـت) ع(ی اطهار  ائمه. گرفتند می ؛ بـه همـين جهـت، در معتقد بودند كه عامل اصلی حكومت جباران و ستمگران، ناآ

كمان بر  مبارزه   . كردند تكيه می مردم آگاهیی خود عليه حا
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ّذلك الذی يبشر اهللا عباده الذين ءامنوا و عملوا الصالحات قل ال اسـألكم «: فرمايد ی شوری كه می  سوره۲۳ی  ی شريفه بر اساس آيه  )۴( ـ   108   

ّعليه اجرا اال المودة فی القربی، اين است آن ِ بگـو . دهد به بندگان خود كه ايمان آوردند و كارهای شايسته كردنـد ژده میچه خداوند م ً

) ع (مودت به اهل بيت) ص(پاداش رسالت پيامبر » خواهم مگر محبت و دوستی خويشانم را من برای اين رسالت از شما مزدی نمی

 . است صالح مؤمنانمعرفی شده و اين امر بشارتی برای 

هـای  از اين رو، در اطراف هـر يـک از بزرگـواران، شخـصيت. ، كوشش فراوان كردنداسالمی های شخصيت ربيتتی اطهار در راه  ائمه  )۲( ـ   109   

هـای  هـا انديـشه آن. های زمان خويش بودنـد ای تربيت شدند كه در علم، ايمان، تقوا، جهاد و ايثار در راه خدا سرآمد انسان برجسته

 .  را حفظ و صيانت كردند ای متعالی آنه اسالم راستين را در عالم گسترش دادند و آرمان
كمی، حقوق مردم را زير پا گذارد و بـه احكـام اسـالمی ظاهری واليتامامان بزرگوار در مجاهده در راستای  گر حا ، معتقد بودند كه ا

  . ی امر به معروف و نهی از منكر، بايد با او مقابله و مبارزه كرد عمل نكند، براساس وظيفه

هـا وضـع  كـه آن دهد نعمتی را كه بر قومی ارزانـی داشـته مگـر آن خداوند تغيير نمی«: ی انفال  سوره۵۳ی  ی شريفه  آيهبا توجه به  )۴( ـ   110   

  .دهی خداوند است ّتغيير اقوام و جوامع مسبب تغيير نعمت» .ًخويش را تغيير دهند و قطعا خداوند شنوای داناست

كنـد كـه در صـورت  دهد و از طرف ديگر، ما را نگران می ياق مالقات امام را به ما می، از يک طرف اميد و اشتاحتمال ظهور ناگهانی  )۴( ـ   111   

هـای  شـناخت ويژگـیظهور و آغاز نبرد جهانی حق و باطل، ما در كدام جبهه قرار خواهيم گرفت؟ برای بيرون آمدن از اين نگرانی، 

 .  ضروری استها ياران امام و تالش برای داشتن آن ويژگی

كمان  )۱( ـ   112    و سپس امام ) ع) (امام هادی(امام دهم آنان . را به محض تولد از بين ببرند) عج(عباس درصدد بودند كه مهدی موعود   بنیحا

 و آمدهای آنان را زير نظر گرفتنـد تـا  ای نظامی منزل دادند و رفت ی ايشان را در محله  و خانواده)ع) (امام حسن عسكری(يازدهم 

 . باشد می) عج(امام عصر  غيبت علتاين امر مبين . م را در همان كودكی به شهادت برساننددر صورت امكان، امام دوازده

» .برند ی من به ارث می نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته) تورات(همانا در زبور پس از ذكر «: فرمايد ی انبياء می  سوره۱۰۵ی  ی شريفه آيه  )۱( ـ  113   

 و كارهای شايسته كردنـد، وعـده داده  خداوند به كسانی از شما كه ايمان آورده«: فرمايد است، كه میی نور    سوره۵۵ی  اين آيه در تأييد آيه

 .  استحاكميت مؤمنان صالح بر جهانی الهی در پايان تاريخ  يعنی در هر دو آيه وعده» ...است كه آنان را جانشين در زمين قرار دهد 

گوينـد كـه در پايـان تـاريخ، در  آنان مـی. اند  سخن گفتهطرح خاصی برای پايان تاريخ، از های الهی پيامبران الهی برای تحقق وعده  )۳( ـ   114   

دهد كه فقط براسـاس  ای تشكيل می كند و حكومت جهانی و عادالنه ًحالی كه شرايط كامال آماده شده است، يک ولی الهی ظهور می

 . شود دين خدا اداره می

   :ها بررسی ساير گزينه

هـای بـزرگ  ها و تـالش بـرای تحقـق آرمـان  در بين پيروان پيامبران، فرصت ارزشمندی برای همكاری ميان آنجیبه من اعتقاد )۱

  .ی پيامبران الهی است همه

كرم  ايم كه در آخرالزمان منجی بزرگ انسان  بر اين عقيدهما مسلمانان) ۲ ظهور خواهد كرد و حكومت واحـد ) ص(ها از نسل پيامبر ا

  . را تشكيل خواهد دادی جهانی و عادالنه

 .منجی ندارند زنده شدنيک از اديان، اعتقاد به  هيچ) ۴

ای خـاص  اين پيروی و تبعيـت بـه جنبـه. پيرو امام خود باشد و از ايشان تبعيت كندكند  در عصر غيبت، منتظر حقيقی تالش می  )۱( ـ   115   

هـای  از مـسئوليت» )عج(پيروی از امام عصر « امر مبـين اين. گيرد ی ابعاد فردی و اجتماعی را در بر می شود بلكه همه محدود نمی

 .منتظران است

   :ها بررسی ساير گزينه

؛ اما منتظر حقيقی تنها به است »برای ظهور امام دعا«دعا برای ظهور امام از برترين اعمال عصر غيبت است كه مبين مسئوليت  )۲

كتفا نمی   .كند دعا و نيايش ا

كنـد كـه مبـين  هـا مبـارزه مـی ها و زشتی خواند و با كژی كو و عمل صالح خود، ديگران را به حق فرا میمنتظر واقعی با افكار ني) ۳

  .است» ايجاد آمادگی در خود و جامعه«مسئوليت 

  .است» ايمان تقويت«شود كه مبين مسئوليت  دهد و با يقين، برای فردای روشن آماده می مؤمن حقيقی، به خود ترديد راه نمی) ۴

www.3gaam.com



 
  17   |زبان انگليسي     

 
  دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

  

 .معلم ما اجازه نداد كه موقع امتحان از فرهنگ لغت استفاده كنيم  )۲( ـ   116   
  .شود استفاده می) to+ فعل (صورت مصدر  ، فعل دوم به)اجازه دادن ("allow" بعد از فعل :توضيح

 .كند كه من را عصبی می خورم، چون قهوه نمی  )۲( ـ    117   
  .ی دليل هستند دهنده ، ربط"because" و "as" ،"since"های  دهنده  ربط:توضيح

   :ها بررسی ساير گزينه
  .باشد می» كه مگر اين«ی شرط به معنی  دهنده ربط )۱
  .زمانی دو عمل اشاره دارد ی زمان است و به هم دهنده ربط) ۳
  .كاربرد دارد» آيا، كه آيا«و » چه... خواه، چه ... خواه «ی شرط است و در معانی  دهنده ربط )۴

 .رويم ام كنيم برای شام بيرون میوقتی كارمان را تم  )۳( ـ   118   
 به توالی زمانی "when"در اين سؤال . زمانی يا توالی زمانی دو عمل اشاره دارد ی زمان است و به هم دهنده  ربط"when" :توضيح

  .اشاره دارد
   :ها بررسی ساير گزينه

  .زمانی دو عمل اشاره دارد ی زمان است، اما فقط به هم دهنده ربط )۱
  .ی شرط است دهنده ربط )۴  .ی زمان، در حال كامل به مبدأ عمل اشاره دارد دهنده وان ربطبه عن )۲

كثر تالشت را بكنی چه ببری چه ببازی، مهم نيست، مشروط بر اين  )۱( ـ   119     .كه حدا
 از جای خالی  بعد"or"برد به كار. استفاده شده است» چه... خواه، چه ... خواه « در معنای "whether"در اين سؤال ) ۱ :توضيح

  do one's best) ۲نهايت تالش خود را كردن   .توجه كنيد
  It doesn't matter) ۳مهم نبودن   

 .ياد بياورد بهها را  توانست آدرس آن ها يک نامه بفرستد، اما نمی خواست برای آن او می  )۱( ـ   120   
  ّعبور كردن، رد شدن )۴  قرار دادن) ۳  اطالع دادن )۲  ياد آوردن به )۱

 . از شما در برابر سرما كمک خواهد كردمحافظتن ُكت گرم به اي  )۱( ـ   121   
  ذخيره كردن )۴  دهی كردن سازمان) ۳  را پرت كردن... حواس  )۲  محافظت كردن )۱

 .كرد مردم را شاد كند  به ياد خواهيم داشت كه همواره سعی میشخصیما او را به عنوان   )۳( ـ   122   
  يان، حالت چهرهب )۴  شخص) ۳  مخاطب، حضار )۲  اقدام، اندازه )۱

 .اش برای صحبت كردن به زبان انگليسی، افزايش يافته است  او در مورد توانايیاعتماد به نفس  )۴( ـ   123   
  مطمئن، با اعتماد به نفس )۴  انگيز العاده، شگفت فوق) ۳  عاطفی، احساسی )۲  تكراری، مكرر )۱

 .ه استكاهش يافتی معمولی از پنج بچه به دو بچه  ی يک خانواده اندازه  )۳( ـ   124   
  آزاد كردن، ترشح كردن )۴  كاهش دادن، كاهش يافتن) ۳  كشيدن، كش دادن )۲  شامل شدن )۱

 .كنند شان خيلی احساس اضطراب می ها در مورد اولين روز مدرسه  بچهًمعموال  )۱( ـ   125   
  از نظر جسمانی )۴  با انعطاف، با نرمی) ۳  طور مؤثر طور كارآمد، به به )۲  ًمعموال )۱

  

در واقع ممكن اسـت كـه . ترين حيوانات دريايی هستند ها بزرگ نهنگ. ين حيوانات خشكی در جهان هستندتر ها بزرگ فيل
هـا  شناسان بر اين باورند كه اجداد فيـل امروزه زيست. شناختی آمده باشند ی زيست پيكر از يک خانواده اين دو حيوان غول

 سـر يـک شكلعنوان مثال،  به. نظريه، شواهد بسياری وجود دارد اين تأييدبرای . كردند ها در دريا زندگی می هم مثل نهنگ
برخـی .  هـستندای العـاده فـوقشباهت ديگر اين حقيقت است كه هر دو اين حيوانات، شناگران .  سر نهنگ استشبيهفيل 
همچون نهنگ بـرای فيل نيز .  مايل دورتر هستند، شنا كنند۳۰۰اند برای رسيدن به غذا به جزايری كه تا  ها تصميم گرفته فيل

هـای مـاده،  های ماده و هم نهنگ در نهايت، هم فيل. كند  ديگر ارتباطات، از صداها استفاده میانواعنشان دادن عصبانيت يا 
  .كنند مانند و به او كمک می در هنگام تولد بچه، نزديک مادر می

  

 زبان انگليسي
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

 جذب كردن، جلب كردن) ۲    را پرت كردن... حواس ) ۱  )۴( ـ   126   
  حمايت كردن، تأييد كردن )۴    ردنزير سؤال ب) ۳

 شكل) ۴  اثر، تأثير) ۳  وسيله، ابزار) ۲  اساس، پايه) ۱  )۴( ـ   127   
 .باشد  می"similar" ،"to"ی مناسب برای   حرف اضافه:توضيح  )۳( ـ   128   
گاه، هوشيار) ۱  )۲( ـ   129     ّجدی) ۴  جسمانی) ۳  العاده، عالی فوق) ۲  آ
 نوع، گونه) ۴  نقش) ۳  ُخلق، حال) ۲  قدم، سرعت) ۱  )۴( ـ   130   

  

وقتی كه . ی زيبای خود عالقه داشت طبق داستان، او خيلی به چهره. نارسيسيوس نام مردی در يک داستان يونان باستان بود
يک اخـتالل روانـی بـرای . ی آبی خم شد، در بركه غرق شد اش بيش از حد جلوی بركه او برای تمجيد از بازتاب زيبای چهره
افرادی كه به اين اختالل روانی مبـتال . نام دارد» اختالل روانی خودشيفتگی«اری، اين بيم. نارسيسيوس نام گذاری شده است

  .شود هستند، به خود خيلی عالقه دارند و اين عالقه با احساس نياز شديد برای تحسين از سوی ديگران، همراه می
كنند كه افـراد بـسيار  ها تصور می با اين حال، آن. تر افرادی كه شخصيت خودشيفته دارند، افراد خيلی معمولی هستند بيش

ها انتظار دارنـد كـه سـايرين  آن. كنند بقيه را مورد استفاده قرار دهند ها سعی می در نتيجه اغلب آن. مهم و خاصی هستند
شيفته در رستوران  عنوان مثال، ممكن است كه يک شخص خود به. ها توجه كنند و از دستوراتشان پيروی كنند پيوسته به آن

او ممكن است درخواست كند كه به او ميز بهتر، ساالد ويژه يا چاقوی تيزتـری اختـصاص . ًار داشته باشد كه فورا بنشيندانتظ
  .ها انتظار توجه دارد ی افراد، از جمله خانواده، دوستان و همكارانش و حتی غريبه شخص خودشيفته از همه. داده شود

زنند و توجه سايرين را جلب  ها لبخند می آن.  جذابيت بسياری را نشان دهدتواند از خود از سوی ديگر، شخص خودشيفته می
ها دوست دارنـد  آن. آورند ها با پرحرفی خود، هيجان به وجود می آن. كنند كنند و لطيفه تعريف می ها پرحرفی می آن. كنند می

ها تمايل دارند  آن. كنند شادت خود كنترل میی ر هايی درباره وگو را با داستان كه در مورد خودشان صحبت كنند و اغلب، گفت
  .شدت مبالغه كنند ها، در مورد استعدادها و دستاوردهای شخصی خود به در اين داستان

  

گراف اول   )۲( ـ   131     .نام برده شده است................. نارسيسوس در پارا
  كنند برای نشان دادن اين امر كه خيلی افراد خودشان را تحسين می )۱
  ی نام يک اختالل روانی ه عنوان ريشهب )۲
  چون كه مرد بسيار زيبايی بود) ۳
  برای گفتن اين كه او مردی در يک داستان يونانی بود )۴

 ................. .ممكن است يک فرد خودشيفته سعی كند سايرين را مورد استفاده قرار دهد، چون كه او   )۱( ـ   132   
  باور دارد كه شخص خيلی خاصی است )۱
  خواهد پرحرفی كند و لطيفه تعريف كند می )۲
  انتظار توجه دائمی از سايرين را دارد) ۳
  يک شخص بسيار معمولی است )۴

گراف سوم نزديک) مسلط بودن، غالب بودن ("dominate"ی  كلمه  )۴( ـ   133     . دارد"control"ترين معنا را به  در پارا
  انجام دادن )۲   درگير كردن، مشاركت كردن )۱
  كنترل كردن )۴    ن، جلب كردنجذب كرد) ۳

 ؟نيستهای يک شخص خود شيفته  يک از موارد زير از ويژگی كدام  )۲( ـ   134   
  نگرانی در مورد سالمتی سايرين )۲    انتظار توجه مداوم )۱
  های خودش مبالغه در مورد توانايی )۴  توجه سايرين را جلب كردن) ۳

 .باشد می................. ًمتن عمدتا در مورد   )۲( ـ   135   
    ِيک داستان يونان باستان )۱
  اختالل شخصيتی خودشيفتگی )۲
  مورد استفاده قرار دادن سايرين) ۳
  احساس شديد اهميت داشتن و خاص بودن  )۴
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عنـوان مثـال،  بـه. كننـد كند، شروع می ای كه ذهنشان را بيدار می های عادی و روزمره بسياری از افراد روز خود را با فعاليت
توانند ذهن را تحريک كنند و افراد را به هنگام صبح، برای شروع  ر قهوه يا فروكتوز موجود در آب پرتقال میكافئين موجود د

طبق گزارش يک سازمان بريتانيايی با عنوان فورسايت، دانشمندان اميدوارند بتوانند داروهايی داشـته . روز خود آماده كنند
  .بح نقش مؤثرتری داشته باشدباشند كه از بيدار كردن صرف ذهن ما به هنگام ص

پروفوسـور تـروور . يكی از اين داروهای جديد آينده ممكن است به افراد در غلبه يا حل كردن خاطرات دردناک كمـک كنـد
 سال، دارويی قادر به از بين بردن ۲۵ تا ۲۰رابينز، يكی از نويسندگان گزارش فورسايت، بر اين باور است كه ممكن است ظرف 

يكـی از افـرادی كـه دارای . كنند اغلب، خاطرات دردناک برای افراد مشكالت وحشتناكی درست می. اک باشدخاطرات دردن
 سـالگی در يـک تـصادف راننـدگی ۱۸او در .  ساله به اسم كانی شورت اسـت۴۸باشد، خانمی  ی دردناكی می چنين خاطره

بعد، او نتوانسته است سوار اتومبيل، تاكسی يا اتوبـوس از آن زمان به . انگيز بود كه باعث كشته شدن هر دو والدينش شد غم
تواند خـاطرات  ًيقينا اين موضوع برای خانم شورت مشكالت جدی را به وجود آورده است، اما مصرف چنين دارويی می. شود

  .بد او از تصادف رانندگی را پاک كند و به او در داشتن يک زندگی عادی كمک كند

  

 ................. .طبق متن، فروكتوز   )۳( ـ   136   
  توسط سازمانی با عنوان فورسايت پيدا شد )۲  كند به افراد در حل خاطرات دردناک كمک می )۱
  تواند از بيدار كردن ذهن ما نقش مؤثرتری داشته باشد می )۴  تواند اثری شبيه اثر كافئين داشته باشد می) ۳

گراف دوم عمدتا در مورد   )۳( ـ   137     .باشد یم................. ًپارا
  داروهای آينده )۴  يک داروی جديد آينده) ۳  كانی شورت )۲  خاطرات دردناک ما )۱

گراف دوم نزديک) از ميان بردن، نابود كردن ("eradicate"ی  كلمه  )۴( ـ   138     . دارد"take away"ترين معنی را به  در پارا
  برداشتن )۲    كم كردن صدا )۱
   كردن، بردندور )۴  در آوردن لباس، بلند شدن هواپيما) ۳

 كند؟ چرا نويسنده در مورد كانی شورت بحث می  )۱( ـ   139   
  ی دردناک نياز دارد، معرفی كند تا شخصی را كه به دارويی برای يک خاطره )۱
  ًتا نشان دهد كه داروی جديد واقعا برای او مفيد بوده است )۲
  تا خواننده را متقاعد كند كه مشكل او را درک كند) ۳
  اند، مثالی ارائه كند  داروی جديد را استفاده كردهتا از افرادی كه )۴

 ................. .توانيم از متن متوجه شويم كه در آينده  می  )۲( ـ  140   
  ِممكن است داروهای مفيد جديد زيادی وجود داشته باشد )۲  مردم به قهوه و آب پرتقال نياز نخواهند داشت )۱
  جا در دسترس خواهد بود داروی جديد همه )۴  ی افراد يک زندگی عادی خواهند داشت همه) ۳
  
  

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

بـا روش  ها را  ي انگليسي هشت مربع گنجانده شده است تا بتوانيد آن    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   biologist (n.)  شناس زيست

 able (adj.)  قادر، توانا   birth (n.)  تولد

 accident (n.)  تصادف   charm (n.)  جذابيت

 achievement (n.)  دستاورد   chatter (n.)  پرحرفی، وراجی

 activity (n.)  فعاليت   choose (v.)   كردن، تصميم داشتنانتخاب

 admire (v.)  تحسين كردن   close (adj.)  نزديک

 allow (v.)  اجازه دادن   coffee (n.)  قهوه

 ancestor (n.)  ّنيا، جد   coincide (v.)  زمان بودن، تالقی داشتن هم

 ancient (adj.)  قديمی، باستانی   cold (n.)  سرما

 anger (n.)  عصبانيت   colleague (n.)  همكار

 animal (n.)  حيوان   command (n.)  دستور

 anxiety (n.)  اضطراب، نگرانی   common (adj.)  عادی، مشترک

 attention (n.)  توجه   communication (n.)  ارتباط

 attract (v.)  جذب كردن، جلب كردن   confident (adj.)  مطمئن، با اعتماد به نفس

 audience (n.)  مخاطب، حضار   conscious (adj.)  گاه، هوشيارآ

 author (n.)  نويسنده   consist of (v.)  شامل شدن

 average (adj.)  متوسط، معمولی   constant (adj.)  پيوسته، مداوم

 basis (n.)  اساس، پايه   control (v.)  كنترل كردن

 become (v.)  شدن   conversation (n.)  وگو، مكالمه گفت

 begin (v.)  شروع كردن، شروع شدن   create (v.)  وجود آوردن ن، بهخلق كرد

 believe (v.)  اد داشتنباور داشتن، اعتق   cross (v.)  ّعبور كردن، رد شدن

 biological (adj.)  شناختی  زيست   deal with (v.)  ی كاری بر آمدن حل كردن، از عهده
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  فرهنگ لغت آزمون
        

 decrease (v.)  كاهش دادن، كاهش يافتن   exploit (v.)   بردنسوء استفاده كردن، بهره

 demand (v.)  خواستن، مطالبه كردن   expression (n.)  بيان، حالت چهره

 demonstrate (v.)  نشان دادن، نمايش دادن   fact (n.)  واقعيت، حقيقت

 discuss (v.)  بحث كردن   family (n.)  خانواده

 disorder (n.)  اللاخت   female (adj.)  ّماده

 distract (v.)  را پرت كردن... حواس    finally (adv.)  در نهايت

 dominate (v.)  مسلط بودن، غالب بودن   finish (v.)  تمام كردن

 drink (v.)  نوشيدن   flexibly (adv.)  با انعطاف، با نرمی

 drown (v.)  غرق شدن   food (n.)  غذا

 drug (n.)  ارود   generate (v.)  توليد كردن

 effect (n.)  اثر، تأثير   gossip (v.)  پرحرفی كردن، غيبت كردن

 efficiently (adv.)  طور مؤثر طور كار آمد، به به   greatly (adv.)  شدت به

 elephant (n.)  فيل    Greek (adj.)  يونانی

 emotional (adj.)  عاطفی، احساسی   handsome (adj.)  ّزيبا، جذاب

 eradicate (v.)   كردناز ميان بردن، نابود   health (n.)  سالمتی

 everyday (adj.)  روزمره   help (v.)  كمک كردن

 evidence (n.)  شاهد، دليل   hope (v.)  اميدوار بودن

 exaggerate (v.)  مبالغه كردن   huge (adj.)  عظيم، غول پيكر

 excellent (adj.)  العاده عالی، فوق   idea (n.)  ايده، نظر

 excitement (n.)  هيجان   illness (n.)  بيماری

 expect (v.)  انتظار داشتن   important (adj.)  مهم

 exploit (n.)  دالوری، رشادت   include (v.)   شدنشامل
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  فرهنگ لغت آزمون
        

 individual (n.)  شخص   narcissistic (n.)  شيفتگیاختالل خود

 inform (v.)  اطالع دادن   normally (adv.)  ًمعموال

 involve (v.)  درگير كردن، مشاركت دادن   obey (v.)  پيروی كردن

ًسابقا، قبال ً  once (adv.)   جزيره  island (n.) 

 jacket (n.)  ُكت   orange juice (n.)  آب پرتقال

 kill (v.)  كشتن، به قتل رساندن   ordinary (adj.)  عادی، معمولی

 land (n.)  زمين، خشكی   organization (n.)  سازمان

 letter (n.)  نامه   organize (v.)  دهی كردن سازمان

 live (v.)  زندگی كردن   overcome (v.)  غلبه كردن

 lively (adj.)  انگيز سرزنده، هيجان   pace (n.)  گام، سرعت

 look (n.)  چهره   painful (adj.)  دردناک

 matter (v.)  مهم بودن، اهميت داشتن   perform (v.)  انجام دادن

 means (n.)  وسيله، ابزار   personality (n.)  شخصيت

 measure (n.)  اندازه، اقدام   physical (adj.)  جسمانی

 memory (n.)  خاطره، حافظه   physically (adv.)  از نظر جسمانی

 mental (adj.)  روانی، روحی   pick up (v.)  برداشتن

 mention (v.)  بيان كردن، اظهار كردن   place (v.)  قرار دادن

 mile (n.)  مايل   plenty (n.)  ِمقدار زيادی

 mind (n.)  ذهن   pool (n.)  بركه

 mood (n.)  ُخلق، حال   problem (n.)  مشكل، دردسر

 name (v.)  ناميدن   protect (v.)  محافظت كردن

 narcissist (n.)  شيفتهشخص خود   question (v.)  زير سؤال بردن
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  فرهنگ لغت آزمون
        

 recall (v.)  ياد آوردن به   store (v.)  ذخيره كردن

 reflection (n.)  انعكاس، تصوير   story (n.)  داستان

 release (v.)  آزاد كردن، ترشح كردن   stranger (n.)  غريبه

 remember (v.)  ياد آوردن به   stretch (v.)  كشيدن، كش دادن

 repetitive (adj.)  تكراری، مكرر   strong (adj.)  قوی

 report (n.)  گزارش   support (v.)  كردن، تأييد كردنحمايت 

 result (n.)  نتيجه   swim (v.)  شنا كردن

گر  role (n.)  نقش   swimmer (n.)  شنا

 scientist (n.)  دانشمند   take away (v.)  دور كردن، بردن

 sea (n.)  دريا   take off (v.)  در آوردن لباس، بلند شدن هواپيما

 send (v.)  فرستادن   talent (n.)  استعداد

ک، بسيار بد  serious (adj.)  ّجدی   terrible (adj.)  وحشتنا

 shape (n.)  شكل   tragic (adj.)  آميز انگيز، فاجعه غم

 sharp (adj.)  تيز   turn down (v.)  كم كردن صدا

 show (v.)  نشان دادن   type (n.)  نوع، گونه

 similar to (adj.)  ِشبيه   use (v.)  استفاده كردن

 similarity (n.)  شباهت   wake up (v.)  بيدار شدن

 skill (n.)  مهارت   warm (adj.)  گرم

 smile (v.)  لبخند زدن   whale (n.)  نهنگ، وال

 sound (n.)  صدا   win (v.)  برنده شدن، بردن

 special (adj.)  خاص، ويژه   wonderful (adj.)  انگيز العاده، شگفت فوق

 stimulate (v.)  تحريک كردنفعال كردن،    world (n.)  جهان
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 :كنيم از نمودار درختی استفاده می  )۴( ـ   141   

  
(  :بنابراين ( ) ( )= × + × =2 5 4 231

6 9 6 27
  )Pی آبی انتخاب مهره

P(A)    )۱( ـ   142    P(A ) P(A ) P(A ) P(A ) P(A )′ ′ ′ ′ ′= ⇒ − = ⇒ = ⇒ = 13 1 3 4 1
4

  

  :اند، بنابراين  هم مستقلB و ′A مستقل هستند،B و Aچون 

  
P(A ) P(B)P(A B)P(A |B)

P(B)
′′′ = =∩

P(B)
P(A )′= = 1

4
  

n(S)    )۱( ـ   143   
⎛ ⎞

= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

9
36

2
 

  n(A)
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⇒ = + =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

5 4 5
30

1 1 2
Aحداقل يكی از دو عدد انتخابی فرد باشد =  

n(A)P(A)  :بنابراين
n(S)

= = =30 5
36 6

  

xفرض كنيد  )۴( ـ   144    y=2صورت ، در نتيجه معادله بهmy (m )y m+ + + − =2 3 2 ی اصـلی تنهـا دو  كـه معادلـه بـرای آن. آيد  درمی0

myی ی حقيقی ساده داشته باشد، الزم است معادله ريشه (m )y m+ + + − =2 3 2 العالمـه باشـد،  ی مختلـف  دارای دو ريـشه0

xی  باشد، زيرا در اين صورت با توجه به رابطهيعنی يک جواب مثبت و يک جواب منفی داشته y=2ازای جواب مثبـت بـرای  ، 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

cيعنی بايد. ها منفی باشد ضرب جواب
a
c  :پس. 0> m m

a m
−= < ⎯⎯⎯⎯⎯→ < <2 0 0 2  

|   :روش اول  )۳( ـ   145    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 

  .ستصحيح ا) ۳(ی  پس گزينه. چنين روی نيمساز ربع سوم واقع نباشد در ربع سوم بوده و هم

x,های جزء صحيح، برای هر طبق يكی از ويژگی  )۴( ـ   146    y∈داريم [x y] [x] [y]+ = x] يا+ y] [x] [y]+ = + گـر . 1+ در واقـع ا
x]گاه تر يا مساوی با يک باشد، آن  بيشy و xهای اعشاری  مجموع قسمت y] [x] [y]+ = + هـای   قسمتچه مجموع  و چنان1+

x]گاه تر از يک باشد، آن  كمy و xاعشاری  y] [x] [y]+ = +. 
گر در رابطه x]ی ا y] [x] [y]+ = + y قرار دهيم1+ x=2خواهيم داشت ،:[ x] [x] [ x]= + +3 2 ] يا1 x] [x] [ x]− − =3 2 1 .

پـس بـرای . تر از يک باشد، برقـرار اسـت  بيشx2 وxهای اعشاری   رابطه زمانی كه مجموع قسمتگونه كه گفته شد، اين لذا همان
  .  درست استxشمار عدد مانند  بی

1/، اعدادxتوانيد به جای  به عنوان مثال شما می 8،/1 9 ،/1   .ازای اين مقادير درست است قرار دهيد و مالحظه كنيد كه اين رابطه به...  و 91

 رياضيات

 تعيين عالمت
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ــه طــول  مــی  )۱( ـ   147    ), روی نيمــساز ربــع اول و ســوم عبــارت اســت از۱دانــيم مختــصات نقطــه ب )1 ــابع . 1 طبــق فــرض نمــودار دو ت

y x ax b= + y و22+ bx a= ),ی ديگر را در نقطه  هم2+ )1 ی هـر دو  كنند، پس مختصات ايـن نقطـه در معادلـه  قطع می1

  :كند، لذا داريم تابع صدق می

  
a b a b a b ,b a ab

b a a b a b
= + + + =− − − =⎧ ⎧ ⎧

⇒ ⇒ ⇒ = =− ⇒ =−⎨ ⎨ ⎨= + + = + =⎩ ⎩ ⎩

1 2 1 1
2 3 6

1 2 2 1 2 1
  

x[x]    )۳( ـ   148    y x=≤ < ⎯⎯⎯→ = +11 2 1      [x]x y x y x=≤ < ⎯⎯⎯→ = + ⇒ =00 1 0 

yست كه، نمودار تابعبا توجه به نمودار، مشخص ا x [x]= =y خط+ 3
2

  .كند  را قطع نمی

fً:اوال  )۳( ـ   149    (x)بايد مثبت باشد، پس x  .خواهد بود) طبق نمودار (1<
log بايدً:ثانيا f (x)≥10 f باشد، يعنی0 (x)≥1باشد، در نتيجه طبق نمودار x   . خواهد بود2≤

],آيد كه برابر با ی تابع از اشتراک دو جواب باال به دست می بنابراين دامنه   . است2∞+(

}ی تابع چون دامنه  )۲( ـ  150    }− xرج تابع فقطی مخ  است، پس ريشه3− x)صورت يعنی مخرج تابع بايد به.  است3−= )+  : باشد، داريم23

  
a

x ax b (x ) x x a b
b
=⎧

+ + = + = + + ⇒ ⇒ − =−⎨ =⎩
2 2 2 6

3 6 9 3
9

  

   )۱( ـ   151   
، ی وارد بر وتر برابر با نصف وتر است و بـرعكس ی ميانه الزاويه اندازه در هر مثلث قائم :نكته

گر در يک مثلث، مي ترين ضـلع، نـصف آن ضـلع باشـد، مثلـث مفـروض  ی وارد بر بزرگ انها
  .الزاويه است قائم

جا  از آن.  استAMC در مثلث ACی وارد بر   ميانهMN است، پس AC وسط Nچون 

AMC نيمـساز هـم هـست، پـسMNكه 
∆

ه و در نتيجـ) چـرا؟(الـساقين اسـت   متـساوی
BCAM MC= =
2

  .BAC=90ˆدهد ی باال نشان می  كه بنابر نكته

گـذاری  رو نـام های دو مثلث بايد به صـورت روبـه ها و ضلع شده، رأس با توجه به شرايط گفته  )۲( ـ   152   
 :الساقين و همنهشت هستند، پس بايد داشته باشيم ها متساوی چون اين مثلث. شوند

  EF ED x y y x x y= ⇒ − = + ⇒ =2 3 4  
  x x y= ⇒ + =4 ED  و  5 EF ( y) y y y= =⎯⎯⎯⎯⎯→ − = ⇒ = ⇒ =7 2 4 7 7 7 1  

ˆچون  )۴( ـ   153    ˆAED ADE=و ˆAEDی خارجی مثلث   زاويهDECاست، پس داريم :   

 ˆˆ ˆAED C EDC= + 
  ˆˆAED C (I)= +18  

ABCاز سوی ديگر، چون
∆

B̂ˆالساقين است، پس  متساوی C=بنابراين :  ˆ ˆC BAC (II)+ =2 180  

ˆ(I)  : هم داريمADEو در مثلث  ˆ ˆˆDAE AED DAE C (III)+ = ⎯⎯→ + + =2 180 2 36 180  

  ˆ ˆ ˆ,II III II III BAC DAE BAD⇒ − = ⇒ − − = ⇒ =0 36 0 36 
مگـر در (كنـد  يک از نقاط خود را قطع نمـی اند و هيچ می مسطح است كه نقاط آغازی و پايانی آن بر هم منطبقی بسته، خ يک خم ساده  )۴( ـ  154   

 )؟چرا( .ساده نيستندی  ی ديگر خم بسته  نشان داده شده است و هر سه گزينهای از اين خم نمونه) ۴(ی  زينهكه در گ) آغاز و پايان

n    )۱( ـ   155   
n
−= ×2   ضلعی منتظمnی درونی هر ی زاويه هانداز180

  n n( )
n n
− −⇒ × = − ×2 2180 15 180   ی خارجی  برابر زاويه15=ی درونی  هر زاويهی اندازه180

  n n( ) n n n n
n n
− −⇒ = − ⇒ − = − + ⇒ =2 215 1 2 15 15 30 32  
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ی اپران  كننده ، پروتئين تنظيمنباشد در محيط الكتوزكه  در صورتی.  استزآلوالكتو، كننده عامل تنظيم، اپران لکهای  در تنظيم بيان ژن  )۱( ـ  156   

گر . شود  میخاموش و اپران لک اپراتور متصل به ی لک مهاركنندهلک يا  كتـوز تبـديل باشد در محيط الكتوزاما ا كتری بـه آلوال ، درون با

كتوز . شود می . آورد  آن پديد مـیتغييراتی در شكلشود و   میمتصل) كننده نظيمپروتئين ت (ی لک به مهاركننده) كننده عامل تنظيم(آلوال

 و هـای جـذب آنـزيم و از روی آن روشـن به اپراتور متصل شود و بنـابراين اپـران لـک تواند نمیبر اثر اين تغيير شكل، مهاركننده ديگر 

كتوز  تجزيه و جذبشود؛ در اين صورت   ساخته میی الكتوز كننده تجزيه  .يابد  میافزايشی ال

   :ها بررسی ساير گزينه

  .ًدر باال مفصال توضيح داده شد) ۲

  .شود  ساخته میژنی ی سهmRNAيک شود، از روی آن   میناپران لک روشكه  زمانی) ۳

  .شود متصل نمی هكنند گاه به ژن تنظيم هيچمهاركننده .  قرار داردكننده ژن تنظيم روی ژنی به نام رمزهای پروتئين مهاركننده) ۴

 ترشـح هـای گوارشـی آنـزيمی گاو اسـت،   كه آخرين بخش معدهشيردان.  است   چهارقسمتی، ) گاومانند  (ی نشخواركنندگان معده  )۴( ـ   157   

كتری. شوند  غذا میگوارش شيميايیكند كه موجب  می يابـد و  انـد، گـوارش مـی هايی كه بـا آن وارد شـده در شيردان، غذا همراه با با

 وارد هزارالشود؛ اين بار غـذا   بلعيده میپس از نشخوارشوند، در نشخواركنندگان، غذا   میی جذب آمادهيی  از مواد غذامقدار زيادی

 .شود  میآب آن جذبشود و  می

تـر   و فـشردهجـذب آب، ی ملخ رودهنقش . محل جذب مواد غذايی غذاست و هم محل گوارش شيميايی هم معده، ملخدر : تذكر

  .ها از مخرج است ج كردن آنكردن مواد غذايی برای خار

ها بـه حالـت   و بازگشت آنها انقباض بطن يافتن قبل از پايان الكتروكارديوگرام، كمی Tموج   )۲( ـ   158   

 نـشان داده فلـششود؛ به عبارتی در محلی از الكتروكارديوگرام مقابل كه بـا  آرامش ثبت می

هـای  ، دريچـههـا طـنانقبـاض بدر زمـان .  قـرار دارنـدانقباض در حالت ها بطنشده است، 

 .اند  بستهدهليزی ـ بطنیهای   و دريچهشكل باز سينی

   :ها بررسی ساير گزينه

  .در باال توضيح داده شده است) ۱

كثر مقدار خون، دارای ها كمی قبل از انقباض بطن، ها بطن) ۳   . استRموج  هستند؛ اين زمان، معادل با ثبت حدا

كثر مقدار خوندارای  ها پايان انقباض بطن، در دهليزها) ۴   . استTثبت انتهای موج  هستند؛ اين زمان، معادل با حدا

 :افتد  اتفاق میبازدم و دم وقايع زير در پرندگاندر دستگاه تنفسی   )۴( ـ   159   
  .های هوادار عقبی از نای به درون كيسه هوای دمی ٪۷۰ورود حدود   

  .ها از نای به درون شش هوای دمی ٪۳۰ورود حدود   دم وقايع
  .های هوادار جلويی ها به كيسه از ششورود هوا   

  . و سپس به خارج از دستگاه تنفسهای هوادار جلويی به درون نای از كيسهورود هوا   
  بازدم وقايع

  .ها های هوادار عقبی به درون شش از كيسهورود هوا   
 و Aبـين  (استر فودیدو پيوند فس انسولين انسانی به پالزميد، اتصال هر طرف از ژندر هنگام   )۳( ـ   160   

Gی   در هر رشتهDNA (شود؛ بنابراين در هنگام اتصال يک ژن انـسولين انـسانی  تشكيل می
در زمـان . شـود تـشكيل مـی) در هر طرف ژن، دو عدد (استر چهار پيوند فسفودیبه پالزميد، 

 يک جايگاه تـشخيص آنـزيم محدودكننـدهاتصال هر طرف از ژن انسولين انسانی به پالزميد، 
دو جايگـاه تـشخيص شود؛ بنابراين هنگام اتصال يک ژن انسولين انسانی به پالزميد،  ايجاد می

بـه شـكل مقابـل دقـت كنيـد؛ . شود ايجاد می) در هر طرف ژن، يک عدد (آنزيم محدودكننده
 .كند مطالب فوق را تأييد می

 ژن انسولين

 شناسي زيست
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شـود نـه بـا ورود   مـیشـروع) اورت كدون آغاز ترجمهدر مج (mRNAتر ريبوزوم به  اتصال بخش كوچک با آغاز ترجمهی  مرحله  )۲( ـ   161   
tRNA آغازگر به جايگاه P .ورود  بـا ی ترجمه ادامهی  مرحله. پذيرد می پايانديگر   به يکاتصال دو بخش ريبوزومی آغاز با  مرحله
tRNA حامل دومين آمينواسيد به جايگاه Aهای پايان بـه جايگـاه  وندورود يكی از ك با .شود  می شروعAی   ريبـوزوم، مرحلـه

 .شود  میپايان ترجمه شروعی   و مرحلهپذيرد ی ترجمه پايان می ادامه
گـره گـره سينوسـی دهليـزی يـا . يک گره دهليزی ـ بطنـی و يک گره سينوسی ـ دهليزی : است دو گره قلب انسان دارایبافت گرهی  )۳( ـ   162    

 . استتر بزرگزبرين قرار گرفته است و از گره دهليزی ـ بطنی ، زير منفذ بزرگ سياهرگ ی پشتی دهليز راست ديواره، در پيشاهنگ
هـای  وارد سـلول Tiپالزميـد . استفاده كـرد» تفنگ ژنی« و يا Ti پالزميدتوان از   به سلول گياهی میانتقال يک ژن خارجیبرای   )۳( ـ   163   

 را از ی تومـور ژن ايجادكننـده بايـد  برای انتقال يک ژن خارجی بـه سـلول گيـاهی).كند سلول گياهی را آلوده می (شود  میگياهی
هـای گيـاه  بـه سـلول» تفنگ ژنی« را با يک ژن خارجیتوان  چنين می هم.  آن كردجايگزين كرد و ژن خارجی را خارج Tiپالزميد 
 .های گياهی كرد  سلولًمستقيما وارد و آن را شليک

كسيژن است كه بر اثر اريتروپويتينبه نام ای  های قرمز در انسان، ماده ی توليد گلبول كننده عامل تنظيم  )۴( ـ   164     به بافـت، از رسانی كاهش ا
زندگی در . دهد  میافزايش را های قرمز توليد گلبولكند و   اثر میی مغز استخوان های زاينده سلولشود و بر   ترشح میكبد و ها كليه

كسيژن باعث ارتفاعات  .شود های بدن می  به بافترسانی كاهش ا
پوشـاند و  های هوايی را مـی  كيسهسطح داخلیشود؛ اين ماده   ترشح میهای هوايی ی كيسه های ديواره برخی سلول از تسورفاكتان  )۳( ـ   165   

كتانت در . كند  میدم تسهيلها را در هنگام   آنبازشدن طبيعیدهد و   میكاهشی آن را   مايع پوشانندهكشش سطحی اواخر سورفا
 .شود ساخته می!) نه نوزادی (دوران جنينی

   :ها بررسی ساير گزينه
  .در باال توضيح داده شده است) ۱
كتانت ندارد. كنند  و تنفس را مشكل میدنشو ها تنگ می نايژکدر بيماری آسم، ) ۲   .بيماری آسم ارتباطی به كمبود سورفا
كتانت ) ۴   .ها تر آن شود، نه بيش  ترشح میهای هوايی ی كيسه های ديواره از برخی سلولسورفا

 به صورت EcoRIيگاه تشخيص آنزيم جا  )۱( ـ  166   
GAATTC
CTTAAG

 :ی اثر اين آنزيم بر روی جايگاه تشخيص خود به صورت زير است نحوه.  است

  EcoRI G CGAATTC C G
CTTAAG

↓

↑

⎯⎯⎯→
AATT

TTAA  

  :ی زير توجه كنيد به چند نكته
 هـر پيونـدبه ازای شكستن . شكنند می را سترا ِدو پيوند فسفودیهای محدودكننده، در محل جايگاه تشخيص خود   آنزيمتمام) ۱

  .شود  میمصرف دو مولكول آبشود؛ بنابراين   میيک مولكول آب مصرفاستر،  فسفودی
  .شوند  میايجاد دو انتهای چسبندهدر محل جايگاه تشخيص خود باعث ) ها نه تمام آن(های محدودكننده   آنزيمتر بيش) ۲

  پيوند هيدروژنیEcoRI ،۸در جايگاه تشخيص آنزيم .  شودپيوندهای هيدروژنی شكستهه شود ك زمانی انتهای چسبنده ايجاد می
  .شود آب مصرف نمیتوجه داشته باشيد كه در هنگام شكستن پيوندهای هيدروژنی، . شود  میشكسته) T و Aچهار جفت بين (

 .است) يک اليه (ای ساده استوانه از نوع معده و رودهو در ) چند اليه (سنگفرشی مركب از نوع مری و دهان در بافت پوششی  )۲( ـ   167   
فـضای  و های سـلولی ديوارهتوانند در عرض ريشه از طريق  شوند، می  زمانی كه وارد ريشه میهای معدنی محلول در آب يون و آب  )۳( ـ   168   

ها در  ا باعث حركت آنه  بين آنچسبی هم و نيروی اند ديگر چسبيده يک به آبهای  مولكول. ها حركت كنند  بين سلولِسلولی برون
) درمدوآنـ (محل درون پوستتواند آب را در عرض پوست تـا   میغيرپروتوپالستیمسير . شود  میبه سمت آوند چوبیعرض ريشه 
های معدنی در مسير غيرپروتوپالسـتی  ، از حركت آب و يونكاسپاری موجود در نوار ی پنبه چوبدر محل درون پوست، . حركت دهد
 .كند  میجلوگيری

 ابتـدای شـكل سـينیهـای   و دريچـهبـسته، )لختـی سـه و ميتـرال (بطنی ـ دهليزیهای  ، دريچهبطنی سيستولدر طول مدت   )۳( ـ   169   
 و بـاز، )لختی سه و ميترال (بطنی دهليزی ـ های دريچه، قلب عمومی استراحتدر طول مدت . ندبازهای آئورت و ششی  سرخرگ
 .بودن دقت كنيد» بسته«و » باز«ال به در صورت سؤ. اند بسته، شكل سينیهای  دريچه

كسيد كربن  دی70%ًتقريبا  )۴( ـ   170    علت ايجاد يون بيكربنات، اثر آنزيم . شود ها منتقل می آيد و به شش  درمیبيكربنات در خون به صورت ا
كسيد كربن دی و تركيب آب وجود دارد و باعث های قرمز غشای گلبول است كه در كربنيکاز َانيدر شود   میکياسيد كربن و توليد ا

های قرمـز، باعـث ايجـاد   گلبولاز كربنيکَانيدرشود؛ پس آنزيم   میتجزيه و هيدروژن بيكربناتهای  ترين مقدار آن به يون كه بيش
كسيد كربن  دی23%ًتقريبا.  نقش داردCO2 در انتقالشود و  بيكربنات می مستقيم بـا شود به صورت  ها توليد می  كه در بافتیا
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كسيد كربن دخالـت  دی93%انتقالدر ) آنزيم انيدراز كربنيک و هموگلوبين (های قرمز گلبولشود؛ بنابراين   میهموگلوبين تركيب  ا
كسيژن97%در حدود. دارند های  گلبولشود؛ پس  ها منتقل می ی هموگلوبين و بقيه به صورت محلول در پالسما به بافت سيله به و ا
كسيژن دخالت97%انتقال در قرمز  . دارند ا

نقـص  باعـث ینقـص ژنـ است و ارثیاين بيماری . يک وجود نداردسيتی هموجن كننده آنزيم تجزيه ،آلكاپتونوريادر افراد مبتال به   )۲( ـ    171   
ًمـستقيما وارد شـود و   تجزيه نمـیيک اسيدسيتهموجندر اين افراد، . شود می) ی هموجنتيسيک اسيد كننده آنزيم تجزيه (آنزيمی
 . استاسيد در ادراريک سيتهموجن ادرار افراد مبتال به اين بيماری در مجاورت هوا، وجود سياه شدنعلت . شود  میادرار

كـه قطعـات  ، بـه علـت ايـنالكتروفورزی   به وسيلهDNAعات  قطجداسازیدر روش   )۲( ـ   172   
DNA قطـب مثبـت حركـت و به سـمت قطب منفی دور هستند از بار منفی دارای 

 ژل الكتروفـورز عبـور و ذ از منافـتر سريعتـر،  قطعات كوچکدر حين حركت، . كنند می
ازی در جداسـ. شـوند  مـیتـر قطب مثبـت نزديـکكنند و به   از بقيه حركت میجلوتر

ــات  ــکDNAقطع ــسولين از ي ــد و ژن ان ــر،  ی پالزمي ــاتديگ ــسولين ژن قطع ــه ان  ك
 از پالزميدشـوند و   میتر قطب مثبت نزديکكنند و به   حركت میتر سريعند، تر كوچک

 .به شكل مقابل دقت كنيد. ماند  باقی میقطب مثبت دورتر
 استفاده تشخيص نوع بيماریها برای   شوند كه از آنالكتروكارديوگرامتغييراتی در منحنی تواند باعث   میها رگ و قلبهای  بيماری  )۴( ـ   173   

 در بزرگ شدن قلـبًمثال . های مختلف پديدار شود  بخشزمان آن و يا ارتفاع، شكل منحنیاين تغييرات ممكن است در . شود می
گـر . شـود  مـیكاهش ايـن ارتفـاع موجب  قلبانفاركتوس و QRSافزايش ارتفاع  باعث ها تنگی دريچه و يا فشار خون مزمناثر  ا

شـود؛   مـیتـر  بيشQ تا Pی زمانی   شود، فاصلهها هدايت سوی بطن از حالت عادی به گره سينوسی كندتر ايجاد شده در تحريک
 .شود  میQ تا Pی زمانی  كاهش فاصله باعث ها از گره سينوسی به سوی بطن تحريک الكتريكی افزايش سرعت هدايتبرعكس، 

قلـب هـا  در مـاهی. دهد را نشان می) آبشش (ی دستگاه تنفسی ماهیضبرش عركل اين ش  )۴( ـ   174   
 و سـپس بـه وارد دهليـزخـون از سـياهرگ .  است و يک دهليز و يک بطن داردای دوحفره

. فرسـتد مـی) سرخرگ شـكمی (سرخرگ آبششیبطن، خون را به درون . رود  میدرون بطن
سـرخرگ شـود و از راه   مـیخارجبـشش ، از آگازهای تنفسی در آبشش تبادلخون پس از 

 .رود  میپشتی به سراسر بدن
رود   میها طرف شش به خروج از بطن راستخون پس از ) مانند اسب (پستانداران و پرندگاندر 

گردد و   برمیدهليز چپ به های ششی سياهرگها توسط   در ششتبادل گازهای تنفسیو پس از 
 .شود  فرستاده میتمام بدن به سرخرگ آئورت طريق شود و پس از آن از  میبطن چپسپس وارد 

 نـای به نـام های درونی لولهاين دستگاه از تعدادی .  دارنددستگاه تنفس نايی) ملخمانند  (حشرات  )۴( ـ   175   
كسيژن (تبادل گازهای تنفسی. شوند  میسراسر بدن منشعبهای نای در  شاخه. تشكيل شده است  ا

كسيد كربن دیو  بـدون نيـاز بـه همكـاری  و طور مـستقيم بههای بدن،  با سلولاز اين انشعابات ) ا
 .گيرد  صورت میسيستم گردش مواد

تـر   و فـشردهجـذب آب، ی ملـخ رودهنقش . شود  انجام میمعده در جذب مواد غذايی و گوارش شيميايی، دستگاه گوارش ملخدر 
  .ها از مخرج است كردن مواد غذايی برای خارج كردن آن

 آن سـبب نـاتوانی در انعقـاد خـون فقـدان دارد و دخالت خون انعقاد روند است كـه در پروتئينی، VIIIی  قادی شمارهفاكتور انع  )۲( ـ   176   
جـا ژن  دانـشگاهی مراجعـه كنيـد؛ در آن  زيست پيش۴۴ی   در صفحه۲ـ۶به شكل . آورد  را به وجود میهموفيلیشود و بيماری  می

 سـاختار در، نوعی پروتئين است كـه ۱۰Lپروتئين ريبوزومی [ داده شده است  نشانX بر روی كروموزوم ۱۰Lريبوزومی  پروتئين
های  ژن! اند  هر دو پروتئين۱۰Lريبوزومی  پروتئين و هم VIII شماره انعقادی فاكتورپس هم . ]رود كار می  بهريبوزوم بزرگ بخش

 .شوند  رونويسی میIIمراز   پلیRNA آنزيمها توسط  ها در يوكاريوت پروتئين
امـا .  اسـتفاده كـردای يـابی كامـل ژنـوم هـسته توالیها برای   از آنتوان نمی؛ بنابراين  وجود نداردY كروموزوم ها تخمک، در  انساندر  )۲( ـ    177    

يـک و  كروموزوم اتوزوم ۲۲های انسان  ای مورد استفاده قرار گيرد؛ در اسپرم يابی كامل ژنوم هسته تواند برای توالی  میهای انسان اسپرم
 . استY و Xدو كروموزوم جنسی  و  كروموزوم اتوزوم۲۲ شامل انسانی   گونهای ژنوم هسته.  وجود داردY يا Xزوم جنسی كرومو

يک  و  كروموزوم اتوزوم۱۱، های ملخ تخمک است؛ در Xيک كروموزوم جنسی  و  كروموزوم اتوزوم۱۱ای شامل  ژنوم هسته، ملخدر 
يـابی كامـل ژنـوم  تـوالی وجود دارد؛ بنـابراين بـرای Xكروموزوم  نيز های ملخ  اسپرمنيمی ازدر .  وجود داردXكروموزوم جنسی 

  . استفاده كردهای ملخ هم اسپرم و ها هم از تخمکتوان   می،ی ملخ ای گونه هسته
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 نبايـدی بـه عبـارتی در يـک رمـز وراثتـ. ديگر را خواسته است  يکنسبت رمزهای وراثتی فاقد بازهای آلی مكملدر صورت سؤال   )۱( ـ   178   
 فقط و يا G و C، T و G ،T و C ، A و Aاند كه دارای  قبول موردبنابراين رمزهايی .  وجود داشته باشدG و C يا T و Aزمان  هم

 :توان نوشت  باشند؛ پس میG يا A ،C ،Tدارای 

  

AAC
ACA
CAA
ACC
CAC
CCA

⎧
⎪
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

  C و Aرمزهای وراثتی دارای :  عدد۶ 

  G و Aرای رمزهای وراثتی دا:  عدد۶  
  C و Tرمزهای وراثتی دارای :  عدد۶    

 G و Tرمزهای وراثتی دارای :  عدد۶    

 

AAA
CCC
GGG
TTT

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪⎩

  T يا A ،C ،Gرمزهای وراثتی تنها دارای :  عدد۴ 

های قرمز   گلبولهموگلوبينی  هر دو از تجزيه وجود دارند كه وردين بيلی و روبين بيلیهای   به نامی رنگی ماده انسان دو صفرایدر   )۲( ـ   179   
 غـشای و هـا كـم هـای آن آنـزيمهای قرمـز، از مقـدار   گلبولِسن افزايشبا . آيند وجود می  بهطحال و كبد ماكروفاژیمرده توسط 

 .رونـد بينند و از بين می  آسيب میطحال و های باريک كبد مويرگها در موقع عبور از  اين گلبول. گردد  میشكنندههای قرمز  گلبول
يابـد و بـرای سـاخته   مـیبه مغز استخوان انتقال بار ديگر ، آنآهنشود و   میماكروفاژها تجزيهی   ، به وسيلهِهموگلوبين آزاد شده

 هموگلـوبين ی تجزيه از ماكروفاژهای   است كه به وسيلهروبين بيلی صفرا، اصلیی رنگی  ماده. رود های جديد به كار می شدن گلبول
 .آيد به وجود می

هـر . شـود  مـیدرون دوازدهه به  معدهوسورود كيم و ی معده تخليه كه در انتهای معده وجود دارد، باعث ی پيلور شدن دريچه باز  )۱( ـ   180   
 صـورت تـر شـدت بـيش نيـز بـا ای معده حركات تخليه باشد، ی معده شديدتر كشيدگی ديواره و تر  معده بيشموسحجم كيچه 
 .شود  میری پيلو شدن دريچه بازگيرد و باعث  می

كسن هرپس تناسلی  )۲( ـ   181     : به قرار زير استنوتركيب مراحل ساخت وا
  . از ژنوم ويروس هرپس تناسلیی پروتئين سطحی هرپس تناسلی استخراج ژن رمزكننده) ۱
ای كـه ژن پـروتئين سـطحی هـرپس تناسـلی  با همان آنزيم محدودكننده) وكتوربه عنوان  (ی گاوی ی ويروس آبلهDNAبرش ) ۲

  .راج شده استاستخ
  . استژن پروتئين سطحی هرپس تناسلی كه دارای ی گاوی  آبلهوتركيب ويروس نDNAساخت ) ۳
  . نوتركيبDNA دارای ِی گاوی  آبلهروی پوشش ويروس بر  پروتئين سطحی هرپس تناسلیی عرضهفراهم كردن شرايط برای ) ۴

كسن نوتركيب در : تذكر ی پـروتئين سـطحی هـرپس  ژن رمزكننـده( كه ژن خـارجی یی ويروس آبله گاوDNAهرپس تناسلی، وا
  . استوكتوركند، يک  را حمل می) تناسلی

سـازند و  را مـی) پپسينوژنمانند  (ی معده های شيره آنزيم، )ندكارديا دورتراز (ترند  پيلور نزديکهايی كه به  ی انسان، غده در معده  )۴( ـ   182   
 و اسـيد كلريـدريک، ترشـح )پپـسينوژنماننـد  (آنزيم، عالوه بر )ندتر كارديا نزديک ند يا بهپيلور دورتراز (ند باالترهايی كه  غده

 .كنند ح نمیرشفاكتور داخلی معده تند، از كارديا دورتر را نيز به عهده دارند؛ بنابراين غددی كه فاكتور داخلی معده
هـای شـكم و  شود و با انقباض ماهيچـه  آغاز میوچکباال رفتن زبان ك و بسته شدن حنجره و دم عميق با يک استفراغدر انسان،   )۳( ـ   183   

 !).البته گالب به روی ماهتون(شود  سينه و افزايش فشار وارد بر معده، محتويات آن از راه دهان خالی می

شـدت ، امـا زيـاد در داخل گياه فشار آبگيرد كه  اين پديده موقعی انجام می. شود  ناميده میتعريق، مايع از گياه به صورت خروج آب  )۱( ـ   184    

سـرعت در مناطق گرمسيری كه هوا گرم و اتمسفر، اشباع از بخار آب است، يعنی در شـرايطی كـه .  باشدتر از شدت جذب آب تعرق كم

 .يابد  میافزايش در گياهان ای افزايش فشار ريشه به علت تعريقی   است، پديدهشدت تعرق پايين، ولی باال از ريشه جذب آب

  ⇒عدد 28=تعداد رمزهای وراثتی فاقد بازهای آلی مكمل

7
16

= =28
64

 نسبت رمزهای وراثتی فاقد بازهای آلی مكمل
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كسيژن از جدار نازک .  استتنفس پوستی دارای كرم خاكی  )۴( ـ   185    كسيد كربن  شود و دی كند و وارد خون می  عبور میهای پوستی مويرگا ا

گر به شكل . شود نيز به همين طريق از بدن دفع می شويد كـه   مراجعه كنيد، متوجه می۱ زيست و آزمايشگاه ۶۹ی   در صفحه۵ـ۲ا

گر .  است  پوست بدن، همان سطح تنفسی كرم خاكی كی، زير پوستدقت كنيد، در ا  . وجود داردها ای از مويرگ شبكه كرم خا

   :ها بررسی ساير گزينه

  .بلعد ِكند و خاک سر راه خود، همراه با مواد آلی درون آن را می اين جانور درون خاک حركت می.  استچيزخوار همه، جانوری  كرم خاكی) ۱

  . استای شكل های لوله قلب دارای  كرم خاكی نگاه كنيد؛ ۱ زيست و آزمايشگاه ۷۶ی   در صفحه۶ـ۲به شكل ) ۲

كتوزاپرانی كه   )۱( ـ   186    .  ساخته شده استانداز راه و اپراتور، سه ژن ساختاریاپران لک از .  نام دارداپران لکكند،   میتنظيم را متابوليسم ال

 .دهند ی اپران لک را تشكيل می كننده بخش تنظيم، انداز راه و اپراتور

ها نيـز كـاربرد   عالوه بر اسيدهای نوكلئيک، برای پروتئينالكتروفورزروش .  هستندپروتئيناز جنس » عوامل رونويسی يوكاريوتی«  )۳( ـ   187   

 .شوند ديگر جدا می  از يکاندازه، بر اساس DNAهمانند قطعات ها  در اين روش، پروتئين. دارد

  هـای   و بيمـاریگزنـه حساسيت بـه سـم. شود  میها زياد ائوزينوفيلداد ، تعهای انگلی همانند عفونت) ها آلرژی (ها حساسيتدر   )۲( ـ   188   

 قدرت آندوسـيتوز دارند ولی ها شباهت ظاهری به نوتروفيلها از نظر  ائوزينوفيل.  هستندآلرژیای از   نمونهكهير و آسم، تب يونجه

 هيـستامين. شـوند  میدر مغز استخوان ساختهها  سيت تعلق دارند؛ گرانولوها گرانولوسيتی  ها به دسته ائوزينوفيل.  استتر كمها  آن

 .ها شود، نه ائوزينوفيل  ترشح میها فيلوبازتوسط 

 و سمت راست بـدن، در كولون باالرو، آپانديس، ی صفرا كيسه، كبد.  نگاه كنيد۱ زيست و آزمايشگاه ۵۸ی   در صفحه۴ـ۴به شكل   )۴( ـ   189   

 . قرار دارندنبد سمت چپ، در رو كولون پايين، و پانكراس، معده

به خون  از خون جنين Rhهای  ژن ورود مقداری از آنتی باشد، به علت  خون جنين مثبتRh و  مادر منفیRhهايی كه  بارداریدر   )۴( ـ   190   

گلوتينه شدن شوند و   میوارد خون جنينكنند و   میعبور از جفت به وجود آمده و  در بدن مادرRhهای ضد  ندتپا، مادر موجب آ

كنش از حاملگی دوم به بعد ظاهر می. شوند می) های قرمز جنين به هم چسبيدن گلبول (خون جنين علت پيدايش پس . شود اين وا

گلوتينه شدن خون جنين است و  جنينRhهای  ژن ورود آنتی در بدن مادر، Rhهای ضد  پادتن  Rhهای ضـد  پادتن ورود علت آ

 . استمادر به خون جنين

 :دهد  را نشان میمراحل انعقاد خوناين شكل . به شكل مقابل دقت كنيد  )۲( ـ   191   

  

گر دقت كنيد، . شود  میخون وارد ]و كبد توليددر [ پروترومبين ا

 خون روی پروترومبين بر ترومبوپالستين از اثر ترومبين در خون

  . استيون كلسيم الزمشود؛ در اين فرايند  ايجاد می

 را بـه نشاسته و آغاز را های غذا گوارش كربوهيدرات است كه پتيالين به نام يالز ضعيفآنزيم آم دارای يک بناگوشیترشحات غدد بزاقی   )۳( ـ  192   

 نيـز جـذب معـده و مخاط دهان از برخی مواد دارويیگيرد ولی   صورت میجذب مواد غذايی در رودههر چند كه . كند  تبديل میمالتوز

ّحله! »جذب مواد«:  ذكر شده است كهفقطاست؛ بلكه  خواستهجذب مواد غذايی را ن كه در اين تست، توجه داشته باشيد. شوند می َ! 

 گوسفند با روش مهندسی ژنتيک در ورزی ژنتيكی دست انتقال يافته است، پس زيگوت گوسفند به ژن انسانیدر اين فرايند چون   )۴( ـ   193   
گوسـفند دارای ژن در اين فراينـد، . ويندگ  میجانوران تراژنی خود هستند، ژن بيگانه در ژنومجانوارنی كه دارای . اتفاق افتاده است

 .شود  محسوب میجانور تراژنی است؛ پس نوعی انسانی
در اين . كنند  زندگی میی كور روده يا ی بزرگ روده در ی سلولز كننده های تجزيه ميكروب، اسب و فيلخواران مانند  در برخی از گياه  )۳( ـ   194   

در » جذب مواد حاصل از آن«و » گوارش شيميايی سلولز«در فيل و اسب . شود یی باريک انجام نم رودهجانوران، گوارش سلولز در 
 .شود ها انجام می  آنی بزرگ روده و ی كور روده

در . شـوند  ترشـح مـیای های حاشـيه سلول توسط اسيد كلريدريکو ) پپتيک (های اصلی سلول توسط ها آنزيمی انسان،  در معده  )۳( ـ   195   
 .شود  ترشح میزیوكوهای م سلول  توسطموسين فقطی انسان،  معده
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 :توان نوشت ی مختصات در حال حركت است و می اين متحرک با سرعت ثابت بر روی صفحه  )۳( ـ   196   

/x y
m m m,V V V | r | m cm
s s s

→
= = ⇒ = + = ⇒ ∆ = × = =2 23 4 3 4 5 5 0 2 1 100  

از طرفی حركت آن به .  حركت كرده و عالمت سرعت آن منفی استxاين متحرک در خالف جهت محور   )۲( ـ   197   

با توجه به اين دو . باشد ديگر می  شده و سرعت و شتاب آن در خالف جهت يکصورت كندشونده انجام

 .باشد موضوع، شتاب متحرک مثبت می

  
P m V

P
V
= ⋅⎧

⇒ <⎨ <⎩
0

0
  و  

F ma
F

a
=⎧

⇒ >⎨ >⎩
0

0
  

 برابـر tی  جايی آن از شروع حركت تا لحظه گذرد كه جابه ی شروع حركت می متحرک زمانی از نقطه  )۴( ـ   198   

xجايی برابر  ثانيه جابه۴از زمان صفر تا . فر شودص m− ×∆ = =−1
20 4 40
2

 6 تـا4ی  و در بازه

xجايی ثانيه جابه m∆ =2 xجايی بايد بنابراين برای صفر شدن جابه.  است10 m∆ =3  .ود ش30
 

S = (t - )| |3 10 |S  و  6 | ×=2
10 2

2
|S  و   | ×=1

20 4
2

  

S S S (t ) t s| | | | | |− + + = ⇒ − + + − = ⇒ =1 2 3 0 40 10 10 6 0 9  

 :توان نوشت ی درخت می با توجه به ثابت بودن شتاب حركت گلوله در داخل تنه  )۳( ـ   199   

  / /
V V V mx t V

s
+ +

∆ = ∆ ⇒ = × ⇒ =0 0
0

0
0 1 0 05 4

2 2
  

By  :كنيم  به زمين را محاسبه میBی  ابتدا زمان رسيدن گلوله  )۲( ـ   200    gt t t s= ⇒ = × ⇒ =2 21 145 10 3
2 2

  

  . ثانيه به زمين رسيده است۶ در طی Aی  بنابراين گلوله

  A Ay at y ( ) m′= ⇒ = × × =2 21 1 10 6 180
2 2

  

⇒AB  : عبارت است ازABی  و فاصله = − =180 45 135  

 :شود ديگر برابر می ها با يک های بردار مكان آن ديگر برسند، مؤلفه وقتی دو متحرک به يک  )۱( ـ   201   

A B
t t ( )r r t t t t s
t t ( )

→ → ⎧ + = +⎪= ⇒ ⇒ + = + ⇒ = ⇒ =⎨
+ = +⎪⎩

2 33 2 2 3 1 10 8 8 10 2 2 1
8 10 10 8 2

  

t s=1 در اين لحظه بـا توجـه بـه بـردار سـرعت . رسند ديگر می  اول نيز صدق كرده و دو متحرک در اين لحظه به يکی معادله در

  : ، بزرگی سرعت آن عبارت است ازAمتحرک 

x t s

y

V t mA: V ( t) i j V i j V
V s

| |→ → →→ → → →==⎧⎪ ⇒ = + ⎯⎯⎯→ = + ⇒ = + =⎨ =⎪⎩

1 2 26
6 8 6 8 6 8 10

8
  

a  : آوريم دست می ی شتاب ـ زمان حركت متحرک را به ابتدا معادله  )۲( ـ  202    ( t ) i ( t) j
→ → →
= + +6 6 6  

tی بنابراين در لحظه. ها در حال افزايش است ی شتاب مثبت هستند و مقدار آن هر دو مؤلفه   .ترين مقدار را دارد  شتاب حركت متحرک كم0=

  min min min min
ma i a F ma N
s

| |→ → →
= ⇒ = ⇒ = =26 6 12  

  

 فيزيك
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 :توان نوشت با توجه به قانون دوم نيوتون برای مجموعه می  )۲( ـ  203   

  C B k
C B K

W W fW W f m a a
m

+ −
+ − = × ⇒ =∑ ∑

  

  /k k
mf N N a
s

−=μ ⋅ = × = ⇒ = =
+ 2

50 200 4 50 20 3
5 5

  

  mV at V
s

= + =0 6  

ايند نيروهـای وارد بـر آن صـفر بر  كند، دار حركت می كه در حالت اول بسته با سرعت ثابت به سمت پايين سطح شيب با توجه به اين  )۱( ـ  204   
k  :توان نوشت بوده و می k kf N mgcos=μ =μ α  

  kmgsin mgcosα−μ α=0  
  k tanμ = α  

kmgcosμ وmgsinα، نيروهایV0در هنگام پرتاب بسته به سمت باال با سرعت اوليه αهر دو در خالف جهت حركت است و داريم :  
  kF ma ( mgcos mgsin ) ma= ⇒ − μ α+ α =∑ 0 

  tan
ka gsin gcos a gsin| | | |μ= α= α+μ α⎯⎯⎯⎯→ = α2  

  :دار عبارت است از در انتها مسافت توقف بسته بر روی سطح شيب

  
V Vx | m

a gsin
∆ = ⇒ = =

× α × × ×

2 2 2
0 0 10 5

12 2 2 2 2 10
2

  |توقف

ه در خأل نيروی مقاومت هوا وجود ندارد و شتاب باال رفتن گلوله، با شتاب پايين آمـدن آن ابتدا بايد توجه شود ك  )۱( ـ  205   
 .برابر است

كنيم، جهت مقاومت هوا در هنگام باال رفـتن بـه سـمت پـايين اسـت و  وقتی در هوا گلوله را رو به باال پرتاب می
  :ی شتاب گلوله در اين حالت عبارت است از اندازه

  F ma=∑  

  ff mg ma a g a g
m

| |+ = ⇒ = + ⇒ >1 1  

  :از طرفی در هنگام پايين آمدن گلوله، جهت مقاومت هوا به سمت باال بوده و شتاب گلوله عبارت است از

  fmg f ma a g a g
m

| |− = ⇒ = − ⇒ <2 2 2  

  

تـر از هنگـام بـاال رفـتن آن  بنابراين شيب نمودار سرعت ـ زمان در هنگام پايين آمدن گلوله كم
  :ست و نمودار سرعت ـ زمان گلوله به صورت زير استا

  α >α1 2  
  

به اين سيـستم دو نيـروی گرانـشی وارد . گيريم دو جسم به همراه نخ را يک سيستم در نظر می  )۴( ـ  206   
 كيلـوگرمی و ۳ی  وزنه به N30 كيلوگرمی و يكی نيروی۵ی   به وزنهN50يكی نيروی. شود می

 . استN20يند نيروهای وارد بر سيستم اردر نتيجه ب

  /
mF ma ( )a a
s

= ⇒ = + ⇒ =∑ 220 3 5 2 5  

  :ان نوشتتو ی مستقل از زمان می جا شده و با كمک معادله  متر جابه۵ها  رسد، هر كدام از وزنه  متر می۱۰ها به  وقتی اختالف ارتفاع وزنه

  /
mV V a y V V
s

− = ∆ ⇒ = × × ⇒ =2 2 2
0 2 2 2 5 5 5  

kF/  : ابتدا بايد شتاب مجموعه را محاسبه كنيم  )۴( ـ  207    F mg ( ) ma
m (m m ) s

−μ − × ×
= = = =

+ +
∑
∑ 2

50 0 4 5 10 5
5 1

  

  :توان نوشت  میAی  در ادامه با بررسی تعادل سمت راست برای نقطه
 ميله
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 kg= 1
5

mميله m′ = 1
5

A و
mF T a′− =
5

  قانون دوم نيوتون برای قسمت جداشده: 

  A AT T N⇒ − = × ⇒ =150 5 49
5

  

بـا . ی شيب مماس ترسيمی بر نمودار تكانه ـ زمان، معادل نيروی وارد بـر متحـرک اسـت اندازه  )۱( ـ    208   
 . ترين مقدار را دارد ی شروع حركت بيش توجه به اين موضوع، نيروی وارد بر متحرک در لحظه

  | F | |F | |F | |F |> > >0 1 2 3  
اين نيروها يكی نيروی . كنيم شوند از يک نقطه رسم می  نيروهايی را كه بر كره وارد می:روش اول  )۲( ـ  209   

ــدازه ــه ان ــر دو N300ی وزن اســت ب ــود ب ــای عم ــر نيروه ــروی ديگ ــايين و دو ني ــه پ  و رو ب
F),سطح F )2  .شوند رد می هستند كه بر كره وا1

بنـابراين برآينـد نيروهـای . از طرفی با توجه به تعادل كره، برآيند نيروهای وارد بر كره صفر است
  :پس.  نيز صفر استy و xوارد بر كره در دو راستای 

  xF F cos F cos F F (I)= ⇒ = ⇒ × =∑ 2 1 2 10 30 60 3  

  yF F sin F sin N F F N (II)= ⇒ + = ⇒ + =∑ 1 2 1 20 60 30 300 3 600  

  F F N⇒ = ⇒ =1 1
4 3 600 150 3

3
  يمدار) II(و ) I(از حل 

  :توان نوشت با توجه به نيروهای وارد بر كره، برای بررسی تعادل كره می: روش دوم

  
F W F Wsin( ) F N

sin( ) sin
= ⇒ = + ⇒ = × =

+
1

1 1
330 90 300 150 3

30 90 90 2
  

 :كنيم  را محاسبه میR، نيروی kf و Nی نيروهای  با محاسبه: روش اول  )۳( ـ   210   
  N Fsin mgcos= +60   دار تعادل در راستای عمود بر سطح شيب: 30

  kf Fcos mgsin= +60   دار تعادل در راستای سطح شيب: 30

  kR N f (Fsin mgcos ) (Fcos mgsin )= + = + + +2 2 2 260 30 60 30  

  R F (sin cos ) (mg) (cos sin ) Fmg(sin cos )= + + + + +2 2 2 2 2 2 2 260 60 30 30 2 60 60  

  R F (mg) Fmg F mg W F= + + = + = +2 2 2  
 و mgكـه نيـروی  ، بـا توجـه بـه ايـنFی با بررسی تعـادل مجموعـه در راسـتای نيـرو: روش دوم

  :توان نوشت می. باشند راستا می العمل عمودی سطح هم عكس
  yF R F mg W F= ⇒ = + = +∑   كند بسته با سرعت ثابت حركت می: 0

A    )۴( ـ   211    A B A B

B B A B A

m V m rV r ( )
m V m r

( ) ( )ρ
= π ⇒ = × = × = × =

ρ
3 3 34 1 13

3 3 9
 

 : با يكديگر برابر استB و Aی  ار دو نقطهبا توجه به شكل، فش  )۲( ـ   212   

  A

B

P gh P
P gh P

=ρ +⎧
⎨ =ρ +⎩

1 1 0

2 2 0
  

  A B
gr grP P h h

litcm
= ⇒ ρ =ρ ⇒ × =ρ × ⇒ ρ = =1 1 2 2 2 2 34 12 16 3 3000  

گر  )۴( ـ   213     :توان نوشت ی دو حالت می  معادل جرم قرار داده شده بر روی آن باشد، در مقايسهm2 معادل جرم مخروط وm1ا

  
m g (m m )g

P P m m
r r

+
= ⇒ = ⇒ =

π π
1 1 2

1 2 2 12 2 8
9

  

V  :ی سمت چپ و راست داريم جا شده در لوله با توجه به يكسان بودن حجم جابه  )۴( ـ   214    V=1 2  
  h A h A=1 1 2 2  
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AA A
A

= × ⇒ =2
1 2

1
16 1 16  

ی پيـستون  پس فشار وارد شـده بـه وسـيله. شود های مايع منتقل می طبق اصل پاسكال، فشار وارد شده به مايعات به تمام قسمت
P  :كوچک برابر فشار پيستون بزرگ است P=1 2  

  /
/

m g m g m A m m kg
A A m A

= ⇒ = ⇒ = ⇒ =1 2 2 2 2
2

1 2 1 1
16 6 4

0 4
  

. شتاب گرانش نيز رو به پـايين اسـت. كند و حركتش كندشونده است، شتاب رو به پايين است چون آسانسور به سمت باال حركت می  )۴( ـ   215   

maنسبی برابر است با پس شتاب 
s

= − =10 2 8 

  h Pa−∆ = × × × =3 210 8 11 10 Pنسبی880 a∆ =ρ  
 .صحيح است) ۳(ی  گيرد و گزينه تر قرار می تر باشد، سطح جيوه داخل آن پايين هرچه لوله نازک  )۳( ـ   216   

qm  : های مسئله داريم با توجه به داده  )۲( ـ   217    q p
p

= = ⇒ =1 1
5 5

 

  pf
p q f p p f
+ = ⇒ + = ⇒ =1 1 1 1 5 1

6
  

  

p
pp q pf

∆∆= + = ⇒ = =

6
6 365
5 5

6

  

 و خط عمـود، برابـر IAی بين پرتو  كره تابيده است پس زاويه  مماس بر سطح نيمSIپرتوی   )۳( ـ   218   
، پرتوی شكست نيز بايد بـر سـطح IAدر نتيجه هنگام خروج پرتو . ی حد منشور است زاويه

  .كره است توی خروجی از نيم، پر)۲(عمود باشد پس پرتوی 
 .رسد  شكسته شده و به چشم ناظر میOAكنيم پرتوی نور  وقتی ظرف را پر از مايع می  )۱( ـ   219   

  ,sin sin sinα = = = α = =
+

1 22 2
10 10 2 245

25 5 55 10
  

  n⇒ = = =

2
4 2 105

52 10
2

sinn
n sin

α
=
′ α

1

2
  

ofپـس . تری نسبت به عدسی چـشمی دارد ی كانونی كوچک  فاصلهعدسی شيئی  )۱( ـ  220    mm=5 و ef mm=60باشـد بنـابراين   مـی

o  : توان نوشت می e

e o

D f
D f

= = =60 12
5

  

  
 :توان نوشت با بررسی توان مفيد در هر دو حالت می  )۲( ـ   221   

  
/I r r

P I rI
I r
= ⇒ = ε− = Ω⎧ ⎧

=ε − ⇒⎨ ⎨ε== ⇒ = ε− ⎩⎩
2 5 10 5 25 0 2

310 10 10 100
  

 :كنيم برای حل، ابتدا جريان عبوری از مدار را محاسبه می  )۴( ـ  222   

  /I A
(R r)
ε −= = = =
+

∑
∑

10 4 6 0 5
12 12

  

  :كنيم و داريم  را به صورت پادساعتگرد طی میB تا Aی  حال از نقطه
      A BV V V= ⇒ =−0 /  و  9 /A BV V− + × + × =10 1 0 5 1 0 5  

rVی افت پتانسيل در داخل مولد از رابطه  )۳( ـ    223    rI
r R
ε′= =
+

R متغير بوده و وقتیRؤال در اين س. آيد دست می  به ′Vگاه  آن0= = εباشـد مـی .

 .صحيح است) ۳(ی  شده در گزينه  به سمت صفر ميل كرده و نمودار مطرح′Vكند، نهايت ميل می  به سمت بیRاز طرفی وقتی 
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تـوان بـدون در نظـر گـرفتن آن اخـتالف  دهـد، پـس مـی  از خود عبور نمیخازن پس از شارژ جريان را  )۳( ـ  224   
دقت شود كه با حذف خازن، به سادگی مـشخص اسـت كـه مقاومـت . پتانسيل دو سرش را محاسبه كرد

5/معادل مجموعه برابر eR/  ) .چرا؟( اهم است 5 = Ω5 5 

  
/ /e

A
r R +
ε= = =
+ 5

12 2
0 5 5

  Iكل

در ادامه بـا . گذرد های پايين می  از مقاومتA1های بااليی و  از مقاومتA1ی موازی، جريان های دو شاخه دليل برابر بودن مقاومت به
  :كنيم را حساب می) B و Aنقاط (پتانسيل دو سر خازن  استفاده از قانون ولتاژ، اختالف

  A B B AV V V V V q C V C+ × − × = ⇒ − = ⇒ = ⋅ = × = μ5 1 4 1 1 10 1 10  
 در مسير عبور جريان قرار دارند C2 وC1دو خازن. پردازيم پتانسيل در دو سر اجزاء مدار می ابتدا به بررسی عبور جريان و اختالف  )۳( ـ  225   

R وR1پتانسيل دو سر هر دو مقاومت گذرد و اختالف  نمیًپس عمال جريانی از مدار پتانسيل دو سر  از طرفی اختالف.  صفر است2

IV  . استV24 باتری برابر با rI V==ε− ⎯⎯→ =ε0  
Rر دو سر مقاومتپتانسيل د به دليل صفر بودن جريان، اختالف پتانـسيل   كه با آن موازی است صفر بوده و اختالفC3 و خازن2

q  :بنابراين.  استC1پتانسيل دو سر خازن دو سر باتری همان اختالف C V C= = × = μ1 1 50 24 1200  
/  : پتانسيل دو سر هر مقاومت است ف پتانسيل دو سر باتری برابر اختالفدر اين مدار اختال  )۲( ـ  226    /V V= × =3 0 8 2 4 

يعنـی . شـود ها توزيـع مـی پتانسيل دو مقاومت موازی، جريان به نسبت عكس مقاومت دليل برابر بودن اختالف دانيم به از طرفی می
/ بوده و برابر باΩ3نصف جريان عبوری از مقاومت Ω6جريان عبوری از مقاومت A0   . است4

  / / / AI I + == + =1 2 0 4 0 8 1   Iكل2
  / /V Ir r r=ε− ⇒ = − ⇒ = Ω2 4 6 1 2   اختالف پتانسيل دو سر باتری: 3

  / / WP rI= = × =2 23 1 2 4   ده در باتریش توان تلف: 32
ديگـر را دفـع  جهـت يـک هـای غيـرهم های دارای جريان ديگر را جذب و سيم جهت يک های هم های دارای جريان دانيم كه سيم می  )۱( ـ  227   

  :آيد دست می ی زير به كنند و نيروی بين دو سيم از رابطه می
I IF
d

μ
=

π
1 20

2
  

رده و سـيم  را دفع كـB سيم C و Aهای  با اين توضيحات، سيم
Dدر صورتی كه نيروی بـين دو سـيم . كند  آن را جذب میA و 

B را F در نظر بگيريم، نيروی بين دو سيم B و Dبرابر F2
2

 

Fباشد و برايند بردارها در جهت می
→

  . است1
را تعيـين ) نيروی حاصل از ميـدان مغناطيـسی (BFتوان جهت   نيرو، میی دست راست و با برعكس كردن جهت ابتدا طبق قاعده  )۱( ـ  228   

از طرفـی . انتخاب كنيم تا برايند نيروهای وارد بر الكتـرون صـفر شـود) ی آن اندازه و هم (BF را خالف جهت EFسپس بايد . كرد

Eكند پس  الكتريكی، بر الكترون نيرويی در خالف جهت خطوط ميدان وارد میميدان
→

BF و
→

بـا . جهـت هـستند ديگر هـم  با يک
 .صحيح است) ۱(ی  توجه به توضيحات فوق گزينه

⇒
  

IBی راست و بلند از رابطهميدان مغناطيسی حاصل از سيم   )۳( ـ  229   
d

μ
= ×

π
0

2
ی دسـت راسـت  جهت ميدان نيز با قاعده. شود  حاصل می

 .قابل تشخيص است

  B B R R
R R

= ⇒ = ⇒ =1 2 2 1
1 2

4 12 3B , B
R R

μ μ
= × = ×

π π
0 0

1 2
1 2

4 12
2 2

  

  

 الكترون
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گاه صفر  جهت هستند پس برآيندشان هيچ ها هم با توجه به شكل مقابل در بين دو سيم، ميدان
توانـد صـفر  تـر مـی در اين حالت ميدان در خارج از دو سيم و نزديک به سيم كوچک. شود مین

  :توان نوشت با توجه به شكل زير می. شود
  B B⇒ =2 1  

  
I I d cm
d d d d

μ μ
= ⇒ = ⇒ =

π π + +
1 20 0

1
1 1 1 1

4 12 15
2 2 30 30

  

  d cm= + =1 30   )۲(فاصله از سيم 45
گر جريان . آوريم دست می دل هر شاخه، جريان در هر شاخه و جريان در سيم لوله را بهابتدا با قرار دادن مقاومت معا  )۲( ـ  230    توجه شود كه ا

) برابرΩ6 فرض كنيم، جريان در مقاومتI را Ω9در مقاومت I) I3 9
2 6

) برابرΩ3مقاومت و جريان در  I) I93
3

 اسـت، زيـرا در 

 .ی عكس دارد های موازی جريان با مقاومت رابطه مقاومت

  I I I I A+ + = ⇒ =33 22 4
2

  

  I A= =3   جريان در سيم لوله12

  /B G= π9 6/
NB I T
L

− −=μ = π× × × = π×7 4
0

2004 10 12 9 6 10
1

  ميدان در سيم لوله: 

  
  

كنش با گذشت زمان كاهش می  )۳( ـ   231    كنش در . يابد سرعت وا كـنش اسـت  دقيقـه۲۰ی اول بـيش از   دقيقه۲۰پس سرعت وا از . ی دوم وا
كنش در  كنش در ۴۰طرفی سرعت وا  .ی اول و دوم است  دقيقه۲۰ دقيقه اول، ميانگين سرعت متوسط وا

  R( ) R( )R( ) − + −− = 0 20 20 400 40
2

  

  .تر است ی دوم بيش  دقيقه۲۰تر و از سرعت در  ی اول كم  دقيقه۲۰ی اول، از سرعت در   دقيقه۴۰بنابراين، سرعت در 
  R( ) R( ) R( )− > − > −0 20 0 40 20 40  

كنش متناسب با ضرايب استوكيومتری آن  )۲( ـ  232    كنش تغيير غلظـت   ثانيه۱۰در . ها است تغيير غلظت مولی مواد موجود در وا ی نخست وا
A ،B و C1+/، 1−ترتيب برابر  به 0+/ و5  اسـت و ۱ و ۳، ۲ترتيب برابـر   بهC و A ،Bپس ضريب استوكيومتری .  موالر است5

كنشA مثبت هستند، پس C و B منفی و تغيير غلظت Aچون تغيير غلظت  كـنش هـستند و  هـا اورده فرC و Bدهنده و   وا ی وا
كنش به صورت معادله Aی كلی وا B C→ +2  .شود  نوشته می3

كنش، تغييـر غلظـت   ثانيه۱۰در  / برابـرBی دوم وا / / M− =2 25 1 5 0  Aی زمـانی تغييـر غلظـت  باشـد، پـس در همـين بـازه  مـی75

/برابر /( ) M− × =−20 75 0 5
3

/ برابرC و تغيير غلظت  / M× =10 75 0 25
3

0/ مقدارAيعنی از غلظت . باشد  می  موالر كاسته شده و 5

0/ مقدارCبه غلظت  / بهAپس غلظت . شود  موالر افزوده می25 / / M− =1 4 0 5 0 / بهC و غلظت 9 / / M+ =0 5 0 25 0   .رسد  می75
Hمنحنی صعودی مربوط به  )۳( ـ  233    O(g)2و منحنی نزولی مربوط به H O (g)2 H و2 (g)2تغيير غلظت مولی مـواد موجـود . باشد  می

كنش متناسب با ضرايب استوكيومتری آن Hمطـابق نمـودار، غلظـت. هاست در وا O(g)2 كـنش بـه ۲۰ پـس از  ثانيـه از شـروع وا

molی اندازه L− −× ⋅2 13 كنش.  افزايش داشته است10 ها بايد نصف اين مقدار  دهنده پس در همين مدت زمان، غلظت هريک از وا

/يعنی mol L− −× ⋅2 11 5 ×− كاهش داشته و از10 25 / به10
−× 23 5  ليتر ۱۰كه حجم ظرف  با توجه به اين.  مول بر ليتر برسد10

كنش  :آيد دست می صورت زير به ها به دهنده است، مول هريک از وا

  /
mol
L

−= × 23 5 10 L×10 / mol=0 كنش35   ۲۰ی  ها در ثانيه دهنده مول هر يک از وا

كنش!ها مواظب باشيد بچه Hهای دهنده  مقدار هريک از وا O (g)2 H و2 (g)20/ برابر۲۰ی   در ثانيه باشد، پـس در   مول می35

/مجموع / mol× =2 0 35 0 كنش7   .دهنده در ظرف وجود دارد  وا

 حجم ظرف

 شيمي
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كنش، سرعت توليد ماده  )۲( ـ  234     .كنيم  را پيدا میBی  ابتدا به كمک سرعت وا

  B B
B

R R R mol min
B

−= → = → = ⋅ 11 1
8 2 4

كنش   Rوا

  B
( )nR x x min

t (x )
−∆=+ → = → − = → =

∆ −
10 51 20 20 40

4 20
  

كنش، مقدار ۴۰بنابراين پس از گذشت    .رسد  مول می۱۰ به B دقيقه از آغاز وا
كنشAپس .  افزوده شده استC و B كاسته شده و بر غلظت Aبا توجه به جدول با گذشت زمان از غلظت   )۴( ـ  235     Cو  Bدهنده ولـی   وا

 B و Aپس ضرايب اسـتوكيومتری .  استC و دو برابر تغيير غلظت B برابر تغيير غلظت Aدر ضمن تغيير غلظت . فراورده هستند
كنش به  است و معادلهCبرابر و دو برابر ضريب استوكيومتری  Aصورت ی وا B C→ +2  .شود  نوشته می2

   :ها بررسی ساير گزينه
كنش به دست میمتوسط مصرف يا توليد شدن يک ماده بر ضريب استوكيومتری آن، سرعت متوسط رعت با تقسيم س )۱ آيد كـه  وا

Xمقدار ثابتی است، پس Y Z=   .باشد  می=
A است، پسC دو برابر ضريب استوكيومتری Aضريب استوكيومتری  )۲ CR R=2باشد  می.  
  .باشد  میC دو برابر شيب نمودار توليد B است، پس شيب نمودار توليد C دو برابر ضريب استوكيومتری Bكيومتری ضريب استو) ۳

كنش در معادله  )۴( ـ  236    aA:ی وا bB cC dD+ →  :ی زير ميان سرعت مواد و ضرايب استوكيومتری برقرار است  رابطه+

  CA B DRR R R [A] [B] [C] [D]
a b c d a t b t c t d t

−∆ −∆ +∆ +∆= = = → = = =
∆ ∆ ∆ ∆

  

نماييم تا ضرايب موجـود در صـورت كـسرها از بـين رفتـه و   تقسيم می۶شده در صورت تست را بر عدد  ی ارايه  رابطهاز اين رو ابتدا

[A]  .ضرايب در مخرج كسرها پديدار شوند [B] [C] [A] [B] [C][ ]
t t t t t t

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆− = = × =− = =
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

3 2 1
6 2 3 6

  

كنون معادله كنش را با توجه به اين كه  ا كنشAی وا   :ت زير نوشتتوان به صور  فراورده هستند، میC و Bدهنده و   وا
  A B C→ +2 3 6  

كنش تجزيه معادله  )۱( ـ   237    Nصورت نيتروژن پنتوكسيد به ی دی ی وا O NO O→ +2 5 2 22  .باشد  می4
Nی ابتدا سرعت تجزيه O2   .آوريم  را به دست می5

  / /
N O N O

N O
R R

R mol L s
N O

− − − −= → × = → = × ⋅ ⋅5 5 1 12 5 2 5
2 5

2 5
1 1 10 2 2 10

2
كنش   Rوا

كنش، از ثانيه  ثانيه۱۰۰منظور از    .باشد  می۳۰۰ تا ۲۰۰ی  ی سوم وا
/

/ / / /N O
[N O ] (X )R X X mol L

t
− −∆ −

=− → × =− → − = → = ⋅
∆

5 12 5
2 5

0 01422 2 10 0 0142 0 0022 0 0120
100

  

    )۲( ـ  238   
ی آغاز  در اين موارد بنا به قرارداد بايد سرعت را در بازه. ی سرعت ارايه نشده است ی زمانی برای محاسبه در صورت تست بازه: توجه

كنش محاسبه نماييم كنش لحظه.تا پايان وا tی  آغاز وا كنش لحظه0= tی  است و پايان وا min=8ی  زيـرا پـس از دقيقـه.  است
كنش است هشتم، غلظت گاز كلر ثابت مانده است كه نشانه   .ی پايان وا

  [Cl ] mol L−∆ = − = ⋅ 1
2 1 0 1  

  t min∆ = − =8 0 8 h
min

×
1

60
h= 8

60
  

  /Cl
[Cl ]R mol L h

t
− −∆

=+ = = = ⋅ ⋅
∆

1 12
2

1 60 7 5
8 8
60

  

كنش متوقف شده است پس از دقيقه كنش بين دقايق . ی هشتم، وا بـه بيـانی ديگـر، از . باشـد  برابر صفر مـی۱۰ تا ۸پس سرعت وا
) غلظت گاز كلر تغيير نكرده است۱۰ تا ۸ی  دقيقه [Cl ] )∆ =2   :توان چنين نوشت پس می. 0

  Cl
[Cl ]R mol L min

t
− −∆

= = = ⋅ ⋅
∆

1 12
2

0 0
2

  

 ضريب

 ضريب
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كـنش رسـم شـده اسـت ن شكل در كتاب درسی برای بررسی انرژی مناسب ذرهاي  )۳( ـ  239    در ايـن . ها هنگام برخورد و تأثير آن بر سرعت وا
كنش شكل برخورد بين مولكول   .دهنده از سه جهت مختلف نشان داده شده است های وا

كـنش پيوسـته بـا يـک دارای انرژی جنبشی هستند و در ظرفNO و O3های مولكول ی  كننـد، ولـی همـه ديگـر برخـورد مـی  وا
كنش برخوردهای بين مولكول كنش نمی های وا طـور كـه در  همـان. ها دارای انرژی كـافی نيـستند ی آن انجامد، زيرا همه دهنده به وا

كنش میaشود، فقط برخوردهای  شكل ديده می O)انجامد و فراورده  به وا NO )+2 c و bكنـد ولـی برخوردهـای  ا توليد مـی ر2
  .باشند گيری مناسب، دارای انرژی مناسب نمی كنند، زيرا با وجود جهت ای توليد نمی فراورده

    )۴( ـ  240   
   :ها بررسی گزينه

كنش گرماده است) ۱ )اين وا H )∆ باشـد   برگشت میEaتراز   رفت كوچکEa پس 0>
كنش  كنش برگشت سريعو در شرايط يكسان وا   .تر است رفت از وا

كنش با استفاده از آنتالپی∆Hی محاسبه) ۲   :صورت زير است های تشكيل به  وا
كنش(   (ها دهنده مجموع آنتالپی تشكيل وا كنش=)ها مجموع آنتالپی تشكيل فراورده−)   ∆Hوا
كنش(   (ها دهنده مجموع آنتالپی تشكيل وا Hها مجموع آنتالپی تشكيل فراورده>) (∆ < →0  

كنش با استفاده از آ∆Hی محاسبه) ۳   :صورت زير است های پيوند به نتالپی وا
(ها مجموع آنتالپی پيوندهای فراورده(   كنش−) كنش=)ها دهنده مجموع آنتالپی پيوندهای وا   ∆Hوا

(ها الپی پيوندهای فراوردهمجموع آنت(   كنش>) Hها دهنده مجموع آنتالپی پيوندهای وا (∆ < →0  
كنش دهنده اختالف سطح انرژی پيچيده )۴ كنش. تر است ها كم ی فعال با وا تر  ی فعال، آسان  ها به پيچيده دهنده از اين رو تبديل وا

  .ی فعال است  به پيچيدهها از تبديل فراورده
كنش می۸ی  های صفحه با توجه به شكل  )۲( ـ   241    كنش می). شكل چپ(دهد   كتاب درسی، پتاسيم به سرعت با آب وا دهد  آهن نيز با آب وا

كنش آن بسيار آهسته). شكل راست( كنش پتاسيم با آب است اما سرعت وا كنش به دليل تفـاوت . تر از وا تفاوت در سرعت اين دو وا
 . پتاسيم و آهن استهيتمادر 

كنش تجزيه  )۲( ـ  242    a آن منفی و برابر∆Hپس بايد. ی پتاسيم كلرات گرماده است مطابق نمودار، وا b−باشد  .H∆ كنش تفاوت سطح  وا
كنش كـنش در حـضور كاتـاليزگر، برابـر اخـتالف سـطح انـرژیEaدر ضـمن .  است(a)ها   و فراورده(b)ها  دهنده انرژی وا  رفـت وا

كنش(c)ی فعال كاتاليزشده  پيچيده c است(b)ها  دهنده  و وا b)=  .Ea)رفت−
كنش می كاتاليزگر سبب افزايش سرعت و كم  )۱( ـ  243     از ايـن رو بايـد. شود تر شدن زمان انجام وا

 .تری انجام شود باشد و در زمان كم) ۱(تر از نمودار  بيش ) ۲(سرعت نمودار 

كنش  )۴( ـ  244    Aقانون سرعت برای وا B D+ →3 mصورت  به2 nR k[A] [B]=شود  نوشته می. 

با تقسيم كردن
R
R

2

1
 و

R
R

2

3
  :رسيم ، به دو معادله می)تر تقسيم كنيم تر را به سرعت كوچک رعت بزرگبهتر است س (

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

m n
m n m n

m n

m n
m n m n

m n

R k[ ] [ ] ( ) ( ) n m
R k[ ] [ ] ,m n R k[A][B]
R k[ ] [ ] ( ) ( ) n m
R k[ ] [ ]

−
−

−

−
−

−

⎫×
= = → = → × = → − = ⎪

× ⎪ → = = → =⎬
× ⎪= = → = → × = → − = ⎪× ⎭

2
12

2
1 2

2
3 2 12

2
3 8 1

0 1 0 4 4 6 10 1 2 2 2 2 2 1
20 2 0 2 2 3 10

1 2
0 1 0 4 4 6 10 1 4 2 2 2 2 2 3 1

80 0 2 3 10
  
 .يابد ی چهارم، گاز اتان از سطح كاتاليزگر جدا شده و در محيط انتشار می در مرحله  )۳( ـ  245   
 .نيستی فلز و نافلز از ابتكارات مندليف  بندی عنصرها به دو دسته تقسيم  )۴( ـ  246   
كی (۲ر عنصرهای تناوب چهارم، عنصر گروه د  )۴( ـ  247    های استثنا   كه جزو آرايشCu29 وCr24جز به(و عنصرهای واسطه ) فلز قليايی خا

ك.  الكترون هستند۲دارای ) ی چهارم اليه(ی الكترونی  همگی در آخرين اليه) هستند ی و هـشت فلـز بنابرای يـک فلـز قليـايی خـا

 . الكترون دارند۲ی الكترونی   هستند و در آخرين اليهs24ی دارای آخرين زير اليه)  عنصر۹ًمجموعا (واسطه 

dی ظرفيت چنين در تناوب چهارم دو عنصر واسطه با آرايش الكترونی اليه هم s10 13 d و4 s10 23  عنـصر اصـلی ۶ی   به اضـافه4
  .ً كامال پر هستندd3ی دارای زير اليه)  عنصر۸ًمجموعا (، pی  دسته
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 :كنيم  را تعيين میD و A ،B ،Cابتدا با توجه به جدول داده شده در صورت سؤال، آرايش الكترونی عنصرهای   )۳( ـ  248   

  nB: s B:[ Ar] d s→2 2
184 3 4          A : p A:[ Ar] s+ →2 6 2

183 4  
گر مقدار Bدر آرايش الكترونی عنصر  گر B برابر صفر باشد، n، ا   . يک فلز واسطه استB صفر نباشد، n يک فلز قليايی خاكی است و ا

D)فلز قليايی(   : p D:[ Kr] s+ →6 1
364 5        C : p C:[ Ar] d s p− →3 6 10 2 3

184 3 4 4  
  .اوب جدول تناوبی قرار دارند، نه در يک گروه در يک تنC و Aبر اين اساس، عنصرهای 

 :كنيم  ابتدا آرايش الكترونی و سپس عدد اتمی اين دو عنصر را تعيين میB و Aی تناوب  ی گروه و شماره با توجه به شماره  )۴( ـ  249   
   دوم تناوب⇒ترين ضريب در آرايش الكترونی  بزرگ2=  

  s p A: s s p⎯⎯⎯⎯⎯⎯→2 4 2 2 42 2 1 2   (VIA) ۱۶ گروه ⇒ی ظرفيت آرايش الكترونی اليه : 2
  . است۸ برابر A عدد اتمی عنصر  در نتيجه

   تناوب چهارم⇒ترين ضريب در آرايش الكترونی  بزرگ4=  

s p B:[ Ar] d s p⎯⎯⎯⎯⎯⎯→2 1 10 2 1
184 4 3 4    (IIIA) ۱۳ گروه ⇒ی ظرفيت آرايش الكترونی اليه: 4

  . است۲۳ برابر A و اختالف آن با عدد اتمی ۳۱ برابر Bبر اين اساس عدد اتمی عنصر 
Nی بـا توجـه بـه رابطـه. كنـيم میهای آن برابر است تعيين   را كه در حالت خنثی با تعداد الكترونAابتدا عدد اتمی عنصر   )۳( ـ  250    Z≥ ،

 :هاست تر از تعداد الكترون  تا بيشA ،۱۰ها در اتم  تعداد نوترون

  

Z e N Z
N Z
N N

Z Z

= ⇒ − =
+ =
= ⇒ =
− = ⇒ =

10
80

2 90 45
45 10 35

  

كنون آرايش الكترونی اتم  ]:A  : كنيم  را تعيين میAا Ar] d s p10 2 5
35 18 3 4 4  

)الوژن تناوب چهارمه، Aبا توجه به آرايش الكترونی، عنصر  Br)35 است كه در شـرايط STP بـه حالـت مـايع وجـود دارد و بـا 
CaBr)كلسيم، تركيبی به فرمول )CaA2   .دهد  تشكيل می2

، ايـن )۱(ی  در گزينـه» همه«ی  به عبارت ديگر كلمه. به حالت جامد وجود دارند) جز جيوه كه مايع است به( فلزها STPدر شرايط   )۱( ـ   251   
 . عبارت را نادرست كرده است

 داشته باشد، به معنـی آن dی  چه اتمی الكترون منفرد در زيراليه چنان.  است۲ برابر dی   برای زيراليه(l)عدد كوانتومی اوربيتالی   )۳( ـ  252   
 .است كه جزو فلزهای واسطه است

كنش  )۱( ـ  253    فلزهای قليايی نسبت به فلزهای . شود  ختم میns1ها به ی آن  يش الكترونی همهپذيرترين فلزها هستند و آرا فلزهای قليايی وا
 .تری دارند سختی و چگالی كم) جز جيوه به(واسطه 

 و طـول Aدروالـسی اتـم   وان برابر مجموع شعاعabی   است و فاصلهpm122 برابرAدروالسی اتم  با توجه به شكل زير، شعاع وان  )۴( ـ  254   
 : استA2پيوند كوواالنسی

  pm=342طول پيوند كوواالنسی pm=   =abدروالسی  شعاع وان+ طول پيوند كوواالنسی122+
  pm pm pm= − =342 122 ⇒A طول پيوند كوواالنسی220 2  

  pm= = =220 110
2 2

  ⇒شعاع كوواالنسی

  pm= − =122 110  ⇒Aدروالسی و شعاع كوواالنسی اتم  اختالف شعاع وان12
 .تر است  بيشB از A در يک تناوب، انرژی نخستين يونش عنصر ۱۶ به ۱۵رژی يونش در گذر از گروه با توجه به كاهش ان  )۱( ـ  255   
. يابـد اتـم افـزايش مـی) ظرفيـت(ی الكترونی بيرونی  های پرشده بين هسته و اليه با افزايش عدد اتمی در يک گروه، تعداد اوربيتال  )۳( ـ  256   

كاهند و  ی الكترونی بيرونی می های موجود در اليه  نی هسته بر الكترو ير نيروی جاذبههای درونی، از تأث ها در اوربيتال وجود الكترون
اثـر بـه ايـن پديـده . شود های بيرونی از هسته يا به عبارت ديگر افزايش شعاع اتمی را سبب می ی الكترون در نتيجه افزايش فاصله

ی  ی بيرونـی نيـروی جاذبـه های اليه شود كه هسته بر الكترون اين اثر پوششی سبب می. شود  گفته میهای درونی پوششی الكترون
تواننـد در فواصـل  های درونی دارند و به اين دليل می تری نسبت به الكترون ها تحرک بيش  رو، اين الكترون از اين. تری اعمال كند كم

 .شود تر می دورتری از هسته حضور يابند و شعاع اتمی بزرگ

⎧
⎨
⎩

 A عنصر 

⎧
⎨
⎩

 B عنصر 

 طول پيوند كوواالنسی

 آرايش الكترونی كامل 

 آرايش الكترونی كامل 

⎧
⎨+⎩
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تـوان   را مـیD و A ،B ،Cرو،  روبهبا توجه به نمودار   )۲( ـ   257   
 : نسبت دادS و Al ،Si ،Pبه عنصرهای 

  
  
  

  
  

يابد ولی افزايش انرژی نخـستين يـونش  طور منظم افزايش می در يک تناوب از چپ به راست، با افزايش عدد اتمی الكترونگاتيوی به  )۱( ـ  258   
 الكترونگـاتيویP15 نسبت بـهS16اتم. يابد ش كاهش می، انرژی نخستين يون۱۶ به ۱۵ و ۱۳ به ۲منظم نيست و در گذر از گروه 

 .تری دارد تر ولی انرژی نخستين يونش كم بيش
 ی گـروه ابتدا با توجه به انرژی نخستين يـونش عنـصرهای داده شـده شـماره  )۲( ـ    259   

 بـه Aبا در نظر گرفتن كاهش انرژی يـونش از عنـصر . كنيم ها را تعيين می آن
B و كاهش شديد از D به Eتوان گفت عنصر  ، میDيک گـاز نجيـب اسـت .   

و بـا ) تر دارند ی اصلی الكترونی بيش يک اليه( هستند D و A ،B ،Cتر از   يک تناوب پايينF و Eی گروه، عنصرهای  با توجه به شماره
  .ترين شعاع اتمی را در بين عنصرهای داده شده دارد ، بزرگEجه به كاهش شعاع اتمی در يک تناوب از چپ به راست، اتم عنصر تو

هـای  در گـروه. يابـد در يک دوره، از چپ به راست و در يک گروه، از پايين به باال، خصلت فلزی كاهش و الكترونگاتيوی افزايش مـی  )۱( ـ  260   
كنشنافلزی، از پايين به ب  .شود تر می يابد كه در اين روند شعاع اتمی كوچک پذيری افزايش می اال خصلت نافلزی و وا

 . كتاب درسی مراجعه كنيد۳۸ی  به صفحه  )۲( ـ   261   
 .دهد كه هم تبادل انرژی و هم تبادل ماده دارد ی بازی را تشكيل می يک ليوان چای داغ سامانه  )۴( ـ  262   

   :ها بررسی ساير گزينه
  .دهد  را تشكيل میبستهی  يک بادكنک پر از هوا، يک سامانه )۲  .ًقعا منزوی وجود نداردی وا سامانه) ۱
دهد زيرا هم تبادل انرژی دارد و هم از طريق سوپاپ خـود تبـادل   را تشكيل میبازی  يک زودپز در حين پختن غذا يک سامانه) ۳

  .كند ماده می
گير  )۴( ـ  263    كنش گرما )نمودار متعلق به يک وا H )∆  .يک فرايند گرماده است) ۴(ی   است؛ در صورتی كه گزينه0<
 .شوند موارد تابع حالت محسوب میی   تابع مسير است و بقيه(q)ها فقط گرما  در ميان گزينه  )۳( ـ  264   
    )۴( ـ  265   

   :ها بررسی ساير گزينه
∆E،)ب(و در شكل ) T ه سامان<Tمحيط(در ظرف حالت آغازی ) آ(در شكل  )۱   . است0<
تواند ظرف آغـازی دارای آب و ظـرف پايـانی دارای آب يـخ  تری است پس نمی ظرف حالت آغازی دارای انرژی كم) ب(در شكل  )۲

∆E، )آ(در شكل ) ۳    .باشد   . است0>
    )۳( ـ  266   

   :ها بررسی ساير گزينه

كن )۱ Oشدر وا (g) CO (g) q+ → +2   . سوختن كربن است∆H برابرq، مقدار s (Cگرافيت، (2
  .ی اتن از اتان باالتر است دمای شعله )۲
  .كند توليد میاستيلن نسبت به اتان تری است كه  های گازی كم ی سوختن استيلن، تعداد مول علت اصلی باالتر بودن دمای شعله )۴

كنش گرماده استq<0وقتی قرار است  )۲( ـ  267     ) ۴ و ۳های  رد گزينه. ( باشد يعنی وا
wوقتی قرار است  باشد يعنی محيط روی سيستم كار انجام دهد و در واقع پيستون بايد به سـمت پـايين حركـت كنـد يعنـی 0<

N))۲(ی  در گزينه. تر باشد مهای گازی در محصوالت ك تعداد مول H NH q)+ → +2 2 33  ۴های گازی مواد اوليـه   تعداد مول2
 . است۲های گازی محصوالت  و تعدا مول

كنش تجزيه  )۴( ـ  268     :نويسيم ی نيتروگليسرين را می ابتدا وا

  C H (NO ) CO N O H O→ + + +3 5 3 3 2 2 2 24 12 6 10  

 F  ED  C  B  A  عنصر
  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱  ۲  ی گروهشماره
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kJ?  :روش استوكيومتری gN= 27
molN

× 21

gN228

molC H (NO )
× 3 5 3 34

molN26
kJ

molC H (NO )
××

3

3 5 3 3

6 10
1

kJ= × 31 10  

m  :ارز  همهای تناسب روش molN
M

= = = 2
7 1

28 4
  N2تعداد مول

  
mol(C H (NO ) ) kJ

x kJ
mol x

×
⇒ =

3
3 5 3 3

3
1 6 10

101
6

    
molN molC H (NO )

x molxmol ⇒ =
2 3 5 3 36 4

11
64

  

دانيد، آب در حالت جامد، سطح انـرژی  طور كه می همان. به تصوير مقابل توجه كنيد  )۳( ـ  269   

 .دتری از آب در حالت مايع و گاز دار پايين

    )۳( ـ  270   

   :ها بررسی ساير گزينه

COبه) ۱ (s)2آنتالپی استاندارد تصعيد كيلوژول۲۵ انرژی )۲  .شود  يخ خشک گفته می ،CO2است .  

  . آن مثبت است∆Hمقدار )۴

كنش گرمای آزادشده در   )۱( ـ   271    Hيرا تبديل است زتر  دوم بيشوا O(g)2به H O(l)2) پس. فرايندی گرماده است) ميعانH∆ كنش  وا

 .تر است دوم منفی

    )۱( ـ  272   

كنش  )۲( ـ   273     :مآوري دست می كنيم و تعداد پيوندها را به  را رسم میها ها و فراورده دهنده ابتدا ساختار لوويس وا

  
  ∆Hكل∆=H)تفكيک پيوند مواد اوليه(∆−H)ها فكيک پيوند فراوردهت(  

  [ H (N H) H (N N) H (O H) H (O O)]= ∆ − +∆ − + ∆ − + ∆ −4 4   ∆Hكل2

  [ H (N N) H (O H)]− ∆ ≡ + ∆ −8  

  [ ( ) ( ) ( )] [ ( )]= + + + − +4 388 163 4 463 2 146 944 8   ∆Hكل463

  kJ=−789كلH= − ⇒ ∆3859   ∆Hكل4648

نظمـی  های گازی، بی با كاهش تعداد مول) ۴(ی  در گزينه. های مايع و گاز با افزايش آنتروپی همراه است تبديل حالت جامد به حالت  )۴( ـ  274   

 . يابد كاهش می

T عبارت ،)۴(ی  در گزينه  )۴( ـ   275    S∆مقدار ،G∆را بـه سـمت ( Tگيـريم كـه بـرد، پـس نتيجـه مـی  مـی−( S−  را بـه ∆G، مقـدار∆

)سمت ) به سمت∆Gتری برای بردن  قدرت كم∆Hبرد و چون ميزان خواهد +( كنش غيرخودبه−(  .خودی خواهد بود  دارد، وا

  

/فارس مقدار كلريد منيزيم موجود در يک كيلوگرم آب خليج    )۲( ـ  276   
/× =

81040 4 3
100

 

  / /÷ =4 521 5 3  

 .باشند های سطحی اقيانوسی می جريان گلف استريم و جريان البرادور از جريان  )۴( ـ   277   

كی مسطح  )۲( ـ  278    ها دشت  هموار و عميق بودن اين مناطق باعث شده به آن. دهند های اقيانوسی را تشكيل می ترين بخش حوضه دشت مغا

كی بگويند  .مغا
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دانشگاهي تجربي ـ آزمون تكميلي پيش

Vحجم استخر    )۳( ـ  279    m m m= × =2 32 30 60  

  /
m

s
V mD D D
t s

= ⇒ = ⇒ =
3 360 0 4

150
  آبدهی

شوند امـا سـاير مـوارد تخلخـل ثانويـه بـه حـساب  ای، تخلخل اوليه محسوب می فضاهای خالی و منافذ موجود در رسوبات رودخانه  )۲( ـ  280   

 . آيند می

 .كيل آبخوان نيستندكه تخلخل زيادی دارند اما به علت نفوذپذيری خيلی كم، قادر به تش ها با آن رس  )۳( ـ   281   

 .باشد اند و علت اين امر نيروی جاذبه می های تار و ولشت و السم در اثر ريزش كوه و مسدود شدن مسير رود حاصل شده درياچه  )۴( ـ  282   

 .عنصر نيكل جزو هشت عنصر فراوان كل زمين است اما جزو هشت عنصر فراوان پوسته نيست  )۳( ـ  283   

 .ًهای فوق بازی تقريبا وجود كانی كوارتز غيرممكن است باشد و در سنگ وق بازی میسنگ كيمبرليت، نوعی سنگ آذرين ف  )۱( ـ  284   

km−400عمق(ی تغيير فاز  كانی اسپينل در منطقه  )۴( ـ  285     .شود از، تغييرات ايجاد شده در كانی اليوين حاصل می) 670

 درجه نـسبت بـه ۱۴۲ تا ۱۰۳در محدوده بين ) ی خارجی  و هستهی تحتانی مرز گوشته( در مرز گوتنبرگ Pبه علت شكست امواج   )۱( ـ  286   

 .گويند  میPی امواج  ی سايه شوند كه به آن منطقه  دريافت نمیPكانون زلزله امواج 

/ قابل انتظارgشده منهای مقدار  گيری  اندازهgمقدار : مقدار ناهنجاری گرانشی عبارتست از  )۱( ـ  287    )(9 8. 

گر مقدار بنابرا 9/ ازgين ا گر ناهنجاری گرانشی منفی باشد مقدار آن از  بيش8 9/تر باشد شدت ناهنجاری گرانشی مثبت و ا   .تر است  كم8

 .ی تتيس نيست سرخ بازماندهباشند اما دريای  های تتيس می و سياه از بازمانده) مازندران(امروزه درياهای مديترانه، خزر   )۲( ـ  288   

كـه فرضـيه گـسترش بـستر   توسط آقای وگنر مطـرح و منتـشر شـد در حـالی۱۹۱۵در سال ) اشتقاق قاره(ها  جايی قاره بحث جابه  )۱( ـ  289   

 و بحـث نقـاط داغ ۱۹۶۸ای در سـال  ی زمين ساخت ورقـه  توسط هری هس مطرح شد و نظريه۱۹۶۰ی  ها در اوايل دهه اقيانوس

 .ح گرديدپس از آن مطر

كنون پديده  )۲( ـ  290    فـشانی كليمانجـارو و كنيـا نيـز  های آتـش ای مشهود است و كوه ی باز شدن پوسته ی قاره در قسمت شرق آفريقا، هم ا

 .ها هستند حاصل همان فعاليت
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