
  

  
  88//1515زمان شروع آزمون: زمان شروع آزمون: 
  99//1515زمان پايان آزمون: زمان پايان آزمون: 

  ))رياضي، تجربي، هنر و منحصراً زبانرياضي، تجربي، هنر و منحصراً زبان((  و نظام قديمو نظام قديم  عمومي نظام جديدعمومي نظام جديد
  13991399ماه ماه   ارديبهشتارديبهشت  1919

  

  نام درس
ترازي بهةدر هر ردطور ميانگينبهآموزانمعموالً دانش

  .ن قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيداي دهند.سؤال پاسخ مي10چند سؤال از هر

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000
   2 4 5 7  فارسي

   2 4 5 7 ، زبان قرآنعربي
   4 6 5 7  دين و زندگي
   2 4 6 7 زبان انگليسي

  

  هاديوقت پيشن  ي سؤال ي صفحه شماره ي سؤالشماره تعداد سؤال نام درس
  15  2- 5 1–20 20 فارسي

  15  6- 9 21-40 20 عربي و زبان قرآن
  15  10- 13 41-60 20 دين و زندگي
  15  14- 16 61-2080 زبان انگليسي

  60  ــــــ ــــــ80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  
 ، فاطمه منصورخاكيالهام محمدي مدير گروه

 معصومه شاعري مسئول دفترچه
  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسولي:مدير مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 زهرا تاجيك آرايينگاري و صفحهحروف
 عليرضا اسدآبادي نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

 لدين، مرتضي منشاريا زماني، الهام محمدي، افشين محيبخشسعيد گنجكاظم كاظمي،راني،ـمريم شمين اصغري،ـمحس  فارسي
  پور ميالد نقشي، اسماعيل يونسفاطمه منصورخاكي، درويشعلي ابراهيمي، بهزاد جهانبخش، حسين رضايي، محمدرضا سوري، محمدرضا غفوراني،  عربي، زبان قرآن

فرهنگيان، محمدابراهيم مازني،  محمدرضافرهنگيان،  مجيدبقا،  اييپور، محمد رضمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، ابوالفضل احدزاده، صالح احصايي، امين اسديان  دين و زندگي
 كبير، هادي ناصري، سيداحسان هندي مرتضي محسني

 شهاب اناري، ميرحسين زاهدي، سپيده عرب، رضا كياساالر، حميد مهديان  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  مرتضي منشاري  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
، زبان عربي

سيدمحمدعلي  منصورخاكي فاطمه  قرآن
  ليال ايزدي  ـــــــــــــــــ  مرتضوي

  معصومه شاعري ورا حاتانياندب دبورا حاتانيان  معارف اقليت  محدثه پرهيزكار  ، سيداحسان هنديمحمدابراهيم مازني بقامحمد رضايي بقامحمد رضايي  دين و زندگي
  پويا گرجي محدثه مرآتي سپيده عرب سپيده عرب  زبان انگليسي

ترتيب حروف الفبا طراحان به  

 و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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 ؟آمده است نادرستاي  در كدام گزينه معناي واژه - 1

  گاه) )، (عماد: تكيهتصور: وهم( )2  )سموم: مهلك)، (مرهم نهادن: ضماد كردن() 1

  )، (عيار: ابزار سنجش)حرفه: صنعت() 4    )فروش مي: خمار)، (چراغ: قنديل() 3

 ؟است نادرستمعناي چند واژه  - 2

: ارجمند)، گرد)، (غرامت: جبران خسارت مالي)، (منتشا: نوعي گياه) ضبناك)، (معجر: سرپوش)، (داروغه: شب(حريف: همدم)، (شرزه: غ  (عزّ

  چهار) 4  سه )3  دو )2  يك )1

 ؟اماليي وجود دارد غلطدر كدام عبارت  - 3

چشمي در بر. خوشا به حالت كـه   وخشما را طرب داد و ما را تعب. قسمت شما حضر شد و نصيب ما سفر. ما را چشم بر در است و شما را ش )1

  مايه و معاش از حالل داري و لذّتي در وصال.

هـاي بـرف روان دارد كـه آب     هاي ژرف از كوه هنگام تموز كه از تاب صورت هوا و شدت گرما در ساير اماكن به راحت ساكن نشايد بود، رود )2

  زاللش چون شهد وصال روان آرد.

نفس مبالغت نمودم به راه راست باز آمد و به رغبت صـادق بـه عـالج بيمـاران پـرداختم و روزگـاران در آن        چون بر اين سياق در مخاصمت )3

  مستغرق گردانيد تا مواهب پادشاهان به من متواتر شد.

سار نگـردد و   جهل نگون م علم ازلَت الهي است، و تزوير زور با تقرير صدق برنپايد و عتا ارباب بصيرت بدانند كه اعانت حق و اهانت باطل سنّ) 4

  هميشه حق منصور باشد و باطل مقهور.

 ؟دارد اماليي غلطدر كدام گزينه هر دو بيت  - 4

  مـاي ادهـهـرو ن هـي مـاقـام و ســدر راه ج  اق و رواق مدرسه و قال و قيل علم ـطالف) 

  وانـيــت آب حـسـو هـر در دوات تـگـم  دهـرده زنـود مـت شـكـلـور كـتـب) ز مس

  راقـداغ گشتن شعله را از پر زدن بخشد ف  يت نظاره را در آشيان حيرت استـافـعج) 

 فتن تو مرد فقيرـا گـنـه ثـود بـي شـنـغ  د) سخي شود به رضا جستن تو طبع بخيل

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

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،فارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  
مي/ادبيات حماسي/ ادبيات ادبيات سفر و زندگي/ ادبيات انقالب اسال/ستايش/ ادبيات تعليمي/ ادبيات پايداري/ ادبيات غنايي  :3 فارسينظام جديد: 
  دقيقه 15وقت پيشنهادي:       147تا  10هاي  صفحه/ 16تا پايان درس  1درس  / داستاني
گي نامه/ ادبيات تعليمي/توصيف و  تحميديه و مناجات/ ادبيات حماسي/ ادبيات غنايي/ حسب حال، زند  :دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيشنظام قديم: 

    144تا  1هاي صفحه/27تا پايان درس1درسادبيات معاصر/ ادبيات داستاني/ تصويرگري/ ترجمه/
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   3: ةصفح                          99 ارديبهشت 19 آزمون 
 

  ربي، هنر و منحصراً زبان)(رياضي، تجو نظام قديمنظام جديدعمومي

 ي آمده است؟درست در كدام گزينه به» تضاد، اسلوب معادله، تلميح و ايهام«هاي  ترتيب آرايه - 5

  خــار گـذشـتـيـم كثـرت خـار از گـل بـياز   م ـيـتـذشـار گـيــازي اغـاســار ز نـالف) از ي

  سخن چون در ميان آيد، دو لب از هم جدا گردد  وگو برهم ب) زند ربط به هم پيوستگان را گفت

  آب حيوان راكه عمـر جـاودان دادن، صفت شد   به لـفظ او ز پـاكي آب حيوان نسبتي دارد ج) 

 هـا، عـجـب دمـي دارد كـه در گشـايـش دل  ـداي تـيـغ تـو بـادفد) هـزار جـان مـقـدس، 

  د، الف، ب، ج )2    الف، ب، ج، د) 1

  الف، د، ج، ب )4    ب، الف، د، ج )3

 ....  جز هاي مقابل همة ابيات تماماً درست است؛ به آرايه - 6

  ست (استعاره، جناس)مران از نرگس مستش ااز مي و ميخومست   ر مغان آمد يارم قدحي در دستـدر دي )1

  به هواداري آن عارض و قامت برخاست (تشبيه، مجاز)  روـل و سـمن باد بهاري ز كنار گـدر چ )2

  سرگشته گرفتار كجاست (ايهام، استعاره) هكاين دل غمزد  شـباز پرسيد ز گيسوي شكن در شكن )3

   آميزي، ايهام) نه روي آن كه مهر دگر كس بپروريم (حس  بشنويم از تو اي عج ه بوي مهر ميـن )4

  ؟شوند ها همگي ديده مي در بيت زير كدام آرايه - 7

 »گشا آورد دال چو غنچه شكايت ز كار بسته مكن / كه باد صبح نسيم گره«

  اسلوب معادله، تشخيص، كنايه، تشبيه   )2    ايهام، تشخيص، تشبيه، كنايه )1

  حسن تعليل ،تشبيه ،استعاره ،جناس) 4  مجاز ،اسلوب معادله ،استعاره ،ايهام تناسب )3

  به كار رفته است؟» مسند«در عبارت زير چند  - 8

كه از نظر مالي هيچ  اش همگي در شيرخوارگي مرده بودند. با آن تر بود. از شوهرش جدا شده بود. چند بچه ام چندسالي از مادرم بزرگ خاله«

فرزندي براي يك زن، مشكلي بزرگ بود و او  رفت، از جهات ديگر سرگردان بود. تنهايي و بي ن به شمار ميمشكلي نداشت، و در نوع خود متمكّ

 »كرد و گاهي در كبوده. گاهي در قم نزد برادرش زندگي مي

  ) هفت4  ) شش3  ) پنج2  ) چهار1

  :جز هاي پسين درست آمده است، به ها تعداد وابسته در تمام گزينه - 9

  وابستة پسين) 2بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم (  دلشـادم خودگفتة  گويم و از فاش مي) 1

  وابستة پسين) 3آدم آورد در اين دير خراب آبادم (  ) من ملك بودم و فردوس برين جايم بود2

  وابستة پسين) 3يا رب از مادر گيتي به چه طالع زادم (  كوكب بخت مرا هيچ منجم نشـناخـت) 3

  وابستة پسين) 3هر دم آيد غمي از نو به مبارك بادم (  ش در ميخانة عشقتا شدم حلقه به گو) 4

 گزينة ... تماماً درست است. جزها به  همة گزينه نقش دستوري واژگان در - 10

  )، نهاداليه و نشد (مضاف نام مبشد به رندي و دردي كشي    پيام داد كه خواهم نشست با رندان )1

  مسند) -(مفعول  طالبتو را جان من گشت  جمال    چو بر جان من شد هواي تو غالب  )2

  صفت) -ميل درمان است (منادا  خستهف دل ضعگرت به     درد مرا تازه كن ز قوت عشق طبيب )3

    متمم) -تهي غير دعا هيچ ندارم (مفعول  دستچون     ندارم هيچعمري است ز اسباب غنا  )4

forum.konkur.in



   4: ةصفح                          99 ارديبهشت 19 آزمون 
 

  (رياضي، تجربي، هنر و منحصراً زبان) و نظام قديم نظام جديدعمومي 
 

  قرابت معنايي دارد؟» / ليك چشم و گوش را آن نور نيستسرّ من از نالة من دور نيست«مفهوم كدام گزينه با بيت  - 11

  گـر بـوي گـل پـنـهان كند باد بهاران در بغل  شود پوشيده ما را در سخن ) بوي محبت مي1

  مـانــد شـده را مـي در گـلــو گـريـة پـنـهـان  مـن در قـلم از بـيم حسود ) سـخـن تـازة 2

  نيست جز چاه ذقن، اين راز را گر محرمي است  يدوگوي عشق را هر گوش نتواند شن ) گفت3

  كـه تـيـر را نـكـنـد خـانـة كـمـان پـنـهـان  شود سخن راست در دهان پـنـهـان ) نمي4

 ؟دارد تفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  - 12

  و كوتاه بودـن ادراك تـاز دام    دست همه اهل كشف و ارباب شهود )1

  اي تو اندر او جان استـنـاز ث    ستان كه گردان اـر زبـان هـدر ده )2

  دــرسـان او نـتـر آسـم بـلـع    دــرسـنان او ــهــدر جــرد انـخ )3

  تو را چون شناسم منِ ناشناس    روني از عقل و وهم و قياسـيـو بـچ) 4

 ؟بيان كرده است» خوان هشتم«در كدام بيت پايان زندگي رستم را  - 13

  كشد خنجري هر خار بر نخجير الغر مي    ود از ناتواني دشمن عاجز قويـش مي )1

  نمرد و بيرون آمد از آن ميان رستم    دم آن به چاه شغاد در كابليشن )2

  دان شد كه تا نيست گردد به چاهـب    ل به نخجيرگاهـتم به كابـنه رس )3

  وختـين را بسـار و زمـنـاد و چـشغ    وه آتشي برفروختـردار كـه كـب) 4

 ؟تناسب دارد »از ريشه بناي ظلم بركند/ بركن ز بن اين بنا كه بايد «ت مفهوم كدام گزينه با بي - 14

  همي ت به برامت و عزّـة شهـامـن جـك    ن لباس ماتم و افسردگي ز برـبرك )1

2( ندا هلَكُ كه مهر و ماه بر اين در سران بي    ه سر نخوتكاله بفكن و بر خاك ن  

  دازـنـيـردن بـرزه از گـه ابـنـط    رازـرافـردن بـتي گـمـه يـالـز ع )3

  ر سودايي اين خيل خمارانـواب از سـخ  ويشُ دير است فرو بشكن و سيلي شو و مي) 4

 ؟داردبا كدام بيت زير قرابت  »وي از شكل دگرخواهد شد هر زمان، حال/  غم و شادي جهان را نبود هيچ ثبات«مفهوم بيت  - 15

  ذردــگ يـاب مــهــر شـيـو تــچ ارـه روزگـك  كمان چرخ فلك شهريار در كف كيست؟ )1

  ي خواهي، به سلطانش گذارـودگـراج آسـاز خ  ع ويران به جز تشويش نيستزرحاصل اين م )2

وبهاران، زين كوهس  بار بگذر نگالخ دنيا، اي شيشهـاز س )3   ذرـار بگـچون سيل ن

  دن نرسدـريـه پـز بـد جـنـگ تـر رنـه بـر چـه  وي ثبات از چمن عشرت دهرـب بـطلـم) 4
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   5: ةصفح                          99 ارديبهشت 19 آزمون 
 

  ربي، هنر و منحصراً زبان)(رياضي، تجو نظام قديمنظام جديدعمومي

 است؟ متفاوتحماسي كدام بيت با ساير ابيات  ةزمين - 16

  نـگـنـگ پـلــر و چــدل شي دردــبـ  ه چنگـو بيند بـرز تـه گـك كـس ر آنـه )1

  ر اين ـم بــار خـوانـمـرغ را يـه سيــكـ  نــزيــرا گ ـنـن ايـم مــدان يكي چـاره )2

  ورشيد تابان به دو پيكر استـــو خـــچ  تــر اســرتـي بـهــرو سـس ـاال زــه بـب )3

  دـلنــت بـت از درخــرتـر اسـرش بـسـ  ـدـنـــد زورمــه صــنـش زور دارد بـــت) 4

  است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  - 17

 صـورت نـو نـو از آن عـشـق كـهـن  ) در مـيــان جــان و دل پـيـدا شــود1

  در دل مـن هـر نـفـسـي نــو بــود  تـوتـر شـود و عـشـق  ) كـهـنـه كـهـن2

  كـهـن را كــم شــود بــازار در دل  ) چـون عـشـق نـو كـنـد ديـدار در دل3

  شنوم نامكرر است  كز هر زبان كه مي  ) يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب4

 است؟» كه عاقل باشد سخن گفته دگر باز نيايد به دهن/ اول انديشه كند مرد«كدام بيت دربردارندة مفهوم بيت  - 18

  كـه گـر دل بجويـد نيابـدش بـاز    ) چـنـان از سـخـن در دلـت راز دار1

 كـه از هـركـه عالم زبـان دركشيد    ) چو سعدي كسي ذوق خلوت چشيد2

 كـه چـو رفـت از كمان نيايـد بـاز    ) شـرط عـقـل است صـبـر تيرانـداز3

 مشي چه سود چو گوياست آرزواز خا  ) مهر سكوت با دل بي آرزو خوش است4

 ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 19

  از بـادة جـام فنـا مسـتـانـه شـو، مسـتانـه شـو  آ گـر وصـل او را طـالـبـي رنـدانـه در مـيـخـانه  )1

  خواهي وصال تي خود شو گر هميـنيست از هس  تا ز هسـتي هست باقي يك سر مو وصل نيسـت )2

  مـركـز پـرگــار بــال و پــر شــود پــروانـه را  عـان را وصـل در سرگشتگي باشد كه شمعـاشـق )3

  درگذر از جان تـو هم جــويـي اگـر جـانـانـه را  يـافت وصـل شمع چـون پروانه از خود در گذشت )4

 ؟مفهوم عبارت شعري زير با كدام بيت قرابت دارد - 20

دردان / در بن اين چاه آبش زهـرِ   مردان / چاه پستان، چاه بي ك ژرف چاه پهناور / چاه غدر ناجوانآري اكنون شير ايران شهر / در تگ تاري«

 »شمشير و سنان، گم بود.

  ور بسوزي، دست خويش از آب ناپاكان مشوي  گر بميري، پـاي خـود بـر خاك نـامردان منه) 1

 ع دارد دشـمـن نـامـرد ماگـو دل از مـا جمـ  فتح ما آزادمـردان در شـكسـت خـود بـود) 2

 خورد كـاري از نـيستان مي شـيـر اكـثـر زخـم  تر مردان شوند بر دست نامردان هالك بيـش) 3

 ـاه يـافـتجيوسـف كنـعـاني اول چـاه و آخـر   اي بـرادر غـم مخـور كز غدر اخوان حسـود) 4
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  ٢٩ -٢١( (الّتعريب) ةمن أو إلى العربيّ لمفهوم أو اعّين األصّح و األدّق في الجواب للّترجمة:( 
  :﴾…کاَن الّناُس اُمًَّة واِحَدًة َفَبَعَث اُهللا النَّبّييَن ُمَبشِّرينَ ﴿ - 21
 !برانگيخت ها براي بشارت دادن به آنخداوند پيامبران را ، پس بودند امتمردم يك ) 1

2برانگيخت نرسا مژدهپيامبران را تي واحد بودند، پس خداوند ) مردم ام! 

 مبعوث كرد! دهنده بشارتپس خداوند پيامبران را ، مردم يك گروه بودند ةهم) 3

  مبعوث كرد! دهنده مژدهرا  شخداوند پيامبران كه ، تا اينمردم يك گروه بودند ةهم) 4

 !»:الميذ من مکانهم مسرورينَ قام التّ  حينما دخل المعّلم الّصفَّ « - 22
  آموزان با شادماني از جاي خود برخاستند! شد، دانشكالس وارد  كه معلّمِ ) هنگامي1

 آموزان با خوشحالي از جا بلند شدند! دانش ةكالس داخل شد، هم كه معلّمِ ) هنگامي2

 آموزان با خوشحالي از جايشان بلند شدند! ) وقتي معلّم وارد كالس شد، دانش3

 خيزند! ا برميكنان از ج آموزان شادي شود، دانش ) وقتي معلّم وارد كالس مي4

 »:إّال الّسراب! لن يشاهدوا، إّنهم يرون الّدنيا جميلة ولکّنهم عندما يقربون منها رائعةاس بعض النّ ل نياظواهر الدّ « - 23
  … دنيا هاي پديده

  !خواهند ديدسراب  فقطشوند  اما هنگامي كه به آن نزديك مي ،بينند ها دنيا را زيبا مي ، آناست جالببعضي از مردم ) براي 1

يك فقط كه  خواهند ديد ،ولي هنگام نزديك شدن به آن ،بينند ها دنيا را زيبا مي ، آنزيباستبعضي از مردم  براي )2

  سراب است!

  !جز سرابي نخواهند ديد ،ن به آندنزديك ش بااما  نگرند، دنيا مي به ها به زيبايي ، آندلرباستمردم ) براي برخي 3

 چيزي جز شوند هنگامي كه به آن نزديك مي نگرند، ولي ها دنيا را به زيبايي مي ، آناست جالببرخي مردم ) براي 4

  يابند! نميسراب 

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 
     48تا  1هاي  / صفحه 3تا پايان درس  1لمنَورةُ/ الكُتُب طَعام الفكرِ / درس الدينُ و التدين/ مكَّةُ المكَرَّمةُ و المدينَةُ ا :3عربي، زبان قرآن : نظام جديد
  ) / 56تا  43هاي  ، صفحه 4أم الشُّهداء / (درس  :3عربي )/ 116تا  107هاي  ، صفحه 10و تبارك اهللا احسن الخالقين!/ (درس  :2عربي نظام قديم: 

  )80تا  72هاي  فحه، ص 6اغتنام الْفرصة/ (درس :3عربي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف عربي،هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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  »:ده!لهذا يجب عليه أن يستفيَد منه لَتَقدُِّم بالفبقّوة التّفکُّر بين المخلوقات إّال اإلنسان يتمتَّع  لم« - 24
ت و براي همين بر اوست كه از آن براي پيشرفت مند شده اس ها تنها انسان از نيروي انديشيدن بهره ميان آفريده) 1

 كشورش استفاده كند! 

مند شده است و براي همين بر اوست كه از آن براي پيشرفت  اي است كه از نيروي انديشيدن بهره  انسان تنها آفريده) 2
  كشورش استفاده كند! 

  دليل بايد آن را براي پيشرفت كشورش استفاده كند! برد و به همين  مي  بين مخلوقات فقط انسان از قدرت فكر كردن بهره) 3
و براي همين از آن براي  اند دهرنبآن نيرو بهره  ر است، مخلوقات ديگر ازاي داراي قدرت تفكّ  جز انسان كه آفريده) 4

  كند! پيشرفت كشورش استفاده مي
  »:ُاموره! يهللا فاقة الحياة و َطلب رضا نيا إّال َمن َتَعّرَف علی حقيأکثُر الّناس ُيَضيِّعوَن عمَرهم في الدّ « - 25
كنند مگر كسي كه بر حقيقت زندگي شناخت دارد و خشنودي خداوند را در  تر مردم عمرشان را در دنيا تباه مي ) بيش1

 خواهد! كارهايش مي

ند را در و خشنودي خداو يافتكنند جز كسي كه بر حقيقت زندگي شناخت  ) اكثر مردم عمر خود را در دنيا تباه مي2
 كارهايش خواست!

خواهند،  تر مردمي كه بر حقيقت زندگي شناخت دارند و رضايت خداوند را در كارهايشان مي ) در دنيا فقط عمر بيش3
 شود! تباه نمي

اند مگر كسي كه بر حقيقت زندگي شناخت داشت و رضايت خداوند را در  ) اكثر مردم عمرشان را در دنيا تباه كرده4
  يد!كارهايش طلب

  »: !ن وطننا العزيز َو ِصرنا ناجحينَ اَفْظنا عَلی اّتحادنا للّدفاع عاألعداُء َبَدؤوا الحرَب ظالميَن ولکنَّنا ح« - 26
كنيم و پيروز  حادمان را حفظ ميكنند، ولي ما براي دفاع از وطن عزيزمان اتّ دشمنان، جنگ را ظالمانه آغاز مي )1

  !شويم مي
كنيم و پيروز  اند، اما ما يكپارچگي خودمان را براي دفاع از وطنمان حفظ مي كردهدشمنان ستمگر جنگ را شروع  )2

 !شويم مي

حادمان براي دفاع از وطن عزيزمان محافظت كرديم و پيروز دشمنان، جنگ را ستمكارانه آغاز كردند، ولي ما از اتّ )3
  !شديم

  !از وطن عزيزمان دفاع كرديم و پيروز شديمحادمان دشمنِ ستمكار جنگ را آغاز كرد، اما ما با حفظ اتّ )4
  :الخطأن عيّ  - 27
 با عمل كردن! همراه اي در سخني نيست مگر هيچ نتيجهال نتيجة في قوٍل إّال َمع العمل!: ) 1
 هاي زندگيشان را بدانند! اي كاش جوانان ارزش لحظهباب َيعرفوَن قيمة لحظات حياتهم!: ليَت الشّ  )2
 پوشد! كه برف، لباس سفيدي است كه زمين آن را مي به درستيتلبسه األرض!:  کأّن الثّلج لباٌس أبيض )3
  اميد است كه آفرينندة بخشاينده بر همة بندگانش بخشش كند!لعّل الخالق الکريم يجود علی کّل عباده!:  )4
 عّين الّصحيح:؛ »مشكالت درسي سخن بگوييم! ةبا سپاسگزاري از مهرباني استاد، نزديك او نشستيم تا با او دربار« - 28
  راسّية!جلسنا بقرب اُالستاذ شاکرين من رأفته ِلنتکلَّم معه حول المشاکل الدّ  )1
  راسّية!نجلس عند اُالستاذة شاکراِت شفقتها لنتکلَّم معها حول المشکالت الدّ  )2
  راسّية!کّنا قد جلسنا جنب اُالستاذ شاکرًا لعواطفه لتکّلمنا معه حول مشاکل الدّ  )3
 !يّ راسا قرَب ُاستاذ شاکرين من عواطفه حّتی نتکّلم معه حول المشاکل الدّ جلسن )4
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  »کّل شيٍء َينُقُص ِباإلنفاِق إّال الِعلَم!«من المفهوم:  األقربَ عّين  - 29
 !لَعَمُل ِبهِ ِعْلِم َنْشُرُه َو َثَمَرُتُه الَجَماُل ا )1
 آموزي دانش ننگ دارد ز/  نباشدش روزي دانش وانكه) 2
 كم ماند ز اسرار كه معلوم نشد/  ل من ز علم محروم نشدهرگز د )3
  منه!ال يقّل باإلعطاء  يذالّ  الوحيد يءالشّ  الِعلُم هو) 4
  :ُيناسب الّنّص ) بما ٣٤ - ٣٠قَرأ النّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة (ا ■■

في مصر علی يد  م) ١٢٨٤ھجرّية ( ٦٨٣الوقف سّنة إسالمّية قديمة و مستشفی قالُوون اُسِّس في سنة «
 ُيعالجالملک قالُوون. کان ھذا المستشفی آية من آيات الّدنيا في التنظيم و الترتيب، کان المريض يدُخل فيه و 

ّب. و کانت خدمات المستشفی دوَن أن ُتؤَخذ منه اُجرة. و کان ُيستخدم فيه أطّباء من الفُروع المختلفة في الطّ 
ما فيه تقديم طعام کلّ مريض في قدح خاّص به  أجملة في منزله أيضاً. و من بيّ تشمل من يحتاج إلی الخدمات الطّ 

من غير أن يستعمله مريض آخر و وجوب تغطيته (استتاره) و إيصاله إلی المريض بھذا الّشکل حسب وصّية 
نسّيون الفر العلماءالواقف. استمّر ھذا المستشفی بتقديم الخدمات للمرضی حتی ُدخول فرنسا إلی مصر فشاھده 

  »بأعينھم و کتبوا عنه کتابًة کثيرًة!

 متی انقطعت خدمات مستشفی قالوون؟ - 30
  انقطعت قبل دخول الفرنسّيين إلی مصر! )1
 بعد أن ماَت الملک قالوون انقطعت خدمات المستشفی! )2
  بعد أن دخل االستعمار الفرنسيُّ إلی مصر انقطعت خدمات المستشفی! )3
  نقطعت حّتی بعد دخول الفرنسّيين مصر!خدمات هذا المستشفی ما ا) 4
 حول النّص: الخطأعّين  - 31
  في البداية کان المستشفی يأُخذ الّنقود من المرضی! )1
 کان المستشفی ُيرسل األطّباء إلی بيوت المرضی لمعالجتهم! )2
  العلماُء الفرنسّيون تعّجبوا لّما شاهدوا المستشفی و خدماته! )3
 و ال يستفيد منه اآلخرون! کان ِلکّل مريض قدح خاّص  )4
 عّين الّصحيح علی حسب النّص: - 32
  کان الفرنسّيون يدفعوَن ثمنًا قليًال لمعالجتهم في المستشفی! )1
 في المدينة! باألغنياءاختّص الواقف بعض خدمات المستشفی  )2
  کان في هذا المستشفی أطّباء من الفروع المختلفة! )3
  عد دخولهم مصر!خّرب الفرنسّيون هذا المستشفی ب) 4
 ):٣٤و  ٣٣عيِّن الّصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفّي ( ■

 »: ُيعالج« - 33
  / فعل و فاعله ضميرٌ  )مبنّي للمعلوممعلوم ( -يمجّرد ثالث -للغائب -فعل مضارع) 1
 / فعل و فاعله ضميرٌ (حروفه األصلية: ی ع ج)مزيد ثالثي من مصدر معالجة  -للغائب) 2

  محذوف/ فعل و فاعله  )مبنّي للمجهول( مجهول -الثيمجّرد ث -للغائب) 3
  محذوففاعله  و/ فعل  )مبنّي للمجهولمجهول ( -مزيد ثالثي بزيادة حرٍف واحد -مضارع) 4
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 »: أجَمل« - 34
  فضيل/ مجرور بحرف الجرّ تاسم  -رمذکّ  -مفرد) 1

 حروفه األصلية: أ ج ل / مجرور بحرف الجرّ  – تفضيل  اسم) 2

  و مجرور ِمن أجَمل: جارّ /  معرفة -أو تکسير جمع مکّسر -اسم) 3

 مجرور بحرف الجّر و خبر/ معّرف بأل  -تکسيرٍ مکّسر أو جمع  -اسم) 4

  فيه من الحروف المشّبهة بالفعل: ليسعّين ما  - 35
 ﴾إّنا أنزلناه في ليلة القدر﴿) 2  ﴾َيقوُل الکافُر يا ليتني کنُت ُتراباً ﴿ )1
 ُقل الحقَّ َو اْن کان ُمّرًا!) 4    کأّن الّسماء تبکي في الّربيع! )3
  الحال: ما جاءتفي أيِّ عبارٍة  - 36
 يتام!لألطفال األ اشتريُت من الّسوِق مالبَس  )1
 بعَد دقائق رجع التِّلميُذ نادمًا و قاَل: ُاعُف َعّني يا َزميلي!) 2
 إّني أعَلُم أّن صديقي َيقوُم بأداء الواجبات راغبًا! )3
 غيرتاِن في الغرفة ُمبَتِسَمَتيِن!َتلَعب اُالختان الصّ ) 4
 : الحال اسَم فاعلٍ  نِ يِّ عَ  - 37
    لتبييِن الّصراِط الُمستقيِم َبشيرًا! يُّ ُارسل النبّ ) 1
  !      رأيُت الّالعبيَن اإليرانّييَن َرجعوا ِمن الُمسابقة مسرورينَ  )2
  الّدنيا ُمطيعيَن ِهللا! يکأنَّ المؤمنيَن َيعيشوَن ف )3
  !الّصاَلِة و هم کانوا ساِکتينَ  يسوا فالُحّضار َجل )4
 منه: فيه المستثنی ُحذفَعيِّن ما  - 38
  ال ينجح في هذه الّدنيا أحٌد إّال المجّدين! )2  نيا شيئًا إّال خياًال عارضًا!    ليست الدّ ) 1
 !اليوَم َلم ُاشاِهد في الّشارع إّال جماعَتينِ  )4  الّناس ُيضّيعون عمرهم إّال المجّديَن!     )3
 :فيه االسم المحصور ليسما عيِّن  - 39
 بلدکم إّال قليل من األمتعة! يال يرخص ف )2  روس سهلة عنده إّال درس الکيمياء!کّل الدّ  )1
 ی األصدقاء!ما عرفُت عنَد الّشدائد إّال أوفَ  )4    ما ُارسلُت إّال بتعليم الّناس! )3
 :الحصرعيِّن  - 40
    ال َتْعُبدوا أحدًا إّال اهللا! )1
  هدُت في ساحة المدرسِة أصدقائي إّال سعيدًا!ما شا )2
  روِس!ب َعَمل إّال قراءة الدّ لم يُكن ِللّطّال  )3
  و ما يْكُفر بآياِت اهللا إّال القوم الكافروَن! )4
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  ؟ه و كدام آيه با آن مرتبط استيك از مراتب توحيد بود كه تنها خداوند حق تصرف و تغيير در موجودات جهان را دارد، مربوط به كدام اين - 41
  »و هللا ما في السماوات و ما في االَرضِ« -مالكيت ) 1
  »و هللا ما في السماوات و ما في االَرضِ« -واليت ) 2
  »ما لَهم من دونه من ولي و ال يشرِك في حكمه اَحدا« -واليت ) 3

  »ولي و ال يشرِك في حكمه اَحدا ما لَهم من دونه من« -مالكيت ) 4
  ؟هاي شيطان چه اقداماتي از سوي انسان الزم است جهت مقاومت در برابر دام - 42
  نيايش و عرض نياز به پيشگاه خداوند و ياري جستن از او) 1
  ترك گناه و توجه به واجبات و اطاعت از خداوند) 2
  هاي او فرمانروي آوردن به پيشگاه خدا و پذيرش خالصانة ) 3

  افزايش معرفت به خدا كه با تقويت ايمان، پيوند محكمي دارد.) 4
  ؟كدام بيت، بيانگر تفكر و تصميم از شواهد وجود اختيار در انسان است و با كدام آية مباركه هم آوايي دارد - 43
  »...  كمذلك بما قدمت ايدي« -اين كنم يا آن كنم / خود دليل اختيار است اي صنم  ااين كه فرد) 1
  »فَمن اَبصرَ فَلنَفسه ... « -اين كنم يا آن كنم / خود دليل اختيار است اي صنم  ااين كه فرد) 2
  » فَمن اَبصرَ فَلنَفسه ...« - دريغ و خجلت و آزرم چيست؟ گر نبودي اختيار اين شرم چيست / اين ) 3

  »...  ذلك بما قدمت ايديكم« - رم چيست؟ گر نبودي اختيار اين شرم چيست / اين دريغ و خجلت و آز) 4
تر رسيدن به هدف در كدام آية  دهد و فراهم كردن شرايط و اسباب براي آسان همراهي خداوند با سعي و تالشي كه انسان از خود نشان مي - 44

  ؟يد شده استكمباركه تأ
1 (»بر و ما كانَ عطاء كبطاء رن عهؤالء م هؤالء و داكُلّاً نُمحظورم ك«  
  »نَّ اهللاَ لَمع المحسنينَإهم سبلَنا و نَّوا فينا لَنَهديو الّذينَ جاهد«) 2
  »ان يقولوا آمنّا و هم ال يفتَنونَ يترَكوااَحسب النّاس اَن «) 3

  »رحمةٍفَاَما الّذينَ آمنوا بِاهللاِ و اعتَصموا بِه فَسيدخلُهم في «) 4
  ؟كند برد و علت ستوده بودن خداوند را چه چيزي معرفي مي كار مي را در خصوص كدام گروه به» أنتُم الفُقراء الي اهللاِ«كريم، خطاب قرآن  - 45
  تدبير امور اندركار بودن خداوند در دست - عموم مردمان) 1
  نيازي انحصاري خداوند از همة موجودات بي -  خصوص مؤمنان) 2
  ازي انحصاري خداوند از همة موجوداتني بي - عموم مردمان) 3

  اندركار بودن خداوند در تدبير امور دست -  مؤمنان صخصو) 4

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،دين و زندگيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  
  106تا  1هاي  / صفحه8تا پايان درس 1بازگشت/احكام الهي در زندگي امروز/ درس /تفكر و انديشه/در مسير  :3 دين و زندگينظام جديد: 

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 
  109تا  2هاي  / صفحه8تا پايان درس  1انديشه و قلب/ پايداري در عزم/ در مسير/ درس   :دانشگاهي دين و زندگي پيشم: نظام قدي
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  ؟، كدام مورد روشنگر است»ال تَفَكَّروا في ذات اهللاِ«الشأن اسالم (ص) كه فرمود:  جوي فلسفة اين كالم پيامبر عظيمو در جست - 46

  ها دست يابد. تواند به ماهيت آن د را دارد و ميذهن انسان توان و گنجايش فهم چيستي موضوعات محدو) 1

  بخش خداوند و صفات اوست. اي از آيات الهي است و در حد خودش تجلي هر چيزي در جهان، بيانگر وجود خالق و آيه) 2

  وجودش از خودش باشد.اي هستند كه  ها كه وجودشان از خودشان نيست، براي موجود شدن نيازمند به پديدآورنده پديده) 3

  خدا را دريابيم.نامحدود چيستي حقيقت و توانيم  نمي ،الزمة شناخت هر چيزي، احاطه بر آن استچون ) 4

علت توانايي يك از ابعاد توحيد است و  مطابق با كدام ،به عنوان افراد مأذون از خداوند براي دادن حاجاتدرخواست كردن از اولياي دين،  - 47

  ؟شود اي منجر به شرك مي است و چه زماني چنين عقيدهپس از رحلت كدام  رساني ايشان ياري

  ها و مستقل از خدا بدانيم. از خود آن -امور معنوي نيز توسط خدا طراحي و به اولياي دين واگذار شده است.  - واليت) 1

  ها بخواهيم.  عد مادي آناز ب -امور معنوي نيز توسط خدا طراحي و به اولياي دين واگذار شده است.  - واليت) 2

  ها بخواهيم. از بعد مادي آن - روح مطهر ايشان پس از رحلت زنده است.  - ربوبيت) 3

  ها و مستقل از خدا بدانيم. از خود آن - روح مطهر ايشان پس از رحلت زنده است.  - ربوبيت) 4

كدام » لي لَهم خَيرٌ لأنفُسهِم إنَّما نُملي لَهم ليزدادوا اثماً و لَهم عذاب مهينٌو ال يحسبنَّ الذينَ كَفَروا أنّما نُم«مفهوم مستنبط از آية مباركة  - 48

  ؟است

  كند. تر مي گر شده و بار گناهان آنان را هر روز سنگين هاي الهي، با اختيار خود معاندان به صورت بالي الهي جلوه ها و نعمت مهلت) 1

  دهد. گان در گناه، به عنوان بابي از رحمت واسعة الهي، آنان را نجات ميور شد ها براي غوطه ها و نعمت فرصت) 2

  اش توبه كند و جبران نمايد. دهد كه به او مهلت دهد تا بنده اش دستور مي شود، خداوند به فرشته وقتي انسان گناهي مرتكب مي) 3

  دهند، به دليل نقش مهم عامل دروني است. دشان نشان ميتري از خو سلب توفيق از كساني كه در برابر آيات الهي لجاجت و كفر بيش) 4

ترتيب در مورد كدام دسته از افراد اعمال  به» فَاَخذناهم بِما كانوا يكسبونَ«و » ملي لَهم إنَّ كَيدي متينٌو اُ«خداوند كه  اين قوانين استوار - 49

  ؟شود مي

1 (» ن جاءيئَةِملكن كَذَّبوا« - » بِالس و«  

  »و لكن كَذَّبوا« - » ذينَ كذَّبوا بĤياتناو ال«) 2

  »و قَد كَفَروا« - » و الذينَ كذَّبوا بĤياتنا«) 3

4 (» ن جاءيئَمقَد كَفَروا« -  »ةِبِالس و«  

 تر آن در تبديل اثر حداقلي توبه در پاك شدن از گناهان در كدام حديث شريف علوي انعكاس يافته است و جهت تأثيرگذاري هر چه بيش - 50

  ؟به حسنات، كدام عوامل ياري رسان استسيئات  شدن

1 (»لَه ن ال ذنبنَ الذَّنبِ كَمايمان آوردن و انجام عمل صالح -» التّائب م  

2 (»لَه ن ال ذنبنَ الذَّنبِ كَماستغفار و پشيماني قلبي -» التّائب م  

  ردن و انجام عمل صالحايمان آو -» تُطهر القلوب و تَغسلُ الذُّنوبالتّوبةُ «) 3

  استغفار و پشيماني قلبي -» تُطهر القلوب و تَغسلُ الذُّنوب التّوبةُ«) 4
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شده به  ايجاد بدبيني در ديگران نسبت به دين الهي، مربوط به كدام دسته از حقوق است و راه جبران آن، در صورتي كه به شخص بدبين - 51

  ؟دين الهي دسترسي نداريم، چيست

  به نيابت از او صدقه دهيم. -  لهيحقوق ا) 1

  به نيابت از او صدقه دهيم. -حقوق مردم ) 2

  براي او دعاي خير و طلب آمرزش كنيم. -  حقوق الهي) 3

  براي او دعاي خير و طلب آمرزش كنيم. -حقوق مردم ) 4

، كدام است و دليل اين نظم را چه چيزي بيان زند هايش مي ها و ويژگي كاري گيري نقشة جهان با تمام ريزه مثالي كه خداوند براي اندازه - 52

  ؟كند مي

  »إن اَمسكَهما من اَحد من بعده«-»أن تَقوموا هللاِ مثني و فُرادي بِواحدةٍقُل إنَّما اَعظكُم «) 1

  »بحونَكُلٌّ في فَلَك يس« -»لَاالشَّمس ينبغي لها ان تُدرِك القَمرَ و ال الَّيلُ سابِقُ النَّهارِ«) 2

  »إن اَمسكُهما من احد من بعده« -»لَاالشَّمس ينبغي لها ان تُدرِك القَمرَ و ال الَّيلُ سابِقُ النَّهارِ«) 3

  »كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ  «-»أن تَقوموا هللاِ مثني و فُرادي بِواحدةٍ قُل إنَّما اَعظكُم«) 4

انساني كه خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذيرفته است و ايمان دارد كه او پروردگار : «كه دارد كدام آية شريفه به اين مفهوم اشاره - 53

  ؟»هستي است، رفتاري متناسب با اين اعتقاد خواهد داشت

  »ما لَهم من دونه من وليٍ و ال يشرك في حكمه اَحدا«) 1

2 (» الواحد وه قُل اهللاُ خالقُ كلِّ شيء وارالقَه«  

3 (»راطٌ مستقيماَن اعبدوني هذا ص«  

  »و ربكم فَاعبدوه هذا صراطٌ مستقيم إنَّ اهللاَ ربي«) 4

هايي كه به شرك پيچيدة  ها و منافع دنيوي خود در سطح جامعه كدام است و بت و معبود انسان آثار شوم و نامبارك دنبال كردن خواسته - 54

  ؟اند چيست امروزي دچار شده

  ها هوي و هوس و عوامل رساننده به آن – براي افراد در جامعه دروني نا آرام و شخصيتي ناپايدار و بردگي جديد) 1

  خود را مالك و صاحب اختيار جهان دانستن –براي افراد در جامعه دروني نا آرام و شخصيتي ناپايدار و بردگي جديد ) 2

  ها هوي و هوس و عوامل رساننده به آن –د و تعالي فراگير شدن تفرقه و تضاد و نابودي امكان رش) 3

  خود را مالك و صاحب اختيار جهان دانستن –فراگير شدن تفرقه و تضاد و نابودي امكان رشد و تعالي ) 4

و جهت افزايش يك از اجزاي عمل داللت دارد  به تقدم كدام» المؤمنِ خَيرٌ من عمله النية«فرمايد:  حديث شريف رسول خدا (ص) كه مي - 55

  ؟اقدام ضروري استكدام معرفت انسان به خدا 

  هاي الهي تخصيص اوقاتي به تفكر در آيات و نشانه - حسن فعلي) 1

  هاي الهي تخصيص اوقاتي به تفكر در آيات و نشانه - حسن فاعلي) 2

  نيايش و عرض نياز به پيشگاه خدا و ياري جستن از او - حسن فعلي) 3

  يش و عرض نياز به پيشگاه خدا و ياري جستن از اونيا - حسن فاعلي) 4
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  ؟گردد مستفاد ميبا حفظ ترتيب » بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد«كدام پيام از بيت  - 56

  معلوليت عبوديت انسان در پيشگاه الهي و عليت فضيلت او بر مالئك) 1

  نشدني هاي وصف نسان و معلوليت پاداشعليت اخالص در بندگي در وجود ا) 2

  نشدني و عليت اخالص در بندگي در وجود انسان هاي وصف معلوليت پاداش) 3

  عليت فضيلت انسان بر مالئك و معلوليت عبوديت انسان در پيشگاه خدا) 4

  ؟اند ي از فريب و نفوذ او مصونهاي حكمت و معرفت از دل و زبان انسان، چيست و مطابق اقرار شيطان، چه كسان شرط جاري شدن چشمه - 57

  مؤمنان -مداومت در انجام كارهاي خالصانه ) 1

  مخلصين -مداومت در انجام كارهاي خالصانه ) 2

  مخلصين -پاسباني از حريم دل در برابر راهيابي آفت شرك ) 3

  مؤمنان -پاسباني از حريم دل در برابر راهيابي آفت شرك ) 4

  ؟نمايد كند و انحصار تدبير خود را چگونه معرفي مي را از نگهباني جهان، چه چيزي عنوان ميخداوند، هدف معين و مشخص خود  - 58

  »يمسك« - » اَن تَزوال«) 1

  »يمسك« -» لَئن زالتا«) 2

  »امسكَهما« - »لَئن زالتا«) 3

  »امسكَهما«- » اَن تَزوال«) 4

كار را تا   اي رحمت الهي به روي خود تا چه زماني است و چرا نبايد اينها براي فراهم كردن زمينة گشودن دره فرصت خداوند به انسان - 59

  ؟دورة پيري به تأخير انداخت

  كند. اجازة توبه كردن را از انسان سلب مي ،زيرا لحظة مرگ فرشتة قبض روح -  دورة جواني) 1

  كند. ياجازة توبه كردن را از انسان سلب م ،زيرا لحظة مرگ فرشتة قبض روح -سراسر عمر ) 2

  در پيري بسيار سخت و طاقت فرساست. ،زيرا خارج كردن خصلت ناپسند - سراسر عمر) 3

  در پيري بسيار سخت و طاقت فرساست. ،زيرا خارج كردن خصلت ناپسند - دورة جواني ) 4

  ؟تري اقتباس شده است قطور دقي اهللا مجيد به ترتيب از كدام آيات كالم به» تنها مبدأ جهان«و » همتا يگانة بي«وصف خداوند به  - 60

1 (»اهللاُ احد وقُل ه«- »اهللاُ خالقُ كُلِّ شيء«  

2( »كُفواً احد كن لَهلَم ي و «- »اهللاُ خالقُ كُلِّ شيء«  

3( »كُفواً احد كن لَهلَم ي و ما في األرضِ« -» و ماواتّه ما في السلل و«  

4( »اهللاُ احد وّه ما في « -»ُقل هلل و ما في األرضِو ماواتالس«  
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61- Artists who claim to be something of a celebrity in their own country would have negative 

impacts on the society if they were … by fame and especially the money they make. 

1) overbooked 2) overpriced 3) expected 4) polluted 

62- I’m going to put forth a very terrible point that occurs in lots of families with young kids. Sadly, 

some of the young are … to the smoke or drugs by their parents.  

1) caused 2) accessed 3) introduced 4) cared 

63- Tom thinks saving early for higher education makes … as families are already under high 

economic pressure. 

1) aid 2) result 3) sense 4) power 

64- Given our family history of heart disease, the worried doctor … advised my father to give up 

smoking and eating fatty foods.   

1) hopefully 2) strongly 3) suddenly 4) wrongly 

65- This meeting is held to appreciate those who took the first step in founding this … organization to 

help the young people who are unable to afford their education and marriage. 

1) charity 2) musical             3) health 4) research 

66- The teacher was amazed by the wise choice of words little Sarah made and the …, confident and 

natural tone in which she gave her speech.  

1) imaginary 2) bilingual 3) responsible 4) calm 

67- Teachers must avoid criticizing their students in the class because their careless reactions will 

certainly have the … of discouraging the audiences completely. 

1) mission 2) effect 3) choice 4) base 

  سؤالل از شروع هر درس در دفترچة گذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،زبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

  دقيقه   15وقت پيشنهادي: 
 :نظام جديد 3:زبان انگليسي  \!Renewable Energy Sense of Appreciation \ Look it Up /3تا درس  1/ درس 80تا  15صفحة 

Why Exercise Is Important!\ How to Give a Good Speech\ Global Warming, Global Concern نظام قديم دانشگاهي پيش: زبان انگليسي: 
Earthquakes and How to Survive Them\ Child Labor: A Global Issue \ Space Exploration\ IT and Its Services\ Great 

 \Men and Women 8تا پايان درس  1درس / 79تا صفحة  1صفحة 
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PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

The 32,000–word story The Time Machine by H.G. Wells, …(68) …. in 1895, popularized the 
concept of time travel by …(69)…of a time machine, a vehicle which takes you backward or forward 
in time. Many adaptations over the years have further promoted the…(70)… . Indeed, Albert 
Einstein’s Theory of Special Relativity lays the scientific basis for the …(71).. of time travel. So far, no 
one has had the ability to travel in time. However, time machines have been constructed, and they do 
allow looks into the past.              

The most effectual time machine currently in existence is the Hubble Telescope, named after the 
American astronomer Edwin P. Hubble. Its ability to …(72).... distant astronomical objects and lock in 
on them allows it to look far into the past.  
68- 1) invented  2) prevented 3) published  4) protected 
69- 1) sources  2) means 3) goods  4) products 
70- 1) pain  2) idea 3) variety  4) community 
71- 1) combination  2) relation 3) responsibility  4) possibility 
72- 1) locate  2) change 3) add  4) remove 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

Passage 1: 

For someone who watches her diet as much as Wendy Moro, the symptoms didn’t add up. She was 

so weak. Why would someone who eats so healthily feel so unhealthy? She says doctor after doctor 
didn’t understand her condition. Then, Wendy and her current doctor began to suspect the answer 

was on her plate. 
“A few times a week I was having fish, whether it was once or three times or four times,” says 

Wendy. “What kind of fish? Swordfish, ahi, tuna and sea bass, the highest mercury-content fish sold in 
the commercial market,” says Dr. Jane Hightower. Mercury enters the ocean with commercial 
pollution. It works its way up the food chain. Apparently, mercury goes into some of the most popular 
fish on the market. Wendy’s doctor, Dr. Jane Hightower, was suspicious. She began testing dozens of 
her Bay Area patients. All of her patients ate great amounts of fish. Most of them tested high for 

mercury in their systems. 
“I was seeing hair loss, fatigue, muscle ache, headache, feeling just an ill feeling.” Hightower 

said.The symptoms began to clear up when Hightower cut the amount of fish in their diets. 
“If I had known, I could have prevented so much heartache and illness in my life,” said Wendy. “I’m 
very sad,” Wendy said. “I feel the government had this knowledge. This information should have 

been shared with the public”. 
73- The purpose of the passage is to show us how … . 

1) some waters are so polluted  2) swimming in some seas can hurt you 
3) doctors fail to help their patients 4) eating a lot of fish can be dangerous 

74- According to the passage, mercury … . 
1) may cause some fish to die in large amounts 
2) is some product of certain fish that live in Bay Area 
3) is the cause of the problem mentioned in the passage  
4) has been produced by the government over the past years 

75- Which one of these symptoms has NOT been mentioned in the passage? 
1) hunger 2) headache 3) fatigue 4) hair loss 

76- What does “their” in the third paragraph refer to? 
1) doctors 2) fish 3) diets 4) patients 
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Passage 2 

The number one reason to exercise is that it will keep you healthy. Heart disease is one of the 

leading causes of death and daily exercise can help to keep your heart in good shape. Exercise will also 

help you to avoid other health issues. Another important reason to exercise daily is that it will help you 

to lose weight. Daily exercise will burn calories and speed up your metabolism. Both of these are 

important parts of losing weight. All you need is about a half an hour of daily exercise and you should 

start to see dramatic weight loss results. 

Daily exercise will also help you to feel better. You will have more energy as the result of daily 

exercise and this will make you feel a lot better throughout the day. Exercise can also do wonders for 

your self-esteem which is belief in your own ability and value; especially once you start to lose the 

weight. In addition, it has been shown that exercise can dramatically reduce the symptoms of 

depression. Some studies have shown that the symptoms can be cut in half so it is certainly worth 

trying if you are suffering from depression. 

One of the benefits of daily exercise that most people don’t think about is that it can really help 

you to sleep. There are lots of people who have trouble sleeping, many have trouble falling asleep at all 

and many others find that they don’t sleep well. Not getting enough sleep will have a serious impact on 

your quality of life. 

Perhaps the best reason to exercise daily is that it is fun. There is a reason that most people 

consider sports to be a recreational activity. Regardless of how you get your exercise it should be an 

enjoyable experience, if it isn’t, you need to change the way that you work out. Most people find that 

they do enjoy physical activity when they are able to make the time to do it; unfortunately finding the 

time is the biggest issue for most people. 

77- What does the passage mainly discuss? 

1) The conditions under which workout should be done 

2) A definition of physical workout and the way it is done 

3) The useful methods used to bring fun into daily workout 

4) The reasons why we have to include exercise in our daily routine 

78- According to the passage, the most excellent reason to do daily workout is that it … . 

1) helps lose weight   

2) keeps our heart healthy  

3) can be enjoyable  

4) brings about more energy 

79- Which of the following words or phrases is defined in the passage? 

1) Metabolism (Paragraph 1)  

2) Self-esteem (Paragraph 2) 

3) Depression (Paragraph 2)  

4) Recreational activity (Paragraph 4) 

80-  According to the text, all of the following are among the advantages of regular exercise EXCEPT … . 

1) maintaining health  2) improving sleep 

3) keeping in shape  4) avoiding depression 
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دلايرس سؤالهنام سؤالتعداد پاسخگو��شمچالايرة زمان
  

  دقيقه 40  81-100  20  رياضي
  دقيقه 25  101-130 30 شناسيزيست

  دقيقه 35  131-150 20 فيزيك
  دقيقه 20  151-170  20 شيمي

  دقيقه 120  ـــــ  90 جمع كل
  
  

سؤال طراحان
  

  

  لاير�اض�
 منصـوريان   كـورش شـاه   –آرش رحيمـي   –عليرضـا ذاكـر    –سـجاد داوطلـب    –ي غالمرضا حل –فرهاد حامي  –حسين حاجيلو  –محمد بحيرايي  –كاظم آبام  –حجت انصاري  –محمدمصطفي ابراهيمي 

  زاده سهند ولي –شهرام واليي  –فرهاد وفايي  –مهرداد ملوندي 
  ز�ستشناس�

محمدمهـدي روزبهـاني     –راهـواره  حميـد   –مسعود حدادي  –علي پناهي شايق  –اميررضا پاشاپور يگانه  –فرد  اميرحسين بهروزي –مهدي برخوري مهني  –منش  رضا آرين –اله امرايي  روح
  بهرام ميرحبيبي –مهرداد محبي  –علي كرامت  –فاضل شمس  –محمد شاكري  –خليل زماني 
  ف$ز�"

يد طـاهري بروجنـي    سـع  –پـور   بهنـام رحـيم   –ناصر خـوارزمي   –محسن پيگان  –محمدحسين پروين  –اميرحسين برادران  –محمد اكبري  –نصراهللا افاضل  –اصغر اسداللهي  –فرد  خسرو ارغواني
  سيدعلي ميرنوري –مصطفي كياني  –پور  اهللا علي روح

  ش$مچ�
  

 مسـعود علـوي امـامي     –محمـد عظيميـان زواره    –رسـول عابـديني زواره    –حسين سليمي  –حامد رواز  –موسي خياط عليمحمدي  –كيش  مرتضي خوش –مسعود جعفري  –نظر  حامد پويان
  زاده علي نوري –مهال ميرزايي  –اميرحسين معروفي  –اهللا عليزاده  روح

  
  
  

و�راستالايران و گز�نشگران دلايرس، مسؤالن
 

  

دلايرس مستندسازيهنام دلايرس مسؤل دلايرسگز�نشگر و�راستالايريمسؤل گروه استاد و�راستالاير

  
  زاده حسين اسد    محمدامين روانبخش  علي مرشد  حسين حاجيلو  رياضي

  اكبري ليدا علي    مرند محمدرضا قراجه  مهدي جباري  بهرام ميرحبيبي  شناسي زيست
  پوپك مقدم    نژاد محمدامين عمودي  اميرحسين برادران  اميرحسين برادران  فيزيك
  دانيال بهارفصل    پور مبينا شرافتي  نژاد ايمان حسين  نژاد سينايمان ح  شيمي

  
  
  
  

  
  

تول$د و فن� گروه
  

  

غ$اث� زهراالسادات

دامنگ�ر هادي

عل�ابري ل�دا ه: دفتر مسؤل - لايرسول�هنسب فاطمچه گروه: مد"ر

محمچدي حمچ�د

گروه مد�ر

آزمون دفترمچه مسؤل

مصوبات مطابقت و مستندسازي

مچاپ هناظر
  

  
  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021-6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  ها: تعداد سؤال
  سؤال 90

  ي:گوي مدت پاسخ
 دقيقه 120

9999  ماهماه  ارديبهشت ارديبهشت 1919آزمونآزمون
تجربيتجربي  نظام قديمنظام قديماختصاصياختصاصي

 مراجعه كنيد.@zistkanoon2براي دريافت اخبار گروه تجربي و مطالب درسي به كانال
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  رشته تجربی قدیمنظام ماه اردیبهشت  19برنامه آزمون 
نام 

  درس
  نام فصل

شماره صفحه هاي مشترك بین دو نظام 

  جدید و قدیم
  مبحث هاي مشترك بین دو نظام جدید و قدیم

  ریاضی

 تابع
  )3(ریاضی  66تا  59هاي  صفحه

 (ریاضی عمومی) 39تا  34هاي  صفحه
   ترکیب توابع -ترکیب دو تابع حقیقی 

 مثلثات
  )2(ریاضی  152تا  142هاي  صفحه

 (ریاضی عمومی) 64تا  59هاي  صفحه
  معادله مثلثاتی -  کاربردهاىى از مثلثات - رابطهی بىن منحنى تابع سىنوسى و داىرهی مثلثاتى -منحنى توابع مثلثاتى

  بخش دوم تعمیم حد )3(ریاضی  115تا  104هاي  صفحه حد و پیوستگی

  آهنگ تغییر )3(ریاضی  140تا  122هاي  صفحه مشتق

  ماکزیمم و مىنیمم یک تابع (ریاضی عمومی) 89تا  83هاي  صفحه کاربرد مشتق

زیست 

  شناسی

 ها تا آخر مبحث متابولیسم از مبحث پروتئین )1شناسی و آزمایشگاه  (زیست 10تا  8 هاي زیستی مولکول
 اسیدها ساختار شیمیایی نوکلئیک –در جست و جوي مادة ژنتیک  )2شناسی و آزمایشگاه  (زیست 117تا  102 ماده ژنتیک

 هاي کروموزومی جهش )2شناسی و آزمایشگاه  (زیست 126 ها و میتوز کروموزوم
 رابطۀ غالب و مغلوبی –احتمال وراثت  –قوانین مندل  –هاي مندل  یافته )2شناسیی و آزمایشگاه  زیست( 179تا  157 ژنتیک و خاستگاه آن

 ها جهش –ترجمه تنظیم بیان ژن  –رونویسی  - RNAانواع  دانشگاهی) شناسی پیش (زیست 26تا  7 سازي پروتئین
 هاي مهندسی ژنتیک استفاده –مهندسی ژنتیک و مراحل آن  دانشگاهی) شناسی پیش زیست(44تا  27 تکنولوژي زیستی
  ها شواهد تغییر گونه دانشگاهی) شناسی پیش (زیست 86تا  78  ها تغییر و تحول گونه

 ها عوامل تغییردهندة ساختار ژنی جمعیت دانشگاهی) شناسی پیش زیست( 100تا  95  ژنتیک جمعیت
 ها جمعیتاستمرار گوناگونی در  دانشگاهی) شناسی پیش زیست( 117تا  109
 هاي جدید پیدایش گونه دانشگاهی) شناسی پیش زیست( 126تا  123

 تنفس سلولی –فتوسنتز  دانشگاهی) شناسی پیش زیست( 203تا  177  شارش انرژي در جانداران

 فیزیک

حرکت شناسی 

 در دو بعد
 دینامیک

 شتاب ثابت و یکنواخت بررسی می شود.حرکت بر روي خط راست تنها در دو حالت  دانشگاهی) فیزیک پیش( 16تا  1

 (فیزیک پیش دانشگاهی) 41تا  32
نظام قدیم  2نظام جدید منطبق با مباحث فصل دینامیک فیزیک  3مباحث مربوط به فصل دینامیک در در کتاب فیزیک 

نشده  پرداختهبه آن به همراه تکانه است.دینامیک سطح شیبدار جزو مباحث غیرمشترك است که درکتاب  نظام جدید 

 است.

 حرکت نوسانی
 امواج مکانیکی

 (فیزیک پیش دانشگاهی)  77تا  55

زمان ) و آونگ ساده -فنر(مشتق گیري از معادله  مکان-در این فصل نحوه ي استخراج معادله حرکت نوسانی وزنه-1

  (دینامیک حرکت آونگ ساده)جز مباحث غیر مشترك است.

مکان و انرژي پتانسیل کشسانی در حرکت هماهنگ ساده جزو مباحث غیر مشترك -سرعتزمان و -رابطه ي سرعت-2

معادله  -3مکان -معادله شتاب-2فنر-بسامد زاویه اي آونگ ساده و وزنه -1روابط مشترك این فصل با نظام جدید است.

 انرژي مکانیکی نوسانگر -4بیشینه سرعت
   99تا  97و  89تا  79

 دانشگاهی)(فیزیک پیش 
)جزو مباحث غیرمشترك است تنها تنها نکته مشترك این است که دانش 17-4رابطه ي توان متوسط انتقال انرژي (رابطه 

 اموز بداند توان متوسط با مجذور بسامد و مجذور دامنه موج متناسب است.

 موج هاي صوتی
موج هاي 

 الکترومغناطیسی

  132تا  127و  117تا  114

 دانشگاهی)(فیزیک پیش 
 نمودار و توضیحات مربوط به آستانه دردناکی جزو مباحث غیرمشترك است.

  145تا  139

 (فیزیک پیش دانشگاهی)
  جدول مربوط به نحوه آشکار سازي و کاربرد طیف امواج الکترومغناطیسی جزو مباحث غیرمشترك است.

 ي مستقیم نشده است مورد توجه قرار گیرد. تعیین جهت انتشار موج الکترومغناطیسی که در کتاب به آن اشاره

آشنایی با فیزیک 

 اتمی
  186تا  159

  (فیزیک پیش دانشگاهی)

در کتاب نظام جدید به پدیده فوتوالکتریک  از جنبه مفهومی آن پرداخته شده است و روابط مربوط به پدیده ي 

  غیر مشترك است.فوتوالکتریک(تابع کار و بیشینه انرژي فوتوالکترون ها) جزو مباحث 

 در الگوي انمی بور روابط مربوط به محاسبه انرژي الکترون و رابطه شعاع اتم بور جز مباحث غیرمشترك است.
آشنایی با 

  ساختار هسته

  201تا  188

 (فیزیک پیش دانشگاهی)
 روابط مربوط به انرژي بستگی هسته و یکاي جرم اتمی جزو مباحث غیرمشترك است.

 شیمی

یونی در پیوند 

 هاي یونی ترکیب
تشکیل شبکۀ بلور  –هاي یونی آرایش منظمی دارند  ها در بلور ترکیب یون –هاي یونی  خواص ترکیب –هاي یونی  ترکیب )2(شیمی  57تا  52

 با آزاد شدن انرژي همراه است.
پیوند کوواالنسی و 

 هاي مولکولی ترکیب
ها را کنار یکدیگر  چه نیرویی مولکول –شود  ها تعیین می ها از روي ساختارهاي لوویس آن چگونه شکل هندسی مولکول )2(شیمی 91تا  84

 دهد. هاي روي مولکول، نیروهاي بین مولکولی را افزایش می توزیع ناهمگن الکترون -دارد؟  نگاه می
 جامدهایی با شبکۀ کوواالنسیالماس و گرافیت  )2(شیمی 96و  95 هاي آلی کربن و ترکیب
 هاي غیرصابونی کننده پاك –کنندگی آن  صابون و نقش امولسیون –کلوییدها  )3(شیمی 104تا  97 ها محلول

 شیمی و زندگی –نظریۀ حالت گذار  –ها هنگام برخورد  انرژي کافی ذره دانشگاهی) (شیمی پیش28تا  15 سینتیک شیمیایی
 تفسیر ثابت تعادل –هاي تعادلی  محاسبۀ غلظت –محاسبۀ ثابت تعادل  دانشگاهی) (شیمی پیش44تا  38 تعادل شیمیایی
تا  74، 71تا  68، 67تا  64، 62تا  60 اسیدها و بازها

  90و  89، 82تا  78، 76

 دانشگاهی) (شیمی پیش

 pHمحاسبۀ  - pHغلظت یون هیدروژن و مقیاس  –ثابت یونش آب  –اسیدهاي قوي و ضعیف  –نظریۀ آرنیوس 

  شیمی در کشاورزي –محلول بازهاي قوي  pHمحاسبۀ  –ثابت یونش بازها  –بازهاي قوي و ضعیف  –اسیدهاي ضعیف 

 کل فصل دانشگاهی) (شیمی پیش 119تا  93  الکتروشیمی
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 محل انجام محاسبات

  

قدر مطلق تفاضل حد چپ و حد راست تابع  -81
|x|

|x|xy 


2

  کدام است؟ xدر  

 4) 4   2) 3  1) 2  ) صفر 1

2نمودار تابع  -82 8 3f (x) | x | | x |    در یک بازه اکیداً صعودي است. ضابطۀ معکوس آن در این بازه کدام است؟ 

1 (x ; x  11 7   2 (x ; x  11 5  3 (x ; x  11 5  4 (x ; x  11 7  

 اگر -83
2

2

1 x
x)x(f


  وxtan)x(g  باشد، آنگاه به ازاي 
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   ، کدام است؟fog ي تابع ، ضابطه

1(sin x   2(sin x   3(cos x   4(cos x   

اگر -84
11

1
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x
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)x(flimکدام است؟ ، 
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حد کسر  اگر -85
732
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n

xx

xxx
 تواند نمییک از اعداد زیر  کدامnمثبت باشد، آنگاه عددي، xوقتی  Nn، با شرط 

  باشد؟
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

2fاگر  -86 (x) x a   و مساحت مثلث محصور بین نمودارهايf  1وf   و محورx گاه نمودار  باشد، آن 27ها برابرf  محور

a)0کند؟  ها را با کدام طول قطع می طول )  
1 (6  2 (3  3 (4  4 (2  

xtanyتابع  تغییرآهنگ متوسط  -87  نسبت به تغییر xوقتی ، x از 
6

1
به  

3

1
  کند، کدام است؟ تغییر می 

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

 بر منحنی تابع -88
xy

x




2

3 2

5
 توان رسم کرد؟ ها می ه موازات محور طول، چند مماس ب

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

گر ا -89
3 2

3 2

xx

xx)x(f



 آنگاه ،)(f 1 کدام است؟  

1(
1

2
  2(

1

3
  3(

1

4
  4(

1

6
  

yدلۀ اگر خط به معا -90 x 3 xدر نقطۀ  10  1  3بر منحنی به معادلۀ 2y ax bx    ،مماس باشدa کدام است؟  

1 (9-  2 (4-  3 (9  4 (4   

)m,( ي بازه -91 423اي است که تابع ترین بازه ، بزرگ2  nxx)x(f روي آن نزولی است. حاصل nm کدام است؟ ،  

1( 3-  2( 1-  3( 4  4( 5  
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 محل انجام محاسبات

nدر تابع  -92
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yرو متعلق به تابع اگر نمودار روبه -93 asinbx  
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2
 کدام است؟ abباشد،  

1 (6  

2 (6  

3 (3  

4 (3  

fیک از نقاط زیر، روي نمودار معکوس تابع کدام -94 (x) x x 3 قرار دارد؟  

1(( , )0 1   2(( , )6 5 5   3(( , )2 10  4(( , )3 4 3  

t)ثانیه  tیک تودة باکتري پس از  -95 )
1

2
2داراي جرم   1 3m(t) t t   است. آهنگ متوسط تغییر جرم توده باکتري در 

1بازة زمانی  5t  اي تغییر جرم آن در کدام لحظه برابر است؟ با آهنگ لحظه  
1 (t  2   2 (t / 2 25   3 (t / 2 5   4 (t / 2 75   

اگر  - 96
2 4 5

1n
ax x xf(x)

x ax
 


  

1و  
x

lim f(x)


گاه حد راست و چپ تابع  ، آنf  1درx  ترتیب از راست به چپ کدام است؟ به 

1 (  و   2 (  و   3 (  و   4 (  و  

sinي هاي متمایز معادله مجموع جواب - 97 x sinx  22 3 1 0 ي در بازه0 2[ , ]کدام است؟ ،  

1(

2

  2(
3
2

  3(  4(2  

3اگر  -98

1

xf (x) ( )
x




yباشد، آنگاه مشتق تابع  g(x)و شکل زیر، نمودار تابع   (gof )(x)  1درx  کدام است؟ 

1 (1-  

2 (
3

4
   

3 (
3

4
   

4 (1  

)Aاگر نقطۀ  -99 , )2 fهاي نسبی تابع  یکی از اکسترمم 1 (x) x bx d  3 هاي این  باشد، عرض از مبدأ خط واصل اکسترمم 2

 تابع کدام است؟
  4) 4  5) 3  صفر) 2  -3) 1

مجموعه طول نقاط بحرانی تابع  -100

14 2

3 31 1

14 2
y x x  کدام است؟ 

1 ({ , }01   2 ({ , }10   3 ({ , }11   4 ({ , , }101  
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  در مرحلۀ ادامۀ ترجمه، . . .  کند؟تکمیل می نادرستی رو را به طور هجملۀ روب ،کدام عبارت -101

    جایی ریبوزوم با تعداد پیوندهاي پپتیدي، در انتها برابر است.) تعداد جابه1

2 (tRNA پپتید، فقط در جایگاه حاوي پلیP .قرار دارد  

    باشند. AUGتوانند حاوي توالی می Pو  A) هر دو جایگاه 3

  ریبوزوم شود.  Pتواند وارد جایگاه) کدون پایان نمی4

 هاي نوري فتوسنتز یک گیاه علفی، درست است؟ چند مورد، در ارتباط با واکنش -102

Hپمپ غشائی تنها عامل مؤثر در زنجیرة انتقال الکترون براي افزایش تراکم -الف
  درون تیالکوئیدهاست. 

  کنند. ، پس از کسب انرژي، فتوسیستم را ترك میIIدر فتوسیستم 700Pهاي ، همانند الکترون680Pهاي الکترون -ب

  شود. ، موجب احیاي نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید می700Pهاي برانگیختۀ کلروفیل  الکترون -ج

Hهر زنجیرة انتقال الکترون، داراي اجزایی براي انتقال فعال -د
  در دوسوي غشاي تیالکوئید است.

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

  ها صحیح است؟ کدام عبارت در مورد عوامل گوناگونی جمعیت -103

  ها، قطعًا تنوع فنوتیپی تغییر پیدا خواهد کرد. ) با تغییر فراوانی الل1

  ها تغییر پیدا خواهد کرد. ها، قطعًا فراوانی الل ) با تغییر فراوانی ژنوتیپ2

  شود.               ) برخالف جهش، کراسینگ اور موجب پیدایش الل جدید نمی3

  شود. ها می ) برخالف رانش، شارش ژن همواره سبب افزایش گوناگونی بین جمعیت4

  است. ........................فاقد توانایی  ........................نزیم برخالف آ ........................ آنزیم -104

  شکست پیوند فسفودي استر –مراز  پلی RNA –) هلیکاز 1

  تشکیل پیوند هیدروژنی –مراز  پلی DNA –) هلیکاز 2

  شکست پیوند هیدروژنی –در سلول کاتاالز  –) لیگاز 3

4 (EcoRI – DNA استر ند فسفوديپیو  تشکیل –مراز  پلی  

  است؟ غیرممکنیک از حاالت زیر  هاي خونی، کدام توجه به نحوة وراثت گروه با - 105

  تولد پسري با گروه خونی مغلوب از پدري با گروه خونی غالب ) 1

  توان از والدینی با گروه خونی غالب  تولد دختري با گروه خونی هم) 2

  توان وه خونی همتولد پسري با گروه خونی مغلوب از مادري با گر) 3

  تولد دختري با گروه خونی غالب از مادري با گروه خونی مغلوب) 4

 کند؟ تکمیل می نادرستیکدام عبارات جملۀ زیر را به طور  -106
  اکسید کربن جو را . . . . تثبیت کند، در نور و گرماي زیاد، . . . .  هرگیاهی که قادر است دي

  دهد. ها انتشار می کلروپالستهاي آلی را به درون  اسید –) هنگام شب 1

  نماید. تولید ATPهاي دو غشایی  تواند با کمک بعضی از اندامک می –کربنی  ) در ترکیب چهار2

  سازد. می NADHبدون حضور اکسیژن، -) توسط چرخۀ کالوین3

  دهد. زیم روبیسکو را ادامه تواند فعالیت متابولیسمی آن می -) هنگام روز4

 نماید؟ درستی تکمیل می ي زیر را به چند مورد  جمله -107
  .»در گیاهان . . . «

  دار است. کربنه و فسفات ، ترکیبی سه2COي حاصل از تثبیت  ، اولین ماده3C - الف

  گیرد. ي اول تثبیت در یک سلول انجام می ي ترکیب حاصل از مرحله و تجزیه ، تولید4C - ب

  گیرد. درون واکوئل نیز صورت می 2CO، عالوه بر کلروپالست، تثبیت CAM -ج

 3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر 1
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 دهد.  ر مرحلۀ متفاوتی رخ میدر فرایند ترجمه، . . . ، نسبت به سایرین همواره د -108
  ) تشکیل پیوند پپتیدي میان دو آمینواسیدtRNA   2جداشدن آمینواسید از ) 1

  tRNAپپتیدي از  پلی ةزنجیر جداشدن) 4   اتصال دو زیر واحد ریبوزوم به یکدیگر) 3

 ........ که در آن .....................هایی از ............. کند؟در گام یا گام درستی تکمیل می کدام گزینه جملۀ مقابل را به -109
  گردد. کربنه تشکیل می3شود، قندهاي  کربنی مصرف می 5ترکیب  –چرخۀ کالوین ) 1

  گردد. گردد، بر غلظت یون هیدروژن در سیتوپالسم افزوده می فسفاته حاصل می 2ترکیب  3 –گلیکولیز  )2

  گردد. کربنه تشکیل می 5گردد، ترکیب  میاز غلظت فسفات معدنی ماتریکس کاسته  –چرخۀ کربس ) 3

  گردد. کربنه حاصل می 5گردد، قطعاً ترکیب  فسفات به ترکیب آلی موجود در چرخه افزوده می –کالوین   چرخۀ) 4

 چند مورد صحیح است؟ -110
  گیرد. هنگام رونویسی در مقابل هر یک از واحدهاي ژن، ریبونوکلئوتید مکمل قرار می -

  را به طور همزمان دارد. RNAکردن چندین یک ژن توانایی رمز -

  هایی را دارند که فاقد کدون آغاز هستند. توانایی تولید مولکول ،پلیمرازهاRNAهمۀ انواع  -

  .گیرد دار قرار می دار، ریبونوکلئوتید آدنین در همانندسازي، همانند رونویسی مقابل نوکلئوتید تیمین -

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

 بخشند، صحیح است؟ هاي شیمیایی در بدن انسان را سرعت می هایی که واکنش ر در ارتباط با همۀ پروتئینکدام گزینۀ زی -111
  دهند. ماده خود را از دست می ) با تغییرشکل جایگاه فعال، توانایی اتصال به پیش1

  دهند. هاي زنده در محل تولید خود، فعالیت اختصاصی انجام می ) درون یاخته2

  هاي فلزي یا مواد آلی هستند. خود نیازمند یون ) براي فعالیت3

  ترین فعالیت را دارند. بیش  خنثی pH) در محدودة 4

  دهد؟ کدام گزینه ترتیبِ درست انجام کار را در مهندسی ژنتیک، نشان می -112

  نوترکیب تکثیر گردند.DNAهاي حاوي الف) سلول

  زمید و ژن خارجی توسط ژل از یکدیگر تفکیک گردند.ب) پال

  ها متمایز شوند. نوترکیب از سایر سلولDNAهاي حاوي ج) سلول

  نوترکیب، توسط آنزیم محدودکننده شناسایی شود.DNAهاي کوتاهی از د) توالی

  ب –د  –ج  –) الف 2    ب  –الف  –ج  –) د 1

  د –ج  –الف  –) ب 4    ب –ج  –الف  –) د 3

  کند؟ درستی کامل می چند مورد از موارد ذکر شده عبارت زیر را به -113

  .......... »  تواند نمیطور طبیعی فردي که  ..........  به« 

  داشته باشد. فنوتیپ سالم اي از حیات خود، در دوره –الف) براي یک بیماري اتوزومی غالب فاقد نسخه ژنی سالم است 

  در سلول پیکري خود داشته باشد. Xبیش از دو کروموزوم  –ب) ناقل هموفیلی و زالی است 

  عالئم بیماري را به صورت خفیف نشان دهد. –ج) براي یک بیماري اتوزومی مغلوب یک نسخه ژنی معیوب دارد 

  ر داشته باشد.پدر سالم و مادر بیما –د) از نظر تحلیل عضالنی دوشن (مغلوب) سالم است 

  ) صفر4                        3) 3                   2) 2                       1) 1

 کند؟ طور مناسب تکمیل می کدام گزینه جمله زیر را به -114
  فسفاته .................... کربنه تک هاي سه در سه بار چرخۀ کالوین در گامی که قند

  شود. مصرف می NADPHمولکول  2شود،  ) تولید می1

  شود. تولید می ADPمولکول  3شود،  ) در چرخه مصرف می2

  کند. شود، آنزیم روبیسکو فعالیت می ) خارج می3

  شود. مصرف می ATPمولکول  3شود،  ) تولید می4
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  است؟ نادرستگریفیت کدام گزینه در ارتباط با آزمایش  - 115

 شود. دار استرپتوکوکوس موجب مرگ موش می ) در مرحله اول اثبات شد سویه کپسول1
 هاي فاقد پوشش پلی ساکاریدي نتوانستند بیماري ایجاد کنند. ) در مرحله دوم باکتري2
 زایی باکتري نیست. ) در مرحله سوم اثبات شد کپسول عامل بیماري3
 دار شدند. هاي بدون کپسول، کپسول ) در مرحله چهارم بعضی از باکتري4

  . ........................طبیعی، قطعاً  انتخاب - 116

  دهد. ها را تغییر می ) تنوع الل1

  دهد. ها را تغییر می ) فراوانی نسبی برخی الل2

  دهد. ) فراوانی جاندارانی با فنوتیپ غالب را افزایش می3

  کند. نتهایی براي ایجاد انواع جدید فراهم میا ) منابع بی4

  در هر جانداري که کروموزوم اصلی آن فقط یک جایگاه شروع همانندسازي دارد، . . . - 117

  شکند.) در هر دوراهی همانندسازي، یک آنزیم پیوندهاي هیدروژنی را می1

  شود.ي سلولی مضاعف می چرخه Sي  ي ژنتیک سلول در مرحله ) ماده2

  شود.بیوتیک یافت می، ژن مقاومت در برابر آنتیDNAهاي اد مولکول) به تعد3

  با تعداد پیوندهاي هیدروژنی آن برابر است. DNAدار هاي نیتروژن) تعداد حلقه4

    ، . . . .DNAهاي ي شناسایی ساختار مولکول ویلکینز و فرانکلین در زمینه - 118

  را ارائه دادند. DNAاي  ) مدل گوي و میله1

  جانداران مختلف را اندازه گرفتند. DNA) مقدار بازهاي آلی در2

  به روش پراش پرتو ایکس تهیه کردند.DNA) تصاویري از بلورهاي مولکول3

4(DNA طور خالص تهیه نمودند دار و بدون کپسول را به ولهاي کپس باکتري.  

 تجزیه یک مولکول گلوکز در مسیر گلیکولیز چند مورد درست است؟ موردر د - 119
  شود. ، سه مولکول دو فسفاته تولید می1درگام 
  شود. دار مصرف می ، سه مولکول دوفسفاتۀ غیر نوکلئوتید4تا پایان گام 
 ته، دو دار دوفسفا کربن  به ازاي مصرف هر ترکیبATP شود. تولید می 
 شود. به ازاي تولید هر ترکیب سه کربنه دوفسفاته، دو یون هیدروژن آزاد می 
  3) 4  ) صفر3  1) 2  2) 1

 با توجه به متابولیسم الکتوز در اشریشیاکالي کدام عبارت درست است؟ - 120
  هاي ژن تنظیمی مشابه است. هاي تشکیل دهندة بخش تنظیمی اپران لک با واحد ) واحد1

  ) براي ساخت عامل تنظیمی بیان ژن تنظیمی ضروري است.2

  شود. پذیري غشا به الکتوز کم می ) به دنبال تغییر شکل مهارکننده نفوذ3

  کننده غیرممکن است. هاي اپران لک در غیاب پروتئین تنظیم ) بیان هر یک از ژن4

  ........................ زایی گونه درگفت  توان نمی -121

  شود. جدید محسوب می میهنی، جهش، عامل اصلی ایجاد گونۀ ) هم1

  دهد و نیاز به گذشت زمان ندارد. جدید، در یک نسل روي می ۀمیهنی، ایجاد گون ) هم2

  شوند. هاي ژنی جداشده می میهنی، رانش ژن و انتخاب طبیعی باعث واگرایی بین خزانه) دگر3

  ن مانع جغرافیایی، دو جمعیت توان تبادل ژن با یکدیگر را دارند.) دگر میهنی، با برداشت4

  . . . . باشد. تواند نمیطور طبیعی . . . .   به -122

      فرزند مردي سالم  –پسري هموفیل ) 1

  فرزند مادري سالم –دختري هموفیل ) 2

    پسري سالم داشته  –مردي مبتال به تحلیل عضالنی دوشن ) 3

   پسري سالم داشته –ضالنی دوشن زنی مبتال به تحلیل ع) 4
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 کند؟ تکمیل می نامناسبطور  کدام گزینه، عبارت زیر را به -123
  :ها، . . . . در ارتباط با شواهد تغییرگونه«

  دهندة میزان تغییرات در گذر زمان است. ) درخت تبارزایشی، نشان1

  ها را میسر ساخت. ها، شناخت کامل سیر تحول گونه ) سنگواره2

    دهندة تغییر جانداران باشد. تواند نشان رویانی می ) دورة نمو3

  ها هستند. کنندة قرابت و خویشاوندي گونه هاي وستیجیال، بیان ) اندام4

  هر جهش در ساختار کروموزوم . . . . -124

  شود. هاي سلول می ) منجر به تغییر تعداد ژن2  شود. هاي کروموزوم می ) منجر به تغییر تعداد ژن1

  ) با تهیه کاریوتیپ قابل تشخیص است.4  پیوند فسفودي استر همراه است. شدن ) با شکسته3

  درمانی، ............... ها براي انجام ژن در اولین تالش -125

  یافته را با ژن سالم جایگزین کردند. هاي مغز استخوان، ژن جهش پزشکان پس از استخراج سلول) 1

  ها بالفاصله بر میزان تولید آنزیمی مهم در دستگاه ایمنی افزودند. به بدن، سلول هاي تغییریافتۀ مغز استخوان پس از بازگشت سلول) 2

  هاي مغز استخوان این فرد، هر کروموزوم داراي کروموزوم همتاست. در سلول) 3

  پپتیدي متفاوت تولید کرد. پلی  هاي فرد، به تنهایی آنزیمی داراي چند نوع رشتۀ ژن قرار گرفته در سلول )4

  دربارة توالی افزاینده صحیح است؟ چند مورد -126

 انداز فاصله دارد. هر توالی افزاینده هزاران نوکلئوتید از راه -الف
  کنند. انداز، با هم رابطه مکملی برقرار می راهمتصل به عوامل رونویسی متصل به افزاینده و  -ب

  شوند. انداز فعال می هاي متصل به توالی افزاینده توسط عوامل رونویسی متصل به راه پروتئین -ج

  انداز، توالی افزاینده نیز نقش دارد. در رونویسی از هر ژن یوکاریوتی عالوه بر راه -د

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

   ...............»در زنجیرة انتقال الکترون در غشاي « کند؟ تکمیل می نادرستیکدام عبارت جملۀ مقابل را به  -127

   کاهد. می DNAیون هیدروژن را در فضاي داراي مولکول  غشایی غلظت  ) تیالکوئید، پمپ1

   شود. حامل الکترون در سطح داخلی غشا دیده می  مولکولهر  ) داخلی میتوکندري،2

   کند، جزء زنجیره نیست. پروتئینی که یون هیدروژن را در جهت شیب غلظت منتشر می ،) داخلی میتوکندري3

   شود. هاي آب جبران می با تجزیۀ مولکول IIهاي فتوسیستم  ، کمبود الکترون) تیالکوئید4

  کنند؟ درستی تکمیل می کدام موارد عبارت زیر را به -128
   ...............»در مهندسی ژنتیک، همۀ وکتورها « 

   د.آنزیم محدودکننده هستنهر داراي یک جایگاه تشخیص آنزیم براي   – الف

   استفاده نمایند. نپلیمراز و هیلکاز میزبا DNAتوانند از آنزیم  می –ب 

   توانند با استفاده از یک تفنگ ژنی مستقیماً به سلول میزبان وارد شوند. می – ج

   شوند. (هاي) اصلی میزبان سبب تکثیر ژن بیگانه می  با همانندسازي مستقل از کروموزوم –د 

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

  .............»در تخمیر الکتیکی ............... تخمیر الکلی، «کند؟ درستی تکمیل می کدام گزینه، جملۀ مقابل را به -129
   باشد. کربنه می 3گیرندة نهایی الکترون، ترکیبی  –) برخالف 1

   گردد. نیاز براي چرخۀ کربس بازسازي میمورد  NADH –) همانند 2

   گردد. هاي هیدروژن سیتوسل کاسته می از تعداد یون –) برخالف 3

   گردد. همزمان با مصرف پیرووات، ناقل الکترونی نیکوتین آمیددار مصرف می –) همانند 4

   .هر جهش ...............  -130

  ست.هاي جنسی، در افراد نسل بعد قابل مشاهده ا در سلول) 1

  ها مؤثر است. اي نوع اول در بخش ساختاري، در توالی آمینواسیدي پروتئین نقطه) 2

  شود. پپتیدي می طور قطع سبب تغییر توالی یک رشته پلی اي در ساختار یک ژن، به نقطه) 3

  مراز است. اي در یک کروموزوم، همراه با تغییر در مولکول حاصل از فعالیت نوعی آنزیم پلی نقطه )4
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ها با شتاب ثابتxمتحرکی بر روي محور -131
2

2
m
s

ي سوم،  ثانیه 3کند. سرعت متوسط آن در  از حال سکون شروع به حرکت می 

  چند متر بر ثانیه است؟
1 (3  2 (6  3 (9  4 (15 

هاي  بزرگی سرعتترتیب با  ها درحال حرکت هستند و در مبدأ زمان بهxبا شتاب ثابت روي محور  Bو  Aدو متحرك  -132
m
s

و  7

m
s

tدو متحرك در لحظۀ  بزرگی سرعتکنند. اگر  در یک جهت و از یک مکان عبور می 12 s با یکدیگر برابر شود، فاصلۀ  4

tدو متحرك از یکدیگر در لحظۀ  s  کند.) چند متر است؟ (جهت حرکت دو متحرك تغییر نمی 6
1 (5/2  2 (5/12  3 (5/7  4 (5    

دهد. اگر  نشان میکند  ستقیم حرکت میکه در مسیري مزمان یک متحرك را  - که قسمتی از یک سهمی است، نمودار مکان زیرشکل  -133

tلحظۀ  در متحرك سرعت بزرگینمودار باشد،  ي بیشینه Aي  نقطه s     است؟چند متر بر ثانیه  10

1( 8      

2 (6  

3 (16      

4 (38  

هاي  با اندازه ترتیب با شتاب ثابت در مسیري مستقیم به BوAدو متحرك -134
2

1 2
m/
s

و 
2

0 8
m/
s

صورت  بهدیگر  به سمت یک 

1هاي بزرگی سرعتترتیب داراي  متري از هم به 30ي  در حال حرکت هستند. اگر در فاصلهتندشونده  6
m/
s

2و  4
m/
s

باشند،  

    شود؟ می30mدیگر برابر با ها از یک آن ۀپس از چند ثانیه دوباره فاصل

1 (10  2 (4   3 (6  4 (8   

صورت شکل زیر است. اگر  بهکند،  حرکت میها xروي محور که زمان متحرکی  -نمودار شتاب -135

6tي در لحظه s 8سرعت آن بزرگی
m
s

 ،باشددر حال حرکت ها xمحور جهت و در خالف  

   بوده است؟چند متر بر ثانیه  مبدأ زماندر  آن سرعت

1( 18-    

2( 2    

3( 10    

4( 8-  

1یروين دو مطابق شکل زیر، -136 8F N  وF N2 د. اگر ضریب اصطکاك ایستایی و نشو وارد می 2kgبه جسم ساکنی به جرم 6

نیوتون کند، چند  ي نیرویی که سطح بر جسم وارد می باشد، اندازه 55/0و  6/0ترتیب برابر با  جنبشی بین جسم و سطح افقی به

10است؟ 
N(g )
kg

  

1 (2/7    

2(/2 4 34     

3 (6/6    

4(6 5     

 دقیقه 35وقت پیشنهادي:   فیزیک
 

forum.konkur.in



  10 :ۀصفح  تجربی با مقطع دوازدهم میمشترك نظام قد يها مبحث   فیزیک – اردیبهشت 19 آزمون - » 7«پروژة 
  

 
 

 محل انجام محاسبات

5mمطابق شکل زیر، جسمی به جرم - 137 kg3روي سطح افقی ساکن است و نیروي افقی و متغیر 1F t   شود.  وارد مینیوتون به آن

0اگر 2s /  0و 15k /  2ي باشد، در لحظهt s10ي نیروي اصطکاك بین جسم و سطح افقی چند نیوتون است؟ ، اندازه
N(g )
kg

    

1 (10    

2 (7     

3 (5/7    

4 (5   

بر روي سطح افقی و روي ترازو در حال سکون قرار دارد. اگر نیروي کشش نخ متصل به  kg60در شکل زیر شخصی به جرم  -138

10دهد کدام است؟ ( ترتیب از راست به چپ طول فنر و عددي که ترازو نشان می به ،باشد 24Nکیلوگرمی  3جرم 
Ng
kg

  و

  است. ) 15cmعادي فنر طول 

1 (cm11  وN606      

2 (cm19  وN594  

3 (cm11  وN594      

4 (cm19  وN606  

20با سرعت 1kgجسمی به جرم -139
m
s

2به مدت 4Nنیروي اگر کند.  حرکت میدر مسیري مستقیم   5/ s  در خالف جهت حرکت

 رسد؟  می SIواحدجسم در پایان این مدت به چند  ي تکانه ،کند جسم بر آن اثر 
1 (10   2 (20   3 (30   4 (40   

ي ماهواره از سطح زمین چند برابر  است. فاصله 1000Nو وزن آن در مدار چرخش به دور زمین برابر با 400kgجرم یک ماهواره -140

10 شعاع زمین است؟
N(g )
kg

  

1( 1  2( 2   3( 5/1  4( 5/0   

درصد  20 هاي آن ي نوسان و دامنه افزایش درصد 44آونگ  طولاست. اگر  5sدامنه برابر با ي کم ي تناوب یک آونگ ساده دوره -141

   شود؟ ي تناوب آونگ چند ثانیه می دوره ابد،کاهش ی

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

  ي حرکت هماهنگ ساده، الزاماً صحیح است؟ هاي زیر درباره یک از گزینه کدام -142

   ي آن متغیر است. ، ثابت ولی اندازهخالص) جهت نیروي 1

   ونده و سپس کندشونده است.خط نوسان، ابتدا حرکت، تندش ) با حرکت از یک انتها به انتهاي دیگر پاره2

  مرکز نوسان است.  از جهت هستند، نوسانگر در حال دورشدن بردارهاي سرعت و شتاب هماي که  ) در لحظه3

   در حال افزایش است. خالصي نیروي  هاي زمانی که حرکت نوسانگر تندشونده است، اندازه ) در بازه4

گرم مطابق  10اي به جرم  هماهنگ سادهنمودار انرژي پتانسیل کشسانی برحسب سرعت نوسانگر  -143

هاي  متر باشد، بسامد نوسان سانتی 10هاي این نوسانگر برابر با  ي نوسان است. اگر دامنه قابلمشکل 

  آن چند هرتز است؟
1 (10  2 (20  3 (100  4( 200   
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نصف قطر سطح مقطع Aاست. اگر قطر سطح مقطع سیم مسیBدو برابر نیروي کشش سیم مسیAنیروي کشش سیم مسی -144

    است؟Bچند برابر سرعت انتشار امواج عرضی در سیمAباشد، سرعت انتشار امواج عرضی در سیمBسیم مسی

1(2 2  2(
2

4
   3(

2

2
  4(2   

مطابق شکل زیر، نقش یک موج عرضی در یک طناب داده شده است. حداکثر سرعت نوسان هر ذره از محیط چند برابر سرعت  -145

  انتشار موج است؟

1 (

8

  

2 (

4

  

3 (

2

  

  ) باید بسامد ارتعاشات منبع موج داده شود.4

، شدت 2rي اي قرار دارد. اگر شنونده به منبع صوت نزدیک شود، در فاصله از یک منبع صوت نقطه 1rي اي در فاصله شنونده -146

شود. در محل اول، شدت صوتی که شنونده  برابر می 1/1و  4ترتیب نسبت به حالت قبل  شنود به صوت و تراز شدت صوتی که می

2شنود چند برابر شدت صوت مبنا بوده است؟ می 0 3(log / )   

1 (60  2 (66  3(610  4(610   

  هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام -147

    شود. میدان الکتریکی در فضا سبب ایجاد میدان مغناطیسی می تغییر) 1

    یابند. و الکترومغناطیسی در خأل انتشار می مکانیکی) امواج 2

    کند. بسامد منبع موج الکترومغناطیسی، بسامد موج تغییر نمی تغییر) با 3

  امواج طولی هستند.  یالکترومغناطیس) امواج 4

222کند. این المپ چند دقیقه باید روشن باشد تا  از خود تابش می 600nmواتی نوري با طول موج 100یک المپ  -148 10  فوتون

8از آن گسیل شود؟ ( 343 10 6 10
mc , h J.s
s

   (  

1( 5/0  2 (1  3( 2  4 (3  

صورت شود، به تونی که در اثر گذار الکترون از تراز انرژي باال به تراز انرژي پایین ایجاد میي انرژي فو رابطه -149
2 2

1 1E A( )
n n

 


 

  ترتیب ثابت ریدبرگ، سرعت نور در خأل و ثابت پالنک است.) به hو  HR ،c( کدام است؟Aباشد. در این رابطه، می

1(HR  2(HR
hc

  3(HR hc  4(HR c
h

   

در طیف اتم هیدروژن، کمینۀ بسامد خطوط در رشتۀ بالمر  -150 2n  چند برابر بیشینۀ بسامد خطوط در رشتۀ پاشن ،

 3n  ؟است  

1( 
5

4
   2( 

4

5
   3( 

36

7
   4 (

7

36
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 ؟نیستیک از موارد زیر صحیح  کدام - 151
  هاي شیمیایی با خاصیت اسیدي یا بازي هستند. ) اغلب داروها، ترکیب1

  از آرنیوس انجام شد.  بازها توسط دانشمندان پیش شده درجهت توجیه رفتار اسیدها و هاي انجام ) نخستین تالش2

  ها آشنا بودند. هاي اسیدها و بازها شناخته شوند، با ساختار آن که ویژگی ها پیش از آن ها مدت دان ) شیمی3

2مول  2شدن  هاي حاصل از حل ) تعداد مول یون4 5N O  ،2مول 5/0شدن  ز حلهاي حاصل ا برابر تعداد مول یون 4در آبK O .در آب است  

دهیم، در  موالر استیک اسید و هیدروکلریک اسید قرار می 1/0هاي مساوي از محلول  دو قطعه یکسان از نوار منیزیم را در حجم - 152

 است؟ نادرستصورت چه تعداد از عبارات زیر  این
  هیدروکلریک اسید با سرعت واکنش آن با محلول استیک اسید، برابر است.الف) سرعت واکنش فلز منیزیم با محلول 

  تر از استیک اسید است. پذیري شیمیایی هیدروکلریک اسید، بیش ب) واکنش

  تر از محلول هیدروکلریک اسید است. هاي هیدرونیوم موجود در محلول استیک اسید، بیش پ) غلظت یون

  تهاي هر دو واکنش باهم برابر است.ت) میزان گاز هیدروژن تولیدشده در ان

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

10باشد. غلظت محلول اولیه این اسید،  درصد می 5در دماي معین، داراي درصد یونش  HAاسید ضعیف  - 153 1/ mol.L  است. اگر

  لیتر باشد، اختالف تعداد مول ذرات محلول در آب، قبل و بعد از یونش برابر چند مول است؟ 5/0حجم محلول برابر 

325) 2  ) صفر1 10  3 (225 10  4 (425 10  

شود؟ (تغییر  2محلول حاصل برابر  pHحل کنیم تا  C25لیتر آب مقطر  میلی 250را در  STPدر شرایط  HClچند لیتر گاز  - 154

 حجم و تغییر دماي آب را نادیده بگیرید.)

1 (0025/0  2 (056/0  3 (224/0  4 (0011/0  

155 - pH  تر از   واحد کوچک 1/4موالر هیدروکلریک اسید،  6/0محلولpH  محلولی از هیپوکلرو اسید(HClO)  است. اگر درصد

log)ي آن کدام است؟ درصد باشد، غلظت مولی اولیه 5/0یونش محلول هیپوکلرو اسید،  / , log / , log / )  5 0 7 3 0 5 2 0 3 

1 (01/0   2 (02/0  3 (04/0  4 (05/0  

/با چگالی  HClاز محلول  mL20که  در صورتی - 156 g.mL12 /شده و به آن   رقیق mL100تا  5 g4 کلسیم هیدروکسید  44

pHاضافه شود، محلولی با  /0  قدر است؟  ي محلول هیدروکلریک اسید چه آید. درصد جرمی اولیه وجود می به 1

140 16 35 5 1 2 0 3 3 0 5(Ca ,O ,Cl / ,H :g.mol ) (log / , log / )      
1 (3/7  2 (6/14  3 (5/36  4 (9/21  

 دقیقه 20: وقت پیشنهادي شیمی
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 محل انجام محاسبات 

شدة  باشند و واکنش موازنه گیرد، اکسنده و کاهنده به ترتیب . . . . و . . . . می که تیغۀ مسی در محلول نقره نیترات قرار می زمانی - 157

 کاهش به صورت . . . . خواهد بود. –اکسایش 

22 –یون نقره  –) مس 1 2Cu(s) Ag (aq) Cu (aq) Ag(s)     

22 – مس –) یون نقره 2 2Cu(s) Ag (aq) Cu (aq) Ag(s)     

2 – یون نقره –) مس 3 2 2Cu (aq) Ag(s) Cu(s) Ag (aq)     

2 – مس –نقره ) یون 4 2 2Cu (aq) Ag(s) Cu(s) Ag (aq)     

0گیرد به ترتیب برابر  انجام می IIو  Iهاي موازنه نشدة  ها واکنش هاي الکتروشیمیایی که در آن سلول Eاگر -158 0و  /72 59/ 

 شود برابر . . . . ولت است و . . . .  انجام می IIIسلولی که در آن واکنش  Eولت باشد، 
3 2 3 1 66I) Al (aq) M(s) M (aq) Al(s) E (Al (aq) / Al(s)) / (V)         

2 2 2 0 25II)N (aq) Ni(s) Ni (aq) N(s) E (Ni (aq) / Ni(s)) / (V)         

2 2III)N (aq) M(s) N(s) M (aq)     

1 (72/2 – 2N   2ازM  28/1) 2    تر است. اکسنده – M  ازN تر است. کاهنده  

3 (72/2 – 2M   2ازN  28/1) 4    تر است. اکسنده – N  ازM تر است. کاهنده  

 اکسیژن است، کدام گزینه درست است؟ –با توجه به شکل زیر که مربوط به نوعی سلول سوختی هیدروژن  -159

 
1 (A  وB ب یا هواي سرد هستند. آکاتد و جریان دهندة  در شکل به ترتیب نشان  

  مورد نیاز این سلول، روش برقکافت آب به دلیل نداشتن آالیندگی براي محیط زیست روش مناسبی است. 2H) براي تأمین سوخت 2

3(emf استاندارد این سلول برابر باE 2واکنش  نیم 24 4 2O (g) H (aq) e H O(l)    باشد. می  

   باشد. می 2Hمربوط به گاز  Dو ورودي  2Oدر شکل مربوط به گاز C) ورودي 4
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 است؟ نادرستکدام مطلب  -160
  واکنش آندي در برقکافت آب مایع و خالص است. هاي سوختی هیدروژن و متان یکسان بوده و در جهت عکس نیم واکنش کاتدي در سلول ) نیم1

  ) واکنش کلی سلول سوختی هیدروژن عکس واکنش کلی فرایند برقکافت آب مایع و خالص است.2

  اکسیژن است. –از معایب سلول سوختی هیدروژن   ها و تولید و در دسترس نبودن سوخت، ) بازدهی سلول سوختی از مزیت3

  کنند. هاي واکنش بخار آب با متان را به طور مستقیم وارد آند سلول سوختی هیدروژن می ) فراورده4

127 کدام مطلب در رابطه با فرایند هال به درستی بیان شده است؟ -161 12 16(Al ,C ,O : g.mol )     
  شود. الکتروشیمیایی مورد استفاده در روش هال، کربن مونواکسید تولید می  ) در آند سلول1

  مول الکترون مبادله شده است. 3ازاي تولید هر مول گاز،  ) در این فرایند به2

  باشد. تر از جرم گاز تولیدي می شده بیشمول آلومیناي خالص در این فرایند، جرم آلومینیم تولید 2) به ازاي برقکافت 3

  شود. ) در فرایند هال، قطب منفی منبع جریان برق به بدنۀ ظرف متصل شده و کاتد محسوب می4

)، NaClO(aq)% جرمی از 5ي مایع سفید کننده خانگی (محلول  در یک کارگاه، از گاز کلر حاصل از یک سلول دانز براي تهیه - 162

2طبق واکنش (موازنه نشده):  2NaOH(aq) Cl (g) NaCl(aq) NaClO(aq) H O(l)   شود. در این  ، استفاده می

1کارگاه به ازاي تولید  150/ kg  11فلز سدیم، به تقریب چند لیتر محلول سفید کننده(d g.mL ) شود؟  تولید می

123 35 5 16(Na ,Cl / ,O :g.mol )      
1 (78/35  2 (25/37  3 (56/51  4 (5/74  

 . . . .  جز بهباشند،  تمام مطالب بیان شده در مورد گرافیت و الماس صحیح می -163
/ي پیوندي در الماس ) زاویه1 109   است. 120و در گرافیت  5

 باشد. تر از گرافیت می کربن در الماس بیش –) مرتبه پیوند کربن 2
  اند. آسا متشکل از میلیاردها اتم کربن است که با پیوندهاي کوواالنسی به هم متصل شده هر بلور الماس یک مولکول غول) 3

  کربن است.–ي کربن کربن در گرافیت بین طول پیوند یگانه و دوگانه–ي طول پیوند میان کربن ) اندازه4

 هستند؟ ناقطبیدر کدام گزینه هر سه مولکول  -164
1 (2 3 2CO PCl N O   

2 (6 3 3SF NH O   

3 (4 2 5XeF COCl PCl   

4 (2 5 3XeF PF AlCl   

است. کدام مطلب C1435وC734ترتیب ي ذوب و جوش آن به و نقطهkJ.mol1682برابرKBrانرژي شبکه بلور -165

 درست باشد؟ تواند نمی
858تواند میKFي ذوب نمک ) نقطه1 C.باشد  

2Na) انرژي شبکه 2 Oکیلوژول برمول باشد.2481تواند می  

  است. KBrبیشتر از 2MgBr) تعداد آنیون موجود در اطراف کاتیون، در شبکه بلور 3

1680تواند میRbBrي جوش ) نقطه4 C.باشد  
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 یابد؟ یکسان است و از راست به چپ انرژي شبکه کاهش میها  در کدام گزینه، آرایش الکترونی آنیون و کاتیون در ترکیب - 166
1(2MgF- 2CaCl- 2 -) آلومینیم اکسید2  منیزیم اکسیدMgF-2Na O  

3(3AlF-  استرانسیم کلرید-NaF  4روي کلرید  -) سدیم اکسید-KCl  

A(g) هاي جدول زیر چند مورد از مطالب زیر براي واکنش با توجه به داده -167 B(g) C(g) درست است؟ 
 aE 170در غیاب کاتالیزگر برابرkJ.است 

  نسبتa

a

E
E


 در هر دو حالت یکسان است.

 aE 200در حضور کاتالیزگر برابرkJ .است 
 ها در حضور کاتالیزگر و  تفاوت سطح انرژي پیچیده فعال و فراورده

 .است kJ50بدون کاتالیزگر برابر 
  حاصل عبارتaH E  کاتالیزگر، تفاوتی ندارد.، در حضور و عدم حضور  

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

ها را در گازهاي خروجی از اگزوز خودروها، در غیاب و در حضور مبدل کاتالیستی نشان  جدول زیر مقدار برخی از آالینده -168

کیلومتر مسافت را طی کند، با  80خودرو فعالیت کند و هر خودرو به طور میانگین  2000000دهد. اگر در یک کشور روزانه  می

 شود؟ تقریب جلوگیري می ها به هواکره به ورود چند درصد آالیندهها، از  استفاده از این مبدل
1 (55 /94  

2 (38/87  

3 (72/91  

4 (27/8  

185H اگر در واکنش فرضی: -169 kJ  ،2 22AB(g) A (g) B (g)  ،(رفت)aE گیري از آن، با  گیري از کاتالیزگر و بدون بهره با بهره

  اند؟ ي آن درست باشد، چند مورد از مطالب زیر، درباره 380و  130یکاي کیلو ژول، به ترتیب برابر 
  است.  465kJواکنش برگشت برابر  aEدر نبود کاتالیزگر،  ●

  است. 315kJواکنش برگشت برابر  aEدر مجاورت کاتالیزگر،  ●

  است.  75kJي فعال در دو حالت، برابر  تفاوت سطح انرژي پیچیده ●

  است.  250kJواکنش در جهت برگشت در دو حالت، برابر  aEتفاوت  ●

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
 تر است؟  هاي داده شده بیش یک از واکنش در دما و غلظت یکسان، سرعت واکنش برگشت در کدام -170

1 (1    

2 (2  

3 (3    

4 (4 

  ها داده                  

  انجام

           واکنش 
aE

  aE
  H  

  -80  *  120  درحضور کاتالیزگر

  *  250  *  بدون کاتالیزگر

 

CO  x ها فرمول شیمیایی آالینده yC H  NO  

مقدار آالینده بر حسب گرم 

  به ازاي طی یک کیلومتر

  04/1  67/1  99/5  در غیاب مبدل

  04/0  07/0  61/0  در حضور مبدل

 

  رفتkJ(H  )kJ(E(  ردیف

1  52-  68  

2  91+  187  

3  28+  205  

4  85 -  153  
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  ))رياضي، تجربي، هنر و منحصراً زبانرياضي، تجربي، هنر و منحصراً زبان((  و نظام قديمو نظام قديم  عمومي نظام جديدعمومي نظام جديد

  13991399ارديبهشت ماه ارديبهشت ماه   1919
  
  

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 ، فاطمه منصورخاكيالهام محمدي مدير گروه

 معصومه شاعري  مسئول دفترچه
  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسولي:مدير  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 زهرا تاجيك  آرايي نگاري و صفحه حروف
 يعليرضا اسدآباد  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  الدين، مرتضي منشاري زماني، الهام محمدي، افشين محي بخش محسـن اصغري، مريم شميـراني، كاظم كاظمي، سعيد گنج  فارسي

  پور ميالد نقشي، اسماعيل يونس فاطمه منصورخاكي،  بهزاد جهانبخش، حسين رضايي، محمدرضا سوري، محمدرضا غفوراني،درويشعلي ابراهيمي،   عربي، زبان قرآن

  دين و زندگي
مازني،  فرهنگيان، محمدابراهيممحمدرضا  فرهنگيان، مجيد بقا،  پور، محمد رضاييمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، ابوالفضل احدزاده، صالح احصايي، امين اسديان

  كبير، هادي ناصري، سيداحسان هندي مرتضي محسني

  شهاب اناري، ميرحسين زاهدي، سپيده عرب، رضا كياساالر، حميد مهديان  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  مرتضي منشاري  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
، زبان عربي

سيدمحمدعلي  منصورخاكي فاطمه  قرآن
  ليال ايزدي  ـــــــــــــــــ  مرتضوي

  معصومه شاعري دبورا حاتانيان دبورا حاتانيان  معارف اقليت  محدثه پرهيزكار  ، سيداحسان هنديمحمدابراهيم مازني بقامحمد رضايي بقامحمد رضايي  دين و زندگي
  پويا گرجي محدثه مرآتي سپيده عرب يده عربسپ  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

 و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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  (رياضي، تجربي، هنر و منحصراً زبان)و نظام قديمنظام جديدعمومي
 

  
 

 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 1

  سموم: باد بسيار گرم و زيان رساننده
  )لغت(

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 2

شود و معموالً درويشان و قلندران به  دار ساخته مي منتشا: نوعي عصا كه از چوب گره
شهري در آسياي صغير) / عـزّ: ارجمنـدي،   » (منتشا«گيرند؛ برگرفته از نام  دست مي

  گرامي شدن، مقابل ذُلّ
 )لغت(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 3

  سورتواژة غلط و شكل درست آن: صورت
 )امال(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  - 4

  از: اند هاي اماليي عبارت غلط
  مسطور (نوشته شده) / كلك: قلمب) مستور (پنهان)
    فراغ (آسايش) ج) فراق (جدايي)

 )امال(

----------------------------------------------  

 )نيبخش زما سعيد گنج(  »1«گزينة  - 5

  »گل و خار«و » يار و اغيار«شود و هم تضاد بين  در بيت الف) هم اسلوب معادله ديده مي
  در بيت ب) مصراع دوم دقيقاً مصداقي براي مصراع اول است و اسلوب معادله دارد.

  شود. دارد كه سبب جاودانه شدن انسان مي» آب حيوان«اشاره به در بيت ج) 
  ) لبة برندة شمشير2) نَفَس، 1ايهام دارد. » دم«در بيت د) 

  )آرايه(
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »4«گزينة  - 6

  آميزي: شنيدن بو / ايهام ندارد. حس

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  جناس: دست و مست» / چشم«از  استعاره» نرگس«استعاره: »: 1«گزينة 
/ تشبيه تفضيل: عارض و قامت يار، زيباتر و  »باغ«مجاز از  »چمن«مجاز: »: 2«گزينة

  بلندتر از گل و سرو است.
 ،آشـكار / تشـخيص و اسـتعاره: پرسـيدن از گيسـو     -2دوباره -1 :ايهام: باز»: 3«گزينة

  سرگشته و گرفتار بودن دل غمزده
  )آرايه(

 )بخش زماني سعيد گنج(  »1«گزينة  - 7

حل مشكالت با آمدن  -2ها با وزيدن باد  ن غنچهباز شد -1 :ايهام دارد »گشايي گره«
بسته: كنايـه از   / چو غنچه: تشبيه / كارتشخيص  »شكايت كردن غنچه« /»دال«يار/ 

  گرفتاري
 )آرايه(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 8

 تر ـ جدا ـ متمكّن ـ سرگردان ـ مشكل مسندها: بزرگ

  مهم نكات
  است و نياز به مسند دارد.» بود«معادل فعل اسنادي » رفت به شمار مي«) فعل 1
  شود و فعل اسنادي نيست. فعل كمكي محسوب مي» ندمرده بود«در فعل » بود) «2

  )زبان فارسي(
----------------------------------------------  

 )الدين افشين محي(  »4«گزينة  - 9

، »در«هاي پسين:  وابستة پيشين/ وابسته 1»: هر«پيشين: هاي  وابسته»: 4«گزينة
  وابستة پسين 4بادم):  (در مبارك» م«و » عشق«، »ميخانه«

  هاي ديگر تشريح گزينه
هاي پسين:  وابستة پيشين / وابسته 2»: دو«و » هر«هاي پيشين:  وابسته»: 1«گزينة

  وابستة پسين 2»: عشق«و » خود«
، »برين«هاي پسين:  وابستة پيشين / وابسته 1»: اين: «هاي پيشين وابسته»: 2«گزينة

  وابستة پسين 3»: خراب آباد«(در جايم) و » م«
هاي  وابستة پيشين / وابسته 2»: چه«و » هيچ«هاي پيشين:  وابسته»: 3«گزينة

  وابستة پسين 3»: گيتي«(در كوكب بخت مرا) و » م«، »بخت«پسين: 
  )زبان فارسي(

----------------------------------------------  

 )يرانيممريم ش(  »2«گزينة  -10

  اليه طالب: مسند / جمال: مضاف جان من طالب جمال تو گشت

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  اليه) كشي بشد. (نام: نهاد / م: مضاف به رندي و دردي ممنا »:1«گزينة 
  طبيب: منادا / خسته: صفت»: 3«گزينة
هيچ: مفعول / دست: متمم (چون در معناي مثـل و ماننـد حـرف اضـافه     »: 4«گزينة
  است.)

  )زبان فارسي(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -11

، آن است كـه راز عشـق بـراي همگـان     »3«پيام مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 
  قابل درك نيست.

  )مفهوم(

  فارسي
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 )مريم شميراني(  »2«گزينة  -12

هر زبان مشغول ستايش خداوند اسـت امـا پيـام     كه شاعر معتقد است ،»2«در گزينة

  هاي ديگر ناتواني از درك و شناخت خداوند است. مشترك گزينه

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -13

تعبيـه  دسـتانش   و هـم  تم در چـاهي كـه شـغاد   در پايان شاهنامه و خوان هشتم، رس

نيز به » 3«و بيت گزينةكند  شود و جان به جان آفرين تسليم مي كنند، گرفتار مي مي

  كند. مرگ رستم اشاره مي

  هاي ديگر تشريح گزينه

شـكار  طور كه خار بر بدن  همان ،شود از ناتواني، دشمن عاجز توانمند مي »:1«گزينة 

  الغر همانند خنجر است.

  ام كه رستم از چاهي كه شغاد تعبيه كرده بود، بيرون آمد. شنيده»: 2«گزينة

شود. (رسـتم از درون چـاه بـا تيـر      به سرانجام اشاره دارد كه سوزانده مي»: 4«گزينة

دوزد و بعد از مدتي فرامرز، شغاد را به همراه درختي كه به آن  شغاد را به درختي مي

  كشد.) دوخته شده بود، به آتش مي

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »4«گزينة  -14

توصيه به حركـت و خـروش و مغلـوب    » 4« پيام مشترك بيت صورت سؤال و گزينة

  كردن ظالمان است.

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .افسردگي را كنار بگذار و شجاع باش »:1«گزينة 

  ور را رها كن.در مقابل يار غر»: 2« گزينة

  .ت كن و كارهاي بيهوده را رها كنهم»: 3« گزينة

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(  »4«گزينة  -15

كنـد و بيـت    بيت صورت سؤال به گذران بودن غم و شادي (احواالت دنيا) اشاره مـي 

  د كه شادي دنيا پايدار نيست.كن نيز به اين موضوع اشاره مي» 4« گزينة

  )مفهوم(

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »2«گزينة  -16

علمي سازگاري نـدارد و   ةبا منطق و تجرب» ياري خواستن از سيمرغ«، »2« ةدر گزين
قهرمـاني حماسـه    ةهـا بيـانگر زمينـ    خرق عادت است، اما سـاير گزينـه   ةبيانگر زمين

 )مفهوم(   هستند.

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -17

كهنه نشدن عشق در گذر زمان است، در » 4و  2،  1«هاي  مفهوم مشترك گزينه
آيد، عشق  وجود مي اي به گويد كه وقتي عشق تازه شاعر مي» 3«حالي كه در گزينة 

  شود. رونق مي كهن بي

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »3«گزينة  -18

گويد كه انسان اول بايد انديشه كند و سپس سخن بگويد؛ زيـرا   بيت صورت سؤال مي

، نيـز چنـين مفهـومي    »3«سخني كه گفته شود، قابل برگشت نيسـت. از گزينـة    هر
 گويد كه قبل از انجام هركاري، انديشه و تأمل الزم است. شود و مي برداشت مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
تأكيـد بـر   »: 4«سكوت و خاموشي/ گزينة »: 2«تأكيد بر رازداري/ گزينة »: 1«گزينة 
  گفتن و گويايي سخن

  )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -19

  »ودشدن يا گذشتن از هستي خ شرط وصال، فاني«مفهوم مشترك ابيات مرتبط: 
قراري  شرط ميسرشدن وصال براي عاشقان، سرگشتگي و بي»: 3« مفهوم بيت گزينة

  است.

  )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -20

مـرد (رسـتم) بـه     هـاي جـوان   گرفتار شدن انسان«عبارت شعري صورت سؤال بيانگر 
نيـز بيـان   » 3«انش) است؛ اين مفهـوم در گزينـة  دست دست ناجوانمردان (شغاد و هم

 »شده است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  هاي ناپاك نرفتن زير بار منّت نامردان و انسان»: 1«گزينة 
تواضع و گذشتن از تعلّقات مادي، موجب سـربلندي آزادمـردان دانسـته    »: 2« گزينة

  شده است.
  در پي دارد. هر شكستي، پيروزي و هر ذلّتي، اوجي را»: 4« گزينة

  )مفهوم(
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 )ميالد نقشي(   »2«گزينة  -21

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» ها براي بشارت دادن به آن»: «1«گزينة 

  نادرست است.» مردم ةهم»: «3«گزينة 

  اند. نادرست» كه تا اين« و» مردم ةهم»: «4«گزينة 

  )ترجمه( 

----------------------------------------------  

 منصورخاكي) فاطمه(   »3«گزينة  -22

ل) / م (فاعمعلّ»: المعلّم«وارد شد، داخل شد / »: دخلَ«كه /  وقتي، هنگامي»: حينما«

»فالتّالميـذ «جـا) /   بلند شدند، برخاستند (در ايـن »: قام) / «كالس (مفعول»: الص :«

وشحالي، با با خ»: مسرورينَ«از جايشان، از جاي خود / »: من مكانهم«آموزان /  دانش

  (ترجمه)  كنان (حال)  شادماني، شادي

----------------------------------------------  

  قائمشهر) -(بهزاد جهانبخش   »1«گزينة  -23

»ـ «دنيـا/   هاي پديده»: نياظواهر الد ـ ل بـراي بعضـي (برخـي) از مـردم/     »: اسبعض النّ

»: عنـدما «بيننـد/   مـي  دنيـا را زيبـا  »: جميلـة يـرون الـدنيا   «اسـت/   جالـب  »:رائعة«

راب   شـاهدوا يلـن  «شـوند/   به آن نزديـك مـي  »: يقربون منها«كه/  هنگامي إلّـا السـ:« 

  فقط سراب خواهند ديدحصر)  اسلوب(

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )ميالد نقشي(    »1«گزينة  -24

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» است كهاي   تنها آفريده»: «2«گزينة 

  اند. نادرست» آن را«و » دليل«، »برد مي  بهره»: «3«گزينة 

  اند. سترناد» كند استفاده مي«و » اي داراي  آفريده»: «4«گزينة 

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(    »2«گزينة  -25

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست» خواهد مي«و » شناخت دارد»: «1«گزينة 

، »كارهايشـان «، »شـناخت دارنـد  «، »تـر مردمـي كـه    عمر بـيش  ،فقط»: «3«گزينة 

 اند. نادرست» شود تباه نمي«و » خواهند مي«

  اند. نادرست» اند تباه كرده»: «4«گزينة 

  )ترجمه(  

 (كتاب زرد)    »3« گزينة -26
جنـگ /   »:الحـرب «كردند، شروع كردند /  آغاز »:بدؤوا«دشمنان (جمع) /  »:األعداء«
 از ...»: حافَظْنـا علَـي  «ولي ما، اما مـا /   »:ولكنَّنا« ستمكارانه، ظالمانه (حال) /»: ظالمينَ«

 »:للـدفاع «حادمان، يكپارچگي خودمان / اتّ »:اتّحادنا«محافظت كرديم (فعل ماضي) / 
شديم (فعل ماضـي،  »: صرنا«ن / وطن عزيزما »:وطننا العزيز«از /  »:نع«براي دفاع / 

پيروز (خبـر اسـت و مفـرد ترجمـه     »: ناجحينَ») / «يصيرُ -صار«اول شخص جمع از 
  شده است.)

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(   »3«گزينة  -27

  است.» گويي، مثل اين كه«به معني » كأنّ«
  )ترجمه(

----------------------------------------------  

 )گرگان -محمدرضا غفوراني(    »1« گزينة -28
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اند. نادرست» عند«و » نجلس»: «2« ةگزين
  اند. نادرست» مشاكل«و » تكلّمنا«، »شاكراً«، »جنب«، »كنّا قد جلسنا»: «3« ةگزين
  (تعريب)  ند.ا نادرست» الدراسي«و » عواطف«، »اُستاذ»: «4« ةگزين

---------------------------------------------- 

 )فاطمه منصورخاكي(   »4«گزينة  -29

شود!)، و  با توجه به ترجمة عبارت صورت سؤال (هر چيزي جز دانش، با انفاق كم مي
يـابيم   شود!)، درمي (دانش تنها چيزي است كه با بخشيدن، از آن كم نمي» 4«گزينة 

  نزديكتر است.عبارت اظ مفهوم به كه اين گزينه از لح
  )ترجمه(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 )پور اسماعيل يونس(    »3«گزينة  -30

دخـول   حتّـي استمرّ هذا المستشـفي بتقـديم الخـدمات للمرضـي     « ةبا توجه به جمل
بعد از ورود استعمار فرانسوي بـه مصـر خـدمات    «كه در متن آمده، » فرنسا إلي مصر

  »اين بيمارستان قطع شد!
  هاي ديگر ينهتشريح گز

  نادرست است.» ها به مصر قطع شد! قبل از ورود فرانسوي»: «1« ةگزين
» كه پادشاه قالوون فوت كرد خدمات بيمارسـتان قطـع شـد!    بعد از اين»: «2« ةگزين

  نادرست است.
هـا بـه مصـر قطـع      ي بعـد از ورود فرانسـوي  خدمات اين بيمارستان حتّ»: «4« ةگزين
  )مطلبدرك (   نادرست است.» نشد!

 عربي

 مطلب: دركمتنةترجم

م) در  1284هجري ( 683سنّت اسالمي و قديمي است و بيمارستان قالوون در سال  يك وقف«
هاي دنيا در سازماندهي  اي از نشانه ه قالوون تأسيس شد. اين بيمارستان نشانهدست پادشا مصر به

شد. و در آن  كه از او پولي گرفته شود معالجه مي شد و بدون اين و ترتيب بود، بيمار وارد آن مي
شدند. و خدمات بيمارستان شامل كسـي   هاي گوناگون در پزشكي استخدام مي پزشكاني از رشته

خدمات پزشكي در منزلش نيز احتياج داشـت. و از زيبـاترين اتفاقـات در آن دادن    شد كه به  مي
كه بيماري ديگر از آن استفاده كنـد و وجـوب    غذاي هر بيماري در بشقابي خاص به او بدون اين

كننده بود. اين بيمارسـتان   پوشاندن آن و رساندنش به بيمار به اين شكل با توجه به وصيت وقف
ها به بيماران تا ورود فرانسه به مصر ادامـه داد و دانشـمندان فرانسـوي آن را بـا      خدمت ارائهبه 

  »اش بسيار نوشتند! هايشان ديدند و دربارهچشم
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 )پور اسماعيل يونس(  »1«گزينة  -31

  كه با توجه به متن، نادرست است.» گرفت! در ابتدا بيمارستان از بيماران پول مي«

  هاي ديگر تشريح گزينه
هــا  هــاي بيمــاران بــراي درمــان آن بيمارســتان پزشــكان را بــه خانــه« »:2« ةگزينــ
  درست است.» فرستاد! مي
كـه بيمارسـتان و خـدماتش را     ب كردند وقتيدانشمندان فرانسوي تعج« »:3« ةگزين

  درست است.» مشاهده كردند!
» كردنـد!  ي داشت و ديگران از آن استفاده نمـي خاص  هر مريضي بشقاب« »:4« ةگزين

  )درك مطلب(   درست است.
----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »3«گزينة  -32

كه با توجه به متن، درست » هاي مختلف بودند! شكاني از رشتهدر اين بيمارستان پز«
  است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
فرانســويان بهــاي كمــي را بــراي درمانشــان در بيمارســتان پرداخــت  « »:1« ةگزينــ
  نادرست است.» كردند! مي
كننده برخي خدمات بيمارستان را به ثروتمندان در شهر اختصاص  وقف« »:2« ةگزين
  ست است.نادر» داد!
» ها اين بيمارستان را بعد از ورودشان به مصـر خـراب كردنـد!    فرانسوي« »:4« ةگزين

  (درك مطلب)  نادرست است.  
----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »4«گزينة  -33

  ديگر هاي گزينهتشريح 
  اند. نادرست »ضمير فاعله«و  )»مبني للمعلوممعلوم («، »مجرّد ثالثي»: «1« ةگزين
  اند. نادرست» ضميرفاعله «و » : ي ع جاألصليةحروفه »: «2« ةگزين
  )و محل اعرابي (تحليل صرفي  نادرست است. » مجرّد ثالثي»: «3« ةگزين

----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »1«گزينة  -34

  هاي ديگر تشريح گزينه
   نادرست است.  »: أ ج لاألصلية هحروف: «»2« ةگزين
  نادرست است.» جمع مكسر أو تكسير»: «3« ةگزين
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(   .اند نادرست» و خبر جمع مكسر أو تكسير«»: 4« ةگزين

----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(   »4«گزينة  -35

بالفعـل در   مشـبهة از افعال ناقصه است و هيچ يك از حـروف  » كان«، »4«در گزينة 
از حـروف  » ليت، إنّ، كـأنّ «ها به ترتيب  اين گزينه به كار نرفته است. در ساير گزينه

  بالفعل هستند.   مشبهة
  )انواع جمالت(  

 )حسين رضايي(   »1«گزينة  -36

هـايي   زار لبـاس مفعول است (از با» مالبس«، حال به كار نرفته است و »1«در گزينة 

  براي كودكان يتيم خريدم!).

  )حال(    

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد(    »3«گزينة  -37

  حال و اسم فاعل است.    » مطيعينَ«

  هاي ديگر شريح گزينهت

  حال است اما اسم فاعل نيست.» بشيراً«»: 1«گزينة 

  .اسم مفعول است است، اماحال » مسرورينَ« »:2«گزينة 

اسم فاعل است، اما نقش اصـلي در جملـه   » ساكتينَ«دقت كنيد اگرچه  »:4«گزينة 

  دارد (خبر است) و حال نيست.

  )حال(  

----------------------------------------------  

 نهاوند) -(محمدرضا سوري  »4«گزينة  -38

  منه ذكر نشده است. در اين گزينه، مستثني

 ديگرهاي  تشريح گزينه

 منه است. مستثني» شيئاً»: «1« ةگزين

 منه است. مستثني» أحد»: «2« ةگزين

 )استثناء(  منه است. مستثني» النّاس»: «3« ةگزين

---------------------------------------------- 

  )ابراهيمي درويشعلي(  »1«گزينة  -39

هـا   ير گزينـه در سـا  ، مسـتثني اسـت.  »درس« ةمنـه و كلمـ   مستثني ، »الدروسكلّ «

 و حصر داريم. منه حذف شده است مستثني

 )استثناء(  

----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »4«گزينة  -40

منـه    چنـين مسـتثني   آمده باشد و هم» ادات نفي + ادات استثناء«اي  وقتي در جمله

  . داريمحذف شده باشد، حصر 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  منه است. مستثني » أحداً«مستثني و » اهللاَ»: «1« ةگزين

  منه است. مستثني » أصدقاء«مستثني و » سعيداً»: «2« ةگزين

  منه است.  مستثني» عملٌ«مستثني و » قراءةَ»: «3« ةگزين

  )استثناء(  
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 )بقا محمد رضايي(   »3«گزينة  -41
رد. اما دقت شود كه هركس مالك چيزي باشد، حق تصرف و تغيير در آن چيز را دا

ما لَهم من دونه من وليٍ و «گويند و در آية  به اين حق تصرف، واليت و سرپرستي مي
جز او ندارند و او در  ]سرپرستي[ولي  چها هي آن»: «ال يشرِك في حكمه اَحدا

  به توحيد در واليت اشاره شده است.» سازد. فرمانروايي خويش، كسي را شريك نمي
 )همتا ، يگانة بي2س در(  

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(   »3«گزينة  -42

هاي شيطان است.  ، نفوذناپذيري در برابر وسوسهصهاي درخت اخال يكي از ميوه
هاي شيطان، نيازمند روي آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش  مقاومت در برابر دام

  اوست.هاي  خالصانة فرمان
 )، فقط براي تو، اخالص4درس (  

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(   »2«گزينة  -43

ها ابتدا انديشه  گيريم و براي اين تصميم هايي مي هر كدام از ما همواره تصميم
كنيم. پس تفكر و تصميم از شواهد وجود اختيار در انسان است و مولوي در  مي

به آن » كه فردا اين كنم يا آن كنم/ خود دليل اختيار است اي صنم اين«بيت 
من ربكُم فَمن اَبصرَ فَلنَفسه و من عمي  قَد جاءكُم بصائرُ«اشاره نموده است و آية 

  گيري در مورد داليل روشن الهي اشاره كرده است. به تفكر و تصميم» فَعلَيها
 )، قدرت پرواز5درس (  

----------------------------------------------  
 )پور اسديانامين (   »2«گزينة  -44

نمودن است؛ يعني همراه با سعي و  در اصطالح ديني، توفيق به معناي آسان
دهد، خداوند نيز شرايط و اسباب را چنان فراهم  تالشي كه انسان از خود نشان مي

تر به مقصد برسد. سنت توفيق يا امداد خاص براي  سازد كه وي بتواند آسان مي
 لَمع و الذينَ جاهدوا فينا لَنَهدينَّهم سبلَنا و إنَّ اهللاَ«انسان تالشگر در آية 

هاي  كنند، حتماً آنان را به راه ]و تالش[و كساني كه در راه ما جهاد »: «المحسنينَ
  تأكيد شده است.» كنيم و در حقيقت خداوند با نيكوكاران است. خود هدايت مي

 )هاي الهي ، سنت6درس (  
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(   »3«گزينة  -45
اي مردم شما به خداوند »: «أنتُم الفُقراء إلي اهللاِ و اهللاُ هو الغَني الحميد«در آية 

، نيازمند خطاب كردن »نياز ستوده است بي ]تنها[نيازمند هستيد و خدا است كه 
نيازي انحصاري خداوند مطرح شده است و علت حميد و ستوده  همة مردمان و بي

  ياز بودن اوست.ن بودن خداوند غني و بي
 )بخش هستي ،1 (درس  

----------------------------------------------  
 )آقاصالحمحمد (   »4«گزينة  -46

منع رسول خدا (ص) از تفكر كردن پيرامون ذات خداوند، به دليل نامحدود بودن 
ذات خداست. زيرا الزمة شناخت هر چيزي احاطه و دسترسي به آن است. در واقع 

توانيم ذات امور نامحدود از جمله ذات  يل محدود بودن ذهن خود نميما به دل
تواند به حقيقت او احاطه پيدا كند  الهي را شناسايي نماييم. در نتيجه ذهن ما نمي

  و ذاتش را شناسايي نمايد.
  )بخش هستي ،1 (درس  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(   »4«گزينة  -47

ها منافاتي با توحيد در ربوبيت ندارد.  درخواست از اولياي الهي براي اجابت خواسته
عقيده به توانايي پيامبر اكرم (ص) و اولياي دين (ع) در برآوردن حاجات انسان 

ها و  (مانند شفا دادن) وقتي موجب شرك است كه اين توانايي را از خود آن
ها به زمان حيات دنيوي پيامبر اكرم (ص) مستقل از خدا بدانيم. اين توانايي تن

اختصاص ندارد و پس از رحلت ايشان استمرار دارد. به عبارت ديگر روح مطهر 
  .ها ياري برساند تواند به انسان ايشان پس از رحلت زنده است و مي

 )همتا يگانة بي ،2 (درس  
  

 )ابوالفضل احدزاده(   »1«گزينة  -48

نكنند كه اگر به آنان مهلت  افر شدند، تصورآنان كه ك«با توجه به ترجمة آيه: 
دهيم تا بر  به آنان مهلت مي ]به اين خاطر[هاست، فقط  دهيم، به نفع آن مي

مال و استدراج سنت ا »گناهان خود بيفزايند و براي آنان عذابي خواركننده است.
هاي حاكم بر زندگي معاندان و  شود. اين سنت كه از جمله سنت برداشت مي

ها با اختيار و ارادة  ها و نعمت شود مهلت گان در گناه است، موجب ميشد غرق
گناهان آنان هر روز گر شده و باعث شود كه بار  صورت بالي الهي جلوه خودشان به

  تر شود. سنگين و سنگين
 )هاي الهي سنت ،6 (درس  

----------------------------------------------  
 )ابق محمد رضايي(   »2«گزينة  -49

كَـذَّبوا بĤِياتنـا    نَو الـذي «خـوانيم:   مربـوط بـه سـنت اسـتدراج، چنـين مـي       آية در
در آية مربـوط بـه   ». سنَستَدرِجهم من حيثُ ال يعلمونَ و اُملي لَهم إنَّ كيدي متينٌ

در سرنوشت انسـان)،  نيك و بد سنت تأثير اعمال انسان در زندگي او (تأثير اعمال 
  ».كن كَذَّبوا فَأخَذناهم بِما كانوا يكسبونَو ل«... خوانيم:  مي

 )هاي الهي سنت ،6 (درس  
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(   »3«گزينة  -50

مؤمنان امام علي (ع) دربارة تخليه يا پيرايش به معناي پاك شدن قلب از  امير
توبه نه تنها ». تُطهرُ القلوب و تَغسلُ الذُّنوب التُّوبةُ«فرمايد:  گناهان با توبه، مي
كند، بلكه اگر ايمان و عمل صالح نيز به دنبال آن بيايد، گناهان  گناهان را پاك مي

  كند. را به حسنات تبديل مي
 )بازگشت ،7 (درس  

----------------------------------------------  
 )هادي ناصري(   »4«گزينة  -51

هاست. اگر رفتار  تر است، حقوق معنوي آن قوق مردم كه بسيار مهماي از ح دسته
ناپسند برخي افراد، سبب بدبيني ديگران به دين شده، در واقع حقوق معنوي افراد 

دسترسي ندارد، صاحبان حق ضايع شده است و در صورتي كه انسان گناهكار به 
  ايشان دعاي خير و طلب آمرزش نمايد. ايبايد براي توبه بر

نه  ،دقت شود كه دادن صدقه به نيابت از ديگران براي جبران حقوق مادي است
  )2و  1هاي  معنوي. (دليل نادرستي گزينه

  )بازگشت ،7 (درس  
----------------------------------------------  

 )فرهنگيان محمدرضا(   »2«گزينة  -52

ها و  كاري تمام ريزه گيري نقشة جهان با خداوند دربارة تقدير الهي (يعني اندازه
زند:  گونه مثال مي ناپذير و استوار الهي، اين هايش) و اين قانونمندي تخلف ويژگي

» كلٌّ في فلك الالَّيلُ سابِقُ النَّهارِ و رَ والقَم غي لَها ان تُدركنبي لَا الشَّمس
ويد، و نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب بر روز پيشي ج»: «يسبحونَ

  »هر يك در مداري درگردشند.
 )قدرت پرواز ،5 (درس  

----------------------------------------------  
 )ابراهيم مازنيمحمد(   »4«گزينة  -53

كه خداوند تنها خالق جهان  نتيجة اعتقاد به توحيد در خالقيت و ربوبيت، يعني اين
وحيد عملي است. اين مفهوم است و تنها پروردگار هستي است، اطاعت و عبوديت و ت

  تبيين گرديده است.» إنَّ اهللاَ ربي و ربكُم فَاعبدوه هذا صراطٌ مستقيم«در آية 
 )، توحيد و سبك زندگي، بندگي3درس (  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(   »3«گزينة  -54

ايالت دنيوي خود را دنبال كنند و تنها منافع ها و تم اگر قرار باشد همه فقط خواسته
خود را محور فعاليت اجتماعي قرار دهند و اهل ايثار و تعاون و خير رساندن به ديگران 

  رود. گيرد و امكان رشد و تعالي از بين مي نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا مي
چه  د، هوي و هوس و آنان هايي كه گرفتار شرك پيچيدة امروزي شده بت و معبود انسان

  رساند، است. هايشان مي را به هوس كس كه آن و آن
 )توحيد و سبك زندگي، بندگي ،3 (درس  

 دين و زندگي
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 )سيداحسان هندي(   »2«گزينة  -55

عمل اشاره دارد.  حديث شريف پيامبر (ص) به تقدم نيت و قصد و هدف بر خود
  باشد. اول عمل است برتر مي ءيعني حسن فاعلي كه جز

هاي تقويت اخالص، افزايش معرفت و شناخت نسبت به خداوند است  يكي از راه
  هاي الهي كنيم. كه در اين راستا خوب است ساعاتي را صرف تفكر در آيات و نشانه

 )فقط براي تو، اخالص ،4 (درس  

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(   »1«گزينة  -56

سر نهادن و سجده كردن و عبوديت در توان نهادنبر آستان جانان گر سر 
  پيشگاه خدا (علت)

فضيلت و برتري و سربلندي بر فرشتگان  گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد
  و مالئك (معلول)

  )توحيد و سبك زندگي، بندگي ،3 (درس  
----------------------------------------------  

 )صالح احصايي(   »2«گزينة  -57

هركس چهل روز كارهاي خود را خالصانه براي خدا «فرمايد:  پيامبر اكرم (ص) مي
» هاي حكمت و معرفت از دل و زبانش جاري خواهد شد. انجام دهد، چشمه

 يعني شيطان خود اقرار كرده است كه توانايي فريب دادن مؤمنان با اخالص
يابي به حكمت و معرفت، ضروري  يعني اخالص براي دست را ندارد. مخلصين

  است.
 )فقط براي تو، اخالص ،4 (درس  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(   »4«گزينة  -58

ا من ن اَمسكَهمألَئن زالَتا  إنَّ اهللاَ يمسك السماوات و األرض أن تَزوال و«طبق آية 
 هعدن بم داَن «، هدف خداوند از نگهباني جهان، نابود نشدن آن است: ...»اَح

  »تزوال
تواند جهان را از نابودي نجات  كه فقط خداوند مي انحصار تدبير الهي، يعني اين

ها را حفظ كند  تواند آن كسي نمي»: «اَمسكَهما من اَحد من بعده«دهد، در عبارت 
  تبيين گرديده است.  » خداوند مگر خود

 )قدرت پرواز ،5 (درس  

----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(   »3«گزينة  -59

ساز گشودن درهاي رحمت الهي به  سراسر عمر، ظرف زمان توبه است. (توبه، زمينه
  روي انسان است.)

د و ماندگار شد، خارج كردن هايي در انسان پديد آم اگر در دورة جواني خصلت
  فرسا خواهد بود. ها در پيري بسيار سخت و طاقت آن

 )بازگشت ،7 (درس  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(   »2«گزينة  -60

  )و لَم يكن لَه كُفواً احداصل توحيد (همتا يگانة بي
  )اهللاُ خالقُ كُلِّ شيءتوحيد در خالقيت ( جهان تنها مبدأ

به يگانگي خداوند اشاره شده است، اما » قُل هو اهللاُ احد «دقت شود كه در آية 
به معناي » كُفو«همتا بودن او به طور دقيق نيامده است. البته بايد بدانيد لفظ  بي

» احد«همتايي خدا، عالوه بر  ، بر بي»لَه كُفواً احدو لَم يكن  «همتا در عبارت 
  و يگانگي او تأكيد دارد.بودن 

 )همتا يگانة بي ،2 (درس  

  

  

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -61

كنند به نوعي در كشورشان مشهور هستند،  هنرمنداني كه ادعا مي« جمله: ةترجم
ده شوند، روي جامعه تأثير آورند آلو وسيلة شهرت و مخصوصاً پولي كه در مي اگر به

  »منفي خواهند داشت.
 بيش از حد گران كردن  )2  بيش از ظرفيت رزرو كردن )1 

  آلوده كردن )4  انتظار داشتن )3
  )واژگان(

 ----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -62

 در كه كنم مطرح ار وحشتناكي خيلي(نكتة)  مطلب دارم قصد« :جمله ترجمة
 توسط جوانان از بعضي متأسفانه. دهد مي رخ دار جوان هاي خانواده از بسياري

  ».شوند مي معرفي مواد و دود به والدينشان
  كردن دسترسي پيدا) 2  باعث شدن )1
 مراقبت كردن) 4  معرفي كردن) 3

  )واژگان(

 ----------------------------------------------  
 )حميد مهديان( »3«گزينة  -63

انداز زودهنگام براي تحصيالت دانشگاهي كار  كند پس تام فكر مي« جمله: ةترجم
  ».اكنون تحت فشار اقتصادي زيادي هستند ها از هم اي است چرا كه خانواده عاقالنه

  نتيجه) 2  كمك) 1
  ) قدرت4  عقالنيت) 3

  نكتة مهم درسي:
  است.» عقالني بودن«به معني  ”make sense“عبارت 

  (واژگان)
 ----------------------------------------------  

  )حميد مهديان( »2«گزينة  -64
، پزشك نگران به  مان بيماري قلبي خانوادگي ةبا در نظر گرفتن سابق«جمله:  ةترجم

  »وردن غذاهاي چرب را كنار بگذارد.شدت توصيه كرد كه سيگار كشيدن و خ پدرم به
  شدت ) به2  ) با اميد 1
  اشتباه ) به4   طور ناگهاني به)  3

 (واژگان)

 ----------------------------------------------  
  )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -65
 اين تأسيس در را قدم اولين كه هايي آن از قدرداني براي جلسه اين« :جمله ةترجم 

 و يلتحص مخارج تأمين به قادر كه جواني افراد ياري به برداشتند تا خيريه نهاد
 »شود. مي ، برگزاربپردازد شان ازدواج

  ، فيلم موزيكالدار موسيقي) 2  خيريه )1
 تحقيق) 4  تندرستي )3

  (واژگان)  

 زبان انگليسي 
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  )حميد مهديان( »4«گزينة  -66
و لحن آرام، كه سارا كوچولو داشت واژگان  ةمعلم از انتخاب عاقالن« جمله: ةترجم

  »زده شد. شگفتكه او سخنراني كرد، طبيعي  مطمئن و
  ) دو زبانه2  خيالي )1
  ) آرام4  ) مسئوالنه3

  (واژگان)  
 ----------------------------------------------  

  )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -67
 كنند، خودداري كالس در آموزان دانش از كردن انتقاد از بايد ها معلم« :جمله ةترجم
كامل براي  طور اي به دلسردكننده تأثير قطعاً ها آن مباالت بي واكنش زيرا

 .»داشت برخواهد در شان مخاطبان

  تأثير )2  موريتأم) 1

 اساس ) 4  ، انتخابگزينه) 3

  (واژگان)  
 ----------------------------------------------  

 )سپيده عرب(  »3«گزينة  -68
  ممانعت كردن) 2  اختراع كردن) 1
  محافظت كردن) 4  منتشر كردن) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »2«گزينة  -69
  وسيله  ) 2  منبع ) 1
  محصول ) 4  كاال ) 3

  نكتة مهم درسي:
  است.» به وسيلة«به معني  ”by means of“عبارت 

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »2«گزينة  -70
  ايده) 2   درد) 1
  جامعه) 4  تنوع) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »4«گزينة  -71
  رابطه) 2   تركيب) 1
  احتمال) 4  مسئوليت) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »1«گزينة  -72
  تغيير دادن) 2  يابي كردن موقعيت) 1
   كردن ) برطرف4  افزودن) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )شهاب اناري(  »4«گزينة  -73

هدف متن اين است كه به ما نشان دهد چگونه خوردن زياد ماهي «ترجمة جمله: 
  »تواند خطرناك باشد. مي

  )درك مطلب(

 )شهاب اناري(  »3«گزينة  -74

  »در متن است. طبق متن جيوه علت مشكل مطرح شده«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(  »1«گزينة  -75

  »ها در متن ذكر نشده است؟ يك از اين نشانه كدام«ترجمة جمله: 

  »گرسنگي«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(  »4«گزينة  -76

  »كند؟ در پاراگراف سوم به چه چيزي اشاره مي ”their“لغت) «(ترجمة جمله: 

  »بيماران«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياساالر(   »4«گزينة  -77

  »كند؟ متن عمدتاً دربارة چه چيزي بحث مي«ترجمة جمله: 

  »كنيم.مان وارد  داليلي كه ما بايد ورزش را در برنامة روزمره«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياساالر(   »»3«گزينة  -78

ترين دليل براي انجام ورزش روزانه اين است كه آن  طبق متن، عالي«ترجمة جمله: 

  »بخش باشد. تواند لذت مي

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياساالر(   »2«گزينة  -79

  »شود؟ يك از كلمات يا عبارات زير در متن تعريف مي كدام«ترجمة جمله: 

  )»2عزت نفس (پاراگراف «

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياساالر(   »4«گزينة  -80

تناب از به جز اج ،همة موارد زير در ميان مزاياي ورزش منظم است«ترجمة جمله: 

  »افسردگي.

  )درك مطلب(
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  ریاضی

 

 (فرهاد وفایی)  »1«گزینۀ  - 81

x | x | x x x(x )lim y lim lim lim
| x | x xx x x x

  
    

      

2 2 1
1

0 0 0 0

  

x | x | x x x(x )lim y lim lim lim
| x | x xx x x x

  
    

       

2 2 1
1

0 0 0 0

  

| lim y lim y |
x x

  
  

0

0 0

  

 --------------------------------------------  

  )رضا ذاکر(  »1«گزینۀ  -82

  

2 8 3 11 3

2 8 3 3 5 3 4

2 8 3 11 4

( x ) (x ) x , x
f (x) ( x ) (x ) x , x

( x ) (x ) x , x

        


          
      

   

4xبنابراین تابع در بازة   عودي است (خط با شیب مثبت)ص  

  11 11 11y x x y y x          

  1 11f (x) x     

، 1fباشد. براي تعیین دامنه  می 1fدر این بازه، همان دامنۀ  fبرد تابع 

  کنیم: را در این بازه تعیین می fبرد 

  
4

11 11 4 11 11 7
xy x x x            

  7f (x)     

 --------------------------------------------  

 (محمد بحیرایی)  »2« ۀگزین - 83

x tan xf (x) (fog)(x)x tan x
g(x) tanx


     



2
2

21 21
  

tan x
cos x (fog)(x) cos xtan x

 
 

121
2 2 2 

x
sin x | sinx | (fog)(x) sin x


 

    
0

2 2 

 (حسین حاجیلو)    »2«گزینۀ  -84

x xlim f (x) lim f (x ) lim
xx x x


  

   

2
1

1 11 0 0
  

x(x )( x )
lim

xx

  
 



1 1 1
2

0
 

 --------------------------------------------  

 (فرهاد حامی)  »3« ۀگزین -85

nx x xL lim nx x x

 


  

34

32 3 7
  

nxn L lim nx x

x x x
n L lim

x x x

x
n L lim

x x

     
  

       

  

     

1
3

33

3 34
3 3

3 32 3 7

34
3 2

32

  

nازاي  پس به      ، حاصل حد عددي منفی است.3

 --------------------------------------------  

  )شهرام والیی(  »2«گزینۀ  -86

  یابیم: را می 1fو  fابتدا نقطۀ تقاطع دو تابع 

  12
2

x ay f (x) x a f (x)        

  2
2

x ax a x a y a A(a,a)
         

    

  

3

22 27 36 6
2

a a
S a a


        

  2 6f (x) x    

  2 6 0 3x x      

  کنیم را عوض می yو  xجاي 
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fن نمودار بنابرای (x) 3ها را در  محور طولx  کند. قطع می  

 --------------------------------------------  

 (محمد بحیرایی)  »1«گزینۀ  - 87

x y tan x tan
I [ , ]

x y tan x tan

 
       

      

1 3
1 1 11 1 6 6 3

6 3 1
32 2 23 3

  

y yy
x x x


   

  

3
3

2 1 3 4 3
1 12 1
3 6

 

------------------------------------------- -  

 (محمد بحیرایی)  »3«گزینۀ  - 88

ها باشد، شـیب خـط ممـاس    x اگر خط مماس در یک نقطه، موازي محور

(مشتق تابع) در آن نقطه برابر صفر است، یعنی باید بررسی کرد که در چند 

   شود. نقطه، مشتق این تابع صفر می

x (x ) x( x ) x xy y
x (x ) (x )

         
  

2 23 2 3 5 2 3 2 3 4 15

2 2 2 2 25 5 5
 

y x x      20 3 4 15 0  

)عادله دو ریشۀ متمایز داردم ) ( )( )     24 4 3 15 0  

 --------------------------------------------  

 )کاظم آبام(  »  4« ۀگزین - 89

x ( x ) xxf (x) f (x)
xx ( x )

   


3 2 3 31 10
33 2 3 11

  

f (x) x . f ( )
( x ) ( )



       
 

2
1 2 1 2 13 1 1

2 233 3 61 1 1
 

 -------------------------------------------- 

 (آرش رحیمی)  »  4«گزینۀ  - 90

  کند، پس: خط مماس صدق می ۀر معادلتماس، د ۀمختصات نقط

1 7: A( , )تماس ۀنقط
1

3 10 3 1 10 7
xy x y ( )         

  کند، پس: منحنی نیز صدق می ۀتماس در معادل ۀمختصات نقط

  )1  (7 2 5a b a b         

  تماس است، پس: ۀشیب خط مماس، برابر با مشتق تابع به ازاي طول نقط

123 31

3 10 32

xy ax b m a b
y x m

      


   
  

)2 (     1 2 3 3
m m

a b


    

3 3 4
1 2

5 9

a b a
( ),( )

a b b
   

  
     

  

 --------------------------------------------  

 (مهرداد ملوندي)  »1«گزینۀ  - 91

x
n

f (x) x nx x(x ) nx


       



0
223 2 3 0 2
3

3

  

,m)ي جا که بازه از آن روي آن نزولـی  fاي است که تـابع  ترین بازه بزرگ2(

  است، پس:

m m
m nn n

       
 

0
0

32
32

3

 

 --------------------------------------------  

 )(شهرام والیی  »  1« گزینۀ - 92

  کنیم:  نهایت از جمله با درجه بزرگتر استفاده می براي محاسبۀ حد در بی

  
3 4

2
x | x | xlim f (x) lim limn nx x xax ax


  

  
   

  1 2n ,a     

عدد حقیقی و مخالف صفر است، باید حد مخرج کسر صفر باشد،  cچون 

  چون حد صورت صفر است.
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x x x

lim f(x) lim c b b
x bx x

 
       

 

23 16
4 0 4

22 2
   

  
x x x x x xlim : lim

xx x (x )( x x x )

   


    

2 2 23 16 0 9 16

2 4 0 22 2 2 2 3 16

   

  
8 2

322 2 3 16

xlim c
x ( x x x )

  
  

  

 ----------------------------------------------  

 )ي(حجت انصار  »  2« گزینۀ - 93

sinبا توجه به اینکه ورودي تابع x  فقط درb     ضرب شـده اسـت، بنـابراین

sinنمــودار x  در راســتاي محــورx هــا فشــرده یــا کشــیده شــده اســت و

 انـدازة  جایی به سمت چپ و راست نداشته است. چـون کـل نمـودار بـه     جابه

3

2
  در راستاي محورyاندازة جا شده، پس اگر نمودار را به ها جابه 

3

2
باال  

  صورت زیر خواهد بود: ببریم به

  

  | a | a3 3       

فاصلۀ نقـاط  
3

4


 و 

3

4


  برابـر دورة تنـاوب تـابع اسـت.      5/1انـدازة   بـه

   بنابراین:

  ( ) T T3 3 3

4 4 2

 
        

  T | b | b
| b |
2

2 2


         

xبا توجه به اینکه تابع بعد از      نزولـی اسـت، بنـابراینab     .اسـت

  العالمت هستند. مختلف bو  aیعنی 

  a , b ab3 2 6        

  a , b ab3 2 6       

 ----------------------------------------------  

 منصوریان) کورش شاه(   »2« ۀگزین - 94

A(xي نکته: اگر نقطه ,y)  پـذیر  روي نمودار تابع معکـوسy f (x)   قـرار

Aي داشته باشد، نقطه (y , x)   روي نمودار معکـوس تـابع ،f    قـرار دارد. بـا

  ، داریم:»2«ي  ي باال، در گزینه توجه به نکته

f ( ) ( ) ( )    35 5 5 5 5 1 6 5  

A( , ) f A ( , ) f    15 6 5 6 5 5  

 --------------------------------------------  

  )محمدمصطفی ابراهیمی(  »3«گزینۀ  - 95

  
5 1

5 1

m( ) m( )



1هنگ متوسط تغییر در بازة آ 5[ , ]  

  
2 5 1 3 5 2 1 1 3

4

( ) ( ) ( ( ) )    
  

  
3 15 4 14 7

4 4 2

( ) 
    

  اي تغییر: آهنگ لحظه

  
2 1 7

3 3
22 2 1 2 1

m (t) m (t)
t t

      
 

  

  
1 1

2 1 2 2 1 4
22 1

t t
t

       


  

  
5

2 5 2 5
2

t t /      

--------------------------------------- -----  

  )زاده سهند ولی(  »2«گزینۀ  - 96

1limfباید درجه عبارت صـورت و مخـرج یکسـان باشـد تـا       (x)
x




شـود.   

2nبنابراین    :است. حال داریم  

  
2 4 2 25

1
2 21

ax x x ax x
lim lim

x xx ax x

  
 

    
   

 یا
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21(a ) x

lim
x




 2x
1  

  1 1 2a a         

  
2 42 5 2 6

21 01

x x xlim
(x )x

    
  

  
   

  
2 42 5 2 6

21 01

x x xlim
(x )x

    
  

  
 .  

1xبنابراین حد راست و چپ تابع در    برابر .است  

 --------------------------------------------  

 (غالمرضا حلی)  »2«گزینۀ  - 97

22 3 1 0 2 1 1 0sin x sin x ( sinx )(sin x )        

1
0 2 2

1 5

2 6 6

sinx x
x

sinx x ,x


     

     


  

5 3

2 6 6 2

   
   ها  مجموع ریشه  

 --------------------------------------------  

  )محمدمصطفی ابراهیمی(  »3«گزینۀ  - 98

  y (gof )(x)   

  
1

1 1 1
xy f (x) g (f (x)) y ( ) f ( ) g (f ( ))            

  
1 03 23

21 11

x x
f (x) ( ) f (x) ( )

x x(x )

   
 

   

  
1 1 31 21 3
4 2 16

x f ( ) ( )       

از طرفی 
1

1
8

f ( )   است، پس
1

1
8

g (f ( )) g ( )    خـواهیم. بـا    را نیـز مـی

توجه به شکل 
1

4
8

g ( )     است. چون شاخۀ سمت چـپ تـابعg  حالـت ،

  خطی داشته و مشتق آن برابر با شیب خط است. 

  
3 3

1 1 4
16 4

f ( ) g (f ( ))       

 --------------------------------------------  

 )(شهرام والیی  »  3« گزینۀ - 99

2نقطۀ  1A( , fروي تابع  ( (x) :قرار دارد. پس باید در معادلۀ آن صدق کند  

  2 1 8 4 1 4 7A( , ) b d b d          

  
b

f ( ) ( ) b( ) b
d
 

         


2 3
2 0 3 2 2 2 0 12 4 0

5
   

  
x

f (x) x x
x


    


2 0
3 6 0

2
   

2نقاط  1A( , 0و  ( 5B( , هاي این تابع قرار دارند.  روي خط واصل اکسترمم (

  باشد. می 5روشن است که عرض از مبدأ این خط برابر 

----------------------------------------------  

  )جاد داوطلبس(  »4«گزینۀ  - 100

ها مشـتق تـابع    نقاط بحرانی، نقاطی از درون دامنۀ تعریف هستند که در آن

  برابر صفر است یا وجود ندارد. 

Dدامنۀ تعریف این تـابع، مجموعـه اعـداد حقیقـی یعنـی       ( , )f    

  است. 

  

14 2
1 13 3
14 2

y x x    

  

11 1 1
1 1 1 43 3 3 1
3 3 3

y x x y x (x )
 

        

  
41 1

33

xy ( )
x

    

  4 2 20 1 0 1 1 0x (x )(x )       صورت   

  
2 1 0 1

2 1 0

x x

x غ.ق.ق

      
   

   

  30 0 0x x    مخرج  

1xدر     0مشتق صفر است و درx   مشتق وجود ندارد. پس مجموعه

1 طول نقاط بحرانی تابع عبارتند از: 0 1{ , , }   
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  شناسی زیست  

  

  اله امرایی)(روح  »2« ۀگزین - 101

  قرار دارند. Aپپتید متصل به آن در جایگاه و پلی tRNAجایی، قبل از جابه

   ها: سایر گزینه بررسی

جایی ریبوزوم با تعـداد پیونـدهاي پپتیـدي زنجیـرة     تعداد جابه»: 1« گزینه

   پپتیدي، برابر است. پلی

  باشند. AUG توانند حاوي توالی می Pو  Aهر دو جایگاه »: 3« گزینه

  شود.ریبوزوم می Aکدون پایان فقط وارد جایگاه »: 4« گزینه

--------------------------------------------  

 (مسعود حدادي)  »1« ۀگزین - 102

  صحیح است. بررسی موارد:» الف«تنها مورد 

یی هاي مختلف زنجیرة انتقال الکترون، تنها پمپ غشـا  در بین بخش»: الف«

درون آن  Hبه فضاي درون تیالکوئید، تراکم  Hاست که با واردکردن 

  کنندة آب در زنجیره قرار ندارد.  برد. آنزیم تجزیه را باال می

  ت. اس Iمربوط به فتوسیستم 700P»: ب«

شـود نـه    مـی  NADPدر نهایت سبب احیـاي  700Pهاي  الکترون»: ج«

NADH.  

دیـده   Hاي که پمپ غشایی وجود دارد، انتقال فعال تنها در زنجیره»: د«

  شود.  می

---------------------- ----------------------  

 (محمدمهدي روزبهانی)  »3« ۀگزین - 103
ها نظیر جهـش، شـارش، رانـش،     نیروهاي تغییردهندة ساختار ژنی جمعیت

اور  همراه نوترکیبی و کراسـینگ  هاي غیرتصادفی و انتخاب طبیعی به آمیزش

اور برخالف  شوند که در کراسینگ ها محسوب می از عوامل گوناگونی جمعیت

هـاي موجـود    شود بلکه ترکیب جدیـدي از الـل   دید ایجاد نمیجهش الل ج

  ها: گیرد. رد سایر گزینه شکل می

شدن صنعتی و نیز انتخاب وابسته به  در انتخاب طبیعی مالنینی»: 1«گزینه 

  تنوع فنوتیپی تغییر نکرد.  ها تغییر پیدا کرد ولی فراوانی فراوانی الل

هـا، فراوانـی    تغییر فراوانی ژنوتیپهاي غیرتصادفی با  در آمیزش»: 2«گزینه 

  کند. ها تغییر نمی الل

شارش در بـین دو جمعیـت بـا خزانـۀ ژنـی مشـابه سـبب افـزایش         »: 4«گزینه 

جهته منجـر بـه کـاهش گونـاگونی در       شود. در ضمن شارش یک گوناگونی نمی

  شود. مبدأ می  جمعیت

 ----------------------------------------------  

 (مهدي برخوري مهنی)  »4«گزینۀ  - 104

  تشکیل پیوند هیدروژنی نیازي به آنزیم ندارد.

  استر تشکیل فسفودي  استر شکست فسفودي  شکست هیدروژنی  

  -  -  + هلیکاز

DNA پلیمراز  -  +  +  

RNA پلیمراز  +  -  +  

EcoRI +  +  -  

  +  -  -  لیگاز

  -  -  -  کاتاالز

----------------------------------------------  

 (محمدمهدي روزبهانی)    »3« زینۀگ - 105

غالـب   iتوانی و نسبت بـه آلـل    هم BIو  AIهاي  دقت کنید رابطۀ آلل

Aتوان یعنی  است. حال اگر مادر گروه خونی هم BI I گاه  داشته باشد، هیچ

  داشته باشد. iiاي با گروه خونی مغلوب یعنی  تواند زاده نمی

---------------------------------------------- 

 منش) (رضا آرین  »1« ۀگزین - 106
صورت اسیدهاي آلـی   اکسیدکربن جو را هنگام شب به ، ديCAMگیاهان 

آزاد شـده از ایـن اسـیدهاي آلـی بـه درون       2COروز کنند. در  تثبیت می

  ها: یابد. بررسی سایر گزینه ها انتشار می کلروپالست

ــه  ــان »: 2«گزینـ ــب ، دي4Cو  CAMگیاهـ ــیدکربن را در ترکیـ   اکسـ

هـاي خـود    در روز در میتوکنـدري  کنند. این گیاهان چهارکربنی تثبیت می

 4Cکنند، عالوه بر این کـه گیاهـان    تولید می ATPدو غشایی)   (اندامک

  تولید نمایند. ATPتوانند  هاي خود نیز می در روز در کلروپالست

  دهد. در مسیر گلیکولیز، بدون حضور اکسیژن رخ می NADHتولید »: 3«گزینه 

کننـد   جو را هنگام روز تثبیت می 4C ،2COو  3Cگیاهان »: 4«گزینه 

فعالیـت اکسـیژنازي روبیسـکو و در     3Cکه در گرما و نور زیاد، در گیاهان 

  دهد.  فعالیت کربوکسیالزي روبیسکو رخ می 4Cگیاهان 

 --------------------------------------------  

  (بهرام میرحبیبی)  »1«گزینۀ  - 107

  اند. بررسی موارد: ي موارد نادرست همه

کربنی  6، ترکیب 3Cدر گیاهان  2COاولین ترکیب حاصل از تثبیت  - الف

  ي ناپایدار است. دوفسفاته

ي آن  هاي میانبرگ و تجزیه تولید اسید چهارکربنی در سلول 4Cدرگیاهان  - ب

  دهد. هاي غالف آوندي رخ می در سلول

دهد ولی  صورت اسیدهاي آلی در خارج از واکوئل رخ می به 2COتثبیت  - ج

  ي این اسید آلی درون واکوئل است. ذخیره

 ----------------------------------------------  

 فرد) (امیرحسین بهروزي  »    3« ۀگزین - 108
نواسـید  ، تشکیل پیوند پپتیدي میان دو آمیtRNAجداشدن آمینواسید از 

کــدام در مرحلـۀ آغــاز ترجمــه رخ   پپتیــدي هـیچ  و جداشـدن زنجیــرة پلـی  

فقـط  » 3«. اما گزینه توانند در مرحلۀ ادامه رخ دهند و هر سه می دهند نمی

  افتد. در مرحلۀ آغاز اتفاق می
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 (امیررضا پاشاپور یگانه)    » 4« گزینۀ - 109
  ها: بررسی گزینه

گیـرد کـه در آن    این پدیده در گام یک این چرخه صـورت مـی  »: 1«گزینۀ 

  گردد. دار حاصل میکربنۀ ناپای 6ترکیب 

گردد امـا   ترکیب دوفسفاته حاصل می 3در گام یک گلیکولیز،  »: 2«گزینۀ 

  گردد.  ، بر غلظت یون هیدروژن افزوده میNADHدر گام سه در پی تولید 

کربنـه   4دهد که طـی آن ترکیـب    رخ می 3این پدیده در گام »: 3«گزینۀ 

  بنه.)کر 5گردد (نه  حاصل می

ـه ترکیـب آلـی موجـود درچرخـه        4تنها در گام »: 4«گزینۀ  چرخۀ کالوین، فسـفات ب

ـه کنیـد     کربنه دوفسفاته حاصل می 5گردد که در پی آن ترکیب  افزوده می گـردد. توج

  گردد. به ترکیب آلی موجود در چرخه افزوده نمی ATPهاي  ، فسفات2در گام 

---------------------------------------------  

 (علی کرامت)     »    2« ۀگزین - 110
  بررسی موارد:

  شوند. هاي ژن مانند رشتۀ غیرالگو رونویسی نمی برخی از قسمت»: 1«مورد 

  خاطر بیاورید. ساختار پرمانند را به»: 2«مورد 

و پروکاریوتی همگی حداقل یک  II ،IIIمرازهاي  پلی RNA»: 3«مورد 

و  )هـاي کوچـک  (RNAمحصول را دارند کـه فاقـد کـدون آغـاز اسـت      

RNA مراز  پلیI  دارد نیز محصول فاقد کدون آغاز(rRNA).  

در همانندسازي برخالف رونویسی از دئوکسـی ریبونوکلئوتیـدها   »: 4«مورد 

  شود. استفاده می

 ---------------------------------------------- 

 (محمد شاکري)  »  1«گزینۀ  - 111
هاي شـیمیایی در بـدن    هایی هستند که واکنش ها پروتئین بسیاري از آنزیم

بخشند. شکل آنزیم در جایگاه فعال با شکل پیش ماده  اران را سرعت میجاند

یا بخشی از آن مطابقت دارد و به اصطالح مکمل یکدیگرند. اگر تغییر در شکل 

  رود. جایگاه فعال آنزیم ایجاد شود، امکان اتصال آن به پیش ماده از بین می

  ها: بررسی سایر گزینه

شوند، ولی  هاي زنده تولید می ا، درون یاختههاي بدن م همۀ آنزیم»: 2«گزینۀ 

  تواند درون یاخته یا خارج یاخته و یا در غشاي آن باشد. ها می محل فعالیت آن

هاي فلزي یا مواد  ها براي فعالیت خود نیازمند یون برخی از آنزیم»: 3«گزینۀ 

  گویند. ها کوآنزیم می آلی هستند که به آن

) 8تـا   6خنثی ( pHاي بدن ما، در محدودة ه بسیاري از آنزیم»: 4«گزینۀ 

هاي گوارشـی درون شـیرة    ترین فعالیت را دارند، ولی برخی مثل آنزیم بیش

pH)2معده در  ) ترین عملکرد را دارند. بیش  

----------------------------------------------  

 شایق) هی(علی پنا  »2« ۀگزین - 112
و ورود آن بـه سـلول، در ابتـدا کلـون ژن       نوترکیـب DNAپس از تشـکیل 

شـوند   نوترکیـب تکثیـر مـی   DNAهاي حاوي گیرد یعنی سلول صورت می

هــاي  شــود یعنـی ســلول  هــا انجـام مــی  گـري ســلول  (الـف) ســپس غربــال 

جداسـازي  DNAهـاي فاقـد ایـن    نوترکیب را از سایر سـلول DNAحاوي

کمک آنزیم محدودکننده، توالی  کنند (ج)، در ادامه براي استخراج ژن به می

شـود (د) و درنهایـت بـراي     جایگاه تشخیص آنزیم شناسایی و برش داده می

ه توسط آنـزیم، از  هاي برش داده شد جداسازي ژن خارجی از پالزمید، نمونه

  شوند (ب). طریق دستگاه ژل الکتروفورز حرکت داده می

 --------------------------------------------  

 (فاضل شمس)     »4« گزینۀ - 113

  همه موارد ذکر شده نادرست است.

سـالگی   50تـا   30مورد الف ) فردي که مبتال به هانتینگتون است تا سـن  

  فنوتیپ سالم دارد.

ردي که ناقل هموفیلی است قطعاً زن بوده و به طور طبیعـی در  مورد ب ) ف

هـاي ماهیچـۀ    دارد اما سلول Xکروموزوم  2ي سلول پیکري خود  هر هسته

 2اي بـوده و بـیش از    اسکلتی که بعد از تولد سیتوکینز ندارند، چند هسـته 

  ها وجود دارد. در آن Xکروموزوم 

کن است در شرایطی عالئم خفیف مورد ج) افراد مبتال به تاالسمی مینور مم

  بیماري را بروز دهند.

مورد د) دختري که از نظر تحلیل عضالنی دوشن ناقل (فنوتیپ سالم) است، 

  تواند پدري سالم و مادري بیمار داشته باشد. می

----------------------------------------------  

 شایق) (علی پناهی    » 2« گزینۀ - 114

شود یکی بیرون چرخه و یکی  نه در دو جا مصرف میکرب توجه کنید قند سه

  سؤال به درون چرخه اشاره شده است. ردداخل چرخه. 

فسفاته در چرخه مربوط  کربنه تک هاي سه در طی چرخه کالوین، مصرف قند

) سـه  2COاست که به ازاء سـه بـار چرخـه (ورود سـه مولکـول       4به گام 

ADP شود.  تولید می  

  ها: بررسی سایر گزینه

مولکول  6فسفاته به ازاء سه بار چرخه  کربنه تک با تولید قند سه»: 1«گزینۀ 

NADPH شود. مصرف می  

فعالیت آنزیم روبیسکو مربوط به گام اول است نه گام سوم کـه  »: 3«گزینۀ 

  شود. میکربنه از چرخه خارج  قند سه

 6کربنه در گام دوم است که به ازاء سه بار چرخه  تولید قند سه»: 4«گزینۀ 

  شود. مصرف می ATPمولکول 

----------------------------------------------  

 )خلیل زمانی(  »   3« گزینۀ -115

ها نیست، امـا از قبـل    در مرحلۀ سوم مشخص شد کپسول عامل مرگ موش

   زایی باکتري است. مشخص بود که کپسول عامل بیماري
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 شقایق) (علی پناهی  »2«گزینۀ  - 116
هاي سـازگار را افـزایش و فراوانـی نسـبی      انتخاب طبیعی فراوانی نسبی الل

   ها: دهد. بررسی سایر گزینه هاي ناسازگار را کاهش می الل

   گونه نیست. ممکن است رخ دهد اما لزوماً این»: 1«گزینۀ 

   شدن آن نیست.  غالب یا مغلوب بودن یک الل علت حذف یا فراوان»: 3«گزینۀ 

   این جمله به تولیدمثل جنسی مربوط است.»: 4«گزینۀ 

----------------------------------------------  

  شایق) (علی پناهی  »1« ۀگزین - 117

که کروموزوم اصلی آن فقط یک جایگـاه آغـاز همانندسـازي دارد،    جانداري 

باکتري است. در جانداران، در هر دوراهی همانندسازي، یک آنـزیم هلیکـاز   

   ها: شکند. بررسی سایر گزینه پیوندهاي هیدروژنی را می

   ها وجود دارد.ي سلولی در یوکاریوت ). چرخه2(

   مید قرار دارد.بیوتیک در پالز ). ژن مقاومت به آنتی3(

دار ي نیتروژن به ازاي هر جفت نوکلئوتید، سه حلقه DNA). در مولکول 4(

وجود دارد اما تعداد پیونـدهاي هیـدروژنی بـین دو نوکلئوتیـد مقابـل هـم       

   عدد باشد. 3یا  2تواند  می

 ----------------------------------------------  

  )88 - سراسري خارج از کشور(    »3« ۀگزین - 118

تهیه  Xبا روش پراش پرتوي  DNAویلکینز و فرانکلین تصاویري از بلورهاي 

 کردند. اما موارد دیگر به ترتیب:
  را واتسون و کریک ارائه کردند. DNAاي  مدل گوي و میله -1

  گیري مقدار بازهاي آلی در جانداران مختلف توسط چارگف صورت گرفت. اندازه - 2

3- DNAار را ایوري به طور خالص تهیه کرد.د هاي کپسول ي باکتري  

 ----------------------------------------------  

 (علی کرامت)    » 4« گزینۀ - 119
  فقط مورد سوم نادرست است. 

   بررسی موارد:

کربنی  6و یک ترکیب  ADPمورد اول) در گام اول گلیکولیز، دو مولکول 

   اند. هر سه مولکول دوفسفاته شود که دوفسفاته تولید می

کربنـۀ   3کربنی دوفسفاته و دو ترکیب  6، ترکیب 4مورد دوم) تا پایان گام 

   شوند. دوفسفاته مصرف می

کربنی دوفسـفاته،   6مورد سوم) در گام دوم گلیکولیز به ازاء مصرف ترکیب 

ATP هـر   شود یا در گام چهارم به ازاي مصـرف  تولید نمیADP  فقـط ،

   شود. تولید میATPیک 

فسفاته و تولید دو  کربنه تک مورد چهارم) در گام سوم به ازاء مصرف دو ترکیب سه

  شود.  یون هیدروژن آزاد می 2فاته کربنۀ دوفس ترکیب سه

 ----------------------------------------------  

 (امیررضا پاشاپور یگانه)  » 1« زینۀگ - 120
انداز است که هماننـد ژن تنظیمـی از    بخش تنظیمی اپران لک، اپراتور و راه

   ها: اند. بررسی سایر گزینه دئوکسی ریبونوکلئیک اسید تشکیل شده

براي ساخت آلوالکتوز (عامل تنظیمـی) بـه بیـان ژن تنظیمـی     »: 2«گزینۀ 

  نیازي نیست.

ل تغییر شکل مهارکننده و جدا شدن آن از اپراتور اپـران  به دنبا»: 3«گزینۀ 

  یابد. لک، نفوذپذیري غشا نسبت به الکتوز افزایش می

هـاي   کننده (مهارکننده) بیان ژن در عدم حضور پروتئین تنظیم»: 4«گزینۀ 

  دهد. اپران لک رخ می

----------------------------------------------  

 ي)(مسعود حداد  »4«گزینۀ  - 121
زایی دگرمیهنی، حتی اگر مانع جغرافیایی برداشته شود، دو جمعیت  در گونه

به شکل » 3«و » 2«هاي  توان تبادل ژن با یکدیگر را ندارند. در مورد گزینه

زایـی   دقت داشـته باشـید کـه گونـه    » 1«توجه کنید. در مورد گزینۀ  21-5

خـاص اتفـاق     میهنی بدون نیاز به جدایی جغرافیایی و در یـک جمعیـت   هم

ها هنگام تقسیم سلول (نوعی جهـش)،   افتد مثالً با جدا نشدن کروموزوم می

  شود. پلوئید ایجاد می هاي پلی گونه

 ----------------------------------------------  

  (حمید راهواره)  »4« ۀگزین - 122

اند.  مغلوب Xتحلیل عضالنی دوشن و هموفیلی هر دو صفاتی وابسته به 

درنتیجه زن مبتال به تحلیل عضالنی دوشن، بر روي هر دو کروموزوم خود الل 

  پسر او قطعاً این بیماري را نشان خواهد داد.  وبیماري را دارد 

  ها:  رد سایر گزینه

کند پدر آن  چون پسر هموفیل الل بیماري را از مادر دریافت می»: 1«ي  گزینه

  باشد یا بیمار اما در هر صورت در بیمارشدن پسرش نقش ندارد. تواند سالم می

تواند سالم ولی ناخالص باشد و الل بیماري  در این حالت مادر می»: 2«ي  گزینه

  را به همراه الل بیماري پدر به دختر خود دهد.

از مادر به پسر  الل بیماري Xجا که در صفات وابسته به  از آن»: 3«ي  گزینه

که مادر سالم یا ناخالص باشد و الل سالم را به پسر  شود، در صورتی منتقل می

  خود دهد، در صورت بیمار بودن پدر، پسر سالم است.

 ----------------------------------------------  

 (خلیل زمانی)  »2« گزینه -123
نتیجـۀ فرسـایش و   ها هرگز کامل نبوده است و در جا که ثبت سنگواره از آن

اي  شناختی مخرب، پیوستگی الزم در آثـار سـنگواره   برخی فرآیندهاي زمین

اي تنها شواهدي در رابطه با وقوع تغییـر و تحـول    وجود ندارد، آثار سنگواره

  ها: کنند. بررسی سایر گزینه ها ارائه می گونه

نشان  هاي تبار زایشی چگونگی ارتباط تحولی جانداران را درخت»: 1«گزینه 

  آورند. ها فراهم می دهند و شواهدي براي تغییر گونه می

  توان دید. تاریخ تغییر جانداران را در طول دورة نمو رویان نیز می»: 3«گزینه 

دهنـدة تغییـرات جانـدار در گذشـته      هاي وستیجیال نشان اندام  »:4«گزینه 

 .هستند
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 (مهرداد محبی)  »3« ۀگزین - 124
جـایی   شدن، واژگـونی و جابـه   حذف، مضاعفجهش ساختاري کروموزومی شامل 

هـا، پیونـد    شـدن کرومـوزوم   علـت شکسـته   هـا بـه   است که در همۀ ایـن جهـش  

  ها: شود. رد سایر گزینه استر نیز شکسته می فسفودي

  تواند صادق نباشد. براي جهش واژگونی می»: 1«گزینه 

  د.تواند صادق نباش جایی می هاي واژگونی و جابه براي جهش»: 2«گزینه 

که در قطعـۀ کـوچکی ازکرومـوزوم و     براي جهش واژگونی درصورتی»: 4«گزینه 

  خارج از محل سانترومر رخ دهد، صادق نیست.
 --------------------------------------------  

  (امیررضا پاشاپور یگانه)  »    3« ۀگزین - 125

این ژن درمانی روي یک دختربچـه صـورت گرفـت کـه بـه علـت نداشـتن        

  ، هر کروموزومش با کروموزومی دیگر، همتاست.Yجنسی کروموزوم 

  هاي دیگر: در مورد نادرستی گزینه

  کنند. یافته را خارج نمی پزشکان، در این روش درمانی، ژن جهش»: 1«گزینه 

شـوند و   ها، آنزیم مهم ساخته نمـی  قبل از درمان، در این سلول»: 2«گزینه 

  شروع به ساخت آنزیم مهم دستگاه ایمنی کردند. بعد از درمان،

هـاي مغـز اسـتخوان فـرد افـزوده شـد. در        ژن سالم بـه سـلول  »: 4«گزینه 

ژنی رونویسـی   تک mRNAها، هر ژن مربوط به پروتئین به یک  یوکاریوت

  شود. پپتیدي تولید می شود و درنهایت یک نوع رشتۀ پلی می

------------ ----------------------------------  

  (مهرداد محبی)   »  1« ۀگزین - 126

  صحیح است. » ب«فقط مورد 

  بررسی موارد:

 انداز فاصله داشته باشد. الف) توالی افزاینده ممکن است هزاران نوکلئوتید از راه
انداز، با هم رابطه مکملی  ب) عوامل رونویسی متصل به افزاینده و متصل به راه

  )1-10کنند. (شکل  یبرقرار م

انـداز را   ج) عوامل رونویسی متصل به افزاینده، عوامل رونویسی متصل به راه

 کنند. فعال می
انـداز، معمـوالً (نـه همـواره)      هـاي یوکـاریوتی عـالوه بـر راه     د) در رونویسی از ژن

  هاي دیگري مانند افزاینده نقش دارد. توالی

-------------------------------------- --------  

 (مهرداد محبی)    » 2« گزینۀ - 127
لزوماً مولکول حامل الکترون هر در زنجیرة انتقال الکترون در میتوکندري، 

  ها: سایر گزینهرد شود.  در سطح داخلی غشا دیده نمی

موجود در هاي غشایی  در میتوکندري همانند کلروپالست، پمپ»: 1«گزینۀ 

 فضاي داراي مولکولدر  غلظت یون هیدروژنزنجیرة انتقال الکترون 

DNA کاهند.  را می  

در غشـاي داخلـی میتوکنـدري،     ATPپروتئین تولید کنندة »: 3«گزینۀ 

را در جهـت شـیب   Hجزء زنجیره انتقال الکترون نیست و ایـن پـروتئین  

  کند. جا می غلظت جابه

، به ازاي IIدر غشاي تیالکوئید و سطح داخلی فتوسیستم»: 4«ینۀ گز

هاي هیدروژن حاصل از  هاي مربوط به اتم الکترونتجزیه هر مولکول آب، 

  شوند. می IIشده از فتوسیستم   هاي خارج تجزیۀ آب، جایگزین الکترون

----------------------------------------------  

  (خلیل زمانی)  »    3« ۀگزین - 128

  اند.  درستی بیان شده به» د«و » ب«موارد 

  بررسی سایر موارد: 

  صادق نیست.  Tiبراي پالزمید  –الف 

  ژنی براي انتقال ژن موردنظر استفاده دارد نه وکتور.  تفنگ –ج 

 ----------------------- -----------------------  

 (امیررضا پاشاپور یگانه)   » 1« گزینۀ - 129

که در  باشد. در حالی وات گیرندة نهایی الکترونی میودر تخمیر الکتیکی، پیر

باشـد و پـس از    تخمیر الکلی، ترکیبی دو کربنه گیرندة نهایی الکتـرون مـی  

  گردد.  می تبدیلاتانول به گرفتن الکترون، 

   ها: سایر گزینهرد 

   .NADHگردد نه  بازسازي می NADدر تخمیر، »: 2«گزینۀ 

هـاي هیـدروژن سیتوسـل     در هر دو نوع تخمیر، از تعـداد یـون  »: 3«گزینۀ 

   گردد. مطابق معادلۀ زیر: کاسته می

NADH H NAD         

 
زمان با مصرف ترکیب دوکربنی (نه  ی همدر تخمیر الکل»: 4«گزینۀ 

  گردد. مصرف می NADHپیرووات) 
----------------------------------------------  

  (مهرداد محبی)        »    4« ۀگزین - 130

مـراز   پلی DNAاي، مولکول حاصل از فعالیت آنزیم  در هر نوع جهش نقطه

  مراز است. پلی DNAمحصول آنزیم  DNAشود. چون خود  چار تغییر مید

  ها: رد سایر گزینه

دهد، ممکن است  هاي جنسی افراد روي می جهشی که در سلول»: 1«گزینه 

  ها منتقل شود. (نه لزوماً) به زاده

ان ژن تأثیر نـدارد. بـراي مثـال در    گاهی جهش جانشینی در بی»: 2«گزینه 

ها بعد از جهش ممکن  آمینواسیدهاي چند رمزي، توالی آمینواسیدي پروتیئن

  است تغییر نکند.

نیست که سبب تولیـد رشـتۀ    mRNAلزوماً محصول هر ژن، »: 3«گزینه 

  شود. پپتیدي  پلی

  ترکیب دوکربنه

 پیرووات
  اتانول

 الکتات
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  )مصطفی کیانی(  »4« ۀگزین - 131

stي زمانی بازه ي سوم ثانیه 3منظور از  61 تاst 92 باشد. بنـابراین   می

آوریـم و چـون در    دست مـی  به2tو1tهاي ابتدا سرعت متحرك را در لحظه

 ي مســتقیم شــتاب ثابــت اســت، از رابطــه     حرکــت روي یــک مســیر  

1 2

2

v v
v


 کنیم. داریم: استفاده می  
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 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »3« ۀگزین -132

جـایی   جابـه  ازمان با محور زمان برابر ب -رعتبین نمودار س محصور مساحت

زمان از یک نقطه شـروع بـه    که دو متحرك هم متحرك است. با توجه به این

هـا بـا    زمـان آن  -هاي بین نمودار سـرعت  اند، اختالف مساحت حرکت کرده

ي دو متحـرك تـا    ي فاصـله  ي دلخواه، برابر با اندازه محور زمان تا یک لحظه

هـا   از تشـابه مثلـث   بـا اسـتفاده  نمـودار   مطابقي دلخواه است.  همان لحظه

6tاختالف سرعت دو متحرك در لحظۀ  s بنـابراین   .آوریم دست می را به

  داریم:

  

 1 2

5
2

5 4 2 7 5
2 2

B Ax x S S / m


      

 -------------------------------------------- 

  )مصطفی کیانی(  »2« ۀگزین - 133

4tي  در لحظه s 8ابر بامکان متحرك برm     و سرعت آن برابـر بـا صـفر

است. بنابراین با توجه به معادالت مکان ـ زمان و سرعت ـ زمان در حرکـت    

x  با شتاب ثابت داریم: 


  

4 8t s v , x m     

  

m
va vx at v t x s

ma v av at v
s
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8 8 4

2
4

1


 





  

 t s mv t v
s
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4 6  

  )فرد خسرو ارغوانی(  »3« ۀنگزی -134

و جهت مثبت را در جهـت حرکـت آن در   Aي متحرك مبدأ مکان را محل اولیه

  برابر است با:BوAزمان حرکت دو متحرك - هاي مکان گیریم. معادله نظر می

t/t/x

t/t/xxtvtax

A

AAAAA

6160

6121
2

1

2

1

2

22



 


  

  
  
  
  
  
  

شـود کـه دو    مـی m30ي دو متحرك برابـر بـا   اي دومین بار فاصلهزمانی بر

دیگـر باشـند.    متحرك از کنار هم عبور کننـد و در حـال دور شـدن از یـک    

  بنابراین داریم:

 2 230 0 6 1 6 0 4 2 4 30 30A Bx x m / t / t ( / t / t )          










st
st

tt
6

10
6042

  

 --------------------------------------------  

 (ناصر خوارزمی)    »1« ۀگزین - 135
aدانیم سطح زیر نمودار می t  با محور زمان برابر تغییرات سرعت متحرك

v  توان نوشت: بنابراین می است، S v v S    6 
   

  
mv ( ) v
s


        

4 6
8 2 10 18

2
 

  

 --------------------------------------------  

  )ناصر خوارزمی(  »4« ۀگزین -136

ي بیشینه نیروي اصـطکاك   هاي وارد بر جسم را رسم کرده و اندازهابتدا نیرو

ي این نیرو با نیروي افقـی وارد   کنیم. سپس با مقایسه ایستایی را حساب می

  کند. ماند و یا حرکت می توان فهمید که جسم ساکن می برجسم، می

  

N F mg N
N N
       

 
1 8 2 10

12

 
  

s s smax maxf N / f / N     0 6 12 7 2  

Fچون fsmax2ي نیـروي اصـطکاك    ماند و اندازه است، جسم ساکن می

f  ایستایی بین جسم و سطح برابر است با: F Ns   62  

از طرف سطح دو نیروي اصطکاك و عمود بر سطح بر جسم وارد مـی شـود   

   ها برابر است با: ي برایند آن که اندازه

 sR f N R N     2 2 2 26 12 6 5  

------------------------ --------------------  

  )سیدعلی میرنوري(  »2« ۀگزین - 137

Fي نیـروي  چون جسم ابتدا ساکن است باید انـدازه 


ي  تـر از بیشـینه   بـیش 

ي نیروي اصطکاك ایستایی شود تا جسم حرکت کند و تا قبـل از آن،   اندازه

.ق .ق غ

.ق ق
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رابر با ي آن ب چون جسم ساکن است، اصطکاك از نوع ایستایی است و اندازه

Fي نیروي اندازه


ي  ي انـدازه  وارد بر جسم است. بنابراین ابتدا بایـد بیشـینه  

Fي نیروي نیروي اصطکاك ایستایی و اندازه


stي در لحظه 2  را محاسـبه

   کرده و با هم مقایسه کنیم. داریم:

smax s s s maxf N mg f / N        0 2 5 10 10  

2
3 1 3 2 1 7

t sF t F F N         

maxsfFچون   ي نیـروي   مانـد و انـدازه   است، بنابراین جسم سـاکن مـی

7sf  اصطکاك ایستایی وارد بر آن برابر است با: F N   

 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »1« ۀگزین -138

ت، بنـابراین  چون جسم در حال سکون اس

برایند نیروهاي وارد بر آن برابر صفر است. 

با توجه به شکل نیروهاي وارد بر جسـم از  

 N6راست فنر به سـمت بـاال و برابـر بـا     

  است.

W mg NT F W F Ne eT N
 

   


30
6

24
   

با توجه به جهت نیروي فنر، فنر فشرده شده اسـت.  

  ر داریم:با توجه به رابطۀ نیروي فن

6

150

F NeF k | |e Nk
m


  


   

| | m cm cm      
6

4 15 4 11
150

    

دسـت   دهـد) را بـه   اکنون نیروي عمودي سطح (عددي که ترازو نشـان مـی  

  آوریم:  می

F NeN W F F Ne NW N
    


6
606

600
   

 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »1« ۀگزین - 139

  کنیم.  را حساب میابتدا شتاب حرکت جسم اول: روش 

   
2

4 1 4
m

F ma a a
s

          

  کنیم: اکنون سرعت جسم را حساب می
  

  
mv at v v / v
s

4 2 5 20 10        


  

/sي جسم را پس از گذشت ي تکانه و در نهایت اندازه   آوریم: دست می به52

1 10 10
kg.mP mv P P

s
     

  
P  روش دوم: F t     

  2 220 4 2 5 10
kg.mP / P

s
        

 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »1« ۀینگز - 140

  آوریم: دست می ي شتاب گرانی را در مدار چرخش ماهواره به ابتدا اندازه

   kgm,NhW
hh mgW 4001000  

kg
N/gg hh 524001000   

ي  وي سـطح زمـین و انـدازه   ي شـتاب گرانـی بـر ر    ي اندازه اکنون با مقایسه

ي مـاهواره از سـطح    توان فاصله از سطح زمین، می hشتاب گرانی در ارتفاع

  زمین را حساب کرد.
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Ng
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h

e
r )

R
hR

(
g
g

r
GM

g
52

10
2

2



 





  

e
e

e

e

e Rh
R

hR
)

R
hR

(
/







 2
52

10 2  

 --------------------------------------------  

  )محسن پیگان(  »3« ۀگزین - 141

ي طبق رابطه
g
lT  دامنه تنهـا   ي کم ي تناوب یک آونگ ساده  ، دوره2

به طول آونگ و شـتاب گـرانش در محـل آونـگ بسـتگی دارد و از جـرم و       

  داریم: هاي آن مستقل است. بنابراین  ي نوسان دامنه

1 442 2 2 1
2511 1

6
/

T s
T

T s
T




  
 


   

 --------------------------------------------  

 پور) اله علی روح(    »2« ۀگزین - 142

کنـد. بـا    همان جهت شتاب است که با زمان تغییر مـی  خالصجهت نیروي 

شویم و سپس از آن دور  حرکت از یک انتها، ابتدا به مرکز نوسان نزدیک می

در شویم، یعنـی ابتـدا حرکتـی تندشـونده و سـپس کندشـونده داریـم.         می

نـوع حرکـت   جهـت هسـتند،    هایی که بردارهاي سرعت و شـتاب هـم   لحظه

ا حرکت به سمت . بشود تندشونده است و نوسانگر به مرکز نوسان نزدیک می

  یابد. ) کاهش میخالصشتاب (و در نتیجه نیروي مرکز نوسان، اندازة 

 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »3« ۀگزین -143

برابـر صـفر اسـت، انـرژي      اي که سرعت نوسانگر با توجه به نمودار، در لحظه

  پتانسیل آن بیشترین مقدار را دارد.

  e e max maxE U K E (U ) K      

  
K mvmax max

e max max(U ) mv


 
1 2

22 1

2
  

  
(U ) Je max

maxm / kg / v 


    
22 2 2

0 01

1
2 0 01

2
  

  max
mv ( )
s

  20 1  
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ي سرعت ـ زمان یک نوسانگر ساده، بیشترین مقدار سرعت  با توجه به معادله

  آن برابر است با:

  maxv A cos( t) v A ( )      2  

  A / m rad( ),( ) /
s

      0 1
1 2 20 0 1 200  

  f f Hz  2
100  

 --------------------------------------------  

  )محمدحسین پروین(  »1« ۀگزین - 144

  براي سرعت انتشار امواج عرضی در سیم کشیده شده، داریم:

2

4

2 A B A B
B A B A

F F Fv
A D

v D FFv
D v D F

  
  


     

 

  

 

1

2

2

2 2
1 2 2

,D DA B A B A A B A
F F B A B BA B

v D F v
v D F v

  


       

--- -----------------------------------------  

 )امیر محمودي انزابی(  »2« ۀینگز  - 145

   آوریم، داریم: دست می از روي  نمودار طول موج را به

7
70 40

4
cm

      

ــار انتشـ  
ــار انتشـ  

2 2max
max

VA A
V A , V

T T V
  

     


   

5

40 ــار انتشـ  4

A cm max
cm

V
V





    

 --------------------------------------------  

  )ناصر خوارزمی(  »4« ۀگزین - 146

  ي اختالف دو تراز شدت صوت، داریم: با استفاده از رابطه

1

1
11

142

1112

1

2
12

4
101110

I
I

log/
I
I

log
II

/  



  

dBlog/ /log
6022010 1

302
1   

  

  توان نوشت: با استفاده از تعریف تراز شدت صوت، می

 6111
1 10106010 

 I
I

I
I

log
I
I

log  

 --------------------------------------------  

  )د اکبريمحم(  »1« ۀگزین - 147

ي باردار، در حقیقت میدان الکتریکی متغیري در  دانیم با حرکت یک ذره می

شـود و اگـر در    شود که سبب تولید یک میدان مغناطیسی می فضا ایجاد می

فضاي اطراف، میدان مغناطیسی وجود داشته باشد، سـبب اعمـال نیـرو بـر     

یـدان مغناطیسـی و   شود. بنابراین تغییر میدان الکتریکی، م ي باردار می ذره

کنـد. فقـط امـواج     تغییر میدان مغناطیسـی، میـدان الکتریکـی تولیـد مـی     

یابند و امواج مکانیکی بـراي انتشـار بـه     الکترومغناطیسی در خأل انتشار می

ي یک موج الکترومغناطیسی با بسامد  محیط مادي نیاز دارند. بسامد چشمه

د بـودن راسـتاي   شـود برابـر اسـت و بـه علـت عمـو       موجی که دریافت مـی 

  هاي الکتریکی و مغناطیسی بر راستاي انتشار موج الکترومغناطیسی،  نوسان

  آیند. این امواج، عرضی به حساب می

 --------------------------------------------  

  )پور بهنام رحیم(  »2« ۀگزین - 148

  آوریم. داریم: دست می با توجه به انرژي هر فوتون، زمان الزم را به

 
minstt

P
nhct

t
nhc

t
nhf

t
EP

160
10010600

103106102
9

83422















  

 --------------------------------------------  

  )اصغر اسداللهی(  »3« ۀگزین - 149

  ي ریدبرگ و تعریف انرژي و طول موج هر فوتون، داریم: با استفاده از رابطه

c
f

H H
fR ( ) R ( )
cn n n n


    

  2 2 2 2

1 1 1 1 1
  

 E hf
H HE R hc( ) A R hc

n n
    

2 2

1 1 

 --------------------------------------------  

  )بروجنی سعید طاهري(  »1«ۀ گزین - 150

دانیم  می
cf 


مـوج را   است، پس براي بیشینۀ بسامد باید کمینـۀ طـول   

  دست آورد و بالعکس. به

پاشـن  maxf جایی الکترون از  در جابهn    3بهn  د و افت اتفاق می

بالمر minf 3جایی از  در جابهn   2بهn  افتد. با استفاده از  اتفاق می

  معادلۀ ریدبرگ داریم:

H HR f R c
n n n n

   
            2 2 2 2

1 1 1 1 1
   

 
 

2 2

2

1 1

52 3

41
0

3

min

max

f

f

 
 

   
 

 
 

oµ²IM

¸{IQ
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  13:  ۀصفح  تجربیهاي مشترك نظام قدیم با مقطع دوازدهم  مبحث  شیمی –اردیبهشت 19آزمون  - »7«پروژة         

    
   شیمی 
  

  امامی) (مسعود علوي  »3« ۀگزین -151

که ساختار اسیدها و بازها شناخته شوند، با  ها پیش از آن ها، مدت دان شیمی

   ها آشنا بودند. میان آن  هاي هر کدام و واکنش ویژگی

  ها: بررسی سایر گزینه

هاي شیمیایی با خاصیت اسیدي یا بازي  اغلب داروها، ترکیب»: 1«ي  گزینه

  هستند.

هاي پیش از آرنیوس براي تعریف اسیدها  دان چند تن از شیمی»: 2«ي  زینهگ

  هایی را مطرح کرده بودند. ها تعاریف و ایده و بازها و توجیه رفتار آن

   »:4«ي  گزینه

2مول یون) 8( 5 2 32 2 4 4N O (g) H O(l) H (aq) NO (aq)     

2مول یون) 2( 2
1 1

2 2
K O(s) H O(l) K (aq) OH (aq)     

----------------------------- -----------------  

  اهللا علیزاده) (روح  »2« ۀگزین - 152
   هاي الف و پ: . صورت درست عبارتاند هاي الف و پ نادرست عبارت

تر  سرعت واکنش فلز منیزیم با محلول هیدروکلریک اسید بیش  عبارت (الف):

  از سرعت واکنش آن با محلول استیک اسید است.

تر  لول هیدروکلریک اسید بیشهاي هیدرونیوم در مح عبارت (پ): غلظت یون

  از محلول استیک اسید است.

تولیدشده باهم برابر است، اما شدت  2Hتوجه: در این دو آزمایش میزان گاز 

طوري  تر خواهد بود به و سرعت واکنش هیدروکلریک اسید با فلز منیزیم بیش

  شود. تري تولید می بیش 2Hکه در واحد زمان، گاز 

2 22Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)    

3 3 2 22Mg(s) CH COOH(aq) Mg(CH COO) (aq) H (g)    

 ----------------------------------------------  

  (مسعود جعفري)  »4« ۀگزین - 153
  صورت زیر است: به HAي یونش اسید ضعیف  معادله

2 3HA(aq) H O(l) H O (aq) A (aq)    

ي آن  ، تعداد مول اولیهHAي  دا با استفاده از حجم محلول و غلظت اولیهابت

    آوریم. دست می را به

0 1
0 05

1

/ mol HA / molHA
L

 0محلول 5?molHA / L  

5
100 0 05

100
/    درجه یونشدرصد یونش  

   

0 05
0 05

/
/

   

40 05 0 05 25 10/ / mol   یافته هاي یونش تعداد مول  

0یابد،  که یونش می HAاز هر مول   ي یونش، با توجه به معادله مول  /05

3H O  0و و  HAشود. بعد از یونش   در محلول تولید می Aمول  /05

  را در محلول داریم:  رسیدن به حالت تعادل، سه ذره

  اند.  که یونش پیدا نکرده HAهاي  مولکول - 1

3Hهاي  یون - 2 O .تولید شده  

  تولید شده. Aهاي  یون - 3

  هاي موجود در محلول، بعد از یونش  مجموع تعداد مول

4 4 4 40 05 25 10 25 10 25 10 0 05 25 10( / ) ( ) ( ) /              

25 25 10/ mol   

0در آغاز،  25در ظرف وجود داشته است و اکنون،  HAمول  /05 25 10/  

هاي ذرات  مول ذره محلول در آب در ظرف وجود دارد، بنابراین، اختالف تعداد مول

  صورت زیر، قابل محاسبه است: محلول در آب، قبل و بعد از یونش به

2 45 25 10 0 05 25 10/ / mol      

 --------------- -------------------------------  

  زواره) (محمد عظیمیان  »2« ۀگزین - 154

  است: 2محلول هیدروکلریک اسید حاصل که برابر  pHبا توجه به 

2
32 10 10 0 01pHpH [H O ] M / M         

30 01 2 5 10
0 25

n nM / n / molHCl
V / L

       

  :STPبا توجه به حجم مولی گازها در شرایط 

3 22 4
2 5 10

1

/ L HCl/ mol HCl
mol HCl

   حجم گازHCl الزم  

0 056/ LHCl  

 ----------------------------------------------  

  (مسعود جعفري)  »1« ۀگزین - 155
 HClم. دست آوریـ  محلول هیدروکلریک اسید را به pHدر قدم اول باید 

1باشد، بنابراین  یک اسید قوي می  .است  

1
3 0 6 1 0 6[H O ] M / / mol.L      

1
3 0 6 6 10pH log[H O ] log / log( )        

12 3 10 0 3 0 5 1 0 2(log log log ) ( / / ) /         
محلول  pHواحد از  1/4ي  ، به اندازهHClمحلول  pHکه  با توجه به این

HClO توانیم نتیجه بگیریم که محلول  تر است، می کوچکHClO  داراي

4 3pH /  .4است 1 0 2 4 3( / / / )   

4 3 5 0 7
3 10 10 10pH / /:[H O ]      محلولHClO  

5 0 7 5 1 0 710 10 5 10 5 0 7 10 5/ /mol.L (log / )          

3% 0 5
5 10

100 100

( ) / 
   ي یونش  درجه( )  

  هاي یونش یافته تعداد مول

 شده هاي حل تعداد کل مول
  هاي یونش یافته تعداد مول

 محلول

8
4

2
 

 درصد یونش

forum.konkur.in
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5 3

3 5 10 5 10[H O ] M M ( )         

2 1 110 0 01M mol.L / mol.L      

 ----------------------------------------------  

  (مهال میرزایی)  »2« ۀگزین - 156
  گیرد: با افزودن کلسیم هیدروکسید واکنش زیر صورت می

2 2 22 2Ca(OH) (s) HCl(aq) CaCl (aq) H O(l)    

  گیریم. درصد درنظر می aدرصد جرمی اولیه محلول هیدروکلریک اسید را 

2 5

1 100

/ g agHCl
mL g

 20محلول?molHCl mL  

1

36 5 73

molHCl a molHCl
/ gHCl

   

2
1

4 44 0 06
74

mol?molCa(OH) / g / mol
g

    

2 0 06 0 12/ / mol  شده مصرفHCl  

0 1pH /  

0 1 0 9 1 0 9 1 0 3 3 110 10 10 10 10 10/ / / /[H ] ( )            

0 3 3 1 12 0 3 10 2 2 10 0 8/(log / ) [H ] / mol.L          

0 12
100073 0 8

100 1

a / mL[HCl] /
mL L


    

10
2 14 6%

73

a a /     

--------------------- -------------------------  

  کیش) (مرتضی خوش  »2« ۀگزین - 157

به  کاهشی –گیرد، واکنش اکسایش  که تیغۀ مسی در محلول نقره نیترات قرار می زمانی

22صورت  2Cu(s) Ag (aq) Cu (aq) Ag(s)    گیـرد   انجام می

شود، بنـابراین یـون نقـره     که در آن فلز مس، اکسید و یون نقره کاهیده می

  اهنده است.اکسنده و مس ک

 ----------------------------------------------  

 زواره) (رسول عابدینی  »1«  ۀگزین - 158

3Alبه ترتیب (II)و(I)هاي  در سلول 2وN    نقش اکسنده (کاتـد) را

2Nگونۀ  IIIول دارند و در سل  .اکسنده (کاتد) است  

0 ســلول 72 1 66c aE E E / / x        در سلول :I   

E )2آند در سلول 38x / V(III    

0 ســلول 59 0 25c aE E E / y ( / )        در سلول :II   

E )0کاتد در سلول 34y / V(II   

c ســلول aE E E    در سلول :III   

0 ســلول 34 2 38 2 72E / ( / ) / V      

  را  مرتب کنیم: Nو Al،Ni،Mاگر پتانسیل کاهشی استاندارد براي عناصر

2 2 2 38M (aq) e M(s) E /       

3 3 1 66Al (aq) e Al(s) E /       

2 2 0 25Ni (aq) e Ni(s) E /      

2 2 0 34N (aq) e N(s) E /      
------------------------------------------- ---  

  علیزاده)اهللا (روح  »3«  ۀگزین - 159

2واکنش آندي  نیم Eدر این سلول، 2 2(H (g) H (aq) e )    برابر

د   سـلول برابـر    emfکـه   توجه بـه ایـن   صفر است. با ن آ E کاتــد  E    اسـت

0emf کاتــدبنابراین  E ها: . رد سایر گزینه    

دهندة نفوذ گاز در آنـد و جریـان    در شکل به ترتیب نشان Bو  A»: 1«گزینه 

  آب یا هواي سرد است.

H)2توجه: در این سلول سوخت  نشده از خروجی کنار آند خارج شـده   مصرف (

  شود. بنابراین سمت چپ این سلول مربوط به آند است. ردانی میو بازگ

هـا،   مـورد نیـاز ایـن سـلول یکـی از روش      2Hبراي تأمین سوخت »: 2«گزینه 

2استفاده از برقکافت آب  2 22 2( H O(l) H (g) O (g))   است که دو ایراد

  اساسی دارد:

  هزینۀ باال - 1

  اي محیط زیست.آالینده بودن بر - 2

مربوط به  Dو ورودي  2Hدر این شکل مربوط به گاز  Cورودي »: 4«گزینه 

  است.  2Oگاز 

 ----------------------------------------------  

 زاده) (علی نوري  »4« ۀگزین - 160

هاي سـوختی هیـدروژن و    واکنش کاهش در کاتد سلول نیم»: 1«در گزینه 

  متان یکسان و به صورت زیر است:

2 24 4 2O (g) H (aq) e H O(l)      

واکنش اکسایش در آند فرایند برقکافت آب در جهـت عکـس واکـنش     و نیم

  باالست.

 محلول
 محلول لولمح

ی
دگ

هن
کا

ش 
زای

اف
 

ی
دگ

سن
اک

ش 
زای

اف
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  زیر است: واکنش کلی سلول سوختی هیدروژن به صورت»: 2«در گزینه 

2 2 22 2H (g) O (g) H O(g)    

  و واکنش کلی برقکافت آب، عکس واکنش باالست.

  صحیح است. 116طبق فکر کنید کتاب صفحۀ »: 3«گزینه 

واکنش بخار آب با متان براي تـأمین هیـدروژن مـورد نیـاز     »: 4«در گزینه 

  سلول سوختی به صورت زیر اسـت:

4 2 23CH (g) H O(g) CO(g) H (g)     

تولیدشده را جداسازي و خالص نمود؛ زیرا  2Hتأمین سوخت باید گاز  براي

تواند کاتالیزگرها را در سلول سوختی مسـموم   می COوجود مقادیر اندك 

  ها بکاهد. کند و از کارایی آن

 ----------------------------------------------  

 (حامد رواز)  »4«  ۀگزین - 161

  هاي انجام شده در فرایند هال به صورت زیر است: واکنش

34 12 4Al e Al  در کاتد:  

2
2

2 2

6 3 12

3 3 3

O O e
C O CO

   


 
  در آند

3 2
2

2 2 3

4 6 3 4 3

Al O
Al O C Al CO    واکنش نهایی:  

 12ازاي تبادل  شود. در کل به اکسید تولید می در این روش در آند کربن دي

 4ازاي تولید هر مول گاز  مول گاز تولید شده است؛ پس به 3ترون، مول الک

  شود. مول الکترون مبادله می

گــرم  108مــول آلــومینیم بــا جــرم 4مــول آلومینــا،  2ازاي برقکافــت  بــه

4 27 108
g( mol g)

mol
   ــاز  3و ــول گ ــرم  2COم ــا ج ــرم  132ب گ

3 44 132
g( mol g)

mol
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  )95(سراسري تجربی   »2«  ۀگزین - 162
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  37250gNaClOمحلول

  لیتر است:  که چگالی محلول برابر یک گرم بر میلی با توجه به این

37250 37 25mL / L حجم محلول  

 ----------------------------------------------  

 نظر) (حامد پویان    »2« ۀگزین -163

ي پیونـدي   با زاویهصورت آرایش هندسی چهاروجهی ( ) کربن در الماس به1

109 5/ ي  ضـلعی (بـا زاویـه    صورت آرایـش هندسـی سـه    ) و در گرافیت به

  ) است.120پیوندي 

ي  گانه از مرتبه کربن در گرافیت به علت داشتن پیوند دو - ي پیوند کربن ) مرتبه2

  .باشد تر می کربن در الماس بیش - پیوند کربن

آسا متشکل از میلیاردهـا اتـم کـربن بـا      ) هر بلور الماس یک مولکول غول3

  پیوند کوواالنسی است.

کـربن بـین   –دلیل وجود رزونانس در گرافیت طول پیوند میـان کـربن   ) به4

  کربن قرار دارد.–طول پیوند یگانه و دوگانه کربن

 ----------------------------------------------  

 کیش) مرتضی خوش(  »4« ۀگزین - 164

 2XeFو  2CO،6SF ،5PCl ،4XeF ،3AlCl ،5PFهاي  مولکول

هر » 4«ي  هستند. بنابراین فقط در گزینه ها قطبی ناقطبی و سایر مولکول

  باشند. سه مولکول ناقطبی می

 ----------------------------------------------  

 علیمحمدي) (موسی خیاط    »4« ۀگزین - 165

F ) شعاع1 Br  است، پس انـرژي شـبکه KF KBr   در نتیجـه نقطـه .

734 تر از شذوب آن باید بی C .باشد  

2KBr ) مجموع بار2 Na Oتر از است. پس انرژي شبکه بلور آن باید بیش 

1682kJ .mol.باشد  
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لذا تعداد  استKBrتر از بیش2MgBr) تعداد آنیون موجود در شبکه بلور3

2Mgآنیون موجود در اطراف تر از باید بیشK.باشد  

Rb) شعاع4 Kاست پس انرژي شبکه بلورRbBrتر از کمKBr  اسـت در

1435تر از مي جوش آن باید ک نتیجه نقطه C .باشد  

 ----------------------------------------------  

 (حسین سلیمی)    »2« ۀگزین - 166

  ترتیب انرژي شبکه:

2الف) 2CaCl MgF MgO        (2ب 2 2 3Na O MgF Al O   

2ج) 3NaF SrCl AlF               (2د 2KCl ZnCl Na O   

2Sr  و Cl .2آرایش گازهاي نجیب متفاوتی دارندZn  آرایـش گـاز    به

  رسد. نجیب نمی

 ----------------------------------------------  

 زواره) (محمد عظیمیان  »1« ۀگزین - 167

  80درست: با توجه به 250 170H E E E E kJa a a a         
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  درست: زیرا .واکنش در هر دو حالت یکسان است 

80 120 200E E kJa a         

 ها همـان  چیده فعال و فراوردهنادرست: تفاوت سطح انرژي پیEa   اسـت کـه در

 کیلوژول است. 250کیلوژول و در غیاب آن برابر  200حضور کاتالیزگر برابر 

  :نادرست   واکنش در هر دو حالت یکسان است. به عبـارتی کاتـالیزگر

در حضور کاتالیزگر و غیاب آن متفـاوت اسـت و    Ea ارد امااثري ند بر

  دهد. کاهش می kJ50 را به میزان Ea و Ea کاتالیزگر

 ----------------------------------------------  

  امامی) (مسعود علوي  »3« ۀگزین - 168

هاي وارد نشده به هواکره  براي حل این سؤال ساده تر است که درصد آالینده

   ازاي طی یک کیلومتر محاسبه شود. به

( / / / ) ( / / / )
( / / / )
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  ها درصد کاهش آالینده

% /91 72  

 ----------------------------------------------  

  )95(سراسري تجربی   »2« ۀگزین - 169

هاي رفت و برگشت را به یک مقدار کاهش  انرژي فعالسازي واکنش کاتالیزگر

برگشت هرکدام موقع استفاده از کاتالیزگر  Eaرفت و  Eaدهد، یعنی  می

250kJ  .کاهش دارند  

380 185 565kJ   (برگشت)Ea،380kJ رفتEa  کاتالیزگر: بدون  

565 250 315kJ   (برگشت)Ea،130kJ رفتEa در حضور کاتالیزگر :  

اسـت. بنـابراین    250kJدر ضمن اختالف پیچیده فعال در دو حالـت برابـر   

  درست هستند.  4و  2موارد 

  

 ----------------------------------------------  

 (امیرحسین معروفی)    »2« ۀگزین - 170

تـر باشـد، سـرعت واکـنش برگشـت       هر قدر انرژي فعال سازي برگشت کـم 

رفتبرگشتکه تر خواهد بود. با توجه به این بیش aa EEH ابراین:، بن  

kJEE aa 1206852 برگشتبرگشت  1«: واکنش«  

kJEE aa 9618791 برگشتبرگشت  2«: واکنش«  

kJEE aa 17720528 برگشتبرگشت  3«: واکنش«  

kJEE aa 23815385 برگشتبرگشت  4«: واکنش«  
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