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دروﻳﺸﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ،

ﻣﺮﺗﻀﻮي

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻧﺲﭘﻮر

اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر،
ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي

ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻋﺮي

ﻣﺴﺌﻮل درسﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﭘﺮﮔﻞ رﺣﻴﻤﻲ

ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ

ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻮﺳﻮي

ﻟﻴﻼ اﻳﺰدي

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ آبﻧﻮﺷﻴﻦ،
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪري

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر

ــــ

ﺳﻌﻴﺪ آﻗﭽﻪﻟﻮ ،رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي،
ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻣﺮآﺗﻲ

ﻣﺒﻴﻨﺎ آزادهور

ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻋﺮي

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت

ﻣﺪﻳﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﻮﻟﻲﻧﺴﺐ ،ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ

ﺣﺮوفﻧﮕﺎر و ﺻﻔﺤﻪآرا

زﻫﺮا ﺗﺎﺟﻴﻚ

ﻧﻈﺎرت ﭼﺎپ

ﺳﻮران ﻧﻌﻴﻤﻲ

ﮔﺮوه آزﻣﻮن
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(
آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب -ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ -ﭘﻼك  - 923ﺗﻠﻔﻦ ﭼﻬﺎر رﻗﻤﻲ021-6463 :
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ﺻﻔﺤﺔ2 :
 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻓﺎرﺳﻲ 3

ادﺑﻴﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ

 -1ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از واژهﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

ادﺑﻴﺎت ﺣﻤﺎﺳﻲ )ﮔﺬر ﺳﻴﺎوش
از آﺗﺶ(
درس  10ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن درس 12

»ﺗﻌﻠﻞ ،ﺷَﺒﺢ ،ﻣﺤﻀﺮ ،ارﺗﻔﺎع ،ﻫﺸﻴﻮار«

ﺻﻔﺤﺔ  82ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺔ 108

 (1ﺳﻴﺎﻫﻲ ،وﺳﻌﺖ ،ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﻳﻲ ،دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ

 (2ﻣﺎﻧﻨﺪ ،درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻤﻠﻜﺖ ،ﮔﺬرﮔﺎه ،ﺳﺴﺘﻲﻛﺮدن

 (3دادﮔﺎه ،زﻣﻴﻦ زراﻋﺘﻲ ،ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ

 (4ﺳﻴﺎﻫﻲ ،ﻣﺤﺼﻮل زﻣﻴﻦﻫﺎ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،اﻫﻤﺎلﻛﺮدن

 -2در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه واژهﻫﺎي دادهﺷﺪه ﭼﻨﺪ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﻳﻲ ﻳﺎ رﺳﻢاﻟﺨﻄﻲ وﺟﻮد دارد؟
»ﺣﻤﺎﻳﻞ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ،ﺻﺪاي ﻣﺤﻴﺐ ،ﻣﺠﺎب و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﺳﺎﻳﺔ ﻣﻮﻫﻮم و ﺳﻴﺎﻫﻲ ،ﻫﻀﻢ و ﮔﻮارش ،ﺧﺴﺘﻪ و ذﻟّﻪ ،ﺟﻨﺎغ ﺳﻴﻨﻪ ،روﺿﻪ و ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﻳﻲ ،ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ
و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪﮔﻲ ،آذرم و ﺣﻴﺎ ،ﺷﺎه ﭘﺮﻣﺎﻳﻊ ،ﮔﻞ ﺳﻤﻦ و ﻳﺎﺳﻤﻦ ،ﻣﺎل رﻋﻴﺖ ،ﻗﻮ و ﻧﻌﺮه ،ذوال ﻣﻤﻠﻜﺖ«
 (1ﭼﻬﺎر

 (3ﺷﺶ

 (2ﭘﻨﺞ

 (4ﻫﻔﺖ

 -3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ »ﻣﺠﺎز« در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1دﻓـﺘـﺮ ﻓـﻜـﺮت ﺑـﺸﻮي ،ﮔـﻔـﺘﺔ ﺳﻌﺪي ﺑـﮕﻮي

داﻣــﻦ ﮔـﻮﻫـﺮ ﺑــﻴـﺎر ﺑــﺮ ﺳــﺮ ﻣــﺠـﻠـﺲ ﺑــﺒــﺎر

 (2ﺑـﺎ زﻣـﺎﻧـﻲ دﻳـﮕـﺮ اﻧـﺪاز اي ﻛﻪ ﭘـﻨﺪم ﻣﻲدﻫﻲ

ﻛﺎﻳﻦ زﻣﺎﻧﻢ ﮔﻮش ﺑﺮ ﭼﻨﮓ اﺳﺖ و دل در ﭼﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ

 (3ﺑـﺎده را ﻣـﻮﻗـﻮف ﻓـﺼـﻞ ﮔﻞ ﻣـﻜـﻦ ﻛﺰ ﺧﺮّﻣﻲ

ﻫـــﺮﻗــﺪر ﺑــﺎﻳـﺪ ﺷــــﺮاب ﻧـﺎب ﮔـــﻞ ﻣــﻲآورد

 (4ﮔﻞ در ﺑﺮ و ﻣﻲ در ﻛﻒ و ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎم اﺳﺖ

ﺳـﻠـﻄـﺎن ﺟـﻬـﺎﻧـﻢ ﺑـﻪ ﭼـﻨـﻴـﻦ روز ﻏـﻼم اﺳــﺖ

 -4آراﻳﻪﻫﺎي »ﻣﺠﺎز ،اﻳﻬﺎم ،ﻛﻨﺎﻳﻪ ،ﺗﻀﺎد ،اﻳﻬﺎمﺗﻨﺎﺳﺐ« ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺪام ﺑﻴﺖﻫﺎي زﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد؟
اﻟﻒ( ﺳـﺎﻗـﻲ ﺑــﺪه آن ﻛـﻮزة ﻳـﺎﻗـــﻮت روان را

ﻳـﺎﻗـﻮت ﭼــﻪ ارزد ﺑـﺪه آن ﻗـــــﻮت روان را

ب( از دام زﻳـﺮ ﺧـﺎك ﺧــﻄـﺮ ﺑــﻴـﺸـﺘــﺮ ﺑـﻮد

از ﺗـﺎر ﺳـﺒـﺤﻪ رﺷـﺘـﺔ زﻧّـﺎر ﺧـﻮشﺗـﺮ اﺳـﺖ

ج( ﻧــﺒــﺎﻳـﺪ ﻛــﻪ ﺑـــﺮ ﻛـــﺎخ اﻓــﺮاﺳــﻴــﺎب

ﺑـــﺘﺎﺑـــﺪ ز ﭼــــﺮخ ﺑــﻠــﻨــﺪ آﻓــﺘــــﺎب

د( ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺎرض زﻫﺮه و ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮي از ﺟﺎن ﺗﻮ را

ﻟﻴـﻚ ﻛـﻮ آن زﻫـﺮه ﻛـĤﻳـﻢ زﻫﺮهات را ﻣﺸﺘﺮي

ﻫـ( درﻳـﺎﻛـﺸـﺎن ﻛـﻮهﺟـﮕـﺮ ﺑـﺎدهاي ﺑـﻪ ﻛـﻒ

ﻛـﺰ ﺗـَﻒ ﺑــﻪ ﻛـﻮه ﻟـﺮزة درﻳــﺎ ﺑـــﺮاﻓـﻜـﻨـﺪ

 (1ب ،ﻫـ ،ج ،د ،اﻟﻒ

 (2د ،اﻟﻒ ،ج ،ب ،ﻫـ

 (3ب ،اﻟﻒ ،ج ،د ،ﻫـ

 (4ج ،ﻫـ ،ب ،د ،اﻟﻒ

 -5ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ اﻓﻌﺎل از ﻣﺼﺪر »ﺳﺎﺧﺘﻦ« در اﺑﻴﺎت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( در وﻗﺖ وداﻋﺶ ﻛﻪ ﭼﻮ ﮔﻞ رﻓﺖ ﺑﺴﺎزﻳـﻢ

از ﺧـﻮن ﺟـﮕﺮ ﺑـﺮ ﻣﮋه ﭼـﻮن ﻻﻟﻪﺳﺘﺎﻧﻲ

ب ( ﮔﺮﭼﻪ رو ﺗُﺮش ﻛﻨﻲ و ﺳﺨﻨﺖ ،ﺑﺎﻛﻲ ﻧﻴﺴﺖ

ﻛـﻪ ﺑـﺴـﺎزﻧـﺪ ز ﻏـﻮره ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ

ج ( ﺧـﺒـﺮ از ﻟـﺬّت ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ ﻧــﺪارﻧـﺪ آﻧـﺎن

ﻛـﻪ ﻧـﺴـﺎزﻧﺪ ﺑﻪ درد ﺗﻮ و درﻣـﺎن ﻃﻠﺒﻨﺪ

د ( در آﺗـﺶ ﻫـﺠـﺮان ﺗﻮ ﭼﻮن ﻋﻮد در اﻳﻦ راه

ﺑـﺮ ﺑـﻮي وﺻـﺎل ﺗـﻮ ﺑـﺴـﻮزﻳﻢ و ﺑﺴﺎزﻳﻢ

ﻫـ( ﺟـﺎن ﻣـﺸـﺘﺎﻗﺎن ﻧﻤـﻲﺳﺎزد ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑـﺪن

وﺣـﺸﻲ ﻣﺎ زود ﺑﺮ داﻣﺎن ﺻﺤﺮا ﻣـﻲزﻧـﺪ

 (1اﻟﻒ ،د

 (2ب ،ج

 (3ﻫـ ،ج
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ﺻﻔﺤﺔ3 :

 -6در ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﺷﻴﻮة ﺑﻼﻏﻲ ﺑﻪﻛﺎرﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 (1ﻋﺸﻖ او را ﻫﻔﺖ وادي ﺑﻮد و ﻣﻦ در ﻫﺮ ﻳﻜﺶ

زﺣﻤﺘﻲ دﻳﺪم ﻛﻪ دﻳﺪ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر از ﻫﻔﺖ ﺧﺎن

 (2آﺗﺸﻴﻦ روﻳﺶ ﭼﻮ دﻳﺪم ﺟﺴﺘﻢ از ﺟﺎ ﭼﻮن ﺳﭙﻨﺪ

وز ﺳـﭙﻨـﺪش ﻋـﻘﻞ را آﺗﺶ زدم در دودﻣﺎن

 (3ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﭼﻮن ﻛﻤﺎﻧﻲ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻢﭼﻮ ﺗﻴﺮ

ﺗـﻴـﺮ ﭘـﺮّان ﺑﮕﺬرد ﭼﻮن ﺟﻔﺖ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻛﻤﺎن

 (4ﻣـﻨـﻈـﺮ زﻳـﺒـﺎ ﻧـﺪاري ﻳــﺎر زﻳــﺒـﺎرو ﻣـﺨـﻮاه

ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺪاري ﺷﻮخ ﺷﻴﺮﻳﻦﻟﺐ ﻣﺨﻮان

 -7در ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن اﻓﻌﺎل ﺑﻪدرﺳﺘﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
»از اﻳﻦﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﻬﺪام ﺗﻴﺮﺑﺎر ﻛﺎر ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻋﺸﻖ ﻣﻲﻛﺮدم؛ ﻛﺎش اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﭼﻮن ﻛﻪ ﻣﻦ دارم ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدم ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ«.
 (1ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻘﻠﻲ ،ﻣﺎﺿﻲ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻣﺎﺿﻲ ﺳﺎده ،ﻣﺎﺿﻲ اﺳﺘﻤﺮاري ،ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﻲ ،ﻣﻀﺎرع ﻣﺴﺘﻤﺮ
 (2ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻘﻠﻲ ،ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻘﻠﻲ ،ﻣﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﻲ ،ﻣﻀﺎرع ﻣﺴﺘﻤﺮ
 (3ﻣﺎﺿﻲ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻘﻠﻲ ،ﻣﺎﺿﻲ ﺳﺎده ،ﻣﺎﺿﻲ اﺳﺘﻤﺮاري ،ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎري ،ﻣﻀﺎرع ﺳﺎده ،ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎري
 (4ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻘﻠﻲ ،ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻘﻠﻲ ،ﻣﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﻲ ،ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎري
 -8ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻴﺎت ،ﺗﻔﺎوت دارد؟
 (1ﻫـﻴﭻ روﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺰ ﭼﺮخ ﺳﻴﻪرو زرد ﻧﻴﺴـﺖ

ﻛـﺎر ﻫـﻴـﭻ آزادهاي زﻳﻦ آﺳﻴﺎ ﺑﺮ ﮔﺮد ﻧﻴﺴﺖ

 (2ﻣـﺮﻛـﺰ ﭘـﺮﮔـﺎر ﮔـﺮدون ﮔـــﺮدد از آﺳـﻮدﮔـﻲ

ﻫــﺮ ﺳــﺮ آزادهاي ﻛـﺰ ﻓـﻜـﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮕﺬرد

 (3ﺳﺮو را ﻋﻤﺮي اﺳﺖ ﭘﺮﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪم از دور ﭼﺮخ

ﭼﺸﻢ و دل ﭼﻮن ﺳﺎﻏﺮ ﺻﻬﺒﺎ و ﻣﻴﻨﺎي ﺷﺮاب

 (4ﺿـﺮﺑﺖ ﮔـﺮدون دون آزادﮔـﺎن را ﺧـﺴﺘﻪ ﻛﺮد

ﻛـﻮ دل آزادهاي ﻛﺰ ﺗﻴـﻎ او ﻣﺠﺮوح ﻧﻴﺴﺖ

 -9ﺑﻴﺖ »ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻳﺰدان ﻧﻴﻜﻲدﻫﺶ /ﻛﺰﻳﻦ ﻛﻮه آﺗﺶ ﻧﻴﺎﺑﻢ ﺗﭙﺶ« ﺑﺎ ﻫﻤﺔ اﺑﻴﺎت ﺑﻪﺟﺰ  ...ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ دارد.
 (1ﺻﺎﺋﺐ! ﭼﻮ ﻣﻮج از ﺧﻄﺮ ﺑﺤﺮ اﻳﻤﻦ اﺳﺖ

ﻫﺮﻛﺲ ﻋﻨﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻛﻞ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ

 (2ﻣـﺸـﻮ ز ﺳﺎدهدﻟـﻲ از ﮔـﺰﻧﺪ ﻧﻔﺲ اﻳﻤﻦ

ﻛـﻪ ﺷـﻴـﻮة ﺳـﮓ دﻳـﻮاﻧﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ

 (3ﺑﻪ ﻃﺮف داﻣﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪام داﻣـﻦ

ﻣـﺮا ﭼـﻮ ﺳﺎﻳﻪ ز ﭘﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوا ﻧﻴﺴﺖ

 (4ﺑـﻪ ﻧـﺎﺧـﺪاي ﺗﻮﻛﻞ ﺳـﭙـﺮدهام ﺧﻮد را

ﻣـﺮا ﺗـﺮدد ﺧـﺎﻃـﺮ ز ﻣــﻮج درﻳـﺎ ﻧﻴﺴﺖ

 -10ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1زﻳﻦ ﭘﻴﺶ دﻻورا ﻛﺴﻲ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺷـﮕـﻔـﺖ

ﺣـﻴـﺜـﻴـﺖ ﻣـﺮگ را ﺑـﻪ ﺑـﺎزي ﻧـﮕـﺮﻓﺖ

 (2ﻛـﺸﺘﺔ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺶ ﻛﻲ ﻛﻨﺪ اﻧﺪﻳﺸـﺔ ﻣـﺮگ

ﻫﻤﺪم روح ﻗﺪس زﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺎن دﮔﺮ اﺳﺖ

 (3ﮔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮم در ﻋﺸﻖ از ﻣﺮگ ﻧﻴﻨﺪﻳﺸﻢ

ﺧـﻮد ﻣـﺮدة درد او زﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﻴﺎت اوﺳﺖ

 (4ﻣـﺮا ﺷـﻴـﺮﻳـﻨـﻲ ﺗــﻮ ﻛـﺸـﺘـﻪ و ﺗـــﻮ

ﭼـﻮ ﺧـﺴـﺮو ﺷـﺎدﻣـﺎن از ﻣـﺮگ ﻓـﺮﻫﺎد
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ﺻﻔﺤﺔ4 :
ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ

ﻓﺎرﺳﻲ 2

ادﺑﻴﺎت ﺟﻬﺎن  /ﻧﻴﺎﻳﺶ

 -11در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از واژهﻫﺎي زﻳﺮ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ؟

درس  15ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن درس 18
ﺻﻔﺤﺔ  118ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺔ 157

)ردا :ﺑﺎﻻﭘﻮش() ،ﻗﺪاره :ﻧﻮﻋﻲ ﺟﺎﻣﺔ ﺟﻨﮕﻲ() ،ﻋﻴﺎر :ﺳﻨﺠﻪ() ،ﭼﻠّﻪ :ﻛﻤﺎن() ،ﺛﻘﺖ :ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ() ،ﺻﺎﻓﻲ :ﺑﻲﻏﺶ() ،ﺗﻠﻤﺬ :ﻳﺎددادن() ،ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ :ﺳﺎدهاﻧﮕﺎري(،
)ﻣﻨﺎﺻﺤﺖ :اﻧﺪرزﮔﺮﻓﺘﻦ() ،ﻣﻼﻟﺖ :ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ() ،ﻣﻘﻴﺪ :ﺑﺴﺘﻪ() ،ﻣﻬﻤﻞ :ﺗﻨﺒﻞ(

 (1ﻋﻴﺎر ،ﻗﺪاره ،ﺻﺎﻓﻲ ،ﻣﻨﺎﺻﺤﺖ

 (2ﻣﻘﻴﺪ ،ﺗﻠﻤﺬ ،ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ،ﺛﻘﺖ

 (3ﻣﻬﻤﻞ ،ﭼﻠّﻪ ،ﻋﻴﺎر ،ﻣﻼﻟﺖ

 (4ﻣﻨﺎﺻﺤﺖ ،ردا ،ﺗﻠﻤﺬ ،ﻗﺪاره

 -12ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﻳﻲ اﺳﺖ؟
 (1ﭼﻮن ز ﺻﺤﺮاي ﻋﺪم ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ ،ﺟﺎن راﺿﻲ

ﮔﻮﻫﺮ از ﺑﺤﺮ ﭼـﺮا ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﻴﻨﺪان راﺿﻲ؟

 (2ﻗـﻀـﺎ ﭼـﻮ ﺗـﻴـﻎ ﺑــﺮآرد ﮔـﺸـﺎدهاﺑـﺮو ﺑـﺎش

ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻼح ز ﭼﻴﻦ ﺟﺒﻴﻦ دودم ﮔـﺮدد

 (3ﻣــﺼـﻠّـﺢ ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺑــﻪ ﺗـﻴـﺮ و ﺗــﻔــﻨـﮓ

ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻛـﺮده آﻣـﺎده اﺳـﺒـﺎب ﺟـﻨـﮓ

 (4ﺑـﺤـﺮ ﺷـﻜﺴﺖ اﻋﻀﺎ ﭼﻮن ﻣﻮج ﺳـﻌﻲ دارم

ﺧﻮد را زﻧﻢ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻫﻢﭼﻮن ﺣﺒﺎب ﺑﻲﺗﻮ

 -13آراﻳﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﮔﺰﻳﻨﺔ  ...ﻛﺎﻣﻼً ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
 (1روي زﻣﻴﻦ و ﺧـﻮن دﻟﻢ ﻧـﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﭘـﺸـﺖ ﻓـﻠـﻚ ز ﺑـﺎر ﻏـﻤﻢ ﺧـﻢ ﮔـﺮﻓﺘـﻪ اﺳــﺖ )ﺟﻨﺎس ،ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ(

 (2ﺳـﺘـﺎره زﻧـﺪة ﺟـﺎوﻳـﺪ ﺷـﺪ ز ﺑـﻴــﺪاري

ﺗـﻮ ﻧـﻴـﺰ در دل ﺷـﺐ اي ﺳـﻴـﺎﻫـﻜﺎر ﻣـﺨـﺴﺐ )ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ(

 (3ﺑﺎرم ﻣـﺤﺒﺖ ﺗﻮﺳﺖ اي ﺟﺎن و وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﻛـﺰ ﺑـﺎر ﺧـﻮﻳـﺶ ﮔـﺮدد ﺷـﺎخ ﺷـﺠﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ )ﺗﺸﺒﻴﻪ ،واجآراﻳﻲ(

 (4ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﺟﻮ ﺧﻠﺪ را در دﻳﺪة ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر

ﺣـﺴـﻦ ﮔـﻨـﺪﻣـﮕـﻮن ﺑـﺮد از راه ﭼـﻮن آدم ﻣـﺮا )ﺗﻠﻤﻴﺢ ،ﺗﻀﺎد(

 -14ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺑﺎرة ﺑﻴﺖ »آن ﻟﻌﻞ دﻟﻜﺸﺶ ﺑﻴﻦ وان ﺧﻨﺪة دلآﺷﻮب  /وان رﻓﺘﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﻴﻦ وان ﮔﺎم آرﻣﻴﺪه« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻫﺸﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ وﺟﻮد دارد.

 (2ﺿﻤﻴﺮ »ـَ ش« در ﻫﺮ دو ﻣﺼﺮاع ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ.

 (3دو ﻓﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد و دو ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺬوف دارد.

 (4ﺳﻪ »و« رﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

 -15در ﺟﻤﻠﺔ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﻧﻘﺶ »ﻣﺴﻨﺪ« وﺟﻮد دارد؟
 (1ﻣـﻲرود زﺧـﻢ ﻧـﻤـﺎﻳﺎﻧﺶ ﺳﺮاﺳﺮ در ﺟﮕﺮ

ﺗـﻴـﻎ ﻣـﺎ ﻫـﺮ ﭼـﻨـﺪ در زﻳـﺮ ﺳـﭙﺮ ﭘـﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ

 (2ﺑﺎدﺑﺎن از ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺮ روي ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻲﻛﺸﺪ

آنﻛـﻪ ﻣـﺎ را آﺳـﺘـﻴـﻦ ﺑـﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ

 (3ﺧﻮاب ﺑﺮ آﻳﻴﻨﻪ از ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺷﺪ ﺣﺮام

وﻗﺖ آن ﻛﺲ ﺧﻮش ﻛﻪ از دﻧﻴﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳـﺖ

 (4ﻣﺼﺮع ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻏﺰل

ﭘـﻴـﭻ و ﺗـﺎب زﻟـﻒ را ﻣـﻮي ﻛـﻤـﺮ ﭘـﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ
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ﺻﻔﺤﺔ5 :

 -16ﻧﻮع ﺣﺮف »واو« در ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1ﭼـﻮ ﻓـﺮدا ﺑـﺮآﻳــﺪ ﺑــﻠـﻨـﺪ آﻓـﺘـﺎب

ﻣـﻦ و ﮔـﺮز و ﻣــﻴـﺪان و اﻓـﺮاﺳـﻴـــﺎب

 (2ﮔـﻔﺘـﻢ ﻛﻪ ﭼﻮ ﻧﺎﮔﻪ آﻣﺪي ﻋﻴﺐ ﻣﮕﻴﺮ

ﭼـﺸـﻢ ﺗـﺮ و ﻧـﺎن ﺧـﺸـﻚ و روي ﺗـﺎزه

 (3اي ﺻـﺒـﺎ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻤﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ

ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎن ﺳﺮو و ﮔﻞ و رﻳﺤﺎن را

 (4ﺳﺮ ارادت ﻣﺎ و آﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ

ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﻲرود ارادت اوﺳﺖ

 -17ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮودة زﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ؟
»از ﺷﻌﻠﻪ /ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روﺷﻨﺎﻳﻲاش /ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻛﻦ /اﻣﺎ ﭼﺮاﻏﺪان را ﻫﻢ /ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺻﺒﻮراﻧﻪ در ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻲاﻳﺴﺘﺪ /از ﻳﺎد ﻣﺒﺮ«
 (1ﺧﺎﻧﺔ دل روﺷﻨﻲ از دﻳـﺪة روﺷـﻦ ﮔـﺮﻓـﺖ

زﻧﺪه ،دل را ﻛﺮد در ﮔﻮر آن ﻛﻪ اﻳﻦ روزن ﮔﺮﻓﺖ

 (2ﺳـﻮﺧـﺖ از ﻏــﻔـﻠـﺘـﻲ ﭼـﺮاغ و ﻛـﻨــﻮن

ﭘــﻴــﺶ ﭼـﺸـﻤــﻢ ﭼــﺮاﻏــﺪان ﺑــــﻬــﺘـﺮ

 (3ﺷﻜﺮ آن را ﻛﻪ ﺗﻮ در ﻋﺸﺮﺗﻲ اي ﻣﺮغ ﭼﻤﻦ

ﺑـﻪ اﺳـﻴـﺮان ﻗــﻔـﺲ ﻣـــﮋدة ﮔـــﻠـﺰار ﺑـﻴـﺎر

 (4آري ﺧﻮش اﺳﺖ وﻗﺖ ﺣﺮﻳﻔﺎن ﺑﻪ ﺑﻮي ﻋﻮد

ﻛـﺰ ﺳـﻮز ﻏـﺎﻓـﻞاﻧـﺪ ﻛﻪ در ﺟـﺎن ﻣـﺠـﻤﺮ اﺳﺖ

 -18ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت »روح را ﺧﺎك ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻏﺒﺎرش ﺳﺎزد /زﻳﺮا ﻫﺮدم ﺑﻪ ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رود« در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 (1ز ﺷـﻮر ﻋـﺸـﻖ دﻟﮕﻴﺮي ﻧﺪارد ﺟﺎن ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن

ﭼﻪ زﻳﻦ ﺧﻮشﺗﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﻒ درﻳﺎ ﻛﻔﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟

 (2روح از ﻃﻮل اﻣﻞ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ در زﻧﺪان ﺟﺴﻢ

ﺑـﺮﻧـﻴـﺎرد ﻫـﻴـﭻ ﻣـﺮﻏـﻲ رﺷـﺘـﻪ از ﭘـﺎ در ﻗـﻔﺲ

 (3اي روح ﭼـﻮ ﻃـﺎووس ﺑـﻴـﻔـﺸﺎن ﺗﻮ ﭘﺮ ﻋﻘﻞ

ﻳـﺎ ﻳـﺎد ﻧـﺪاري ﺗـﻮ ﻛـﻪ ﺑـــﺮ ﻋـــﺮش ﭘــﺮﻳـﺪي

 (4ﻧﻴﺴﺖ در ﻛﻨﻌﺎن ز ﻳـﻮﺳﻒ دور ﺑﻮي ﭘﻴﺮﻫـﻦ

روح ﺑـﺎﻻدﺳـﺖ را از ﻋـﺎﻟــﻢ اﻣـﻜـﺎن ﭼـﻪ ﺑﺎك؟

 -19اﺑﻴﺎت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ »ﻓﺎﻗﺪ« ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ اﺳﺖ؟
»از آﺳﻤﺎن ﺗﺎج ﺑﺎرد اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺳﺮ ﻓﺮو آرد«.
اﻟﻒ( ﻫﻤﺖ از ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻬﺎدان ﺟﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮﻛﺸﻲ

ﻫـﺮ ﻛـﻒ ﺧـﺎﻛـﻲ ﺑﻮد داﻣﺎن ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺮا

ب( از ﺳﺮ اﻓﺘـﺎده ﭘـﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﺟﺎﻧﻢ ﻫﻢﭼﻮ ﺷـﻤﻊ

ﻧﺨﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺮا ﻏﻴﺮ از ﺗﻮاﺿﻊ رﻳﺸﻪ ﻧﻴﺴﺖ

ج( ﻏﺮور ﻛـﺒـﺮﻳـﺎﻳـﻲ داﺷﺘــﻢ در ﻣــﻠـﻚ آزادي

ز ﺑـﺎر دل ﺧـﻤﻴﺪم ﺗﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺎ ﻓﻠﻚ ﻛﺮدم

د( ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻫـﻤـﻪ ﻛـﻪ ﻛـﺒﺮ ﻧـﻜﻮﻫﻴﺪه ﻋﺎدﺗﻲ اﺳﺖ

آزاده را ﻫــﻤـــﻲ ز ﺗـﻮاﺿــﻊ رﺳـﺪ ﺑـﻼ

ﻫـ( ﺳــﺮﻓـﺮازي را ﻧـﺒـﺎﺷـﺪ ﺟـﻨﮓ ﺑـﺎ اﻓﺘـﺎدﮔﻲ

دوﻟـﺖ ﺧـﻮرﺷـﻴـﺪ را دارد ﺑـﻪ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﮔﻲ

 (1د ،اﻟﻒ

 (2ﻫـ ،ج

 (3د ،ﻫـ

 (4ج ،د

 -20ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﻏﻠﻂ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﺗﻨﮓﭼﺸﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺟﻨﮓ

از دﻫـﺎن ﻣـﻮر ﺑـﻴـﺮون داﻧﻪ را ﻣﻮر آورد )ﻫﻤﺪﻟﻲ و اﺗّﺤﺎد(

 (2ﺳﭙﻬﺮ ﺳﻔﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻣـﻦ ﮔـﻴـﺮد

ز ﺧـﺎك ،ﻣـﺮد ﺑـﻪ اﻣـﺪاد ﻣﺮد ﻣﻲﺧﻴﺰد )درﻳﺎدﻟﻲ و ﻓﺘﻮت(

 (3ﻣـﻮري ﻛﻪ ﭘﺎي ﺣﺮص ﺑﻪ داﻣﻦ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ

ﺧﻮد را ﺑﻪ روي دﺳﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻤﻲﻛﺸﺪ )ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﻣﻨﺎﻋﺖ(

 (4ﻫـﺮ ﻛـﻪ را ﺻـﺎﺋﺐ ﺑـﻠـﻨﺪ اﻓـﺘﺎده ﺟـﻮﻻن ﺧـﻴﺎل

آﺳـﻤﺎن در ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﻣﻲآﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ )ﺧﻴﺎلاﻧﮕﻴﺰي و ﺑﺰرگﻣﻨﺸﻲ(
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن(

ﺻﻔﺤﺔ6 :
 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن  2و 3

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن 3

اﻟﻌرﺑﻳﺔ )(۲۸ - ۲۱
 ﻋ ﱢﻳن اﻷﻧﺳب ﻟﻠﺟواب ﻋن اﻟﺗّرﺟﻣﺔ ﻣن أو إﻟﯽ
ّ
آﻣﻧﻬم ﻣن ﺧوف ﴾:
 ﴿ -21ﻓﻠﻳﻌﺑدوا ّ
رب ﻫذا اﻟﺑﻳت ،اﻟّذي َ
أطﻌ َﻣﻬم ﻣن ﺟوٍع و َ
 (1ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ،ﻫﻤﺎن ﻛﻪ در ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺧﻮراﻛﺘﺎن داد و از ﺗﺮس اﻳﻤﻨﺘﺎن ﻛﺮد!
 (2ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺧﻮراﻛﺸﺎن داد و از ﺗﺮس در اﻣﺎﻧﺸﺎن ﻧﻬﺎد!
 (3ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺧﻮراﻛﺸﺎن داد و از ﺗـﺮس اﻳﻤﻨﺸـﺎن
ﻛﺮد!
 (4ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻛﻪ در ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ اﻳﺸﺎن را ﻃﻌﺎم داد و از ﺑﻴﻢ اﻳﻤﻨﺸﺎن ﻛﺮد!

طﻌﺎم ِ
اﻟﻔ ِ
ﮑر
اﻟ ُ
ﮑﺗُ ُ
ب َ ُ
درس 3

ﺻﻔﺤﺔ  33ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺔ 48
ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن 2

ﺷﻳﻣﻝ ،ﺗَﺄﺛﻳر اﻟﻠّ ِ
آ ﱢﻧﻪ ﻣﺎری ِ
ﻐﺔ
ُ
ﱠﺔ ﻋﻠَﯽ اﻟﻠّ ِ
اﻟﻔﺎرﺳﻳ ِ
ﻐﺔ
َ
اﻟﻌرﺑﻳ ِ
ﱠﺔ
َ
درس  6ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن درس 7
ﺻﻔﺤﺔ  65ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺔ 91

أﺳﻬﻝ!«:
» -22ﻣن ّ
اﻟﺿروري أن ﻳﺳﺗﻔﻳد اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟّﺗﻲ ﻟم ﻳﮑن أﺟدادﻩ ﻳﻌرﻓوﻧﻬﺎ ﻟﺗُﺻﺑﺢ ﺣﻳﺎﺗﻪ َ
 (1ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺪاد او آنﻫﺎ را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻴﺶ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﻮد!
 (2اﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن وﺳﺎﻳﻠﻲ را ﻛﻪ اﺟﺪادش از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد!
 (3ﺿﺮوري اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻲ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺟﺪادش ﺣﺘّﻲ آنﻫﺎ را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﻲ او آﺳﺎنﺗﺮ ﮔﺮدد!
 (4ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از وﺳﺎﻳﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺪراﻧﺶ آنﻫﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎدهﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
اﺟﺗﻬﺎدﻩ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻔﻳدة!«:
اﺻﻝ
» -23ﻻ َﻳﺷﺑﻊ اﻹﻧﺳﺎن ّإﻻ ﺑﻣﺎ َﻳزﻳد ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة
ُ
ﻓﺎﻟﺟدﻳر أن ُﻳو َ
ُ
 (1اﻧﺴﺎن ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺟﺰ ﺑﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ ﺑﺎ آن در زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؛ ﭘﺲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼﺷﺶ در ﺧﻮاﻧﺪن
ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ!
 (2اﻧﺴﺎن را ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ را در زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼﺷﺶ را در ﺧﻮاﻧﺪن
ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ اداﻣﻪ دﻫﺪ!
 (3اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻴﺰي ﺳﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ را در زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﻼش وي در
ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ!
 (4ﻓﻘﻂ ﭼﻴﺰي اﻧﺴﺎن را ﺳﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ او را در زﻧﺪﮔﻲ زﻳﺎد ﻛﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼش او در ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘـﺎب-
ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ!
ﺷرق ﻟذﻟك َدﱠرﺳت ﻣﺎ ُﻳﻘﺎرب ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﻌض اﻟدﱡوﻝ
اﻟﻌﻳش ﻓﻲ اﻟ ّ
اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﺔ ﮐﺎﻧت ﺗُ ّ
ﺣب َ
» -24ﻫذﻩ ُ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ!«:
ّ
 (1اﻳﻦ ﺧﺎورﺷﻨﺎس دوﺳﺖ ﻣﻲداﺷﺖ در ﺷﺮق زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ  9ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اﺳـﻼﻣﻲ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺮد!
 (2اﻳﻦ ﺧﺎورﺷﻨﺎس زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮق را دوﺳﺖ ﻣﻲداﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ  9ﺳﺎل در ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اﺳـﻼﻣﻲ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻤﻮد!
 (3اﻳﻦ ﺷﺮق ﺷﻨﺎس زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮق را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ  9ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ درس
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ!
 (4اﻳﻦ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻣﻲداﺷﺖ در ﺷﺮق زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ  9ﺳﺎل
درس ﺧﻮاﻧﺪ!
ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﯽ رﻏم ظروﻓﻪ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ!«:
اﻟﺳﻘوط ﻣن
ٍ
» -25ﻻ أُﺷﺎﻫد طﺎﺋ ارً َﮐﻔَ ِ
رخ ﺑرﻧﺎﮐﻝ َﻳ ُ
ﻧﺟو ﻣن ّ
 (1ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺮﻧﺪهاي ﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻛﻞ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار ،از اﻓﺘﺎدن از ﺑﻠﻨﺪي ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
 (2ﭘﺮﻧﺪهاي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻛﻞ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺘﺶ ،از اﻓﺘﺎدن از ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد!
 (3ﭘﺮﻧﺪهاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻛﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎﻋﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﺠﺎﺗﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ!
 (4ﻫﻴﭻ ﭘﺮﻧﺪهاي ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻮﺟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻛﻞ ﻧﺪﻳﺪهام ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺎدن از ارﺗﻔﺎع ،ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮاري را ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
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ﺻﻔﺤﺔ7 :

ﻋﻳن اﻟﺧطﺄ:
ّ -26
ﮐﺑﻳر ﻋﻠﯽ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ :،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ داﺷﺖ،
 (1ﮐﺎن ِﻟﻠّﻐﺔ
ّ
اﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳر ٌ
اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن :،و اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ آﺷﻜﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ،
ﺗﺑﻳ َن ﻫذا اﻟﺗّﺄﺛﻳر ﻓﻲ دراﺳﺎت
 (2و ﻗد ّ
َ

ِ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :،و اﻳﻦ زﺑﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
اﻟﻣﺣﺎﺿرات ُ
 (3و ﮐﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻠّﻐﺔ ﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ُ

ﺻﺎر ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ َﺳﺑب اﻟوﺣدة ﺑﻳن اﻟﺣﺿﺎرات! :و اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﺗّﺤﺎد ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﺷﺪ!
 (4و َ
اﻟﺻﺣﻳﺢ:
ّ -27
ﻋﻳن ّ

ﻟﻠﺳﺎﺋﻠﻳن! :ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ در )داﺳﺘﺎن( ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺑﻮد!
إﺧوﺗﻪ آﻳﺎت ّ
 (1ﻟﻘد ﮐﺎن ﻓﻲ ﻳوﺳف و َ
اﻟﻣﻌرﺑﺔ! :او ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﺔ ﻛﻮﭼﻜﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ واژﮔﺎن ﻋﺮﺑﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد!
 (2ﮐﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﺟم ﺻﻐﻳر ﻳﺿ ﱡم ﺑﻌض اﻟﻣﻔردات ﱠ

َ (3ﻧظّﻔوا ﺻﺎﻟﺔ ﻣدرﺳﺗﮑم ﺣﺗّﯽ ﺗُﺻﺑﺢ ﻧظﻳﻔﺔ ﻗﺑﻝ ﺑداﻳﺔ اﻟﺣﻔﻠـﺔ! :ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﻮد را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘـﻴﺶ از آﻏـﺎز ﺟﺸـﻦ
ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد!
أن ﻫذﻩ ﻣﻔردات ﻗد ُﻧِﻘﻠت ﻣن اﻟﻔﺎرﺳ ّـﻳﺔ إﻟـﯽ اﻟﻌر ّﺑﻳـﺔ! :ﭘﺲ از ﭘـﮋوﻫﺶ داﻧﺴـﺘﻴﻢ ﻛـﻪ اﻳـﻦ واژﮔـﺎن از
 (4ﺑﻌد اﻟﺑﺣث َﻋﻠﻣﻧﺎ ّ
ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ!
 -28ﻋ ﱢﻳن اﻟﺧطﺄ» :ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻣﺎ را از ﺑﺮﺧﻲ آﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﻲﻧﻴﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ!«؛
ﺟﺎرب ﻓﻘط ﺗُﻐﻧﻳﻧﺎ َﻋن ﺑﻌض اﻟﺗّﻌﺎﻟﻳم!
 (1اﻟﺗّ ُ
ﺟﺎرب!
ّ (2إﻧﻣﺎ ﺗُﻐﻧﻳﻧﺎ َﻋن ﺑﻌض اﻟﺗّﻌﺎﻟﻳم اﻟﺗّ ُ

 (3ﻻ ﺗُﻐﻧﻳﻧﺎ َﻋن ﺑﻌض اﻟﺗّﻌﺎﻟﻳم ّإﻻ اﻟﺗّﺟﺎرب!
ﺷﺊ ُﻳﻐﻧﻳﻧﺎ َﻋن ﺑﻌض اﻟﺗّﻌﺎﻟﻳم ّإﻻ اﻟﺗّﺟﺎرب!
 (4ﻻ َ

ِ
ص:
ﺛم أﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ ) (۳۳ - ۲۹ﺑﻣﺎ ُﻳﻧﺎﺳب اﻟ ّﻧ ّ
■■ اﻗ أر اﻟ ّﻧ ّ
ص اﻟﺗّﺎﻟﻲ ّ
ﺗﻣدﻩ ﺑﺎﻟﺗّﺟﺎرب و اﻟﻣﻌﺎرف و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟّﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻔﻳدﻩ ﻓﻲ اﻟوﻗت
ﺗﻌد
ﻏذاء ﻟﻪ ،و ّ
ﺗﻔﻳد ﻗراءة اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻘﻝ ،و ّ
ً
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳون
إن اﻟﻛﺗب ﻫم اﻷﺻدﻗﺎء
اﻟﺟﻳدة .و ُﻳﻘﺎﻝ ّ
ّ
اﻟﺣﺎﺿر أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﻟذا ﻳﺟب اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﻛﺗب ّ
ﺳﺑب أن ﻳﻧﺟﺢ اﻟﻣرء
اﻟّذﻳن ﻻ ﻳﺧطﺋون أﺑداًّ ،
ﺗﻐﻳر ﻣﺳﺎر اﻟﺣﻳﺎة و ﺗ ّ
إن اﻟﻛﺗب ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﮐﺑﻳٌر ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة ﺷﺧص ،ﻓﻘد ّ

ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ .ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻛﺗب أﻳﺿﺎً ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻹﻧﺳﺎن أن ﻳﻐوص ﻓﻲ ﺧﻳﺎﻟﻪ و ﻳرﺳم ﺧﻳﺎﻻً ﻟﻳﻌﻳش ﻓﻳﻪ و أﻳﺿﺎً ﻳﺳﺗطﻳﻊ

ﻳﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ.
أن ﻳﺳﺎﻓر إﻟﯽ اﻟﻣدن و ّ
أﻓﺿﻝ اﻟﻛﺗﺎب ﻫو اﻟﻘرآن اﻟﮑرﻳم و ّأوﻝ آﻳﺔ ﻧزﻟت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﮑﺗﺎب ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ﴿:أْ
ﻣﻣﺎ
اﻗر ِﺑﺎﺳم رﱢﺑك اﻟّذي ﺧﻠ َ
ق﴾ ّ
اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن و إﺧﺑﺎر ﺑﺎﻟﻐﻳب و ﻣﺎ ﺳﻳﺄﺗﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣن
ﻳد ّﻝ ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد اﻟﻘراءة ﻟﻺﻧﺳﺎن و ﻓﻲ ذﻟك اﻟﮑﺗﺎب ﻗﺻص ّ

ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ ّﻧﺎس ﺑﺎﻟﺣﺳﻧﻰ و اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺎت اﻟﺧﻳر!
اﻟﺗّرﺑﻳﺔ و اﻟﺗّﻬذﻳب ﻟﻠ ّﻧﻔس و ّ
ﻋﻳن اﻟﺧطﺄ:
ّ -29
 (1ﻫﻧﺎك أﺳرار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و اﻟﻘرآن ُﻳﺧﺑرﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ!

ﺣﺑﻬﺎ!
 (2ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻹﻧﺳﺎن أن ُﻳﺳﺎﻓر ﺑﺎﻟﮑﺗب إﻟﻰ ﮐ ّﻝ ﻣدﻳﻧﺔ ُﻳ ّ
اﻟﻧﺎس ﻧﺎﺟﺣﻳن و ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬم!
إن اﻟﻛﺗب ﺗﺟﻌﻝ ّ
ّ (3

 (4ﻳؤ ّﮐد اﻟﻘرآن ﻋﻠﯽ ﻣوﺿوع اﻟﻘراءة وﻟم ُﻳذﮐر ﻓﻳﻪ ﻣوﺿوع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ!
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ﺻﻔﺤﺔ8 :

اﻟﺻﺣﻳﺢ :ﺑﻘراءة اﻟﮑﺗب ﻗد ﻳﺑﺗﻌد اﻟﻣرُء ﻣن اﻟواﻗﻊ . . .
ّ -30
ﻋﻳن ّ
ﻳﺗﻐﻳر ﻣﺳﺎر ﺣﻳﺎﺗﻪ!
 (1ﻟذﻟك ّ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ!
 (2ﻟذﻟك ﻳطّﻠﻊ ﻋﻠﯽ ُ

ﺧﻳﺎﻟﻳﺎً!
ﻷﻧﻪ ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﺻﻧﻊ ﻋﺎﻟﻣﺎً
ّ (3
ّ
ﻷن اﻟﮑﺗب ﺗزﻳد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟّﺗﻲ ﻋﻧدﻩ!
ّ (4

اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎنِ ،ﻟﻣﺎذا؟
اﻟﺻدﻳق
ﺣﺳب
-31
َ
اﻟﻧص :اﻟﮑﺗﺎب ﻫو ّ
ّ
ّ
ﻷﻧﻪ ﺻدﻳق ﻟﻠﺣظﺎت اﻟوﺣدة!
ّ (1
ﻷﻧﻪ
ّ (2

ﻷﻧﻪ
ّ (3

اﻟﻧﺳﻳﺎن!
ﻳﻘوي اﻟﻌﻘﻝ و ﻳﻣﻧﻊ ّ
ّ
ﻳﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ!
ّ

اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻺﻧﺳﺎن!
ﻳﺳﺑب ّ
ّ (4
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺧطﺊ و ّ
رﻓﻲ ) ۳۲و (۳۳
اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ اﻹﻋراب و اﻟﺗّﺣﻠﻳﻝ ّ
 ﻋ ﱢﻳن ّ
اﻟﺻ ّ
ﺗﻌرف«:
» -32ﻳ ّ

ﺗﻌرف(  -ﻳﺣﺗﺎج إﻟﯽ اﻟﻣﻔﻌوﻝ  /ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﺣذوف و اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠّﻳﺔ
 (1ﻓﻌﻝ  -ﻣزﻳد ﺛﻼﺛﻲ )ﻣﺎﺿﻳﻪ :ﱠ

 (2ﻓﻌﻝ ﻣﺿﺎرع  -ﻣزﻳد ﺛﻼﺛﻲ )ﻣﺻدرﻩ ﻋﻠﯽ وزن :ﺗﻔﻌﱡﻝ ،ﻟﻪ ﺣرﻓﺎن زاﺋدان(  -ﻣﻌﻠوم  /ﻓﻌﻝ و ﻓﺎﻋﻝ
ﻌرف ،ﻟﻪ ﺣرف زاﺋد(  -ﻣﻌﻠوم  /ﻓﻌﻝ و ﻓﺎﻋﻝ
 (3ﻟﻠﻐﺎﺋب )= ﻟﻠﻣﻔرد اﻟﻣذ ّﮐر اﻟﻐﺎﺋب(  -ﻣزﻳد ﺛﻼﺛﻲ )ﻣﺻدرﻩ :ﺗَ ﱡ

 (4ﻣزﻳد ﺛﻼﺛﻲ )ﻋﻠﯽ وزن »ﻳﺗَﻔﻌﱠﻝ«؛ ﺣروﻓﻪ اﻷﺻﻠﱠﻳﺔ :ع ر ف؛ ﻣﺻدرﻩ :ﺗَﻌرﻳف(  -ﻣﻌﻠوم /ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠّﻳﺔ

» -33اﻟﺣﺳﻧﯽ«:

ﻣﻌرف ﺑﺄﻝ  -اﺳم ﺗﻔﺿﻳﻝ )ﻋﻠﯽ وزن »ﻓُﻌﻠﯽ«(  /ﻣﺟرور ﺑﺣرف اﻟﺟر
 (1اﺳم ّ -
ﺟﺎر و ﻣﺟرور
ﻣﺟرد  /ﺑﺎﻟﺣﺳﻧﯽّ :
 (2ﻣﻔرد  -ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻣّﻳﺔ  -ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻓﻌﻝ ﺛﻼﺛﻲ ّ

ﻣﺟرد ﺛﻼﺛﻲ(  /ﻣﺟرور ﺑﺣرف اﻟﺟر
 (3ﻣذ ّﮐر – ﻣﻌرﻓﺔ )ﻋﻠَم(  -اﺳم ﺗﻔﺿﻳﻝ )ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻓﻌﻝ ّ
ﺟﺎر و ﻣﺟرور
 (4ﻣﻔرد ّ
ﻣﻌرف ﺑﺄﻝ  -اﺳم ﺗﻔﺿﻳﻝ )ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻣﺻدر ﻣزﻳد ﺛﻼﺛﻲ( ّ /
ﻣؤﻧث ّ -

■■ ﻋ ﱢﻳن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺟواب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗّﺎﻟﻳﺔ )(۴۰ - ۳۴
ﻋﻳن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺿﺑط ﺣرﮐﺎت اﻟﺣروف:
ّ -34
اﻟﺟَﺑﻝ َو َﻳﺳﺗَﻘﺑِ ِ
َ (1ﻳﻧﺗَ ِظ ُر اﻟو ِاﻟ ِ
ﱠﻐﻳرة!
دان َ
ﻼن ِﻓر َ
أﺳﻔﻝ َ
اﺧﻬﻣﺎ اﻟﺻ َ
ﻌﺟ َ ِ
ﱡﺣف!
اﻟر ّ
ﻳﺎﺿﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻ ُ
ﻳﺎﺿﺔ ُﻣ َ
اﻟر َ
ﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت ّ
ُ (2ﻫواةُ ّ
ﺑون ﺑ َ
ِ
اﻟﺟوز!
اﻟﻣ َ
َ (3ﻳ َ
ﺻﻧﻊ ِوﻋﺎ ًء َﺟﻣﻳﻼً ﻣن َﺧ َﺷب َﺷ َﺟ َرة َ
ﺻﻧﻊُ ُ
اﻟﻌ ّﻣﺎﻝ ﻓﻲ َ
 (4ﻻ ﻳﺑﻧﻰ ﻋ ﱡ ﱡ
ِ
ﺳﻳن!
ُ
ُ
اﻟﻣﻔﺗََر َ
ش اﻟطﻳور ّإﻻ ﻓَوق ﺟﺑﺎﻝ ُﻣرﺗَﻔَﻌﺔ َﺑﻌﻳداً َﻋن ُ
اﻟﻣﻔردات(
ّ -35
ﻋﻳن اﻟﺧطﺄ) :ﻋن ﺗوﺿﻳﺢ ُ
ﺛﻘﺎﻓﻳﺎً ﻟﻠﺑﻼد!
ﻋﻠﻣﻳﺎً و ّ
 (1ﺣﺿﺎرة :ﺗُﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﺎً ّ

 (2ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ :ﻟﻘﺎء ﺗُطرح ﻓﻳﻪ أﺳﺋﻠﺔ ُﻟﻳﺟﺎب ﻋﻧﻬﺎ!
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ!
 (3إﻧﺿﻣﺎم :إﻳﺟﺎد اﻟﺗّو ُ
اﺻﻝ ﺑﻳن اﻷﺷﻳﺎء أو اﻻُﻣور ُ
ٍ
ٍ
ﻣﺟﺎﻝ!
ﻟﺷﺧص ﺑﺳﺑب ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ ﻓﻲ
ُ (4دﮐﺗوراﻩ :ﺷﻬﺎدة ﺗُﻌطﯽ
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ﺻﻔﺤﺔ9 :

ﺻدﻳق ُﻳرﺷدﻩ ﻓﻲ ﮐ ّﻝ ﺣﺎﻝ ﻓﻬو ﻟن  . . . . . .ﺿﺎﻻًّ!«
اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟ ّﻧﺎﻗﺻﺔَ » :ﻣن  . . . . . .ﻟﻪ
ٌ
ّ -36
ﻋﻳن ّ
َﺻﺑﺢ
 (1ﮐﺎن  /أ َ

 (2ﻟﻳس َ /ﻳﮑون

 (3ﮐﺎن ُ /ﻳﺻﺑﺢ

َ (4ﻳ ُﮑن  /ﺗَﺻﻳر

ﻋﻳن اﻟﻣﺿﺎرع ﻻ ُﻳﺗرﺟم ﻣﺎﺿﻳﺎً:
ّ -37
ﺑﺎﻟﺻﺑر!
ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﺗَﺳﺗﻌﻳﻧﺎ
 (1ﺻدﻳﻘﺗﺎي ﻓَﺷﻠﺗﺎ ّ
ّ
ﺳﻳﺎرة ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﯽ اﻹﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣ ﱠدد!
 (2ﻟم َﻧﺟد ّ
ﺗﺣﺳن!
 (3أ َﮐﻝ ّ
ﺟدي أدوﻳﺔً َوﺻﻔﻬﺎ ﻟﻪ اﻟطّﺑﻳب ّ
ﻟﮑن ﺣﺎﻟﻪ ﻟم ﺗَ ّ
 (4ﻟم ﺗﺗو ّﮐﻠون ﻋﻠﯽ أوﻟﺋك اﻷﺷﺧﺎص و أﻧﺗم واﻗﻔون ﻋﻠَﯽ ﻋﺟزﻫم!
ﻳﺄﻣر أﺣداً ﻟﻳس ﺣﺎﺿ ارً ،ﻳﻘوﻝ:
 -38ﻋﻧدﻣﺎ ُﻳ ُ
رﻳد اﻟﻣﺗﮑﻠّم أن ُ
ﻳد ﻣﻌرﻓﺗﻪ!
ان اﻟ ُﮑﺗُب اﻟﻣﻔﻳدة
ﺗﺳﺎﻋد ﻗﺎرﺋﻬﺎ ﻟﻳز َ
ُ
ّ (1
َ (2ﻣن ﻳطﻠب اﻟوﺻوﻝ إﻟﯽ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ َﻓﻠﻳﺟﺗﻬد ﮐﺛﻳ اًر!

ِ
ﻋﻣﺎ ﻳﻐﺿب اﷲ و أﮐﺛروا ﻣن ذﮐرﻩ ﻟﻌﻠﱠﻧﺎ ﻧﻧﺎﻝ ﻣﻐﻔرﺗﻪ!
 (3إﺑﺗﻌدوا ّ
ان طﺎﻟﺑﺎً ذﻫب إﻟﯽ اﻟﻣﮑﺗﺑﺔ ِﻟﻠﺑﺣث ﻋن ُﻣﻌﺟم اﻷُدﺑﺎء!
(4
ُ
ﺳﻣﻌت ّ
ﻋﻳن ﻣﺎ ﻟﻳس ﻓﻳﻪ اُﺳﻠوب اﻟﺣﺻر:
ّ -39
 (1ﻗَد ُﻳﻧﺳﯽ ﻣﺎ ﻗَـ أر اﻟﺗّﻼﻣﻳ ُذ ّإﻻ ﻗﺳﻣﺎً ﻣﻧﻪ!
اﻟﻣطﺎﺑﻊ ّإﻻ ُﻣؤﻟﱠﻔﺎت أﺷﻬر اﻟ ُﮑﺗّﺎب!
 (2ﻻ ﺗُطﺑﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض َ
ﻳﻌﻣﻠون ﺑﻣﺎ ﻳﻘـوﻟون!
اﻟﻧﺎس ّإﻻ ﻣﺳؤوﻟون
 (3ﻟن ﻳﮑﺳب اﻋﺗﻣﺎد ّ
َ
اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻳر ّأﻻ ﻳﺑـﻘﯽ ﻟﻺﻧﺳﺎن ّإﻻ اﻟ ّذﮐر اﻟﺣﺳن!
َ (4
ﻗدﻋرف ّ
ﮑﺳ ارً:
ّ -40
ﻋﻳن اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﻧﻪ ﻳﮑون ﺟﻣﻌﺎً ُﻣ ّ

 (1ﻟم ﻳ ِ
طﺎﻟﻊ اﻟطﱡ ّﻼب اﻟﻳوم درﺳﺎً ّإﻻ ﻋﻠم اﻷﺣﻳﺎء!
ُ
ﱡ
أت ﮐ ّﻝ ٍ
اﻟﻣﻠﻣﻌﺎت!
 (2ﻗر ُ
ﺷﻌر ﻣن أوﻟﺋك اﻟﺷﻌراء ّإﻻ ّ
اﻟﻣرور!
 (3ﻣﺎ ُﮐﺗب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟ ُﮑﺗب ﻗﺎﻧون ّإﻻ ﻗواﻧﻳن ُ

اﻟﺣق!
ﺣﺎوﻟت أن أﺟﺗﻧب ﻋن ِذﮐر اﻷﻗواﻝ ﻋﻧدﻫم ّإﻻ
(4
ّ
ُ
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دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 3
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ﺻﻔﺤﺔ10 :
 15دﻗﻴﻘﻪ

داﻧﺶآﻣﻮزان اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺆالﻫﺎي ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻮزه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ

 -41ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﺷﺎﮔﺮدي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻤﻲ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﻨﺪ ،«...ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در
ﻫﺮ ﮔﺎﻣﻲ ،ﻫﺮ ﻗﺪﻣﻲ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﺮاي او رﻗﻢ ﻣﻲﺧﻮرد و وﻗﺘﻲ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ راه ﻣﻲرود ﭼﻪ اﻣﺮي ﺑﺮاي او ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد؟

زﻧﺪﮔﻲ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز و ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ /ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي
اﺳﺘﻮار

 (1ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي او – ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪن ﺛﻮاب ﻋﺒﺎدت ﻳﻚ ﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﺑﺪ – آﻣﺎده ﺷﺪن ﺷﻬﺮ آﺑﺎد در ﺑﻬﺸﺖ

درس  7ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن درس 9

 (2ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪن ﺛﻮاب ﻋﺒﺎدت ﻳﻚ ﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﺑﺪ – آﻣﺎده ﺷﺪن ﺷﻬﺮآﺑﺎد در ﺑﻬﺸﺖ – ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي او

ﺻﻔﺤﺔ  76ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺔ 122

 (3آﻣﺎده ﺷﺪن ﺷﻬﺮ آﺑﺎد در ﺑﻬﺸﺖ – ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي او – ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪن ﺛﻮاب ﻋﺒﺎدت ﻳﻚ ﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﺑﺪ
 (4ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي او – آﻣﺎده ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي او  -ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪن ﺛﻮاب ﻋﺒﺎدت ﻳﻚ ﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﺑﺪ
 -42اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻲ ،ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻮﻛّﺪ در ﻛﺪام آﻳﺔ ﻣﺒﺎرﻛﻪ اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻛﺪام ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؟
» (1ﻟَﻘَﺪ ارﺳﻠﻨﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺎت و اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﻤﻴﺰانَ  - «...ﺗﺒﻌﻴﺾﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻫﻠﻲ
» (2ﻟَﻘَﺪ ارﺳﻠﻨﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺎت و اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﻤﻴﺰانَ  - «...ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﻴﺎل ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ
» (3ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦَ آﻣﻨﻮا اَﻃﻴﻌﻮا اﷲَ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﱠﺳﻮلَ و اوﻟﻲ اﻻﻣﺮِ ﻣﻨﻜُﻢ  - «...ﺗﺒﻌﻴﺾﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻫﻠﻲ
» (4ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦَ آﻣﻨﻮا اَﻃﻴﻌﻮا اﷲَ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﱠﺳﻮلَ و اوﻟﻲ اﻻﻣﺮِ ﻣﻨﻜُﻢ  - «...ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﻴﺎل ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ
 -43ﺳﺨﻦ ﻣﻼﺻﺪرا ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ »ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﻦ دﻳﻦ ﺑﺮ ﺣﻖ اﻟﻬﻲ )اﺳﻼم( ،ﻛﻪ ﭼـﻮن ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ،روﺷـﻦ و درﺧﺸـﺎن اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ داﻧـﺶ
اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  «...در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺪام ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻛﺪام آﻳﺔ ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ دارد؟
 (1ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻘﻠﻲ » -ﻗُﻞ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﺬﻳﻦَ ﻳﻌﻠﻤﻮنَ و اﻟﺬﻳﻦَ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ«
 (2ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻘﻠﻲ » -ﺟﻌﻞَ ﺑﻴﻨَﻜُﻢ ﻣﻮدةً و رﺣﻤﺔً إنﱠ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟَĤﻳﺎت ﻟﻘﻮمٍ ﻳﺘَﻔَﻜﱠﺮونَ«
 (3راﺑﻄﺔ دو ﺳﻮﻳﻪ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ » -ﺟﻌﻞَ ﺑﻴﻨَﻜُﻢ ﻣﻮدةً و رﺣﻤﺔً انﱠ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟَĤﻳﺎت ﻟﻘﻮمٍ ﻳﺘَﻔَﻜﱠﺮونَ«
 (4راﺑﻄﺔ دو ﺳﻮﻳﻪ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ» -ﻗُﻞ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﺬﻳﻦَ ﻳﻌﻠﻤﻮنَ و اﻟﺬﻳﻦَ ﻻ ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ«
 -44زﻫﺮة ﺑﻦﻋﺒﺪاﷲ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪة ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻮاب رﺳﺘﻢ ﻓﺮخزاد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪة ﺳﭙﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :درﺑﺎرة دﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ« ،ﭘﺎﻳﻪ و
اﺳﺎس اﺳﻼم را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ؟
 (1آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا از ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺑﺖﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﺪا
 (2ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم )ص(
 (3ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم داراي ﭘﺪر و ﻣﺎدري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﻚدﻳﮕﺮﻧﺪ.
 (4ﺑﺮ زﺑﺎن آوردن ﺳﺨﻦ ﺣﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮ
 -45ﺳﺮآﻏﺎز ﭘﺎك ﺷﺪن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن از آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ و ﻛﺪام آﻳﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺧﺮوي ﻧﻌﻤﺖﻫﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ درك و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﺗﻮﺑﻪ – »ﻫﻴﭻﻛﺲ ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﭼﻪ ﭘﺎداشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺔ روﺷﻨﻲ ﭼﺸﻢﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﭘﺎداش ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻧﺪ«.
 (2ﺗﻮﺑﻪ – »ﺑﺮاي ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرم ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدهام ﻛﻪ ﻧﻪ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﺪه ،ﻧﻪ ﮔﻮﺷﻲ ﺷﻨﻴﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻛﺴﻲ ﺧﻄﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ«.
 (3ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻲ » -ﻫﻴﭻﻛﺲ ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﭼﻪ ﭘﺎداشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺔ روﺷﻨﻲ ﭼﺸﻢﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﭘﺎداش ﻛﺎرﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ
ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻧﺪ«.
 (4ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻲ » -ﺑﺮاي ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرم ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدهام ﻛﻪ ﻧﻪ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﺪه ،ﻧﻪ ﮔﻮﺷﻲ ﺷﻨﻴﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ ذﻫـﻦ ﻛﺴـﻲ ﺧﻄـﻮر
ﻛﺮده اﺳﺖ«.
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ﺻﻔﺤﺔ11 :

 -46ﭘﺎك ﻣﺎﻧﺪن ﺟﺎن و دل اﻧﺴﺎن ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ؟
 (1ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺲ و ﭘﺎك ﺷﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺮاﻳﺶ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (2ﺗﻮﺑﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮاﻣﻴﻦ اﻟﻬﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (3اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﺑﺮاي رﺳﺘﮕﺎري اﺧﺮوي ﺧﻮد ﺑﻜﻮﺷﺪ.
 (4ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ رﺿﺎ و ﺧﺸﻨﻮدي اﻟﻬﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد.
 -47ﻛﺪام ﺣﻴﻠﺔ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮاي ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود؟
 (1وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﮔﻨﺎه ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ.
 (2وﻗﺘﻲ ﻛﻪ از او ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﺪازد.
 (3آنﮔﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن وﻋﺪه ﻣﻲدﻫﺪ »ﮔﻨﺎه ﻛﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻦ«.
 (4وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﭘﻲ در ﭘﻲ ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﻲﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -48ﻇﺮف زﻣﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1ﺗﻮﺑﻪ در ﺟﻮاﻧﻲ – ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺖ و ﺑﻨﺪﮔﻲ
 (2زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ – .ﺣﻖ ﻣﻌﻨﻮي
 (3ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ – ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺖ و ﺑﻨﺪﮔﻲ
 (4زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ – .ﺣﻖ ﻣﻌﻨﻮي
 -49ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ و ﺗﻔﻜﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻜﻤﺖ آنﻫﺎ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎﻳﻲ در ﺗﺤﺮﻳﻢ »ﻗﻤﺎر« و »زﻧﺎ« ﭘﻲ ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ؟
 (1اﻣﺘﻨﺎع از اﻳﺠﺎد ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ اﻟﻬﻲ – اﺳﻼم ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮد از ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
 (2دوري از اﻳﺠﺎد ﻋﻨﺎد و ﻋﺪاوت ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد – ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺸﻮد.
 (3دوري از اﻳﺠﺎد ﻋﻨﺎد و ﻋﺪاوت ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد  -اﺳﻼم ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮد از ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
 (4اﻣﺘﻨﺎع از اﻳﺠﺎد ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ اﻟﻬﻲ – ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺸﻮد.
 -50ﻛﻮﺷﻴﺪن ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻗﻮيﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺪن ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺿﺮوري ﺷﺪن ورزش ﺑﺮاي دور ﺷﺪن از ﻓﺴﺎد و ﺑﻲﺑﻨﺪوﺑﺎري و ﻓﺮاﻫﻢ
آﻣﺪن اﻣﻜﺎﻧﺎت آن داراي ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ؟
 (1ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دور ﺷﺪن اﻣﺮ زﻳﺎنآور روﺣﻲ و ﻓﺴﺎد ﺷﻮد – .ﻣﺴﺘﺤﺐ و داراي ﭘﺎداش اﺧﺮوي اﺳﺖ.
 (2ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دور ﺷﺪن اﻣﺮ زﻳﺎنآور روﺣﻲ و ﻓﺴﺎد ﺷﻮد – .واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ اﺳﺖ.
 (3ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد - .ﻣﺴﺘﺤﺐ و داراي ﭘﺎداش اﺧﺮوي اﺳﺖ.
 (4ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد – .واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ اﺳﺖ.
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ﺻﻔﺤﺔ12 :

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 2

ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  /ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻘﺪس
درس  10ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن درس 12

 -51ﻛﺪام آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﺎل ﻧﻴﻜﻮﻛﺎراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻄﻒ و ﻓﻀﻞ اﻟﻬﻲ ﻣﻮﺟﺐ ازدﻳﺎد ﭘﺎداش آنﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻏﺒﺎر

ﺻﻔﺤﺔ  121ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺔ 158

ﺧﻮاري ﺑﺮ ﭼﻬﺮة اﻧﺴﺎن ذﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮل ﭼﻴﺴﺖ؟
» (1ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﺰة ﻓﻠﻠّﻪ اﻟﻌﺰة ﺟﻤﻴﻌﺎً« » -واﻟّﺬﻳﻦ ﻛﺴﺒﻮا اﻟﺴﻴﺌﺎت«
» (2ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﺰة ﻓﻠﻠﻪ اﻟﻌﺰة ﺟﻤﻴﻌﺎً« » -ﺗﺮﻫﻘﻬﻢ ذﻟﺔ«
» (3ﻟﻠﺬﻳﻦ اﺣﺴﻨﻮا اﻟﺤﺴﻨﻲ و زﻳﺎدة« » -ﺗﺮﻫﻘﻬﻢ ذﻟﺔ«
» (4ﻟﻠﺬﻳﻦ اﺣﺴﻨﻮا اﻟﺤﺴﻨﻲ و زﻳﺎدة« » -واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺴﺒﻮا اﻟﺴﻴﺌﺎت«
 -52از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »و ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻟﻴﻨﻔﺮوا ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻠﻮ ﻻ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻃĤﺋﻔﺔ ﻟﻴﺘﻔﻘﻬﻮا ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ و ﻟﻴﻨﺬروا ﻗﻮﻣﻬﻢ اذا رﺟﻌﻮا اﻟﻴﻬﻢ
ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺤﺬرون« ﻛﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد؟
اﻟﻒ( ﻫﺠﺮت ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻳﻦ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﻘّﻪ ﻻزﻣﺔ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ اﺳﺖ.
ب( وﺟﻮب ﻛﻮچ ﻛﺮدن ﻫﻤﺔ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻘّﻪ در دﻳﻦ و اﻧﺬار و ﺑﺮ ﻛﻨﺎر داﺷﺘﻦ از ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎﺳﺖ.
ج( ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺮدم وﻗﺖ و ﻫﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺻﺮف ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
د( آﻳﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﻛﻪ در دورة ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺒﺮي ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ دﻳﻨﻲ و وﻻﻳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (1اﻟﻒ ،ب ،د

 (3ج ،د ،ب

 (2ب ،ج ،اﻟﻒ

 (4اﻟﻒ ،ج ،د

 -53در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻳﺎت ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ؟
 (1آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن و ﻗﺮار دادن روزي ﺑﺸﺮ از ﭘﺎﻛﻴﺰهﻫﺎ
 (2وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن و ﻛﺴﺐ آراﻣﺶ ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﻫﻤﺴﺮ
 (3وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن و ﻗﺮار دادن روزي ﺑﺸﺮ از ﭘﺎﻛﻴﺰهﻫﺎ
 (4ﻛﺴﺐ آراﻣﺶ ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﻫﻤﺴﺮ و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن
 -54ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺪام آﻳﺔ ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﻲ« از راهﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺳﺖ؟
» (1اي ﻓﺮزﻧﺪ آدم ،اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺮاي ﺗﻮ آﻓﺮﻳﺪم و ﺗﻮ را ﺑﺮاي ﺧﻮدم«.
» (2ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﻛﺮاﻣﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ و ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺮﺗﺮي دادﻳﻢ«.
» (3ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻴﺴﺖ«.
» (4ﻫﺮﻛﺲ ﻋﺰت ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺰت اﺳﺖ از آن ﺧﺪاﺳﺖ«.
 -55رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ «.را در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﻛﻲ از ﻗﻮت ﻛﺪام ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ درون
اوﺳﺖ؟
 (1ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت دروﻧﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲدﻫﺪ – .ﭘﺬﻳﺮش دﻋﻮت ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان
 (2ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت دروﻧﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲدﻫﺪ – .ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ
 (3ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺮوع در او رﻳﺸﻪ ﻧﺪواﻧﺪه اﺳﺖ - .ﭘﺬﻳﺮش دﻋﻮت ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان
 (4ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺮوع در او رﻳﺸﻪ ﻧﺪواﻧﺪه اﺳﺖ - .ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن(

ﺻﻔﺤﺔ13 :

 -56اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع(» :ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻋﺰت از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ذﻟﺖ ،ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ «.ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻛﺪام ﻣﺮﺗﺒﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺰتﻣﻨﺪاﻧﺔ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و در ﭼﻪ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻄﻤﻴﻊ ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ – ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎي ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻣﻜﻪ
 (2ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻄﻤﻴﻊ ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ – ﻣﺤﺎﺻﺮة ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﻫﺰار ﺟﻨﮓﺟﻮ
 (3ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﺘﻤﮕﺮان  -ﻣﺤﺎﺻﺮة ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﻫﺰار ﺟﻨﮓﺟﻮ
 (4ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﺘﻤﮕﺮان  -ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎي ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻣﻜﻪ
 -57در ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ ﭼﻨﺪ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮدم و رﻫﺒﺮ درﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري و ﺑﺴﺘﻦ راهﻫﺎي ﺳﻠﻄﻪ ← ﺳﺎده زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺮدم از ﻣﺴﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻲ ← ﺗﻼش ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻي اﻳﺮاﻧﻲ ← وﺣﺪت و ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻛﺸﺘﻲ ← ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ1 (1

3 (3

2 (2

4 (4

 -58در ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم )ص( ﭼﺮا ﺣﺎل ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از اﻣﺎم ﺧﻮد دور اﻓﺘﺎده ،ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﺣﺎل ﻳﺘﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪر را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و »ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ
ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮان زدن و ﺧﻮد ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ را دﻳﺪن« ﻣﺆﻳﺪ ﻛﺪام وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل رﻫﺒﺮي اﺳﺖ؟
 (1زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ اﻣﺎم ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﺪ – .اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت
 (2زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻜﻢ و ﻧﻈﺮ اﻣﺎم را ﻧﻤﻲداﻧﺪ – .اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت
 (3زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻜﻢ و ﻧﻈﺮ اﻣﺎم را ﻧﻤﻲداﻧﺪ – .اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 (4زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ اﻣﺎم ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﺪ –.اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 -59ﺑﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را ﺑﻪ ازدواج ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺪام ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻮي از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ
در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮ آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﻢ؟
 (1ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ازدواج ﻧﻴﺴﺖ – .ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ،آدم را ﻛﻮر و ﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (2زﻳﺎد ﻧﺸﺪن ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻴﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﻘﻠﻲ ﺑﺎ زﻣﺎن ازدواج – .ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي آدم را ﻛﻮر و ﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (3زﻳﺎد ﻧﺸﺪن ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻴﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﻘﻠﻲ ﺑﺎ زﻣﺎن ازدواج – .ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ازدواج ﻛﻨﺪ ﻧﺼﻒ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 (4ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ازدواج ﻧﻴﺴﺖ - .ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ازدواج ﻛﻨﺪ ﻧﺼﻒ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 -60ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ دﻳﻨﻲ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
 (1ﺑﻪ اﺟﺮا درﻧﻴﺎﻣﺪن اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﻼم
 (2ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮدم ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ
 (3ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺮدم و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ
 (4ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺮدم در ﺗﻔﻘّﻪ در دﻳﻦ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻲ
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3  و2 زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

 ﺳﺆالﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را،داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺮاﻣﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻳﺎ آﻟﻤﺎﻧﻲ( آزﻣﻮن ﻣﻲدﻫﻴﺪ
.از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻮزه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ

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.

3 اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

Look it Up!,
Renewable
Energy
3  و2 درس
82  ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺔ60 ﺻﻔﺤﺔ
2 اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

Art and Culture

61- It would cost two thousand dollars ... the old hospital, so we can consider ... the

3 درس
107  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺻﻔﺤﺔ80 ﺻﻔﺤﺔ

building to developers.
1) to have destroyed - to sell

2) destroying - to have sold

3) to destroy - selling

4) destroy - sell

62- A: “Excuse me, sir. How can I get to the subway station, please?”

B: “Oh, well. If you … down the street and … a bus, you … off the bus just in front of it.”
1) walk – take – will get

2) walked – took – would get

3) will walk – taking – get

4) would walk – will take – got

63- I don’t know why Alice got greatly … when I told her the news that Patrick was going to get

married.
1) to surprise

2) surprising

3) surprised

4) surprisingly

64- The manager of the company made a great attempt … in a financial crisis but the changes in the

value of foreign exchanges have created serious problems.
1) to not be involved

2) not being involved

3) not to be involved

4) not involve

65- The company is likely to have a good future, … how its well-qualified products are presented to

the market and how the customers respond to them.
1) depending on

2) checking in

3) hanging out

4) turning on

66- My children are really … to attend an elementary school that has a teacher who cares about his

job.
1) uncertain

2) vast

3) touching

4) fortunate

67- People are poor because they lack relationships with people who have access to ... and power.

1) resources

2) varieties

3) disorders

4) handicrafts

68- Whenever I’m in a\an … event with my boss, we can’t continue our conversation more than

two minutes.
1) former

2) excellent

3) natural

4) social
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69- The private schools claim that they are doing their best to meet the students’ … for a better

education.
1) inspirations

2) belongings

3) objects

4) demands

70- Many small countries rely … on imports and are greatly affected by changes in the global

economy.
1) heavily

2) quickly

3) expectedly

4) orally

71- Some studies have suggested that from an early age, children … everything going on around

them.
1) confirm

2) pollute

3) promise

4) absorb

72- Power plants which use uranium fuel opened in the U.S. in 1958, since then the problem of what

to do with the ... waste has never been successfully addressed.
1) decorative

2) opposite

3) conditional

4) nuclear

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 way people in some countries, both developed and developing, use energy is amazing.
Humans …(73)… a better planet to live on if other people worldwide learn from such nations that
are highly successful in using energy effectively. People in such countries have understood that
humankind cannot depend on fossil fuels such as gas, coal, and oil. They have been able to teach their
present population to …(74)… less energy. They have already started using clean energy sources.
They get energy …(75)… from the sun using solar panels. They have even used the …(76)… energy
in the wind for different purposes. It is a fact that only humans can save the Earth.
73- 1) have

2) had

3) will have

4) would have

74- 1) convert

2) consume

3) need

4) generate

75- 1) directly

2) orally

3) rarely

4) mentally

76- 1) non-renewable

2) solar

3) gradual

4) kinetic

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

Scientists are particularly interested in the brains of people who speak more than one language
fluently because that skill is hard to acquire after about age seven. For example, in one of Kuhl’s
studies, native Mandarin Chinese speakers spoke Chinese to nine-month-old American babies for
twelve sessions over four weeks. Each session lasted about 25 minutes. At the end of the study, the
American babies responded to Mandarin sounds just like Chinese babies, who had been hearing the
language during their entire lives (English-speaking teenagers and adults would not perform nearly
as well.).
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( ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن، ﻫﻨﺮ، ﺗﺠﺮﺑﻲ،ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ

99  اﺳﻔﻨﺪ22  آزﻣﻮن-(5) ﭘﺮوژة

If a child regularly hears two languages, her brain forms a different pathway for each language.
However, once the brain solidifies those electrical language pathways by around age seven, it gets
harder to form new ones. By then, a baby’s brain has disposed of or pruned all the unnecessary
connections that the infant was born with. So, if you don’t start studying Spanish or Russian until
middle school, you must struggle against years of brain development, and progress can be
frustrating. A twelve-year-old’s brain has to work much harder to forge language connections than
an infant’s brain does. “We ought to be learning new languages between ages zero and seven when
the brain does it naturally”, Kuhl says.
77- What is the subject of the passage?

1) American babies learning Mandarin Chinese
2) The pathways formed by the brain for learning different languages
3) Learning Spanish and Russian until middle school
4) Language and the brain
78- According to the passage, which of the following is NOT true?

1) It is hard to learn a new language and speak it fluently after the age seven.
2) Nine-month-old American babies responded to Mandarin sounds as well as Chinese babies.
3) American babies showed no signs of understanding Mandarin after twelve sessions of speaking
Mandarin to them.
4) A twelve-year-old’s brain has to work much harder to forge language connections than an infant’s
brain does.
79- What does the word “ones” in the second paragraph refer to?

1) brain

2) pathways

3) languages

4) connections

80- The word “struggle” in paragraph 2 is closest in meaning to … .

1) succeed

2) entertain

3) fight

4) agree
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آزمون  22اسفندماه 99
اختصاصی دوازدهم تجربی
نوع پاسخگویی

اجباری

نام درس

تعداد سؤال

شمارة سؤالها

زمان پاسخگویی

زمینشناسی

01

10-01

 01دقيقه

ریاضی 3

01

00-011

 01دقيقه

ریاضی 2

01

010-001

 01دقيقه

زیستشناسی ( 3متابولیسم)

01

000-041

 02دقيقه

زیستشناسی 2

01

040-061

 02دقيقه

فیزیک 3

01

060-071

فیزیک ( 3سؤالهای آشنا)

01

070-011

فیزیک 2

اختیاری

01

فیزیک 1

اجباری

000-011

01

شیمی 3
شیمی 2

اختیاری

010-001
010-001
000-001

01

شیمی 1

000-021

041

جمع کل

ـــــ

 01دقيقه
 02دقيقه
 01دقيقه
 01دقيقه
 062دقيقه

محمود ثابتاقليدی – بهزاد سلطانی – مهرداد نوریزاده
علی حاجيان – سجاد داوطلب – علی رستمیمهر – بابک سادات – محمدحسن سالمیحسينی – شایان عبایی – حميد عليزاده – یغما کالنتریان – محمدجواد محسنی – سيدجواد نظری – فهميه ولیزاده
پوریا آیتی – ادیب الماسی – احمد حسنی – سجاد حمزهپور – محمدرضا دانشمندی – شاهين راضيان – محمدمهدی روزبهانی – اشکان زرندی – اميررضا صدریکتا – سروش صفا – اسفندیار طاهری
فرید فرهنگ – حسن قائمی – حسن محمدنشتایی – محمدحسن مؤمنزاده – اميرحسين ميرزایی – سينا نادری – پيام هاشمزاده
اسماعيل احمدی – خسرو ارغوانیفرد – عباس اصغری – مهدی آذرنسب – زهره آقامحمدی – اميرحسين برادران – بيتا خورشيد – کيانوش کيانمنش – عليرضا گونه – محمدصادق مامسيده – غالمرضا محبی
محمدکاظم منشادی – محمود منصوری – مجتبی نکوئيان
عيناهلل ابوالفتحی – اميرحسين بختياری – عظيم بردیصيادلی – فرزین بوستانی – رهام جبلیفرد – امير حاتميان – حسن رحمتیکوکنده – مرتضی رضاییزاده – محمدرضا زهرهوند – جهان شاهیبيگباغی
رسول عابدینیزواره – محمد عظيميانزواره – حسن عيسیزاده – اميرحسين معروفی – سيدرحيم هاشمیدهکردی

نام درس
زمینشناسی

گزینشگر
مهدی جباری

مسئول درس
مهدی جباری

ویراستار استاد
بهزاد سلطانی

ریاضی

علیاصغر شریفی

علیاصغر شریفی

مهرداد ملوندی

زیستشناسی

محمدمهدی روزبهانی

امیرحسین بهروزیفرد

حمید راهواره
مجتبی عطار

فیزیک

امیرحسین برادران

امیرحسین برادران

محمدامین عمودینژاد

شیمی

مسعود جعفری

ایمان حسیننژاد

امیرحسین معروفی

گروه ویراستاری
آرین فالح اسدی
فرشاد حسنزاده – علی مرشد
ایمان چینیفروشان – عادل حسینی
علی ونکیفراهانی
امیرحسین میرزایی -کیارش ساداترفیعی
مبین رمضانی
سروش محمودی
احمدرضا هاشمیهفشجانی
علی ونکیفراهانی -محمدرضا گلزاری
محمد حسنزاده مقدم  -مائده مهدیزاده

مدیر گروه

زهراالسادات غیاثی

مسئول دفترچه آزمون

آرین فالحاسدی

مستندسازی و مطابقت مصوبات
ناظر چاپ

فیلتر نهایی

گروه مستندسازی
محیا عباسی
مهدیه موالبیگی

رامین آزادی

مهساسادات هاشمی
آتنه اسفندیاری
سمیه اسکندری

مدیرگروه :فاطمه رسولینسب
مسئول دفترچه :مهساسادات هاشمی
حمید محمدی

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به آدرس اینستاگرامی  @kanoon_12tمراجعه کنید.
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وقت پیشنهادی  01 :دقیقه

پویایی زمین  +زمینشناسی ایران
زمینشناسی :صفحههای  98تا 118

 -18کدام رابطه ،مفهوم درستی از مقایسة «سنّ سنگهای مناطق مختلف ایران» را با «برخی از نواحی جهان» ،بیان میکند؟

 )2جوانتر از آفریقا و بیشتر از آمریکای شمالی
 )4جوانتر از آمریکای جنوبی و بیشتر از سیبری

 )1کمتر از استرالیا و جوانتر از هند
 )3بیشتر از سیبری و کمتر از عربستان

 -18کدام گزینه ،دلیل مناسبی برای بررسی «مغناطیسِ زمین» توسط «ژئوفیزیکدانها» است؟
الف) احداث پروژههای عمرانی

ب) مطالعة ساختار درونی زمین

ج) اندازهگیری شدت گرانش سنگهای پوستة زمین

د) شناسایی معادن زیرزمینی

 )1الف و ج

 )2الف و د

 )3ب و ج

 )4ب و د

 -18کدام مورد از ویژگیهای پهنة زمینساختی زاگرس است؟

 )2تاقدیسها و ناودیسهای متوالی
 )1توالی رسوبی منظم
 )3سنگهایی از پرکامبرین تا سنوزوییک  )4فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی
 -18کشور ایران از نظر ذخایر  .....................در ردة دوم و از نظر ذخایر  .....................در ردة چهارم قرار دارد و .....................
 )1گاز – نفت – ذخایر نفت و گاز فقط در جنوب و غرب کشور قرار دارد.
 )2نفت – گاز – میدان گازی پارس جنوبی یکی از مهمترین میدانهای گازی ایران است.
 )3گاز – نفت – حدود  11درصد از نفت جهان در ایران قرار دارد.
 )4نفت – گاز – حفر اولین چاه نفت خاورمیانه در منطقهای به نام میدان نفتون آغاز شد.
 -18با توجه به نقشة پراکندگی قلههای آتشفشانی در ایران ،کدام قلههای زیر به یکدیگر نزدیکترند؟
 )2دماوند ـ تفتان
 )1بزمان ـ سبالن
 )4سهند ـ بزمان
 )3بزمان ـ تفتان
 -18طوالنیترین گسل ایران  .....................است و امتداد آن  ..............میباشد.
 )2زاگرس ،شمالی – جنوبی
 )1البرز ،شرقی – غربی
 )4زاگرس ،شمال غربی – جنوب شرقی
 )3کازرون ،شمالی – جنوبی
 -18عبارت زیر کدام اصطالح را بهتر معرفی میکند؟
«گروهی از پدیدههای زمینشناختی که ارزش باالیی از نظر علمی و آموزشی دارند».

 )2ژئوتوریسم
 )1ژئوپارک
 )4اکوتوریسم
 )3میراث زمینشناختی
 -11کاملترین توالی زمان زمینشناسی در سنگهای کدامیک از پهنههای زمینساختی ایران وجود دارد؟
 )2سنندج – سیرجان
 )1شرق و جنوب شرق
 )4البرز و زاگرس
 )3ایران مرکزی
 -18برای تشکیل سنگهای آذرآواری سبز البرز کدام شرایط وجود داشته است؟

 )1ورود جریانهای گدازة سبزرنگ آتشفشانها به دریاهای کمعمق
 )2دریایی کمعمق ،فعالیت آتشفشانهای زیردریایی با خاکستر فراوان
 )3فعالیت آتشفشانهای زیردریایی ،دریایی عمیق با جانداران فتوسنتزکنندة فراوان
 )4فعالیت آتشفشان دماوند و وارد شدن مواد خروجی آن به رودهایی که وارد دریا شدهاند.
 -89امتداد کدام دو گسل در گزینهها با یکدیگر متفاوت است؟

 )1کازرون – نایبند
 )3کپهداغ – ارس

 )2زاگرس – تبریز
 )4درونه – ترود
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ة4:
صفح 
وقت پیشنهادی 02 :دقیقه

مشتق +کاربرد مشتق
ریاضی :3صفحههای  77تا 021

 -19نمودار تابع  fدر شکل زیر رسم شده است .نمودار مشتق آن کدام میتواند باشد؟

)1

)2

)3

)4

 -19مینیمم مطلق تابع |  f (x)  (x  4)| xدر بازة ] [1, 3کدام است؟

4 )1

5 )2

x3
 -19تابع  ax2  3 x  b
3
2 )2
1 )1

6 )3

3 )4

 f (x) در نقاط متمایزی به طولهای  x  1و  x  cدارای اکسترمم نسبی است .حاصل  acکدام است؟

ax  b
 -19نمودار دو تابع
x 1
24 )2
14 )1

4 )3

6 )4

 f (x) و  g(x)  x3  2xدر نقطة  x  2بر هم مماس هستند .مقدار  bکدام است؟

14 )3

24 )4

)f ( 1)  f ( 1  h
3
 -19در تابع با ضابطة  ، f (x)  x2  2x  1  x2حاصل
h
h0

 limکدام است؟

5
)1
3

1
)2
3

1
)3
3

5
)4
3

 -19مستطیلی در سهمی  y  16  x2طوری محاط شده است که یک ضلع آن روی محور  xهاا و دو رسس دیرار آن روی ساهمی
است .ماکزیمم مساحت این مستطیل کدام است؟ (مستطیل باالی محور xها است).
64
)1
3 3

256
)2
3 3

128
)3
3 3

512
)4
3 3

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.
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 -19نقاط بحرانی تابع  f (x)  x8  4 x2سه رسس یک مثلث هستند .مساحت مثلث کدام است؟

2 )2

1 )1

 -19اگر )  A (1, 3نقطة ماکزیمم نسبی تابع
3 )2

4 )1

3 )3

ax  1

4 )4

 f (x) باشد ،مقدار  aچیست؟

x2  b
2 )3

6 )4

 -11با سیمی به طول  21سانتیمتر ،ذوزنقه متساویالساقینی میسازیم بهطوری که طول بزرگترین قاعادة آن برابار  8ساانتیمتر
باشد .اندازة ارتفاع ذوزنقه را چند سانتیمتر در نظر بریریم تا ذوزنقه بیشترین مساحت ممکن را داشته باشد؟
2 3 )1

4 )2

3 2 )3

2 5 )4

 -911توابع ] f (x)  [x]  [xو ] g(x)  x  [xمفروض هستند .کدام گزینه راجع به تابع ) y  (f .g)(xدر نقاط با طول صاحی
درست بیان شده است؟ ( ] [  ،نماد جزء صحی است).
 )1از راست مشتقپذیر است.

 )2پیوستگی راست دارد ولی مشتق راست ندارد.

 )3از چپ پیوسته است.

 )4از چپ و راست ناپیوسته است.
وقت پیشنهادی 02 :دقیقه

توابع نمایی و لگاریتمی
ریاضی :0صفحههای  59تا 008

2
 -919به ازای چه مقادیری از  xنامعادلة  22x  4  4 xبرقرار است؟

2  x  1 )1
 -919دامنة تابع

) ( 4  x2
x 1

1  x  2 )2

4  x  2 )3

2  x  4 )4

 y  logکدام است؟

(2, 2) )1

(1, 2) )2

(1, 2) (2 , 2 2 ) )3

(1,1) )4

 -919نمودار مربوط به سه تابع لراریتمی در شکل زیر رسم شده است .کدام گزینه صحی است؟
c  b  a )1

c  a  b )2
a  b  c )3
b  a  c )4
محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.
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 -919با توجه به نمودار تابع  ، f (x)  a  abxaحاصل  a  bکدام است؟ )(b  0
 )1صفر

4 )2
1 )3
2 )4
 -919اگر بزرگی زلزلاهای ) (Mدر مقیااس ریشاتر باشاد ،انارزی آزاد شادة آن زلزلاه برابار  Eدر واحاد اررگ ) (Ergاسات کاه از
رابطة  log E  11 / 8  1 / 5 Mبهدست میآید .به ازای یک واحد افزایش در مقیاس  Mانرزی آزاد شده تقریباً چند برابر میشود؟

23 )1

10 )2

32 )4

13 )3

 -919اگر  log 3  bو  log 2  aباشد ،آنراه  log0/ 3کدام است؟
5

2b  2
)1
1 a

2b  2
)2
1 a

2b  2
)4
a 1

2b  2
)3
1 a

 -919اگر نمودار توابع  f (x)  x2و  g(x)  3axbدر نقاطی به طول  0و  3متقاطع باشند ،نمودار تابع ) g(xرا چناد واحاد باه
پایین منتقل کنیم تا نمودار تابع ) y  log(x 1را در نقطه  x0  2قطع کند؟

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 -919اگر  log5x  log 3x  1باشد ،مقدار  log5xکدام است؟
3 )1
log15

log53 )2

log15
3 )3

xa
(
)
 -911وارون تابع  f (x)  2x 1  3به صورت تابع b
2

3 )1

4 )2

f 1(x)  log

5 )3

3 )1

1 )3

است .مقدار  a  bکدام است؟

6 )4

 -991اگر  aو  bاعداد صحیحی باشند که در معادلة  144
3 )2

log53 )4

2a  b

92a  b

صدق میکنند ،حاصل  3a  2bکدام است؟

1 )4

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

forum.konkur.in

www.konkur.in
پروژة « - »5آزمون  22اسفند – زیستشناسی

صفحة7 :
وقت پیشنهادی  25 :دقیقه

از ماده به انرژی  +انرژی به ماده
زیستشناسی  :3صفحههای  63تا 90

-111

-111

-111

-111

باکتری دارای رنگیزة باکتریوکلروفیل ،از نظر منبع انرژی الزم برای تثبیت کربن ،با کدام گزینه ،متفاوت است؟
 )2نوعی آغازی دارای سبزدیسههای نواری و دراز
 )1انواعی از باکتریهای تصفیهکنندة فاضالبها
 )4باکتری تبدیلکنندة آمونیوم به نیترات در خاک
 )3نوعی باکتری با توانایی تثبیت کربن و نیتروژن
چند مورد از موارد زیر ،در ارتباط با سازوکارهای گیاه ذرت برای فتوسنتز در دمای باال و افززای دزدید نزور شوردزید
صحیح است؟
الف) همانند گل رز ،تبادل گازهای اکسیژن و کربندیاکسید از روزنههای هوایی متوقف میدود.
ب) همانند آناناس ،تثبیت دو مرحلهای کربن در مکانهای مختلف باعث کاه تنفس نوری میدود.
ج) برشالف گل رز ،دارای آنزیم تثبیتکنندة کربندیاکسید میبادد که تمایلی به اکسیژن ندارد.
د) برشالف آناناس ،اسیدی سهکربنه حاصل از اسید چهارکربنه ،از طریز پالسمودسزمها بزین یاشتزغ فزالف آونزدی و
میانبرگ منتقل میدود.
4)4
3)3
2)2
1)1
با توجه به دکل مقابل ،کدام گزینه جملغ زیر را به درستی تکمیل میکند؟
« در گیاه( .................... )1گیاه(».................... )2
 )1همانند – کربن ،فقط در محل وجود آنزیم روبیسکو تثبیت میشود.
 )2برخالف – کارایی فتوسنتز در دمای باال و کمبود آب ،بیشتر است.
 )3برخالف – تثبیت اولیة کربن ،در طول شب و درون یاخته انجام میگیرد.
 )4همانند – در شدت نور زیاد ،بهطور حتم ،تنفس نوری بر فتوسنتز غلبه میکند.
در گیاهانی که روزنهها بهطور معمول ،به هنگام دب باز میدوند .................... ،هر گیاهی که فقط تثبیت کربن را در هنگام
روز انجام میدهد؛ قطعاً ....................
 )1همانند – کربن موجود در  CO2جو به صورت غیرمستقیم به ریبولوزبیس فسفات میپیوندد.

 )2برخالف – مراحل مختلف تثبیت کربن موجود در یک مولکول  CO2جو را در یک یاخته انجام میدهد.
 )3همانند – برای تثبیت کربن آنزیمی درون یاخته فعالیت میکند که فعالیت اکسیژنازی ندارد.
 )4برخالف – ترکیباتی در واکوئولها قرار گرفته که آب فراوانی را نگه میدارند.
 -111کدام مورد ،در رابطه با پاسخ گیاهان  CAMبه آب و هوای ششک ،مشابه با پاسخهای گیاهان  C4به این درایط است؟
 )1تثبیت اولیه  CO2جو در یک ترکیب 4کربنه و انتقال آن به یاختههای غالف آوندی از طریق پالسمودسمها
 )2شکستن مولکولهای پرانرژی  ATPو  NADPHدر حین تبدیل اسید سهکربنی به قند سهکربنی
 )3تثبیت اولیه  CO2جو در هنگام شب و تثبیت  CO2آزاد شده از اسید آلی در هنگام روز
 )4تأمین الکترونهای هر زنجیره انتقال الکترون در غشای تیالکوئید از ترکیبی غیر از آب
 -111کدام مورد ،در ارتباط با مولکولهای دوکربنیای صادق است که با افزای اکسیژن نسبت به  CO2در برگ یک گیاه C3
و بر اثر فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو ایجاد میدوند؟
 )1برای بازسازیِ ریبولوزبیس فسفات به مصرف میرسند.
 )2در نهایت مولکولهای کربن دیاکسید از آنها آزاد میگردد.
 )3پس از خروج از کلروپالست در واکنشهایی که به طور کامل در میتوکندری انجام میشوند ،شرکت میکنند.
 )4مولکولهایی ناپایدارند که برای تولید مولکول  ATPاز کلروپالست خارج میشوند.
 -111طی فرآیند فتوسنتز در همغ  ....................همانند ....................
 )1گیاهان دارای سبزدیسه – جلبکهای قهوهای ،همة مواد آلی مورد نیاز به کمک چرخة کالوین تأمین میشوند.
 )2باکتریهای دارای رنگیزه فتوسنتزی – اوگلنا ،گازی بیرنگ با بویی شبیه تخممرغ گندیده مصرف نمیشود.
 )3گیاهان دارای غالف آوندی فتوسنتزکننده – آناناس ،تولید ترکیبات چهارکربنه و پنجکربنه در یک زمان از شبانهروز اتفاق میافتد.
 )4جانداران دارای سبزینة  – aباکتریهای همزیست با گیاه گونرا ،مولکولی تولید میشود که آخرین پذیرندة الکترون در زنجیرة انتقال
الکترون یاختههای هوازی میباشد.
برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.
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صفحة8 :

 -111چند مورد دربارة هر یاشتغ دارای نوکلئیک اسید شطی که از کربن دیاکسید برای تولید مواد آلی استفاده میکند ،صحیح است؟
الف ) پیرووات تولید دده در قندکافت پس از ورود به میتوکندری ،اکسای مییابد.
ب )  NADPHتولید دده در مرحلغ نوری فتوسنتز ،در مرحلغ مستقل از نور مورد استفاده قرار میگیرد.
ج) از طری تجزیغ نوری آب ،کمبود الکترونهای شارج دده از فتوسیستم  2جبران میدود.
د ) طی تبدیل ترکیبی دوفسفاته به ترکیبی فاقد فسفات در سیتوپالسم ATP ،تولید میدود.
4)4
3)3
2)2
1)1
 -111کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«باکتریهایی که دارای رنگیزة فتوسنتزی باکتریوکلروفیل هستند .................... ،باکتریهایی که »....................
 )1همانند – از نیتروژن جو آمونیوم تولید میکنند ،قبل از همانندسازی دنا ،پیچوتاب فامینه را باز و هیستونها را جدا میکنند.
 )2برخالف – در ریشة گیاه شبدر زندگی میکنند ،به دنبال جذب نور خورشید باعث افزایش اکسیژن محیط میشوند.
 )3همانند – در تبدیل آمونیوم به نیترات نقش دارند ،برای تولید مواد آلی مورد نیاز خود از کربن دیاکسید استفاده میکنند.
 )4برخالف – با گیاه گونرا همزیستی دارند ،ترکیبی غیر از آب را برای تأمین الکترون در سطح داخلی تیالکوئید تجزیه میکنند.
 -111کدام گزینه صحیح است؟
 )1هر باکتری که در فرآیند تثبیت نیتروژن نقش دارد ،نوعی باکتری شیمیوسنتزکننده است.
 )2هر باکتری که تولیدکننده است ،از انرژی نور خورشید جهت تولید مواد آلی استفاده میکند.
 )3هر باکتری که در فرآیند تثبیت کربن نقش دارد ،بر میزان مولکولهای اکسیژن موجود در جو میافزاید.
 )4هر باکتری که پس از جذب  CO2اکسیژن تولید نمیکند ،لزوماً از  H2Sبه عنوان منبع تأمین الکترون استفاده نمیکند.
 -111هر زنجیرة انتقال الکترون در یاشتههای فالف آوندی گیاه  ،....................بهطور معمول ....................
 - C3 )1در تولید مولکول(های) آدنوزین تری فسفات در سطح پیش ماده نقش دارد.
 - C4 )2دارای اجزایی میباشد که در تماس با اسیدهای چرب فسفولیپید هستند.
 - C3 )3الکترونهای خود را از ترکیبات نوکلئوتیددار دریافت میکنند.
 - C4 )4مستقیماً سبب سنتز رایجترین شکل انرژی درون یاختهای میشود.
 -111کدام مورد دربارة فتوسیستمی صادق است که کمبود الکترون شود را مستقیماً از مولکولهای آب تأمین میکند؟
 )1نوعی پروتئین است که همانند همة مولکولهای ناقل الکترون با تمام بخش های فسفولیپیدهای غشاء در ارتباط است.
 )2الکترونهای خارج شده از مرکز واکنش این فتوسیستم بالفاصله به زنجیرة انتقال الکترون کوتاهتر وارد میشوند.
 )3شامل آنتنهای گیرندة نوری است که پروتئینهای بهکار رفته در آن ،در طول موج  086نانومتر بیشترین جذب را دارند.
 )4تنها فتوسیستمی است که الکترون خارج شده از آن در پمپ کردن پروتونها به فضای تیالکوئیدی نقش اصلی را دارد.
 -111در یاشتغ نگهبان روزنه در گیاه آفتابگردان ،مراکز واکن موجود در فتوسیستمهای  1و  2یکی از تیالکوئیزدهای موجزود
در سبزدیسه (کلروپالست) از نظر  ....................به یکدیگر دباهت و از نظر  ....................با یکدیگر تفاوت دارند.
 )1منبع انرژی الزم برای ایجاد الکترون های برانگیخته – داشتن سبزینة (کلروفیل) b
 )2داشتن حداکثر جذب نوری در محدودة  066تا  066نانومتر – نقش داشتن در تجزیة نوری آب
 )3گرفتن انرژی نور از آنتنهای موجود در اطراف مرکز واکنش – طول موجی که حداکثر جذب نوری را دارند،
 )4دادن الکترون به ترکیبی متصل به هر دو الیة غشا – ارتباط با همة زنجیرههای انتقال الکترون غشای تیالکوئید
 -111چند مورد ،عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل میکند؟
«در هر بخشی از یک یاشتغ زنده و سالم فتوسنتزکننده در گیاه  ، C3که امکان  ....................وجود دارد ،الزاماً  ....................مشاهده میدود».
الف) تولید  – NADHتولید FADH2
ب) مصرف  – NADPHتولید و مصرف ATP
ج) مصرف  – NADHآنزیمی با پی مادة پیرووات
د) تولید  – NADPHفقط فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو
4)4
3)3
2)2
1)1
برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.
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صفحة9 :

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در هر نوعی از زنجیرة انتقال الکترون که در فشای  ....................قرار گرفته است ،هر مولکولی که ». ....................
 )1تیالکوئید – الکترونها را مستقیماً از نوعی فتوسیستم دریافت میکند ،قطعاً در سطح خارجی تیالکوئید قرار گرفته است.
 )2درونی راکیزه – باعث بازسازی مولکولهای پذیرندة الکترون میشود ،میتواند پروتونها را در عرض غشا جابهجا کند.

 )3تیالکوئید – یونهای  Hرا در جهت شیب غلظت انتقال میدهد ،میتواند به دنبال دریافت الکترون کاهش یابد.
 )4درونی راکیزه – الکترونها را به پروتئین پمپکنندة پروتون منتقل میکند ،در مبارزة یاخته با رادیکالهای آزاد نقش دارد.
کدام مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟
«در مراحل چرشغ کالوین ضمن  ....................هر مولکول  ....................میدود».
 )2مصرف – اسید سهکربنی ،ابتدا نوعی مولکول آلی دو فسفاته ،تولید
 )1تولید – قند سهکربنی ،دو نوع ترکیب نوکلئوتیدی ،مصرف
 )4مصرف – ریبولوز فسفات ،دو نوع ترکیب آلی دو فسفاته ،تولید
 )3تولید – پنجکربنی فسفاتدار ،یک مولکول  ،ATPمصرف
در طی مصرف اولین ترکیب آلی د کربنی تا تولید هر قند سهکربنی فسفاتدار ،به ترتیب چه مولکولهایی در فرایند قندکافت
(گلیکولیز) تولید و در چرشغ کالوین مصرف میدوند؟ (برای هر دو فرایند تنها یک ترکیب د کربنی در نظر بگیرید).
 1 )2مولکول  1 ،ADPمولکول اسید سه کربنی
 1 )1مولکول قند ششکربنی دوفسفاته 2 ،مولکول NADPH
 2 )4مولکول  2 ،ATPمولکول NADPH
 2 )3مولکول اسید سهکربنی 1 ،یون فسفات
با در نظر گرفتن نوعی گیاه دو لپه نهاندانه کدامیک از گزینههای زیر از نظر درستی یا نادرستی با سایرین ،متفاوت است؟
 )1امکان مشاهده شدن فرایند فتوسنتز در یاختههای غالف آوندی برخالف گیاهان تکلپه وجود دارد.
 )2در برش عرضی هر برگ گیاه ،پارانشیم اسفنجی ،در زیر روپوست رویی واقع شده است.
 )3رگبرگهای منشعب این گیاه فقط یاختههای آوند چوب و آبکش را شامل میشود.
 )4فراوانی یاختههای فتوسنتزکننده روپوستی زیرین نسبت به روپوست رویی بیشتر است.
دربارة هر یک از فرایندهای مربوط به تنفس یاشتهای در ماهیچههای انسان که با آزاد ددن  CO2همراه است ،چند مورد
بهدرستی بیان دده است؟
الف)  NAD با گرفتن الکترون کاه مییابد.
ب) تولید  ATPبا حضور اکسیژن صورت میگیرد.
ج) در اندامکی دارای دو فشای فسفولیپیدی ،انجام میدود.

د) یونهای اکسید (  ) O2 با پروتونها ترکیب میگردند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -111کدام گزینه در مورد هر یاشتهای که در فاصلغ بین روپوست باالیی و پایینی برگ نوعی گیاه تکلپه وجود دارد ،درست است؟
 )1در طول موج  ، 006nmفاقد توانایی جذب پرتوهای نوری توسط رنگیزههای کاروتنوئیدی درون خود است.
 )2از یاختههایی منشأ گرفتهاند که قطعاً فاقد هرگونه ژن(های) مربوط به پروتئینهای سبزدیسه بر روی دنای خطی خود هستند.
 )3چندین نوع از مواد آلی منشأ گرفته از چرخههای کالوین در ساختار آن مشاهده میشود.
 )4حداقل یکی از روشهای تولید مولکولهای  ATPدر آن مشاهده میشود.
 -111در جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال پس از افزای میزان الکتوز در محیط کشت فاقد گلوکز کدامیک از اتفاقهای زیر قابل
انتظار نیست؟
 )1با تغییر شکل نوعی پروتئین شرایط برای تولید آنزیمهای تولیدکننده پیشماده گلیکولیز فراهم میشود.
 )2تولید اسیدهای دو فسفاته همانند نوعی ترکیب دو نوکلئوتیدی در سیتوپالسم یاخته افزایش مییابد.
 )3قند ترجیحی مصرفی این جاندار با دریافت دو فسفات از دو مولکول نوکلئوتیدی به فروکتوز فسفاته تبدیل میشود.
 )4ساخته شدن اکسایشی  ،ATPتوسط آنزیم ATPساز موجود در غشای داخلی راکیزه به کمک شیب غلظت پروتون افزایش مییابد.
 -111در طی وقوع کدام فرایندها ،به ترتیب  NAD با گرفتن الکترون کاه و  NADHبا از دست دادن الکترون اکسای
 )1تولید الکتات در ماهیچهها در شرایط بیهوازی – ایجاد استیل از پیرووات درون راکیزه
 )2تبدیل اسید دو فسفاته به پیرووات در قندکافت – تولید الکتات در ماهیچهها در شرایط بیهوازی
 )3ایجاد استیل از پیرووات درون راکیزه – تأمین انرژی الزم برای پمپ پروتونها به فضای بین دو غشای راکیزه
 )4تأمین انرژی الزم برای پمپ پروتونها به فضای بین دو غشای راکیزه – تبدیل اسید دو فسفاته به پیرووات در قندکافت
برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.
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صفحة01 :

کدام گزینه ،دربارة زنجیرة انتقال الکترون میتوکندری ،عبارت زیر را به درستی تکمیل میکند؟
«عاملی که سبب اکسای  NADHمیدود  ....................عاملی که سبب اکسای  FADH2میدود»....................،
 )1برخالف – تنها با یک الیة فسفولیپیدی غشای داخلی در تماس قرار دارد.
 )2همانند – مستقیماً الکترونهای خود را به مولکول اکسیژن منتقل میکند.
 )3برخالف – پروتون را به فضای بین دو غشای میتوکندری منتقل میکند.
 )4همانند – نوعی پروتئین غشایی بوده و تمام عرض غشا را طی میکند.
کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل میکند؟
«هر یک از پروتئینهایی که در فرایند تنفس یاشتهای در یک یاشتغ یوکاریوتی نق دارد ،قطعاً »....................
 )2رنایپیک آن در طی فرآیند پیرایش ،کوتاه شده است.
 )1از شبکة آندوپالسمی و دستگاه گلژی عبور کرده است.
 )4در داخل اندامکی دو غشایی فعالیت میکند.
 )3در طی ساختهشدن ،دستخوش تغییراتی شده است.
در اولین مرحله از فرآیند تولید انرژی از گلوکز کدام گزینه زودتر از سایرین رخ میدهد؟
 )2شکسته شدن پیوند بین دو اتم کربنِ فروکتوز
 )1مصرف شدن یونهای فسفات موجود در سیتوپالسم
 )4تولید مولکولهای حامل الکترونهای پرانرژی
 )3انتقال گروههای فسفات از اسید دوفسفاته به ADP
انواعی از فرایندهای تنفس در یاشتههای یوکاریوتی ،با مصرف مولکولهای اکسیژن همراه هسزتند ،کزدام گزینزه ،فقزط
دربارة گروهی از این تنفسها صادق است؟
 )2به کمک گروهی از آنزیمهای راکیزه امکانپذیر میشود.
 )1منجر به تولید نوعی مولکول پرانرژی فسفاتدار میشود.
 )4همراه با تولید مولکولی دوکربنه است.
 )3نیازمند تجزیة نوعی مادة آلی کربن دار است.
کدام گزینغ زیر ویژگی یکی از اجزای زنجیرة انتقال الکترون در فشای داشلی میتوکندری است که الکترونهای شزود را
مستقیماً به اکسیژن منتقل میکند؟
 )1قادر است تا با کمک انرژی ،الکترونها را بین دو سمت غشای درونی میتوکندری پمپ کند.
 )2توانایی دریافت الکترونهای پرانرژی بیش از یک نوع مولکول نوکلئوتیددار تولید شده در چرخة کربس را دارد.
 )3تنها با جابهجایی یونهای مثبت در جهت شیب غلظت ،موجب افزایش  pHفضای درونی میتوکندری میشود.
 )4الکترونهای پرانرژی را از عضوی از زنجیرة انتقال الکترون که در سطح درونی غشای چین خوردة راکیزه قرار دارد ،دریافت میکند.
کدام گزینه عبارت زیر را دربارة سوشت و ساز گیاهان نهاندانغ فتوسنتز کننده ،به درستی تکمیل میکند؟
«همزمان با تغییر در  ................تا تشکیل  .................قطعاً هیچ مولکول پرانرژی دونوکلئوتیدی مصرف و یا تولید نمیدود».
 )1اسیدپیروویک تولید شده طی مرحلة بیهوازی در تنفس هوازی – مادة 3کربنی مؤثر در تحریک گیرندههای درد
 )2فراوردة حاصل از اکسایش پیرووات – مادة 4کربنی شروعکنندة چرخة کربس
 )3قند ششکربنی دوفسفاته – مادة دوکربنی نهایی تولیدی در نوعی تخمیر مؤثر در تشکیل خمیر نان
 )4قندهای سهکربنی تکفسفاته – مولکول ریبولوزبیس فسفات تولیدی در چرخة کالوین
با توجه به انواع روشهای ساشت  ،ATPمیتوان گفت به هنگام تولید این مولکول  ....................قطعاً ....................
 )1در سطح پیشماده – مولکول فسفاتدار اولیه در تشکیل بیش از یک مولکول  ATPدخالت دارد.

 )2به روش اکسایشی – الکترونهای پرانرژی مولکول  ، FADH2بخشی از انرژی خود را به هر پمپ میدهند.
 )3در سطح پیشماده – نوعی مولکول آلی در جریان تنفس یاختهای ،گروه فسفات خود را از دست میدهد.
 )4به روش اکسایشی – مولکولی که فسفات را به  ADPاضافه مینماید ،بخشی از زنجیرة انتقال الکترون نیست.
 -111دربارة یاشتههایی که توانایی تغییر و تنظیم تعداد جایگاههای آفاز همانندسازی را دارند ،چند مزورد عبزارت زیزر را بزه
درستی کامل میکند؟
« طی تجزیغ مولکول گلوکز در سلول ،واکن (های) مربوط به  ....................بهطور حتم »....................
الف) اکسای محصول نهایی گلیکولیز – در فضای آزاد سیتوپالسم ،باعث آزاد ددن مولکول کربن دیاکسید میدوند.
ب) تولید ترکیبی کربن دار با شاصیت الکلی – همزمان با انتقال الکترون به ترکیبی نوکلئوتیددار ،مولکول  CO2آزاد میکنند.
ج) تبدیل گلوکز به ترکیب سهکربنی و فاقد فسفات – با دکسته ددن پیوند بین قند و فسفات در ساشتار  ATPهمراهاند.
د) انتقال الکترونهای ترکیب نوکلئوتیددار به یکی از اجزای زنجیرة انتقال الکترون – در فضای بین فشاهای راکیزه انجام میگیرند.
3 )4
2 )3
1 )2
 )1صفر
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وقت پیشنهادی  15 :دقیقه

تولیدمثل
زیستشناسی  :2صفحههای  97تا 118

 -111در بدن یک  ....................سالم و ایستاده .................... ،بهطور کامل پایینتر از  ....................قرار دارد.

 )1مرد – محل ایجاد توانایی حرکت در اسپرمها – یاختههای هدف هورمون LH
 )2زن – محل اتصال طنابی پیوندی -عضالنی به رحم – محل اتصال لولههای فالوپ به رحم
 )3مرد – غدههای ترشحکننده مادة قلیایی و به اندازه گردو – غدد ترشحکننده مایعی قندی
 )4زن – هر یاختة ترشحکننده هورمون(های) جنسی – غدة ترشحکنندة هورمون انسولین
 -111دربارة مسیر تنظیمی بین هیپوتاالموس ،هیپوفیز و فدد جنسی در انسان ،کدام گزینه ،عبارت زیر را به درستی تکمیل میکند؟
«بهطور معمول در بدن  ....................بالغ و سالم هورمونی که در  ....................نق دارد بهطور حتم »....................
 )1مردی – بروز صفات ثانویه – توسط برخی از یاختههای دیپلوئید موجود در غدد جنسی ترشح شده است.
 )2زنی – بزرگ شدن انبانک – نمیتواند مستقیماً ،تحت اثر بازخوردی هورمون مترشحه از تخمدان قرار گیرد.
 )3زنی – رشد دیوارة داخلی رحم – میتواند از طریق بازخورد مثبت ،ترشح هورمون  LHرا افزایش دهد.
 )4مردی – تحریک یاختههای سرتولی – در بروز تغییرات در اسپرماتیدهای تاژکدار نقش دارد.
 -111کدامیک از عبارات زیر دربارة گروهی از جانوران که در آنها فرد ماده میتواند به تنهایی تولیدمثل کند و دستگاه گردش
مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد ،به درستی بیان دده است؟
 )1بعضی از افرادی که فاقد توانایی انجام کراسینگاور هستند ،میتوانند جنسیتی یکسان با والد مادة خود داشته باشند.
 )2همة افرادی که با تقسیم میتوز به تکثیر دنای خود میپردازند ،اطالعات وراثتی خود را فقط از یک جانور دریافت کرده اند.
 )3همة افرادی که میتوانند محتوای ژنی خود را به نسل بعد منتقل کنند ،قادر به تشکیل ساختارهای تتراد هستند.
 )4تنها بعضی از افرادی که قادر به تولید یاختههای جنسی هستند ،ممکن است تحت تأثیر جهش جابهجایی قرار بگیرند.
 -111دربارة یاشتههای مسیر اسپرمزایی یک مرد بالغ و سالم ،چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«یاشتههای تکالد (هاپلوئید موجود در یک لولغ اسپرمساز) که در کمترین فاصله از یک یاشتزغ بینزابینی قزرار دارنزد،
 ....................بدون تاژک که در بیشترین فاصله از آن یاشتغ بینابینی قرار گرفتهاند» .................... ،
الف) برشالف یاشتههای دیپلوئید – به یکدیگر متصلاند.
ب) همانند یاشتههای هاپلوئید – هستغ فشردهای دارند.
ج) برشالف یاشتههای هاپلوئید – فاقد توانایی حرکتاند.
د) همانند یاشتههای دیپلوئید – توانایی تشکیل تتراد دارند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -111کدام گزینه جملغ زیر را به درستی تکمیل میکند؟
«در رابطه با مراحل زایمان طبیعی .................... ،نسبت به  ....................اتفاق میافتد».
 )1تحریک گیرندههای پیکری سازش ناپذیر – شروع انقباض ماهیچههای فاقد سارکومر دیوارة رحم ،زودتر
 )2خروج سر از رحم بهطور طبیعی – پاره شدن کیسهای که در حفاظت و تغذیة جنین نقش داشته است ،دیرتر
 )3بیشتر شدن انقباضات دهانة رحم در اثر هورمون ساخته شده در هیپوتاالموس – خروج بخش منشأ گرفته از کوریون ،زودتر
 )4افزایش بازخوردی ترشح نوعی هورمون هیپوفیز پسین – تسهیل زایمان و خروج بخشی که در انتهای ماه اول جنینی تشکیل میشود ،دیرتر
 -111کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟
«در بدن یک زن  22سالغ سالم و بالغ ،مامیاشتهای که » ....................
 )1شرط انجام تقسیم آن افزایش هورمون (های) هیپوفیزی میباشد ،برخالف نخستین گویچة قطبی  22مولکول  DNAخطی دارد.
 )2یک مجموعة کروموزومی (فامتن) دارد ،همانند دومین گویچة قطبی ،درون تخمدان تشکیل میشود.
 )3در فرایند لقاح شرکت نمیکند ،همانند یاختههای انبانکی ،در صورت لزوم ،ساختار حرکتدهندة فامتنها را ایجاد میکند.
 )4از تقسیم آن یاختههایی فاقد قدرت تقسیم تولید میشوند ،برخالف تخمک دارای فامتنهای مضاعف شده میباشد.
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 -111کدام گزینه بهطور معمول دربارة هر یاشتهای که در اواسط چرشغ جنسی در شانمی سالم و بالغ از تخمدان آزاد میدزود،
صحیح است؟
 )1در طی تقسیم میوز  1در تخمدان تولید شده است.
 )2دارای  23عدد کروموزوم مضاعف در هسته خود میباشند.
 )3میتوانند در شرایطی با زامه (اسپرم) برخورد و لقاح انجام دهند.
 )4در پی تقسیم یاختهای در اثر هورمون(ها) در تخمدان ،ایجاد شده است.
 -111کدامیک از عبارات زیر ویژگی مشترک کرم کبد و کرم شاکی را به درستی بیان کرده است؟
 )2در طول لولة گوارش آنها معده مشاهده نمیشود.
 )1هر جانور به تنهایی قادر به تولیدمثل است.
 )3تبادل گازهای تنفسی با محیط نیازمند ساختارهای ویژه است )4 .انجام حرکت بهوجود ساختارهای اسکلتی وابسته است.
 -111کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینهها متفاوت است؟
«در شانمی بالغ  ....................بهطور حتم »....................
 )1هر هورمونی که بر فعالیت جسم زرد مؤثر است – با افزایش خود ،از قاعدگی و تخمکگذاری مجدد جلوگیری میکند.
 )2هر مادة مغذی که به مصرف یاختههای جنینی میرسد – از طریق رگهای خونی بدن مادر که به جفت وارد میشوند ،تأمین میشود.
 )3و باردار ،بخشی که پروژسترون ترشح می کند – در نیمة چرخة جنسی تحت اثر هورمون محرک غدد جنسی ،ترشححات خحود
را افزایش داده است.
 )4پردة اطراف جنین که همراه بخشی از رحم ،جفت را تشکیل میدهد – در اطراف رگهای خونی درون بند ناف نیز مشاهده میشود.
 -111چه تعداد از موارد ،جملغ زیر را به نادرستی تکمیل میکنند؟
«اگر در یک زن بهصورت طبیعی ،فلظت هورمون  ....................یابد ،با قطعیت میتوان گفت که »....................
الف) استروژن به ددت کاه – پس از مدتی تخریب دیوارة رحم رخ میدهد.
ب)  FSHافزای – مقدمات ردد چند انبانک(فولیکول) در تخمدان فراهم میدود.
ج) پروژسترون افزای – پس از چند روز با تشکیل جسم سفید فلظت استروژن افزای مییابد.
د)  LHکاه – به علت بازشورد منفی ،تردح نوعی هورمون آزادکننده از هیپوتاالموس افزای مییابد.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -111هر دوقلوی .......................................
 )2همسان ،از تقسیم یک بالستوسیست بهوجود آمده است.
 )1ناهمسان ،جنسیت مشابه دارند.
 )4ناهمسان ،یک جفت مشترک با بند نافهای مجزا داشتهاند.
 )3به هم چسبیده ،همسان میباشند.
 -111در یک زن باردار ،در ارتباط با رگهای شونی رابط جنین و جفت ،هر نوع رگی که ....................
 )1تعداد کمتری از آن وجود دارد ،برخالف سیاهرگ ورودی به کبد ،مواد غذایی زیادی دارد.
 )2واجد خون دارای اکسیژن است ،بیشتر در سطح اندام های بدن یک فرد سالم و بالغ دیده میشود.
 )3اطراف رگ دیگر پیچیده است ،دارای رشتههای االستیک فراوان در الیة میانی و مقطع عرضی گرد میباشد.
 )4خون را به سمت جفت میبرد ،همانند رگ پشتی خروجی از کمانهای آبششی ماهی دارای خون تیره است.
 -111در انسان ،تنها به منظور آفاز ددنِ لقاح در لولغ رحم چند مورد زیر ضروری است؟
الف) ورود هستغ اسپرم به اووسیت ثانویه و ادفام ددن با هستغ تخمک
ب) آزاد ددنِ مواد سازندة جدار لقاحی از ریزکیسههای موجود در اووسیت
ج) هضم ددنِ الیغ داشلیِ اطراف اووسیت توسط آنزیمهای آزاد دده از آکروزوم
) (3
) (2
)(1
د) پاره ددنِ آکروزوم در حین عبور اسپرم از الیغ دفاف و ژلهایِ اطراف اووسیت
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -111با توجه به دکل مقابل ،کدام گزینه صحیح است؟
 )1شمارة  4همانند شمارة  ،2از الیة تروفوبالست بهوجود آمده است.
 )2شمارة  2هورمونی ترشح میکند که مانع از تخریب الیة درونی رحم میشود.
 )3هر الیة شمارة  ،3یاختههایی دارد که میتوانند به همة بافتهای بدن تبدیل شوند.
 )4در شمارة  ،1دو سرخرگ با خون تیره و یک سیاهرگ با خون روشن وجود دارد.
) (4
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 -111چند مورد در رابطه با یک مرد بالغ درست است؟
الف) در نوعی بیماری فدد وزیکول سمینال ،حرکت زامهها در دستگاه تولیدمثلی زن با مشکل مواجه میدود.
ب) در نوعی اشتالل در دستگاه عصبی مرکزی ،تمایز زامهها در فدد جنسی مردانه به درستی اتفاق نمیافتد.
ج) در نوعی اشتالل عملکرد فدة پروستات ،رنگ و  pHمایع منی میتواند دستخوش تغییراتی دود.
د) در نوعی بیماری فدة تیروئید ،فرایند زامهزایی و تقسیم کاستمان میتواند دچار اشتالل دود.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -111در حالت طبیعی ،هر جانور تولیدکنندة گامت نر که  ....................بهطور قطع ....................
 )1لقاح با گامت ماده در فضای درون بدن آن انجام میشود – بدون تخمگذاری ،موجب رشد و نمو جنین میگردد.
 )2بدون جدا کردن فامتنهای همتا ،آنها را تولید میکنند – بخشی از مواد خروجی از مخرج ،از همولنف تأمین شده است.
 )3یک نسخه از تمام مادة وراثتی خود را به نسل بعد منتقل میکند – نمیتواند در تولید زادهای فاقد توانایی لقاح مؤثر باشد.
 )4موادی شیمیایی را برای لقاح خارجی بحه درون آب رهحا میکنحد – لنفحوسحیتهای دفحاع اختصاصحی خحود را در پحی تقسحیم
یاختههای بنیادی تولید میکند.
 -111جانورانی برای تولیدمثل شود ،نیازمند دستگاههایی با اندامهای تخصصیافته هستند؛ کدام گزینه فقط دربارة گروهزی از
این جانوران صحیح است؟

 )1تخمک دیوارة چسبناک و ژلهای دارد که پس از لقاح ،تخمها را بههم میچسباند.
 )2اندوختة غذایی تخمک جانور میتواند در تأمین مواد غذایی مورد نیاز برای رشد جنین نقش داشته باشد.
 )3کیسهای که روی شکم مادر قرار دارد ،حفاظت و تغذیة نوزادِ نارس متولد شده را برعهده دارد.
 )4جنین تا زمانیکه بتواند بهطور مستقل به زندگی ادامه دهد ،از طریق جفت با خون مادر مرتبط است.
 -111به ترتیب ،چه تعداد از موارد زیر قبل از دروع ضربان قلب جنین و چه تعداد پس از آن رخ میدهند؟
ب) دروع تردح هورمون  HCGاز جسم زرد
الف) ممکن ددن تشخیص بارداری با صوتنگاری
د) دریافت مواد فذایی از شون مادر در هنگام جایگزینی
ج) دکل مشخص گرفتن اندامها
ه) تشکیل الیههای زاینده
3 – 2 )4
2 – 3 )3
1 – 2 )2
1 – 3 )1
 -111هر جانور مهرهدار بالغی که  ....................قطعاً ....................
 )1تخمکهایش دیوارة چسبناک و ژلهای دارد – دارای تنفس آبششی میباشد.
 )2لقاح داخلی دارد – اسپرمها از بدن جنس نر وارد بدن جنس ماده میشوند.
 )3میزان اندوختة غذایی تخمکهایش اندک است – سامانة گردش خون بسته دارد.
 )4به نوزادهای خود شیر میدهد – تمامی مراحل رشدونمو جنین در بدن مادر طی میشود.
 -111در ارتباط با دکل زیر ،کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در انسان ،بخشی از دستگاه تولیدمثلی که معادل بخ دمارة  ....................بخشی از دستگاه تولیدمثلی که معادل بخ
دمارة »....................

 1 )1است ،همانند –  2است ،تحت اثر فعالیت هورمونهای مترشحه از غدة هیپوفیز قرار دارد.
 2 )2است ،برخالف –  1است ،یاختههایی دارد که قادر به ترشح نوعی هورمون جنسی هستند.
 3 )3است ،برخالف –  2است ،در دوران قاعدگی بر اثر فعالیتهای هورمونی دچار تغییراتی میشوند.
 2 )4است ،همانند –  3است ،یاختههایی دارد که تحت اثر مستقیم هورمون(های) هیپوفیزی ،تقسیم میتوز انجام میدهند.
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صفحة41 :
وقت پیشنهادی (سؤالهای طراحی  +سؤالهای آشنا) 03 :دقیقه

نوسان و امواج
فیزیک  :0صفحههای  62تا 49

 -161در شکل زیر نقش یک موج عرضی را در لحظة  t  0 / 5sدر شکل «الف» مشاهده میکنید .اگر نمودار مکان – زمان نقطة
 Mمطابق شکل «ب» باشد ،تندی انتشار موج  ...............متر برثانیه و جهت انتشار موج  ...............است.
 ، 0 / 2 )1هم جهت با محور x
 ، 0 / 4 )2خالف جهت محور x
 ، 0 / 2 )3خالف جهت محور x
 ، 0 / 4 )4هم جهت با محور x

 -161شخصی در یک نقطه ایستاده و در فاصلهی  500متری از او بلندگوی  Bقرار دارد .تراز شدت صوت بلندگوی  Aدر همان
نقطه 14dB ،بیشتر از بلندگوی  Bو تراز شدت صوت بلندگوی  12dB ،Cکمتر از بلندگوی  Aاست .حداقل فاصلهی دو
بلندگوی  Aو  Cچند متر است؟ ) log 2  0 / 3و شخص و بلندگوها در یک راستا قرار دارند و آهنگ متوسط انتقال
انرژی برای هر سه بلندگو یکسان است).
200 )2

100 )1

300 )3

400 )4

 -161شخصی با چکش به انتهای یک میله ضربهای میزند .شخص دیگری که گوش خود را نزدیک به انتهای دیگر میله گذاشته
است ،دو صدا را که یکی از میله میآید و دیگری از هوای اطراف میله ،با اختالف زمانی  0 / 12ثانیه میشنود .اگر تندی
m
صوت در هوا
s
3 / 6 )1

 360باشد ،طول میله چند متر است؟ (تندی صوت در میله  10برابر تندی صوت در هوا فرض شود).
42 )2

48 )3

4 / 8 )4

 -161چند مورد از جملههای زیر صحیح است؟
الف) گوش انسان سالم هر صوتی که بسامد آن بین  20تا  20000هرتز است را میشنود.
1
ب) اگر شخصی فاصلة خود را از منبع صوتی دو برابر کند ،فرکانس صدای تولیدی برابر میشود.
4
ج) در پدیدهی بازتاب امواج الکترومغناطیسی از سطح اجسام فرکانس موج تابش و بازتابش یکسان است.
د) همواره با نزدیک شدن یک چشمة صوتی با سرعت ثابت به شنوندة ساکن ،بسامدی که به گوش شنونده میرسد
پیوسته در حال افزایش خواهد بود.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -161کدام گزینه صحیح است؟

 )1در امواج الکترومغناطیسی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هم راستا هستند.
 )2برای امواج مکانیکی ،تندی انتشار امواج طولی در یک محیط جامد بیشتر از تندی انتشار امواج عرضی در همان محیط است.
 )3تندی انتشار امواج صوتی عموماً در مایعها بیشتر از جامدها است.
 )4اگر یک دیاپازون را با ضربههای متفاوت بهه ارتاهاد درروریهم ،صهداهای متفهاوتی جهه ای هاد میشهود بننهدیهای یکسهان و
ارتفاعهای متفاوتی دارند.
محل انجام محاسبات
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 -166در شکل زیر پرتو نور از محیط ( )1وارد دو محیط شفاف دیگر میشود .اگر تندی نور در محیط ( 60 )2درصد بیشتر از
تندی نور در محیط ( )3باشد ،نسبت ضریب شکست محیط ( )3به ضریب شکست محیط ( )1چقدر است؟ (سطح جدایی
محیطها موازی با یکدیگر است و ) sin 37  0 / 6
15
)2
32
6
)4
5

32
)1
15
5
)3
6

 -161در شکل زیر ،پرتو نوری بهطور مایل به سطح جدایی دو محیط میتابد ،بهطوری که بخشی وارد محیط دوم شده و بخشی دیگر
به محیط اول باز میگردد .اگر زاویهی بین پرتو تابش و پرتو بازتاب 1 / 5 ،برابر زاویهی بین پرتو شکست و سطح جدایی دو
محیط باشد ،زاویهی بین پرتو شکست و پرتو بازتاب چند درجه است؟ (فرض شود توسط محیط هیچ جذبی رخ نمیدهد).
45 )1
75 )2
90 )3
105 )4

 -161سیمی به طول  2متر بین دو نقطه با نیروی  Fکشیده شده است .اگر طول سیم را نصف کرده و نیروی وارد بر سیم را
 125درصد افزایش دهیم ،تندی انتشار امواج عرضی بین آن دو نقطه در این سیم چند برابر خواهد شد؟
3 2
)1
4

5
)2
2

10
)3
2

3
)4
2

 -161در شکل زیر یک موج نوری به دو آینه متقاطع تابیده و جبهههای آن با سطح آین ة  M1زاوی ه  س اخته اس ت .اگ ر
جبهههای این موج پس از بازتاب از آینة  M2با سطح این آینه زاویة  بسازد .رابطة بین  و  مط ابق ک دام گزین ه
است؟ ) (  90
    40 )1
    90 )2
    140 )3
    50 )4

m
 -111وال عنبر برای مکانیابی پژواکی امواج فراصوت با بسامد  100kHzگسیل میکند .تندی این امواج در آب دریا
s
است .اگر ابعاد موانع  Aو  Bو  Cکه در مسیر وال قرار دارد .بهترتیب  0 / 5 cmو  1 / 5 cmو  3 cmباشد ،وال کدامیک
1500

را میتواند تشخیص دهد؟
 )1فقط B

 B )2و A

 C )3و B

 )4فقط A

محل انجام محاسبات
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صفحة41 :
سؤالهای آشنا

نوسان و امواج

 -111نمودار میدان الکترومغناطیسی برحسب مکان یک موج الکترومغناطیسی که در خأل منتشر میشود ،مطابق شکل زیر
است .کدام مورد با توجه به نمودار درست است؟

)(c  3  108 m/s

 )1طولموج  0/5متر است.
 )2دورة تناوب موج یک ثانیه است.
 )3دامنه  2 mاست.
 )4بسامد موج  3 108 Hzاست.
 -111صوت حاصل از یک چشمة ساکن ،در مدت  0/4ثانیه به یک دیوار برخورد کرده و به محل چشمه بر میگردد .اگر بسامد
چشمة صوت  40کیلوهرتز و طولموج  8/57میلیمتر باشد ،فاصلة چشمة صوت تا دیوار چند متر است؟

35 )1

70 )2

175 )4

140 )3

 -111توان یک چشمة صوت  700میلی وات است .اگر در یک فضای باز ،شنوندهای در فاصلة  00متری از چشمه ،صوت حاصل را
با تراز شدت صوت  80دسیبل احساس کند ،در انتشار صوت در این فاصله ،چند درصد صوت توسط محیط جذب شده
است؟ ) (   3 , I0  1012 W/m2

4 )2

2 )1

42 )4

22 )3

 -111در شکل زیر ،امواج صوتی حاصل از چشمة  Sبعد از  0 / 3 sبه نقطة  Aو بعد از  0 / 6 sبه نقطة  Bمیرسند .اگر اختالف تراز
شدت صوت در دو نقطة  Aو  Bبرابر  30دسیبل باشد ،توان صوت روی جبهة موج در نقطة  Aچند برابر توان صوت روی
جبهة موج در نقطة  Bاست؟

1222 )1

252 )2

522 )3

1522 )4
g

 8و طول آن  80cmاست .اگر یک موج عرضی در مدت 0/00

 -111قطر مقطع یک سیم مرتعش یک میلیمتر ،چگالی آن
cm 3
ثانیه طول سیم را طی کند ،نیروی کشش سیم چند نیوتون است؟ )(  3

4/8 )1

9/6 )2

12/4 )3

16/2 )4

1
 80ثانی ه ،ررة A
 -116نمودار جابهجایی -مکان یک موج عرضی در لحظة  t  0مطابق شکل زیر است .در بازة زمانی ص فر ت ا
چند بار از نقطة تعادل عبور میکند؟

1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
محل انجام محاسبات
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 -111در شکل روبهرو ،زاویة  چند درجه است؟

112 )1
122 )2
132 )3
52 )4
 -111شکل زیر ،پرتوی نوری را نشان میدهد که تحت زاویة تابش  53°از هوا وارد محیط شفافی میشود .این پرتو پس از
ورود ،به اندازة  16°به خط عمود بر مرز ،نزدیک میشود .ضریب شکست محیط شفاف چقدر است؟
) (sin 53°  0/ 8 ، cos 53°  0/ 6
4
3
)2
)1
3
2
7
6
)4
)3
5
5
 -111شکل زیر ،نقش یک موج عرضی را در لحظة  t 0نشان میدهد .در بازة زمانی صفر تا  ، 0 / 02sحرکت ررة  Mچگونه است؟
 )1پیوسته تندشونده
 )2پیوسته جندشونده
 )3ابتدا جندشونده و سپس تندشونده
 )4ابتدا تندشونده و سپس جندشونده
 -111مطابق شکل زیر ،سطح کاو  Aبا فاصلة کانونی  9 mدر فاصلة  08متری سطح کاو  Bبا فاصلة کانونی  6 mقرار دارد .وقتی
شنونده در فاصلة  6متری از سطح کاو  Bقرار میگیرد ،صدای چشمة صوت را با بیشترین بلندی میشنود .فاصلة چشمة
صوت از شنونده چند متر است؟
16 )1
15 )2
13 )3
18 )4
وقت پیشنهادی 51 :دقیقه

مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
فیزیک  :2صفحههای  66تا 56

 -111در یک میدان مغناطیسی ثابت  Bکه عمود بر صفحهی کاغذ به طرف داخل است .سیم راست و حامل جریان  Iقرار دارد
که از طرف میدان بر سیم نیروی  Fمطابق شکل اثر کرده است .در این صورت جهت جریان عبوری از سیم حامل جری ان
مطابق کدام گزینه است؟

)1

)2

)3

)4

محل انجام محاسبات
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 -111مطابق شکل زیر الکترونی وارد میدان الکتریکی یکنواختی میشود .برای آنکه رره بدون انحراف از این میدان الکتریکی
بگذرد ،جهت میدان مغناطیسی باید به کدام سمت باشد؟ (از جرم رره صرفنظر شود).

 )1موازی راستای  Eو در جهت رن
 )2عمود بر صفحه و به سمت داخل صفحه
 )3موازی راستای  Eو در خالف جهت رن
 )4عمود بر صفحه و به سمت بیرون صفحه
 -111ررهای با بار الکتریکی  q  20Cبا سرعت  v  600i  800 jوارد میدان مغناطیسی یکنواخت  B  0 / 6 jمیشود.
بزرگی نیروی مغناطیسی وارد بر این رره چند نیوتون است؟ (کمیتهای  vو  Bبرحسب  SIهستند).
9 / 6 103 )1

1 / 2 102 )2

2 / 4 103 )3

7 / 2 103 )4

 -111مطابق شکل زیر ،یک سیملوله به طول  20cmکه شامل  100دور است ،در یک مدار الکتریکی قرار گرفته است .اگر
میدان مغناطیسی درون سیملوله  18 Gباشد ،آمپرسنج آرمانی چند آمپر را نمایش میدهد؟ (مقاومت الکتریکی سیملوله
T.m
ناچیز است و
A

) 0  12  107

 )1صفر
1 )2
6 )3
9 )4

 -111سه سیم حامل جریانهای یکسان مطابق شکل روی محیط دایرهای قرار گرفتهاند و جهت جریان در هر سیم مشخص
شده است .برایند میدانهای مغناطیسی حاصل از این سیمها در مرکز دایره به کدام صورت خواهد شد؟

)1

)2

)3

)4

m
 -116ررهی بارداری با بار  q  0مطابق شکل با تندی
s
میدان الکتریکی یکنواخت و میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی  15mTوجود دارد .اختالف پتانسیل بین دو صفحة

 2  104در جهت نشان داده شده وارد فضایی میشود که در آن

 Cو  (vC  vD ) Dچند ولت باشد ،تا رره بدون انحراف به مسیر خود ادامه دهد؟ (از نیروی گرانشی صرفنظر شود).
6 )1
15 )2
6 )3

15 )4
محل انجام محاسبات
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 -111در شکل زیر دو سیم بلند و موازی حامل جریانهای یکسان عمود بر صفحه قرار دارند .در نقطهی  Sواقع بر عمودمنصف
خط واصل دو سیم ،ررهای با بار الکتریکی  2 Cبا سرعت نور در جهت نشان داده شده حرکت میکند .اگر اندازة میدان
مغناطیسی حاصل از هر یک از سیمها در نقطة  Sبرابر  0 / 04 Tباشد ،اندازه و جهت نیروی مغناطیسی وارد بر رره چند
km
نیوتون است؟ (
s

 c  3 105سرعت نور)

 12 2 )1و برونسو
 24 2 )2و درونسو
 12 2 )3و درونسو
 24 2 )4و برونسو
 -111کدام گزاره دربارة خواص مغناطیسی مواد نادرست است؟

 )1مادة فرومغناطیس نرم به سختی خاصیت رهنربایی را از دست میدهد.
 )2مواد پارامغناطیس فقط در میدانهای مغناطیسی قوی رهنربا میشوند.
 )3از مواد فرومغناطیس نرم در رهنرباهای الکتریکی و هستة پیچهها و سیمنولهها استفاده میشود.
 )4در یک مادة فرومغناطیس سخت ،باد از حذف میدان ،خاصیت مغناطیسی باقی میماند.
 -111در شکل زیر ،نیروی وارد بر حلقههای ( )1و ( )2از طرف سیملوله حامل جریان بهترتیب از راست به چپ چگونه خواهد شد؟

 )1رانش – رانش
 )2رانش – ربایش
 )3ربایش – رانش
 )4ربایش – ربایش
 -111مطابق شکل زیر ،چهار سیم بلند و موازی حامل جریان در یک صفحه قرار دارند .برایند میدانهای مغناطیسی دو سیم ()1
و ( )2در محل سیم ( 7G ،)9و بهصورت درون سو است .اگر نیروی مغناطیسی خالص وارد بر  20cmاز سیم ( )9برابر با
 4میلینیوتون و جهت آن به طرف چپ باشد ،جهت جریان عبوری از سیم ( )3به کدام سمت بوده و اندازة میدان
مغناطیسی آن در محل سیم ( )9چند گاوس است؟
 )1باال18 ،
 )2پایین18 ،
 )3باال32 ،
 )4پایین32 ،
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صفحة02 :
وقت پیشنهادی 51 :دقیقه

ویژگیهای فیزیکی مواد +دما و گرما
فیزیک  :5صفحههای  85تا 109

 -111مطابق شکل زیر ،در دو ظرف استوانهای مشابه حاوی آب و روغن دو قطعه چوب کامالً مشابه قرار دارد و ارتفاع سطح آزاد
آب و روغن از ته ظرفها با یکدیگر برابر است .در این حالت دو وزنه آهنی مشابه روی قطعههای چوب قرار میده یم ،اگ ر
پس از رسیدن به تعادل ،ارتفاع سطح آزاد آب و روغن از ته ظرفها بهترتیب  hو  hو فشار در کف ظرفهای آب و روغ ن
نیز به ترتیب  Pو  P باشد ،کدام گزینه صحیح است؟ )

g
cm3

  1آب  و

g
cm3

  0 / 8روغن (

 P  P )1و h  h 

 P  P )2و h  h 
 P  P )3و h   h

 P  P )4و h  h 

 -111مطابق شکل زیر ،سه جسم توپُر  B ، Aو  Cبا حجمهای یکسان درون ظرف پر از مایعی در حال تعادل قرار دارند.
کدامیک از گزینههای زیر در مورد مقایسة جرم این سه جسم صحیح است؟
mA  mB  mC )1
mC  mB  mA )2

mA  mB  mC )3
mA  mB  mC )4
m
 -111در شکل زیر ،جریان الیهای آب با تندی
s

 v1  2از مقط ع  A1  30cm2وارد ش ده و از مقطعه ای  A2  4 cm2و

 A3  60cm2میگذرد .در این حالت بیشترین فشار در مقطع …… و بیشترین تندی در مقط ع …… و براب ر ……
متر بر ثانیه است.
15 ، A2 ، A 3 )1
20 ، A2 ، A1 )2
15 ، A1 ، A2 )3
20 ، A1 ، A 3 )4
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صفحة04 :

 -111شکل زیر طرحی از یک دماسنج ترموکوپل را نشان میدهد .سیمهای  Aو  Bبهترتیب از راست به چپ از چه جنسی
میتوانند باشند؟

 )1جنستانتان – مس
 )2مس – مس
 )3مس – جنستانتان
 )4جنستانتان – جنستانتان
 -111از وسط یک صفحة فلزی مربعی شکل به ضلع  20cmدایرهای به شعاع  Rخارج نمودهایم .دمای ورقه را  500Cافزایش
میدهیم .در این حالت مساحت کل صفحه (مجموع مساحت قسمت فلزی و حفره)  0 / 4cm2افزایش مییابد ،شعاع حفره
چند درصد و چگونه تغییر کرده است؟

 - 0 / 1 )1جاهش

 - 0 / 1 )2افزایش

 - 0 / 05 )3جاهش

 - 0 / 05 )4افزایش

 -116در فشار یک اتمسفر ،اگر دمای مقداری آب را از  33 / 80 Fبه  410 Fبرسانیم چگالی آب چگونه تغییر میکند؟

 )1پیوسته جاهش مییابد.
 )3پیوسته افزایش مییابد.
 -111ضریب انبساط طولی یک فلز برابر
2
105 )1
3

 )2ابتدا جاهش و سپس افزایش مییابد.
 )4ابتدا افزایش و سپس جاهش مییابد.
1
0F

2 / 16 104 )2

 4 105است ،ضریب انبساط حجمی این فلز در  SIکدام است؟
2 / 16 105 )3

2
104 )4
3

 -111استوانهای توپُر به جرم  250گرم به سطح مقطع  4cm2و ارتفاع  5 cmدر دمای  200Cقرار دارد .اگر دمای این استوانه
1
g
را به  1200 Cبرسانیم ،چگالی آن چند
خواهد شد؟ ) (  2  105
3
K
cm
12 / 525 )4
12 / 575 )3
12 / 425 )2
12 / 475 )1
1
 6  105کامالً پر شده است .چنانچه دمای مجموعة ظرف
 -111ظرفی به حجم  2لیتر از مایعی به ضریب انبساط حجمی
0C
و مایع درون آن  1000 Cافزایش یابد چند سانتیمتر مکعب مایع از ظرف بیرون میریزد؟ (ضریب انبساط خطی ظرف
1
 1 / 2 105میباشد).
0C
3 / 6 )4
4 / 8 )2
2 / 4 )1
6 )3
 -111در دمای صفر درجة سلسیوس ،طول یک میلة آهنی 3 mm ،بیشتر از طول یک میلة آلومینیومی است .اگر دمای هر دو
را به اندازة  100درجة سلسیوس افزایش دهیم ،در این صورت طول میلة آلومینیومی 0 / 6mm ،بیشتر از طول میلة
آهنی میشود .طول اولیة میلة آلومینیومی چند متر است؟ (ضریب انبساط طولی آهن و آلومینیوم در  SIبهترتیب
 1 / 2  105و  2 / 4  105است).

3 / 003 )1

2 / 997 )2

3 )3

3 / 006 )4
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شیمی جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری  +شیمی ،راهی به سوی آیندهای روشنتر

وقت پیشنهادی 01 :دقیقه

شیمی  :3صفحههای  50تا 022

 -102کدام گزینه نادرست است؟

 )1در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی کربونیل سولفید و کربن دیاکسید ،اتم مرکزی به رنگ آبی نمایش داده میشود.
 )2گرافیت ،جامدی کوواالنسی و نرم با چینش دوبعدی اتمهاست که میان الیههای آن جاذبههای ضعیف وجود دارد.
 )3رفتار فیزیکی مواد مولکولی به نوع و قدرت نیروهای بین مولکولی آنها بستگی دارد.
 )4استفاده از پرتوهای خورشیدی برای تولید برق ،هیچگونه ردپای زیستمحیطی ندارد.
 -101اگر به نمونهای از خاک رس حاوی  02درصد جرمی آب حرارت داده شود ،بخشی از آب موجود در آن تبخیر شده و درصد
جرمی سیلیس و آب در آن بهترتیب برابر با  02و  8درصد میگردد .درصد جرمی سیلیس در نمونة اولیة این خناک رس
بهتقریب کدام است؟

32/4 )3

43/5 )2
33/5)1
 -102چند مورد از مطالب زیر درست است؟

23/4 )4

* نیتینول آلیاژی از مس و تیتانیم بوده که به آلیاژ هوشمند معروف است.
* به شمار نزدیکتری یونهای موجود پیرامون هر یون در شبکة بلور ترکیب یونی ،عدد کوئوردیناسیون میگویند.
* طرز قرار گیری مولکولهای  H2Oدر ساختار یخ همانند مولکولهای گراف  ،شبیه کندوی عسل است.
* سیلیسیم پس از اکسیژن فراوانتری عنصر در پوستة جامد زمی است.
* در مولکولهای سهاتمی که از سه نوع عنصر تشکیل شدهاند ،گشتاور دوقطبی غیر صفر است.

4 )1
 -102کدام گزینه درست است؟

2 )3

3 )2

1 )4

 )1در یک دوره از جدول تناوبی ،هرچه بار منفی یون پایدار یک عنصر بیشتر باشد ،شعاع آن یون کوچکتر است.
 )2در مقایسه شعاع دو یون ،لزوماً یونی که تعداد الیههای الکترونی بیشتری دارد ،شعاع بزرگتری ندارد.
 )3در دورة دوم جدول تناوبی ،مقایسة چگالی بار آنیونها بهصورت «  » F  O2  N3درست است.
 )4در یک ترکیب یونی دوتایی ،هرچه شعاع آنیون و کاتیون بزرگتر باشد ،پیوند یونی قویتر است.
 -102کدام موارد از مطالب زیر صحیحاند؟
آ) برای توجیه برخی از خواص شیمیایی فلزها میتوان از مدل دریای الکترونی بهره گرفت.
ب) مادهای که دارای رنگ مشخصی است ،قطعا بخشی از طول موجهای مرئی را جذب کرده است.
پ) برای جلوگیری از خوردگی یک ماده در برابر اکسیژن و رطوبت ،میتوان از مادهای با خاصیت کلوئیدی استفاده کرد.
ت) در هر مولکول از یک ترکیب یونی نیروهای دافعه و جاذبه در تمام جهتها برقرار هستند.
ث) براساس مدل دریای الکترونی ،در شبکة بلوری فلزهای اصلی ،الکترونهای ظرفیتی موجود در اتمهای فلزی ،آزادانه
در ساختار شبکة بلور حرکت میکنند.

( )1آ)( ،ب) و (پ)

( )2ب)( ،پ) و (ث)

( )3پ)( ،ت) و (ث)

( )4پ) و (ث)
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 -102با توجه به فناوریهای شیمیایی و دستاورد آنها در زندگی ،عبارات درست  d ،c ،b ،aبه ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
عنوان فناوری شیمیایی

دستاورد

فناوری تصفیة آب

a

b

توسعه و تحول پوشاک و دارو

فناوری شیمیایی و تولید کود

c

مبدل کاتالیستی

d

 )1مانع گسترش بیماری – فناوری شناسایی مواد معدنی – گسترش کشاورزی – توسعه قطعات کشاورزی
 )2دسترسی آسان به آب – فناوری تولید نخ و مواد – تأمین غذا – توسعة ماشینآالت
 )3مانع گسترش بیماری – فناوری تولید پالستیک – تأمین غذا – کاهش آلودگی
 )4سهولت در دستیابی به آب شُرب – فناوری تولید پالستیک – گسترش کشاورزی – کاهش آلودگی
 -102کدام گزینه درست است؟

 )1علت قهوهایرنگ بودن هوای آلوده شهرها ،گاز  NO2است که با واکنشدادن این ترکیب با  ، O2مقدار  O3نیز کاهش مییابد.
 )2در واکنشهای شیمیایی ،هرچه فراوردهها پایدارتر از واکنشدهندهها باشند ،انرژی فعالسازی واکنش )  (Eaبیشتر است.
 )3کاتالیزگرها با کاهش انرژی فعالسازی و آنتالپی واکنش ،سرعت واکنش را افزایش میدهند.
 )4در مبدلهای کاتالیستی خودروهای دیزلی ،با ورود  NH3و انجام واکنش ،گازهای  NOو  NO2به  N2تبدیل شده و از
ورود آنها به هواکره تا حد زیادی جلوگیری میشود.
 -102چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟
آ) به علت وجود ترکیبهای گوگرددار در بنزی یا سوخت خودرو ،از اگزوز آن گاز  SO2نیز خارج میشود.
ب) در داخل موتور خودرو ،میزان گاز اکسیژن مصرفی برای تولید هر مول  ، SO2نصف اکسیژن الزم برای تولید هر مول  NOاست.
پ) فناوری مبدل کاتالیستی نقش چشمگیری در پیشرفت سرعت حملونقل داشته است.
ت) گاز  NOخروجی از اگزوز خودروها ،میتواند سبب افزایش غلظت آالیندهها در هوا شود.
ث) آالیندهای که از واکنش اتم نیتروژن موجود در ساختار بنزی با اکسیژن هوا در دمای باالی موتنور بهدسنت میآیند،
موجب قهوهایرنگ دیده شدن هوای شهرها میگردد.

3 )3

اکسایش – کاهش هستند.
 )4برای افزایش کارایی مبدل کاتالیستی ،گاهی سرامیک را به شکل مش(دانه)های
ریز در آورده و کاتالیزگرها را روی سطح آن مینشانند.

انرژی

2 )2
1 )1
 -102کدام گزینه نادرست است؟ (مقیاس دو نمودار یکسان است).
 )1در شرایط یکسان ،واکنش مربوط به نمودار (ب) سریعتر از (آ) انجام میشود.
 )2با افزایش دما ،انرژی فعالسازی واکنش کاهش و سرعت واکنش افزایش مییابد.
 )3هر سه واکنش مربوط به حذف آالیندههای  NO ،COو  C x H yگرماده و از نوع

4 )4

پیشرفت واکنش
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 -120با توجه به نمودارهای داده شده ،کدام گزینه نادرست است؟

 )1در شرایط یکسان ،واکنش ( )2نسبت به واکنش ( ،)1سریعتر انجام میشود.
 )2در ازای تشکیل  44گرم گاز اکسیژن در واکنش ( 222/25 ،)1کیلوژول انرژی آزاد میشود.
 )3هر دو واکنش گرماده بوده و  Hواکنش ( )2برابر  -552kJاست.
 )4در ازای مصرف  3گرم گاز اکسیژن در واکنش ( 131kJ ،)2انرژی مصرف میشود.
وقت پیشنهادی 01 :دقیقه

درپی غذای سالم+پوشاک ،نیازی پایانناپذیر
شیمی  :0صفحههای  50تا 028

 -122کدام گزینه نادرست است؟

 )1با جستوجو در رفتار مواد با یکدیگر و اثر عوامل گوناگون روی رفتار آنها میتوان ماندگاری مواد غذایی را افزایش داد.
 )2تهیه و تولید سریعتر یا کندتر یک فراوردة صنعتی دارویی یا غذایی بر کیفیت ماندگاری آن نقش تعیینکنندهای دارد.
 )3آهنگ واکنش معیاری برای زمان ماندگاری مواد است ،کمیتی که نشان میدهد هر تغییر در چه گسترهای از زمان رخ میدهد.
 )4انفجار ،واکنش شیمیایی بسیار سریعی است که در آن مقدار کمی مادة منفجرشونده به حالت جامد یا مایع ،مقدار بسیار
زیادی از گازهای داغ تولید میکند.
 -121در دمای اتاق ،مقدار کافی تیغه روی با  002میلیلیتر محلول  0موالر هیدروکلریکاسید واکنش میدهد .اگنر منحننی A
تغییر تعداد مولهای گاز  H2را نشان دهد ،منحنی  ...............مورد از آزمایشهای زیر شنیب بیشتنری از  Aو منحننی
 ...............مورد از آنها شیب کمتری از  Aدارد.
)Zn(s)  2HCl(aq)  ZnCl2 (aq)  H2 (g

آ) افزایش حجم ظرف واکنش
ب) استفاده از پودر روی بهجای تیغه روی

پ) تکرار آزمایش مورد نظر در دمای 35 C

ت) استفاده از  022mLمحلول  0/0موالر بهجای محلول  0موالر اسید
ث) قرار دادن ظرف واکنش در مخلوط آب و یخ

1 ،3 )1
2 ،2 )3

2 ،3 )2
3 ،2 )4

محل انجام محاسبات
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 -122اگر سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن در دو واکنش زیر ،در یک بازة زمانی معینی با هم برابر باشد ،کدام نتیجهگیری زینر
)I)KNO3 (s)  KNO2 (s)  O2(g

درست است؟ (واکنشها موازنه شوند).

)II)KClO3 (s)  KCl(s)  O2 (g

 )1سرعت متوسط مصرف واکنشدهنده در هر دو واکنش برحسب مول بر ثانیه ،با هم برابر است.
 )2سرعت متوسط تولید فراوردة جامد در هر دو واکنش برحسب مول بر ثانیه ،با هم برابر است.
 )3سرعت متوسط مصرف واکنشدهنده در واکنش ( )Iسه برابر سرعت متوسط مصرف واکنشدهنده در واکنش ( )IIاست.
 )4سرعت متوسط مصرف واکنشدهنده در واکنش ( )IIسه برابر سرعت متوسط مصرف واکنشدهنده در واکنش ( )Iاست.
 -122کدامیک از گزینههای زیر درست است؟
 )1قند آغشته به خاک باغچه آرامتر از قند معمولی میسوزد ،زیرا سطح تماس آن با اکسیژن هوا کمتر است.
 )2با افزودن دو قطره از محلول پتاسیم یدید به محلول هیدروژن پراکسید ،سرعت واکنش تجزیة  H2O2افزایش مییابد.
 )3با افزودن بازدارنده به واکنشدهندهها ،مساحت زیر نمودار (مول  -زمان) فراوردة واکنش افزایش مییابد.
 )4ریزمغذیها ،ترکیبهای آلی هستند که پرانرژی و ناپایدار بوده و در ساختار خود الکترون جفت نشده دارند.
 -122همة مطالب زیر درستاند ،بهجز ..............
 )1از بنزوئیک اسید با فرمول مولکولی  C7H6O2در کاهش سرعت فساد مواد غذایی استفاده میشود.
 )2برخی از مواد موجود در هندوانه و گوجهفرنگی فعالیت رادیکالها را در بدن کاهش میدهند.
 )3ریزمغذیها ترکیبات آلی سیرشدهای هستند که نقش آنها در بدن هنوز کامل مشخص نشده است.
 )4در اغلب واکنشهای شیمیایی در لحظات ابتدایی ،واکنشدهندة بیشتری نسبت به لحظات پایانی مصرف میشود.
 4KNO3 (s) کدام گزینه درست اسنت؟ (سنرعتها در بنازة
 -122با توجه به واکنش ) 2K2O(s)  5O2 (g)  2N2 (g
زمانی یکسان بررسی شدهاند).
5
R (K2O)  R (O2 ) )1
2
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) n (KNO3
)2
4t

)4

R (y¹¨H») 

) R (O2
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) R (KNO3
ضریب استوکیومتریKNO3



 -122اگر در واکنش زیر ،سرعت متوسط تولید گاز  000 ، CO2میلیلیتر بر ثانیه باشد ،در مدت زمان  02ثانیه چند گرم کلسیم کربننات
مصرف میشود؟ (شرایط را  STPدر نظر گرفته و واکنش را موازنه کنید) Ca  40,C  12 ,O  16 :g.mol 1 ( ).

)CaCO3 (s)  HCl(aq)  CaCl2 (aq)  CO2 (g)  H2O(l

4/1 )1

4/2 )3

14 )2

24 )4

 -122مقداری محلول کلسیم هیدروکسید را درون ظرفی محتوی فسفریکاسید میریزیم .پس از کامل شدن واکننش موازننه
نشدة ) ، Ca(OH)2 (aq)  H3PO4 (aq)  Ca3 (PO4 )2(s)  H2O(lدر مندت  02دقیقنه 085g ،رسنوب تشنکیل
میشود .سرعت متوسط تولید آب در ای واکنش چند مول بر ثانیه است و در طی ای مدت چند گرم  H3 PO4مصنرف
میشود؟ (گزینهها را از راست به چپ بخوانید(H  1,P  31,O  16 ,Ca  40 : g.mol 1) ).
58 / 8 ، 6 103 )1

58 / 8 ، 103 )2

117 / 6 ، 103 )3

117 / 6 ، 6 103 )4
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 -122مقدار  mگرم کلسیم کربنات را در شرایط مناسب به مدت  002دقیقه گرما دادهایم ،اگر حجم گاز  CO2تولیند شنده در
شرایط  ،STPبا حجم گاز  CO2حاصل از سوخت کامل  002گرم اتانول یکسان باشد ،سرعت متوسنط واکننش تجزینة
کلسیم کربنات برحسب  mol .h1کدام است و طی ای مدت چند گرم از جرم کلسیم کربنات اولیه کاسته شده است؟


) ( (C  12 ,O  16 ,Ca  40 :g .mol 1معادله موازنه شود).
CaCO3 (s) 
) CaO(s)  CO2 (g
)C2H5OH(l)  O2 (g)  CO2 (g)  H2O(l
4000 ،40 )4
2000 ، 20 )3
2000 ، 40 )2
4000 ، 20 )1
 -110طبق نمودار روبهرو که مربوط به واکنش بی گاز نیتروژن مونوکسید و گاز اکسیژن است ،کندام گزیننه نادرسنت اسنت؟
(فراوردة واکنش گاز نیتروژن دیاکسید است).

 )1منحنی  bمربوط به گاز قهوهایرنگ و منحنی c
مربوط به گاز اکسیژن است.
 )2در بازة زمانی یکسان ،سرعت متوسط مصرف اکسیژن
نصف سرعت متوسط تولید گاز نیتروژن دیاکسید است.
 )3سرعت متوسط مصرف گاز نیتروژن مونوکسید در
بازة زمانی  3تا  7ساعت برابر سرعت متوسط تولید گاز
نیتروژن دیاکسید در همان بازة زمانی است.
 )4اگر زمان انجام واکنش را  13ساعت در نظر بگیریم
در  3ساعت اول نیمی از فراورده تولید میشود.
 022 -112میلیلیتر محلول  2/20موالر  HClرا با مقدار کافی کلسیم کربنات واکنش میدهیم .اگر سرعت متوسنط تولیند گناز
 CO2در شرایط استاندارد برابر  030/0میلیلیتر بر دقیقه باشد و حجم محلول تقریبا ثابت بمانند ،بعند از چنند ثانینه
CaCO3 (s)  2HCl(aq) 
غلظت یون  Hبه  102موالر میرسد؟ ) CaCl2 (aq)  CO2 (g)  H2O(l

24 )4

2 )3
34 )2
12 )1
 -111کدام گزینه هر سه جای خالی زیر را بهدرستی تکمیل میکند؟
آ) نسبت شمار اتمهای کرب به هیدروژن در سیانوات و  ....................یکسان است.
ب) از  ....................در تهیة کیسة خون استفاده میشود.
پ) میزان تولید جهانی الیاف  ....................از سایر الیاف بیشتر است.
 )2بنزن ،پلیاستیرن ،پلیاستری
 )1هیدروژن سیانید ،پلیوینیلکلرید ،نخی
 )4اتین ،پلیوینیلکلرید ،پلیاستری
 )3استیرن ،تفلون ،پشمی
 -112کدامیک از گزینههای زیر نادرست است؟
 )1پلیمر حاصل از واکنش بسپارش «

» بهصورت

است.

 )2نیروی بین مولکولی پلیاتن بدون شاخه نسبت به پلیاتن شاخهدار ،بیشتر بوده؛ از این رو قطعات ساخته شده از پلیاتن بدون
شاخه ،استحکام بیشتری دارند.
 )3تعیین تعداد دقیق مونومرهای شرکتکننده در یک واکنش پلیمری شدن ممکن نیست و قاعدهای برای اتصال شمار مونومرها
به یکدیگر ،تاکنون ارائه نشده است.
 )4هر ترکیب آلی که در ساختار خود پیوند دوگانة کربن – کربن داشته باشد ،میتواند در واکنش پلیمریشدن شرکت کند.
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 -112چند مورد از مطالب زیر در مقایسه بی پلیات شاخهدار و بدون شاخه ،درست است؟
* پلیات بدون شاخه ،انعطافپذیرتر و شفافتر از پلیات شاخهدار است.
* جرمهای برابر از آنها ،تعداد مولکولهای برابر دارند.
* به دلیل مشابه بودن مونومرهای آنها ،چگالی برابر دارند.
* اندازة نیروهای جاذبة بی مولکولی بی زنجیرهای آنها متفاوت است.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

 -112همةعبارتهای زیر نادرست هستند ،بهجز ..................

 )1پلیاتن ،انسولین ،نایلون و تفلون نمونههایی از پلمیرهایی هستند که فقط بهصورت ساختگی تولید میشوند.
 )2در ساختار مونومر سازندة پلیمر مقابل 5 ،پیوند یگانه وجود دارد.
 )3با جایگزینی اتم کلر ،بهجای یکی از هیدروژنها در مولکول اتن ،ساختار مونومر سازندة پلیمری بهدست میآید که در تولید
سرنگ بهکار میرود.
 )4پلیمر حاصل از بسپارش تترافلوئورواتن ،با مواد شیمیایی واکنش نمیدهد و در حاللهای آلی حل نمیشود.
 -112جرم مولی مونومر تشکیلدهندة پلیمر مقابل برحسب گرم بر مول کدام است؟
)(C  12 ,H  1,Cl  35 / 5 : g.mol 1

132/5 )2
134/5 )1
132/5 )4
133/5 )3
 -112اختالف جرم مولی مونومرهای استفاده شده برای تولید پلیمرهایی که از آنها در ساخت سنرنگ و تولیند پتنو اسنتفاده
میکنند برحسب گرم بر مول و اختالف شمار پیوندها در هر واحد فرمولی از آنها در کدام گزینه بهدرستی آمده اسنت؟
)(C  12 ,H  1,N  14 ,F  19 ,Cl  35 / 5 :g.mol 1

(گزینهها را از راست به چپ بخوانید).

 – 11 )1صفر
3 – 53 )3

3 – 24/5 )2
 – 14/5 )4صفر

 -112در مورد پلیمر مقابل ،کدام موارد از مطالب بیان شده درستاند؟ )(C  12 ,H  1:g.mol 1

آ) نام آن پلیاستیرن است و در تهیة نخ دندان کاربرد دارد.
ب) جرم مولی مونومر آن  105 g.mol 1است.
پ) شمار جفت الکترونهای پیوندی در ساختار مونومر آن  0برابر شمار پیوندهای دوگانه در هر مولکول مونومر است.
ت) مونومر سازندة آن میتواند با برم مایع واکنش دهد و رنگ آن را از بی ببرد.

( )4ب)( ،پ)( ،ت)
( )3آ)( ،ب)( ،پ)
( )2پ)( ،ت)
( )1آ)( ،ت)
 -112اگننر جننرم نمونننهای از یننک پلیسننیانوات  00/0کیلننوگرم باشنند ،این نمونننه دارای چ نه تعننداد اتننم کننرب اسننت؟
)( H  1 , C  12 ,N  14 : g.mol 1

14 / 45 1024 )1

18 / 16 1026 )2

14 / 45 1026 )3

48 / 16 1024 )4
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 -120فرمول کلی استرها چگونه است و سادهتری استر دارای چند اتم میباشد؟

)1

)2

)3

)4
وقت پیشنهادی 01 :دقیقه

ردپای گازها در زندگی  +آب ،آهنگ زندگی
شیمی  :0صفحههای  55تا 025

 -122کدام گزینه نادرست است؟
 )1نسبت شمار جفتالکترونهای ناپیوندی به شمار جفتالکترونهای پیوندی در مولکولهای اکسیژن و اوزون برابر است.
 )2در هوای گرم تابستان در اثر واکنش بین گازهای  N 2و  ، O2ابتدا  NOو سپس  NO2تولید میشود و میتوانند باعث تولید
اوزون تروپوسفری شوند.
 )3الیة اوزون در استراتوسفر بخش قابل توجهی از تابش فرابنفش نور خورشید را جذب میکند و تابشهای کم انرژیتر فروسرخ
را به زمین گسیل میدارد.
 )4گازها برخالف مواد جامد و مایع ،تراکمپذیر هستند و همانند مواد مایع شکل معینی ندارند.
 3 -121واکنش زیر مراحل تولید اوزون تروپوسفری را نشان میدهند C ، B ، A .و  Dدر ای واکنشها به ترتیب کدام است؟
A

)1) N2 (g)  O2 (g)  2NO(g

 )1نور خورشید  - N 2O3 -رعد و برق NO2 -

2) NO(g)  O2 (g) 
) B(g

 )2رعد و برق  - NO2 -نور خورشید NO -

C

)3)B(g)  O2 (g)  D(g)  O3 (g

 )3نور خورشید  - NO2 -رعد و برق NO -
 )4رعد و برق  - N 2O3 -نور خورشید NO2 -

 -122در یک ظرف سر بسته در فشار  1atmو دمای  ، 273 Kمقدار  1 / 8 molگاز اکسیژن وارد شده است .اگر نیمی از آن به گاز
اوزون تبدیل شود ،در دما و فشار ثابت ،حجم گاز موجود در ظرف به چند لیتر میرسد و تغییر شمار مولهای درون ظرف
در دما و فشار ثابت ،چند مول است؟ (گزینهها را از راست به چپ بخوانید3O2 (g)  2O3 (g) ).
0 / 3 , 3 / 36 )1

0 / 4 , 3 / 36 )2

0 / 3 , 33 / 6 )3

0 / 4 , 33 / 6 )4

 -122کدام گزینه نادرست است؟
 )1در هنگام رعد و برق ،از واکنش میان دو گاز فراوانتر هواکره ،مستقیماً اکسید قهوهایرنگ نیتروژن تولید نمیشود.
 )2یکی از واکنشدهندههای فرایند هابر ،به عنوان کود شیمیایی نیتروژندار مستقیماً به خاک افزوده میشود.
 )3در دما و فشار یکسان ،حجم یک مول از گازهای گوناگون با هم برابر است که به قانون آووگادرو مشهور است.
 )4در الیة استراتوسفر هواکره ،همانند باتریهای قابل شارژ واکنشهای شیمیایی برگشتپذیر رخ میدهد.
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 -122جرم گاز هیدروژن تولید شده از واکنش  mگرم فلز آلومینیم با مقدار کافی هیدروکلریک اسنید برابنر  0/0گنرم اسنت.
مقدار  mبرحسب گرم و حجم گاز تولید شده در شرایط استاندارد برحسب لیتر در کدام گزینه بهدرستی آمده است؟
)( (H  1, Al  27 :g.mol 1گزینهها را از راست به چپ بخوانید).

)Al(s)  HCl(aq)  AlCl 3 (aq)  H2(g

(معادله موازنه شود).

53 / 76 , 21 / 6 )1

13 / 44 ,10 / 8 )2

26 / 88 ,10 / 8 )3

26 / 88 , 21 / 6 )4

 -122بهازای سوخت ناقص  05گرم گاز متان در شرایط  STPو محیطی که اکسیژن کم است ،چند لیتر گاز تولید میشود و اخنتالف
حجم اکسیژن مصرف شده در سوخت ناقص و کامل ای مقدار گاز متان کدام است؟ ( ( ) H  1,C  12: g.mol 1گزیننهها

را از راست به چپ بخوانید).

67 / 2  403 / 2 )1

268 / 8 134 / 4 )2

67 / 2 134 / 4 )3

268 / 8  403 / 2 )4

 -122چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟
آ) مولکولهای اوزون و اکسیژن دگرشکلهایی از عنصر اکسیژن هستند که جرم منولی  O3بنرخالف نقطنة جنوآ آن
از  ، O2بیشتر است.
ب) در الیة تروپوسفر با برخورد پرتوهای فرابنفش به مولکولهای  ، O3مولکول اوزون به یک اتم اکسیژن و یک مولکنول
اکسیژن تبدیل میشود.
پ) در دما و فشار ثابت ،مولهای یکسان از گازهای گوناگون با جرم مولی مختلف ،حجم یکسانی دارند.
ت) فرایند هابر در دمای  200 Cو فشار  450atmبهصورت بهینه انجام میشود و با استفاده از تفاوت نقطه جوآ منواد،
آمونیاک از مخلوط واکنش جدا میشود.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

 -122مقدار  00/0گرم پتاسیم کلرات )  (KClO3را تجزیه میکنیم .اختالف جرم فراوردههای حاصل برحسب گرم کدام است
و چند گرم پتاسیم نیترات برای تولید ای مقدار اکسیژن باید تجزیه شود؟ (گزینهها را از راست به چپ بخوانید).
)(K  39 ,Cl  35 / 5 ,O  16 ,N  14 : g.mol 1

)I)2KClO3 (s)  2KCl(s)  3O2 (g
)II)2KNO3 (s)  2KNO2 (s)  O2 (g

30 / 3  10 / 6 )1

60 / 6  5 / 3 )2

30 / 3  5 / 3 )3

60 / 6  10 / 6 )4

 -122چند مورد از مطالب زیر دربارة تولید آمونیاک به روآ هابر درست است؟
● گازهای نیتروژن و هیدروژن در حضور کاتالیزگر و ایجاد جرقه واکنش میدهند.
● عالوه بر به کار بردن دما و فشار باال ،از منیزیم به عنوان کاتالیزگر استفاده میشود.
● واکنش تولید آمونیاک برگشتپذیر است و در مخلوط واکنش هر سه گاز  H2 ، N2و  NH3وجود دارند.
● با سرد کردن مخلوط واکنش ،آمونیاک به صورت مایع درآمده و جدا میشود.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

forum.konkur.in

www.konkur.in
پروژه« - »5آزمون  22اسفند – شیمی

ة23:
صفح 

 -120در کشوری دو نوع مالیات از مالکان خودرو دریافت میشود .مالیات ساالنه برابر با  022یورو و مالیات متغیر به میزان گناز
کرب دیاکسید تولیدی بستگی دارد .اگر خودروهای دارای برچسب  Aاز پرداخنت مالینات معناف باشنند ،خنودرو بنا
برچسب  ، Dحداکثر چند یورو مالیات متغیر میپردازد؟ (به ازای تولید هر صد کیلوگرم گاز  CO2اضافی  032یورو مالیات
متغیر پرداخت میشود و هر خودرو ساالنه  00222کیلومتر طی میکند).
1552)1
1234)2
4241)3
1325 )4
 -122کدام گزینه درست است؟

برچسب خودرو

A
D

g
انتشار ) CO2
km

(

120
155 ~170

 )1نسبت شمار کاتیون به آنیون در منیزیم کربنات و آلومینیم نیترات یکسان است.
 )2در ساختار لوویس هریک از یونهای آمونیوم و سولفات چهار پیوند کوواالنسی وجود دارد و همة اتمها در آنها به آرایش
هشتتایی پایدار رسیدهاند.
 )3در هر  144گرم آب دریای مرده حدود  27گرم نمک طعام (سدیم کلرید) وجود دارد.
 )4اگر در  250گرم آب آشامیدنی مقدار  4/45میلیگرم فلوئورید وجود داشته باشد ،غلظت یون  Fدر این نمونه آب برابر  0 / 2 ppmاست.
 -121کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟
 )1برای شناسایی یونهای باریم و کلسیم در محلول ،به ترتیب از محلولهای سدیم کلرید و سدیم سولفات بهره میگیرند.
 )2نسبت تعداد اتمها به عنصرها در آمونیوم کربنات برابر همین نسبت در آهن ) (IIIسولفات میباشد.
 )3حالل جزئی از محلول است که حلشونده را در خود حل میکند و جرم آن بیشتر است.
 )4برای تهیة منیزیم از آب دریا ،در مرحلة نخست Mg2 (aq) ،را به صورت ماده جامد و نامحلول  Mg (OH)2رسوب میدهند.
 -122چند مورد از عبارتهای زیر صحیح است؟
آ) آب اقیانوسها و دریاها مخلوطی همگ و اغلب شورمزه است.
ب) در بی یونهای موجود در آب دریا ،غلظت یون کلرید بیشتر از سایر یونها است.
پ) برف و باران در هر شرایطی ناخالص هستند ،زیرا مواد زیادی در خود حل کردهاند.
ت) اغلب آبهای کرة زمی شور هستند و نمیتوان از آنها حتی در کشاورزی استفاده کرد.

4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -122غلظت مولی سدیم هیدروکسنید حاصنل از اخنتالط  4000گنرم محلنول سندیم هیدروکسنید  80ppmو  1000گنرم
محلول  0 / 08درصد جرمی همی ماده چند مول بر لیتر است؟ (چگالی محلولهای اولیه را یک گرم بر میلیلیتنر درنظنر
بگیرید(NaOH  40g.mol 1) ).
0 / 0224 )1

0 / 224 )2

0 / 056 )3

0 / 0056 )4
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 438mL -122محلول  02درصد جرمی  HClبا چگالی  1 / 25 g.mL1در واکنش با مقدار کنافی فلنز آهن چنند لیتنر گناز
هیدروژن با چگالی  0 / 08 g.L1تولید میکند؟ )(Fe  56 , H  1,Cl  35 / 5 :g.mol 1

(معادله موازنه شودFe(s)  HCl(aq)  FeCl2 (aq)  H2 (g) ).
67 / 2 )2
75 )4

37 / 5 )1
33 / 6 )3

 300 -122گرم محلول  25 / 4درصد جرمی آه ) (IIکلرید در اختیار است .بهترتیب از راست به چپ چند مول یون آهن در
ای محلول وجود دارد و غلظت  ppmیون  Cl در ای محلول کدام است؟ )(Cl  35 / 5 ,Fe  56 : g.mol 1

1 / 42 105  0 / 3 )1

7 / 1105  0 / 6 )2

7 / 1105  0 / 3 )3

1 / 42 105  0 / 6 )4

 -122کدام گزینه به ترتیب در مورد نمک سدیم کلرید و فلز منیزیم درست است؟ (گزینهها را از راست به چپ بخوانید).
 )1غلظت آنیون آن در دریا از کاتیونش بیشتر است – با عبور جریان برق از محلول آبی نمک کلردار آن تولید میشود.
 )2در فرایند شیمیایی تبلور از آب دریا جدا میشود – میتوان در سه مرحلة کلی آن را از آب دریا استخراج کرد.
 )3کمترین میزان کاربرد آن برای مصارف خانگی است – در فرایند استخراجی از آب دریا ،هر دو نمک نامحلول و محلول آن دیده میشود.
 )4از کاربردهای اصلی آن تولید چهار مادة شیمیایی است – از کلرید آن برای ذوبکردن یخ در جادهها استفاده میشود.
 -122درستی یا نادرستی کدام گزینه مانند جملة زیر است؟
« اوزون مایع نسبت به اکسیژن مایع ،پررنگتر است».
 )1مجموع ضرایب واکنشدهندهها در واکنش سدیم فسفات با کلسیم کلرید یک واحد از مجموع ضرایب فراوردهها کمتر است.
 )2مقدار آب ذخیره شده در کوههای یخی بیشتر از آب موجود در منابع زیرزمینی است.
w
w

 )3درصد جرمی ) ( %همارز با شمار قسمتهای حلشونده در  144قسمت حالل است.
 )4گلوکومتر ،دسیگرمهای گلوکز را در میلیلیتر خون نشان میدهد.
 52 -122گرم محلول باریم کلرید  30درصد جرمی با چگالی  2 / 08گرم بر میلیلیتر تهیه شده است .به ای محلول مقنداری سندیم
سولفات اضافه میکنیم تا طبق واکنش زیر تمام  Ba2به صورت  BaSO4رسوب داده شود .غلظت  NaClتولید شده ،چنند
موالر است؟ )( (Ba  137 ,Cl  35 / 5 : g.mol 1از تغییر حجم محلول صرفنظر شود).

)BaCl2 (aq)  Na2SO4 (aq)  BaSO4 (s)  2NaCl(aq
2 )1
6 )3

4 )2
8 )4

عددی نشان میدهد؟
94 / 5 )1
110 )3

85 )2
115 )4

 -120غلظت موالر گلوکز در خون فردی برابر با 5 / 25 103 mol.L1میباشد ،دستگاه گلوکومتر قند خون ای فرد را با چنه
)(C  12 , H  1,O  16 :g.mol 1
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ
رﺷﺘﺔ رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن
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ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ
داود ﺗﺎﻟﺸﻲ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺪاﻳﻲ ،ﻛﺎﻇﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻨﺞ ﺑﺨﺶ زﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري ،ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻮﺳﻮي ،ﺣﺴﻦ وﺳﻜﺮي

ﻓﺎرﺳﻲ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺣﻤﺪي ،ﻧﻮﻳﺪ اﻣﺴﺎﻛﻲ ،وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ ،ﻋﻤﺎر ﺗﺎجﺑﺨﺶ ،ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺎﻇﻢ ﺷﻴﺮودي ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن

ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﺑﺘﺴﺎم ،اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر ،ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻴﺎﺗﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ذواﻟﻔﻘﺎريزﺣﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ ،ﻓﺮدﻳﻦ ﺳﻤﺎﻗﻲ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ،
دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ

ﻓﻴﺮوز ﻧﮋادﻧﺠﻒ ،ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي
ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ ،ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي ،ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ،ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪيروش ،ﻋﻤﺮان ﻧﻮري

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮان و و ﻳﺮاﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ
ﻧﺎم درس

ﻣﺴﺌﻮل درس

ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮ

ﻓﺎرﺳﻲ

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن

ﻣﻬﺪي ﻧﻴﻚزاد

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ

اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري

اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ

دﺑﻮرا ﺣﺎﺗﺎﻧﻴﺎن

دﺑﻮرا ﺣﺎﺗﺎﻧﻴﺎن

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﺳﭙﻴﺪه ﻋﺮب

ﺳﭙﻴﺪه ﻋﺮب

رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ

ﮔﺮوه وﻳﺮاﺳﺘﺎري

ﻣﺤﺴﻦ اﺻﻐﺮي ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮاﻧﻲ

ﻣﺴﺌﻮل درسﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ

ﭘﺮﮔﻞ رﺣﻴﻤﻲ

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

دروﻳﺸﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ،

ﻣﺮﺗﻀﻮي

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻧﺲﭘﻮر

اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر،
ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي

ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻮﺳﻮي

ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻋﺮي
ﺳﻌﻴﺪ آﻗﭽﻪﻟﻮ ،رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي،
ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻣﺮآﺗﻲ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ آبﻧﻮﺷﻴﻦ،
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪري

ﻟﻴﻼ اﻳﺰدي

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر

ــــ

ــــ

ﻣﺒﻴﻨﺎ آزادهور

ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻼﻟﻲ

ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻋﺮي

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت

ﻣﺪﻳﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﻮﻟﻲﻧﺴﺐ ،ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ

ﺣﺮوفﻧﮕﺎر و ﺻﻔﺤﻪآرا

زﻫﺮا ﺗﺎﺟﻴﻚ

ﻧﻈﺎرت ﭼﺎپ

ﺳﻮران ﻧﻌﻴﻤﻲ

ﮔﺮوه آزﻣﻮن
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(
آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب -ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ -ﭘﻼك  - 923ﺗﻠﻔﻦ ﭼﻬﺎر رﻗﻤﻲ021-6463 :
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن(

ﻓﺎرﺳﻲ 3

)ﻛﺎﻇﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ(

 -5ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)داود ﺗﺎﻟﺸﻲ(

 -1ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ﺗﻌﻠﻞ :ﺑﻬﺎﻧﻪآوردن ،ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﻳﻲ ،ﻋﺬر و دﻟﻴﻞ آوردن ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﻴﺰي ﻳـﺎ اﻧﺠـﺎم

»ﺳﺎﺧﺘﻦ« در اﺑﻴﺎت »ﻫـ ،ج« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ »ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﺪارا ﻛﺮدن« ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ در ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻴﺎت:

ﻛﺎري ،درﻧﮓ ،اﻫﻤﺎل ﻛﺮدن /ﺷﺒﺢ :آنﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲآﻳﺪ ،ﺳﺎﻳﺔ ﻣﻮﻫـﻮم

ﺑﻴﺖﻫﺎي )اﻟﻒ ،ب( :ﭘﺪﻳﺪآوردن ،درﺳﺖﻛﺮدن

از ﻛﺴﻲ /ﻣﺤﻀﺮ :دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ،دادﮔﺎه /ارﺗﻔﺎع :ﻣﺤﺼﻮل زﻣﻴﻦﻫﺎي زراﻋﺘﻲ /ارﺗﻔـﺎع وﻻﻳـﺖ:

ﺑﻴﺖ )د( :ﺗﺤﻤﻞﻛﺮدن ،ﺑﺮدﺑﺎريﻧﻤﻮدن

ﻋﺎﻳﺪات و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻤﻠﻜﺖ /ﻫﺸﻴﻮار :ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﻮﺷﻴﺎر

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3دﺳﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  105و (106

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3ﻟﻐﺖ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
--------------------------------------------- -2ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﺻﻔﺤﺔ2 :

)ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ -ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ(

--------------------------------------------- -6ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

در ﮔﺰﻳﻨﺔ » ،«4ﺷﻴﻮة ﺑﻼﻏﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺟـﺪا ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﺑـﻪ

ﻏﻠﻂﻫﺎي اﻣﻼﻳﻲ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از» :ﺻﺪاي ﻣﻬﻴﺐ ،ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﻲ ،آزرم و ﺣﻴﺎ ،ﺷـﺎه

ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﻔﻈﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﻴﻮة ﺑﻼﻏﻲ ﻧﻤﻲﺳﺎزد.

ﭘﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﻏﻮ و ﻧﻌﺮه ،زوال ﻣﻤﻠﻜﺖ«

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ درﺳﻲ

)ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻨﺞﺑﺨﺶ زﻣﺎﻧﻲ(

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1زﺣﻤﺘﻲ دﻳﺪ )ﻓﻌﻞ( اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر )ﻧﻬﺎد( از ﻫﻔﺖﺧﺎن )ﻣﺘﻤﻢ(

داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻼي واژﮔﺎن ﻫﻢآوا »ﻣﺜﻞ ﺣﺰم و ﻫﻀﻢ« را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ وﻗﺘﻲ
»ﮔﺎن« ﻳﺎ »ﮔﻲ« ﺑﻪ آﺧﺮ واژهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎﻧﺸـﺎن »ﻫــ« ﺑﻴـﺎن ﺣﺮﻛـﺖ وﺟـﻮد دارد،

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺟﺴﺘﻢ )ﻓﻌﻞ( از ﺟﺎن )ﻣﺘﻤﻢ( ﭼﻮن ﺳﭙﻨﺪ )ﻣﺘﻤﻢ(

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد» ،ﻫـ« ﺣﺬف ﻣﻲﺷﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﭼﻮن ﺟﻔﺖ ﮔﺮدد )ﻓﻌﻞ( ﺑﺎ ﻛﻤﺎن )ﻣﺘﻤﻢ(

اﻣﻼي »ﺟﻨﺎق /ﺟﻨﺎغ« ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3اﻣﻼ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
--------------------------------------------- -3ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري -اردﺑﻴﻞ(

در ﮔﺰﻳﻨﺔ »» ،«4ﻣﻲ« ﻣﺠﺎز از »ﭘﻴﺎﻟﻪ« و »ﻛﻒ« ﻣﺠﺎز از »دﺳﺖ« اﺳﺖ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3دﺳﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  85و (86
---------------------------------------------)ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻨﺞﺑﺨﺶزﻣﺎﻧﻲ(

 -7ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻳﺪ :ﻣﺎﺿﻲ ﻧﻘﻠﻲ /ﺑﻮده اﺳﺖ :ﻣﺎﺿـﻲ ﻧﻘﻠـﻲ /داﺷـﺘﻢ ﻋﺸـﻖ ﻣـﻲﻛـﺮدم :ﻣﺎﺿـﻲ

ﺗﻮﺟﻪ:

آراﻳﺔ ﻣﺠﺎز ،آراﻳﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﻜﻮرﻫﺎي  98و  99ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪن

ﻣﺴﺘﻤﺮ /ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ :ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﻲ /دارم ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدم :ﻣﻀﺎرع ﻣﺴﺘﻤﺮ

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3دﺳﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﺔ (94

در آراﻳﻪﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ،ﺑﻪﺻﻮرت »ﺗﻚ آراﻳﻪاي« ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻤـﺮﻳﻦ و ﺗﻜـﺮار
اﻳﻦ آراﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آراﻳﻪﻫﺎي ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

---------------------------------------------)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري -اردﺑﻴﻞ(

 -8ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1ﻣﺠﻠﺲ« ﻣﺠﺎز از »اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ«

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 3 ،1و  ،«4رﻧﺞ و آزار دﻳـﺪن و دل آزردﮔـﻲ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎي

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﭼﻨﮓ« دوم ﻣﺠﺎز از »اﺧﺘﻴﺎر«

آزاده از ﮔﺮدش روزﮔﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮔﺰﻳﻨﺔ » «2ﻣـﻲﮔﻮﻳﺪﻛـﻪ ﻫـﺮ اﻧﺴـﺎن آزادهاي ﻛـﻪ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﻓﺼﻞ ﮔﻞ« ﻣﺠﺎز از »ﺑﻬﺎر«

ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﻴﻮي را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارد از آﺳﻮدﮔﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮﮔﺎر ﻓﻠﻚ ﻣﻲﺷﻮد.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3آراﻳﻪ ،ﺻﻔﺤﺔ (106
--------------------------------------------- -4ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﻲ(

ﺑﻴﺖ اﻟﻒ( »ﻗﻮت روان« دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮد -1 :ﻏﺬاي روح و ﺟﺎن  -2ﻏﺬاي ﻣـﺎﻳﻊ و
ﺟﺎري )ﺷﺮاب(

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﺔ (107
---------------------------------------------)ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺪاﻳﻲ -ﺷﻴﺮاز(

 -9ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال و اﺑﻴﺎت ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 3 ،1و  «4اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻛـﻞ
ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﻟﻄﻒ اﻟﻬﻲ اﻧﺴﺎن را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ و ﮔﺰﻧﺪي ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲدارد.

ﺑﻴﺖ )ب( :اﻳﻦﺟﺎ ،ﺳﺒﺤﻪ )ﺗﺴﺒﻴﺢ( و زﻧﺎر )ﻧﺸﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻧﺒـﻮدن( ﺑـﺎ ﻫـﻢ در ﺗﻘﺎﺑـﻞ و

ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2از ﮔﺰﻧﺪ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره در اﻣﺎن ﻣﺒﺎش.

ﺗﻀﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ» .ﺧﺎك« در اﻳﻦ ﺑﻴﺖ دﻗﻴﻘﺎً در ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻔﻈﻲ ﺧﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ) .دام زﻳـﺮ
ﺧﺎك :داﻣﻲ ﻛﻪ روي آن ﺧﺎك ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﭼﺸﻢ ﺟﺎﻧﻮران ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد(.
ﺑﻴﺖ )ج( :اﻳﻦﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻛﺎخ اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺘﺎﺑﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻛﻨﺎﻳـﻪ از ﺑـﺪﺑﺨﺖ

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﺔ (104
---------------------------------------------)ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻨﺞﺑﺨﺶزﻣﺎﻧﻲ(

 -10ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ﺷﺪن )ﺳﻴﺎه ﺷﺪن روزﮔﺎر( اﻓﺮاﺳﻴﺎب اﺳﺖ.
ﺑﻴﺖ )د(» :زﻫﺮه« ﻣﺠﺎز از ﺟﺮﺋﺖ

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 2 ،1و  ،«3اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻲﺑـﺎﻛﻲ ﻋﺎﺷـﻖ از ﻛﺸـﺘﻪ ﺷـﺪن در

ﺑﻴﺖ )ﻫـ(» :ﻛﻒ« اﻳﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد؛ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲاش »ﻛـﻒ دﺳـﺖ« اﺳـﺖ اﻣـﺎ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺸﻮق اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در ﮔﺰﻳﻨﺔ » «4ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺗﻮ ﻣـﻦ را

»ﻛﻒ درﻳﺎ« ﻫﻢ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﺴﺮو از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻲ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3آراﻳﻪ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

forum.konkur.in

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﺔ (95

www.konkur.in

ﭘﺮوژة ) -(5آزﻣﻮن  22اﺳﻔﻨﺪ 99

ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن(

ﻓﺎرﺳﻲ 2
 -11ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﻣﻌﻨﺎي درﺳﺖ واژهﻫﺎ:
 -1ﻣﻨﺎﺻﺤﺖ :اﻧﺪرز دادن
 -2ﺗﻠﻤﺬ :ﺷﺎﮔﺮديﻛﺮدن ،آﻣﻮﺧﺘﻦ
 -3ﻗﺪاره :ﺟﻨﮓاﻓﺰاري ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﭘﻬﻦ و ﻛﻮﺗﺎه

ﺻﻔﺤﺔ3 :

)ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺪاﻳﻲ -ﺷﻴﺮاز(

 -15ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري -اردﺑﻴﻞ(

در اﻳﻦ ﺑﻴﺖ »ﭘﻮﺷﻴﺪه« ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ﻓﻌﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ واژة »اﺳـﺖ« ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ
زﻣﺎن »ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎري« اﺳﺖ.
وﻟﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﺑﻴﺎت ﻓﺎﻗﺪ »ﻣﺴﻨﺪ« اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻓﻌﻞ ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ اﻳـﻦ اﺑﻴـﺎت ﻣﺎﺿـﻲ
ﻧﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1ﻗﺪاره« و »ﻣﻨﺎﺻﺤﺖ« ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﺗﻠﻤﺬ« و »ﺛﻘﺖ« ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺛﻘﺖ :ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌﻲ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﭼﻠّﻪ« ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﭼﻠّﻪ :زهﻛﻤﺎن(

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2ﻟﻐﺖ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
---------------------------------------------)ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻨﺞﺑﺨﺶزﻣﺎﻧﻲ(
 -12ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
دﻗﺖ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ واژﮔﺎن »راﺿﻲ« و »ﺑﺤﺮ« در ﮔﺰﻳﻨﺔ » «1ارزش اﻣﻼﻳﻲ دارﻧﺪ
وﻟﻲ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺷﻜﻞ درﺳﺖ ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

در ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2واژﮔﺎن »ﻗﻀﺎ« و »ﺳﻼح« ارزش اﻣﻼﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻼح ﺑﺎ ﺷﻜﻞ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺻﻼح ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ از روي راﺑﻄﺔ ﻫﻢﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻴﻎ و دودم ﮔﺮدﻳﺪن
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ آن ﭘﻲ ﻣﻲﺑﺮدﻳﺪ.
در ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻠﺢ ← ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺟﻨﮕﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺼﻠﺢ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺑﺤﺮ ← ﺑﻬﺮ

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2اﻣﻼ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
---------------------------------------------)ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻮﺳﻮي -ﺳﺎري(
 -13ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻀﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ /.ﺑﻴﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن راﻧﺪهﺷﺪن آدم و ﺣﻮا از ﺑﻬﺸﺖ
ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﮔﻨﺪم ،اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺟﻨﺎس» :ﻧﻢ ،ﻏﻢ و ﺧﻢ« /ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ :ﻋﻠﺖ ﺧﻤﻴـﺪﮔﻲ ﻓﻠـﻚ را ﺑـﺎر ﻏـﻢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺗﺸﺨﻴﺺ :ﺑﻴﺪاري ﺳﺘﺎره /ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ :ﻋﻠـﺖ ﺟـﺎوداﻧﻲ ﺳـﺘﺎره را ﺑﻴـﺪاري
ﺳﺘﺎره داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﺗﺸﺒﻴﻪ :ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ /.واجآراﻳﻲ :ﺗﻜﺮار ﺻﺎﻣﺖ »ش«

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2آراﻳﻪ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
---------------------------------------------)ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ -ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ(
 -14ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
اﮔﺮ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل ﺟﺪاي آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻲ ﺳـﺎده ﺑﻴـﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ
ﺷﻜﻞ درﻣﻲآﻳﺪ:
آن ﻟﻌﻞ دﻟﻜﺶ او را ﺑﻴﻦ /آن رﻓﺘﻦ ﺧﻮش او را ﺑﺒﻴﻦ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد »ـَـ ش« )او( در ﻫﺮ دو ﻣﺼﺮاع ﻣﻀﺎفاﻟﻴﻪ اﺳﺖ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2دﺳﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﺔ (149
---------------------------------------------)ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﻲ(

 -16ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺔ »» ،«3و« ﺣﺮف ﻋﻄﻒ )ﻫﻢﭘﺎﻳﻪﺳﺎز درون ﺟﻤﻠﻪ( اﺳﺖ و »ﺳﺮو«» ،ﮔﻞ«
و »رﻳﺤﺎن« را در ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدن ﻫﻢﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ اﻣـﺎ در دﻳﮕـﺮ ﺑﻴـﺖﻫـﺎ» ،و« از ﻧـﻮع
ﻫﻤﺮاﻫﻲ )ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ( اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ» :واو ﻫﻤﺮاﻫﻲ« ﻣﻌﻤﻮﻻً ،ﺑﺪون ﻓﻌﻞ ﺑﻪﻛﺎرﻣﻲرود و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺄﻛﻴـﺪ دارد ﻛـﻪ
آنﭼﻪ را ﻛﻪ در دو ﺳﻮﻳﺶ آﻣﺪه ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺑـﻪﻫـﻢﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ» :ﻣﻦ و ﺑﺨﺖ ﺑﺪم ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎدا ﺑﺎد«.
ﺟﻤﻠﻪاي ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻦ و ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت رﻓﺘﻴﻢ«» ،واو« ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣـﻲﺗـﻮان
در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و او ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر«.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2دﺳﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﺔ (144
--------------------------------------------- -17ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﻲ(

در ﻫﺮ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﻛﻪ در درﺧﺸﺶ ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﻣـﺆﺛﺮ و
ﺳﻬﻴﻢاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲآﻳﻨﺪ و ﻗﺪرﺷﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد .اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم در
ﺑﻴﺖﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 2 ،1و  «3دﻳﺪهﻧﻤﻲﺷﻮد.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﺔ (142
--------------------------------------------- -18ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻮﺳﻮي  -ﺳﺎري(

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺑﺎزﮔﺸﺖ روح و ﺟﺎن ﺑﻪ اﺻﻞ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﺎﺷﻖ
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2آرزو و ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﻴﻮي ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺎرت و ﮔﺮﻓﺘﺎري روح ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﻋﻘﻞ را رﻫﺎ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻲ اوج ﺑﮕﻴﺮي.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﺔ (148
--------------------------------------------- -19ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)ﺣﺴﻦ وﺳﻜﺮي -ﺳﺎري(

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال »ﺳﺘﺎﻳﺶِ ﺗﻮاﺿﻊ و اﻓﺘﺎدﮔﻲ« اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺗﻤﺎم اﺑﻴﺎت
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از »ج ،د« دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖﻫﺎي »ج ،د« دوري از ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺎﺑﻪﺟﺎﺳﺖ.

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي وﺻﻔﻲ :آن ﻟﻌﻞ /ﻟﻌﻞ دﻟﻜﺶ /آن ﺧﻨﺪه /ﺧﻨﺪة دلآﺷـﻮب /آن
رﻓﺘﻦ /رﻓﺘﻦ ﺧﻮش /آن ﮔﺎم /ﮔﺎم آرﻣﻴﺪه
ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ :ﻟﻌﻠﺶ )ﻟﻌﻞ او(  /رﻓﺘﻨﺶ )رﻓﺘﻦ او(
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﻓﻌﻞﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :آن ﻟﻌﻞ دﻟﻜﺸﺶ ﺑﻴﻦ وان ﺧﻨـﺪة دلآﺷـﻮب ]ﺑـﻴﻦ[ /
وان رﻓﺘﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﻴﻦ وان ﮔﺎم آرﻣﻴﺪه ]ﺑﻴﻦ[
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4و«ﻫﺎي رﺑﻂ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :آن ﻟﻌﻞ دﻟﻜﺸﺶ ﺑـﻴﻦ وان ﺧﻨـﺪة دلآﺷـﻮب/
وان رﻓﺘﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﻴﻦ وان ﮔﺎم آرﻣﻴﺪه

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﺔ (145
--------------------------------------------- -20ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري -اردﺑﻴﻞ(

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ »ﺗﻨﮓﭼﺸﻤﻲ و ﺟﻨﮓ« اﺳﺖ.
ﺗﻨﮓﭼﺸﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﻴﺎي ﻣﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮓ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻮر از دﻫﺎن ﻣـﻮر ،داﻧـﻪ را
ﺑﻴﺮون ﻣﻲﻛﺸﺪ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2دﺳﺘﻮر ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

forum.konkur.in

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2ﻣﻔﻬﻮم ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

www.konkur.in

ﭘﺮوژة ) -(5آزﻣﻮن  22اﺳﻔﻨﺪ 99

ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن(

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن  2و 3

 -27ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﺻﻔﺤﺔ4 :

)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ -اﺑﻬﺮ(

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

 -21ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺣﻤﺪي  -ﺑﻮﺷﻬﺮ(

»ﻓﻠﻴﻌﺒﺪوا«) :ﻻم اﻣﺮ( ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫـﺎي  2و » / (4رب ﻫـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ«:
ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ » /أﻃﻌﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻮع« :در ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺧﻮراﻛﺸﺎن داد )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ / (1
»آﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻮف« :از ﺗﺮس اﻳﻤﻨﺸﺎن ﻛﺮد )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ (1

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(
--------------------------------------------- -22ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي(

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1إﺧﻮة« ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﺑﺮادران« اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻔـﺮد ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ »ﻛﺎنَ« در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »اﺳﺖ« ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ آﻳﻪ ،ﻫﻤـﺔ ﻣـﺮدم
در ﻫﺮ ﻋﺼﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﻳﻀُﻢ «ﺟﻤﻠﻪ وﺻﻔﻴﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺿﻲ اﺳﺘﻤﺮاري ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﻮد ،ﭼـﻮن
ﻓﻌﻞ ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﺒﻠﻲ )ﻛﺎنَ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺿﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ »اﻟﻤﻌﺮﱠﺑـﺔ« ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﻲ »ﻋﺮﺑﻲﺷﺪه« ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4ﻣﻔﺮدات« داراي »ال« ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻢ اﺷﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت )اﻳﻦﻫﺎ واژﮔﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  (...ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد.

» / (2ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟّﺘﻲ« :از اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ » /ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ  ...ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬـﺎ«) :ﻣﻌـﺎدل ﻣﺎﺿـﻲ

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

اﺳﺘﻤﺮاري ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺎرﺳﻲ( آنﻫﺎ را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي  2و » / (4أﺟـﺪاده«:

)ﻋﻤﺎر ﺗﺎجﺑﺨﺶ(

»ﻣﻦ اﻟﻀّﺮوري« :ﻻزم اﺳﺖ ،ﺿﺮوري اﺳﺖ » /أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ« :ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ

اﺟﺪاد او » /ﻟﺘُﺼﺒﺢ« :ﺗﺎ ﺷﻮد )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  3و » / (4أﺳﻬﻞ« :آﺳﺎنﺗﺮ

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(
--------------------------------------------- -23ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺣﻤﺪي  -ﺑﻮﺷﻬﺮ(

»ﻻ ﻳﺸﺒﻊ إﻟّﺎ«) :اﺳﻠﻮب ﺣﺼﺮ( ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻣﮕﺮ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي 2
و » / (4ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ« :ﺑﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨـﺔ » / (1ﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺤﻴـﺎة«:

 -28ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ» ،ﺷﻲء« ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از »إﻟّﺎ« آﻣﺪه اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ ﺗﺮﺟﻤـﺔ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺼﺮ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺎرت ﺻﻮرت ﺳﺆال ،ﺑﻪﺻﻮرت »اﺳﻠﻮب ﺣﺼﺮ ﺑﺎ إﻟّﺎ« ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ »إﻧﱠﻤﺎ« و ﻫﻤـﺮاه
ﺑﺎ »ﻓﻘﻂ« ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

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

ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ را در زﻧﺪﮔﻲ » /ﻓﺎﻟﺠﺪﻳﺮ« :ﭘﺲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ » /أن ﻳﻮاﺻﻞ اﺟﺘﻬﺎده«) :ﻓﻌﻞ

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻦ:

ﻣﺠﻬﻮل( ﻛﻪ ﺗﻼش وي ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑـﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨـﺔ » /(2ﻓـﻲ ﻗـﺮاءة اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻤﻔﻴـﺪة« :در

ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﻘﻞ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ،و ﺑـﺮاﻳﺶ ﻏـﺬا ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫـﺎ و
داﻧﺶﻫﺎ و اﻃّﻼﻋﺎﺗﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻳﺎ آﻳﻨﺪه ﺑـﻪ
او ﻧﻔﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﺧﻮب ﺣﺮص ورزﻳﺪ .و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ
ﻛﺘﺎبﻫﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ
ﻳﻚ ﻓﺮد دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺴـﻴﺮ زﻧـﺪﮔﻲ را ﺗﻐﻴﻴـﺮ داده و ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﻓـﺮد در
زﻧﺪﮔﻲاش ﻣﻮﻓّﻖ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ،اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﺨﻴـﻞ ﺧـﻮد ﻏـﺮق
ﺷﻮد و ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﻛﻨﺪ و
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺪنﻫﺎﻳﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آﻳﻪاي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ )ﻛﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ(» :ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد« ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﻮاﻳﺪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در آن ﻛﺘﺎب ،داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻨﻴﺎن و ﺧﺒـﺮدادن از
ﻏﻴﺐ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در آن ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﻜﻮ و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺻﻔﺎت ﺧﻴﺮ اﺳﺖ.

ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(
--------------------------------------------- -24ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ -اﺑﻬﺮ(

»ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﺔ« :اﻳﻦ ﺧﺎورﺷﻨﺎس ،اﻳﻦ ﺷﺮق ﺷﻨﺎس )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (4ﻛﺎﻧَﺖ ﺗُﺤﺐ
اﻟﻌﻴﺶ«) :ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﺿﻲ اﺳﺘﻤﺮاري ﻓﺎرﺳﻲ( دوﺳﺖ ﻣﻲداﺷﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﻲ را
دوﺳﺖ ﻣﻲداﺷﺖ )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (3ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب :«ﻧﺰدﻳﻚ ) ...رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (4درﺳﺖ«:
ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺮد )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  3و » / (4ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« :ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي
اﺳﻼﻣﻲ )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ (2

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(
--------------------------------------------- -25ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺎﻇﻢ ﺷﻴﺮودي(

»ﻻ اُﺷﺎﻫﺪ« :ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (4ﻃﺎﺋﺮاً« :ﭘﺮﻧـﺪهاي » /ﻛﻔـﺮخ ﺑﺮﻧﺎﻛـﻞ« :ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
ﺟﻮﺟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻛﻞ » /ﻳﻨﺠﻮ« :ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﺪ ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒـﺮد )رد ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي  3و / (4
»ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع« :از اﻓﺘﺎدن از ارﺗﻔﺎﻋﻲ » /ﻇﺮوﻓﻪ اﻟﻘﺎﺳـﻴﺔ« :ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﺨﺘﺶ
)رد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ(

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(
--------------------------------------------- -26ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺎﻇﻢ ﺷﻴﺮودي(

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2و اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان آﺷـﻜﺎر ﺷـﺪه
اﺳﺖ!«

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

)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي(

 -29ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
»ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺄﻛﻴـﺪ دارد و در آن ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﻮﺷـﺘﻦ ذﻛـﺮ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ!«
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1رازﻫﺎﻳﻲ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟـﻮد دارد و ﻗـﺮآن ﻣـﺎ را از آنﻫـﺎ ﺑـﺎﺧﺒﺮ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ!«
)ﺻﺤﻴﺢ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮي ﻛـﻪ دوﺳـﺖ دارد ،ﺳـﻔﺮ ﻛﻨـﺪ!«
)ﺻﺤﻴﺢ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﻣﺮدم را ﻣﻮﻓّﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي در زﻧﺪﮔﻴﺸـﺎن دارﻧـﺪ!«
)ﺻﺤﻴﺢ(

)درك ﻣﻄﻠﺐ(
----------------------------------------------
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن(

 -30ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎبﻫﺎ ،ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮد از واﻗﻌﻴﺖ دور ﻣﻲﺷﻮد ....
زﻳﺮا او ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺑﺴﺎزد! )ﺻﺤﻴﺢ(

)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي(

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ  -اﺑﻬﺮ(

 -36ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻋﺒـﺎرت» :ﻫـﺮﻛﺲ دوﺳـﺘﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ او را در ﻫـﺮ ﺣـﺎﻟﻲ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ ،او ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!« ،ﮔﺰﻳﻨﺔ » «3ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ!« )ﻧﺎدرﺳﺖ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آﻳﻨﺪه اﻃّﻼع ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ!« )ﻧﺎدرﺳﺖ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4زﻳﺮا ﻛﺘﺎبﻫﺎ اﻃّﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ دارد ،زﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ!« )ﻧﺎدرﺳﺖ(

)درك ﻣﻄﻠﺐ(
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي(
 -31ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺻﻮرت ﺳﺆال ﮔﻔﺘﻪ »ﭼﺮا ﻛﺘﺎب ﻫﻤﺎن دوﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ« ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ
ﻣﺘﻦ» ،زﻳﺮا آن ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺷﻮد!« ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1زﻳﺮا آن دوﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ!
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2زﻳﺮا آن ﻋﻘﻞ را ﻗﻮي ﻣﻲﻛﻨﺪ و از ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ!
)درك ﻣﻄﻠﺐ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3زﻳﺮا آن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺪنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ!

--------------------------------------------- -32ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ﺻﻔﺤﺔ5 :

)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي(

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻲ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﺤﺬوف« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .زﻳـﺮا اﻳـﻦ ﻓﻌـﻞ ﺑـﻪ
ﻣﻔﻌﻮل ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮل.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﻟﻪ ﺣﺮف زاﺋﺪ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﻌﻞ »ﻳﺘﻌﺮّف« از ﺑﺎب ﺗﻔﻌﻞ اﺳـﺖ و
دو ﺣﺮف زاﺋﺪ دارد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4ﻣﺼﺪره :ﺗَﻌﺮﻳﻒ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻓﻌﻞ »ﻳﺘﻌـﺮّف« از ﺑـﺎب ﺗﻔﻌـﻞ و ﻣﺼـﺪر
)ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺮﻓﻲ و ﻣﺤﻞ اﻋﺮاﺑﻲ(
»ﺗَﻌﺮﱡف« اﺳﺖ.

---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي(
 -33ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ» .اﻟﺤﺴﻨﻲ« ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ )ال( اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﻣﻌﺮﻓﺔ )ﻋﻠَﻢ(« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ» .اﻟﺤﺴﻨﻲ« ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ )ال( اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨـﻴﻦ
»ﻣﺬﻛّﺮ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺰﻳﺪ ﺛﻼﺛﻲ« ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺳـﺖ .دﻗـﺖ ﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﻢ
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﺮ وزن »أﻓﻌﻞ  /ﻓُﻌﻠﻲ« از ﻣﺼﺪر ﻣﺠﺮّد ﺛﻼﺛﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ
)ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺮﻓﻲ و ﻣﺤﻞ اﻋﺮاﺑﻲ(
»ﺟﺎر و ﻣﺠﺮور« ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ.

---------------------------------------------)اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺣﻤﺪي  -ﺑﻮﺷﻬﺮ(
 -34ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1أﺻﺒﺢ« ﻣﺎﺿﻲ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ) .دﻗّﺖ ﻛﻨﻴـﺪ »ﻟَـﻦ  +ﻓﻌـﻞ
ﻣﻀﺎرع« ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻨﺪة ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲﺳﺎزد(.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﻟَﻴﺲ« از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4ﺗَﺼﻴﺮُ« از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ »ﻫﻮ« ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد.

)اﻧﻮاع ﺟﻤﻼت(
---------------------------------------------)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ -اﺑﻬﺮ(
 -37ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
در ﮔﺰﻳﻨﺔ » ،«4ﻛﻠﻤﺔ ﭘﺮﺳﺸﻲ »ﻟﻢ) «ﻟﻤﺎذا( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﺑﺮاي ﭼﻪ« ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﻀـﺎرع
آﻣﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻴﺰ در آﺧﺮ ﻣﻀﺎرع اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻀـﺎرع ﻫـﻢ ﺗﻐﻴﻴـﺮ
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺎرت» :ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺑﺮ آن اﺷﺨﺎص ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ درﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ
آﻧﺎن آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻴﺪ؟!«
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1ﻟَﻢ« ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻨـﺎي آن را ﻣﺎﺿـﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻛـﺮده
اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﻟَﻢ« ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻀﺎرع را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﻟَﻢ« ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻀﺎرع را ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.

)ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻌﻞ(
---------------------------------------------)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺎﻇﻢ ﺷﻴﺮودي(

 -38ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﻮرت ﺳﺆال» :زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴـﺖ )ﻏﺎﻳـﺐ
اﺳﺖ( ،ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ ،ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ «:ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻌﻞ اﻣﺮي را ﻣﺸﺨّﺺ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ.
در ﮔﺰﻳﻨﺔ » ،«2ﻓﻌﻞ »ﻟﻴﺠﺘﻬﺪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﺪ« اﻣﺮ ﻏﺎﻳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺣﺮف »ﻟـ« ﻣﻌﻨﺎي »ﺗﺎ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ« ﻣﻲدﻫﺪ) .ﻧﺎﺻﺒﻪ اﺳﺖ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3اﺑﺘﻌﺪوا« و »أﻛﺜﺮوا« ﻫﺮ دو ﻓﻌﻞ اﻣﺮ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻣﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

)ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻌﻞ(
---------------------------------------------)ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ(

در ﮔﺰﻳﻨﺔ »» ،«4ﻣﺮﺗَﻔﻌﺔ« و »اﻟﻤﻔﺘَﺮِﺳﻴﻦ« ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻫﺮ دو اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
)ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺎت(
و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺧﻮد ،ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺴﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -39ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ »ﻣﺎ« ﻣﺴﺘﺜﻨﻲﻣﻨﻪ اﺳﺖ و اﺳﻠﻮب ﺣﺼﺮ ﻧﺪارﻳﻢ) .ﺗﺮﺟﻤـﻪ :ﮔـﺎﻫﻲ ﭼﻴـﺰي
ﻛﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن!(

---------------------------------------------)ﻧﻮﻳﺪ اﻣﺴﺎﻛﻲ(
 -35ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)اﺳﺘﺜﻨﺎء(
----------------------------------------------

»اﻧﻀﻤﺎم :ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ« ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺗﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻧـﺪارد» :اﻳﺠـﺎد ارﺗﺒـﺎط
ﻣﻴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ!«
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺗﻤﺪن :ﭘﺎﻳﻪاي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ! )درﺳﺖ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ :دﻳﺪاري ﻛﻪ در آن ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮﻧﺪ! )درﺳﺖ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4دﻛﺘﺮا :ﻣﺪرﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ،ﺑـﻪﺧـﺎﻃﺮ ﺗـﻼشﻫـﺎﻳﺶ در زﻣﻴﻨـﻪاي داده
)ﻣﻔﻬﻮم(
ﻣﻲﺷﻮد! )درﺳﺖ(

)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ  -اﺑﻬﺮ(

 -40ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
در ﮔﺰﻳﻨﺔ »» ،«4اﻷﻗﻮال« ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻜﺴﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1درس« ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻪ و ﻣﻔﺮد اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﻛﻞّ ﺷﻌﺮ« ﻛﻪ ﻣﻔﺮد اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﻗﺎﻧﻮن« ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻪ و ﻣﻔﺮد اﺳﺖ.

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

forum.konkur.in

)اﺳﺘﺜﻨﺎء(

www.konkur.in
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن(
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ﺻﻔﺤﺔ6 :

)اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر(

 -48ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﻇﺮف زﻣﺎن ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺖ و ﺑﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ.

)اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر(
 -41ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( روزي ﺑﻪ ﻳﺎراﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﺷﺎﮔﺮدي ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻲ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﮔﺎﻣﻲ ،ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﻋﺒﺎدت ﻳـﻚ ﺳـﺎﻟﺔ ﻋﺎﺑـﺪ ﺑـﺮاي او
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﺪﻣﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲﻧﻬﺪ ،ﺷﻬﺮآﺑﺎدي در ﺑﻬﺸﺖ ﺑـﺮاي
او آﻣﺎده ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﻛﻪ راه ﻣﻲرود ،زﻣـﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي او ﻃﻠـﺐ آﻣـﺮزش
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،9ﺻﻔﺤﺔ (115
ﻣﻲﻛﻨﺪ «...
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ(
 -42ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺪ ﻛﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
ﺑﻪﺟﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻃﺎﻏﻮﺗﻴﺎن ،وﻻﻳﺖ اﻟﻬـﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻈـﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻲ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮورت ﭘﺬﻳﺮش وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻲ و ﻧﻔﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻃﺎﻏﻮت در آﻳـﺔ »ﻳـﺎ أﻳﻬـﺎ اﻟـﺬﻳﻦَ
آَﻣﻨﻮا اﻃﻴﻌﻮا اﷲَ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﱠﺳﻮل و اوﻟﻲ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﻜُﻢ  «...ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧـﻪاي از
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻼف وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻠﻔﺎي ﺑﻨﻲاﻣﻴﻪ و ﺑﻨﻲﻋﺒـﺎس اﺳـﺖ ﻛـﻪ
آﻧﺎن از داﻳﺮة وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس دﺳـﺘﻮرات اﻟﻬـﻲ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس
اﻣﻴﺎل ﺧﻮد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ) .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﻴﺎل ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ(

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،9ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  109و (110
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ(
 -43ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﻲ درﺑﺎرة ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن دﻳﻦ و ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻘﻠﻲ ﻣـﻲﮔﻮﻳـﺪ:
»ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﻦ دﻳﻦ ﺑﺮ ﺣﻖ اﻟﻬﻲ ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﻴﺪ روﺷﻦ و درﺧﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ
داﻧﺶ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎد آن ﻓﻠﺴﻔﻪاي ﻛﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻨﺶ ﺑـﺎ
ﻛﺘﺎب ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و اﺋﻤﺔ اﻃﻬﺎر )ع( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،9ﺻﻔﺤﺔ (116
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

---------------------------------------------)ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ذواﻟﻔﻘﺎريزﺣﻞ  -ﻗﻢ(
 -44ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
در ﻣﺬاﻛﺮة ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن دو ﺳﭙﺎه اﺳﻼم و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن رد و ﺑﺪل ﺷﺪ.
رﺳﺘﻢ ﺑﻪ زﻫﺮه ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرة دﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕـﻮ .زﻫـﺮه ﭘﺎﺳـﺦ داد :ﭘﺎﻳـﺔ آن دو ﭼﻴـﺰ
اﺳﺖ :ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺧﺪا و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ )ص(

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،9ﺻﻔﺤﺔ (111
---------------------------------------------)ﻓﻴﺮوز ﻧﮋادﻧﺠﻒ  -ﺗﺒﺮﻳﺰ(
 -45ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺲ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ از آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﭘﺎك ﺷﻮد .اﻳﻦﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺑـﻪ از
ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد.
آﻳﺔ »ﻫﻴﭻﻛﺲ ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﭼﻪ ﭘﺎداشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺔ روﺷﻨﻲ ﭼﺸﻢﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﭘﺎداش ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻧﺪ «.ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
اﺧﺮوي ﻧﻌﻤﺖﻫﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ درك و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  94و (95
---------------------------------------------)ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﺑﺘﺴﺎم(
 -46ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﭘـﺎك ﻣﺎﻧـﺪن ﺟـﺎن و دل ﻣـﻲﺑﺎﻳﺴـﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﺔ (94
---------------------------------------------)ﻓﻴﺮوز ﻧﮋادﻧﺠﻒ -ﺗﺒﺮﻳﺰ(
 -47ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﺗﺴﻮﻳﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻛﺮدن و ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮاي
ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود.
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،7ﺻﻔﺤﺔ (85

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،7ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  87و (88
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ(
 -49ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﻗﻤﺎر ﻣﻴﺎن ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه ﻛﻴﻨﻪ و دﺷﻤﻨﻲ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورد و دوري از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻜﻲ
از ﺣﻜﻤﺖﻫﺎي ﺣﺮام ﺷﺪن )ﺗﺤﺮﻳﻢ( ﻗﻤﺎر اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در زﻣﺎن ﻧﺰول ﻛﻪ زﻧﺎ ﻓﺮاوان ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻳﺴـﺘﺎد و آنرا ﮔﻨـﺎه ﻛﺒﻴـﺮه
ﺷﻤﺮد .اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي دﻳﺮوز ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي اﻣﺮوز و ﻓﺮداي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑـﺎﻗﻲ اﺳـﺖ ﺗـﺎ
ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺸﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ ﺑـﻪﺧﻄـﺮ
ﻧﻴﻔﺘﺪ .دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻬﻲ از زﻧﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻫﻠﻲ ،ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻗـﺮآن
از ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻜﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺼـﺮﻫﺎ ،ﭼﻨـﻴﻦ ﭼﻴـﺰي
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  98و (99
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

---------------------------------------------)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ(
 -50ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
دﻳﻦ اﺳﻼم از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﺧـﻮد ﺑﻜﻮﺷـﻨﺪ .و از ﻫـﺮ
ﻛﺎري ﻛﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲاﻧـﺪازد ،دوري ﻛﻨﻨـﺪ و ﻗـﻮيﺗـﺮ ﺷـﺪن ﺑـﺪن وﻗﺘـﻲ
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮت ﺑﺎزو ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﺷـﻮد ﻧـﻪ ﻓﺨـﺮ ﻓﺮوﺷـﻲ ﺑـﺮ
دﻳﮕﺮان .اﮔﺮ ورزش و ﺑﺎزيﻫﺎي ورزﺷـﻲ ﺑـﺮاي دور ﺷـﺪن اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪاي از ﻓﺴـﺎد و
ﺑﻲﺑﻨﺪ و ﺑﺎري دﻧﻴﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺿﺮورت ﻳﺎﺑﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت آن واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ اﺳﺖ.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  102و (103
دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 2

)ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻴﺎﺗﻲ(

 -51ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ اﺣﺴﻨﻮا اﻟﺤﺴﻨﻲ و زﻳﺎدةٌ :ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛـﺎري ﭘﻴﺸـﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺎداﺷﻲ ﻧﻴﻜﻮ و ﭼﻴﺰي ﻓﺰونﺗﺮ اﺳـﺖ «.ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻟﻄـﻒ و ﻓﻀـﻞ اﻟﻬـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﻣﻲﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ »واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺴﺒﻮا اﻟﺴﻴﺌﺎت ﺟﺰاء ﺳﻴﺌﺔٍ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ و ﺗﺮﻫﻘﻬﻢ ذﻟّـﺔ :آﻧـﺎن ﻛـﻪ ﺑـﺪي ﭘﻴﺸـﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﺰاي ﺑﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﭼﻬﺮة آﻧﺎن ﻏﺒﺎر ذﻟﺖ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﺪ«.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،11ﺻﻔﺤﺔ (139
---------------------------------------------)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ(
 -52ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد درﺑﺎرة اﻳﻦ آﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣـﻮرد )ب( زﻳـﺮا اﻳـﻦ آﻳـﻪ ﻣـﻲﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ:
»ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﻫﻤﮕﻲ ]ﺑﺮاي آﻣـﻮزش دﻳـﻦ[ اﻋـﺰام ﺷـﻮﻧﺪ ،ﭘـﺲ ﭼـﺮا در ﻫـﺮ
ﮔﺮوﻫﻲ ،ﺟﻤﻌﻲ از آنﻫﺎ اﻋﺰام ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ دﻳﻦ را ]ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻴﻖ[ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و آنﮔﺎه
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﻫﺸﺪار دﻫﻨـﺪ ،ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ آﻧـﺎن ]از ﻛﻴﻔـﺮ
اﻟﻬﻲ[ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ«.
ﻟﺬا ﻗﻴﺪ »ﻫﻤﺔ ﻣﺆﻣﻨﺎن« ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺆﻣﻨﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ زﻳـﺮا ﺗﻔﻘـﻪ
در دﻳﻦ واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻣﺆﻣﻨﺎن واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،10ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  125و (126
---------------------------------------------)ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ذواﻟﻔﻘﺎريزﺣﻞ  -ﻗﻢ(
 -53ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
در ﺳﻮرة روم ،آﻳﺔ  ،21ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و ﻣـﻦ آﻳﺎﺗـﻪ أن ﺧَﻠَـﻖَ ﻟﻜـﻢ ﻣـﻦ اﻧﻔﺴـﻜﻢ
ازواﺟﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮا إﻟﻴﻬﺎ و ﺟﻌﻞَ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﻮدة و رﺣﻤﺔ إنﱠ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت ﻟﻘﻮمٍ ﻳﺘﻔﻜـﺮونَ :و
از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺪا آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ از ]ﻧﻮع[ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ آنﻫـﺎ
آراﻣﺶ ﻳﺎﺑﻴﺪ و ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ »دوﺳﺘﻲ« و »رﺣﻤـﺖ« ﻗـﺮار داد .ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ«.

----------------------------------------------
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)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،12ﺻﻔﺤﺔ (149
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن(

)ﻓﻴﺮوز ﻧﮋادﻧﺠﻒ  -ﺗﺒﺮﻳﺰ(

 -54ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﺰت »ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزش ﺧﻮد و ﻧﻔﺮوﺧﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ اﻧـﺪك
اﺳﺖ «.آﻳﺔ  70ﺳﻮرة اﺳﺮاء »ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﻛﺮاﻣـﺖ ﺑﺨﺸـﻴﺪﻳﻢ  ...و ﺑـﺮ ﺑﺴـﻴﺎري از
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺮﺗﺮي دادﻳﻢ «.ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ .ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي »1و  «3ﺣـﺪﻳﺚ و ﮔﺰﻳﻨـﺔ
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،11ﺻﻔﺤﺔ (140
» «4ﺑﻲارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ(
 -55ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در دورة ﺳﻨﻲ ﺟﻮاﻧﻲ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮد ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻋﺎدت ﻧﻜـﺮده و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺮوع در وﺟﻮد او رﻳﺸﻪدار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﻛـﺮم )ص(
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ در او ﻗﻮيﺗﺮ اﺳﺖ.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،11ﺻﻔﺤﺔ (142
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ(
 -56ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان ،اﻣﺎم ﺣﺴـﻴﻦ )ع( اﺳـﺖ .اﻳﺸـﺎن آﻧﮕـﺎه ﻛـﻪ
ﻳﺰﻳﺪﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﻫـﺰار ﺟﻨـﮓﺟـﻮ ،اﻳﺸـﺎن را ﻣﺤﺎﺻـﺮه ﻛﺮدﻧـﺪ )ﺗﻬﺪﻳـﺪ( و از او
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺮود ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻋﺰت از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ذﻟﺖ ،ﺑﺮﺗـﺮ
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،11ﺻﻔﺤﺔ (141
اﺳﺖ«.

---------------------------------------------)ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي(
 -57ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري و ﺑﺴﺘﻦ راهﻫﺎي ﺳﻠﻄﻪ ← ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر و
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن
ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻي اﻳﺮاﻧﻲ ← اوﻟﻮﻳﺖ دادن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،10ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي 129ﺗﺎ (131
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن(
 -58ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم )ص( ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺣﺎل ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از اﻣﺎم ﺧﻮد دور اﻓﺘﺎده ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﺣـﺎل
ﻳﺘﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪر را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﭼﻨـﻴﻦ ﺷﺨﺼـﻲ ،در ﻣﺴـﺎﺋﻞ زﻧـﺪﮔﻲ،
ﺣﻜﻢ و ﻧﻈـﺮ اﻣـﺎم را ﻧﻤـﻲداﻧـﺪ «.ﻳﻜـﻲ از وﻇـﺎﻳﻒ ﻣـﺮدم در ﻗﺒـﺎل رﻫﺒـﺮي ،اﻓـﺰاﻳﺶ
آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻗـﺪرتﻫـﺎي
ﺳﺘﻤﮕﺮ دﻧﻴﺎ ،اﻃﻼع از ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻬﺎن ،ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮان و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻔﺮﻗـﻪ اﻓﻜﻨﺎﻧـﺔ
آﻧﺎن ﺑﺰﻧﻴﻢ و ﺧﻮد ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ) .دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،10ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  126و (131

---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن(
 -59ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻴﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﻘﻠﻲ ﺑﺎ زﻣﺎن ازدواج زﻳﺎد ﺷﻮد و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ
ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را ﺑﻪ ازدواج ﺗﺸـﻮﻳﻖ
و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ و از ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ رﺳـﻮم ﻏﻠـﻂ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ )ع(» :ﺣـﺐ
اﻟﺸﺊ ﻳﻌﻤﻲ و ﻳﺼﻢ« ﻋﻼﻗﺔ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﭼﻴـﺰي آدم را ﻛـﻮر و ﻛـﺮ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ .از اﻳـﻦرو،
ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻦ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮ آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧـﻮد ﻣﺸـﻮرت
ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﺑﺮﺳﻴﻢ) .دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،12ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  153و (155

---------------------------------------------)ﻓﺮدﻳﻦ ﺳﻤﺎﻗﻲ  -ﻟﺮﺳﺘﺎن(
 -60ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
اﮔﺮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ دﻳﻨﻲ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ اداﻣﻪ ﻧﻴﺎﺑﺪ» :ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻲ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﺣﻜـﺎم
دﻳﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم دﻳـﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ«.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،10ﺻﻔﺤﺔ (125

ﺻﻔﺤﺔ7 :

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  2و 3

)ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪيروش(

 -61ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﺗﺨﺮﻳﺐ آن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ دو ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻲﺑـﺮد ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوشﻫﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻴﻢ«.
ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ درﺳﻲ

ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﻞ ” “costﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﻫﺰﻳﻨـﻪ
داﺷﺘﻦ« از ﻣﺼﺪر ﺑﺎ ” “toاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨـﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ،ﺑﻌـﺪ از ﻓﻌـﻞ ”“consider
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي »در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ« ،ﻓﻌﻞ ﺑﻪﺷﻜﻞ اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﺑﺎ ” “ingﻣﻲآﻳﺪ.

)ﮔﺮاﻣﺮ(
---------------------------------------------)ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي(
 -62ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :اﻟﻒ( ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ،آﻗﺎ .ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪﻃﻮري ﻣﻲﺗـﻮاﻧﻢ ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه
ﻣﺘﺮو ﺑﺮوم؟«
»ب( اوه ،ﺧﺐ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮوﻳـﺪ و ﺳـﻮار اﺗﻮﺑـﻮس ﺑﺸـﻮﻳﺪ،
دﻗﻴﻘﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن از اﺗﻮﺑﻮس ﭘﻴﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ«.
ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ درﺳﻲ

ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﻤﻼت ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻠـﻪ ،ﺷـﺮﻃﻲ از ﻧـﻮع
اول اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻠﺔ ” “ifﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ﺳﺎده و ﺟﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠـﻪ
)ﮔﺮاﻣﺮ(
در زﻣﺎن آﻳﻨﺪة ﺳﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

---------------------------------------------)ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي(
 -63ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﭼﺮا آﻟﻴﺲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﻌﺠـﺐ ﺷـﺪ وﻗﺘـﻲﻛـﻪ ﻣـﻦ ﺧﺒـﺮ ازدواج
ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ«.
ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ درﺳﻲ

در اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﺎرﺑﺮد ” “past participleﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻓﻌﻞ ” “p.p.در ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺖ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود و ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ در اﺳﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
” “suprisedﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ »ﻣﺘﻌﺠﺐ« و ” “surprisingﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ »ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ« اﺳﺖ.

)ﮔﺮاﻣﺮ(
---------------------------------------------)ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي(
 -64ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺮد ﺗﺎ درﮔﻴﺮ ﻳﻚ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺸﻮد ،وﻟﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ارزش ارزﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ«.
ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ درﺳﻲ

ﺑﻌﺪ از ” “attemptﭼﻪ در ﻧﻘﺶ اﺳﻢ ﭼﻪ در ﻧﻘﺶ ﻓﻌﻞ ،ﻣﺼﺪر ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺼﺪر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود .ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ” “notﻗﺒﻞ از ”“to
)ﮔﺮاﻣﺮ(
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ».(«1

---------------------------------------------)ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي(
 -65ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً آﻳﻨﺪة ﺧـﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ،ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦﻛـﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺘﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮيﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫـﺎ واﻛـﻨﺶ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ«.
 (2اﻋﻼم ﺣﻀﻮر ﻛﺮدن ،ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺪن
 (1ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ
)واژﮔﺎن(
 (4روﺷﻦ ﻛﺮدن
 (3وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪن

---------------------------------------------)ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ(
 -66ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﻳـﻚ ﻣﺪرﺳـﺔ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ آن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲدﻫﺪ«.
 (2ﮔﺴﺘﺮده
 (1ﻏﻴﺮﻗﻄﻌﻲ ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
)واژﮔﺎن(
 (4ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ،ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ
 (3ﺣﺲﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ،ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً زﺑﺎن(

)ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪيروش(
 -67ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﺮدم ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺪرت دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ
راﺑﻄﻪ ﻧﺪارﻧﺪ«.
 (2ﺗﻨﻮع
 (1ﻣﻨﺒﻊ
 (4ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﻲ
 (3اﺧﺘﻼل ،ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ
)واژﮔﺎن(
---------------------------------------------)ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ(
 -68ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻫـﺮ وﻗـﺖ ﺑـﺎ رﺋﻴﺴـﻢ در ﻳـﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ]روﻳـﺪاد[ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﺴـﺘﻢ،
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻤﺎن اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ«.
 (2ﻋﺎﻟﻲ
 (1ﺳﺎﺑﻖ
)واژﮔﺎن(
 (4اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 (3ﻃﺒﻴﻌﻲ

---------------------------------------------)ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي(
 -69ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﻲ ادﻋﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ
ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮآورده ﻛﻨﻨﺪ«.
 (2ﻣﺎل ،داراﻳﻲ
 (1اﻟﻬﺎم
)واژﮔﺎن(
 (4ﻧﻴﺎز ،ﺗﻘﺎﺿﺎ
 (3ﺷﺊ

---------------------------------------------)ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ(
 -70ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﺗﻜﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ واردات دارﻧﺪ و ﺑﻪﺷـﺪت
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
 (2ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
 (1زﻳﺎد ،ﺑﻪ ﺷﺪت
)واژﮔﺎن(
 (4ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﻲ
 (3ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر

---------------------------------------------)ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪيروش(
 -71ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن از ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
را ﻛﻪ در اﻃﺮاف آنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ«.
 (2آﻟﻮده ﻛﺮدن
 (1ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدن
)واژﮔﺎن(
 (4ﺟﺬب ﻛﺮدن
 (3ﻗﻮل دادن

---------------------------------------------)ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪيروش(
 -72ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮﺧﺖ اوراﻧﻴﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ در ﺳـﺎل 1958
در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪﻧﺪ ،از آن زﻣﺎن ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ زﺑﺎﻟـﻪﻫـﺎي
ﻫﺴﺘﻪاي ﭼﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 (2ﻣﺘﻀﺎد
 (1ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
)واژﮔﺎن(
 (4ﻫﺴﺘﻪاي
 (3ﺷﺮﻃﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻦ ﻛﻠﻮزﺗﺴﺖ:

ﺷﻴﻮه اي ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﻫﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،از اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﻴﺎرة ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي زﻧـﺪﮔﻲ
ﻛﺮدن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﺖﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در اﺳـﺘﻔﺎدة
ﻣﺆﺛﺮ از اﻧﺮژي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻣﺮدم در ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻧـﺪ ﻛـﻪ
ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز ،زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻧﻔـﺖ ﻣﺘﻜـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .آنﻫـﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲﺷﺎن ﻳﺎد دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺮژي ﻛﻢﺗﺮي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ از ﻗﺒـﻞ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﭘﺎك را ﺷﺮوع ﻛﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪﻫـﺎي ﺧﻮرﺷـﻴﺪي
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺮژي ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺣﺘﻲ از اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎد ﺑـﺮاي
اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ .واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ زﻣـﻴﻦ را
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
 -73ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)ﻋﻤﺮان ﻧﻮري(

ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ درﺳﻲ

در ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي ﺷﺮﻃﻲ ﻧﻮع ﻳﻚ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﺷﺮط در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺳﺎده ) (learnو ﻓﻌـﻞ
)ﻛﻠﻮزﺗﺴﺖ(
ﺟﻮاب ﺷﺮط در زﻣﺎن آﻳﻨﺪة ﺳﺎده ) (will haveاﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﺔ8 :

)ﻋﻤﺮان ﻧﻮري(

 -74ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
 (1ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن
 (3ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻦ

 (2ﻣﺼﺮف ﻛﺮدن
 (4ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدن

)ﻛﻠﻮزﺗﺴﺖ(
--------------------------------------------- -75ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
 (1ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
 (3ﺑﻪﻧﺪرت

)ﻋﻤﺮان ﻧﻮري(
 (2ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﻲ
 (4از ﻧﻈﺮ رواﻧﻲ ،از ﻟﺤﺎظ ﻓﻜﺮي

)ﻛﻠﻮزﺗﺴﺖ(
--------------------------------------------- -76ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
 (1ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
 (3ﺗﺪرﻳﺠﻲ

)ﻋﻤﺮان ﻧﻮري(
 (2ﺧﻮرﺷﻴﺪي
 (4ﺟﻨﺒﺸﻲ

)ﻛﻠﻮزﺗﺴﺖ(

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻦ درك ﻣﻄﻠﺐ:

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ زﺑـﺎن را روان ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ،
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸـﻜﻞ اﺳـﺖ .ﺑـﺮاي
ﻣﺜﺎل ،در ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻮﻫﻞ ،ﮔﻮﻳﺸﻮران ﺑﻮﻣﻲ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﺪارﻳﻦ ،در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ و ﺑـﻪ
ﺗﻌﺪاد دوازده ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮزادان ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﻴﻨـﻲ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ .ﻫـﺮ ﺟﻠﺴـﻪ
ﺣﺪود  25دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﻮزادان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧـﻮزادان
ﭼﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اﻳﻦ زﺑﺎن را ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎي زﺑﺎن ﻣﺎﻧـﺪارﻳﻦ واﻛـﻨﺶ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ(.
اﮔﺮ ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ دو زﺑﺎن را ﺑﺸﻨﻮد ،ﻣﻐﺰ او ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑـﺮاي ﻫـﺮ زﺑـﺎن ﺗﺸـﻜﻴﻞ
ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﻣﻐﺰ در ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ آن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ زﺑـﺎن را
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد .در آن زﻣـﺎن ،ﻣﻐـﺰ ﻛـﻮدك ﺗﻤـﺎم
اﺗﺼﺎﻻت ﻏﻴﺮﺿﺮوري را ﻛﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﮔﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ زﺑﺎن
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ روﺳﻲ را ﺗﺎ دورة راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﺮوع ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻴـﺪ و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎاﻣﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻐﺰ ﻳﻚ ﻛﻮدك دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃـﺎت زﺑـﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻣﻐﺰ ﻧﻮزاد ﻛﺎر ﻛﻨﺪ .ﻛﻮﻫﻞ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎنﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را در ﺻﻔﺮ
ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،وﻗﺘﻲ ﻣﻐﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ«.
 -77ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟«
»زﺑﺎن و ﻣﻐﺰ«

)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ(

)درك ﻣﻄﻠﺐ(
---------------------------------------------)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ(

 -78ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ؟«
»ﻧﻮزادان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﭘﺲ از دوازده ﺟﻠﺴﻪ ﺻـﺤﺒﺖ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻣﺎﻧـﺪارﻳﻦ ﺑـﺎ آنﻫـﺎ ،ﻫـﻴﭻ
)درك ﻣﻄﻠﺐ(
ﻧﺸﺎﻧﻪاي از درك زﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪارﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ«.

---------------------------------------------)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ(

 -79ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻛﻠﻤﺔ ” “onesدر ﭘﺎراﮔﺮاف دوم ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي اﺷﺎره دارد؟«
)درك ﻣﻄﻠﺐ(
» ”) “pathwaysﻣﺴﻴﺮﻫﺎ(«

---------------------------------------------)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ(

 -80ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﺟﻤﻠــﻪ» :ﻛﻠﻤــﺔ ” “struggleدر ﭘــﺎراﮔﺮاف » «2از ﻟﺤــﺎظ ﻣﻌﻨــﻲ ﺑــﻪ …
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ«.
)درك ﻣﻄﻠﺐ(
» ”) “fightﺗﻼش ﻛﺮدن(«
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اختصاصی دوازدهم تجربی
محمود ثابتاقلیدی – بهزاد سلطانی – مهرداد نوریزاده
علی حاجیان – سجاد داوطلب – علی رستمیمهر – بابک سادات – محمدحسن سالمیحسینی – شایان عبایی – حمید علیزاده – یغما کالنتریان – محمدجواد محسنی – سیدجواد نظری – فهمیه ولیزاده
پوریا آیتی – ادیب الماسی – احمد حسنی – سجاد حمزهپور – محمدرضا دانشمندی – شاهین راضیان – محمدمهدی روزبهانی – اشکان زرندی – امیررضا صدریکتا – سروش صفا – اسفندیار طاهری
فرید فرهنگ – حسن قائمی – حسن محمدنشتایی – محمدحسن مؤمنزاده – امیرحسین میرزایی – سینا نادری – پیام هاشمزاده
اسماعیل احمدی – خسرو ارغوانیفرد – عباس اصغری – مهدی آذرنسب – زهره آقامحمدی – امیرحسین برادران – بیتا خورشید – کیانوش کیانمنش – علیرضا گونه – محمدصادق مامسیده – غالمرضا محبی
محمدکاظم منشادی – محمود منصوری – مجتبی نکوئیان
عیناهلل ابوالفتحی – امیرحسین بختیاری – عظیم بردیصیادلی – فرزین بوستانی – رهام جبلیفرد – امیر حاتمیان – حسن رحمتیکوکنده – مرتضی رضاییزاده – محمدرضا زهرهوند – جهان شاهیبیگباغی
رسول عابدینیزواره – محمد عظیمیانزواره – حسن عیسیزاده – امیرحسین معروفی – سیدرحیم هاشمیدهکردی

نام درس
زمینشناسی

گزینشگر
مهدی جباری

مسئول درس
مهدی جباری

ویراستار استاد
بهزاد سلطانی

ریاضی

علیاصغر شریفی

علیاصغر شریفی

مهرداد ملوندی

زیستشناسی

محمدمهدی روزبهانی

امیرحسین بهروزیفرد

حمید راهواره
مجتبی عطار

فیزیک

امیرحسین برادران

امیرحسین برادران

محمدامین عمودینژاد

شیمی

مسعود جعفری

ایمان حسیننژاد

امیرحسین معروفی

گروه ویراستاری
آرین فالح اسدی
فرشاد حسنزاده – علی مرشد
ایمان چینیفروشان – عادل حسینی
علی ونکیفراهانی
کیارش ساداترفیعی
مبین رمضانی
امیرحسین میرزایی
سروش محمودی
احمدرضا هاشمیهفشجانی
علی ونکیفراهانی -محمدرضا گلزاری
مائده مهدیزاده – محمد حسنزاده مقدم

مدیر گروه

زهراالسادات غیاثی

مسئول دفترچه آزمون

آرین فالحاسدی

مستندسازی و مطابقت مصوبات
ناظر چاپ

فیلتر نهایی

گروه مستندسازی
محیا عباسی
مهدیه موالبیگی

رامین آزادی

مهساسادات هاشمی
آتنه اسفندیاری
سمیه اسکندری

مدیرگروه :فاطمه رسولینسب
مسئول دفترچه :مهساسادات هاشمی
حمید محمدی

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به آدرس اینستاگرامی  @kanoon_21tمراجعه کنید.
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صفحة 3:

اختصاصي دوازدهم تجربي

زمینشناسي
 -18گزینة «»8

(سراسری داخل کشور )99

سن قدیمیترین سنگهای ایران در مقایسه با سنگهای قدیمی یافت شدد
در آمریکای شدمایی آفریقدا هندد سد ،ری اسدارای،ا س اربسداان د انتر
هساند.

(زمینشناسی ایران) (زمینشناسی ،صفحة )401

--------------- ------------------------------ -18گزینة «»4

(سراسری داخل کشور )99

ژئ ف،زیکدانها برای مطایعه ساخامان درسنی زم،ن که به راحای در دسارس
ن،ست س همچن،ن شناسایی ذخایر س معادن زیرزم،ندی بدا اسداداد از امد ا
یرز ای مغناط،س زم،ن مقاسمت ایکاریکدی س شددگ ادرانن سدنگها بده
مطایعة آنها میپردازند.

(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )404

--------------------------------------------- -18گزینة «»8

(محمود ثابتاقلیدی)

از سیژایهای پهنة زم،نساخای زاارس تاقدیسها س ناسدیسهای ما ایی است.
(زمینشناسی ایران) (زمینشناسی ،صفحة )401
-------------------------------- ------------- -14گزینة «»8

(مهرداد نوریزاده)

بررسی سایر ازینهها:
ازینة « :»0ذخایر ندت س ااز ایدران بدهط ر امدد در ند و س بدرو طمنطقدة

 -18گزینة «»8

(مهرداد نوریزاده)

ارسهی از پدید های زم،نشناخای مانند بارها الفشانها آبشارها س  ...که
ارزش باالیی از نظر المی س آم زشی یا زی ایی سیژ داشاه س یا بس،ار کم،او
هساند به ان ان م،راث زم،نشناخای معرفی میش ند.

 -11گزینة «»8

(بهزاد سلطانی)

در پهنة ایران مرکزی سنگهای رس بی آذرین س داراد نی از پرکدام رین تدا

زاارس س خل،ج فارس) س در شمال طدریای خزر) قرار دارند.
ازینة « :»2ایران از نظر ذخایر ااز در ردة دسم س از نظر ذخایر نددت در ردة
چهارم قرار دارد .طقسمت س م ازینه درست است).
ازینة « :»4از نظر ااز ایران در ردة دسم س از نظر ندت در ردة چهدارم قدرار دارد.
طقسمت س م ازینه درست است).
(زمینشناسی ایران) (زمینشناسی ،صفحههای  441و )441
-------------------------------------------(بهزاد سلطانی)

مطابق با نقشة پراکندای قلههای آتشدشدانی ایدران در صدد ة  004کاداو
درسی از م،ان ازینههای مطرح شد در سؤال فقط آتشدشدانهای بزمدان س
تداان نزدیک هماند.
(زمینشناسی ایران) (زمینشناسی ،صفحة )111
------------------------------------------- -18گزینة «»4

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

(زمینشناسی ایران) (زمینشناسی ،صفحة )111
----------------------------------------------

حدسد  01درصد از ندت هان در ایران قرار دارد.

 -18گزینة «»8

(زمینشناسی ایران) (زمینشناسی ،صفحة )441

(محمود ثابتاقلیدی)

اسل زاارس ط النیترین اسل ایران است س اماداد آن شمال بربدی – ند و

سن زسی،ک س د دارند.
(زمینشناسی ایران) (زمینشناسی ،صفحة )101
------------------------------------------- -18گزینة «»8

(سراسری داخل کشور )99

در ص رتیکه ذراگ خاکسار آتشدشانی در م ،طهای دریایی کمامق
تهنش،ن ش ند ت ف آتشدشانی بهس د میآید .به ان ان مثال میت ان
ت فهای س ز ای رز را نام برد.
(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )99
---------------------------- ----------------- -89گزینة «»8

(بهزاد سلطانی)

اسل کپهداغ دارای رسند شمالبربی – ن و شرقی ب د س اسل ارس امادداد
شمال شرقی – ن و بربی دارد.
بررسی سایر م ارد:
ازینة « :»0اسلهای کازرسن س نای ند :شمایی – ن بی
ازینة « :»2اسلهای زاارس س ت ریز :شمالبربی – ن وشرقی
ازینة « :»4اسلهای درسنه س ترسد :شمالشرقی – ن وبربی

شرقی است.

(زمینشناسی ایران) (زمینشناسی ،صفحة )111
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پروژة « -»5آزمون  22اسفند -ریاضی

c 1
a2
f (c)  0  c2  2ac  3  0  c2  4c  3  0  
c  3

ریاضي 3
 -19گزینة «»4

(حمید علیزاده)

چتن د مقط  x  c x  1عید متوعیل عشند نع راین تنهع  c  3قع ل قبتو
a  2 ,c  3  ac  ( 2)  3  6

است پ :
تااع ) f (xدر ااع ) (  , aا صااتر
خطی اکیداً صعتدی می عشد .پا مواتدار
) f (xعید صتر یک عدد مثبت یعنی
خطی افقی در عالی محتر  xهع عشد.
هوچنین در ع )  (a ,  تاع ) f (xا تادا مال و ساص صاعتد میکناد.
نع راین عید ) f (xدر ع ) (a ,bمنفای در اع )  (b, مثبات عشاد.
نع راین گلینة « »4صحیح است.

(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  901تا  902و )999
--------------------------------------------- -14گزینة «»4

(علی رستمیمهر)

د موتدار هنگعمی هم موعس هساتند کا در مقطاةتوعس ،هام مقدارشاعن هام
مشتقشعن را ر عشد.
2a  b
) 4  2a  b  4 (1
1

f ( 2)  g ( 2 ) 

,g(x)  3 x2  2

ab
(x  1)2

f (x) 

f ( 2)  g( 2)  a  b  10

)(2

)(2),(1


 a  14 ,b  24

(مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  77تا )57
(مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  58تا )29
--------------------------------------------- -19گزینة «»9
ا تدا ضع طة تع را د ن قدرمطلق میمتیسیم:
x 0
x 0

(محمدحسن سالمی حسینی)

--------------------------------------------- -19گزینة «»4

(علی رستمیمهر)

ا تدا تع را سعده میکنیم:

2

;  x  4x
y  (x  4)| x | 
;  4x  x2


حعو موتدار تع را در ع ] [1, 3رسم میکنیم:

3

3

f (x)  (x  1)2  x2 | x  1 |  x2

حد ختاست شده را ر ) f ( 1است:
2

3 2



x  ( 1) : f (x)   x  1  x  f (x)  1 

33 x
2
5
درمتیج f ( 1)  ( 1  )  :
3
3

(مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  77تا )57
--------------------------------------------- -19گزینة «»9

هوعنطتر ک مشخص است ،کمترین مقدار تع را ر  -5است.
(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  902تا )999
---------------------------------------------(سید جواد نظری)
 -13گزینة «»4
میدامیم در تع مشتقپذیر ) ، y  f (xاگر تاع در مقطا ای ا طاتو x  a
دارای اکسترمم مسبی عشد آمگعه طتو آن مقط عید در مععدل  f (x)  0صدق
کند یعنی  f (a)  0عشد .پ :
x3
 ax2  3x  b  f (x)  x2  2ax  3
3
f (1)  0  2a  4  0  a  2

f (x) 

(فهیمه ولیزاده)

S  AB  BC  S  2x  y

) S  2x(16  x2
S  32x  2x 3
S  0  S  32  6 x2  0  32  6 x2

32 x0
4

x 
6
3
4
4
4 3 128 128 384  128 256
S( )  32 ( )  2 ( ) 



3
3
3
3 3 3
3 3
3 3
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(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  993تا )990
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 -19گزینة «»3

(سجاد داوطلب)

تتج میکنیم ) (Df  Rسص
5
1
8
8
8 3
1
8 x2  1
f (x)  x 3  x 3  ( x5 
( )
)
3x
3
3
3
3 3x

ا تدا دامن تع

صفحة 5:

حعو در مثلث  BHDع استفعده ا قضیة فیثعغترس ارتفعع  BHرا محعسب میکنیم:

مشتق میگیریم:

BD2  BH2  DH2  BH  x2  (x  2)2  4x  4
)*(  BH  2 x  1

مسعحت ذ مق را محعسب میکنیم:

مشتق تع در ریش هعی صتر صفر در

(AB  CD)  BH ((12  2x)  8)  2 x  1

2
2

ریش هعی مخرج تعریف مشده اسات .پا

S(x) 

این مقعط حرامی هستند .یعنی x  1,0

 (20  2x) x  1

طتو س مقطة حرامی ایان تاع هساتند.

حعو رای اینک ذ مق یشترین مسعحت موکن را داشت عشد ،عیاد ا )S (x

مقدار )f (x

ا ای طتو این مقعط:

مشتق گرفت

f ( 1)  3
32

S 
3
 f (0)  0
2
 f (1)  3


مقطة حرامی را دست آ ریم:

20  2x
2 x 1

(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  901تا )999
--------------------------------------------- -19گزینة «»4

S(x)0


2 x  1 

ax  1

مقطة )  A(1, 3معکلیوم مسبی تع

x2  b

اکنتن رای دست آ ردن ارتفعع ذ مق طبق را طة * داریم:
x 4

BH  2 x  1 
 BH  2 3

a 1
1
) 3  b  1  (a  1) (I
1 b
3

a 1
)  2(a  1)  0
3

--------------------------------------------- -911گزینة «»9

(1, 3 )  f 

)a(x2  b)  2x(ax  1
(x2  b)2

(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  993تا )990

ا الً در ضع طة

 fصدق میکند د معً  f (1)  0است.

(محمدجواد محسنی)

ا تدا پیتستگی تع را در مقطة صحیح  x  kررسی میکنیم.
limf (x)  1 , limg(x)  0  lim(fg)(x)  0
x k 

f (x) 

x k 

x k 

limf (x)  1 , limg(x)  1  lim(fg)(x)  1
x k 

)(I

( f (1)  a(1  b)  2(a  1)  0  a

a  1¡ï¡ïù
a
 (a  1)(  2)  0  
3
a  6

دقت کنید ک ا ای  ، a  1مختصع مقطة  Aدر ضع طة  fصدق مویکند.
(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  901تا  902و )999
--------------------------------------------- -11گزینة «»9

2 x 1

 (2 x  1)2  20  2x  4x  4  20  2x  6x  24  x  4

(محمدحسن سالمی حسینی)
 f (x) است .پ

20  2x

S(x)  2 x  1 

x k 

, g(k)  0  (fg)(k)  0

پ

طتو سعقهعی ذ مق را را ر  xفرض کنیم ،داریم:

f (k)  0

تع ا راست پیتست است.

مشتق راست تع را در  x  kررسی میکنیم:
)(f .g)(x)  (f .g)(k
(x  [x])([x]  [  x])  0
lim
 lim
x

k
xk


x k
x k
)(x  k) ( 1
 1
xk

(سیدجواد نظری)

ا تدا شکل ذ مق را میکشیم دادههعی مسئل را ر ی آن پیعده مایکنیم .اگار

x k 

پ

 lim

xk 

تع متردمظر ،در مقعط صحیح فقط ا راست مشتقپذیر است.
(مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  77تا )51
----------------------------------------------

ریاضي پایه
 -919گزینة «»9
  20طول سیم = محیط ذوزنقه 
طول قاعدة کوچکتر 
 20  (8  x  x)  12  2x

 AB  HH  12  2x

 DH  CH  8  (12  2x)  2x  4  x  2

2
2

forum.konkur.in

(یغما کالنتریان)
2 x2

 2 2 x  4  2

x2

2  2x  4  4

 2x  4  2x2  2x2  2x  4  0

 x2  x  2  0  (x  1)(x  2)  0  2  x  1

(توابع نمایی و لگاریتمی) (ریاضی  ،9صفحههای  25تا )909
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 -919گزینة «»9
مکت  :در تع

صفحة 6:
(1,1)  3 a b  1

 a  b 0
a  1


3
a

b

2

 b  1
3

(فهیمه ولیزاده)

2

 y  loguaداریم u  0 :همچنین . a  1,a  0
)x  1  0  x  1 (II
)(I) (II) (III

حااعو موااتدار تااع  gرا  aاحااد ا پااعیین منتقاال ماایکنیم تااع موااتدار تااع
) y  log(x 1را در  x  2قط کند:


): (1, 2دامن 

x 2

3 x1  a  log(x 1) 
3  a  0 a  3

(توابع نمایی و لگاریتمی) (ریاضی  ،9صفحههای  908تا )990
--------------------------------------------- -913گزینة «»9
ع تتج

(یغما کالنتریان)

مل لی تدن موتدار

y  logbx

y  logcx

y  logax

متیج میگیریم  0  c  1است ین

هم را طة  a  bرقرار اسات .پا

(توابع نمایی و لگاریتمی) (ریاضی  ،9صفحههای  27تا )995
--------------------------------------------- -919گزینة «»3

گلیناة ا و

مکت :

(توابع نمایی و لگاریتمی) (ریاضی  ،9صفحههای  908تا )995
----------------------------------------------

مکت :

تتا
پعسخ صحیح است.

 -914گزینة «»9

1
logab
logac
logbc

(علی حاجیان)

logab 
logab 

(سهند ولیزاده)

1

bxa

f(x)  a  a

موتدار تع  2 ، y  abxaاحد سوت عال منتقل شده است .پ

1
log3x



1
log5x

log5x  log3x  1 

 log5x  log3x  log5x .log3x

.a2

 f (x)  2  2bx2  f (1)  18

درمتیج a  b  0 :

( 3 , 9)  3

 g(x)  3x1

)4  x2  0  2  x  2 (I
)x  1  1  x  2 (III

3 a b

 log15
3

 2  2b  2  18  2b  2  24  b  2

log15
x
log 3x

5
3
5
log15
x  log x .log x  log x 

(توابع نمایی و لگاریتمی) (ریاضی  ،9صفحههای  902تا )991

(توابع نمایی و لگاریتمی) (ریاضی  ،9صفحههای  998تا )995
--------------------------------------------- -919گزینة «»4

(شایان عبایی)
log E1  11 / 8  1 / 5 M1
M  M 1

2
1
log E2  11 / 8  1 / 5 M2 
log E2 11 / 8  1 / 5M1  1 / 5

E
 log E2  log E1  log 2  1 / 5
E1
3

--------------------------------------------- -911گزینة «»3

y  f (x)  2x1  3  2x1  y  3  log2(y  3 )  x  1
جای  xو y
 x  log2(y  3 )  1  y  f 1(x)  log2(x  3 )  1
را عوض میکنیم
x 3
(
)
a  3
) (x 3
2
1
(x)  log2
 log2  f (x)  log2 2  

 -919گزینة «»9

(سهند ولیزاده)
3

log  1
b 1
2b  2


1 5
1
1 a
log
)(1  log 2
2
2



0/ 3

log

log 5

1

b  2

f

ab5

E
 2  101/ 5  102  1000 ~ 32
E1

(توابع نمایی و لگاریتمی) (ریاضی  ،9صفحة )997
----------------------------------------------

(حمید علیزاده)

(توابع نمایی و لگاریتمی) (ریاضی  ،9صفحههای  908تا )905
--------------------------------------------- -991گزینة «»9

log 0/ 3 
5

(توابع نمایی و لگاریتمی) (ریاضی  ،9صفحههای  902تا )999
---------------------------------------------(بابک سادات)
 -919گزینة «»3
ا تدا مقعط  x  3 x  1را در ضع طة  fجعیگذاری میکنیم .د مقط حعصال
در  gمیل صدق میکنند.
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صفحة 7:

اختصاصي دوازدهم تجربي

در یاختههای فتوسنتزکننده (مییانبر ) کیاهش یافتیه و تینفس نیوری بیر

زیستشناسي 3

فتوسنتز غلبه میکند.
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی ،3صفحههای  18تا )18
----------------------------------------------

(محمدمهدی روزبهانی)

 -111گزینة «»4

منظور از باکتری صورت سوال ،باکتریهای گوگردی سبز و ارغوانی است که از
نوع فتوسنتزکننده میباشند و انرژی الزم برای تثبیت کربن را از نور خورشیید
میگیرند .باکتری نیتراتساز نوعی باکتری شیمیوسنتزکننده است کیه انیرژی
الزم را از واکنشهای اکسایشی بهدست مییآورد .گزینیههیای  1تیا  3همگیی
فتوسنتزکننده هستند.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  18 ،18و ( )89زیستشناسی  ،8صفحههای  888و )881
----------------------------------------------

(امیررضا صدر یکتا)

 -111گزینة «»3

تنها مورد «ب» به نادرستی بیان شده است.
بررسی موارد:
الف) در گیاهان  C3و  C4در شرایط دمای باال و تابش شدید نور ،روزنههای
هوایی بسته میشوند که باعث توقف تبادل گازها از این روزنهها میشود.

(امیرحسین میرزایی)
 -114گزینة «»4
در گیاهان  ،CAMروزنهها بهطور معمول به هنگام شب باز میشوند ،گیاهیان
 C3و  C4نیز همواره تثبیت کربن را در روز انجام میدهند .وجود ترکیباتی
که در کریچهها موجیب نگیه داشیتن آب میشیود فقیط از ویژگیی گیاهیان
 CAMمیباشد .بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در گیاهیان  C3بیرخالف گیاهیان  C4و  ،CAMکیربن جیو
بهصورت مستقی با ریبولوزبیس فسفات وارد واکنش میشود.
گزینة « :»2گیاهان  C3نیز مراح تثبیت کربن ی مولکول  CO2جو را در ی
یاخته انجام میدهند.
گزینة « :»3تنهیا در گیاهیان  C4و  ،CAMآنزیمیی سینتز میشیود کیه
برخالف روبیسکو بهطور اختصاصی با کربن دیاکسید عم میکند و تمایلی
به اکسیژن ندارد.
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  18تا )11
----------------------------------------------

ب) ذرت از گیاهان  ، C4آناناس از گیاهان  CAMو گی رز از گیاهیان C3

است .در گیاهان  CAMتثبیت دومرحلهای کربن در زمانهای مختلف انجیام
میشود ،برخالف گیاهان  C4که در مکانهای مختلف انجام میشود.
ج) در گیاهان  C4آنزیمی که مرحلة اولیة تثبیت کیربن را انجیام میدهید
دارای فعالیت اختصاصی برای  CO2است .گیاهان  C3فاقد ایین آنزی هیا
هستند و برای تثبیت کربن از روبیسکو استفاده میکنند کیه دارای فعالییت
اکسیژنازی نیز عالوه بر فعالیت کربوکسیالزی میباشد.
د) در گیاهان  ،C4اسید چهارکربنه در سلولهای غالف آوندی  ،با از دسیت
دادن کربن دی اکسید ،به اسیدی سه کربنه تبدی می شود کیه ایین اسیید
سه کربنی از طریق پالسمودس ها از یاختة غالف آوندی به یاختة مییانبر
منتق میشود؛ امیا در گیاهیان  ،CAMتثبییت مرحلیة اول و دوم در یی
یاخته رخ میدهد.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  83و ( )828زیستشناسی  ،3صفحههای  81و  18تا )18
----------------------------------------------

(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحة ( )83زیستشناسی  ،3صفحههای  12تا )18
----------------------------------------------

(سروش صفا)

 -113گزینة «»1

نمودار  1و  2به ترتیب به گیاهیان  C4و  C3اشیاره میکنید .در گیاهیان C4
نسبت به  ،C3در دمای باال و کمبود آب ،کارایی فتوسنتزی بیشتری وجود دارد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در گیاهان  C4کربن در دو مرحله تثبیت میشود :مرحلیة اول
در یاختههای میانبر

(محمدرضا دانشمندی)
 -111گزینة «»1
گیاهان  C4 ،CAMو  C3با وجود تفاوتهای متعدد ،همگی تولید قند را
در چرخة کالوین انجام میدهند.
در چرخة کالوین مولکولهای  ATPو  NADPHدر حیین تبیدی اسیید
سهکربنی به قند سهکربنی میشکنند و انرژی و الکترون آزاد میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در گیاهان  CAMبرخالف  ، C4تثبیت اولیه و نهیایی CO2
در ی یاخته انجام میشود و نیاز به انتقال به یاختة دیگر ندارد.
گزینة « :»3در گیاهان  C4برخالف  ،CAMتثبیت اولیه و ثانوییه CO2
هر دو در روز انجام میشوند.
گزینة « :»4تأمین الکترونهای زنجیرة انتقال الکترون بین فتوسیست های 2
و  1موجود در غشای تیالکوئید ،در همة گیاهان فتوسنتزکننده ازجمله C4
و  CAMاز مولکولهای آب صورت میگیرد.

و مرحلة دوم در یاختههای غالف آونیدی کیه م ی

فعالیت آنزی روبیسکو میباشند.
گزینة « :»3تثبیت کربن در هر دو گیاه در طول روز انجام میگیرد ،زییرا در
طول شب روزنههای هوایی این گیاهان بسته هستند.
گزینة « :»4تنفس نوری در گیاهان  C4به ندرت رخ میدهید .امیا گیاهیان
 C3بهدلی بسته شیدن روزنیهها در شیدت نیور زییاد و نداشیتن سیسیت

(فرید فرهنگ)
 -111گزینة «»1
در گیاهان  ، C3با افزایش اکسیژن نسبت به کربن دیاکسید در بر  ،اکسیژن
با ریبولوزبیس فسفات ترکیب میشیود .مولکیول حاصی  ،ناپاییدار اسیت و بیه
مولکول سهکربنی و دوکربنی تجزیه میشود ،پس این مولکولهای دوکربنیی و
سهکربنی پایدار هستند .مولکول سهکربنی برای بازسازی ریبولوزبیس فسیفات
بهمصرف میرسد .مولکول دوکربنی از کلروپالست خارج و در واکنشهایی کیه
بخشی از آنها در راکیزه انجیام میگییرد ،از آن مولکیول  CO2آزاد میشیود.
چون این فرایند با مصرف اکسیژن ،آزاد شدن  CO2و همیراه بیا فتوسینتز
است ،تنفس نوری نامیده میشود .در تنفس نوری گرچه میادة آلیی تجزییه
میشود ،اما برخالف تنفس یاختهای ATP ،از آن ایجاد نمیشیود ،بنیابراین
تنفس نوری باعث کاهش فرآوردههای فتوسنتز میشود.

آنزیمی کارآمد جهت تثبیت و ذخیرة کربن ،در شدت نور زیاد میزان CO2
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(ادیب الماسی)
 -111گزینة «»4
گیاهان ،آغازیان فتوسنتزکننده و سیانوباکتریها ،سبزینة  aدارند که همة ایین
جانداران در پی فتوسنتز ،اکسیژن (آخرین پذیرندة الکترون در زنجییرة انتقیال
الکترون راکیزه) تولید میکنند.
یادآوری :سیانوباکتریها با گیاه گونرا همزیستی دارند.
رد سایر گزینهها:
گزینة « :»1دقت کنید که گیاهان حشرهخوار فتوسنتز و سبزدیسه دارند اما
مواد آلی مورد نیاز خود را از راه شکار حشرات نیز تأمین میکنند.
گزینییة « :»2در مییورد بییاکتری گییوگردی کییه رنگیییزة فتوسیینتزی بییه نییام
باکتریوکلروفی دارند صادق نیست.
گزینة « :»3گیاهان  C4غالف آونیدی فتوسینتزکننده دارنید کیه بیرخالف
آناناس (نوعی گیاه  )CAMتولید ترکیب 4کربنیه را در طیی تثبییت اولییه
 CO2در هنگام روز و تولیید ریبولیوزبیس فسیفات (ترکییب پن کربنیه) را
همانند آناناس در طی چرخة کالوین در هنگام روز انجام میدهند.
(زیستشناسی  ،8صفحههای  881و )886
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  81 ،89تا  13 ،19تا  11و  18تا )89
--------------------------------------------- -111گزینة «»1

صفحة 8:

(سروش صفا)

تنها مورد «د» ص یح است.
در باکتریها رنای خطی و در یوکاریوتها دنا و رِنای خطی قاب مشاهده است.
یاختههای یوکیاریوتی و پروکیاریوتی فتوسینتز کننیده و شیمیوسینتزکننده
میتوانند طی تثبیت کربن ،از مواد معدنی ،مواد آلی تولید کنند .هی چنیین
یاختههای کبدی از کیربن دیاکسیید بیرای تولیید اوره (نیوعی میادة آلیی)
استفاده میکنند .در تمامی این یاختهها واکنش قند کافت انجام میگییرد و
در مرحلة آخر این واکنش ،ضمن تبدی اسید دوفسفاته به پییروواتATP ،
نیز تولید میشود .بررسی سایر موارد:
الف) دقت کنید باکتریهای فتوسنتز کننده ،میتوکندری ندارند.
ب)  NADPHدر یاختههای کبدی تولید نمیشود.
ج) تجزیة نوری آب فقط در یاختههای فتوسنتزکننده رخ میدهد.
(زیستشناسی  ،8صفحههای  16و )18
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  66 ،68 ،83 ،1 ،8تا  81 ،61تا  12 ،19تا  18 ،11و )89
----------------------------------------------

(امیررضا صدر یکتا)
 -111گزینة «»3
باکتریهای گوگردی ارغوانی و سبز ،باکتریوکلروفیی دارنید .باکتریهیایی کیه
آمونیوم را به نیترات تبدی میکنند ،باکتریهای شیمیوسینتزکننده هسیتند و
ماننیید باکتریهییای گییوگردی میتواننیید از مییواد معییدنی ،مییواد آلییی بسییازند.
جاندارانی که از مواد معدنی مواد آلی میسازند از کربن دیاکسید بیرای تولیید
مواد آلی مورد نیاز خود استفاده میکنند .بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1باکتریها هیستون ندارند.
گزینة « :»2باکتریهای گوگردی اکسیژن تولید نمیکنند در نتیجیه اکسییژن
م یط را افزایش نمیدهند.
گزینة « :»4باکتریها تیالکوئید ندارند.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  888و ( )881زیستشناسی  ،3صفحههای  18 ،13 ،88 ،83 ،82و )89

(اشکان زرندی)
 -111گزینة «»4
باکتریهای فتوسنتزکننده غیر اکسیژنزا از ترکیبی بیه غییر از آب (نیه لزومیا
 ،) H2Sبه عنوان منبع الکترون استفاده میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در مورد سیانوباکتریهای تثبیت کنندة نیتروژن صادق نیست.
گزینة « :»2در مورد باکتریهای شیمیوسنتزکننده صادق نیست.
گزینة « :»3در مورد باکتریهای غیر اکسیژنزا ص یح نیست.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  888و ( )881زیستشناسی  ،3صفحههای  18و )89
---------------------- ------------------------

(احمد حسنی)
 -111گزینة «»3
یاختههای غالف آوندی در گیاهان  C3غیرفتوسنتزکننده و در گیاهان C4
فتوسنتزکننده است.
در یاختههای فتوسنتزکننده ،دو زنجیره انتقال الکترون در فتوسینتز و یی
زنجیییره در تیینفس یاختییهای نقییش دارنیید و در یاختییههایی کییه فتوسیینتز
نمیکنند بهطور معمول ی زنجیره در تنفس هوازی یاخته نقش دارند.
بررسی گزینهها:
گزینة « :»1درپی فعالیت زنجیرة انتقال الکتیرون راکییزه ATP ،در سیطح
پیشماده تولید نمیشود.
گزینة « :»2اجزاء زنجیرة انتقال الکترون بین فتوسیسیت  1و  NADP+در
خارج از سطح تیالکوئید هستند و در تماس با اسیدهای چرب نیستند.
گزینة « :»3زنجیرة انتقال الکترون در یاختههای غالف آوندی گیاهیان C3
فقط زنجیرة انتقال الکترون درون راکیزه میباشد که الکترونهای خیود را از
 NADHو  FADH2میگیرند که ترکیباتی نوکلئوتیددار هستند.
گزینییة « :»4زنجیییرة انتقییال الکتییرون بییین فتوسیسییت  1و  NADP+در
سبزدیسه سبب تولیید  NADPHمیشیود (نیه  )ATPو زنجییرة انتقیال
الکترون بیین فتوسیسیت های  2و  1بیا ایجیاد شییب غلظیت  Hبیهطور
غیرمستقی در تولید  ATPنقش دارد.
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  68تا  11 ،13 ،12 ،81 ،89 ،68 ،66و )18
----------------------------------------------

(اشکان زرندی)
 -111گزینة «»4
منظور سوال فتوسیسیت  2اسیت .الکترونهیای خیارج شیده از ایین فتوسیسیت ،
بالفاصله وارد زنجیره انتقال الکترون بلندتر غشای تیالکوئید شده و با عبور از پمی
هیدروژن ،انرژی الزم برای پم کردن آن به فضای تیالکوئیدی را تأمین میکند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1دقت کنید در ساختار فتوسیست ها ،پیروتئین مشیاهده مییشیود
ولی اینکه گفته شود ،فتوسیست نوعی پروتئین است ،نادرست است.
گزینییة « :»2الکترونهییای خییارج شییده از فتوسیسییت  2وارد زنجیییرة انتقییال
الکترون بلندتر میشوند.
گزینة « :»3رنگیزههای بهکار رفته در آنتنها در جذب نور نقش دارند( .نه پروتئینها)
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  12 ،19 ،88و )13
----------------------------------------------

(فرید فرهنگ)
 -113گزینة «»3
رنگیزههییای فتوسییتنزی همییراه بییا انییواعی پییروتئین در سییامانههایی بییه نییام
فتوسیست  1و  2قرار دارند .هر فتوسیست شام آنتنهای گیرنده نیور و یی
مرکز واکنش است.
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هر آنتن از رنگیزههای متفاوت (کلروفی ها و کاروتنوئیدها) و انواعی از پروتئین
ساخته شده است .آنتنها انرژی نور را میگیرنید و بیه مرکیز واکینش منتقی
میکنند؛ پس مرکز واکنشهای هر دو فتوسیست از نظر گرفتن انیرژی نیور از
آنتنهای موجود در اطراف خود به یکدیگر شباهت دارند .مرکز واکنش ،شیام
مولکولهای کلروفی  aاست که در بستری پروتئینی قرار دارند .حداکثر جذب
سبزینة  aدر مرکز واکنش فتوسیست  ،1در طول موج  077نانومتر و حیداکثر
جذب آن در فتوسیست  ،2در طول موج  087نانومتر است .بر همیین اسیاس،
به سیبزینة  aدر فتوسیسیت  P077 ،1و در فتوسیسیت  P087 ،2میگوینید.
پس مرکز واکنشهای هر دو فتوسیست از نظر طول موجی که حداکثر جیذب
نور را دارند با یکدیگر متفاوتاند .بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1هر دو مرکز واکنش فاقد سبزینة  ،bهستند .در هر دو فتوسیسیت ،
انرژی الزم برای ایجاد الکترون برانگیخته ،از نور خورشید تأمین میشود.
گزینییة « :»2در گیاهییان ،بیشییترین جییذب هییر دو نییوع سییبزینة  aو  bدر
م ییدودههای  477تییا  077نییانومتر (بیینفش  -آبییی) و  077تییا  077نییانومتر
(نارنجی  -قرمز) است .پس نه مرکز واکنش فتوسیست  1و نیه مرکیز واکینش
فتوسیست  ،2دارای بیشترین جذب در م دودة  077تا  077نیانومتر نیسیت.
تجزیة نوری آب در فتوسیست  2و در سطح داخلی تیالکوئید انجیام میشیود؛
این فتوسیست برخالف فتوسیست  1در تجزیة نوری آب دخالت دارد.
گزینة « :»4الکتیرون برانگیختیه از فتوسیسیت  2بیرخالف الکتیرون برانگیختیه از
فتوسیست  1به ترکیبی منتق میشود که به هر دو الیة غشا اتصیال دارد .دو نیوع
زنجیرة انتقال الکترون در غشای تیالکوئید وجود دارد .ی زنجیره بین فتوسیسیت
 2و فتوسیست  1و دیگری بین فتوسیست  1و  NADP قرار دارد.
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  12 ،19 ،88و )13
----------------------------------------------

(محمدحسن مؤمنزاده)
 -114گزینة «»1
دقت کنید که در یاختة عنیوان شیده ،امکیان رخ دادن هریی از سیه فرآینید
فتوسنتز ،تنفس یاختهای هیوازی و تخمییر وجیود دارد کیه بیه ترتییب درون
سبزدیسه ،راکیزه و مادة زمینهای سیتوپالسی انجیام میشیوند .میوارد «ب» و
«ج» عبارت را بهدرستی کام میکنند.
ب) در بسترة کلروپالست  NADPHمصرف میشود .در بسیترة کلروپالسیت
 ATPه تولید و ه مصرف میشود.
ج) مصرف  NADHه در طی تخمییر در سیتوپالسی و هی در راکییزه رخ
میدهد .در هر دو فرآیند آنزیمی با توانایی مصرف پیرووات وجود دارد.
بررسی موارد نادرست:
الف) سیتوپالس و حیین انجیام گلیکیولیز ،در گلیکیولیز تولیید FADH2
مشاهده نمیشود.
د) در صورت کمبود  ، CO2با فعالیت اکسیژنازی آنیزی روبیسیکو بیهجای
ترکیبی ششکربنه و ناپایدار ،ترکیبی پن کربنه تولید میشود.

نتیجه همة پروتئینهای زنجیرة انتقال الکترون در مبارزه بیا رادیکالهیای آزاد
نقش دارند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در غشای تیالکوئید دو مولکول الکترونها را از فتوسیست ها دریافت
میکنند که فقط یکی از آنها در سطح خارجی تیالکوئید قرار گرفته است.
گزینة « :»2مولکولهایی که مستقیما الکترونهیا را از  NADHو FADH2

دریافت میکنند ،باعث بازسیازی مولکولهیای پذیرنیدة الکتیرون میشیوند.
مولکولی که الکترونهای  FADH2را دریافت میکند نمیتواند پروتونهیا
را در عرض غشا جابهجا کند.
گزینة « :»3هیی مولکیولی در زنجییرة انتقیال الکتیرون غشیای تیالکوئیید
نمیتواند یونهای  Hرا در جهت شیب غلظت انتقال دهد.
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  12 ،81 ،89 ،68 ،66و )13
----------------------------------------------

(احمد حسنی)

 -111گزینة «»3

بررسی گزینهها:
گزینة « :»1ضمن تولید هر قند سهکربنی در چرخیة کیالوین دو نیوع ترکییب
نوکلئوتیدی ( ATPو  )NADPHمصرف میشود.
گزینة « :»2ضمن مصرف اسید سهکربنی ی

فسفاته ،ابتدا مولکول  ATPبیه

 ADPتبدی میشود.
گزینة « :»3در زمان تولید ریبولوز فسفات ،مولکول  ATPمصرف نمیشود.
گزینة « :»4در هنگام مصرف ریبولوز فسفات؛ دو مولکول ریبولوز بیس فسیفات
و  ADPتولید میشود.
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  18و )11
----------------------------------------------

(محمدرضا دانشمندی)

 -111گزینة «»1

منظور صورت سؤال:
 )1طی گلیکولیز از زمان مصرف ی

مولکول گلوکز تا زمان تشیکی قنیدهای

سه کربنی فسفاته.
 )2طی چرخة کالوین از زمان مصرف ی

مولکول اسیید  0کربنیی ناپاییدار تیا

زمان تشکی قندهای سه کربنی فسفاته.
در طی شیمارة ( ،)1فروکتیوز دوفسیفاته تولیید مییشیود و در شیمارة (2 ،)2
مولکول  NADPHمصرف میشود.

(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  68تا  88 ،81 ،88 ،83 ،89و  12تا )11
----------------------------------------------

(امیررضا صدریکتا)
 -111گزینة «»4
هرگاه نقص در ژنهای مربیوط بیه پروتئینهیای زنجییرة انتقیال الکتیرون بیه
ساخته شدن پروتئینهای معیوب بینجامید ،راکییزهای کیه ایین پروتئینهیای
معیوب را داشته باشد ،در مبارزه با رادیکالهای آزاد عملکرد مناسبی ندارد .در
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صفحة 01:

اختصاصي دوازدهم تجربي

بررسی موارد:
الف)  NADو  NADHبا گرفتن و از دست دادن الکتیرون و پروتیون ،بیه
همدیگر تبدی میشوند NAD .با گیرفتن الکتیرون کیاهش مییابید و بیه
 NADHتبییدی میشییود و  NADHبییا از دسییت دادن الکتییرون اکسییایش
مییابد و به  NADتبدی میشود .در طی تبدی پییرووات بیه اسیتی کیه
درون راکیزه صورت میگیرد NAD ،با گرفتن الکترون کاهش مییابد و بیه
 NADHتبدی میشود .از اکسایش هر مولکول شیشکربنی در واکنشهیای
چرخة کیربس ،مولکولهیای  ATP ،NADHو  ...در م

هیای متفیاوتی از

چرخه تشکی میشوند.
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  18 ،66و )11
----------------------------------------------

(اشکان زرندی)
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بهطور کلی به منظور جلوگیری از تبخیر آب در گیاهان فراوانی روزنههای هوایی
(و یاختههای نگهبان روزنه) در روپوست زیرین نسبت به رویی بیشتر است.
بررسی سایر گزینهها:

ب و ج) ه اکسایش پیرووات و ه چرخة کیربس بیه تینفس هیوازی مربیوط
هستند و درون راکیزه که اندامکی با دو غشای داخلیی و بیرونیی اسیت انجیام
میشود ،اما توجه کنید که در اکسایش پیرووات برخالف چرخة کربسATP ،
تشکی نمیشود.
د) این اتفاق که به تولید آب منجر میشود ،در پایان زنجییرة انتفیال الکتیرون
انجام میشود.

(زیستشناسی  ،2صفحههای  88و ( )19زیستشناسی  ،3صفحههای  68تا  83 ،89و )88
----------------------------------------------

گزینة « :»1یاختههای غیالف آونیدی در گیاهیان ت لپیة  ، C4کلروپالسیت و
قابلیت فتوسنتز دارند.
گزینة « :»2دقت کنید در شک کتاب ،که نمونهای از بر های دولپه را نشیان
داده است ،میانبر

نردهای در زیر روپوست رویی قرار دارد.

گزینة « :»3با توجه بیه شیک  1صیف ة  08کتیاب درسیی زیستشناسیی  3کیه
نمونهای از گیاهان دولپه را نشان میدهد ،رگبر شام یاختههای غیالف آونیدی
نیز است( .ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحة ( )899زیستشناسی  ،3صفحههای  18 ،11 ،88 ،81و )11
-------------- ------------------------------- -111گزینة «»1

(فرید فرهنگ)

موارد الف و ج ص یح هستند.
در تنفس یاختهای در یاختههای یوکاریوتی دو مسییر وجیود دارد کیه هیر دو
مسیر با گلیکولیز آغاز میشوند .در مسییر هیوازی ،پیس از فراینید گلیکیولیز و
تولید پیرووات ،این ترکیب به راکیزه میرود و ابتدا اکسایش مییابد و با اتصال
به مولکولی به نام کیوآنزی  ،Aاسیتی کوآنزی  Aرا تشیکی میدهید ،سیپس
تنفس یاختهای با چرخة کربس ادامه مییابید و در نهاییت در زنجییرة انتقیال
الکترون ،تنفس یاختهای پایان مییابید .در مسییر بییهیوازی ،پیس از فراینید
گلیکولیز و تولید پیرووات ،در ادامة تخمیر ،مولکولهایی ایجاد میشوند کیه در
فرایند تشکی آنها  NADبهوجود میآیید .فعالییت شیدید ماهیچیهها بیه
اکسیژن فراوان نیاز دارد .اگر اکسیژن کافی نباشد ،پیرووات حاص از قندکافت
وارد راکیزهها نمیشود ،بلکه به الکتات تبدی میشود؛ پیس تخمییری کیه در
یاختههای ماهیچهای انسان صورت میگیرد ،از نیوع الکتیکیی اسیت .از مییان
تمام فرایندهای تنفس یاختهای کیه در یاختیههای ماهیچیهای انسیان صیورت
میگیرند (قندکافت ،اکسایش پیرووات ،چرخة کربس ،زنجیرة انتقال الکترون و
تخمیر الکتیکی) ،تنها اکسایش پیرووات و چرخة کربس بیا آزاد شیدن CO2

همراه هستند.

(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  88و )81

(ادیب الماسی)

 -131گزینة «»3

یاختههای میانبر

اسفنجی ،غالف آوندی ،آوند آبکیش و آونید چیوبی و  ...در

فاصلة بین روپوست پایینی و باالیی گییاه ت لپیه دییده میشیوند .همیة ایین
یاختهها دیوارة نخستین دارند که این دیواره از پروتئین و انیواعی پلیسیاکارید
تشکی شده است .در چرخة کالوین مولکولهای قنید سیهکربنی خیارج شیده
منشأ گلوکز (و در نتیجه پلیساکاریدها) و دیگر ترکیبات آلی هستند.
رد سایر گزینهها:
گزینة « :»1برای یاختههای آوند چوبی و آبکش که فاقد سبزدیسیه ،سیبزینه و
کاروتنوئید هستند صادق نیست.
گزینة « :»2این یاختهها از یاختههای مریستمی گییاه منشیأ گرفتهانید .دقیت
کنید که همة یاختههای مریستمی از یاختة تخ اصلی منشأ گرفتهاند .بنابراین
قطعا همة ژنها از جمله ژنهای مربوط به سیاخت پروتئینهیای سبزدیسیه را
دارد .اما چون این یاختهها فتوسنتز ندارند این ژنها را بییان نمیکننید .دقیت
کنید که ژن بخشی از پروتئینهای سبزدیسه در دنای اصلی یاخته قرار دارد.
گزینة « :»4برای مثال در مورد آوند چوبی که یاختههای آن مرده است صیادق
نیست!
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  899 ،83 ،82تا  898و )898
(زیستشناسی  ،2صفحههای  839تا )832
(زیستشناسی  ،3صفحههای  18 ،88 ،81 ،61 ،68 ،33 ،83 ،1و )11
----------------------------------------------

(ادیب الماسی)
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جاندار میورد مطالعیه مزلسیون و اسیتال ،بیاکتری  E.coliبیود .دقیت کنیید
پروکاریوتها فاقد اندام
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اختصاصي دوازدهم تجربي

رد سایر گزینهها:
گزینة « :»1در صورت نبودن گلوکز و با افزایش الکتوز در م ییط  ،E.coliدر
طی تنظی منفی رونویسی با تغییر شک پیروتئین مهارکننیده ،شیرایط بیرای
رونویسی از ژنهای آنزی هیای تجزیهکننیده الکتیوز فیراه میشیود .یکیی از
مونومرهای حاص از تجزیه الکتوز ،گلوکز (پیشماده گلیکولیز) است.
گزینة « :»2با افزایش گلوکز تولید شده از تجزیه الکتوز در این جانیدار ،تعیداد
فرآیندهای گلیکولیز نیز در سیتوپالس افزایش مییابد .در طی گلیکولیز اسیید
دوفسفاته و  NADHنیز تولید میشود.
گزینة « :»3قند مصرفی ترجی یی در  ،E.coliگلیوکز اسیت کیه بیا دریافیت
فسفات از دو مولکول  ATPبه فروکتوز فسفاته تبدی میشود.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحة ( )28زیستشناسی  ،3صفحههای  38 ،33 ،83 ،82 ،89 ،8و  68تا )89
----------------------------------------------

(فرید فرهنگ)
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 NADبا گرفتن الکتیرون کیاهش مییابید و بیه  NADHتبیدی میشیود و
 NADHبا از دست دادن الکترون اکسایش مییابد و به  NADتبدی میشود.
NADH  H 

صفحة 00:

NAD  2H   2e

طبق شک  0فص  0زیست شناسی ،3در طی تبدی پیرووات بیه اسیتی کیه
درون راکیزه صورت میگیرد NAD ،با گرفتن الکترون کاهش مییابد و بیه
 NADHتبدی میشود.
طبق شک  8فص  0زیست شناسی ،3در زنجیرة انتقال الکترون بیرای تیأمین
انرژی الزم برای پم پروتونها به فضای بین دو غشای راکیزه NADH ،با از
دست دادن الکترون اکسایش مییابد و به  NADتبدی میشود.
طبق شک  11فص  0زیست شناسی ،3در طی تبدی پییرووات بیه الکتیات کیه
برای تأمین انرژی ماهیچهها در شرایط کمبود اکسیژن صورت میگییردNADH ،
با از دست دادن الکترون اکسایش مییابد و به  NADتبدی میشود.
در مورد گزینة « :»2طبق شک  4فصی  0کتیاب زیستشناسیی  ،3در طیی
تبدی اسید دوفسفاته به پیرووات در قندکافت ،تبیدی

 NADو NADH

به همدیگر صورت نمیگیرد.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،2صفحة ( )19زیستشناسی  ،3صفحههای  61 ،66تا  89و )88
--------------------------------------------- -133گزینة «»3

(شاهین راضیان)

بررسی گزینه ها:
1و )4با توجه به شک  8صف ة  07کتاب زیستشناسی  ،3عیاملی کیه سیبب
اکسید شدن  NADHمیشود اولین پروتئین زنجیره انتقیال الکتیرون اسیت.
این پروتئین با هر دو الیه فسفولیپیدی غشا در تماس است.
 )2هر دو عام  ،الکترونهیای خیود را بیه عوامی دیگیری منتقی میکننید و
آخرین پروتئین زنجییره انتقیال الکتیرون ،مسیتقیما الکترونهیای خیود را بیه
مولکول اکسیژن منتق میکند و سبب ایجاد مولکول آب میشود.
 )3عاملی که سبب اکسایش  FADH2شده و الکترونهای این ناق الکترون

به فضای میان دو غشا ندارد اما پروتئینی که سبب اکسایش مولکول NADH
میشود میتواند سبب انتقال یون هیدروژن از فضیای داخلیی میتوکنیدری بیه
فضای میان دو غشا نیز گردد.
(از ماده به انرژی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  89 ،66و )88
----------------------------------------------

(سروش صفا)
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پلیپپتیدها پس از ساخته شدن ،دچار تغییراتی میشود تیا سیاختارهای دوم و
سوم پروتئین تشکی شود .چیون در طیی فرآینید ترجمیه ،تنهیا سیاختار اول
پروتئینها تشکی میشود.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة «:»1پروتئینهای شرکتکننده در فرآیند تینفس یاختیهای در دو م ی
ساخته میشوند :راکیزه و ریبوزومهای آزاد در سیتوپالس  ،در صیورتیکه ایین
آنزی ها در سیتوپالس ساخته شوند چه همانجا فعالیت کنند و چیه بیه درون
راکیزه بروند و در آن جا فعالیت کنند و یا در راکییزه سیاخته شیده باشیند ،از
جس گلژی و شبکة آندوپالسمی عبور نمیکنند.
گزینة « :»2فرآیند پیرایش در بعضی از رناهای پی رخ میدهد .چرا که فقیط
بعضی از ژنهای هستهای دارای میانه و بیانه هستند.
گزینییة « :»4آنزی هییای پروتئینییی فرآینیید قنییدکافت ،در مییادة زمینییهای
سیتوپالس فعالیت میکنند.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  66 ،36 ،31 ،32 ،38 ،21 ،83 ،82و )68
--------------------------------------------- -131گزینة «»1

(سینا نادری)

بررسی گزینهها:
گزینة « :»1مصرف شدن یونهای فسفات سیتوپالس در مرحلة سوم گلیکولیز
اتفاق میافتد.
گزینة « :»2شکسته شدن پیوند کوواالنسی بیین دو اتی کیربن و تبیدی فروکتیوز
دوفسفاته به دو قند سهکربنی ت فسفاته ،مربوط به مرحلة دوم گلیکولیز میباشد.
گزینة « :»3انتقال گروههای فسفات از اسید دوفسیفاته بیه مولکیول  ADPدر
مرحلة چهارم رخ میدهد.
گزینیة « NADH :»4کیه مولکیول حامی الکتیرون اسیت ،در مرحلیة سییوم
گلیکولیز تولید میشود.
(از ماده به انرژی) (زیستشناسی  ،3صفحة )66
----------------------------------------------

(امیررضا صدریکتا)
 -131گزینة «»1
تنفس نوری و تنفس یاختهای هوازی انواعی از تنفس در یاختههای یوکاریوتی
هستند که همراه با مصرف اکسیژن هستند .فقط در تینفس یاختیهای هیوازی
( ATPمولکول پرانرژی فسفاتدار) تولید میشیود و در تینفس نیوری ATP
تولید نمیشود .بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»2در هر دو تنفس گروهی از واکنشها در راکیزه انجام میشود پیس
فعالیت آنزی های راکیزه برای انجام هر دوی آنها ضروری است.
گزینة « :»3در هر دو تنفس نوعی مادة آلی (گلیوکز ییا ریبولیوزبیس فسیفات)
تجزیه میشود.
گزینة « :»4در هر دو تنفس تولیید مولکولهیای دوکربنیه (بنییان اسیتی ییا
ترکیب دوکربنة حاص از تجزیة ریبولوزبیس فسفات) مشاهده میشود.

را دریافت میکند نقشی در انتقال یون هیدروژن از فضای داخلی میتوکنیدری
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(حسن محمدنشتایی)
 -131گزینة «»4
آنزی ATPساز در غشای داخلی میتوکندری مسئول اضافه کردن فسفات بیه
 ADPاست تا  ATPرا به روش اکسایشی تولید نماید .همانطور که میدانید
این آنزی بخشی از زنجیرة انتقال الکترون م سوب نمیشود.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1کراتین فسفات در سیاختار خیود تنهیا یی گیروه فسیفات دارد و
میتواند منجر به تولید ی  ATPدر سطح پیشماده شود.
گزینة « :»2برای پم اول که انرژی الکترونهای  NADHرا دریافت میکند
صادق نیست.
گزینة « :»3تولید  ATPدر سطح پیشماده لزوما طی تنفس یاختیهای انجیام
نمیشود .مثال استفاده از کراتین فسفات برای تولید  ATPارتباطی بیه تینفس
یاختهای ندارد.

الکترون دریافت میکند که در سطح خارجی غشای داخلی میتوکنیدری قیرار

(ترکیبی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  68تا  13 ،89 ،68 ،66و )18
----------------------------------------------

 -131گزینة «»1

منظور صورت سوال ،آخیرین عضیو زنجییرة انتقیال الکتیرون اسیت .ایین مولکیول
پروتئینی فقط توانیایی انتقیال یی

نیوع ییون مثبیت بیه فضیای بیین دو غشیای

میتوکندری را دارد که همان یون هیدروژن است( .رد گزینة  )1این پم قادر است
تا الکترونهای حاص از اکسید شدن  FADH2و  NADHرا دریافت کند.
در مییورد گزینییة « :»3اییین پییروتئین از دو طریییق میییزان  pHفضییای درونیی
میتوکندری را افزایش میدهید )1 :خیارج کیردن ییون  H+از فضیای درونیی
میتوکندری در خالف شیب غلظت  )2بهطور غیرمسیتقی در ترکیبشیدن بیا
یون اکسید و تشکی مولکول آب نقش دارد.
در مورد گزینة « :»4با توجه بیه شیک  9صیف ة  01زیسیت شناسیی ،3ایین
مولکول پروتئینی الکترونهای خود را مستقیما از یکی از اجزای زنجیرة انتقال
دارد.

(از ماده به انرژی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  66و  68تا )88
----------------------------------------------

(حسن قائمی)

 -131گزینة «»4

واکنشهییای متابولیسییمی یییا سوختوسییازی ،همییان تیینفس هییوازی ،انییواع
تخمیرهییای الکلییی و الکتیکییی ،چرخییة کییالوین و تیینفس نییوری میباشییند.
فراوانترین گیاهان روی زمین نیز گیاهان گلدار میباشند کیه میتواننید انیواع
متابولیس های نامبرده شده را داشته باشند .بافت پارانشیمی با توانایی فتوسنتز
همان پارانشی نردهای و اسفنجی میباشد .دقت شود طی هی کدام از مراحی
چرخة کالوین ناق الکترونی  NADHشرکت نمیکند و تولید و مصرف آن را
نداری  ،بلکه تنها ناق الکترونی  NADPHوجود دارد که آن نیز قب از تولید
قندهای سهکربنی ت فسفاته مصرف شده است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1مرحلة بیهوازی همة انواع تنفسهیای یاختیهای همیان گلیکیولیز
(قندکافت) اسیت .میادة میؤثر در ت ریی
الکتی

گیرنیدههای درد هی همیان اسیید

تولید شده طی تینفس بیهیوازی ییا تخمییر الکتیکیی ماهیچیههای

(حسن قائمی)
 -141گزینة «»1
همة موارد ،عبارت را به نادرستی تکمی میکنند .یاختههایی که توانایی تغییر
و تنظی تعداد جایگاههای آغاز همانندسازی دارند ،همان یاختههای یوکاریوتی
هستند .واکنشهای مربوط به تجزیة گلوکز همان تینفس هیوازی و بیهیوازی
(تخمیر الکلی و الکتیکی) هستند.
بررسی همة موارد:
الف) منظور سؤال تینفس هیوازی اسیت کیه آزاد شیدن کیربن دیاکسیید در
میتوکندری انجام میشود نه سیتوپالس .
ب) منظور سوال تخمیر الکلی است ،ولی در زمان تولید کربن دیاکسید اصیال
الکترون منتق نمیشود.
ج) منظور سوال گلیکولیز است کیه در آن از انیرژی  ATPاسیتفاده میشیود؛
ولی این انرژی در پیوند پرانرژی بین فسفاتها وجود دارد و این انرژی از پیوند
بین قند و فسفات تأمین نمیشود.
د) انتقال الکترونهای پرانرژی ترکیبات نوکلئوتییددار  NADHو FADH2

در یاختههای یوکاریوتی ،فضای بین دو غشاء میتوکندری انجام میشود.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  66 ،83 ،82تا  83 ،89و )88
----------------------------------------------

اسکلتی است .همانطور که مییدانی اگیر اکسییژن کیافی در م ییط موجیود
نباشد پیرووات حاص از قندکافت وارد میتوکنیدری نمیشیود ،بلکیه در میادة
زمینهای سیتوپالس بیا گیرفتن الکترونهیای پرانیرژی  NADHبیه الکتیات

زیستشناسي پایه

گزینة « :»2فراورده حاص از اکسایش پیرووات همان استی کوآنزی  Aاسیت

(محمدحسن مؤمنزاده)
 -141گزینة «»1
براساس شک  0صف ة  172کتاب زیست  2این موضوع مشخص است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1اپیدیدی بهطور کام پایینتر از بیضه نیست.
گزینة « :»3در بدن هر مرد ،فقط ی غدة پروسیتات وجیود دارد و «غیدههای
پروستات» نادرست است.
گزینة « :»4هورمونهای جنسی در زنان شام استروژن و پروژسترون هسیتند
که توسط تخمدان و غدد فوق کلیه تولید می شوند .دقت کنید غدد فوق کلییه
در سطح باالتری نسبت به غدة پانکراس قرار دارد.

(ترکیبی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  61 ،66تا  18 ،88 ،83 ،89و )11

(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  81 ،18و  899تا )893

تبدی میشود که همان تخمیر الکتیکی است.
که طی مراح کربس تجزیه میشود و تا زمان تولید آخیرین ترکییب 4کربنیه
آغازکنندة کربس حتما تولید  NADHرا خواهی داشت.
گزینة « :»3قند ششکربنه دوفسفاته همیان فروکتیوز دوفسیفاته در گلیکیولیز
است .تخمیر مؤثر در تشکی نان همان تخمیر الکلی و میادة دوکربنیی نهیایی
تولید شده طی این تخمیر ه همان اتیانول اسیت طیی مراحی گلیکیولیز تیا
تشکی اتانول بهطور قطع با مصرف  NADHالکترونهای آن به اتانال منتق
و سپس اتانول تشکی میشود.
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 -141گزینة «»4

یاختهها از ه جدا (پس در طی اسپرمزایی ،همة یاختههایی که پیش از تمایز

بررسی گزینهها:

اسپرماتید وجود دارند ،مث اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه ،بهه متص هسیتند).

 )1تستوسترون در مردان باعث بروز صفات ثانویه میشود این هورمیون عیالوه

و تییاژکدار میشییوند؛ سییپس مقییدار زیییادی از سیتوپالسی خییود را از دسییت

بر یاختههای بینیابینی بیضیهها ،از بخیش قشیری غیدد فوقکلییه نییز ترشیح

میدهند .هستة آن فشرده شده (پس در طی اسپرمزایی ،همة یاختیههایی کیه
پیش از تمایز اسپرماتید وجود دارند ،مثی اسپرماتوسییت اولییه ،فاقید هسیتة

میشود.
میشیود .هورمونهیای تخمیدان

فشردهاند ).در سر اسپرم بهصورت مجزا قرار میگیرد و یاختیه حالیت کشییده

میتوانند مستقیما اثر بازخورد منفی را بر ترشح این هورمون اعمیال کننید ییا

پیدا میکند( .نادرستی الف و ب)
ج) پس از تولید اسپرم در لولههای اسپرمساز ،آنها از بیضیه خیارج و بیه درون
لولهای پیچیده و طوی به نام برخا (اپیدیدی ) منتق میشوند .این اسپرمها
ابتدا قادر به حرکت نیستند و باید حداق  18ساعت در آنجا بمانند تیا توانیایی
حرکت در آنها ایجاد شود .پس هی ی از یاختههای موجود در دیوارة لولههای
اسپرمساز قادر به حرکت نیستند(.نادرستی ج)
د) اسپرماتوسیت اولیه ،با تقسی میوز  1دو یاخته به نام اسپرماتوسییت ثانوییه
تولیییید میکنییید .ایییین یاختیییهها هاپلوئیدنییید ،ولیییی کروموزومهیییای آن دو
کروماتیدیاند .هر کدام از این یاختهها با انجام مییوز  ،2دو یاختیة زامیاختی
(اسپرماتید) ایجاد میکنند .این یاختهها نیز هاپلوئید ،ولیی ت کروماتیدیانید.
تشکی تتراد در پروفاز میوز  1صیورت میگییرد ،بنیابراین اسپرماتوسییتهای
اولیه برخالف اسپرماتوسیتهای ثانویه ،توانایی تشکی تتراد دارند(.نادرستی د)

 )2هورمون  FSHباعث بزر

شدن انبانی

اینکه از طریق هیپوتاالموس باعث کاهش ترشح این هورمون شوند.
 )3استروژن و پروژسترون در رشد دیوارة داخلی رح نقش دارند .پروژسیترون
در ایجاد بازخورد مثبت نقشی ندارد.
 FSH )4باعث ت ری

یاختههای سرتولی میشود تیا تمیایز زامیه را تسیهی

کنند .در نتیجه بروز تغییرات در یاختههای اسپرماتید را سرعت میبخشد.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  892 ،898 ،88 ،62 ،68و  898تا )898
----------------------------------------------

(امیررضا صدر یکتا)

 -143گزینة «»1

زنبورها گروهی از جانوران هستند که در آنها فرد میاده میتوانید بیه تنهیایی
تولیدمث کنند و دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسیی نیدارد.
زنبور نر به دلی هاپلوئید بودن و زنبورهای کارگر به دلی عدم انجام تولیدمث

(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  83 ،82و  81تا )899
----------------------------------------------

جنسی قادر به انجام کراسینگاور نیستند .زنبورهای کارگر برخالف زنبورهیای
نر دارای دو والد بود و با والد مادة خود جنسیتی یکسان دارند.

 -141گزینة «»3

بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»2همة زنبورها از طریق تقسی یاختهای میتوانند به تکثیر دنای خیود
بپردازند .فقط زنبورهای نر اطالعات وراثتی خود را از ی

جانور دریافت کردهاند.

گزینة « :»3زنبور نر و زنبور ملکه میتوانند م توای ژنی خود را بیه نسی بعید
منتق کنند .درحالیکه فقط ملکه قادر به تشکی تتراد است.
گزینة « :»4جهش جابهجایی بین کروموزومهیای ناهمتیا رخ میدهید و همیة
زنبورها ممکن است ت ت تأثیر این جهش قرار بگیرند.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،8صفحة ( )12زیستشناسی  ،2صفحههای  82 ، 16 ،18 ،19و )886
(زیستشناسی  ،3صفحههای  18 ،19و )16
--------------------------------------------- -144گزینة «»4

(فرید فرهنگ)

بررسی گزینهها:
گزینة « :»1شروع انقباضیات رحی بیا دردهیای زایمیان همیراه اسیت( .یعنیی
همزمییان هسییتند!) همچنییین پیامهییای درد توسییط گیرنییدههای درد کییه
سازشناپدیر هستند تولید میشوند.
گزینة « :»2پاره شدن کیسه آمنیون قب از مراحی زایمیان رخ میدهید و رخ
دادن آن نشانة «نزدی شدن زایمان» است.
رد گزینة « »4و تأیید گزینة « :»3با افزایش انقباضات ،ترشیح اکسیتوسیین بیا
بازخورد مثبت افزایش یافته و باعث میشود نوزاد آسانتر و زودتر از رح خیارج
شود .بهطور طبیعی ابتدا سر و سپس بقیة بدن از رح خارج میشود .در مرحلة
بعد با ادامة انقباض رح  ،جفت و اجزای مرتبط با آن ،از رح خارج میشود.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  882 ،889 ،18 ،16و )883
----------------------------------------------

دقت کنید صورت سوال دربارة مسیر اسپرمزایی است که شام اسپرماتوگونی،
اسپرماتوسیت اولیه ،اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید و اسپرم میباشد.
یاختههای هاپلوئید که در کمترین فاصله از یاختیههیای بینیابینی قیرار دارنید،
اسپرماتوسیت ثانویه میباشد.
یاختههای هاپلوئید بدون تاژک که در دورترین فاصله از یاختیههیای بینیابینی
قرار دارند ،اسپرماتیدهای تازه تشکی شده هستند.
یاختههای دیپلوئیدی که در دورترین فاصله از یاختیههیای بینیابینی هسیتند،
اسپرماتوسیتهای اولیه میباشند.
بررسی موارد:
الف و ب) در حین حرکت اسپرماتیدها بیه سیمت وسیط لولیههای اسپرمسیاز
تمایزی در آنها رخ میدهد تا به زامه (اسپرم) تبدی شوند .بیه اینصیورت کیه

(سجاد حمزهپور)

(پیام هاشمزاده)
 -141گزینة «»1
مام یاخته ثانویه که حاص میوز  1میباشد ،هاپلوئید است یعنی ی مجموعیه
فامتن دارد ،م تشکی مام یاختیة ثانوییه در تخمیدان ولیی م ی تشیکی
دومین گویچة قطبی در لولة رحمی میباشد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1شرط انجام تقسی مام یاختة اولیه افزایش هورمون (هیای) هیپیوفیزی
میباشد (شرط انجام تقسی مام یاخته ثانویه انجام لقاح با اسپرم میباشد).
مامیاخته اولیه  40کروموزوم دو کروماتیدی یعنیی  92کروماتیید (فامینی ) و
 92مولکول DNAی خطی دارد ولی نخستین گویچة قطبی دارای  23فامتن
دو فامینکی یعنی  40فامین و در نتیجه  40مولکول دنای خطی میباشد.
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گزینة « :»3مامیاختة اولیه و یاختههای فولیکولی ،هر دو توانایی انجام تقسی دارند،
پس رشتههای دوک (ساختار حرکتدهنده فامتنها) در آنها تشکی میشود.
گزینة « :»4از تقسی مامیاختة ثانویه ،تخم و دومیین گویچیة قطبیی تولیید
میشود که م صول میوز  2میباشند و قدرت تقسی ندارند ،مامیاختیة ثانوییه
فامتنهای مضاعف شده دارد ولی تخم فامتنهای ت فامینکی دارد.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  19تا  898 ،83 ،82 ،18 ،12و )898
----------------------------------------------

(محمدرضا دانشمندی)
 -141گزینة «»4
یاختههای اووسیت ثانویه ،اولین گویچه قطبی و یاختههای فولیکولی در اواسط
چرخة جنسی در زنان از تخمدان آزاد میشوند.
بررسی گزینهها:
گزینة « :»1یاختههای فولیکولی از تقسی میتوز بهوجود میآیند.
گزینة « :»2یاختههای فولیکولی دارای  40کروموزوم غیر مضاعف هستند.
گزینة « :»3یاختههای فولیکولی در هی شرایطی با اسپرم لقاح انجام نمیدهند.
گزینة « :»4تقسی یاختههای فولیکولی و تقسی مییوز اووسییت اولییه ،ت یت
کنترل هورمونهای هیپوفیزی قرار دارند.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  892 ،83 ،82 ،18 ،19و )898
----------------------------------------------

(امیررضا صدریکتا)
 -141گزینة «»4
همة جانوران برای حرکت نیازمند ساختارهای اسکلتی و ماهیچهای هستند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1کرم خاکی برای تولیدمث بهوجود جانوری دیگر نیاز دارد.
گزینة « :»2کرم کبد از کرمهای پهن است که لولة گوارش ندارند.
گزینة « :»3در کرمهای پهن مانند کیرم کبید هیر یاختیه مسیتقال بیه تبیادل
گازهای تنفسی با م یط میپردازد و ساختارهای ویژهای مورد نیاز نیست.

ب) در حدود روز چهیارده ترشیح  FSHو  LHافیزایش مییابید امیا رشید
انبان ها در این زمان شروع نخواهد شد.
ج) جس سفید استروژن ترشح نمیکند.
د) در ابتدای چرخه ،افزایش انیدک اسیتروژن میانع ترشیح  LHو  FSHو در
نتیجه هورمون آزادکنندة مربوط به این دو ،میشود.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  68و  893تا )898
--------------------------------------------- -111گزینة «»3

(محمدرضا دانشمندی)

بررسی گزینهها:
گزینة « :»1دوقلوهای ناهمسان میتوانند در جنسیت با ه متفاوت باشند.
گزینة « :»2دوقلوهای همسان ممکن است در تقسییمات اولییه تخی  ،قبی از
ایجاد تودة بالستوسیست از ه جدا شوند.
گزینة « :»3درست است؛ دوقلوهای بهه چسبیده در صورتی بهوجود میآینید
که دوقلوهای همسان کامال از یکدیگر جدا نشوند.
گزینة « :»4دوقلوهای ناهمسان به علت اینکه از دو یاختة تخ مجیزا تشیکی
شدهاند ،در نتیجه در دوران جنینی ،جفت و بندناف مجزا از ه را داشتهاند.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  898تا )888
----------- -----------------------------------

(سجاد حمزهپور)
 -111گزینة «»3
سوال در رابطه با ر های بندناف میباشد که  3عدد هستند :ی سییاهر و
دو سرخر  .طبق شک کتاب درسی ،سیرخر ها دور سییاهر پیچیدهانید.
سرخر ها در الیة میانی خود دارای رشتههای االستی فیراوان و نییز مقطیع
عرضی گرد هستند.

(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  36و ( )12زیستشناسی  ،2صفحههای  12و )886
----------------------------------------------

(پوریا آیتی)
 -141گزینة «»4
کوریون همراه با بخشی از دیوارة رح جفت را تشکی میدهد .مطیابق شیک
 14صف ة  117زیستشناسی  2و شیک  10صیف ة  112زیستشناسیی ،2
پردة کوریون اطراف ر های خونی بند ناف مشاهده میشود.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1هورمون  LHنیز بر جس زرد مؤثر است ،با افیزایش هورمونهیای
 LHو  FSHرشد و بالغ شدن فولیکولهای جدید رخ میدهد.
گزینة « :»2بخشی از دیوارة رح نیز در پیی اثیر آنزی هیای مترشی ه از الییة
خارجی بالستوسیست به مصرف یاختههای جنینی میرسد.
گزینة « :»3بخش قشری غدد فوقکلیه نییز بیه ترشیح هورمیونهیای جنسیی
میپردازد ،اما ت ت تأثیر هورمون  LHقرار ندارند.
(زیستشناسی  ،8صفحههای  68و )61
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،2صفحههای  898 ،18 ،18 ،16تا  898و  898تا )882
--------------------------------------------- -111گزینة «»4

(محمدحسن مؤمنزاده)

همة موارد نادرست هستند.
بررسی موارد:
الف) در زنان یائسه به علت ت لی رفتن تخمدان تولید استروژن کی میشیود
اما قاعدگی رخ نمیدهد.

بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1سیاهر بندناف خون روشن داشته و همانند سیاهر باب کبدی
دارای مواد غذایی فراوانی است.
گزینة « :»2ه سرخر و هی سییاهر های خیون دارای اکسییژن هسیتند.
سیاهر ها عموما در سطح بدن دیده میشوند.
گزینة « :»4سیاهر بندناف خون را از جفیت بیه جنیین میبیرد ،ایین خیون
همانند سرخر پشتی ماهی ،دارای خون روشن است .سرخر های بند نیاف
خون را بهسمت جفت میبرند و دارای خون تیره هستند.
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(فرید فرهنگ)

 -113گزینة «»1

تنها مورد ج ضروری است.
لقاح موقعی آغاز میشود که غشای یی

اسیپرم و غشیای اووسییت ثانوییه بیا

همدیگر تماس پیدا کنند.
برای ورود اسپرم به اووسیت ،بایید اسیپرم (هیا) از دو الییة خیارجی و داخلیی
اطراف آن عبور کنند .الییة خیارجی ،باقیمانیدة یاختیههای فولیکیولی و الییة
داخلی ،شفاف و ژلهای اسیت .در حیین عبیور اسیپرم از الییة خیارجی ،کیسیة
آکروزوم پاره میشود تا آنزی های آن الیة داخلی را هض کنند.
بررسی موارد:
الف) هستة اسپرم به اووسیت ثانویه وارد شده و ادغام شدن بیا هسیتة تخمی

(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  898تا )882
----------------------------------------------

حاص از تکمی کاستمان ،پس از آغاز لقاح صورت میگییرد و بنیابراین بیرای
آغاز لقاح ضروری نیست.

(محمدرضا دانشمندی)

 -111گزینة «»4

ب) در طی شروع لقاح ،ضمن ادغام اسیپرم بیا غشیای اووسییت ،تغییراتیی در

همة موارد درست هستند:

سطح اووسیت اتفاق میافتد که باعیث ایجیاد پوششیی بیه نیام جیدار لقیاحی

بررسی عبارات:

میشود .جدار لقاحی از ورود اسپرمهای دیگر به اووسییت جلیوگیری میکنید؛

الف) در صورت بروز اختالل در غیدد وزیکولسیمینال ،ممکین اسیت فروکتیوز

پس این مورد نیز پس از آغاز لقاح صورت میگیرد و بنابراین بیرای آغیاز لقیاح

کافی در دسترس زامه قرار نگیرد و در فعالیتهای زامیه ،از جملیه حرکیت آن

ضروری نیست.

مشک بهوجود آید.

ج و د) اسپرمها برای ورود به اووسیت باید از دو الیة خارجی و داخلیی اطیراف

ب) در صورت بیروز اخیتالل در هیپوتیاالموس ،ممکین اسیت تولیید و ترشیح

آن عبور کنند .الیة خارجی ،باقیمانیدة یاختیههای فولیکیولی و الییة داخلیی،

هورمونهای آزادکننده با مشک روبیهرو شیود و هورمیون  FSHبیه خیوبی از

شفاف و ژلهای است .در حین عبور اسپرم از الیة خارجی (نه الییة داخلیی کیه

هیپوفیز پیشین ترشح نشود ،نتیجه آنکه یاختههای سرتولی نمیتواننید تمیایز

شفاف و ژلهای است) ،کیسة آکروزوم پاره میشود تا آنزی های آن الیة داخلیی

زامهها را تسهی کنند و این فرایند با اختالل روبهرو میشود.

را هض کنند.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  891و )898

ج) در صورت بروز اختالل در غدة پروستات ،ممکن است ترش ات آن کیاهش
یافته و در نتیجه رنگ شیری منی تغییر کرده و همچنین  pHآن نییز کیاهش
مییابد (اسیدیتر میشود).

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

(سروش صفا)

د) در صورت اخیتالل در عملکیرد غیدة تیروئیید ،ممکین اسیت هورمونهیای

شمارههای  3 ،2 ،1و  4به ترتیب به زوائد انگشتی ،برونشامه جنین ،الییههای

تیروئیدی کاهش یابنید در نتیجیه انیرژی در دسیترس یاختیههای سیرتولی و

زایندة جنین و درونشیامة جنیین اشیاره دارنید .هورمیون  HCGکیه اسیاس

یاختههای جنسی کاهش مییابد که این باعث کاهش عملکرد آنها (زامیهزایی

 -114گزینة «»1

تستهای بارداری است توسط برونشامة جنین (شیمارة  )2ترشیح میشیود و

و تقسی کاستمان) میشود.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،2صفحههای  8تا  16 ،88تا  88 ،83 ،82 ،11و )899
----------------- -----------------------------

موجب حفظ جس زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون میشیود .در نتیجیة
ترشح این هورمون ،ضخامت الیة درونی رح حفظ شده و از تخریب این الییه
که به دلی کاهش استروژن و پروژسترون در اثر ت لی جس زرد رخ میدهد،
جلوگیری میشود.

(پوریا آیتی)

 -111گزینة «»1

زنبور عس نر نوعی حشره است که با میتوز و بدون جدا کردن کروموزومهیای
همتا و کاهش عدد کرومیوزومی گامیت تولیید میکنید ،حشیرات اوری اسیید

بررسی سایر گزینهها:

م یط داخلی خود را از طریق مخرج همراه با مدفوع دفع میکنند.

گزینة « :»1تروفوبالست ،برونشامة جنین (شیمارة  )2را بیهوجیود مییآورد و

تشریح سایر گزینهها:

درونشامه (شمارة  )4از تودة درونی بالستوسیست منشأ میگیرد.

گزینة « :»1کرمهای هرمافرودیت هر دو دستگاههای تولیدمث جنسی را دارند

گزینة « :»3هر کدام از الیههای شمارة ( 3الیههای زاینیده) فقیط بیه تعیدادی

و پس از لقاح میتوانند تخ گذاری کنند.

بافت خاص میتوانند تبدی شوند.

گزینة « :»3زنبورعس نر هاپلوئید است و با میتیوز یی

گزینة « :»4طبق شک مقاب  ،درون هر زائدة انگشتی کوریون ،تنها ی
خون تیره و ی

ر

با خون روشن وجود دارد.

ر

با

نسیخه از تمیام میادة

وراثتی هستهای خود را به نس بعد منتق میکنند ،زنبور نر در لقاح با ملکیه،
میتواند زنبور کارگر تولید کند که فاقد توانایی لقاح است.
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گزینة « :»4بیمهرگان آبزی نییز میواد شییمیایی وارد آب میکننید امیا فاقید

گزینة « :»1تخم ها در جانوران مهرهداری که لقاح خارجی دارند نظیر بیشتر

توانایی تولید لنفوسیت هستند.

ماهیها و دوزیستان دارای دیوارة ژلهای چسبناکی است .از این بین ،دوزیستان
(زیستشناسی  ،8صفحههای  88و )18

(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  83 ،82 ،11 ،18 ،81 ،82و  881تا )881
----------------------------------------------

(فرید فرهنگ)

 -111گزینة «»3

انجام لقاح داخلی ،نیازمند دستگاههای تولیدمثلی با اندامهای تخصصیافته است.
در جانورانی که لقاح داخلی دارند ،حفاظت جنین بهصورتهای متفاوتی انجیام
میشود .در پستانداران کیسهدار ،مث کانگورو جنین ابتدا درون رحی ابتیدایی

بالغ تنفس پوستی و ششی دارند و فاقد تنفس آبششی میباشند.
گزینة « :»2در اسب ماهی که لقاح داخلیی دارد ،لقیاح درون بیدن جیانور نیر
انجام میشود و اسپرمها از بدن آن خارج نمیشوند.
گزینة « :»4در پالتیپوس و کانگورو کیه جیزو پسیتانداران هسیتند ،جنینهیا
بخشی از مراح رشدونمو را خارج از بدن مادر طی میکنند.

مادر رشد و نمو را آغاز میکند .به دلی مهیا نبیودن شیرایط بهصیورت نیارس

(زیستشناسی  ،8صفحههای  88 ،18 ،13و )81

متولد میشیود و خیود را بیه درون کیسیهای کیه بیر روی شیک میادر اسیت

(ترکیبی) (زیستشناسی  ،2صفحههای  881تا )881
----------------------------------------------

میرساند .در آنجا ضمن حفاظت ،از غیدد شییری درون آن تغذییه میکنید تیا
مراح رشدونمو را کام کند .بررسی سایر گزینهها:

(فرید فرهنگ)

 -111گزینة «»1

گزینة « :»1در جانورانی که لقاح خارجی (نه داخلی) دارنید تخمی

دییوارهای

چسبناک و ژلهای دارد که پس از لقاح ،تخ ها را بهه میچسیباند .ایین الییة
ژلهای ابتدا از جنین در برابر عوام نامساعد م یطی م افظت میکند و سپس

شک مربوط به کرم کبد است و بخشها  1تا  3به ترتیب ،بیضهها ،تخمیدان و
رح هستند .در مردان  ،FSHیاختههای سرتولی بیضه را ت ری

میکنید تیا

به عنوان غذای اولیه ،مورد استفادة جنین قرار میگیرد.

تمایز اسپرم را تسیهی کننید و  ،LHیاختیههای بینیابینی بیضیه را ت ریی

گزینة « :»2دقت کنید این مورد برای همة جانوران دارای لقاح داخلی ص یح است.

میکند تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند .در زنیان ،FSH ،موجیب رشید

گزینة « :»4در پستانداران جفتدار ،جنین درون رح مادر رشدونمو را آغیاز و

فولیکول تخمیدان و  ،LHموجیب رشید جسی زرد در آن میشیود .بیا رشید

از طریق اندامی به نام جفت با خون مادر مرتبط میشود و از آن تعذیه میکند.
در این جانوران ،بهترین شرایط ایمنی و تغذیه برای جنیین مهیاسیت .پیس از
تولد ه از غدد شیری مادر تغذیه میکند تا زمانیکه بتواند بهطور مسیتق بیه

فولیکول ترشح استروژن و با رشید جسی زرد ترشیح پروژسیترون از تخمیدان
افزایش مییابد؛ بنابراین ه بیضه و ه تخمدان ت ت اثر فعالیت هورمونهیای

زندگی ادامه دهد؛ پس در این جانوران ،جنین تنها تا زمان تولد با مادر ارتبیاط

غدة زیرمغزی (هپیوفیز) قرار دارند .بررسی سایر گزینهها:

خونی دارد و پس از تولد نیز نمیتواند مستق زندگی کند و تا زمانیکه بتوانید

گزینییة « :»2از بیضییة مییرد هورمییون جنسییی تستوسییترون و از تخمییدان زن

بهطور مستق زندگی کند ،از غدد شیری مادر تغذیه میکند.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  888 ،881و )881
----------------------------------------------

(محمدحسن مؤمنزاده)

 -111گزینة «»1

شروع ضربان قلب جنین در انتهای ماه اول رخ میدهد .بررسی موارد:
الف) در ماه اول رخ میدهد( .قب از انتهای ماه)

هورمونهای جنسی استروژن و پروژسترون ترشح میشوند.
گزینة « :»3در هر دورة جنسی که شام قاعیدگی نییز میشیود ،تغییراتیی در
تخمدان صورت میگیرد .دیوارة داخلی رح یا آندومتر نیز ،در دوران قاعیدگی
و بارداری دچار تغییراتی میشود.
گزینة « :»4دقت کنید که یاختههای دیوارة داخلی رح قدرت تقسیی میتیوز

ب) هورمون  HCGاز برونشامه ترشح میشود ،نه جس زرد!

دارند ،اما دقت کنید که ت ت اثر مستقی هورمیونهیای هیپیوفیزی نیسیتند،

ج) در طی ماه دوم انجام میشود.
د) در هنگام جایگزینی ،جنین مواد غیذایی خیود را از بافتهیای هضی شیده

بلکه ت ت اثر مستقی هورمونهای جنسی هستند.

بهدست میآورد ،نه از خون مادر.

(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  898 ،81تا  898و )886

ه) همزمان با تشکی جفت در هفتة دوم رخ میدهد.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،2صفحههای  898تا )882
 -111گزینة «»3

(سروش صفا)

همة مهرهداران گردش خون بسته دارند .بررسی سایر گزینهها:
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و همچنین دو نقطه :هوا   10vمیله v

فیزیک 3
 -161گزینة «»1

x
x
9x

 t 
هوا v
هوا 10v
هوا 10v
9 x
 0 / 12 
 x  48 m
10  360
t 

(مهدی آذرنسب)

ابتدا تندی انتشار موج را بهدست میآوریم .با توجه به دو نمودار طول موج و
دورة تناوب بهدست میآید ،داریم:
T

 0 / 5  T  2s

4
4
   vT   v  2

10
 20cm    40cm  0 / 4 m 

2
m
 v 0/ 2
s

با توجه به نمودار  y  tبعد از لحظة  t  0 / 5sمکان نقطة  Mمنفی
میشود .پس موج درجهت محور  xها درحال انتشار است.
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  26تا )26
------------------------------------------- -161گزینة «»3

(بیتا خورشید)

راه دوم :هرگاه در دو محیط (که دارای سرعتهای متفاوتی هستند) صوت،
یک طول را با اختالف زمانی  tطی کند .آنگاه خواهیم داشت:
v1 v2
(10  360)  360
 t  x 
 0 / 12  48 m
v1  v2
(10  360)  360

x 

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  07تا )06
------------------------------------------- -161گزینة «»1

(محمدکاظم منشادی)

بررسی گزارهها:
الف) صوت برای شنیده شدن عالوه بر فرکانس باید شدت مناسب هم داشته باشد.
ب) فرکانس یا بسامد صوت تولیدی فقط به منبع بستگی دارد.
ج) صحیح است.

شخص صدای بلندگوی  Aرا  14dBبلندتر از  Bمیشنود میتوانیم فاصللة

د) با نزدیکشدن یک چشمة صوتی به شنوندة ساکن ،فرکانسی که به گوش

 A  B  14dB

شنوندة ساکن میرسد بیشتر از فرکانس منبع بوده ولی الزاماً در حال
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  07تا )07
افزایش نیست.

دو بلندگوی  Aو  Bرا از مقایسه تراز شدت صدای آنها بهدست بیاوریم:
d
500 2
( A  B  10log( B )2  14  10log
)
dA
dA
500 2
)
dA
 log 25

100
22

( 1 / 4  log

1 / 4  2  0 / 6  log100  2 log 2  log

500 2
500 2
( )  25 
)  d A  100m
dA
dA

(log 25  log

شخص صدای بلندگوی  Cرا  12 dBکوتاهتر از  Aمیشنود:

 -161گزینة «»1

گزینة » :»1نادرست؛ در امواج الکترومغناطیسی ،میدان الکتریکی همواره
عمود بر میدان مغناطیسی است.
گزینة » :»2درست است.
گزینة » :»3نادرست؛ عموماً صوت در جامدها سریعتر از مایعها و در مایعها
سریعتر از گازها حرکت میکند.
گزینة » :»4نادرست؛ طبق صفحة  44اگر دیاپازون با بسامد مشخص را با

 A  C  12dB
d
d
 A  C  10log ( C )2  1 / 2  log ( C )2
dA
100

تغییر نمیکند (ارتفاع صداها یکسان است ،).اما صداهایی با بلندی متفاوت

d
16  ( C )2  dC  400m  dC  d A  400  100  300m
100

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  07تا )07
-------------------------------------------(محمود منصوری)

حس میکنیم.
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  07 ،26 ،20و )07
------------------------------------------- -166گزینة «»1

است ،خواهیم داشت:
x
هوا x
میله x
x  v.t  t 
  t میله  tهوا  t  t

هوا
v
v
میله v

( )3است پس داریم:

v
v2  1 / 6 v 3  2  1 / 6
v3

طبق رابطة ضریب شکست میتوان نوشت:

v
n
C
 2  3 1/ 6
n
v 3 n2

v

ضریب شکست محیط ( )3به محیط ( )1برابر است با:
n 3 n 3 n2
n


)*(  1 / 6 2
n1 n2 n1
n1

اگر فاصلة شخصی که با چکش ضربه میزند تا شخصی که ضربه را میشنود
  xمیله   xهوا x

(زهره آقامحمدی)

چون سرعت نور در محیط ( 06 )2درصد بیشتر از سرعت نور در محیط

با توجه به آنکه سرعت صوت ثابت است و اختالف زمانی t  0 / 12 s

 xدرنظر بگیریم:

(اسماعیل احمدی)

ضربههایی متفاوت به ارتعاش واداریم ،با آنکه بسامد صدایی که میشنویم

 1 / 2  4  0 / 3  log16

 -163گزینة «»3

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

با استفاده از قانون شکست اسنل داریم:
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n2 sin 37 0 / 6 3



n1 sin 53 0 / 8 4
n3
3 6
1/ 6  
n1
4 5

با جایگذاری در رابطة (*) داریم:

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  47و )46
------------------------------------------- -161گزینة «»1
مطابق شکل زیر میتوان نوشت:

(مجتبی نکوئیان)

 -111گزینة «»3

(عباس اصغری)

ابتدا طول موج گسیل شده را محاسبه میکنیم.
v
1500

 1 / 5  102 m  1 / 5cm
f 100 103



برای تشخیص یک جسم ،اندازة آن باید در حدود طول موج بهکار رفته و یا
بزرگتر از آن باشد .بنابراین این امواج برای تشخیص  Bو  Cکاربرد دارند.
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  00تا )78
-------------------------------------------فیزیک ( 3سؤالهای آشنا)
 -111گزینة «»1

3
4
)21  (90  2 )  2  90  1 (1
2
3

از طرفی طبق قانون شکست اسنل داریم:
)n1 sin 1  n2 sin 2  sin 1  2 sin 2 (2

4
4
)(1
 sin 1  2 sin (90  1 )  sin 1  2 cos 1
3
3

 1  450, 2  300

و در نهایت زاویة بین پرتو بازتاب و پرتو شکست )  (بهصورت زیر بهدست میآید:

)   90  1  90  2  180  (1  2
  450
2  300

1

   180  (45  30)  1050

گزینللة » »1نادرسللت؛ بللا توجلله بلله شللکل 2  2m ،اسللت ،بنللابراین
   1mاست.
گزینة » »2نادرست؛ با داشتن  و  cو با استفاده از رابطة  ،   cTدورة
تناوب موج را حساب میکنیم:

1
1

 T
s  T   108 s
8
1m
c
3
3  10
c  3108 m/s

نخواهد کرد.

125
F1 
F
v2
F2
F
100 1  15  3
v




v1
F1
F1
10 2

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  48و )48
-------------------------------------------(بیتا خورشید)
 -161گزینة «»1
پرتوهای تابش و بازتابش را رسم میکنیم .زاویهای که جبهههای پرتو تابش
و بازتابش با سطح دو آینه میسازند برابر با زاویههای تابش پرتو در برخورد
(90   )  (90   )  40  180
با آینههای  M1و  M2است.
    40

T

گزینة » »3نادرست :بر روی شکل دامنه مشخص نیست.
c
گزینة » »4درست :با داشتن  و  cو با استفاده از رابطلة
f
موج را حساب میکنیم:

 ،  بسلامد

8m

c  310
c
3  108
s

f
 f  3  108 Hz
1m

1

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  78 ،77و )78
-------------------------------------------(کیانوش کیانمنش)
 -161گزینة «»1
با نصف شدن طول سیم جرم آن نیز نصف شده و چگالی خطی آن تغییری

(سراسری ریاضی 70 -با تغییرجزئی)

f

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  44و )40
------------------------------------------- -111گزینة «»1
v
در ابتدا با استفاده از رابطة  ،  تندی صوت را به دست میآوریم:
f
v  8 / 75mm  8 / 75103 m
  

f  40kHz  40103 Hz
f

(سراسری تجربی)78 -

v

8 / 75  103 

 v  350 m/s
40  103
چون زمان رفت و برگشت صوت به محل چشمة صوت  0 / 4sاست ،با توجه
به این که تندی صوت ثابت است ،زمانی که صوت فاصله بین چشمة صلوت
تا دیوار را طی میکند نصف این مدت ،یعنی  0 / 2sاست .بنابراین با استفاده

از رابطة  ، x  vtفاصله بین چشمة صوت تا دیوار را حساب میکنیم:

v  350m/s
t 0/ 2s

x  vt 
 x  3500 / 2  x  70m

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  04تا )78
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 -113گزینة «»1

I
I
  10 log A  30  10 log A
IB
IB

(سراسری خارج از کشور ریاضی)74 -

I
ابتدا با استفاده از رابطة ) ( ،   10 logشدت صوتی که شنونده احساس
I0
میکند را به دست میآوریم:
I  80dB
I
I
 80  10log  8  log
I0
I0
I0

8  log108

I
12

  10log

10


 log 108  log
W
m2

W
m2

 I  104

I0 1012

I
12

10

I A rA 2
) (
IB rB

I 104

P
1W 103 mW
 P  48  102 W 

4  3  400

 -111گزینة «»1

104 

P  48  102  103 mW  P  480mW

در آخر ،به صورت زیر درصد انرژی صوتی که توسط محیط جذب شده است
را به دسلت ملیآوریم .دقلت کنیلد ،چلون  E  Ptاسلت ،بلهجای  Eاز P
استفاده کردهایم.

2 F
برای بله دسلت آوردن نیلروی کشلش تلار بایلد از رابطلة
D 
اسللتفاده کنللیم ،امللا چللون  vمجهللول اسللت ،ابتللدا بللا اسللتفاده از رابطللة

x
 ، v تندی انتشار موج را به دست میآوریم .در ایلن جلا x ،برابلر
t
طول سیم است که موج در آن منتشر میشود.
2

x 80cm 80102 m

x
80  10
m

v 
 v  40

2

2
t
s
t 0/02s 210 s
2 10
2 F
 ، v نیلروی کشلش سلیم را حسلاب
اکنون بلا اسلتفاده از رابطلة
D 
میکنیم:
,  3

  x درصد انرژی جذب شده

480  500
 100  x  4%
500

(سراسری ریاضی)77 -
v

P A 4r2
P
m2 
I   I 

2
r 20m
A
4r

kg
m3

 8  103

x

F

نیز  Iرا بهدست آورد.
دقت کنید ،در قسمت اول میتوان از رابطه
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  07تا )08

3  8  103

ابتدا نسبت فاصلة نقطههای  Aو  Bاز چشمة صوت را به دست ملیآوریم.
چون تندی صوت ثابت است ،با استفاده از رابطة  ، X  vtداریم:
t
 rBثابت v 
X  vt 

 B
rA t A
r
t B 0/ 6 s rB 0 / 6



 B 2
t A 0/ 3 s rA 0 / 3
rA

cm 3

D  1mm  1  103 m ,   8

 4  104 

F
3  8  103

v

 2  102 
F  9 / 6 N

-------------------------------------------(سراسری ریاضی)74 -

g

v

2 F
2
F
 40 


3
D 
10
3  8  103


10
I  I0  10
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P
P A 4r2
 P  I  4r2  A 
A
PB
P
P
1
1000
 A  103  ( )2 
 A  250
PB
2
4
PB
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  07تا )08
I

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

P
اکنون با استفاده از رابطههای
A
4 W
 10را در فاصلة  26متری ایجاد نماید ،به دست میآوریم:
شدت
m2

P  P
P  500mW
 100 

  480mW
P
P

در آخر با استفاده از تعریف شدت صوت داریم:

 108 

2
 ، A  4 r , I توان چشمهای که بتواند

W

I
I
 log A  3  A  103
IB
IB

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  48و )48
------------------------------------------- -116گزینة «»1

(سراسری خارج از کشور تجربی 77 -با تغییر جزئی)

در لحظة  ، t  0ذرة  Aدر نقطة بازگشت (انتهای مسلیر) قلرار دارد و بله
طرف نقطة تعادل در حرکت است .بنابراین با توجه به شکل ،ابتلدا  و سلسس
دورة تناوب را حساب میکنیم:

I
اکنون با داشتن  ،   30dBنسبت  Aرا به صلورت زیلر بله دسلت
IB

میآوریم .دقت کنید ،چلون  rA  rBاسلت  A  B ،میباشلد ،در
نتیجه    A  B  30dB ،است.

forum.konkur.in
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m
s 0 / 4  20T  T  1 s
  vT 
v 20

50
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(آزمون کانون 78 -دی )70

ابتدا دورة تناوب موج را حساب میکنیم .داریم:

 60cm    80cm  0 / 8 m
4

با توجه به اینکه در هر دورة تنلاوب نوسلانگر دو بلار از مرکلز نوسلان عبلور
T
1
1
3T
3

s s

میکند ،بنابراین ،چون s
4 200
80
4
200
1
یک بار در لحظة s
200

اسلت ،نوسلانگر

 t از مرکز نوسان عبور میکند .برای بار دوم بایلد

3T
3
1

در لحظة s
 t عبور کند که از s
4
200
80
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  47تا )48
بزرگتر است.

------------------------------------------- -111گزینة «»1

(سراسری تجربی)78 -

اگر مطابق شکل زیر زاویهها را محاسبه نماییم ،درمییابیم    1200است.

3


0/ 8
v   10 
 T  0 / 08 s
T
T
T
با توجه به دورة تناوب موج ،بازة زمانی صفر تا  0 / 02 sمعادل با خواهلد
4

بود و چون نقطة  Mدر لحظة  t 0در درة موج (پاسلتی)) قلرار دارد ،بلا
توجه به جهت حرکت موج ،به طرف باال شروع به حرکت میکند و از مکلان
T
 Aپس از مدت زمان
4

به مکان صفر میرسد ،بنابراین حرکت نقطة M

پیوسته تندشونده خواهد بود.
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  47تا )48
------------------------------------------- -111گزینة «»3

(سراسری تجربی)78 -

چون شنونده صوت را با بیشترین بلندی میشلنود بایلد روی کلانون سلطح
کاو  Bباشد .زیرا ،موجهای صوتی موازی با محور اصللی سلطح  Bپلس از
بازتاب از کانون عبور میکنند .از طرف دیگر ،چون پرتوهای بازتاب از سلطح
کاو  Aموازی با محور اصلی هستند ،الزاماً باید چشلمة صلوت روی کلانون
سطح کاو  Aقرار داشته باشد .بنابراین با توجه به شکل زیر فاصللة چشلمة
صوت تا شنونده برابر است با:

9  x  6  28  x  13 m

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  04تا )78
------------------------------------------- -111گزینة «»1

(سراسری تجربی)70 -

از آنجایی که پرتو فرودی پس از ورود به محیط شفاف به خط عمود بر مرز
نزدیک شده ،با توجه به شکل زاویة شکست ˆ
) (rرا به دست میآوریم:
0

î 53
ˆi  rˆ  160 



530  rˆ  160  rˆ  370

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  04تا )07
-------------------------------------------فیزیک 1
 -111گزینة «»3

(غالمرضا محبی)

با توجه به قانون دست راست ،گزینة » »3جواب صحیح خواهد بود.
اکنون به کمک قانون شکست اسنل ،میتوان نوشت:
0

0

ˆ

i  53 , rˆ  37
n1 sin ˆi  n2 sinrˆ 

n1 nH¼À 1

sin 530 0/ 8
sin 370 0/ 6

1 sin530  n2  sin 370 
0/ 8 4

0/ 6 3

1 0 / 8  n2  0 / 6  n2 

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  78تا )74

(مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) (فیزیک  ،6صفحههای  03تا )02
------------------------------------------- -111گزینة «»1

(محمود منصوری)

با وارد شدن ذره به میدان الکتریکی ،یک نیروی الکتریکی  FEذره را به
سمت باال منحرف میکند ،اما چونکه ذره باید بدون انحراف خارج شود،
باید یک نیروی مغناطیسی  FBبه پایین داشته باشیم .حال با استفاده از
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ﺻﻔﺤﺔ21 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دوازدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﻗﺎﻋﺪة دﺳﺖ راﺳﺖ )و ﺑﻪ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻔﯽﺑﻮدن ﺑﺎر ذره( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ

Bt

B3,1

ﺣﺮﮐﺖ  Vو ﻧﯿﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ  ، FBﺟﻬﺖ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ  Bﻋﻤﻮد ﺑﺮ

I3

ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ )دروﻧﺴﻮ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
V

Fe
e

E

)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  71ﺗﺎ (73
------------------------------------------- -183ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺒﻲ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﻧﯿﺮوي وارد ﺑﺮ ذرة ﺑـﺎردار ﻣﺘﺤـﺮك در ﻣﯿـﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـﯽ




B2

B2

B

FB

B1

B3

I1

I2

)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  77و (78
-------------------------------------------)زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي(
 -186ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺑﺮ ذره دو ﻧﯿﺮو از ﻃﺮف ﻣﯿﺪانﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي
اﯾﻦﮐﻪ ذره ﺑﺪون اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوي ﺧﺎﻟﺺ وارد ﺑﺮ
آن ﺻﻔﺮ ﺷﻮد.
sin 1

) ، (F | q | vBsin اﮔــﺮ  vو  Bﺑــﺎ ﻫــﻢ ﻣــﻮازي ﺑﺎﺷــﻨﺪ )    00ﯾــﺎ

FB  FE  qvBsin   qE 
 vB  E
N
2  104  15  103  E  E  300
C

F | q |  v x  B y 


راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ:

 (   1800ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻪ ذرة ﺑﺎردار وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ:
|q|20C  2105 C
m
v x  600 ;B y  6101T
s

V
d

F  (2  105 )(6  102 )( 6  101 )  7 / 2  103 N

)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  71ﺗﺎ (73
------------------------------------------- -184ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﻣﻬﺪي آذرﻧﺴﺐ(

FB

 V  Ed
 V  300  0 / 05  15 V

اﺑﺘﺪا ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري از ﺳﯿﻤﻠﻮﻟﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ:
B  0 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  R1ﺑﺎ ﺳﯿﻤﻠﻮﻟﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري
از آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ دو ﺳﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  R1ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
V1  R1I1  2  3  6 V

× ××
q
v
×× × F

E

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﻋﺪة دﺳﺖ راﺳﺖ ﻧﯿﺮوي وارد ﺑﺮ ذره از ﻃﺮف ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ رو
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﯿﺮوي وارد از ﻃﺮف ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ ذره ﺑـﺎردار ﻣﻨﻔـﯽ ﻧﯿـﺮو ﺧـﻼف ﺟﻬـﺖ ﻣﯿـﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ وارد
ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺟﻬـﺖ  Eﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ .از ﻃﺮﻓـﯽ در ﺟﻬـﺖ ﻣﯿـﺪان
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﭘﺲ  VC  VDاﺳﺖ و دارﯾﻢ:
 vC  v D  15 Vﯾﺎ VD  VC  15 V

ﻣﻘﺎوﻣﺖ  R2ﻣﻮازي ﺑﺎ  R1اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و دارﯾﻢ:
V2  V1  6 V  I2 

)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  57ﺗﺎ  81 ،61و (82
------------------------------------------- -185ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

B

e

I
12  107  100  I
 18  104 
 I  3A

0/ 2

V2 6
  1A
R2 6

E

)زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي(

ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻂﻫﺎي ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﻃﺮاف ﺳﯿﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻋﺪة دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت داﯾﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻣﯿﺪان

)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  25 ،24و  71ﺗﺎ (73
-------------------------------------------)ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻨﺼﻮري(
 -187ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺑﺮدار ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﻢ ،در ﻧﻘﻄﮥ  Sﺑﺮ ﺧﻂ واﺻﻞ ﺳﯿﻢ و ﻧﻘﻄﮥ S
ﻋﻤﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻋﺪة دﺳﺖ راﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮدار ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
ﻫﺮ دو ﺳﯿﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﺳﯿﻢ
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
)(1
B2 v

در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ،ﺑﺮداري ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﯿﺪان رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺪان
اﻃﺮاف ﺳﯿﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮداري ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂ واﺻﻞ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ
ﺳﯿﻢ و ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺧﻂ ﻣﯿﺪان اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﯿﻢﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ
داﯾﺮه ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﻢﻫﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ

S
B1

BT

)(2
2

2

BT  0 / 04  0 / 04  0 / 04 2T

ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮه ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﻧﺪازة اﯾﻦ ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
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ﺻﻔﺤﺔ22 :
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ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ،زاوﯾﮥ ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺪان

) (2در ﻣﺤﻞ ﺳﯿﻢ ) (4ﺑﻪﺻﻮرت درونﺳﻮاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ

ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﺑﺮدار ﺳﺮﻋﺖ )  (   90و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦﮐـﻪ ﺑـﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ

ﺳﯿﻢ ) (3در ﻣﺤﻞ ﺳﯿﻢ ) (4ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮونﺳﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ

ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻋﺪة دﺳﺖ راﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺮو را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﯿﻢ ) (3ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و اﻧﺪازه ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ آن در

و ﺳﭙﺲ اﻧﺪازة آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

ﻣﺤﻞ ﺳﯿﻢ ) (4ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

m
q  2106 C, v  c  3108
s
F | q | vBsin  
B  4 2 102 T , 900

v

BT  B3  B 1, 2  25  B3  7  B3  32 G

)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  73ﺗﺎ (79
-------------------------------------------ﻓﻴﺰﻳﻚ 1

FB
 1  24 2 N

BT
2

 -191ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

6

8

F  2  10

 3  10  4 2  10

)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  71ﺗﺎ  73و  76ﺗﺎ (79
------------------------------------------- -188ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)ﺧﺴﺮو ارﻏﻮاﻧﻲﻓﺮد(

)اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮادران(

ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آﻫﻦ ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪﻫﺎي ﭼﻮب ،وزن ﻣﺎﯾﻊ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه در دو
ﻇﺮف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن ﻗﻄﻌﮥ آﻫﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭼﮕﺎﻟﯽ روﻏﻦ از ﭼﮕﺎﻟﯽ آب ﮐﻢﺗﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺠﻢ روﻏﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺣﺠﻢ آب ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ارﺗﻔﺎع اوﻟﯿﮥ آب و روﻏﻦ در دو ﻇﺮف ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ
ﭘﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع روﻏﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ از آب اﺳﺖh  h :

ﻣﺎدة ﻓﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻧﺮم ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  84و (85

در ﺣﺎﻟﺖ اول ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع دو ﻣـﺎﯾﻊ ﯾﮑﺴـﺎن اﺳـﺖ ﭼـﻮن ﭼﮕـﺎﻟﯽ آب از روﻏـﻦ

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

ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻓﺸﺎر در ﮐﻒ ﻇﺮف ﺣـﺎوي آب ﺑﺰرگﺗـﺮ از ﻓﺸـﺎر در ﮐـﻒ

 -189ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺑﺎﺗﺮي در ﻣﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري از ﺳﯿﻤﻠﻮﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻇﺮف ﺣﺎوي روﻏﻦ اﺳﺖ.

h JA  h ¸ü»n

P  gh 
 PJA  P¸ü»n
 
¸ü»n

JA

زﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة دﺳﺖ راﺳﺖ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﺳﯿﻤﻠﻮﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ

ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن وزﻧﮥ آﻫﻨﯽ روي ﭼـﻮب اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﺸـﺎر در ﺗـﻪ دو ﻇـﺮف ﺑـﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﭽﻪﻫﺎي ) (1و ) (2ﻗﻄﺐﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﯿﭽﻪﻫﺎ را

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻓﺸﺎر در ﮐﻒ ﻇﺮف ﺣﺎوي آب ﺑﺰرگﺗﺮ

ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
I1
N S

N

)(1

از ﻓﺸﺎر در ﮐﻒ ﻇﺮف ﺣﺎوي روﻏﻦ اﺳﺖ.
)وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  72 ،71و  78ﺗﺎ (81

I2
N

S S

------------------------------------------- -192ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)(2

)ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻜﻮﺋﻴﺎن(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ،ﺟﺴﻢﻫﺎي  Aو  Bﻏﻮﻃﻪور و ﺟﺴﻢ  Cﺷﻨﺎور اﺳﺖ .ﭘﺲ:
)(1),(2


  A   B  C

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﭘﯿﭽﻪﻫﺎ و ﺳﯿﻤﻠﻮﻟﻪ ،ﻧﯿﺮوي ﺑﯿﻦ ﭘﯿﭽﮥ ) (1و ﺳﯿﻤﻠﻮﻟﻪ
رﺑﺎﯾﺶ و ﻧﯿﺮوي ﺑﯿﻦ ﭘﯿﭽﮥ ) (2و ﺳﯿﻤﻠﻮﻟﻪ راﻧﺶ اﺳﺖ.
)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  79ﺗﺎ (81

m
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ
V

) (1ﻣﺎﯾﻊ A  B  
) (2
ﻣﺎﯾﻊ C  

  دارﯾﻢ:

------------------------------------------- -190ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

m A m B mC


VA
VB VC

)ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻜﻮﺋﻴﺎن(
A  m B  mC

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﮥ ﻧﯿﺮوي وارد ﺑﺮ ﺳﯿﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
دارﯾﻢ:
)F  4103 (N
F  ILBT sin  
I  8(A);L 2101m ,sin 1

)4  103  8 (2  101 )BT (1

)وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد( )ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  78ﺗﺎ (81
------------------------------------------- -193ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻣﺎم ﺳﻴﺪه(

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دارﯾﻢ:

 BT  25  104 T  25 G

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة دﺳﺖ راﺳﺖ ،ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺮوي وارد ﺑﺮ ﺳﯿﻢ ) (4ﺑﻪ

VA  VB  VC

m

A A A

3 1 2 V  V  V
A1V1  A2V2  A3 V3 
3
1
2

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺎره ،ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻨـﺪي ﺷـﺎره ،ﻓﺸـﺎر آن

ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﺳﯿﻢ ) (4ﺑﻪﺻﻮرت

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻓﺸﺎر در ﻣﻘﻄﻊﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮونﺳﻮ ﺑﺎﺷﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ دو ﺳﯿﻢ ) (1و

P3  P1  P2
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پروژة « -»5آزمون  22اسفند– فیزیک

اختصاصي دوازدهم تجربي

بللرای بهدسللت آوردن تنللدی در مقطللع ( )2از معادل لة پیوسللتگی اسللتفاده
میکنیم و داریم:
m
s

صفحة 02:

A1v1  A2 v2  30  2  4  v2  v2  15

اندازة  10 Fتغییر طول برابر با  4  105برابر طول اولیه است ،پس تغییر
طول به ازای افزایش دما به اندازة  1Cبرابر با  4  1 / 8  105برابر طول
اولیه میشود .پس ضریب انبساط طولی در  SIبرابر است با:
1
C

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،7صفحههای  46تا )42
------------------------------------------- -111گزینة «»1

1
C

(علیرضا گونه)

در این دماسنج ،دو سیم رسانای غیر همجنس مانند مس و کنستانتان در
دمای ذوب یخ نگه داشته شده و از طرف دیگر در مکانی به هم متصلاند که
میخواهیم دمای آن را بهدست آوریم .این مجموعه با سیمهای مسی رابط
به یک ولتسنج بسته میشود.
(دما و گرما) (فیزیک  ،8صفحة )78

  4  1 / 8  105  7 / 2  105فلز 

   3   3  7 / 2  105  2 / 16  104

(دما و گرما) (فیزیک  ،8صفحههای  73و  877تا )877
------------------------------------------- -111گزینة «»1

(زهره آقامحمدی)
V  Ah  4  5  20cm 3

ابتدا چگالی اولیة جسم را محاسبه میکنیم.

------------------------------------------- -111گزینة «»1

m 250
g

 12 / 5
V 20
cm3

(زهره آقامحمدی)

طبق رابطة انبساط سطحی داریم:

با افزایش دمای جسم چگالی نهایی برابر است با:
)2  1(1  )  1(1  3

A 202 400cm2

A  A(2) 0 / 4  400(2 )
0/ 4
  
 5  104
800

g
cm3

 100)  12 / 425

5

2  12 / 5(1  3  2  10

رابطة انبساط طولی برای شعاع برابر است با:
R
 
R

(دما و گرما) (فیزیک  ،8صفحة )877
R  R 

درصد   5  104  100  0 / 05درصد تغییرات شعاع
از طرفی با افزایش دما شلعاع افلزایش مییابلد پلس شلعاع  0 / 05درصلد
افزایش یافته است.
(دما و گرما) (فیزیک  ،8صفحههای  74تا )877
------------------------------------------- -116گزینة «»1

(محمدصادق مام سیده)

9
ابتدا به کمک رابطة  ، F    32دمای آب را از درجة فارنهایت به
5

درجة سلسیوس تبدیل میکنیم.
9
9

0
 33 / 8  5 1  32  1 / 8  5 1  1  1 C
9
F    32 
5
41  9   32  9  9     50C
2

5 2
5 2

------------------------------------------- -111گزینة «»1

(غالمرضا محبی)
V  V1(  3)

V  2 103  (6 105  3 1 / 2 105 ) 100  V  4 / 8cm3

(دما و گرما) (فیزیک  ،8صفحههای  877تا )877
------------------------------------------- -111گزینة «»1

(مجتبی نکوئیان)

با توجه به رابطة تغییر طول بر حسب دما داریم:
L  L1  LAl  LF  3 / 6mm  3 / 6  103 m
e

 L1AlAl   L1F F   3 / 6 103
e

 40Cحجم آن کاهش و چگالی آن افزایش و از  40Cبه بعد با افزایش دما،
حجم آن افزایش و چگالی آن کاهش مییابد .بنابراین گزینة » »4جواب است.
(دما و گرما) (فیزیک  ،8صفحههای  73و )873
-------------------------------------------(امیرحسین برادران)
 -111گزینة «»1
با توجه به رابطة بین درجة فارنهایت و سلسیوس ) ( F  1 / 8 Cوقتی

e

1
 Al 2 / 4105
K


1
F 1/ 2105 1000C
e
K

از طرفی میدانیم که وقتی دمای آب از  00Cافزایش مییابد ،در بازة  0تا

1
ضریب انبساط خطی
F

1 

L1Al (2 / 4 103 )  L1F (1 / 2 103 )  3 / 6 103
e

) 2L1Al  L1F  3 (1
e

با توجه به اینکه در دمای  ، 00Cطول میلة آهنی 3 mm ،بیشتر از طول
میلة آلومینیومی است ،میتوان نوشت:

 4 105است ،یعنی به ازای افزایش دما به

forum.konkur.in

)L1Fe  L1Al  0 / 003 (2
)(2),(1


 L1Al  3 / 003 m

(دما و گرما) (فیزیک  ،8صفحههای  74و )70

www.konkur.in

صفحة 42:

اختصاصي دوازدهم تجربي

پروژة « -»5آزمون  22اسفند -شیمی

عبارت دو  :به شمار نزدیکترین یونهای ناهمنا موثود پیراماون هار یاون در

شیمي 3

شبکه بلور ترکیب یونی ،عدد کوتوردیناسیون میگویند.
-102گزینة «»4

(مرتضی رضائیزاده)

عبارت سو  :گرافن ثامد کوواالنسی است و ساختار مولکولی ندارد.
(شیمی ،جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری)

استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق ،کاهش رد پای زیستمحیطی را به

(شیمی  ،3صفحههای  06 ،03 ،07 ،07 ،86و )68

دنبال دارد اما مقدار رد پای زیستمحیطی را به صفر نمیرساند .به عنوان مثال،

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

تولید هر کیلو وات ساعت برق با استفاده از انرژی خورشیدی باا تولیاد  05گار

 -104گزینة «»1

کربن دیاکسید همراه است.

(محمدرضا زهرهوند)

بررسی سایر گزینهها:

بررسی گزینهها:

گزین ا « :»1در مولکولهااای کربونیااس سااولفید  )SCOو کااربن دیاکسااید

گزین « :»1در یک دوره از ثدول تناوبی ،هرچه بار منفی یاون پایادار یاک

 ،) CO2اتاام مرکاازی دارای بااار ثزتاای مثباات بااوده و در نق اا پتانساایس

عنصر بی تر باشد ،شعاع آن بی تر و هرچه بار مثبت یون پایدار یک عنصار

الکترواستاتیکی به رنگ آبی نمایش داده میشود.

بی تر باشد ،شعاع آن کوچکتر است .برای مثال در دورة دو و سو ثادول

گزین « :»2گرافیت ثامد کوواالنسی و نر با چینش دوبعدی اتمهاست که میان

تنااااااوبی مقایسااااا شاااااعاع یونهاااااای همالکتااااارون بهصاااااورت

الیههای آن ثاذبههای ضعیف واندروالسی وثود دارد.

«  » N3  O2  F  Na  Mg2  Al 3میباشد.

گزین « :»3رفتار فیزیکی مواد مولکولی به نوع و قدرت نیروهای باین مولکاولی

گزین « :»2شعاع  O2دارای  2الیه الکترون) از شعاع  Ca2 دارای  3الی

آنها بستگی دارد .برای نمونه نقط ثوش یک ترکیب مولکولی به حالت مایع باه
نیروهای بین مولکولی آن وابسته است ،در حالیکاه رفتاار شایمیایی آن باهطور
عمده به پیوندهای اشاتراکی ثفتالکترونهاای پیونادی) و ثفتالکترونهاای
ناپیوندی موثود در مولکول وابسته است.
(شیمی ،جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری) (شیمی  ،3صفحههای )08 ،07 ،07 ،86 ،86
------------------------------------------- -101گزینة «»1
فااااار

(امیر حاتمیان)

مااااایکنیم ثااااار خااااااز ر

بعاااااد از حااااارارتدادن

الکترونی) بزرگتر است؛ بنابراین یونی که تعداد الیههای الکترونی بی اتری دارد،
همواره شعاع بزرگتری ندارد.
گزین « :»3هرچه اندازة بار الکتریکی یک یون بی تر و شعاع آن کوچکتر باشاد،
چگالی بار آن بی تر است .مقایس چگالی بار آنیونها در دورة دو ثدول تناوبی


بهصورت «  F

پیوند یونی قویتر است و چگالی بار یونها متأثر از بار و شعاع آنها میباشد.
(شیمی ،جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری) (شیمی  ،3صفحههای  00تا )68

¬JA ³o
100
¬¾Ã²»H tn ¥Ii ³o

(8  x)gH2O
8x
2
 100 

(50  42  8  x)g ¾Ã²»H tn ¥Ii
100  x 10

20 

80  10x  200  2x  x  15 g

درصد ثرمی  SiO2در نمون اولیه:
43 / 5%

50 gSiO2
50
100% 
100%
(100  15 ) g ¥Ii
115

?SiO2 

(شیمی ،جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری) (شیمی  ،3صفحههای  88و )80
------------------------------------------- -103گزینة «»3

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

در نمونه اولیه را  xدر نظر میگیریم.
 درصد ثرمی آخ در نمون اولیه

(عظیم بردیصیادلی)

O

 » Nاست.

گزین « :»4در یک ترکیب یونی هرچه چگالی بار آنیونها و کاتیونها بی تر باشاد،

) دیگار  155g (50gSiO2  8 gH2O  42 gمیباشاد و مقادار آخ خااار
شده از خاز ر

2

3

 -102گزینة «»4

(فرزین بوستانی)

عبارتهای پ) و ث) درست هستند .بررسی عبارتها:
آ) نادرست ،مدل دریای الکترونی برای توثیه برخی از خواص فیزیکی فلزها بهکار
میرود.
خ) طبق شکس  11صفحه  33کتاخ درسی ،مواد رنگی بخ ی از نور تابیده شده را
ثذخ و باقیمانده را عبور میدهند یا بازتاخ میکنند .اماا خاود ثسام سافیدرنگ
تما طیف مرتی را بازتاخ میکند.
پ) رنگهای پوش ی دارای ساختار کلوتیدی هستند و مانع از خاوردگی ثسام
در برابر اکسیژن و رطوبت میشوند.
ت) ترکیبهای یونی واحد مستقس به نا مولکول ندارند.

عبارتهای چهار و پنجم صحیح هستند .بررسی عبارتهای نادرست:

ث) در شبک بلوری فلزها فقط الکترونهای ظرفیتی آزادانه در میاان اتمهاا

عبارت اول :نیتینول آلیاژی از نیکس و تیتانیم باوده کاه باه آلیااژ هوشامند

حرکت میکنند.
(شیمی ،جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری) (شیمی  ،3صفحههای  06تا )60

معروف است.
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 -102گزینة «»3

(جهان شاهیبیگباغی)

ث) در ساختار بنزین نیتروژن وثود ندارد و گاز خروثی از اگزوز خودروها NO
است .همچنین ،آالیندهای که موثب قهوهایرناگ دیاده شادن هاوای شاهرها

با توثه به ثدول زیر گزین « »3پاسخ تست است.

میگردد ،گاز  NO2میباشد.

عنوان فناوری

دستاورد

فناوری تصفی آخ

مانع گسترش بیماری

فناوری تولید پالستیک

توسعه و تحول پوشاز و دارو

فناوری شیمیایی و تولید کود

تأمین غذای ثمعیت

مبدل کاتالیستی

کاهش آلودگی

(شیمی ،راهی به سوی آیندهای روشنتر) (شیمی  ،3صفحههای  66 ،67 ،68و )877
 -102گزینة «»1

(محمدعظیمیان زواره)

با افزایش دما ،انرژی فعالسازی واکنشها تأمین شده و سرعت متوسط واکانش

(شیمی ،راهی به سوی آیندهای روشنتر) (شیمی  ،3صفحههای  67و )68
------------------------------------------- -102گزینة «»4

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

(محمدرضا زهرهوند)

افزایش مییابد .تنها کاتالیزگر با کاهش انرژی فعالسازی واکنش سرعت متوسط
واکنش را افزایش میدهد .بررسی سایر گزینهها:
گزین « Ea :»1واکنش خ) کمتر است ،پس در شارایط یکساان ،سارعت آن

بررسی گزینههای نادرست:

بیشتر است.

گزین « :»1طبق واکنش تولید اوزون تروپوسفری

گزین « :»3با توثه به نمودارهای صفح  ،83عالوه بر آن سوختن  CxHyنیز

 ) NO2  O2  O3  NOبا واکنشدادن  ، NO2با گاز  ، O2مقدار
 O3افزایش مییابد.
گزین « :»2در واکنشهای شیمیایی ،هرچه پایداری فراوردهها از واکنشدهندهها

گرماده است .اگر در واکن ی عنصری مصرف یا تولید شود آن واکانش حتمااا از
نوع اکسایش – کاهش خواهد بود.
گزین « :»4با افزایش سطح تما

کارایی مبدل افزایش مییابد.

(شیمی ،راهی به سوی آیندهای روشنتر) (شیمی  ،3صفحههای  69تا  66 ،68و )66

بی تر باشد ،مقدار آنتاالیی واکانش  ) Hبی اتر اسات ولای در ماورد Ea

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

نمیتوان اظهارنظر کرد.
گزین « :»3کاتالیزگرها تأثیری بر روی آنتالیی واکنش ندارند و علیرغم کااهش

بررسی گزینهها:

یافتن انرژی فعالسازی واکنش ،آنتالیی واکنش ثابت میماند.
(شیمی ،راهی به سوی آیندهای روشنتر) (شیمی  ،3صفحههای 68 ،69 ،67و )66
------------------------------------------- -102گزینة «»1

-120گزینة «»4

(امیرحسین بختیاری)

(امیر حاتمیان)

گزین ا « :»1اناارژی فعالسااازی واکاانش  (569  181  3 88 kJ) )1بیشتاار از
واکنش  (900  556  344 kJ) )2است ،پس واکنش  )2سریعتر انجا میشود.
1mol O2 181kJ
?kJ  40gO2 

 226 / 25 kJ
32 g O2 1mol O2

گزین «:»2

عبارتهای « آ» و «ت» درست است .بررسی عبارتها:
آ) گوگرد موثود در سوخت با اکسیژن واکنش داده و گاز  SO2تولید میشود.
خ) میزان گاز اکسیژن مصرفی برای تولید هر مول  SO2دو برابر گاز اکسایژن
الز برای تولید هر مول  NOاست.
S  O2  SO2
1
1
N2  O2  NO
2
2

گزین « :»3با توثه به نمودارهای داده شده درست است.
1mol O2 556 kJ

 139 kJ
32 gO2 1mol O2

گزین «:»4

?kJ  8gO2 

بهازای مصرف  3گر گاز اکسیژن در واکنش  139 kJ ،)2انرژی آزاد میشود.
(شیمی ،راهی به سوی آیندهای روشنتر) (شیمی  ،3صفحههای  69تا )68

پ) مبدل کاتالیستی ثلوی آلودگی ناشای از حمسونقاس را گرفات و بنازین باه

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

حمسونقس سرعت بخ ید.
ت) گاز  NOخروثی از اگزوز خودروها طی دو واکنش زیر سبب افزایش غلظت
 NO2و  O3تروپوسفری در هوای شهرها میشود.
)2NO(g)  O2 (g)  2NO2 (g
)NO2(g)  O2(g)  NO(g)  O3 (g

شیمي 1
 -122گزینة «»4
براسا

(رهام جبلیفرد)

قانون پایستگی ثر  ،در واکنش انفجار ،نمیتواند از مقادار کمای ماادة

منفجر شونده ،مقدار بسیار زیادی گاز تولید شود.
(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  07تا )06
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 -121گزینة «»2

(حسن عیسیزاده)

 -122گزینة «»3

(عیناهلل ابوالفتحی)

در مورد خ) به دلیس افزایش سطح تما  ،مورد پ) به دلیس افزایش دما و مورد

ریزمغذیها ترکیبات آلی سیرن دهای هستند که نقش آنها در بدن هناوز کاماس

ت) بهخاطر استفاده از محلول غلیظتر ،سرعت تولید  H2بی تر شده و شایب

م خص ن ده است.

منحنی افزایش مییابد .در مورد آ) ،افزایش حجم ظرف بیتأثیر است و در مورد

بررسی سایر گزینهها:

ث) ،انجا واکنش در دمای کمتر از  ، 25 Cسبب کاهش سرعت واکنش شده

گزین « :»1بنزوتیکاسید با فرمول مولکولی  C7 H6O2به عنوان نگهدارنده در

و شیب منحنی کمتر میشود.

کاهش سرعت فساد مواد غذایی استفاده میشود.
(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  06تا )68

------------------------------------------- -123گزینة «»3

(رسول عابدینیزواره)

گزین « :»2لیکوپن موثود در هندوانه و گوثهفرنگی فعالیت برخی رادیکالها را
در بدن کاهش میدهد.
گزین « :»4در اغلب واکنشهای شیمیایی در لحظات ابتادایی سارعت واکانش
باالتر بوده و در بازة زمانی یکسان ،واکنشدهنده بی تری نسبت به لحظات پایانی

معادل موازنه شده واکنشها به صورت زیر است:
I) 2KNO3  2KNO2  O2

که سرعت واکنش کمتر است ،مصرف میشود.

II) 2KClO3  2KCl  3 O2
) R(KNO ) R(KNO ) R(O
3 
2 
2
2
2
1

 واکنش

  Rدر واکنش )(I

1
 R O  R KNO
2 2
3

RKClO

R
3  R KCl  O2
3

2

2

 واکنش

  Rدر واکنش )(II

3
R
2 KClO 3

 RO 
2

1
3
R KNO  R KClO  R KNO  3 R KClO
3
3
3
3
2
2

(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  67و  68تا )66
------------------------------------------- -122گزینة «»3

(سید رحیم هاشمیدهکردی)

بررسی گزینههای نادرست:
2

گزین « :»1رابط درست این دو ماده بهصورت  R K2O  R O2است.
5
گزین « KNO3 :»2واکنشدهنده بوده و با گذشات زماان ماول آن کااهش
مییابد .در رابطه باید عالمت منفی قرار گیرد.
گزین « :»4نباید در کسر سمت چپ عالمت منفی قرار گیرد.
(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  67و )68

(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  68تا )68
------------------------------------------- -124گزینة «»1

(محمدرضا زهرهوند)

------------------------------------------- -122گزینة «»1

(حسن رحمتی کوکنده)

واکنش موازنه شده بهصورت زیر است:

بررسی سایر گزینهها:
گزین « :»1قند آغ ته به خاز باغچه به علت وثود کاتالیزگرها سریعتر از قناد

)CaCO3 (s)  2HCl(aq)  CaCl2 (aq)  CO2 (g)  H2O(l

mL
1mol

 5 103 mol.s1
s 22400mL

معمولی میسوزد.
گزینا « :»3نمااودار «مااول بااه زمااان» یااک

RCO  112
2

RCaCO  RCO  5 103 mol.s1
3
2

فراورده ،هنگامیکه در واکنش از یک بازدارنده

| | n
mol
 | n | 5  103
 20s  101mol
t
s

استفاده شود ،بهصورت روبهرو است:
  Aحالت عادی
  Bزمانیکه از بازدارنده استفاده شده است.

100 gCaCO3
 10 gCaCO3
1molCaCO3

R CaCO 
3

?gCaCO3  101molCaCO3 

(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  63تا )66

همانطور که م اهده میشود در حالت  Bمساحت زیار نماودار ماول  -زماان)

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

فراورده ،کاهش یافته است.
گزین « :»4رادیکالها گونههای پرانرژی و ناپایداری هستند که در ساختار خاود
الکترون ثفتن ده دارند.

 -122گزینة «»4

(امیرحسین بختیاری)

ابتدا واکنش را موازنه میکنیم:
(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  67تا  66 ،67و )67
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مقدار رسوخ تولیدی برحسب مول:
1molCa3 (PO4 )2
310g Ca3 (PO4 )2

RO

?molCa3 (PO4 ) 2  186 g Ca 3 (PO4 )2 

 0 / 6 mol Ca3 (PO4 )2
0 / 6 mol Ca3 (PO4 )2 1min
mol

 103
10min
60s
s

R(Ca3 (PO4 )2 ) 

R(H2O)  6 R(Ca3 (PO4 )2 )  6  1 103  6  103

2molH 3 PO4
1molCa3 (PO4 )2

گزین « :»3در بازة زمانی  3تا  7ساعت ،سرعت متوساط مصارف گااز  NOباا
سرعت متوسط تولید گاز  NO2برابر است ،چون ضریب هر  2ماده با هم برابار
است.
گزین « :»4همانطور که م اهده میشود طی  13ساعت  5/54ماول  NO2تولیاد

پس سرعت متوسط تولید آخ برابر است با:
mol
s

1
2 1R
O2  R NO2
R NO
2
2
2

شده است ،پس از این مقدار  5/52آن طی  3ساعت اول تولیاد شاده اسات؛ بناابراین
میتوان نتیجه گرفت که در  3ساعت اول ،نیمی از  NO2ت کیس شده است.

?gH 3 PO4  0 / 6molCa3 (PO4 )2 
98gH 3 PO4
 117 / 6 gH 3 PO4
1molH 3 PO4



(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  63تا )66

(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  63تا 67 ،66و )68
------------------------------------------- -112گزینة «»1
سرعت گاز  CO2را برحسب مول بر دقیقه بهدست میآوریم.

--------------------------------------------122گزینة «»2

(محمد عظیمیانزواره)

معادل موازنه شدة واکنشها بهصورت زیر هستند:

(حسن عیسیزاده)

mL
1 mol

 6 103 mol.min1
min 22400mL

RCO  134 / 4
2

R   R HCl  2  R CO  2  6  103  12  103 mol.min 1
2
H



)CaCO3 (s)  CaO(s)  CO2 (g

  0 / 04 mol .L1  0 / 2 Lمول اولیه   HClمول اولیه H 

C2H5OH(l)  3O2 (g) 
) 2CO2 (g)  3H2O(l

 8  103 mol

1mol C2H 5OH
46 g C2H 5OH

?mol CO2  920 g C2H 5OH 

2 mol CO2
 40mol CO2
1mol C2H 5OH

40mol
 20mol .h1
2h
1mol CaCO3 100g CaCO3

1mol CO2
1mol CaCO 3



  0 / 01mol .L1 0 / 2 L  2 103 molمول ثانویه H 
) n (H 
2  103 mol  8  103 mol
 t  
t
12  103 mol .min 1

60s
 30 s
1min

RCaCO  RCO 
2

3



(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  63تا  67 ،66و )68

?g CaCO3  40mol CO2 

 4000gCaCO3

(درپی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  63تا  67 ،66و )68
(امیر حاتمیان)

معادل واکنش گاز نیتروژن مونوکسید  )NOو گاز اکسیژن  ) O2بهصورت زیر است:
)2NO(g)  O2 (g)  2NO2 (g

قهوهایرنگ

------------------------------------------- -111گزینة «»4

(محمد عظیمیانزواره)

نسبت شمار اتمهای  Cبه  Hدر سیانواتن  ) C3 H3 Nبرابر  1میباشد کاه
با ایان نسابت در هیادروژن سایانید  ،)HCNبنازن  ،) C6 H6اساتیرن

------------------------------------------- -110گزینة «»2

R  
H

 ) C8 H 8و اتااین  ،) C2H2یکسااان اساات .از پلیوینیسکلریااد در تهی ا
کیس نگهداری خون استفاده میشود.
میزان تولید ثهانی الیاف:
پ می > نخی > پلیاستری

بیرنگ

گزین « :»1ضریب استوکیومتری  NOدو برابر ضریب استوکیومتری  O2است.
نمودار ) (aمربوط به گاز قهوهایرنگ  ، NO2نمودار ) (cمربوط به گاز  O2و

(پوشاک ،نیازی پایانناپذیر) (شیمی  ،7صفحههای  66و )879
------------------------------------------- -113گزینة «»4

نمودار ) (bمربوط به گاز  NOاست.

(محمدرضا زهرهوند)

گزین « :»2از آنجا که ضریب استوکیومتری  O2نصف  NO2است؛ بناابراین

پیوند دوگان کربن – کربن باید در زنجیرة کربنی باشد تا ترکیاب ماوردنظر

سرعت متوسط مصرف  O2نصف سرعت متوسط تولید  NO2است.

بتواند در واکنش پلیمریشدن شرکت کند.
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  (7 12)  (13 1)  (1 35 / 5)  132 / 5 g.mol 1ثر مولی C7 H13Cl

بررسی سایر گزینهها:
گزین «:»1

(پوشاک ،نیازی پایانناپذیر) (شیمی  ،7صفحههای  877تا )879

ساختار مولکول داده شده در گزین « »1بهصورت زیر است:
CH3  CH2  CH  CH  CH2  CH3

نیز نمایش داد و پلیمر

که میتوان آن را بهصورت

------------------------------------------- -112گزینة «»2

(حسن رحمتی کوکنده)

ساختار مونومرهایی که پلیمر حاصس از آنهاا در پتاو و سارنگ باهکار میروناد
بهصورت زیر است:

میباشد.

حاصس از بسیارش آن بهصورت

 کاربرد در پتو سیانواتن)

گزین « :»2پلیاتن بدون شاخه همان پلیاتن سنگین و پلیاتن شاخهدار هماان
پلیاتن سبک هستند.

  53g.mol 1ثر مولی   9تعداد پیوند اشتراکی

گزین « :»3مطابق متن کتاخ درسی درست است.
(پوشاک ،نیازی پایانناپذیر) (شیمی  ،7صفحههای  877تا  870 ،879و )876

 کاربرد در سرنگ پروپن)

------------------------------------------- -114گزینة «»1

(سید رحیم هاشمیدهکردی)

عبارتهای اول و سو نادرست است.

  42g.mol1ثر مولی   9تعداد پیوند اشتراکی

پلیاتن بدون شاخه ،کدر بوده چگالی باالتری داشته و اندازة نیروهای ثاذب بین

  53  42  11g.mol 1تفاوت ثر مولی

مولکولی آنها بی تر است ،در حالیکه پلیاتن شاخهدار ،چگالی کمتری داشته و

  9  9  0تفاوت تعداد پیوند

شفاف است.

(پوشاک ،نیازی پایانناپذیر) (شیمی  ،7صفحة )879
(پوشاک ،نیازی پایانناپذیر) (شیمی  ،7صفحههای  878و )870

------------------------------------------- -112گزینة «»4

(محمدرضا زهرهوند)

بررسی گزینهها:

------------------------------------------- -112گزینة «»1

(رسول عابدینی زواره)

عبارتهای «پ» و «ت» درستاند .بررسی عبارتها:

گزین « :»1انسولین یک پلیمر طبیعی است.

عبارت آ) :نا این پلیمر پلیاستیرن است و در تهی ظروف یکبار مصرف استفاده

گزین « :»2مونومر سازندة پلیمر مورد نظر «پاروپن» اسات کاه دارای  1پیوناد

میشود .برای تهی نخ دندان از تفلون استفاده میشود.

دوگانه و  7پیوند یگانه است.

عبارت خ) :ثر مولی استیرن برابر  154گر بر مول است.

گزین « :»3وینیسکلرید ،مونومرسازندة پلیمری پلیوینیسکلریاد) اسات کاه در
تولید کیس نگهداری خون بهکار میرود.
گزین « :»4تترافلوتورواتن مونومرسازندة تفلون است .تفلاون باا ماواد شایمیایی
واکنش نمیدهد و در حاللهای آلی حس نمیشود.
(پوشاک ،نیازی پایانناپذیر) (شیمی  ،7صفحههای  877تا )877

  8(12)  8(1)  104 g.mol 1ثر مولی استیرن

------------------------------------------- -112گزینة «»1
ابتدا باید واحد مونومر را تعیین کنیم:

(امیر رحمتیان)

عبارت پ) :در ساختار مونومر آن  25ثفت الکتارون پیونادی و  4پیوناد دوگاناه
وثود دارد.
عبارت ت) :مونومر آن استیرن است که دارای پیوند دوگانه میباشد و میتواناد
با بر واکنش دهد و رنگ آن را از بین ببرد.
(پوشاک ،نیازی پایانناپذیر) (شیمی  ،7صفحة )879
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صفحة 42:

اختصاصي دوازدهم تجربي

پروژة « -»5آزمون  22اسفند -شیمی

 -112گزینة «»3

2 mol O 3 22 / 4 LO 3

3 mol O2 1mol O 3

(امیر حاتمیان)

?LO 3  0 / 9 mol O2 

حجم اوزون تولیدشده)  13 / 44 LO3

  20 / 16  13 / 44  33 / 6 Lحجم کلی گاز در ظرف
  3 12  2  1  14  53 g.mol 1ثر مولی سیانواتن
سیانواتن 1mol
سیانواتن 53 g

2molO3
 0 / 6molO 3
3molO2

  42 / 4  103 g تعداد اتمهای کربن

اتم کربن 14 / 45  1026

اتم کربن3  6 / 02  1023
سیانواتن 1 mol



(پوشاک ،نیازی پایانناپذیر) (شیمی  ،7صفحههای  877تا )879
------------------------------------------- -130گزینة «»3

  1 / 8  (0 / 9  0 / 6 )  0 / 3molتغییر مقدار مول
(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  00تا )68
------------------------------------------- -134گزینة «»1

(رهام جبلیفرد)

فراوردة فرایند هابر مستقیماا به عنوان کود مورد استفاده قرار میگیرد.

(رسول عابدینی زواره)

فرمول کلی استرها بهصورت زیر است:

?molO3  0 / 9molO2 

(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  63 ،67 ،06و )60
------------------------------------------- -132گزینة «»4

(محمد عظیمیان زواره)
)2Al(s)  6HCl(aq)  2AlCl 3 (aq)  3H2 (g

اگر بهثای مساتطیس سامت چاپ اتام  Hو باهثای مساتطیس سامت راسات
کوچکترین آلکیس یعنی متیس )  (CH3قرار گیارد فرماول ساادهترین اساتر
بهصورت  HCOOCH3خواهد بود که دارای  3اتم است.
(پوشاک ،نیازی پایانناپذیر) (شیمی  ،7صفحههای  870و )876

1mol H2 2 mol Al 27 g Al


 21 / 6 g Al
2 g H2
3 mol H2 1mol Al

1mol H2 22 / 4 L H2
?LH2  2 / 4 g H2 

 26 / 88 LH2
2 g H2
1mol H2

(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  69و )67

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

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

شیمي 2

 -132گزینة «»3
 -132گزینة «»1

(حسن رحمتی کوکنده)

گاز  N2و  O2هوا فقط در اثر رعد و برق و یا در درون موتور خودرو و در دمای

(رهام جبلیفرد)

معادل موازنهشدة واکنش در شرایط  STPو محیطی که اکسیژن کم است طبق
تمرین  6صفح  38بهصورت زیر است:
)2 CH4(g)  3O2 (g)  2CO(g)  4 H2O(l

باال با هم واکنش میدهند و گاز  NOتولید میکنند.
)N2 (g)  O2 (g)  2NO(g

(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  00تا )68

1mol CH4 2 mol CO 22 / 4 LCO


16 g CH4 2 mol CH4 1mol CO

?LCO  96 g CH 4 

------------------------------------------- -131گزینة «»1

(امیر حاتمیان)

 134 / 4 LCO

معادل موازنه شدة سوختن کامس:

با توثه به واکنشهای داده شده میتوان نوشت:
)D :NO (g

?g Al  2 / 4 g H2 

نور خورشید C :

)B :NO2 (g

رعد و برق A :

(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحة )67
------------------------------------------- -133گزینة «»3

(سید رحیم هاشمی دهکردی)
22 / 4 LO2
1molO2

?LO2  0 / 9 mol O2 

)CH4 (g)  2O2 (g)  CO2 (g)  2H2O(l

در صورت مصرف  1مول متان ،اختالف مول اکسیژن مصرفی برابر با  0 / 5مول
است؛ بنابراین:
1mol CH4 0 / 5 mol O2 22 / 4 L O2


16 g CH4 1mol CH 4
1mol O2

حجم اکسیژن باقیمانده)  20 / 16 LO2
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?LO2  96 g CH 4 

 67 / 2 LO2

(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  67 ،69و )66
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صفحة 03:

اختصاصي دوازدهم تجربي

پروژة « -»5آزمون  22اسفند -شیمی

 -132گزینة «»2

(محمدرضا زهرهوند)

بررسی گزینههای نادرست:

تنها عبارت «پ» صحیح است.

گزین « :»1با توثه به فرمول شایمیایی آنهاا نسابت خواساته شاده در آنهاا

بررسی عبارتهای نادرست:

یکسان نیست.

آ) نقط ثوش  O3از  O2بیشتر است.

Al (NO3 )3 , MgCO3

خ) این واکنش در الی استراتوسفر انجا میشود.
ت) فرایند هابر در دمای  450 Cو ف ار  200atmبهصورت بهینه انجا میشود.
(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  63 ،06 ،06و )60

گزین « :»3در هر  155گر آخ دریای مرده حدود  27گار حسشاونده اناواع
نمکها) وثود دارد.

------------------------------------------- -132گزینة «»1

گزین « :»2اتمهای  Hدر  NH4به آرایش ه تتایی پایدار نرسیدهاند.

(آب آهنگ زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  66تا )877

(امیرحسین معروفی)

با توثه به معادل واکنش ) ، (Iبهازای تجزیا هار  2ماول  2 ، KClO3ماول
 KClو  3مول  O2تولید میشود ،پس بهازای تجزی هر  2ماول ، KClO3
 03گر اختالف ثر میان فراوردهها بهوثود میآید؛ بنابراین میتوان نوشت:
1molKClO3
122 / 5gKClO3

  24 / 5gKClO3 اختالف ثر

53 g ³o] ý°TiH
اختالف ثر  5 / 3 g
2molKClO3

1molKClO3
3molO2

122 / 5gKClO3 2molKClO3



?gKNO3  24 / 5gKClO3 

2molKNO3 101gKNO3

 60 / 6 gKNO3
1molO2
1molKNO3

 -141گزینة «»4

-------------------------------------------(سید رحیم هاشمی دهکردی)

واکنش داده و آمونیاز تولید میکنند.

گزین « :»1برای شناساایی یونهاای بااریم )  (Baو کلسایم )  (Caباه
ترتیب از محلولهای سدیم سولفات و سدیم فسفات بهره میگیرند.
گزین «:»2
تعداد اتمها
14

 : (NH 4 )2 CO 3 آمونیو کربنات
4
تعداد عناصر
تعداد اتمها
17

 : Fe2 (SO4 )3 آهن ) (IIIسولفات
تعداد عناصر
3

گزین « :»3حالل ثزتی از محلول است که حسشونده را در خود حس میکناد و
مقدار مول آن از حسشونده بیشتر است.
(آب آهنگ زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  878 ،66 ،60 ،68و )877
------------------------------------------- -143گزینة «»3

(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  68و )60
------------------------------------------- -140گزینة «»4

(رهام جبلیفرد)

در هر یک کیلومتر ،خودروی  Dحداکثر  50گر  CO2اضافی تولید میکند.
50gCO2 1kg

 1050kgCO2
1km
103 g
130»n¼Ä
 1365»n¼Ä
100kgCO2

21000km 

1050kgCO2 

آخ باران در هوای پاز تقریباا خالص است ،زیارا هنگاا ت اکیس بارف و بااران،
تقریباا هم مواد حس شده در آخ از آن ثدا میشود.
(آب آهنگ زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  67تا )67
------------------------------------------- -144گزینة «»4

-------------------------------------------(محمد عظیمیان زواره)

ثر حسشونده
5  105 g
 106  ppm 
 106  0 / 2 ppm
ثر محلول
250g

(عیناهلل ابوالفتحی)

فقط عبارت «پ» نادرست است .در مورد عبارت پ)؛

(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحة )67
 -142گزینة «»4

2

2

عبارتهای سو و چهار درست هستند.
گازهای نیتروژن و هیدروژن در ف ار و دماای بااال و در حراور کاتاالیزگر آهان

(محمدرضا زهرهوند)

بررسی گزینههای نادرست:



(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  69و )67
 -132گزینة «»1

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

ppm 

forum.konkur.in

(سید رحیم هاشمی دهکردی)

1mL
1L
حجم محلول 
 4000g 

 4L

1g 1000mL


80g NaOH
 ?mol NaOH  4000g Ï¼±d¶  6محلول اول
¶10 g Ï¼±d

 1mol NaOH

 0 / 008 mol NaOH
 40g NaOH
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صفحة 03:

اختصاصي دوازدهم تجربي

پروژة « -»5آزمون  22اسفند -شیمی

1mL
1L
حجم محلول 
1000 g 

 1L

1g 1000mL


0 / 08g NaOH
 ?mol NaOH 1000g Ï¼±d¶ محلول دو
¶100g Ï¼±d

 1mol NaOH
 0 / 02 mol NaOH

 40g NaOH

  4  1  5 Lحجم مخلوط
?molNaOH  0 / 008  0 / 02  0 / 028 mol

n 0 / 028 mol

 0 / 0056 mol.L1
V
5L

M

(آب ،آهنگ زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  877تا  878 ،879و )870
------------------------------------------- -142گزینة «»2

 -142گزینة «»1

(امیرحسین بختیاری)

صورت سؤال براسا

شکس کتاخ درسی کامالا صحیح است .گزین « :»2صحیح

است.
بررسی گزینههای نادرست:
2Na3 PO4  3CaCl2  6 NaCl  Ca3 (PO4 )2

گزین «:»1

مجموع ضرایب واکنشدهنده 2 ،واحد کمتر از مجموع ضرایب فراورده است.
w
w

گزین « :»3درصد ثرمی ) ( %عبارت از شامار قسامتهای حسشاونده در
 155قسمت محلول است.
گزین « :»4گلوکومتر میلیگر های گلوکز را در دسیلیتر خون ن ان میدهد.

(حسن عیسیزاده)

معادل موازنه شده بهصورت زیر است:
)Fe(s)  2 HCl (aq)  FeCl2 (aq)  H2 (g
¶1 / 25 g Ï¼±d
20gHCl

¶1mL Ï¼±d
¶100gÏ¼±d

?LH 2  438 mLÏ¼±d¶ 

1mol H2
2g H2
1LH2
1mol HCl



 37 / 5 LH2
36 / 5 g HCl 2 mol HCl 1mol H2 0 / 08 gH2

(ترکیبی) (شیمی  ،8صفحههای  873 ،68 ،67 ،06و )870
------------------------------------------- -142گزینة «»3

(محمدرضا زهرهوند)

30gBaCl2 1molBaCl2
?molNaCl  52gÏ¼±d¶ 

100g Ï¼±d¶ 208gBaCl2



2molNaCl

 0 / 15molNaCl
1molBaCl2

(آب ،آهنگ زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  877تا  878 ،879و )870

حجم محلول  NaClهمان حجم محلول ابتدایی باریم کلرید است:

------------------------------------------- -142گزینة «»4

ثر
52

 25mL
2
/ 08
چگالی

(امیر حاتمیان)
)FeCl2 (aq)  Fe2 (aq)  2Cl  (aq
25 / 4 g FeCl2
محلول 100g

 42 / 6 gCl 

35 / 5 gCl 
1molCl 

42 / 6 g
 106  1 / 42  105 ppm
300g



2molCl 
1molFe

 106 



?gCl   0 / 6molFe2 

ثر Cl 

25  103 L

 غلظت مولی NaCl

(آب ،آهنگ زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  877تا  878 ،879و )870

 غلظت  ppmیون کلرید

ثر محلول
(آب ،آهنگ زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  877تا )879

------------------------------------------- -142گزینة «»3

 6mol.L

 محلول ?mol Fe2  300g

1mol FeCl2 1mol Fe2

 0 / 6 mol Fe2
127 g FeCl2 1mol FeCl2
2

1

0 / 15 mol

V

------------------------------------------- -120گزینة «»2
1

(حسن رحمتی کوکنده)
  6(12)  12  6 (16 )  180g.molثر مولی C6 H12O6

یک لیتر خون را به عنوان مبنا درنظر میگیریم:
¬5 / 25  103 molq¨¼±
¬180gq¨¼±

1L ·¼i
¬1molq¨¼±

¬1000mg q¨¼±

گلوکز  945mg
¬1g q¨¼±

(رهام جبلیفرد)

بررسی گزینههای نادرست:

 خون   1Lگلوکز ?mg

دستگاه گلوکومتر میلیگر های حسشدة گلوکز را در  5/1لیتر خون انسان ن ان

گزین « :»1برای تهی فلز منیزیم باید از نمک کلرید مذاخ آن استفاده کرد.
گزین « :»2سدیم کلرید در فرایند فیزیکی تبلور از آخ دریا ثدا میشود.

میدهد .بنابراین:

گزین « :»4از سدیم کلرید بهمنظور ذوخکردن یخها در ثادهها استفاده میشود.
(آب ،آهنگ زندگی) (شیمی  ،8صفحة )877
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¬mgq¨¼±
945
mg

 94 / 5
·¼i oTÃ² Âwj 10
dL

 عدد نمای گر گلوکومتر

(آب ،آهنگ زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  877تا  878 ،879و )870

