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 اسکن با توانید می شام ، گرامی داوطلب

ـاال تصویر   هوشمند گوشی ۀوسیل به ب
 ترشیحی پاسخ خود، تبلت یا و

  منایید. مشاهده را عمومی های درس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  25  1  25  ادبيات فارسيو زبان 

  دقيقه 20  50  26  25  زبان عربي

  دقيقه 17  75  51  25  دين و زندگي

  دقيقه 20  100  76  25  زبان انگليسي

  دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ  100ها:  تعداد كل پرسش

  
  
  
  
  

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع قوقیح و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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  اند؟ معني شده نادرستدر كدام موارد واژه يا واژگاني  -۱

    آرمان (اميد) -الف) آبزن (چشمه)  
  اژدهاپيكر (در شكل و هيبت اژدها) -ب) ابليس (اهريمن)  
    بيگاه (دير) -ج) دژم (خشم)  
  توسني (عصيان) -گري) مردي (ميانجي د) پاي  
  نفير (فرياد و زاري به آواز بلند) -حساب كردن)) شمارگرفتن (ه  
  د -ج -ب) 4  د -ب -الف) 3  ه -ج -الف) 2  ه -د -ب) 1  

  معناي چند واژه درست است؟ ،در گروه واژگان زير -۲
  -هـا باشـد) وي داراي دكّاناي سرپوشـيده كـه از دو سـ بازارگـاه (كوچـه -ها) اعصار (دوره -هاي خدايان و پهلوانان ملل قديم) ها و داستان اساطير (افسانه  

  كردن) زدن (مشورت راي -هش (بخشش)د -درزه (شكاف) -ترياق (زهر) -پشت پاي (سينۀ پاي)
  هفت) 4  شش) 3  پنج) 2  چهار) 1  

  وجود دارد؟ غلط امالييدر كدام گزينه  -۳
ـــن1 ـــر كه ـــت و ازو پي ـــوان اس ـــازه ج ـــن ت ـــع م ) طب

 

ـــع او بي  ـــرب طب ـــل ط ـــت اه ـــن اس ـــع م ـــرب و طب ط
 

ـــــ2 ـــــد) ز اش ـــــن ملح ـــــه دارد اي ـــــي ك تهاي فزون
 

كنــــد يــــم را چــــو اژدهــــا بــــه نَفَــــس خشــــك مي 
 

) گــــر او بــــه كــــار مــــن خســــته التفــــات كنــــد3
 

چـــــه التفـــــات نمايـــــد بـــــه دولـــــت و جـــــاهم؟ 
 

ــــه 4 ــــه پاي ــــر س ــــاد ب ــــود ) ايج ــــي وج ــــزارد پ گ
 

ــــل بي  ــــي، عق ــــق زك ــــديع و عش ــــن ب ــــور حس قص
 

  جز: ها درست است، به شده در همۀ گزينه واژگان مشخص -۴
)صـــواب -) نيـــك بختـــا، تـــو را بـــود رأي (ثـــواب1

 

ــــــدرأي اســــــت باشــــــد در عــــــذاب  آن كــــــه ب
 

) رســيدهايّــوق -) دســتان دو دســت تــو بــه (عيّــوق2
 

ــــــــــــاده  ــــــــــــو در شــــــــــــهر فت آوازٔه آواز ت
 

ــــــــد3 ــــــــق باش ــــــــالم تحقي ــــــــي در ع ) گه
 

ــــي (  ــــافر گه ــــي ك ــــديقگه ــــد -زن ــــديق) باش ذن
 

ـــــر از درد (4 ـــــواليگران) پ ـــــر -خ ـــــاليگران) را جگ خ
 

ـــــر  ـــــه س ـــــر از كين ـــــده پ ـــــون دو دي ـــــر از خ پ
 

  جز: ها درست است، به توضيح همۀ گزينه -۵
  وجو كرد. كعب، جست بنت شروع شعر عاشقانه را بايد قرن پنجم دانست و رشد و باروري آن را در تغزّالت زيباي رودكي و شهيد بلخي و رابعه) 1  
  هاي عاشقانه پرداختند. د گرگاني به سرودن منظومهدر قرن پنجم، شاعراني چون عنصري و فخرالدّين اسع) 2  
  توان با شعر نمايشي در ادب اروپا برابر دانست. هاي عاشقانه را در ادب فارسي، مي داستان) 3  
  هاي مهمّ شعر غنايي، بُعد اجتماعي آن است كه با ابعاد فردي و خصوصي تمايز عمده دارد. يكي از زمينه) 4  

  جز: ست، بهها درست ا همۀ گزينه -۶
  اند. را مبتكر فنّ مناظره دانسته» اسدي توسي«در شعر فارسي، ) 1  
  اند. مورد تقليد شاعران پس از نظامي قرار گرفته است. بيدل دهلوي و وحشي بافقي از مشهورترين مقلّدان اين منظومه» خسرو و شيرين«داستان ) 2  
  در قرن پنجم است.» ابي هجويريبن عثمان جلّ ابوالحسن علي«تأليف » المحجوب كشف«) 3  
  روان، سليس و پخته و از جمله نثرهاي دورٔه ساماني است.» المحجوب كشف«نثر كتاب ) 4  

  جز: ها با بيت زير قرابت معنايي دارند، به همۀ گزينه -۷
ــرد؟ ــه زرد ك ــعدي، ك ــو، س ــرخ ت ــد: روي س گوين

 

ـــدم  ـــاد و زر ش ـــم افت ـــر مس ـــق ب ـــير عش اكس
 

 

ـــــاره ) چـــــه آتش1 ـــــو  پ ـــــاي دلاي ب دي اال اي كيمي
 

ــــي مس  ــــه از برق ــــردي ك ــــار زر ك ــــا زنگ ــــوده ب آل
 

ــــرون آري2 ــــد ره و بي ــــريم ص ــــش ب ــــه آت ــــر ب ) گ
 

ـــــدازم  ـــــر بگ ـــــم اگ ـــــان باش ـــــه هم ـــــابم ك زرّ ن
 

) از كيميـــــاي مهـــــر تـــــو زر گشـــــت روي مـــــن3
 

آري بــــه يمــــن لطــــف شــــما خــــاك زر شــــود 
 

ــان4 ــن، جه ــه م ــمي ب ــۀ چش ــت گوش ــق داش ــا عش ) ت
 

ـــــت  ـــــه قيم ـــــرا ب ـــــرد م ـــــير مي گ ـــــت اكس گرف
 

  جز: د، بهنها با بيت زير قرابت معنايي دار همۀ گزينه -۸
ــــــد ــــــه ناپدي ــــــايي كران ــــــق، دري عش

 

ــــمند  ــــنا اي هوش ــــردن ش ــــوان ك ــــي ت ك
 

 

انــــد ) در جنــــون عاشــــقي مــــردان عاقــــل ديده1
 

ــون كرده  ــه مجن ــت ب ــد رحم ــه ص ــن ك ــالتي از م ــد ح ان
 

) عقـــل كجـــا پـــي بـــرد شـــيؤه ســـوداي عشـــق2
 

ــــاز  ــــه ب ــــابي ب ــــق ني ــــاي عش ــــرّ معم ــــل س عق
 

ــــــت3 ــــــق اس ــــــت عش ــــــم رعيّ ــــــل داي ) عق
 

ــــــــت عشــــــــق اســــــــت جان  ســــــــپاري حميّ
 

ـــد؟4 ـــب باش ـــه تعج ـــزد چ ـــق گري ـــز عش ـــل ك ) عق
 

ـــب  ـــل مكت ـــو طف ـــق چ ـــرِ عش ـــت ب ـــل اس ـــر عق پي
 

  كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -۹
بگفتــــــا دوســــــتيش از طبــــــع بگــــــذار

 

ــــار  ــــين ك ــــد چن ــــتان ناي ــــت از دوس بگف
 

 

ــــي ) صــــائب1 ــــال وصــــل او از دل م ــــرون خي رود بي
 

ـــــي  ـــــواني م ـــــام ج ـــــاد ايّ ـــــاطر ي ـــــر ز خ رود گ
 

) غيـــر از دل روشـــن كـــه دليلـــي اســـت خـــدايي2
 

نما كعبــــــۀ مقصــــــود نــــــدارد يــــــك قبلــــــه 
 

ــــت3 ــــرانم ) خجل ــــل از دل وي ــــت مي ــــرون رف زده بي
 

ز اســــباب تعلّــــق پــــاك ويرانــــه چنــــين بايــــد 
 

ـــــز اين4 ـــــا را ) ج ـــــنم از دل آرزوه ـــــو ك ـــــه مح ك
 

ـــــــر  ـــــــرا در دل آرزوي دگ ـــــــت م ـــــــده اس نمان
 

  ۶ درس یانتها تا ۴ درس:  ۳ فارسی زبان      ۱۱درس یانتها تا ۷ درس:  ۲ فارسی ادبیات      ۶تا انتهای درس  ۱   درس:  چهارم فارسی ادبیات و زبان

18 ´: پيشنهادي زمان
www.konkur.in

forum.konkur.in
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  بيت زير تكرار شده است؟» خبري بي«در كدام گزينه، مفهوم  -۱۰
ــر مي ــه خب ــا ك ــه راه، ت ــم ب ــت گوش ــد ز دوس ده

 

خبــــر شــــدم خبر بيامــــد و مــــن بي صــــاحب 
 

 

ــر ــگ او خب ــن تن ــت از ده ــس نياف ــون ك ــف) چ ال
 

ـــد؟ هـــر بي  ـــر زان دهـــان ده ـــه خب ـــر چگون خب
 

كـــه ديـــديم حســـن اوخبـــر شـــديم  ب) مـــا بي
 

ـــال بي  ـــود ز ح ـــت او خ ـــر نداش ـــا خب ـــر م خب
 

ــه بي ــين ك ــب ج) چن ــو ت ــاه ت ــه خوابگ ــد ب ــر آم خب
 

خبــــر بــــرود اميــــدوار چنــــانم كــــه بي 
 

ــــائب ــــت ص ــــرار حقيق ــــات ز اس د) در خراب
 

ــــافتم از بي  ــــر ي ــــا خب ــــد ت ــــرانم كردن خب
 

  ج -ب) 4  د -الف) 3  د -ب) 2  ج -الف) 1  
  جز: اند، به از نظر اماليي درست ها همۀ گروه واژه -۱۱

  امر مطاع -مهمل و بيهوده -راه قُرُق شده) 2  طاق نهم -هليۀ جمال -صفوت آدميان) 1  
  وزر و وبال -گماشته و منصوب -نظم و نسق) 4  حطام دنيا -گزاردن نعمت -هزاهز و غريو) 3  
  است؟ نادرستبا توجه به معني، چند واژه از نظر اماليي  -۱۲

 -وهلـۀ اول -درر و آللي -كالم مذبور -طيّب و پاك -عزل و نصب -نقض و دلكش -اوامر و نواهي -چاق و ثمين -سفير دربار -حايل و ترسناك -زغنزاغ و «  
  »هاي مشمئزكننده حرف

  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1  
  آيند؟ در كدام گزينه واژگان با فعل مفرد و جمع مي -۱۳

  مجمع -هيئت -قافله -سپاه) 4  كدام هيچ -هريك -بعضي -ملّت) 3   گروه -ها انسان -مردم -لشكر) 2  هدست -كاروان -يكي -هر كسي) 1  
  جز: ها درست است، به همۀ گزينه -۱۴

  ) دادن: مرحمت كردن (دربارٔه خود) / تقديم كردن (دربارٔه مخاطب)2  ) گفتن: عرض كردن (دربارٔه خود) / فرمودن (دربارٔه مخاطب)1  
  ) خوردن: صرف شدن (دربارٔه خود) / فرمودن (دربارٔه مخاطب)4  ا كردن (دربارٔه خود) / اراده كردن (دربارٔه مخاطب)) خواستن: تمن3ّ  
  جز: ها حذف فعل به قرينۀ معنوي وجود دارد، به در همۀ گزينه -۱۵

ـــــاك؟1 ـــــي پ ـــــي كن ـــــرش ك ـــــا: دل ز مه ) بگفت
 

گــــه كــــه باشــــم خفتــــه در خــــاك بگفــــت: آن 
 

را چنـــــگ؟) بگفتـــــا: گـــــر كســـــيش آرد فـــــ2
 

بگفـــــت: آهـــــن خـــــورد ور خـــــود بـــــود ســـــنگ 
 

) بگفتــــــــا: گــــــــر نيــــــــابي ســــــــوي او راه؟3
 

ــــــــاه  ــــــــد در م ــــــــايد دي ــــــــت: از دور ش بگف
 

) بگفتــــــا: گــــــر بخواهــــــد هــــــر چــــــه داري؟4
 

ــــــه زاري  ــــــواهم ب ــــــدا خ ــــــن از خ ــــــت: اي بگف
 

  است؟ نادرستدر گروه واژگان زير، معناي چند واژه  -۱۶
ــه)   ــت (تپّ   -خلنــگ (چــوب ســخت) -شــده) متــراكم (روي هــم جمع -اشــباح (كالبــد) -مضــيقه (فشــار) -(شــيطان)عفريــت  -مــال (حيــوان) -كَ

  عقلي) سفاهت (كم -شدن) قهر (چيره -كوبي و جشن ملّي در سوريه) دبكه (پاي -هاي رومي برابر با ماه اول بهار) ايار (از ماه
  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1  
  نام نويسندٔه چند اثر درست است؟ -۱۷

 -نـرودا)كشي و جشن انقالب شيلي (پابلو  انگيزٔه نيكسون - راه بئر سبع (جبرا ابراهيم جبرا) - التّوحيد (ابوسعيد ابوالخير) اسرار - جزيرٔه سرگرداني (سيمين دانشور)  
  سال پنجم الجزاير (فرانتس فانون) -ها (خوزوئه دوكاسترو) ها و آدم موش -هاي خشم (ويكتور هوگو) خوشه

  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1  
  جز: ها درست است، به روي همۀ گزينه آرايۀ روبه -۱۸

ـــــاني دل بســـــوخت1 ـــــه داغ مهرب ) دوســـــتانت را ك
 

ــــرد  ــــد س ــــي بينن ــــذراني آتش ــــه دوزخ بگ ــــر ب گ
 

 (تناقض) 
ــــت؟2 ــــد گف ــــه بازدان ــــت شــــب هجــــران ك ) حكاي

 

مگـــر كســــي كــــه چـــو ســــعدي ســــتاره بشــــمارد 
 

 (تشبيه) 
ــــت و 3 ــــو هس ــــبر دل از ت ــــر ص ــــت) گ ــــر نيس گ

 

هــــــم صــــــبر كــــــه چــــــارٔه دگــــــر نيســــــت 
 

 (استعاره) 
ــت4 ــب نيس ــيچش طبي ــه ه ــق ك ــت درد عش ) دردي اس

 

گـــــر دردمنـــــد عشـــــق بنالـــــد غريـــــب نيســـــت 
 

 (تضاد) 
  د؟نترتيب در كدام ابيات وجود دار به» ايهام -تضاد -تشخيص -تشبيه«هاي  آرايه -۱۹

الــف) صــبحي مبــارك اســت نظــر بــر جمــال دوســت
 

ـــر خـــوردن از د  ـــد وصـــال دوســـتب رخـــت امي
 

ـــرت ـــا و آخ ـــم دني ـــو اي غ ـــرون ش ب) از دل ب
 

ــت  ــال دوس ــا مج ــود ي ــت ب ــاي رخ ــه ج ــا خان ي
 

ج) خــواهم كــه بــيخ صــحبت اغيــار بــر كــنم
 

ـــت  ـــال دوس ـــز نه ـــنم ج ـــا نك ـــاغ دل ره در ب
 

ـــا ـــيش م ـــد و پ ـــد بديدن ـــالل عي ـــردم ه د) م
 

ــالل دوســت  ــروي همچــون ه ــك اب ــد اســت و آن عي
 

  د -الف -ج -ب) 4  د -الف -ب -ج) 3  الف -ب -ج -د) 2  د -ج -ب -الف) 1  
  د؟نوجود دار» استعاره، تضاد، تناقض«هاي  در كدام گزينه همۀ آرايه -۲۰

) مـــرا جفـــا و وفـــاي تـــو پـــيش يكســـان اســـت1
 

ــه  ــندد ب ــت پس ــه دوس ــر چ ــه ه ــت ك ــت نكوس جاي دوس
 

ــن2 ــا دشــمن مك ــوش ب ــا دوســت داري گ ــر ب ) چشــم اگ
 

ــــقي و نيك  ــــنگ عاش ــــعديا س ــــامي س ــــت ن و سبوس
 

ــــت3 ــــب دوس ــــاي طال ــــه پ ــــد ب ــــفر دراز نباش ) س
 

ـــت  ـــتۀ اوس ـــه كش ـــي ك ـــت آدم ـــد اس ـــدٔه اب ـــه زن ك
 

ـــت4 ـــت دوس ـــت در محب ـــود دوس ـــالك ش ـــا، ه ) بت
 

بـــــودن اوســـــت كـــــه زنـــــدگاني دوســـــت در هالك 
 

  آيۀ زير را دارد؟ مقابلكدام گزينه مفهوم  -۲۱
  )و لكم في القصاص حيوةٌ يا اولي االلباب(  

صـــــــــاص از دســـــــــت دوســـــــــت) آرزو دارم ق1
 

ســـــــان مـــــــرد و زن بينـــــــد مـــــــرا تـــــــا بدان 
 

ــــــد2 ــــــن مگيري ــــــاص م ــــــه قص ــــــس را ب ) ك
 

ــــل (  معــــاف) اســــت قاتــــل مــــن كــــز مــــن بِحِ
 

ـــار3 ـــن شـــد كشـــته ي ـــر دســـت م ـــت چـــون ب ) گف
 

ـــــــــــــــــندم زار زار  در قصـــــــــــــــــاص او كش
 

ــد4 ــر فت ــت نظ ــه من ــون ب ــري، چ ــاب حاض ــه عت ــو ب ) ت
 

ـــود  ـــان ب ـــوام ام ـــر ز ت ـــيم، گ ـــاص راض ـــه قص ـــن ب م
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  كدام گزينه قرابت معنايي بيشتري با بيت زير دارد؟ -۲۲
ثوابــــــــت باشــــــــد اي داراي خــــــــرمن

 

ــــر رحمــــي كنــــي بــــر خوشــــه  چيني اگ
 

 

ـــــــــــت1 ـــــــــــرمن لطاف ـــــــــــاحب خ ) اي ص
 

ـــــــــه  ـــــــــه خوش ـــــــــا ب ـــــــــي بنم چيني لطف
 

ـــــــــه2 ـــــــــش گوش ـــــــــوان ) ز لعل گيري آب حي
 

ـــــــرش خوشـــــــه  چيني بـــــــاغ رضـــــــوان ز چه
 

ــوزٔه (3 ــت از دري ــم و  ) همّ ــر) عل عمــل وارســتن اســتفق
 

چيني داشــــتن نــــاز كــــن خــــرمن ز ننــــگ خوشــــه 
 

ـــايد كمـــر4 ـــت بگش ـــرص هيهـــات اس ـــان ح ) از مي
 

چيني خرمنـــي حاصـــل كنـــد مـــور اگـــر از خوشـــه 
 

  كدام گزينه به واقعۀ مصراع اول بيت زير اشاره دارد؟ -۲۳
از مـــه او مـــه شـــكافت، ديـــدن او برنتافـــت

 

ــت  ــه گداس ــه كمين ــت، او ك ــت ياف ــان بخ ــاه چن م
 

 

) زد جامـــه چـــاك و ســـينۀ صـــافي چـــو مـــه نمـــود1
 

گـــــويي شـــــكافت ابـــــر و مـــــه چهـــــارده نمـــــود 
 

ـــكافت2 ـــم ش ـــه ه ـــا ب ـــۀ دري ـــف، موج ـــائب ز لط ) ص
 

ــــاب  ــــانگي حب ــــردٔه بيگ ــــاخت پ ــــه س ــــدان ك چن
 

ــت3 ــوهري اس ــه ج ــويي چ ــو گ ــكافت ت ــدو ش ــغ ع ) تي
 

ــــرد  ــــطراب ك ــــر اض ــــه بح ــــه روز معرك ــــز وي ب ك
 

فت) چــــون قمــــر كــــه امــــر بشــــنيد و شــــتا4
 

ــــكافت  ــــرخ و ش ــــر چ ــــت ب ــــه گش ــــس دو نيم پ
 

  جز: ها به مفهوم رباعي زير اشاره دارند، به همۀ گزينه -۲۴
ــــذران ــــان گ ــــم جه ــــور غ ــــز و مخ برخي

 

ــــذران  ــــادماني گ ــــه ش ــــي ب ــــين و دم بنش
 

در طبــــع جهــــان اگــــر وفــــايي بــــودي
 

نوبـــت بـــه تـــو خـــود نيامـــدي از دگـــران 
 

  

) عرضــــه كــــردم دو جهـــــان بــــر دل كارافتـــــاده1
 

ـــ  ـــت هب ـــاني دانس ـــه ف ـــاقي هم ـــو ب ـــق ت ـــز از عش ج
 

) بنشـــين بـــر لـــب جـــوي و گـــذر عمـــر ببـــين2
 

كــــاين اشــــارت ز جهــــان گــــذران مــــا را بــــس 
 

ـــك3 ـــوان بســـت از آن ـــان دل نت ـــك جه ـــد و ني ) در ب
 

گـــــذران اســـــت بـــــد و نيـــــك جهـــــان گـــــذران 
 

ــــــر4 ــــــدار عم ــــــؤه ناپاي ــــــه جل ــــــرو ب ) از ره م
 

ــــر  ــــار عم ــــود و ت ــــود پ ــــراب ب ــــۀ س ــــز موج ك
 

  جز: ها با مفهوم آيۀ زير قرابت معنايي دارند، به مۀ گزينهه -۲۵
  )وَ يُؤثرونَ عَلي اَنفُسهم و لَو كانَ بِهِم خصاصةً(  

ــــــذار1 ــــــق بگ ــــــراي ح ــــــه داري ب ــــــر چ ) ه
 

تر ايثـــــــــار كـــــــــز گـــــــــدايان ظريـــــــــف 
 

ــــــردي2 ــــــرار ك ــــــرا تك ــــــيوه چ ــــــن ش ) از اي
 

نمـــــــــود خويشـــــــــتن ايثـــــــــار كـــــــــردي؟ 
 

ـــ3 ـــي ايث ـــم پ ـــر كف ـــت ب ـــان نيس ـــر و ج ـــز س ار) ج
 

غايــــت جــــود اســــت هــــر چــــه حاضــــر و موجــــود 
 

) جـــان چـــه باشـــد كـــه كـــنم در قـــدمت ايثـــارش؟4
  

ــــما  ــــار ش ــــنم ايث ــــالم ك ــــه ع ــــر هم ــــرم گ قاص
 

  

  ۲۶ -۳۳( املفهوم الّتعریب أو أو الّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  
  »: حیاتنا دامئاً!الکثیرة يف کانت الّرضورة تُلجئنا أن نَتحّمل املصاعب« -۲۶

  کرد که مشکالت زیادی را در زندگی خود تحمل مناییم! ) نیاز، ما را وادار می۱  
  شدیم که همیشه در زندگی مشکالت زیادی را تحمل کنیم! ) ما به ناچار وادار می۲  
  !های بسیار را تحمل کنیم مان سختی کرد که همیشه در زندگی ) نیاز، ما را وادار می۳  
  شدیم که در زندگی خود دامئاً سختی زیاد را تحمل مناییم! ) ما هنگام نیاز وادار می۴  

ُح له يف« -۲۷   »:! مکاينعندما اُشاهد عجوزاً مل یقدر أن یقف، أتفسَّ
  ) هنگام مشاهده کردن پیرمردی که قادر بر ایستادن نبود، از جایم برخاستم!۱  
  توانست بایستد، برای او جا باز کردم! که پیرمردی را دیدم که منی ) هنگامی۲  
  دهم! ای را مشاهده کنم که قادر نیست بایستد، جای خود را به او می  ) وقتی سالخورده۳  
 کنم!  تواند بایستد، برای او نزد خود جا باز می که پیرمردی را مشاهده کنم که منی ) زمانی۴  

عِ الّتالمیَذ علی تألیف الرّسائل يف« -۲۸   »:املجاالت العلمّیة! عجمی َشجِّ
  های علمی ترغیب شدند! آموزان بر تألیف مقاالت در متام زمینه ) دانش۲  های علمی تشویق کن! آموزان را به نوشنت مقاالت در همۀ زمینه ) دانش۱  
 های علمی تألیف کنند! تی در متامی مجلهآموزان را ترغیب کن تا مقاال  ) دانش۴  های علمی تشویق کرد! آموزان را برای نوشنت مقاالت در مجله ) دانش۳  

  »:عزمُت علی إخبار العالَمین عن حقیقة أصل العامل!« -۲۹
  ) تصمیم گرفتم جهانیان را از حقیقت اصل جهان باخرب کنم!۲  ) تصمیم گرفتم که دانشمندان را از حقیقت اصل جهان آگاه کنم!۱  
 ) خواستم درمورد اصل جهان، عاملان را آگاه کنم!۴  هستی گرفتم! ) تصمیم بر آگاهی از اخبار جهان درمورد حقیقت اصل۳  

   الّرتجمة: عّین الّصحیح يف -۳۰
  یابد! اً وجده!: بر من ثابت شده است که هرکس چیزی را بخواهد، آن را می أّن من طلَب شیئ) قد ثَبََت يل۱  
  به قانونی برای زندگی روزمرۀ ما دست یافتند! ) کان العلامء قد توّصلوا إلی دستور لحیاتنا الیومیّة!: دانشمندان۲  
  سوی کامل است! ) کانت األُّمة اإلسالمیّة تحتاج إلی العلم و الّدین للتقّدم نحو الکامل!: امت مسلامن محتاج علم و دین برای پیشـرفت به۳  
 ین ماده، آسامن و زمین تشکیل شد!) بعد إنفصال أجزاء تلک املاّدة تشّکلِت الّساموات و األرض!: بعد از جدایی اجزای ا۴  

  علی ...............: )الّسحابي متّر مّر و تری الجبال تحسُبها جامدة و ه(تدّل اآلیة املبارکة  -۳۱
  ) حدوث الجبال۴  ) حرکة األرض۳  ) حقیقة الجبال۲  ) حرکة الّسحاب۱  

  »:خدایا ما را به پیروی حق وادار کن!« -۳۲
لْ ) إله۱   لَنا إلی متابعِة الحّق!) إله۲  نتّبع الحّق! نا إلی أني َحمَّ  نا إلی إتّباع الحّق!لْ ) اللّهّم َحمِّ ۴   أسألَُک أن نتّبع الحّق!) اللّهّم إيّن ۳  ي َحمَّ
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  »:خواهم که آرزوهایت را کوتاه کنی تا در دنیا رستگار شوی! من از تو می« -۳۳
   الّدنیا!ي يفي آمالک حتّی تفوز ) أطلُب منِک أن تُقرصِّ ۲  لفالح! أسألک أن تُقطَِّع اآلمال حتّی تناَل ِبا) إيّن ۱  
َ أمانیک و تفوز يف۴   الّدنیا! آمالک لتفوز يف) أنا أسأُل منَک التّقصیر يف۳     الّدنیا!) أنا أطلب منَک أن تَُقرصِّ
 ۳۴-۴۲(َحَسَب الّنّص   ثّم أجب عن األسئلة الّتالیةإقرأ الّنّص الّتايل(:  

ي ال تستفید مـن الطّیور و الخفافیش من أعجب مخلوقات اللّه تعالی! فه یشبها الخّفاش و هو یطیر مساء عند غروب الّشمس و الخّفاش حیوان صغیر قد شاهدن«
شـّقة بنفسـه و یعـیش الخّفـاش عمـراً و املولود عندما یکرب ترتکه اّمه لیتحّمل امل ، خالل فصل الّصیف عادةآذانها! و تتوالد الخفافیش يف تستعملبل  الطّیرانعیونها عند 

  »هذا املخلوق العجیب بحاّسة سمع حاّدة جّداً! تعالیقد زّود اللُّه  !طویالً
  عّین الّصحیح:  -۳۴

  ) الخّفاش یستفید من اُذنه عند الطّیران!۲  فصول الّسنة! جمیع ) الخّفاش یتوالد يف۱  
  !فقط  فصل الّصیفش يف) یطیر الخفا۴  ) الخّفاش یراقب علی صغاره حین تکرب!۳  

  حول الخّفاش؟  صحیحاً  لیستيُّ عبارة أ  -۳۵
  ) ال یطیُر عند غروب الّشمس!۴  ) ال یعتمد علی عیونه عند الطّیران!۳  ) له عمٌر طویٌل!۲  !ینام یکربح) یرتک املولود ۱  

  ...............»:یرتک الخّفاش صغاره « -۳۶
  ) ملواجهة املشّقات بنفسها!۴  ) حتّی تستفید من آذانها!۳  املشّقة!) حتّی ال تُواجه ب۲  ) لتطیر مع أّمها!۱  

  ملاذا نحسب الخّفاش من أعجب مخلوقات اللّه؟ ألنّه ............... -۳۷
  ! فصل الّصیف) یتوالد يف۴  ) یشبه الطّیور!۳  ) یستفید من اُذنه عند الطّیران!۲  ) یطیر عند غروب الّشمس!۱  
  ۳۹و  ۳۸( رقم لّتشکیللِ  الَخطَأعّین:(  
  »:قد شاهدنا الخّفاش و هو یطیر مساء عند غروب الّشمس و الخّفاش یشبه الطّیور!« -۳۸

  ِبهُ یُشْ  -الّشمِس  -عندَ  -) الخّفاَش ۴  الطّیورَ  -الّشمِس  -مساءً  -) یطیرُ ۳  الطّیورَ  -یُشِبهُ  -غروِب  -) الخّفاَش ۲  عندَ  -مساءً  -یطیرُ  -) شاهَدنا۱  
  :الخطأعّین  -۳۹

  ) ال تَستَفیُد ِمن عیونِها عنَد الطّیراِن!۲  ) الخفافیُش ِمن أعجِب مخلوقاِت اللِّه تعالی!۱  
یِف عادًة!) تَتَوالَُد الخفافیُش يف۳   ه!) املولوُد عنَدما یُکْ ۴   ِخالِل فصِل الصَّ   َربُ ترتکُُه اُمَّ
  ۴۰-۴۲(  اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ يف الّصحیحَ عّین(:  
  »:یشبه« -۴۰

/ فعل و فاعله  -ّي للمعلوممبن -للغائب -) فعل مضارع۱   / فعل و فاعله  -مزید ثاليثّ  -معرب -) للغائب۲  املسترت» هو«متعدٍّ   »الطّیور«متعدٍّ
/ فعل و فاعله -معرب -مجرّد ثاليثّ  -) للغائب۴  املسترت» هو«للغائب/ فعل و نائب فاعله  - معرب - ّي للمجهولمبن - ) فعل مضارع۳     »الّضمیر املسترت« متعدٍّ

  »:  الطّیران« -۴۱
  / مجرور بحرف الجرّ معرب -معرّف بأل -مذکّر -) إسم۲  معرفة/ مجرور بحرف الجرّ  -معرب -مذکّر -مثّنی -) إسم۱  
  مجرور/ مضاف إلیه و مشتّق  -مذکّر -مفرد -) إسم۴  جامد/ مضاف إلیه و مجرور -معرب -مذکّر -) مفرد۳  

  »: تستعمل« -۴۲
  »آذان«معرب/ فعل و فاعله  -متعدٍّ  -»إستفعال« من باب مزید ثاليثّ  -للغائبة -) فعل۱  
/ فعل و فاعله  -معرب -للمخاطب -) مضارع۲     »اإلسم الظّاهر«متعدٍّ
  املسترت» يه«ّي للمعلوم/ فعل و فاعله مبن -الزم -مزید ثاليثّ  -) للغائبة۳  
  املسترت» يه«معرب/ فعل و فاعله  -مزید ثاليثّ  -بةللغائ -) فعل مضارع۴  
 ۴۳-۵۰( ناسب للجواب عن األسئلة الّتالیةعّین امل(:  
  فیها ممنوع من الّرصف:  لیسي عّین العبارة الّت -۴۳

  )َو َزیَّّنا الّسامء الّدنیا بزینِة الکواکب() ۲  ي رسالة حول هذه األمراض!) قرأ صدیق۱  
  املساکین و الیتامی!) هذا جزاء َمن نيس۴    )بأحَکِم الحاکمینأَ لَیَس اللُّه () ۳  

  ّي:فیها اإلعراب الّتقدیر  لیسي عّین العبارة الّت -۴۴
   متزّودًة التّقوی لیوم جزائک!يسنف ) اللّهّم اجعْل ۲    ٌء!ي يشی و لیس عند أطفاٌل یتام) يل۱  
 ي کثیراً!التّلمیذ الّساع أنا اُحّب ) ۴   عن نفسه محبوباً عند اآلخرین!) لیس الرّايض۳  

  :معاً  »يّ  و الّتقدیر ّي، املحّيل الفرع«فیها جمیع أنواع اإلعراب  يعّین العبارة الّت -۴۵

  نا موسی یساعد املساکین!) شاَهدْ ۲    )الّسالم علی من اتّبع الهدی() ۱  
  ملَنِّ و األذی!) ال تُبِطل الّصدقات با۴  یریدون الّسفر إلی مّکة املُکرّمة! ) هؤالء الیتامیٰ ۳  

   محّل الجّر: ّي يفعّین اإلسم املبن -۴۶
 ظُر إلی حال املحرومین!هو ال یَنْ ) ۴  صالح ما تقدروَن علیه!إ  ) حاولوا يف۳  ي أرسل األنبیاء بالهدی!) هو الّذ۲  ) العاقل من یعترب بالتّجارب!۱  

  : أکرثعّین ما فیه املمنوع من الّرصف  -۴۷
   علم الفلک!) قرأُت رسائل کثیرًة يف۲   خوارزم!ی مدارس يف) عزمت علی الّذهاب إل۱  

امَء الّدنیا مِبصابیح() ۴  ) کان یوسف قد سافر إلی أجمل مناطق هذه املدینة!۳    )إنّا َزیَّّنا السَّ
   عالمة اإلعراب: ي يفعن الباق یختلفعّین املبتدأ  -۴۸

  قرأتهام حتّی اآلن! کتابان ما ) يل۲  ) هؤالء املجتهدون یُساعدون اآلخرین!۱  

  ) هناک طالبتاِن تُحاوالن حتّی تصال إلی أهدافهام!۴  للفّالح! ّي ) الحارضون شاهدوا إکرام الّنب۳  
   محّل الّنصب: عّین املوصول يف -۴۹

  تَنَب ِمن الباطل َمن یکون مؤمناً!) إجْ ۲    أخرجتَه من املحفظِة! ) اُریُد ما۱  
  ي ما یحزنُک!یحزنُن) ۴    لّه!ي ال) إعلَم أّن البطَل من یتّق۳  

  عّین العبارة الّتی لها عالمات فرعّیة لإلعراب:  -۵۰
   مضامین هذه األشعار!) تأّمل يف۲  األحوال! جمیع ) کان اإلمام یُساعد املساکین يف۱  
 ی من ُدنیاُه ِبِطمَریه!) إّن إماَمکم قد إکتف۴     الحیاة!) الکسالن لن ینجح يف۳  
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  اش پس از مرگ برحسب چيست؟ يت ديدار مؤمن با خانوادهكمّ با كشتگان كفار سخن گفت و به فرمودٔه امام كاظم  ترتيب بعد از كدام جنگ، پيامبر  به -۵۱

  نيّات -) بدر4  فضايل -) بدر3  فضايل -) احد2  نيّات -) احد1  
  از زبان چه كساني در روز رستاخيز است؟ )هاؤم اقرءوا كتابيه(معيار و سنجش اعمال در قيامت چيست و عبارت شريفۀ  -۵۲

  نيكوكاران -) اعضاي بدن4  نيكوكاران -) پيامبران و امامان3  بدكاران -) پيامبران و امامان2  بدكاران -) اعضاي بدن1  
  توان در كدام آيۀ شريفه يافت؟ دهندٔه بيمار، درگيري با چه نوع شركي است و پاسخ رد به اين شرك را مي عنوان شفا اي براي پزشك به  باز كردن حساب جداگانه -۵۳

  ) يشرك في حكمه احداًما لهم من دونه من وليٍ و ال( -) شرك در ربوبيت2  )ما لهم من دونه من وليٍ و ال يشرك في حكمه احداً( -) شرك در واليت1  
  )افرأيتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزّارعون( -) شرك در واليت4  )افرأيتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزّارعون( -) شرك در ربوبيت3  
  كشد؟ ه تصوير مياساس كدام مرتبۀ توحيد، هرگونه تصرف در جهان، حق خداوند است و كدام آيۀ شريفه اصل توحيد را ب بر -۵۴

  )و هو الواحد القّهار( -) توحيد در خالقيت2  )ما لهم من دونه من وليٍ( -) توحيد در خالقيت1  
  ) ما لهم من دونه من وليٍ( -) توحيد در واليت4  )و هو الواحد القّهار( -) توحيد در واليت3  
  گردد؟ ، استنباط مي»شود محسوب مي اي از آيات الهي  هر چيزي در اين جهان، آيه«از كدام حديث عبارت  -۵۵

  »ما رأيت شيئاً الّا و رأيت اهللا قبله و بعده و معه: «) امام علي 2  »بالعدلِ قامت السّماوات و االرض: «) رسول خدا 1  
  »في كلّ شئٍ و ال تفكّروا في ذات اهللاتفكّروا : «) پيامبر اكرم 4  »انّي ال اري الموت الّا سعادة و الحياة مع الظّالمين الّا برماً: «) امام حسين 3  
  توان فهميد؟ اي را مي  از بيت زير چه نكته -۵۶

ــــــــتي ــــــــه از هس ــــــــش ذات نايافت بخ
 

ــــه شــــود هســــتي  ــــد ك بخــــش كــــي توان
 

  هاي جهان، در بقا و تداوم هستي، به آفريننده نيازمنديم. ) ما و مجموعه پديده1  
  ه وجودشان از خودشان نيست.هايي هستند ك ) انسان و موجودات ديگر، پديده2  
  هاي جهان، در پيدايش و هستي يافتن، به آفريننده نيازمنديم. ) ما و مجموعۀ پديده3  
  اي كه وجودش از خودش نباشد، براي موجود شدن نيازمند به ديگري است.  ) هر پديده4  
  يك از تعبيرات زير در مورد توحيد در ربوبيت مصداق دارد؟ كدام -۵۷

  آن خداست و انسان قدرت تدبير ندارد. در ربوبيت، بدان معناست كه هم انسان و هم توانش از) توحيد 1  
  برد. نمايد و به پيش مي سوي آن مقصدي كه برايش معين فرموده، هدايت مي كند و به ) خداوند جهان را اداره مي2  
  باز كند، گرفتار شرك در ربوبيت شده است. كه در كنار واليت الهي، براي خود يا ساير مخلوقات حسابي جداگانه ) كسي3  
  ها است. هاي متعدد پديد نيامده است و قرآن يادآور اين حقيقت به انسان ) موجودات همه از خدا هستند و جهان از اصل4  
  توان يافت؟ ترتيب در كدام آيۀ شريفه مي را به» توحيد در ربوبيت«و » توحيد عملي« -۵۸

  )ايّاك نعبد و ايّاك نستعين() 2    )م فاعبدوهانّ اهللا ربّي و ربّك() 1  
  )الحمد هللا ربّ العالمين() 4  )و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسنٌ() 3  
  ترتيب اعتقاد به كدام مرتبۀ توحيد است؟ جهان است، به» همتاي ذات بي«و » كننده اداره«، »سرپرست«اعتقاد به اينكه خداوند تنها  -۵۹

  خالقيت -خالقيت -) ربوبيت4  اصل توحيد -خالقيت -) واليت3  اصل توحيد -ربوبيت -) واليت2  القيتخ -واليت -) ربوبيت1  
  توان با تدبر در كدام آيۀ شريفه يافت؟ جلؤه توحيد در عبادت را مي -۶۰

  )من آمن باهللا و اليوم اآلخر() 2    )دعوا اهللا مخلصين له الدّين() 1  
  )و لم يكن له كفواً احدٌ() 4  )األرضو هللا ما في السّماوات و ما في () 3  
  نيل به شخصيتي متعادل و يكپارچه، نتيجۀ درك و عمل به كدام آيۀ شريفه است؟ -۶۱

  )من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسنٌ() 2    )ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطّاغوت() 1  
  )هاً واحداًو ما امروا الّا ليعبدوا ال() 4    )انّ اهللا ربّي و ربّكم فاعبدوه() 3  
  دهد؟ معرفت به خداوند، چه زماني ميؤه خود را مي -۶۲

  ترين حوادث عالم ببيند. كه انسان، حضور خداوند را در كوچك ) هنگامي2  كه اعتقاد به شرك عملي جاي خود را به اعتقاد به توحيد نظري دهد. ) هنگامي1  
  به مرحلۀ شناخت قلبي برسد. مليعكه از مرحلۀ شناخت  ) زماني4  شود.كه از مرحلۀ شناخت ذهني وارد مرحلۀ تثبيت قلبي  ) زماني3  
  چيست و دليل آن كدام است؟ )ال اله الّا اهللا(تعبير خداوند براي كلمۀ طيّبۀ  -۶۳

  »كند. اين كلمه دژي است كه انسان را از شرك در عقيده و عمل حفظ مي«فرمود:  زيرا پيامبر  -) دژ مستحكم1  
  رساند. مي  ها و كمال زيرا اين كلمه انسان را به مراتب باالتري از زيبايي -) دژ مستحكم2  
  رساند. مي  ها و كمال زيرا اين كلمه انسان را به مراتب باالتري از زيبايي -) دژ محافظ انسان از گناه3  
  »كند. در عقيده و عمل حفظ مياين كلمه دژي است كه انسان را از شرك «فرمود:  زيرا پيامبر  -) دژ محافظ انسان از گناه4  
  شود؟ بعد از بيان كدام فرمان خداوند در قرآن كريم عنوان مي» تأكيد بر قدرت الهي« -۶۴

  )ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما الّا بالحقّ و اجلٍ مسمّيً() 1  
  )ما خلقنا السّماء و االرض و ما بينهما باطالً ذلك ظنّ الّذين كفروا() 2  
  )قل سيروا في االرض فانظروا كيف بدا الخلق ثمّ اهللا ينشيء النشأة اآلخرة() 3  
  )و خلق اهللا السّماوات و االرض بالحقّ و لتجزي كلّ نفسٍ بما كسبت و هم ال يظلمون() 4  
  ر در مورد مرگ است و اين تفكر چه پيامدي دربردارد؟بيانگر كدام تفك )... فارسلنا فيهم رسوالً منهم ان اعبدوا اهللا ما لكم من الهٍ غيره افال تتقون(آيۀ شريفۀ  -۶۵

  گيري از ديگران كناره -باشد پلي براي انتقال از دنيا به آخرت مي ) مرگ2  گيري از ديگران كناره -) مرگ پايان زندگي است1  
  العاده ايجاد انرژي فوق -است) مرگ پايان زندگي 4  العاده ايجاد انرژي فوق -باشد ) مرگ پلي براي انتقال از دنيا به آخرت مي3  
  گيرد؟ شود، پيام كدام آيۀ شريفه مفيد برداشت قرار مي آنجا كه اعراض از انذارهاي الهي منتهي به كفر مي -۶۶

  )ار االخرة لهي الحيوانو ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهوٌ و لعبٌ و انّ الّد() 2  )والّذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النّار بما كانوا يكسبون() 1  
  )اولئك الّذين كفروا بايات ربّهم و لقائه فحبطت اعمالهم() 4  )ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما الّا بالحقّ و اجلٍ مسميً() 3  

  ۸ درس یانتها تا  ۵س در :  ۲ یزندگ و نید      ۳تا انتهای درس  ۱ درس:  چهارم یزندگ و نید

17 ´: پيشنهادي زمان

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

1 - 
مو
آز

رة 
شما

ن 
2 

ي 
وم
عم

) 
وه
گر

 
بي
جر
و ت

ي 
ض
ريا

م 
علو

ي 
ها

 (   

66  

لي
صي
تح

ل 
سا

 
98 - 

97  

  ها چيست؟ ه آنند و پاسخ قرآن كريم بهست كنند حقيقت انسان همين بُعد جسماني اوست، در چه چيزي مردّد برخي از افراد كه فكر مي -۶۷
  )افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم إلينا ال ترجعون( -) امكان وجود معاد1  
  )ايحسب االنسان ألن نجمع عظامه بلي قادرين علي ان نسوّي بنانه( -) امكان وجود معاد2  
  )ايحسب االنسان ألن نجمع عظامه بلي قادرين علي ان نسوّي بنانه( -) ضرورت وجود معاد3  
  )افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم إلينا ال ترجعون( -ضرورت وجود معاد )4  
  شود؟ ترتيب از كدام عبارات شريفه برداشت مي به» ها بعد از نفخ صور زنده شدن همۀ انسان«و » عامل مدهوشي اهل آسمان و زمين« -۶۸

  )ينشيء النشأة اآلخرة( -)الصّور و نفخ في() 2  )فاذا هم قيامٌ ينظرون( -)و نفخ في الصّور() 1  
  )فاذا هم قيامٌ ينظرون( -)ثمّ نفخ فيه اخري() 4  )ينشيء النشأة اآلخرة( -)ثمّ نفخ فيه اخري() 3  
  اي تأكيد دارد؟  بر چه نكته )اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة ...(آيۀ شريفۀ  -۶۹

  امكان وجود معاد با اشاره به قدرت نامحدود خداوند )2  عدل الهي بر اساس) ضرورت وجود معاد 1  
  ) امكان وجود معاد با اشاره به آفرينش نخستين انسان4    ) غيرقابل ترديد بودن روز رستاخيز3  
  پاسخ فرشتگان به دوزخيان برزخي چيست؟ -۷۰

  )ض اهللا واسعة فتهاجروا فيها ...الم تكن ار () 2  )كلّا انّها كلمةٌ هو قائلها و من ورائهم برزخٌ الي يوم يبعثون() 1  
  )النّار يعرضون عليها غدوّاً و عشيّاً و يوم تقوم السّاعة ...() 4  )ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في االرض ...() 3  
  فرمودٔه ايشان برگرفته از كدام تعليم وحي است؟فرمايد؛ اين  ، برقراري يك سنت اعم از نيك و بد را سبب پاداش يا كيفر در قيامت ميرسول اكرم  -۷۱

  )حتي اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون() 2    )ينبّا االنسان يومئذٍ بما قدّم و اخّر() 1  
  )لعلّي اعمل صالحاً فيما تركت كلّا انّها كلمة() 4  )ان الّذين توفاهم المالئكة ظالمي انفسهم() 3  
  يك از مراحل قيامت دارد؟ ترتيب اشاره به كدام به )و اذا البحار سجّرت(و  )من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا(آيات شريفۀ  -۷۲

  تغيير در ساختار زمين و آسمان -) شهادت دادن اعضاي بدن در مرحلۀ دوم قيامت2  تغيير در ساختار زمين و آسمان -) سخن گفتن كافران پس از خروج از قبرها1  
  مدهوشي اهل آسمان و زمين -) سخن گفتن كافران پس از خروج از قبرها4  مدهوشي اهل آسمان و زمين - دن در مرحلۀ دوم قيامت) شهادت دادن اعضاي ب3  
  گيرد؟ يك از مراتب توحيد، مورد تبيين قرار مي در ميان باشد، كدام» صاحب اختيار بودن او«و » همتايي خداوند در آفرينش بي«آنجا كه سخن از  -۷۳

  توحيد در ربوبيت -) توحيد در خالقيت4  توحيد در ربوبيت -) اصل توحيد3  توحيد در واليت -) اصل توحيد2  توحيد در واليت - در خالقيتتوحيد ) 1  
  توان داشت؟ چه برداشتي مي )ما لهم من دونه من وليٍ و ال يشرك في حكمه احداً(با تأمل در آيۀ شريفۀ  -۷۴

  همتايي او در فرمانروايي ) عليت واليت خداوند و معلوليت بي2  ايي و معلوليت واليت اوهمتايي خداوند در فرمانرو  ) عليت بي1  
  ) عليت واليت خداوند و معلوليت خالقيت او4  ) عليت خالقيت خداوند و معلوليت واليت او3  
  ترتيب بيانگر وجود كدام استدالل در مورد معاد است؟ به» عدم امكان دستيابي انسان به كماالت مكتسبه بعد از مرگ«و » هاي الهي در معاد تحقق وعده« -۷۵

  ضرورت، عدل -) امكان، قدرت نامحدود خداوند2    ضرورت، عدل -) ضرورت، حكمت1  
  ضرورت، حكمت -) ضرورت، عدل4  ضرورت، حكمت -) امكان، قدرت نامحدود خداوند3  

 
76- I took a basic course on Spanish literature ............... I lived in Madrid. 
 1) since 2) whether 3) because 4) while 
77- He was innocent and the police let him ............... after a night in jail. 
 1) go 2) to go 3) goes 4) going 
78- This cold medicine made me ............... asleep. 
 1) fallen 2) to fall 3) fell 4) fall 
79- It is necessary for you ............... any sort of meat. 
 1) avoid eating 2) avoiding eating 3) to avoid eating 4) to avoid to eat 
80- Why do you ............... on watching such a stupid movie? 
 1) take 2) find 3) pick 4) insist 
81- In many human ..............., people try to respect their citizens’ rights. 
 1) societies 2) supports 3) reasons 4) values 
82- The government tries to ............... inflation and price of all goods. 
 1) lean 2) lower 3) focus 4) educate 
83- My manager and I can get on very well together; he is a very ............... person. 
 1) emotionless 2) embarrassed 3) suggestive 4) flexible 
84- The lab was too noisy for students to ............... on what they were doing. 
 1) concentrate 2) release 3) store 4) state 
85- His facial ............... shows that he doesn’t agree on my new project. 
 1) statement 2) expression 3) aspect 4) contact 
86- Nowadays having a wider ...............  of scientific methods, scientists can easily conduct new experiments. 
 1) allowance 2) preparation 3) variety 4) involvement 
87- I tried to put emphasis on my comments therefore, I was forced to study those points ............... . 
 1) recently 2) previously 3) repetitively 4) anxiously 

 
 

  ۲   درس:  ۳ یسیانگل زبان       ۲و  ۱ های  درس:  چهارم یسیانگل زبان
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■■■■  CClloozzee  TTeesstt    
A famous scientist at Cambridge University believes that we can increase the natural human lifespan; it means it will be 

...(88)... for humans to live for ten centuries. Many ...(89)... scientists refuse his theory, but he stands by it. This scientist says 
that we can control aging. He thinks aging ...(90)… by damaging the cells of the human body. By fixing the damaged cells, we 
will delay aging. He states that man doesn’t ...(91)... the world as it is now. He says if people live that long, by working hard 
and getting new technology, they will make the world better ...(92)... it is today. Some experts say that suppose this theory 
works, what then? We’ll face a large number of population, lack of water and food supply, inability to provide vital 
medicines, disturbance in transportation system and many other difficulties. 

88- 1) possible 2) facial 3) occasional 4) distracting 
89- 1) each other  2) another 3) others 4) other 
90- 1) causing 2) is caused 3) cause 4) caused 
91- 1) present 2) respect 3) accept 4) distract 
92- 1) than 2) then 3) as 4) as for 
■■■■  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  II    

How much do you know about obesity? Studies have shown that among adults aged 20-74 years, obesity has increased 
from %15 to %32. What factors are usually involved in obesity? Children usually love eating junk food, ice-cream, chocolate, 
and cake. Overeating is a common habit which causes obesity and threatens the health. Adults usually spend more time on 
watching TV, working with computers, and playing video games. Lack of activity and movement would also cause obesity 
and endanger the health. Going to the gym and doing exercises would keep you from excess weight. 

Obesity is not simply a result of overeating. Research has shown that in many cases the main cause of obesity is genetic. 
Other causes of obesity include metabolic disorders, hormonal imbalances, and environmental factors. Living with excess 
weight can negatively impact your physical, emotional, and financial activities. The effects of obesity are widespread. You 
may tire easily, or you may have trouble finding clothing that fits you. Not getting on your kids at the playground, or fitting 
into a theater seat are other effects. Perhaps you even avoid social situations or limit your activities because of your weight. 
Obesity has been linked to several serious diseases, including: type 2 diabetes, high blood pressure, high cholesterol, heart 
disease, depression, and cancer. 

On the other hand, some nutritionists say that childhood obesity is increasingly being observed with changing lifestyles 
of families. The magnitude of overweight ranges from %9 to %27/5 and obesity ranges from %1 to %12 among school going 
children. These nutritionists undertake to study the magnitude of overweight/obesity and its determinants among children 
in a city in India. These dieticians tend to choose three government and three private schools. Students of 5th to 12th grades 
are considered for this research and they hope to find out the exact reason for this issue, and also they want to come to a 
reasonable conclusion in terms of presenting a good remedy to get rid of obesity or overweighing. 

93- The passage is mainly about ............... . 
 1) obesity 2) overeating 3) junk food 4) metabolic disorders 
94- “The effect of obesity is widespread” means: ............... . 
 1) the effect of obesity is popular 2) the effect of obesity is not serious 
 3) the reason why obesity is decreasing is common 4) the reason why obesity is common would be a lot 
95- According to the passage, all of the followings are true EXCEPT: ............... . 
 1) obesity can’t be considered simply as a result of overeating 2) extra weight can influence your physical activities negatively 
 3) it is stated that the main cause of obesity is genetic 4) nutritionists say that childhood obesity is because of bad diet 
96- Nutritionists’ goal is to ............... . 
 1) introduce a good remedy to get rid of obesity 2) make some important decisions about the obesity 
 3) do some experiments about the cause of obesity 4) choose some government and private schools 
■■■■  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  IIII  

Money is commonly accepted by a group of people for the exchange of goods, services, and resources. Every country has its 
own system of coins and paper money. Money hasn’t always looked like what it does today. It has taken different shapes and 
forms. In ancient time money was large, flat or round like a stone. Once shells became the most common medium of money.  

Some people found their money on the seashore. They used red, black and white shells. After breaking the shells into small pieces, 
the women polished them and made holes in them. Then they strung them on strings. One string of shell money would buy food. 

Some people could eat their money! They made money out of salt. They shaped it into small bricks. The bricks were 
stamped with a picture of the king. This meant the king accepted salt as money. Salt money was very easy to find, but when it 
rained, it might melt! 

Finally, people started using metal for money. They used gold, silver, and copper. Metal wasn’t easily hurt by water, heat or 
time. Metal money has much more advantages than stone, shell or salt money, but it is hard to carry around, so today paper 
money is the most commonly used one all around the world. 

97- The passage is mainly about ...............  
 1) How money was originated. 2) Salt was one kind of money. 
 3) Metal money is easy to make. 4) How money is spent today. 
98- People “shaped” the salt in small bricks. “shape” means: ...............  
 1) draw 2) make 3) change 4) form 
99- According to the passage, ............... . 
 1) salt money can be kept for a long time 2) metal money was the last form that people used 
 3) shells were strung on strings to give to a king 4) in ancient times people used small round money 
100- What is the disadvantage of metal money? 
 1) It is hard to carry around.  2) It has bad smell. 
 3) It is simple.  4) It is large. 
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اختصاصيمون زآ

 اسکن با توانید می شام ، گرامی داوطلب

ـاال تصویر   هوشمند وشیگ ۀوسیل به ب
 ترشیحی پاسخ خود، تبلت یا و

  منایید. مشاهده را اختصاصی های درس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 
  
 

  پيشنهادي وقت  شماره تا  شماره از پرسش تعداد  امتحاني مواد

  دقيقه 16  120  101  20  شناسي زمين

  دقيقه 40  145  121  25  رياضيات

  دقيقه 22  175  146  30  شناسي زيست

  دقيقه 32  200  176  25  فيزيك

  دقيقه 30  230  201  30  شيمي

  دقيقه 140 گويي: پاسخ مدت  130 ها: پرسش كل تعداد

  
  
  
  
  

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص یمتام برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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   كند؟ مي بيان را ستارگان واقعي نور مقدار مورد، كدام -۱۰۱

  فاصله در ستاره ظاهري نور جذر ضرب حاصل )۲    ستاره جرم مكعب عكس )۱  
  ستاره فاصلۀ مجذور )۴  فاصله مجذور در ستاره ظاهري نور ضرب حاصل )۳  
   است. ............... عِنان گيرندٔه از بعد ستاره ترين بزرگ و ............... ستاره نتري چگال -۱۰۲

   يماني شعراي -رامح سماك )۴  الجوزا يد -اعظم فرس )۳  الجوزا ابط -سفيد كوتولۀ )۲  قنطوروس -خورشيد )۱  
   شود؟ مي ايجاد قمر اهلۀ از حالت كدام در گرفتگي ماه پديدٔه -۱۰۳

  بدر )۴  محاق )۳   دوم تربيع )۲  اول تربيع )۱  
   است؟ مورد كدام به متعلق خورشيدي اوج -۱۰۴

    زمين كيلومتري ميليون ۱۴۷ فاصلۀ )۴  شمالي كرٔه نيم در سال ماه ترين گرم )۳   فضا در زمين سرعت بيشترين )۲    خورشيد تا زمين فاصلۀ كمترين )۱  
   است؟ كيلومتر چند مقابل، سيارٔه محيط -۱۰۵

  ۱( ۱۸۰۰   
  ۲( ۱۶۰۰۰  
  ۳( ۱۵۰۰  
  ۴( ۳۲۰۰۰  
  هستند؟ يخ فاقد سيارات كدام -۱۰۶

  مريخ -زحل )۴  اورانوس -نپتون )۳  زمين -زهره )۲  مشتري -زهره )۱  
   دارد؟ بقيه با را تفاوت بيشترين يك كدام -۱۰۷

  افيوليت )۴  سنگ شهاب )۳  پوسته حفاري )۲  ميانبار )۱  
   باشد؟ داشته زمين دروني ساختمان در زيادي هميتا استنوسفر تا شود مي باعث چيز چه -۱۰۸

  اليه اين زياد ضخامت )۴ آن مذاب مواد چگالي افزايش )۳  كره سنگ هاي ورقه لغزيدن امكان )۲ آندزيتي ماگماهاي منشأ )۱  
   شود. مي ............... كيلومتري ۳۵۰۰ در و ................ كيلومتري ۴۵۰ عمق در اي  لرزه امواج سرعت -۱۰۹

   كم -زياد )۴  زياد -كم )۳  زياد -زياد )۲  كم -كم )۱  
  باشد.  ............... به متعلق تواند مي مقابل گرانشي ناهنجاري نمودار -۱۱۰

  ۱( A: شمال، قطب B: جنوب قطب   
  ۲( A: گالن، معدن B: نمك معدن   
  ۳( A: زمين، اعماق B: زمين سطح   
  ۴( A: ها، برآمدگي B: ها فرورفتگي   
   است؟ كدام درياها آب در سولفات ترين فراوان -۱۱۱

   كلسيم )۴  منيزيم )۳  پتاسيم )۲  سديم )۱  
   ؟نيست ها اقيانوس آب اهميت موارد از مورد، كدام -۱۱۲

   رسوبي هاي سنگ تشكيل محل )۲    سواحل شكل تغيير )۱  
    زمين كرٔه در مجاور يها خشكي هواي دماي تعديل )۴   درياها آب از عناصر تمام استخراج )۳  
   شود؟ مي ديده هايي صورت چه به درياها آب در كربن اكسيد دي -۱۱۳

   زياد مقدار به كربنات )۴  كم مقدار به كربنات بي )۳   كم مقدار به كربنات )۲   زياد مقدار به مولكولي )۱  
   است؟ چقدر دما و فشار ريمت ۸۰۰ عمق در باشد، اتمسفر ۱۶ اقيانوسي متري ۶۰۰ عمق در آب فشار هرگاه -۱۱۴

  ۱( ۶۰  ،32 دما اتمسفر C    ۲( ۸۰  ،3 دما اتمسفر C    ۳( ۳۶  ،4 دما اتمسفر C    ۴( ۱۸  ،4 دما اتمسفر C    
   دارند؟ بيشتري وابستگي درياها آب حركات از نوع كدام به دريايي، جانداران -۱۱۵

  عميق آلود گل )۴   استريم گلف )۳   سطحي سرد جريان )۲  عميق سرد جريان )۱  
  دارد؟ تفاوت و نبوده ثابت پهنا نظر از ها اقيانوس بستر از بخش كدام -۱۱۶

  اقيانوسي پشتۀ )۴  قاره فالت )۳  قاره شيب )۲  ساحلي خط )۱  
   رسد. مي كيلوگرم بر گرم ۳۹ به ۳۵ از آب شوري ...............، اعماق به سطح از -۱۱۷

  خزر درياي حاشيۀ )۴  سياه درياي )۳  الطارق جبل تنگۀ )۲  فارس خليج )۱  
   شود؟ مي ديده مورد كدام اقيانوسي، پشتۀ طرف به قاره فالت از آرام اقيانوس در -۱۱۸

  زلزله كاهش )۴   رسوبات افزايش )۳  قاره خيز )۲  گودال دراز )۱  
  .ندارند حركتي متري، ................ عمق در آب ذرات باشد، متر ............... دريايي امواج موج طول اگر -۱۱۹

  ۱( ۳۲ ، ۴  ۲( ۴۲ ، ۲۱  ۳( ۲۵ ، ۵۰  ۴( ۲ ، ۵/۰ 
    باشد؟ تواند مي آب ويژگي كدام b و a آمده، دست به هند اقيانوس سطحي هاي آب از كه مقابل نمودار در -۱۲۰

   چگالي -فشار )۱  
   دما -شوري )۲  
  كربن اكسيد دي -اكسيژن )۳  

   شوري -چگالي )۴    

  ۳صل ف:  ۲ شناسی زمین      ۲و  ۱ های  فصل:  زمین علوم
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 رابطۀ بدانيم اگر -۱۲۱ 5 2 2 3 5 3 3 5f ( ,a ),(a ,b ),( , ) ,( , )    حاصل است، تابع يك ab است؟ كدام   

  ۱( ۱۰  ۲( ۱۵  ۳( ۲۰  ۴( ۲۵  
2 داريم گذرد، مي مختصات مبدأ زا آن نمودار كه خطي تابع يك در -۱۲۲ 4f ( ) . تابع وارون براي رياضي رابطۀ f است؟ كدام   

  ۱( 1 2f (x) x    ۲( 1 1
2f (x) x    ۳( 1 4f (x) x    ۴( 1 1

4f (x) x    

 تابع در اگر -۱۲۳ 2 2 5 4 3 7f ( , a b),( ,c),( , a b),( ,ab)   2 باشيم داشته 3f ( ) ، 4 2f ( )  5 و 1f ( )  ، 2 حاصل 2 2a b c  است؟ كدام   
  ۱( ۲  ۲( ۵  ۳( ۳  ۴( ۹  
 تابع اگر -۱۲۴ 3 5 7 1f (a , ) ,(b ,b),(a ,a )    است؟ هماني تابع زير، تابع كدام باشد، ثابت تابعي   

  ۱(  (a ,b),(b ,a)   ۲(  1 2 4(b ,a ),( b ,a )    ۳(  1 1(a ,b ),(b ,a )    ۴(  2 4 3 1( a ,b ),( b ,a )    
f تابع نمودار اگر -۱۲۵ (x) x a b   حاصل باشد، مقابل شكل  به a b ت؟اس كدام   
  ۱( ۱   
  ۲( ۲  
  ۳( ۱-  
  ۴( ۲-  
 چقـدر دهـد، درسـت پاسخ سؤال ۹ به حداقل آنكه احتمال بدهد، جواب تصادف به ها سؤال به او اگر ايم. داده اي  چهارگزينه تستي سؤال ۱۰ آموزي دانش به -۱۲۶

  است.) الزامي سؤاالت، همۀ به دادن (پاسخ است؟

  ۱( 81 312( )    ۲( 191 172( )    ۳( 181 342( )    ۴( 201 312( )    

2P(X حاصل است. خانواده اين دختران تعداد برابر ،X تصادفي متغير و دارد فرزند ۴ اي  خانواده -۱۲۷ ) است؟ كدام   

  ۱( 5
16   ۲( 1

4   ۳( 3
8   ۴( 7

16   

1 اگر -۱۲۸
6P(B) ، 1

4P(A | B)  1 و
3P(B | A) ، مقدار P(A B) است؟ كدام   

  ۱( 3
8   ۲( 3

4   ۳( 5
8   ۴( 1

4   

 هاي مجموعه از يكي از -۱۲۹ 1 2 3 10A , , , ,    و  11 12 13 20B , , , ,    باشـد ۳ يـا ۲ مضرب عدد اين آنكه احتمال كنيم. مي انتخاب عددي تصادف به، 
   است؟ چقدر

  ۱( 13
20   ۲( 7

10   ۳( 3
5   ۴( 3

4   

2 معادلۀ هاي ريشه از تر بزرگ واحد ۴ آن هاي ريشه كه دومي درجۀ معادلۀ -۱۳۰ 1 0x x   ،است؟ كدام باشد   
  ۱( 2 9 17 0x x     ۲( 2 9 18 0x x     ۳( 2 9 20 0x x     ۴( 2 9 19 0x x     

2 معادلۀ هاي ريشه 2x و 1x اگر -۱۳۱ 3 2 0x x   ،2 حاصل باشند 3 2 31 1 2 2x x x x   است؟ كدام   
  ۱( 2 13   ۲( 2 17   ۳( 58   ۴( 61   
2f سهمي رأس مختصات اگر -۱۳۲ (x) x ax b   2 صورت به 3S( ,    است؟ كدام b اشد،ب (
  ۱( ۷  ۲( ۶  ۳( ۵  ۴( ۴  
x اگر -۱۳۳ R Z، 3 عبارت حاصل 1A x x           است؟ كدام   
  ۴ )۴  صفر )۳  ۲ )۲  ۱ )۱  

3 معادلۀ هاي ريشه مجموع -۱۳۴ 28 2 4x x x    است؟ كدام   

  صفر )۴  -۶ )۳  -۵ )۲  -۴ )۱  

5 نامعادلۀ ابجو مجموعه -۱۳۵ 6 2
xx x   بازٔه (a,b) .حداكثر است b a است؟ كدام   

  ۱( 80
33   ۲( 40

33   ۳( 160
33   ۴( 190

33   

2 تابع نمودار به محدود مساحت -۱۳۶
xf (x)  

  
 

0 بازٔه در هاx محور و  6, است؟ چقدر   

  ۱( ۸  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۶  

  ۲  : فصل ۱ هندسه      تا ابتدای توابع گویا ۳و  ۲های  : فصل ۲ ریاضی      توابع صعودی و نزولی یابتدا تا ۲و۱ های فصل:  عمومی ریاضی
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2 مقابل، سهمي در -۱۳۷ 3
OB OCOA  . مقدار n است؟ كدام    

  ۱( 4
3  ۲( 8

3   

  ۳( 16
3   ۴( 32

3   

y تابع نمودار -۱۳۸ f (x) 3 تابع نمودار به محدود مساحت است. مقابل شكل به
2

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


 محور و x2 بازٔه در ها 2,   است؟ چقدر   

  ۱( ۴   
  ۲( ۶  
  ۳( ۸  
  ۴( ۱۰  

2 معادلۀ ،nN اگر -۱۳۹ 2 22 13 4 5 4 3n n n n n n                
   دارد؟ ريشه چند 

  شمار بي )۴  صفر )۳   دو )۲  يك )۱  

1 كه طوري به باشند هم از مستقل پيشامد دو B و A اگر -۱۴۰
10P(A) P(B) ، مقدار حداقل P(A B) است؟ كدام   

  ۱( 39
400   ۲( 1

100   ۳( 1
10   ۴( 1

8   

12 طول به سيم قطعه يك از -۱۴۱    است؟ چقدر منتظم لعيض شش اين مساحت سازيم. مي منتظم ضلعي شش يك 3
  ۱( 12 3   ۲( 16 3   ۳( 24 3   ۴( 18 3   
1 باشـيم داشـته و دهيم نشان 2S با را لوزي مساحت و 1S با را مربع مساحت اگر است. برابر لوزي يك با مربع يك اضالع طول -۱۴۲ 23 3S S، سـينوس 

   است؟ چقدر لوزي حادٔه زاويۀ

  ۱( 2
2   ۲( 1

2   ۳( 3
2   ۴( 3

3   

ABC 90ˆ(A الزاويۀ قائم مثلث رد -۱۴۳ ) مساحت با S ، 2 رابطۀ 4a S است؟ قائمه ضلع اندازٔه برابر چند وتر اندازٔه است. برقرار   
  ۱( 3   ۲( 2   ۳( 5   ۴( 6   
   است؟ چقدر مستطيل اين مساحت مقدار كمترين كند. مي تقسيم ۴ به ۱ نسبت به را مربع ضلع مستطيل رأس هر كه كنيم مي محاط مستطيلي واحد، ۵ ضلع به مربعي در -۱۴۴
  ۱( ۱۷  ۲( ۵/۸  ۳( ۸  ۴( ۶  
ABCD، BM مستطيل در -۱۴۵ MC 3 وDN NC. مثلث مساحت AMN ذوزنقۀ مساحت از كسري چه ABCN است؟   

  ۱( 2
3   ۲( 3

4   

  ۳( 1
2   ۴( 5

8   

  
  ت؟اس درست عبارت چند -۱۴۶

  است. روشن قطع طور به الكتوز حضور در كالي اشريشيا باكتري در لك اپران الف)  
  است. آن فنوتيپ كنندٔه مشخص جاندار، هر هاي پروتئين نوع ب)  
  گيرد. مي صورت رونويسي از پس عمدتاً ها يوكاريوت در ژن بيان تنظيم ج)  
  باشد. شده انجام تواند مي رونويسي اول رحلۀم شود، جدا اپراتور از كننده تنظيم عامل آنكه از پيش د)  
  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  
  ................ اشريشياكالي باكتري يك در -۱۴۷
  شود. مي متوقف كننده تنظيم ژن از رونويسي گيرد، صورت لك اپران از رونويسي كه صورتي در )۱  
  شوند. نمي توليد هرگز ،محيط در الكتوز حضور عدم در الكتوز تجزيۀ و جذب هاي آنزيم )۲  
  شود. مي DNA به آنزيم اتصال مانع بزرگي پروتئين ژن، بيان از جلوگيري براي )۳  
  است. شده تشكيل كننده تنظيم بخش و ساختاري ژن سه از لك اپران )۴  

  

  ۵و  ۴های  لفص:  ۱ یشناس ستیز      تا ابتدای مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری ۲و۱های  فصل:  چهارم یشناس ستیز
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  است؟ درست مورد چند -۱۴۸
  دارد. وجود شده ورزي دست جاندار اولين به نسبت ژن بيان تنظيم براي بيشتري فرصت انسان، پوششي بافت سلول يك در الف)  
  باشد. داشته فاصله ژن از نوكلئوتيد هزاران است ممكن افزاينده برخالف انداز راه ب)  
  شوند. بيان زمان هم طور به سلول يك يها ژن تمام نيست ممكن معمول طور به ج)  
  ۳ )۴  ۲ )۳  ۱ )۲  صفر )۱  
  ................ كردن، غربال در -۱۴۹
  ميرند. مي تتراسايكلين كردن اضافه از بعد نوتركيب DNA داراي هاي باكتري )۲  كنند. مي جدا پالزميد DNA از را نوتركيب DNA ژنتيك، مهندسان )۱  
  مانند. مي باقي اند، كرده جذب را وكتور كه هايي سلول )۴ كنند. مي جدا ژن اين فاقد پالزميد از را بيوتيك آنتي به مقاومت ژن حاوي پالزميد )۳  
  شود؟ مي تشكيل و شكسته استر دي فسفو پيوند چند گردد، اضافه متفاوت قسمت ۲ از خارجي ژن ۲ حلقوي، DNA مولكول يك به اگر -۱۵۰

  ۱( ۴- ۴  ۲( ۲- ۴  ۳( ۴- ۸  ۴( ۲- ۸  
  ................ جهش هر -۱۵۱

  دهد. مي تغيير را ها ژن تعداد دوم، نوع از اي  نقطه )۲  كند. يم ايجاد تغيير استر دي فسفو پيوند تعداد در اول، نوع از اي  نقطه )۱  
  است. تأثير بي ژن بيان در دوم، نوع از اي  نقطه )۴  يابد. مي انتقال بعد نسل به پروكاريوت، در اي  نقطه )۳  
  ................ كه كند مي توليد محصولي باير و كوهن آزمايش در اشريشياكالي به شده وارد خارجي ژن -۱۵۲
  شود. بيان ريبوزوم درون است ممكن )۲    است. پپتيدي پيوند داراي )۱  
  است. اسيد آمينو اتصال جايگاه يا كدون آنتي فاقد )۴  است. تيمين باز داراي اوليه، ژن همانند )۳  
  است؟ درست پالزميد با رابطه در گزينه كدام -۱۵۳
  است. بيوتيك آنتي به مقاومت ژن حاوي باكتري اصلي كروموزوم همانند )۲  كند. مي همانندسازي نيست، تقسيم حال در باكتري كه هنگامي در تنها )۱  
 آورد. مي پديد چسبنده انتهاي دو قطع طور به محدودكننده آنزيم تأثير تحت )۴  دارد. ريبوز دئوكسي قند ها وكتور انواع همانند )۳  
  ............... ،يكژنت مهندسي هاي آزمايش از ژن استخراج مرحلۀ در -۱۵۴
 بود. خواهد بيشتر هم نوارها تعداد باشد، بيشتر ژل داخل هاي مولكول تعداد هرچه )۱  
  گيرند. مي قرار رديف يك در متفاوت اندازٔه اما منفي بار با هاي مولكول )۲  
 رسند. مي چاهك به زودتر تر كوچك هاي مولكول )۳  
  دارد. كمتري نوكلئوتيدهاي تعداد سد،ر مي مسير انتهاي به زودتر كه مولكولي )۴  
  ............... تشخيص جايگاه روي بر EcoRI آنزيم عملكرد اثر بر -۱۵۵
  شود. مي شكسته T و A بين استر دي فسفو پيوند )۲  شود. مي توليد چسبنده انتهاي چهار )۱  
  ارد.د نوكلئوتيد دو چسبنده انتهاي هر )۴  شود. مي شكسته هيدروژني پيوند هشت )۳  
  است؟ درست عبارت چند -۱۵۶
  كرد. توليد را خون انعقاد ضد هاي پروتئين توان مي ژنتيك مهندسي كمك به الف)  
  كرد. توليد را خون انعقاد براي موردنياز هاي پروتئين توان مي ژنتيك مهندسي كمك به ب)  
  هستند. خاص ئينپروت نوعي ساخت در بدن توانايي عدم علت به ژني هاي بيماري از بسياري ج)  
  هستند. بدن در خاص ژن يك فعال نسخۀ وجود عدم علت به ژني هاي بيماري از بسياري د)  
  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  
  است؟ درست گزينه كدام -۱۵۷
  شد. مي دريافت اهدايي هاي خون از ،VIII فاكتور پروتئين همانند واكسن گذشته در )۱  
  شود. مي كبد هابالت درمان باعث B هپاتيت ضد واكسن )۲  
  كند. بيان را B هپاتيت سطحي هاي پروتئين ژن گاوي آبلۀ ويروس كه شود مي سبب B هپاتيت ضد واكسن )۳  
  كرد. وارد افراد بدن به زا غيربيماري ويروس يك طريق از توان مي را زا بيماري ويروس ژن )۴  
  ................ ژنتيك مهندسي كاربردهاي در -۱۵۸
  شود. افراد به بيماري انتقال به منجر است ممكن ميكروب، كردن ضعيف و كشتن در خطا يك واكسن، نساخت در )۱  
  هستند. نشده ضعيف و فعال ويروس داراي كه ساخت هايي واكسن توان مي )۲  
  باشد. موردنظر ژن فاقد كه گذارند مي فردي هاي سلول درون را ژن سالم نسخۀ درماني، ژن مانند )۳  
  نداشتند. شدن تقسيم توانايي كه شد انجام هايي سلول روي بر درماني ژن در ها تالش اولين )۴  
  است؟ نادرست گزينه كدام -۱۵۹
  آيد. مي دست به نيز دوغشايي ديگر اندامك دو ژنوم اي،   هسته ژنوم بر عالوه HGP در )۱  
  است. گرفته قرار مطالعه مورد انسان هاي ژن همۀ توالي )۲  
  رسد. نمي ارث به پسر به پدر از هرگز 10L ريبوزومي ينپروتئ ژن )۳  
 است. شده كشف HGP طريق از ژنتيكي هاي ناهنجاري از بسياري در دخيل هاي ژن )۴  
  است؟ درست گزينه كدام -۱۶۰

  شود. مي ترجمه مستقيماً غيرپروتئيني آنزيم يك اثر با 10L ريبوزومي پروتئين ژن )۲  شود. بالغ تغييراتي از پس تواند نمي ۱ سيناپسين ژن از شده رونويسي مولكول )۱  
  باشد. اينترون از رونوشتي داراي تواند نمي لك اپران كنندٔه تنظيم ژن محصول )۴  گيرد. مي قرار II مراز پلي RNA تأثير تحت انسان ژنوم هاي بخش همۀ محصول )۳  
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  ................ همانند ................ معدٔه -۱۶۱
  است. شيميايي گوارش هرگونه فاقد كدو، كرم بدن -گنجشك )۱  
  دارد. برعهده را آب جذب وظيفۀ فقط گوزن، هزارالي -ملخ )۲  
  دارد. برعهده را مكانيكي گوارش وظيفۀ كه گيرد مي قرار قسمتي از پس ملخ، معدٔه -گنجشك )۳  
  كند. مي استفاده غذايي مواد هيدروليزكنندٔه هاي آنزيم از گنجشك، دٔهمع -ملخ )۴  
  ................ انسان گوارش دستگاه در -۱۶۲

  دارد. قرار راست سمت در پانكراس عمدٔه بخش )۲  دارد. قرار صفرا كيسۀ از باالتر كارديا )۱  
  دارد. قرار راست سمت در رو پايين كولون )۴  دارد. قرار كبد از جلوتر كارديا شكمي، سطح از )۳  
  ................ كه است بافتي جنس از كند مي وصل هم به خارج از را شكمي حفرٔه هاي اندام كه گوارش دستگاه از اي  اليه -۱۶۳
 دهد. مي افزايش را غذايي مواد با تماس سطح خود، سطح در ريز هاي چين افزايش با )۱  
  دهد. تشكيل را گوارش لولۀ مخاط آستر تواند مي )۲  
 است. روده موضعي حركات ايجاد عامل )۳  
  كند. جذب را موادي مري و دهان در بودن اليه چند وجود با تواند مي )۴  
  ................ انسان بدن در ساكاريدها پلي گوارش روند آغازكنندٔه آنزيم -۱۶۴

  شود. مي ترجمه بزاقي غدد در II مراز پلي RNA توسط )۲  ند.ك تبديل مونومرهايش به را ساكاريد پلي تواند نمي و است ضعيف )۱  
  شود. دهان حفرٔه كردن ضدعفوني موجب است قادر )۴  شود. مي موكوز تشكيل موجب و است رقيق )۳  
    ................ برخالف نشخواركننده يك گوارش دستگاه در -۱۶۵
  كنند. مي زندگي كور رودٔه يا روده از خارج بيشتر سلولز كنندٔه تجزيه هاي ميكروب اسب، )۲  باشد. مي كوتاه گوارش لولۀ طول خوار، گوشت جانور يك )۱  
  كند. مي عبور مري از بار ۴ غذايي مواد ميمون، )۴  .شوند مي ديده نگاري و سيرابي در فقط سلولز كنندٔه تجزيه هاي باكتري گوزن، )۳  
  ................ انسان هاي شش در -۱۶۶

  كرد. وارد را دمي ذخيرٔه هواي cc۱۲۰۰ عميق دم طي توان مي معمولي مد هر از پس )۱  
  گويند. مي بازدمي ذخيرٔه هواي دهد، مي بيرون عميق بازدم يك طي عميق، دم يك از پس فرد هر كه هوايي مجموع به )۲  
  است. مانده باقي هواي و حياتي  ظرفيت مجموع شامل ها شش كلي ظرفيت )۳  
  دهد. نمي انجام مبادله و ماند مي باقي مجاري در بقيه و رسد مي ها شش به جاري هواي ومس يك تنها همواره )۴  
  است؟ درست جانوران تنفسي سطوح دربارٔه عبارت كدام -۱۶۷
  دارند. پهني يا كوتاه بدن است، گرفته قرار بدنشان سطح روي ها آن تنفسي سطح كه جانوراني از بسياري )۱  
  است. گرفته قرار بدن درون و خورده چين دفعات به خشكي ساكن دار مهره هر در تنفسي سطح )۲  
  گيرد. مي صورت مواد گردش سيستم به نياز بدون و مستقيم طور به حشرات بدن هاي سلول با گازها تبادل )۳  
  است. ها شش از سينه قفسۀ تبعيت نتيجۀ انسان، در بازدم و دم )۴  
  است؟ درست نسانا گوارش دستگاه دربارٔه عبارت كدام -۱۶۸
  شود. مي ديده كازئين دهندٔه رسوب آنزيم پستانداران، همۀ نوزاد همانند آدمي نوزاد معدٔه شيرٔه در )۱  
  كنند. مي ايجاد موكوزي چسبندٔه نازك اليۀ يك معده، داخلي سطح سراسر در موسين كنندٔه ترشح هاي سلول )۲  
  است. ضروري معده توسط 12B ويتامين جذب و حفظ براي معده داخلي فاكتور )۳  
  دارند. قرار معده غدد انتهاي به نزديك موكوزي هاي سلول برخالف معده اسيد كنندٔه ترشح هاي سلول )۴  
  است؟ درست عبارت چند -۱۶۹

  ...............» كه انعكاسي برخالف ................، كه انعكاسي در«  
  شود. مي ديده ديافراگم عضلۀ انقباض كند، مي تخليه را روده محتويات -شود مي آغاز بيني ريمجا شديد حساسيت با الف)  
  كند. مي حركت باال سمت به حنجره يابد، مي اتمام معده بر وارد شديد فشار افزايش با - است همراه گلو ديوارٔه مكانيكي هاي گيرنده تحريك با ب)  
  شود. مي ديده زا بيماري عامل همواره گيرد، مي صورت دهان طريق از فقط هوا خروج -ودش مي آغاز روده هاي گيرنده تحريك با ج)  
  ۳ )۴  ۲ )۳  ۱ )۲  صفر )۱  
  است؟ درست انسان گوارش لولۀ در غذايي مواد جذب دربارٔه عبارت چند -۱۷۰

  است. پانكراس و معده دوازدهه، در موجود هاي آنزيم همۀ منشأ الف)  
  شوند. جذب و كنند عبور اليه چند سنگفرشي بافت از توانند مي دارويي مواد برخي ب)  
  گيرد. مي صورت سديم جذب با همراه و فعال انتقال با ساده قندهاي اغلب جذب ج)  
  است. ضروري ها آن از برخي انتقال در سديم وجود كه گيرد مي صورت فعال انتقال با اسيدها آمينو جذب د)  
  ۳ )۴  ۲ )۳  ۱ )۲  صفر )۱  
  باشد؟ مي درست است، طرفه يك ها آن هاي شش درون هوا جريان كه جانوراني تنفس دستگاه دربارٔه عبارت چند -۱۷۱

  باشد. مي طرفه دو انسان شش برخالف ها آن ناي درون هوا جريان الف)  
  رود. مي عقبي هوادار هاي كيسه به دم هواي تمام ب)  
  شود. مي پر پسين، هوادار هاي كيسه همانند و پيشين هوادار هاي كيسه برخالف شش بازدم، هنگام ج)  
  شود. مي پسين هوادار هاي كيسه وارد و كند مي عبور ها شش كنار از نشده تهويه هواي دم، هنگام در د)  
  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  
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  هستند؟  گزينه كدام فاقد ششي هاي خانه انسان در -۱۷۲
 سورفاكتانت دٔهسازن هاي سلول )۲   اليه يك سنگفرشي پوششي بافت )۱  
  چسبناك ساكاريد پلي و پروتئين داراي اي  شبكه )۴   مرطوب هاي مژك )۳  
  است؟ نادرست عبارت كدام -۱۷۳
  روند. مي كبد به روده هاي چين از شده خارج هاي سياهرگ )۱  
  دارد. وجود پرز ها آن روي كه دارد زيادي عرضي هاي چين روده، داخلي ديوارٔه )۲  
  هستند. معده  كيموس اسيدي اثر كنندٔه خنثي شود، مي ترشح پانكراس از كه سديم كربنات بي زيادي قدارم و صفرا )۳  
  هستند. لنفي هاي مويرگ و خوني هاي مويرگ داراي هريك كه دارد ريزپرز زيادي تعداد پرز هر )۴  
  است؟ درست انسان در گوارش دربارٔه عبارت كدام -۱۷۴
  كنند. مي توليد K و B ويتامين كه دارد هايي سلول نمكي، مايع ترشح بر عالوه باريك رودٔه ديوارٔه )۱  
  اند. شده پوشيده ها چربي نفوذ برابر در مقاوم ساكاريدهاي پلي از خوني هاي مويرگ گوارش، لولۀ سرتاسر در )۲  
  دارد. برعهده را صفرا كيسه وظايف از يكي مشابه اي  وظيفه بزرگ، رودٔه ديوارٔه )۳  
  شود. مي دفع روده طريق از سديم كربنات بي مقدار ينبيشتر )۴  
  است؟ نادرست عبارت كدام -۱۷۵
  است. اكسيژن از اشباع گردند، مي باز بافت از كه هايي سياهرگ خون در هموگلوبين درصد ۷۸ )۱  
  هستند. مشابه دو به دو كه است شده تشكيل پپتيدي پلي زنجيرٔه چهار از هموگلوبين مولكول هر )۲  
  شود. مي زردرنگ 2CO حضور در و است رنگ آبي بلو تيمول برم )۳  
  دارد. را سهم بيشترين 2CO انتقال در ،كربنيك انيدراز سازندٔه ژن داراي قرمزِ گلبول هر )۴  

  
  است؟ درست الزاماً زينهگ كدام ،بعد دو در جسم يك حركت در -۱۷۶
   است. حركت مسير بر عمود حركت، شتاب )۲   است. حركت مسير بر مماس حركت، شتاب )۱  
   باشد. صفر تواند مي حركت شتاب )۴   نيست. حركت مسير بر مماس حركت، شتاب )۳  

31 صورت به SI در كند، مي حركت راست خط روي كه جسمي حركت معادلۀ -۱۷۷ 2 46x t t   .2 زمـاني بـازٔه در حركـت متوسط شتاب است 4s t s  

   است؟ ثانيه مجذور بر متر چند
  ۱( ۶  ۲( ۳  ۳( ۳-  ۴( ۶-  
 محـل از عيارتفـا چه در پرتاب از پس ثانيه ۵ جسم باشد، صفر حركت پنجم ثانيۀ در جسم جايي جابه اگر شود. مي پرتاب باال به رو قائم راستاي در جسمي -۱۷۸

210( دارد؟ قرار پرتاب mg
s

 شود.) مي نظر صرف هوا مقاومت از و  

  ۱( 25m   ۲( 101 25/ m   ۳( 90m   ۴( 100m   
 مجـذور بـر متر چند a حداقل كند. مي حركت به شروع B نقطۀ از a ثابت شتاب با سكون حال از گاري ،A نقطۀ از ولهگل شدن رها با زمان هم شكل، مطابق -۱۷۹

210( بيافتد؟ گاري داخل گلوله تا باشد ثانيه mg
s

 شود.) نظر صرف هوا مقاومت از و  

  ۱( ۴   

  ۲( 2 10  
  ۳( ۵/۲  
  ۴( ۲  

 صورت به SI در جسمي حركت معادلۀ -۱۸۰
  22 4 4r(t) ( t t)i ( t) j   .بـر جسـم سـرعت كه اي  لحظه تا حركت شروع لحظۀ از متوسط سرعت اندازٔه است 

   است؟ ثانيه بر متر چند شود، عمود شتاب
  ۱( ۱۶  ۲( ۸  ۳( 2 5  ۴( ۴  
 است نيرويي اندازٔه برابر چند كند، مي وارد m جرم به جسم به ۱ سطح كه نيرويي اندازٔه است. اصطكاك بدون وحسط و تعادل حال در دستگاه شكل، مطابق -۱۸۱

37 كند؟ مي وارد جسم به ۲ سطح كه 0 6(Sin / )    

  ۱( 4
3   ۲( 5

4  

  ۳( 5
3  ۴( 3

4 

 
  

  

  ۳های  : فصل ۲ فیزیک      ۵: فصل  ۱ فیزیک      تا ابتدای تکانه ۲و۱های  فصل:  فیزیک چهارم

32 ´: پيشنهادي زمان

20m

50m

A


B

(2)
(1)

m
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   است؟ درست همواره گزينه كدام -۱۸۲
   است. راست خط حركت مسير باشد، ثابت جسم بر وارد نيروهاي برايند بردار اگر )۱  
   است. منحني مسير باشد، متغير جسم بر وارد نيروهاي برايند اگر )۲  
   است. جسم بر وارد نيروهاي برايند جهت در همواره جسم حركت )۳  
   باشد. راست خط يا و منحني تواند مي مسير باشد، ثابت جسمي بر وارد نيروهاي برايند اگر )۴  
   است؟ فيزيكي قانون كدام تأييدكنندٔه پديده اين است. ثابت سرعت با آمدن پايين حال در چتربازي -۱۸۳
 مكانيكي انرژي پايستگي قانون )۴    نيوتن سوم قانون )۳    نيوتن دوم قانون )۲    نيوتن اول قانون )۱  
 وارد جسـم همان به افقي صورت به ۲ شكل مطابق F نيروي اگر شود. مي كشيده افقي سطح روي ثابت سرعت با F مايل نيروي توسط m جرم ،۱ شكل در -۱۸۴

  شد؟ خواهد ثانيه مجذور بر متر چند حركت شتاب شود،

10 است، نكرده تغيير افقي سطح(   Ng
kg

 53 و 0 6Cos / (  

   صفر )۱  
  ۲( ۲  
  ۳( ۱  
  ۴( ۵/۰  

1 اصطكاك، نيروي وجود با شيبدار سطح روي m جرم لغزش شتاب شكل، مطابق -۱۸۵
 ضـريب باشـد. اصـطكاك بدون سطح كه است حالتي در لغزش شتاب 3

37( است؟ چقدر سطح و جسم بين جنبشي اصطكاك 0 6Sin /  210 و mg
s

(  

  ۱( ۳/۰   
  ۲( ۵/۰  
  ۳( ۲۵/۰  
  ۴( ۲/۰  
   شود؟ مي برابر چند ديوار و جسم بين اصطكاك نيروي كنيم، برابر دو را F نيروي اگر است. ساكن جسم مقابل، شكل در -۱۸۶
  ۱( ۱   
  ۲( ۲  
  برابر ۱ از بيشتر و برابر ۲ از تركم )۳  
    برابر ۲ از بيشتر )۴  

1 نسبت است. تعادل حال در مجموعه مقابل، شكل در -۱۸۷
2

T
T

   است؟ كدام 

  ۱( Sin   

  ۲( Cos  

  ۳( Cot  

  ۴( tan  

4 سرعت با m جرم شكل، مطابق -۱۸۸ m
s

 و جسـم بـين جنبشـي اصـطكاك ضريب شود. مي متوقف متر ۵ مسافت كردن طي از پس و پرتاب افقي سطح روي 

210 است؟ كدام سطح m(g )
s

  

  ۱( ۴/۰  ۲( ۱۶/۰ 
  ۳( ۸/۰  ۴( ۳۲/۰  
 نيـروي باشد، اصطكاك بدون زمين سطح چنانچه شود. مي كشيده ثانيه مجذور بر متر ۳ ثابت شتاب با F افقي نيروي سطتو كيلوگرمي ۲ جرم شكل، مطابق -۱۸۹

10( است؟ نيوتن چند نخ كشش Ng
kg

 است.) ناچيز طناب جرم و  

  ۱( ۱۲   
  ۲( ۱۰  
  ۳( ۶  
  ۴( ۴  
 بـاالي از شخصي كه هنگامي باشد، درجه ۳۷ هوا به مايع از نور خروج حد زاويۀ چنانچه است. شده يختهر مايعي از متر سانتي ۴۰ ارتفاع تا ظرف، يك درون -۱۹۰

37 شود؟ مي ديده واقعي محل از باالتر متر سانتي چند ظرف كف كند، نگاه ظرف بر عمود تقريباً صورت به ظرف 53 0 6(Sin Cos / )     
  ۱( ۱۰  ۲( ۱۶  ۳( ۲۴  ۴( ۳۰  

 
 

Fm

5310m kg
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2 فاصلۀ در (g) زمين گرانشي جاذبۀ شتاب -۱۹۱ eR است؟ زمين سطح روي جاذبه شتاب برابر چند ،زمين سطح از )eR است.) زمين شعاع  

  ۱( 1
9  ۲( 1

4  ۳( 1
3  ۴( 1

2  

3 شيشـه شكسـت (ضـريب كرد؟ خواهد طي آب در متر سانتي برحسب را مسافتي چه كند، مي طي شيشه در را متر سانتي ۴۰ مسافت نور كه مدتي در -۱۹۲
 و 2

4 آب شكست ضريب
  است.) 3

  ۱( ۳۰  ۲( 320
9  ۳( ۴۵  ۴( ۴۰ 

 اسـتوانه نيم وجه از خروجي يپرتو شود. مي آن وارد شكست، از پس و تابد مي استوانه نيم شكل به اي  شيشه تخت وجه به رنگي تك نور پرتوي شكل، مطابق -۱۹۳
   است؟ كدام

  ۱( ۱   
  ۲( ۲  
  ۳( ۳  
  ۴( ۴  
 هـا رنـگ سـاير از منشـور در نور رنگِ اين سرعت چون است، ............... نور به مربوط نحرافا بيشترين تابد. مي منشوري به شكل مطابق سفيد، نور پرتوي -۱۹۴

   است. ...............
  بيشتر -قرمز )۱  
  كمتر -قرمز )۲  
  بيشتر -بنفش )۳  
  كمتر -بنفش )۴  
2n شكست ضريب با منشور به AB وجه بر عمود SI رنگ تك نور يپرتو شكل، مطابق -۱۹۵  شود؟ مي خارج منشور از چگونه نور يپرتو تابد. مي   
    BC وجه بر عمود )۱  

  AC وجه بر عمود )۲  

  BC وجه بر مماس )۳  

 AC وجه بر مماس )۴  

   است؟ كدام عدسي نمايي بزرگ دهد. مي تشكيل عدسي از 4f فاصلۀ در حقيقي تصوير عدسي، اصلي محور بر عمود جسمي از ،f كانوني فاصلۀ به همگرا عدسي -۱۹۶

  ۱( 4
3  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  

   است؟ ديوپتر چند عدسي اين توان است. متر سانتي ۶۰ همگرا، عدسي يك در اش حقيقي تصوير از جسم فاصلۀ كمترين -۱۹۷

  ۱( 20
3  ۲( 20

3  ۳( ۵  ۴( ۵-  

 كانوني فاصلۀ به عدسي به و شده خارج R شعاع به شكل دايره اي  حفره از (كاو) مقعر عدسي يك اصلي محور با و هم با موازي نور پرتوي دسته  يك شكل، مطابق -۱۹۸
f 2 فاصلۀ به كه اي پرده روي عدسي، از عبور از پس و تابند ميf است؟ كدام پرده روي روشن دايرٔه مساحت كنند. مي ايجاد روشن اي دايره دارد، قرار آن زا    
  ۱( 2R   

  ۲( 23 R  

  ۳( 24 R  

  ۴( 29 R  

81 مايعي در نور سرعت -۱۹۹ 5 10 m/
s

 .83 است؟ درجه چند هوا به مايع اين از نور خروج براي حد زاويۀ است 10 m(c )
s

    

  ۱( ۳۰  ۲( ۶۰  ۳( ۳۷  ۴( ۵۳  
 اصـلي محـور ازيمـو نـور پرتـوي دسته يك وقتي تا باشد چقدر f كانوني فاصلۀ با آن با محور هم (كاو) مقعر ۀآين از f كانوني فاصلۀ به همگرا عدسي فاصلۀ -۲۰۰

   بازگردد؟ محدب عدسي از اصلي محور با موازي نهايت در تابد، مي همگرا عدسي به مشترك
  ۱( 3f  
  ۲( 2f  
  ۳( f  
   است. درست دو هر ۳ و ۱ هاي گزينه )۴  
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   است؟ درست گزينه كدام -۲۰۱

   .كند مي ديتول دروژنيه گاز و شده هيتجز سرعت به ،ديدي مياستپ محلول قطره چند افزودن با ديپراكس دروژنيه محلول )۱  
  .سوزد مي هوا در شده سرخ و داغ آهن افيال )۲  
  .دهند مي واكنش يمتفاوت هاي سرعت با يول شدت به سرد آب با ،كساني طيشرا در ييايقل يفلزها )۳  
   .شود مي ليتشك يدرنگيسف رسوب يكند به ،تراتين نقره محلول به ديكلر ميسد محلول افزودن با )۴  
   ؟است درست ريز ي ها عبارت از مورد چند -۲۰۲

  .سوزد مي  تر  عيسر و  تر  آسان باغچه، خاك به آغشته قند ۀحب )الف  
    .ابدي مي شيافزا ثانيه، هر در واكنش ي ها فراورده مول راتييتغ زانيم زمان، گذشت با واكنش شروع از پس )ب  

2A واكنش در )پ   B، ٔهماد مصرف متوسط سرعت A، ٔهماد ديتول متوسط سرعت نصف B است.  
   .شود مي برابر دو زين واكنش سرعت دهنده، واكنش مواد غلظت شدن برابر دو با )ت  
  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴  
 سـرعت .ابـدي مـي كـاهش گرم ۴/۴ مخلوط جرم ،قهيدق ۵ از پس .ميكن مي اضافه دياس كيدروكلريه محلول به ،باز در يظرف در را كربنات ميكلس يمقدار -۲۰۳

112 است؟ قهيدق بر مول چند زمان، مدت نيا در واكنش متوسط 16 35 5 40(C , O , Cl / , Ca g mol )      
  ۱( ۲/۰  ۲( ۰۲/۰  ۳( ۱/۰  ۴( ۰۱/۰   
   باشد؟ درست تواند مي عبارت كدام است، متفاوت وضعيت ۳ در واكنش كي ٔهفراورد به مربوط كه زير نمودار به توجه اب -۲۰۴

  .شود مي انجام A وضعيت در واكنش به نسبت يكمتر سرعت با و  تر  كوتاه زمان در ،C وضعيت در واكنش )۱  
 شـروع دهنـده واكنش يشتريب مقدار با ،C وضعيت با سهيمقا در A وضعيت در واكنش گفت توان مي )۲  

  .است شده
    .است شده انجام C و A وضعيت در واكنش به نسبت يشتريب يدما با ،B وضعيت در واكنش )۳  
  .است A وضعيت در واكنش ظرف حجم از  تر  بزرگ ،B وضعيت در واكنش ظرف حجم )۴  
A واكنش يآغاز سرعت -۲۰۵ B P ، مواد از كيهر مقدار شدن ابربر دو با A و B، ۴ ٔهماد مقدار شدن برابر دو با و برابر A )ٔهماد مقدار در رييتغ بدون B( 
 باشد؟ واكنش نيا از درستي فيتوص تواند مي گزينه كدام اساس، نيا بر .شود مي برابر ۴ زين
  .شود انجام تواند مي نشواك زين B ٔهماد حضور بدون و است صفر واكنش نيا سرعت قانون در B ۀمرتب )۱  
 .است اثرگذار واكنش سرعت بر زانيم كي به دهنده واكنش دو هر غلظت رييتغ )۲  
 .است برابر  ها دهنده واكنش از يكي ۀمرتب با سرعت، قانون در B و A ي ها دهنده واكنش ۀمرتب مجموع )۳  
   .است يپوش چشم قابل A ٔهماد ٔهشد مصرف مقدار مقابل در B ٔهماد شدٔه مصرف مقدار مشخص، يزمان ٔهباز كي در )۴  
 واكنش سرعت برابر ۰۴/۰ واكنش سرعت قه،يدق ۱۰ از پس اگر .شود مي آغاز يتريل ۱۰ ظرف كي در  ها دهنده واكنش از كيهر از مول ۱ با ،ريز بنيادي واكنش -۲۰۶

   است؟ داشته شرفتيپ درصد چند واكنش ،مدت اين در باشد، آغاز ۀلحظ در
2 2A(g) B (g) AB (l)    

  ۱( ۸۰  ۲( ۶۰  ۳( ۹۰  ۴( ۷۰  
  است؟ تريل بر مول چند x مقدار ر،يز جدول به توجه با -۲۰۷
  ۱( ۲/۰  
  ۲( ۳/۰  
  ۳( ۱۵/۰  
  ۴( ۱/۰  
    است؟ نادرست گزينه كدام -۲۰۸
  .سوزند مي چوب گبزر ي ها تكه از  تر  عيسر چوب ي ها تراشه كه داد حيتوض توان مي ،تماس سطح اثر به توجه با )۱  
    .هستند ياديبن و شوند مي انجام يگاز حالت در كه است مناسب يي ها واكنش فيتوص يبرا تنها برخورد يۀنظر )۲  
   .باشد داشته يمناسب يريگ جهت و يكاف يانرژ كه است مؤثر يبرخورد )۳  
   .است واكنش انجام شرط ،دهنده واكنش ذرات نيب برخورد د،كر برطرف را برخورد يۀنظر ي ها يينارسا همۀ كه گذار حالت يۀنظر اساس بر )۴  
  است؟ درست گزينه كدام -۲۰۹

  .ماند مي يباق رييتغ بدون انيپا در ليدل نيهم به كند، نمي شركت واكنش در و دهد مي رييتغ را واكنش ريمس تنها زگريكاتال )۱  
  .شود مي واكنش سرعت شيافزا باعث ،فعال ٔهديچيپ يداريپا شيافزا با زگريكاتال )۲  
  .كرد ليتبد فراورده به را  ها دهنده واكنش از يشتريب درصد توان مي زگريكاتال از استفاده با )۳  
 .دهد مي كاهش برگشت واكنش از شتريب را رفت واكنش يفعالساز يانرژ زگريكاتال ر،يگرماگ ي ها واكنش در )۴  

  

1 1R(mol L s )  1B (mol L )  
1A (mol L )  آزمايش شمارٔه

31 23 10/    ۱/۰  ۱/۰  ۱  
34 92 10/    ۲/۰  ۱/۰  ۲  
34 92 10/    ۱/۰  ۲/۰  ۳  
311 07 10/    ۳/۰  x ۴  

  ۳و  ۲های  بخش:  ۲ شیمی      ۱بخش  : چهارم شیمی

30 ´: پيشنهادي زمان

mol

t (s)

A C
B
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2A ياديبن واكنش ينآغاز سرعت -۲۱۰ B  3 بـا برابر ،۱ شكل در 1 10 4 10/ mol L s     چنـد واكـنش ينآغـاز سـرعت ،۲ شـكل در .اسـت 
1 1mol L s   است تريل ۱  ها ظرف حجم و ماده از مول ۱/۰ معادل كره هر( است؟ كدام تقريب به نظر مورد واكنش سرعت ثابت و است.(  

  ۱( 31 6 10/ ، 2 2 10 022/ mol L s     
  ۲( 33 2 10/ ، 2 2 10 022/ mol L s      
  ۳( 33 2 10/ ، 2 2 10 022/ L mol s     
  ۴( 31 6 10/ ، 2 2 10 022/ L mol s    
  است؟ درست گزينه كدام كسان،ي طيشرا در b و a يها واكنش »شرفتيپ -يانرژ« ينمودارها اساس بر -۲۱۱

  .ستا كساني ،واكنش دو در فعال ٔهديچيپ ليتشك احتمال )۱  

  .است كساني ،زمان و حجم واحد در واكنش دو مؤثر يبرخوردها تعداد )۲  

  .است a واكنش فعال ٔهديچيپ از دارتريناپا ،b واكنش فعال ٔهديچيپ )۳  

  .ابدي مي شيافزا a واكنش ظرف يدما از  تر  عيسر ،b واكنش ظرف يدما )۴  

 رفـت يفعالسـاز يانرژ زگر،يكاتال حضور عدم در .ابدي مي كاهش درصد ۲۰ و ۵۰ بيت تر  به يواكنش برگشت و رفت يفعالساز  يانرژ زگر،يكاتال كي حضور در -۲۱۲
   است؟ واكنش نيا برگشت يفعالساز يانرژ برابر چند

  ۱( ۴/۰   ۲( ۵/۲  ۳( ۲/۰  ۴( ۵ 
  دهد؟ مي شيافزا را ريز موارد از تعداد چه ،زگريكاتال -۲۱۳
  برگشت و رفت يفعالساز ي ها يانرژ تفاوت پ)  فعال ٔهديچيپ يانرژ سطح ب)  واكنش انجام زمان الف)  
   گرماده هاي واكنش در گرما ديتول سرعت ث)  زمان واحد در  ها دهنده واكنش جرم رييتغ مقدار ت)  
  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴   
   است؟ درست گزينه كدام -۲۱۴

  .است كربنات ميكلس روي از ها نيروگاه خروجي ايگازه دادن عبور ،2SO حذف ي ها روش از يكي )۱  
   .است واكنش انجام سرعت بر تماس سطح ريتأث ٔهدهند نشان ،است  تر  بيش سراميكي ي ها توري از ريز ي ها مش كارايي ،كاتاليستي ي ها مبدل در كه تيواقع نيا )۲  
  .دهند شيافزا ار ييايميش ي ها واكنش ۀهم سرعت توانند مي زگرهايكاتال از يبرخ )۳  
    .هستند كلين و ميپاالد ن،يپالت يفلزها جنس از يي ها يتور واقع در يستيكاتال ي ها مبدل )۴  
  است؟ نادرست گزينه كدام -۲۱۵
  .است برگشت از شتريب رفت واكنش سرعت ر،يگرماگ ي ها واكنش در )۱  
  .است  ها فراورده با آن يانرژ تفاوت از كمتر  ها دهنده واكنش با فعال ٔهديچيپ يانرژ سطح تفاوت ،گرماده ي ها واكنش در )۲  

1 را آن برگشت يفعالساز يانرژ و نصف را يواكنش رفت يفعالساز يانرژ يزگريكاتال اگر )۳  
   .است ريگرماگ واكنش كند، 3

   كرد. يجداساز توان نمي را واكنش يك فعال پيچيدٔه گذار، حالت نظريۀ با مطابق )۴  
2l با الكترون چند آن اتم در و دارد يجا يتناوب جدول گروه كدام در شود، مي ختم 34p به آن يالكترون شيآرا كه يعنصر -۲۱۶  دارد؟ وجود    

   ۱۰ - پانزدهم )۴   ۵ - پانزدهم )۳   ۱۰ - پنجم )۲  ۵ – پنجم )۱  
   ؟دارد بيشتري شباهت عنصر كدام يمياييش خواص اب ،15Mعنصر ميايييش خواص -۲۱۷
  ۱( 31Ga  ۲( 55Cs   ۳( 51Sb  ۴( 49In  
  است؟ درست زير هاي عبارت از مورد چند -۲۱۸
  آورند. مي وجود  به بازي خاصيت با محلولي ،اكسيژن گاز كردن آزاد ضمن و دهند مي واكنش سرد آب با قليايي فلزهاي )فال  
  دارد. تري بزرگ اتمي عدد كه دارد عنصري را ذوب نقطۀ كمترين قليايي، فلزهاي مانند خاكي قليايي فلزهاي بين در ب)  
  دهد. مي تشكيل را آن بيروني اليۀ بعدي، الكتروني اليۀ دهد، مي دست از را خود ظرفيت اليۀ رونالكت تك قليايي فلز اتم يك كه هنگامي پ)  
  است. كمتر قليايي فلزهاي از ها آن پذيري واكنش ولي هستند، پذير واكنش خاكي قليايي فلزهاي كليۀ ت)  
  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴ 
   است؟ درست ريز ي ها عبارت از مورد چند -۲۱۹

  .دارند تعلق دسته كي به دو هر كه دارند وجود عيما صورت به ،خالص حالت در يتناوب جدول ي ها عنصر از عنصر دو تنها اتاق، دماي در )الف  
  .است ۱۸ گروه ،دارند يكساني يكيزيف حالت آن ي ها عنصر تمام كه يتناوب جدول از يگروه تنها )ب  
  .دارند وجود دوم ٔهدور در  ها نافلز تعداد نيشتريب تناوبي، جدول مختلف هاي دوره ميان در )پ  
  .دارند قرار يتناوب جدول ۲ و ۱ ي ها گروه در s ۀدست عناصر تمام )ت  
  .است يفلز عنصر كي مطمئناً شود، مي ختم 2sبه آن اتم يالكترون شيآرا كه يعنصر )ث  
  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳  ۴( ۴ 
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  ؟است رستناد گزينه كدام -۲۲۰
  .شود مي محسوب يخاك ييايقل فلز ني تر  فراوان ميكلس و هستند نيزم ۀپوست در عناصر نيتر فراوان جزء ژنياكس و ميسيليس )۱  
  .هستند نافلزها و فلزها شبه فلزها، شامل كه دارند قرار يتناوب جدول ۱۸ تا ۱۳ ي ها گروه در ،p ۀدست ي ها عنصر )۲  
  .شوند مي ناميده يداخل ۀواسط عناصر و هستند فلز يهمگ ،جدول ۱۲ تا ۳ ي ها گروه ي ها عنصر )۳  
   .دارد يشتريب يكاربرد تياهم يالكترون شيآرا به نسبت هسته ساختار دارند، داريناپا ۀهست گيهم كه دهاينياكت در )۴  
    ؟هستند درست ، ها هالوژن با ارتباط در ريز ي ها عبارت كدام -۲۲۱

    .دارند خود ٔهدور هم ي ها عنصر با سهيمقا در را يويالكترونگات نيشتريب و  اتمي شعاع ني تر  بزرگ )الف  
   .دارند بينج ي ها گاز از كمتر الكترون كي تنها خود، يالكترون يۀال ني تر  يرونيب در و هستند  ها عنصر نيرتريپذ واكنش )ب  
   .ابدي مي كاهش ها آن الكترونگاتيوي نندما ،عناصر از دسته اين يريپذ واكنش ،ياتم عدد شيافزا با )پ  
   .ابدي مي شيافزا ياتم عدد شيافزا با ، ها آن جوش ۀنقط )ت  
  پ -ب )۴   ت -پ )۳  ت -الف )۲  ب -الف )۱  
  ؟است نادرست گزينه كدام است، يتناوب جدول از يقسمت كه مقابل جدول به توجه با -۲۲۲
  .دارد را 1IE نيشتريب و است دارتريپا شده داده نشان عناصر ۀهم از C عنصر )۱  
 ۀنقطـ نيكمتر و يويالكترونگات نيكمتر ي،اتم شعاع نيشتريب ،شده داده نشان عناصر نيب در )۲  

  .است E عنصر به مربوط جوش
    .دارد يكمتر ياتم شعاع يول شتريب يويلكترونگاتا ،E و F ي ها عنصر با سهيمقا در D عنصر )۳  
  ۴( D، است يتيظرف الكترون ۴ داراي و ۱۴ ياتم عدد با يعنصر.   
 ،يويالكترونگـات و ونشي نينخست يانرژ ................. ياتم شعاع ،يكل طور به ،p و s ي ها دسته از گروه هر در اتم ۀهست مثبت بار شيافزا با تناوبي، جدول در -۲۲۳

  .ابدي مي ..................
  شيافزا -مانند )۴  كاهش -مانند )۳  شيافزا -برخالف )۲   كاهش -برخالف )۱  
  يابد؟ مي افزايش شده، گفته هاي ويژگي از مورد چند اتمي، عدد افزايش با -۲۲۴
  دوره كي در الكترون دادن دست از به ليتما ت) هدور كي عناصر ياتم شعاع پ)  ييايقل يفلزها ذوب ۀنقط ب)  ييايقل يفلزها يريپذ واكنش الف)  
  ۱( ۱  ۲( ۲  ۳( ۳   ۴( ۴    
  است؟ درست ريز ي ها عبارت از مورد چند -۲۲۵
  .شوند مي جاديا الكترون ۀمبادل ۀجينت در كه اند شده ليتشك يباردار ي ها ذره از  ها نمك ۀهم )الف  
  .كرد مشاهده توان مي  ها نمك اي يوني ي ها بيترك در فقط را بلور ۀشبك )ب  
  .است  ها اتم يريپذ واكنش زانيم سنجش يبرا مناسب يراه ،اوكتت اي ييهشتا ٔهقاعد )پ  
  .شود مي گفته ييدوتا يوني  بيترك ،وني نوع دو از متشكل يوني بيك تر  به )ت  
  .است يوني بيترك در ونديپ قدرت يريگ اندازه يبرا مناسب ياريمع ،شبكه يانرژ )ث  
  ۱( ۲   ۲( ۳  ۳( ۴   ۴( ۵  
   است؟ نادرست يوني ي ها بيترك با ارتباط در گزينه كدام -۲۲۶
  .كنند حركت آزادانه بتوانند  ها آن ي ها وني كه دهند مي عبور را برق انيجر يصورت در تنها ي،وني ي ها بيترك )۱  
  .شود مي گفته يوني بيترك ۀشبك يانرژ اش، سازنده يعنصرها از يوني جامد مول كي ليتشك هنگام به شده آزاد يانرژ به )۲  
  .است ونيآن كي و ونيكات كي نيب ۀجاذب از شتريب ي،وني بيترك يك بلور در ونيآن و ونيكات انيم ۀجاذب يروين )۳  
  .شود مي گفته ونيناسيئوردوك عدد ،يوني بيترك بلور ۀشبك در وني هر رامونيپ ناهمنام ي ها وني ني تر  كينزد تعداد به )۴  
   باشد. داشته تعلق يتناوب جدول پانزدهم گروه به تواند مي M عنصر .................. يوني يبترك در و است ................... كلرات يككوپر يمياييش فرمول -۲۲۷
  ۱( 3 3K M CuClO  ۲( 2 3K M CuClO   ۳( 3 3 2K M Cu(ClO )   ۴( 2 3 2K M Cu(ClO )   
   باشد؟ يوني بيترك كي يبرا درستي نام تواند نمي مورد كدام -۲۲۸
  ديكلر كبالت )۴  تيكلر استانو )۳  تراتين نقره )۲  فسفات دروژنيه يد ميسد )۱  
   است. .............. آن دليل و .............. تركيب شبكۀ انرژي از بيشتر ............... تركيب شبكۀ انرژي -۲۲۹
  ۱( 2Na O- 2Li O- 2 )۲   ها كاتيون (شعاع) اندازٔه در تفاوتNa O- 2Na S- ها آنيون (شعاع) اندازٔه در تفاوت   
  ۳( 2Na O- 2Na S- 2 )۴   ها آنيون بار اندازٔه در تفاوتLi O- 2Na O- ها كاتيون بار اندازٔه در تفاوت   
 ي هـا مولكول تعداد برسد، گرم ۷۲/۳ به آن جرم و شود خارج دادن حرارت اثر بر گرم، ۵۸/۸ جرم به آبدار كربنات يمسد ۀنمون يك تبلور آب درصد ۹۰ اگر -۲۳۰

11 است؟ كدام نمك ينا از فرمولي واحد يك در تبلور آب 12 16 23(H , C , O , Na g mol )      
  ۱( ۲  ۲( ۵  ۳( ۷   ۴( ۱۰ 
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
ـاگرام  صفحۀ به خود، تبلت یا و اینست

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه

 gozine2.ir 
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 عمومی های درس ترشیحی پاسخ
اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  
۲  
۶  

  تذکرات مهم 

  

  

گـردد. کـارت ورود زار میبرگـ ۷۹ آذر ۲دو روز جمعه   گزینه ۳ ۀمرحلآزمون آزمایشی  -۱
انـد، در نـام کرده این آزمون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعـد ثبت ۀبه جلس
  توزیع خواهد شد. آذر ۱شنبه  روز پنج

شـنبه دو روز پنج گزینـه ۱۵تا  ۳مراحل آزمایشی  های نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲
انـد و عالقـه دارنـد نـام نکرده ثبت هـا باشد. افرادی که در این آزمون می ۹۷ آبان ۱۷

ۀویـژ هـای آزمایشـی  آزمون -هـا معرفـی آزمون«تواننـد بـه بخـش  نام منایند می ثبت
  در پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایند.» ۹۸داوطلبان آزمون رسارسی 

های های مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون داوطلبان از طریـق مناینـدگی حوزه -۳
  رسد. کنندگان می دو در رسارس کشور به اطالع رشکت هگزین

نامه و کارنامـه درج شـده داوطلبی شام که بر روی کارت ورود به جلسه، پاسخ ۀشامر  -۴
جـایی باشد. این شامره را حتامً در است، بهرتین راه شناسایی شام و پیگیری کارها می

  بدان دسرتسی داشته باشید.یادداشت منایید و به خاطر بسپارید تا در مواقع لزوم 

هـتـدریج، از بعـدازظهر روز جمعـ به ۲ ۀمرحلـهای مقدماتی آزمون آزمایشی  کارنامه -۵

قـرار www.gozine2.irدو بـه آدرس  بـر روی پایگـاه اینرتنتـی گزینـه ۹۷ آبان ۱۱
۱۹توانیـد از سـاعت  می ۲ ۀمرحلـهای نهایی آزمـون  کارنامه ۀگیرد. برای مشاهد می

، به پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایید. در صورت بروز اشکالآبان ۱۱روز جمعه 
  در دریافت کارنامه، موضوع را از طریق منایندگی شهر خود پیگیری منایید.

داوطلبان برای متامی مراحل صادر گردیده است. افرادی که این ۀکارت ورود به جلس -۶

اند، دقت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایند. را دریافت کرده کارت  

 مانند خود یاختصاص خدمات از استفاده جهت گرامی! داوطلب

ال، ؤ س بانک ها، آزمون هوشمند یها مشاوره ها، کارنامه
 قالب (در آموزشی کوتاه های لمفی ،شده یبند طبقه یها تست

 نام عنوان (به یداوطلب ۀشامر  از استفاده با ... و تست) و نکته

 تیسا وب وارد عبور) زرم عنوان (به خود یمل کد و )یکاربر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز
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  )تجربی و ریاضی علوم آزمایشی های گروه( ٢ ۀشامر  آزمون )قدیم نظام( ٩٨ رسارسی کنکور داوطلبان عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

  
  دانشگاهي كتاب پيش ۶تا  ۱هاي  درس*  متوسط ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱

  نادرست عبارتند از: معناي صحيح واژگان  
شو  و اي كه از چيني يا آهن و مانند آن براي شست حوض كوچك، حوضچه آبزن   

  سازند. مي
  خشمگين دژم   
  حساب پس دادن شمارگرفتن   

  دانشگاهي پيش كتاب ۶تا  ۱هاي  درس*  متوسط ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲
  معناي درست واژگان:  
  ضدّزهر، پادزهر ترياق   
  بسته  درزه  

  دانشگاهي پيش كتاب ۶تا  ۱هاي  درس*  متوسط ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۳
  شود. دهد، بدين صورت نوشته مي معني قرار مي به» گذارد«  

  دانشگاهي پيش كتاب ۳۲و  ۳۱، ۲۶، ۱۴هاي  صفحه*  متوسط ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۴
  عيّوق نماد بلندي و دوري صحيح است.  

  دانشگاهي پيش تابك ۲۳ صفحۀ*  متوسط ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۵
  شروع شعر عاشقانه قرن چهارم است.  

  دانشگاهي پيش كتاب ۲۸و  ۲۶هاي  صفحه*  دشوار ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶
  اميرخسرو دهلوي مقلّد منظومۀ خسرو و شيرين است نه بيدل دهلوي.  

  دانشگاهي پيش كتاب ۳۳صفحۀ *  متوسط ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷
اثر كيميايي عشق است كه سبب واالمقامي عاشـق سخن از  ۴و  ۳، ۱هاي  در گزينه  

مفهوم اصلي اين است كـه وجـود عاشـق در برابـر همـۀ  ۲شود، اما در گزينۀ  مي
  كند. ها ارزش خود را حفظ مي سختي

  دانشگاهي پيش كتاب ۲۵ صفحۀ*  دشوار ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸
نهـا سـخن از ت ۱تضاد عقل و عشق مطرح است و در گزينۀ  ۴و  ۳، ۲هاي  در گزينه  

  شود. جنون عاشق است و اين تقابل ديده نمي
  دانشگاهي پيش كتاب ۲۹ صفحۀ*  دشوار ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹

  ، مفهوم فراموش نكردن معشوق مطرح شده است.۱در بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  دانشگاهي پيش كتاب ۳۲ صفحۀ*  متوسط ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰

خود شدن عاشـقانه  از خود بي ۲و ابيات گزينۀ بيت صورت سؤال » خبر بي«مفهوم   
  است.

  ۳كتاب زبان فارسي  ۳۱و  ۳۰هاي  صفحه*  متوسط ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۱
  امالي درست واژه است.» حليۀ جمال«  
  ۳كتاب زبان فارسي  ۳۱و  ۳۰هاي  صفحه*  متوسط ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۲

  واژگان درست    واژگان نادرست
  و ترسناك هايل     حايل و ترسناك

  چاق و سمين    چاق و ثمين
  نغز و دلكش   نقض و دلكش
  كالم مزبور   كالم مذبور

  ۳كتاب زبان فارسي  ۳۳ صفحۀ*  متوسط ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳
  آيند. با فعل مفرد مي ۱واژگان گزينۀ   
 با فعل جمع» ها مردم و انسان«با فعل مفرد و » لشكر و گروه«هاي  ، واژه۲در گزينۀ   

  آيند. مي
  آيند. با فعل مفرد مي ۴واژگان گزينۀ   
  ۳كتاب زبان فارسي  ۳۵ صفحۀ*  متوسط ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۴

  اند. جا عنوان شده واژگان جابه  
  ۳كتاب زبان فارسي  ۳۵ صفحۀ*  متوسط ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۵

قرينۀ  هاي اول حذف به در پايان مصراع» كني؟ چه كار مي«ها، جملۀ  در ساير گزينه  
  معنوي شده است.

  كتاب دوم ۱۱تا  ۷هاي  درس*  دشوار ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶
  معناي صحيح واژگان عبارتند از:  
  شانه، كتف كَت   
  ها جمع شبح، كالبدها، سايه اشباح   
  نام گياهي است؛ علف جارو خلنگ   
  هاي رومي برابر با ماه سوم بهار از ماه ايار   

  

  كتاب دوم ۱۱تا  ۷هاي  درس*  دشوار ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷
  محمّدبن منوّر التّوحيد  اسرار  
  اثل مانين راه بئر سبع   
  بك جان اشتاين هاي خشم  خوشه  
  بك جان اشتاين ها  ها و آدم موش  
  هاي جامع آرايه*  متوسط ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸

  اي موجود نيست. استعاره ۳در گزينۀ   
  ها: در ساير گزينه  
  تناقض ش سرد : آت۱  
  تشبيه : چو سعدي ۲  
  تضاد : طبيب و دردمند ۴  
  هاي جامع آرايه*  دشوار ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۹

نظر بر جمال دوست مانند صبحي مبارك است. درخـت اميـد  تشبيه: بيت الف   
  نيز اضافۀ تشبيهي است.

  اي غم تشخيص: بيت ب   
  دوست اغيار  تضاد: بيت ج   

  ها انسان -۲مردمك چشم  -۱مردم:  ايهام: بيت د    
  هاي جامع آرايه*  دشوار ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰

  استعاره بتا   
  تضاد هالك و زندگاني   
  همۀ مصراع دوم تناقض است.  
  كتاب دوم ۵۹ صفحۀ*  متوسط ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱

بر قصاص نكـردن  ۲ر گزينۀ مفهوم آيه، ضرورت قصاص كردن است، در حالي كه د  
  تأكيد دارد.

  كتاب دوم ۶۱ صفحۀ*  ساده ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲
  كتاب دوم ۶۲ صفحۀ*  متوسط ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۳

اشـاره دارد كـه در  پيامبر » القمر شقّ«مصراع اول بيت صورت سؤال به معجزٔه   
  شود. نيز همين تلميح ديده مي ۴گزينۀ 

  كتاب دوم ۷۸ صفحۀ*  سطمتو ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۴
فاني بودن همـه  ۱است اما مفهوم گزينۀ » گذر عمر و ناپايداري آن«موضوع رباعي   

  چيز جز عشق است.
  كتاب دوم ۸۹ صفحۀ*  متوسط ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵

  گزينند. معني آيۀ صورت سؤال: و آنان را، هر چند خود نيازمند باشند، برخود برمي  

  
  عربی دوم ۱۱متوسط* صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۶

ــی   ــا را وادار م ــا: م ــت ... تُلجئن ــه کان ــرد (رد گزین ــای  ک ــرة: ۴و  ۲ه ــاعب الکثی )/ املص

)/ ۱هـا)/ دامئـاً: همیشـه (رد گزینـۀ  های بسیار، مشکالت زیاد (رد سـایر گزینـه سختی

 )۲حیاتنا: زندگی خود (رد گزینۀ 

  عربی دوم ۲۰اده* صفحۀ س ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۷

ُح: جا باز می۲و  ۱های  که مشاهده کنم (رد گزینه عندما اُشاهُد: هنگامی   کنم  )/ أتفسَّ

 ها) (رد سایر گزینه

  عربی دوم ۲۴متوسط* صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۸

ع: تشویق کن (رد گزینه   )/ ۴و  ۳هـای  هـا (رد گزینـه )/ املجاالت: زمینـه۳و  ۲های  َشجِّ

 )۴لرّسائل: نوشنت مقاالت (رد گزینۀ تألیف ا

  عربی دوم ۳۱ساده* صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۹

)/ العـالَمین: ۳: تصمیم گرفتم آگاه کنم (باخرب کـنم) (رد گزینـۀ  عزمُت علی إخبار ...  

 ها) جهانیان (رد سایر گزینه

  عربی دوم ۲۵و  ۲۴های  دشوار* صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۰

  ها:  ینهاشتباهات سایر گز  

  ) کان ... قد توّصلوا: دست یافته بودند۲  

  ) کانت ... تحتاج: احتیاج داشت/ األّمة اإلسالمّیة: امت اسالمی۳  

 ها ) تلک: آن/ الّساموات: آسامن۴  

  عربی دوم ۲۵متوسط* صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳۱

همچـون  کنی ثابت هستند، در حـالی کـه بینی در حالی که گامن می ها را می و کوه«  

 این آیه داللت بر حرکت زمین و چرخش آن دارد.» کنند. ابر حرکت می
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  عربی دوم ۴۵متوسط* صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۲

لْ      / به پیروی حـق: إلـی اتّبـاع (متابعـة) الحـقها) نا (رد سایر گزینهما را وادار کن: َحمِّ

 )۳و  ۱های  (رد گزینه

  ی دومعرب ۳۶ساده* صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۳

/ أن تَُقّص    َ  ، أمانیـک)/ آرزوهایت: آمالـک۳و  ۱های  ي (رد گزینهر ـِ کوتاه کنی: أن تُقرصِّ

 )۴و  ۱های  ه، لَتفوَز (رد گزیني)/ تا رستگار شوی: حّتی تفوز ۱(رد گزینۀ 

 ترجمۀ منت:  
کنـد و  ایم در حالی که شب هنگام غروب خورشید پرواز مـی ما خفاش را دیده«

تـرین  هـا از عجیـب چکی اسـت کـه شـبیه پرنـدگان اسـت و خفـاشخفاش حیوان کـو 

هـای خـود هنگـام پـرواز اسـتفاده  هـا از چشـم مخلوقات خداوند متعـال هسـتند! آن

هـا معمـوالً در طـول فصـل  کنند! و خفاش هایشان استفاده می کنند؛ بلکه از گوش منی

کنـد  او را رها میشود، مادرش  که بچه بزرگ می کنند، و هنگامی تابستان تولیدمثل می

تا او خودش مشکالت را تحمل کند و خفاش عمری طوالنی دارد! خداوند این مخلـوق 

  »عجیب را به حّس تیز شنوایی مجّهز کرده است!

  ساده ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۴

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  کند! ) خفاش در متام فصول سال تولیدمثل می۱  

  کند! فاده می) خفاش از گوش خود در هنگام پرواز است۲  

  کند! ها مراقبت می شوند، از آن که فرزندانش بزرگ می ) خفاش هنگامی۳  

  کند! ) خفاش فقط در فصل تابستان پرواز می۴  

  ساده ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۵

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  کند! ) فرزند را بعد از تولّد ترک می۱  

  ) عمری طوالنی دارد!۲  

  کند! منی ) هنگام پرواز به چشامنش اعتامد۳  

  کند! ) هنگام غروب خورشید پرواز منی۴  

  ساده ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۶

  ...............!»کند  خفاش فرزندانش را ترک می«  

  رو نشوند ) تا با مشکالت روبه۲  ) تا با مادرشان پرواز کنند۱  

  ها ) برای رویارویی خودشان با سختی۴  خود استفاده کنند های ) تا از گوش۳  

  متوسط ▲  ۲خ: گزينۀ پاس -۳۷

آوریــم؟ زیــرا او  تــرین مخلوقــات خداونــد بــه حســاب مــی چــرا خفــاش را از عجیــب«  

!...............  

  کند ) هنگام غروب خورشید پرواز می۱  

  کند ) هنگام پرواز از گوش خود استفاده می۲  

  ) شبیه پرندگان است۳  

  کند ) در فصل تابستان تولیدمثل می۴  

  متوسط ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۸

  ایم : دیدهناشاَهدْ  شاَهَدنا   

  دشوار ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۹

ُه (فعل معلوم) ُربُ یَکْ َربُ یُکْ   ه (فاعل) / اُمَّ   اُمُّ

  متوسط ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۰

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  املسترت» هو«فاعله  » الطّیور«) فاعله ۲  

» هـو«فاعلـه   املسـترت »هـو«اعلـه للمعلـوم/ نائـب ف يّ مبنـ ّي للمجهول ) مبن۳  

  املسترت

  »)إفعال«(من باب  مزید ثاليثّ   ) مجرّد ثاليثّ ۴  

  متوسط ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۱

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  مضاف إلیه مفرد/ مجرور بحرف الجّر  ) مثّنی ۱  

  مضاف إلیه ) مجرور بحرف الجّر ۲  

  جامد ) مشتّق ۴  

  متوسط ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۲

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  املسترت» يه«فاعله  » آذان«) فاعله ۱  

  »الّضمیر املسترت«فاعله  » اإلسم الظّاهر«للغائبة/ فاعله  ) للمخاطب ۲  

  متعدٍّ  ) الزم ۳  

  عربی دوم ۳۰و  ۲۹های  ساده* صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۳

 است.» نیا، الکواکب، أحکم و املساکینالدّ «ترتیب:  ها به اسم غیرمنرصف در سایر گزینه  

  عربی دوم ۴۲و  ۴۰های  دشوار* صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۴
منصـوب اسـت و اسـم منقـوص اعـراب نصـب را و » الّتلمیـذ«صفِت » يالّساع«کلمۀ   

  پذیرد. ظاهری می صورت به
 ارند.اعراب تقدیری د» ی، الّرايضي، الّتقو یتام«ترتیب کلامت  ها به در سایر گزینه  

  عربی دوم ۴۰و  ۳۰، ۱۹های  متوسط* صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۵
  هؤالء: اعراب محلی/ الیتامی: اعراب تقدیری/ مکّة: اعراب فرعی (غیرمنرصف)  
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ) َمن: اعراب محلّی/ الهدی: اعراب تقدیری۱  
  ) موسی: اعراب تقدیری۲  
 عراب تقدیری) الّصدقات: اعراب فرعی/ األذی: ا۴  

  عربی دوم ۴۲و  ۳۷های  متوسط* صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۶
 الیه واقع شده؛ لذا محّالً مجرور است. موصول است و مبنی و مضاف ۳در گزینۀ » ما«  

  عربی دوم ۳۲و  ۲۹های  ساده* صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۷
  ) رسائل۲    ) مدارس/ خوارزم۱  
  مصابیح ) الّدنیا/۴  ) یوسف/ أجمل/ مناطق۳  

  عربی دوم ۳۷و  ۱۸، ۱۷های  دشوار* صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۸
  است و محالً مرفوع است. » هؤالء«مبتدا  ۱در گزینۀ   
مبتـدا هسـتند کـه بـا عالمـت فرعـی » کتابان، الحـارضان، طالبتـان«ها  در سایر گزینه  

 اند. مرفوع
  عربی دوم ۴۲و  ۳۷های  دشوار* صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۹

  محّالً منصوب است.و به  موصول و مفعول اسم: ) ما۱  
  ) َمن: اسم موصول و فاعل و محّالً مرفوع است.۲  
  و محّالً مرفوع است.» أنّ «) َمن: اسم موصول و خرب ۳  
  ) ما: اسم موصول و فاعل و محّالً مرفوع است.۴  

  عربی دوم ۱۹تا  ۱۶های  دشوار* صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۰
آن » ن«دلیل مضـاف شـدن،  باشـد و بـه با عالمت فرعـی مجـرور مـی» نِطمَری«کلمۀ   

  حذف شده است.

  ِطمَریه ه  ِطمَریِن   

  
  دين و زندگي دوم ۷۳ساده * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۱

    ،در جنگ بدر، وقتي بزرگان لشكر كفار كشته شدند و سپاه اسـالم پيـروز شـد
  با كشتگان سخن گفت. رسول خدا 

     امام كاظم  :آيـد برحسـب مقـدار  اش مـي مؤمن به ديدار خـانواده«فرمود
  ...»هايش  فضيلت

  دين و زندگي دوم ۸۱و  ۸۰، ۷۸هاي  ساده * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲
باشند. از آنجا كـه اعمـال  ها مي پيامبران و امامان معيار سنجش اعمال ديگر انسان  

ن عين حق و حقيقت است، معيار و ميزان سنجش اعمال سايرين قرار اين بزرگوارا
از زبان كساني است كه نامـۀ  )فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه(گيرد و عبارت شريفۀ  مي

  گيرند و نيكوكار و پرهيزكارند. عملشان را از دست راست مي
  دين و زندگي چهارم ۱۸و  ۱۵هاي  متوسط * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳

   ها توحيد در خالقيت را قبول دارند، اما گرفتـار شـرك در ربوبيـت  رخي انسانب
هاي ديگر يـا سـاير مخلوقـات  شوند؛ يعني در كنار ربوبيت الهي، براي انسان مي

  اند. گونه افراد دچار شرك در ربوبيت شده كنند. اين اي باز مي  حساب جداگانه
    درمورد توحيد  )عونه ام نحن الزّارعونافرأيتم ما تحرثون أانتم تزر (آيات شريفۀ

  كند. در ربوبيت است، بنابراين شرك در ربوبيت را نفي مي
  دين و زندگي چهارم ۱۷و  ۱۵هاي  متوسط * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴

معني سرپرستي و حق تصرف داشتن است. از آنجـا كـه  توحيد در واليت: واليت به  
واليت نيز دارد. يعني هرگونـه تصـرف در  خداوند مالك حقيقي جهان است، بر آن

  جهان، حق و شايستۀ اوست.
  دين و زندگي چهارم ۸متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۵

شود و  اي از آيات الهي محسوب مي  هر چيزي در اين جهان بيانگر وجود خالق و آيه  
ينكه خدا را ما رأيت شيئاً ...، هيچ چيز را نديدم مگر ا«فرمايد:  مي اميرمؤمنان 

  »قبل از آن، بعد از آن و با آن مشاهده كردم.
  دين و زندگي چهارم ۶متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۶

اي كه وجودش از خودش نباشد، براي موجود شدن نيازمنـد بـه ديگـري   هر پديده  
طور كه هر چيزي كه خودش شيرين نباشد، براي شيرين شدن، نيازمند   است. همان

  ديگري است كه خودش شيرين باشد.به چيز 
  دين و زندگي چهارم ۱۷متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۷

طور طبيعـي  توحيد در ربوبيت به اين معني است كه خداوند تنها خالق جهان است و به  
كنـد و  تدبير و پرورش همۀ مخلوقات را نيز در اختيار دارد. اوست كه جهان را اداره مـي

  برد. نمايد و به پيش مي كه برايش معين فرموده، هدايت مي سوي آن مقصدي به
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  دين و زندگي چهارم ۲۳متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۸
بيانگر توحيد عبادي يا  )الحمد هللا(عبارت  )هللا ربّ العالمين الحمد (در آيۀ شريفۀ   

  دهندٔه توحيد در ربوبيت است. نشان )ربّ العالمين(عملي و عبارت 
  دين و زندگي چهارم ۲۳و  ۲۱هاي  متوسط * صفحه▲   ۲خ: گزينۀ پاس -۵۹

  سرپرستي و حق تصرف داشتن مربوط به توحيد در واليت است.  
همتـاي  اداره و تدبير مربوط به توحيد در ربوبيت است و خداوند را تنهـا ذات بـي  

  جهان دانستن، اعتقاد به توحيد در ذات يا همان اصل توحيد است.
  دين و زندگي چهارم ۱۳متوسط * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۰

توان از اين آيـه،  خوانند، مي كه خداوند را خالصانه مي» مخلصين«با توجه به كلمۀ   
  توحيد عبادي را برداشت كرد.

اصـل معـاد » اليـوم اآلخـر«اصل توحيـد و » من آمن باهللا«از عبارات  ۲در گزينۀ   
  شود. برداشت مي

  مربوط به اصل توحيد است. ۴ربوط به توحيد در مالكيت و گزينۀ م ۳گزينۀ   
  دين و زندگي چهارم ۲۲متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۱

 و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسنٌ فقد استمسك بالعروة الـوثقي ...،(در آيۀ شريفه   
 )ري چنـگ زدهقطعاً به ريسمان استوا هركس خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد،

نشان از توحيد فـردي عملـي دارد و  )و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسنٌ(عبارت 
اگر كسي اين فرمودٔه قرآني را عمل كند به توحيد عملي يا عبادي رسـيده اسـت كـه 

  نتيجۀ آن براي فرد موحد، بروز شخصيتي متعادل، متوازن و يكپارچه است.
  دين و زندگي چهارم ۲۸و  ۲۷هاي  متوسط * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۲

دهد كه از مرحلۀ شناخت ذهني به مرحلۀ  معرفت به خداوند، زماني ميؤه خود را مي  
  ايمان قلبي برسد و در قلب تثبيت شود.

  دين و زندگي چهارم ۲۶متوسط * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۳
ده و عمل حفـظ اين كلمه دژي است كه انسان را از شرك در عقي«فرمود:  پيامبر   

  ناميده است.» دژ مستحكم خود«و به همين جهت خداوند اين كلمه را » كند مي
  دين و زندگي دوم ۴۹متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۴

كـه چگونـه  بنگريددر زمين بگرديد و  بگوقل سيروا في االرض ...، (در آيۀ شريفۀ   
همانا خدا بـر هـر ديد آورد. خدا آفرينش را آغاز كرد، پس خدا آفرينش آخرت را پ

  دو فعل امر و تأكيد بر قدرت و توانايي الهي مطرح شده است. ).چيزي تواناست
  دين و زندگي دوم ۵۹و  ۵۳ هاي متوسط * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۵

  بيانگر انكار معاد است و پيامدي كه اين تفكر بـه )فارسلنا فيهم رسوالً ...(آيۀ شريفۀ   
  ... است. گيري از ديگران و اميدي، از دست رفتن شادابي و كناره و نا دنبال دارد يأس

  دين و زندگي دوم ۴۹متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶
 )ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما الّا بالحقّ و اجلٍ مسـمي ...(در آيۀ شريفۀ   

  باشد. ر به كفّار ميبيانگر انذا )و الّذين كفروا عمّا انذروا معرضون(عبارت 
  دين و زندگي دوم ۶۷و  ۶۶هاي  متوسط * صفحه▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۷

كنند  برخي از افراد در امكان معاد و چنين واقعۀ عظيمي ترديد دارند. آنان فكر مي  
ايحسـب (شـريفۀ  ۀكـريم در آيـ حقيقت انسان همين بعد جسماني اوست. قرآن

  گويد. ميبه اين ترديدها پاسخ  )االنسان ...
  دين و زندگي دوم ۸۰و  ۷۷هاي  متوسط * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۸

فاذا هم قيامٌ ينظـرون، (و  )شود و نفخ في الصّور، و در صور دميده مي(عبارات شريفۀ   
عامـل مدهوشـي اهـل «ترتيب  به )ها به پاخيزند و (با نگراني) نگاه كنند. و به ناگاه آن

  كنند. را بيان مي» ها بعد از نفخ صور مجدد همۀ انسانزنده شدن «و » آسمان و زمين
  دين و زندگي دوم ۶۱متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۹

اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه و مـن اصـدق (در آيۀ شريفۀ   
مـع من اهللا حديثاً، خداوند نيست معبودي جز او، البته شما را در روز رسـتاخيز ج

به قطعيت و  )كند كه شكي در آن نيست و چه كسي از خداوند راستگوتر است؟ مي
  غيرقابل تشكيك بودن معاد اشاره شده است.

  دين و زندگي دوم ۶۹متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰
  : پاسخ خداوند به درخواست بازگشت گناهكاران به دنيا و جبران اعمال است.۱گزينۀ   
الـم تكـن ارض اهللا واسـعة (گوينـد:  ان به جهنميان برزخي مـي: فرشتگ۲گزينۀ   

  )فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنّم و ساءت مصيراً
  : سخن دوزخيان برزخي است.۳گزينۀ   
  گويد كه قبل از برپايي قيامت است. : از جهنم برزخي سخن مي۴گزينۀ   
  دوم دين و زندگي ۷۳و  ۷۱هاي  متوسط * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۱

ينبّا االنسان يومئذٍ بما قدّم و اخّر، در آن روز بـه انسـان خبـر داده (در آيۀ شريفۀ   
اعمـال «بـه تـأثير  )شود به آنچه پيش فرستاده و آنچه پـس فرسـتاده اسـت مي

به همـين  اشاره شده كه در حديث نبوي هم پيامبر » اعمال ماتأخر«و » ماتقدم
  فرمايد.  مطلب اشاره مي

  دين و زندگي دوم ۸۳و  ۷۹هاي  متوسط * صفحه▲   ۱گزينۀ پاسخ:  -۷۲
اي واي بر ما چه كسي ما را  قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ...، گفتند (آيۀ شريفۀ   

سخن كافران است بعد از خروج از قبرهايشان و آيـۀ  )از قبرهايمان برانگيخت ... .
اشاره به تغييـر  )برافروخته شودكه درياها  و اذا البحار سجّرت، و هنگامي(شريفۀ 

  در ساختار زمين و آسمان در مرحلۀ اول قيامت دارد.
  دين و زندگي چهارم ۱۷و  ۱۶هاي  دشوار * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۳

    توحيد در خالقيت يعني او تنها مبدأ و خالق جهان است و موجـودات همـه از او
  هستند و در كار آفرينش شريك و همتايي ندارد.

   (ولي)باشد صاحب اختياري، شايستۀ كسي است كه سرپرست مي .  
  دين و زندگي چهارم ۱۶و  ۱۵هاي  دشوار * صفحه▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۴

ما لهم من دونه من وليٍ و ال يشرك في حكمه احداً، آنان جز او هيچ (در آيۀ شريفۀ   
حكمرانـي  )كنـد. كس را در حكم خود شـريك نمـي سرپرستي ندارند و (او) هيچ

  واسطۀ ولي بودن او معرفي شده است. همتاي خداوند به بي
  دين و زندگي دوم ۶۵و  ۶۴هاي  دشوار * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۵

اساس حكمت الهي، اگر بـا رسـيدن مـرگ دفتـر  با توجه به ضرورت وجود معاد بر  
از زندگي انسان بسته شود و همۀ كماالت كسب شده از بـين بـرود، چنـين كـاري 

اسـاس عـدل الهـي،  خداوند حكيم محال است و با توجه به ضرورت وجود معاد بر
رو خداوند وعده داده است  ها در داخل نظام عادالنه قرار دارد، از اين  زندگي انسان

  كه هركس را به آنچه استحقاق دارد، برساند.

  
  بان انگليسي چهارمز ۹ ۀصفح*  متوسط▲   ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۶

  كنيم. استفاده مي whileيا  whenاي از زمان از   توضيح: براي بيان دوره  
  كردم، يك دورٔه مبتدي كالس ادبيات اسپانيايي گذراندم. ترجمه: وقتي در مادريد زندگي مي  
  زبان انگليسي چهارم ۱۹ ۀصفح*  ساده▲   ۱ ۀنيگز: پاسخ -۷۷

  كنيم. استفاده مياز مصدر ساده  letتوضيح: بعد از   
  گناه بود و بعد از گذراندن يك شب در زندان پليس به او اجازٔه رفتن داد. ترجمه: او بي  
  زبان انگليسي چهارم ۱۹ ۀصفح* ساده ▲   ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۸

  توضيح: به اين تركيبات دقت كنيد:  
  رود. كار مي شكل معلوم به به آيد  آن مصدر ساده مي دنبال به
رود. كار مي شكل مجهول به به آيد  مي كامل مصدر آن دنبال به

 صفت
 اسم

make

 خوردگي باعث شد كه خوابم ببرد. ترجمه: اين داروي سرما  
  زبان انگليسي سوم ۲۸ساده * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  - ۷۹

  كنيم. صدر استفاده مياز اسم م avoidتوضيح: بعد از صفت از مصدر كامل و بعد از   
  ترجمه: الزم است كه شما از خوردن هرگونه گوشتي دوري كنيد.  
  زبان انگليسي سوم ۲۹متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  - ۸۰

  اي را ببينيد؟  چنين فيلم احمقانه اصرار داريدترجمه: چرا   
    كردن) پيدا ۲    ) بردن۱  
  ) اصرار كردن۴      ) چيدن۳  
  زبان انگليسي سوم ۲۴ساده * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  - ۸۱

كنند به حقوق شـهروندي خـود  بشري، مردم تالش مي جوامعترجمه: در خيلي از   
  احترام بگذارند.

  ها حمايت -) حاميان۲    ) جوامع۱  
  ها ) ارزش۴      ) داليل۳  
  زبان انگليسي چهارم ۱۴متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  - ۸۲

  .كاهش دهدهمۀ كاالها و تورم را  ه قيمتكند ك ترجمه: دولت تالش مي  
   ) كاهش دادن۲    ) تكيه دادن۱  
  كردنتحصيل  -) درس دادن۴      ) تمركز كردن۳  
  زبان انگليسي چهارم ۴متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  - ۸۳

توانيم خيلي خـوب بـا هـم كنـار بيـاييم؛ او فـرد خيلـي  ترجمه: من و مديرم مي  
  است. پذيري انعطاف

    زده ) خجالت۲    احساس ) بي۱  
  پذير ) انعطاف۴  پيشنهاددهنده -بيانگر -) معرف۳  
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  زبان انگليسي چهارم ۱۳متوسط * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  - ۸۴
آموزان بر روي آنچه كه انجـام  قدري پرسروصدا بود كه دانش ترجمه: آزمايشگاه به  

  نداشتند. تمركزيدادند  مي
  ) رها كردن۲    ) تمركز داشتن۱  
  ) بيان كردن۴    ) ذخيره كردن۳  
  زبان انگليسي چهارم ۱۳ساده * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  - ۸۵

  دهد كه با پروژٔه جديد من موافق نيست. چهرٔه او نشان مي حالتترجمه:   
   ) حالت۲    ) عبارت۱  
  ) تماس۴      ) جنبه۳  
  زبان انگليسي چهارم ۱۴متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  - ۸۶

راحتـي  هاي علمـي، دانشـمندان بـه زيادي از روش  تنوعبا داشتن  ترجمه: امروزه  
  توانند آزمايشات جديدي انجام دهند. مي

    ) آمادگي۲  مقرري -پول توجيبي -) اجازه۱  
  درگيري -) دخالت۴      ) تنوع۳  
  زبان انگليسي چهارم ۳متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  - ۸۷

كنم، بنابراين مجبـور شـدم آن نكـات را ترجمه: تالش كردم بر روي نظراتم تأكيد   
 مطالعه كنم. مكرراً

  ) از قبل۲     اخيراً -تازگي ) به۱  
  ) با اضطراب۴      ) مكررا۳ً  

  ::CClloozzee  TTeessttترجمۀ ترجمۀ   ■■■■
توانيم طول عمر طبيعـي  دانشمند مشهوري در دانشگاه كمبريج معتقد است كه ما مي

قرن زندگي كنـد.  ۱۰هست تا  امكانين انسان را افزايش دهيم، به اين معني كه براي انسان ا
كنند، اما اين دانشـمند بـر نظريـۀ خـود  اين نظريۀ او را رد مي ديگربسياري از دانشمندان 

توانيم فرايند پير شدن را كنتـرل كنـيم. او معتقـد  كند. او مي گويد كه ما مي ايستادگي مي
هـاي  سـلول شـود. بـا تـرميم پيـري مـي سـببهاي بدن  است آسيب رساندن به سلول

گويد كه انسان، جهـان را  توانيم پيري را به تأخير بيندازيم. اين دانشمند مي ديده، مي آسيب
گويد اگر مردم عمـر طـوالني داشـته  . او ميكند قبول نميبه همين شكل كه اكنون هست 

وضع كنوني خواهنـد كـرد.  ازباشند، با كار سخت و رسيدن به فناوري جديد، جهان را بهتر 
شود؟  گويند فرض بر اينكه اين نظريه درست باشد، بعد از آن چه مي از كارشناسان مي بعضي

انسان با جمعيت زياد، كمبود مقدار آب و غذا، ناتواني در تهيۀ داروهاي حيـاتي، اخـتالل در 
  رو خواهد شد.  ونقل و خيلي از مشكالت ديگر روبه ناوگان حمل

  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۸۸
  به چهره ) وابسته۲    ) ممكن۱  
  پرتي ) مايۀ حواس۴    گاه ) گاه و بي۳  
  ۴ۀ نيگز: پاسخ -۸۹

  ) يكي ديگر۲    ) يكديگر۱  
  ) ديگر/ ديگري۴    ) بقيه/ ديگران۳  
  ۲ۀ نيگز: پاسخ -۹۰

  شكل مجهول است. به ۲كار رفته است و گزينۀ  توضيح: جمله در حالت مجهول به  
  ۳ۀ نيگز: پاسخ -۹۱

  شتن) احترام گذا۲    ) ارائه دادن۱  
  ) حواس كسي را پرت كردن۴    ) پذيرفتن۳  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۲

  ) سپس۲    ) از۱  
  به توجه) با ۴    طور كه ) همان۳  

  ::۱۱ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
كـه در بزرگسـاالن  استداده  نشان مطالعاتدانيد؟  چه اندازه دربارٔه چاقي مي

در  معمـوالًوامل درصد افزايش داشته است. كدام ع ۳۲تا  ۱۵سال، چاقي از  ۷۴تا  ۲۰
 دوسـتهوله، بستني، شـكالت و كيـك را  هله معموالًچاقي دخالت دارند؟ كودكان 

و سـالمتي را تهديـد  شـدهها عادت متداولي است كه باعث چـاقي  دارند. پرخوري
و  هـا وقت بيشتري را براي تماشاي تلويزيون، كار با رايانـه معموالًترها  كند. بزرگ مي
فعاليت و حركت نيز باعث چاقي شده و سالمتي  گذارنند. عدم  هاي ويدئويي مي بازي

  شود.  اندازد. رفتن به باشگاه و ورزش كردن مانع اضافه وزن شما مي را به خطر مي
چاقي صرفاً نتيجۀ پرخوري نيست. تحقيقات نشان داده اسـت كـه در مـوارد 
 بسيار، علت اصلي چاقي ژنتيـك اسـت. داليـل ديگـر چـاقي شـامل اخـتالالت

محيطـي اسـت. زنـدگي بـا  وساز، ناهماهنگي هورمـوني و عوامـل زيسـت سوخت
هاي جسمي، روحـي، روانـي و مـالي  تواند تأثير منفي بر روي فعاليت وزن مي اضافه

راحتي خسـته شـويد، يـا  شما بگذارد. اثرات چاقي، گسترده است. ممكن است به
هاي خود در  با بچه .دشويرو  ممكن است در يافتن لباس مناسب خود با مشكل روبه

شويد، يا براي نشستن بر روي صندلي تئاتر و موارد ديگـر  بازي نمي زمين بازي هم
كنيـد يـا  هاي اجتماعي دوري مـي مشكل پيدا خواهيد كرد. شايد حتي از موقعيت

كنيد. چاقي با چند بيمـاري جـدي از  هاي خود را محدود مي وزنتان فعاليت خاطر به
، فشار خون باال، كلسترول باال، بيمـاري قلبـي، افسـردگي و جمله ديابت نوع دوم

  دارد. ارتباطسرطان 
گوينـد كـه چـاقي در دوران كـودكي  از طرفي بعضي از متخصصين تغذيه مي

شـود. ميـزان  مي مشاهدهشكل روزافزون  ها به تغيير سبك زندگي خانواده علت به
 ۱۲درصـد تـا  ۱چاقي از  درصد متغير است و ميزان ۵/۲۷درصد تا  ۹اضافه وزن از 

ها متغير است. اين متخصصان تغذيه مسئول هسـتند تـا  اي   درصد بين بچه مدرسه
هـا در بـين كودكـان شـهري در  كنندٔه آن وزن/چاقي و عوامل تعيين ميزان اضافه
 ۳مدرسۀ دولتـي و  ۳خواهند  را مطالعه كنند. اين متخصصين تغذيه مي هندوستان

هاي پنجم تا دوازدهم براي اين  آموزان پايه كنند. دانش مدرسۀ خصوصي را انتخاب 
اند و اميدوارند تا دليل واقعي اين موضوع را بيابند و نيـز  شده  تحقيق در نظر گرفته

ارائۀ يك درمان خـوب بـراي رهـايي از  درموردخواهند تا به يك نتيجۀ معقول  مي
  وزن برسند.  چاقي يا اضافه

  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۳
  ۴ گزينۀ :پاسخ -۹۴
  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۵
  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۶

  ::۲۲ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
، خـدمات و منـابع پذيرفتـه كاالتوسط گروهي از مردم جهت تبادل  پول معموالً

خود را دارد. پول به شـكلي  مربوط بهشود. هر كشوري سامانۀ سكه و پول كاغذي  مي
هـاي  هـا و مـدل شـكل ول بـهشود، هميشه وجود نداشته است. پ كه امروزه ديده مي

اندازٔه پول بزرگ، شكل آن صاف يا مانند سـنگ  ،متفاوتي بوده است. در زمان باستان
  شدند.  ابزار مبادالتي (وسيلۀ پولي)ترين  ها متداول گرد بود. زماني صدف

هاي قرمز، سياه و سفيد  ها از صدف بعضي از مردم پول خود را در ساحل يافتند. آن
ها را براق كرده و  ها آن هاي كوچك، خانم ها به تكه بعد از شكستن صدف استفاده كردند.

كشيدند. هر ريسه  ها را به نخ مي كردند. بعد از اين، صدف ها ايجاد مي هايي در آن سوراخ
  براي خريد غذا بود. ،پول صدفي

ها پـول خـود را از نمـك  توانستند پول خود را بخورند! آن بعضي از افراد مي
آوردند. تصوير يك پادشاه بر  درمي هاي كوچك شكل آجر نمك را به ها آنساختند. 

عنـوان  شد. اين كار به اين معني بود كه پادشاه نمك را به روي اين آجرها حك مي
پول پذيرفته است. دسترسي به پول نمكي خيلي آسان بود، اما هنگام بارش بـاران 

  ممكن بود آب شود.
ها از طال، نقـره و  عنوان پول كردند. آن از فلز به سرانجام مردم شروع به استفاده

ديـد. پـول  راحتي با آب، حرارت و گذشت زمان آسيب نمي مس استفاده كردند. فلز به
فلزي نسبت به پول سنگي، پول صدفي و پول نمكي مزاياي زيادي دارد، اما حمـل آن 

  پول است. ترين سخت است؛ بنابراين، امروزه در سرتاسر جهان پول كاغذي رايج
  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۷
  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۸
  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۹
  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۰
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ی علوم آزمایشی گروه( ۲ شامرۀ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ   )تجرـب
  

  

 
  علوم زمين ۵ۀ * صفح متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۱

 ضرب مجذور فاصله در مقدار نور ظاهري آن است. نور واقعي ستاره برابر حاصل  
  لوم زمينع ۴ۀ * صفح متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۲

ترين ستاره بعد از گيرنـدٔه  ترين ستاره، كوتولۀ سفيد و بزرگ ترين و سنگين چگال  
 الجوزا است.  عنان، ابط

  علوم زمين ۱۷و  ۱۶هاي  ه* صفح متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۳
وقتي زمان بدر در اهلۀ قمر را در نظر بگيريد، زمين بين مـاه و خورشـيد اسـت و   

  ود دارد. گرفتگي وج احتمال ماه
  علوم زمين ۱۳و  ۹هاي  ه* صفح متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۴

 پاسخ است. ۳، در نتيجه گزينۀ اوج يعني تيرماه  
  علوم زمين ۱۰ۀ * صفح دشوار▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۵

180شكل،  با توجه به   160 20ˆBOA       :پس  
360 20 18     
18 100 1800km   

  علوم زمين ۷ۀ * صفح توسطم▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۶
  مانندها بوده و فاقد يخ هستند.  زهره و زمين از گروه زمين  
  علوم زمين ۲۲ۀ * صفح متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۷

  ها، يك راه غيرمستقيم براي شناخت ساختمان دروني زمين است.  سنگ مطالعۀ شهاب  
  علوم زمين ۲۶ۀ * صفح متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۸

  كره بايد بتوانند بر روي يك منطقۀ تقريباً پالستيك بلغزند.  اي سنگه ورقه  
  علوم زمين ۲۶ۀ * صفح متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۹

كيلومتري (هسـتۀ  ۳۵۰۰كيلومتري، افزايش و در  ۳۵۰اي بعد از   سرعت امواج لرزه  
  يابد.  خارجي) كاهش مي

  علوم زمين ۳۱ۀ * صفح دشوار▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۰
  A  .ناهنجاري مثبت و مربوط به مواد فلزي پرتراكم است  
  B تراكم نمكي است.  ناهنجاري منفي و مربوط به مواد كم  
  شناسي زمين ۲۳ۀ * صفح متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱

  ) كتاب، سولفات منيزيم از بقيه بيشتر است. ۳-۲طبق نمودار (  
  شناسي زمين ۲۳ۀ * صفح ساده▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲

  دست آورد.  توان از آب درياها به امروزه نمك طعام، منيزيم و برم را مي  
  شناسي زمين ۲۴ۀ * صفح ساده▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳

كربنـات  هاي كربنات و بـي صورت يون ها بيشتر به اكسيد كربن در آب اقيانوس دي  
  شود.  ديده مي

  شناسي زمين ۲۵ۀ * صفح دشوار▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴
800متر  600 200   

  متر اتمسفر  
  ۱  ۱۰  

16اتمسفر  20 36    متري ۸۰۰فشار عمق 20اتمسفرx  x ۲۰۰ 
  شناسي زمين ۲۸ۀ * صفح متوسط▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵

  برد.  به اعماق ميجريان سرد و عميق اقيانوسي، اكسيژن را   
  شناسي زمين ۳۰ۀ * صفح ساده▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶

  ها باريك و در بعضي ديگر وسيع است.  ها در بعضي اقيانوس فالت قاره  
  شناسي زمين ۲۷ۀ * صفح ساده▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷

گرم در كيلوگرم در كـف  ۳۹الطارق آب شور مديترانه با ميزان شوري  در تنگۀ جبل  
  در سطح آب است. گرم در كيلوگرم  ۳۵تر اطلس با ميزان شوري  سبكو آب 

  شناسي زمين ۳۰ۀ * صفح متوسط▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۸
نادرسـت هسـتند؛ زيـرا  ۴و  ۳هاي  گودال وجود دارد. گزينه در اقيانوس آرام دراز  

  گذاري كم است.  پشتۀ اقيانوسي داراي زلزلۀ فراوان و رسوب
  شناسي زمين ۲۶ۀ * صفح متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹

نصف طـول  اندازٔه يابد و در عمقي به هاي امواج با افزايش عمق كاهش مي قطر دايره  
 ۲۱متر باشد، در عمـق  ۴۲موج  موج، ذرات آب، ديگر حركتي ندارند. پس اگر طول 

  شود. متري، ارتعاش آب تمام مي
  علوم زمين ۲۵ۀ * صفح متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰

هاي سرد اسـت و  شود، چگالي آب زايش عرض جغرافيايي زياد ميكه با اف aنمودار   
توانـد  شـود، مـي زياد (بيابان) و سپس كم مي 30كه در استوا كم و در  bنمودار 

  شوري آب درياها باشد. 

  
  ۲رياضي  ۳۴ۀ * صفح ساده▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱

هاي يك تابع، مؤلفۀ اول تكراري وجود ندارد. اكنون با  مرتب د كه در زوجتوجه كني  
5مرتب توجه به وجود دو زوج 2( ,a )  5و 3( , 2تـوان فهميـد  مـي ( 3a   ،

5aپس  5گذاري  . با جايa   :خواهيم داشت  
 5 3 3 3 3 5f ( , ) ,( ,b ) ,( , )   

  توان نتيجه گرفت:  حال مي  
3 5 2b b      

  است.  ۱۰برابر  abپس مقدار   
  ۲رياضي  ۵۴ۀ * صفح ساده▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲

0شيب خط گذرنده از نقـاط    0( , 2و  ( 4( , 4صـورت  را بـه ( 0 22 0





تـوان  مـي 

2fصورت  به fمحاسبه كرد. پس ضابطۀ تابع  (x) x شود ضابطۀ  است و نتيجه مي
  باشد: صورت زير مي به fوارون تابع 

11 12 2 2y x x y f (x) x       

  ۲رياضي  ۴۹ۀ * صفح متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
5ز شرط ابتدا ا   1f ( )   1توان فهميد  ميc  2هـاي  . اكنون از شرط 3f ( )  

4و  2f ( )   2به دستگاه معادالت 3
3 2
a b
a b
 

  
خـواهيم رسـيد كـه از حـل آن  

1aخواهيم داشت  b .  
2 خواهيم داشت:  cو  a ،bگذاري مقادير  اكنون با جاي   2 2 3a b c     
  ۲رياضي  ۵۸و  ۵۷هاي  ه* صفح متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴

  وجود دارد، پس داريم:  y، فقط يك مقدار ثابت براي xازاي هر  توجه كنيد كه در تابع ثابت به  
1 5 6a a     5وb   

صــورت  بــه ۲هــا، فقــط گزينــۀ  در گزينــه bو  aگــذاري مقــادير  حــال بــا جــاي  
 5 5 10 10( , ) , ( ,   تابعي هماني است.  (

  ۲رياضي  ۶۱و  ۶۰هاي  ه* صفح متوسط▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
1yابتدا توجه كنيد كه نمودار تابع    x ،۳  واحد به طرف راست انتقال داده شده

2است، پس به نمودار تابع  3y x  رسيم. اكنون بايد نمودار تابع اخيـر را مي  
  برسيم. پس داريم:  fسمت باال منتقل كنيم تا به نمودار تابع  واحد به ۲

2b   3و 2 3f (x) x
a

f (x) x a b
        

  

1aواهيم داشت: پس خ   b    
  رياضي عمومي ۱۹ۀ * صفح ساده▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶

  سؤال پاسخ درست دهد، برابر است با:  ۹آموز، حداقل به  احتمال آنكه اين دانش  
9 10 9 18 201 3 1 1 3 1 1 31 110 10 10 319 104 4 4 4 4 4 2 4 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )             

   
  

  رياضي عمومي ۱۷ۀ * صفح متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷
  باشد، برابر است با:  ۲فرزند، احتمال آنكه تعداد دختران برابر  ۴با اي   در خانواده  

4

4
2 6 32 16 82

P(X )

 
 
      

  رياضي عمومي ۱۱و  ۱۰هاي  ه* صفح متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸
P(Aو  P(A)ابتدا مقادير    B) كنيم:  را تعيين مي  

1
1 1 14 31 1 6 4 8

3 6

P(A | B) P(A) P(A) P(A)
P(B | A) P(B)

         

P(Aدانيم  از طرفي مي   B)P(A | B)
P(B)

 :پس داريم ،  

 1 1
14 24
6

P(A B) P(A B)    

  توان نوشت:  اكنون مي  

  1 1 1 1
8 6 24 4P(A B) P(A) P(B) P(A B)        
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  رياضي عمومي ۱۳تا  ۱۱هاي  ه* صفح متوسط▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
 ۳يـا  ۲، اعدادي كـه مضـرب Aدر مجموعۀ   

صورت  بههستند  2 3 4 6 8 9 10, , , , ,  هودب ,
 ۳يـا  ۲اعدادي كه مضـرب  Bو در مجموعۀ 

صـورت  هستند به 12 14 15 16 18 20, , , , , 
، پس احتمال پيشامد موردنظر برابـر باشد يم

   است با:

  
7 6 13
20 20 20   احتمال پيشامد مورد نظر  

  رياضي عمومي ۲۷و  ۲۶هاي  ه* صفح ساده▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰
هـاي معادلـۀ  تـر از ريشـه واحـد بـزرگ ۴هـاي آن  معادلۀ درجۀ دومي كه ريشه  

2 1 0x x   صورت زير است:  باشد، به  
1(توجه كنيد كه    2 1S x x    1و 2 1P x x  (  

1 2 1 24 4 8 1 8 9(x ) (x ) (x x )         جديدS 

1 2 1 2 1 24 4 4 16 1 4 1 16 19(x )(x ) x x (x x ) ( )           جديدP 

2گذاري اين مقادير در معادلۀ  با جاي   0x Sx P    :خواهيم داشت  
2 9 19 0x x    

  رياضي عمومي ۲۶و  ۲۵هاي  ه* صفح ساده▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
  نكته: در هر معادلۀ درجۀ دوم داريم:   

3 3 31 2 3x x S PS    2و 2 21 2 2x x S P    
2از معادلۀ    3 2 0x x   3شود  نتيجه ميS   2وP   توان نوشت:  اكنون مي  

2 2 3 3 2 31 12 2 2 3
9 4 27 18 58

(x x ) (x x ) (S P) (S PS)

( ) ( )

      

    
  

  رياضي عمومي ۲۵تا  ۲۲هاي  ه* صفح ساده▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
 است، پس داريم:  ۲ر طول رأس سهمي براب  

 2 42
a a     

ــا جــاي   2fدر تــابع  aگــذاري مقــدار  اكنــون ب (x) x ax b   بــه ضــابطۀ ،
2 4f (x) x x b   رسيم و داريم:  مي  

2 3 3 4 8 7f ( ) b b        
  رياضي عمومي ۳۲و  ۳۰هاي  ه* صفح ساده▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳

xدانيم با شرط  مي   R Z،  1تساويx x          .برقرار است 
 توان نوشت:  اكنون مي  

 


1
3 1 2 1A x x x x



                          

  رياضي عمومي ۲۹تا  ۲۷هاي  ه* صفح متوسط▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴
3دانـيم  مي   28 2 2 4x (x )(x x )    د كـه عبـارت . اكنـون توجـه كنيـ

2 2 4x x   0همواره مثبت است (زيرا   0وa توان فهميد:  ) پس مي  
2 2 4x x  

  

22 2 4| (x )(x x ) |


  3 28 2 4x x x    
  

    همواره مثبت          
2 2 42 22 2 4 2 4 2 1

2 1 1
2 1 3

(x x )x (x x ) x x x
x x
x x

           
           

  

  است.  -۴هاي معادله برابر  پس مجموع ريشه  
  رياضي عمومي ۲۹تا  ۲۷هاي  ه* صفح متوسط▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵

  كنيم:  مجموعه جواب نامعادله را در دو حالت تعيين مي  
11 12 120 5 6 6 0 (1)2 2 11 11

x xx :x x x x            

9 4 40 5 6 6 0 (2)2 2 3 3
x xx :x x x x               

4صورت  به) را ۲) و (۱اجتماع موارد (   12
3 11x   توان نوشت، پس حـداكثر  مي

bمقدار  a :برابر است ، 

 12 4 80
11 3 33   

  رياضي عمومي ۳۲و  ۳۱هاي  ه* صفح متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶
0در بازٔه fنمودار تابع    6, شـكل  بـه

تـوان فهميـد  اسـت. پـس مـي رو روبه
ها در xمساحت بين نمودار تابع و محور 

0بازٔه 6,  :برابر است با  
0 2 1 2 2 6      

  رياضي عمومي ۲۲تا  ۲۰هاي  حه* صف دشوار▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷
ــرض    ــا ف ــل، ب ــكل مقاب در ش

3OC a  طول نقطۀA  برابر
a  و عــرض از مبــدأ نمــودار

ــر  ــت  2aبراب a)0اس ) .
تـوان بـراي معادلـۀ  اكنون مـي

2y x nx m    :نوشت  

3y (x a)(x a)  

0aغ ق ق  

2 3a ( a)(a)   

  
0 2( , a) 2  روي سهمي

3a 

22 داريم:  aگذاري مقدار  با جاي   4 42 3 3 3y (x )(x ) x x       

4                                                                               شود: پس نتيجه مي  
3n     

  رياضي عمومي ۲۹تا  ۲۷هاي  ه* صفح متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸
  نويسيم:  تر مي صورت ساده را به gابتدا ضابطۀ تابع   

3 0 2 02
3 002

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


       



  

yپس نمودار تـابع    g(x) شـكل  بـه
تـوان مسـاحت بـين  مقابل است و مـي

2ها را در بازٔه xنمودار و محور  2,   
  صورت زير محاسبه كرد:  به

2 1 2 2 6S       
  

  

  رياضي عمومي ۳۲ۀ * صفح متوسط▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹
2دانـــيم  ، مـــيnNازاي  بـــه   2 21 4 3 2(n ) n n (n )      پـــس ،

21 4 3 2n n n n      شود:  و نتيجه مي  
2 4 3 1n n n      

  

ــــي   ــــي م ــــيم  از طرف 2دان 2 22 4 5 3(n ) n n (n )      ــــس ، پ
22 4 5 3n n n n      شود:  و نتيجه مي  

2 4 5 2n n n      
  

  توان نتيجه گرفت:  حال مي  
2 22 13 2 3 16 4nn n n n n       N  

  رياضي عمومي ۱۱و  ۱۰هاي  حه* صف دشوار▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰

1ابتدا توجه كنيد كه   
10P(A) P(B)   وP(A B) P(A) P(B)  اكنون .

  توان نوشت:  مي

  1
10P(A B) P(A) P(B) P(A B) P(A) P(B)       

ــدار   ــرين مق ــبۀ كمت ــراي محاس ــون ب P(Aاكن B)  ــدار ــترين مق ــد بيش باي
P(A) P(B) ــرط ــا ش ــيم. ب ــبه كن P(A)را محاس x ــي ــه م ــود  نتيج ش

1
10P(B) x  :21          ، پس داريم 1

10 10P(A) P(B) x( x) x x       

1داريم   
2 20max

bx
a


 1ازاي  ، پس به
20P(A) P(B)   كمتـرين مقـدار

P(A B) كنيم:  را محاسبه مي                  1 1 1 39
10 20 20 400P(A B)      

y

x

2

4

2 3
1

2

 
 
  
 
 
 

7
11 7

102 20
1

 
 
  
 
 
 

6
11 6

102 20
1

A

B
2 3 4 5 61

1
2

y

x

x

y
2y x nx m  
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  ۱هندسه  ۶۳و  ۶۲هاي  ه* صفح ساده▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱
ضـلعي  توان فهميد محيط شش از اطالعات مسئله مي  

12منتظم برابر     است، پس داريم:  3
6 12 3 2 3a a    

ضـلعي منـتظم برابـر  دانيم مسـاحت شـش اكنون مي  

236 4S ( a )  :است، پس داريم  

23 36 2 3 6 12 18 34 4S ( ( ) )       

  ۱هندسه  ۴۷ۀ * صفح متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲
نمـايش دهـيم  aاگر اضالع مربع و لوزي را با   

  داريم: 
2 21 23 3 3 3S S a (a Sin )     

  :شود از تساوي باال نتيجه مي  

 3
3Sin   

  برابر است با: و زاويۀ حادٔه  aنكته: مساحت هر لوزي به ضلع   
 2a Sin  

  ۱ هندسه ۵۸و  ۵۷، ۴۱هاي  ه* صفح متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳
   دانيم:  مي ABCالزاويۀ  در مثلث قائم  

2
bcS   2و 2 2a b c  

2گـذاري ايـن مـوارد در تسـاوي  اكنون با جاي   4a S 
  خواهيم داشت: 

2 2

2 2 2
4 22

2 0 0

bcb c ( ) bc

b c bc (b c) b c

  

        
  

  داريم:  الساقين است و الزاويۀ متساوي ، قائمABCپس مثلث   

2
  اندازٔه وتر

اندازٔه ضلع قائمه
  ۱هندسه  ۵۸و  ۵۷، ۳۹هاي  ه* صفح دشوار▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴

، شكل سمت راست مستطيل با بيشترين مساحت ممكن و زيرهاي  شكل با توجه به  
  كمترين مساحت ممكن است.  شكل سمت چپ مستطيل با

  
  توان نوشت:  شكل سمت چپ مي اكنون با توجه به  

16 16 4 2MN         1و 1 2NP     
  برابر است با: MNPQپس كمترين مقدار مساحت مستطيل   

4 2 2 8( )( )    
  ۱ هندسه ۵۸و  ۵۷، ۴۱، ۳۹هاي  ه* صفح دشوار▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵

با توجه به اطالعات داده شده در سـؤال   
  تـوان شـكل مقابـل را رسـم كـرد.  مي

 توان نوشت:  اكنون مي
 
  
 
 

2 2 3 54 6 32 2 2 2 2

AMN AMCD MNC ADN
S S S S

a a ax ( a)( x) ax axx ax ax

  


       

   

  

4برابر است با:  ABCNاز طرفي مساحت ذوزنقۀ    2 52
x x a ax

   

 برابر است با:  ABCNبه مساحت ذوزنقۀ  AMNپس نسبت مساحت مثلث   
5

12
5 2

ax

ax
   

  

 

  زيست چهارم ۲۴و  ۲۳، ۲۲، ۲۱هاي  متوسط * صفحه▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶
  نادرست هستند.» الف و ج«موارد   
  بررسي موارد:  
  كند.  اپران لك فقط در عدم حضور گلوكز و حضور الكتوز فعاليت مي»: الف«مورد   
  گيرد.  ها عمدتاً هنگام شروع رونويسي صورت مي بيان ژن در يوكاريوت تنظيم»: ج«مورد   
  زيست چهارم ۲۳و  ۲۲هاي  دشوار * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  يابد. كننده تحت هر شرايط ادامه مي : رونويسي از ژن تنظيم۱گزينۀ   
ك ممكـن اسـت بعـد از اتمـام ل هاي حاصل از رونويسي اپران mRNA: ۲گزينۀ   

  ها ادامه دهند. الكتوز محيط تا مدتي به توليد آنزيم
شـود  مراز مي پلي RNA: مهاركننده پروتئين بزرگي است كه مانع حركت ۳گزينۀ   

  شود. ولي مانع اتصال آن نمي
  زيست چهارم ۲۴و  ۲۳هاي  دشوار * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸

  نادرست است.» ب«فقط مورد    
فرصت بيشتري براي تنظـيم  علت وجود غشاي هسته ها به مورد الف: در يوكاريوت  

  بيان ژن وجود دارد. 
  انداز ممكن است از ژن فاصلۀ زيادي داشته باشد.  مورد ب: افزاينده برخالف راه  
  طور معمول چنين امكاني وجود ندارد.  مورد ج: به  
  هارمزيست چ ۳۲متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹

انـد و در  شده بيوتيك مقاوم اند نسبت به آنتي هايي كه وكتور را جذب كرده باكتري  
  مانند. نتيجه بعد از اضافه كردن تتراسايكلين باقي مي

  زيست چهارم ۳۱متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰
 DNAحلقوي از دو قسمت به اين علت كه هر رشـتۀ  DNAدر هنگام بريدن يك   

شكسـته  اسـتر فسـفو ديپيونـد  ۴نوكلئوتيدي ساخته شده است،  شتۀ پلير ۲از 
 ،شود وارد مي DNAشود و به اين علت كه در هر قسمت بريده شده يك رشتۀ  مي
  شود. هم تشكيل مي استر فسفو ديپيوند  ۸

  زيست چهارم ۲۵متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱
  ها: بررسي گزينه  
دهـد، زيـرا  را تغيير نمي استر فسفو ديعداد پيوندهاي : جهش جانشيني ت۱گزينۀ   

  كند. فقط نوع نوكلئوتيدها تغيير مي
  ها خير. كند، اما تعداد ژن : تعداد نوكلئوتيدها تغيير مي۲گزينۀ   
تواننـد در  افتند و مـي كننده اتفاق مي هاي تنظيم ها در توالي : برخي جهش۴گزينۀ   

  بيان ژن تأثيرگذار باشند.
  زيست چهارم ۲۸متوسط * صفحۀ ▲   ۴سخ: گزينۀ پا -۱۵۲

  مربوط به يوكاريوت است. rRNAمحصول ژن حاصل از آزمايش،   
  rRNA  برخالفtRNA است. آمينو اسيدكدون يا جايگاه اتصال  فاقد آنتي  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
/ د.كنـ صدق مـي mRNA: در مورد ۲گزينۀ  /دارد. استر فسفو دي: پيوند ۱گزينۀ   

  فاقد باز تيمين است. RNA: ۳گزينۀ 
  زيست چهارم ۳۵و  ۳۱، ۳۰هاي  ساده * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳

  هستند. DNAريبوز دارند. انواع وكتورها داراي نوعي  ها قند دئوكسي DNAهمۀ   
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
هر دو حالت  خود باكتري است يعني در DNA: همانندسازي آن مستقل از ۱گزينۀ   

اصلي و چـه هنگـام  DNAتواند همانندسازي كند. چه در هنگام همانندسازي  مي
  همانندسازي نكردن آن.

  باشد. ها مي هايي است كه كروموزوم اصلي فاقد آن : حاوي ژن۲گزينۀ   
  ها. توانند انتهاي چسبنده پديد آورند نه همۀ آن هاي محدودكننده مي : بيشتر آنزيم۴گزينۀ   
  زيست چهارم ۳۳و  ۳۲هاي  متوسط * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
هاي داخل ژل بيشتر باشد، تعداد نوارها بـا  هاي مولكول : هرچه تنوع اندازه۱گزينۀ   

  شود. هاي مختلف نيز بيشتر مي اندازه
  هاي با اندازٔه يكسان در يك رديف قرار گيرند. : مولكول۲گزينۀ   
  شوند. تدريج از آن دور مي شوند و به ها ابتدا در چاهك ريخته مي DNA: همۀ ۳ينۀ گز  
  زيست چهارم ۳۱و  ۳۰هاي  متوسط * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵

پيوند هيدروژني وجود دارد. در نتيجـه بـراي ايجـاد  T ،۲و  Aبين نوكلئوتيدهاي   
پيونـد هيـدروژني  ۸ند، شـو از هم جدا مي Tو  Aنوكلئوتيد  ۴انتهاي چسبنده كه 

  شوند. شكسته مي
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شود. : دو انتهاي چسبنده توليد مي۱گزينۀ   
  شود. شكسته مي Gو  Aبين  استر فسفو دي: پيوند ۲گزينۀ   
  دارد. AATT: هر انتهاي چسبنده چهار نوكلئوتيد با توالي ۴گزينۀ   
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  زيست چهارم ۳۷و  ۳۴ي ها متوسط * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶
  بررسي موارد:  
هاي ضد انعقاد خـون يـا  توان پروتئين كمك مهندسي ژنتيك مي موارد الف و ب: به  

  را توليد كرد كه براي انعقاد خون موردنياز هستند. VIIIهاي فاكتور  پروتئين
  باشند. درست مي ۳۷و  ۳۴ هاي هموارد ج و د: طبق متن كتاب درسي صفح  
  زيست چهارم ۳۶متوسط * صفحۀ ▲   ۴زينۀ پاسخ: گ -۱۵۷

توان بـه  زا است مي ژن ويروس هرپس را از طريق ويروس آبلۀ گاوي كه غيربيماري  
  بدن افراد وارد كرد.

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
هاي اهدايي  : واكسن در گذشته ميكروب ضعيف يا كشته شده بود و از خون۱گزينۀ   

  شد. دريافت نمي
  شود. شود، ولي باعث درمان نمي اكسن باعث پيشگيري مي: و۲گزينۀ   
هاي يوكاريوتي بدن انسـان  تواند ژن را بيان كند، بلكه سلول : ويروس نمي۳گزينۀ   

  كنند. آن ژن را بيان مي
  زيست چهارم ۳۸و  ۳۷، ۳۶هاي  ساده * صفحه▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸

وان واكسن در مهندسي ژنتيك عن ويروس آبلۀ گاوي كه داراي ژن هرپس باشد را به  
  كنند در حالي كه ويروس فعال است و ضعيف نيست. استفاده مي

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  : موضوع مطرح شده ربطي به مهندسي ژنتيك ندارد.۱گزينۀ   
  : فرد موردنظر فاقد نسخۀ فعال از ژن است، ولي فاقد ژن نيست.۳گزينۀ   
  ان توانايي تقسيم شدن دارند.هاي مغز استخو : سلول۴گزينۀ   
  زيست چهارم ۳۹متوسط * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹

  ها: بررسي گزينه  
: انسان فقـط دو انـدامك دوغشـايي دارد، هسـته و ميتوكنـدري و فاقـد ۱گزينۀ   

  كلروپالست است.
  واقع است. X  : درست است، زيرا اين ژن بر روي كروموزوم۳گزينۀ   
  زيست چهارم ۳۹دشوار * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰

  ها است. اينترون و اگزون مخصوص يوكاريوت  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  توانند پس از تغييراتي بالغ شوند. هاي يوكاريوتي مي : ژن۱گزينۀ   
  تواند بالفاصله ترجمه شود. شود و ژن نمي مي mRNAسبب ترجمۀ  rRNA: ۲گزينۀ   
هـا  شـوند و محصـول ژن رونويسـي مـي IIمراز  پلي RNAها توسط  : ژن۳گزينۀ   

  گيرند. مراز قرار نمي پلي RNAتأثير  تحت
  ۱زيست  ۵۶و  ۵۵هاي  متوسط * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱

كنند  كنندٔه مواد استفاده مي هاي تجزيه معدٔه ملخ و معدٔه گنجشك، هر دو از آنزيم  
  د.زيرا هر دو وظيفۀ گوارش شيميايي را برعهده دارن

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  دهد. : معدٔه گنجشك، گوارش شيميايي انجام مي۱گزينۀ   
  : رودٔه ملخ وظيفۀ جذب آب را برعهده دارد.۲گزينۀ   
  دان قرار دارد كه در گوارش نقشي ندارد. : معدٔه گنجشك پس از چينه۳گزينۀ   
  ۱زيست  ۵۷متوسط * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲

  صفرا قرار دارد. هكتاب درسي دريچۀ كارديا باالتر از كيس ۵۷: طبق شكل صفحۀ ۱گزينۀ   
  ۱زيست  ۶۳و  ۵۷، ۵۶هاي  ساده * صفحه▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳

  اي از جنس بافت پيوندي است.  صفاق، پرده  
  ز بافت پوششي با آستر پيوندي تشكيل شده است.مخاط لولۀ گوارش ا  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  : درمورد بافت پوششي دستگاه گوارش صحيح است.۱گزينۀ   
  هاي طولي و حلقوي مسئول حركات دودي و موضعي هستند. : ماهيچه۳گزينۀ   
ا را تواننـد داروهـ : بافت پوششي سنگفرشي چند اليه در دهان و معده مي۴گزينۀ   

  جذب كنند.
  ۱زيست  ۵۸ساده * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴

آميالز دهان يك آنزيم ضعيف به نام پتيالين است كه نشاسته را به مـالتوز تبـديل   
  شود، بلكه گلوكز مونومر است. كند. مالتوز مونومر محسوب نمي مي

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كند. د، بلكه فقط رونويسي ميكن مراز ترجمه نمي پلي RNA: ۲گزينۀ   
  شود. : موسين موجب تشكيل موكوز مي۳گزينۀ   
  كند. : ليزوزيم بزاق دهان را ضدعفوني مي۴گزينۀ   

  ۱زيست  ۶۵و  ۶۴هاي  متوسط * صفحه▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵
  ها: بررسي گزينه  
  باشد. خواران مي تر از گوشت خواران طوالني : طول لولۀ گوارش گياه۱گزينۀ   
در معده، اما در ساير  ها كننده كنندٔه سلولز در نشخوار هاي تجزيه : ميكروب۲گزينۀ   

  كنند. خواران، بيشتر در رودٔه بزرگ يا رودٔه كور زندگي مي گياه
توانند در نقاط ديگر معدٔه گاو هم ديده  كنندٔه سلولز مي هاي تجزيه : باكتري۳گزينۀ   

  شوند.
  كند. سه بار از مري عبور مي ها نده: مواد غذايي در نشخواركن۴گزينۀ   
  ۱زيست  ۷۰متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۶

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  باشد.  سي مي سي ۳۱۰۰: حجم ذخيرٔه دمي ۱گزينۀ   
  باشد. : تعريف مطرح شده مربوط به ظرفيت حياتي مي۲گزينۀ   
بـه آن هـواي مـرده  مانـد و سوم هواي جاري در مجـاري بـاقي مـي : يك۴گزينۀ   

  گويند. مي
  ۱زيست  ۶۸ساده * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۷

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
: بسياري از جانوراني كه تنفس پوستي دارند، معمـوالً بـدن دراز يـا پهـن ۱گزينۀ   

  دارند.
  داران ساكن خشكي شش دارند. : بيشتر مهره۲گزينۀ   
  ها از قفسۀ سينه است. نتيجۀ تبعيت شش: دم و بازدم در انسان ۴گزينۀ   
  ۱زيست  ۶۰و  ۵۹هاي  متوسط * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۸

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  دهد. : معدٔه بسياري از نوزادان پستانداران كازئين را رسوب مي۱گزينۀ   
  : اليۀ موكوزي معده ضخيم، چسبنده و قليايي است و نازك نيست.۲گزينۀ   
  گيرد. توسط روده صورت مي 12B: جذب ويتامين ۳ گزينۀ  
  ۱زيست  ۷۲و  ۶۰، ۵۸هاي  دشوار * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۹

گيرد و عضلۀ ديـافراگم  مورد الف: در عطسه و استفراغ، حتماً دم عميق صورت مي  
  شود. منقبض مي

ها مسير نـاي  ايي هستند كه در آنه مورد ب: انعكاس بلع و استفراغ هر دو انعكاس  
  رود. سمت باال مي شود و حنجره به بسته مي

زا دخيل نباشد، بلكه در اثـر  مورد ج: در استفراغ و سرفه ممكن است عامل بيماري  
  حساسيت انعكاس صورت گرفته باشد.

  ۱زيست  ۶۳متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۰
  نادرست است.» الف«فقط مورد   
  شوند. هاي كنده شده از ديوارٔه روده آزاد مي هاي دوازدهه از سلول ز آنزيمبعضي ا  
  كند. مخاط بافت پوششي سنگفرشي دهان داروها را جذب مي  
  ۱زيست  ۶۷دشوار * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۷۱

  درست است.» د«فقط مورد   
ادار هـاي هـو شوند. كيسـه هاي هوادار پيشين و پسين پر مي در هنگام دم، كيسه  

  شوند. پسين از هواي تهويه نشده پر مي
  علت نادرستي ساير موارد:  
  مورد الف: جريان هوا درون شش انسان دو طرفه است.  
  رود. هاي هوادار عقبي مي درصد هواي حاصل از دم به كيسه ۷۰مورد ب:   
  شوند. ها پر مي مورد ج: هنگام بازدم هر دو كيسۀ هوادار خالي و شش  
  ۱زيست  ۷۱متوسط * صفحۀ ▲   ۳ينۀ پاسخ: گز -۱۷۲

دار  سطح داخلي ديوارٔه مجاري هوا از بيني تا نايژك انتهايي از بافت پوششـي مـژه  
  هاي هوايي مژك ندارند. هاي كيسه پوشيده شده است و سلول

  ۱زيست  ۶۱متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۳
  تواند مويرگ در خود داشته باشد. پس نميريزپرز غشاي سلولي است،   
 ۱زيست  ۶۳دشوار * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷۴

اي مشابه يكي از وظـايف كيسـه صـفرا كـه جـذب آب   ديوارٔه رودٔه بزرگ وظيفه 
  باشد، برعهده دارد. مي

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  ند.ك توليد نمي Kو  Bهاي  : ديوارٔه رودٔه باريك ويتامين۱گزينۀ   
هاي  كند، پس مويرگ را جذب مي K: رودٔه بزرگ ويتامين محلول در چربي ۲گزينۀ   

  .اند هساكاريد پوشيده نشد اطراف آن از پلي
  شود. سديم دوباره جذب مي كربنات : بيشترين مقدار بي۴گزينۀ   
  ۱يست ز ۷۳و  ۷۲، ۷۱هاي  دشوار * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۵

بيشترين سهم را دارد، هستۀ خود را از دست  2COقال گلبول قرمز بالغ كه در انت  
آن ژن را قبل از ازدست دادن هسته بيان  و كربنيك است داده و لذا فاقد ژن انيدراز

  كرده است.
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  فيزيك چهارم ۲۵ۀ * صفح متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷۶
ي حتي اگر اندازٔه سرعت ثابت باشـد، شـتاب صـفر نيسـت و در در حركت دو بعد  

نباشد. تنها در صـورتي كـه عمود بر مسير يا تواند مماس بر مسير و  حالت كلي مي
  اندازٔه سرعت ثابت باشد، شتاب عمود بر مسير حركت خواهد بود. 

  فيزيك چهارم ۹و  ۵هاي  ه* صفح ساده▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۷۷
3 21 12 4 26 2

dxx t t v t
dt

        

21 1
222 2

12 2 2 0 6 02 31 4 24 4 2 62

t s v ( ) v mam t st s v ( )
s


            

      


  

  فيزيك چهارم ۱۷و  ۱۶هاي  ه* صفح متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۸

 

    

21
24 54 5 0

5 16 4 5 25 5 45

y gt v t y
s t s , y y y
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s

  
      

          
  

  


5
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100
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  فيزيك چهارم ۱۷و  ۱۶هاي  ه* صفح ساده▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۷۹
  آيد. ميد وپ در ابتداي گاري فرودست آوردن حداقل شتاب، بايد فرض كنيم ت براي به  

2

22

1
50 5 102 4120 2

2

A

B

gty ma
x a sat


     


  

  فيزيك چهارم ۲۶و  ۲۳هاي  حه* صف متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۸۰
  آوريم: دست مي ابتداي لحظۀ عمود شدن بردار شتاب و سرعت را به  

4 4 4
4 4 0 1

4

drv ( t )i j
dt a v t t sdra i
dt


           

 


  
    

0tبازٔه  سرعت متوسط در    1تاt s  با:برابر است  


      
 

1
0 0 2 4 2 42 4 1s

r i j r i jv i j
r i j t

             
  

 2 22 4 20 2 5 mv ( ) ( )
s

      

  )۴(تمرين  فيزيك چهارم ۵۳و  ۳۵هاي  ه* صفح متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۸۱
  

1 20 53xF N Cos N      
1
2

1 5
53 3

N
N Cos

  


  

  
  

  

  فيزيك چهارم ۳۲ۀ * صفح متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۲
اي وارد بر جسم ثابت باشد، چنانچه جسم از حال سكون به حركت اگر برايند نيروه  

مسير حركت خط راست است  ،درآيد يا سرعت اوليه در راستاي نيروي برايند باشد
  راستا نباشد، مسير منحني است.  و چنانچه سرعت اوليه با نيروي برايند هم

  فيزيك چهارم ۲۳ۀ * صفح ساده▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۳
  فيزيك چهارم ۳۵ۀ * صفح متوسط▲   ۱زينۀ پاسخ: گ -۱۸۴

53 50 0 6 30FCos / N    
N FSin mg

N N N
53

40 100 60
 

      

kFCos f m a53  k

k

f

N


30 

   k
60 130 2   

  

  
100N mg N N     

kF f ma

( ) a a150 100 10 02

   

      
  

  فيزيك چهارم ۳۵و  ۳۴هاي  ه* صفح ساده▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۵
kmgSin mgCos ma137 37     : اصطكاك نيروي وجود با  

ka g( / / )1 0 6 0 8    

2 237 0 6mgSin ma a g /     : اصطكاك نيروي بدون  

1 2
1 1 0 40 6 0 8 0 6 0 53 3 0 8k k

/a a g( / / ) g / /
/

           

  )۵(تمرين  فيزيك چهارم ۵۴ۀ * صفح ساده▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۶

جسم در هر دو حالت ساكن است و در ايـن صـورت   

sf mg  خواهد بود. بنـابراين افـزايش نيـرويF 

  تأثيري در نيروي اصطكاك ندارد.

  فيزيك چهارم ۳۶و  ۳۵هاي  فحه* ص متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۷
  
  

x
Cos Sin

F T Cos T Cos
T Sin tan
T Cos

1 2
1
2

90
0

         
     


   



  

  
  

  فيزيك چهارم ۳۵ۀ * صفح متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۸

2 2

2

2 0 16 2 5
1 6

v v a x a
ma /
s

      

  
  

0 1 6
0 16

k k
k

f ma mg m ( / )
/

       
  

  

  فيزيك چهارم ۳۶و  ۳۵هاي  ه* صفح متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۹

kF f ma  : 2 جسمkg  

k kf f N10 2 3 4       

kf T 0  : 4 جسمkg  

kf T N4    
  فيزيك اول ۱۱۲ۀ * صفح متوسط▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۰

1 3 1 537 5 3CSin i Sin n
n n

        

      340 245 cm  ظاهريh      1
n

  
hظاهري

hواقعي
40 24 16cm   ظاهريh - واقعيh  

  ومفيزيك د ۶۱ۀ * صفح ساده▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۱

2از سطح زمين از رابطۀ  hشتاب گرانش زمين در فاصلۀ   
e

e

GMg
(R h)




و شتاب  

جاذبه در سطح زمين از رابطۀ  2
e

e

GMg
R

 شود. بنابراين: تعيين مي 


2 2 1

2 9
e e

e e e

g R R( ) ( )
g R h R R

  
 

  

  اول فيزيك ۱۱۵ ۀصفح * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۲
  

x   آب درt
 vدر آب  

  

۴۰  
 شيشه درt   

 vدر شيشه
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x
3
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  فيزيك اول ۱۱۶ۀ * صفح ساده▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۳
خط  استوانه، نيم نيمدر هر قسمتي از سطح  

عمود بـر سـطح، در راسـتاي شـعاعي از 
  استوانه است.  نيم

اي،   استوانۀ شيشه هنگام خروج پرتو از نيم  
  شود.  پرتو از خط عمود دور مي

  فيزيك اول ۱۲۱ۀ * صفح ساده▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۴
بيشترين انحراف در نورهاي مرئي مربوط به بنفش اسـت. زيـرا ضـريب شكسـت   

منشور براي نور بنفش بيشترين است و اين بدان معني است كه سرعت نور  ۀشيش
  بنفش در منشور كمترين است. 

ترتيب سرعت نورها در منشور و ضريب شكست منشـور بـراي نورهـاي مختلـف   
  صورت زير است:  به
 vقرمز v نارنجي  vزرد v سبز  vآبي v نيلي v بنفشو  nقرمز n نارنجي n زرد n سبز n آبي  nنيلي n بنفش

 فيزيك اول ۱۲۲ۀ * صفح متوسط▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۵

  
1 1 302C CSini i
n

      

0 0i r   : ۱( نقطۀ(  
60 دهد. مي رخ كلي بازتاب Ci i    : ۲( نقطۀ(  

30 شود. مي شكسته مشترك سطح بر مماس پرتو Ci i    : ۳( نقطۀ(  
  فيزيك اول ۱۳۳و  ۱۳۱هاي  ه* صفح ساده▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۶

41 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4
4 4 4 3

q f p f
p q f p f f p f f f

 
             

4 34
3

q fm
p f


  


  

  فيزيك اول ۱۳۴و  ۱۳۱هاي  ه* صفح متوسط▲   ۱ينۀ پاسخ: گز -۱۹۷
است و هنگامي اتفاق  4fكمترين فاصلۀ جسم از تصوير حقيقي در عدسي محدب   

p)2باشد. 2Fافتد كه جسم روي  مي q f )   
  توان عدسي محدب (همگرا) مثبت است.   

1 1 100 204 60 15 0 15 15 3f cm f cm D D
f /

          
  

  فيزيك اول ۱۳۴ۀ * صفح دشوار▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۸
  
  

33
f R x R
f x
    

2 23 9A ( R) R    دايرٔه روشن  
  
  

  

  
  فيزيك اول ۱۱۷و  ۱۱۴هاي  ه* صفح ساده▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۹

1 1 302C CSin i i
n

                               
8

8
3 10 2

1 5 10
cn
v /


  


  

  فيزيك اول ۱۲۵ۀ * صفح متوسط▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۰
  تواند اين اتفاق رخ دهد:  ها، در هر دو حالت مي با توجه به شكل  

 
  

  2 3L f f f    
  
  
  
  
  

  L f  

 

  چهارم شيمي ۱۱ و ۲ هاي صفحه * ساده▲   ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۱
  : نادرست يها گزينه يبررس  
  .شود مي ديتول ژنياكس گاز ،ديكساپر دروژنيه يۀتجز از :۱ ۀنيگز  
  .سوزد نمي هوا در آهن ٔهشد سرخ و داغ افيال :۲ گزينۀ  
 عيسـر ليتشك باعث ،تراتين نقره محلول به ديكلر ميسد محلول افزودن :۴ ۀنيگز  

  .شود مي رنگ ديفس يرسوب
  چهارم شيمي ۱۲ تا ۹ هاي صفحه * ساده▲   ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۲

  هستند. درست »پ« و »لفا« هاي عبارت  
  نادرست: هاي عبارت بررسي  
 تمـام مـول رييتغ زانيم واكنش، انجام سرعت كاهش ليدل به زمان، گذشت با )ب  

   .ابدي مي كاهش مواد
 ۀمرتب به ،واكنش كي سرعت بر دهنده نشواك مواد غلظت رييتغ ريثأت يچگونگ )ت  

  .دارد يبستگ واكنش
  چهارم شيمي ۹ تا ۴ هاي صفحه * متوسط▲   ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۳

  :است ريز صورت به شده انجام واكنش  
 3 2 2 22CaCO (s) HCl (aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g)      

 خارج اكنشو ظرف از كه است شده ديتول 2COگاز به مربوط ،مخلوط جرم كاهش  
  . شود مي

2CO )4 گاز گرم ۴/۴ قه،يدق ۵ مدت در   4 0 144
/ / mol( و اسـت شـده ديتول 

  :است برابر واكنش سرعت با آن ديتول متوسط سرعت
12

0 1 0 025
/R (CO ) / mol min     

  چهارم شيمي ۱۲ و ۱۱ هاي صفحه * متوسط▲   ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۴
 مقـدار چـون و است شده انجام C و A وضعيت از  تر  عيسر ،B وضعيت در كنشوا  

 واكـنش انجام سرعت در تفاوت توان نمي است، كساني حالت سه هر در  ها فراورده
 اثـر بـه را سرعت در تفاوت توان مي( .داد نسبت  ها دهنده واكنش مقدار رييتغ به را

  ).داد نسبت واكنش مخلوط به زگريكاتال افزودن اي و دما
  چهارم شيمي ۱۳ ۀصفح * متوسط▲   ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۵

 ، هـا دهنـده واكنش غلظت شدن برابر دو با چون( است ۲ با برابر واكنش كل ۀمرتب   
 و A ٔهماد غلظت شدن برابر دو با كه ييآنجا از و است) هشد برابر ۴ واكنش سرعت

 جهينت توان يم ،شود مي ابربر ۴ واكنش يآغاز سرعت ،B ٔهماد غلظت در رييتغ دمع
  .است صفر با برابر B ۀمرتب و ۲ با برابر A ۀمرتب گرفت

  يمي چهارمش ۱۳ و ۱۲ هاي صفحه * دشوار▲   ۱ ۀنيگز پاسخ: -۲۰۶
2R صورت به آن سرعت قانون است، ياديبن واكنش كه ييآنجا از   k[A][B ] و 

   .است ۲ ۀمرتب از
 بـه قـهيدق ۱۰ از پـس و اسـت تـريل بـر مـول ۱/۰ دهدهن واكنش مواد يۀاول غلظت  

 0 1/ x بنابراين ابد،ي مي كاهش تريل بر مول:  

 
210 2

20
0 1 4 0 1 0 1 0 2100 0 1 0 10 1

R ( / x) / x / x( ) /
R / /( / )

  
       

10 1 0 02 0 08/ x / x / mol L       
0 08 100 %800 1

/
/

   واكنش تشرفيپ درصد  

  هارمچ شيمي ۱۳ ۀصفح * متوسط▲    ۴ ۀنيگز پاسخ: -۲۰۷
  .است ۲ با برابر B ۀمرتب كه شود مي مشخص ۲ و ۱ ي ها شيآزما ۀسيمقا از  
  .است ۲ با برابر A ۀمرتب كه شود مي مشخص ۳ و ۱ ي ها شيآزما ۀسيمقا از  
 و اسـت اول شيآزمـا در واكنش سرعت برابر ۹ ،چهارم شيآزما در واكنش سرعت  

 ،رييـتغ نيـا ليدل به و است اول شيآزما برابر ۳ ،چهارم شيآزما در B ٔهماد غلظت
 با چهار و كي  شيآزما در A ٔهماد غلظت بنابراين ،است شده برابر ۹ واكنش سرعت

  .است برابر هم
  چهارم شيمي ۱۷ تا ۱۴ و ۱۰ هاي هصفح * ساده▲    ۴ ۀنيگز پاسخ: -۲۰۸

  .است شده برطرف برخورد يۀنظر يها يينارسا از يبرخ ،گذار حالت يۀنظر در  
  چهارم شيمي ۲۴ و ۲۳ هاي هصفح * متوسط▲   ۲ ۀنيگز پاسخ: -۲۰۹

 شيافـزا و واكـنش انجـام ريمسـ رييـتغ بـا و كند مي شركت واكنش در زگريكاتال  
  دهد. مي شيافزا را واكنش سرعت فعال، ٔهديچيپ يداريپا

  .دهد نمي رييتغ را دشدهيتول ٔهفراورد مقدار ،زگريكاتال  
  .دهد مي كاهش اندازه كي به را برگشت و رفت ي ها واكنش سازي فعال يانرژ ،زگريكاتال  

C

A

B

3060

30

30
30 Ci 

60
60

(1) (2)

(3)

2ffF
R

x

2ff

L
f

L

O

(1)

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

ام
ش

۲
   |

   
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عـل

 
ی

جرـب
ت

  

۱۲

  چهارم شيمي ۱۳ و ۱۲ هاي صفحه * متوسط▲   ۳ ۀنيگز پاسخ: -۲۱۰
  هـا آن يومترياسـتوك بيضـرا با دهنده واكنش مواد ۀمرتب ي،اديبن ي ها واكنش در  
 دو هـر غلظـت ،۲ شـكل در .است ۳ ۀمرتب از ،موردنظر واكنش پس .است كساني

32 شود مي برابر ۸ واكنش ينآغاز سرعت پس است، شده برابر ۲ ماده 8( ):  
 3 3 1 120 8 0 4 10 3 2 10( )R / / mol L s            

1 آن سرعت ثابت يكاي باشد، x واكنش كل ۀمرتب اگر   1 1x(mol L ) s    است.   
1موردنظر  واكنش سرعت ثابت يكاي پس   1 3 1 2 2 1(mol L ) s L mol s         

  خواهد بود.
  چهارم شيمي ۱۸ تا ۱۵ هاي صفحه * متوسط▲   ۳ ۀنيگز پاسخ: -۲۱۱

 و فعـال ٔهديـچيپ ليتشـك احتمال باشد، كوچكتر يواكنش سازي فعال يانرژ رچهه  
 سرعت با بنابراين ،است شتريب زمان واحد و حجم واحد در مؤثر هاي برخورد تعداد

   .شود مي انجام يشتريب
 يانـرژ سـطح ،b واكـنش فعال ٔهديچيپ .دارد عكس ۀرابط يداريپا با يانرژ سطح  
  .است دارتريناپا نيبنابرا ،دارد  ها دهنده واكنش از يشتريب
  چهارم شيمي ۱۹ و ۱۸ هاي هصفح * متوسط▲   ۱ ۀنيگز پاسخ: -۲۱۲

  :دهد مي كاهش) x( اندازه كي به را برگشت و رفت ي ها واكنش سازي فعال يانرژ ،زگريكاتال  
0 20 5 0 2 0 40 5a a a a a a

/x / E / E E E E / E
/

          

  چهارم شيمي ۲۴ ۀصفح * متوسط▲   ۲ ۀنيگز پاسخ: -۲۱۳
 در  ها دهنده واكنش جرم راتييتغ زانيم واكنش، انجام سرعت شيافزا با زگر،يكاتال  

  .دهد مي شيافزا را گرماده ي ها واكنش در گرما ديتول سرعت و زمان واحد
  چهارم شيمي ۲۶ و ۲۵ هاي صفحه * ساده▲   ۲ ۀنيگز پاسخ: -۲۱۴

  .دهند مي عبور دياكس ميكلسروي  از را ها نيروگاه يخروج گاز ،2SO حذف نظورم به  
  .دهد مي شيافزا را يا ژهيو واكنش سرعت ،زگريكاتال هر  
  هـا آن سطح كه هستند كيسرام جنس از يي ها يتور واقع در يستيكاتال ي ها مبدل  

  .دهند مي پوشش ميرود و ميپاالد ن،يپالت يفلزها با را
  چهارم شيمي ۲۴ تا ۱۲ هاي صفحه * متوسط▲   ۱ ۀنيگز پاسخ: -۲۱۵

 ،اسـت برگشت از بيشتر رفت واكنش سازي فعال يانرژ ر،يگرماگ هاي واكنش در )۱   
   .بود خواهد برگشت واكنش سرعت از كمتر رفت واكنش سرعت ينبنابرا

 حالـت يانـرژ سـطح تفاوت( برگشت سازي فعال يانرژ ،گرماده ي ها واكنش در )۲  
  .است رفت از بيشتر ) ها فراورده و گذار

 كـاهش انـدازه كيـ بـه را واكنش برگشت و رفت سازي فعال يانرژ ،زگريكاتال )۳  
 نسـبت بـا ،باشـد كوچكتر )برگشت اي رفت( سازي فعال يانرژ هرچه و دهد مي
  .ابدي مي كاهش يشتريب

  .است دهنده واكنش ذرات نيب برخورد ،برخورد و گذار حالت يۀنظر دو هر اساس )۴  
  ۲ شيمي ۴۱ تا ۳۹ هاي صفحه * ساده▲    ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۶

 و p ۀدسـت بـه مربـوط شود مي ختم 34p به آن اتم يالكترون شيآرا كه يعنصر  
  :است ريز صورت به آن يالكترون شيآرا كه است جدول ۱۵ گروه

 2 2 6 2 6 10 2 31 2 2 3 3 3 4 4s s p s p d s p   
2l با الكترون ۱۰ ،آن يالكترون شيآرا در    )يۀراليز d( دارد وجود.  
  ۲ شيمي ۳۳ ۀصفح * ساده▲   ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۷

تا گـاز  15Mين خواص شيميايي را دارند. عدد اتمي عنصر  تر  گروه، شبيه عناصر هم  
توان گفت هر عنصري كه عدد  واحد فاصله دارد، بنابراين مي ۳ نجيب پس از خودش

  گروه است. هم Mواحد از عدد اتمي گاز نجيب كمتر باشد، با عنصر  ۳اتمي آن 
54( زنون نجيب گاز از كمتر واحد ۳ اندازٔه به 51Sb عنصر اتمي عدد   Xe( ،است 

   است. گروه هم M عنصر با پس
  ۲ شيمي ۳۶ تا ۳۴ هاي صفحه * متوسط▲   ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۸

  نادرست: هاي عبارت بررسي  
 كـردن آزاد ضمن و دهند مي واكنش شدت به سرد آب با حتي قليايي فلزهاي الف)  

   آورند. مي وجود  به بازي خاصيت با محلولي هيدروژن گاز
 كـه دارد منيـزيم عنصـر را ذوب نقطـۀ كمترين خاكي، قليايي فلزهاي بين در ب)  

  است. گروه اين عنصر دومين
  ۲ شيمي ۴۱ تا ۳۲ هاي صفحه * متوسط▲   ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۹

  است. درست »پ« عبارت فقط  
 عيمـا حالت به يمعمول طيشرا درو  خالص حالت در ،)وهيج و برم( جدول عنصر دو الف)  

  .است جدول d ۀدست از يفلز وهيج وقرار دارد  p ۀدست در برم يول ،دارند وجود
 عناصـر مثال يبرا( دارند يكساني يكيزيف حالت ،جدول ي ها گروه اغلب عناصر )ب  

  ))وهيج جز به( .هستند جامد ،d دسته ي ها گروه

  .دارد وجود نافلز ۵ و فلز شبه ۱ فلز، ۲ دوم، ٔهدور در )پ  
  .است ميهل ،داردن قرار جدول ۲ و ۱ ي ها گروه در كه s ۀدست عنصر تنها )ت  
  .ستين فلز يول شود يم ختم 2s به ميهل عنصر يالكترون شيآرا )ث  
  ۲ شيمي ۳۹ تا ۳۷ هاي صفحه * ساده▲   ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۰

  .شوند مي ناميده واسطه عناصر و هستند فلز يهمگ جدول ۱۲ تا ۳ ي ها گروه عناصر  
  ۲ شيمي ۴۶ تا ۳۷ هاي صفحه * متوسط▲   ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۱

  .دارند را يويالكترونگات نيشتريب و ياتم شعاع نيكمتر  ها لوژن ها دوره، هر در الف)  
 ،خود يالكترون يۀال ني تر  يرونيب در و هستند نافلزها نيرتريپذ واكنشها  هالوژن )ب  

  .دارند بينج يگازها از كمتر الكترون يك تنها
   .ابدي مي كاهش  ها آن يويالكترونگات و يريپذ واكنش ي،اتم عدد شيافزا با )پ  
  .ابدي مي شيافزا ،ياتم عدد شيافزا با  ها  الوژنه جوش ۀنقط )ت  
  ۲ شيمي ۴۷ تا ۴۳ هاي صفحه * متوسط▲   ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۲

 يويالكترونگـات نيكمتـر و ياتمـ شعاع نيشتريب ،شده داده نشان عناصر نيب در  
 ،دارد عنصـر اين را جوش ۀنقط نيكمتر گفت توان نمي يول است E عنصر به مربوط
 ۀنقطـ )C عنصـر( اسـت گاز صورت به يمعمول طيشرا در كه يعنصر اًمطمئن چون
  دارد. يكمتر جوش

  ۲ شيمي ۴۷ تا ۴۳ هاي صفحه * ساده▲   ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۳
 ،) هـا اتم ۀهست مثبت بار شيافزا( ياتم عدد شيافزا با جدول، گروه كي در يكل طور به  

  .ابدي مي شيافزا ي، شعاع اتميويالكترونگات و ونشي نينخست يانرژ فبرخال
  ۲ شيمي ۴۶ تا ۳۴ هاي صفحه * متوسط▲   ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۴

  .ابدي مي شيافزا ياتم عدد شيافزا با يي،ايقل يفلزها يريپذ واكنش  
  .ابدي مي كاهش ياتم عدد شيافزا با يي،ايقل يفلزها ذوب ۀنقط  
  .ابدي مي كاهش ياتم عدد شيافزا با ،دوره كي عناصر ياتم شعاع  
 )يفلز تيخاص( الكترون دادن دست از به ليتما ي،اتم عدد شيافزا با دوره كي در  

  .ابدي مي كاهش
  ۲ شيمي ۵۵ تا ۴۸ هاي صفحه * متوسط▲   ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۵

  هستند. درست »ث« و »پ« ،»لفا« هاي عبارت  
  نادرست: هاي عبارت بررسي  
  .شود مي گفته بلور ۀشبك ، ها وني و  ها مولكول ، ها اتم منظم شيآرا به )ب  
 كنيد (توجه .نديگو مي ييدوتا يوني بيترك را عنصر دو از متشكل يوني بيترك )ت  

 يـوني تركيـب اما است، شده تشكيل يون نوع دو از 3NaNO تركيب مثالً كه
  نيست.) دوتايي

  ۲ شيمي ۵۷ تا ۵۴ هاي صفحه * ساده▲   ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۶
 را سـازنده يگاز ي ها وني از يوني جامد مول كي ليتشك هنگام به شده آزاد يانرژ  

  .نديگو مي يوني بيترك ۀشبك يانرژ
  ۲ شيمي ۶۰ و ۵۹ ،۵۲  هاي صفحه * ساده▲   ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۷

 تركيـب شـيميايي فرمـول پـس اسـت. كوپريـك يون )،II( مس يون  قديمي نام  
3صورت  به كلرات كوپريك 2Cu(ClO   است. (

 وجـود -۳ بـار با اتمي تك آنيونصورت  به ۱۵ گروه نافلزي عنصر يوني، تركيب در  
3Kصورت  به پتاسيم، فلز با آن تركيب شيميايي فرمول كه دارد M .است   

  ۲ شيمي ۶۰ و ۵۱ ايه صفحه * ساده▲    ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۸
 ،دارد داريـپا ونيكات نوع دو  ها آن اغلب مانند كه است d ۀدست يفلزها جزء كبالت  

 .شـود نيمع كبالت وني بار ديبا ،كبالت ي ها وني يدارا يوني ي ها بيترك نام در پس
  )ديكلر )III( كبالت اي ديكلر )II( كبالت مثال طور به(
  ۲ شيمي ۵۶ و ۵۵ هاي هصفح * متوسط▲   ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۹

 ۀرابط  ها وني شعاع با و ميمستق ۀرابط  ها وني بار ٔهانداز با ي،وني بيترك ۀشبك يانرژ  
  .دارد عكس

  ۲ شيمي ۶۳ تا ۶۰ هاي صفحه * دشوار▲    ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۰
 آب كـل از درصـد ۹۰ كـه اسـت )۵۸/۸ – ۷۲/۳( گرم ۸۶/۴ شده خارج آب جرم  

 آبــدار نمــك در موجــود آب كــل مقــدار پــس اســت. آبــدار نمــك در موجــود
1004 86 5 490/ / g  تبلـور) آب كـل شدن خارج فرض (با خشك نمك جرم و 

  است: گرم ۱۸/۳

2 3 2 2 3 2Na CO .xH O(s) Na CO (s) x H O(g)  
3 18 5 4 10106 18

/ / x
x
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