
  

  
  

  دوازدهمدوازدهمعمومي عمومي 
  ، تجربي، هنر، منحصراً زبان، تجربي، هنر، منحصراً زبانرياضيرياضيرشتة رشتة 

  14001400ماه ماه   بهمنبهمن  88
  

 وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  15  1 – 20  20 )1(فارسي

  15  21- 40  20 )1(عربي، زبان قرآن
  15  41- 20 60 )1(دين و زندگي
  15  61 -  20 80 )1(زبان انگليسي

  60  ــــــ 80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروه انمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه
 فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: مقدممازيار شيروانيمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  حسين پرهيزكار، هامون سبطي، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري، سيدمحمد هاشميمحسن اصغري، سيدعليرضا احمدي،   فارسي
 شيرودي، سيدمحمدعلي مرتضوي، خالد مشيرپناهي، پيروز وجان محمدرضا سوري، مرتضي كاظم  رنجبر، امير رضائيولي برجي، ابراهيم احمدي،   ، زبان قرآنعربي
  كبير، احمد منصوري، فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي بقا، مجيد فرهنگيان، مرتضي محسني محبوبه ابتسام، محسن بياتي، محمد رضايي  ن و زندگيدي

  ، محدثه مرآتيروش عقيل محمديسعيد كاوياني، نژاد،  ساسان عزيزيعلي شكوهي، حسن روحي، تيمور رحمتي، اله استيري،  رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  محسن اصغري  سيدعليرضا احمدي  فارسي
، كاظم كاظميمحمدحسين اسالمي، 

  مرتضي منشاري
  فريبا رئوفي

  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
  پور اسماعيل يونس

  مهدي يعقوبيان

  ستايش محمدي  سكينه گلشني ،فاطمه صفري  سيداحسان هندي  احمد منصوري  دين و زندگي
  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان هاي مذهبي اقليت

  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  اله استيري،  رحمتلو،سعيد آقچه

  فاطمه نقدي
  سپيده جاللي

به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?
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   2: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي    1400 بهمن 8 آزمون

  
  
  

  در كدام گروه واژه، معني همة كلمات درست است؟ - 1

  ) (سودا: هوس) (خذالن: خوار) (شرف: بزرگواري)1

  ) (كيوان: سيارة مريخ) (نسيان: فراموشي) (سنان: تيزي هر چيز)2

  ) (سوداگر: بازرگان) (مألوف: خوگرفتن) (نثار: افشاندن)3

 ننده)دان) (نظاره: بي گر: مدبر) (دوات: مركب ) (چاره4

  توضيح آورده شده در مقابل كدام گزينه درست است؟ - 2

  ها و مزارع) ميراب: مسئول تقسيم آب جاري در خانه1

  وزد، باد بهار) صبا: بادي كه از طرف شمال غرب مي2

  گذارند.) خُود: كاله فلزّي يا چوبي كه سربازان به هنگام جنگ بر سر مي3

 آويزند.ب مي) فتراك: تسمه و دوالي كه بر افسار اس4

  اماليي است؟ غلطكدام گزينه فاقد  - 3

  تر از آن كم به جراحت بگذاري كشتن اولي  ) زخم شمشير اجل به كه سر نيش فراغت1

  بدسگالت باد چون ظن در بيابان محن  خواهت باد چون تحقيق بر راه طرب  ) نيك2

  يا برد سفَح آبروي دانش و فن را    ) گفتي كه مگر جهل بپوشد رخ علم3

 ) چو افتدم به دل از حسن ظن به فضل ازل                                         كه شد ضمايم اعمال من همه مغفور4

 است؟ نادرستهاي زير روي هم امالي چند واژه  ها و عبارت در تركيب - 4

از اغراض «و » خواندن مسطور با چشمان كور«، »ضقوت قالب ساكنان ار«، »سور مصحف صباحت او«، »تعالي برداشتن ع به درگاه باريرّدست تض«

  »بهايم فراغ داشتن

    ) دو2    ) يك1

 ) چهار4    ) سه3

  منظوم هستند؟ يهمگ نهيآثار ذكر شده در كدام گز - 5

  پنجم جنوب يسمفون ،ي) ماه نو و مرغان آواره ، اتاق آب1

  تازه يها و مائده ينيزم يها مائده ،يسعد لستانگ ،ي) اخالق محسن2

  ماه نو و مرغان آواره عطار، ةنام ياله پنجم جنوب، يفون) سم3

  يآب اتاق د،يالتوحاسرار ات،يالحكا ) جوامع4

  

 

دقيقه 15 1فارسي
1مباحث كل كتاب فارسي 

  18تا پايان درس  1درس 
  162تا صفحة  10صفحة 

  سطحي سهتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
 600تا1سؤال
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   3 :ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي       1400بهمن  8 زمونآ 
 

  :جز بهست است، رهاي مقابل همة ابيات كامالً د آرايه - 6

  ايهام تناسب) –آيد (ايهام  روانم از چه كنعان برون نمي    ) به بوي يوسف مصر اي برادران عزيز 1

  كنايه) - طلبد (پارادوكس  لوح آن كه ز شمشير ظفر مي ساده    از سپر انداختن است ) علَم فتح بلند2

  استعاره) - زند (حسن تعليل  روح مجنون چنگ در دامان محمل مي  رود در هر قدم گويي ز شوق ) ناقه سنگين مي3

  تشخيص) -  مجاز( اي سرو روان وصلت به جان خواهم    شد فصل گل و من دور از آن ماهم) 4

 است؟ آمده ابيات كدام در ترتيببه »ايهام و تضاد تلميح، ،استعاره پارادوكس،« هاييهآرا - 7

  شد پيدا ايگمشده دل بود كجا هر    شد وا چليپا زلف آن خم از ايگره) الف

  كشد جا از فضولي دست بينا مي كور اين  كند  ) عقل عاشق را به راه حق داللت ميب

  شد؟ پيدا ما ةدور در كه است سرّي چه اين  شنوممي روم كه هرجا تو لعل از سخن )ج

 كشد رسد به ساعد او دست مي چون مي  كشد چو نقش آن صنم مست مي» ماني) «د

 شد گويا لبش دو از جواب، به تراني لن    رخش تماشاي بهر دلم گفت ارني ـ)ه

    الف ،د ،ـه ب، ،ج )2    د ،الف ،ـه ج، ،ب )1

 الف ب، ،د ،ـه ،) ج4    ب ،ـه د، ج، الف،) 3

  است؟ به از تشبيه ايجاد شده در كدام گزينه استعاره بر پاية حذف مشبه - 8

  جاست اي روشن و پاك / كودكان احساس، جاي بازي اين ) گوشه1

  ) مهرباني هست؛ سيب هست؛ ايمان هست / آري آري! تا شقايق هست، زندگي بايد كرد2

  هاي زر سنجند / با وزنه س به ترازو ميچون خرما و عد ) اكنون كه مردي و مردمي را / هم3

 گذشته هاي به بيداري زد / دريغا خلوت شب نظرگاه ما/ هاشور مي ) دريغا باران / كه به شيطنت گويي/ دره را / ريز و تند / در4

 ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي وجود دارد؟ در متن زير به - 9

كار  كرد و با اين وي را به مطالعة مستمر و تأمل مكرر در فوايد والدش الزام مي ،اشارت او متعهد بودسيد سالخورده نيز كه موالناي جوان به پيروي از «

  »ساخت. او را با احوال روحاني پدر آشنا مي

    ) شش، چهار2    ) شش، پنج1

  ) پنج، سه4    ) پنج، چهار3

 است؟ آمده درست گزينه كدام در ترتيب به شده مشخص كلمات نقش - 10

 ما دل فروشخانه شده تو درد    ما دل هوش تغار تغم كرده اي«

 »ما دل گوش به گفت او مر تو عشق    محرومند واز سانمقد كه رمزي

  مفعول - متمم - نهاد - منادا) 2        مفعول-  متمم  -دنها - فعل )1

 نهاد - متمم - نهاد - فعل) 4                 نهاد - متمم - مفعول - منادا) 3
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   4: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي          1400بهمن  8 آزمون 
 

  . … جز بهترتيب در مقابل همة ابيات درست بيان شده است؛  عطف و ربط، به» اوو«تعداد  - 11

  سه) -گل است و سنبل است و لعل و مرجان (سه     ) رخ و زلف و لب و دندان جانان1

  يك) - دهد جايي (سه  كسي نديد و نشان كس نمي  ) بدين صفت سر و چشمي و قد و بااليي2

  دو) -سنگ و چوب و گل همه مست و در و ديوار مست (پنج   مست) كعبه و ميخانه مست و مسجد و محراب 3

 يك) -تن و تنهاست (چهار  بربود كنون، مانده و مسكين  ) عشق تو ز سلمان، دل و جان و خرد و هوش4

  است؟ نادرستبا توجه به دو بيت زير كدام گزينه از نظر دستوري  - 12

  دريا نداند خفته بر ساحلكه حال غرقه در   گوي عاشق را چه گويد مردم دانا مالمت«

  »دست و پنجة قاتل آيد به كه قتلم خوش همي  به خونم گر بيااليد دو دست نازنين شايد

  مشهود است.» فعل + متمم + مفعول + نهاد«اي با ساختار  ) در بيت دوم جمله1

  ) در بيت نخست دو تركيب وصفي وجود دارد.2

  كار رفته است. ) سه مفعول در ابيات به3

  شود. جملة هسته محسوب مي» ايدش) «4

 ؟است مفهوم كدام بيت در مقابل آن درست آمده - 13

  )گرانيو كمك به د يارز(لزوم شكرگ يبرسان ييبه نوا يشرط است كه چون ن                                      يريدالن را به شكر دست نگ گر خسته )1

  )تيعقالن يايمهتاب را (مزا ام رانهياست در و البيشور س                              عقل     ريتر مرا تعم رانيهر لحظه و كند ي) م2

  و ارزش سخن) ريثأغم مخور (ت مانيدهد مسند ز دست خود سل يم                            مور به خاك افتاده را            ني) از ره گفتار ا3

 ) ياشياز ع ي(خوددار يسر چون حباب در سر كار نفس كن                                عاقبت       گفتار يپ يرو يكه م سان ني) ز4

 كدام گزينه با آية زير تناسب مفهومي دارد؟ - 14

 »ال تدركه األبصار و هو يدرك األبصار«

  هميشه در نظر خاطر مرّفه ماست  صورت از نظر ما اگرچه محجوب است ) به1

  ها رفت كس واقف ما نيست كه از ديده چه  بين  ان) تا رفت مرا از نظر آن چشم جه2

  محقق است كه او حاصل بصر دارد  ) كسي كه حسن و خط دوست در نظر دارد3

 دارد همي به پردة غيب اندرون نهان    ) اي آشكار پيش دلت هرچه كردگار4

  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 15

  دهند  حفظ حق ببين چه سپرها همي از  جگران روي در سپر ) پنهان مكن چو بي1

  تر گرگ غمخواري كند از سگ شبان را بيش  ه را) از توكل گر به حفظ حق سپارد گل2ّ

  بر ناخدا توكل بيش از خداست ما را  سان به ساحل سالم سفينة ما؟ه آيد چ )3

  آيد برون تازه و تر ز آتش نمرود مي  را كه حفظ حق هواداري كند ) چون خليل آن 4
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   5 :ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي       1400بهمن  8 زمونآ 
 

  به كدام بيت نزديك است؟» اندر همه كاري داد از خويشتن بده«م جملة مفهو - 16

  به ذات خود بوم پيوسته قائم    ) ستانم داد مظلومان ز ظالم1

  روز دادي هست ،ندهي داد وگر تو مي    ) ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده2

  ويش برانخداي كام تو رانده است كام خ    ملك بده داد ) زمانه داد تو داده است3

 كشتگان عشقبازي را نشايد داد داد  ) مشنو اي حاكم ز ما دعوي خون بر ياد خويش 4

  است؟ نادرستمفهوم بيان شده در مقابل كدام عبارت  - 17

  ).آورد. (راستي موجب واالمقامي است سوزاند اما برايمان شكوه و درخشش به ارمغان مي ) اعمال ما وابسته به ماست، راست است كه ما را مي1

  گذري به همه چيز نگاه كن و در هيچ جا درنگ مكن. (عدم وابستگي و دلبستگي به دنياي ناپايدار) چنان كه مي ) هم2

  شود) هاي ديگر سوخته است. (نابرده رنج گنج ميسر نمي تر از برخي جان ) اگر جان ما ارزشي داشته است براي اين است كه سخت3

 گرديم) رود كه خود به دست دارد. (يار در خانه و ما گرد جهان مي براي هدايت خويش در پي نوري مي ) و تو به كسي مانند خواهي بود كه4

  دهد؟را بهتر نشان مي» ديوار«كدام بيت، نگراني و دغدغة قهرمان داستانِ  - 18

  شود گم اين سراي آب و گلمي  دل به دست آوركه در پهناي دل       )1

  ها به همدرهم تنيده سلسلة دانه  ميم          هاي روشن تسبيح با هچون دانه )2

  همچو ساغر مي به لب داريم و مخموريم ما  با كمال اتّحاد از وصل مهجوريم ما            )3

  ازـا بـاز بـر بـوتـا كبـر بـوتـبـك  كند با جنس خود هر جنس پرواز        )4

  است؟  متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 19

  جا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش كه آن عشق نتوان زد دم از گفت و شنيد                                       زان) در حريم 1

  ) گورخانة راز تو چون دل شود                                                        آن مرادت زودتر حاصل شود2

  چشم تردامن اگر فاش نكردي رازم                                           ) سر سوداي تو در سينه بماندي پنهان   3

 ) ما نعره به شب زنيم و خاموش                                                       تا درنرود درون هر گوش4

  مفهوم ابيات كدام گزينه يكسان است؟ - 20

  ر پس ديوار گوشتا نباشد د    دار چه گويي هوش ) پيش ديوار آن1

  در عيب مردم و هنر خود نظر مكن    بين شود ات ز نور يقين غيب تا ديده

  هر كه گيرد عنان مركبش آز    ) بر در بخت بد فرود آيد2

  هميشه حاصل اقبال من بود ادبار    كه طالع بد همره من است هر جا از آن

  و قنا ربنا عذاب النار    ) زينهار از قرين بد زينهار3

  وين آتش شر قرين گوگرد مكن    ه بدگفتن كس ورد مكنزنهار ك

  به غير مصلحتش رهبري كند ايام  كه گردش گيتي به كين او برخاست ) هر آن4

 اي گردن برافرازي چرا؟ از تيغ گر غافل نه  محكوم فرمان قضا مشكل كشد سر بر هوا
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  ۲۸ -  ۲۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجواب ل األنسبعيِّن(  
   ﴾:  و الَفواحش و إذا ما غِضبوا هم َيغفرونَ  ذين يجتنبوَن کبائر اإلثموالّ  ﴿ - 21

  !بخشند كنند و هرگاه خشمگين شوند مي و كساني كه از گناهان بزرگ و كارهاي زشت دوري مي )1
  !بخشند كنند و زماني كه خشمگين نشدند مي ها دوري مي و كساني كه از بزرگترين گناهان و تهمت )2
  !بخشايند مي و كساني هستند كه از گناهان بزرگ و كارهاي زشت دوري كرده و هنگامي كه خشمگين نشوند )3
  !گيرند كنند و اگر خشمگين شوند مورد بخشش قرار مي و آنان كه از گناهان بزرگ و كارهاي زشت اجتناب مي )4

 :»!بعاَد بعضکم عن بعضٍ إ حاولُ يُ أن َتعلموا أّنه  کميفعل فرِّقکميُ إذا قال أحٌد کالمًا  « - 22
 دور كند! گريكديكوشد شما را از  يكه او م ديبدان ديگفت كه شما را پراكنده ساخت پس با يسخن ي) آنگاه كه كس1
 كند! يتالش م گريكديكردن شما از دور يبداند برا ديكند پس او با يكه شما را پراكنده م ديبگو يسخن ي) هرگاه كس2
 دور كند! گريكديكند شما را از  يكه او تالش م ديبدان ديسازد پس با يكه شما را پراكنده م ديبگو يسخن ي) هرگاه كس3
دور  گريد يرا از بعض يكند بعض ياو تالش م ديپس بر شماست كه بدان ديبگو يپراكنده ساختن شما سخن يبرا ي) هرگاه كس4

  !نمايد
 »:سها بدّقة فسوف ُتجّفف قريبًا!فإذا لم َنغر  في قلب اإلنسان َبغتةً  َتنبتُ  غرسةٌ للحّب «  - 23

 خشك خواهد شد! يبه زود ميت آن را نكارپس اگر به دقّ د،روي	يعشق در قلب انسان ناگهان م نهال) 1
 خشك خواهد شد! يبه زود م،ياگر به دقّت آن را نكار د،روي	يم يدارد كه ناگهان در قلب آدم نهالي) عشق 2
 !شود	يخشك م يبه زود م،يت نكاراگر آن را به دقّ د،روي	يم به سرعتاست كه در قلب انسان  نهالي) عشق را 3
  !شود	يخشك م ندهيدر آ يبه زود م،يت نكارچنانچه آن را به دقّ د،روي	يدارد كه ناگهان در قلب انسان م نهالي) عشق 4

اآلن مــن الَکهربــاء إلنــاَرة  دُ ســتفايُ ن ولکــ يالماضــ يفــ ِإلضــاَعة الُمــُدن ةّيــتيالزّ  حيالَمصــاب مــن دُ يفســتيَ االنســاُن  کــان « - 24
  انسان . . .!»: الّشوارع و األماکن و الُمُدن

 هاشـهر  در اماكنها و  ابانيخ ييروشنا جهتاو االن  يكرد ول يشهرها در گذشته استفاده م ييروشنا يبرا ينفت يها از چراغ) 1
  !كند ياز برق استفاده م

 ها و شـهرها  ها و مكان ابانيخ ييروشنا ياو االن از برق برا يكرد ول ياده مشهرها استف يروشن يبرا يدر گذشته از چراغ نفت) 2
  !كند ياستفاده م

هـا و شـهرها از    ها و مكان ابانيخ ييروشنا ياالن برا يكرد ول يشهرها در گذشته استفاده م ييروشنا يبرا ينفت يها از چراغ) 3
  !شود يبرق استفاده م

هـا و   و مكـان  ابـان يخ ييروشـنا  يبـرق بـرا   اكنون اماكرد  يشهرها استفاده م كردن روشن ينفت برا يها در گذشته از چراغ) 4
  !شود يشهرها استفاده م

  :»من الوقوع في الخطأ وُيساعدهم في السير علی الطريق الّصحيح! العلُم هو الطريق الوحيد اّلذي ُينقذ الّناَس  « - 25
 !ات يابند و در حركت بر مسير صحيح ياري شوند، علم استتوانند از افتادن در خطا نج تنها راهي كه مردم مي) 1
 !دهد دهد و آنان را در حركت بر مسير درست ياري مي علم تنها راهي است كه مردم را از افتادن در خطا نجات مي) 2
 !مك كندعلم همان تنها راه است براي اينكه مردم را از دچار خطاشدن رهايي دهد و آنان را در پيمودن راه درست ك) 3
كنـد تـا راهـي درسـت را      بخشد و ايشـان را يـاري مـي    ها را از افتادن در اشتباه رهايي مي دانش راهي يگانه است كه انسان) 4

  !بپيمايند
  
  

  

 1زبان قرآن عربي، 
  

مباحث كل كتاب عربي، 
  1زبان قرآن 

و  102تا صفحة  1صفحة 
  المعجم

دقيقه 15

  سطحيسهتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  600تا  1سؤال 
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  :الّصحيحن عيّ  - 26
 !ديآ يدر م وهيكه اكنون درخت شده است م يا از دانه چگونهقد صاَرت اآلن شجرة:  يتالثمرة ِمن الَحّبة الّ  خِرجيُ  فيک )1
را از ابرهـا فـرو فرسـتاده     ياريبسـ  يهـا  را كه باران يكس مييگو يسپاس م: رةيلنا أمطارًا کث ميقد أنَزل من الغَ  يَنشکر اّلذ )2

 است!
 !امرزديخواست كه او را ب يپس از مرگ پدرش از خدا م كوكاريآن فرزند ن: د َموتهبع هيألب ستغفريَ الولد الصالح  كکان ذل )3

  !ديكن ياز شما دور شدم به هم مهربان نكهيپس از ا دوارمياماي مردم! أرجو أن َتتراَحموا َبعد أن َهجرُتکم: ُس! أّيها الّنا )4
  :الخطأن عيّ  - 27

 آورد! ريكودكان فق يبرا ها را وهيماز  يمقدار زمانيپدر عزجاء والدنا العزيز بمقدار من الفواكه لألطفال الفقراء:  )1
 كه برادر بزرگترم سه سال قبل كارمند بود! دانستي	ينم ايآير كاَن موظَّفًا قبل ثالث سنوات: أ ال َتعلم أّن أخي الكب )2
 !شود	يدر هوا پخش م شيها شكوفه يكه بو يباغ باستيچه زل الحديقة اّلتي تنتشر رائحُة زهورها في الجّو: ما أجمَ  )3
به ارث گـذارد كـه بـه مـردم سـود       مانيبرا يارزشمند هاي	كتاب كاش پدرمان: ّرث لنا كتبًا قّيمة َتنفع النـاسليت والدنا ُيو  )4
  رساند!ب

   !»:گردند ميهايشان بر كنند و عصر به خانه حركت مي هكارخان سوي كارگران صبح هر روز براي توليد كاالها به « - 28
  !اءً هم َمسُکّل يوم و يرِجعوَن إلی بيوت ی الَمصانع صباحإل ك الُعمالء إلنتاج الَبضائعرَّ َيَتح )1
  !لی الَمصَنع َفـيسترِجعوَن إلی منازلهم َمساءً إ صباَح ُکّل يوم ُيحرِّك الُعّماُل إلنتاج الَبضائع )2
  !م َمساءً و يرِجعوَن إلی بيوته ی الَمصَنع صباَح ُکّل يوم ِإلنتاج الَبضائعإلالُعّمال َيَتحرَّکوَن  )3
  إلی منازلهم! َمساءً إلنتاج الَبضائع و يرِجعوَن َمصَنعهم ی يوم إل العاِملوَن ُيحرِّکوَن ُکّل صباح )4
 :ُيناسب الّنّص ) بما ۳۳ - ۲۹ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة ( ■■

  النوم القوی العقلّية و الجسدّية للمرء.  ُينّظمالّنوم من أهّم المواهب اإللهّية للکائنات الحّية خاّصًة لإلنسان. 
أنت تستعّد لليوم التّالي. بعض الناس ينامون نهارًا و يقومون من الّنوم في الّليل و ليس هذا عندما تنام يتوازن الجسم و 

هو اّلذي َجعَل  ﴿جّيدًا ألّنه يضّرهم کما يؤّکد األطّباء علی الّنوم ليًال و أيضًا نری في القرآن الکريم أّن رّبنا الرحمن يقول: 
؛ يجب علی البعض أن يناموا نهارًا بسبب ﴾لکم الّليل لباسًا و النوم ُسباتًا  جعل ... ﴿و يقول:  ﴾الّليَل لتسکنوا فيه... 

مهنتهم الخاّصة ولکّن بعض الّناس ال ينامون جّيدًا بال إرادة من أنفسهم أو مهنتهم بل بسبب األمراض اّلتي ُتشّدد قّلة 
ي کيفّية الّنوم و مقداره. قال الُحکماء إّن الّنوم ُينشئ بسبب اإلضطرابات أو عوامل ُاخری ُتؤّثر ف» األرق«النوم ُيقال لها 

     للشخص السليم ما بين خمس إلی ثماني ساعاٍت. الکافي
  :حول النّص عّين الّصحيح  - 29

    !النوم القليل في الّليل خير من النوم الکثير في الّنهار ولو لم يکن ُمستمّراً  )1
  !لّليل بسبب أمراضهمبعض الّناس ينتخبون مهنًة تستلزم عدم الّنوم في ا )2
    !ال ُيمکن للمرء أن ينام أقّل من ثالث ساعات أو أکثر من ثماني )3
  !إّن الناس ثالثة في مجال قّلة الّنوم حسب کيفيته و سببه )4
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  في النّص: لم ُيذکرعّين ما  - 30
    !عوامل قّلة النوم و تشديدها في بعض الّناس )1
  !شة اليومّيةأثر النوم في تعادل الجسم و تحسين المعي) 2
    !أهمّية الّنوم في الّليل و النهار وتأثيره في طاقة اإلنسان )3
  !ما يحتاج به الرجل الّسليم من النوم في مقداره و کيفيته) 4

  ج من الّنص:عّين ما ُيستنتَ  - 31
    لإلنسان! اناإلفراط و التفريط في النوم مذمومإّن  )1
  ا!الّنوم هبة من اهللا فعلی اإلنسان أن يغتنمه) 2
  مقدار الّنوم يؤّثر علی إختيار المهن!) 3
  الّناس نياٌم فإذا ماتوا انتَبهوا!) 4
  ۳۳و  ۳۲في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي ( الخطأعّين(  
 »:الکافي« - 32

  معرفة / صفة أو نعت  -مفرد مذّکر  –اسم ) 1
  معّرف بأل -اسم فاعل (علی وزن: فاِعل)  –مذّکر ) 2
  صدره: ِکفاية؛ حروفه األصلّية: ک ف يم – مذّکرلل –مفرد ) 3
  »الّنوم « صفة، و موصوفها: » / إفعال « مصدره ِمن وزن  –معرفة  )4

 »:ُينّظم« - 33
  / فعل و الجملة فعلّية للغائب – »نظم « مضارع من مصدر فعل ) 1
   ؛ الجملة فعلّية» النوم « يحتاج إلی المفعول / فاعله  –للمذّکر  –فعل  )2
  »القوی « وفه األصلّية أو ماّدته : ن ظ م / فعل و مفعوله: حر  – مضارع) 3
  »النوم « له ثالثة حروف أصلّية و حرف زائد واحد (= مزيد ثالثي) / فاعله  –للمفرد  –فعل ) 4
  )۴۰ -  ۳۴عّين المناسب للجواب عن األسئلة الّتالية ( ■■

  :الحروففي ضبط حرکات  الّصحيح عّين - 34
  !نَ يستّ  يساوِ يُ ِن يإثن يَثالُثوُن ف )1
2( !   ِجسُم الَبطَّة ال َيتأثُِّر ِبالماء ِبَسَبب َزيٍت خاصٍّ
  !ةٌ َلها أنواٌع ُمخَتِلف و الِبحارِ  يف كُ األسما ُش يَتع )3
  في السَّماِء! َمةً يَسوداَء َعظ َمةً يالّناُس غَ  الَحظُ يُ  )4

 : العبارات مفهومعن  الخطأعّين  - 35
  = أبَعَده! شخصاً  َطردَ  )2   !هاَعلي حافظةالمُ =  ن األمراضالوقاية م )1
  َيقبُله بل يُردُّه! ال = ُفُض شيئاً َير  )4   !ذليالً  خصًا = َجَعَلهی شزَ أخ )3
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  … بدأ الُمزارع أن يحفر البئر قبل خمس ساعات واآلن الساعة التاسعة إّال ربعًا؛ بدأ الُمزارع الحفَر في الساعةعّين الّصحيح:  - 36

  الرابعة إّال ربعًا! )2     األربعة و الربع! )1

  األربعة إّال ربعًا! )4     الرابعة و الريع! )3

  )في استخدام أسماء اإلشارة(عّين الّصحيح:  - 37

  بوا الّساعَة باألرقام!اکتُ  الُمتعّلمينين قلُت لهذَ  )1

  !ُارسما الّصورة التلميذينلهؤالء  المدّرسقال  )2

  بيَنکما! ِمن هذاِن الُعدوانِ  أحدٌ  ينتفعُ  هل؛ أخويّ يا  )3

  جاؤوا بمحاصيلهم إلی الّسوق!اإلخوة  أولئكکّل من  )4

  :مفعوالً  ليسالعدد  نيّ ع - 38

  ! القرآن نم يةآ عشَرة تسع لونَ َيت الطالب هؤالء کانَ  )1

  !َرحمته من ُجزءاً  ِتسعينَ  و ِتسعة عنده َسكأم اهللا إنَّ  )2

  !َمدرستنا ساحة في طالبة مئة ُتشاِهد باح إّنكالصَّ  عند )3

  !العظيمة الَحفلة في صديقاً  ثنا َعشرا كر َسَيشتهاية اُالسبوع في ن )4

  أن ُيقرأ مجهوًال: ال ُيمکن»  يفتح «عّين  - 39

  الصالة يفتح إلمتحان الطالبات! كباب تل )1

  يقرأ ما َطلبه المعّلم منه!ي يفتح الکتاب لزميل )2

  !صباح يوم الخميسهل يفتح باب هذه المکتبة  )3

  !الشُّرطيّ  أّيها إلی القرية ا الطريق الُمغلقمتی يفتح هذ )4

 :معاً العبارة  يسم فاعل و مصدَر فعِله فا نيّ ع - 40

 !نهميُمحترمًا ب کونيحترام الّناس فهو ابِ  ُقميَ من  )1

 !صلِّحهايُ لِ  اراتيّ ُمصلِّح الس یالُمعطَّلة إل ارتنايّ أخذنا س )2

 !هيإل نيب ُمستِمعالطّال جميع َسَکت  ميِبالّتعل نامعّلمعندما َبدأ  )3

  رأسها! کيلکّنها ُتعوِّض هذا الّنقص ِبَتحر ُمتحرِّکة و  ستيالبومة لَ  نُ يع )4
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داند، چه ديدگاهي در مورد قدم نهادن در دنيا دارد و به كدام  انساني كه خود را از قاعدة كلي غايتمندي مستثني نمي - 41
 ؟ پوشاند سخن حكيمانه جامة عمل مي

  »هيچ كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند.« -است براي رسيدن به هدف دنيا فرصتي  )1
  »دنيا، كشتگاه آخرت است و دل بهترين زمين براي آن است.« -دنيا فرصتي است براي رسيدن به هدف  )2
  »دنيا، كشتگاه آخرت است و دل بهترين زمين براي آن است.« -دنيا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نيست.  )3
  »هيچ كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند.« -دنيا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نيست.  )4
 ؟ كرده است لمندي از سرماية عقبه بهرهيك، توصيه خداوند در قرآن كريم، در پي درك مفهوم كدام - 42

  چه نزد خداست بهتر و پايدارتر است. هاست كاالي زندگي دنيا و آن چه نزد انسان آن )1
  ايمان به همراه طلب آخرت، پاداش اخروي را به دنبال دارد. )2
  هاي غلط تشخيص خواهد داد. هاي درست زندگي را از راه راه )3
  خواهد، پاداش دنيا و آخرت نزد خداست.هركس پاداش دنيا را ب )4
 شدن با آرزوهاي طوالني نتيجة چه امري است؟ مطابق آيات قرآن كريم، فريفته - 43

  پشت كردن به حق بعد از روشن شدن طريق هدايت )1
  گزينش اهداف فرعي به جاي اهداف اصلي )2
  زينت يافتن امور در نظر مردم )3
  شراب و قمار وسيلةبازداشته شدن از ياد خدا به )4
البته من بر شما تسلطي نداشتم، فقط  .اي دادم و خالف آن عمل كردم خداوند به شما وعدة حق داده اما من به شما وعده«سورة ابراهيم:  22از آية  - 44

 ؟ گردد چه مواردي دريافت مي» …شما را به گناه دعوت كردم 

  ختيار است و شيطان بر انسان تسلطي ندارد.صاحب ا ،الف) انسان در پذيرش دعوت خداوند و شيطان در دنيا
  در عالم برزخ و رستاخيز است. ،وگوي شيطان با انسان ب) ظرف تحقق اين گفت

  كنندة انسان مختار است. ج) نفس طغيانگر و دشمن قسم خوردة انسان دو عامل گمراه
 خود انسان است. ،د) علت سرزنش اين است كه عامل اصلي سقوط و انحطاط

  الف، د )4  ج، د )3  ب، ج )2  بالف،  )1
 ؟ گيرد اصل قرار مي ،يك از ابعاد وجودي انسان انجامد و در اين ديدگاه كدام كدام نگاه به مرگ به انكار معاد مي - 45

  پذير ساحت انفكاك –شود.  با فرا رسيدن مرگ، پروندة انسان براي هميشه بسته مي )1
  پذير ساحت انفكاك –شود.  سالة انسان بسته ميبا چشم فرو بستن از دنيا، پروندة زندگي چند  )2
  ناپذير بعد تالشي –شود.  با چشم فرو بستن از دنيا، پروندة زندگي چند سالة انسان بسته مي )3
  ناپذير بعد تالشي –شود.  با فرا رسيدن مرگ، پروندة انسان براي هميشه بسته مي )4
  
  

 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، ليتاق آموزان دانش
 1دين و زندگي 

 1مباحث كل كتاب دين و زندگي  
  12تا پايان درس  1درس 

  152تا صفحة  11صفحة 

دقيقه 15

 سطحيسهتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  700تا  1سؤال 
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 ؟ مربوط به كدام مقصود خواهد بود و علت اعتماد ما بر خدا چيست» …الريب فيه  القيامةيوم لي اهللا ال اله اال هو ليجمعنكم ا«پيام آية شريفة  - 46

  عدل الهي –لزوم دفع خطر احتمالي  )1

  عدل الهي –ضرورت و لزوم معاد  )2

  القول بودن خداوند صادق –لزوم دفع خطر احتمالي  )3

  القول بودن خداوند صادق -ضرورت و لزوم معاد  )4

گويد و سپس علت انكار آنـان را چـه چيـزي بيـان      ان نظر به آيات سوم و چهارم سورة مباركة قيامت، خداوند خطاب به منكران معاد چه ميبا امع - 47

 ؟ فرموده است

مست و مغرور « – ».كنيم گونه كه بود، مجدداً خلق مي ها را نيز همان آوريم بلكه سر انگشتان آن ها را به حالت اول در مي هاي آن نه تنها استخوان« )1

  »كردند. نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار مي

خواهند  مي« – »كنيم. گونه كه بود، مجدداً خلق مي ها را نيز همان آوريم بلكه سر انگشتان آن ها را به حالت اول در مي هاي آن نه تنها استخوان« )2

  »بدون ترس از دادگاه قيامت در تمام عمر گناه كنند.

  »خواهند بدون ترس از دادگاه قيامت در تمام عمر گناه كنند. مي« – »ها را براي نخستين بار آفريد و او به هر خلقتي داناست. و همان خدايي كه آنبگ« )3

  »كردند. گ اصرار ميمست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزر« – ».ها را براي نخستين بار آفريد و او به هر خلقتي داناست خدايي كه آن  بگو همان« )4

 ؟ اولين گفتار فرشتگان با ارواح طيبين، پس از مرگ آنان چيست - 48

  شويد. مند مي شود و از پاداش الهي بهره روح پاك شما وارد بهشت مي )1

  شما شايستگي دريافت بهترين نعمات بهشتي را دارد. ةروح طيب )2

  ان بمانيد.جاود  پاك شديد، وارد بهشت شويد و در آن ،سالم بر شما )3

  خاطر اعمالي كه انجام داديد. به بهشت شويد سالم بر شما، وارد )4

 ؟ سازد يك از عبارات زير مفهوم صحيحي از حضور شاهدان و گواهان در دادگاه عدل الهي را به ذهن متبادر مي كدام - 49

  است.ها توسط مالئكه زاييدة شهادت ايشان در روز قيامت  رؤيت ظاهر و باطن اعمال انسان )1

  گواهي عالية پيامبران و امامان تابع عصمت ايشان از هر خطايي است. )2

  عصمت از خطا و اشتباه پيامبران تابع شهادت ايشان در روز قيامت است. )3

  هاست. ها بر اعمال نيك انسان مراقبت فرشتگان از انسان زايندة علم آن )4

هاي گناهكار از چه  شوند، در كدام عبارت قرآني نهفته است و در طي آن انسان فت پاداش و كيفر دهد تا آدميان آمادة دريااي كه رخ مي اولين حادثه - 50

 ؟ حالي برخوردارند

  هايشان از ترس به زير افكنده است. همواره از ترفند دروغ بهره برده و چشم -» يوم ترجف« )1

  ترس به زير افكنده است. هايشان از همواره از ترفند دروغ بهره برده و چشم -» يوم يبعثون« )2

  هاي آنان سخت هراسان است. وجوي مفري هستند و دل در جست -» يوم يبعثون« )3

  هاي آنان سخت هراسان است. وجوي مفري هستند و دل در جست -» يوم ترجف« )4
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ي الهي در ورود به بهشت مربوط به كـدام  كند و همراهي با انبيا آمدگويي فرشتگان الهي را بيان مي كدام آية شريفه، سخن رستگاران پس از خوش - 51

 ؟ گروه از مردم است

  صديقان -» خدا را سپاس كه حزن و اندوه را از ما زدوده و ما را از درماندگي دور كرده است.« )1

  شهيدان -» خدا را سپاس كه حزن و اندوه را از ما زدوده و ما را از درماندگي دور كرده است.« )2

  شهيدان - » به وعدة خود وفا و اين جايگاه زيبا را به ما عطا كرد.خداي را سپاس كه « )3

  صديقان - » خداي را سپاس كه به وعدة خود وفا و اين جايگاه زيبا را به ما عطا كرد.« )4

هـاي   يك از راه كدام ها با رعايت اولويت مربوط به ترين انسان گذاري نخست در سبيل تقرب به خداوند و فرمايش امام علي (ع) در مورد باهوش قدم - 52

 ؟ ثابت ماندن قدم در مسير الهي است

  محاسبه - عهد بستن با خدا  )2    مراقبت –عهد بستن با خدا  )1

  محاسبه -عزم براي حركت  )4    مراقبت –عزم براي حركت  )3

 ؟ ترين علت اخذ الگوهاي موفق براي حركت در مسير هدف چيست مهم - 53

  آميز است. قيتدهند راه ما موف الگوها نشان مي )1

  الگوهاي موفق استفاده نمود. توان از تجربة مي )2

  دست آورد. توان مانند آنان عمل كرد و موفقيت كامل را به مي )3

  تر به هدف رسيد. ها كمك گرفت و سريع توان از آن مي )4

ترتيب پيام كدام آيات ترسيم  ، به»ها دارد. درون آن محبت شديد مؤمنان به خدا ريشه در«و » به عمل كار برآيد به سخنداني نيست.«اگر گفته شود  - 54

 ؟ شده است

  »خر و عمل صالحاً فال خوف عليهممن آمن باهللا و اليوم اآل« - » هللاو من الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا يحبونهم كحب ا« )1

  »و عمل صالحاً فال خوف عليهم خرمن آمن باهللا و اليوم اآل« - » هللاقل ان كنتم تحبونَ اهللا فاتبعوني يحببكم ا« )2

  »الذين آمنوا اشد حبا هللا و« - » قل ان كنتم تحبونَ اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا« )3

  »قل ان كنتم تحبونَ اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا« - » و من الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا يحبونهم كحب اهللا« )4

عمران بعد از بيان ثمرات تبعيت از دستورات  سورة آل 31كند و در انتهاي آية  ير خدا را اختيار نميدر مناجات المحبين امام سجاد (ع) چه كسي غ - 55

 ؟ كند خداوند به كدام صفات خود تأكيد مي ،خداوند و پيامبر

  عليم و قدير –هركس لذت دوستي با خدا را چشيده باشد.  )1

  عليم و قدير –هركس با خدا انس گيرد.  )2

  غفور و رحيم –انس گيرد.  هركس با خدا )3

  غفور و رحيم –هركس لذت دوستي با خدا را چشيده باشد.  )4
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 چيست؟ » اهدنا الصراط المستقيم«در كالم صادق آل محمد (ع)، عدم پذيرش نماز تابع چيست و ثمرة بيان صادقانة عبارت  - 56

  هاي انحرافيدل نبستن به راه –نگاه با خشم به صورت پدر و مادر  )1

  اند.قرار نگرفتن در زمرة كساني كه راه را گم كرده –اه با خشم به صورت پدر و مادر نگ )2

  اند.قرار نگرفتن در زمرة كساني كه راه را گم كرده -غيبت كردن از شخص مسلمان  )3

  هاي انحرافيدل نبستن به راه -غيبت كردن از شخص مسلمان  )4

 ؟ ود را حفظ كنديك از موارد زير مسافر بايد روزة خ در كدام - 57

  در هر صورتي اگر قبل از ظهر به وطنش رسيده باشد. )1

  بعد از ظهر به وطنش رسيده باشد. )2

  فرسخ است. 8قبل از ظهر به مسافرتي برود كه بيش از  )3

  فرسخ است. 8بعد از ظهر به مسافرتي برود كه بيش از  )4

 ؟ اي براي زنان قرار داده استحكام ويژهامحاكنندة چيست و چرا خداوند ا ،عرضة نابجاي زيبايي زن - 58

  استحكام جالل و عزت نفس -عفت و حيا  )2  استحكام جالل و عزت نفس –تقوا و آراستگي  )1

  حفظ نعمت زيبايي -عفت و حيا  )4  حفظ نعمت زيبايي –تقوا و آراستگي  )3

هـا در وجـود خـود     چنين بر اساس كدام ويژگي، انسان ين كنند و همشود ديگران ما را دوست داشته باشند و ما را تحس كدام نياز انسان موجب مي - 59

 ؟ توانند تحسين ديگران را برانگيزند يابند كه مي هاي واالتري مي ارزش

  عفاف  –عفاف  )2    مقبوليت –عفاف  )1

  مقبوليت  –مقبوليت  )4    عفاف –مقبوليت  )3

 ؟ كند يفه تبيين ميرا با كدام عبارت شر» جلباب«قرآن كريم فايدة استفاده از  - 60

  »يدنين عليهن« )2    »ذلك ادني ان يعرفن« )1

  »استقال الذنوب« )4    »يغفر لكم ذنوبكم« )3
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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. 

61- As a teenager, I … look at myself in the mirror whenever I wanted to go out with my friends. 
1) was needing to have careful   2) needed to have carefully 
3) needed to have a careful   4) was needing to have a carefully 

62- There is no doubt that Russia’s human rights record is not … the United States, but it has improved, 
even allowing freedom of emigration. 

1) as good as that of  2) as well as that of  
3) the best of  4) better than  

63- In his book, he explains how he and others helped organize conferences in which the members … 
discussed solutions. 

1) and themselves  2) themselves  
3) they themselves  4) who they 

64- Mr. Thomson agreed to give the final exam two days later, so we had some … time to study better. 
1) extra 2) proper 3) strange 4) continuous 

65- To be honest, I really felt a moral … to tell my parents the truth about what had happened yesterday. 
1) stress  2) obligation               
3) emotion   4) entertainment  

66- I am very worried about my friend, Alex. I think he must have some … problems, which have 
influenced the way he behaves recently. 

1) familiar  2) domestic 
3) foreign  4) generous 

67- In 1966, the World Cup was stolen during a public showing of the trophy in England. …, it was found 
a short time later in a trash container by a little dog named Pickles. 

1) Largely  2) Fortunately 
3) Patiently  4) Hopefully 

68- Agatha Christie was one of the most successful writers in the history, and lots of her works were 
widely read, copied, … and translated. 

1) published  2) developed 
3) defended  4) attracted 

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. 

It seems unthinkable today not to provide children with a decent education. There is such …(69)… academic 
achievement these days that it’s easy to forget what a big problem illiteracy used to be. Being unable to read 
can be intensely embarrassing and can make someone feel like a …(70)… failure. Someone who can’t read is 
often understandably afraid of certain …(71)… . The problem can seem unsolvable. However, if people have 
a good teacher and spend a reasonable amount of time on practicing, they can easily learn how to read and 
write. It is a matter of fact that being able to read can lead to an improved …(72)… of life. 

 
 
 

 1زبان انگليسي 
  

  1زبان انگليسي 
  مباحث كل كتاب

  4تا پايان درس  1درس 
  119تا صفحة  15صفحة 

هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) گرامي در صورتي كه شما آموزان دانشدقيقه15
 (در صورت حضوري بودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.

  سطحيسهتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  700تا  1سؤال 
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69- 1) a strongly emphasis at   2) strongly emphasis on       
3) strong emphasis at  4) a strong emphasis on  

70- 1) rapid  2) special 3) complete 4) probable 

71- 1) destinations  2) situations 3) inventions 4) suggestions  
72- 1) possibility   2) quality  3) action 4) schedule 

PART C: Reading Comprehension 

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

answer sheet. 

PASSEGE 1: 

Many laws which have been passed in the various states of the United States over the years are now out of 

date and plain ludicrous. For example, the laws in one state make it illegal for men to go without their guns. 

Obviously, this law is broken daily. While it was once considered of utmost importance that a man be armed 

and ready for action, it is hardly necessary for a man to carry guns to work today. However, a man without 

a gun is also technically breaking the law. 

    On the other hand, another law makes it illegal to fasten one’s horse to the fence surrounding the Capitol 

building. It is hard to imagine anyone riding a horse into the city and leaving it tied outside of the Capitol 

building today. One would have to go to great lengths in order to break this law. 

    These outdated laws remain on the record because the time needed for state lawmakers to debate the 

issues and make changes in the existing laws would keep the members from attending to more important 

current and relevant issues. It would also be hard to make people pay for the cost of removing or updating 

these laws. Consequently, it is likely that these laws will remain on the books. 

73- What does the passage mainly discuss? 

1) How men in some American states break laws every day 

2) The reason why it is necessary for American men to carry a gun to work 

3) The difficulty of breaking some laws in some cities of the United States     

4) The fact that some laws, which were once important in America, are of no value now 

74- The word “current” in paragraph 3 is closest in meaning to … . 

1) changing  2) recent 

3) near  4) safe 

75- What does the pronoun “it” in paragraph 1 refer to? 

1) to carry guns to work  2) action 

3) work  4) gun 

76- Which of the following is NOT a reason for not updating old laws in the United States?  

1) Discussing existing laws will take lawmakers’ time. 

2) There are other more important issues that need to be taken care of. 

3) A record of these laws should remain in the books for future reference.  

4) Updating these laws is expensive and people won’t be willing to pay the cost.  
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PASSEGE 2: 

If you want to make a great, healthy meal, why not start with a soup? The liquid in soup keeps you feeling 

full for a long time, and you can add many healthy ingredients—not only to make it delicious but to get your 

vitamins and minerals. Another great thing about soup is that you can use what you already have in your 

cupboard or refrigerator to make it. 

    For example, if you have a quart of chicken or vegetable broth, add it to a pot of water for the base. 

Throw in a few dried herbs, such as dill or bay leaves, as the pot heats up. If you have a small onion and a 

clove of garlic, peel and add them, too. Then, check the vegetable drawer in your refrigerator. If you find 

celery or carrots, chop up about a cup of each and toss them in. Green beans, cabbage, and zucchini also 

work well to add flavor, and you can even use frozen vegetables, such as peas or corn. Next, make your soup 

extra hearty and high in fiber by adding brown rice or whole-grain pasta. For protein, throw in cooked 

chicken or canned pinto beans. 

    Finally, bring the mixture to a boil, and then let it simmer for a while so that the vegetables become tender 

and the flavors blend together. This usually takes at least 30 minutes. But once it’s ready, you’ll see that this 

yummy meal was worth the wait!  

77- What does the passage mainly discuss? 

  1) It explains why soup is healthy. 

  2) It entertains the reader with a story about soup. 

  3) It explains how to make a healthy soup. 

  4) It tries to make readers believe that soup is the best. 

78- Which of the following best describes the function of the underlined sentence in paragraph 2? 

1) It supports the point made in paragraph 1. 

2) It gives an example to compare two different ideas. 

3) It adds another reason why soup is a healthy food.  

4) It disagrees with the point made in paragraph 1 by giving an example. 

79- Which of the following is implied in the passage about the author’s opinion about making soup? 

1) A well-stocked kitchen is needed in order to make a healthy soup. 

2) People should use only ingredients they are familiar with to make soup. 

3) A person who is going to make soup should shop a lot of things before starting.  

4) Making soup does not require a lot of planning. 

80- Why does the author end the passage with the sentence, “But once it’s ready, you’ll see that this 

yummy meal was worth the wait!”? 

1) To inspire readers to make a healthy soup 

2) To show readers that making soup takes a long time 

3) To help readers understand how to make soup 

4) To tell readers that soup is easy to make 
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  دوازدهمدوازدهمعمومي عمومي 

  ، تجربي، هنر، منحصراً زبان، تجربي، هنر، منحصراً زبانرشتة رياضيرشتة رياضي
  14001400ماه ماه   بهمنبهمن  88

  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروه انمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: مقدم مازيار شيروانيمدير:   مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف

  سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون

  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

 

  حسين پرهيزكار، هامون سبطي، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري، سيدمحمد هاشميمحسن اصغري، سيدعليرضا احمدي،   فارسي

 شيرودي، سيدمحمدعلي مرتضوي، خالد مشيرپناهي، پيروز وجان محمدرضا سوري، مرتضي كاظم  رنجبر، امير رضائيولي برجي، ابراهيم احمدي،   ، زبان قرآنعربي

  كبير، احمد منصوري، فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي بقا، مجيد فرهنگيان، مرتضي محسني محبوبه ابتسام، محسن بياتي، محمد رضايي  ن و زندگيدي

  ، محدثه مرآتيروش عقيل محمديسعيد كاوياني، نژاد،  ساسان عزيزيعلي شكوهي، حسن روحي، تيمور رحمتي، اله استيري،  رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  محسن اصغري  سيدعليرضا احمدي  فارسي
، كاظم كاظميمحمدحسين اسالمي، 

  مرتضي منشاري
  فريبا رئوفي

  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي 

  مرتضوي
  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي

  پور اسماعيل يونس
  مهدي يعقوبيان

  ستايش محمدي  سكينه گلشني ،فاطمه صفري  سيداحسان هندي  احمد منصوري  دين و زندگي

  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان هاي مذهبي اقليت

  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  اله استيري،  رحمتلو،  سعيد آقچه

  فاطمه نقدي
  سپيده جاللي



به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 
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  2: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                                1400بهمن  8 آزمون 
  

  
 

 )اردبيل-مرتضي منشاري (  »4«گزينة  - 1
  ها: معني درست واژه

  خواري؛ پستي، مذلّت»: خذالن»: «1«گزينة 
  سيارة زحل»: كيوان»: «2«گزينة 
  خوگرفته»: مألوف»: «3«گزينة 

  )نامه لغت، واژه، 1 فارسي(
 ----------------------------------------------  

 )مشهد-سيد محمد هاشمي(                                                  »1«گزينة  - 2
 هاي ديگر:تشريح گزينه

  وزد.صبا: بادي كه از طرف شمال شرق مي»: 2«گزينة 
  گذارند.خُود: كاله فلزّي كه سربازان به هنگام جنگ بر سر مي»: 3«گزينة 
  آويزند.فتراك: تسمه و دوالي كه از عقبِ زين اسب مي»: 4«گزينة 

  )، تركيبي لغت ،1 يفارس(
 ----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 3
  هاي ديگر:تشريح گزينه

  ها: هاي اماليي و شكل درست آن غلط
  فراغت: فراقت (فراق تو)»: 1«گزينة 
  خردي، ناداني بي»: سفاهت«خانواده با  خردي) هم سفَح: سفَه (كم»: 3«گزينة 
هـا) / ذمـايم : (جمـع ذميمـه ، امـور       ضـمايم (جمـع ضـميمه و پيوسـت    »: 4« گزينة

  نكوهيده)
  )امال، تركيبي، 1 فارسي(

 ----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »1«گزينة  - 4
  تركيب رايجي است به معناي غذاي اصلي.» قوت غالب«

. در واقع زيبايي او به كتابي پر از است» سوره«جمع » سورِ مصحف«در » سور«توجه: 
  ها مانند شده است.  ها و سوره آيه

  )امال، تركيبي ،1 فارسي(
 ----------------------------------------------  

 )سيد عليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 5
  (منظوم) ماه نو و مرغان آواره، عطار(منظوم) ةنام ياله (منظوم)، پنجم جنوب يسمفون

  هاي ديگر:هتشريح گزين
 پـنجم جنـوب   يسـمفون ، (منثور) يماه نو و مرغان آواره (منظوم)، اتاق آب»: 1«گزينة 

  (منظوم)
و  ينـ يزم يهـا  مائـده  (منثـور)،  يگلستان سـعد  (منثور)، يمحسن اخالق»: 2«گزينة 
  (منثور) تازه يها مائده

    (منثور) ياتاق آب ،(منثور) دي(منثور) اسرار التوح اتيالحكا جوامع»: 4«گزينة 
  )تركيبي، تاريخ ادبيات ،1 فارسي(

 ----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 6

بيت فاقد تشـخيص اسـت؛ زيـرا    »/ فصل بهار«مجاز از » فصل گل«مجاز: »: 4«گزينة 
  معشوق است و غير انسان مورد خطاب قرار نگرفته است.» سرو روان«مقصود از 

  هاي ديگر:گزينه تشريح
-1 ←اميد و آرزو / ايهام تناسب: عزيز-2عطر و رايحه، -1 ←ايهام: بوي»: 1«گزينة 

مقامي در دربار فراعنة مصر كه با (يوسف، مصر  -2ارجمند و گرامي (معني موردنظر)، 
  و كنعان) تناسب دارد.

تن / كنايه: پارادوكس: بلند شدن علم (پرچم) فتح (پيروزي) با سپر انداخ»: 2«گزينة 
  تسليم شدن ←سپر انداختن 

ند ناقه (شـتر) چنـگ زدنِ روح مجنـون در    حسن تعليل: دليل حركت كُ»: 3«گزينة 
  / استعاره: دامان محمل (اضافة استعاري) .دامان محمل دانسته شده است

  )آرايه، تركيبي ،1 فارسي(
 ----------------------------------------------  

 )دعليرضا احمديسي(  »1«گزينة  - 7

فرد كور، بينا را راهنمـايي  »: كشد يم نايدست ب ياز فضول جا نيكور ا: «پارادوكسب) 
 كند. مي

  »لب«استعاره از » لعل« استعاره: )ج
 142 ةآي و طور كوه در خدا (ع) با موسي حضرت ديدار ماجراي به اشاره« :تلميح ـ)ه

 )...تَرَاني لَن قَالَ إِلَيك نظُرْأَ أَرِني رب قَالَ...» (اعراف ةمبارك رةسو

  » پيدا«و » گمشده«الف) تضاد: 
متوقـف   -1كـار رفتـه اسـت.     در چند معناي احتمـالي بـه  » كشد دست مي«د) ايهام: 

دسـت خـود را بـر سـاعد او      -2مانـد)   شود (از رسم ساعد زيبـاي يـار نـاتوان مـي     مي
  كند). مي كشد (رسم مي ]را[بعد از رسم ساعد، دست  -3كشد.  مي

 آور آيين مانوي است. نام فيلسوف و نقاش مشهور ايراني و پيام» ماني«توجه: 

  )آرايه، تركيبي، 1 فارسي(
 ----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  - 8

 و» طـراح «ه به كاغذ و بوم نقاشي اما نه واژة به طراح و نقاش مانند شده و در» باران«
متوجـه ايـن   » هاشـور زدن «، بلكـه از روي  »بـوم «و » كاغـذ «آمده است نه » نقاش«

يـا   2گونه بيانِ تشـبيهي، اسـتعارة نـوع     ايم و به اين فرآيند تشبيه در ذهن شاعر شده
  گوييم. مكنيه مي
  هاي ديگر:تشريح گزينه

و بـه هـر د   اضافة تشبيهي است؛ يعني مشبه و مشـبه » كودكان احساس»: «1«گزينة 
  اند.   كنار هم آمده

  اي. نه تشبيهي در كار است و نه استعاره»: 2«  گزينة
  رو هستيم. اند و با آراية تشبيه روبه هر دو طرف تشبيه كنار هم آمده»: 3«گزينة 

  )41و  40هاي هآرايه، صفح، 1 فارسي(
 ----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 9

كـار،   ايـن   وصفي: سيد سالخورده، موالناي جوان، مطالعة مستمر، تأمل مكرر، هاي تركيب
  احوال روحاني (شش مورد)

  اضافي: اشارت او، فوايد والد، والدش، احوال پدر (چهار مورد) هاي تركيب
  )136دستور، صفحة ، 1 فارسي(

 ----------------------------------------------  
 )رضا احمديسيدعلي(  »1«گزينة  -10

 شـده  مـا  دل فـروش خانـه  عشقت درد و كرده غارت را ما دل هوش غمت ]كه كسي[اي
 دل گوش به را آن تو عشق ند،ا محروم آن از ظاهر، اهل كه رمزي ،است) گذاشته(حراج 

 .استگفته ما

   مفعولو: ا/ متمم :واز /نهاد :غم /فعل :كرده

  )دستور، تركيبي، 1 فارسي(
----------------- -----------------------------  

 )اردبيل-مرتضي منشاري (  »4«گزينة  -11

  عطف هستند.» واوها«ربط وجود ندارد و همة » اوو»: «4«در گزينة 
اسـت و او اكنـون،    معناي بيت: عشق تو از سلمان، دل و جـان و خـرد و هـوش را ربـوده    

  و تنهاست.  مانده(ناتوان) و مسكين
  هاي ديگر: تشريح گزينه

ــ ــاي »واو»: «1«ة گزين ــراع دوم ( »واو«و » عطــف« ،»3و  2، 1«ه ــاي مص )، 6و  5، 4ه
  هستند.» ربط«

  است.» ربط«مصراع دوم » واو«و » عطف«اول  مصراعهاي »واو»: «2«گزينة 
  هستند.» ربط« ،)6و  2هاي (»واو«و » عطف« ،)7و  5، 4، 3، 1هاي (»واو»: «3«گزينة 

  )66دستور، صفحة ، 1 فارسي(
-------- --------------------------------------  

  )1(فارسي
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  3: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                                1400بهمن  8 آزمون 
  
 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -12

  مرد دانا  تركيب وصفي:
  شوند. اليه محسوب مي اسم هستند و مضاف هاي جانشين صفت» غرقهعاشق و «توجه: 

عاشق بگويد؛ زيرا خفته بر ساحل حـال   ]انسان[ كنندة مالمتبازگرداني: مردم دانا چه به 
ست نازنين را به خـون مـن بيااليـد    دو د ]يار[داند. اگر  يا را نميردغرق شده در  ]انسان[

  .است(آغشته كند)، شايسته 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  فعل: بيااليد –متمم: خون  –دست مفعول:  -  ]يار[نهاد: »: 1«گزينة 
  ها: چه، حال، دست (سه مورد) مفعول»: 3«گزينة 
مركـب سـاخته اسـت: گـر دو دسـت       جملـة » گر«ساز  حرف ربط وابسته»: 4«گزينة 

  هسته ة): جملاست يد (شايستهشا/  وابسته ةجمل: بيااليد …خويش 
  )دستور، تركيبي، 1 فارسي(

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

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  -13

 سـخن و بـه واسـطة شـيريني     گـو  و گفت قيكه مور از طر كند يمادعا  تيب نيشاعر در ا
  به ملك و مسند برسد. تواند يم

  :ها نهيگز ريسا حيتشر

م بـا  أرشـد تـو   ريو هموار كردن مسـ  ميمستق ريبه كمك غ هي: توص »1«ة نيگز مفهوم
  افراد) اوردنيطلب بار ن (فرصت ها يتحمل سخت

  آن. يمنف ريثأ: كارگر نبودن عقل و ت »2«ة نيگز مفهوم
    است. ين موجب زوال آدمو سخن رفت : دنبال حرف »4«ة نيگز مفهوم

  )تركيبيمفهوم،  ،1 فارسي(

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

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  -14

آشكار بودن خداونـد و صـفات او در عـين پنهـان       »:1«مفهوم مشترك آيه و بيت گزينة 
  بودن

  بيند. ) را ميها (بينندگان چشم همةبينند و او  ها او را نمي معني آيه: چشم
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  معشوقگريان بودن در فراق »: 2«گزينة 
  بصيرت يافتن با ديدن حسن و جمال يار»: 3«گزينة 
  ).(در ستايش ممدوح بيان شده است آشكار بودن اسرار نزد مخاطب»: 4«گزينة 

  )143مفهوم، صفحة، 1 فارسي(

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

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -15

  به غير حق موجب نجات نيست.توكل »: 3«مفهوم بيت گزينة 
  موجب توفيق و امنيت خواهدبود. ،ايمان به حق ل ومفهوم مشترك ابيات مرتبط: توك

  )111مفهوم، صفحة، 1 فارسي(

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

 هامون سبطي)(  »2«گزينة  -16

برابـر بـا   » داد از خويشـتن دادن «، »ننـگ مـدار  از آمـوختن  «ه بـه مـتن درس   با توج
است، يعني پيش » كاله خود را قاضي كردن«يا » كردنپيش خود حساب «اصطالح 

ايم از ما به زور وابخواهند، خودمـان بـه    كه در دادگاهي حقي را كه پايمال كرده از آن
جـا   را بـه  ن حقي به گردن ما دارنـد، آن بررسي اعمال و رفتارمان بپردازيم و اگر ديگرا

  بياوريم. اين مفهوم در بيت دوم سفارش شده است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  ظالمان اشاره دارد. برابربه دفاع از مظلومان در »: 1«گزينة 
  هاي دنيايي اشاره دارد. از قدرت و نعمت بردن بهرهبه »: 3«گزينة 
اه معشوق و رضايت او، بر اين همه جور و ستم كـه  عاشق در ر فشاني جانبه »: 4«گزينة 

  رود، اشاره دارد. بر او مي
  )18مفهوم، صفحة ، 1 فارسي( 

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

 )سبزوار -حسين پرهيزگار(  »1«گزينة  -17

  نتيجة عيني اعمال نيك و بد»: 1«مفهوم گزينة 
  »است درست«جا به معني  اين در» راست است«

  سوزاند. درست است كه اعمال ما، ما را مي
  )140، صفحة مفهوم ،1 فارسي(

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

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي(  »3«گزينة  -18

گويـد: بـا وجـود نزديكـي و     مند اسـت و مـي  در اين گزينه، شاعر از هجران و جدايي گله
كنـد.  رسـيم و ايـن همسـايگي بـه مـا كمكـي نمـي       نمـي اتّحاد با دوست، اما به وصـال  

نيـز، جـدايي از همسـايه بـه خـاطر      » ديوار«ترين دغدغة قهرمانِ كوچك داستانِ  (بزرگ
  )29تا  21هاي  ه، صفحمفهوم ،1 فارسي(    وجود ديوار است).

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

 )سبزوار -حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  -19

هـا   داند ولي در سـاير گزينـه   مي شاعر، اشك را آشكاركنندة راز عشق» 3« گزينةبيت در 
  كيد بر خاموشي و رازداري است.تأ

  )50صفخة ، مفهوم،1 فارسي(

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

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -20

  ار بودن در برابر سرنوشت: تأثير قضا و قدر در سرنوشت آدمي و ناچابياتمفهوم مشترك 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  جويي از مردم بيت نخست: نكوهش غيبت / بيت دوم: نكوهش عيب»: 1«گزينة 
  بيت دوم: شكوه از بخت و اقبال بدحرص و طمع /  نكوهشبيت نخست: »: 2«گزينة 
  نشين بد / بيت دوم: پرهيز از بدگويي بيت نخست: پرهيز از هم»: 3«گزينة 

  )مفهوم، تركيبي، 1 يفارس(
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 )مرتضي كاظم شيرودي(  »1«گزينة  -21
»: كبـائر اإلثـم  «كننـد /   دوري مـي »: يجتنبـون ) / «3كساني كه (رد گزينة »: الّذين«

»: إذا مـا )/ «2كارهـاي زشـت (رد گزينـة    »: الفـواحش ) / «2گناهان بزرگ (رد گزينة 
بخشـند   مي»: م يغفرونه) / «3و  2هاي  خشمگين شوند (رد گزينه»: غضبوا«هرگاه / 

 )4(رد گزينة 

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

 )ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة  -22
شما را پراكنده »: يفرّقكم«سخني / »: كالماً«كسي / »: أحد«هرگاه بگويد/ »: إذا قال«

) / 2بدانيد (رد گزينة  پس بايد»: فعليكم أن تعلموا) / «4و  1هاي  سازد (رد گزينه مي
(رد شـما را از يكـديگر   »: بعضكم عن بعض«كند دور كند /  تالش مي»: يحاول إبعاد«

  )4گزينة 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »2«گزينة  -23

» 1رد گزينـة  نهـالي ( »: غرسةٌ)/ «1عشق .... دارد (رد گزينة .....»: للحب» / ( تَنبـت :«
/  »)3«(رد گزينـة   ناگهـان »: بغتـةً «در قلـب انسـان /   »: في قلب اإلنسان«رويد /  مي

بـه  »: سوف تجفّف قريبـاً «به دقّت / »: بدقّة«آن را نكاريم / »: لم نغرسها«اگر / »: إذا«
  ) 4و  3هاي  زودي خشك خواهد شد (رد گزينه

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

 )پيروز وجان(  »3«گزينة  -24

(رد هاي نفتي  از چراغ»: الزّيتيةمن المصابيح «كرد /  استفاده مي»: كان يستفيد«
در گذشته »: في الماضي«براي روشنايي شهرها / »: المدن إلضاعة/ «)4و  2هاي گزينه

»: اآلن/ « )2و  1اي ه (رد گزينهشود  (فعل مضارع مجهول) استفاده مي»: يستفاد/ «
ها (رد گزينة  براي روشنايي خيابان»: الشّوارع ةإلنار«از برق / »: من الكهرباء«اكنون / 

  )1(رد گزينة  ها و شهرها مكان»: األماكن و المدن)/ «4
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -25

انـد.) /   ؛ سـاختار و اجـزاي جملـه در ترجمـه، جابجـا آمـده      1(رد گزينة علم »: العلم«
مردم (رد »: النّاس)/ «1دهد (رد گزينة  نجات مي»: ينقذ«تنها راه / »: الطريق الوحيد«

»: يسـاعدهم ) / «3گزينـة   از افتادن در خطـا (رد »: من الوقوع في الخطأ) / «4گزينة 
علـي  )/ «4در حركـت (رد گزينـة   »: في السـير ) / «1دهد (رد گزينة  آنان را ياري مي
  )4بر مسير درست (رد گزينة »: الطريق الصحيح

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

  )ابهر -ولي برجي (  »4«گزينة  -26
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اسـت  » ردآو در مي«از باب افعال و به معناي  معلوم فعل مضارع» يخرِج»: «1«گزينة 
  كه نادرست ترجمه شده است. 

» لَنـا «مفرد است كه به صورت جمع (ابرها) ترجمه شـده اسـت.   » الغَيم»: «2«گزينة 
  هم ترجمه نشده است.» براي ما«به معني 

» خواهـد  آمرزش مي«فعل مضارع از باب استفعال و به معناي » يستغفر»: «3«گزينة 
  است.

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

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »2«گزينة  -27

، اسـم  »بزرگتـر «است. (دقت كنيد معادل » بزرگ«به معني » الكبير«، »2«در گزينة 
اسـت كـه    ه (اخباري)فعل مضارع ساد» ال تعلم«چنين  شود.) هم مي» األكبر«تفضيل 

  صورت ماضي استمراري ترجمه شده است. به اشتباه به
 داني كه برادر بزرگم سه سال قبل كارمند بود؟!ة صحيح عبارت: آيا نميترجم

 (ترجمه)  

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

 )پيروز وجان(  »3«گزينة  -28

صباح كلّ يوم »: صبح هر روز/ «  )1(رد گزينة ») العامل«العمال (جمع »: كارگران«
إلي المصنع »: به سوي كارخانه«إلنتاج البضائع / »: براي توليد كاالها)/ «4(رد گزينة 
به ) / «4و  2هاي  يتحرَّكونَ (رد گزينه»: كنند حركت مي) / «4و  1هاي  (رد گزينه

 )2(رد گزينة يرجعون »: گردند برمي«إلي بيوتهم / »: هايشان خانه

  (ترجمه)  

  ترجمة متن درك مطلب:
خصوص انسان است. خواب قواي  ودات زنده بههاي الهي براي موج ترين موهبت خواب از مهم

رسد و تو براي  خوابي، بدن به تعادل مي كند، هنگامي كه مي عقلي و جسمي انسان را تنظيم مي
خيزند در حالي كه اين  خوابند و شب از خواب برمي شوي. برخي مردم روز مي روز بعد آماده مي

هنگام تأكيد  خواب شب رپزشكان برساند همانطور كه  ها زيان مي خوب نيست چون به آن
او كسي است كه «فرمايد:  بينيم كه پروردگار بخشندة ما مي كنند و نيز در قرآن كريم مي مي

شب را براي شما پوشش و خواب «... فرمايد:  و مي» شب را قرار داد تا در آن آرامش پيدا كنيد...
روز بخوابند، اما برخي از مردم خوب  برخي به دليل شغل خاصشان بايد» را ماية آرامش قرار داد

خوابي را  هايي كه كم دليل بيماري خوابند نه به جهت خواست خودشان يا شغلشان بلكه به  نمي
ها يا عوامل ديگري  شود كه از اضطراب خوابي گفته مي َكنند كه به آن بيماري بي تشديد مي
اند خواب كافي  ند. حكيمان گفتهگذار شود كه در كيفيت خواب و مقدار آن تأثير مي ناشي مي

  براي فرد سالم بين پنج تا هشت ساعت است!  

 )امير رضائي رنجبر(  »4«گزينة  -29

خوابي، بر حسب كيفيت و علّت آن سه  مردم در زمينة كم«آمده است: » 4«در گزينة 
  كه مطابق متن صحيح است.» گروه هستند!
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

شب بهتر از خواب زياد در روز است اگرچه مستمر نباشد! خواب كم در »: 1«گزينة 
  (نادرست)

كنند كه مستلزم  هايشان شغلي را انتخاب مي خاطر بيماري برخي مردم به»: 2«گزينة 
  نخوابيدن در شب باشد! (نادرست)

براي فرد ممكن نيست كه كمتر از سه ساعت يا بيشتر از هشت (سـاعت)  »: 3«گزينة 
  بخوابد! (نادرست)

  (درك مطلب)  
---------------------------------------------- 

 )امير رضائي رنجبر(  »3«گزينة  -30

و  و روزدر متن ذكر نشده اسـت: اهميـت خـواب در شـب     » 3«عبارت گزينة موضوع 
  تأثير آن در توان انسان!

  هاي ديگر: ترجمة گزينه
  ح)خوابي و تشديد آن در برخي مردم! (صحي عوامل كم»: 1«گزينة 
  اثر خواب در تعادل جسم و بهبود زندگي روزانه! (صحيح)»: 2«گزينة 
  آنچه انسان سالم از خواب، در مقدار و كيفيتش نياز دارد! (صحيح)»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

  )1عربي، زبان قرآن (
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 )امير رضائي رنجبر(  »2«گزينة  -31
خداست، پس انسان بايد آن را  جانب، بخششي از توان از متن نتيجه گرفت: خواب مي

  غنيمت بشمارد!
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  افراط و تفريط در خواب، براي انسان ناپسند است!»: 1«گزينة 
  گذارد! ها تأثير مي مقدار خواب بر انتخاب شغل»: 3«گزينة 
  (درك مطلب)              شوند! اند، پس هرگاه بميرند، بيدار مي مردم خواب»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
 )امير رضائي رنجبر(  »4«گزينة  -32

مصدر ثالثـي مزيـد اسـت، حـال     » إفعال«نادرست است. » »إفعال«مصدره من وزن «
 ، اسم فاعل از مصدر ثالثي مجرّد است.»فاعل«بر وزن » كافي«آنكه 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »1«گزينة  -33
نظِّم «نادرست است. فعـل مضـارع   » »نظم«من مصدر « لُ «بـر وزن  » يـ فعـاز بـاب  » ي

  (بر وزن: تَفعيل) است. » تَنظيم«تفعيل است، بنابراين مصدر آن، 
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 )پيروز وجان(  »3«گزينة  -34

  هاي ديگر: تشريح گزينه
، 90تـا   20بايد به اين صورت نوشته شود. (اعداد مضرب ده، از » ثالثونَ»: «1«گزينة 

  گيرند.) مي» ينَ/ ونَ«در آخرشان عالمت 
  آيد.) مي» تَفعلُي«صحيح است. (فعل مضارع از باب تفعل، بر وزن » ال يتأثَّرُ»: «2«گزينة 
، بـر وزن  مفاعلـة درسـت اسـت. (فعـل مضـارع معلـوم از بـاب       » يالحظ»: «4«گزينة 

  )ضبط حركات(                                                                 آيد.) مي» يفاعلُ«
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا سوري(  »1«گزينة  -35
  ها: تشريح گزينه

  ها (نادرست) ها: نگهداري از آن پيشگيري از بيماري»: 1«گزينة 
  كسي را طرد كرد: او را دور كرد (صحيح)»: 2«گزينة 
  كسي را خوار كرد: او را ذليل گرداند (صحيح)»: 3«گزينة 
  (صحيح) گرداند پذيرد بلكه آن را برمي كند: آن را نمي چيزي را رد مي»: 4«گزينة 

  )واژگان(  
---------------------------------------------- 

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -36
كشاورز پنج ساعت قبل شروع به كندن چاه كرد و اآلن «ترجمة عبارات صورت سؤال: 

؛ بـا توجـه بـه    »است. كشاورز حفر را در سـاعت ... شـروع كـرد!    9ساعت يك ربع به 
  )قواعد اسم(                إلّا ربعاً) انتخاب شود. الرابعة( 4 ترجمه، بايد ساعت يك ربع به

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

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي (  »4«گزينة  -37
  جمع است و اسم اشارة مناسب براي آن آمده است.» برادران«به معني » ةاإلخو«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
» اكتُبـوا «جمع است، نه مثنّي (اين موضوع را از فعل جمع » علّمينالمت»: «1«گزينة 

  مناسب است. » هؤالء«توان فهميد.) بنابراين اسم اشارة  مي
» اُرسما«مثنّي است، نه جمع (اين موضوع را از فعل مثنّاي » التلميذين»: «2«گزينة 

  مناسب است. » هذينِ«توان فهميد.) بنابراين اسم اشارة  مي
بـراي آن  » هـذا «مفرد است و اسم اشـارة  » دشمني«به معني » العدوان»: «3«گزينة 

  )قواعد اسم(                                                                          مناسب است.
----------------------------------------------  

 )محمدرضا سوري(  »4«گزينة  -38
عددي است كه فاعل واقع شده است. (ترجمة عبـارت: در  » رإثنا عش«، »4«در گزينة 

  دوست در جشن بزرگ شركت خواهند كرد!) 12پايان هفته، 
اعدادي هستند كه مفعول واقع » مئةو تسعين ،  تسعة، ةتسع عشر«ها:  در ساير گزينه

  )انواع جمالت(                                                                               اند. شده
---------------------------------------------- 

  )ابهر -ولي برجي (  »2«گزينة  -39
» الكتاب«است و » كند باز مي«فعل مضارع معلوم و به معني » يفتح«، »2«در گزينة 

كند تا آنچه را كه  ام كتاب را باز مي كالسي باشد. (ترجمة عبارت: هم نيز مفعول آن مي
  لّم از او خواسته است، بخواند!)مع

ترجمه شده و مضارع » شود باز مي«تواند به صورت  مي» يفتح«ها، فعل  در ساير گزينه
 )انواع جمالت(                                                                        مجهول باشد.

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

  )ابهر -ولي برجي (  »3«ة گزين -40
خواهـد كـه در آن اسـم فاعـل و مصـدرش همزمـان در        اي را مي صورت سؤال، گزينه

اسم فاعل است و مصدري كـه فعـل از آن   » معلِّم«، »3«عبارت آمده باشد؛ در گزينة 
  است. » تَعليم«ساخته شده نيز 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
آمـده كـه   (مورد احترام، احترام گذاشته شـده)  » محترَم«در اين عبارت، »: 1«گزينة 

  اسم مفعول است نه اسم فاعل، اگرچه مصدر آن نيز در جمله به كار رفته است. 
اسم فاعل است اما مصدر آن ذكر نشده است، بلكه فعل مضـارع  » مصلِّح»: «2«گزينة 

   آن (يصلِّح) آمده است.
اسـت، نـه   » تَحـرُّك «فعـل آن  اسـم فاعـل اسـت امـا مصـدر      » متحرِّكة»: «4«گزينة 

  )قواعد اسم(                                                                             ». تَحريك«
---------------------------------------------- 

    
  

  
  
 

 )بقا محمد رضايي(  »1« گزينة -41

تمندي) جدا نيسـت و قطعـاً   هدفمندي (غاي ةانسان نيز مانند موجودات ديگر، از قاعد
هدفي از آفرينش او وجود داشته است و گام نهادن او در اين دنيا، فرصتي اسـت كـه   

رو حضرت علي (ع) هرگـاه كـه    براي رسيدن به آن هدف به او داده شده است. از اين
 اي مـردم، «كـرد:   كرد، معموالً سخن خود را با اين عبارت آغاز مي مردم را موعظه مي

  »…كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند  هيچ ... 
 )15 ، صفحة1، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )فيروز نژادنجف(  »1« گزينة -42

چه به شما داده شده، كـاالي زنـدگي دنيـا و آرايـش آن      آن:«سورة قصص  60ترجمة آية 
  مندي از عقل)بهره»(كنيد؟ ست بهتر و پايدارتر است. آيا انديشه نميچه نزد خدا است و آن

 )29و  17هايه، صفح2و  1، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )احمد منصوري(  »1« گزينة -43

كساني كه بعـد از روشـن شـدن هـدايت     :«فرمايد سورة محمد كه مي 25مطابق آية 
ا، پشت به حق كردند، شيطان اعمال زشتشـان را در نظرشـان زينـت داده و    براي آنه

شـدن بـا آرزوهـاي    يـابيم كـه فريفتـه   درمي» آنان را با آرزوهاي طوالني فريفته است.
  طوالني، نتيجة پشت كردن به طريق هدايت الهي است.

 )34، صفحة 2، درس 1دين و زندگي (

-------------------------------------- --------  
 )كبيرمرتضي محسني(  »4« گزينة -44

اين است كـه  ايـن آيـه    » ب، ج«صحيح است. داليل نادرستي موارد » الف، د«موارد 
دربارة نفس اماره و طغيانگر نيست و ظرف تحقق اين آيـه فقـط قيامـت و رسـتاخيز     

  )33 ، صفحة2، درس 1دين و زندگي (           است نه برزخ.
 --------------------- -------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1« گزينة -45

كنند و با فرا رسيدن مرگ و متالشـي شـدن    گروهي وجود جهان پس از مرگ را انكار مي
  .بينند بسته ميپذير)، پروندة او را براي هميشه  پذير يا ساحت انفكاك جسم او (بعد تالشي

 )44و  41هاي  ، صفحه3، درس 1دين و زندگي (

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

  )1( دين و زندگي
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 )محبوبه ابتسام(  »3« گزينة -46

عبارت  ،باشد و در انتهاي اين آيه اين آية شريفه با لزوم دفع خطر احتمالي مرتبط مي
  ذكر شده است.» و من اصدق من اهللا حديثاً«

 )53، صفحة4، درس 1دين و زندگي (

 ------------------------------------ ----------  
 )كبير مرتضي محسني(  »2« گزينة -47

نـه  «فرمايد:  خداوند در آيات سوم و چهارم سورة مباركة قيامت خطاب به منكران مي
هـا را نيـز    آوريـم بلكـه سرانگشـتان آن    ها را به حالت اول درمي هاي آن تنها استخوان

امـت علـت   و سپس در آية پنج سـورة قي » كنيم. گونه كه بوده، مجدداً خلق مي همان
علت انكارش [انسان در وجود معاد شك ندارد) بلكه «(انكار آنان را بيان فرموده است:

  »در تمام عمر گناه كند. ]دادگاه قيامت ازبدون ترس [خواهد  او مي ]اين است كه
 )58و  55 هاي ه، صفح4، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »4« گزينة -48

گيرنـد در حـالي كـه     كه فرشتگان روحشان را مـي  آنان «  ل:حسورة ن 32ترجمة آية 
گويند: سالم بر شما، وارد بهشت شويد به خاطر اعمـالي   ها مي اند به آن پاك و پاكيزه

  »كه انجام داديد.
 )68صفحة ،5، درس 1دين و زندگي (

 --------------------------------------- -------  
 )محبوبه ابتسام(  »2« گزينة -49

ها توسط پيامبران (علت) گواه بـودن   رؤيت ظاهر و باطن اعمال انسان»: 1«رد گزينة 
  ايشان در روز قيامت است.

عصمت از خطا و اشتباه پيامبران متبوع (علت) شهادت ايشان در روز »: 3«رد گزينة 
  قيامت است.

ها در روز قيامت است نه  زايندة گواهي آن ،نمراقبت فرشتگان از انسا»: 4«رد گزينة 
  ها بر اعمال نيك ما. علم آن

 )77و  76هاي ه، صفح6، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »3« گزينة -50

زنـده   شـوند،  ها آمادة دريافت پاداش و كيفـر   شود انساناي كه سبب مياولين حادثه
-برداشـت مـي  » يوم يبعثـون «هاست و اين موضوع از عبارت قرآني  شدن همة انسان

هـا آغـاز    شود و حيـات مجـدد انسـان    گردد چون روزي است كه انسان برانگيخته مي
هاي آنـان   گردند و دل هاي گناهكار به دنبال راه فرار مي شود و در آن هنگام انسان مي

  به زير افكنده است.هايشان از ترس  سخت هراسان و چشم
 )76و  75و  65هاي ه، صفح6و  5، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(  »4« گزينة -51

شـوند كـه يـك در مخصـوص      درها وارد مي  بهشت هشت در دارد كه بهشتيان از آن
  پيامبران و صديقان است.
كننـد و   آينـد و بـه بهشـتيان سـالم مـي      سـوي آنـان مـي    فرشتگان براي استقبال به

 ةخداي را سپاس كـه بـه وعـد   «گويند:  ، رستگاران مي»…خوش آمديد «گويند:  مي
  »و ... خود وفا كرد

 )85 ، صفحة7، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(  »4« گزينة -52

  قرب الهي، تصميم و عزم براي حركت است. اولين قدم در مسير
  ها در ارتباط با محاسبه است. ترين انسان فرمايش امام علي (ع) در خصوص زيرك
 )102و  101و  99هايه، صفح8، درس 1دين و زندگي (

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

 )مجيد فرهنگيان(  »4« گزينة -53
توان از آنان كمـك گرفـت و    تر اين است كه مي ز همه مهمدر مورد پيروي از الگوها، ا

  تر به هدف رسيد. روي از آنان سريع با دنباله
 )103 ، صفحة8، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(  »3« گزينة -54

حـرف نيسـت    شرط اصلي محبت به خدا تبعيت از دستورات اوست و محبت فقط به
قل ان كنتم  تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم «شود كه آية شريفة  بلكه با عمل اثبات مي

سورة بقـره خداونـد بـه محبـت      165چنين در آية  بيانگر اين مفهوم است و هم» اهللا
  دارد. شديد مؤمنان به خود اشاره دارد و اين محبت را دروني بيان مي

 )114و  112 هاي ه، صفح9، درس 1دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4« گزينة -55
ات را چشـيده   دانم هركس لذت دوستي بار الها خوب مي«فرمايند:  امام سجاد (ع) مي

گـردان   اي از تـو روي  لحظـه  ،كس كه با تو انس گيرد باشد غير تو را اختيار نكند و آن
آرمان دل مشتاقان و اي نهايت آرزوي عاشقان! دوست داشـتنت را   اي !نشود، بار الها

  »از خودت خواهانم.
قل ان كنـتم تحبـون اهللا فـاتبعوني    «فرمايد:  عمران خداوند مي سورة آل 31و در آية 

  »يحببكم اهللا و يغفرلكم ذنوبكم و اهللا غفور رحيم
 )114و  110هاي  ، صفحه9، درس 1دين و زندگي (

 -------------- --------------------------------  
 )احمد منصوري(  »1« گزينة -56

هرچنـد   –فرزندي كه از روي خشم به پدر و مادر خود نگـاه كنـد   :«اند امام صادق (ع) فرموده
  »نمازش از سوي خدا پذيرفته نيست. –والدين در حق او كوتاهي و ظلم كرده باشند 

هـاي انحرافـي   شود كه به راهباعث مي »اهدنا الصراط المستقيم«عبارت بيان صادقانة 
  دل نبنديم.

 )128و  125هاي ه، صفح10، درس 1دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة -57
  روزه صحيح است. ،ظهر از در مسافرت بعد

 )131 ، صفحة10، درس 1دين و زندگي (
---------------------- ------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4« گزينة -58
اي براي زن قرار داده است  خداوند براي حفظ نعمت زيبايي زنان است كه احكام ويژه

تا گوهر زيباي وجودش از نگاه نااهالن دور بماند و روح بلندش تحقير نشـود. عرضـة   
عفت و حيا را از بـين   ،هبه جاي گرمي بخشيدن به كانون خانواد ،جاي زيبايي زن هناب

  گيرد. برد و اين گوهر مقدس را از او مي مي
 )140 ، صفحة11، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »3« گزينة -59

نياز به مقبوليت است. ما دوست داريم ديگران مـا را فـردي    ،يكي از نيازهاي انسان -
  ايسته بدانند و تحسين كنند.مفيد و ش

توانـد   يابـد كـه مـي    هاي واالتري مي انسان عفيف در وجود خود استعدادها و ارزش -
  تحسين و احترام واقعي ديگران را برانگيزد.
 )139و  138 هاي ه، صفح11، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )محسن بياتي(  »1« گزينة -60

شود كـه زن بـه    سبب مي» جلباب«بر اساس آيات قرآن كريم، نزديك كردن پوشش 
 ،بندوبار كه اسير هوي و هوس خود هستند عفاف و پاكدامني شناخته شود و افراد بي

  د. نبه خود اجازة تعرض به او را نده
يا ايها النبي قل الزواجـك و بناتـك و نسـاء المـؤمنين يـدنين      «در قرآن آمده است: 

  »ن من جالبيبهن ذلك ادني ان يعرفن فال يوذين و كان اهللا غفوراً رحيماًعليه
 )148، صفحة12، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
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  )اله استيري رحمت(  »3«گزينة  -61
 نيـاز  ،بـروم  بيـرون  دوسـتانم  بـا  خواستم مي كه زمان هر ،نوجواني در« جمله:ترجمة 

  ».كنم نگاه خودم به آينه دربا دقت  كه اشتمد
  :نكتة مهم درسي

) state verbs(جـزو افعـال بيـانگر حالـت     » نيـاز داشـتن  «معناي  به ”need“فعل 
»). 4و  1« هاي هگزينكار رود (رد  صورت استمراري به تواند به ميشود و ن ميمحسوب 

ن نيـاز  آباشد و قبل از  يماسم » نگاه«معناي  به ”look“،از سوي ديگر، در اين جمله
عنـوان يـك    بـه  ”look“همچنين، »). 4و  2« هاي هگزيننه قيد (رد  ،به صفت داريم

 »).2و  1« هاي هگزيندارد (رد  ”a“اسم مفرد نياز به يك معرف اسم مانند 

  (گرامر)
----------------------------------------------  

  )حسن روحي(  »1«گزينة  -62
 ]حقـوق بشـر  [ازة انـد  سوابق حقوق بشـر روسـيه بـه    نيست كه شكي«جمله: ترجمة 

مهـاجرت را   ةيافتـه اسـت، حتـي اجـاز     اياالت متحده خوب نيست، اما [االن] بهبـود 
  »دهد. مي

  نكتة مهم درسي:
 »ايـاالت متحـده  سوابق حقـوق بشـر در روسـيه و    «دو چيز يعني  ةدر اين جمله، مقايس

). مشـكل  »3« گزينـة اسـتفاده كنـيم (رد    توانيم از صفت برتـرين  مطرح است، پس نمي
مقايسـه شـده، نـه بـا      »اياالت متحده«اين است كه حقوق بشر در روسيه با  »4«گزينة 

داريـم؛   ”is“فعل اسنادي  ،قبل از جاي خالي ،در ضمن .»اياالت متحدهحقوق بشر در «
    .)»2« گزينة(رد  ”well“قيد بيايد، نه ”good“ صفت بعد از آن بايد ،بنابراين

  (گرامر)
----------------------------------------------  

  )حسن روحي(  »2«گزينة  -63
دهـي   دهـد چگونـه او و ديگـران بـه سـازمان      او در كتابش توضيح مي«جمله: ترجمة 

  »كردند. ميها بحث  حل راه ةخود اعضا دربار ،هايي كمك كردند كه در آن كنفرانس
  نكتة مهم درسي:

و روي آن  آيد مي) members( بعد از فاعل ”themselves“ ضمير تأكيدي فاعلي
 ”and“ اسـتفاده از بـا  و فاعـل  بين ضـمير تأكيـدي    توانيم نميتأكيد دارد؛ بنابراين، 

وارة وصـفي آمـده و    فاعل جملـه  ،). قبل از جاي خالي»1«فاصله بيندازيم (رد گزينة 
و  3«هـاي   ه(رد گزينـ  نيست )they( صورت ضمير فاعلي به آننيازي به تكرار مجدد 

وصـفي   ةوار بياوريم، جملـه  ”who“). ضمناً اگر بخواهيم عبارت وصفي ديگري با »4
  ).»4«ماند (رد گزينة  آغاز شده بدون فعل مي ”which“كه با 

  (گرامر)
----------------------------------------------  

  )علي شكوهي(  »1«گزينة  -64
بنابراين،  ؛كرد امتحان نهايي را دو روز بعد بگيرد آقاي تامسن موافقت«جمله: ترجمة 

  »يم.بهتر داشت ةمدت زمان بيشتري براي مطالع
  مناسب) 2  ) اضافي، بيشتر1
  ) پيوسته، مداوم4  عجيب) 3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

  )نژاد ساسان عزيزي(  »2«گزينة  -65
حقيقـت را  كـردم كـه    را حـس مـي  اخالقـي  تعهد راستش، واقعاً يك «جمله: ترجمة 
  ».به والدينم بگويمچه ديروز اتفاق افتاد،  آن  دربارة

  تعهد   ،الزام )2  تكية صدا ،كيدأت )1
  ، تفريحسرگرمي) 4  عاطفه، احساس )3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

  )نژاد ساسان عزيزي(  »2«گزينة  -66
مشـكالت   احتمـاالً كـنم   هستم. فكر  ،دوستم، الكسمن خيلي نگران «جمله: ترجمة 

  »كه اخيراً بر نحوة رفتارش تأثير گذاشته است. داشته باشد خانوادگي
  داخلي، خانوادگي   ) 2  آشنا) 1
 بخشنده) 4   خارجي) 3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  -67
 انگليس در جام  ميعمو نمايش جريان در جهاني ، جام1966 سال در«ترجمة جمله: 

 در پيكلـز  نـام  به كوچكي سگ توسط ،بعد كوتاهي مدت خوشبختانه،. رفت سرقت به
  » .شد پيدا زباله سطل يك

  ) خوشبختانه2   عمدتاً) 1
 با اميدواري) 4  صبورانه) 3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

  )سعيد كاوياني(  »1«گزينة  -68
ترين نويسندگان تاريخ بـود و بسـياري از    آگاتا كريستي يكي از موفق«ترجمة جمله: 

  ».شدند هترجم، چاپ و رونوشت طور گسترده خوانده، به شآثار
  ) توسعه دادن2  كردن، منتشر كردن) چاپ 1
 ) جذب كردن4  ) دفاع كردن3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

  ترجمة متن كلوزتست:
 روزها اين. رسد نظر مي امروزه، فراهم نكردن آموزش مناسب براي كودكان، غيرقابل تصور به

 كـرد  فرامـوش  تـوان  مـي  راحتـي  بـه  كـه  شود مي تحصيلي موفقيت تأكيد شديدي بر چنان
 و باشد آور خجالت شدت به تواند مي ندنخوا در ناتواني. بود بزرگي مشكل چه قبالً سوادي بي

 دركي قابل طور به اغلب بخواند تواند نمي كه كسي. كند كامل شكست احساس فرد شود باعث
اگر  حال، اين با. برسد نظر به حل غيرقابل تواند مي اين مشكل. ترسد مي خاصي هاي موقعيت از

راحتي  توانند به ف تمرين كنند، ميرصباشند و مقدار زمان معقولي را  افراد معلم خوبي داشته
 بهبود به منجر تواند مي خواندن تواناييدر حقيقت، . بياموزند كه چگونه بخوانند و بنويسند

 .شود زندگي كيفيت

  )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -69
  نكتة مهم درسي:

كـار   كه قيد براي توصيف فعل بـه   براي توصيف كردن اسم، به صفت نياز داريم، در حالي
معنـاي   بـه   ”emphasis“ ةدر اين سؤال، قبل از كلمـ »). 2و  1«هاي  رود (رد گزينه مي

 ”on“ ةاز طرفـي، كلمـ  »). 3و  2«هـاي   كار رود (رد گزينه بايد حرف تعريف به» تأكيد«
  »).  3و  1«هاي  است  (رد گزينه  ”emphasis“حرف اضافه متناسب با اسم

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -70
  ) خاص، ويژه2  سريع )1
  ) محتمل4  ) كامل3

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

 1زبان انگليسي 
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  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -71
  ، شرايط) موقعيت2  ) مقصد  1
  ) پيشنهاد4  اختراع) 3

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -72
  ) كيفيت 2  ) امكان1
  برنامه) 4  فعاليت) 3

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

  :اول درك مطلبترجمة متن 
اكنون  ،اند شده بيمتحده تصو االتيمختلف ا يها التيها در ا سال يكه ط ينياز قوان ياريبس

عـدم حمـل    الـت يا كيموجود در  نيمثال، قوان راي. بهستندمضحك  از رده خارج و كامالً
شـود.   مي قضن روزه همه نوقان نياست كه ا يهي. بدداند مي يرقانونيغبراي مردان را  سالح

ه حمل برخوردار بود، امروز ييباال تياز اهم مرد كيبودن نبرد  ةمسلح و آماد ياگرچه زمان
مـرد   كيـ حـال،   نيست. با امرد ضروري ني كي يابردر محل كار  ]در زمان حضور[سالح 

  .كند ميقانون را نقض  ،لحاظ قضايياز  غيرمسلح
را  ة آمريكـا كنگـر بسـتن اسـب بـه حصـار اطـراف سـاختمان        يگري، قانون دگريد سوي از
آن را در خارج ود و شاسب داخل شهر بر سوار  يكسكه امروزه  اينداند. تصور  مي يرقانونيغ

قانون  نيپا گذاشتن ا ريز يبرا با طناب ببندد، كار دشواري است. آمريكا ةكنگراز ساختمان 
  د.تالش كر يليخ ديبا
ايـن   ةگو دربـار و گفت يزمان الزم برا رايز ،اند باقي ماندهشده  منسوخ هنوز ثبت نيقوان نيا

شـود اعضـا از    ميباعث  يالتيا قانونگذارانموجود توسط  نيدر قوان راتييتغ جاديو امسائل 
 هـاي  نهيپرداخت هزمردم به اجبار . باز بمانند جاري و مرتبطتر  به موضوعات مهم يدگيسر

احتمال وجود دارد كه  ني، اجهي. در نتخواهد بود شواردنيز  نيقوان نيا يروزرسان به ايحذف 
 .بماند يباق ها كتابدر  نيقوان نيا

  )تيمور رحمتي(  »4«گزينة  -73
  »دهد؟ ميي را مورد بحث قرار متن اساساً چه موضوع«ترجمة جمله: 

 ارزشـي اين حقيقت كه برخي از قوانين، كه زماني در آمريكـا مهـم بودنـد، اكنـون     «
  ».ندارند

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

  )تيمور رحمتي(  »2«گزينة  -74
معنـايي  از نظـر   »3« در پاراگراف، جاري) كنوني( ”current“ ةكلم«ترجمة جمله: 

 »است. ترين نزديك …به 

»“recent” )اخير، جديد(«  
  )درك مطلب(

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

  )تيمور رحمتي(  »1«گزينة  -75
 »؟اشاره داردچه چيزي  به »1«در پاراگراف  ”it“ضمير «ترجمة جمله: 

  »حمل سالح به محل كار«
  )درك مطلب(

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

  )تيمور رحمتي(  »3«گزينة  -76
ـ  ،يك از موارد زير كدام«ترجمة جمله:  در   ميقـوانين قـدي  نكـردن  روزرسـاني   هدليل ب
 »؟نيست ايالت متحده

 »شده باقي بمانند. ثبت ها در كتاب ،اين قوانين بايد جهت مراجعه در آينده«

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

  :دوم درك مطلبترجمة متن 
موجود در  عيما د؟يچرا با سوپ شروع نكن د،يدرست كن يمفيدو  يعال يغذا ديخواه ياگر م

را  مغذياز مواد  ياريبس ديتوان يو م دهد يم يريبه شما احساس س يمدت طوالن يسوپ برا
و مـواد   هـا  نيتاميو افتيدر يتر كردن آن، بلكه برا خوشمزه برايتنها  نه -ديبه آن اضافه كن

كه  ييزهاياز چ ديتوان ياست كه م نيدر مورد سوپ ا يعال يزهاياز چ گريد يكيتان.  يمعدن
 .ديآن استفاده كن ةيته يبرا ،ديخود دار خچالي اي كابينتاز قبل در 

 يقابلمه آب بـرا  كيآن را به  د،يدار جاتيسبز اي مرغ سوپ تريل كيحدود مثال، اگر براي 
بو را داخل   برگ اي ديخشك مانند شو يسبز مقداري. با گرم شدن قابلمه، دياضافه كن هيپا

و اضـافه   ديـ ريپوست بگهم ها را  آن د،يدار ريحبه س كيكوچك و  ازيپ كي. اگر ديزيآن بر
 دايـ پ جيهـو  ايـ . اگر كرفس ديكن يخود بررس خچاليدر را جات يسبز ي. سپس، كشوديكن

سبز، كلم و كـدو   اي. لوبديزيهركدام را خرد كرده و داخل آن بر فنجان از كيحدود  د،يكرد
زده  خيـ  جاتياز سـبز  ديـ توان مي يكنند و حت ميطعم دادن به آن خوب عمل  يبرا زيسبز ن

بعد، سوپ خود را با اضافه كردن بـرنج   ةمرحل. در ديذرت استفاده كن اي يفرنگ مانند نخود
 ايشده  مرغ پخته ن،يپروتئ ي. براديكن بريشار از فو سر يدار، مقو سبوس يپاستا اي يا قهوه

 .ديزيرا داخل آن بر يتيچ ايكنسرو لوب

ها  و طعمشوند نرم  جاتيبجوشد تا سبز  ميك ديو بگذار دياوريمخلوط را به جوش ب ،در آخر
 ديآماده شد، خواه ي. اما وقتكشد يطول م قهيدق 30معموالً حداقل  نيبا هم مخلوط شوند. ا

 !خوشمزه ارزش انتظار را داشت يغذا نياكه  ديد

  )حسن روحي(  »3«گزينة  -77
  »؟كند متن عمدتاً در چه موردي بحث مي«جمله: ترجمة 

  ».دهد يم حيرا توض مفيدسوپ  كيكردن  درست ةنحو«
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »1«گزينة  -78

را بـه  » 2«پـاراگراف  دار در  خطزير ةجملنقش  ،ريموارد ز از كي كدام«جمله: ترجمة 
  »؟دهد ينحو شرح م نيبهتر

  .»كند يم يبانيپشت ،شده انيب »1«كه در پاراگراف  مطلبياز «
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »4«گزينة  -79

 در مـورد  سـنده ينظـر نو  ني دربـارة طور ضـم  به رياز موارد ز كي كدام«جمله: ترجمة 
  »ذكر شده است؟ متندر  ،كردن سوپ درست

  »ندارد. ياديزتدارك به  ازيكردن سوپ ن  درست«
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »1«گزينة  -80

آمـاده   يوقت اما: «رساند يم انيجمله به پا نيمتن را با ا سندهيچرا نو«ترجمة جمله: 
  »؟»!خوشمزه ارزش انتظار را داشت يغذا نيكه ا ديد ديشد، خواه

 »سالمسوپ  كيكردن  درست يبه خوانندگان برا دنيالهام بخشمنظور  به«

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  
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 3:  ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شناسي  زمين – بهمن 8آزمون  -»4«پروژة         
  

 شناسي زمين
 

 (مهدي جباري) »2«گزينة  -81

زمـین ثابـت  ،مرکزي را مطرح کرد. طبق این نظریـه بطلمیوس نظریۀ زمین

شدة آن زمان (عطارد، زهره، مریخ، مشتري و زحل)  سیارة شناخته 5است و 

نـد. ولـی درگ اي شکل به دور زمین مـی و ماه و خورشید، در مدارهایی دایره

نصیرالدین طوسی، ایرادهایی بر ایـن   ي و خواجهافرادي مانند ابوسعید سجز

قـرن حدود نظریه وارد کردند. این نظریه در اروپا نیز مخالفانی داشته ولی تا 

  میالدي مطرح بود.  16

 )11شناسي، صفحة  زمينآفرينش كيهان و تكوين زمين) (( 

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

 )نيبهزاد سلطا( »  1« ةگزين -82

 ترتیب وقایع:

فـوران هاي آذریـن) کره (سـنگ تشـکیل سـنگسردشدن گوي مـذاب

ــان ــدد آتشفش ــواکرههاي متع ــکیل ه ــکیل آبتش ــره تش ــکیل  ک (تش

وجود آمــدن چرخــۀ آب (تشــکیل  بــهکره تشــکیل زیســتهــا) اقیانوس

 هاي دگرگونی) کره (تشکیل سنگ هاي سنگ حرکت ورقههاي رسوبی) سنگ

 )15و  14هاي  هشناسي، صفح (زمينآفرينش كيهان و تكوين زمين) (

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

 )زاده مهرداد نوري( »  2« ةگزين -83

هـزار کیلـومتر اسـت.  300دانیم مسافت نور طی شده در یک ثانیه برابر  می

 بنابراین داریم:

 
1 300 000

1600
s / km

s x
  

میلیون کیلومتر 
6 616 30 10 480 10 4801x

 
     

واحد نجومی 
66
6

480 10150 10 3 2
150 10

km /


   


 واحد نجومی 1

 )13و  12 هاي هشناسي، صفح (زمينهان و تكوين زمين) (آفرينش كي

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

 )روزبه اسحاقيان( »  4« ةگزين -84

ترین کانۀ فلز مس اسـت. در  مهم )CuFeS2(با فرمول شیمیایی  کالکوپیریت

فی مانند کوارتز، فلدسـپار، هاي باطلۀ مختل معادن مس، این کانی همراه با کانی

 دهند. هاي رسی، پیریت و ... کانسنگ مس را تشکیل می میکا، کانی

 )29و  28 هاي هشناسي، صفح (زمين) منابع معدني و ذخاير انرژي، زيربناي تمدن و توسعه(

 )اقليدي محمود ثابت( »  3« ةگزين -85

ترین کـانی اسـت. اگـر  سخت ،کرندوم نام علمی یاقوت است و بعد از الماس

 گویند. کانی کرندوم، آبی باشد به آن یاقوت کبود می

 )34 ةشناسي، صفح زمين((منابع معدني و ذخاير انرژي، زيربناي تمدن و توسعه) 

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

 )بهزاد سلطاني( »  2« ةگزين -86

تبخیر کم است، رودهـا از نـوع در مناطق مرطوب، که مقدار بارندگی زیاد و 

دائمی هستند. در این رودها، بخشی از آب که همیشه جریـان دارد، آبـدهی 

 دهد. پایه را تشکیل می

 )44شناسي، صفحة  منابع آب و خاك) (زمين(

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

 )موثق آزاده وحيدي( »  4« ةگزين -87

3
3 100m

(m )
 

)حجم فضاهاي خــــالی ) 
®¨ ´\e

 رصد تخلخلد

x
x m

/ m


     



4 2 3
4 3

30 135 10 135 10 13500( )100 1004 5 10 ( )
  

 )46 شناسي، صفحة زمينمنابع آب و خاك) (( 

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

 )زاده مهرداد نوري( »  3« ةگزين -88

شود که طی چند هزارسال گذشته در  هایی گفته می هاي فسیلی به آب آب

 رار ندارند.اند و در چرخۀ آب ق اعماق زیاد محبوس شده

 )49 شناسي، صفحة زمينمنابع آب و خاك) ((

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

 )روزبه اسحاقيان( »  3« ةگزين -89

ها بـا محـور سـد  داد الیهتحالتی است که ام  هندةد شکل مذکور (سد) نشان

. در ایـن حالـت اگـر باشـد باالدسـت میسمت  ها به موازي است و شیب الیه

 وییم فرار آب کمینه است، الاقل بیشینه نیست.نگ

 )64شناسي، صفحة  زمينهاي مهندسي) ( شناسي و سازه زمين(

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

 (سليمان عليمحمدي) »4«گزينة  -90

هاي دگرگونی مثـل هـورنفلس و  هاي آذرین مثل گابرو و برخی سنگ سنگ

مقاومـت الزم را  ،ها سـنگ رسوبی مثل ماسههاي  کوارتزیت و همچنین سنگ

 ها مناسب هستند.  سازه  دارند و براي پی

 )62شناسي، صفحة  (زمينهاي مهندسي)  شناسي و سازه زمين( 
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 نامه دفترچة درس
 دوازدهم تجربي بهمن ماه21آزمون 

 
 

 آموزان عزیز رشتۀ تجربی  دانش
آمـوزان سراسـر کشـور،  کانون فرهنگی آموزش هرساله در جهت باال بردن خدمات آموزشی بـه دانش

 دارد.نوآوري جدیدي 
 هاي پایه دوازدهم به شما کمک می کند. براي آموزش نکات مبحثاین درسنامه 

 

 

 
 علی قادري حصاري

 
 علی رفیعیان

 
 محمدجواد سورچی

 
 حسین شکوه

 
 
 

 

 گرام و تلگرام گروه تجربي همراه باشيد با اينستا
@zistkanoonتلگرام  ٢ : 
Kanoonir_١٢T :گرام اينستا 
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 مشتق تابع

2نقطة  2گویند. برای مثال بین  ها می xها به تفاضل  yشیب خط: به تقسیم تفاضل   1(x ,y),(x ,y) شیب خط برابر 

 2 1

2 1

y y
m

x x





  

 شیب خط مماس

x

f | a h | f (a)
lim

h

  شود. از این رابطه محاسبه می 

 مشتق تابع

fمودار تابعی مانند شیب خط مماس به ن (x)  در نقطة(a,f (a))  همان مشتق تابع در آن نقطه است. و آن را باf (a) 

توانید موویود    دهد. مشتق در واقع خودش یک حد صفر صفرم و مبهم است که سپس از رفع ابهام میی  نشان می

 د.  باشد یا نباش

 
fاگر  -1 (a) گاه خط مماس بر تابع  نهایت شود آن بیf (x)  موازی محورy ها است. )مماس قائم( و همچنین اگر

f (a) فرد نباشد خط مماس بر تابع  به ووابش منحصرf (x)  درx a وود نیست. مو 

عالوه بر رابطة  -2
0x

f (a h) f (a)
lim

h

  دست آوردن  برای بهf (a) توان از رابطة  میf (x) f (a)

x a




نیز استفاده کرد  که  

 تر و بهتر از رابطة اولی است معموالً سریع

گیری و  شوند که ما باید به کمک فاکتور گفته شده که دستخوش تغییراتی می رابطة 2ها  گاهی اوقات در تست -3

در ایین مسیائل    HOPدست بیاوریم ییا بهتیرین راه گیرفتن     ها حد داده شده را طبق تعریف مشتق به اتحاد

 باشد. می

هایتعریفمشتقداریم:طورکلیدرتستبه

 
0 hx

f (a mh) f(a nh) m n
lim ( )f (a)

rr

   
  

 111تا  77صفحه های : 3ریاضی 
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 مشتق توابع ثابت: (1

 

yباشد و دلیل آن را از روی نمودار  صورت تنها صفر می طور کلی مشتق اعداد حقیقی به به .  c توان فهمید  می

0y .مشتق یا شیب خط همیشه صفر است که همیشه c y   

 دارها: ها یا مشتق توان ای ومله مشتق چند  (2

به زبان راحت یعنی توان را به عنوان ضریب پشت قرار بده و از توان یک واحد کم کن و ویوا  را بیه عنیوان     

1m مشتق معرفی کن.   m
y x y mx

   

 مشتق توابع رادیکالی:  (3

( 2و از رابطیة ) تیوان نوشیت    ای با توان کسری هم می ومله صورت یک عبارت چند مشتق توابع رادیکالی را به 

 استفاده کرد.  
1

1m

m m
y x

m x


   

 خاطر کاربرد زیاد آن حفظ باشیم را بهتر است به 3xو  xمشتق دو تابع  

 3
3 2

1 1

2 3
( x) ( x)

x x

    

از وملیة کنیاری آن مشیتق    سپس  داریم گیری از توابعی که ضریب هستند ابتدا ضریب را نگه می برای مشتق 

 گیریم. می

fهای  گیری از تابع برای مشتق  g fxg  یاf

g
 کنیم:   صورت عمل می به این 

 y f g y f g       (1 

 y fxg y f g g f      (2 

 
2

f f g g f
y y

g g

 
   (3 

گیریم  بگیریم، در این موارد مانند سابق مشتق می xها قرار است ما مشتق یک عبارتی را برحسب  * در اکثر تست

 کنیم.  را در آن ضر  می xولی در نهایت مشتق عبارت برحسب 

 4 33 5 4 3 5 3 0

x

f (x) ( x ) f (x) ( x ) ( )      

¢Tz¶

RnILø

KveoM
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 امکان دارد تابع را ساده کنید و سپس مشتق بگیرید.که  گیری تا وایی حتماً یادتان باشد که قبل از مشتق  

که آن نقطه باعی  صیفر شیدن     طوری اگر در عبارتی شلوغ قرار بوده مشتق را در نقطة خاصی بررسی کنیم به 

شونده مشیتق بگییریم و در سیایر     تابع بود( کافی است برای گرفتن مشتق تنها از عامل صفر  تابع شد )ریشة

 بع در آن نقطه را محاسبه کنیم. ها خود مقدار تا قسمت

 21 3 4 1 9 1 432f ( ) ( ) ( )( ) f ( )          2شونده فقط از عامل صفر 1
3 3 1 2 7

f ( )
f (x) (x ) (x )( x )

 
      

هیا نییز در آن نقطیه     پذیر باشد و سایر قسیمت  خصوص باید مشتق شونده در آن عدد به در تکنیک باال عامل صفر

fشرط الزم است.(! اگر تابع  2پیوسته باشد )این  (x)  در نقطةx a شیونده داشیته باشید     بیش از یک عامل صفر

 مشتق در آن نقطه برابر صفر است.

پرسیند کیه بیرای آن بایید بیرعکس قیوانین        دار طوالنی از شما میی   ها یک عبارت مشتق در بعضی از تست  

 گیری عمل کنید یعنی:   مشتق

2فیات این دسته رونمونه از مع 4 

f g (f g)

f g fg (f g)

f
f g fg ( ) g

g

f xf (xf )

     
     


     


    

  

axصورت  گرافیک به مشتق توابع همو  b
f(x)

cx d





adبا شرط   bc  0وc    :به صورت سریع برابر 

 
2

ad bc
f (x)

(cx d)


 


  

 گیری کنیم:   ترین تابع شروع به مشتق ز درونیبرای محاسبة مشتق در توابع مرکب باید ا 

 (fog) (x) g (x) f (g(x)     

شود و به  چون مشتق خودش یک نوع حد است پس مانند حد چپ و راست مشتق چپ و راست نیز تعریف می 

fخطی که به شاخة چپ  نیم (x)  درx a خطی که به شاخة راست  مماس چپ و به نیم مشود، نی مماس میf (x) 

xدر  a گویند. مماس راست می مماس شود نیم 
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ع . باید وضعیت تیاب یا  یعنی  شود برای مشخص کردن عالمت  ها  در حالتی که ونس ووا  مشتق 

 خصوص بررسی کنیم. و یکنواختی آن را در حوالی آن نقطه به

fاگر   (x)  روی نقطةx a واوب  باشد یعنی پیوستگی شرط پذیر باشد در واقع این نقطه پیوسته نیز می مشتق

گیوییم در آن نقطیه    ای ناپیوسته یا ؟ صدرصید میی   پذیری نقطه باشد پس اگر در مشتق پذیری می برای مشتق

 شوند. ناپذیر محسو  می ناپذیر است مثل ابتدا و انتهای دامنه که ناپیوسته هستند و مشتق مشتق

در مرز دامنه و توابع براکتی در نقیاط   ای ضابطه توابع کسری در ریشة مخروشان قطعاً ناپیوسته هستند و توابع چند  

 کنندة درون براکت معموالً ناپیوسته هستند که پیوسته بودن یا نبودنشان باید مورد بررسی قرار گیرد. صحیح

ای که در آن مشیتق پرسییده    گرفتن از توابع قدر مطلق و براکتی باید ابتدا تابع را در اطراف نقطه  برای مشتق 

 عالمت و تعیین مقدار کنیم سپس مشتق بگیریم. شده به ترتیب تعیین 

 

 ویژگی همزمان را داشته باشد: 2پذیر یک تابع باید  نقاط مشتق

 تابع در آن نقطه پیوسته باشد. -1

 وود و با هم برابر باشد. مشتق چپ و راست تابع در آن نقطه مو -2

f]توابه به شکل    (x)] 0پذیر هم است و مشتق آن برابر صفر است.  شتقدر نقاطی که پیوسته است م[f (x)]    

|توابع به شکل   f (x)  دار است. ناپذیر از نوع زاویه های سادة قدر مطلق، مشتق در ریشه |

mتوابع به شکل   n
x a  با شرطn m  درx a ناپذیرند. مماس قائم دارند و در این نقطه مشتق 

 یا زمان است.  tگوییم. که معموالً کمیت دومی  نسبت تغییرات یک کمیت به کمیت دیگر را آهنگ می 

آهنگ متوسط تغیییر   [a,b]شود یعنی مشتق برای مثال در بازة  آهنگ متوسط تغییر برای یک بازه تعریف می 

fبرابر  (b) f (a)

b a




 است.   

صورت  گویند که به شود یعنی مشتق که به آن آهنگ آتی هم می ای تغییر در یک نقطه تعریف می آهنگ لحظه 

 آید. دست می همان تعریف مشتق به
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 ماده به انرژی

اسیتفاده   ATP، از یون فسفات آزاد برای سیاختن  ATPاخته شدن نوری و س ATPدر ساخته شدن اکسایشی  

 شود!!!! می

از میواد مغیذی تینمین     ATPماده و اکسایشی، انرژی اولیه بیرای تولیید    در سطح پیش ATPدر ساخته شدن  

 نور خورشید است. ATPکه در تنفس نوری منبع انرژی الزم برای تولید  شود!! در حالی می

 سلول است!!!! ATPو  ADPنثیر میزان تحت ت ATPتولید  

 کنند. عبور می NADHهای  کندری، فقط الکترون از اولین پروتئین زنجیره انتقال الکترون در میتو 

 شود. کز بدن، ابتدا از ذخایر کبدی استفاده می در صورت ناکافی بودن گلو 

 دهد. ژن، مستقیماً به اکسیژن مولکولی الکترون می فقط!!! آخرین پمپ هیدرو 

 کند. ژن مستقیماً از حامل الکترون، الکترون دریافت می فقط!!! اولین پمپ هیدرو 

 NADH  2زودتر ازFADHکند!! های خود را آزاد می ، الکترون 

 شود. ماده!!!! تولید می در سطح پیش ATPلیز،  در چرخة کربس و آخرین مرحله گلیکو 

 شود. به روش اکسایش کاهش تولید می ATP، در زنجیره انتقال الکترون 

 گیرد!!!!!! ها، ولوی تشکیل رادیکال آزاد را می و همانند خوردن میوه COسیانید همانند  

Hعبور  
 شود: کندری، به دو صورت دیده می از غشای داخلی میتو 

 انتقال فعال (1

 انتشار تسهیل شده (2

76تا  63صفحه های :3شناسی  زیست  
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 ی بر روی زنجیره انتقال الکترون دارند.تنثیر مشابه COسیانید و  

تشیکیل پیونید مییان     ساز است!!! ATPژن به داخل، فقط یکی از اوزای مجموعه  دهنده هیدرو کانال عبور 

ADP  وP دهد. تئین آنزیمی دیگری انجام می را پرو 

 لف!!!! هستند همگی پمپ سراسری هستند!!های غشایی دو زنجیره انتقال الکترون، از سه نوع مخت پمپ 

 NADH یافتة  شکل کاهشNAD
 .است 

NADشوند که در فرایند تشکیل آنها  هایی ایجاد می در تخمیر، مولکول 
 آید. ووود می به 

 شوند!!!! می ها منقبض توان گفت که تمام ماهیچه در هنگام فعالیت شدید بدنی نمی 

 برای اینکه تنفس هوازی صورت گیرد، دو شرط اساسی الزم است:  

 مقدار کافی اکسیژن   (1

 مثالً گلبول قرمز نمیتونه... چرا؟ چون هوازی نیست اصال!!!!! سلول هوازی باشد  (2

 ل الکترونکز است: زنجیره انتقا بخشی از تنفس هوازی که بعد از اکسایش کامل گلو 

کندری، همگی در غشای داخلی یا فضای میان دو  های میتو تئین ساخته شده توسط پرو mRNAتوان گفت  نمی 

 کند. غشا فعالیت می

 شوند: می  هایی با تعداد کربن زیر ساخته در چرخة کربس، مولکول 

 کربنه   تک (1

 کربنه پنج (2

 کربنه شش (3

 بیش از دو کربن دارد!!! ، قطعاAًکو آنزیم  کربنه استیل  های چهار ترکیب (4

 شود. )نه کربن( به استیل تبدیل می 2COکندری با از دست دادن دو الکترون و یک  پیرووات در میتو 

ولی در چرخة کربس، دو نوع مولکول حامیل الکتیرون،    NADHکافت، یک نوع مولکول حامل الکترون  در قند 

 شوند. تولید می

Hکندری، نسبت به فضای میان دو غشا میزان یون  ی میتودر فضای داخل 
 شود. کمتری یافت می 

 

 :3شناسی  زیست

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

8 

 

 

 تکانه و قانون دوم نیوتون
 گویند. کند، حرکت نوسانی می درپی و مداوم به ولو و عقب و باال و پایین حرکت می هایی که وسم پی به حرکت

 

 گویند.  سانگر میبه وسمی که در نوسان است، نو  -1

 طور منظم در حال تکرار است. ای یک چرخه )یا سیکل( به های دوره در نوسان -2

 دهند. نمایش می Tنامند و آن را با  مدت زمان انجام یک چرخة کامل )نوسان کامل( را دورة تناو  می -3

 fنامند و آن را با  میهای کامل انجام شده )تعداد چرخه( در هر یک ثانیه را بسامد )فرکانس(  تعداد نوسان  -4

 دهند.  نشان می

 صورت زیر است:  رابطة دورة تناو  و بسامد به  -5

11s )
  1چرخه بر ثانیه 1( Hz   

1
2

f
s

 
 ¾ÃºIY

 Hzهرتز 

t ا انجام دهد، داریم: نوسان کامل ر nثانیه،  tاگر نوسانگری در مدت   -6 n
T ,f

n t
   

 حرکت هماهنگ ساده
ای به نام نقطة  خط نوسان( در دو طرف نقطه خطی ثابت )پاره صورت نوسان رفت و برگشتی روی پاره حرکتی که به

 نامند. شود را حرکت هماهنگ ساده می خط( انجام می تعادل )واقع بر وسط پاره

 
 تعادل است.  ، برابر با بیشینة فاصلة نوسانگر از نقطة(A)دامنة حرکت  -1

 
 

2MN ( دو برابر دامنة نوسان است: MNخط نوسان ) طول پاره -2 A  

 خط نوسان بیشینه است. نیروی وارد بر نوسانگر در نقطة تعادل برابر با صفر و در دوسر پاره -3

 71تا  53صفحه های  :3فیزیک 
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 خط نوسان صفر است.  مرکز نوسان، بیشینه و در دو سر پاره تندی نوسانگر در -4

 

خط نوسان، یک نوسان کامل انجام داده و به همان  نوسانگر در هر مکانی باشد، پس از دو بار طی کردن پاره -5

 گردد.  وضعیت اولیه باز می

نوسان و چهار برابر خط  مسافت طی شده توسط نوسانگر پس از یک نوسان کامل برابر با دو برابر طول پاره -6

 دامنه است:

 2 4(MN) A  مسافت طی شده در یک نوسان کامل 

M(xنوسانگر در دو نقطة  -7 A)   وN(x A)  های  دهد. به این دو نقطه، نقطه متوقف شده و تغییر وهت می

 گویند.  بازگشت می

Aورت ص مکان نوسانگر به -8 x A     .است 

)ای  بسامد زاویه -9 )2شود:  صورت زیر تعریف می ، به
2

rad/s

f
T


    

 

 نیروی وارد بر نوسانگر ساده و شتاب آن
 مطابق شکل زیر نوسانگر ورم و فنری )نوسانگر ساده( را در نظر بگیرید: 

 

 

Fد بر نوسانگر از رابطة نیروی وار  -1 kx  آید.  دست می )قانون هوک( به 

 عالمت نیرو و مکان نوسانگر همواره قرینة یکدیگر است.   -2

 وهت نیرو همواره به سمت مرکز نوسان است.  -3

 اند. وهت دانیم که نیرو شتا  همواره، هم تون می با استفاده از قانون دوم نیو -4

 کانم نیرو شتا 

0a   0F   0x   

0a   0F   0x   
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 نو حرکت نوسانگر
دی نوسانگر در حال افزایش و نیوع حرکیت   در لحظاتی که نوسانگر در حال نزدیک شدن به مرکز نوسان است، تن

 شونده است. تند

در لحظاتی که نوسانگر در حال دور شدن از مرکز نوسان است، تندی نوسیانگر در حیال کیاهش و نیوع حرکیت      

 شونده است. کند

 معادلة حرکت نوسانگر هماهنگ ساده
0tاگر نوسانگر در لحظة  s  از نقطة(x A) M صیورت معادلیة    ، از حال سکون حرکت خود را شروع کند، در این

 .صورت زیر است زمان آن به –مکان 

 

 

(m) (s)

x(t) A cos ( t )


 
   مکان(m)  

2دانیم که  همچنین می
2 f

T


    .است 

 ط خاصجایی نوسانگر بین نقا مدت زمان جابه
باشد، مدت زمان حرکت  Tوایی نوسانگر بین نقاط خاص: اگر دورة تناو  حرکت هماهنگ ساده  مدت زمان وابه

 صورت زیر است:  نوسانگر بین نقاط خاص به

 

1)  3
2

x A   

 

 

 

2)  2
2

x A   

 

 

3)  1
2

x A   

 دامنه

rad

s
.ای زاویه دبسام   

  

 زمان
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 جایی در مدت زمان معین ابهبیشینة ج
دهد که نوسانگر بیشینة  وایی وقتی رخ می وایی در مدت زمان معین: در حرکت نوسانی حداکثر وابه بیشینة وابه

( نزدییک باشید، تنیدی بزرگتیری دارد،     Oچقدر به مرکز نوسان )نقطة  تندی متوسط را داشته باشد. نوسانگر هر
دهد کیه نوسیانگر در    وایی در یک بازة زمانی معین، وقتی رخ می ة وابهبنابراین بیشینة سرعت متوسط و بیشین

 کند. فواصل مساوی و قرینه نسبت به مرکز نوسان حرکت می
)یعنی مطابق شکل بازة زمانی داده شده  t) کنیم و در دو طرف مرکز نوسیان، دو سیر    را به دو قسمت تقسیم می

 نیم.ک بازه را محاسبه می

 

 ترین مسافت در بازة زمانی معین کم
ترین تندی متوسط را داشته باشد. نوسیانگر   دهد که نوسانگر کم ترین مسافت وقتی رخ می در حرکت نوسانی؛ کم

ترین تندی متوسط و مسافت  تری دارد، بنابراین کم چک خط نوسان نزدیکر باشد، تندی کو چقدر به انتهای پاره هر
خیط   دهد که نوسانگر در فواصل مساوی و قرینه نسبت به یک انتهای پیاره  معین، وقتی رخ می در یک بازة زمانی
)کند. یعنی مطابق شکل، بازة زمانی داده شده  نوسان، حرکت می t) کنیم و فاصلة نوسانگر تا  را به دو تقسیم می

 کنیم. خط نوسان را محاسبه می انتهای پاره

 

 ن مسافت در بازة زمانی معینتری کم
x(t)صورت  زمان حرکت هماهنگ ساده به –معادلة مکان  Acos t  .است 
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 فنر -سامانة جرم 

را در نظر بگیرید که روی یک سطح بدون اصطکاک توسیط فنیری بیا ضیریب      mمطابق شکل نوسانگری به ورم 

)ای  اویهدهد. بسامد ز حرکت نوسانی انجام می kسختی  ) آید:   دست می این حرکت از رابطة زیر به 

 

2با استفاده از رابطة 
2 f

T


    1 توان نوشت:  می

2
2

m k
T , f

k m
  


  

 

kای از رابطة  نوسانگر ورم و فنر در هر وضعیتی باشد )افقی یا قائم(، بسامد زاویه -1

m
  آید.  دست می به 

 بستگی دارد. mو  kدورة تناو  مستقل از دامنة نوسان است و فقط به  -2

 gباز شود تا وسم به تعادل برسد، داریم: ) dصورت قائم به فنر متصل کنیم و فنر به اندازة  اگر وسم را به -3

 شتا  گرانش است.( 

 
rad

s

g

d


 


  

 مکان نوسانگر ساده –و معادلة نیر

 نوسانگر ورم و فنری را در نظر بگیرید. تنها نیروی وارد بر نوسانگر نیروی کشسانی فنر است. 

 

Fبا استفاده از روابط  kx   وk

m
  آوریم:  دست می مکان را به –، معادلة نیرو 

 2 2F kxk
m F m x

m


         

2
m / s  

m   
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xبیشینة نیروی وارد بر نوسانگر به ازای  -1 A  آید.  دست می به 

 2

rad

kg s

max

m

F m A
 


   

 2maxB B B B

max A A AA

F m A
( ) ( ) ( )

F m A


   



ÁHï¾vÄI£¶ ³oÎ  

 مکان نوسانگر هماهنگ ساده به شکل زیر است:  –نمودار نیرو   -2

 

 زمان نوسانگر ساده –معادلة نیرو 

2بط با استفاده از روا
F m x    وx Acos t  آوریم:  دست می زمان نوسانگر هماهنگ ساده را به –، معادلة نیرو 

 2
F mA cos t     

 
2mA Fmax

maxF F cos t
 

     

 

maxFبا استفاده از روابط   F cos t    وx Acos t  توان نوشت:  می 
max

x F

A F
   

 

2 شیب خط
m     
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 مکان نوسانگر ساده –معادلة شتاب 
Fبا استفاده از روابط   ma  2و

F m   2 توان نوشت:  می
a x   

 

 د.عالمت شتتا  و مکان نوسانگر همواره قرینة یکدیگرن  -1
 وهت شتا  همواره به طرف مرکز نوسان است.  -2
x)خط نوسان  بیشینة شتا  نوسانگر در دو انتهای پاره  -3 A)  2 دهد:  رخ می

maxa A   

2maxB داریم:  Bو  Aبرای مقایسة بیشینة شتا  دو نوسانگر هماهنگ سادة   -4 B B

max A AA

a A
( ) ( )

a A


 


  

 مکان نوسانگر هماهنگ ساده مطابق شکل است:  –ار شتا  نمود  -5

 

 زمان نوسانگر ساده –معادلة شتاب 
2با استفاده از روابط 

a x   وx Acos t   صورت زیر است:  زمان حرکت هماهنگ ساده به –، معادلة شتا 

 
2

2 a Aamu
maxa A cos t a a cos t

 
         

 

maxaتفاده از روابط با اس a cos t    وx Acos t  توان نوشت:  می 
max

x a

A a
   

 زمان نوسانگر هماهنگ ساده –زمان و نیرو  –نمودارهای شتاب 
maxaطبق روابط  a cos t    وmaxcos tF F   بع مشخص است که تواa  وF    صیورت منفیی    برحسیب زمیان بیه

 کسینوس هستند. 

 

2 شیب خط    
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 بیشینه تندی نوسانگر هماهنگ ساده

x)خط نوسان  تندی نوسانگر در دو سر پاره A)  .صفر است 

x)0چقدر نوسانگر به مرکز نوسان  هر ) بیور نوسیانگر از مرکیز    تر است. هنگام ع تر باشد، تندی آن بزرگ نزدیک

maxv نوسان، تندی آن بیشینه و برابر است با:   A   

 
 توان نوشت:  می Bو  Aبرای مقایسة بیشینه تندی دو نوسانگر   -1

 maxB B B

max A AA

v A
( ) ( )

v A


 


  

2با استفاده از روابط  -2
maxa A   وmaxv A  توان نوشت:  یم max

max

a

v
  

 انرژی در حرکت هماهنگ ساده

 مطابق شکل مقابل نوسانگر ورم و فنری را در نظر بگیرید: 

 

 

21(، از رابطة Kانرژی ونبشی نوسانگر ) -1
2

K mv شود.  محاسبه می 

21بیشینة انرژی ونبشی از رابطة  -2
2max maxK mv آید. دست می به 

 ، بیشینه است. O، صفر و در نقطة Nو  Mانرژی ونبشی در نقاط  -3

 بیشینه است.  Nو  Mبرابر با صفر و در نقاط  O( در نقطة Uانرژی پتانسیل کشسانی نوسانگر ) -4

21 انرژی پتانسیل بیشینه برابر است با:  -5
2

m

max

N

m

U k A



  

 یابد.  وسان، انرژی ونبشی آن افزایش و انرژی پتانسیل آن کاهش میبا نزدیک شدن نوسانگر به مرکز ن -6

  (، در هر لحظه برابر با مجموع انرژی ونبشی و انرژی پتانسیل آن است. Eانرژی مکانیکی نوسانگر ) -7

 E U K  
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E U K 

max maxE K U 

2

max max

K K v
( )

E K v
 

21
max max

U U v
( )

E U v
  

8-  

 21
2max maxE U K kA    

 2 2 21 1
2 2maxmv mA   

 2 2 22E mA f   

 توان نوشت:  می Bو  Aانرژی مکانیکی دو نوسانگر   برای مقایسة  -9

 2 2B B B B

A A A A

F m A f
( ) ( ) ( )

E m A f
    

 Eو  K ،Uروابط بین 




   

   

   

 دارهای انرژینمو
 

 سرعت  –نمودار انرژی  
21

2
K mv  

 

 21
2

U E K E mv     

 

 مکان  –نمودار انرژی  
 

 انرژی پتانسیل  –نمودار انرژی ونبشی  

 

 

 E U K K E U     

4 

3 

2 

1 
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 آونگ ساده
که سر  Lنیامدنی به طول  نخ بدون ورم و کشاست که از  mچکی به ورم  مطابق شکل، آونگ ساده شامل وزنة کو

 دیگر آن ثابت شده، آویزان است.

 

 

 

 گر آونگ را خیلی کم از وضع تعادل منحرف کرده و رها کنیم، آونگ حرکت هماهنگ ساده خواهد داشت. -1

 شود:  صورت زیر محاسبه می ای، دورة تناو  و بسامد آونگ ساده به  بسامد زاویه -2

2 1
1

2
2

T f
Tg L g

T f
L g L


 
      


 

 ( بستگی ندارد. A( و دامنة نوسان آن )mبسامد و دورة تناو  آونگ ساده، به ورم گلولة آونگ ) -3

 توان نوشت: برای مقایسة دورة تناو  دو آونگ ساده می -4

2 2 1 2 2
1 21 1 2 1 1g g

T L g T L

T L g T L
   

.k{IM Â§Ä ôÃd¶ o¬H 

رابطة اگر نوسانات یک آونگ در فواصل دور از سطح زمین انجام شود به علت کاهش شتا  گرانش، طبق  -5

2
L

T
g

  


 یابد. دورة تناو  آونگ افزایش می 

 نوسان طبیعی، نوسان واداشته و پدیدة تشدید
نوسانگر )مثالً ورم و فنر یا آونگ ساده( با انحراف از وضع تعادل با بسامدی معین شروع به نوسیان   بسامد طبیعی:

0فنیر   –شود. بسیامد طبیعیی سیامانه ویرم      ه میها بسامد طبیعی گفت کند. به بسامد این نوسان می
1
2

k
f

m



و  

0بسامد طبیعی آونگ ساده 
1
2

g
f

L



 است.  

تواند نوسان کند که به  ، می0fوز  های دیگری به با وارد شدن نیروی خاروی نوسانگر با بسامد نوسان واداشته:

 دهند. نمایش می dfگویند و بسامد آن را با  هایی، نوسان واداشته می نوسانچنین 

0d(fهای طبیعی برابر باشد  های واداشته با بسامد نوسان اگر بسامد نوسان تشدید: f ) نوسانگر دچار پدیدة ،

 شود.  نانس( می تشدید )رزو

 کند. وسانگر با بیشترین دامنة ممکن نوسان میدر حالت تشدید، ن 
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 موج
درپی  های پی ووود آید، این ارتعاش مووب پدید آمدن ارتعاش ای از یک محیط کشسان ارتعاش به گاه در ناحیه هر

 گویند.   شوند، به این آشفتگی در محیط، موج می شود که از محل شروع ارتعاش دور و دورتر می دیگری می

 شوند:  مغناطیسی تقسیم می ماهیت به دو دست امواج مکانیکی و امواج الکترو ها از لحاظ موج

 هایی که برای انتشار خود نیاز به محیط مادی دارند، مانند صوت موج امواج مکانیکی:الف( 

هایی مانند نور مرئی که برای انتشار نیازی به محیط مادی ندارند و در خالء  موج مغناطیسی: امواج الکترو ( 

 شوند. م منتشر میه

 امواج مکانیکی

 
کند و هر موج انرژی چشمة موج را منتقل  چشمة موج عاملی است که در محیط ایجاد آشفتگی )موج( می -1

 کند. می

 گوییم. وقتی فقط با یک ضربه تغییر شکلی در محیط ایجاد کنیم به این آشفتگی و تغییر شکل، تپ می -2

 روی کشسانی بین اوزای ریسمان است.علت پیشروی موج در یک ریسمان، ووود نی -3

کنند  کند و ذرات محیط با موج پیشروی نمی با حرکت موج در یک محیط، آشفتگی و موج است که حرکت می -4

 و فقط ارتعاش دارند. 

 شود. اگر چشمة موج حرکت هماهنگ ساده انجام دهد، موج سینوسی تولید می -5

 امواج عرضی 

ای از محیط انتشار موج )راستای ارتعاش(، عمود بر وهت حرکت  کننده سانوایی هر وزء نو در امواج عرضی، وابه

 موج )راستای انتشار( است. 

1)  
 امواج طولی 

وهت با حرکت  ای از محیط انتشار موج )راستای ارتعاش(، هم کننده وایی هر وزء نوسان در امواج طولی، وابه

 موج )راستای انتشار( است
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 تشت موج 
 ساز است. عمق و یک نوسان ای کم تشت موج شامل یک تشت شیشه

 

 
 شود. اگر مانند شکل تیغة تختی را بر سطح آ  به نوسان درآوریم، موج تخت بر سطح  آ  تشکیل می  -6
 شود که از نقطة تماس ای ایجاد می کننده استفاده کنیم، موج دایره چک نوسان وای تیغه از یک گوی کو اگر به  -7

 کند. ها حرکت می گوی با سطح آ  در تمام وهت

 

 پازون دیا 
های آن حرکت  دهد. دیاپازون یک دو شاخه است که با ضربه زدن به آن، شاخه شکل زیر یک دیاپازون را نشان می
 دهند.  نوسانی هماهنگ ساده انجام می

 هر دیاپازون فقط توانایی تولید یک بسامد خاص را دارد. 
 
 

 وج های م مشخصه 
 دهد. ای از یک موج عرضی که در سطح آ  تشت موج ایجاد شده است را نشان می شکل زیر طرح ساده

 

 قله و دره 
 گویند. های آن، دره )پاستیغ( می به برآمدگی ایجاد شده در موج قله )ستیغ( و به فرورفتگی
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 جلوه ای از هنر زیبایی و ماندگارییمی ش

پیذیری کیم،    افزودن بر فراوانی و در دسترس بودن، بایید واکینش   مواد اولیه برای ساخت مواد ضروری بایستی 

ای بیشیتر باشید، تنیییدی بیه      ویا مانیده از میاده    چه عمر بیه  استحکام زیاد و پایداری مناسبی داشته باشند. هر

 های ذکر شده است. ویژگی

 ناگون است. خاک رس مخلوطی از مواد گو 

2SiO 2 ماده 3Al O 2H O 2Na O 2 3Fe O MgO Au و دیگر مواد 

46 درصد ورمی 20/ 37 74/ 13 32/ 1 24/ 0 96/ 0 44/ 0 1/ 

2Hهای تهیه شده از این خاک، از ورم  هنگام پختن سفالینه  O شود. بیشتر از همه کاسته می 

 

 2SiO  ها و نییز شین و ماسیه اسیت.      ها، صخره های اصلی بسیاری از سنگ رس، یکی از سازندهافزون بر خاک

 های سنگی است. ووود این ماده باع  استحکام و ماندگاری سازه

کیه   طیوری  ترین عنصر در پوسته وامد زمین )نه کل کیرة زمیین!( اسیت بیه     سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان 

 دهند. پوسته وامد زمین را تشکیل می %90ز های گوناگون این دو عنصر بیش ا ترکیب

SiO)2سیلیس    شود. ترین اکسید در پوستة وامد زمین است. دو نوع خالص و ناخالص از آن دیده می ، فراوان(

 

 77تا  65صفحه های  :3شیمی 
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 سیلیس        

 

 

 ای از سیلیسیم، سیلیس و یخ خشک نمونه

و  1شیود. )  متصل است. دو نوع حلقه متفاوت در ساختار آن دیده می Oاتم  4به  Si، هر اتم 2SiOدر ساختار  

Si( این ماده دارای تعداد زیادی 2 O Si  باشد.   می 

 

های اشتراکی دارند. برای مثال سیلیس یک  اری است که با هم پیوندهای بسی ای از اتم مادة کوواالنسی مجموعه 

 االنسی نسبت به ماده مولکولی سختی و نقطة ذو  بیشتری دارند.  ماده کوواالنسی است. مادة کوو

االنسیی کیربن و    مواد کوواالنسی در دمای و فشار اتاق وامد هستند. عنصرهای اصیلی سیازنده وامید کیوو     

2اند. )دقت کنید  اتمی در هیچ ترکیبی نداده این دو عنصر تاکنون یون تکباشد.  سیلیسیم می
3CO
  4و

4SiO
 

 باشد.( های دو اتمی می هایی از یون مثال

سیلیس خالص به دلیل داشتن خیواص نیوری وییژه در سیاخت منشیورها و       خالص: کوارتز 

 رود. کار می ها به عدسی

 ناخالص: ماسه
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 های کربن شکل دگر

 هستند.االنسی  های کوو های طبیعی کربن بوده که وزو وامد شکل گرافیت و الماس از ومله دگر 

 

ها از المیاس و در   باشد در ساخت مته ها می بعدی اتم گرافیت دارای ساختار دوبعدی و الماس دارای ساختار سه 

 شود. چگالی و سختی الماس از گرافیت بیشتر است. مغز مداد نیز از گرافیت استفاده می

Cمیانگین آنتالپی پیوند   C  بیشتر ازSi Si  است .نقطة ذو  الماس از سیلیسیم بیشتر است 

  Si O  ازSi Si  پایدارتر است طور عمیده بیه    شود و به سیلیسیم در طبیعت به حالت خالص یافت نمی

 .شکل سیلیس است

دهنید. مقاومیت    ضلعی تشیکیل میی   های شش های کربن در آن حلقه ای از گرافیت است که اتم الیه گرافن تک 

پیذیر   متر برابر فوالد است. ضخامت گرافن به اندازة یک اتم کربن است و شفاف و انعطیاف  100کششی آن حدود 

 شود. این ماده رسانای الکتریسیته است.  میمتر بیان  باشد. )ضخامت گرافن برحسب نانو می

2Hهای  یخ ظاهری شبیه سیلیس دارد. مولکول   O ضیلعی   6های  بعدی تشکیل حلقه در یخ در یک آرایش سه

 هیای دیگیر بیا    ژن از مولکیول  اشتراکی و به دو اتم هییدرو   ژن با پیوند دهند. هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدرو می

 اند های اشتراکی به یکدیگر متصل شده ها با پیوند اما در سیلیس همة اتم ژنی متصل است. های هیدرو پیوند

االنسیی ماننید    های بین مولکولی را برای میواد کیوو   های شیمیایی رایج مانند مادة مولکولی، فرمول و نیرو واژه  

2SiO د های یونی مانن و همچنین ترکیبNaCl کار برد. توان به نمی 

  های آلی وز مواد مولکولی هستند. رفتار فیزیکیی میواد مولکیولی بیه نیوع و قیدرت       اغلب )نه همه!( ترکیب  

های بین مولکولی آنها بستگی دارد. آنتالپی تبخیر و نقطة ووش یک ترکیب مولکیولی بیه حالیت میایع بیه       نیرو

هیای اشیتراکی و    طور عمیده بیه پیونید    که رفتار شیمیایی آن به کولی آن وابسته است در حالیهای بین مول نیرو

 ناپیوندی مولکول وابسته است.  الکترون وفت
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نامییده   اند، مولکول دو اتمی ویور هسیتند   که از دو اتم یکسان تشکیل شده 2Clو  2Hهایی مانند  مولکول  

 کنند. گیری نمی گشتاور دوقطبی آنها صفر است و در میدان الکتریکی وهت شوند  می

 ، مولکول دو اتمی ناوور هسته بوده و قطبی هستند.HClهای دو اتمی مانند  مولکول  

 

اتمی که تراکم بار الکتریکی روی آن بیشیتر اسیت، بیار     در شرایطی که مولکول ناوور هسته داشته باشیم، به 

)وزئی منفی  )  و به دیگری بار وزئی مثبت( ) دهند. نسبت می 

 شود. ستاتیکی، وزئی بار منفی با رنگ قرمز و وزئی بار مثبت با رنگ آبی مشخص می در نقشه پتانسیل الکترو 

مثالی از ایین   2COلکول خطی سه اتمی، هسته هر سه اتم سازنده آن بر روی یک خط راست قرار دارد. در مو 

 ها است.  نوع مولکول

 O C O
     

شیود تقیارن و توزییع یکنواخیت بارهیای       الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی باعی  میی    الکترون ووود وفت 

2Hهم بخورد. به همین دلیل  اتمی به های چند یکی در مولکولالکتر O   2بیرخالفCO     قطبیی اسیت و سیاختار

 خمیده دارد.

2برخالف اتین  (CSO)نیل سولفید  کربو  2(C H  مولکولی قطبی است. (

 

 3NH  3برخالفSO .قطبی است 
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 کند. گیری می ( قطبی است و در میدان الکتریکی وهت4CClکلرید ) ( برخالف کربن تترا3CHClکلروفرم ) 

سوی ما  مغناطیسی به های الکترو باشد و پرتو پذیر می خورشید بزرگترین منبع انرژی برای زمین است که تجدید 

 دارد.  گسیل می

 

N)2ژن  ، نیتروNaClو  2N ،HFدر بین   ری بیه  دمیایی بیشیت    در گستره NaClدر گستره دمایی کمتر و  (

 باشد. در شکل باال می Aتری برای استفاده به عنوان شاره   گزینة مناسب NaClحالت مایع است. از این رو 

چه تفاوت بین نقطه ذو  و ووش یک ماده خالص بیشتر باشد، در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع بوده  هر 

 تر است. )عکیس ایین نکتیه نییز صیادق اسیت: کمتیر         ه آن مایع قویهای سازند های واذبه میان ذره و نیرو

 تر( ضعیف

به منبع ذخیرة انیرژی گرمیایی سیرازیر     یابد. کلرید مذا  افزایش می با کمک گرمای خورشید، دمای سدیم 

بخیار داغ   کنید   ی و شب نیز، انرژی الزم برای تبدیل آ  به بخار داغ را فراهم میی در روزهای ابر شود  می

 شود. آورد و انرژی الکتریکی تولید می توربین را به حرکت در می

850کلرید مذا  در حدود  گسترة دمایی سدیم  1350 ا بیرای میواد   گیراد اسیت. ایین گسیتره ر     دروة سانتی

 توان انتظار داشت. مولکولی نمی
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