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2 صفحهآزمون عمومی

کدام گزینه می تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه های زیر باشد؟- 1
»ِشبه، بعینه، بسنده، َویله، فراز آمدن، گبر«

2( مانند، کافی، ناله، کم عقلی  1( نظیر، شایسته، زره، دالور  
4( مانند، کامل، نزدیک آمدن، خفتان 3( عیناً، آراسته، حصار، نوعی لباس جنگی 

معنی چند واژه درست است؟- 2
)برافراختن:  معرفت(  )هنر:  رنجور(  اسب  )نوند:  هیبت(  )نهیب:  منصب(  صاحب  )افسر:  شایسته(  )استحقاق:  برطرف شدن(  )زایل شدن: 

روشن کردن( )بر اثر: رّد پا( )خایب: بی بهره( )راه تافتن: تغییر مسیر  دادن(
4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار 

در همءه گزینه ها معانی واژه ها »تماماً« درست است؛ به جز:- 3
2( )تلّقی: نگرش( )تعبیر: بازگویی( )تعّلل: اهمال کردن(  1( )اندیشه: اندوه( )طاق: بی همتا( )عیار: معیار( 

4( )انبساط: خودمانی شدن( )جسیم: صاحب جاه( )معاملت: اعمال عبادی( 3( )مدام: مِی( )بازبسته: پیوسته و مرتبط( )سوء هاضمه: بدگواری(  
در متِن زیر، چند »غلط امالیی« وجود دارد؟- 4

»پس غیاث موالنا سعدالّدین عین صواب است که عقل را مقّدم داشت و وسیلت غربت حق دانست و داعی مخلص را به عین رضا نظر کرد. 
خداوند زوالجالل است و اکرامش در حصر نمی آید.«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
در کدام عبارت »غلط امالیی« یافت می شود؟- 5

1( دوستان دو نوعند: اول آن که به صدِق رقبت و طوِع دل به مواالت گرایند و دوم آن که از روی اضطرار مصاحبت نمایند. 
2( هر کجا کرمی شامل و مرّوتی شایع است طبع از اهمال حقوق نفور باشد و هّمت بر گزارد مواجب آن مقصور. 

3( آن چه شرایط آداِب خدمِت ملوک است، خدم و حشم در مسالک و مدارج آن می باید قدم نهند.
4( غایت معرفت هر کس مقام انقطاع اوست به وجد از ترّقی، بیابان این ورطه از چه می پرسی؟

در میان گروه واژه های داده شده، »چند غلط امالیی یا رسم الخطی« به چشم می خورد؟- 6
»افراط و تفریط، صنف و گونه، التهاب و برافروخته گی، عنابت و توبه، انبان دباقی شده، بارع و حصار، بدقواره و ناموزون، بذله گو و شوخ طبع، 

بطالت و بیهودگی، صیغءه بّلعُت، بزم و ظیافت، بردمیدن و برخواستن، عرصءه بین المللی، به تعویق انداختن و اهمال کردن«
4( نه 3( هشت  2( هفت  1( شش 

ابیاِت زیر به ترتیب، سرودءه چه کسانی هستند؟- 7
بود ب��ی��ک��اران  ک��ار  ال��ف( ع��ش��ق ب��ازی 

توفی�ق خ�دا  ب�ر  و  توس�ت  ب�ر  ب( جه�د 

ک��ار؟ چ��ه  ب��ی��ک��اران  ک��ار  ب��ا  عاقلش 

رفی�ق هس�ت  جه�د  و  توفی�ق  ک�ه  زان 
2( نعمت اهلل ولی، سنایی  1( بیدل دهلوی، نظامی گنجوی  

4( نظام وفا، مّل محسن فیض  کاشانی 3( صائب تبریزی، مسعود سعد سلمان  
آرایه هاِی مقابِل کدام دو بیت، »کاماًل« درست است؟- 8

الف( جام ش�راب مرهم دل های خس�ته است

ب( گره گش�ای دل تن�گ نغم�ءه چنگ اس�ت

واگ�ذار برْق ت�ازی  بی م�رّوت  صب�ای  ج(  ای 

د( پیش ما دشنام جانان از شکر شیرین تر است

اس�ت شکس�ته  م�اه  مومیای�ی  خورش�ید 

س�هیل س�یب زنخدان ش�راب گلرنگ است

اس�ت پیراه�ن  هم�ره  زلیخ�ا  بیم�ار  روح 
روح تل�خ بح�ر از آب گهر ش�یرین تر اس�ت1

)تشبیه، اسلوب معادله(

)جناس، تشبیه(

)تلمیح، ایهام(

)ایهام تناسب، حس آمیزی(
4( ب، د 3( ب، ج  2( الف، د  1( الف، ب 

در کدام بیت »ایهام، ایهام تناسب، تشبیه و استعاره« وجود دارد؟- 9
هواگی��ر گش��ت  دل��م  م��رغ  نظ��ر  راه  1( از 
2( غنیمت��ی ش��مر  ای ش��مع، وص��ل پروان��ه
3( م��رغ دل ب��از ه��وادار کم��ان ابرویی اس��ت
4( کس��ی به وصل تو چون ش��مع یاف��ت پروانه

ای دی��ده نگ��ه ک��ن ک��ه ب��ه دام ک��ه درافتاد
ک��ه ای��ن معامل��ه ت��ا صبح��دم نخواه��د ماند
آم��د ب��اش ک��ه ش��اهین  نگ��ران  ای کبوت��ر 
ک��ه زی��ر تی��غ ت��و ه��ر دم س��ری دگ��ر دارد

1- بیت کمی تغییر یافته، مصرع دوم این چنین است: روی تلخ بحر از آب گهر شیرین تر است.
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3 صفحهآزمون عمومی

آرایه های ادبی بیِت زیر، در کدام گزینه درست آمده است؟- 10
نمی ماند«»ب�ه روز تیرءه م�ا صب�ح، ش�کّر خنده ها دارد دیگر  دم  شادی  این  که  نمی داند 

2( تشخیص، تشبیه، حس آمیزی، ایهام  1( مجاز، استعاره، تضاد، تشخیص  
4( تشبیه، حس آمیزی، پارادوکس، استعاره 3( پارادوکس، ایهام تناسب، مجاز، حس آمیزی 

آرایه هاِی مقابل همءه ابیات »کامالً« درست است؛ به جز:- 11
1( چه س��ان مژگان خونین گریءه م��ا را نگه دارد
2( پهل��و ب��ه حی��ات اب��دی می زن��د آن زل��ف
3( عزیز قدردانی نیس��ت در مصر سخن س��نجی
ب��ار آرد  زردروی��ی  طم��ع  تخ��م  4( اگرچ��ه 

کج��ا مرجان ب��ه زور پنج��ه دریا را نگ��ه دارد؟
این اس��ت س��وادی که ب��ه اصل اس��ت مطابق
ن��دارد ور ن��ه جنس��ی غی��ر یوس��ف کاروان ما
زکات رن��گ ب��ه گلش��ن ده��د گ��دای ق��دح

)اسلوب معادله، ایهام(
)ایهام تناسب، کنایه(

)ایهام، استعاره(
)مجاز، تشبیه(

در میان مصراع هاِی زیر، اجزای چند جمله »نهاد + مفعول + فعل« است؟- 12
الف( آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویشش 

خوب�ی  ز  نمی گنج�ی  عال�م  در  ج( ت�و 

خرام�ان  آی�ی  ب�رون  ت�ا  ب( نشس�تم 

دوس�تش داری  ک�ه  آن   دارد  د( دوس�ت 
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

تعداد »وابسته های وابسته« در کدام بیت، بیشتر است؟- 13
1( آن  ک��ه ناوک بر دل من زیر چش��می می زند
2( شهس��وار من که م��ه آیینه دار روی اوس��ت
3( خدا چ��و صورت ابروی دلگش��ای تو بس��ت
جان��ان خم اندرخ��م  زل��ف  4( ش��رح  ش��کن 

ق��وت ج��ان حافظش در خن��دءه زیر لب اس��ت
تاج خورش��ید بلن��دش خاک نعل مرکب اس��ت
گش��اد کار م��ن ان��در کرش��مه های ت��و بس��ت
کوت��ه نت��وان ک��رد ک��ه ای��ن قّص��ه درازس��ت

در کدام عبارت، واژه ای یافت می شود که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به دوران بعد منتقل شده است؟- 14
1( مردی به طلب درزی آمد و خبر مرگ درزی نداشت. 
2( پس چون یک چند برآمد ملک روم خراج بازگرفت. 

3( صحرا را دریایی دریافت در جوش و هوایی از بانگ اسبان با برگستوان.
4( گروهی را گفت به دکان و بازار باشید و کار کنید و دبیران را گفت به دیوان نشینند.

نقش واژه های مشخص شده در بیِت زیر به ترتیب، کدام است؟- 15
هّم�ت آن اس�ت ک�ه ااّل ت�و نگی�رد ی�اری«»م�ن ب�ه غی�ر از تو کس�ی ی�ار نگی�رم آری

2( مفعول، مسند، قید، متّمم  1( نهاد، مفعول، قید، نهاد  
4( بدل، مفعول، شبه جمله، نهاد 3( مفعول، بدل، شبه جمله، متّمم  

با توجه به رباعی زیر همءه گزینه ها کامالً درست هستند؛ به جز:- 16
گل ب�ودی  ار  آگ�ه  جمال�ت  ب�اغ  »از 

دارد پ�ی  در  ک�ه  خاره�ا  ای�ن  هم�ه  ب�ا 

گل نپیمودی  خ��ار  از  پ��ر  راه  ای��ن 

چ�ون آم�د و چ�ون رف�ت بدی�ن زودی گل«
2( گل در دو مصراع نقش نهادی و در یک مصراع نقش مفعولی دارد.  1( چهار ترکیب وصفی و یک اضافءه تشبیهی در ابیات یافت می شود.  

4( در رباعی فوق »سه جملءه سه جزئی« و »دو جملءه دوجزئی« یافت می شود. 3( سه مصراع به شیوءه بلغی و یک مصراع به شیوءه عادی سروده شده است. 
 مفهوم کدام بیت با بقیه، متفاوت است؟- 17

1( جوش فرهاد است از کهسار من سرچشمه ای
2( می کند در س��ینءه گرمم قیامت، ش��ور عشق
3( ش��ور عشق من فلک ها را به چرخ آورده است
4( می فش��انم نور خود ب��ر تی��ره روزان بی دریغ

ش��ور مجن��ون گردب��ادی از بیاب��ان من اس��ت
صبح محش��ر خن��دءه چ��اک گریبان من اس��ت
کش��تی اف��لک بی لنگ��ر ز طوف��ان من اس��ت
خرم��ن ماه��م پریش��انی نگهب��ان م��ن اس��ت

عبارت: »این صلت، فخر است، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست.« با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟- 18
1( گرفتمت که هزاران متاع از این س��ان هس��ت
مج��وی پای��دار  رن��ج  نفس��ی  راح��ت  2( ب��ه 
3( نکن��م رغب��ت دنیا ک��ه متاعی اس��ت قلیل
4( غایت کام و دولت است آن  که به خدمتت رسید

بتوان��ی فروخ��ت  ت��ا  کن��ی  حیل��ه  ک��دام 
خم��ار بام��داد  ب��ه  نی��رزد  ش��راب  ش��ب 
مگ��س نگیرن��د  صی��د  گ��ه  ب��ه  ش��اهبازان 
بن��ده می��ان بن��دگان فخ��ر کن��د ب��ه چاکری
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مفهوم کدام بیت در مقابل آن »غلط« آمده است؟- 19
1( صنم��ی لش��کریم غ��ارت دل ک��رد و برفت
نصیحت گ��و ای  هش��یاری   م��ردمِ  ز  2( اگ��ر 
3( چ��رخ ب��ر ه��م زن��م ار غی��ر م��رادم گردد
4( حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی است

دس��تم نگی��رد  ش��اه  عاطف��ت  اگ��ر  آه 
س��خن ب��ه خ��اک میفکن چ��را که من مس��تم
م��ن ن��ه آنم ک��ه زبون��ی کش��م از چ��رخ فلک
ب��ه نال��ءه دف و ن��ی در خ��روش و ولول��ه ب��ود

)طلب دادخواهی(
)مستی و راستی(

)بلندنظری(
)آوازءه محّبت(

کدام بیت با عباراِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟- 20
»اندر همه کاری داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.«

کند خ��رج  حشر  ب���ازار  س��ر  در  1( دل��ی��ر 
2( ش��ور س��حر حش��ر اگ��ر باورت��ان نیس��ت
شود قارون  با  خاک  در  باشد حشرشان  3( زود 
4( حلل و خوش خور و طاعت کن و دروغ مگوی

گرف��ت ه��ر ک��ه زر خوی��ش را عی��ار ام��روز
گل مصحف صد برگ به س��وگند گش��وده است
ای��ن گران جانان که س��یم و زر به روی هم نهند
عمل گ��وی  حشر  روز  ب��ری  ک��ار  سه  ای��ن  بر 

مفهوِم بیت زیر با کدام بیت، یکسان است؟- 21
نیست چاره  بیدل،  اصل  رجوع  از  را  راه ها سربس�ته بود آخ�ر به خ�ود بازآمدیم«»فرع ها 
زیستن باید  آگاه  خویش  اصل  از  را  1( ف��رع 
2( اص�����ل اس���ت ک���ه ف���رع م��ی ن��م��ای��د
اس��ت وی  ج���وی���ان  ف���رزن���د  3( م�����ادر 
شو راج���ع  اص��ل  ب��ه  ک��ن  4( ه��ی��ن خمش 

نکرد خارا  از  غافل  مستی  سامان  را  شیشه 
ن�����دارد گ�����ذر  ک���س���ی  اص�����ل  زان 
اس��ت پ��ی  در  را  ف��رع ه��ا  م��ر  اص��ل ه��ا 
دی�������دءه راج�����ع�����ون ن��م��ی خ��س��ب��د

همءه ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد, به جز:- 22
هست چ��ه  ه��ر  از  ش��و  تجرید  دس�ت«»اّوالً  ب�ار  ی�ک  بش�و  خ�ود  از  وانگه�ی 
1( سر کویش هوس داری هوس را پشت پایی زن
2( بر س��ر ک��وی وصل ت��و مرغ صف��ت پریدمی
3( شمع سان پیشت بخواهم سوخت سرتاپا که من
4( گر تو سر خواهی ز من سر با تو بسپارم به چشم

در آن اندیش��ه یک رو ش��و دو عالم را قفایی زن
م��ن ب��ال  هج��ر  آت��ش  نس��وختی  اگ��ر  آه 
در فن��ای خوی��ش می بین��م بق��ای خویش��تن
س��ر چه باش��د هر چه دارم در نظر آرم به چشم

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟- 23
نیست گ��رگ  از  گله  را  م��ا  می کند«»گ��ّل��ءه  ش��ب��ان  ب��ی��داد  همه  ک��ای��ن 
1( دل به من گوید چون آِب تو از س��ر بگذشت
س��ر از  رف��ت  و  آب  بگذش��ت  2( م��را 
3( س��خن ه��ر چ��ه گفت��م هم��ه خی��ره ب��ود
اس��ت محن��ت  در  و  م��ردن  در  4( زندگ��ی 

روی ب��ر خ��اک ن��ه از ج��ور وی و زار بن��ال
درخ��ور نیس��ت  م��دارا  حال��م  ای��ن  ب��ر 
ب��ود ت���ی���ره  ب��ن��ه  از  روان  آب  ک���ه 
اس��ت ظ��ل��م��ت  درون  در  ح��ی��وان  آب 

مفهوِم بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟- 24
صاحب جم�ال ب�س  هس�ت  اگرچ�ه  زوال«»گل  گی�رد  هفت�ه ای  در  او  حس�ن 
خ��زان اف��س��ردءه  دم  از  ماتم  نخل  1( ش��د 
بهار ب��زم  ش��اه��د  ب��ود  لعل  گ��ل  2( ب���رگ 
خویشتن بر  غنچگی  در  اگر  تنگ  3( می گرفتم 
4( گل چ��و ب��ر نال��ءه مرغ��ان چمن خن��ده زند

نه��ال گل را  قام��ت خ��ود  ک��رد  راس��ت  ت��ا 
م��ن گل روی  ش��اهد  بب��رد  گلس��تان  آب 
می توانس��تم چ��و گل مش��ت زری پی��دا کن��م
چ��ه کن��د بلب��ل ش��ب خیز ک��ه س��ودا نکن��د

مفهوِم کنایی بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟- 25
سخن«»عقل میدان سخن بر عاقالن کرده است تنگ می گوید  دیوار  و  در  با  مجنون  ورنه 
سخن سزاوار  گوشی  زمین  روی  در  1( نیست 
است وا ک��ردن  به جا  لب  مزد  شهوار  2( گوهر 
3( نمی ت��وان ز س��خن س��اختن خم��وش م��را
4( ده��ان م��ور را پ��ر خ��اک دارد بی زبانی ه��ا

حرف؟ منقار  در  زنگ  را  طوطیان  نبندد  چون 
ما داری��م  صدف  از  خاطر  به  را  نصیحت  این 
ک��ه چون صدف ز ده��ان اس��ت رزق گوش مرا
بایستی بی زنهار  م��ار  چ��ون  زب��ان  تیغ  م��را 
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5 صفحهآزمون عمومی

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیة )26�35(.
！ُقل یا أهل الکتاب تعالَوا إلی کلمٍة سواٍء بَیننا و بینکم أاّل نَعبد إاّل اهلل ...: بگو ای اهل کتاب ...............- 26

1( به سمت سخنی یکسان بین ما و خودتان بیایید که، به جز خداوند را نپرستیم ...
2( به سوی سخنی بیایید که بین ما و شما یکسان بوده است و فقط اهلل را بپرستیم ...

3( به سوی کلمه ای بشتابید که بین شما و ما برابر بوده است و به غیر از اهلل را نپرستیم ...
4( به سمت کلمه ای یکسان بشتابید که بین ما باشد، و این که فقط خداوند را بپرستیم ...

»علینا أن نحترم األدیاَن اإللهّیة و أن نتعایش مع المعتقدین بها تعایشاً سلمّیاً!«:- 27
1( بر ما است به دین های خدایی احترام گذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارند با مسالمت زندگی کنیم!

2( بر ما است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معتقدین به آن ها زندگی ُمسالمت  آمیزی داشته باشیم!
3( بر ما واجب است که به ادیان خدایی احترام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مسالمت زندگی کنیم!

4( بر ما الزم است دین های الهی را محترم شمرده با معتقدان به آن زندگی سالمی را داشته باشیم!
له صعٌب ولکنّه یَخلُق لك ُفرصاً ستسفید منها للنّجاح!«:- 28 »الفشُل تحمُّ

1( تحّمل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را می آفریند که از آن در پیروزی استفاده می کنی!
2( پذیرش شکست سخت است لکن موقعّیت هایی برای تو خلق می شود که از آن برای پیروزشدن استفاده می کنی!

3( شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است اّما موقعّیت هایی که برای تو خلق می کند، از آن ها در پیروزی استفاده خواهی کرد!
4( شکست تحّملش سخت است ولیکن برای تو فرصت هایی می آفریند که از آن ها برای پیروزشدن استفاده خواهی کرد!

»کم شخصاً نعرف أنّهم یعملون بما یقولون، فیؤثّرون علینا تأثیراً عمیقاً ال نَجد مثلَه في اآلخرین؟!«:- 29
1( چند شخص را می شناسیم که می گویند چیزی را که بدان عمل می کنند، پس بر ما تأثیر عمیقی می گذارند که همانند آن را در دیگران نمی یافتیم؟!

2( چند شخص را شناخته ایم که به چیزی که می گویند عمل می کنند، و بر ما آن چنان تأثیری دارند که در دیگران مثل آن را نیافته ایم؟!
3( چند نفر را می شناسیم که آن ها چیزی می گویند که عمل می کنند، و بر ما آن چنان اثری دارند که در افراد دیگر همانندش را نمی یابیم؟!

4( چند نفر را می شناسیم که به آن چه می گویند عمل می کنند، پس بر ما تأثیر عمیقی می گذارند که در دیگران مثل آن را نمی یابیم؟!
»یستطیع الناُس أن یقرؤوا من الکتب ما یحّبونها، إاّل مَن لیس لهم فکٌر قادر علی تمییز المسائل!«: مردم می توانند ...............- 30

1( از کتاب ها هر چه دوست می دارند بخوانند، جز کسانی که توانایی برای تشخیص امور ندارند!
2( بخوانند هر آن چه را از کتاب ها که دوست دارند، مگر آن که قدرت جداکردن امور را نداشته باشند!

3( از کتاب ها آن چه را دوست دارند بخوانند، مگر آنان که فکری قادر بر تشخیص مسائل نداشته باشند!
4( کتاب هایی را که دوست می دارند بخوانند، مگر این که نتوانند با فکر و توانایی مسائل را از یکدیگر جدا کنند!

»هذا المعلُِّم قد قام بتشکیل َفریَقیِن یجتهد الِعبوهما َفرحیَن سّتة أیّاٍم من األسبوع ِاجتهاداً!«: این معّلم ...............- 31
1( با خوشحالی به تشکیل دو گروهی اقدام نموده که بازیکنان آن ها شش روز از هفته را بسیار تلش می کنند!

2( با شادی به شکل دادن دو گروه که بازیکنان آن ها شش روز هفته را به سختی تلش می کنند، اقدام می نماید!
3( اقدام به تشکیل دو تیم کرده است که بدون شک بازیکنانشان در شش روز از هفته با خوشحالی، تلش می کنند!

4( اقدام به شکل دادن تیم هایی کرده که بازیکنانشان با شادی، شش روز هفته را تلش فراوان می نمایند!
»طوبی لِمن یُعّود لسانَه علی الکالم الّلّین حّتی ال یخلَف النّاُس منه بل یُقبلون علیه!«:- 32

1( خوشا به حال کسی که زبان خود را به کلم نرم عادت دهد تا مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند!
2( خّرم آن کس که زبان او به سخن لطیف عادت نماید تا زمانی که مردم از او نترسند و او را قبول داشته باشند!

3( خوشا آن کس که زبانش را به کلمی لطیف عادت دهد تا نه تنها مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند!
4( خوش به حال آن کسی که زبانش به سخن نرم عادت کند تا این که مردم از او نترسند و نیز او را بپذیرند!

عّین الّصحیح:- 33
ر ساعتین خیٌر من العبادة ساعاٍت: مّدت دو ساعت فکرکردن بهتر از ساعاتی از عبادت است! 1( التفکُّ

2( الُعقلء ال یْقفون ما لیس لهم به علٌم: انسان های عاقل بر چیزی که به آن علمی ندارند، توّقف نمی کنند!
3( إّن الّنفس المطمئّنة ال تأخذ اطمئنانها إاّل من ربّها: نفس مطمئّنه آرامش از هیچ کس جز از خدا نمی گیرد!

ر لحظاٍت َوجََد المأمن اّلذي کان قد لَجأ إلیه قبل هذا: بعد از این که لحظاتی فکر کرد محّل امنی را که قبل از این به آن پناه برده بود، یافت! 4( بعد أن فکَّ
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عّین الخطأ:- 34

1( تجري میاه الّشّلل من األعلی إلی األسفل ُمتتالیًة: آب های آبشار از باال به پایین پشت سر هم جاری می شوند!

2( رائحُة ماء المستنقعات کریهٌة ألنّه ال یتحّرك: بوی آب مرداب ها ناخوشایند است زیرا حرکت نمی کند!

3( ال َعجَب في أن نُؤّجل أعمالَنا الحسنة: هیچ تعّجبی نیست که در کارهای خوبمان عجله کنیم!

4( ال یُغرق في المدح و الّذم إاّل األحمُق: فقط احمق در ستودن و مذّمت کردن اغراق می کند!

»عالم ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!«. عّین الّصحیح:- 35

2( األعلم الّناس َمن قد یجمع علی علمه علَم الّناس! 1( أعلم الّناس َمن جَمع علَم الّناس إلی علمه! 

4( أعلم من الّناس هو اّلذي قد جمع إلی علمه علَم الّناس! 3( األعلم من الّناس الذي یجمع علَم الناس إلی علمه! 

  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36 � 42( بما یناسب النّص:

أّوُل ُخطوة )= قدم( في تغییر الحیاة هي االعتناء باالُمور المهّمة و االهتمام بها. و من جملة هذه االُمور هي معرفة آمالنا و أحالمنا و کذلك األهداف 

الّتي جعلناها لحیاتنا و السعي وراء تحسینها. و المهمُّ هو أن نَعلم أّن حصول الحیاة السعیدة لإلنسان بحاجة إلی التأّمل في الحیاة األخالقّیة و 

ض لتغییرات َجسدیّة مختلفة و کذلك روحّیٍة و عاطفّیة بمرور السنوات! ارتقائها و کذلك الحیاة الصحّیة معاَ، ألّن الصّحة ال تبقی دائماً فإّن البدن یتعرَّ

فمن الّتوصیات األکیدة في هذا الجانب هو االهتمام بتغذیة الجسد و الّذهن معاً و ذلك لتشکیل حیاٍة متوازنة تُناسب التغییرات الجسدیّة الّتي تَحصل له 

مع الزمن. و من الجدیر بالّذکر أّن ممارسة التمارین الریاضّیة المفیدة تُساعد الّشخص علی حیاة أکثر صّحًة و سعادًة في الجانب الَجسدي و الّذهني!

عّین الّصحیح:- 36

1( الّریاضات البدنّیة ال تُساعد إاّل الجسَم!

2( الصّحُة تَستمّر في الحیاة مادام اإلنسان یَطلبها!

3( التغییرات الجسدیّة و الروحّیة و العاطفّیة ال تظهر لنا إاّل بعد زمن قلیل جّداً!

4( من استطاع أن یُمّیز بین اُموره المهّمه و بین غیرها، قام بأّول خطوة في تشکیل الحیاة السعیدة!

کیف نَُغّیر حیاتنا للوصول إلی التوازن؟ عّین الخطأ:- 37

2( بالتعّرض للتغییرات أمام األمور و الحوادث و األشیاء! 1( بالقیام بممارسات ریاضّیة تحافظ علی صّحة األبدان! 

4( بتغذیة البدن بالمواّد الّلزمة اّلتي تحافظ علی سلمة األبدان! 3( باالهتمام بالجانب الّذهنّي و المحاولة إلخراج الرذائل منه! 

ماذا یُعیننا حین أردنا أن نحصل علی الّسعادة في الحیاة؟ عّین الّصحیح:- 38

2( قّلة ملحظتنا إلی مرور الّزمان و تأثیره علینا! 1( االهتمام الکثیر باالُمور األخلقّیة و الصحّیة! 

4( الصّحة الجسدیّة تُغني من کّل شيء فإّنها تضمن السعادة! 3( االّتکاء علی آمالنا و أحلمنا یضمن لنا کّل شيء! 

عّین ما هو أنسب لعنوان النّص:- 39

2( الریاضات المفیدة 1( الحیاة السعیدة  

4( أثر الصّحة في معرفة اآلمال 3( الحیاة الصحّیة و أثرها  

  عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )40 � 42(.

»یَتعّرض«:- 40

ض« و مصدره »تَعریض« من وزن »تفعیل« 1( فعل مضارع � للغائب � ماضیه »تعرَّ

ض«/ فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة 2( مضارع � للغائب � حروفه األصلّیة ثلثة، و مصدره »تعرُّ

3( مضارع � حروفه األصلّیة »ع، ر، ض« و حروفه الزائدة »ي، ت« و مصدره من وزن »تفّعل«

4( فعل مضارع � للمخاطب � له ثلثة حروف أصلّیة و حرفان زائدان )= مزید ثلثي(/ فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة

»تُساعد«:- 41

1( مضارع � حروفه األصلّیة ثلثة »س ع د«/ مع فاعله جملٌة فعلیة، و مفعوله »الشخص«

2( مضارع � للمؤّنث � حروفه األصلّیة »س،  ا،  د« و مصدره »مساعدة« من وزن »مفاعلة«

3( فعل مضارع � للمخاطب � له ثلثة حروف أصلّیة و حرف زائد و هو األلف/ مع فاعله جملٌة فعلیة

4( فعل مضارع � له ثلثة حروف أصلّیة و حرفان زائدان/ فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة، و مفعوله »الشخص«
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»أّول«:- 42
1( اسم � من األعداد الترتیبّیة � مفرد مذّکر/ مبتدأ، و الجملة اسمیة
2( اسم � مفرد مذّکر � نکرة/ مبتدأ و خبره »خطوة« و الجملة اسمیة

3( مفرد مذّکر � من األعداد الترتیبّیة � معرفة/ مبتدأ و مع خبره جملٌة اسمیٌة
4( من األعداد األصلّیة � للمفرد المذّکر � نکرة/ مبتدأ و مع خبره جملٌة اسمیٌة

  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )43 � 50(.
عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43

ُر الَحیوانات حَّتی تَبَتِعَد َعِن الَخطر! ّرافِة َصوت یُحذِّ 2( للزَّ یدلّیِة في نِهایِة َمَمرِّ الُمسَتوَصف!  1( أسَتلِم األدویة في الصَّ
4( َعلی ُکلِّ الّناِس أْن یََتعایَشوا َمَع بَعِضهم تَعایُشاً ِسلمّیاً! 3( إنَّ االمَتحانات تَساعُد طُّلَب الَمداِرِس لَِتعلُّم دُروِسهم! 

عّین المناسب للفراغ: »............... یَجعل الجوَّ لطیفاً و نحن نَستفید منه في األیّام الحاّرة!«:- 44
2( تّیار الماء 1( الحاسوب  

4( تّیار الکهرباء 3( مَکّیف الهواء  
عّین الخطأ عن عالمات »المؤمن«:- 45

2( ال یصبر إاّل قلیلً عند المصیبة! 1( ورعه ثابت في الخفاء و الَعلَن!  
4( ال یَحلم إاّل کثیراً عندما یغضب! 3( ِصدقه دائمّي عند الخوف و الرجاء!  

عّین ما لیس فیه اسم التفضیل:- 46
2( یجب أن نَری اآلَخرین أحسن مّنا! 1( أکبر حیوان نراه حولنا هو الفیل!  

4( أکره األعمال لقطع الّتواصل بین الّناس هو الغیبة! 3( أحسن إلی الّناس کما تُرید أن یُحسنوا إلیك! 
عّین ما فیه »نون الوقایة«:- 47

2( ال تَحزني یا صدیقتي العزیزة علی هذه المشکلة! ی أن أصعَد إلی ذلك الجبل المرتفع!  1( أتمنَّ
4( کان صدیقي في البحر، فنادی: إن لم تُعینوني أغرق! 3( اُختي! یجب علیِك أن تُعیِّني برنامجك في االُسبوِع! 

عّین الّصحیح للفراغین:- 48
»ذهبت مع اُسرتي إلی سفرة یوم األحد، طالت سفرتُنا ثالثة أیّام. رجعنا في الساعة السابعة صباحاً، کنّا خمس ساعات في الطریق. فوصلنا في 

الساعة ............... من یوم ............... إلی بیتنا!«.
2( الثانیة عشرة/ األربعاء 1( الثاني عشر/ الثلثاء  
4( الثانیة عشرة/ االثنین 3( الثاني عشر/ األربعاء  

عّین الفعل الّذي ال یُمکن أن یُقرأ مجهوالً )علی حسب المعنی(:- 49
2( أرضعت االُّم الحنون ولدها و هو صغیر جّداً! 1( أخبرت الطالبات کّلهَن بهذا الخبر المهّم! 

4( أغلقت أبواب المدرسة یوَم أمس بسب األمطار الکثیرة!   ! 3( أرسلت قوانین الشریعة في الکتب الّسماویّة للناس
عّین ما فیه الخبر من نوعیه: االسم و الجملة:- 50

2( الدالفیُن عدّوٌة لسمك القرش فحینما تراه تتجّمع حوله و تقتله! ع األسماك أمٌر مهّم لإلنسان!  1( َدور الّدالفین في تمییز أماکن تجمُّ
4( الّدلفین حیوان ذکّي و هو یُحّب اإلنسان و مساعدته مهما أمکن! 3( هذه الحیوانات تُحّیرنا جّداً في اُسلوب حیاتها و کثرة جمالها! 
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فراوان بودن استعدادهای مادی و معنوی در انسان برخالف حیوانات و گیاهان چه نتیجه ای ایجاد کرده است؟- 51
1( نوع نگاه و اندیشءه ویژه ای که موجب سیراب شدن روحیءه بی نهایت طلب او شود. 

2( حرکت حیرت انگیزی که او را به سمت کشف اسرار جهان هستی راهنمایی نماید. 
3( پیگیری هدف هایی که به واسطءه آن ها بتواند توانمندی های خویش را به اوج برساند. 

4( انتخاب دائمی هدف هایی که پایان ناپذیر باشند و او را در سرحد رشد و کمال متوقف سازند.
مطابق آیات قرآن  کریم، فریفته شدن با آرزوهای طوالنی، نتیجءه کدام عمل است؟- 52

2( روگردانی از هدایت الهی پس از تبیین دین برای آن ها  1( ایجاد کینه و عداوت در میان مردم به وسیلءه شراب و قمار  
4( زینت دادن اعمال زشت ایشان در نزد مردم 3( غرق شدن در غرائز حیوانی و پذیرفتن دعوت شیطان 

نَْیا نَُموُت َو نَحَْیا در کدام عبارت، بیان شده است؟- 53 پاسخ به کسانی که می گویند: ！مَا ِهَی ِإالَّ َحَیاتُنَا الدُّ
ُکْم ِإلَیَْنا ال تُْرجَُعوَن 2( ！أَ فََحِسبُْتْم أَنََّما َخلَْقَناُکْم َعبَثاً َو أَنَّ  اهَا فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقواهَا 1( ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ

4( ！َمْن آَمَن بِاهلِل َو الَْیْومِ اآْلِخرِ َو َعِمَل َصالِحاً فََل َخْوٌف َعلَیِْهْم  نَْیا َو اآْلِخَرِة نَْیا فَِعْنَد اهلِل ثََواُب الدُّ 3( ！َمْن َکاَن یُرِیُد ثََواَب الدُّ
سرانجام کار کسانی که به فرمودءه آیات قرآن با ستمکاری اموال یتیمان را تصرف می کنند، چیست و جنبءه حقیقی عمل آن ها کدام است؟- 54

ًِذیَن یَأُْکلُوَن أَْمَواَل الَْیَتاَمی ظُلْما 2( ！َسَیْصلَْوَن َسِعیراً � ！الَّ  ًَما یَأُْکلُوَن فِی بُطُونِهْم نَارا 1( ！َسَیْصلَْوَن َسِعیراً � ！ِإنَّ
ًِذیَن یَأُْکلُوَن أَْمَواَل الَْیَتاَمی ظُلْما 4( ！َکالُْمْفِسِدیَن فِی اأْلَْرِض � ！الَّ  ًَما یَأُْکلُوَن فِی بُطُونِِهْم نَارا 3( ！َکالُْمْفِسِدیَن فِی اأْلَْرِض � ！ِإنَّ

کدام مورد، ثمرءه رعایت دستور »حاسبوا قبل ان تحاسبوا« را بیان نموده است؟- 55
2( الناس نیام فاذا ماتوا انبتهوا 1( ادمان التفکر فی  اهلل و فی  قدرته   

4( استقال الذنوب و اصلح العیوب 3( انهما لن یفترقا حتی یردا علی  الحوض 
با توجه به پذیرش تنوع و گوناگونی شکل پوشش در احکام اسالمی، رعایت کدام مورد در پوشش الزم است و استفاده از کدام لباس، برای - 56

مردان حرام است؟
2( رعایت آداب و رسوم � نازک باشد و از قوم خاصی تبعیت نماید. 1( رعایت آداب و رسوم � آنان را نزد مردم انگشت نما کند.  

4( هماهنگی با ارزش های جامعه � نازک باشد و از قوم خاصی تبعیت نماید. 3( هماهنگی با ارزش های جامعه � آنان را نزد مردم انگشت نما کند. 
هر یک از عبارت هایی که در پی می آید، درصدد تشریح و توضیح کدام موضوع می باشند؟- 57

� برخورداری انسان از تفکر و قدرت اختیار
� عادالنه بودن نظام هستی 

� سفارش کردن به حق
1( سرمایءه ویژءه انسان � سرمایءه ویژءه انسان � ویژگی کسانی که دچار خسران نمی شوند. 

2( سرمایءه ویژءه انسان � ویژگی های فطری مشترک � ارزانی داشتن برنامءه کلی خداوند به انسان
3( ویژگی های فطری مشترک � ویژگی های فطری مشترک � ارزانی داشتن برنامءه کلی خداوند به انسان

4( ویژگی های فطری مشترک � ارزانی داشتن برنامءه کلی خداوند به انسان � ویژگی کسانی که دچار خسران نمی شوند.
کدام پیشنهاد از سوی مبدأ وحی، آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن  کریم می باشد و کدام آیءه شریفه، بر این موضوع - 58

تأکید می ورزد؟
... 1( کتابی همانند قرآن آورده شود. � ！أَْم یَُقوُلوَن افَْتَراُه

... ُّ2( کتابی همانند قرآن آورده شود. � ！ُقْل لَئِِن اجَْتَمَعِت اإْلِنُْس َو الِْجن
... 3( آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های قرآن � ！أَْم یَُقوُلوَن افَْتَراُه

... ُّ4( آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های قرآن � ！ُقْل لَئِِن اجَْتَمَعِت اإْلِنُْس َو الِْجن
سه سال پس از بعثت پیامبر اکرم ④ از سوی خداوند متعال چه فرمانی صادر شد و پیامد این دستور چه بود؟- 59

1( ！َو أَنِْذْر َعِشیَرتََك اأْلَقَْربِیَن � پیامبر ④ خویشان خود را به دین اسلم دعوت کرد و حضرت علی ⒔ را به عنوان جانشین خودش معرفی نمود.
ُسوَل � پیامبر ④ خویشان خود را به دین اسلم دعوت کرد و حضرت علی ⒔ را به عنوان جانشین خودش معرفی نمود. 2( ！أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ

3( ！َو أَنِْذْر َعِشیَرتََك اأْلَقَْربِیَن � خداوند به پیامبر ④ فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن ها ابلغ کن که از خداوند و رسولش اطاعت کنند.
ُسوَل � خداوند به پیامبر ④ فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن ها ابلغ کن که از خداوند و رسولش اطاعت کنند. 4( ！أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ
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کدام عناوین، با عبارت های مربوط به خود مناسبت دارند؟- 60
الف( انتخاب شیوءه درست مبارزه  اقدام مربوط به مرجعیت دینی  

ب( معرفی خویش به عنوان امام برحق  مجاهده در راستای والیت ظاهری 
ج( تالش برای برقراری عدالت  اصول کلی امامان در مبارزه 

د( سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم  سیرءه پیامبر در رهبری جامعه
2( الف � د 1( الف � ج  
4( ب � د 3( ب � ج  

معرفی امام مهدی ⒌ به عنوان آخرین امام و قیام کننده علیه ظلم و برپاکنندءه عدل در جهان توسط پیامبر اکرم ④ چه پیامدی داشت؟- 61
1( حاکمان بنی عباس درصدد بودند موعود را به محض تولد به قتل برسانند.

2( خداوند آخرین حجت خود را از نظرها پنهان و مردم را از وجودش محروم کرد.
3( این غیبت آن قدر ادامه یابد تا مردم مسلمان بتوانند بهره مندی کامل از وجود ایشان پیدا کنند.

4( سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به امامان تا حدی شدت یافته بود تا ظهور به تأخیر بیانجامد.

َماَواِت َو اأْلَْرِض ُقِل اهللُ ُقْل َأ َفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِیاَء ... کدام پیام دریافت می شود؟- 62 از آیءه شریفه ！ُقْل مَْن َربُّ السَّ
1( اعتقاد به این که علوه بر خداوند و در کنار او، دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند، اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد، شرک در مالکیت هم دارد.
2( پرسش و پاسخ هر دو از خداست، پس روشن است که مشرکان خالقیت خدا را قبول دارند ولی پرستش خدا و کمک خواستن از او و نفی شرک را نمی پذیرفتند.
3( اعتقاد به این که علوه بر خداوند و در عرض او، دیگرانی نیز هستند که حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارند و دیگران بدون اجازءه وی نمی توانند در آن تصرف کنند.
4( قرآن به مشرکان می گوید: شما که قبول دارید خداوند تنها خالق جهان و تنها مالک آن نیز هست و حق تصرف در آن چیز را دارد پس در کار آفرینش شریک نگیرید.

برخورداری انسان موحد از آرامش روحی ثمرءه چیست و نگاه او به مشکالت زندگی چگونه است؟- 63
1( اعتقاد در یگانگی خدا � آن را زمینءه موفقیت های آینده اش می داند.
2( اخلص در بندگی خدا � آن را زمینءه موفقیت های آینده اش می داند.

3( اعتقاد در یگانگی خدا � آن ها را نشانءه رضایت الهی از عملکرد خود می داند.
4( اخلص در بندگی خدا � آن ها را نشانءه رضایت الهی از عملکرد خود می داند.

بیِت زیر با کدام آیءه شریفه، تناسب مفهومی دارد؟- 64
نه دگ��ر  م��رغ��ی  ب��ر  دام  ای��ن  آش�یانه«»ب���رو  اس�ت  بلن�د  را  عنق�ا  ک�ه 

2( ！ِإنَّ اهللَ َربِّی َو َربُُّکْم فَاعْبُُدوُه هَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم  ا یَْدُعونَنِی ِإلَیِْه ْجُن أَحَبُّ ِإلَیَّ مِمَّ 1( ！قَاَل َربِّ السِّ
ً4( ！أَ َرأَیَْت َمِن اتََّخَذ ِإلَهُه هََواُه أَ فََأنَْت تَُکوُن َعلَیِْه َوکِیل  َما أَِعظُُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا هلِلِ َمثَْنی َو ُفَراَدی 3( ！ُقْل ِإنَّ

اگر بگوییم مخلوقات جهان، مقدر به تقدیر الهی هستند، به کدام موضوع اشاره کرده ایم؟- 65
1( مخلوقات جهان، از آن جهت که با فرمان و حکم و خواست خداوند، انجام می شود.

2( نقشءه جهان با همءه موجودات و ریزه کاری ها و ویژگی ها به اجرا و ارادءه الهی می باشد.
3( خدای متعال با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی های مخلوقات جهان را تعیین می کند.

4( به انجام رساندن و پایان رساندن و پایان دادن و حتمیت بخشیدن کارها به ارادءه خداوند است.

حضرت علی ⒔ می فرماید: »چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد و با ستایش مردم فریفته و شیفتءه - 66
خود گردد و خدا هیچ  کس را همانند او امتحان و آزمایش نکرده است.« با توجه به فرمایش حضرت، کدام سنّت الهی شامل او می شود و نتیجءه عملش چیست؟

2( املء � ！لَِیْزَداُدوا ِإثْماً َو لَُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن  1( ابتلء � ！لَِیْزَداُدوا ِإثْماً َو لَُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن
بُوا فََأَخْذنَاهُم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن 4( املء � ！َو لکِْن َکذَّ  بُوا فََأَخْذنَاهُم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن 3( ابتلء � ！َو لکِْن َکذَّ

پاسخ قرآن کریم به کسانی که دچار حیلءه شیطان می شوند و می گویند: »آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب«، کدام عبارت است؟- 67
ُهْم ُسبُلََنا ِذیَن جَاهَُدوا فِیَنا لََنْهِدیَنَّ 2( ！َو الَّ  1( ！َمْن جَاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَالَِها

ًنُوَب جَِمیعا 4( ！اَل تَْقَنطُوا مِْن َرحَْمِة اهلِل ِإنَّ اهللَ یَغِْفُر الذُّ  ِذیَن أَْسَرُفوا َعلَی أَنُْفِسِهْم 3( ！ُقْل یَا ِعبَاِدَی الَّ

مایءه طراوت و زیبایی بهار جوانی و شکوفایی استعدادهای انسان، کدام است؟- 68
2( من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار 1( ادمان التفکر فی اهلل و فی قدرته  

4( أنتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید 3( کلما زید فی ایمانه زید فی بلئه  
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پرسش پیامبر اکرم ④ از کشته شدگان جنگ بدر با کدام عبارت شریف قرآنی، معنا و مفهوم مشابهی دارد؟- 69

2( ！تَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن   ً1( ！َو َمْن أَْصَدُق مَِن اهلِل حَِدیثا

4( ！َو مِْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ ِإلَی یَْومِ یُبَْعثُوَن  َر َم َو أَخَّ نَْساُن یَْوَمئٍِذ بَِما قَدَّ ُأ اإْلِ 3( ！یَُنبَّ

شرط رسیدن به سعادت در کدام عبارت بیان شده و ثمرءه آن قرارگرفتن در پناه کدام صفات الهی است؟- 70

َغُفوٌر َرِحیٌم！ � ُ2( ！فَاتَّبُِعونِی یُحْبِبُْکُم اهلل  ًَرُکْم تَطِْهیرا 1( ！فَاتَّبُِعونِی یُحْبِبُْکُم اهللُ � ！یُطَهِّ

َغُفوٌر َرِحیٌم！ � جَْس 4( ！لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ  ًَرُکْم تَطِْهیرا جَْس � ！یُطَهِّ 3( ！لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ

انجام دستورات دینی با آرامش و بدون احساس سختی، از ثمرات انجام کدام فرمان الهی برای مؤمنین است؟- 71

1( ！لِلَِّذیَن أَحَْسُنوا الُْحْسَنی َو ِزیَاَدٌة َو اَل یَْرهَُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َو اَل ِذلٌَّة

الُِحوَن ْکرِ أَنَّ اأْلَْرَض یَرِثَُها ِعبَاِدَی الصَّ بُوِر مِْن بَْعِد الذِّ 2( ！َو لََقْد َکَتبَْنا فِی الزَّ

ُقوَن ِذیَن مِْن قَبْلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَّ َیاُم َکَما ُکتَِب َعلَی الَّ ِذیَن آَمُنوا ُکتَِب َعلَیُْکُم الصِّ 3( ！یَا أَیَُّها الَّ

یِن ُهوا فِی الدِّ ًة فَلََْو اَل نََفَر مِْن ُکلِّ فِْرقٍَة مِْنُهْم طَائَِفٌة لَِیَتَفقَّ 4( ！َو َما َکاَن الُْمْؤمُِنوَن لَِیْنِفُروا َکافَّ

بی بهره ماندن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت و دخالت دادن سلیقءه شخصی در احکام دین، نتیجءه نامطلوب کدام حادثه - 72

در تاریخ اسالم است؟

1( تحریف در معارف اسلمی و جعل احادیث و اقدامات مربوط به مرجعیت دینی

2( تحریف در معارف اسلمی و جعل احادیث و مهم ترین چالش عصر ائمه ⒒ 

3( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر ④ و اقدامات مربوط به مرجعیت دینی

4( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر ④ و مهم ترین چالش عصر ائمه ⒒ 

خرید کاالی ایرانی که سبب رونق کارخانه های داخلی می شود، به کدام مسئولیت مردم نسبت به رهبر، اشاره دارد؟- 73

2( استقامت و پایداری در برابر مشکلت 1( اولویت دادن به اهداف اجتماعی  

4( حفظ استقلل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان 3( افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی 

کدام عبارت توضیح مناسبی دربارءه ریشءه تمایالت عالی و دانی در وجود انسان می باشد؟- 74

1( با رسیدن به تمایل به ایثار و حیا که مربوط به روح معنوی انسان است، از آن ها لذت نمی بریم و فقط خوشحال می شویم.

2( با رسیدن به تمایل به ایثار و حیا که مربوط به روح معنوی انسان است، از آن ها لذت نمی بریم و احساس موفقیت نمی کنیم.

3( هنگامی که به تمایل ثروت و شهرت که مربوط به بُعد حیوانی انسان است دست می یابیم، از آن ها لذت نمی بریم و خوشحال نمی شویم.

4( هنگامی که به تمایل ثروت و شهرت که مربوط به بُعد حیوانی انسان است دست می یابیم، از آن ها لذت می بریم و خوشحال می شویم.

پیام کدام آیءه شریفه، حاکی از آن است که هر موجودی در حّد خودش تجّلی بخش خداوند و نشانگر حکمت و قدرت الهی است؟- 75

2( ！ُکلَّ یَْومٍ هَُو فِی َشأٍْن   1( ！َو لَْم یَُکْن لَُه ُکُفواً أَحٌَد

4( ！ِإنَّ اهللَ َربِّی َو َربُُّکْم فَاعْبُُدوُه   َماَواِت َو اأْلَْرِض 3( ！اهللُ نُوُر السَّ
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11 صفحهآزمون عمومی

Part A: Grammar & Vocabulary
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 

phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then 

mark your answer sheet.

76. The exercise did not seem to be as easy ......... I thought it would be.

1) that   2) than 

3) from  4) as

77. An article in Space Science magazine reports that astronauts who live aboard space stations for long pe-

riods of time ......... physical as well as mental problems.

1) who may experience   2) may experience

3) then they may experience 4) they may experience

78. Some people think those who plan to get married ......... to take marriage preparation classes for some 

time before their wedding.

1) need   2) to need 

3) they need   4) are needed

79. Economists are concerned that the rate of inflation will double if the government ......... take immediate 

steps to control it.

1) were not   2) will not 

3) does not   4) did not

80. To some people, the study of history is so valuable and is to be ......... as essential to a full education.

1) supplied   2) regarded 

3) attended   4) informed

81. He received a phone call from the store telling him that someone had to be home to accept ......... of the 

package they had ordered.

1) delivery   2) discount 

3) demand   4) access 

82. ......... filled the minds of all of the passengers aboard the falling airplane.

1) Dread   2) Emotion 

3) Disorder  4) Pain

83. Layla felt ......... because nobody paid attention to her and behaved as if she wasn’t there.

1) rude   2) cruel 

3) invisible   4) unchangeable

84. Because the writer penned over two thousand poems, it will take a while for the publisher to ......... the 

poetry into one single book.

1) exchange   2) compile 

3) recite   4) surround
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12 صفحهآزمون عمومی

85. There are many English words whose ......... can be followed back to the Greek language.

1) item  2) issue 3) sense  4) origin

86. A dictionary ......... is a set of information that describes a word or phrase.

1) abbreviation   2) calligraphy 

3) guide   4) entry

87. The new computer system is so ......... that no one at the office is able to use it properly.

1) serious   2) skillful 

3) complicated   4) distinguished

Part B: Cloze Test
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 

choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

Fossil analysis shows that at least five periods in the last 600 million years (88) ......... a drastic reduction in 

the number of species of plants and animals on the Earth. However, on previous occasions such changes were 

(89) ......... by asteroids or dramatic climatic changes. Scientists in general believe that this (90) ......... is the work 

of man. The dominance of a single species type, homo sapiens, is badly hurting the rest of (91) ......... . With a 

population of barely six billion, humans are rapidly (92) ......... irreplacable ecosystems. This sixth round of global 

dying of species could be far larger than the first five.

88. 1) have seen 2) was seen 3) see 4) saw

89. 1) fixed 2) caused 3) avoided 4) endangered

90. 1) factor 2) origin 3) ability 4) reduction

91. 1) the living world 2) world’s life 3) the life of world 4) the world life

92. 1) generating 2) leaving 3) destroying 4) expanding

Part C: Reading Comprehension
Directions: In this part of the test you will read two passages. Each passage is followed by four questions. 

Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

PASSAGE 1:
Throughout history, the difference between the old and the young has been a defining feature of both 

reality and literature. Parents have power over their children, but as those children get older, they begin to 

put pressure on their parents’ power. They test the rules; they rebel; they create their own rules. The parents 

are puzzled, disappointed and angry about the shift in the balance of power. They fight back; try to control 

their young sons and daughters in an attempt to maintain their power. But as they grow towards old age, 

they are forced to relinquish it and hold their hand up, while the world changes into a place they can hardly 

recognize from their youth.

The fight between old and young has also become a feature of the twenty-first century, as we approach a 

period where the balance of power reaches a new territory. This is not to say that relationships between the 

generations are expected to worsen; rather that the new demographic changes to come will have knock-on 

effects that we cannot yet imagine.

93. According to the passage, the gap between the old and the young ......... .
1) is not a new story in human life  2) has changed in favor of the old

3) has become less and less over the years 4) has become wider in the twenty-first century
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13 صفحهآزمون عمومی

94. Parents’ reaction towards the change of power balance, as described in paragraph 1, can be described as 

all of the following EXCEPT ......... .
1) hopelessness  2) confusion  3) anxiety 4) anger

95. The word “relinquish” in paragraph 1 is closest in meaning to ......... .
1) retake  2) leave  3) enhance 4) follow

96. Which of the following best describes the function of “This is not to say” in paragraph 2?

1) To make a logical conclusion  2) To repeat an earlier statement

3) To introduce a new topic for discussion  4) To prevent a probable misunderstanding

PASSAGE 2:
When we take part in an online class, where are our bodies? Our physical bodies are positioned in front of 

our computers, but our virtual bodies can be anywhere imagined. We indeed use this separation between 

the physical and virtual body when we talk on the telephone. I would disagree with Dreyfus that this split 

makes us anonymous, because in the online class our responses are always posted with our names attached.

But the fact that we have no physical presence, Dreyfus argues, means that any learning that occurs can 

only be intellectual, not practical. In other words, it is more on a theoretical level than involving a grasp-

ing and mastery of particular skills. He thinks that true learning can only take place from physically being 

somewhere and doing a particular activity, and it is only under these conditions that information becomes 

relevant and people come to meaningfully understand reality. But if this is true, how can anyone learn any-

thing from a book, newspaper, television, radio, a letter, or e-mail? Is not the expression of the content more 

important than the medium through which it is expressed?

97. Which of the following is implied in the passage about the author’s opinion about online classes?

1) They will never ever be accepted in educational circles. 

2) They are useful devices to employ for teaching and learning.

3) They are more helpful for teaching practical skills than theoretical ideas.

4) There would come a time when they will replace physical classes altogether.

98. The word “it” in the passage refers to ......... .
1) intellectual learning  2) physical presence 

3) online class  4) learning

99. Why has the author mentioned “a book, newspaper, television, radio, a letter, or e-mail” near the end of 

the passage?

1) To question a claim made by Dreyfus

2) To refer to different ways of learning

3) To argue that technological progress is unavoidable

4) To make the reader remember that people have different learning preferences

100. There is enough information in the passage to answer which of the following questions?

1) What are some of the practical skills that are learned best through the medium of physical classes?

2) Why do we use the separation between the physical and virtual body when we talk on the telephone?

3) Why does the author believe that the separation between the physical and virtual body does not make 

us anonymous?

4) How is it that the author believes that the expression of the content is more important than the medium 

through which it is expressed?
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باره  حصار،  واژءه  همراهی  به  توّجه  )با  باره  حصار   و  بارع   -4
»دیوار، قلعه« صحیح است.(

5- بزم و ظیافت  ضیافت )سور، جشن، مهمانی(
شوریدن،  شدن،  )به  پا  برخاستن  برخواستن   و  بردمیدن   -6

خروشیدن، پیداشدن(

بیت »الف« از قلمرو فکری و بیت »ب« از قلمرو - 7  
زبانی درس ششم )پروردءه عشق( فارسی 2 انتخاب شده اند و به ترتیب 

از نعمت اللّه ولی و سنایی هستند.

بررسی آرایه ها در ابیات:- 8  
]مانند[  خورشید  ـ  است  مرهم  ]مانند[  شراب  جام  تشبیه:  »الف«: 
مومیایی )دارو( است./ اسلوب معادله: در این بیت مصراع دوم مثالی 
دارند.  دستوری  استقالل  بیت  دو  و  است  اّول  مصراع  مفهوم  برای 
پس اسلوب معادله داریم: جام شراب )خورشید(، مرهم )مومیایی(، 

دل های خسته )ماه شکسته( است. 
به  گلرنگ  شراب  تشبیه:  )ناهمسان(/  چنگ  و  تنگ  جناس:  »ب«: 
ستارءه سهیل که سرخ رنگ است تشبیه شده. ـ در شراب گلرنگ هم 

تشبیه داریم: شرابی که رنگ آن شبیه رنگ گل سرخ است.
یوسف ⒔/  حضرت  بر  زلیخا  عاشق شدن  داستان  به  تلمیح:  »ج«: 

ایهام: ندارد.
 »د«: حس آمیزی: دشنام شیرین است )آمیختن شنوایی و چشایی( ـ
روح شیرین تر از آب گهر است ـ روِح تلخ )آمیختن مفهوم با حّس 
دارای  را  »آب«  واژءه  می توان  »د«  بیت  در  تناسب:  ایهام  ـ  چشایی( 
ایهام تناسب دانست: آب در معنای طراوت و درخشندگی در بیت 
)معنای  حیات بخش  مایع  معنای  در  ولی  است،  جای گذاری   قابل 

غیر قابل قبول( با بحر تناسب دارد.
 با توّجه به توضیحات باال می توان گفت سؤال بیش از یک پاسخ 

درست دارد.

بررسی آرایه های »ایهام، ایهام تناسب، تشبیه و - 9  
استعاره« در بیت 

ایهام: نگران: 1- بیننده و تماشاگر 2- مضطرب که در هر دو معنی 
در بیت قابل جای گذاری است. 

رفته  کار  به  بیت  در  »دوباره«  معنای  در  واژه  این  باز:  تناسب:  ایهام 
است، ولی در معنای پرندءه شکاری، باز با کبوتر و شاهین تناسب دارد.

تشبیه: مرغ دل )اضافءه تشبیهی( ـ در واژءه کمان ابرو هم تشبیه وجود 
دارد: ابرویی که همچون کمان خمیده است.

استعاره )مصّرحه(: کبوتر استعاره از دل عاشق و شاهین استعاره از 
معشوق است.

در  ایهام، در  تشبیه و ایهام و در  استعاره و ایهام دیده نمی شود.

معنای صحیح واژه ها: ِشبه: مانند، مثل، همسان، - 1  
همانند ـ بعینه: عیناً، مانند ـ بسنده: سزاوار، شایسته، کافی، کامل ـ 
َویله: صدا، آواز، ناله ـ فرازآمدن: رسیدن، نزدیک آمدن ـ گبر: نوعی 

جامءه جنگی، خفتان، ]زره[
، سه واژه )ِشبه، بسنده، گبر(   با توّجه به معانِی نوشته شده در 
بسنده،  )ِشبه،  واژه  برای سه  نیز،  است. در   درست معنی شده 
، معنی ذکرشده برای  َویله( معنای صحیحی ارائه شده است. در 
برای  ارائه شده  معانی   ، در  و  است  )بعینه، گبر( درست  واژه  دو 

چهار واژه )ِشبه، بسنده، فرازآمدن، خفتان( مناسب و صحیح است.
، »دالور« معنی واژءه شیراوژن، در  »کم عقلی« معنی واژءه   در 
سفاهت و در  »آراسته« معنای پدرام و »حصار« معنای دژ است.

معنای صحیح واژه هایی که نادرست معنی شده اند:- 2  
استحقاق: سزاواری، شایستگی )مستحق یعنی »شایسته«(ـ  َنوند: اسب، 
اسب تندروـ  برافراختن: برافراشتن، بلندکردن )»روشن کردن« معنی واژءه 
برافروختن است.(ـ  بر اثر: به دنبال )اثر به تنهایی به معنای »رّد پا« است.(

که - 3 شده  معنی  نادرست  گزینه  این  در  جسیم   
معنای صحیح آن، »خوش اندام« است.

آن ها:- 4 صحیح  شکل  همراه  به  امالیی  غلط های   
غیاث  قیاس؛ با توّجه به معنی جمالت اّوِل متن، قیاس )مقایسه، 
استدالل و استنباط( صحیح و مناسب است )غیاث یعنی »فریادرس، 
فریادرسی«(. غربت  قربت؛ با توّجه به این که در بخشی از متن، سخن 
از نزدیکی و تقّرب و راه و وسیلءه تقّرب به حق و خداوند است، قُربت )ُقرب، 
تقّرب، نزدیکی( صحیح است نه غربت )دوری از شهر و خانه، تنهایی(.
پروردگار صاحب  و عظمت،  ذوالجالل )صاحِب شکوه  زوالجالل  

جالل و عظمت(

رقبت در این گزینه، با امالی نادرستی آمده که - 5  
صورت صحیح آن، رغبت )میل و اراده، خواست( است.

همراه شکل - 6 به  رسم الخطّی  یا  امالیی  غلط های   
درست آن ها:

کلمه  این  )نوشتن  برافروختگی  برافروخته گی   و  التهاب   -1
به صورِت »برافروخته گی« غلط رسم الخطّی محسوب می شود.(

2- عنابت و توبه  انابت )بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی(
3- انبان دبّاقی شده  دّباغی )پاک کردن و پیراستن پوست حیوانات(
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3 و 4- خاک نعل مـــرکــــب     او
مضاٌف الیِه 
مضاٌف الیه

مضاٌف الیِه 
مضاٌف الیه

بررسی سایر گزینه ها:
2 و 3- خندءه زیرِ  لــــب       او 1- قوِت جاِن حافظ

مضاٌف الیِه
مضاٌف الیه

مضاٌف الیه 
مضاٌف الیه

مضاٌف الیِه 
مضاٌف الیه

 1 و 2- صورت ابروی دلگشای      تو
صفت 

مضاٌف الیه
مضاٌف الیِه 
مضاٌف الیه

3- گشاد کار من
مضاٌف الیِه
مضاٌف الیه

 1و2و3- شرِح شکِن زلـــف   خم اندرخم    جانان
مضاٌف الیِه 
مضاٌف الیه

صفت 
مضاٌف الیه

مضاٌف الیِه 
مضاٌف الیه

می توان - 14 »دیوان«  و  »دبیر«  واژءه  دو  هر  برای   
توجیهی آورد تا نظرمان به نظر طّراح کنکور نزدیک شود:

 دیوان: معانی پیشین: صورت حساب، محّل انجام صورت حساب، دفترـ 
معنای جدید: مجموعه اشعار یک شاعر

دبیر: معنای پیشین: نویسنده و منشی دربار ـ معنای جدید: معّلم 
دورءه متوسطه

15 - 
من غیر از تو کسی ]را[ یار نگیرم )= انتخاب نمی کنم(

مسندمفعول

آری، هّمت آن است که اال )= جز( تو نگیرد یاری
متّممحرف اضافهقید

»گل« در هر سه مصراع »نهاد« است.- 16  
بررسی سایر گزینه ها:

این همه  از خار 3-  پر  راِه  راه 2-  این   -1 ترکیب های وصفی:   
خارها 4- این زودی/ اضافءه تشبیهی: باغ جمال

 مصراع های اّول، دوم و چهارم به شیوءه بالغی و مصراع سوم به 
شیوءه عادی است. 

 این شعر از پنج جمله تشکیل شده که اجزای سازندءه هریک 
را می گوییم:

جمله های سه جزئی:
جملءه اّول: نهاد + مسند + فعل/ جملءه دوم و سوم: نهاد + مفعول + فعل

جمله های دوجزئی:
جملءه چهارم و پنجم: نهاد + فعل

در  نوع نگاه طّراح به جمله و اجزای سازندءه آن، منطبق با کتاب درسی 
نظام قدیم است و این مبحث در کتاب های درسی نظام جدید وجود ندارد.

شور عشق - 17 ،  و   شاعر در گزینه های   
خود را توصیف کرده و در توصیف آن اغراق هم کرده است. ولی در 

 شاعر از ایثار و فداکاری و بخشندگی خود سخن گفته است.

با ایهام می توانیم  و با ایهام تناسب  را رد کنیم.- 10  
از بین گزینه های  و  آرایءه استعاره مشترک است. بیت هم آشکارا 
تشخیص دارد: صبح می خندد و می دانیم که هر تشخیصی استعاره است.
پس مجاز، تضاد، تشبیه، حس آمیزی و پارادوکس را بررسی می کنیم.
صبح  و  تیره  تضاد:  دانست./  لحظه  از  مجاز  می توان  را  دم  مجاز: 
تضاد مفهومی دارند./ تشبیه: شّکرخنده یعنی خنده ای مثل شکر/ 
حس آمیزی: شّکرخنده یعنی خنده ای شیرین، پس حس آمیزی هم 
داریم./ پارادوکس: اگر روز تیره را نسبت دادن مفهوم تیرگی و سیاهی به 
مفهوم روشنی روز بگیریم، می توانیم پارادوکس را هم در بیت شناسایی کنیم.

اگر پارادوکس وجود داشته باشد حتماً تضاد هم در بیت وجود دارد. 
بنابراین پاسخ این تست هم  و هم  می تواند باشد.

 هم می تواند پاسخ تست باشد.

در این بیت ایهام وجود ندارد./ اسلوب معادله: - 11  
مصراع دوم مثالی برای مصراع اّول است و دو مصراع هیچ وابستگی 
نحوی و دستوری با هم ندارند: مژگان خونین )مرجان( چه سان گریءه 

ما )دریا( را نگه دارد؟
بررسی سایر گزینه ها:

 ایهام تناسب: سواد به معنای سیاهی زلف است ولی در معنای 
و  اصل  واژه های  با  رونویسی شده  و  سیاه شده  کاغذ  و  چرک نویس 
اّدعای  از  کنایه  زدن  چیزی  به  پهلو  کنایه:  دارد./  تناسب  مطابق 

برابری با آن چیز را داشتن است.
داستان  به  )اشاره  مصر  عزیز   -1 معنای  دو  در  »عزیز«  ایهام:   
حضرت یوسف⒔( 2- فرد گرامی و محبوب یا بزرگوار در بیت قابل 
جای گذاری است./ استعاره: یوسف استعارءه مصّرحه از سخن زیبا و 

نغز است. کاروان هم می تواند استعاره از طبع و قریحءه شاعر باشد. 
 مجاز: قدح )کاسءه بزرگ شراب( مجاز از شراب است؛ گدای قدح 
)اضافءه  طمع  تخم  تشبیه:  می کند./  گدایی  شراب  که  کسی  یعنی 
تشبیهی( ـ زردرویی را به بار و محصول و میوه تشبیه کرده است. ـ 

زکات رنگ )اضافءه تشبیهی(: رنگ به زکات تشبیه شده است.
»نمی گنجی« - 12 و  »آیی«  »نشستم«،  فعل های   

مفعول پذیر نیستند، بنابراین »ب« و »ج« را بررسی نمی کنیم.
اما جمله های دارای »نهاد، مفعول، فعل«:

1- آن پی مهر تو گیرد
فعلمفعولنهاد

2- ]او[ پی خویشش ]را[ نگیرد.
فعلمفعولنهاد

3- ]او[ ]کسی را[ دوست دارد.
فعلمفعولنهاد

4- داری دوستش = ]تــو[    او   را  دوست داری«
فعلمفعولنهاد

در این گزینه چهار وابستءه وابسته وجود دارد:- 13  
2- تاج خورشید بلند1- آیینه داِر روِی او

صفت مضاٌف الیهمضاٌف الیهِ مضاٌف الیه

www.konkur.in

forum.konkur.in



16

مفهوم مشترک عبارت سؤال و  مناعت طبع و - 18  
بلندنظری و بی اهمیت دانستن دارایی دنیا و قناعت است.

مفهوم سایر گزینه ها:
هجو  در  است  خاقانی  از  )بیت  ندارد  خریدار  بی ارزش  سخن   
رشیدالدین وطواط، و در این بیت به او می گوید: اگر هزاران کاال از 
این نوع سخن داشته باشی، چه طور می توانی دیگران را بفریبی که 

خریدار کالمت شوند؟(
 نباید به دنبال خوشی کوتاه مدتی باشیم که رنج بسیار در پی دارد: 
برای یک لحظه راحتی، رنج زیاد را تحّمل نکن که لّذت شب نشینی 

و شراب به خمار صبحگاهی نمی ارزد.
 خدمت در درگاه ممدوح مایءه افتخار شاعر است.

و - 19 است  پندناپذیری عاشق  اصلی  مفهوم  در    
شاعر می گوید: ای نصیحت گو اگر عاقلی، سخن خود را هدر نده، زیرا 

من مستم و نصیحت نمی پذیرم.

در  همانند عبارت سؤال مفهوم خودحسابی دیده - 20  
می شود: کسی که رفتار و اعمال خود را در این دنیا بسنجد و خود را محک بزند، 
در بازار قیامت با خیال راحت می تواند اعمالش را مانند زر خالص عرضه کند.

مفهوم سایر گزینه ها:
 در آفریده های خداوند، مثل گل می توان اثبات وجود قیامت را دید. 

)منظور شاعر توّلد، مرگ و زنده شدن دوباره است.(
 نکوهش زراندوزی )کسی که زراندوزی می کند مانند قارون گرفتار 

عذاب الهی می شود.(
 کسی که اهل طاعت و کسب رزق حالل و صداقت باشد در قیامت 

از دیگران پیشی می گیرد.

به - 21 بازگشت  و   سؤال  بیت  مشترک  مفهوم   
اصل است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 فرع باید از اصل خود آگاهی داشته باشد.

 در هر فرعی اصل را می توان دید. )وحدت وجود(
 اصل همواره در جست وجوی فرع خویش است.

،  و  همانند بیت سؤال - 22 در گزینه های   
از خود و فناشدن برای  گذشتن  از ماّدیات و  تعلّق  قطع  اصلی  مفهوم 
رسیدن به بقا است. اّما در  شاعر می گوید: اگر در هجران پر و بالم 

نمی سوخت به سوی وصل تو پر می کشیدم.

از - 23 گله ای  ما  که  است  این  سؤال  بیت  مفهوم   
بیگانه نداریم، چرا که مشکل اصلی در خود ماست و ایراد در اصل 
قضیه است؛ این مفهوم از بین ابیات فقط به مفهوم  نزدیک است.
مفهوم  همءه حرف هایی که زدم بیهوده بود، چرا که مسئله از اساس 

و پایه مشکل داشت )آب از سرچشمءه گل آلود است(.
می توانیم بین بیت سؤال و  این مضمون مشترک را در نظر بگیریم: 
گشت. مشکل  دنبال  به  ریشه ای  باید  و  است  اساسی  و  پایه ای  ایراد 

مفهوم سایر گزینه ها:
 وقتی آب از سر گذشته است، چاره ای جز گریستن نیست.

 آب از سرم گذشته است و دیگر مدارا شایسته نیست.
 سختی و غم سبب بهره مندی و زندگی است.

و - 24 ناپایداری  و   سؤال  بیت  مشترک  مفهوم   
زوال پذیری حسن گل )زیبایی های ماّدی( است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 برتری حسن معشوق بر همءه زیبایی ها

 تحّمل سختی ها سبب بهره مندی و ارزشمندی است./ حسرت بر گذشته
 جلوه گری و خندءه معشوق سبب خیال و سودای عاشق است.

در بیت سؤال شاعر می گوید: عقل سبب می شود، - 25  
عاقالن سخن گفتن را محدود کنند و کم سخن بگویند وگرنه انسان 
با در و دیوار هم سخن می گوید. این بیت را از دو دیدگاه  مجنون 

می توان بررسی کرد:
فرض  تعلیمی  را  شعر  فضای  و  کنیم  نگاه  مثبت  عقل  به  اگر   -1
کنیم، به این برداشت می رسیم: عقل سبب می شود، عاقل گزیده گو و 

پرورده گو باشد و برای همین است که کم سخن می گوید.
2- اگر عقل را منفی بدانیم و با دید غنایی به بیت نظر کنیم: عقل 
می خواهی  اگر  است.  گرفته  عاقل  از  را  سخن گفتن  توان  که  است 

حرفی برای گفتن داشته باشی، دیوانه و عاشق شو.
از میان ابیات،  با برداشت نخست ما از بیت تناسب دارد و از این 
برای  است  آن  اصلی  مفهوم  پرورده گویی  که  را  می توانیم   نظر 

پاسخ انتخاب کنیم.
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»إلی 6 26 بیایید/  »تعالَوا«:  بگو/  »ُقل«:  مهم:  کلمات   
و  ما  بین  بینکم«:  و  »بیننا  یکسان/  به سمت سخنی  سواٍء«:  کلمٍة 

خودتان/ »أاّل نعبد«: که نپرستیم )»أاّل = أن + ال«(/ »إاّل«: به جز 
خطاهای سایر گزینه ها:

 سخنی ... که ... یکسان بوده است )»کلمٍة سواٍء: سخنی یکسان« 
یک ترکیب وصفی است و نباید با فاصله ترجمه شوند! دقت کنید که 
میان موصوف و صفت از نوع اسم، حرف »که« به کار نمی رود!( ـ و 

)معادل حرف »أن: که« در »أاّل: که نـ ...« نیست.( 
 ) ( ـ و )مانند   کلمه ای ... که ... برابر بوده است )مانند 

ترجمه  در  »بینکم«  )عبارت  ما  بین  ـ  است.(  )اضافی  که   
لحاظ نشده است.( 

نحترم«: 6 27 »أن  ما است/  بر  »علینا«:  کلمات مهم:   
 ... که احترام بگذاریم/ »األدیان اإللهّیة«: ادیان الهی/ »أن نتعایش 
تعایشاً سلمّیاً«: زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم/ »مع المعتقدین 

بها«: با معتقدین به آن ها 
خطاهای سایر گزینه ها:

 کسانی که به خدا اعتقاد دارند )ضمیر »ها« در »بها« به »األدیان« 
برمی گردد و »خدا« نادرست است.( 

 عبارت »بها: به آن ها« در ترجمه لحاظ نشده است. 
 محترم شمرده )معادل دقیقی برای »نحترم« نیست.( ـ زندگی 

سالمی )کلمءه »سلمّیاً« به معنای »مسالمت آمیز« است!( 
له صعب«: 6 28 کلمات مهم: »الفشل«: شکست/ »تحمُّ  

تحّملش سخت است/ »ولکّنه«: ولیکن/ »یَخلق«: می آفریند/ »لك«: 
برای تو/ »ُفرصاً«: فرصت هایی/ »ستستفید«: استفاده خواهی کرد/ 

»منها«: از آن ها/ »للّنجاح«: برای پیروز شدن 
خطاهای سایر گزینه ها:

می کنی  استفاده  ـ  مفرد!(  نه  است  جمع  )»ُفَرص«  فرصتی   
)»ستستفید« معادل آینده است نه مضارع!( 

 خلق می شود )»یَخلق« معلوم است نه مجهول!( ـ استفاده می کنی 
 ) )مانند 

 و )اضافی است.( ـ موقعّیت هایی که خلق می کند )»یخلق« برای 
»ُفرصاً« جملءه وصفیه نیست و حرف »که« اضافی است.( 

»نعرف«: 6 29 نفر/  چند  شخصاً«:  »کم  مهم:  کلمات   
می شناسیم/ »أّنهم«: که/ »یعملون بما یقولون«: به آن چه می گویند 
عمل می کنند/ »فیؤثِّرون علینا تأثیراً عمیقاً«: پس بر ما تأثیر عمیقی 
می گذارند/ »ال نجد«: که نمی یابیم )چون جملءه وصفیه است با »که« 

ترجمه می کنیم.(/ »مثله«: مثل آن را/ »في اآلخرین«: در دیگران
خطاهای سایر گزینه ها:

و  )»یعملون«  می کنند  عمل  آن  به  که  را  چیزی  می گویند   
»یقولون« جابه جا ترجمه شده اند.( ـ نمی یافتیم )»ال نجد: نمی یابیم« 

معادل مضارع است نه ماضی استمراری!( 
)  شناخته  ایم )»نعرف« مضارع است نه ماضی!(ـ  نیافته  ایم )مانند 

)  چیزی می گویند که عمل می کنند )مانند 
کلمات مهم: »یستطیع الناس«: مردم می توانند/ 6 30  

»أن یقرؤوا«: بخوانند/ »من الکتب«: از کتاب ها/ »ما یحّبونها«: آن چه را 
دوست دارند/ »إاّل«: مگر/ »َمن«: آنان که/ »لیس لهم«: نداشته باشند/ 
»فکر قادر«: فکری قادر/ »علی تمییز المسائل«: بر تشخیص مسائل

خطاهای سایر گزینه ها:
 توانایی )معادل »فکر قادر« نیست.(

)  قدرت )مانند 
توانایی  و  فکر  ـ  نیست.(  ندارند«  لهم:  »لیس  )معادل  نتوانند   
)معادل »فکٌر قادر« نیست.( ـ جدا کنند )»تمییز« اسم است نه فعل!( 

به/ 6 31 است  کرده  اقدام  بِـ«:  قام  »قد  کلمات مهم:   
بدون  اجتهاداً«: که   ... تیم/ »یجتهد  فریقیِن«: تشکیل دو  »تشکیل 
شک تالش می کنند )چون جملءه وصفیه است از حرف »که« استفاده 
می کنیم.(/ »العبوهما«: بازیکنانشان/ »فرحیَن«: با خوشحالی/ »سّتة 

أیّام«: شش روز/ »من األسبوع«: از هفته 
خطاهای سایر گزینه ها:

 با خوشحالی )»فرحین« حالت »العبون: بازیکنان« را بیان می کند 
نه »هذا المعلّم«! زیرا »فرحین« جمع است و حال و صاحب حال با هم از 
لحاظ جنس و تعداد مطابقت دارند!(ـ  بسیار تالش می کنند )»اجتهاداً« 

مفعول مطلق تأکیدی است نه نوعی! زیرا صفت یا مضاٌف إلیه ندارد.(
( ـ کلمءه »مِن: از« در »من األسبوع« ترجمه   با شادی )مانند 
( ـ اقدام می نماید  نشده است. ـ به سختی تالش می کنند )مانند 

)»قد قام« ماضی است نه مضارع!( 
ـ تالش  است.  نشده  ترجمه  األسبوع«  از« در »من  »مِن:   کلمءه 

 ) فراوان )مانند 
کلمات مهم: »طوبی لِمن«: خوشا به حال کسی 6 32  

که/ »یُعّود«: عادت دهد/ »لسانه«: زبان خود را/ »علی الکالم الّلّین«: 
به کالم نرم/ »حّتی ال یخاف الناس«: تا مردم نترسند/ »منه«: از او/ 

»بل یُقبلون علیه«: بلکه به او روی آورند
خطاهای سایر گزینه ها:

و  است  مفعول پذیر  دهد«  عادت  د:  )»یُعوِّ نماید  عادت  او  زبان   
»لساَن«  حرکت گذاری  از  را  موضوع  این  است.  آن  مفعول  »لسان« 
را  او  ـ  )اضافی است.(  ـ زمانی که  داد.(  می توان راحت تر تشخیص 

قبول داشته باشند )معادل »یُقبلون« علیه نیست!(
 کالمی لطیف )»الکالم الّلّین« یک ترکیب وصفی معرفه است نه 

نکره!( ـ نه تنها )اضافی است.( 
) ( ـ او را بپذیرند )مانند   زبانش عادت کند )مانند 

خطاهای سایر گزینه ها:6 33  
 از عبادت )کلمءه »مِن: از« به اشتباه دو بار ترجمه شده است.( 
 توّقف نمی کنند )معادل »ال یْقفون: پیروی نمی کنند« نیست.(

 آرامش )ضمیر »ها« در »اطمئنانها« و »ربّها« ترجمه نشده است.(
خطای این عبارت:6 34  

عجله کنیم )معادل فعل »نؤّجل: به تأخیر بیندازیم« نیست!(
ترجمءه صحیح عبارت: »هیچ تعّجبی نیست در این که کارهای خوبمان 

را به تأخیر بیندازیم!«
کلمات مهم: عالم ترین مردم: »أعلم الّناس«/ کسی 6 35  

است که: »من«/ علم مردم را: »علم الناس«/ بر علم خود: »إلی علمه«/ 
افزود: »جَمع«

خطاهای سایر گزینه ها:
 »األعلم« )مضاف است و نباید »ال« بگیرد!(ـ  »قد یجمع« )»افزود« 

ماضی است نه مضارع! هم چنین نیازی به حضور »قد« نیست.(
و  است  اضافی  ترکیب  مردم«  )»عالم ترین  الناس«  من  »األعلم   

 ) نیازی به »من« نیست!( ـ یجمع )مانند 
 )  »أعلم من الناس« )مانند 
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ترجمءه متن درک مطلب:
توجه  و  مهم  کارهای  به  اهمیت دادن  زندگی  تغییر  در  قدم  »اولین 
و  رؤیاهایمان  و  آرزوها  شناخت  کارها  این  جملءه  از  و  آن هاست  به 
هم چنین اهدافی که برای زندگی مان قرار دادیم و تالش در پی به 
خوبی انجام دادن آن هاست و مهم آن است که بدانیم که به دست 
تأّمل در زندگی اخالقی و  به  انسان  برای  آوردن زندگی سعادتمند 
سالمتی  زیرا  دارد،  نیاز  سالمت  زندگِی  به  هم چنین  و  آن  ارتقای 
همیشه باقی نمی ماند؛ زیرا بدن با گذشت سال ها در معرض تغییرات 

جسمی مختلف و هم چنین روحی و عاطفی قرار می گیرد!
با  ذهن  و  تغذیءه جسم  به  توجه  زمینه  این  در  اکید  توصیه های  از 
هم است و آن برای تشکیل یک زندگی متعادل است که متناسب 
با تغییرات جسمی است که با گذر زمان برایش حاصل می شود. و 
شایان ذکر است که انجام تمرینات ورزشی مفید به فرد برای زندگی با 
سالمت و سعادت بیشتری در بخش جسمی و فکری یاری می رساند.

ترجمءه گزینه ها:6 36  
 ورزش های بدنی فقط به جسم کمک می کند!

 سالمتی در زندگی تا زمانی که انسان بخواهد ادامه می یابد!
 تغییرات جسمی و روحی و عاطفی تنها در زمان بسیار کوتاهی 

اتفاق می افتد!
 هر کس بتواند که بین کارهای مهم خود و سایر کارها تفکیک 
زندگی  تشکیل  در  قدم  اولین  به  دهد[  تشخیص  را  آن ها  ]و  کند 

سعادتمند پرداخته است!

چگونه زندگی مان را برای رسیدن به تعادل تغییر 6 37  
می دهیم؟

 با انجام تمرینات ورزشی که از سالمتی بدن محافظت می کند!
 با قرارگرفتن در معرض تغییرات در برابر امور و حوادث و چیزها!
 با توجه به بخش ذهنی و تالش برای خارج کردن پستی ها از آن!
 با تغذیءه بدن با مواد الزمی که از سالمت بدن ها حفاظت می کند!

زندگی 6 38 در  سعادت  به  می خواهیم  که  هنگامی   
دست بیابیم چه چیزی به ما کمک می کند؟
 توجه بسیار به امور اخالقی و بهداشتی!

 کم بودن توجهمان به مرور زمان و تأثیرش بر ما!
 تکیه بر آرزوها و رؤیاهایمان هر چیزی را برایمان تضمین می کند!
 سالمتی جسمی ما را از هر چیزی بی نیاز می کند زیرا سعادت 

را تضمین می کند!

مناسب ترین عنوان را برای متن تعیین کن:6 39  
 زندگی سعادتمند/  ورزش های مفید/  زندگی سالمت و 

اثر آن/  اثر سالمتی در شناخت آرزوها
خطاهای سایر گزینه ها:6 40  

 مصدره »تعریض« من وزن »تفعیل« )این فعل بر وزن »یتفّعل« و 
از باب »تفّعل« است؛ بنابراین »تعّرض« مصدر آن است.(

 حروفه الزائدة »ي، ت« )حروف »ع ر ض« اصلی و »ت، ر« حروف زائد 
آن هستند! مالک تشخیص حروف زائد، ماضی فعل در صیغءه مفرد مذّکر 
َض« را مورد بررسی قرار می دهیم.( غایب )للغائب( می باشد! بنابراین »تََعرَّ

 للمخاطب )فعل مضارع مخاطب با »یـ« شروع نمی شود. »للغائب« 
صحیح است.(

خطاهای سایر گزینه ها:6 41  
 حروفه األصلّیة »س، ا، د« )پر واضح است که »س ع د« حروف 

اصلی این فعل هستند.(

کمک  »تُساعد:  متن،  در  فعل  معنای  به  توجه  )با  للمخاطب   
می کند« »للغائبة« است نه مخاطب!(

 له حرفان زائدان )از باب »ُمفاعلة« است؛ بنابراین یک حرف زائد دارد!(
خطاهای سایر گزینه ها:6 42  

 خبره »خطوة« )»خطوة« مضاٌف إلیه و »االعتناء« خبر است.(
 معرفة )نکره است و دلیلی برای معرفه بودن وجود ندارد.( 

 من األعداد األصلّیة )از اعداد ترتیبی است نه اصلی!(
خطاهای این گزینه: 6 43  

بنابراین  است،  »افتِعال«  باب  مصدر  )»امتحان«  »االمَتحانات« 
»االمتِحانات« صحیح است.( ـ »تَساعُد« )مضارع از باب »مفاعلة« است 

و باید بر وزن »تُفاِعل« باشد در نتیجه »تُساعُد« صحیح است.(
»............... هوا را لطیف می گرداند و ما از آن در 6 44  

روزهای گرم استفاده می کنیم!«
 رایانه/  جریان آب/  کولر/  جریان برق

ترجمءه گزینه ها:6 45  
 پارسایی اش در پنهان و آشکار ثابت است!

 تنها کمی در هنگام مصیبت صبر می کند! )از عالمات مؤمن نیست!(
 راستگویی اش در هنگام ترس و امید همیشگی است!

 هنگامی که خشمگین می شود بسیار صبر می کند!
فعل 6 46 عبارت  این  در  کن«  نیکی  »أحِسن:  کلمءه   

است نه اسم تفضیل! در سایر گزینه ها به ترتیب »أکبر«، »اآلَخرین«، 
»أحسن« و »أکره« اسم تفضیل هستند.

نون در »لم تُعینوني« نون وقایه است! )»لم تُعینو +  6 47  
ن +  ي«(

در سایر گزینه ها در فعل های »أتمّنی«، »ال تحزني« و »أن تعّیني«، 
نون جزء حروف اصلی فعل است و نون وقایه نیست!

»همراه خانواده ام در روز »یکشنبه« به سفری رفتیم. 6 48   
سفرمان سه روز طول کشید. در ساعت هفت صبح بازگشتیم، پنج ساعت 

در راه بودیم و در ساعت ............... از روز ............... به خانءهمان رسیدیم!«
دقت کنید که »الثانیة عشر« برای »الساعة« نقش صفت را دارد؛ بنابراین 
) باید از لحاظ جنس و تعداد با آن مطابقت کند. )رد گزینه های  و 
هم چنین سه روز پس از »یکشنبه«، »چهارشنبه« خواهد بود؛ بنابراین 

کلمات »الثالثاء: سه شنبه« و »االثنین: دوشنبه« نادرست هستند.
معلوم 6 49 عبارت  این  در  داد«  شیر  »أرضعت:  فعل   

است و نمی توان آن را به شکل مجهول ترجمه کرد.
ترجمءه گزینه ها:

 همءه دانش آموزان از این خبر مهم باخبر شدند!
 مادر مهربان به فرزندش که بسیار کوچک بود، شیر داد!

 قوانین شریعت در کتاب های آسمانی برای مردم فرستاده شدند!
 درهای مدرسه دیروز به دلیل باران های فراوان بسته شدند!

دو 6 50 آن  در  که  می خواهد  را  عبارتی  ما  از  سؤال   
خبر مختلف )یکی اسم و دیگری جمله( وجود داشته باشد.

بررسی گزینه ها:
 »دور« مبتدا و »أمر« تنها خبر این گزینه است.

 »الدالفین« مبتدا و »عدّوة« تنها خبر این عبارت است.
ر« تنها خبر این عبارت است.  »هذه« مبتدا و »تُحیِّ

اولین مبتدا و »حیوان« خبر آن است )از نوع اسم(   »الدلفین« 
و »هو« دومین مبتدا و »یحّب« دومین خبر )از نوع فعل( می باشد.
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انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعدادهای - 51  
محدود مادی دارند، مجموعه ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی 
است. به همین دلیل، به دنبال انتخاب هدف هایی است که از طریق آن، 

استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.

با توجه به آیءه 25 سورءه محمد: »کسانی که بعد - 52  
از روشن شدن هدایت برای آن ها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال 
زشتشان را در نظرشان )نه نزد مردم که در  آمده( زینت داده و 

آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.« پاسخ صحیح  است.

»کافران - 53 می گوید:  سؤال  در صورت  مطرح  آیءه   
ما  دنیایی  و حیات  زندگی  و حیاتی جز همین  زندگی  می گویند: 
می شویم.«  زنده  گروهی  و  می میریم  ما  از  گروهی  همواره  نیست. 
این آیه بیانگر دیدگاه منکرین معاد است. پاسخ به منکرین معاد آن 
انسان بیهوده نیست و آخرتی در پیش  است که زندگی و خلقت 
است. این مفهوم در آیءه: ！ا فحسبتم اّنما خلقناکم عبثاً و اّنکم الینا 

ال ترجعون بیان شده است.

آیءه 10 سورءه نساء می فرماید: ！اّن اّلذین یأکلون - 54  
 .ًاموال الیتامی ظلماً اّنما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیرا
را تصرف می کنند،  یتیمان  اموال  با ستمکاری  که  سرانجام کسانی 
درآمدن در آتش دوزخ است و جنبءه حقیقی عمل آن ها، خوردن آتش 

است که در عبارت: ！اّنما یأکلون فی  بطونهم ناراً آمده است.

دستور »حاسبوا قبل ان تحاسبوا« بیانگر ضرورت - 55  
امام  سخن  طبق  محاسبه،  نتیجءه  و  ثمره  است.  ارزیابی  و  محاسبه 
علی ⒔ جبران گناهان و برطرف کردن عیوب است: »من حاسب نفسه 
وقف علی عیوبه و احاطه بذنوبه و استقال الّذنوب و اصلح العیوب«.

تابع - 56 زیادی  حدود  تا  پوشش،  نوع  و  چگونگی   
این تنوع  اقوام است. اسالم، ضمن پذیرش  آداب و رسوم ملت ها و 
و  وقار  که  بپوشند  لباسی  است،  موظفکرده  را  مردان  گوناگونی،  و 
احترام آنان حفظ شود و با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد. 
یا  کند  انگشت نما  مردم،  نزد  را  آنان  که  لباسی  پوشیدن  بنابراین، 

وسیلءه جلب زنان نامحرم قرار گیرد، حرام است.
پ.ن: رعایت آداب و رسوم که در گزینه های  و  آمده، در پوشش 

الزم نیست، بلکه صرفاً می گوید پوشش تابع آن است.

برخورداری انسان از تفکر و قدرت اختیار: ویژگی های - 57  
فطری مشترک

عادالنه بودن نظام هستی: ارزانی داشتن برنامءه کلی خداوند به انسان یا اسالم
ااّل  خسر  لفی  االنسان  ！اّن  آیءه:  به  توجه  با  حق:  به  سفارش کردن 
 ،بالّصبر تواصوا  و  بالحّق  تواصوا  و  الّصالحات  عملوا  و  آمنوا  اّلذین 

ویژگی کسانی که دچار خسران نمی شوند.

و - 58 اسالم  نشان دادن  غیرالهی  برای  راه  آسان ترین   
قرآن کریم، آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است. 
آیءه ！ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله بر این موضوع اشاره دارد.

حدود سه سال از بعثت گذشته بود که این فرمان - 59  
از جانب خداوند برای پیامبر آمد: ！و انذر عشیرتك االقربین. نتیجءه 
اسالم  دین  به  را  خود  پیامبر ④ خویشان  که  بود  آن  دستور  این 
دعوت کرد و حضرت علی ⒔ را به عنوان جانشین خود معرفی نمود.

شکل صحیح گزینه ها بدین صورت است:- 60  
 انتخاب شیوءه درست مبارزه: مجاهده در راستای والیت ظاهری )نادرست(

 معرفی خویش به عنوان امام برحق: مجاهده در راستای والیت 
ظاهری )درست(

 تالش برای برقراری عدالت: سیرءه پیامبر در رهبری جامعه )نادرست(
 سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم: سیرءه پیامبر در رهبری 

جامعه )درست(

با - 61 خود  جانشین  دوازده  اکرم ④ دربارءه  پیامبر   
مردم سخن گفته بود و امام مهدی ⒌ را به عنوان آخرین امام و 
بود.  برپاکنندءه عدل در جهان معرفی کرده  قیام کننده علیه ظلم و 
به همین دلیل، حاکمان بنی عباس درصدد بودند مهدی موعود را به 

محض تولد به قتل برسانند.

این سؤال را باید با توجه به مفاهیم آیه پاسخ داد:- 62  

قل من رّب 
الّسماوات و 
األرض قل اهلل

بگو پروردگار آسمان ها 
و زمین کیست؟ بگو 

خدا است.

اعالم توحید در ربوبیت: 
، نادرست  در نتیجه 

است.

قل ا فاتخذتم 
من دونه اولیاء

بگو آیا غیر از او 
سرپرستانی گرفته اید؟

مردودکردن شرک در 
والیت: در نتیجه  

نادرست است.

بررسی گزینه ها:
 این گزینه بیانگر شرک در مالکیت است، در حالی که آیه بیانگر 

شرک در والیت است.
 این آیه با پرسش از مشرکان که چه کسی پروردگار جهان است، 
خودش به آن پاسخ می دهد که آیا با وجود این که خداوند جهان را 
آفریده و تدبیر می کند، به جز او کسی را به عنوان سرپرست می گیرید 
و از او برای کارها کمک می خواهید؟ این مفهوم در  آمده است.

 عبارت: ！قل ا فاتخذتم من دونه اولیاء بیانگر شرک در والیت 
است و آیءه مطرح در صورت سؤال آن را به صورت استفهام انکاری، 
نفی کرده است. هم چنین قسمت دوم یعنی دیگران بدون اجازءه وی 
نمی توانند در آن تصرف کنند، بیانگر توحید در والیت است. یعنی 
اول گزینه بیانگر شرک در والیت و آخر آن بیانگر توحید در والیت 

است و با هم متناقض است.
 قرآن در این آیه به مشرکان می گوید در والیت الهی، دچار شرک 

نشوید نه در کار آفرینش یعنی شرک در خالقیت.

براساس - 63 را  خود  زندگی  چون  موحد،  انسان   
رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمان های اوست، شخصیتی ثابت 
و پایدار دارد و برخوردار از آرامش روحی است. تنظیم کردن زندگی 

براساس رضایت الهی، همان مفهوم اخالص در بندگی خداست.
انسان موحد، در مقابل سختی ها و مشکالت، صبور و استوار است و 

آن ها را زمینءه موفقیت های آینده اش قرار می دهد.
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بیت مطرح در صورت سؤال، بیانگر »نفوذناپذیری - 64  
آیات  است.  بندگی  در  اخالص  آثار  از  وسوسه های شیطان«  برابر  در 
سورءه یوسف که در  آمده نیز بیانگر همین مفهوم است: »قال رّب 
الّسجن احّب الی مّما یدعوننی الیه: گفت پروردگارا، زندان برای من 

از آن چه مرا به سوی آن فرامی خوانند )گناه(، محبوب تر است.«

در - 65 دارد.  اشاره  الهی«  »تقدیر  بر  سؤال  صورت   
نتیجه باید گزینه ای را انتخاب کنیم که بیانگر همین مفهوم است. 
همءه گزینه ها به قضای الهی اشاره دارد و فقط  با تعیین حدود، 
اندازه و ویژگی های مخلوقات توسط خداوند به تقدیر الهی اشاره دارد.

و - 66 »امالء  سنت  علی ⒔ بیانگر  حضرت  حدیث   
استدراج« است. با توجه به آیءه: ！و ال یحسبّن اّلذین کفروا انّما نملی 
 ،لهم خیر النفسهم انّما نملی لهم لیزدادوا اثماً و لهم عذاب مهین

نتیجءه عمل این افراد، برخورداری از عذاب دردناک است.
پ. ن: عبارت: ！ولکن کّذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون در مورد 

سنت تأثیر اعمال بر زندگی انسان است، نه امالء و استدراج.

از - 67 انسان  ناامیدکردن  از حیله های شیطان،  یکی   
رحمت الهی است و افرادی که می گویند: »آب که از سر گذشت چه یک 
وجب، چه صد وجب« از رحمت خدا ناامید شده اند. پاسخ قرآن کریم 
به این افراد آن است که: »ال تقنطوا من رحمة اهلل اّن اهلل یغفر الّذنوب 
جمیعاً: از رحمت الهی ناامید نباشید. خداوند همءه گناهان را می بخشد.«

اندیشه، بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، - 68  
»افضل  اکرم ④ می فرماید:  پیامبر  می کند.  شکوفا  را  استعدادها 

العبادة ادمان التفکر فی اهلل و فی قدرته«.

پرسش پیامبر اکرم ④ این بود: »آن چه پروردگارمان- 69  
به ما وعده داده بود، حق یافتیم. آیا شما نیز آن چه پروردگارتان وعده داده بود، 
حق یافتید؟« این پرسش بیانگر حق بودن تمامی وعده های خداوند است.

گزینه ای که به این مفهوم اشاره دارد،  است: »و من اصدق من 
اهلل حدیثاً: و چه کسی راستگوتر از خداست؟«

خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به مصلحت - 70  
ما نظر دارد. حتی اگر احساس کنیم انجام برخی دستورات خداوند 
برای ما دشوار است، باید مطمئن باشیم که این دستور برای رستگاری 

ما ضروری است.

پیامبر  دستورات  از  پیروی  سعادت،  به  رسیدن  شرط  بنابراین 
اکرم ④ است: ！فاتبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم و اهلل غفور 
رحیم با توجه به این آیه، با پیروی از خدا، هم محبت الهی و هم 
آمرزش شامل حال انسان می شود. قسمت دوم سؤال را باید با توجه 

به ادامءه آیه پاسخ داد.

جایی - 71 به  کم کم  بگیرد،  روزه  انسان هر سال  اگر   
داده  دستور  خداوند  که  را  کاری  هر  می کند  احساس  که  می رسد 
است،  می تواند به آسانی انجام دهد و احساس سختی نمی کند. آیءه: 
اّلذین من  الّصیام کما کتب علی  اّلذین آمنوا کتب علیکم  ایّها  ！یا 

قبلکم لعّلکم تّتقون بیانگر آن است.

یکی از نتایج ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر ④ این - 72  
بی بهره  هدایت  مهم  منبع  یک  از  محققان  و  مردم  از  بسیاری  که  بود 
را در احکام دینی دخالت دادند. ناچار سلیقءه شخصی  به  و  ماندند 
قسمت دوم سؤال، از بخش حذف شدءه کتاب درسی مطرح شده است. 

در کتاب درسی قدیم آمده بود که این چالش مهم ترین بخش بود.
نوشتن  از آن جهت رد می شود که علی رغم ممنوعیت  پ. ن:  
ممنوعیت  این  به  فاطمه  حضرت  و  علی  امام  پیامبر ④ ،  احادیث 
توجه نکردند و در راستای مرجعیت دینی، اقدام به حفظ سخنان و 

سیرءه پیامبر ④ نمودند. 

یکی از وظایف مردم در برابر رهبر، اولویت دادن - 73   
که  می شود  سبب  ایرانی  کاالی  خرید  است.  اجتماعی  اهداف  به 
کارخانه های داخلی به تولید خود ادامه دهند و مانع بیکاری صدها 

هزار کارگر می شود.

ما با رسیدن به تمایالت عالی و برتر مثل تمایل - 74  
به ایثار و حیا احساس موفقیت و کمال می کنیم و از آن ها لذت می بریم. 

.) )نادرستی گزینه های  و 
خوشحال  و  می بریم  لذت  شهرت،  و  ثروت  مثل  دانی  تمایالت  از  ما 

) می شویم. )نادرستی 

الّسماوات و - 75 نور  نور هستی است: ！اهلل  خداوند   
به همین جهت، هر موجودی در حد خودش تجلی بخش   األرض

خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.
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که 6 76 آسانی  آن  به  تمرین  این  نمی رسید  نظر  به   
فکر می کردم باشد.

از درس »۲« دهم یادتان هست که در الگوهای برابری صفات، صفت 
موردنظرمان را بین دو as قرار می دادیم. پس کافی است as دوم را 
به ترکیب as easy اضافه کنید تا الگوی برابری صفات کامل شود.

گزارش 6 77 ساینس«  »اسپیس  مجلءه  در  مقاله ای   
فضایی  ایستگاه های  در  طوالنی  مدتی  که  فضانوردانی  که  می دهد 
مشکالتی  روحی،  مشکالت  بر  عالوه  است  ممکن  می کنند  زندگی 

جسمی را هم تجربه کنند.
در این تست، جملءه وصفی )… who live( را به شما داده اند و 
 astronauts شما باید جملءه اصلی را کامل کنید. فاعل جملءه اصلی
است و فقط به یک فعل نیاز دارد. در  who اضافی است و معلوم 
 then  آمده است. در time نیست چه نقشی دارد و چرا بعد از
است.  شده  تکرار  بی جهت   they هم  در   است.  اضافی   they

گزینه ها را ببینید:
 ]فضانوردان[ که ممکن است تجربه کنند 

 ]فضانوردان[ ممکن است تجربه کنند
 ]فضانوردان[ سپس آن ها ممکن است تجربه کنند

 ]فضانوردان[ آن ها ممکن است تجربه کنند

دارند 6 78 قصد  که  معتقدند کسانی  مردم  از  بعضی   
کالس های  به  مدتی  عروسی  از  قبل  که  دارند  نیاز  کنند  ازدواج 

آمادگی ازدواج بروند.
)who plan to …( در این تست هم، مثل تست قبلی، جملءه وصفی 
را به شما داده اند و شما باید جملءه اصلی را کامل کنید. فاعل جملءه 
این  دارد. مشکل   نیاز  فعل  به یک  فقط  و  است   those اصلی 
است که فعلش مصدری است و زمان ندارد. مشکل  این است که 
they را بی جهت تکرار کرده است. مشکل  این است که به شکل 

مجهول صرف شده است.
 ]کسانی که قصد ازدواج دارند[ نیاز دارند که ...
 ]کسانی که قصد ازدواج دارند[ نیازداشتن که ...

 ]کسانی که قصد ازدواج دارند[ آن ها نیاز دارند که ...
 ]کسانی که قصد ازدواج دارند[ مورد نیاز هستند که ...

اقتصاددانان نگران اند اگر دولت قدم هایی سریع 6 79  
برای کنترل تورم برندارد، نرخ آن دو برابر خواهد شد.

حضور will در جملءه قبل از if نشان می دهد که با شرطی نوع اول 
سروکار داریم. پس گزینه های  و  را که به زمان گذشته تعلق 
دارند، کنار می گذاریم. مشکل  این است که will اجازه ندارد در 

قسمت if جملءه شرطی نوع اول قرار بگیرد.

ارزشمند 6 80 بسیار  تاریخ  مطالعءه  افراد  بعضی  برای   
است و برای ]داشتن[ تحصیالت کامل ضروری تلقی می شود.

 تأمین کردن، در اختیار )کسی( قراردادن  
 تلقی کردن 

 شرکت کردن )در(، رفتن )به(
 مطلع کردن، باخبرکردن

از فروشگاه با او تماس گرفته شد و به او گفتند 6 81  
که برای تحویل گرفتن بسته ای که سفارش داده بودند باید کسی در 

خانه باشد.
 تحویل    تخفیف 

 تقاضا    دسترسی

  ترس ذهن همءه سرنشینان هواپیمای در حال 6 82
سقوط را پُر کرد.

 ترس    احساس؛ عاطفه 
 بی نظمی؛ اختالل؛ بیماری   درد

لیال احساس نامرئی بودن داشت، چون هیچ کس 6 83  
به او توجه نمی کرد و همه طوری رفتار می کردند که انگار او آن جا نبود.

 بی ادب، گستاخ    ظالم، بی رحم 
 نامرئی، نادیده گرفته شده   تغییرناپذیر، غیر قابل تغییر

نوشت، 6 84 شعر  هزار  دو  از  بیش  نویسنده  چون   
مدتی طول خواهد کشید تا ناشر این اشعار را در یک کتاب واحد 

گردآوری کند.
 مبادله کردن    گردآوری کردن

 از حفظ خواندن   احاطه کردن، محاصره کردن

کلمات انگلیسی زیادی وجود دارد که منشأشان 6 85  
را می توان در زبان یونانی پیدا کرد.

 چیز، فقره، مورد  مسئله، موضوع 
 حس    منشأ، خاستگاه

مدخل لغت نامه مجموعه ای از اطالعات است که 6 86  
یک کلمه یا عبارت را توصیف می کند.

 اختصار؛ عالمت اختصاری  خوشنویسی 
 راهنما، دستورالعمل   مدخل؛ ورودی

سیستم رایانه ای جدید آن قدر پیچیده است که 6 87  
هیچ کس در اداره نمی تواند درست با آن کار کند.

 جدی    ماهر؛ ماهرانه 
 پیچیده؛ مشکل  برجسته؛ متمایز

 کلوز تست
در  دوره  پنج  نشان می دهد که حداقل  تحلیل سنگواره ها  و  تجزیه 
600 میلیون سال گذشته کاهش چشمگیری را در تعداد گونه های 
موارد  بودهاند. هرچند در  )88(شاهد زمین  روی  جانوری  و  گیاهی 
اقلیمی  شدید  تغییرات  یا  سیارک ها  توسط  تغییراتی  چنین  قبلی، 
)89(ایجادشد. دانشمندان به طور کلی معتقدند که این )90(کاهش 
)انسان  هومو ساپینس  خاص،  گونءه  یک  تسلط  است.  بشر  کارِ 
 اندیشه ورز(، دارد به  شدت به بقیءه )91(جهانزنده آسیب می رساند.

با جمعیتی نزدیک به شش میلیارد نفر، به سرعت در حال   بشر 
این ششمین  است.  اکوسیستم های جانشین ناپذیر  نابودکردن   )92(
دورءه انقراض جهانی گونه ها می تواند بسیار بزرگ تر از پنج دورءه اول باشد.
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عبارت »در 600  میلیون سال گذشته« نشان دهندءه 6 88  
وضعیتی است که از 600 میلیون سال پیش شروع شده و تا زمان حال 
ادامه داشته است. این یعنی: زمان حال کامل. دقت کنید که  به 
شکل مجهول صرف شده و معنی جمله را به هم می ریزد. گذشته از آن، 

فعل  مفرد است و با  فاعل جمع )five periods( مطابقت ندارد.

89 6
 تعمیر شد  ایجاد شد  اجتناب شد  به خطر افتاد

90 6
 عامل   منشأ   توانایی   کاهش

91 6
 جهان زنده    زندگی جهان 
 زندگی جهان   زندگی جهان

حواستان باشد که گزینه های  و  یک مشکل بزرگ دارند: اسم 
world باید حتماً با حرف تعریف معین the بیاید.

92 6
 تولید کردن    ترک کردن 

 نابود کردن   گسترش دادن
متن اول

در طول تاریخ، اختالف بین سالمندان و جوانان مشخصءه تعیین کنند ه ای 
هم در واقعیت و هم در آثار ادبی بوده است. والدین روی فرزندانشان 
سلطه دارند، ولی هر چه این فرزندان بزرگ تر می شوند، کم کم سلطءه 
والدین خود را تحت فشار قرار می دهند. آن ها قوانین را محک می زنند؛ 
نافرمانی می کنند؛ قوانین خودشان را وضع می کنند. والدین از تغییر 
مقاومت  می شوند.  خشمگین  و  ناامید  سردرگم،  قدرت  موازنءه  در 
برای حفظ سلطءه خود سعی می کنند دختران  در تالش  می کنند؛ 
و پسران جوانشان را کنترل کنند. ولی به تدریج که به سنین پیری 
نزدیک می شوند، مجبور می شوند آن را کنار بگذارند و دست خود را 
باال ببرند، در حالی که جهان دارد تبدیل به مکانی می شود که آن ها 
به زحمت می توانند آن را از دنیای دوران جوانی شان تشخیص بدهند. 
به تدریج که به دوره ای نزدیک می شویم که موازنءه قدرت به قلمرو جدیدی 
وارد می شود، نبرد بین پیر و جوان نیز به یک ویژگِی قرن بیست و یکم 
تبدیل شده است. این حرف به این معنی نیست که انتظار می رود روابط 
بین نسل ها بدتر شود؛ بلکه یعنی تغییرات جمعیتی آینده تأثیراتی ثانوی 
به همراه خواهد داشت که در حال حاضر نمی توانیم تصورش را بکنیم.

طبق متن، شکاف ]نسلی[ بین سالمندان و جوانان ......... . 6 93  
 داستان جدیدی در زندگی بشر نیست

 به نفع سالمندان تغییر کرده است
 با گذشت سال ها کم تر و کم تر شده است

 در قرن بیست و یکم گسترده تر شده است

واکنش والدین به تغییر در موازنءه قدرت، آن طور 6 94  
تمام  قالب  در  می تواند  است،  شده  توصیف   »۱« پاراگراف  در  که 

کلمات زیر توصیف شود به جز ......... .
 ناامیدی   سردرگمی   اضطراب   خشم

کلمءه »relinquish« )کنارگذاشتن( در پاراگراف 6 95  
»۱« از نظر معنی نزدیک است به ......... . 

 بازپس گرفتن  ترک کردن  
 تقویت کردن؛ بیشتر کردن    پیروی کردن

96 6 This is« جملءه  نقش  زیر  موارد  از  کدام یک   
not to say« )این حرف به این معنی نیست( را در پاراگراف »۲« به 

بهترین شکل توصیف می کند؟
 انجام یک نتیجه گیری منطقی  

 تکرار جمله ای که قبل تر آمده است
 معرفی موضوعی جدید برای بحث  

 جلوگیری از یک سوء تفاهم احتمالی
متن دوم

وقتی در یک کالس آنالین شرکت می کنیم، جسم ما کجاست؟ جسم 
مادی ما در مقابل رایانه هایمان قرار دارد، ولی جسم مجازی ما می تواند 
در هر جاِی قابل تصوری باشد. ما در واقع وقتی با تلفن صحبت می کنیم 
با  من  استفاده می کنیم.  مجازی  و  مادی  بین جسم  این جدایی  از 
دریفوس مخالفم که این جدایی ما را گمنام می کند، چون در کالس های 
آنالین پاسخ های ما همیشه به ضمیمءه اسم خودمان درج می شود.
ولی دریفوس استدالل می کند این واقعیت که ما هیچ حضور مادی ای 
نداریم، یعنی هرگونه یادگیری ای که صورت می گیرد تنها می تواند نظری 
باشد نه عملی. به عبارت دیگر، این ]یادگیری[ بیش از آن که متضمن 
صورت  نظری  سطحی  در  باشد،  خاص  مهارت های  بر  تسلط  و  درک 
می گیرد. او معتقد است که یادگیری واقعی فقط با حضور واقعی در جایی 
و انجام فعالیتی خاص می تواند رخ بدهد، و تنها تحت این شرایط است 
که اطالعات موضوعیت پیدا می کند و افراد واقعیت را به شکلی معنی دار 
درک می کنند. ولی اگر این حرف واقعیت داشته باشد، چگونه ممکن است 
کسی از کتاب، روزنامه، تلویزیون، رادیو، نامه یا ایمیل چیزی یاد بگیرد؟ آیا 
بیان محتوا مهم تر از رسانه ای که محتوا از طریق آن بیان می شود نیست؟

کدام یک از جمله های زیر در متن، نظر نویسنده 6 97  
را دربارءه کالس های آنالین به طور ضمنی بیان می کند؟

 هرگز در محافل آموزشی مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.
 ابزارهای مفیدی برای استفاده در تدریس و یادگیری هستند.

 بیشتر برای آموزش مهارت های عملی مفید هستند تا مفاهیم نظری.

 زمانی فرا خواهد رسید که کالً جایگزین کالس های واقعی شوند.

کلمءه »it« )این( در متن اشاره دارد به ......... .6 98  
 یادگیری نظری  حضور مادی 

 کالس آنالین   یادگیری

چرا نویسنده در نزدیکی انتهای متن به »کتاب، 6 99  
روزنامه، تلویزیون، رادیو، نامه یا ایمیل« اشاره کرده است؟
 تا ادعای مطرح شده توسط دریفوس را زیر سؤال ببرد

 تا به روش های مختلف یادگیری اشاره کند 
 تا استدالل کند که پیشرفت فناورانه اجتناب ناپذیر است

افراد سالیق  باشد که  به خاطر داشته  را وادارد که  تا خواننده   
متفاوتی در یادگیری دارند

در متن اطالعات کافی برای جواب دادن به کدام یک 6 100  
از سؤاالت زیر وجود دارد؟ 

 چند نمونه از مهارت های عملی که از طریق رسانءه کالس های 
واقعی بهتر آموخته می شود چیست؟

و  مادی  جسم  جدایی  از  می کنیم  صحبت  تلفن  با  وقتی  چرا   
مجازی استفاده می کنیم؟

 چرا نویسنده معتقد است که جدایی بین جسم مادی و مجازی 
ما را گمنام نمی کند؟

از  مهم تر  محتوا  بیان  می کند  فکر  نویسنده  که  است  چگونه   
رسانه ای است که محتوا از طریق آن بیان می شود؟
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دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

گروه آزمايشی علوم جتربی
آزمـــون اختصاصی

175 دقيقه170

عنــوان موارد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سواالت و مـدت پاسخ گويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سوالموارد امتحانیردیف
پاسخگویی

20 دقیقه25101125زمین شناسی1

47 دقیقه30126155ریاضی2

36 دقیقه50156205زیست شناسی3

37 دقیقه30206235فیزیک4

35 دقیقه35236270شیمی4
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2 صفحهآزمون اختصاصی

همءه عبارت ها مفهوم درستی را، از »ویژگی های کهکشان راه شیری« بیان می کنند، به جز:0 101

1( خورشید در یکی از بازوهای مارپیچی آن قرار گرفته است.

2( از تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین ستاره ای تشکیل شده است.

3( براساس اندازه گیری های نجومی، احتمال دورشدن آن، از سایر کهکشان ها وجود دارد.

4( گرد و غبارهای بین ستاره ها و سیاره ها، تحت تأثیر نیروی گرانشی متقابل، استقرار یافته است.

کدام گزینه، با »حرکت وضعی زمین« مغایرت دارد؟0 102

1( زاویءه تابش خورشید در طوِل مدار30 درجءه شمالی، در اول تیرماه، ثابت است.

23 درجءه جنوبی، عمود است. 5/ 2( زاویءه تابش خورشید در اول دی ماه، بر مدار

3( سرعت حرکت چرخشی زمین، با فاصلءه زمین از خورشید، تغییر می کند.

4( خورشید در تمام ایام سال، بر مدار صفر درجه، قائم می تابد.

کدام گزینه، علت مناسبی برای عبارت زیر است؟0 103

70 میلیون سال، جثءه آن ها بزرگ تر شد.« »خزندگان در اوایل دورءه کربونیفر ظاهر و طی80 ـ

2( تشکیل دریاهای اولیه و به وجود آمدن چرخءه آب 1( تغییرات شرایط آب و هوایی و تشکیل سنگ ها 

4( پیدایش نخستین سلول های هسته دار و تشکیل زیست کره 3( حرکت ورقه های سنگ کره و به وجود آمدن اقیانوس ها 

تصویر زیر، فرایند تشکیل کدام پدیده را بیان می کند؟0 104

الف( جزایر قوسی 

ب( اقیانوس جدید 

ج( درازگودال اقیانوسی 

د( جزایر آتشفشانی 

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

چرا زمین شناسان در پی جویی های اکتشافی عناصر، به دنبال یافتن مناطقی با »بی هنجاری مثبت آن عنصر« هستند؟0 105

2( استخراج عناصر با هزینءه کم تر 1( کنترل آلودگی های زیست محیطی  

4( شناسایی کانی های ارزشمند اقتصادی 3( اندازه گیری غلظت میانگین عناصر  

در کدام گزینه به ترتیب، مهم ترین کانءه فلزهای کمیاب »مس و سرب« معرفی شده است؟0 106

4( کالکوپیریت و گالن 3( فلدسپار و مگنتیت  2( کوارتز و پیریت  1( میکا و هماتیت 

کدام کانی با ویژگی های ارائه شده مطابقت بیشتری دارد؟0 107

»از کانی های سیلیکاتی است که فراوان ترین رنگ آن، قرمز تیره است.«

4( گارنت 3( یاقوت  2( اُپال  1( عقیق 

با توجه به مراحل تشکیل آنتراسیت، چرا به تدریج ضخامت تورب، کاهش می یابد؟0 108

2( خروج آب و مواد فّرار از بازمانده های گیاهی 1( فشار رسوبات و وزن سنگ های باالیی 

4( افزایش درصد کربن، نسبت به سایر عناصر 3( سرعت تجزیءه مواد گیاهی، در روی زمین 

چرا در مناطق گرم و خشک، بیشتر رودها، »موقتی و فصلی«، هستند؟0 109

2( ریزش باران های سیالبی و ناگهانی 1( کاهش میزان بارندگی و تبخیر زیاد 

4( ذوب ناگهانی برف و یخ انباشته شده در قله ها 3( افزایش طول مدت خشکسالی و تغییرات بستر رود 

کدام عبارت، جملءه زیر را به درستی کامل می کند؟0 110

»برای تشکیل آبخوان، الزم است، در رسوبات و سنگ ها، ...«

2( درصد تخلخل، بیشتر از میزان نفوذپذیری باشد. 1( منافذ اولیه وجود داشته باشد.  

4( درصد فضاهای خالی، برابر با حجم کل سنگ باشد. 3( فضاهای خالی وجود داشته باشد.  
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3 صفحهآزمون اختصاصی

«ازدالیلکاهشآبدریاچءهارومیه،بهشمارمیروند؟1 111 l O S−− == ∆∆ کدامعبارتها،باتوجهبهرابطءه»
الف(میزانآبورودیبهآبخوان،بیشترازمقدارآبخروجیاست.
ب(میزانآبورودیبهآبخوان،کمترازمقدارآبخروجیاست.

ج(میزانتبخیر،بیشترازمقدارآبورودیبهدریاچهاست.
د(میزانتبخیر،برابربامقدارآبورودیبهدریاچهاست.

4( ب و د 3( ب و ج  2( الف و د  1( الف و ج 
کدامگزینه،»راهکارمناسبیرابرایتحققهدفنهاییحفاظتازخاک«،بهدرستیبیانکردهاست؟1 112

2( کنترل سرعت فرسایش خاک  1( کنترل نفوذپذیری خاک  
4( کاهش سطح زیر کشت زمین های زراعی 3( جلوگیری از تخریب تدریجی خاک  

کداممورد،ازعواملمهمدر»مکانیابیساختگاِهسازهها«بهشمارنمیآید؟1 113
2( پایداری دامنه ها در برابر ریزش 1( مقاومت آبرفت های پِی سد  

4( وضعیت پستی و بلندی های محل احداث سازه 3( نوع تنش های وارده بر سنگ های پِی سد 
کدامگزینه،دلیلمناسبی،برایاهمیت»سدامیرکبیر«بهعنوانسازءهمخزنیمهم،دراستانالبرزاست؟1 114

1( استفاده از کوارتزیت، مقاومت سد را افزایش داده است.
2( سنگ آهِک فاقد حفره، سبب استحکام پِی سازه شده است.
3( سنگ گابرو سبب افزایش مقاومت در پِی سنگ شده است.

4( استحکام الزم سازه، با استفاده از ماسه سنگ افزایش یافته است.
همءهگزینههاباتوجهبهتصویرزیر،دلیلاستفادهاز»باالست«رابهدرستیبیانمیکنند،بهجز:1 115

1( با زهکشی رواناب های حاصل از بارندگی، استحکام زیرسازی را بیشتر می کند.
2( با کنترل رطوبت، پایداری خاک های ریزدانه را افزایش می دهد.

3( با دانه بندی مناسب، نفوذپذیری خاک را کنترل می کند.
4( با نگهداری ریل ها، پایداری سطح زمین را بیشتر می کند. 

کدامگزینه،»مهمترینمسیرانتقالآرسینیکبهبدنانسان«رابراساسعبارتزیربهدرستیبیانمیکند؟1 116
600000نفردربنگالغربی،دچارمرگزودرسشدند.« »درپنجاهسالپیش،تحتتأثیرشدیدترینمسمومیتجهانباآرسینیک،حدود

2( آبیاری مزارع برنج با آب آلوده به این عنصر 1( خشک کردن مواد غذایی با حرارت زغال سنگ 
4( وجود الیه های رسوبی با رگه هایی از کانی پیریت 3( هوازدگی شیمیایی کانی های موجود در سنگ ها 

عبارتزیرباکدامعنصرمطابقتبیشتریدارد؟1 117
»درسنگهایآهکیفراواناستومصرفزیادآنسببکمخونیمیشود.«

4( منیزیم 3( فلوئور  2( جیوه  1( روی 
کدامگزینهبا»ویژگیونوعتنش«،درتصویرمقابل،مطابقتدارد؟1 118

1( سطح گسل مایل بوده و کششی است. 
2( لغزش در امتداد سطح گسل بوده و کششی است.

3( فرودیواره به سمت باال حرکت کرده و فشاری است. 
4( فرادیواره به سمت پایین حرکت کرده و فشاری است.

 
کدامگزینه،میتواند»پیشنشانگروقوعزمینلرزه«باشد؟1 119

2( جابه جا شدن سنگ های بزرگ 1( نوسان اشیای آویزان  
4( حرکت دامنه ای در زمین های نرم 3( تغییر سطح آب های زیرزمینی  

درحالحاضرفعالیتکدامآتشفشان،باویژگیارائهشدهمطابقتبیشتریدارد؟1 120
»بخارآب،گازگوگردو...ازدهانءهآنخارجمیشود.«

د(سبالن ج(تفتان ب(سهند الف(دماوند
4( ج و د 3( ب و د  2( الف و ج  1( الف و ب 
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4 صفحهآزمون اختصاصی

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای بررسی »مغناطیس زمین« توسط »ژئوفیزیکدان ها« است؟0 121
ب( مطالعءه ساختار درونی زمین الف( احداث پروژه های عمرانی  

د( شناسایی معادن زیرزمینی ج( اندازه گیری شدت گرانش سنگ های پوستءه زمین 
4( ب و د 3( ب و ج  2( الف و د  1( الف و ج 

کدام رابطه، مفهوم درستی از مقایسءه »سن سنگ های مناطق مختلف ایران« را با »برخی از نواحی جهان«، بیان می کند؟0 122
2( جوان تر از آفریقا و بیشتر از آمریکای شمالی 1( کم تر از استرالیا و جوان تر از هند  

4( جوان تر از آمریکای جنوبی و بیشتر از سیبری 3( بیشتر از سیبری و کم تر از عربستان 
کدام گزینه، با فرایند »شکل گیری رگه های زغال سنگ« در »رشته کوه البرز« مطابقت بیشتری دارد؟0 123

2( فرورانش اقیانوس هند 1( بازشدن قارءه گندوانا  
4( برخورد ورقءه عربستان به آسیا 3( بسته شدن اقیانوس تتیس  

در کدام گزینه »نام عنصر یا معدن و محل استخراج آن« با عبارت داده شده انطباق دارد؟0 124
»جواهری است که رنگ بنفش زیبایی دارد و از انواع کوارتز به شمار می آید.«

2( کرندوم، شهرستان تبریز 1( زبرجد، شهرستان جیرفت  
4( آمتیست، شهرستان شاهرود 3( تورکوایز، شهرستان نیشابور  

کدام عبارت، با فرایند تشکیل »ذخایر نفتی ایران« مغایرت  دارد؟0 125
1( عمدتاً در الیه های سنگ آهک، قرار گرفته اند.

2( به صورت مایع و نیمه جامد، در زمین وجود دارند.
3( با راه یافتن به سطح زمین، ذخایر قیر طبیعی را به وجود آورده اند.

4( از ذخیرءه مواد آلی تجزیه شده و آب شور دریا، در سنگ مادر به وجود آمده اند.
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5 صفحهآزمون اختصاصی

، کدام است؟0 126 8 27

5 6
2 9 1

4 1++
−−

−− −− −−( ) حاصل عبارت

 2 2 3- )4   1 2- )3   − +1 2 )2   1 3+ )1
. در دستءه نهم، 0 127 { },{ , , },1 2 3 4 اعداد طبیعی متوالی را به طریقی دسته بندی می کنیم، که آخرین عدد هر گروه مربع کامل باشد، یعنی

واسطءه حسابی بین دو عدد اول و آخر آن، کدام است؟
 74 )4   73 )3   72 )2   71 )1

128 0 x -- 2 بر  Q x( ) تقسیم آن گاه حاصل   ,Q x P x P x( ) ( ) ( )== -- ++ --1 1 اگر باشد.  ، بخش پذیر  x2 1-- بر  P x( کنید چندجمله ای( فرض 
کدام است؟

 2 )4   1)3 2( صفر    -1 )1
3 دارای دو ریشءه حقیقی است. اگر مجموع ریشه ها با معکوس حاصل ضرب آن دو ریشه 0 129 2 1 2 0

2x m x m++ −− ++ −− ==( ) معادلءه درجءه دوم
برابر باشد، مقدار m کدام است؟

 - 5
2

)4   -1 )3   3 )2   7
2

)1

، کدام است؟0 130 1 1

2 1
3<< ++

−−
<<x

x
مجموعءه جواب نامعادلءه

 ( / , )0 8 2 )4   ( , )1 2 )3   ( / , / )0 8 1 2 )2   ( / , / )0 6 1 5 )1
y واقع باشند. این سهمی، از کدام یک از نقاط زیر می گذرد؟0 131 ax bx c== ++ ++2 ، بر سهمی ( , )1 11 ) و , )0 5 ، ( , )--2 5 فرض کنید نقاط

 ( , )2 15 )4   ( , )2 9 )3   ( , )-1 4 )2   ( , )-1 3 )1
2 واحد در جهت مثبت، 0 132 ها، y 12 واحد در جهت مثبت و سپس در امتداد محور ها، x f را در امتداد محور x x( ) == نمودار تابع با ضابطءه

، از مبدأ مختصات، کدام است؟ f انتقال می دهیم. فاصلءه نقطءه برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع
 6 10 )4   4 17 )3   6 7 )2   4 15 )1

b، کدام است؟0 133 a-- y واقع است. بیشترین مقدار x== 2 y در زیر خط x== −−| |2 4
2 ، نمودار تابع با ضابطءه ( , )a b در بازءه

 4 )4   3 )3   2 )2   1)1
، کدام است؟0 134 gof g باشند، برد تابع x x x( ) == −− ++2

4 f و x x x( ) [ ]== −−2 2 اگر
 [ , )1 4 )4   [ , )0 4 )3   [ , )0 3 )2   [ , )0 2 )1

، کدام است؟0 135 g g( ) ( )6 12++ f باشد، مقدار x x x( ) == ++ g وارون تابع x( ) اگر
 14 )4   13 )3   11 )2   10 )1

، نیمساز ناحیءه چهارم را با کدام طول، قطع 0 136 f --1 Df را در نظر بگیرید. نمودار تابع == −−∞∞( , )0 f در دامنءه x x x( ) == −− 2 f با ضابطءه تابع
می کند؟

 2 )4   3
2

)3   1)2   3
4

)1

, کدام است؟0 137 log12 6 log باشد، مقدار /4 3 0 8== اگر

 7
9

)4   3
4

)3   8
11

)2   13
18

)1

، کدام است؟0 138 f ( )-- 5
3

f است. x ax b( ) == −− ++ ++
4 2 شکل مقابل، نمودار تابع با ضابطءه

  54 )1
  60 )2
  48 )3
  28 )4

، کدام است؟0 139 f --1 2( ) ، مفروض باشد. f x
x x

( )
( )

==
++2

1

2

2
، تابع با ضابطءه [ , )0 ++∞∞ فرض کنید در دامنءه

 log ( )
2
2 3+ )4   log ( )

2
1 3+ )3   log ( )

2
3 1- )2   log ( )

2
2 3- )1

، کدام است؟ )اعداد داده شده برحسب درجه هستند.(0 140 tan( )cos( ) tan( )sin( )300 210 480 840++ حاصل عبارت
 2 )4   1)3 2( صفر    - 1

2
)1
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6 صفحهآزمون اختصاصی

است. 0 141  y a b x== ++ ++sin( )ππ
2 با ضابطءه تابع  نمودار  از  قسمتی  مقابل،  شکل 

، کدام است؟ b مقدار
  1)2    2 )1

  -2 )4    -1 )3
نشان 0 142 تناوب،  بازءه  یک  در  را   y a bx c== ++sin( ) تابع نمودار  مقابل،  شکل 

، کدام است؟ ab می دهد. نسبت
  -3 )2    -2 )1
  -6 )4    -4 )3

k یک عدد صحیح است، کدام است؟0 143 ، که در آن x k≠≠ ππبا شرط ، sin( ) cos( )2
4 4

x x−− == ++ππ ππ جواب های معادلءه مثلثاتی

 2
3 6

kπ π+ )4   2
3 6

kπ π− )3   2
3

kp )2   kp
3 )1

، کدام است؟0 144 lim [ ]
x

x
x→→ −− −−

++
++2

3

2
حاصل

 1)4 3( صفر    -1 )2   −∞ )1

lim کدام است؟0 145 ( )
x

f x
→→ 3

lim باشد، آن گاه ( )
x

f x
→→∞∞

== 1

6
f را در نظر بگیرید. اگر x ax x

xn
( ) == −− −−

−−

23
1

4 12
تابع با ضابطءه

 5

36
)4   1

12
)3   1

18
)2   1

24
)1

c کدام است؟0 146 ، مشتق پذیر است. مقدار x == −−2 ، در f x
x x

x bx c x
( )

;

;
==

−− ≤≤ −−

−− ++ ++ >> −−







5 2 2

1

2
2

2
تابع با ضابطءه

 2
3

)4   1
3

)3   - 1
3

)2   - 2
3

)1

، کدام است؟0 147 x == 2 ، در نقطءه f x x x
x x

( ) ( )== ++
--

23

2

32 مشتق تابع با ضابطءه

 -15
4

)4   - 5
2

)3   - 5
4

)2   - 3
4

)1

، از نیمساز ناحیءه اول کدام است؟0 148 f x x x x( ) == ++ −−4
2 فاصلءه نقطءه ماکسیمم نسبی تابع با ضابطءه

 2 2 )3   2 )3   2 )2   1)1
10 واحد، دو ضلع قائم با کدام نسبت انتخاب شود تا حجم حاصل از دوران این مثلث حول ضلع 0 149 از بین مثلث های قائم الزاویه با اندازءه وتر

قائم، بیشترین باشد؟

 2

1
)4   3

2
)3   3

1
)2   2

1
)1

9 دوست صمیمی خود را به مهمانی دعوت کرد، به طوری که دو نفر از آنان، نخواهند با هم در مهمانی 0 150 5 نفر از به چند طریق می توان
شرکت کنند؟

 95 )4   91 )3   87 )2   84 )1
3 کتاب زبان انگلیسی، به تصادف در یک قفسه کنار هم چیده شده اند. با کدام احتمال کتاب های هم زبان، کنار 0 151 پنج کتاب زبان فارسی و

هم قرار می گیرند؟

 1

56
)4   1

28
)3   1

21
)2   1

14
)1

ضریب تغییرات داده های آماری به صورت جدول زیر، کدام است؟0 152
 ½jHj 10 10 10 10 10 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14 14, , , , , , , , , , , , , , ,  

 0 18/ )4   0 17/ )3   0 15/ )2   0 12/ )1
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7 صفحهآزمون اختصاصی

AH در مثلثABC، کدام است؟0 153 )C، مفروض است. اندازءه ارتفاع , )2 2-- )B و , )7 3 ،A( , )1 5 مثلثی با رأس های
 4 2 )4   5 )3   3 2 )2   4 )1

ABCD مطابق شکل زیر داده شده است. محیط مثلثMAB، کدام است؟0 154 اندازءه اضالع متوازی االضالع
  13 2/ )1
  13 6/ )2
  14 4/ )3
 14 8/ )4

 
155 0 ،ABD HCD و قائم الزاویءه AC است. نسبت مساحت های دو مثلث  == 2 AB و == 3 قائم ABC، طول اضالع  قائم الزاویءه در مثلث 

کدام است؟

  4
7

)2    3
7

)1

  8
9

)4    16
21

)3
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8 صفحهآزمون اختصاصی

کدام عبارت، فقط دربارءه بعضی از بی مهرگانی صادق است که نوعی نفریدی دارند؟0 156
1( به کمک یاخته و یا بخشی از آن، اثر محرک را دریافت می نمایند.

2( به منظور تنظیم فشار اسمزی بدن خود، از کریچه های انقباضی استفاده می کنند.
3( ساختاری جهت بستن منافذ موجود در ابتدای لوله های منشعب و مرتبط تنفسی دارند.

4( یاخته های حفرءه گوارشی آن ها، ذره های مواد غذایی را از طریق فاگوسیتوز دریافت می کنند. 
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 157

»در گیاهان، تنظیم کنندءه رشدی که به واسطءه عامل چیرگی رأسی در جوانه های جانبی تولید و افزایش می یابد، ............... شود.«
2( می تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته های تمایزیافته 1( نمی تواند باعث تأخیر در پیرشدن اندام های هوایی 

4( می تواند در شرایط نامساعد سبب کاهش عمل تعرق و مانع رویش دانه  3( نمی تواند باعث تحریک تولید آنزیم های تجزیه کنندءه دیوارءه یاخته ها 
LH یک دختر بالغ همواره درست است؟0 158 FSH و کدام مورد، در ارتباط با هورمون های

2( با سازوکار بازخورد منفی کنترل می گردند. 1( باعث تکمیل مراحل تخمک زایی می شوند. 
4( تحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از مغز تنظیم می شوند.  3( با زیادشدن ضخامت آندومتر، افزایش می یابند. 

B و پسری فاقد عامل انعقادی شمارءه 0 159 در خانواده ای که والدین هر دو سالم اند، دختری فاقد آنزیم تجزیه کنندءه فنیل  آالنین با گروه خونی
A متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن است؟ هشت با گروه خونی

8 و دارای آنزیم تجزیه کنندءه فنیل  آالنین O و فاقد عامل انعقادی شمارءه 1( پسری با گروه خونی
8 و فاقد آنزیم تجزیه کنندءه فنیل  آالنین 2( پسری با گروه خونیAB، دارای عامل انعقادی شمارءه
8 O و فاقد آنزیم تجزیه کنندءه فنیل  آالنین و دارای عامل انعقادی شمارءه 3( دختری با گروه خونی

4( دختری با گروه خونیAB و فاقد عامل انعقادی شمارءه 8 و دارای آنزیم تجزیه کنندءه فنیل  آالنین 
چند مورد در ارتباط با طریقءه عمل سیانید بر یاختءه جانوری صحیح است؟0 160

NADH تأثیر می گذارد. الف ـ ابتدا بر تجزیءه
ب ـ مانع تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه )میتوکندری( می شود.

ATPساز موجود در غشای خارجی راکیزه )میتوکندری( را غیرفعال می کند. ج ـ آنزیم
د ـ از پمپ شدن پروتون ها به فضای داخلی راکیزه )میتوکندری( ممانعت به عمل می آورد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام عبارت در ارتباط با انسان صحیح است؟0 161

1( در همءه افراد، بروز یک ویژگی خاص همواره ناشی از حضور دو دگره )الل( است.
2( اثر دو دگره )الل( مربوط به دو فام تن )کروموزوم( غیرجنسی، می تواند همراه با هم ظاهر شود.

3( دو نوع کربوهیدرات، با حضور دو نوع دگره )الل( موجود در غشای گویچه های قرمز تولید می شوند.
D بر غشای گویچه های قرمز به  طور حتم وابسته به حضور دو دگرءه )الل( یکسان است.  4( وجود پروتئین

کدام مورد، دربارءه جانوران مهره داری صادق است که هر دو نوع خون موجود در قلب آن ها، همراه با هم وارد رگی می شود که ابتدا به دو 0 162
شاخه تقسیم می گردد؟

1( همانند پرندگان، پیچیده ترین شکل کلیه را دارند.
2( برخالف خزندگان، ابتدایی ترین طناب عصبی شکمی را دارند.

3( برخالف خزندگان، به کمک ساده ترین اندام تنفسی هم، به تبادالت گازی می پردازند.
4( همانند پرندگان، نسبت به سایر مهره داران، انرژی بیشتری را به هنگام حرکت مصرف می کنند. 

کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟0 163
»در انسان، ............... ماهیچه های حلقوی )اسفنکترهای( لولءه گوارش، فقط ...............«

2( همءه ـ هنگام عبور مواد از انقباض رها می شوند. 1( بعضی از ـ یاخته های تک هسته ای دارند. 
4( بعضی ازـ  در شرایط خاصی، مواد غذایی را با سرعت به سمت دهان می رانند.  3( همءه ـ تحت  تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند. 

در نهان دانگان کدام عبارت، دربارءه بزرگ ترین بخش رویان هر دانه صحیح است؟0 164
2( به دنبال تقسیم نامساوی یاختءه تخم ایجاد می شود. 1( تنها بخش ذخیره ای دانه محسوب می شود. 

4( نخستین بخشی است که هنگام رویش دانه خارج می گردد.  3( به طور موقت می تواند مواد آلی را از مواد معدنی بسازد. 
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9 صفحهآزمون اختصاصی

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟6 165
»در جاندارانی بی مهره که دستگاه عصبی، مسئول یکپارچه کردن اطالعات دریافتی از هر یک از واحدهای بینایی است و فرد ماده، گاهی اوقات 

به تنهایی تولیدمثل می کند، ...............«
الف ـ آب، اوریک اسید و بعضی یون ها، به روش فعال به سامانءه دفعی هر فرد وارد می شود.

ب ـ هر دو نوع غدد جنسی نر و ماده، در محوطءه شکم هر فرد یافت می شود.
ج ـ پوشش سخت و ضخیم روی بدن، به  عنوان تکیه گاه عضالت عمل می کند.

د ـ نوعی ترکیب شیمیایی مترشحه از یک فرد می تواند بر عملکرد و پاسخ رفتاری فرد دیگر تأثیرگذار باشد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟6 166
»قبل از ورود کیموس به بخشی از لولءه گوارش انسان که مراحل پایانِی گوارش مواد غذایی در آن آغاز می شود، ...............«

1(کربوهیدراتهابهمونوساکاریدهاتبدیلمیگردند.
2(تحتتأثیرپروتئازها،پروتئینهابهآمینواسیدهاتجزیهمیگردند.
3(فراوانترینلیپیدهایرژیمغذایی،بهطورکاملگوارشمییابند.

4(یاختههایپوششیسطحیوبعضییاختههایغدد،مادءهمخاطیزیادیترشحمیکنند.
کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟6 167

»عدسی چشم انسان به وسیلءه رشته هایی به بخشی متصل شده است که ............... دارد.«
2(باجزئیازدستگاهعصبیمحیطیارتباط  1(بهساختاررنگینچشماتصال

4(درمجاورتمایعمترشحهازمویرگهاقرار  3(باداخلیترینالیءهچشمتماس
کدام مورد، در ارتباط با تیغه های آبششی یک ماهی استخوانی صحیح است؟6 168

2(آبراازدرونخودعبورمیدهند. 1(محلانجامتبادالتگازهایتنفسیهستند.
4(بررویخارهایآبششیقراردارند. 3(مانعخروجموادغذاییازشکافهایآبششیمیشوند.

در یک یاختءه گیاهی در حال تقسیم برگ، کدام مورد، قبل از شروع مراحل مربوط به تقسیم میان یاخته )سیتوپالسم( رخ می دهد؟6 169
1(پوششهستهایدراطرافهرمجموعءهکروموزومیبازسازیمیشود.

2(فامتن)کروموزوم(هایکوتاهوفشردهشده،شروعبهبازشدنمینمایند.
3(فامتن)کروموزوم(هایتککروماتیدیدردوقطبیاختهتجمعمییابند.

4(فامتن)کروموزوم(هایغیرهمساختدروسطیاخته،بهصورتردیفدرمیآیند.
چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟6 170

»در هر جاندار پریاخته ای، به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا ...............«
الف ـ اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود.

ب ـ نفوذپذیری غشای یاختءه پس سیناپسی تغییر نماید.
ج ـ مولکول های شیمیایی به گیرنده های اختصاصی خود متصل گردند.

د ـ محتویات ریزکیسه )وزیکول(های ترشحی در فضای سیناپسی تخلیه شوند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

171 6 aaBBCC با توجه به صفت چندجایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد، از نظر رخ نمود )فنوتیپ( به ذرتی با ژن نمود )ژنوتیپ(
شباهت کم تری دارد؟

Aabbcc )4  aaBbCc )3  AABBCC )2  AAbbCc )1

با توجه به شکل مقابل، کدام عبارت نادرست است؟6 172
،درآیندهنقشیدرتغذیءهجنیندارد. 4 2همانندبخش 1(بخش

،درآیندهمانعتخمکگذاریفردباردارمیشود. 3 2(بخش1برخالفبخش
،درآیندههمءهبافتهایمختلفجنینرامیسازد. 4 برخالفبخش 3 3(بخش

همانندبخش1،درآیندهبرقطرهردونوعرگخونیآنافزودهمیگردد. 4 4(بخش
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10 صفحهآزمون اختصاصی

E، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟0 173 coli. با توجه به اپران لک در باکتری
»ترکیبی که به عنوان ............... شناخته می شود، ...............«

DNA بیش از نوعی قند تمایل دارد. 1( مهارکننده ـ به توالی خاصی از
2( آنزیم ویژءه رونویسی ـ نیازمند پروتئین هایی برای شناسایی راه انداز است.

3( فعال کننده ـ پس از اتصال به نوعی قند، به جایگاه ویژءه خود اتصال می یابد.
RNA پلیمراز( ـ نوعی دی ساکارید به حساب می آید. 4( محرک فعال رنابسپاراز )

در همءه بیماری های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( کتاب درسی، با فرض این که پدر بیمار و مادر سالم باشد، وجود کدام مورد 0 174
غیرممکن خواهد بود؟

2( دختری بیمار و پسری سالم 1( فرزندی با ژن نمود )ژنوتیپ( پدر  
4( دختری سالم با ژن نمود )ژنوتیپ( خالص  3( فرزندان با ژن نمود )ژنوتیپ( مادر  

به طور معمول چند مورد، در ارتباط با یک یاختءه عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟0 175
الف ـ ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتءه عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطءه مجاورش وابسته است.

ب ـ سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطءه متوالی یک رشتءه عصبی )با قطر یکنواخت(، مقدار ثابتی است.

ج ـ در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به بیشترین حد خود می رسد، فقط یک نوع یون از غشا می گذرد.
د ـ با بسته شدِن هر دو نوع کانال دریچه دار یونی، مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.
4 )4  3 )3  2 )2  1)1

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟0 176
»آن دسته از تارهای ماهیچءه اسکلتی که ............... در آن ها بیش از سایر تارهاست، ...............«

ATP سر میوزین ـ در مقابل خستگی مقاومت اندکی دارند. 1( فعالیت آنزیم تجزیه کنندءه
2( مقدار رنگدانءه قرمز ـ فعالیت آنزیم های مؤثر در چرخءه کربس آن ها مهار گردیده است.

3( مقدار انرژی آزادشده از مواد مغذی ـ با سرعت کندتری سارکومرهای خود را کوتاه می کنند.
4( سرعت آزادشدن یون های کلسیم از شبکءه سارکوپالسمی ـ در سیتوپالسم خود، ساختارهای دوغشایی اندکی دارند. 

در انسان، اندامی که در دوران جنینی، یاخته های خون را می سازد و جزئی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوب نمی شود، چه مشخصه ای دارد؟0 177
1( در تنظیم تولید گویچه های قرمز خون نقش دارد.

2( همءه مویرگ های آن، مانع عبور مولکول های درشت می شود.
3( هنگام خون ریزی شدید، در تولید لختءه خون نقش اصلی را ایفا می کند.

4( در دفع مادءه حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه های قرمز خون، فاقد نقش است. 
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 178

»در همءه گیاهانی که تثبیت کربن در آن ها، فقط به هنگام روز صورت می گیرد، آنزیمی باعث ............... می شود.«
CO2 به مولکول پنج کربنی دوفسفاته 2( افزوده شدن O2 با مولکولی پنج کربنی و فسفات دار  1( ترکیب شدن

CO2 با اسید سه کربنی و تشکیل اسید چهارکربنی  4( ترکیب شدن 3( تجزیءه مولکول پنج کربنی به دو مولکول سه کربنی و دوکربنی 
چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟0 179

»به طور معمول در انسان، همءه رگ هایی که به دهلیز راست قلب وارد می شوند، ............... همءه رگ هایی که به دهلیز چپ وارد می شوند، ...............«
الف ـ برخالف ـ ترکیب آهن دار یاخته های خون آن ها، سهم کم تری در حمل اکسیژن دارد.

ب ـ همانند ـ خون اندام های باالتر یا پایین تر از قلب را دریافت می کنند.
ج ـ همانند ـ در الیءه میانی دیواره، رشته های کشسان زیادی دارند.

د ـ برخالف ـ تحت تأثیر تلمبءه ماهیچءه اسکلتی خون در آن ها به جریان درمی آید.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در ارتباط با همءه سازوکارهایی که باعث ایجاد گونه ای جدید می شود، کدام مورد به طور حتم صادق است؟0 180
1( به  وجود آمدن کامه )گامت(هایی متفاوت )از نظر محتوای ژنی( با کامه )گامت(های طبیعی والدین الزامی است.

2( انتخاب طبیعی با ایجاد تغییر در افراد، فراوانی دگره )الل(های جمعیت را تغییر می دهد.
3( در ابتدا رانش دگره ای، به شدت بر میزان تفاوت بین دو جمعیت می افزاید.

4( مانع جغرافیایی از شارش ژن، جلوگیری می نماید. 
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، پس از برقرارشدن دومین پیوند پپتیدی، کدام اتفاق رخ می دهد؟0 181 B در انسان، به منظور تولید یک پروتئین ترشحی توسط لنفوسیت
E ریبوزوم قرار می گیرد. tRNA بدون آمینواسید در جایگاه )1

tRNA سست می شود. 2( پیوند بین زنجیرءه پلی پپتیدی و دومین

) خود جدا می شود. )tRNA 3( آمینواسید جایگاه A از رنای ناقل
A ریبوزوم وارد می گردد.  tRNA حامل سومین آمینواسید به جایگاه )4

کدام عبارت، نادرست است؟0 182
ATP می سازند. 1( همءه تک یاخته ای های مؤثر در ساخت نیترات از آمونیوم، با استفاده از فسفات معدنی و واکنش انتقال الکترون ها،

+NAD تولید می کنند. 2( همءه تک یاخته ای های ایجادکنندءه الکتات، در مرحله ای از تنفس یاخته ای خود
3( همءه تک یاخته ای های تولیدکنندءه اکسیژن، با کمک مواد معدنی، مواد آلی مورد نیاز خود را می سازند.

4( همءه تک یاخته ای های تثبیت کنندءه کربن، رنگیزه های فتوسنتزی دارند. 
کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟0 183

»در انسان به هنگام التهاب، ............... یاخته هایی که با تولید پیک های شیمیایی، گویچه های سفید را به موضع آسیب هدایت می کنند، ...............«
1( بعضی از ـ عوامل بیگانه را براساس ویژگی های عمومی آن ها شناسایی می نمایند.

2( همءه ـ متنوع ترین گروه مولکول های زیستی را در بخش هایی از ساختار خود می سازند.
3( بعضی از ـ از طریق گیرنده های متنوِع دفاع اختصاصی خود به یاخته های هدف متصل می گردند.

4( همءه ـ می توانند در صورت ادامءه حیات و هنگام مواجهه با عوامل بیماری زا پروتئین دفاعی بسازند. 
چند مورد، در ارتباط با گیرنده های موجود در بخش دهلیزی گوش انسان صحیح است؟0 184

الف( از طریق مژک های خود، با مایع پیرامونی تماس دارند.
ب( در صدور بخشی از پیام های مربوط به وضعیت بدن دخالت می نمایند.

ج( پس از حرکت مایع پیرامونی، ابتدا کانال های یونی غشای آن ها باز می شود.
د( پیام های خود را به بخشی در پشت ساقءه مغز که با نوعی بافت پیوندی پوشیده شده، ارسال می کنند.

 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینه، عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می کند؟0 185

»در فردی که تازه وارد مرحلءه پس از زایمان شده و به نوعی ............... مبتال گردیده است، ...............«
1( کم کاری غدءه پاراتیروئید ـ عمل عضالت مختل می شود و با افزایش تولید ترومبین، روند انعقاد خون دچار مشکل می شود.

2( کم ترشحی بخش پسین غدءه زیرمغزی )هیپوفیز( ـ ترشح شیر کاهش می یابد و بر غلظت ادرار افزوده می شود.
3( پرکاری قشر غدءه فوق  کلیه ـ فعالیت مغز استخوان ها ضعیف می شود و عالئمی از خیز مشاهده می گردد.

4( پرکاری غدءه سپردیس )تیروئید( ـ ضربان قلب کاهش می یابد و عضالت ضعیف می شود. 
کدام عبارت در ارتباط با زیست شناسان صحیح است؟0 186

1( افراد دارای ساختارهای همتا را دارای یک نیای مشترک می دانند.
2( ساختارهای آنالوگ را به عنوان شواهدی برای تغییر گونه ها در نظر می گیرند.

3( توالی های آمینواسیدی حفظ شدءه پروتئین ها را فقط خاص افراد یک گونه می دانند.
4( معتقدند، اندام های وستیجیال در همءه جانداران تکامل یافته، دارای نقش بسیار جزئی است. 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟0 187
»در بخش هادی دستگاه تنفسی انسان، گروهی از یاخته های ...............«

2( ترشحی، الیه ای با ضخامت متفاوت را به وجود می آورند. 1( سنگفرشی به گرم شدن هوای دم کمک می کنند. 
4( غیرپیوندی، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضدمیکروبی می فرستند.  3( پوششی و مویرگی از غشای پایءه مشترکی استفاده می کنند. 

ویژگی مشترک جانورانی که زاده هایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه می کنند، کدام است؟0 188
1( گوارش میکروبی در آن ها پس از گوارش آنزیمی صورت می گیرد.

2( فشار خون ریوی در آن ها، کم تر از فشار خون گردش عمومی بدن است.
3( هوا به کمک مکش حاصل از فشار مثبت به شش های آن ها وارد می شود.

4( به هنگام بارداری، نوعی پردءه جنینی از اختالط خون مادر و جنین جلوگیری می کند. 
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در ارتباط با تحریک های ایجادشده در بخش های مختلف قلب انسان، چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟0 189
»به طور معمول در انسان، زمانی که موج الکتریکی به ............... منتقل می شود، ...............«

الف ـ تارهای ماهیچه ای درون دیوارءه بطن ها ـ انقباض دهلیزها آغاز می گردد.
ب ـ الیءه عایق بین دهلیزها و بطن ها ـ انقباض بطن ها پایان می یابد.

ج ـ گره دهلیزی بطنی ـ مرحلءه انقباض بطن ها آغاز شده است.
د ـ تارهای ماهیچه ای دیوارءه بین بطن ها ـ انقباض دهلیزها پایان یافته است.

 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟0 190

»نوعی آنزیم می تواند ...............«
1( با کمک فرایندی انرژی زا، نوعی واکنش انرژی خواه را به انجام رساند.

2( پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحلءه دیگری بشکند.
3( از طریق کاهش انرژی فعال سازی واکنش های انجام نشدنی را ممکن سازد.

4( از طریق اتصال با مولکول های دیگر، تمایل خود را به پیش ماده تنظیم کند. 
کدام عبارت، دربارءه نوعی اسفنج صادق است؟0 191

2( آب از طریق سوراخ کیسءه گوارشی به خارج از بدن راه پیدا می کند. 1( یاخته های سازندءه منفذ فقط در مجاورت یاخته های تاژک دار قرار دارند. 
4( آب فقط به کمک یاخته های تاژک دار وارد بدن می شود.  3( یاخته های یقه دار فقط در سطح داخلی بدن یافت می شوند. 

در ارتباط با کمبود ترشح کلریدریک اسید بدن انسان، کدام مورد غیرممکن است؟0 192
2( هضم پروتئین های غذایی فرد دستخوش اختالل شود. 1( میزان خون بَهر )هماتوکریت( فرد تغییر یابد. 

4( همءه ترشحات برون ریز در طول لولءه گوارش فرد کاهش یابد.  3( اختاللی در عملکرد شبکه های یاخته های عصبی رخ داده باشد. 
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 193

»در بخشی از لولءه گوارش ...............«
1( گاو که آنزیم های گوارشی جانور ترشح می گردند، مواد غذایی تا حدود زیادی آبگیری می شوند.
2( اسب که در محل اتصال رودءه بزرگ و رودءه کوچک قرار دارد، سلوالز جانور وارد عمل می شود.

3( پرنده که فرایند آسیاب کردن غذا انجام می شود، آنزیم های گوارشی جانور ترشح می گردد.
4( ملخ که غذا نرم و ذخیره می شود، مواد غذایی تا حدی گوارش یافته اند. 

چند مورد، در ارتباط با انسان صحیح است؟0 194
الف ـ در نوعی بیماری کلیوی، میزان فشار اسمزی خون کاهش و بخش هایی از بدن متورم می گردد.

ب ـ در نوعی بیماری مربوط به کم کاری کبد، میزان اورءه خون پایین و میزان آمونیاک خون باال می رود.
ج ـ در نوعی بیماری مفصلی، میزان رسوب مادءه دفعی نیتروژن دار در مجاورت نوعی بافت پیوندی افزایش می یابد.

د ـ در نوعی بیماری مربوط به کم کاری غدءه فوق کلیه، مقدار زیادی از آب نوشیده شده دفع می گردد.
 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در انسان، بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که منشأ اعصابی است که پیام هایی سریع و غیرارادی را به دست ها ارسال می کند، ...............0 195
1( مدت زمان دم را تنظیم می نماید.

2( در باالی مرکز تنظیم دمای بدن و گرسنگی و خواب قرار دارد.
3( در نزدیکی بخش مربوط به تنظیم فشار خون و ضربان قلب قرار دارد.

4( فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن را با کمک مغز و نخاع هماهنگ می نماید. 
به طور معمول، کدام مورد دربارءه هر یاختءه یک گل دوجنسی که توانایی انجام لقاح را دارد، نادرست است؟0 196

2( در بخش متورم مادگی یافت می شود. 1( فاقد بخش حرکتی است.  
4( حاصل رشتمان )میتوز( یاخته ای تک الد )هاپلوئید(ی است.  3( تنها یک مجموعه فام تن )کروموزوم( دارد. 

کدام عبارت دربارءه بخش مورد نظر صحیح است؟0 197
1( برخالف بخشی که استخوان ها را به هم متصل می کند، انعطاف پذیری کمی دارد.

2( همانند بخشی که هر دسته تار ماهیچه ای را احاطه می نماید، مادءه زمینه ای اندکی دارد.
3( همانند بخشی که یاخته های پوششی رودءه باریک را پشتیبانی می کند، دارای یاخته های زیادی است. 

4( برخالف بخشی که یاخته های پوششی معده را به یکدیگر متصل نگه می دارد، واجد رشته های گلیکوپروتئینی است. 
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چند مورد، در ارتباط با انسان صحیح است؟0 198
الف ـ به دنبال تحلیل الیءه مخاطی معده، فرد به نوعی کم خونی مبتال می شود.

ب ـ به دنبال تنش های مداوم و طوالنی مدت، گلوکز خوناب )پالسما( افزایش می یابد.
ج ـ به دنبال انسداد مجرای صفراوی، در روند انعقاد خون اختالل ایجاد می شود.

++Na در یاخته های عصبی کاهش می یابد. د ـ به دنبال هر اختالل در بخش های درون ریز لوزالمعده، تراکم
 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام عبارت در ارتباط با بدن انسان، نادرست است؟0 199
1( فاصلءه کلیءه راست تا مثانه بیش از فاصلءه کلیءه چپ تا مثانه است.

2( تعداد لوب های شش راست بیش از تعداد لوب های شش چپ است.
3( به هنگام دم، نیمءه چپ دیافراگم پایین تر از نیمءه راست آن قرار می گیرد.

4( قطر رگ لنفی نیمءه راست که به سیاهرگ زیرترقوه ای می پیوندد، کم تر از قطر رگ مشابه در نیمءه چپ است. 
در ارتباط با وسیع ترین بخش ساقءه اصلی )تنه( یک درخت ده ساله، کدام مورد صحیح است؟0 200

2( فاقد یاخته هایی با دیوارءه چوب پنبه ای است. 1( دو نوع سرالد )مریستم( پسین دارد. 
4( یاخته های نرم آکنه )پارانشیم( و عدسک های فراوان دارد.  3( در هدایت شیرءه خام گیاه فاقد نقش اصلی است. 

به هنگام تجزیءه یک مولکول گلوکز، طِی اولین مرحلءه تنفس در یاختءه ماهیچه ای انسان و به منظور تولید هر ترکیب غیرقندی سه کربنی 0 201
دوفسفاته، کدام مورد به ترتیب تولید و مصرف می شود؟

 2ADP 1 و NAD+ )4  2ATP 2NADH و )3  2NAD- 2ATP و )2  1 NAD+ 2ADP و )1
در ارتباط با هر مولکول حامل اطالعات وراثتی در هو هسته ای )یوکاریوت(ها، کدام مورد صحیح است؟0 202

2( همانندسازی آن در دو جهت انجام می گیرد. 1( هر رشتءه آن دو سر متفاوت دارد.  
4( تعداد جایگاه های همانندسازی آن بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می شود.  3( واحدهای سه بخشی آن توسط نوعی پیوند به هم متصل می شوند. 

چند مورد، دربارءه همءه موادی صحیح است که توسط یاخته های دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت ها به خوناب 0 203
)پالسما( وارد می شوند؟

الف ـ توانایی اتصال به غشای یاختءه بیگانه را دارند.
ب ـ به عنوان گیرنده های دفاع اختصاصی عمل می کنند.

ج ـ بر فعالیت مولکول هایی مؤثرند که در تب بسیار باال تغییر ساختار می دهند.
د ـ به کمک ساختارهای حلقه مانند باعث مرگ یاخته می شوند.

 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام عبارت، دربارءه ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود در تار ماهیچه ای کند انسان، صحیح است؟0 204

1( بخشی که دارای اتم آهن مرکزی است، جزئی از زنجیرءه پپتیدی آن محسوب می شود.
2( زنجیره های تاخوردءه آن، از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

3( همءه آمینواسیدهای موجود در ساختار دوم، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند.
NH آمینواسید غیرمجاورش نزدیک و پیوند برقرار می نماید.  CO یک آمینواسید به گروه 4( در یک زنجیره، گروه

بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگ های ناپیوسته خون رسانی می شود و تعدادی از یاخته های آن می توانند به رگ های خونی 0 205
تمایز یابند، در کدام مورد نقش ندارد؟

2( فاگوسیت شدن همءه انگل های فعال pH خون   1( انتقال مواد و تنظیم
4( ترشح عامل تنظیم کنندءه تولید گویچه های قرمز  3( بروز نوعی اختالل دستگاه ایمنی  
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14 صفحهآزمون اختصاصی

در شکل زیر، کدام گزارش برای نشان دادن طول جسم مناسب است؟0 206
   3 7 0 3/ /cm cm± )1

  3 7 0 25/ /cm cm± )2
   3 70 0 25/ /cm cm± )3

  3 70 0 30/ /cm cm± )4
9 هم زمان از یک نقطه به سوی مقصدی معین به حرکت درمی آیند و با فاصلءه 0 207

16
a a و دو متحرک روی محور x از حال سکون با شتاب های

2 ثانیه به مقصد می رسند. زمان حرکت جسمی که زودتر به مقصد می رسد، چند ثانیه است؟ زمانی
 10 )4   8 )3   6 )2   4 )1

208 0 t s1 1== نمودار مکان ـ زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در بازءه زمانی
3m باشد، مسافتی که متحرک در این بازءه زمانی طی می کند، چند متر است؟ s/ t برابر s2 6== تا

 
  15 )2    13 )1
  19 )4    17 )3

 برای اولین بار از مبدأ مکان 0 209


v m
s i0 10== ( ) t با سرعت اولیءه == 0 نمودار شتابـ  زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند و در لحظءه

عبور می کند، مطابق شکل زیر است. در چه لحظه ای برحسب ثانیه، متحرک برای سومین بار از مبدأ عبور می کند؟

  10 )1

  40
3

)2

  15 )3

  50
3

)4

4 طناب پاره 0 210 s 100 را از حال سکون به حرکت درمی آورد و پس از kg 550 جعبه ای به جرم N مطابق شکل زیر، شخصی با نیروی افقی

 ( )g m
s

== 10
2

می شود. مسافتی که جعبه از شروع حرکت تا توقف طی می کند، چند متر است؟
  2 2/ )1
  2 4/ )2
  4 2/ )3
  4 4/ )4

در شکل زیر، دو نیروی افقی و قائم به جسم وارد می شود و جسم روی سطح افقی با سرعت ثابت حرکت می کند و نیرویی که سطح به 0 211
F2 را خالف جهت نشان داده شده  در شکل به جسم وارد کنیم، نیرویی که سطح  θθ1 با سطح افقی می سازد. اگر نیروی جسم وارد می کند، زاویءه

θθ2 با سطح افقی می سازد. کدام درست است؟ به جسم وارد می کند، زاویءه
  θ θ

2 1
90= =  )2    θ θ

2 1
90= <  )1

  θ θ
2 1
> )4    θ θ

2 1
< )3

2 را مطابق شکل زیر با نیروی 0 212 kg 2 به طرف باال شروع به حرکت می کند، کتابی به جرم 2
m
s

شخصی درون آسانسوری که با شتاب ثابت

F به دیوار قائم آسانسور فشرده و کتاب نسبت به آسانسور ساکن است. نیرویی که کتاب به دیوار آسانسور وارد می کند، چند  N== 32 افقی

 ( )g m
s

== 10
2

نیوتون است؟
  20 )1
  24 )2
  32 )3
  40 )4
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15 صفحهآزمون اختصاصی

نوسانگری روی محور x حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد و مبدأ مختصات نقطءه تعادل )مرکز نوسان( است. اگر دامنءه حرکت نوسانگر0 213

++ در جهت محور x عبور  2 cm 1 باشد، بزرگی سرعت متوسط نوسانگر در کم ترین بازءه زمانی که از مکان
4
Hz2 و بسامد حرکتش cm

-- می رسد، چند سانتی متر بر ثانیه است؟ 2 cm می کند و سپس به مکان

 2 )4   2 2

5
)3   2 2

3
)2 1( صفر 

100 به فنری متصل است و روی سطح افقی بدون اصطکاک، حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد. اگر بیشینءه انرژی 0 214 g جسمی به جرم
0 است، سرعت نوسانگر چند سانتی متر بر ثانیه می شود؟ 4/ mJ 0 باشد، لحظه ای که انرژی پتانسیل نوسانگر 8/ mJ جنبشی نوسانگر

 4 10 )4   4 )3   4 5 )2   2 )1
1000 برابر شود. تراز شدت صوتی که می شنویم، چگونه تغییر می کند؟0 215 اگر با زیادکردن دامنءه یک صوت، شدت صوتی که به گوش می رسد،

3 دسی بل افزایش می یابد. )4 30 دسی بل افزایش می یابد.  )3 3 برابر می شود.  )2 30 برابر می شود.  )1
2 باشد، در بازءه 0 216 ms t نشان می دهد. اگر سرعت انتشار موج == 0 شکل زیر، تصویری از موجی عرضی در یک ریسمان کشیده را در لحظءه

M چگونه است؟ t حرکت ذرءه s2 0 35== / t تا s1 0 25== / زمانی
1( ابتدا کندشونده و سپس تندشونده
2( ابتدا تندشونده و سپس کندشونده

3( پیوسته کندشونده
4( پیوسته تندشونده 

B را در چند نانوثانیه طی 0 217 A تا پرتو نوری مطابق شکل زیر، از هوا وارد محیط های شفافی می شود و شکست می یابد. این پرتو فاصلءه
) sin /37 0 6

 == == تندی نور در هوا، ××3 10
8 m s/ می کند؟ )

  0 6/ )1
  96 )2
  98 )3

  9 6/ )4
در کدام یک از موارد زیر از مکان یابی پژواکی امواج فراصوت به همراه اثر دوپلر استفاده می شود؟0 218

2( دستگاه لیتوتریپسی 1( میکروفون سهموی  
4( تعیین تندی شارش خون )گویچه های قرمز( در رگ ها 3( تعیین تندی خودروها  

219 0 n 1200 گسیل می کند، nm ′′ برود. فوتونی به طول موج ==n 3 n قرار دارد. اگر این الکترون به مدار در اتم هیدروژن، الکترون در مدار
 ( / ( ) )R nm== −−

0 01
1 کدام است؟

 7 )4   6 )3   5 )2   4 )1
4 است. این موج در کدام ناحیه از طیف امواج الکترومغناطیسی قرار دارد؟ 0 220 10

7×× −− eV انرژی هر کوانتوم یک موج الکترومغناطیسی

)h J s== ×× −−
6 63 10

34/ . c و m
s== ××3 10

8 ، e C== ×× −−
1 6 10

19/ (
4( فروسرخ 3( فرابنفش  2( نور مرئی  1( رادیویی 

دو صفحءه رسانای موازی با ابعاد بزرگ را مطابق شکل زیر به یک باتری وصل کرده ایم، پتانسیل نقطءه A چند ولت است؟0 221
  -48 )1
  -32 )2
  +32 )3
  +48 )4

 است. 0 222


E2 ، q1 q2 در محل بار  است و میدان الکتریکی حاصل از بار


E1 ، q2 q1 در محل بار در شکل زیر، میدان الکتریکی حاصل از بار
 برقرار است؟



E2  و


E1 کدام رابطه بین

 

 
 

E E
2 1

4= − )4   
 

E E
2 1
= − )3   

 

E E
2 1

4= )2   
 

E E
2 1
= )1
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16 صفحهآزمون اختصاصی

یک خازن تخت به یک باتری بسته شده است. پس از مدتی، در حالی که خازن هم چنان به باتری متصل است، فاصلءه بین صفحه های 2 223
خازن را دو برابر می کنیم. کدام موارد زیر درست است؟

ب- اختالف پتانسیل میان صفحه ها نصف می شود. الف- میدان الکتریکی میان صفحه ها نصف می شود. 
ت- بار روی صفحه ها نصف می شود. پ- ظرفیت خازن دو برابر می شود. 

4( پ و ت 3( ب و ت  2( الف و ت  1( الف و ب 
3 می بندیم. مرتبءه بزرگی تعداد 2 224 WW 6 ولت و مقاومت درونی 60 را به دو سر یک باتری با نیروی محرکءه kWW یک ولت سنج به مقاومت

 ( / )e C== ×× −−
1 6 10

19 الکترون هایی که در هر دقیقه از این ولت سنج می گذرند، چه قدر است؟
 1019 )4   1018 )3   1017 )2   1016 )1

اهمی موازی 2 225 25 اهمی را با مقاومت 100 2 از آن عبور می کند. اگر یک مقاومت A اهمی را به یک باتری می بندیم، جریان 25 یک مقاومت
1 می شود. توان خروجی باتری در مدار دوم چند وات بیشتر از توان  92/ A اهمی عبور می کند، 25 ببندیم، جریانی که در این حالت از مقاومت

خروجی باتری در مدار اول است؟
 24 )4   15 2/ )3   4 8/ )2   2 )1

در مدار مقابل، ولت سنج آرمانی و آمپرسنج آرمانی چه اعدادی را نشان می دهند؟2 226
  1 5 54/ ,A V )1
  1 5 55/ ,A V )2

  3 54A V, )3
 3 55A V, )4

 
R چند اهم است؟2 227 12 ولت است، ، R در شکل روبه رو، اختالف پتانسیل دو سر مقاومت

  4 )1
  6 )2
  8 )3

  12 )4
100 حلقه 2 228 0 است. اگر سیملوله دارای 4/ J 0 است و انرژی ذخیره شده در آن 05/ H در شکل زیر، ضریب القاوری )خودالقایی( سیملوله

 ( . )µµ0
7

12 10== ×× −− T m
A 8 باشد، میدان مغناطیسی داخل آن چند گاوس است؟ cmو طولش

  90 )2    60 )1
  180 )4    120 )3

40 است و طوری در یک میدان مغناطیسی قرار گرفته است که خط های 2 229 2cm 500 حلقه و مساحت سطح هر حلقءه آن پیچه ای دارای
میدان عمود بر سطح حلقه های پیچه اند. اگر نمودار تغییرات میدان برحسب زمان به صورت شکل زیر باشد، نیروی محرکءه القایی متوسط در 

t چند ولت است؟ ms2 30== t1 تا 0== پیچه در بازءه زمانی
   120 )1

  40 )2
   30 )3

  16 )4
2m از2 متری باالی یک فنر قائم، به سمت فنر پرتاب می کنیم. اگر از جرم فنر و 2 230 s/ مطابق شکل زیر، وزنه ای به جرم2 کیلوگرم را با سرعت اولیءه

 ( )g m
s

== 10
2

46 باشد،  بیشنیءه تراکم طول فنر چند سانتی متر است؟ J مقاومت هوا صرف نظر کنیم و بیشینءه انرژی ذخیره شده در فنر
  1 3/ )1

  5 )2
  8 )3

  10 )4
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17 صفحهآزمون اختصاصی

کدام یک از شکل های زیر، خاصیت مویینگی در لوله های شیشه ای را درست نشان داده است؟3 231

 )2   )1

 )4   )3
در شکل زیر، یک ظرف خالی و یک قطعه چوب روی آب شناورند و یک وزنءه فلزی در کف ظرف آب قرار دارد. اگر چوب را از سطح آب 3 232

برداشته و داخل ظرف قرار دهیم، فشار در کف ظرف آب چگونه تغییر می کند و اگر وزنه را از جایی که قرار دارد، برداریم و درون ظرف قرار 
دهیم و ظرف هم چنان شناور بماند، فشار در کف ظرف آب چگونه تغییر می کند؟ )به ترتیب از راست به چپ(

	 1(	کاهش	می	یابد	ـ	کاهش	می	یابد.	
2(	افزایش	می	یابد	ـ	افزایش	می	یابد.

	 3(	ثابت	می	ماند	ـ	افزایش	می	یابد.	
4(	ثابت	می	ماند	ـ	کاهش	می	یابد.	

10 از یک مایع به چگالی1250 گرم 3 233 cm 20 تا ارتفاع 2cm مطابق شکل روبه رو، در یک استوانءه بلند به سطح مقطع
800 گرم بر لیتر به مایع داخل  P1 است. چند سانتی متر مکعب از مایع دیگری به چگالی بر لیتر قرار دارد و فشار در ته لوله
) g N kg== 10 / [ρρ½¼Ã و == 13 5

3/ /g cm ، P cmHg0 75== 1 برسد؟ ) 02 1/ P لوله اضافه کنیم، تا فشار در ته لوله به
  2562 5/ )4   512 5/ )3   256 25/ )2   51 25/ )1

400 است. در یک بازءه زمانی معین، 3 234 W
m K. 80 و W

m K. در شکل زیر، رسانندگی گرمایی میله های استوانه ای آهنی و مسی به ترتیب

گرمایی که از میلءه مسی می گذرد، چند برابر گرمایی است که از میلءه آهنی می گذرد؟ )میله ها عایق بندی شده است.(

  10 )4   8 )3   0 4/ )2   0 1/ )1

20 دقیقه می دهیم. دمای نهایی آب حاصل، چند درجءه سلسیوس 3 235 10 در مدت 5/ min
kJ 20−− مقداری گرما با آهنگ C 500 یخ g به

) c c J
kg CJA gÄ== ==2 4200
. 

L و J
kgF == 336000 است؟ )

15 )4   10 )3   5 )2 1(	صفر	
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18 صفحهآزمون اختصاصی

65 و فراوانی ایزوتوپ سوم0 236 54 است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول 53 و ،51 ، A دارای چهار ایزوتوپ با عدد جرمی49 عنصر
15 درصد باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟ )عدد جرمی ایزوتوپ ها، برابر جرم اتمی آن ها و جرم اتمی 

50 فرض شود.( 95/ amu ، برابر A میانگین برای عنصر
 14 5/ ، 50 5/ )4   15 ، 50 )3   17 5/ ، 47 5/ )2   29 5/ ، 35 5/ )1

با توجه به جدول زیر، داده های کدام ردیف های آن، درست است؟0 237

2965Z 2248X 2452D 3170A ویژگیهاردیف

13 8 4 11 شمارءه گروه عنصر در جدول تناوبی1 

8 4 4 7 تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها2 

l در اتم3  == 2 l به == 0 0 نسبت شمار الکترون های دارای 7/ 4 1 4/ 0 6/

ZO XO2 DO3 A اکسید با باالترین عدد اکسایش4  O2 3

 4 3 و ، 2 )4   3 2 و ،1)3   2 2(1 و   4 2 و )1
کدام مطلب درست است؟0 238

1( با دورشدن الکترون از هسته، انرژی آن کاهش می یابد.
، حالت پایه به شمار می آید. n = 2( در همءه اتم ها، تراز انرژی1

3( در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، کم ترین مقدار انرژی به نوار زردرنگ مربوط است.
4( الکترون در حالت برانگیخته، ناپایدار است و با از دست دادن انرژی، همواره به حالت پایه بازنمی گردد.

30Z جدول تناوبی درست است؟0 239 20X و چند مورد از مطالب زیر، دربارءه عنصرهای
 شمار الکترون های الیءه سوم اتم هر دو عنصر، برابر است.

، آرایش الکترونی اتم گازهای نجیب را دارند. Z2++ ++X2 و  یون های
، در ترکیب های خود شرکت دارند. ++2  هر دو عنصر، تنها با عدد اکسایش
، آخرین عنصر واسطءه دورءه چهارم است. 30Z 2 و 20X یک فلز از گروه  

 همءه الیه ها و زیرالیه های اشغال شده در یون پایدار آن ها، از الکترون پر شده است.
 5 )4   4 )3   3 )2   2 )1

n، جفت الکترون های 0 240 e. p، جفت الکترون های پیوندی و e. در کدام ردیف های جدول زیر، داده های مربوط به ترکیب، درست است؟ )منظور از
ناپیوندی روی اتم ها است.(

pفرمولشیمیایینامترکیبردیف e. p شمار en e
.
.

HCN44 هیدروژن سیانید1 

SiF4 4 1 سیلیسیم تترافلوئورید2 

12

N نیتروژن دی اکسید3  O2 3 2
3

AsBr3 3 3 آرسنیک تری برمید4 
10

 4 4(1 و   3 2 و )3   4 2 و )2   3 1(1 و
) به مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده ها 0 241 )II پس از موازنءه معادلءه واکنش ها، نسبت مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها در واکنش

10 گرم مادءه نامحلول در آب تشکیل شود، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایطSTP مصرف می شود؟ 7/ ، ( )II ) کدام است و اگر در واکنش )I در واکنش
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )I NH CH COOH l O g CO g N g H O g2 2 2 2 2 2++ ®® ++ ++  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )II Fe s H O l O g Fe OH s++ ++ ®®2 2 3  

)Fe O H g mol== == == --
56 16 1

1, , : . )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،
 1 25/ ،0 60/ )4   1 45/ ،0 60/ )3   1 68/ ،0 65/ )2   2 28/ ،0 65/ )1
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چند مورد از مطالب زیر درست است؟4 242
 دگرشکل، به شکل های گوناگون بلوری یا اتمی یک عنصر گفته می شود.

 فرمول مولکولی، افزون بر نوع عنصرهای سازنده، شمار اتم ها و یون ها را نیز نشان می دهد.
 طبق قانون آووگادرو، در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گازهای گوناگون با هم برابر است.

 توسعءه پایدار، یعنی برای تولید هر فراورده، همءه هزینه های اقتصادی و زیست محیطی آن در نظر گرفته می شود.
 استوکیومتری واکنش، بخشی از دانش شیمی است که به ارتباط کّمی میان مواد شرکت کننده در هر واکنش می پردازد.

 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

چند مورد از مطالب زیر درست است؟4 243
 انتقال پیام عصبی بدون وجود یون پتاسیم در بدن، ناممکن است.

1 جدول تناوبی در آب دریاها، یون سدیم است.  فراوان ترین کاتیون از گروه
 حرکت خود به خودی مولکول های آب از محیط غلیظ به محیط رقیق را گذرندگی می نامند.

 برای حذف آالینده های موجود در آب، استفاده از صافی کربنی نسبت به روش اسمز معکوس، بهتر است.
 با انجام عمل تقطیر، از سه آالینده )میکروب ها، ترکیب آلی فّرار و حشره کش ها(، تنها یک مورد را می توان حذف کرد.

 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

S را برای انحالل پذیری کدام نمک 4 244 == ++ ++0 35 26/ qq با توجه به شکل مقابل، معادلءه:
از  با مقدار آن  از روی این معادله  S به دست آمده  می توان در نظر گرفت و تفاوت مقدار
qq دما است.( 100 گرم آب است؟ ) 76، به تقریب برابر چند گرم در C روی شکل در دمای

 2 6/ 1( پتاسیم کلرید،
 1 9/ 2( پتاسیم کلرید،
 1 8/ 3( سدیم کلرید،
 2 1/ 4( سدیم کلرید،

 

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟4 245
H کم تر است. O2 H، از مولکول S2  قطبیت مولکول

 با کاهش دمای آب، انحالل پذیری گازها در آب افزایش می یابد.
 در مواد مولکولی با جرم مولی مشابه، ماده با مولکول ناقطبی، نقطءه جوش پایین تری دارد.

 مواد یونی در مقایسه با مواد مولکولی، در گسترءه دمایی بیشتری به حالت مایع باقی می مانند.
 در شرایط یکسان، مولکول کربن دی اکسید آسان تر از مولکول گوگرد دی اکسید به مایع تبدیل می شود.

 5 )4   4 )3   3 )2   2 )1

112 گرم آب مقطر حل شود، درصد جرمی پتاسیم هیدروکسید و غلظت مولی تقریبی محلول، به 4 246 0 مول پتاسیم هیدروکسید در 5/ اگر
)K O H g mol== == == --

39 16 1
1, , : . ترتیب از راست به چپ کدام است؟ )از تغییر حجم آب چشم پوشی شود،

 4 46/ ،20 )4   3 58/ ،20 )3   5 43/ ،18 )2   4 64/ ،18 )1

دربارءه ترکیبی با فرمول »خط ـ نقطءه« نشان داده  شده در شکل، کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ 4 247
5 است. آ( شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم های آن برابر

ب( در مولکول آن، سه گروه عاملی آمینی و یک گروه کتونی وجود دارد.
C و دارای دو نوع گروه عاملی است. H N O16 16 3 پ( فرمول مولکولی آن،

6 نزدیک است. 3/ ت( نسبت شمار اتم های کربن به اتم های نیتروژن در مولکول آن، به
2( آ و ب 1( آ و ت  

4( ب و ت 3( ب و پ  
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20 صفحهآزمون اختصاصی

) اکسید ناخالص را در مقدار کافی هیدروکلریک اسید وارد و گرم می کنیم تا واکنش کامل انجام پذیرد. 4 248 )II 5 گرم از یک نمونه گرد مس
) کلرید تشکیل شده و درصد ناخالصی در این نمونه  )II 0 مول هیدروکلریک اسید مصرف شده باشد، چند گرم مس 1/ اگر در این واکنش،

)Cu Cl O g mol== == == --
64 35 5 16

1, / , : . اکسید کدام است؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید، ناخالصی با اسید واکنش نمی دهد.
 CuO s HCl aq CuCl aq H O l( ) ( ) ( ) ( )++ ®® ++2 2 )معادلءه واکنش، موازنه شود.(  

 20 ، 5 75/ )4   80 ، 5 75/ )3   80 ، 6 75/ )2   20 ، 6 75/ )1

249 4( , , : . )Fe O H g mol== == == --
56 16 1

1 چند مورد از مطالب زیر درست است؟
++Fe2 یکی از سازنده های زنگ آهن است.  یون

) اکسید، انجام ناپذیر است. )II  واکنش فلز مس با آهن
 نمک به دست آمده از واکنش هیدروکلریک اسید با فلز آهن و زنگ آهن، یکسان است.

5 گرم رسوب تشکیل می شود.  35/ ) کلرید با سدیم هیدروکسید کافی، )III 0 مول آهن 05/  از واکنش
 FeCl aq NaOH aq Fe OH s NaCl aq3 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )++ ®® ++ )معادلءه واکنش موازنه شود.(  

 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

SCl2 کافی، می توان به دست آورد و در 4 250 HF را از واکنش چند گرم سدیم فلوئورید با گاز 50 لیتر گاز SF4 الزم برای تهیءه مقدار گاز
SO2 تولید می شود؟ این فرایند، چند گرم گاز

 SCl g NaF g SF g S Cl g NaCl s2 4 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )++ ®® ++ ++  
 SF H O l SO g HF g4 2 2(g) ( ) ( ) ( )++ ®® ++ )معادلءه واکنش ها، موازنه شوند.(  

0 گرم در نظر گرفته شود، گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.( 8/ HF، برابر )جرم هر لیتر گاز
 ( , , , , : . )S Na F O H g mol== == == == == --

32 23 19 16 1
1  

 32 ، 84 )4   42 ، 84 )3   42 ،126 )2   32 ،126 )1

30 درصد جرمی کربن مونوکسید، از روی 4 251 50 درصد جرمی نیتروژن و ، O2 10 درصد جرمی ،SO2 مخلوطی گازی دارای10 درصد جرمی
کلسیم اکسید عبور داده می شود. نسبت درصد جرمی نیتروژن به اکسیژن و نسبت درصد جرمی مونوکسید کربن به اکسیژن، در مخلوط گازی 

خروجی، به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟ )واکنش مربوط کامل فرض شود.(
 2 5/ ، 5 5/ )4  3 ، 5 5/ )3   2 5/ ، 5 )2   3 ، 5 )1

50 گرم سیب زمینی، به تقریب 4 252 146 گرم نان و 100 گرم تخم  مرغ، یک وعدءه غذایی شامل
برای چند روز می تواند انرژی الزم برای تپش قلب شخصی با متوسط ضربان75 بار در دقیقه را 

) 1 4 2cal J== / 1 در نظر بگیرید، J فراهم کند؟ )انرژی الزم برای هر تپش را
 18 )2    17 )1
 23 )4    21 )3

 100 g kcal ارزش سوختی
140 تخم  مرغ

250 نان

70 سیب زمینی
 

50 درون یک ظرف دارای دو لیتر آب با دمای4 253 C 500 گرمی آلومینیم، هر یک با دمای 2 کیلوگرمی آهن و یک قطعءه اگر یک قطعءه
20 انداخته شود، کاهش دمای هر قطعه فلز، به تقریب چند برابر افزایش دمای آب است؟ )ظرفیت گرمایی ویژءه آب، آلومینیم و آهن به  C

0 است.( 45/ 0 و 9/ ، 4 2
1 1/ . .J g C-- -- ترتیب برابر

 7 47/ )4   6 23/ )3   5 47/ )2   3 24/ )1

با توجه به واکنش های زیر:4 254
 SOCl l H O l SO g HCl g H kJ2 2 2 2 11( ) ( ) ( ) ( ) ,++ ®® ++ == ++DD  
 P s Cl g PCl g H kJ4 2 36 4 1224( ) ( ) ( ) ,++ ®® == --DD  
 2 2 6503 2 3PCl l O g POCl l H kJ( ) ( ) ( ) ,++ ®® == --DD  
 4 2 2 2022 2 2HCl g O g H O l H kJ( ) (g) Cl ( ) ( ) ,++ ®® ++ == --DD  

POCl، مطابق واکنش زیر، چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ l3( ) 0 مول 1/ به ازای تشکیل
 P s SO g Cl g SOCl l POCl l4 2 2 2 34 10 4 4( ) ( ) ( ) ( ) ( )++ ++ ®® ++  

 64 2/ )4   62 4/ )3   54 1/ )2   52 8/ )1
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21 صفحهآزمون اختصاصی

در کدام گزینه، واحد تکراری پلیمر، درست است؟0 255

)1

)2

)3

 NH CH NH
2 2 4 2
( ) ،HOOC CH COOH( )

2 6
، )4

فرمول 0 256 می شود.  مصرف  خالص  اکسیژن  مول   0 54/ ،C Hn40 فرمول با  زنجیره ای  هیدروکربن  یک  از  مول   0 01/ کامل سوزاندن  برای 
مولکولی این ترکیب کدام است و چند پیوند دوگانه در ساختار مولکول آن شرکت دارد؟

 C H s O g O g CO gn40 2 2 2( ) ( ) H ( ) ( )++ ®® ++ )معادلءه واکنش موازنه شود.(  
 14 ،C H

40 54
)4   13 ،C H

40 56
)3   11 ،C H

40 60
)2   10 ،C H

40 62
)1

257 0 0 8/ A را به همراه 5 گرم از مادءه اصلی تولیدکنندءه بوی نوعی میوه در شرایط مناسب در محیط اسیدی با آب واکنش داده و ترکیب 1/

A و فرمول مولکولی مادءه اولیه کدام است؟ 50 درصد باشد، جرم مولکولی مادءه گرم متانول تولید می کند. در صورتی که بازده واکنش برابر
 C H O H O A CH OHn n

H
2 2 2 3++ ¾¾ ®®¾¾¾¾ ++

++
  ( , , : . )O C H g mol== == == --

16 12 1
1

 C H O
7 14 2

،116 )4   C H O
6 12 2

،116 )3   C H O
4 8 2

، 88 )2   C H O
5 10 2

، 88 )1

D2 در واکنش فرضی زیر، به کدام صورت است؟ )با این شرط که 0 258 A2 و روند تقریبی نمودار تغییر غلظت نسبت به زمان برای گازهای
4 مول بر لیتر باشد.( 5/ 2 و ، به ترتیب برابر D2 A2 و غلظت آغازی گازهای

 A g D g AD g2 2 3( ) ( ) ( )++ ®® )معادلءه واکنش موازنه شود.(  

 )2    )1

 )4   )3
H نسبت به زمان در آزمایش تجزیءه آن، مطابق داده های زیر به دست آمده است:0 259 O2 2 تغییر غلظت

 2 22 2 2 2H O l H O l g( ) ( ) O ( )®® ++  
نسبت سرعت متوسط در دو ثانیءه چهارم واکنش به سرعت متوسط در ده ثانیءه آخر ثبت شده در جدول، کدام است؟

 20 0/ 10 0/ 8 0/ 6 0/ 2 0/0 t s( )

 0 0084/ 0 0209/ 0 0249/ 0 0300/ 0 0448/ 0 0500/ [ ]( . )H O mol L2 2
1--

 2 10/ )4   2 04/ )3   1 81/ )2   1 64/ )1
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22 صفحهآزمون اختصاصی

pH به دست آید، جرم مولی این اسید چند گرم 0 260 == 2 100 میلی لیتر آب، محلولی با ) در )AH 0 گرم از اسید آلی 258/ اگر از انحالل
)Ka == --

10
2 است؟ )از تغییر حجم محلول چشم پوشی شود،

 64 )4   96 )3   129 )2   172 )1
در 0 261 باز  باقی ماندءه  اگر  می دهیم.  عبور   Ba OH( )2 موالر  0 005/ محلول میلی لیتر  درون50  از  را   CO2 دارای گازی  مخلوط  لیتر   2

است؟  لیتر  بر  میلی گرم  چند  تقریب  به  گازی،  مخلوط  در   CO2 غلظت شود،  خنثی   HCl موالر  0 01/ محلول میلی لیتر   23 6/ با  محلول، 
O، گازهای دیگر مخلوط با باز واکنش نمی دهند.( C g mol== == --

16 12
1, : . (

 Ba OH aq CO g BaCO s H O l( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 3 2++ ®® ++  
 Ba OH aq HCl aq BaCl aq H O l( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2++ ®® ++ )معادلءه واکنش ها موازنه شوند.(  

 2 3/ )4   2 9/ )3   3 8/ )2   6 6/ )1
200 میلی لیتر از آن، چند مول اسید وجود دارد و این محلول با چند گرم 0 262 1 باشد، در 4/ ، برابر ( / )aa == 0 2 HA pH محلول اسید اگر

( , , , : . )Na O C H g mol== == == == --
23 16 12 1

1 سدیم هیدروژن کربنات با خلوص80 درصد واکنش می دهد؟
 NaHCO s HA aq NaA aq CO g H O l3 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )++ ®® ++ ++  

 4 20/  ،0 04/ )4   3 36/  ،0 02/ )3   4 20/  ،0 02/ )2   3 36/  ،0 04/ )1
pH دو 0 263 10 گرم از دومی را در دو ظرف جداگانه دارای دو لیتر آب حل کنیم، 18 گرم از اولی و HY دو اسید ضعیف اند. اگر HX و

 ( , : . )HX HY g mol== == --
60 50

1 محلول، برابر می شود. چند مورد از مطالب زیر دربارءه آن ها درست است؟
 شمار یون های موجود در دو محلول، برابر است. 

 شمار گونه های موجود در دو محلول، نابرابر است.

HY است. Ka اسید HX بزرگ تر از Ka اسید
HX است. 1 برابر درجءه یونش اسید 4/ ،HY  درجءه یونش اسید

HY است. HX، به تقریب نصف درجءه یونش اسید  درجءه یونش اسید
 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

کدام مطلب دربارءه سلول گالوانی و سلول الکترولیتی درست است؟0 264
1( در سلول گالوانی، الکترود آند، قطب مثبت است.

2( در سلول الکترولیتی، قطب منفی و در سلول گالوانی، آند محل تشکیل اتم از یون است.
3( در سلول الکترولیتی، در قطب منفی، اکسایش انجام شده و از جرم تیغءه فلزی کاسته می شود.

4( در سلول گالوانی، قطب منفی، آند و در سلول الکترولیتی قطب مثبت، آند است و در هر دو سلول، کاتیون ها به سمت کاتد می روند.
سلول نور ـ الکتروشیمیایی برای تهیءه هیدروژن کاربرد دارد. چند مورد از مطالب زیر، دربارءه این سلول درست است؟0 265

 SiO s H aq e Si s H O l E V2 24 4 2 0 84( ) ( ) ( ) ( ) , /++ ++ ®® ++ == --++ --   
 2 2 2 0 832 2H O l e H aq E V( ) (g) OH ( ) , /++ ®® ++ == ---- --   

pH را قرمز می کند.  محلول پیرامون کاتد، رنگ کاغذ
SiO آند سلول را تشکیل می دهد و اکسایش می یابد. s2 ( )

pH محلول پیرامون آند، کاهش می یابد.  با انجام واکنش در سلول،
 واکنش کاتدی این سلول مانند واکنش کاتدی سلول برقکافت آب است.

SiO است. s H g Si s H O l2 2 22 2( ) ( ) ( ) ( )++ ®® ++  معادلءه واکنش سلول، به صورت:
 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

A و پتانسیل کاهشی استاندارد آن ها بزرگ تر از صفر باشد، چند 0 266 B M Y2 2 2++ ++ ++ ++>> >> >> اگر قدرت اکسندگی چند یون به صورت
مورد از مطالب زیر نادرست است؟

B انجام پذیر است. YSO++ ®®4 واکنش 
Y است. A مناسب تر از فلز  برای حفاظت از فلز آهن در برابر خوردگی، فلز

Mg« بیشتر خواهد بود. B ـ  emf سلول گالوانی » Mg« از A ـ emf سلول گالوانی »
B نیز انجام پذیر است. XCl++ ®®2 انجام پذیر باشد، واکنش M XCl++ ®®2 اگر واکنش 

 4 )4   3 )3   2 )2   1)1
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اتم مرکزی تشکیل دهندءه یون ............... در گروه ............... جدول تناوبی جای دارد و عدد اکسایش آن با عدد اکسایش اتم کلر در یون 0 267
............... برابر است.

 ClO3
- 15 ـ  AsO ـ

4

3- )4   ClO3
- 15 ـ  PO3 ـ 

3- )3   ClO4
- 16 ـ  SO ـ 

4

2- )2   ClO4
- 16 ـ  SO ـ 

3

2- )1
با توجه به داده های زیر:0 268

: در دمای اتاق گاز است. a مادءه
: جامد سخت مورد استفاده در ساخت عدسی است. b مادءه
: در حالت مذاب و محلول، رسانای جریان برق است. c مادءه

: ترکیبی است که مولکول آن در میدان الکتریکی جهت گیری می کند. d مادءه
هر یک از شکل های )آ(، )ب(، )پ( و )ت(، به ترتیب از راست به چپ به کدام ماده مربوط است؟ 

 c ، b ، d ، a )1
 c ، d ، a ، b )2
 b ، c ، a ، d )3
 b ، a ، d ، c )4

12 است. دربارءه جامدهای یونی حاصل از واکنش هر یک از این دو عنصر با 0 269 D عنصری با عدد اتمی 1 جدول تناوبی و A یک عنصر از گروه

LiF، چند مطلب زیر، درست است؟ )آنتالپی فروپاشی شبکءه بلور را هم ارز با انرژی شبکءه بلور در نظر بگیرید.( ، در مقایسه با جامد یونی X نافلز
LiF است. ، بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکءه بلور X D با  آنتالپی فروپاشی شبکءه بلور

LiF است. AX، برابر یا کم تر از آنتالپی فروپاشی شبکءه بلور  آنتالپی فروپاشی جامد بلوری
LiF پایین تر است. X از نقطءه ذوب بلور A با 6 الکترون داشته باشد، نقطءه ذوب بلور X در الیءه ظرفیت خود،  اگر اتم

LiF نزدیک می شود. ، یون کلسیم جایگزین شود، آنتالپی فروپاشی آن به آنتالپی فروپاشی X D با D در شبکءه بلور  اگر به جای
 4 )4   3 )3   2 )2   1)1

کدام گزینه، درست است؟0 270
1( افزایش دما، سرعت واکنش های گرماگیر و گرماده را افزایش می دهد.

2( واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن، گرماده و در مجاورت گرد روی، انفجاری است.
3( واکنش های حذف آالینده های اگزوز خودروها، در دماهای پایین گرماده و سریع اند.

Ea را به اندازه ای کاهش داد که واکنش گرماگیر به گرماده تبدیل شود. 4( با کاربرد کاتالیزگر، می توان
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به ترتیب کالکوپیریت مهم ترین کانءه فلز مس و 0 106  
گالن مهم ترین کانه برای فلز سرب می باشند.

گارنت از کانی های سیلیکاتی است که معموالً به 0 107  
رنگ سبز، قرمز، زرد، نارنجی و ... دیده می شود. فراوانترینرنگآن،

قرمزتیره است.

در طی میلیون ها سال، تورب در زیر فشار رسوبات و 0 108  
وزن سنگ های باالیی، فشرده تر شده و آب و مواد فّرار مانند کربن دی اکسید 
و متان از آن خارج می شود. باخروجاینمواد، در نهایت، ضخامت تورب که 
ماده ای پوک و متخلخل است، کاهش می یابد و به لیگنیت تبدیل می شود.

در مناطق گرم و خشک که مقداربارندگیکمو0 109  
تبخیرزیاد است، بیشتر رودها، موقتی و فصلی هستند.

و0 110 رسوبات است  الزم  آبخوان،  تشکیل  برای   
سنگها،دارایفضاهایخالی باشند. این فضاهای خالی یا منافذ اولیه 
از  پس  یا  داشته اند،  وجود  آن ها  در  تشکیل  ابتدای  از  که  هستند 
تشکیل سنگ به صورت ثانویه بر اثر شکستگی، هوازدگی، انحالل یا 

عوامل دیگر در آن به وجود آمده اند.
موارد »ب« و »ج« درست اند.0 111  

توازن آب براساس اصل بقای جرم است. بین مقدار آب ورودی )I( به 
آبخوان و آب خروجی از آن )O( و تغییراتی که در حجم ذخیرءه آب 
I O S- = D به وقوع می پیوندد )ΔS( رابطءه مقابل برقرار است: 

به عبارتی، تغییراتی که در حجم آب داخل آبخوان اتفاق می افتد، با 
اختالف آب ورودی و خروجی از آن برابر است. اگر مقدار آب ورودی 
به آبخوان، بیشتر از مقدار آب خروجی باشد، بیالن، مثبت و اگر کم تر 

از آن باشد، بیالن، منفی است.
تخریب 0 112 از  جلوگیری  خاک،  حفاظت  از  هدف   

سرعت که می یابد  تحقق  هدف  این  زمانی  است.  خاک  تدریجی 
تلءه  )راستی   باشد.  آن  تشکیل  سرعت از کمتر خاک، فرسایش

) خوبی بود! که هدف را تعریف کرده نه راهکار آن را. 
از 0 113 سد،  پی  سنگ های  بر  وارده  تنش های  نوع   

عوامل مهم در مکان یابی ساختگاه سازه ها نمی باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

 یکی از عوامل مهم در مکان یابی ساختگاه سازه ها، مقاومتزمین
پِیآنهادربرابرنیروهایوارده است. به عنوان مثال، در پشت یک سد، 
فشار زیادی از طرف آب به الیه های زیرین، تکیه گاه و هم چنین بدنءه 
سد، وارد می شود. سد نیز، وزن زیادی دارد که گاه به چندین میلیون 
تن می رسد؛  بنابراین آبرفتیا سنگهایپیسد، باید در برابر تنش های 
باشند و دچار گسیختگی و نشست نشوند. از وزن سد، مقاوم  ناشی 

دارد. 0 101 میلیارد کهکشان وجود  کیهان، صدها  در   
کهکشان ها، از تعداد زیادی ستاره، سیاره، فضای بین ستاره ای )اغلب 
گاز و گرد و غبار( تشکیل شده اند، که تحت تأثیر نیروهای گرانش 
نشان  نجومی  اندازه گیری های  داشته اند.  نگه  را  یکدیگر  متقابل، 
حال  در  کهکشان ها  و  است  گسترش  حال  در  کیهان  که  می دهند 
مارپیچی  شکلی  شیری،  راه  کهکشان  هستند.  یکدیگر  از  دورشدن 
دارد که منظومءه شمسی ما، )احتمااًل طراح محترم اطالعی نداشتن که خورشید 

هم جزئی از منظومءه شمسی است!( در لبءه یکی از بازوهای آن قرار دارد.

زمین 0 102 فاصلءه  با  زمین،  سرعت حرکت چرخشی   
هم  درسی   کتاب  و شکل  متن  براساس  )البته  است.  ثابت  خورشید  از 

نادرست و مغایره!(

 

با تشکیل اقیانوس ها )چرخءه آب( و تحت تأثیر 0 103  
انرژی خورشید، شرایط برای تشکیل زیست کره فراهم و زندگی انواع 

تک یاخته ای ها در دریاهای کم عمق آغاز شد. 
)راستش تو این سؤال هم به جز تغییرات آب و هوایی و محیط زیست علت دیگه 
برای خزندگان در کتاب درسی نیافتیم! البته به غیر از طراح عزیز هیچ موجود زنده ای 

) هدف از انتخاب  به عنوان کلید سنجش رو نمی دونه. 

موارد »الف« و »ج« درست اند. در مرحلءه بسته شدن، 0 104  
در برخی از اقیانوس ها مانند اقیانوس آرام در بخشی از آن، ورقءه اقیانوسی 
به زیر ورقءه اقیانوسی دیگر فرو رانده شده و منجر به ایجاد درازگودال

اقیانوسیوتشکیلجزایرقوسی می شود.

 

عناصر 0 105 غلظت  زمین،  پوستءه  از  بخش هایی  در   
و حجم  می یابد  افزایش  میانگین،  غلظت  به  نسبت  منطقه  یک  در 
زیادی از مادءه معدنی در آن جا متمرکز می شود )بی هنجاری مثبت( 
به طوری که استخراج آن از نظر اقتصادی، مقرون به صرفه است که 

به این مناطق کانسار می گویند.
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به برخی از عالئم و نشانه ها که بتوان با استفاده 0 119  
گفته  »پیش نشانگر«  کرد  پیش بینی  را  زمین لرزه  وقوع  آن ها  از 

می شود. برخی از این نشانه ها عبارت اند از:
1- تغییرات گاز رادون در آب های زیرزمینی
2- ایجادتغییردرسطحترازآبزیرزمینی

3- پیش لرزه
4- ناهنجاری در رفتار حیوانات

5- ابر زمین لرزه

موارد »الف« و »ج« درست اند.0 120  
در حال حاضر آتشفشان های دماوندوتفتان نیمه خاموش بوده و در 
مرحلءه فومرولی به سر می برند و از دهانءه آن ها بخار آب، گاز گوگرد 

و ... خارج می شوند.

موارد »ب« و »د« درست اند.0 121  
راحتی  به  که  زمین،  درونی ساختمان مطالعءه برای  ژئوفیزیکدان ها، 
در دسترس نیست و هم چنین شناساییذخایرومعادنزیرزمینی با 
استفاده از امواج لرزه ای، بررسی مغناطیس زمین، مقاومت الکتریکی 

و شدت گرانش سنگ ها، به مطالعءه آن ها می پردازند.

ایران 0 122 مختلف  مناطق  سنگ های  سن  تعیین   
نشان می دهد که قدیمی ترین سنگ های آن، سنی بیش از میلیاردها 
سال دارند که در مقایسه با سنگ های قدیمی یافت شده در آمریکای 

شمالی، آفریقا، هند، سیبری، استرالیا و عربستان جوان تر هستند.

حدود 180 میلیون سال پیش تتیسکهنکامال0ً 123  
بستهشدو رشته کوه البرز در ایران تشکیل شد. )این سؤال متأسفانه 
این سؤال رو توی  یا  البته 97  از کتاب چاپ 98 طرح شده است! 

) بیشتر بدانید کتاب می تونن ببینن!!

آمتیست نوعی کوارتز بوده و به رنگ بنفش می باشد.0 124  
)قسمت دوم سؤال در بیشتر بدانید است!(

شهرستاناستانناممعدنعنصر/مادءهمعدنی
شاهرودسمنانطرودآمتیست

بررسی سایر گزینه ها:0 125  
 ذخایر نفت ایران به طور عمده در الیه های سنگآهک قرار دارند.

 نفت و گاز هیدروکربن هایی هستند که به طور طبیعی، به صورت 
مایع،گازونیمهجامد در زمین وجود دارند.

 چنان چه در طی مهاجرت اولیه، مانعی در مسیر حرکت آب و نفت 
به وجود  را  نفتی  یافته و چشمه های  راه  به سطح زمین  نباشد،  و گاز 
می آورد. در این صورت ممکن است نفت، درسطحزمینتبخیرودچار
به وجود آورد که  را  اکسایشوغلیظشدگیشده و ذخایر قیر طبیعی 

نمونه ای از آن ها در استان های خوزستان و ایالم دیده می شود.
 مواد آلی در طی تبدیل رسوب ریزدانه به سنگ مادر، از طریق 

یک سری واکنش های شیمیایی به نفت خام تبدیل می شود.

مواردی  از  حرکاتدامنهای  برابر  در  احداث سازه  پایداری محل   
است که در مطالعات مکان یابی سازه ها، مورد توجه زمین شناسان است.
 مورفولوژیوپستیوبلندیهایمحلاحداثسازه، در پایداری آن 

تأثیر قابل توجهی دارد.

مقاومت انواع سنگ ها در برابر تنش وارده، متفاوت 0 114  
است. سنگ های آذرین، می توانند تکیه گاه مناسبی برای سازه ها باشند. 

مانند پیسنگسدامیرکبیرکهازجنسسنگگابرو است.

در 0 115 خرده سنگی،  مصالح  کاربردهای  از  یکی   
یا  سنگی  قطعات  این  است.  راه آهن  ریل های  تکیه گاه  و  زیر سازی 
باالست، عالوه بر نگه داری ریل ها و توزیع بار چرخ ها، عمل زهکشی 

را نیز به عهده دارند. باالست نقشی در پایداری سطح زمین ندارد.

است. 0 116 سمی  و  غیرضروری  عنصر  یک  آرسنیک،   
سنگ های  مانند  سنگ ها  برخی  و  دارد  زمین زاد  منشأ  عنصر،  این 
مسیر مهمترین است.  آرسنیک  مثبت  بی هنجاری  دارای  آتشفشانی، 
این  به  آبآلوده  راه  از  انسان،  و  به گیاهان، جانوران  از زمین  انتقالآن 
انتقال اشاره شده است،  عنصر است )چون در سؤال به مهم ترین مسیر 
متن  به  مراجعه  به  نیازی  حتی  و  بود  خواهد   )2( صحیح  گزینءه  پس 
متن  شبیه  سؤال  در  متن  این  ندارد.  وجود  هم  کتاب  بدانید  بیشتر 
.)79 صفحءه  بدانید  بیشتر  است!  انگلیسی  زبان  مطلب  درک  سؤاالت 
حدود پنجاه سال پیش، چاه های عمیق آب در بنگال غربِی هندوستان 
میکردند  استفاده برنج مزارع آبیاری برای آب این از مردم شد.  حفر 
که زیربنای اقتصادی آن ها را تشکیل می داد. اما این آب، مقدار زیادی 
تأثیر  تحت  غربی  بنگال  در  روستا   400 از  بیش  و  داشت  آرسنیک 
حدود 600000  و  گرفت  قرار  جهان  آرسنیک  مسمومیت  شدیدترین 
نفر دچار مرگ زودرس شدند. بعد از شیوع بیماری های فراوان در منطقءه 
بنگال غربی و بنگالدش، مطالعات انجام شده توسط زمین شناسان بر روی 
سنگ های سازندءه آبخوان های منطقه،وجودالیههایرسوبیحاویعنصر
آرسنیکبارگههاییازکانیپیریت را نشان داد که چاه ها را آلوده می کرد.

کانی های 0 117 در  این که  بر  عالوه  روی،  عنصر   
برخی  و  آهکی  سنگهای در  دارد،  وجود  زیاد  مقدار  به  سولفیدی 
روی، شامل  کمبود  عوارض  است.  فراوان  نیز  آتشفشانی  سنگ های 
کوتاهی قد و اختالل در سیستم ایمنی بدن است. زیادی مقدار روی 

می تواند باعث کمخونی و حتی مرگ شود.

تنش کششی ایجادشده در این جا منجر به ایجاد 0 118  
گسل عادی شده است.

نوعگسل: عادی
ویژگی: 1- سطح گسل مایل است.

2- فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت پایین یا فرودیواره نسبت 
به فرادیواره به سمت باال حرکت کرده است.

نوعتنش: کششی
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مخرج 0 126 در  دارد  منفی  توان  که  را  دوم  پرانتز   
می نویسیم و سپس مخرج هر دو کسر را گویا و ساده می کنیم:
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}در دستءه nا ُم عدد 0 127 } ,{ , , } , ...1 2 3 4 با توجه به  
این جوری دستءه هشتم  پس  است  ( )n - +1 1

2 اول عدد  و   n2 آخر
{ , , }65 81 }و دستءه نهم این است:  , } 64

65 است. 81

2
73

+ = پس واسطءه حسابی عدد اول و آخر دستءه نهم

128 0 x x2 بخش پذیر است یعنی بر1-
1- P بر x( )  

یافتن  برای  حاال   . P P( ) ( )1 1 0= - = است، پس بخش پذیر   x و1+
) داریم: )x - 2 Q بر x( ) باقی ماندءه

R Q P P= = - + -( ) ( ) ( )2 2 1 1 2  
= + - = + =P P( ) ( )1 1 0 0 0  

 گویش صورت سؤال که »حاصل« تقسیم را خواسته و منظورش 
»باقی ماندءه« تقسیم بوده، خالی از اشکال نیست. 

- و 0 129 b
a

می دانیم مجموع ریشه های معادله برابر  
c است، پس:

a
حاصل ضرب ریشه ها برابر
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m درست است. = 7

2
درمی آید که ریشءه حقیقی ندارد، پس فقط

130 0 

1 پس گزینه های  2 5

2
3< </ x می خورد =1 5/ در نامعادلءه داده شده

x هم می خورد پس  نیست.  و  درست نیستند.1=

 f x x
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-
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 نمودار تابع

تابع  نمودار  )رسم  می کنیم:  رسم  را 
هموگرافیک(

 
حاال مختصات نقاط A و B را پیدا می کنیم:
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1را به دو نامعادله تبدیل  1

2 1
3< +

-
<x

x
 می توانیم نامعادلءه

جواب ها  بین  آخر  در  و  کنیم  حل  عالمت  تعیین  با  را  کدام  هر  و 
اشتراک بگیریم )البته این راه را برای آزمون توصیه نمی کنیم چون 

خیلی وقت گیر است(.

131 0 ( , )-2 5 ) و , )0 5   با توجه به دو نقطءه
که عرض های یکسان دارند می توانیم نتیجه بگیریم طول رأس سهمی 
xs است، پس معادلءه سهمی را می توانیم به  = - + = -2 0

2
برابر1

در  را  نقاط  مختصات  حاال  بنویسیم،   y a x h= + +( )1 2 شکل
معادله صدق می دهیم: 

y a x h= + +( )1 2  
( , ) ( )

( , ) ( )

0 5 5 1

111 11 2

5

4 11

2

2

Þ = + Þ

Þ = + Þ

+ =
+ =

ì
í
î

a h

a h

a h
a h

 

´Ã¹¨ïÂ¶ ´¨ ´À pH¾ ®¾¾¾¾¾ = Þ = Þ =3 6 2 3a a P h.  
بین  از  و  است   y x= + +2 1 3

2( ) به صورت معادلءه سهمی  پس 
) در این معادله صدق می کند. , )-1 3 گزینه ها فقط مختصات

معادلءه  در  را   ( , )1 11 و  ( , )-2 5 ، ( , )0 5 نقاط مختصات   
سهمی قرار می دهیم.

y ax bx c
c

a b c
a b c

c
a b
a b

= + + Þ
+ + =
+ + =
- + =

ì

í
ï

î
ï

Þ
=
+ =
- =

ì

í
2

0 0 5

11

4 2 5

5

6

4 2 0

ïï

î
ï

 

Þ
=
=
=

ì

í
ï

î
ï

Þ = + +
c
b
a

y x x
5

4

2

2 4 5
2

 

3 2 4 5= - + ) می گذرد:  , )-1 3 و در نتیجه از
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y را 0 132 x= - +12 2 y و x= نمودار تابع  
و  x برخورد محل   A نقطءه می کنیم.  رسم  انتقال  از  استفاده  با 

x است. - +12 2

معادلءه از  دقت  کمی  با 
مقدار  ، x x= - +12 2

x به دست می آید، پس =16
دو  مشترک  نقطءه   A( , )16 4

تابع است و داریم:

OA= فاصله تا مبدأ x yA A= + = +2 2 2 2
16 4  

= + =16 16 1 4 17( )  

اول نمودار دو تابع را رسم می کنیم: 0 133  
معادالت حل  یا  دقت،  کمی  با 
نقاط طول   ،2 4 2

2x x- = ±
2 است  B به  ترتیب برابر1 و A و
2، در  2 4

2x x> -| و نامساوی|
) برقرار می شود. , )1 2 فاصلءه

b a- = - =2 1 1 پس داریم:  

1 است، پس: 0 134 0» t همواره بین t- [ ] می دانیم  
.0 2 2 1£ - <x x[ ]

] اکیداً صعودی )و اکیداً  , )0 1 g در بازءه x x x( ) = -4
حاال چون تابع2

g یکنوا است( پس باید این مقادیر را به
بدهیم. ببینید:

] خواهد بود.  , )0 3 gof بازءه پس برد

نیست. 0 135 f x x x( ) = + وارون کردن  به  نیازی   
f را می خواهیم و باید از خودمان بپرسیم  -1

12( ) f و -1
6( ما مقادیر(

6 یا12، پس داریم: x می شود x+ ، حاصل x به ازای کدام مقادیر
x x x+ = Þ =6 4  
x x x+ = Þ =12 9  

Þ + = + = + =- -g g f f( ) ( ) ( ) ( )6 12 6 12 4 9 13
1 1  

f کار ساده ای 0 136 x x
x
x( ) ,= - <2

وارون کردن0  
نیست. پس بیایید به مفهوم فکر کنیم:

به  f نسبت  -1 f و را قطع کند، چون نمودار  y x= - باید  f -1

y را قطع می کند. )البته از  x= - f نیز y قرینه اند، خود x= خط
2 می رود!( بنابراین داریم: 4 به ربع

x
x

x x
x

x- = - Þ = Þ =2
2

2
1

2  
³»j ÍMn
x x f x<¾ ®¾¾ = - Þ =

0
1 1( )  

) قطع می کند  , )-11 y را در نقطءه x= f خط پس حاال که نمودار
. x ) قطع می کند یعنی1= , )1 1- f این خط را در نقطءه -1 نمودار

با استفاده از قانون تغییر مبنا داریم:0 137  

log
log
log

log log
log log12

4

4

4 4

4 4

6
6

12

3 2

3 4

I¹L¶ oÃÃûU¾ ®¾¾¾ =
+

+
 

=
+

+
= =

0 8
1

2

0 8 1

1 3

1 8

13

18

/

/
/
/

 

) را در ضابطه کنترل 0 138 , )- 1

3
0 ) و , )0 2- نقاط  

y ax b= - + +
4 2 می کنیم: 

Þ
- = - + Þ = Þ =

= - + ¾ ®¾ = Þ = -

ì
í
ï

îï
- + = - +

2 4 2 2 2 1

0 4 2 2 2 3

1

3 1

1

3
1

2

b b

a b b a

b

a
 

y است و داریم: x= -- +
2 4

3 1 پس ضابطءه تابع

f ( )
( )

- = - = - = -
- - + +5

3
2 4 2 4 2 4

3
5

3
1

5 1 6  

= - =64 4 60  

چه 0 139  x می پرسد ما  از  سؤال  یعنی   f -1
2( )  

:2 f بشود x( ) عددی باشد تا
2 2

2
2 2 2 4

x x
x x+ = Þ + =

-
-  

2 21
4 4 1 0

x t t
t

t t=¾ ®¾¾ + = Þ - + =  

IT²j n¼Twj¾ ®¾¾¾ = ± - Þ = ±t x
2 4 1 2 2 3  

Þ = ±x log
2
2 3  

 log
2
2 3- 0 است و حاصل 3/ 2 حدوداً 3- دقت کنید که

x در صورت سؤال،  >0 با توجه به شرط عددی منفی است. پس 
x درست است. = +log

2
2 3 فقط

140 0tan cos tan sin300 210 480 840
   +   

IÀ ýme360
60 180 30 120 120



    ¾ ®¾¾ - + +tan( )cos( ) tan sin  

= - - + - = - =

-

( )( cos ) ( )( )3 30 3
3

2

3

2

3

2
0

3

2

�
��� ��  

اول از همه داریم:0 141  

y a b x a b x= + + = +sin( ) cosp
2  

حاال مختصات نقاط روی منحنی را در ضابطءه تابع قرار می دهیم:

y a b a b

y a bmax b

( ) cos( )

| |

7

3
2

3 2
0

0

p p p= + + = + =

= + ¾ ®¾¾¾ =<
nHj¼µº ®§{

SwH aa b- =

ü

ý
ï

þ
ï3

 

Þ = - =b a2 1,  
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نمودار در یک دورءه تناوب داده شده، پس:0 142  

T: دورءه تناوب
b

= - - = = =9

2

3

2

12

2
6

2p p p p p( )
| |

 

Þ =| |b 1

3
 

y a c
y a c

a amax

min

= + =

= - + = -
ü
ý
þ

Þ = Þ =
| |
| |

| | | |
1

3
2 4 2  

b هم عالمت نیستند چون سینوس در شروع از صفر به پایین  a»

رفته است )یعنی نزولی است(، پس:
a
b

= ± = -2

1

3

6



 

143 0sin( ) cos( )2
4 4

x x- = +p p  
p نسبت ها را هم نام می کنیم:

2 با کمک
sin( ) sin( )2

4 2 4
x x- = + +p p p  

حاال جواب کلی سینوس:
2

4
2

3

4
2x k x x k- = + + Þ = +p p p p p  

kp نیست.( )سؤال گفته x برابر
2

4
2

3

4
3 2

2
x k x x k- = + - + Þ = +p p p p p p( )  

Þ = +x k2
3 6

p p  

فقط   و   (sin cos )15 75
 = می خورد معادله  در   x = p

6
p را دارد.

6 مقدار

می شود0 144 براکتش  که   -2 1/ مثالً یعنی   - -2  
، صفر است و تابع با  -2 . پس صورت کسر در همسایگی چپ -3
0 را داریم که حدش صفر است )یعنی صورت می شود 

2x +
ضابطءه

صفر مطلق(.

145 0 1
6

باید که  است   ax
xn4

پرتوان جمالت  نسبت   

x برابر است با: = 3 . حاال حد تابع در a = =4

6

2

3
n و شود. پس1=

lim
x

x x

x®

- -

-
= -

-
=

3

232

3
1

4 12

2 2

12 12

0

0
 

Hop
x

x x
¾ ®¾¾

- -

®

-

lim
( )( )

3

2

2

32

3

1

3
2 1

4
 

=
-

=
-

= =

-2

3

1

3
6 8

4

2

3

2

4

4

1

6

4

1

24

2

3( )( )
 

یک 0 146 در  دوضابطه ای  تابع  یک  وقتی  می دانیم   
نقطءه مرزی اش مشتق پذیر باشد در آن نقطه پیوسته هم هست، پس:

5 2 2

2
2

2

- £ -

- + + > -

ì

í
ï

î
ï

x x

x bx c x
 

-2 :شرط پیوستگی در 5 2 2
2

2
2

2

- - = - - + - +( ) ( ) ( )b c  

Þ = - - + Þ - + =3 2 2 2 5b c b c  

¢ =

-
- < -

- + > -

ì

í
ïï

î
ï
ï

f x x x

x b x

( )
,

,

2

2 5 2 2

2

 

:شرط تساوی مشتق ها ¢ - = - = ¢ - = +- +f f b( ) ( )2
1

3
2 2  

Þ - = +1

3
2 b  

Þ = - ¾ ®¾¾¾¾ = + + Þ =b c c7

3
5

14

3

1

3

Ï»H â¾²jI÷¶ nj  

اول رادیکال را به توان 3 می رسانیم تا از دردسر 0 147  
فرجءه 3 راحت شویم، حاال پرانتز مخرج را با توان منفی می نویسیم و 

مشتق می گیریم:

f x x x
x x

x x
x x

( ) ( )
( )

= +
-

= +
-

23

2

3
2

2 3

2 2
 

= + - -( )( )x x x x2 2 3
2  

¢ = + - - - - +- -f x x x x x x x x x( ) ( )( ) ( )( ) ( )2 2 3 2 1 2
2 3 2 4 2  

 Þ ¢ = - = - = - = --f ( ) ( ) ( ) ( )2 6 2 3 3
1

2

8
6

8

9

2

3

4

9

2

15

4

3

4
 

البته می توانستیم از رابطءه مشتق کسر هم استفاده کنیم.

پیدا 0 148 را  مشتق  ریشه ای  و  می گیریم  مشتق   
می کنیم:

f x x x x f x x

x x
( ) ( )= + - Þ ¢ = + -

-
=4 1

4 2

2 4

0
2

2

 

1
2 4

2 4

2

4

2 4
2 2

2= -

-
= -

-
Þ - = -x

x x

x

x x
x x x( )  

2 2 2
4 4 4

·H¼U ¾M¾ ®¾¾ - + = -x x x x  
Þ - + =2 8 4 0

2x x  

Þ - + = ¾ ®¾ = ±x x x2
4 2 0 2 2

IT²j  
x x>¾ ®¾¾¾¾ = +2 2 2(¾²jI÷¶ á¾¹¶Hj)  

ÍMIU nj¾ ®¾¾ = + + = +y 2 2 2 2 2 2  
)A ماکزیمم است و داریم: , )2 2 2 2 2+ + پس

= فاصله از نیمساز اول
| |x yA A-

+
= =

1 1

2

2

1
2 2
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149 0  

r :فیثاغورس  h2 2 2
10 100+ = =  

V :حجم مخروط r h= 1

3

2p  

Þ = - = -V h h h h
r

p p
3
100

3
100

2 3

2

( ) ( )
ÁI] ¾M
��� ��  

¢ = Þ - = Þ =V h h0 100 3 0
100

3

2 2  

Þ = Þ = Þ =r r
h

r
h

2
2

2

200

3
2 2  

 ( ) ( )r h2 1 2

1

2 پس است،  ثابت   h2 و  r2 مجموع چون   
1 به1 باشند:

2
زمانی ماکزیمم است که به نسبت

r
h

r
h

2

2

1

1

2

2 2= = Þ =  

150 0 

= کل حاالت 9

5

9

4

9 8 7 6

4 3 2
126( ) = ( ) = ´ ´ ´

´ ´
=  

حاالتی که آن دو نفر هستند = ( )´ ( ) = ´ ´ ´
´ ´

=2

2

7

3
1

7 6 5

3 2 1
35  

 126 35 91- = پس جواب می شود: 
با هم در مهمانی نباشند دو   وقتی قرار است این دو نفر 

حالت داریم: 

2

1

7

4
2

æ

è
ç

ö

ø
÷ ´

æ

è
ç

ö

ø
÷ = ´

¯ ¯
oÿº »j pH Â§Ä JIhTºH ¾Ã£M oÿº 7 pH oÿº 4 JIhTºH

77 6 5

3 2 1
70

´ ´
´ ´

=   

7

2

7 6

2 1
21

æ

è
ç

ö

ø
÷ = ´

´
=

¾Ã£M oÿº 7 pH oÿº 2 JIhTºH

 

70 21 91+ = پس تعداد کل حالت ها می شود:

151 0
P A n A

n S
( ) ( )

( )
!( !)( !)
!

= = = =2 3 5

8

2

56

1

28  

12تا برداریم:0 152 اول از تمام داده ها  
- - - - - - - - -2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

5 4

, , , , , , , , , , , , , , ,
IU IU

� ��� ��� � �� ��
IIU7

� �� ���  

x و داریم: جمع این مانده ها صفر است، پس12=

s2 5 4 4 1 7 4

16

52

16

13

4
3 25= + + = = =( ) ( ) ( ) /  

 1 8/ خوبی تقریب  با   3 25/ جذر پس   ، 324 می شود  182

Þ s 1 8/ است!  

CV
x

= = =
´

= =s 1 8

12

18

12 10

1 5

10
0 15

/ / /  

اندازءه ارتفاع AH برابر است با فاصلءه رأس A از 0 153  
ضلع BC، پس معادلءه BC را می نویسیم و فاصلءه نقطءه A را از آن 

پیدا می کنیم:

BCمعادلءه ضلع :m y y
x x

y xB C

B C
=

-
-

= Þ = -1 4  

BC از A AH= فاصلءه
x yA A=

- -

+
= =

| |4

1 1

8

2

4 2
2 2

 

صورت 0 154 در    
متوازی االضالع  کلمءه  سؤال 

غلط است و باید ذوزنقه شود.  
نسبت تشابه اضالع دو مثلث را 

می نویسیم:

: تالس x
x

y
y

x y
+

= =
+

Þ = =
7

4

9 5

28

5
4,  

محیط = + + = + =4
28

5
4 8 5 6 13 6/ /  

155 0
مثلث  یک  در  وقتی  می دانیم 
قائم الزاویه ارتفاع های وارد بر وتر را 
به طور متوالی رسم می کنیم تمام 
مثلث های قائم الزاویءه ایجادشده با هم 

با هم متشابه اند.  نیز   HCD
D

ABD و
D

متشابه اند، پس دو مثلث
پیدا  را  مثلث  دو  این  وتر  اندازءه  تشابه،  نسبت  محاسبءه  برای  حاال 

:ABC
D

می کنیم. می دانیم در مثلث

AB AC BC BC BC2 2 2 2
3 4 7+ = Þ + = Þ =  

حاال داریم:

AC CD BC CD CD2
4 7

4

7
= ´ Þ = ´ Þ =  

HCD برابر است با نسبت 
D

ABD و
D

پس نسبت تشابه دو مثلث

مساحت هایشان  نسبت  پس   ، CD
AB

= =

4

7

3

4

21

یعنی: وترها 

( )4

21

16

21

2 = برابر است با:
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هستند 5 156 نفریدی  دارای  که  جاندارانی  میان  از   
می توان کرم خاکی و پالناریا را در نظر گرفت؛ بعضی از آن ها یعنی 
از طریق  را  پالناریا دارای حفرءه گوارشی است که ذرات مواد غذایی 

فاگوسیتوز دریافت می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

 در مورد همءه جانداران دارای نفریدی صادق است نه بعضی از آن ها.
انقباضی  کریچءه  از  اسمزی  فشار  تنظیم  منظور  به  پارامسی   

استفاده می کند که فاقد سامانءه نفریدی است.
    این گزینه در مورد حشرات صادق است که فاقد سامانءه نفریدی می باشند.

در 5 157 اتیلن  اکسین،   هورمون  افزایش  اثر  در   
جوانه های جانبی تولید شده و افزایش می یابد. این هورمون نمی تواند 
اندام های هوایی شود. این نقش را هورمون  باعث تأخیر در پیرشدن 

سیتوکینین ایفا می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

 این گزینه در مورد هورمون سیتوکینین صادق است.
تولید  تحریک  باعث  برگ  ریزش  هنگام  در  اتیلن  هورمون   
اتصال  تا  یاخته ها می شود  آنزیم های تجزیه کنندءه پکتین در دیوارءه 

سلول ها از یکدیگر قطع شود. 
 این گزینه به نقش های هورمون آبسیزیک اسید اشاره دارد.

LH هورمون های محرک 5 158 هورمون هایFSH و  
جنسی هستند که در حد کتاب درسی تحت تأثیر دو نوع هورمون که 

از هیپوتاالموس )بخشی از مغز( ترشح می شوند، قرار می گیرند.
بررسی سایر گزینه ها:

با  اسپرم  برخورد  و عدم  لقاح  بالغ در صورت عدم   در یک زن 
اووسیت ثانویه مراحل تخمک زایی کامل نمی شود.

مثبت،  بازخوردی  تنظیم  با  زیاد  غلظت  در  می تواند  استروژن   
باعث افزایش ترشح این هورمون ها شود.

 در بخش زیادی از نیمءه دوم چرخءه تخمدانی )نیمءه لوتئال( علی رغم 
افزایش ضخامت اندومتر رحم، غلظت این هورمون ها کاهش می یابد.

ژنوتیپ 5 159 روی  از  باید  ابتدا  سؤال  این  حل  در   
فرزندان داده شده، ژنوتیپ والدین نوشته شود.

 
 از آن جا که پسر مبتال به هموفیلی است، الل مربوط به بیماری را 

از مادِر ناقل خود دریافت کرده است.
 چون دختر مبتال به فنیل کتونوری است )بیماری مستقل از جنس 

. ( )Ff ( و والدین سالم هستند، والدین ناقل هستند ff نهفته ـ 
A و دیگری دارای   چون از میان فرزندان، یکی دارای گروه خونی
پس  است،  یکسان  هم  والدین  خونی  گروه  و  است   B خونی گروه 

AB هستند. والدین هر دو دارای گروه خونی

بررسی سایر گزینه ها:
O در فرزندان  : امکان مشاهده شدن گروه خونی گزینه های  و 

AB وجود ندارد. با والدین
بیمار  خانواده  پدر  باید   ( )X Xh h هموفیل دختر  تولد  برای   

باشد که در این سؤال والدین سالم هستند.

فقط مورد »ب« صحیح است.5 160  
سیانید با اتصال به پمپ سوم مسیر زنجیرءه انتقال الکترون، از انتقال 
الکترون به اکسیژن جلوگیری کرده و اجازءه تشکیل یون اکسید را 

نمی دهد. در این شرایط، زنجیرءه انتقال متوقف می شود. 
بررسی موارد:

)الف(: سیانید ابتدا بر پمپ سوم اثر کرده و مانع از انتقال الکترون 
می شود. در نهایت هنگامی که زنجیرءه انتقال الکترون متوقف شود، 

NADH ها هم تجزیه نمی شوند. 
اکسید  یون  الکترون متوقف شود،  انتقال  زنجیرءه  وقتی مسیر  )ب(: 

تولید نمی شود، بنابراین مولکول آب نیز تولید نخواهد شد. 
)ج(: آنزیم ATP ساز در غشای داخلی راکیزه قرار دارد نه خارجی. 
)د(: پروتون ها به فضای بین دو غشا پمپ می شوند نه فضای داخلی راکیزه.

دارند 5 161 قرار  مختلف  کروموزوم  دو  روی  که  صفاتی   
می توانند با هم در فرد ظاهر شوند؛ مثالً صفات مربوط به تعیین گروه 
Rh در دو کروموزوم غیرجنسی متفاوت )کروموزوم های خونیABO و

9( واقع شده اند و می توانند هم زمان با هم ظاهر شوند.  1 و
بررسی سایر گزینه ها:

 صفات وابسته به X در مردان، برای بروز تنها به یک الل نیاز 
دارند. مثالً در مردان مبتال به بیماری هموفیلی تنها یک الل بیماری 
به حضور  بروز صفات چندژنی هم  برای  از طرف دیگر  دارد.  وجود 

چندین الل در سلول نیاز است. 
 الل های مربوط به دگره های گروه خونی در مولکول دنا هستند و 

در غشای گویچه های قرمز قرار نمی گیرند.
Dd است، علی رغم این که دو الل   در فردی که دارای ژنوتیپ
بر   D پروتئین می شود،  دیده   1 شمارءه  کروموزوم های  در  متفاوت 

غشای گویچه های قرمز وجود دارد.

دوزیستان 5 162 سؤال  منظور   
یک  و  دهلیز  دو  جانوران  این  در  است.  بالغ 
فصل   29 شکل  به  توجه  با  دارد.  وجود  بطن 
چهار کتاب دهم، در بطن خون تیره و روشن 
قلب  از  می شود  شاخه  دو  که  رگی  طریق  از 
خارج می شوند. دوزیستان بالغ عالوه بر تنفس 
ششی، تنفس پوستی نیز دارند. همان طور که 
می دانید، پوست دوزیستان ساده ترین ساختار 

تنفسی در مهره داران محسوب می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

پرندگان،  در  کلیه  شکل  پیچیده ترین   
خزندگان و پستانداران مشاهده می شود.
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 دوزیست بالغ یک مهره دار است که طناب عصبی پشتی دارد، 
نه شکمی.

انرژی  مهره داران  سایر  به  نسبت  پرواز کردن  علت  به  پرندگان   
نیاز  هم  بیشتری  اکسیژن  به  بنابراین  و  می کنند  مصرف  بیشتری 

دارند. واضحاً چنین ویژگی در دوزیستان وجود ندارد. 
در میان اسفنکترهای لولءه گوارش، اسفنکتر ابتدای 0 163  

مری و اسفنکتر خارجی راست روده از نوع مخطط هستند و تحت تأثیر 
دستگاه عصبی پیکری قرار می گیرند و البته اسفنکترهای لولءه گوارش 

تحت تأثیر شبکءه عصبی روده ای نیز می باشند.
بررسی سایر گزینه ها:

 گروهی از اسفنکترهای لولءه گوارش دارای ماهیچءه صاف هستند 
که تک هسته ای اند. )نقد گزینه: بهتر بود از واژءه »بسیاری« در ابتدای 

گزینه استفاده می شد.(
 اسفنکترهای لولءه گوارش به هنگام عبور مواد غذایی و یا حتی 

به هنگام استفراغ و خروج باد گلو، باز می شوند. 
 به هنگام استفراغ، گروهی از بنداره ها مانند پیلور و بنداره های 
مری باید باز شوند تا مواد به سرعت به سمت دهان برگردند. )نقد 
گزینه: توجه داشته باشید که در واقع بنداره قرار نیست خودش مواد 
را به سمت دهان برگرداند، بلکه صرفاً باید مسیر را برای حرکت مواد 
باز کند. متأسفانه ادبیات گزینه کمی اشکال دارد و ممکن است باعث 

گیج شدن دانش آموزان شود.( 
بزرگ ترین بخش رویان دانه در گیاهان نهان دانه، 0 164  

لپه است. همان طور که می دانید رویان و همءه اجزای سازندءه آن از 
تقسیم میتوز سلول تخم اصلی ایجاد می شوند و این سلول هم در 

ابتدا تقسیمی با سیتوکینز نامساوی دارد. 
بررسی سایر گزینه ها:

 در بسیاری از گیاهان نهان دانه، آندوسپرم دانه مسئول ذخیرءه مواد 
غذایی است. 

 لپه در بسیاری از گیاهان )و نه در همه( از خاک خارج شده و 
با استفاده از مواد  به مدت کوتاهی فتوسنتز می کند. طی فتوسنتز 

معدنی، مواد آلی ساخته می شود. 
ریشءه  می شود،  خارج  دانه  رویش  هنگام  که  بخشی  نخستین   

رویانی یا ریشه چه است. 

موارد »ج« و »د« صحیح است. سؤال به حشرات 0 165  
و به طور شاخص زنبور عسل اشاره دارد که عالوه بر چشم مرکب، 

دارای قابلیت بکرزایی نیز می باشد.
بررسی موارد:

به صورت  مالپیگی است. آب  لولءه  )الف(: سامانءه دفعی در حشرات 
غیرفعال و با اسمز به لوله های مالپیگی وارد می شود. 

)ب(: حشرات هرمافرودیت نیستند و نمی توانند هم زمان دارای غدد 
جنسی نر و ماده باشند. 

این  هستند.  ضخیم  و  سخت  بیرونی  اسکلت  دارای  حشرات  )ج(: 
اسکلت به عنوان تکیه گاه عضالت عمل می کند. 

)د(: زنبورها از فرومون ها به عنوان هشدار حضور شکارچی استفاده 
می کنند. فرومون ها موادی هستند که از یک فرد ترشح می شوند و در 

فرد یا افراد دیگر از همان گونه پاسخ رفتاری ایجاد می کنند. 

کیموس 0 166 به شکل  و  معده شده  وارد  که  غذایی   
در آمده است، برای طی مراحل نهایی گوارش باید وارد دوازدهه شود. 
سلول های  معده  در  است.  معده  در  گوارش  سؤال،  منظور  بنابراین 
یاخته های ترشح کنندءه مادءه مخاطی هم در حفره و هم در غده های 
برون ریز آن مشاهده می شوند که روی هم رفته مادءه مخاطی زیادی را 

ترشح می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

 کربوهیدرات ها در رودءه باریک به مونوساکارید تبدیل می شوند.
 پروتئازهای معده پروتئین ها را به مولکول های کوچک تر تبدیل 

می کند )نه به آمینواسید(.
 گوارش نهایی لیپیدهای رژیم غذایی در رودءه باریک انجام می شود 
و در این بخش از بدن تری گلیسیریدها )فراوان ترین لیپیدهای رژیم 

غذایی( به طور کامل گوارش می یابند. 

عدسی چشم انسان به وسیلءه تارهای آویزی به 0 167  
جسم مژگانی متصل است. جسم مژگانی در امتداد الیءه مشیمیه قرار 

گرفته و با داخلی ترین الیءه کرءه چشم یعنی شبکیه تماسی ندارد. 

بررسی سایر گزینه ها:  
 جسم مژگانی می تواند با ساختار رنگین چشم یعنی عنبیه در 

تماس باشد.
با دستگاه  ماهیچءه صاف است و می تواند  دارای   جسم مژگانی 
در  است،  محیطی  عصبی  دستگاه  از  جزئی  که  خودمختار  عصبی 

ارتباط باشد.
 زاللیه در مجاورت با جسم مژگانی قرار می گیرد.

قرار 0 168 آبششی  رشته های  در  آبششی  تیغه های   
تبادالت  انجام  به واسطءه داشتن مویرگ های خونی محل  دارند که 

گازهای تنفسی هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

 آب از طرفین تیغه های آبششی عبور می کند، نه از درون آن ها.
 خارهای آبششی مانع خروج مواد غذایی از شکاف های آبششی 

می شوند.
 تیغه های آبششی بر روی رشته های آبششی قرار دارند نه روی 

خارهای آبششی. 

به مرحلءه متافاز اشاره دارد که قبل از شروع مراحل 0 169  
مربوط به تقسیم میان یاخته رخ می دهد. در این مرحله، کروموزوم های 

هم ساخت و غیر هم ساخت به ردیف در وسط یاخته قرار می گیرند.

www.konkur.in

forum.konkur.in



32

 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های  و  : هر دو به مرحلءه تلوفاز اشاره دارد که قبل از 
آن تشکیل صفحءه یاخته ای و تقسیم سیتوپالسم شروع شده است. 

 تقسیم سیتوپالسم در یاختءه گیاهی با تشکیل ساختاری به نام 
صفحءه یاخته ای ایجاد می شود. با توجه به شکل کتاب درسی تشکیل 
صفحءه یاخته ای در زمانی صورت می گیرد که یاخته در مرحلءه آنافاز 
قرار داشته و کروموزوم ها به صورت تک کروماتیدی هستند و در دو 

قطب یاخته تجمع یافته اند.

فقط مورد »ج« صحیح است.0 170  
همءه جانداران پریاخته ای مانند گیاهان، جانوران، بسیاری از قارچ ها 
و آغازیان می توانند به محرک های شیمیایی داخلی و خارجی پاسخ 

بدهند. 
بررسی موارد:

)الف(، )ب( و )د(: مربوط به دستگاه عصبی است که تنها در جانوران 
وجود دارد. 

مولکول های  پیام  انتقال دهندءه  مولکول های  کلی  طور  به  )ج(: 
شیمیایی هستند که باید به گیرنده های اختصاصی خود متصل شوند.

و 0 171 قرمز  رنگ  عامل  بارز  الل های  ذرت  نوعی  در   
 aaBBCCژنوتیپ در  هستند.  سفید  رنگ  عامل  نهفته  الل های 
چهار الل بارز وجود دارد. بنابراین با توجه به گزینه های موجود، رنگ 
ذرتی با ژنوتیپAabbcc که فقط یک الل بارز دارد با ذرت مورد 

سؤال شباهت کم تری دارد.

شماره های 1 تا 4 در شکل مورد نظر به ترتیب 0 172  
کوریون، آمنیون، یکی از الیه های زایندءه جنین و بخشی است که در 

آینده به بند ناف تمایز می یابد. 
در  گفته شده است که فقط یکی از الیه های زاینده همءه بافت های 
الیه های  همءه  چرا که  است.  نادرست  که  می سازد  را  مختلف جنین 
زاینده باید فعالیت کنند تا همءه بافت های بدن جنین تشکیل شود. 

بررسی سایر گزینه ها:
 بند ناف و آمنیون هر دو در تغذیءه جنین نقش دارند.

جسم  حفظ  سبب   HCG هورمون  ترشح  با  می تواند  کوریون   
مانع  پروژسترون  باالبودن  پروژسترون  شود.  ترشح  تداوم  و  زرد 

تخمک گذاری در فرد باردار می شود.
 در بخش 4 و همین طور بخش 1 در آینده رگ های خونی ایجاد 

می شود و به تدریج بر قطر رگ خونی آن افزوده می گردد.

مؤثر 0 173 ژن های  بیان  تنظیم  لک،  اپران  از  منظور   
در تجزیءه الکتوز هست و به تنظیم منفی رونویسی اشاره دارد. برای 
حرکت رنابسپاراز روی ژن های مربوط به تجزیءه الکتوز، نیاز به حضور 
الکتوز )دی ساکارید( می باشد تا مهارکننده از اپراتور جدا شود و راه را 
برای رنابسپاراز باز نماید. )نقد صورت سؤال: لفظ »اپران لک« از کتاب 

نظام قدیم آورده شده است و در کتاب نظام جدید وجود ندارد.(
بررسی سایر گزینه ها:

 در صورت اتصال الکتوز به مهارکننده، این پروتئین از دنا جدا 
می شود و دیگر به اپراتور اتصال نمی یابد. به همین دلیل میل ترکیبی 

مهارکننده به الکتوز بیشتر از دنا است. 
تنهایی  به  رنابسپاراز  الکتوز،  تجزیءه  در  مؤثر  ژن های  بیان  در   

راه انداز را شناسایی می کند و به آن متصل می شود.
 فعال کننده مربوط به بیان ژن های مؤثر در تجزیءه مالتوز است. 
)نقد گزینه: با توجه به این که دانش آموز نظام جدید نمی دانست اپران 
 لک چیست ممکن است این گزینه را به عنوان پاسخ انتخاب کرده 

باشد. به همین دلیل امیدواریم این سؤال از کنکور حذف شود.( 

شما در فصل سوم کتاب درسی تنها بیماری های 0 174  
X نهفته )مثل هموفیلی( و مستقل از جنس نهفته )مثل  وابسته به
بارز، مورد  الگوی  با  بیماری هایی  را می خوانید. پس  فنیل کتونوری( 

نظر این سؤال نمی باشد.
نظر  در  حالت  دو  مادر،  سالم بودن  و  پدر  بیماربودن  به  توجه  با 

می گیریم:
aa و  از جنس نهفته است، ژنوتیپ پدر الف( عامل بیماری مستقل 
Aa می باشد. پس فرزند دختر سالم با ژنوتیپ  AA یا ژنوتیپ مادر
خالص نخواهیم داشت، چون حتماً یک الل نهفته از پدر خود دریافت 

می کند. 
X و  yh نهفته است: ژنوتیپ پدر  X وابسته به بیماری،  ب( عامل 
X می باشد؛ پس فرزند دختر سالم با ژنوتیپ  XH h X یا XH H مادر
خالص نداریم چون حتماً یک الل نهفته از پدر خود دریافت می کند. 
درستی سایر گزینه ها را می توانید با آمیزش ژنوتیپ های پدر و مادر 

متوجه شوید. 

از 0 175 گروهی  است.  صحیح  »ب«  مورد  تنها   
یاخته های عصبی مانند نورون رابط فاقد میلین می باشند.

بررسی موارد:
سیناپس  نورون حسی،  یک  با  رابط  نورون  یک  کنید  فرض  )الف(: 
تشکیل دهد و با کمک آن تحریک شود. درست در اولین نقطه ای 
که پیام را از نورون حسی دریافت کرده است ایجاد پتانسیل عمل به 

حضور ناقل عصبی وابسته است و نه نقطءه مجاورش.
)ب(: با توجه به نداشتن میلین و یکنواخت بودن قطر رشتءه عصبی، 

سرعت هدایت پیام در طول رشتءه عصبی ثابت است.
 K+ +Na و )ج(: همواره از طریق پمپ و کانال های نشتی، یون های

در حال عبور از غشا هستند. 
)د(: توجه داشته باشید که هیچ گاه در یک نقطه هر دو نوع کانال 
دریچه دار سدیمی و پتاسیمی با هم باز نیستند که بخواهند هم زمان 

بسته  شوند. 
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بسته  کانال  دو  باشد که هر  زمانی  اگر منظور طراح  دیگر  از طرف 
)  هستند می تواند قلءه نمودار پتانسیل عمل )اختالف پتانسیل30+
را مثال زد، که بالفاصله پس از آن با بازشدن کانال های دریچه دار 

پتاسیمی، اختالف پتانسیل دو سوی غشا تغییر می کند.

در تارهای قرمز )کند( مقدار میوگلوبین )رنگدانءه 0 176  
از  را  خود  انرژی  بیشتر  تارها  این  تارهاست.  سایر  از  بیشتر  قرمز( 
رخ  آن ها  در  کربس  چرخءه  پس  می آورند،  دست  به  هوازی  تنفس 

می دهد و مهار نمی شود.
بررسی سایر گزینه ها:

 تارهای تند نسبت به تارهای کند در مدت زمان کم تری باید منقبض 
شوند و در نتیجه فعالیت آنزیمی سر میوزین در آن ها بیشتر است. تارهای 

سفید )تند( در اثر فعالیت، زودتر از تارهای کند خسته می شوند.
دست  به  هوازی  تنفس  از  را  خود  انرژی  بیشتر  کند  تارهای   
انرژی  میزان  هوازی  تنفس  در  می دانید  که  همان طور  می آورند. 
آزاد شده از مواد غذایی مانند گلوکز، از تنفس بی هوازی بیشتر است. 

در تارهای کند، سرعت کوتاه شدن سارکومرها کندتر است.
باید  کم تری  مدت زمان  در  کند  تارهای  به  نسبت  تند  تارهای   
از شبکءه  نتیجه سرعت خروج یون های کلسیم  منقبض شوند و در 
سفید  تارهای  در  است.  بیشتر  آن ها  )آندوپالسمی(  سارکوپالسمی 
حضور  کم تری  دوغشایی(   )ساختارهای  میتوکندری های  )تند(، 
آورده  قدیم  نظام  از  سارکوپالسمی  شبکءه  لفظ  گزینه:  )نقد  دارند. 

شده و در کتاب نظام جدید وجود ندارد.( 

در دوران جنینی کبد و طحال به تولید گویچءه 0 177  
قرمز می پردازند که کبد جزء دستگاه گوارش و طحال جزء دستگاه 
تولید  تنظیم  در  اریتروپویتین  هورمون  ترشح  با  کبد  است.  لنفی 

گویچءه قرمز خون نقش دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

عبور  از  مانع  نمی توانند  و  ناپیوسته اند  کبد  مویرگ های   
مولکول های درشت شوند. 

 پالکت ها نقش اصلی را در تولید لختءه خونی دارند نه کبد.
 مادءه حاصل از تخریب هموگلوبین، بیلی روبین است که در کبد 

تولید شده و وارد صفرا می شود تا از طریق مدفوع دفع گردد. 

، فقط در روز به تثبیت کربن 0 178 C4 C3 و گیاهان  
 CO2 می پردازند. طی چرخءه کالوین در این گیاهان آنزیم روبیسکو
2 فسفاته( ترکیب می کند. 5 کربنی را با ریبولوز بیس فسفات )ترکیب

بررسی سایر گزینه ها:
تنفس  طی  تنها  فسفات دار  پنج کربنی  ترکیب  با   O2 ترکیب  
C4 تنفس نوری ندارند )تنفس نوری در  نوری رخ می دهد. گیاهان

آن ها به  ندرت رخ می دهد(. 
 طی تنفس نوری مولکول پنج کربنه به دو مولکول دو و سه کربنه 

C4 تنفس نوری ندارند.  می شکند. گیاهان
C3 رخ نمی دهد.  تولید اسید چهارکربنی در گیاهان

موارد »الف« و »ج« به درستی بیان شده است. 0 179  
با خون  )همگی  اکلیلی  سیاهرگ  و  زیرین  و  زبرین  بزرگ سیاهرگ 
به  روشن(  خون  )با  سیاهرگ های ششی  و  راست  دهلیز  به   تیره( 

دهلیز چپ وارد می شوند.
بررسی موارد:

)الف(: در رگ هایی با خون تیره نسبت به رگ هایی با خون روشن، 
O2 کم تری حمل می کند. هموگلوبین

)ب(: بزرگ سیاهرگ زیرین خون اندام های پایینی و بزرگ سیاهرگ 
زبرین خون اندام های باالیی قلب را جمع آوری می کند، اما سیاهرگ 

اکلیلی تنها خون اطراف قلب را به دهلیز راست وارد می کند. 
)ج(: در همءه سیاهرگ ها، الیءه میانی رشته های کشسان زیادی دارد.

)د(: حرکت خون در سیاهرگ اکلیلی تحت تأثیر تلمبءه ماهیچه های 
اسکلتی قرار نمی گیرد. 

گونه زایی 0 180 به  می توان  گونه زایی  سازوکارهای  از   
هم میهنی و دگرمیهنی اشاره کرد. در هر دو نوع این سازوکارها،  افرادی 
با ژنوتیپ متفاوت از والدین تولید می شوند که دلیل تفاوت محتوای ژنی 
آن ها با والدین، می تواند وقوع عواملی مانند نوترکیبی یا جهش باشد که 

باعث تولید گامت های نوترکیب و متفاوت با والدین می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

 انتخاب طبیعی موجب حذف افراد ناسازگار با طبیعت می شود 
اما نمی تواند در افراد تغییری ایجاد کند. 

 در گونه زایی دگرمیهنی تنها زمانی می توان اثر رانش را در نظر 
باشد. هم چنین در گونه زایی هم میهنی  گرفت که جمعیت کوچک 

هم اثر رانش چندان مطرح نیست. 
 در گونه زایی هم میهنی مانع جغرافیایی وجود ندارد. 

بین 0 181 پپتیدی  پیوند  دومین  ترجمه،  فرایند  طی   
تشکیل  ریبوزوم   A جایگاه درون   3 و  2 شمارءه  آمینواسیدهای 
tRNA فاقد آمینواسید از  می شود. سپس ریبوزوم حرکت نموده و

E رفته و سپس از ریبوزوم خارج می شود. P به جایگاه
بررسی سایر گزینه ها:

پپتیدی  پیوند  دومین  تشکیل  از  قبل  پیوند،  این  ُسست شدن   
اتفاق می افتد. 

P از رنای ناقل جدا می شود.  آمینواسید در جایگاه
tRNA حامل سومین آمینواسید، قبل از تشکیل دومین پیوند 

A گردیده است. پپتیدی، وارد جایگاه

داشتن 0 182 بدون  شیمیوسنتزکننده،  باکتری های   
رنگیزه های فتوسنتزی به تثبیت کربن می پردازند.

بررسی سایر گزینه ها:
 باکتری های نیترات ساز، با اکسایش آمونیوم و انرژی و الکترون های 

ATP می پردازند. حاصل از آن به روش اکسایشی به تولید
به را   NADH باید به الکتات  پیرووات  تبدیل  برای  یاخته ها   

+NAD تبدیل کنند. 

و  سیانوباکتری  مثل  تک یاخته هایی  در  فتوسنتز  فرایند  طی   
اوگلنا، آب مصرف می شود تا گاز اکسیژن ایجاد گردد. 
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در التهاب ماکروفاژها و یاخته های دیوارءه مویرگ 8 183  
به تولید پیک شیمیایی می پردازند. هیچ یک از این سلول ها در ایمنی 

اختصاصی دخالتی ندارند.
بررسی سایر گزینه ها:

عوامل  شناسایی  به  عمومی  ویژگی های  براساس  ماکروفاژها   
بیگانه می پردازند.

 یاخته های دیوارءه مویرگ و ماکروفاژ درون ریبوزوم های خود به 
تولید پروتئین ها )متنوع ترین مولکول های زیستی( می پردازند.

 هر دو نوع یاخته توانایی تولید و ترشح اینترفرون نوع 1را دارند.

موارد »ب« و »د« به درستی بیان شده اند.8 184  
بررسی موارد:

)الف(: مژک های گیرنده های تعادلی در تماس با مادءه ژالتینی هستند 
و با مایع درون مجاری ارتباط مستقیمی ندارند. 

)ب(: با جابه جایی سر، این گیرنده ها باعث ارسال پیام عصبی به مغز 
)مخچه( می شوند.

)ج(: با حرکت مایع درون مجاری نیم دایره، ابتدا ساختار ژالتینی و 
سپس مژک ها خم می شوند تا در نهایت گیرنده ها تحریک شوند و 

کانال های یونی غشایی آن ها باز شود. 
)د(: گیرنده های تعادلی پیام های خود را به مخچه ارسال می کنند، مخچه 

توسط استخوان جمجمه و پردءه پیوندی مننژ احاطه شده است.

هورمون های 8 185 ترشح  به  فوق  کلیه  قشری  بخش   
جنسی، کورتیزول و آلدوسترون می پردازد. هورمون کورتیزول می تواند 
باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن و در نتیجه کاهش فعالیت های مغز 
و   خوناب  پروتئین های  تخریب  با  کورتیزول  هورمون  شود.  استخوان 

آلدوسترون با افزایش دادن فشار خون باعث خیز می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

+Ca2 خوناب می شود.   کم کاری غدءه پاراتیروئید باعث کاهش
انقباض ماهیچه ها الزم است  برای  یون  این  همان طور که می دانید 
و در چنین شرایطی عمل انقباض عضالت مختل می شود. از طرف 
دیگر یون کلسیم برای تبدیل پروترومبین به ترومبین نیاز است و 
در نتیجه در خون این افراد میزان ترومبین کاهش می یابد. از طرفی 

وقتی ترومبین زیاد  شود، انعقاد خون دچار مشکل نمی شود.
 هیپوفیز پسین، به ترشح هورمون  های اکسی توسین و ضدادراری 
اکسی توسین موجب کاهش ترشح شیر  می پردازد. کاهش هورمون 
)به دلیل کاهش انقباض ماهیچه های غدد شیری( و کاهش هورمون 

ضدادراری باعث تولید ادرار رقیق می شود.
T4 و در نتیجه  T3 و  پرکاری تیروئید باعث افزایش هورمون های
بدن،  ساز  و  سوخت  افزایش  می شود.  بدن  ساز  و  سوخت  افزایش 
ضربان قلب را افزایش می دهد. هم چنین با افزایش سوخت و ساز و 
کمبود گلوکز به عنوان سوخت اصلی، بدن مجبور است از پروتئین ها 
به عنوان سوخت استفاده کند که منجر به تضعیف عضالت می شود. 

یا 8 186 افراد  نیای مشترک بین  از عالئم وجود  یکی   
گونه، وجود ساختارهای همتا در آن هاست.

بررسی سایر گزینه ها:
برای  شواهدی  عنوان  به  همتا  ساختارهای  از  زیست شناسان   

تغییر گونه ها استفاده می کنند. 
 توالی های حفظ شده در بین گونه های مختلف دیده می شود.

 اندام های وستیجیال در برخی جانداران، فاقد نقش است.

پایءه 8 187 غشای  تنفس  دستگاه  مبادلهای  بخش  در   
مشترک بین سلول های پوششی حبابک ها و مویرگ ها دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
 در ابتدای بینی بافت سنگفرشی چندالیه حضور دارد. از طرفی 

مویرگ های فراوان بینی به گرم شدن هوا کمک می کنند.
 یاخته های ترشحی به تولید مادءه مخاطی می پردازند که ضخامت 
شکل  از  مخاطی  الیءه  بودن  غیریکنواخت   است.  غیریکنواخت  آن 

کتاب قابل برداشت است. 

 
 در مجاری هادی، بافت پوششی مژک دار است و مژک ها درون 
مادءه مخاطی قرار دارند. درون مادءه مخاطی آنزیم لیزوزیم با فعالیت 

ضدمیکروبی حضور دارد.

در 8 188 می دهند.  شیر  خود  زاده های  به  پستانداران   
و  دارد  وجود  تنفس ششی  و  پستانداران گردش خون مضاعف  همءه 
در همءه آن ها فشار خون در گردش کوچک )ششی یا ریوی( از فشار 
خون در گردش بزرگ )عمومی( کم تر است. )نقد گزینه: در هیچ یک 
از کتاب های نظام جدید کلمءه ریه به معنای شش نیامده است. بنابراین 

ممکن است دانش آموز معنای کلمءه فشار خون ریوی را نداند.( 
بررسی سایر گزینه ها:

گوارش  از  قبل  میکروبی  گوارش  نشخوارکننده  پستانداران  در   
آنزیمی صورت می گیرد.

مکشی  نیروی  و  منفی  فشار  پمپ  از  تنفس  برای  پستانداران   
قفسءه سینه استفاده می کنند.

و  مادر  اختالط خون  از  کوریون  پستانداران جفت دار،  در  تنها   
جنین جلوگیری می کند.

فقط مورد »د« صحیح است.8 189  
بررسی موارد:

P نمودار نوار قلب آغاز می شود  )الف(: انقباض دهلیزها در قلءه موج
QRS می رسد. در حالی که پیام انقباض به بطن ها در ابتدای موج

)ب(: زمانی که پیام تحریک در دهلیزها در حال انتشار است این پیام 
به الیءه پیوندی عایق بین دهلیزها و بطن ها می رسد. در این حالت 

هنوز بطن ها انقباض خود را آغاز نکرده اند.
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)ج(: در آغاز انقباض بطن ها، پیام تحریک باید از گره دوم )دهلیزی ـ 
بطنی( عبور کرده باشد.

)د(: انقباض دهلیزها در حدود نقطءه R در نوار قلب پایان می یابد و در 
این زمان پیام انقباض به دیوارءه بطن ها رسیده و در حال انتشار است.

انرژی 0 190 کاهش دادن  کمک  به  می توانند  آنزیم ها   
فعال سازی، سرعت واکنش هایی را که در بدن موجود زنده انجام شدنی 
هستند افزایش دهند نه این که واکنش های غیرممکن را ممکن سازند.

بررسی سایر گزینه ها:
 آنزیم دنابسپاراز پیوند بین فسفات ها را در نوکلئوتیدها می شکند و 
از آن انرژی ایجاد می کند. این انرژی صرف اتصال نوکلئوتیدها به یکدیگر 
و تولید رشتءه پلی نوکلئوتیدی می شود. در واقع شکسته شدن پیوند بین 
فسفات ها واکنش انرژی زا و تشکیل پیوند بین نوکلئوتیدها انرژی خواه است.
 آنزیم دنابسپاراز با خاصیت بسپارازی خود پیوند فسفودی استر را 
ایجاد می کند و اگر الزم باشد طی ویرایش با خاصیت نوکلئازی خود 

این پیوند را می شکند.
 بعضی آنزیم ها با اتصال به مولکول هایی مانند کوآنزیم ها یا مواد 
معدنی مخصوصی می توانند تمایل خود برای اتصال به پیش ماده را 

افزایش دهند.

191 0 
 22 شکل  به  توجه  با 
دهم،  کتاب   4 فصل 
یاخته های یقه دار پیکر 
بخش  در  فقط  اسفنج 
داخلی بدن قرار دارند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

در  می توانند  اسفنج  بدن  منافذ  یاخته های  شکل  به  توجه  با   
مجاورت یاخته های مختلفی مثل یاخته های یقه دار قرار داشته باشند.

 اسفنج کیسءه گوارشی ندارد.
کمک  به  و  شده  اسفنج  بدن  وارد  سوراخ هایی  طریق  از  آب   

یاخته های یقه دار درون بدن به حرکت درمی آیند.

انسان، 0 192 بدن  در  معده  اسید  میزان  کاهش  با   
ممکن نیست ترشح همءه مواد در لوله دچار اختالل شوند.

بررسی سایر گزینه ها:
 چنان چه سلول های کناری معده دچار اختالل شده باشند، هم 
ترشحHCl و هم ترشح عامل داخلی معده دچار اختالل می شود. 
B دچار مشکل شده 

12
با کاهش عامل داخلی معده، جذب ویتامین

و در نتیجه فرد دچار کم خونی و کاهش میزان هماتوکریت می شود.
 با کاهش میزان اسید معده، پپسینوژن ها کم تر به پپسین تبدیل 

می شوند و هضم پروتئین ها در معده دچار مشکل می شود.
 اگر شبکءه عصبی زیرمخاطی در معده دچار اختالل شده باشد، 
نمی تواند میزان ترشح مواد را در معده تنظیم کند و در نتیجه مثالً 

ترشحHCl هم کاهش پیدا می کند.

کمک 0 193 به  و  شده  ذخیره  ملخ  چینه دان  در  غذا   
غذای  می دانید،  که  همان طور  می شود.  نرم تر  اندکی  بزاق  آمیالز 
به  و سپس  آرواره مانند  توسط صفحات  ابتدا  چینه دان  به  واردشده 

کمک آمیالز بزاق در دهان گوارش خود را آغاز کرده است.
بررسی سایر گزینه ها:

 شیردان گاو مسئول ترشح آنزیم های گوارشی است اما آبگیری 
غذا در هزارال انجام می شود.

 رودءه کور در محل اتصال رودءه بزرگ اسب به رودءه باریک قرار 
دارد و دارای میکروب هایی است که به ترشح سلوالز می پردازد. توجه 
داشته باشید که سلول های بدن جانور توانایی ترشح سلوالز را ندارند.

 سنگدان پرندگان دانه خوار در آسیاب کردن غذا نقش دارد. این 
بخش در ترشح آنزیم های گوارشی دخالتی ندارد.

همءه موارد درست هستند.0 194  
بررسی موارد:

)الف(: در بیماری های کلیوی که موجب افزایش فشار خون می شود، 
)مثالً بازجذب بیش از حد آب از نفرون به خون( فشار اسمزی خون 
کاهش می یابد و هم چنین با افزایش احتمال نشت مواد از مویرگ ها 

به بیرون، احتمال بروز خیز نیز بیشتر می شود.
 CO2 با را  آمونیاک  نتواند  و  باشد  داشته  کم کاری  کبد  اگر  )ب(: 
اوره در خون کاهش و میزان  را بسازد، میزان  اوره  ترکیب کرده و 

آمونیاک خون افزایش می یابد.
در  نیتروژن دار(  دفعی  )مادءه  اسید  اوریک  نقرس،  بیماری  در  )ج(: 

مفصل )در مجاورت بافت پیوندی غضروف( رسوب می کند.
و  یافته  کاهش  آلدوسترون  ترشح  کلیه،  فوق   غدءه  کم کاری  با  )د(: 
یون های سدیم و آب کم تر از ادرار بازجذب می شود. در نتیجه بخش 

زیادی از آب از طریق ادرار دفع می شود.

در انعکاس عقب کشیدن دست، نخاع دستوراتی 0 195  
بروز حرکتی  موجب  که  می کند  ارسال  ماهیچه های دست  برای  را 
مجاورت  در  نخاع  می دانید  که  همان طور  شود.  غیرارادی  و  سریع 
قلب  و ضربان  فشار خون  تنظیم  مسئول  که  دارد  قرار  بصل النخاع 
،  و  هم به ترتیب نشان دهندءه پل مغزی،  است. گزینه های 

تاالموس و مخچه است.

دارای 0 196 دوهسته ای  یاخته های  و  تخم زا  اسپرم،   
توانایی لقاح هستند. سلول های دوهسته ای به علت این که دو هسته 
دارند نمی توانند تنها دارای یک مجموعءه کروموزومی باشند و حداقل 

دو مجموعءه کروموزومی دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

 هیچ یک از سلول های گفته شده دارای بخش حرکتی نیستند.
 همءه سلول های مورد نظر به هنگام لقاح درون کیسءه رویانی قرار 
دارند. همان طور که می دانید کیسءه رویانی در تخمدان )بخش متورم 

مادگی( دیده می شود.
سلول  و  تخم زا  و  زایشی  سلول  میتوز  تقسیم  حاصل  اسپرم   
دوهسته ای حاصل میتوز یاختءه باقی مانده هستند )یاختءه باقی مانده 

بزرگ ترین یاختءه حاصل از میوز پارانشیم خورش است(.
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بخش مورد نظر سؤال، کپسول مفصلی است که 0 197  
از بافت پیوندی رشته ای ساخته شده است. همان طور که می دانید در 
ماهیچه های اسکلتی، هر دسته تار ماهیچه ای به کمک بافت پیوندی 

رشته ای احاطه شده است. این بافت مادءه زمینه ای اندکی دارد. 
بررسی سایر گزینه ها:

کپسول  مانند  و  می کنند  متصل  هم  به  را  استخوان ها  رباط ها   
پیوندی  بافت  هستند.  رشته ای  پیوندی  بافت  جنس  از  مفصلی 

رشته ای، رشته های کشسان و در نتیجه انعطاف پذیری کمی دارد.
 بافت پیوندی سست در لولءه گوارش به پشتیبانی از سلول های 
پوششی می پردازد. بافت پیوندی سست دارای سلول های بیشتری از 

بافت پیوندی رشته ای است.
 غشای پایه در معده موجب کنار هم نگه  داشته  شدن یاخته های 
پوششی می شود و دارای رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است.

همءه موارد به جز مورد »د« صحیح هستند.0 198  
بررسی موارد:

)الف(: اگر الیءه مخاطی معده دچار اختاللی شود، ترشح عامل داخلی 
از سلول های کناری کاهش یافته و به دنبال کاهش جذب ویتامین

، فرد دچار کم خونی می شود. B
12

ترشح  به  کلیه  فوق   قشری  بخش  تنش های طوالنی مدت،  در  )ب(: 
کورتیزول می پردازد که می تواند قند خون را افزایش دهد.

)ج(: به دنبال انسداد مجاری صفراوی، ورود صفرا به دوازدهه کاهش 
پیدا می کند و در نتیجه گوارش چربی و جذب آن ها کم تر می شود. 
K نوعی ویتامین محلول در چربی است که به همراه آن ها  ویتامین
باید به روده جذب شود و در نتیجه با کاهش جذب چربی ها ورود 
این ویتامین به محیط داخلی بدن هم کم تر می شود. همان طور که 

K در انعقاد خون مؤثر است. می دانید ویتامین
اختالل  بروز  موجب  لوزالمعده  غدءه  درون ریز  بخش  در  اختالل  )د(: 
این  دنبال  به  می شود.  گلوکاگون  و  انسولین  هورمون های  ترشح  در 
 اختالل، میزان گلوکز و تولید ATP توسط یاخته ها کاهش می یابد؛ 
در نتیجه به دنبال کاهش ATP فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم هم 
+Na را به خارج نورون بفرستد و کاهش می یابد؛ در نتیجه نمی تواند

+Na درون نورون افزایش می یابد.

در 0 199 و  است  پایین تر  چپ  کلیءه  از  راست  کلیءه   
ترتیب  به  هم  گزینه ها  سایر  دارد.  مثانه  تا  کم تری  فاصلءه  نتیجه 
16 فصل  14 فصل سوم و شکل براساس شکل1 فصل سوم، شکل

چهارم سال دهم درست هستند.

وسیع ترین بخش تنءه یک درخت ده ساله، آوندهای 0 200  
چوبی است. آوندهای چوبی دارای دیوارءه چوب پنبه ای نیستند.

 

بررسی سایر گزینه ها:
 آوندها فاقد سلول سرالدی هستند.

 آوندهای چوبی در حمل شیرءه خام گیاه نقش اصلی را بر عهده دارند.
چوب پنبه،  چوب پنبه ساز،  بن الد  شامل  درخت  پیراپوست   

سلول های پارانشیمی و عدسک است.

ماهیچه ای 0 201 یاخته های  در  تنفس  مرحلءه  اولین   
انسان، گلیکولیز است و مولکول غیرقندی سه کربنی و دوفسفاته، در 
واقع همان اسید دوفسفاته است. با توجه به شکل زیر، برای تشکیل 
ATP به دو مولکول هر اسید دوفسفاته در گام اول باید دو مولکول
ADP تبدیل شود تا فروکتوز فسفاته ایجاد شود. فروکتوز فسفاته 
از وسط می شکند و دو قند سه کربنءه تک فسفاته می سازد. در ادامه 
+NAD به اسید  هر قند سه کربنءه تک فسفاته با مصرف یک مولکول

دوفسفاته تبدیل می شود.

در سلول های یوکاریوتی مولکول های دنا و رنا حامل 0 202  
اطالعات وراثتی هستند. هر دوی این مولکول ها از رشتءه پلی نوکلئوتیدی 
تشکیل شده اند که در آن نوکلئوتیدها )که دارای سه بخش قند و فسفات 

و باز آلی هستند( با پیوندهای اشتراکی به هم متصل شده اند.
بررسی سایر گزینه ها:

 دناهای حلقوی دارای دو سر متفاوت نیستند.
: مولکول رنا همانندسازی ندارد. گزینه های  و 

فقط مورد »ج« صحیح است. 0 203  
به  پاسخ  در  یک  نوع  اینترفرون  و  هیستامین  پادتن،  مانند  موادی 

عوامل خارجی به درون خوناب ترشح می شوند.
بررسی موارد:

)الف(: هیستامین و اینترفرون به غشای عامل بیگانه متصل نمی شوند.
اما دو مورد دیگر  به عنوان گیرنده عمل کند  پادتن می تواند  )ب(: 

نمی توانند گیرنده باشند.
اثر  مختلفی  پروتئین های  بر  می تواند  زیر  موارد  از  یک  هر  )ج(: 
بر  هیستامین  یا  است  اثرگذار  مکمل  پروتئین  بر  پادتن  مثالً  کند. 
می دانید  که  همان طور  است.  اثرگذار  خود  پروتئینی  گیرنده های 

پروتئین ها در تب شدید و دمای باال تغییر شکل می دهند.
)د(: هیچ یک از موارد گفته شده ساختار حلقه مانند تشکیل نمی دهند.
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تارهای 0 204 میوگلوبین پروتئین قرمزرنگ موجود در   
ماهیچه ای است. این پروتئین از یک زنجیرءه پلی پپتیدی تشکیل شده 
NH در آمینواسیدهای  است که در ساختار دوم آن، گروه هایCO و

غیرمجاور با پیوندهای هیدروژنی به هم متصل می شوند.

 

بررسی سایر گزینه ها:
 در میوگلوبین، ِهم بخشی غیرپروتئینی است که دارای آهن است.

 میوگلوبین دارای یک رشتءه پلی پپتیدی است و استفاده از لفظ 
زنجیره ها برای آن نادرست است.

با  دوم  ساختار  در  میوگلوبین  آمینواسیدهای  از  گروهی  تنها   
هم پیوند هیدروژنی برقرار می کنند و گروهی هم پیوند هیدروژنی 

تشکیل نمی دهند.

مغز استخوان در بدن انسان دارای مویرگ های 0 205  
به  می توانند  که  است  بنیادی  سلول های  دارای  و  است  ناپیوسته 
رگ های خونی تمایز پیدا کنند. این ساختار به خون سازی می پردازد 
و ائوزینوفیل تولید می کند. ائوزینوفیل ها بدون انجام فاگوسیتوز )و در 
واقع با ترشح موادی( به مبارزه با انگل های فعال در بدن می پردازند.

بررسی سایر گزینه ها:
 مغز استخوان با خون سازی در انتقال مواد و با تولید هموگلوبین 

pH خون دخالت دارد. در تنظیم
 مغز استخوان محل بالغ شدن گروهی از لنفوسیت های بدن است 
و اگر دچار اختالل شود می تواند منجر به بروز مشکالت ایمنی در 

بدن انسان گردد.
 اگر مغز استخوان گلبول قرمز کم تری تولید کند، موجب افزایش 
تولید اریتروپویتین می شود تا بتواند میزان تولید گویچه های قرمز را 

تنظیم نماید.
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جسم 0 206 طول  می بینید  که  همین طور  اول:  گام   
طولش  که  زد  می توان حدس  و  است  بزرگ تر   3 5/ cm از کمی 
3 است. )برای این خط کش ارزش  7/ cm 3 یا 6/ cm در حدود

مکانی کم تر از یک دهم قابل حدس زدن نیست. پس گزینه های 
3 گزارش کرده اند نادرست است.( 70/ cm و  که

 0 5/ cm گام دوم: با توجه به درجه بندی خط کش، دقت آن برابر
است و داریم:

 
محدودءه خطا = ± = ± = ±S¤j

2

0 5

2
0 25

/ / cm  

مکانی  ارزش  کم ترین  چون  نمی شود.  ختم  این جا  به  موضوع  اما 
گزارش  مکانی  ارزش  کم ترین  از  کم تر  )یک صدم(  خطا  محدودءه 
)یک دهم( است، پس باید ارزش مکانی محدودءه خطا را به سمت باال 
محدودءه خطا = ±0 3/ گرد کنیم: 

3 است. 7 0 3/ /cm cm± یعنی جواب تست

)قبل از حل تست بد نیست این را هم بگوییم 0 207   
که این تست عیناً در کنکورهای سال های دور آمده بود.(

موضوع مشترک دو حرکت، جابه جایی شان است. پس کافی است که 
جابه جایی ها را برابر قرار دهیم و به جواب برسیم:

D Dx x a t a t
1 2 1 1

2

2 2

21

2

1

2
= Þ =  

t فرض  را a حرکت کرده  با شتاب اگر زمان حرکت متحرکی که 

) حرکت کرده  )9

16
a کنیم، زمان حرکت متحرکی که با شتاب کم تر

t ثانیه خواهد شد:  + 2 برابر
a t a t2 29

16
2= +( )  

´ÄoÃ¬ Â¶ nm  ¸ÃÎoö pH]¾ ®¾¾¾¾¾¾ = + Þ =t t t s3

4
2 6( )  

در 0 208 سرعت  ثابت،  شتاب  با  حرکت  در  اول:  گام   
لحظءه وسط یک بازءه زمانی برابر سرعت متوسط در همان بازه است. 
) برابر سرعت متوسط  , )1 6s s پس در این جا سرعت در لحظءه وسط

3m است: s/ این بازه یعنی

v m s v m sav
t s

( , )
/

// /
1 6

1 6

2
3 5

3 5
3 3= ¾ ®¾¾¾¾¾ =

= + =ôw»  
نمودار، سرعت  به  با توجه  گام دوم: 
است،  صفر  برابر   t s= 2 لحظءه در 
با داشتن سرعت در لحظه های پس 

می توانیم   ¢ =t s3 5/ و  t s= 2
شتاب را حساب کنیم:

a v
t

v v
m s= =

-
-

= - =D
D

3 5 2 2

3 5 2

3 0

1 5
2

/
/ /

/  

داده  جهت  تغییر  متحرک   t s= 2 لحظءه در  سوم:   گام 
 1s است. پس برای این که مسافت طی شده توسط متحرک در مدت
6 را به دست بیاوریم، باید اندازءه جابه جایی های متحرک در بازءه s تا

) را با هم جمع کنیم. برای این کار می توانیم  , )2 6s s ) و , )1 2s s
3 را حساب کنیم  s 2 تا s 2، جابه جایی s 1s تا به جای جابه جایی

)چون قرینه اند(.
| | ( )( , ) ( , ) ( , ) ( , )
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Þ = + = + =( , ) ( , ) ( , )| |
1 6 1 2 2 6

1 16 17D Dx x m  
زمان هم  ـ  نمودار سرعت  با رسم  را می توانید  گام سوم   

حساب کنید. 

t از مبدأ 0 209 گام اول: چون متحرک در لحظءه0=  
مکان عبور کرده است، پس هر بار که جابه جایی اش صفر شود، در 
حال عبور از مبدأ است. پس ما باید به دنبال لحظه هایی باشیم که 

جابه جایی متحرک صفر شده است:
( / )-2 2m s JIT  IM{ : حرکت اول Dx a t v t

1 1
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1
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= +  

Þ = ´ - + Þ
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2 10
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t متحرک برای دومین بار از مبدأ می گذرد.  s
1

10= یعنی در لحظءه
نمودار  در  که  همان طور  دوم:  گام 
 t s
1

10= روبه رو می بینید در لحظءه
و  می کند  تغییر  هم  حرکت  شتاب 
حرکت دوم شروع می شود. از حرکت 
را   t s

1
10= لحظءه سرعت  اول 

اولیءه  سرعت  تا  می کنیم  حساب 
حرکت دوم را داشته باشیم:

v a t v m s
1 1 1 0

2 10 10 10= + = - ´ + = - /  
گام سوم: حاال می توانیم سومین عبور از مبدأ را در حرکت دوم )با 

( پیدا کنیم: 3 2m s/ شتاب

( / )3
2m s JIT  IM{ : حرکت دوم D D Dx a t v t

2 2 2

2

1 2

1

2
= +  

Þ = ´ ´ + -0
1

2
3 10

2

2

2
D Dt t( )  

Þ
=

=

ì
í
ï

îï
Þ = + =

D

D

t

t s
t s

2

2

2

0

20

3

10
20

3

50

3
 

210 0 
شکل  به  توجه  با  اول:  گام 
نیروی اصطکاک وارد بر این 

جسم را حساب می کنیم:
f F mgk k N k= =m m  
= ´ ´0 5 100 10/  
= 500N  
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گام دوم: شتاب جسم قبل از پاره شدن طناب برابر می شود با:
F ma F f manet k( )1 1 1= Þ - =  

Þ - = Þ =550 500 100 0 5
1 1

2a a m s/ /  
باید  یعنی  کنیم.  حساب  را  چیز  دو  باید  مرحله  این  در  سوم:  گام 
لحظءه  در  جسم  سرعت  و  ابتدایی   4 s مدت در  جسم  جابه جایی 

پاره شدن طناب را به دست بیاوریم:

Dx a t v t m
1 1 1

2

0

21

2

1

2
0 5 4 0 4= + = ´ ´ + =/ ( )  

v a t v m s
1 1 1 0

0 5 4 0 2= + = ´ + =/ /  
گام چهارم: با پاره شدن طناب فقط نیرویfk باقی می ماند و در این 

صورت شتاب توقف برابر می شود با:
F ma f manet k( )2 2 2

0= Þ - =  

Þ - = ´ Þ = -500 100 5
2 2

2a a m s/  
گام پنجم: حاال با داشتن سرعت در لحظءه پاره شدن طناب و شتاب 
هم  را  توقف  جابه جایی  زمان،  از  مستقل  رابطءه  از  می توانیم  توقف 

حساب کنیم.
v v a x x
2

2

1

2

2 2

2

2
2 0 2 2 5- = Þ - = ´ -D D( ) ( )  

Þ =Dx m
2

0 4/  
گام آخر: حاال می توانیم جابه جایی کل را بنویسیم:

D D Dx x x mt = + = + =
1 2

4 0 4 4 4/ /  

راحتی 0 211 به  تکنیک مفهومی  با یک  را  این تست   
به ذهن  زودتر  احتماالً  را که  ابتدا روشی  ما  اما  داد.  پاسخ  می شود 

می رسد، می آوریم.
 حالت اول: مطابق شکل )الف( و 
این  در  متحرک  سرعت  این که  به  توجه  با 

حالت ثابت است، داریم:
F F mg Fnet y N( ) = Þ - - =0 0

1 2

Þ = + = + =F mg F NN1 2
40 10 50  

سرعت ثابت است Þ = Þ - =F F fnet x k( ) 0 0
1 1

 
Þ = =f F Nk1 1

10  
حالت دوم: با توجه به شکل )ب( می توانیم

FN2 را حساب کنیم:
F F mgN2 2

0+ - =  
Þ + - = Þ =F F NN N2 2

10 40 0 30

ضریب اصطکاک جنبشی در دو حالت برابر است و داریم:

mk
k

N

f
F

= = مقدار ثابت Þ =
f
F

f
F

k

N

k

N

1

1

2

2

 

Þ = Þ =10

50 30
6

2

2

f
f Nk
k  

و اما پاسخ نهایی: در شکل های زیر نیرویی را که سطح بر جسم وارد 
، در دو حالت نشان داده ایم. طبق این شکل ها داریم: ( )



R می کند

     
tan

tan

q

q
q q

1

2

1 2

50

10
5

30

6
6

90

= =

= =

ì

í
ï

î
ï

Þ = <   

را  نیرویی  روبه رو  شکل  در  تکنیکی: 

 ( )


R می کند وارد  جسم  به  سطح  که 
افقی  سطح  با  نیرو  این  که  را  زاویه ای  و 

) نشان داده ایم.  )q می سازد
برابر همواره   fk متحرک، اجسام  برای 

mk است، پس داریم: NF

f F
F
fk k N

k

N

k
= Þ = =m

m
q1 tan  

 SwH SMIY mk¾ ®¾¾¾¾ همواره ثابت است.  q  
q می شود، در غیر این  = 90

 fk باشد، هم چنین تنها زمانی که0=
q q
1 2

90= <  صورت داریم: 

به 0 212 کتاب  که  نیرویی   
دیوار وارد می کند برابر با نیرویی است که 
دیوار به کتاب اثر می دهد. این نیرو همان 
برایند نیروی اصطکاک ایستایی و نیروی 
روبه رو  شکل  به  است.  تکیه گاه  عمودی 
برای  را  نیوتون  دوم  قانون  و  کنید  نگاه 

نیروها بنویسید:
 

F F F F F N

F ma f mg ma

f f

net x N N

net y s

s

( )

( )

= Þ - = Þ = =

= Þ - =

Þ - ´ = ´ Þ

0 0 32

2 10 2 2 ss N=

ì

í
ï

î
ï

24

 

Þ = + = + =R F f NN s
2 2 2 2

32 24 40  
 4a ، 3a 32 ما را به یاد اعداد فیثاغورثی 24 و تکنیک1: عددهای

5a باشیم: fمی اندازد، پس باید به دنبال
F
s

N

= = ´

= = ´

24 3 8

32 4 8
Þ = ´ =R N5 8 40  

هم بر  عمود  نیروی  دو  برایند 


R این که به  توجه  با   :2 تکنیک 
 است، پس حتماً از N 32 بزرگ تر است و تنها 



fs F و NN = 32

عدد بزرگ تر از 32 در گزینه ها 40 است و  درست است.

مکان0 213 از  نوسانگر  کنید.  نگاه  )الف(  شکل  به   
+ در جهت محور 2 cm

در  و  می کند  عبور   x
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- می رسد. یعنی مسیری که در  2 cm کم ترین بازءه زمانی به مکان
شکل نشان داده  ایم را طی کرده است. 

برای حل سریع این تست کافی است این نکته را بدانید: »مدت زمانی 

- مستقیماً  2
2 A 2 یا

2 A که طول می کشد که نوسانگر از مکان

T است.« با این 
8 به مبدأ یا به نزدیک ترین انتهای مسیر نوسان برود،

را  )ب(  شکل  نکته 
شوید  متوجه  تا  ببینید 
مورد  حرکت  زمان  که 

 T
8 نظر این تست چندتا

است.

D Dt T T t s

T f s

= = ¾ ®¾¾¾¾ = =

= = =

4
8 2

4

2
2

1 1

1

4

4

( )  

حاال به راحتی می توانیم سرعت متوسط نوسانگر را حساب کنیم:

v x
t

cm sav = = - - = - = -D
D

2 2
2

2 2
2 2 /  

Þ =| | /v cm sav 2  

انرژی 0 214 با  برابر  نوسانگر  جنبشی  انرژی  بیشینءه   
E K E mJ= Þ =max /0 8 مکانیکی آن است. بنابراین: 

ابتدا  0 است،  4/ mJ انرژی پتانسیل نوسانگر حاال در لحظه ای که 
انرژی جنبشی و سپس سرعت آن را به دست می آوریم. 

E U K K K mJ= + Þ = + Þ =0 8 0 4 0 4/ / /  

K mv v= Þ ´ = ´ ´-1

2
0 4 10

1

2

1

10

2 3 2/  

 Þ = ´ = ´- -v2 3 4
8 10 80 10  

 Þ = ´ -v m s80 10
2 / = 4 5 cm s/   

جای گذاری 0 215 را   I
I
2

1

1000= زیر رابطءه  در   
می کنیم.

b b b b
2 1

2

1

2 1
10 10 1000- = Þ - = ´log( ) log( )

I
I

 

Þ - = ´ =b b
2 1

10 3 30dB  
 30dBنتیجءه به دست آمده به این معنی است که تراز شدت صوت

افزایش یافته است. 

موج0 216 از  شده  داده  تصویر  به  توجه  با  اول:  گام   
برای  بنابراین  است.   l = 40cm نتیجه در  و   l

2
20= cm

محاسبءه دورءه تناوب داریم:
l = Þ = ´ Þ =vT T T s0 4 2 0 2/ /  

t2 را برحسب دورءه تناوب می نویسیم: t1 و گام دوم: حاال

t s t T T TT s
1

0 2

1
0 25

5

4 4
= ¾ ®¾¾¾ = = +=/ /  

t s t T T TT s
2

0 2

2
0 35

7

4

3

4
= ¾ ®¾¾¾ = = +=/ /  

دارد.  قرار   y A= - مکان در   t لحظءه0= در   M ذرءه سوم:  گام 
t2 به شکل زیر است.  t1 و بنابراین موقعیت این ذره در لحظه های

تا  t1 با توجه به شکل در بازءه زمانی
، نوسانگر ابتدا در حال دور شدن از  t2
مبدأ و سپس در حال نزدیک شدن به 
مبدأ است. بنابراین در این بازءه زمانی، 
و  کندشونده  ابتدا  متحرک  حرکت 

سپس تندشونده است. 

217 0 
به  ابتدا  اول:  گام 
شکست  قانون  کمک 
را   q2 زاویءه اسنل 

حساب می کنیم:
 

n n
1 1 2 2
sin sinq q=  

Þ ´ = ´ Þ = Þ =1
8

10

4

3

6

10
37

2 2 2
sin sinq q q   

. ¢ = =q q
2 2

37
 هم چنین واضح است که

q3¢ می رویم: q3 و  حاال به سراغ محاسبءه

n n
2 2 3 3 3

4

3
37

8

10
2sin sin sin sin¢ = Þ ´ = ´q q q  

Þ ´ = ´4

3

3

5

8

10
2

3
sinq  

Þ = Þ =sinq q
3 3

2

2
45
  

. ¢ = =q q
3 3

45
 حتماً موافقید که

 MB AMو گام دوم: حاال به کمک نسبت های مثلثاتی، طول های
cosaرا حساب می کنیم.  =

n»I\¶ Í±ò
oU»  

Þ
= Þ = Þ =

= Þ = Þ =

cos

cos

q

q

2

3

9 8

10

9 90

8

9 2

2

9
9 2

cm
AM

cm
AM

AM cm

cm
MB

cm
MB

MB cmm

ì

í
ïï

î
ï
ï

 

گام سوم: در این مرحله تندی انتشار نور در محیط های )2( و )3( را 
nبه دست می آوریم: c

v
v c

n
= Þ =  

Þ

= ´ = ´

= ´
´

= ´

ì

í

ï
ï

î

ï
ï

v m s

v m s

2

8
8

3

8
8

3 10

4

3

9

4
10

3 10

0 8 2

30

8 2

10

/

/
/

 

A به  گام چهارم: حاال مدت زمانی که طول می کشد تا نور از نقطءه
B برسد را حساب می کنیم: M به نقطءه M و سپس از نقطءه نقطءه

v x
t

t x
v

= Þ =D
D

D D  
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Þ

=
´

´
=

= ´

´
=

ì

í

ï
ï
ï

-

-

D

D

t ns

t ns

AM

MB

90

8
10

9

4
10

0 5

9 2 10

30

8 2
10

0 48

2

8

2

8

/

/

îî

ï
ï
ï  

بنابراین داریم:
D D Dt t t sAB AM MB= + = + =0 5 0 48 0 98/ / /  

متأسفانه پاسخ درست تست در گزینه ها نیست!
طراحان کنکور این تست را از متن کتاب درسی 1 218  

استخراج کرده اند. 
پژواکی  مکان یابی  از  خودروها  تندی  تعیین  در  که  باشه  حواستون 
امواج الکترومغناطیس )رادیویی( به همراه اثر دوپلر استفاده می شود.

زیر 1 219 رابطءه  در  را  مسئله  داده های  است  کافی   
جای گذاری کنیم:

1 1 1 1

1200

1

100

1

3

1

2 2 2 2l
=

¢
- Þ = ´ -R

n n n
( ) ( )  

Þ = - Þ = - = - =1

12

1

9

1 1 1

9

1

12

4 3

36

1

362 2n n
 

Þ =n 6  
از آن جایی که انرژی برحسب الکترون ولت داده 1 220  

شده، ابتدا ثابت پالنک را برحسب الکترون ولت ثانیه تعیین می کنیم:

h J s eV
J

eV s= ´ ´
´

= ´-
-

-
6 63 10

1

1 6 10

6 63

1 6
10

34

19

15/ .
/

/
/

.  

حاال طول موج این موج الکترومغناطیسی را به صورت زیر به دست 
می آوریم:

E nhf E nh c nhc
E

f c
= ¾ ®¾¾ = Þ =

=
l

l
l  

 

Þ =
´ ´ ´ ´

´
= ´

-

-
l

1
6 63

1 6
10 3 10

4 10

6 63

1 6

3

4
3

15 8

7

/
/ /

/
 m

l نشان می دهد، این موج مربوط به ناحیءه امواج رادیویی است.   3 m

زمین 1 221 به  مثبت  صفحءه  شکل،  مطابق  اول:  گام   
+V است. از طرفی با توجه به اختالف  =0 متصل شده است! بنابراین

باتری، سر  دو  پتانسیل 
V باید باشد؛  V- = -80

صفحءه  پتانسیل  که  چرا 
از  بیشتر   80V مثبت

صفحءه منفی است.

گام دوم: از آن جا که میدان الکتریکی بین دو صفحءه رسانای موازی 
با ابعاد بزرگ، یکنواخت است، میدان در هر نقطه ای ثابت است؛ با 

این حساب:

E
V V V V

VA
A=

-
=

-
Þ ´ = - ´+

-

+

0

0

80 0

10 4
4 80 10

  

 

Þ = -V VA 32  

حرکت  با  است؛  صفر  مثبت  صفحءه  پتانسیل  که  آن جا  از  تکنیک: 
در جهت میدان )به سمت بارهای منفی( پتانسیل کاهش می یابد؛ 
VA است؛ از طرفی چون این نقطه به صفحءه مثبت  <0 پس حتماً

باشد؛  باید    | | ( )V VA < +0 80

2
حتماً منفی،  تا  است  نزدیک تر 

هم  محاسبه  بدون  واقع  در  باشد؛  درست  می تواند  تنها   پس 
می توانید این تست را حل کنید. 

از این 1 222 گام اول: مطابق شکل، میدان های ناشی   
q است. البته اگر فرض 

1
0> دو بار، هم جهت است. )فرض کردیم

است!   q
1

0< می کردیم
تأثیری در نتیجه نداشت؛ 
به  بردارها  جهت  فقط 

سمت چپ می شد!(
E را برای هر کدام از نقاط گفته شده  k q

r
= 2 گام دوم: حاال رابطءه

می نویسیم:
E k

q
r

E k
q
r

k
q
r

EE E
1

1

2

2

2

2

1

2

2

4

42 1

=

= =

ì

í
ïï

î
ï
ï

¾ ®¾¾¾¾¾ =kºH S¿  ´À] ,  

EE
1  

V ثابت می ماند؛ 1 223 چون خازن از باتری جدا شده،  
پس مورد )ب( نادرست است. با این حساب اگر فاصلءه بین صفحه های 

2 برابر کنیم: خازن را
C، ظرفیت خازن نصف می شود. به  A

d
= e0 1- با توجه به رابطءه

Cزبان ریاضی:
C

d
d

2

1

1

2

1

2
= =  

پس مورد )پ( هم نادرست است. تا همین جا به جواب این تست که   
است رسیدیم؛ ولی موارد )الف( و )ت( را نیز بررسی می کنیم.

Q نصف می شود؛ یعنی: CV= 2- بار خازن هم با توجه به رابطءه
Q
Q

C
C

2

1

2

1

1

2
= =  

E نصف می شود: V
d

= 3- میدان الکتریکی هم به علت رابطءه
E
E

d
d

2

1

1

2

1

2
= =  

بنابراین عبارت های )الف( و )ت( درست است.
با 1 224 ابتدا شکل مدار را رسم می کنیم و  اول:  گام   

توجه به آن، جریان عبوری از ولت سنج را حساب می کنیم:
I
R rV

=
+

e  

=
´ +

=
´

= -6

60 10 3

6

6 10

10
3 4

4



A

Â{¼Qï´za  ®MI¤

 

، اندازءه بار عبوری را حساب  q I t= D گام دوم: حاال به کمک رابطءه
q C= ´ = ´- -

10 60 6 10
4 3 می کنیم: 

، تعداد الکترون به دست می آید: q گام سوم: با داشتن بار عبوری

n q
e

= = ´
´

= ´
-

-
6 10

1 6 10

3 75 10 10

3

19

16 16

/
/

!SvÃº ´¿¶
� �  

هم  دقیقاً  را   6

1 6/
نیست الزم  می خواهیم،  فقط  را  مرتبه  )چون 

محاسبه کنید!(
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توان 1 225 و  کرده  رسم  را  اول  مدار  شکل  اول:  گام   
25W( را به دست می آوریم. خروجی باتری )توان مصرفی در مقاومت

 P P R IRÁoUIM (1) = =
1 1

2  

= ´ =25 2 100
2( ) W  

 
جریان  ابتدا  می دهیم.  انجام  دوم  مدار  برای  را  اول  گام  دوم:  گام 
100W را به دست آورده و سپس توان مصرفی  عبوری از مقاومت
در دو مقاومت را که همان توان خروجی باتری در این مدار است، 

محاسبه می کنیم. 
 
 

 .kºHïÁpH¼¶ »R R R I R I
2 1 1 1 2 2

Þ =

Þ ´ = ´25 1 92 100
2

/ I  
 I A
2

0 48= /  

 P R I W
1 1 1

2 2
25 1 92 92 16= = ´ =( / ) /  

 P R I W
2 2 2

2 2
100 0 48 23 04= = ´ =( / ) /  

 P P P WÁoUIM (2) = + = + =
1 2

92 16 23 04 115 2/ / /  

 115 2 100 15 2/ /- = W )2( بنابراین توان خروجی باتری در مدار
بیشتر از توان خروجی باتری در مدار )1( است.

گام اول: ابتدا مطابق شکل، مقاومت معادل مدار 1 226  
بدون  R4 سیم  مقاومت آن جا که دو سر  از  به دست می آوریم.  را 
در  می شود.  حذف  مدار  از  و  شده  اتصال کوتاه   R4 است؛ مقاومت 

نتیجه:

 
R R

R
Req = + + = + + =

1

2

5
2

4 6 8 18 W  

گام دوم: حاال جریان شاخءه اصلی مدار را حساب می کنیم تا بتوانیم 
اختالف پتانسیل دو سر باتری را پیدا کنیم:

I
R r

A
eq

=
+

=
+

=e 60

18 2
3  

Þ = - = - ´ =V rI Ve 60 2 3 54  

و   R3 و  R2 مقاومت های موازی بودن  به  توجه  با  سوم:  گام 

عبور   ( ) /3

2
1 5= A جریان کدام  هر  از  آن ها  مقدار  یکسان بودن 

می کند؛ با این حساب جریان عبوری از آمپرسنج که همان جریان 
1 است. 5/ A R3 است، برابر عبوری از مقاومت

ابتدا 1 227 اول:  گام   
شکل مدار را کمی ساده تر می کنیم:

اختالف   که  می دانیم  دوم:  گام 
یکسان   B و  A سر دو  پتانسیل 

است؛ بنابراین: 
V V V I IR + = Þ + =( ) ( )4 8 1 2

12 4 8W W    )1(  
I است؛ یعنی: I

1 2
3+ = گام سوم: از طرفی طبق قاعدءه انشعاب،

I I I I
2 1 1 1

3 12 4 8 3= - ¾ ®¾¾¾¾¾ + = -( )1 nj  ÁnHm¬ïÁI] ( )  
12 4 24 8 12 12 1

1 1 1 1
+ = - Þ = Þ =I I I I A  

12 1 12= ´ Þ =R R W V را که بلدید!  RI= گام آخر: رابطءه

جریان 1 228  ،U LI= 1

2

2 رابطءه از  ابتدا  اول:  گام   
عبوری از مدار و سیم لوله را حساب می کنیم:

I U
L

I A2 2 2 0 4

0 05
16 4= = ´ = Þ =/

/
 

میدان  تا  می رویم   B N I= m0


رابطءه سراغ  به  حاال  دوم:  گام 

مغناطیسی داخل سیملوله)برحسب گاوس( به دست آید:

B T G= ´ ´
´

´ = ´ =-
-

-
12 10

100

8 10

4 6 10 60
6 7

2

2

1 3

1

 

 6 بفهمیم رقم سمت چپ تکنیک: در محاسبات میدان همین که 
است، به جواب خواهیم رسید.

رابطءه1 229 از  متوسط  القایی  محرکءه  نیروی   

e به دست می آید. در این جا چون میدان مغناطیسی  = -N
t

DF
D

DF به  D= BAcosq در حال تغییر است، تغییر شار از رابطءه 
دست می آید. بنابراین نیروی محرکءه القایی متوسط برابر است با:

e q q= - = -N BA
t

N B
t
AD

D
D
D

cos cos  

با توجه به نمودار Tـ  B، میدان مغناطیسی در مدت40ms به طور 
0  به صفر می رسد، بنابراین آهنگ تغییر میدان  8/ T یکنواخت از 

) برابر است با:  , )0 30ms در هر بازءه  زمانی از جمله
D
D
B
t

T s= -
´

= -
-

0 0 8

40 10

20
3

/ /  

و در نتیجه نیروی محرکءه القایی متوسط به صورت زیر به دست می آید:

e q= -N B
t
AD

D
cos  

= - ´ - ´ ´ ´ Þ =-
500 20 40 10 0 40

4( ) ( ) cos e V  

230 1 
ذخیره شده  انرژی  بیشینءه 
که  است  هنگامی  فنر  در 
برسد.  صفر  به  وزنه  تندی 
نداریم،  انرژی  اتالف  چون 
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که  هنگامی  و  پرتاب جسم  نقطءه  بین  است.  پایسته  مکانیکی  انرژی 
استفاده  مکانیکی  انرژی  پایستگی  از  دارد،  را  فشردگی  بیشترین  فنر 
می کنیم )سطح مبدأ پتانسیل گرانشی را نقطءه صفر شدن تندی وزنه 

در نظر می گیریم(.
E E U K U U Kg e g1 2 1 1 2 2 2

= Þ + = + +( ) ( ) ( )  
U K

e
g mgh mv U( )

( )
2 2 0

1 1

2

2

1

2

= =
¾ ®¾¾¾¾ + =  

Þ ´ ´ + + ´ ´ =2 10 2
1

2
2 2 46

2( ) ( )Dl  

Þ ´ + = Þ + =20 2 42 2 2 1( ) /D Dl l  
Þ = =Dl m cm0 1 10/  

درون 0 231 آب  سطح  از  باالتر  مویین  لولءه  درون  آب   
ظرف و جیوءه درون لولءه مویین پایین تر از سطح جیوءه درون ظرف قرار 
می گیرد. هر چه قطر لولءه مویین کم تر باشد، اختالف ارتفاع آب و جیوءه 
درون لولءه مویین با سطح مایع بیشتر خواهد بود. یعنی هر چه قطر لوله 
) کم تر باشد، آب باالتر و جیوه پایین تر می رود. )رد گزینه های  و 
در  و سطح جیوه  دارد  وجود  نیز  لوله  بیرون  در  مویینگی  خاصیت 
نزدیک سطح بیرونی لولءه مویین کمی پایین تر از سطح جیوءه داخل 
ظرف و سطح آب در نزدیکی سطح بیرونی لولءه مویین کمی باالتر از 
سطح آب داخل ظرف قرار می گیرد. این ویژگی در  دیده می شود. 

بر هر سه 0 232 وارد  نیروهای  اول: مطابق شکل  گام   
جسم را رسم می کنیم: 

چون هر سه جسم در حالت تعادل قرار 
کدام  هر  بر  وارد  نیروهای  برایند  دارند 
 J¼a:F Wb( )1 1= برابر صفر است. 
 (¾wI¨) ýoË:F Wb( )2 2=  
 ¾ºp»:F W Fb N( )3 3= -  

آب  به   


Fb( )3 و  


Fb( )2 ،  


Fb( )1 شناوری نیروهای  واکنش  طرفی  از 
وارد می شود. فشار در کف ظرف ناشی از فشار هوا، وزن آب درون 

)Fb¢ است، یعنی: )3 )Fb¢ و  )2 ، ¢Fb( )1 ظرف و نیروهای

 P P
F F F

A
b b b

ýoË  þ¨
JA ·p»

= +
+ ¢ + ¢ + ¢

0

1 2 3( ) ( ) ( )  

 = +
+ + + -

P
W W W W F

A
N

0

1 2 3JA ( )
 

گام دوم: اگر چوب را درون ظرف )کاسه( قرار دهیم، مجموعءه چوب و 
کاسه هم چنان روی سطح آب شناور می ماند بنابراین نیروی شناوری 

وارد بر این دو جسم برابر مجموع وزن آن ها است.
 F W Wb( , )1 2 1 2

= +  
و فشار در کف ظرف برابر است با:

 P P
W F F

A
b b

ýoË  þ¨
JA= +

+ ¢ + ¢
0

1 2 3( , ) ( )  

 = +
+ + + -

P
W W W W F

A
N

0

1 2 3JA ( )
 

همان طور که مالحظه می کنید فشار در کف ظرف نسبت به حالت 
اولیه تغییر نکرد.

گام سوم: در حالت دوم وزنه را درون ظرف )کاسه( قرار می دهیم. در 
این حالت با توجه به شناور بودن مجموعءه وزنه و کاسه در سطح آب 
 F W Wb( , )1 3 1 3

= + می توان گفت: 

 P P
W F F

A
b b

ýoË  þ¨
JA= +

+ ¢ + ¢
0

2 1 3( ) ( , )  

 = +
+ + +

P
W W W W

A0

1 2 3JA  

 FNنیروی )چون  حالت  این  در  آمده،  به دست  نتیجءه  به  توجه  با 
حذف می شود( فشار در کف ظرف افزایش می یابد.

گام اول: ابتدا فشار 0 233  
هوا را برحسب پاسکال محاسبه می کنیم 

p1 را به دست می آوریم: و فشار

 

P gh Pa
0

13500 10
75

100
1350 75= = ´ ´ = ´r½¼Ã]  

P P gh
1 0 1 1

1350 75 1250 10
10

100
= + = ´ + ´ ´r ( )  

= ´ +( )1350 75 1250Pa  

 r
2 3

800 800= =g
L

kg
m

گام دوم: فشار مایع اضافه شده با چگالی 

DP است. بنابراین ارتفاع مایع  P P P= - =1 02 0 02
1 1 1

/ / برابر با 
) برابر است با: )h2 اضافه شده

DP P gh= =0 02
1 2 2

/ r  

Þ ´ +[ ] = ´ ´ ´ -2

100
1350 75 1250 800 10 10

2

2

80 2

( ) ( )h
h

� ���� ����  

Þ = ´ +h cm
2

1350 75 1250

4000

( )  

گام سوم: حجم مایع اضافه شده برابر است با:

V Ah cm
2 2

1

200

3
20

1350 75 1250

4000
512 5= = ´ ´ + =( ) /  

تکنیک: با توجه به این که فاصلءه عددی بین گزینه ها نسبتاً زیاد است 
می توانیم از تقریب زیر استفاده کنیم:

 ( ) ( )1350 75 1250

200

1350 75 1

200

135 76

2

1350

´ + ´ + = ´

oÊºnj
´ÄoÃ¬ïÂ¶�

�
00

 

 7 76´  
حدود  در  باید  تست  جواب  که  می دهد  نشان  آمده  دست  به  عدد 

500 باشد.
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گرمایی که توسط رسانش منتقل می شود از رابطءه0 234  

Q به دست می آید. چون قطر میلءه مسی 2 برابر قطر  kAt
L

= Dq

 4 ،A D= p( )2
2 میلءه آهنی است، مساحت مقطع آن طبق رابطءه 

برابر مساحت مقطع میلءه آهنی می باشد. بنابراین داریم:
Q
Q

k
k

A
A

t
t

L
L

Cu

Fe

Cu

Fe

Cu

Fe

Cu

Fe

Cu

Fe

Fe

Cu
= ´ ´ ´ ´

D
D

q
q

 

Q
Q
Cu

Fe
= ´ ´ ´ -

-
´ =400

80
4 1

100 0

100 0

1

2
10

( )
( )

 

توجه کنید چون نسبت گرمای عبوری در یک مدت معین خواسته 
شده بود، نسبت زمان ها را برابر1 قرار دادیم.

235 0 ،Q P t= ´ رابطءه از  استفاده  با  ابتدا  اول:  گام   
کل گرمای داده شده به آب را به دست می آوریم.

Q P t kJ kJ J= ´ = ´ = =( /
min

) min10 5 20 210 210000  

 -20 C گام دوم: ابتدا گرمای مورد نیاز برای تبدیل500 گرم یخ
0 را به دست می آوریم.  C به آب

 
¢ = + = +Q Q Q mc mLF1 2 gÄDq  

= ´ ´ + ´1

2
2100 20

1

2
336000  

Þ ¢ = + =Q J21000 168000 189000  
) بیشتر از گرمای مورد نیاز برای  )Q چون گرمای داده شده به یخ
) است، تمام یخ ذوب  )¢Q ذوب یخ و تبدیل آن به آب صفر درجه
می شود و دمای آب حاصل از صفر باالتر است. گرمای باقی مانده یعنی

0 می دهیم تا دمای نهایی آن مشخص  C 500g آب Q را به Q- ¢
 Q Q J- ¢ = - =210000 189000 21000 شود. بنابراین: 

 Q Q mc- ¢ = - Þ = ´ ´ -JA ( ) ( )q q0 21000
1

2
4200 0  

 Þ =q 10
C  
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236 3
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واضحه که این روش سر جلسه اصالً منطقی نیست.

 M M M M
F

M M
F

= + - + -
1 2 1

2

3 1

3

100 100
( ) ( )  

 + -( )M M
F

4 1

4

100
 

 Þ = + - + -50 95 49 51 49
100

53 49
15

100

2/ ( ) ( )
F  

 + - Þ = + + +( ) / / /54 49
20

100
50 95 49 0 02 0 6 1

2
F  

 Þ =F
2

17 5/  
 F F

1 2
65 65 17 5 47 5= - = - =/ /  

داده های ردیف های )2( و )4( درست اند. ورژن 3 237  
کامل جدول رو ببینید:

 ویژگی
29

65Z 
22

48X

آرایش 
] الکترونی ]

18

10 1
3 4Ar d s [ ]

18

2 2
3 4Ar d s

1 شمارءه گروه 10 11+ = 2 2 4+ =
تفاوت شمار 
الکترون ها و 

نوترون ها

 e = 29

 N = - =65 29 36

 36 29 7- =

 e = 22
 N = - =48 22 26

 26 22 4- =
نسبت شمار 
الکترون های 
l به دارای0=

 l = 2
 s )زیرالیه های

) d به

 7
10

0 7= / 8
2

4=

باالترین عدد 
اکسایش

مس
 +2

تیتانیم
 +4

فرمول اکسید 
با باالترین عدد 

اکسایش

 CuO
 + - =2 2 0

 TiO2
 + + - =4 2 2 0( )

 ویژگی
24

52D 
31

70A

] آرایش الکترونی ]
18

5 1
3 4Ar d s [ ]

18

10 2 1
3 4 4Ar d s p

1 شمارءه گروه 5 6+ = 1 12 13+ =

تفاوت شمار 
الکترون ها و 

نوترون ها

 e = 24

 N= - =52 24 28

 28 24 4- =

 e = 31

 N = - =70 31 39

 39 31 8- =

نسبت شمار 
الکترون های 
 l دارای0=
 l = 2 به

 s )زیرالیه های
) d به

 7
5

1 4= / 8
10

0 8= /

باالترین عدد 
اکسایش

کروم
 +6

گالیم
 +3

فرمول اکسید 
با باالترین عدد 

اکسایش

 CrO3
 + + - =6 3 2 0( )

 Ga O
2 3

 2 3 3 2 0( ) ( )+ + - =

بین 3 238 الکترون  انتقال  برای  مختلفی  حالت های   
الیه ها وجود دارد. به طور مثال الکترون برانگیختءه اتم هیدروژن که 
) برنگردد و  )n =1 در الیءه پنجم است، ممکن است به حالت پایه

n انجام شود. n= ® =5 مثالً انتقال4
بررسی سایر گزینه ها:

 با دور شدن الکترون از هسته، انرژی آن افزایش می یابد.
n حالت پایه است.  نه اصاًل! برای اتم هیدروژن1=

بلندترین  دارای  سرخ  نوار  هیدروژن،  خطی  نشری  طیف  در   
طول موج و کم ترین انرژی است.

239 3 
30

Z  و
20

X عبارت های سوم و چهارم درست اند.  
12( هستند. 2( و روی ) از گروه همان عنصرهای کلسیم )از گروه

 
20 10

2 6 2

30 18

10 2
3 3 4 3 4

18

X Ne s p s Z Ar d s
Ar

:[ ] / , :[ ]
[ ]

� ��� ���  

خالی است(، در  3d ، الیءه سوم 8 الکترونی است )زیرالیءه
20

X  در
18 الکترون است. ، کامالً پر و دارای

30
Z حالی که الیءه سوم

+Z2 نه! +X2 آرایش گاز نجیب را دارد اما  یون
 
20

2

18 30

2

18

10
3X Ar Z Ar d+ +:[ ] , :[ ]  

) در ترکیب های خود، تنها دارای  )
30
Z ) و روی )

20
X  کلسیم

2+ هستند. عدد اکسایش
 12 Z در دورءه چهارم و گروه 2 و X در دورءه چهارم و گروه  
 d دستءه عنصر  آخرین  دوره،  هر  در   12 گروه عنصرهای  دارد.  قرار 

)واسطه( آن دوره هستند.
، الیءه سوم به طور کامل پر نشده است. زیرالیءه X  در یون پایدار

3d در این یون، خالی از سکنه است!
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همءه اطالعات داده شده در ردیف های 1 و 4 درست اند.0 240  
HCN:هیدروژن سیانید ,  
AsBr3:آرسنیک تری برمید ,  

بررسی موارد نادرست: 
4 جفت الکترون  ردیف)2(: در سیلیسیم تترافلوئورید،

پیوندی و 12 جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد:
 NO2 صورت به  دی اکسید  نیتروژن  شیمیایی  فرمول   :)3( ردیف

!N O2 است نه

241 0

 I C H O N O CO N H O)- - - - -+ ® + +
2 5 2 2 2 2 2

 
برای این که از همین اول درگیر ضریب های کسری نشویم )به خاطر 
C، ضریب 2 و به H O N

2 5 2
N2 در سمت راست واکنش( به وجود

H باید  O2 N2 و 4 می دهیم. به این ترتیب ضریب CO2، ضریب
5 باشد: برابر با 1 و

 2 4 1 5
2 5 2 2 2 2 2
C H O N O CO N H O+ ® + +  

13 اتم اکسیژن وجود دارد و در سمت چپ فعالً در سمت راست،

را در باشد. در آخر همءه ضرایب   9
2

باید  O2 بنابراین ضریب تا!  4
2 ضرب می کنیم:

 4 9 8 2 10
2 5 2 2 2 2 2

8 2 10 20

C H O N O CO N H O+ ® + +
+ + =

� ���� ����  

 II Fe H O O Fe OH) ( )+ + ®
2 2 3

 
 Fe OH( )3 با توجه به تعداد اتم های هیدروژن در دو طرف معادله، به
 Fe ضریب 3 می دهیم. به  این ترتیب ضریب H O2 ضریب 2 و به

باید برابر با 2 باشد:
 2 3 2

2 2 3
Fe H O O Fe OH+ + ® ( )  

3 باشد. در آخر همءه ضرایب 
2

O2 باید ، ضریب O به منظور موازنءه
2 ضرب می کنیم: را در

 4 6 3 4
2 2

4 6 3 13

3
Fe H O O Fe OH+ + ®

+ + =
� ���� ���� ( )  

 ( )
(I)
II nj IÀï½k¹Àjïy¹¨H»  KÄHoò  Ì¼µ\¶

nj IÀï½jn»HoÎ  KÄHoò   Ì¼µ\¶
= =13

20
0 65/  

گرم  10 7/ تولید ازای  به  ببینیم  باید  سؤال  دوم  قسمت  برای 
STP مصرف می شود: ، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط Fe OH( )3

 10 7
1

107

3

4
3

3

3

2

3

/ ( )
( )
( ) ( )

g Fe OH
mol Fe OH
g Fe OH

molO
mol Fe OH

´ ´

 ´ =
22 4

1
1 68

2

2

2

/
/

L O
mol O

L O  

عبارت های سوم و پنجم درست اند.0 242  
بررسی عبارت های نادرست:

عنصر،  یک  مولکولی  یا  بلوری  گوناگون  شکل های  به  اول:  عبارت
دگرشکل گفته می شود.

عبارتدوم: وقتی می گیم فرمول مولکولی، دیگه استفاده از واژءه »یون« ممنوعه!
عبارتچهارم: هزینه های اجتماعی چی؟!

بیایید 0 243 درست اند.  پنجم  و  دوم  اول،  عبارت های   
سه عبارت آخر را بررسی کنیم:

طور  به  آب  مولکول های  اسمز،  یا  گذرندگی  در  سوم:  عبارت
خودبه خودی از محیط رقیق به غلیظ حرکت می کنند.

عبارتچهارم: در حذف آالینده های موجود در آب، صافی کربنی و 
اسمز معکوس فرقی با هم ندارن!

در هر دو، اغلب آالینده ها حذف می شوند و میکروب ها در آب باقی می مانند.
عبارتپنجم: در روش تقطیر، میکروب ها و ترکیب های آلی فّرار در 

آب باقی می مانند.

با توجه به معادلءه داده شده، واضح و مبرهن است! 0 244  
که عرض از مبدأ نمودار مادءه مورد نظر یعنی انحالل پذیری آن در 

26 است. حاال یه نگاه به نمودار بیندازین! 0، برابر با C دمای
 NaCl نمودار مبدأ  از  عرض  و   26 ،KCl نمودار مبدأ  از  عرض 

34 است. حدود
 50 76 برابر با C با توجه به نمودار، انحالل پذیریKCl در دمای

است. حاال از معادله به دست بیاریم:
 S = + = + =0 35 26 0 35 76 26 52 6/ / ( ) /q  
 52 6 50 2 6/ /- =  

245 0 3 درست اند. عبارت ها  بقیءه  آخر،  مورد  به جز   
به  مربوط  2 مورد آخر  و 3 شیمی دهم  به فصل مربوط  اول  مورد 

3 شیمی دوازدهم است. فصل
CO2 قطبی است و  SO2 برخالف دربارءه مورد آخر دقت کنید که
نقطءه جوش باالتری از آن دارد؛ بنابراین در شرایط یکسان، آسان تر 

به مایع تبدیل می شود.

246 0 28 ، ( )KOH 0 مول پتاسیم هیدروکسید 5/  
) جرم دارد: / )0 5 56 28´ = گرم

 Â¶o] kÅnj
½kº¼{ ®e ³o]

Ï¼±d¶ ³o]= ´ =
+

´100
28

28 112
100  

 = ´ =28

140
100 20%  

 Â²¼¶  SÊ±ü ½kº¼{ ®e Ï¼¶
Ï¼±d¶ oTÃ²= = = ´0 5

0 112

5 100

112

/
/
mol
L

 

  4 46
1/ .mol L-  

از  پس  بالفاصله  فرمولید،  عشق  که  شماها  از  بعضی  باشین!  مراقب  بچه ها 
محاسبءه درصد جرمی، در پوست خود نمی گنجید و برای محاسبءه غلظت 

10ad این جوری استفاده می کنید:
Â²¼¶ ³o] مولی از رابطءه

 Â²¼¶  SÊ±ü = ´ ´10 20 1

56
3 58 /  

و به اشتباه به گزینءه )3( می رسید! حاال مشکلش کجاست؟!
آیا شما در سؤال چگالی می بینید؟ ما که نمی تونیم چگالی رو در فرمول باال 1 فرض 
کنیم. خود سؤال گفته از تغییر حجم، چشم پوشی شود؛ پس ما فقط می تونیم حجم محلول 
کنیم! استفاده  مولی  اصلی غلظت  رابطءه  از  و  بگیریم  نظر  در  برابر  حجم آب  با  را 
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عبارت های )آ( و )ت( درست اند.0 247  
)آ(: ترکیب داده شده، دارای 3 اتم نیتروژن و 1 اتم اکسیژن است. 
دو  اکسیژن،  اتم  و  ناپیوندی  جفت الکترون  یک  نیتروژن  اتم  هر 

جفت الکترون ناپیوندی دارد:
= جفت الکترون ناپیوندی ´ + ´ =( ) ( )3 1 1 2 5

N O
 

 

)ب(: در مولکول داده شده، گروه کتونی وجود ندارد. این مولکول دارای 

( است. ( و یک گروه آمیدی ) دو گروه آمینی )

)پ(: ترکیب داده شده، دارای 19 اتم کربن است.

 ¸Mo¨  ÁIÀï´UH  nIµ{
·r»oTÃº  ÁIÀï´UH  nIµ{ = 19

3
6 3 / )ت(: 

اول موازنءه واکنش:0 248  
 CuO HCl CuCl H O+ ® +2 2 2  

 0 1
1

2

135

1

2 2

2

/ mol HCl
mol CuCl
mol HCl

g CuCl
mol CuCl

´ ´  

 = 6 75
2

/ g CuCl  
0 مول 1/ باید ببینیم به ازای مصرف ابتدا  برای قسمت دوم سؤال 

CuO خالص مصرف می شود: HCl چند گرم

 0 1
1

2

80

1
4/ mol HCl mol CuO

mol HCl
g CuO

mol CuO
g CuO´ ´ =  

CuO خواسته نه درصد  حواستون باشه که سؤال درصد ناخالصی را در
= جرم ناخالصی - =5 4 1g خلوص آن را! 

= درصد ناخالصی در نمونه ´ =1

5
100 %20  

عبارت های دوم و چهارم درست اند.0 249  
بیایید همءه عبارت ها را بررسی کنیم:

+Fe3 وجود دارد.  در زنگ آهن، یون
 درسته! زیرا واکنش پذیری فلز مس از آهن کم تر است.

با آن  واکنش  از  بنابراین  است،   Fe3+ دارای آهن  زنگ  گفتیم   
با آهن  فلز  واکنش  در  اما  می آید  دست  به   FeCl3 نمک  ،HCl

FeCl2 تولید می شود: ،HCl
 Fe HCl FeCl H+ ® +2 2 2  
 FeCl NaOH Fe OH NaCl3 33 3+ ® +( )   

 0 05
1

1

107

1
3

3

3

3

3

/
( ) ( )

( )
mol FeCl

mol Fe OH
mol FeCl

g Fe OH
mol Fe OH

´ ´

 = 5 35
3

/ ( )g Fe OH  

250 0
1( 3 4 4

2 4 2 2
SCl NaF SF S Cl NaCl+ ® + +  

 2( SF H O SO HF
4 2 2

2 4+ ® +  
NaF از دو روش استفاده می کنیم: برای محاسبءه جرم

 استفاده از کسر تبدیل:

 50 0 8

1

1

20

1

4

4LHF gHF
LHF

molHF
gHF

molSF
molHF

´ ´ ´/

³»j  y¹¨H»
� �� ��

 

 ´ ´ =4

1

42

1
84

4

molNaF
molSF

gNaF
molNaF

gNaF

Ï»H  y¹¨H»
� �� ��

 

مادءه  ضریب  این که  به  توجه  با  تناسب:  کسر  از  استفاده   
 HF SF4 در دو معادله یکسان است، می توانیم بین مشترک یعنی

NaF، تناسب برقرار کنیم: و

 ³o]
KÄoò Â²¼¶  ³o]

´\e Â²I«a
KÄoò Â²¼¶  ³o]´

=
´

´
NaF HF

� ��� ��� � ��� ����
 

 Þ
´

= ´
´

Þ = ´ ´x x
4 42

50 0 8

4 20

42 50 0 8

20

/ /  

 = 84 gNaF  
قسمت دوم هم که کاری نداره! باید از واکنش دوم استفاده کنیم و از 

SO2 برسیم: HF به جرم حجم

 50 0 8

1

1

20

1

4

2LHF gHF
LHF

molHF
gHF

molSO
molHF

´ ´ ´/  

 ´ =
64

1
32

2

2

2

gSO
molSO

gSO  

SO2 با 0 251 از بین گازهای موجود در مخلوط، فقط  
کلسیم اکسید واکنش می دهد:

 SO CaO CaSO
2 3

+ ®  
با کاهش جرم مخلوط و ثابت ماندن جرم سایر گازها، درصد جرمی 
درصد  محاسبءه  به  نیازی  اصالً  این جا  در  اما  می یابد.  افزایش  آن ها 
جرمی گازها نیست؛ زیرا سؤال از ما نسبت درصد جرمی دو گاز را 
خواسته! با توجه به این که جرم کل مخلوط برای همءه گازها یکسان 
در مخلوط  آن ها  نسبت جرم  با  گاز  دو  نسبت درصد جرمی  است، 

برابر است:
 

·r»oTÃº  Â¶o] kÅnj
·sÃv¨H  Â¶o] kÅnj

= =50

10
5  

 kÃv¨¼º¼¶  ¸Mo¨  Â¶o] kÅnj
·sÃv¨H  Â¶o] kÅnj

= =30

10
3  

ژول 0 252 چند  غذایی،  وعدءه  این  ببینیم  باید  اول   
ارزش  جدول،  در  که  باشه  حواستون  می کند.  فراهم  بدن  برای  انرژی 

سوختی به ازای100 گرم از مواد داده شده است.

 ( ) (100
140

100
146

250

100
g kcal

g
g kcal

g
 ùo¶ï ´hU

 ùo¶ï ´hU
·Iº

 
´ + ´

··Iº
)  

 + ´ = + +( )50
70

100
140 365 35g kcal

g
 Â¹Ã¶pïKÃw

 Â¹Ã¶pïKÃw
 

 = 540kcal  

 540 10
4 2

1

1

1

1

75

1

60

3´ ´ ´ ´ ´cal J
cal J

h/ min
min

 yPU
 yPU

 

 ´ = ´ ´
´ ´

= ´ ´
´ ´

= ´
´

1

24

54 42 1000

75 60 24

54 42 4

3 6 24

9 42

3

4

3 6

9 1

1 6

3 7

1

day
h 66

1

 = 21  
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مجموع مقدار گرمایی که دو فلز از دست می دهند 5 253  
با گرمای گرفته شده توسط آب برابر است:

 | |Q Q QFe Al+ = JA  

 Q mc=¾ ®¾¾¾ ´ + ´D Dq q( / / )2000 0 45 500 0 9 IÀq±Î  
 = ´ ´2000 4 2/ DqJA  
 Þ + =( )900 450 8400D Dq qIÀq±Î JA  

 Þ =
D

D

q

q
IÀq±Î

JA

8400

1350
6 23 /  

حساب  رو  تعادل  دمای  و   q q
2 1

- می نوشتید  ، Dq جای به  اگر 
Dqها رو خواسته بود؛  می کردین، خیلی وقت گیر می شد. در این جا فقط نسبت

به همین دلیل دمای تعادل رو حساب نکردیم!

راست 5 254 سمت  در   POCl3 این که به  توجه  با   
 2 را در 4 است، واکنش سوم  معادلءه اصلی قرار دارد و ضریب آن
4 ضرب می کنیم تا ضرب می کنیم. واکنش اول را وارونه کرده و در
4 در سمت راست ظاهر شود. به واکنش دوم دست نمی زنیم 

2
SOCl

!(. برای تعیین تکلیف واکنش چهارم هم می توانیم از P4 )به خاطر
استفاده می کنیم.   O2 از ما  کنیم.  استفاده   H O2 یا و   O2 ،Cl2
در جمع  باید  ندارد،  اصلی وجود  معادلءه  در   O2 این که به  توجه  با 
2 در سمت چپ  2O ،2 معادله ها حذف شود. با ضرب واکنش سوم در
2 ضرب کنیم: ظاهر می شود؛ پس باید واکنش چهارم را وارونه و در
 D D D D DH H H H HÂ±¨ = - + + -4 2 2

1 2 3 4
 

 = - ´ + - + - - - = -( ) ( ) ( ) ( )4 11 1224 2 650 2 202 2164kJ
2164 گرما آزاد می شود،  kJ ، POCl3 4 مول بنابراین به ازای تشکیل

به این ترتیب خواهیم داشت:

 0 1
2164

4
54 1

3

3

/ /molPOCl kJ
molPOCl

kJ´ =  

بیایید همءه گزینه ها را به ترتیب بررسی کنیم:5 255  

Ü  یا   

یا Ü  

 

 HO CH OH- -( )
2 3

HOOC و CH CH COOH- -2 2

 

 NH CH NH
2 2 6 2- -( ) HOOC و  CH COOH- -( )

2 4

ابتدا واکنش را موازنه می کنیم:5 256  

 C H n O n H O COn40 2 2 2
40

4 2
40+ + ® +( )  

 0 01

40
4

1
0 54

40

2

40

2
/ molC

( )
/H

n molO

molC H
molOn

n
´

+
=  

 Þ = + Þ = Þ =54 40
4

14
4

56
n n n  

C:فرمول هیدروکربن H
40 56

 

تا همین جا، گزینءه درست لو رفت! اما قسمت دوم سؤال قشنگ تره!
وجود  آن  ساختار  در  حلقه ای  یعنی  است  زنجیری  ما  هیدروکربن  
هم کربن  سیرشدءه  هیدروکربن  به  نسبت  هیدروکربن  این  ندارد. 
در  بنابراین  دارد؛  کم تر  هیدروژن   26 ،C H

40 82
آلکان یعنی  خود 

13 پیوند دوگانه وجود دارد )به ازای هر پیوند دوگانه، دو  ساختار آن
2 اتم  ) که یک پیوند دوگانه دارد، )C H

2 4
هیدروژن کم تر! مثالً اتن

) کم تر دارد(. )C H
2 6

هیدروژن نسبت به اتان

با نوشتن رابطءه استوکیومتری بین مادءه اولیه و 5 257  
n و در نتیجه فرمول مولکولی مادءه اولیه به دست می آید.  متانول،
حواستون باشه که واکنش داده شده، واکنش آبکافت استرها است که در 

آن، ضرایب همءه مواد برابر با یک است.
 استفاده از کسر تبدیل:

 ÁkÅnj  ½jpIM
Â±µø  nHk£¶
ÁoÊº  nHk£¶

= ´100  

 Þ = ´ Þ =50
0 8

100 1 6
/ /

ÁoÊº  nHk£¶
Ï¼ºIT¶  ÁoÊº  nHk£¶ g

50% است، یعنی مقدار  نیازی به نوشتن رابطه هم نبود، وقتی بازده
عملی، نصف مقدار نظری است.

 1 6
1

32

1

1
3

3

3

2 2

3

/ gCH OH
molCH OH
gCH OH

molC H O
molCH OH

n n´ ´  

 ´ =
M gC H O
molC H O

gC H On n

n n
n n

2 2

2 2

2 2
1

5 1/  

M )جرم مولی مادءه اولیه( gmol= -
102

1.  

 استفاده از کسر تناسب: بازده درصدی را در کسر مربوط 
به واکنش دهنده ضرب می کنیم:

³o] ÁkÅnj ½jpIM

KÄoò Â²¼¶ ³o]
³o]

KÄoò Â²¼¶ ³o

´

´
=

´
100

2 2C H On n

� ��� ��� ]]
CH OH3

� ��� ���
 

Þ
´

´
=

´
Þ = -

5 1
50

100

1

1 6

1 32
102

1
/ / .M M gmol  

 Þ + = Þ =14 32 102 5n n  

C است و جواب  است! H O
5 10 2

بنابراین فرمول مولکولی مادءه اولیه
، می توانیم از  A برای قسمت دوم سؤال و محاسبءه جرم مولی مادءه

قانون پایستگی جرم استفاده کنیم:
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+ جرم مولی استر = جرم مولی آب A جرم مولی مادءه  
+ جرم مولی متانول  

 102 18 32+ = +A  â½jI¶  Â²¼¶  ³o]  
Þ = -A gmol â½jI¶  Â²¼¶  ³o] 88

1.  
یا می شد گفت استر ما 5کربنی و الکل سازندءه آن یک کربنی بوده 
A که همان اسید سازندءه آن است باید 4 کربنی باشد.  است؛ بنابراین
C است که جرم  H O

4 8 2
کربنی به صورت 4 فرمول مولکولی اسید

88 است. 1g mol. - مولی آن

معادلءه موازنه شدءه واکنش این جوریاست:0 258  
 A D AD

2 2 3
3 2+ ®  

همان طور که می دانید نسبت تغییرات غلظت مواد در یک بازءه زمانی 
معین با نسبت ضرایب استوکیومتری آن ها رابطءه مستقیم دارد. فقط 

در  این نسبت رعایت شده است.

 D
A
2

2

3

1

4 5 0

2 0 5

4 5

1 5

 SÊ±ü  RHoÃÃûU
 SÊ±ü  RHoÃÃûU

= ¾ ®¾ -
-

=/
/

/
/

= 3

1
 

منظور از دو ثانیءه چهارم یک واکنش، همان بازءه 0 259  
8 ثانیه است. 6 تا زمانی

 R
R
( )
( )

/ /

/ /

/

/
6 8

10 20

0 0300 0 0249

2

0 0209 0 0084

10

0 0051

2

0 0125

-
-

=

-

-
=

110

 

 = ´
´

= ´ = =10 51

2 125

5 51

125

51

25
2 04

5 1

25

/  

H به اشتباه داده شده  O2 2 در ضمن حواستون بود که حالت فیزیکی
aq می بود! زیرا غلظت مواد جامد و مایع خالص ثابت است  بود؟ باید

و با گذشت زمان تغییر نمی کند.

Ka، غلظت مولی محلول اسید را 0 260 ابتدا از رابطءه  
می حسابیم:

 [ ]H pH+ - -= =10 10
2  

 K H A
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H
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2
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2 1/ / .
a
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261 0 0 01/ 23 میلی لیتر محلول 6/ ابتدا باید ببینیم  
Ba(OH)2 خنثی می شود: HCl با چند مول موالر

 Ba OH HCl BaCl H O( )2 2 22 2+ ® +  

23 6
1

1000

0 01

1
/ /mLHCl L

mL
molHCl
LHCl

´ ´  

 ´ = ´ -1

2
1 18 10

2 4
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molBa OH
molHCl

molBa OH
( )

/ ( )  

Ba برابر است با: OH( )2 شمار مول های اولیءه
 Ï¼¶ Â²¼¶  SÊ±ü ´\e= ´ = ´0 005

50

1000
/  

 = ´ -
2 5 10

4/ mol  
با برابر   CO2 با واکنش  در  Ba مصرف شده  OH( )2 بنابراین مول

 CO2 جرم حاال  است.   ( / / ) /2 5 1 18 10 1 32 10
4 4- ´ = ´- -

Ba را به دست می آوریم: OH( )2 مصرف شده به ازای این مقدار

 1 32 10
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HA با چند گرم سدیم هیدروژن کربنات با  0 مول 04/ حاال ببینیم
خلوص80 درصد واکنش می دهد:
 استفاده از کسر تبدیل:

 0 04
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ابتدا محاسبءه 0 263 و دوم درست اند.  اول  عبارت های   
غلظت مولی محلول ها:

 [ ] . / mol.LHX

g
g mol
L

= =
-

-

18

60

2
0 15

1
1  

 [ ] . / .HY

g
g mol
L

mol L= =
-

-

10

50

2
0 1

1
1  

] در دو محلول با  ]H+ pH محلول ها و در نتیجه با توجه به این که
هم برابر است، خواهیم داشت:

 HX H X
x x x0 15/ -

+ -+ HY و H Y
x x x0 1/ -

+ -+  
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بریم سراغ عبارت ها:
محلول دو  در  موجود  یون های  شمار  می بینید  که  همان طور   

) با هم برابر است. )x x x+ = 2
 به دلیل متفاوت بودن غلظت تعادلی اسیدها، شمار کل گونه ها در 

دو محلول با هم برابر نیست:
 HX = مجموع غلظت گونه ها در محلول - + +0 15/ x x x  
 = +0 15/ x  
 HY = مجموع غلظت گونه ها در محلول - + +0 1/ x x x  
 = +0 1/ x  
تولید   H+ ،HX اندازءه به  توانسته  با غلظت مولی کم تر،   HY
هم  رابطه  از  است.  بزرگ تر   HYیونش ثابت  قطعاً  پس  کند؛ 

می تونستیم به جواب برسیم:
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HX است: 1 برابر 5/ ،HYدرجءه یونش 
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 0 67/ حدود  ،HXیونش درجءه  قبل،  محاسبات  به  توجه  با   
درجءه یونشHY است.

 a
a
( )
( ) /

/HX
HY

= =1

1 5

2

3
0 67  

آند 0 264 الکترولیتی،  و  گالوانی  سلول  دو  هر  در   
اتم( و کاتد محل  از  نیم واکنش اکسایش )تشکیل یون  انجام  محل 
تفاوت  این  با  است،  یون(  از  اتم  )تشکیل  کاهش  نیم واکنش  انجام 
است،  مثبت  قطب  کاتد  و  منفی  قطب  آند  گالوانی،  سلول  در  که 
مثبت  قطب  آند،  یعنی  برعکسه!  الکترولیتی  سلول  در  که  حالی  در 
و  گالوانی  سلول  دو  هر  در  ضمن  در  است.  منفی  قطب  کاتد،  و 
الکترولیتی، کاتیون ها به سمت کاتد و آنیون ها به سمت آند می روند.

اول، 0 265 نیم واکنش  نیم واکنش ها،   E به توجه  با   
نیم واکنش  دوم،  نیم واکنش  و  آن(  وارونءه  )البته  آندی  نیم واکنش 

کاتدی است:
Si:نیم واکنش آندی H O SiO H e+ ® + ++ -

2 4 4
2 2

 

4:نیم واکنش کاتدی 4 2 4
2 2
H O e H OH+ ® +- -  

Si:واکنش کلی H O SiO H+ ® +2 22 2 2  

-OH، بازی می شود. کاغذ  محلول پیرامون کاتد به دلیل تولید
pH در محیط های بازی به رنگ آبی درمی آید.

!SiO2 Si آند است نه

pH محلول پیرامون آند  ، H+  با انجام نیم واکنش آندی و تولید
+H رابطءه وارونه دارد(. pH با غلظت کاهش می یابد )

صورت به  هم  آب  برقکافت  کاتدی  نیم واکنش  درس���ت���ه!   
2 است. 2 22 2H O e H OH+ ® +- -

 کمی باالتر رو ببینید!

E نیم واکنش ها 0 266 می دانیم که اگر  
را از زیاد به کم مرتب کنیم، گونءه سمت چپ نیم واکنش 
با  بنابراین  دارد؛  بیشتری  اکسندگی  قدرت  باالتر، 
ترتیب عنصرها در سری  داده شده،  اطالعات  به  توجه 

الکتروشیمیایی این جوریاست:
بریم سراغ عبارت ها:

 عنصر باالتر نمی تواند با کاتیون عنصر پایین تر واکنش دهد.
E فلز آهن منفی است. برای حفاظت از آهن، باید از فلزهایی 

A و E هر دو فلز E منفی تری داشته باشند. استفاده کنیم که
Y مثبت است.

E فلز منیزیم منفی است و در سری الکتروشیمیایی پایین تر از

H2 قرار دارد. با توجه به ترتیب عنصرها در سری الکتروشیمیایی، 
emf سلول B است، بنابراین A بیشتر از فاصلءه آن با Mg با فاصلءه

) است. )Mg B@@ ) بیشتر از )Mg A@@

M« می توان نتیجه گرفت  XCl+ ®2  از انجام پذیر بودن واکنش »
X را  X قرار دارد اما جایگاه M در سری الکتروشیمیایی پایین تر از که
B تعیین کرد؛ در نتیجه نمی توان در مورد انجام پذیر  نمی توان نسبت به
کرد. نظر  اظهار   »B XCl+ ®2 « واکنش  انجام ناپذیر  بودن  یا 

حالت های ممکن:

 B X
 X B
 M M

 B XCl+ ®2 انجام پذیر   B XCl+ ®2 انجام ناپذیر

15 قرار دارند. 0 267 As در گروه P و 16و S در گروه  
حاال عدد اکسایش اتم مرکزی در یون های داده شده رو ببینید:

 SO S S
3

2
3 2 2 4

- + - = - Þ = +: ( )  

SO S S
4

2
4 2 2 6

- + - = - Þ = +: ( )  
 ClO Cl Cl

4
4 2 1 7

- + - = - Þ = +: ( )  
 PO P P

3

3
3 2 3 3

- + - = - Þ = +: ( )  
 ClO Cl Cl

3
3 2 1 5

- + - = - Þ = +: ( )  
 AsO As As

4

3
4 2 3 5

- + - = - Þ = +: ( )  

مولکولی، 0 268 مواد  به  مربوط  و »ب«  »آ«  شکل های   
شکل »پ« مربوط به جامد کوواالنسی و شکل »ت« مربوط به یک 

ترکیب یونی است.
c یک  SiO2 است و با شکل »پ« تطابق دارد. مادءه b همان مادءه
ترکیب یونی است و با شکل »ت« هماهنگ است. با توجه به توضیح 
»آ« هم  این جوری  می دهیم؛  نسبت   d مادءه به  را  »ب«  ، شکل  d مادءه

! a می رسه به مادءه

 A
 B
 M
 Y
 H2

www.konkur.in

forum.konkur.in



51

به جز عبارت سوم، بقیءه عبارت ها درست اند.0 269  
+D2 تشکیل   در گروه دوم قرار دارد و یون

12
D  با توجه به این که

X از آنتالپی  D با X هر نافلزی که باشد، آنتالپی فروپاشی می دهد،
فروپاشیLiF بیشتر است؛ زیرا قطعاً مجموع بار یک کاتیون و یک 

LiF است. X بیشتر از D و آنیون در ترکیب حاصل از
AX نسبت کاتیون به آنیون1 به1 است. با توجه به این که  در
 AX 17 است؛ بنابراین X متعلق به گروه A در گروه1 قرار دارد،
NaF و ... باشد1. در  ،LiCl LiF یا ترکیباتی مانند می تواند خود
از  آن ها،  دوی  هر  یا  و  آنیون  یا  کاتیون  شعاع   ،LiF از غیر  موارد 
LiF بزرگ تر است. با توجه به این آنتالپی فروپاشی  شعاع یون ها در
با شعاع یون ها رابطءه وارونه دارد، آنتالپی فروپاشی این ترکیب ها از

LiF کم تر خواهد بود.
 X2- یون و  دارد  قرار   16 گروه در  ظرفیت،  الکترون   6 با  X
 A X2 X به صورت A و تشکیل می دهد؛ در نتیجه ترکیب حاصل از
LiF دارد. خواهد بود که آنتالپی فروپاشی و نقطءه ذوب باالتری از

LiH از LiH باشد. در این صورت هم آنتالپی فروپاشی AX می تواند 1- شاید بگین
-F کمی  بزرگ تر است. -H از LiF کم تر است؛ زیرا در عین ناباوری! شعاع

جایگزین  کلسیم   ، D جای به  اگر  است.  منیزیم  فلز  همان   D
منیزیم،  یون  به  نسبت  کلسیم  یون  بزرگ تر  شعاع  دلیل  به  شود، 

آنتالپی فروپاشی کم تر و به آنتالپی فروپاشیLiF نزدیک می شود.

LiF:آنتالپی فروپاشی Ca X Mg X< <, ,  

افزایش دما، سرعت هر دو نوع واکنش گرماگیر و 0 270  
گرماده را افزایش می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:
 واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن در حضور گرد روی، سریع است. 

انفجاری مربوط به توری پالتینی بود.
 واکنش های حذف آالینده ها، در دماهای پایین انجام نمی شوند 

یا بسیار کند هستند.
واکنش  نمی تواند یک  و  نمی دهد  تغییر  را   DH کاتالیزگر، نه!   

گرماگیر را به گرماده تبدیل کند.
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