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  اشاره شده است؟» شرارتـ چنبرـ رندـ َسطوتـ ُدّراعه«هایدر كدام گزينه به معنی درست واژه-1

  بدی كردنـ حلقهـ آنكه ظاهر خود را در مالمت دارد و باطنش سالم باشدـ حملهـ باالپوش) ۱
انگيزیفتنهـ قيدـ گرحيلهـ غلبهـ سربند) ۲
  بدخواهیـ محيط دايرهـ الابالیـ مهابتـ ُجّبه) ۳
دو به هم زنیـ گرفتاریـ زيرکـ بُرندهـ ی بلند زاهدان و شيوخجامه) ۴

  نوشته شده است؟نادرستروی آن، بهمعنی چند واژه در كمانک رو- 2
  ) / شـدنحمجـرو(خليـده) / مـزيّن كـردن(پيراسـتن) / بـدرفتار(كـژخيم) / فراخ گـام(راهوار) / غرولند كردن(ژكيدن) / مورچه(نحل

  ) ژنده(گونهَخلَق) / شباويز(چوک) / محتشم(زادهامام) / انباشته(مشحون
  يک) ۴  دو) ۳  سه) ۲  چهار) ۱

وجود دارد؟اشتباههای كدام گزينهدر معنی واژه- 3
كنده شدن روشنا: شعشعه/ دارندهالزم: مستلزم) ۱ كوچ: ليرح/ شدندايهو: یتجلّ/ يیپرا
  گاهگيج: شقيقه/ بخشش: نفقه/ خوی و عادت نيک  و  خلق :سجيه/ نگهبان: داروغه) ۲
دو به هم زنی: تضريب/ خّرم: َكش/ به خاک آلودن بينی: رغم/ نصرانی: ترسا) ۳
تعيين كردن: فرض/ كبود: ِحبر/ بخشش: موهبت/ سيلی: لت) ۴

  وجود دارد؟غلط اماليیدر متن زير چند- 4
گر من در ا« بر من سهل و آسانکملقد طلب رضا و فرايامهب،ردمروزگار گذادهشتم ويردم و در بكتحّملمشّقتیبر اين نسقن خدمتيا
دنـنتواکسعادت ذات و مساعدت بخت ملـهمراد جز بکو ادراارك نفاذو اّال .به اخالص باشدیو جهدیدست بندگان سعهو ب،گذشت یم

  ».بود
يک) ۴  دو) ۳  سه) ۲  چهار) ۱

  ؟نداردجودغلط اماليی ودر كدام عبارت- 5
  .ب باشديعه اسرار غيو طلکر مليجاسوس ضمکچه فراصت ملو،ستينکانور و خاطر منّور ملیچون راکشيكیل در تاريچ دليه) ۱
بكيـرا در ترتكلّـفچيه هكازان ظاهرتر است ،ستافتادهاتّفاقه او راكبينادر قریهاب و وضعيقات نغز عجين مجموع و تلفيدر فراهم آوردن ا) ۲

  .تواند بودیآن مجال وضع
  .یسخقبض مال بریردن براكه دست درازتر كص آسانيدانگانه بر حریسفر برامشّقتانواع هول و خطر و مئونت حضر و) ۳
گر) ۴   .ور شودكشبهت یب،مالد یچشم میرون آوردن آن غفلت ورزد و آن را خوار دارد و بر سريدر ب،ر مستبد افتدخوار در چشم متهّوا

در تاريخ بيهقی است؟شخصّيتمرگ كدامیكنندهعبارت زير توصيف- 6
خاّصـه،گريستندزار میكرد و همه زارسنگ نمیكس دست بههيچ ،ها فرود آورد و آواز دادند كه سنگ دهيدجّالدش استوار ببست و رسن«

  ».كه جّالدش رسن به گلو افكنده بود و َخبه كرده ،و مرد خود مرده بود،رند را سيم دادند كه سنگ زنندپس مشتی. نشابوريان
  وزير  حسنک) ۲    ابوالعالی طبيب) ۱
  بونصر مشكان) ۴    بوسهل زوزنی) ۳

............ .جز به،به يک نويسنده استقمتعلّ ،شده در هر گزينهآثار درج- 7
  نامهكمال،خلدیروضه) ۲  شبلی در آتش،از نخلستان تا خيابان) ۱
  جا كه حق پيروز استآن،برزيگران دشت خون) ۴    سرود درد،سرود سپيده) ۳

  عبارت زير با كدام گزينه كامل می شود؟- 8
  ».داند یمیسندگيشرط نونيتر یاصل »............  «یرا به جا »............  «است و............ مكتبیهاچهرهنيترزوال از برجستهليام«
  بينیواقعـ تخّيلـ ناتوراليسم) ۲    بينیواقعـ تخّيلـ گرايیواقع) ۱
  تخّيلـ بينیواقعـ گرايیطبيعت) ۴    تخّيلـ بينیواقعـ رئاليسم) ۳
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است؟نادرستشده در برابر كدام بيتهای درجآرايه- 9
ام را شــورش دريــا كرامــت كــنخــدايا قطــره) ۱

  

 :پــــاال كرامــــت كــــنگشــــته و مژگــــان خوندل خون
  

  استعارهـ كنايه
وفــايی راز بــوی گــل شــنيدم تــا حــديث بی) ۲

  

 :چو طفل غنچـه پـيش از مـرگ در فكـر كفـن رفـتم
  

  آرايیواجـ تشبيه
ــن از) ۳ ــه بخــش م ــخچــه شــد ك ــدگانی تل دور زن

  

ـــود و نـــوش نبـــود؟  :ز نـــيش و نـــوش جهـــان نـــيش ب
  

  آميزیحسـ جناس
غيــــرتم كشــــت كــــه محبــــوب جهــــانی لــــيكن) ۴

  

 :روز و شــب عربــده بــا خلــق خــدا نتــوان كــرد
  

  تضادـ ايهام تناسب
وجود دارد؟» جناس ناقصـ آرايیواجـ ايهامـ مجاز«هایی آرايهدر كدام گزينه همه-10

ــده) ۱ ــو گردي ــوی ت ــوی م ــه ب ــگانتب ــيس س ام ان
  

ـــدارم ـــز ن ـــر گري ـــی س ـــنگ بران ـــه س ـــر ب و گ
  

ـــب) ۲ ـــممش ـــردم چش ـــود م ـــدار ب ـــه بي ها هم
  

ـــو دارد ـــواب ت ـــرگس پرخ ـــر آن ن ـــم ب ـــا چش ت
  

ريــــــزدجبين میمــــــی از كــــــف آن زهــــــره) ۳
  

ــــــين می ــــــل آب آتش ــــــرگ گ ــــــزدوز ب ري
  

چــــو مــــاه از اختــــــران خــــود جــــــدايی) ۴
  

ــــيدی ــــه خورش ــــا چ،ن ــــين تنه ــــی؟چن  !راي
  

گر بخواهيم ابيات زير را به- 11 كدام گزينه درست است؟،مرتّب كنيم» تشبيهـ آرايیواجـ تضادـ ايهام تناسبـ استعاره«هایترتيب آرايه  ا
ـــف ـــه كمين) ال ـــازنين ب ـــا جـــان ن ـــدمب گاهـــت آم

  

نشــــين بــــه شــــكارم نيامــــدیبــــا تيــــر دل
  

دهم فرهـادوارمن به تلخی جان شيرين مـی) ب
  

رودلــب شــيرين جانــان آب شــّكر مــیوز
  

ــوق) ج ــاک زد از ش ــل چ ــبوری،گ ــان ص گريب
  

ـــو دارد ـــان ت ـــاک گريب ـــی از چ ـــا آگه ت
  

ــرم می) د ــرد ح ــه او گ ــه ك ــر كعب ــدزاي گردي
  

ــان می ــات مغ ــرد خراب ــان گ ــن زم ــردداي گ
  

كـــت را تماشـــا كـــنز نخـــل آن قـــد دل)  ه جـــو نزا
  

كـــه خـــم گرديـــده شـــاخ ابـــرو از بـــار دو بـــادامش
  

  دـ  جـ بـ الفـ  ه) ۲    جـ  دـ  هـ بـ الف )۱
   هـ  دـ الفـ بـ  ج) ۴    دـ  جـ الفـ بـ  ه) ۳

............ .جز به،وجود دارد» فعل بر نهاد و مسندتقّدم«های گزينهدر همه-12
ــانزآن) ۱ ــق جه ــر خل ــه ب ــت ك ــان گش ــه نه گون

  

نهـــــانگشـــــته اســـــت نهـــــان گشـــــتن او نيـــــز
  

رحــــم آر بــــر دل مــــن كــــز مهــــر روی خوبــــت) ۲
  

ـــی ـــون هالل ـــک چ ـــاتوانم باري ـــخص ن ـــد ش ش
  

ــل مســت) ۳ ــرا و گشــت بلب ــل حم شــكفته شــد گ
  

ــــوفيان باده ــــی ای ص ــــالی سرخوش ــــتص پرس
  

رفتنــدكــه اهــل نظــر بــر كنــاره میشــد آن) ۴
  

ـــب خـــاموش ـــه ســـخن در دهـــان و ل هـــزار گون
  

كدام جمله هماهنگ است؟ی زير بای جملهدهندهكيلشاجزای ت-13
ساالن سرودهی بزرگرا ويژه» ی خورشيددری به خانه«و» از آسمان سبز«شعرهایمجموعه،شاعر انقالب اسالمی،ياد سلمان هراتیزنده«

».است
  .روندرعايت اعتدال به كار میصورت طبيعی و بااستعارات و توصيفات شاعرانه به،تشبيهات،مترادفات،هادر نثر مسّجع و فّنی انواع سجع) ۱
سـخنان و اشـعار بزرگـان بيـان شـده،احوال،آيات و احاديث،تفسير،برخی اصطالحات عرفانی ،الّدين دايهنجم» العبادمرصاد«در كتاب ارزشمند) ۲

  .است
ترين نقـش راملّی و تاريخی اصـلی،ت و نمادهای دينیگيری از آيات و روايانگاه تازه به انسان و جهان و بهره،های اين دورهها و سرودهدر نوشته) ۳

  .كندايفا می
های مشترکصميمّيت و خلوص و بيان دغدغه،های ديگری چون ابداعاز ويژگی،گستردگی و مقبولّيت عام،آثار بزرگ ادبی جز سه ويژگی پايندگی) ۴

  .انسانی برخوردارند
؟نداردوجود» ی بالغیشيوه«در كدام بيت-14

ـــــت) ۱ ـــــان گرف ـــــاز گريب ـــــوام ب ـــــوق ت ش
  

ــــــت ــــــان گرف ــــــد و دام ــــــک دوان آم اش
  

ــتمی) ۲ ــده سزاس ــک دي ــم مردم ــون دل ــورد خ خ
  

ـــــه جگرگوشـــــه ی مـــــردم دادمكـــــه چـــــرا دل ب
  

ـــيديم) ۳ ـــامان نرس ـــه س ـــاديم و ب ـــر بنه ـــا س م
  

ـــــيديم ـــــان نرس ـــــه درم ـــــرديم و ب در درد بم
  

ـــت) ۴ ـــد ز دس ـــرون ش ـــالت ب ـــاه س ـــو پنج چ
  

غنيمــــت شــــمر پــــنج روزی كــــه هســــت
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 »بـه مفعـول و مـتّممگذرا«به افعال،هابه بن مضارع آن» ان«با افزودن تكواژ گذراساز،»مصدر گذرا به متّمم«چند ،از ميان مصدرهای زير- 15
شود؟تبديل می

،پوشـيدن،گنجيـدن،نوشـتن،پرسيدن،ترسيدن،دويدن،شوريدن،چشيدن،لرزيدن،خريدن،سنجيدن،سپردن،چسبيدن،بخشيدن«
»رنجيدن

  پنج) ۲    چهار) ۱
هفت) ۴    شش) ۳

............ .جز به،هستند »گذرا«هاگزينهیافعال در همهیهمه-16
ـــار) ۱ ـــم ي ـــار غ ـــری ب ـــی نب ـــت نباش ـــا مس ت

  

ـــــران را ـــــار گ آری شـــــتر مســـــت كشـــــد ب
  

ـــرس) ۲ ـــن پ ـــتمديده ز م ـــوب س ـــوز دل يعق س
  

ـــــوختگان ـــــدوه دل س ـــــد ،كان ـــــوخته دان س
  

ــه) ۳ ــن نشــانیفرصــت شــمر طريق ــه اي ــدی ك رن
  

كــس آشــكاره نيســتچــون راه گــنج بــر همــه
  

ســـاقی بـــده و بســـتان داد طـــرب از دنيـــا) ۴
  

ـــر نمی ـــاين عم ـــد نمیك ـــن عه ـــد و اي ـــدمان پاي
  

تری دارد؟تناسب بيشو ال تبديل لخلق اهللایكدام گزينه با مفهوم آيه-17
ــق) ۱ ــاش خل ــاجو ب ــويی؟ رض ــق ج ــرب ح اهللا راق

  

ـــاق ـــر از ط ـــت غي ـــا راهدلنيس ـــاه را،ه آن درگ
  

مــرا ز تربيــت پيــر بــر تــو رفــت ايــن پنــد) ۲
  

ــه خــود ــد كنــی ب از كــس مبــاش ناخشــنود،چـــو ب
  

ــــل) ۳ ــــت ناقاب ــــد تربي ــــودی نكن ــــيچ س ه
  

ـــدارش ـــان مق ـــق جه ـــی از خل ـــر نه ـــه برت گرچ
  

بـــر مـــراد بـــدگهر دايـــم نگـــردد آســـمان) ۴
  

ــــر زمــــين ســــنگ زود افتــــد ز آغــــوش فالخــــن ب
  

  دارد؟تریكمكدام گزينه با عبارت زير تناسب معنايی- 18
واين است علی و روزگارش و قومش كه به پايان آمد و احمق كسی باشد كه دل در اين گيتِی غّدار و فريفتگار بندد و نعمت و جاه و واليـِت ا«

  ».را به هيچ چيز شمرد
وفــــا و مهــــر تــــو را مــــن بــــدان جهــــان ببــــرم) ۱

  

داری مــنود دوســتگمــان مبــر كــه همــين بــ
  

ــه) ۲ ــت هم ــگ و بوس ــراپای رن ــه س گرچ ــان ا جه
  

ولــی نــه رنــگ مــرّوت در او نــه بــوی وفاســت
  

ــــــايی نباشــــــد) ۳ ــــــان را وف ــــــروس جه ع
  

ــــه بســــتی ــــه دل در ك ــــدانی ك ــــه آخــــر ب ب
  

ــن بی) ۴ ــه هســتزي ــا جهــان مطلــب راحتــی ك وف
  

ـــرين زهـــر و گلـــش هم نشـــين خـــارشـــهدش ق
  

دارد؟تریكمر زير تناسب معنايیبا قطعه شع ،كدام گزينه-19
كندمی/ در سراسر آسمان/ اش راروشنی/ ماه«   »!داردسياهش را برای خود نگه میهایو لّكه/ پرا
كســـی زيـــن ميـــان گـــوی دولـــت ربـــود) ۱

  

كـــــــه در بنـــــــد آســـــــايش خلـــــــق بـــــــود
  

ــان) ۲ ــام رفيق ــا ك ــد جســت ي ــراد خــويش باي ــا م ي
  

ــه ــو ن ــک س ــود ي ــار خ ــار ديك ــد ك ــیار در بن گران
  

ـــناخت) ۳ ـــار بش ـــاج ي ـــون احتي ـــان چ ـــه ج ب
  

حيــــــات خــــــود فــــــدای جــــــان او ســــــاخت
  

راســـــــتی موجـــــــب رضـــــــای خداســـــــت) ۴
  

ــــم شــــد از ره راســــت ــــه گ ــــدم ك كــــس ندي
  

كدام گروه از ابيات زير به مفهوم مشتركی اشاره دارند؟- 20
ای دل صبور باش و مخور غـم كـه عاقبـت) الف

  

اين شام صـبح گـردد و ايـن شـب سـحر شـود
  

صبرم از دوسـت مفرمـای كـه هرگـز بـا هـم) ب
  

ــــاق ــــَود عشــــق و شــــكيبايی رااتّف ی نب
  

ـــــرد ز دســـــت) ج مســـــتی و عاشـــــقيم بُ
  

صـــــبر نآيـــــد ز هـــــيچ عاشـــــق مســـــت
  

ـــد نظـــری ز) د ـــت افت ـــر مَنَ آســـمان بگـــذرم ار ب
  

ـــد ـــا نرس ـــه ثريّ ـــد ب ـــر نبين ـــا مه ذّره ت
  

قـّوت صـبر اسـت و عقـل،ی پرهيزكـارمايه)  ه
  

ــ ــق ص ــار عش ــل گرفت ــتعق ــون هواس بر زب
  

  هـ  دـ  ج) ۴  هـ بـ الف) ۳  هـ  جـ ب) ۲  دـ بـ الف) ۱
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؟نداردتناسب معنايی» فرستمتكس را خبر مكن كه كجا می/ بدان مهربان رسان،اين سر به مُهر نامه«گزينه با بيتكدام-21
هاســــــتدر انتظــــــار يــــــار ســــــفركرده سال) ۱

  

ــد ــرس بمان ــگ ج ــه بان ــوش ب ــه راه و گ ــمم ب چش
  

حديث دوسـت نگـويم مگـر بـه حضـرت دوسـت) ۲
  

كـــــه آشـــــنا ســـــخن آشـــــنا نگـــــه دارد
  

بـــازیدرد مـــن بـــه پـــيش هـــر هوسمگـــو احـــوال) ۳
  

هــای مرمــوزمدانــد حكايتكــه جــز عاشــق نمی
  

گه راز) ۴ مــــّدعی خواســــت كــــه آيــــد بــــه تماشــــا
  

ـــر ســـينه ـــد و ب ـــب آم ـــامحرم زددســـت غي ی ن
  

دارد؟تریكمتناسب معنايی» كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران/ بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران«كدام گزينه با بيت- 22
ـــه) ۱ ـــه عجـــبســـيل اشـــک ار بِكنـــد خان ی مـــردم ن

  

نيسـت كـه نيسـتتـریكنان چشـمكز غمـت گريـه
  

ـــرا) ۲ ـــاه م ـــط گن ـــويد خ ـــه بش ـــه گري ـــود ك ب
  

ـــــد ـــــفيدروی كن ـــــه،س ـــــرانام ـــــياه م ی س
  

رنگـی جـز ايـن حاصـل نشـد،از گل رخسـار تـو) ۳
  

ـــوانی ـــز سرشـــک ارغ ـــره،ك ـــیچه ـــين كن ام رنگ
  

گريســتمرفــتم بــه ســوی بــاغ و بــه يــادت) ۴
  

ـــی ـــر گل ـــر ه ـــود؟،ب ـــاغ ب ـــاد ب ـــه را ي ـــه ك وگرن
  

دارد؟تریكمكدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی- 23
ـــاو شـــراب ُفرقـــت روزی چشـــيده باشـــد« هـــر ك

  

ــد ــدواراندان ــع امي ــد قط ــخت باش ــه س  »ك
  

ــــی) ۱ ــــهب گ ــــت نشــــد آ ــــه از درد محّب درد ك
  

ســان اســت؟درد دل عّشــاق چــه دانــد كــه چه
  

ــه) ۲ ــن ك ــم ك ــاز ك ــكرخندهن ــبابش ی دوران ش
  

تــــر از عمــــرِ حبــــابی نبــــودام بيشديــــده
  

خبـــر از ســـوز ماســـتهـــر كـــه در آتـــش نرفـــت بی) ۳
  

ــام ــودای خ ــتن س ــت پخ ــه چيس ــد ك ــوخته دان س
  

ــه در همــه عمــر) ۴ ــد كســی ك حــديث عشــق ندان
  

ـــــه باشـــــد در ســـــرايی را ـــــه ســـــر نكوفت ب
  

دارد؟متفاوتیكدام رباعی مفهوم- 24
ـــر) ۱ ـــاز ب ـــد و ب ـــر آم ـــتاب ـــبزه گريس ـــر س س

ـــت     گه ماس ـــا ـــروز تماش ـــه ام ـــبزه ك ـــن س اي
  

ـــــی ـــــادهب ـــــوان نمیب ـــــد زيســـــتی ارغ باي
گه كيســـتتـــا ســـبزه  ؟ی خـــاک مـــا تماشـــا

  

هــــر چنــــد كــــه رنــــگ و بــــوی زيباســــت مــــرا) ۲
ـــه در طرب     ـــد ك ـــوم نش ـــهمعل کخان ـــا ی خ

  

چـــون اللـــه رخ و چـــو ســـرو باالســـت مـــرا
ـــــاش ازل بهـــــر چـــــه آراســـــت مـــــرا نّق

  

كی كــــه) ۳ ســــتبــــه زيــــر پــــای هــــر نادانیخــــا
ـــره     ـــر كنگ ـــه ب ـــت ك ـــر خش ـــتی ايوانیه س

  

ـــــره ـــــنمّی و چه ـــــت ص ـــــتی جانانیدس س
ـــــرِ سلطانی ـــــا َس ـــــر ي ســـــتانگشـــــت وزي

  

هــا كــه نوانــدهــا كــه كهــن شــدند و اينآن) ۴
ــــاقی     َــــد ب ــــه كــــس نمان ايــــن كهنــــه جهــــان ب

  

ـــد ـــه مـــراد خـــويش يـــک تـــگ بدون هـــركس ب
رفتنــــــد و رويــــــم و ديگــــــر آينــــــد و رونــــــد

  

  متناسب است؟» ستيناريهُشیكسجا نيا،اريبیاريهش: گفت/ مَست را،مردماْريَحد زند هُشديبا: گفت «كدام گزينه با بيت- 25
ــه) ۱ ــه ديوان ــده ای دوســت ك ــدم م سرمســتیپن

  

هرگـــز بـــه ســـخن عاقـــل و هشـــيار نباشـــد
  

شـوداريـبه خواب غفلت انـدر هـان و هـان بیا) ۲
  

ـــــ ـــــه و هشـــــیدر ره معن ـــــدم مردان زناريق
  

همـهدارانيـدر خوابند بكه نيست ااچه قرننيا) ۳
  

همـهارانيسرمسـتند هشـكـه نيست ااچه دورنيو
  

چشم بر احسان گـردون دوخـتن ديـوانگی اسـت) ۴
  

ک نيســـتدانـــه ها هشـــيار باشـــيد آســـيا دّال
  

  
۲۶ـ۳۳(عّين األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم(:  

  : ».العلم و العمل: إّن اإلنسان بحاج‗ إلی جناحين للطيران نحو التقّدم: دستور الحياة يقول«- 26
  . علم و عمل: شک انسان برای رسيدن به پيشرفت به دو بال نيازمند استبی: گويندقوانين زندگی می) ۱
  . دانش و عمل: ها برای پرواز كردن به سوی پيشرفت به دو بال نياز دارندقطعاً انسان: گويدقانون زندگی اين چنين می) ۲
  . دانش و عمل: همانا انسان برای پرواز به سوی پيشرفت به دو بال نياز دارد: گويدقانون زندگی می) ۳
  . علم و عمل: خواهدی پيشرفت دو بال میهمانا بشر برای پريدن به سو: گفتقانون زندگی می) ۴

www.konkur.in

forum.konkur.in



  7  |  زبان عربي  رياضي ـ تجربيسؤال چهارم  

   :».عزل مدير الشرك‗ الموظّف الّذي يعرض التحلّل في الشرك‗ ثّم ولّی فتًی الئقاً«- 27
  . ای را به مقام رسانددادند عزل كرد، سپس جوان شايستهمدير شركت كارمندانی كه هرزگی را در شركت رواج می) ۱
  . ای را به مقام رساندكرد بركنار نمود، سپس جوان شايستهمدير شركت كارمندی كه بی بند و باری را در شركت عرضه می) ۲
  . اخراج كرد و جوانی شايسته را مقام داد, دهدمدير شركت يكی از كارمندان كه وابستگی را در شركت گسترش می) ۳
  . سپس جوان اليقی را پست و مقام داد, كند بركنار كردمدير شركت را كه بی بند و باری در شركت عرضه می, يكی از كارمندان) ۴

   :».اإليرانّيون يُجلسون أصدقاءهم إلی جانبهم في المحافل و المراسيم و يرّحبون بهم و ال يقّصرون في هذا العمل«- 28
  . اندآمدگويی كرده و در اين كار قصور نكردهنشانند و خوشدوستانشان را نزد خودشان می, ها در مجالس و مراسمايرانی) ۱
  . كنندكنند و در اين كار كوتاهی نمیها به خوبی استقبال مینشانند و از آندوستان را كنار خود می, ايرانيان در محافل و مراسم خود) ۲
  . كنندكنند و در اين كار كوتاهی نمیآمدگويی میها خوشنشانند و به آننزد خود میدوستانشان را, ها در مجالس و مراسمايرانی) ۳
  . كنندكنند و ايشان در اين كار كوتاهی نمیپرسی میها احوالبا آن, نشينندايرانيانی كه در محافل و مراسم در كنار دوستشان می) ۴

  : عّين الصحيح- 29
دانی تظاهر به يقين نكـن؛ زيـرا تـو هـم دروغ خـودت را بـاوردربارۀ چيزی كه نمی.: ألنّك تصّدق كذبك أيضاًال تتظاهر باليقين عن شيٍء ال تدري) ۱

  . كنیمی
هـا راشـود كـه بـويی دارد كـه عقلدر اين تّپه گل نايـابی يافـت می.: في هذا التّل وردة نادرة لها رائح↨ تخلب العقول و هي مفيدة لبعض األمراض) ۲

  . ها مفيد استرای برخی بيماریربايد و آن بمی
گردش زمين پيرامون خورشيد، شب و روز را تشكيل داده است و اين از.: دوران األرض حول الشمس يشّكل الليل و النهار و هذا من آيات قدرة اهللا) ۳

  .های قدرت الهی است  نشانه
هايی جمـعتجربـه, در سفرهايی كه به منـاطق مختلـف داشـتيم.: األُخریفي رحالتنا إلی المناطق المختلف↨ جمعنا تجارب ساعدتنا في الرحالت) ۴

  . كندكرديم كه در سفرهای آينده كمكمان می
  : الخطأعّين-30

  .شودبخشد كه تمام نمیحركت كردن در راه حق، آرامشی به انسان می.: السير في طريق الحّق يعطي هدوء لإلنسان ال ينفد) ۳
  . نيستمتر از سنگها سوراخ ايجاد كرده است و من سختآب در سنگ.: الحجر و أنا لسُت أصلب من الحجرإّن الماء يحدث ثقباً في) ۲
  . های بسيار دست يافتندكشاورزان زمين را شكافتند و به آب.: فتق الفّالحون األرض و توّصلوا إلی المياه الكثيرة) ۳
  های ديگران را بپوشانند؟توانند عيبچرا برخی مردم نمی: خرين؟لماذا بعض الناس اليقدرون علی أن يكّفروا عيوب اآل) ۴

  : ».اللسان ِجرمه صغير و ُجرمه كبير«: العبارةمفهومعّين المناسب في-31
كثر من أألجزاء االُخرٰی) ۱   . في الجسمُجرُم اللّسان أ
  . خطأ القدم أقّل من خطأ اللسان) ۲
  . ال تنظر إلی من قال بل اُنظر إلی ما قال) ۳
  . ليس الُجرم مهّماً بل المهّم هو الِجرم) ۴

  : ».انسان نازل نمود ۀپروردگار ما جهان را خلق كرد و قرآن را برای زندگی روزان«- 32
  . يخلق ربّنا العالم و ينّزل القرآن للحياة اليومّي↨ لإلنسان) ۱
  . خلق ربّنا الدنيا و ينّزل القرآن لحياة يومّي↨ لبشر) ۲
  . خلق الرّب الدنيا و نّزل القرآن لحياة اليومّي↨ للبشر) ۳
  . خلق ربّنا العالم و نّزل القرآن للحياة اليومّي↨ لإلنسان) ۴

  : ».ها را دوست دارندها دستانی هستند كه خدا و رسولش آندوست دارم؛ زيرا آن, من كارگری را كه دستان زبری دارد«-33
  . ان خشنتان؛ ألنّهما يدان يحّبهما اهللا و رسولهأنا ُأحّب العامل الّذي له كّف) ۱
  . أنا ُأحّب عامالً له كّفين خشنتين؛ ألنّهما يدان يحّبهما اهللا و رسوله) ۲
  . أنا ُأحّب العامل الّذي له كّفان خشنان؛ ألنّه يد يحّبهما اهللا و رسوله) ۳
  . هأنا ُأحّب عامالً له كّفان خشنتين؛ ألنّهما يحّب اهللا و رسول) ۴
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۳۴ـ۴۲(بما يناسب النّص‗التاليأجب عن األسئل‗اقرأ النّص التالي بدّق‗ ثّم(:  
لألدويـ‗) توليـد كننـده(لذلك بدأت الشـركات المنتجـ‗. كانت األعشاب أّول دواء استخدمه البشر لشفاء الجسم و العقل منذ القرون األُولی

) خـرج كردنـد(أنفـق۱۹۹۰ففـي عـام... . و الصحف و) تلويزيون(العشبّي‗ بالتبليغ بين الناس عن فوائد األعشاب الطّبّي‗ من خالل التلفاز
األطّباء كّليقبلبالطبع ال. مليارات دوالر۵وصلت مبيعاتهم إلی۱۹۹۷ميليون دوالر تقريباً علی األعشاب الطّبّي‗ و في عام۵۰۰ريكّيوناألم

أّن بعـض هـذهخریاألُعن خطر بعض هذه األعشاب كما أثبتت األبحاثكشفتعالج عشبّي لكّل مرض و بأّي مقدار؛ ألّن الدراسات الحديث‗
  . عشاب مؤثّرة في معالج‗ األمراض و تأثير العديد منها لم يثبت حّتی اليوم أيضاًاأل

  : ............ لماذا ال يقبل األطّباء كّل عالج عشبّي لكّل مرض؟ ألّن- 34
  . األعشاب أّول دواء استخدمه البشر) ۲    . لبعض هذه األعشاب خطراً) ۱
  . الناس ال يهتّمون بالطّب الجديد) ۴  . األعشاب ليست مؤثّرة في عالج األمراض) ۳

  : عّين الصحيح-35
  . لنبحث عن خطرات األعشاب الطّبّي↨ قبل أن نستفيدها) ۱
  . ال يستفيد البشر من األدوي↨ العشبّي↨ لمعالج↨ األمراض) ۲
  . قلّت مبيعات األعشاب الطّبّي↨ في فترة كانَت سبع سنوات) ۳
  . ن ال يستفيدون من األعشاب ألمراضهمأثبتت الدراسات الطّبّي↨ أّن األمريكّيي) ۴

  : عّين الصحيح- 36
  . كّل األدوي↨ العشبّي↨ مفيدة؛ فال خطر يهّدد المريض من جانبها) ۲  .ال يقبل األطّباء معالج↨ األمراض باألعشاب الطّبّي↨) ۱
  . استخدم اإلنسان األعشاب الطّبّي↨ لألمراض الجسمّي↨ فقط) ۴  . استفاد البشر منذ القرون األُولی من األعشاب لعالج األمراض) ۳

  : الخطأعّين- 37
  . ۱۹۹۰مليارات دوالر في عام ۵وصلت مبيعات األمريكّيين إلی) ۱
  . أثبت العلماء أّن بعض األعشاب مؤثّرة في معالج↨ األمراض) ۲
  . إّن بعض األعشاب الطّبّي↨ ذات خطرات لصّح↨ الجسم) ۳
  . اب من أّول أدوي↨ استفادها البشركانت األعش) ۴
۳۹ و۳۸(حيح في التشكيلعّين الص:(  

راسات الحديث‗ كشفت عن خطر بعض هذه األعشاب«-38   : ».ألّن الدِّ
راساَت ـ خطرِ ـ األعشاِب) ۱   ـ األعشاَبالحديثِ↨ ـ َكَشَفْت) ۲    الدِّ
راساِت ـ بعِض ـ األعشاِب) ۳ راساِت ـ الحديثَ↨ ـ بعَض) ۴    الدِّ   الدِّ

  : ».أثبتت األبحاث األُخری أّن بعض هذه األعشاب مؤثّرة في معالج‗ األمراض«- 39
  األبحاُث ـ مؤثِّرًة ـ األمراِض) ۲    بعُض ـ مؤثِّرٌة ـ األمراُض) ۱
  ـ بعَض ـ األعشاِب  أثبَتَْت) ۴    األبحاِث ـ األعشاَب ـ معالَجِ↨) ۳
۴۰ـ۴۲(اإلعراب و التحليل الصرفّيعّين الصحيح في:(  
  : »يقبل«- 40

  فعل مرفوع و فاعله اسم ظاهر/ مضارع ـ مزيد ثالثي من باب إفعال ـ متعدٍّ ـ معرب) ۱
  و الجمل↨ فعلّي↨» األطّباء«فعل و فاعله/ مبني للمعلوم ـ معربمتعدٍّ ـ) ۲
  عل مجزوم و فاعله ضمير مستترف/ فعل مضارع ـ للغائب ـ مجّرد ثالثي ـ الزم ـ مبني) ۳
  فعل و مع فاعله جمل↨ فعلّي↨/ مبني علی الضّمللغائب ـ متعدٍّ ـ مبني للمجهول ـ) ۴

  : »كشفت«-41
ً/ مجّرد ثالثي ـ متعدٍّ ـ مبني للمعلوم ـ معرب) ۱   فاعله ضمير مستتر و الجمل↨ خبر للنواسخ و مرفوع محّال
ً» أّن«الجمل↨ فعلّي↨ و خبر لِـ/ ـ مبني للمعلومللغائب↨ ـ مجّرد ثالثي ـ متعدٍّ) ۲   و منصوب محّال
  المستتر و الجمل↨ فعلّي↨» هي«فاعله ضمير/ للغائب↨ ـ صحيح ـ مبني للمعلوم ـ مبني علی الفتح) ۳
  و الجمل↨ فعلّي↨» الدراسات«فاعله/ فعل ماٍض ـ للغائب↨ ـ مزيد ثالثي ـ الزم ـ صحيح ـ مبني علی الفتح) ۴
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  : »األُخری«- 42
  نعت و مرفوع تقديراً بالتبعّي↨ للمنعوت/ مشتق و صف↨ مشّبه↨ ـ معرب) ۱
  إليه و مجرورمضاف/ اسم ـ مفرد مذّكر ـ مشتق و اسم تفضيل ـ معرب) ۲
  » األبحاث«صف↨ و مرفوع تقديراً بالتبعّي↨ لِـ/ اسم ـ مفرد ـ مؤنّث ـ معّرف بأل) ۳
  إليه و مجرور تقديراًمضاف/ معرب ـ مقصورمعّرف بأل ـجامد ـمؤنّث ـ) ۴
‗۴۳ـ۵۰(عّين المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي:(  

  : عّين الجمل‗ الّتي كّل أسمائها معرف‗- 43
  . إن تُعلِّم من اليعلم يُمنح خير كثير من اهللا لك) ۲  . ت الرسال↨ الّتي أرسلها أحد أصدقائيقرأ) ۱
  ما هو موضوع دراستك الّتي ستتّمها األُسبوع القادم؟) ۴  . ألجعل حياة علماء بالدي نصب أعيني في كّل زمن) ۳

  : في عالمات اإلعراب الفرعّي‗الخطأعّين-44
  . يوم لك و يوم عليك, الدهر يومان) ۲  . ه معه جنديّاندخل عليهم رجل أسمُر ل) ۱
  .يبّشر اهللا المؤمنون بأّن لهم من اهللا رحم↨ كثيرة) ۴    . أعّد اهللا الجّن↨ لعباده الصالحين) ۳

كثرعّين ما فيه المعارف- 45   : أ
  . قام هذا التلميذ بحفظ جزأين من القرآن الكريم في غرفته) ۱
  . ء الواجبات ففشلوا في امتحانات آخر السن↨تكاسل بعض التالميذ في أدا) ۲
  . دّرسُت زميلي الّذي هو صاحب أخالق حسن↨ في الصّف) ۳
  . العاقل من له عزم راسخ للحصول علی آماله) ۴

  : لإلعراب‗الفرعّيعّين ما فيه من العالمات-46
  . نشاهد بعض األحيان طيران الطيور في السماء الزرقاء) ۱
  . محافل أدبّي↨ في المدن المختلف↨ُأحّب االشتراك في) ۲
  . كتب التالميذ تمارين عديدة و هّيُؤوا أنفسهم لالمتحان) ۳
  . نبّي اهللا و ُأرسل لهداي↨ ُأّمته) ع(نعلم أّن يعقوب) ۴

   :فيه الممنوع من الصرفليسماعّين- 47
  . الذهاب إلی الجبال من أجمل الذكريات الّتي تعجبني) ۱
  . لّقب بخليل اهللا) ع(كان النبّي إبراهيم) ۲
  . زيّنت ساح↨ مدرستنا بمصابيح ملّون↨ في يوم التلميذ) ۳
  . عزمك بالنسب↨ إلی سائر الطّالب قوّي جّداً و هذا حسن: قال المعلّم لي) ۴

  : فيه اإلعراب التقديريليسماعّين- 48
كبإنّا زيّّنا الس) ۲    . من طلب العلی سهر اللّيالي) ۱   ماء الدنيا بزين↨ الكوا
  . الراضي عن نفسه ال يقدر أن يحّب اآلخرين) ۴    . إّن اهللا ال يحّب المعتدي) ۳

  : في الوصف و اإلضاف‗الخطأعّين- 49
  . اشتری األب كتباً قّيمً↨ لي حّتی تزداد معلوماتي) ۱
  . يربّي معلّمون المدارس التالميذ المثّقفون لبناء مجتمع سالم) ۲
  . المرء الّذي يتزيّن باألخالق الحسن↨ُأحّب) ۳
  . احترم مؤمني اهللا المّتقين في أّي مكان يعيشون) ۴

   :جمل‗عّين النعت-50
  . لي صديق وفّي يدعوني إلی حسن الخلق) ۲    . جاء إخوانك و استقبلوا الضيوف) ۱
  . ب دخول الشوك↨ في رجلهاكانت الطفل↨ تبكي بسب) ۴  . في اليوم الماضي غسلت ساح↨ الدار بالماء الجاري) ۳
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در بيـان» عدم گمراهی هميشـگی«و» پشتيبانی و شريک در امر هدايت, در مشاوره) ع(مقام حضرت علی«, »راسخان در عقيده«مفاهيم- 51
االمـرولیاطيعوا اهللا و اطيعوا الرسـول و ایباشد و آيهمی............ و............ ،............الشأن اسالم به ترتيب مرتبط با احاديثپيامبر عظيم

  . حديث مرتبط است............ بامنكم
  ثقلين ـ جابر ـ ثقلين ـ دومين) ۲    جابر ـ منزلت ـ غدير ـ اولين) ۱
  جابر ـ منزلت ـ ثقلين ـ اولين) ۴    جابر ـ منزلت ـ غدير ـ دومين) ۳

  . و جو كردجست............ توان در حديثموضوع را میاست و اين............ و اين سخنی............ ها ممكنتشخيص عصمت برای انسان- 52
  است ـ درست ـ ثقلين) ۲    نيست ـ درست ـ ثقلين) ۱
  است ـ نادرست ـ منزلت) ۴    نيست ـ نادرست ـ منزلت) ۳

یی شـريفهمذكور اسـت و بـا آيـه... .........موضوع............ ذكر شده است و در حديث) عليهم السالم(نام يكايک ائمه............ در حديث-53
  . ارتباط مفهومی دارد............ 

  االمر منكماطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولیقيد و شرط ـجابر ـ ثقلين ـ اطاعت بی) ۱
  االمر منكماطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولیقيد و شرط ـالذهب ـ ثقلين ـ اطاعت بیسلسل↨) ۲
  ... ما كان محمد ابا احد ولكن رسول اهللاجابر ـ منزلت ـ ختم نبوت ـ) ۳
  ... ما كان محمد ابا احد ولكن رسول اهللالذهب ـ منزلت ـ ختم نبوت ـسلسل↨) ۴

یی شريفهشود و با آيهشت میاز آن بردا............ است و موضوع............ به ويژه در روزهای آخر عمر خود، حديث) ص(حديث مكرر پيامبر- 54
  . مفهوم استهم............ 

  انما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيتمنزلت ـ جانشينی ـ) ۱
  انما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيتثقلين ـ عصمت ـ) ۲
  يقيمون الصالةانما وليكم اهللا و رسوله و الذين امنوا الذينمنزلت ـ جانشينی ـ) ۳
  انما وليكم اهللا و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصالةثقلين ـ عصمت ـ) ۴

  . شد............ و دستاورد آن مراسم............ در مراسم دعوت خويشان و سكوت آنان معلول) ص(ی پيامبر گرامی اسالمبارهدرخواست سه-55
  تر برخی از خويشانی بيشـ پديدار شدن كينه) ص(ن پيامبرنااميدی به پيروزی و گسترش دي) ۱
  ـ تثبيت مقام وصايت و خالفت) ص(نااميدی به پيروزی و گسترش دين پيامبر) ۲
  بيم از اتحاد مشركان به جهت آزار و اذيت ـ تثبيت مقام وصايت و خالفت) ۳
  تر برخی از خويشانی بيش هبيم از اتحاد مشركان به جهت آزار و اذيت ـ پديدار شدن كين) ۴

ترين شما در، راسخ............ اين مرد اولين ايمان آورنده به خدا و وفادارترين شما در«: كندگونه توصيف میرا اين) ع(، امام علی)ص(پيامبر- 56
  . است............ ترين شما درو صادق............ 

  پيمان با خدا ـ نزد خداوند ـ انجام فرمان خدا) ۱
  پيمان با خدا ـ انجام فرمان خدا ـ داوری ميان مردم) ۲
  رعايت مساوات ـ پيمان با خدا ـ داوری ميان مردم) ۳
  رعايت مساوات ـ انجام فرمان خدا ـ نزد خداوند) ۴

  .آوايی داردهم............ ارتباط مفهومی دارد كه با حديث....... .....یبا آيه» علٌی مع القرآن و القرآن مع علی«حديث شريف-57
  ـ ثقلينيريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت) ۱
  ـ منزلت  يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت) ۲
  ـ ثقلينيا ايها الذين امنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول) ۳
  ـ جابرطيعوا اهللا و اطيعوا الرسوليا ايها الذين امنوا ا) ۴
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ايـن. آغـاز گرديـد) ص(آمد و از همان زمان، تربيت وی در دامان پيامبر) ص(ی پيامبركودكی بيش نبود كه به خانه) ع(كه حضرت علیاين-58
  . به آن اشارت دارد............ است و عبارت............ موضوع مربوط به قلمروی واليت

  ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البري↨معنوی ـ) ۱
  ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البري↨ظاهری ـ) ۲
  »انا مدين↨ العلم و علٌی بابها«معنوی ـ) ۳
  »انا مدين↨ العلم و علٌی بابها«ظاهری ـ) ۴

  ............ بود تا............ معلول) ع(برای شناساندن شخصيت ممتاز حضرت علی) ص(الشأن اسالمی پيامبر عظيمسعی و تالش مجّدانه- 59
  . ی متضاد كالمی ـ جاهليت را از مردم دور كندوری در انديشهحدوث وقايعی كه باعث فاصله افتادن معارف قرآنی و غوطه) ۱
  . حضرت از شرايط فرهنگی و اجتماعی زمانی خود ـ جاهليت را از مردم دور كندبينی آنپيش) ۲
  . های مردم را برای پذيرفتن امامت و رهبری آماده كندبينی آن حضرت از شرايط فرهنگی و اجتماعی زمان خود ـ دلپيش) ۳
   .های مردم را برای پذيرفتن امامت و رهبری آماده كنداد كالمی ـ دلی متضوری در انديشهحدوث وقايعی كه باعث فاصله افتادن معارف قرآنی و غوطه) ۴

  ها مشهود است؟و خبردهی آن حضرت به ترتيب در كدام عبارت) ع(ی امام علیبينی پردغدغهپيش- 60
كم شدن بنیتر و فراوانكااليی رايج) ۱   اميه علت سستی مسلمانانتر از قرآن نيست كه بخواهند به صورت وارونه معنايش كنند ـ حا
كم شدن بنیوضع به گونه) ۲ كمان برود ـ حا   اميه علت سستی مسلمانانای شود كه هر كس بخواهد دادخواهی كند بايد نزد حا
كم شدن بنیای شود كهوضع به گونه) ۳ كمان برود ـ حا   اميه معلول سستی مسلمانانهر كس بخواهد دادخواهی كند بايد نزد حا
كم شدن بنیتر و فراوانكااليی رايج) ۴   اميه معلول سستی مسلمانانتر از قرآن نيست وقتی كه بخواهند به صورت وارونه معنايش كنند ـ حا

یی شـريفهدر آيـه............ سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت هستند و موضوع............ قبول است ومورد............ از نظر قرآن كريم زندگی-61
  . آمده است............ 

  و لدار اآلخرة خير للذين اتقوامتقين ـ ثابت قدمان ـ نخستين ـ) ۱
  خير للذين اتقواو لدار اآلخرةمتقين ـ كسانی كه عدم تزلزل در عقيده دارند ـ دومين ـ) ۲
كرينـثابت قدمان ـ دومينمؤمنين ـ) ۳   فلن يضر اهللا شيئاً و سيجزی اهللا الشا
كرينمؤمنين ـ كسانی كه عدم تزلزل در عقيده دارند ـ نخستين ـ) ۴   فلن يضر اهللا شيئاً و سيجزی اهللا الشا

به ترتيب اشاره به» بهره ماندن مردم و محققان از يک منبع مهم هدايتبی«و» های باتقوا و جهادگربه انزوا كشيده شدن شخصيت«مفاهيم- 62
  است؟) ص(يک از مشكالت دوران پس از رحلت پيامبركدام

كرمظهور شخصيت) ۱   ) ص(ها و الگوهای غيرقابل اعتماد ـ ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ا
كرمتبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايی ـ ممن) ۲   ) ص(وعيت از نوشتن احاديث پيامبر ا
  تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايی ـ تحريف در معارف اسالمی و جعل احاديث) ۳
  ها و الگوهای غيرقابل اعتماد ـ تحريف در معارف اسالمی و جعل احاديثظهور شخصيت) ۴

اميـه بـه اوجناخشنودی نسبت به دستگاه بنی) ع(............ است و در زمان امام) ع(.. ..........زمان معرفی اسالم اصيل مربوط به دوران امام- 63
تر كـرده و در روز عرفـه دری خود را علنیمبارزه) ع(............ ی قيام نيافت و امامزيدبن علی اجازه) ع(............ رسيده بود و در زمان امام

  .  عالم نمودمراسم حج حق حكومت را از آن خود ا
  صادقباقر ـ صادق ـ باقر ـ) ۲    صادق ـ صادق ـ صادق ـ صادق) ۱
  صادق ـ باقر ـ باقر ـ باقر) ۴    باقر ـ صادق ـ صادق ـ صادق) ۳

» تشـخيص مسـير رسـتگاری«و» وفا به عهد به قـرآن«در شرايط سخت بعد از رحلت پيامبر گرامی اسالم به ترتيب) ع(در بيان امام علی-64
  . است............ و راه حل نهايی از ديدگاه ايشان............ و............ لولمع
  شدگان قرآن ـ درخواست از اهلشتشخيص شكنندگان پيمان ـ شناسايی فراموش) ۱
  شكنان ـ عدم مخالفت با دينشدگان قرآن ـ شناسايی پيمانشناسايی فراموش) ۲
كنندگان به صراط مستقيم ـ درخواست از اهلش) ۳   تشخيص شكنندگان پيمان ـ شناسايی رها
  شدگان قرآن ـ عدم مخالفت با دينشدگان قرآن ـ شناسايی فراموششناسايی فراموش) ۴
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الشأن اسالم راهيابی مردم به سـوی خداونـد را اجـر و مـزدپيامبر عظيم«كهو اين» به نفع خود مردم است) ع(دوستی با اهل بيت«كهاين- 65
  . نمايانگر است............ و............ به ترتيب در آيات» رسالت خود بيان نموده است

  من اجرقل ما أسالكم عليهـقل ما سألتكم من اجر) ۱
  قل ما أسالكم عليه من اجرـقل ال أسالكم عليه اجراً) ۲
  قل ما سألتكم من اجرـقل ما أسالكم عليه من اجر) ۳
  قل ال أسالكم عليه اجراًـقل ما سألتكم من اجر) ۴

در آيات قرآن كريم آمده و مفهوم دوم............ و.......... ..بازگشتن از گناه به سوی اطاعت از امر الهی و بازگشت لطف و آمرزش الهی با تعابير- 66
  . تجلی دارد............ در عبارت

  فاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسناتيتوب ـ تاب ـ) ۲  فاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسناتتاب ـ يتوب ـ) ۱
  » التائب من الذنب كمن ال ذنب له«ب ـتاب ـ يتو) ۴  » التائب من الذنب كمن ال ذنب له«يتوب ـ تاب ـ) ۳

  . است............ ی بازتابنتيجهفاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسناتمند از نعمتكاری كه بهرههای توبهی انسانقرار گرفتن در زمره- 67
  » التائب من الذنب كمن ال ذنب له«) ۲  فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح) ۱
  من يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر اهللا) ۴  آمن و عمل عمالً صالحاًاِّال من تاب و) ۳

كه) ع(ی اميرمؤمنان علیتوبه است و به فرموده............ یمربوط به مرحلهمن يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر اهللاویی شريفهآيه- 68
  . هاستی پاک شدن از آلودگیتوبه............ فرمايندمی
  » التوب↨ تطهر القلوب و تغسل الذنوب«اول ـ) ۲  التائب من الذنب كمن ال ذنب لهاول ـ) ۱
  التائب من الذنب كمن ال ذنب لهدوم ـ) ۴  » التوب↨ تطهر القلوب و تغسل الذنوب«دوم ـ) ۳

است و خدا را غفور و رحيم يافتن، معلـول............ وادی ضاللتهای سقوط دراست و از پرتگاه............ ی عادت گناه در انساناز بين برنده- 69
  . است............ یی شريفهآيه
  فاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسناتتصميم به تكرار نكردن گناه ـ عادت به گناه ـ) ۱
  فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحپشيمانی از گذشته ـ توجيه گناه ـ) ۲
  اّال من تاب و آمن و عمل عمالً صالحاًپشيمانی از گذشته ـ عادت به گناه ـ) ۳
  و من يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر اهللاتصميم به تكرار نكردن گناه ـ توجيه گناه ـ) ۴

  . است............ آن روز، معلولترين جوامعو مشتاق علم ساختن جاهل............ گرايی معلولشكسته شدن سد جاهليت و خرافه- 70
  درپی مردمهای پیدعوت مكرر قرآن كريم به خردورزی و دانش ـ تالش) ۱
  ) ص(های دائمی رسول خدادرپی مردم ـ تشويقهای پیتالش) ۲
  درپی مردمهای پینزول تدريجی آيات قرآن كريم ـ تالش) ۳
  ) ص(های دائمی رسول خدانزول تدريجی آيات قرآن كريم ـ تشويق) ۴

قرار گرفـت، اشـاره بـه) ص(محور رسالت رسول خدا, مبارزه با شرک............ آغاز شد و با عبارت............ از شهر) ص(رسالت بزرگ پيامبر-71
  . تمدن اسالم دارد............ معيار

  ـ اول و دومو اليوم اآلخر و عمل صالحاًمن آمن باهللامدينه ـ) ۱
  ـ اولقولوا ال اله اال اهللا تفلحوامدينه ـ) ۲
  ـ اولقولوا ال اله اال اهللا تفلحوامكه ـ) ۳
  ـ اول و دوممن آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاًمكه ـ) ۴

یبه آن مرتبط است و مبارزه با امتيـازات اشـرافی در آيـه............ یبود و آيه...... ......ینازل شد درباره) ص(اولين آياتی كه بر رسول خدا- 72
  . مشهود است............ یشريفه

  ...فلذلك فادع و استقم كما امرتـمن آمن باهللا و اليوم اآلخرتوحيد و معاد ـ) ۱
  ...فلذلك فادع و استقم كما امرتـ اليعلمونقل هل يستوی الذين يعلمون و الذيندانش و آموختن ـ) ۲
  ...قل هی للذين آمنوا فی الحياة الدنياـ قل هل يستوی الذين يعلمون و الذين اليعلموندانش و آموختن ـ) ۳
  ...قل هی للذين آمنوا فی الحياة الدنياـمن آمن باهللا و اليوم اآلخرتوحيد و معاد ـ) ۴
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پيام كدام» كنندهای خداوندند و به دلخواه خود عمل نمیهای فردی و اجتماعی تابع فرمان  ی اسالمی در برنامهمردم جامعه«هرگاه گفته شود- 73
  ايم؟ی شريفه را مورد توجه قرار دادهآيه
  من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم) ۱
  انزل اهللا من كتاب و امرت ال عدل بينكمقل آمنت بما) ۲
  و الطيبات من الرزق قل هی للذين آمنوا فی الحياة الدنيا) ۳
  االمر منكميا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولی) ۴

............ تجلی داشته كه موضوعش............ یيفهی شر  با گفتار و رفتارش پديد آورد و در آيه) ص(الشأن اسالمتحولی بزرگ كه پيامبر عظيم- 74
  . های تمدن اسالمی را بنا نهادپايه............ به كمک ياران صميمی خود در) ص(است و پيامبر

  ـ احيای منزلت زن ـ مكه  ...و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً) ۱
  مكهـ دانش و آموختن ـيعلمونقل هل يستوی الذين يعلمون و الذين ال) ۲
  مدينهـ دانش و آموختن ـقل هل يستوی الذين يعلمون و الذين اليعلمون) ۳
  ـ احيای منزلت زن ـ مدينه  ...و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً) ۴

كه موجب تحولايجاد نگرش جديد در جامعه«و» های دنيوی و اخرویديدگاه متعادل نسبت به نعمت«در خصوص معيارهای تمدن اسالمی-75
  . متجلی است............ و............ به ترتيب در آيات» ها گرديددر روابط ميان ملت

  و امرت العدل بينكم اهللا ربنا و ربكم... ـ...قل من حّرم زين↨ اهللا التی اخرج لعبادة) ۱
م ربی الفواحش ما ظه) ۲   و امرت العدل بينكم اهللا ربنا و ربكم... ـ...ر منها و ما بطنقل انما حرَّ
  محمٌد رسول اهللا و الذين معه اشداء علی الكفار رحماء بينهمـ...قل من حّرم زين↨ اهللا التی اخرج لعبادة) ۳
م ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن) ۴   الذين معه اشداء علی الكفار رحماء بينهممحمٌد رسول اهللا وـ...قل انما حرَّ

PART A: Grammar and 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- I always have both grapefruit juice and coffee with milk for breakfast, ............ my husband drinks only 
black tea.  

1) since  2) while  3) whether  4) as if  
77- Last week my boss advised me ............ the matter publicly before the conference.  

1) not discussing  2) don’t discuss  3) not discuss  4) not to discuss  
78- They were showing so many commercials on the television that I finally just got up and turned ............ . 

1) them off  2) off them  3) it off  4) off it  
79- I work as a teacher, so my salary is not very big, ............ my neighbour is a banker and earns at least 

five times as much as I do.  
1) whereas  2) when  3) because  4) unless  

80- The blood ............ were collected from two hundred medical institutions all over the world.  
1) samples  2) patterns  3) features  4) manners  

81- Visitors are usually asked to ............ their shoes before they enter an Iranian home.  
1) handle  2) involve  3) remove  4) prevent  

82- Obesity is considered by far the most ............ health issue facing the developed world.  
1) brief  2) serious  3) emotional  4) artificial  

83- Everybody has a ............ to his own opinion. However, sometimes it’s better not to tell anybody what 
that opinion is. 

1) mission  2) capacity  3) right  4) phase  
84- Although your skin looks smooth, when ............ you can see a lot of little bumps and holes.  

1) concentrated  2) explored  3) realized  4) magnified  
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85- He had been working in the factory for three years when the accident ............ . 
1) occurred  2) indicated  3) recalled  4) measured  

86- The ............ trained hard every day to be at their best for the Summer Olympic Games. 
1) explorers  2) winners  3) athletes  4) partners  

87- Today we have more than three times as many ............ on the roads as in the 1950s.  
1) objects  2) vehicles  3) probes  4) devices  

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. 

Growing crops and breeding animals for food are among the most important steps ever taken by 
humankind. Before farming began, people fed …88… by gathering berries and other plant matter and 
hunting wild animals. People were nomadic – they had to …89… to find food. About 12,000 years ago in the 
Middle East, people …90… they could grow cereal crops, such as wheat. These people were the first 
farmers. With the start of farming, people began to settle permanently in one place. Villages grew into 
towns and cities. Farmers produced …91…, so some people were free to do other jobs such as weaving, and 
making pottery and tools. …92… everyone depended on farming for their food, however, many people died 
of starvation when the crops failed because of bad weather. Over the centuries people have tried many 
different ways of producing better crops. 

88- 1) their   2) them  3) theirs  4) themselves  
89- 1) move around  2) check out  3) speed up  4) get across  
90- 1) discovered  2) instructed  3) provided  4) managed  
91- 1) too much food to support the population  2) such a lot of food to support the population  

3) enough food to support the population  4) so much food that they support the population  
92- 1) Whether  2) Since  3) Whereas  4) Unless  

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: 
Cell phone calling plans that allow users to send unlimited text messages are popular with teens across 

the United States. In 2008, an average American teen sent 2,272 text messages each month. That’s nearly 80 
messages a day, although many teens commonly send hundreds of messages per day. So, what could be 
wrong with a plan that allows you to send as many messages as you want every day of the week? It turns 
out that there are real health risks. 

The physical action of typing and sending many text messages could injure your thumbs. When you 
perform the same action many times, you can get something called a repetitive stress injury, which causes 
painful muscle cramps. Doctors believe the damage is temporary and can heal if the action is stopped. 

Sending and receiving text messages can also lead to psychological strain. Constant texting can interfere 
with sleep and create stress. Ringtones or vibrations can break one’s concentration and contribute to 
feeling restless or anxious, which can also affect sleep. In addition, many teens respond to text messages late 
at night, often from bed. Staying up to wait for a message from a friend or being awakened by a ring or 
buzz can reduce the amount and quality of sleep. 

While text messaging can help some teens stay in touch with their parents, the convenience of texting 
may make it difficult for some adolescents to become more independent. Instead of learning to make their 
own decisions, some teens text their parents dozens of times each day. They become so dependent on a 
constant electronic connection that they don’t learn the thinking skills they will need later in life. 

93- According to the passage, sending and receiving too many text messages can create ............ . 
1) a close relationship with family members 2) unlimited calling plans 
3) popular ringtones and vibrations 4) stress and tension 
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94- A repetitive stress injury is always caused by ............ . 
1) sending and receiving text messages 2) the sounds of a ringing or vibrating phone 
3) performing the same action over and over 4) not getting enough sleep 

95- A thumb injury caused by cell phone use will probably heal if the injured person ............ . 
1) sends more than 100 messages each day 2) stops sending text messages 
3) buys a new cell phone  4) sends messages to parents instead of friends 

96- According to the passage, text messaging late at night can lead to ............ . 
1) communication problems between teens 2) calling plan price increases 
3) teens not getting enough sleep 4) stronger parent-teen relationships 

Passage 2:   
Throughout the 1900s, almost everyone knew how to jump, or “skip,” rope. And it wasn’t just kids on 

playgrounds chanting silly rhymes. Champion boxers like Sugar Ray Leonard and Muhammad Ali jumped 
rope to build stamina and develop quick footwork. 

The activity of rope-jumping for fun and exercise has most likely been around for thousands of years. 
Historians believe children in ancient Egypt used vines to skip with. A calendar from the 6th century shows 
Chinese children skipping rope, and medieval European paintings show children skipping rope on 
cobblestone streets. 

The earliest jump ropers in North America may have been Dutch immigrants, who brought the game 
Double Dutch with them in the 1600s. In Double Dutch, two turners, or “enders,” each hold the ends of two 
long ropes and turn them in opposite directions as one person jumps between them. When the game was 
first introduced, girls were not encouraged to participate, partly because they were considered weaker, and 
exercise was thought of as unfeminine. Also, girls wore long dresses that got in the way.  

Once girls did start jumping, however, they really took over, and for a while, it was mainly girls who 
excelled at the activity. Now, both girls and boys jump rope. Jumping rope has become a worldwide 
competitive sport in which children and adults compete in both singles and team events. So, pick up a rope, 
find a silly rhyme or your favorite song, and start jumping. 

97- The word “stamina” in the first paragraph is closest in meaning to ............ . 
1) performance 2) function 3) strength 4) respect 

98- Kids chant rhymes as they are jumping probably because it is fun and it ............ . 
1) helps them keep the rhythm going 2) is required in every competition 
3) keeps them from feeling tired 4) helps them practice Chinese rhymes 

99- What is the most likely reason that jumping rope has stayed popular for so long? 
1) Dutch sailors traveled all over the world. 2) Almost anyone can get a rope. 
3) Famous boxers jumped rope. 4) It is very hard to be good at jumping rope. 

100- Readers can infer that the writer of the passage ............ . 
1) believes that competition may ruin the fun of jumping rope 
2) would like to see more people jumping rope 
3) believes that jumping rope leads to too many injuries 
4) believes that the Chinese are the best jump ropers 
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گردانشگاهاصالحشود،مملکتاصالحمیشود. ا
امامخمینی)ره(

سال تحصیلی 1395-96

حق چاپ و تکثیر سؤاالت آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.

ون
آزم

د 
اح

ا و
ی ب

اط
رتب

ی ا
ه ها

را

مدت  پاسخگوییتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف

10دقیقه15زمینشناسی1

40دقیقه25ریاضیات2

30دقیقه40زیستشناسی3

30دقیقه25فیزیک4

25دقیقه25شیمی5

عناوین مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

علــوم تجربي آزمایشــی  گــروه  

چهارمدبیرستان)پیشدانشگاهی(

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 135 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 130

دفترچه شماره 2

آزمـون شماره 16
جمعه 95/12/20

ساعت شروع: 8 صبح

اختصــاصي آزمـــون
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 .باشد............ شوند كهها در محيط دريايی تشكيل میريف-101

  عمق و آب سرد كم) ۴  عمق زياد و آب سرد) ۳  عمق و آب گرم كم) ۲  عمق زياد و آب گرم) ۱
دهد؟شكل مقابل چه چيزی را نشان می-102

  مارک نامتقارنريپل) ۱
  تلماسه) ۲
  ريپل مارک متقارن) ۳
  بندی متقاطعچينه) ۴

)به ترتيب از راست به چپ. (ها استتر از ساير ناپيوستگیفراوان............ تر و ناپيوستگیمشكل............ تشخيص ناپيوستگی- 103
  شيبشيب ـ همهم) ۲    شيبدگرشيب ـ هم) ۱
  ـ دگرشيبشيبهم) ۴    دگرشيب ـ دگرشيب) ۳

كتيوی كدام مادهتجزيه-104 كاهش عدد جرمی است؟بدونی راديوا
  ۲۳۵اورانيم) ۴  ۴۰پتاسيم) ۳  ۲۳۲توريم) ۲  ۲۳۸اورانيم) ۱

 .بار پيشروی آب صورت گرفته است............ ناپيوستگی و............ در شكل مقابل- 105
  ۲ـ ۲) ۱
  ۱ـ ۱) ۲
  ۲ـ ۱) ۳
  ۱ـ ۲) ۴

 .آيدپديد می۱۴از آن، كربن............ هوا و خارج شدن............ ی خورشيد بهاشعهدر اثر تابش-106

  ـ الكترون۱۲كربن) ۲    پروتون ۲ـ۱۲كربن) ۱
  نيتروژن ـ الكترون) ۴    نيتروژن ـ پروتون) ۳

ی شكل مقابل كدام است؟جديدترين پديده- 107
  ی آهکتشكيل اليه) ۱
  وقوع گسل) ۲
  چين تاقديس) ۳
  فرسايش) ۴

 .است............ ايجاد فولياسيون يک نوع تغيير در- 108

  هاشكل كانی) ۴  هانوع كانی) ۳  ميزان تخلخل) ۲  های دانهاندازه) ۱
 .گيردصورت می............ و در اعماق............ ها در اثر فشارخوردگیپيدايش چين-109

  دار ـ كمجهت) ۴  انبه ـ كمجهمه) ۳  دار ـ زيادجهت) ۲  جانبه ـ زيادهمه) ۱
 .باشدمی............ یدر نتيجه............ ايجاد سرپانتين از-110

  پيروكسن ـ خروج آب از كانی) ۲    اليوين ـ ورود آب به كانی) ۱
  اليوين ـ خروج آب از كانی) ۴    پيروكسن ـ تأثير فشار زياد) ۳

كند؟پيدا میتریهای شديد، تغيير بيشكدام سنگ در برابر دگرگونی-111
  هورنفلس) ۴  شيست) ۳  گنيس) ۲  اسليت) ۱

ها گردد؟تواند سرانجام سبب رنگ قرمز يا زرد خاکها میوجود كدام كانی در سنگ- 112
  فلدسپات) ۴  كوارتز) ۳  مسكوويت) ۲  اليوين) ۱

  . اسـت............ و فرسـايش بـادی. ...........تكـه دارد، فرسـايش آبـیهای محلول زيادی اسـت و حالـت تكهدر نواحی كه خاک دارای كانی-113
)به ترتيب از راست به چپ(
  زياد ـ زياد) ۴  كم ـ زياد) ۳  كم ـ كم) ۲  زياد ـ كم) ۱
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های منگنز، نقش مهمی دارد؟تشكيل گرهکكدام عامل در- 114
كسيدهای منگنز در كف دريا) ۱   فشار زياد محيط و ايجاد رسوب منگنز در دريا) ۲  آرام بودن آب و رسوب ا
كنش شيميايی يون) ۳   فراوانی نسبی زيادتر منگنز از ساير عناصر در اعماق آب) ۴  های آب و مواد كف درياوا

 )به ترتيب از راست به چپ. (شودمی............ جايی تلماسه به جهتسبب جابه............ به سمت............ ا ازهبا توجه به شكل، حركت ماسه-115
  سطح لغزشی ـ پهلوی پرشيب ـ غرب) ۱
  شيب ـ سطح لغزشی ـ غربپهلوی كم) ۲
  شيب ـ شرقسطح لغزشی ـ پهلوی كم) ۳
  شيب ـ پهلوی پرشيب ـ شرقپهلوی كم) ۴

  
fنمودار تابع- 116 (x) x x x   3 23 5   گيرد؟ها قرار میxدر كدام بازه، باالی محور3

۱(( , ) 1  ۲(( , )1  ۳(( , )1 3  ۴(( , )0 3  

mmx، عبارتmازای كدام مقادير به- 117 (m )x   2 72 2   همواره منفی است؟4

۱(m  4  ۲(m  4 1  ۳(m  1 4  ۴(m 0  

fسهمی-118 (x) x x  2 4   در سهمی جديد، رأس كدام است؟. دهيمواحد به سمت باال انتقال می۳واحد به سمت چپ و سپس ۲را ابتدا1
۱(( , )4 3  ۲(( , )0 3  ۳(( , )4 0  ۴(( , )0 0  

xfتابع- 119 (x) a b محور ،yكند و نمودارقطع می۳ای به عرضها را در نقطهfیاز نقطه( , ) 31 f.گذردمی2 (   كدام است؟2(

۱ (۴   ۲ (۸   ۳ (۱۲  ۴ (۱۶  

گر-120 xا 2 4 x4باشد، حاصل لگاريتم2 11   كدام است؟3در مبنای

۱ (۲   ۲ (۶   ۳(6  ۴(2  
xاز تساوی- 121 xlog (x ) log ( x )   2 3 4   كدام است؟x، مقدار2

۱ (۴   ۲ (۳   ۳ (۲   ۴ (۱   
  گروه خونی چه نوع متغيری است؟-122

  كّمی گسسته) ۴  كّمی پيوسته) ۳  كيفی اسمی) ۲  كيفی ترتيبی) ۱
مركز. بندی شده استدسته با طول يكسان دسته ۶باشد، درمی۴۹و۳۱ها به ترتيبترين آنترين و كوچکی آماری كه بزرگتعدادی داده-123

  ی چهارم كدام است؟دسته
۱(/41 5  ۲ (۴۲  ۳(/42 5  ۴ (۴۳  

گر دسته. اندبندی شدهطبقه، دسته ۹ی آماری درداده124-۱۵۰ 15ی اول به صورتا و۲۷تر ازهـا كوچـکدرصد داده۳۰چنينباشد و هم19
0/ی چهارمفراوانی نسبی دسته   باشند؟می۳۱تر يا مساویی آماری بزرگباشند، چند داده2

۱ (۶۰  ۲ (۷۰  ۳ (۷۵  ۴ (۸۰  
گر- 125 ]یها در دستهباشند، چند درصد داده۱۸تر ازها كوچکدرصد داده۴۸با توجه به جدول فراوانی تجمعی زير، ا , )18   قرار دارند؟22

۱ (۹  
۲ (۱۵  
۳ (۱۶  
۴ (۱۸  

  مركز دسته  ۸  ۱۲  ۲۰۱۶  ۲۴  ۲۸
۵۰  ۴۰  ۳۳x  ۱۹  ۱۲  فراوانی تجمعی  
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fنمودار تابعی طول نقاط بحرانیمجموعه-126 (x) x x 
5 2
3   كدام است؟3

۱({ , , }1 0 1  ۲({ , , } 21 0 5  ۳({ , }20 5  ۴({ }2
5  

fیدر تابع با ضابطه-127 (x) x x k  3 22 گر بيش6 ]یمقدار تـابع در بـازهترينترين مقدار تابع، سه برابر كم، ا , ]1 تـرينباشـد، بيش4
  مقدار تابع در اين بازه كدام است؟

۱ (۲۸  ۲ (۵۲  ۳ (۵۶  ۴ (۶۰  

fتقعر نمودار منحنی- 128 (x) x x x x    4 3 21 1 3 16   در كدام بازه رو به پايين است؟2

۱(( , ) 12 2  ۲(( , ) 1 22  ۳(( , )  13 2  ۴(( , )3 5  

fیدر كدام بازه، تابع با ضابطه-129 (x) x | x | 2نزولی و تقعر نمودار آن رو به پايين است؟  
۱(( , )3 0  ۲(( , )3 4  ۳(( , )1 2  ۴(( , )0 1  

xنمودار تابع- 130 xf (x) e در مجاورتx    به كدام صورت است؟1

۱ (  ۲ (  ۳ (  ۴ (  

xfمجانب-131 (x) های نمودار تابع
x a



2 yديگر را روی خطهم1 x 2   كدام است؟aمقدار. كنندقطع می6

۱(3  ۲(2  ۳ (۲   ۴ (۳   

132-x  2مجانب قائم منحنیx xf (x)
x ax
 


3 2
2

4   ی مجانب مايل آن كدام است؟معادله. باشدمی1

۱(y x 1    ۲(y x 3  
۳(y x 2    ۴(y x 4  

fی خط قائم بر نمودار تابعمعادله- 133 (x) x x x  3 26   گذرد؟ی زير میی عطف آن از كدام نقطهدر نقطه2
۱(( , )10 2  ۲(( , )12 11  ۳(( , )4 13  ۴(( , )5 11  

fهای مايل نمودارمجانب-134 (x) x x x  22   كنند؟ای قطع میديگر را در چه نقطههم6
۱(( , )2 5    ۲(( , ) 3 6  
۳(( , )2 1    ۴(( , )3 0  

xهموگرافيکمركز تقارن تابع- 135 bxf (x) ax x
  


2 3
)ی، نقطه1 , )1   كدام است؟b. باشدمی2

۱ (۱   ۲ (۲   ۳(1  ۴(2  

136-xf (x) نمودار تابع
ax b



2
a.به صورت مقابل است bكدام است؟  

۱ (۳   
۲ (۲   
۳(3  
۴(2  
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گر طول يال مكعب. از يک مكعب قرار داردABوسط يالMینقطه- 137   كدام است؟MCDمساحت مثلث, باشد2ا
۱(2 2  
۲(2  
۳(4 2  

۴(2
2  

  نسبت حجم اين دو كدام است؟. كندآن را به دو جسم فضايی تقسيم می, گذرا از يک رأس مكعبی گذرا بر انتهای سه يالصفحه- 138

۱(1
5  ۲(1

6  ۳(3
5  ۴(5

6  

گر ارتفاع و شعاع يک مخروط را به ترتيب نصف و دو برابر ك-139   كند؟حجم مخروط چه تغييری می, نيما
  .كندتغيير نمی) ۴  .شودنصف می) ۳  .شوددو برابر می) ۲  .شودچهار برابر می) ۱

گر قطر خارجی دهانه. متر موجود استسانتی ۲كره با ضخامتای به شكل نيمكاسه-140 مسـاحت كـل كاسـه چقـدر, متر باشدسانتی۱۶ی آنا
  است؟

۱(248  ۲(124  ۳(228  ۴(214  

  
كسيد كربن در گياه ذرت،كدام گزينه، در مورد تثبيت دی- 141   است؟نادرستا

  .شودنمیمتوقففتوسنتز ،های هوايیدر اين گياهان با بسته شدن روزنه) ۱
  .شودمیكربنهچهارتركيب شده و به صورت اسيدكربنهسههای ميانبرگ با اسيددر سلولCO2هاروزنه، با بسته شدندر طی روز) ۲
كسيد كربن و عمل روبيسكو در سلولتوليد دیها،حتی در حين بسته بودن روزنه) ۳   .گيردهای ميانبرگ اين گياه صورت میا
  .شوندتنفس نوری نمیفرايندرسانند و واردرا به خوبی به پايان میCO2اين گياهان تثبيتهای باال نيزحتی در دما) ۴

  »............ ديگر،در ارتباط جانوران با يک«كند؟ی مقابل را به درستی تكميل میكدام گزينه جمله-142
  .شودمیبرقراروتهايی متفابين افراد يک گونه و در موقعيتفقطارتباط) ۱
  .استگونهخاص همان ،گونهيابی هرالزاماً عاليم جفت) ۲
  .بوده استيیاراه ارتباطی ابتدتنهاارتباط به كمک مواد شيميايی) ۳
  .ای ديگر راه ارتباط اصلی محسوب شودتواند در گونهمی ،وسيعی نداردیاستفادهيک گونهنوعی راه ارتباطی كه در) ۴

  كند؟ی زير را به درستی كامل مینه، جملهكدام گزي-143
  ».شوندنمیی سوم توليددر مرحله............ هایو مولكول............ یدر مرحله............  ,C3در گياهانفتوسنتزیدر پديده«
كسيژنمولكول) ۱   ADPـ دوم توليد شده ـNADPHهایمولكول) ۲  های آب ـ اول مصرف شده ـ ا

  ـ سوم مصرف شده ـ آبCO2هایمولكول) NADP  ۴ـ سوم مصرف شده ـATPهایمولكول) ۳
  ............ در تنفس نوری،-144

كسيژنپنجمولكول) ۱   .شودتركيب و تجزيه می ،كربنی در ميتوكندری با ا
كسيژناز، محصول گامـريبولوزبيس فسفات كربوكسيالزآنزيم) ۲   .كندی كالوين را تجزيه میچرخه )۴(ا
  .كندآزاد میCO2تجزيه و يک مولكول ،كربنی پس از ورود به كلروپالستدومولكولی) ۳
كسيژنازی روبيسكو) ۴ كنش ا   .شودكربنی توليد میدوكربنی وسههایمولكول ،درون ميتوكندری طی وا
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  ............  ،CAMگياهان............  ,C4در برگ گياهان- 145
  .وجود نداردفسفاتبرخالف ـ ريبولوزبيس) ۱
  .شودانجام نمی, های هوايی بازی كالوين با روزنههمانند ـ چرخه) ۲
كسيژن در روز) ۳   .گيردانجام نمی, همانند ـ توليد ا
  .شودو توليد قند در يک سلول انجام نمیCO2برخالف ـ تثبيت) ۴

  ؟كندكامل مینادرستیی زير را بهكدام گزينه، جمله-146
  »............ ترين مقدار انرژی درتوان گفت كه بيشمی«
  .شود كه وابسته به نور استی فتوسنتز توليد میدومين مرحله) ۱
  .رسد و غيروابسته به نور استی فتوسنتز، در دومين گام، به مصرف میسومين مرحله) ۲

  .شودبه انرژی شيميايی تبديل میNADPوADPهای كلروپالست با مصرفدر گرانوم, های فتوسنتزكنندهی نوری در همهمرحله) ۳
  .افتدها برای تبديل شدن به انرژی شيميايی به دام میهای فتوسيستمی اول فتوسنتز، توسط رنگيزهمرحله) ۴

  ............ گفت كهتواننمی............ در ارتباط با رفتار-147
  .تخاب طبيعی در چگونگی بروز آن نقش داردانـريقافشيرهای جوان شرق آ) ۱
  .شودب افزايش توان بقای جمعيت میسب ـزنبورهای كارگر) ۲
  . كندطور مستقيم تضمين می  هايش را بهبقای ژن ـی سياهعنكبوت نر بيوه) ۳
  .دهدگونه را افزايش میافراد همشايستگی تكاملی ـگاوهای وحشی) ۴

  ............ به طور معمول در رفتار غذايابی، جانوران قطعاً-148
  .كنندالوصول و دارای مواد غذايی كم استفاده میاز غذاهای سهل) ۲  .كنندترند را شكار میتر و نايابغذاهايی كه دارای انرژی بيش) ۱
  .كنندترين زمان كسب میترين انرژی را طی كمهميشه بيش) ۴  .دهنداين رفتار را انجام می ،توليدمثل خودبه منظور حفظ بقا و) ۳

  ی رفتارهای جانوران به درستی بيان شده است؟چند مورد از جمالت زير درباره-149
  .برای مراقبت از بقای فرزندان است, گيرندحالت مار مرده را به خود می, وقتی مارها) الف
  .های مونارک به طول هزاران كيلومتر، برای حفاظت در مقابل شكارچيان استمهاجرت پروانه )ب
  . شودهای خاردار، برای تعيين قلمرو و جفت خود انجام میی بزرگ در ماهیساختن النه) ج
  .كنندای گونه میترها در مقابل شكارچيان، انتخاب طبيعی را فدای بقبا دفاع از جوان) گاوهای وحشی (بوفالوها) د
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  ............ شود كهتر در جانورانی ديده میرفتار حل مسأله، بيش- 150
كتانت بوده و بالک دارندها فاقد كيسهدستگاه تنفس آن) ۱   .های هوايی و سورفا
  .  دارای گردش خون بسته و خط جانبی در دو سوی بدن خود هستند) ۲
  .  های مننژ در اطراف دستگاه عصبی مركزی خود هستندخورده و پردهدارای قشر مخ چين) ۳
  .معده و سنگدان دارند, دانچينه, به ترتيب, ی گوارش خوددر لوله) ۴

  است؟نادرستديگرهای نر با يکكدام گزينه، در مورد نزاع گوزن-151
  . كننديات فيزيكی انتخاب میها جفت خود را براساس خصوصبرای اين است كه ماده) ۱
  .های نری است كه نسبت به ساير نرها صفات فيزيكی برتری دارندمربوط به گوزن) ۲
  .شودنمیتر هستند،مانع از نزاع جدی نرهايی كه دارای ويژگی فيزيكی ضعيف) ۳
  .دهندها میها را به آنوانايی پرداخت اين هزينههای مفيد ديگری نيز دارند كه تبری بوده، ولی ژنكنندگان دارای صفات هزينهنزاع) ۴

  كدام گزينه، صحيح است؟- 152
  . همسری هستنددارای سيستم تک, های آنتر پرندگان نر نه همهبيش) ۱
  .شودبرابر طول بدن او می ۵گيری تا بيش ازی نر مرغ جوال در فصل جفتدم پرنده) ۲
  .كنندجفت خود را انتخاب می, های نرترشح شده از قورباغههایهای ماده از طريق فرمونقورباغه) ۳
  .كنندجفت خود را انتخاب می, بسياری از حشرات ماده از طريق طول شاخک و الگوی تابش نور) ۴
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است؟نادرستكدام گزينه،- 153
  .اندهای مصرفی و افزايش سود خالص انتخاب شدهی رفتارهای جانوری در جهت كاهش هزينههمه) ۱
  .شودگيری در پشت آن ظاهر میخاردار، رنگ درخشانی است كه در فصل جفتفت چشمگير در ماهی پشتص) ۲
  .شوندی رفتارهای جانوران با هدف موفقيت در حفظ بقا و توليدمثل انجام میهمه) ۳
  .دانتخاب طبيعی در جهت غذايابی بهينه عمل كرده است تا جانوران همواره غذاهای پرانرژی مصرف كنن) ۴

............ ی كالوين،در چرخه- 154
۱(CO2شوندكربنی در يک گام توليد میو مولكول شش.  
  .توانند در يک گام مصرف شوندمیNADPHوATPهایمولكول) ۲
  .شودمصرف میCO2عدد ۶كربنی از چرخه،ازای خارج كردن يک قند سه به) ۳
  .شودمصرف میNADPHعدد ۶كربنی از چرخه،ازای خارج كردن دو قند سه به) ۴

  .گرددمی............شود،می............ ی كالوين كهدر برگ درخت بيد، در گامی از چرخه- 155
  ناپايدار توليدیكربنهتركيب شش ـفسفات مصرفآدنوزين تری) ۲  كربنه تجزيهپنجتركيب ـفسفات ساختهآدنوزين تری) ۱

  فسفات توليدآدنوزين تری ـمصرف NADPH)۴  توليدNADPـكربنی ساختهسهقند) ۳
  ............ جز بهی موارد زير درست است،همه- 156

  .تر استبه پايينnm550طيف جذبی كاروتنوئيدها در طيف مرئی از طول موج) الف
  .دهدهای بنفش و قرمز جذب انجام میتر در طيفبيشaكلروفيل) ب
  .شودی سبز و زرد ديده میدر منطقه, های مرئی طيف نورترين درصد جذب در بين بخشبيش) ج
  .كنندنانومتر را نيز جذب می۵۰۰تر ازهای كمطول موج, نانومتر۶۵۰عالوه بر طول موج, bكلروفيل) د
  . كنندهای برانگيخته توليد كنند كه فتوسيستم را ترک میتوانند الكترونها میهای موجود در فتوسيستم هی رنگيزهمه) ه
  » ه«و» ج«) ۴  » ه«و» الف«) ۳  » د«و» ب«) ۲  » ج«و» الف«) ۱

؟كندنمیی زير را به درستی كاملكدام گزينه، جمله- 157
  ».يابدمی............ غلظتمستقيماً..... .......در هنگام فتوسنتز در گياه ذرت، با فعاليت«
كوئيدها) ۱ كوئيد، افزايش ـپمپ غشايی در تيال   پروتون در فضای تيال
كوئيدها) ۲   در استروما، كاهشADPـكانال پروتئينی در غشای تيال
كوئيدآبیكنندهآنزيم تجزيه) ۳   ، افزايشـ پروتون در فضای تيال
  های ناقل الكترون در فضای استروما، كاهشمولكول ـی انتقال الكترونزنجيره) ۴

  ............ داردنامكانی گل ناز،در گياهان تيره- 158
كسيد كربندیزمان با تثبيتهم) ۱   .های نگهبان روزنه در حال پالسموليز باشندسلول ،ا
كسيد كربندی) ۲   .غشايی تثبيت شوددرون اندامک تکجو مستقيماًا
  .روبيسكو عمل كربوكسيالزی انجام دهدجو،كسيد كربنادیبدون جذب) ۳

كسيد كربندیی كالوين،در چرخهNADPزمان با توليدهم) ۴   .جو جذب شودا
.دارد............ توان گفتمی............ در بروز رفتار- 159

  آموزش و تجربه نقش زيادیهای شقايق دريايی در برابر جانوران ديگر ـانقباض شاخک) ۱
  ترشح بزاق سگ در اثر ديدن غذا ـ آموزش و تجربه نقش مهمی) ۲
  نترسيدن پرنده از مترسک موجود در مزرعه ـ وراثت نقش) ۳
  ها مغز وجودشود كه در آنعادی شدن ـ فقط توسط جانورانی انجام می) ۴

است؟نادرستكدام گزينه،-160
  .اندازدهای ميزبان را از النه بيرون میم، بدون پر است و بالفاصله تخمی كوكو هنگام خروج از تخجوجه) ۱
  .تأثير استآموزش و تجربه در رفتار غاز ماده، در برگرداندن تخم به النه، بی) ۲
  .در الگوی عمل ثابت، وجود محرک نشانه تا پايان انجام رفتار، الزامی است) ۳
  .ها استشوند، تحت تأثير ژنلمروی او میی نوعی ماهی به نرهايی كه وارد قحمله) ۴
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  است؟نادرستكدام گزينه،- 161
  . ی سينه چسبيده استی ديگر بر سطح داخلی قفسهی جنب بر سطح خارجی شش و اليهيک اليه از پرده) ۱
  . شوندها به طور كامل جمع نمیدر حالت عادی به علت فشار منفی مايع جنب، شش) ۲
  . های شكم نقش دارندای و ماهيچهدندههای بينشود، ماهيچهور فعال انجام میدر بازدم عميق كه به ط) ۳
  . شودها میليتر هوا، وارد شش ۶به هنگام دم عميق و كامل، حدود) ۴

  است؟نادرستكدام گزينه،-162
  . داشته باشدB12تواند تأثيری در جذبعدم ترشح صفرا نمی) ۱
  . شودجز سلولز انجام میدر شيردان نشخواركنندگان، گوارش اصلی مواد شيميايی مختلف به) ۲

كاريدها و برخی از آمينواسيدها، حضور) ۳   . ضروری استNaبرای جذب اغلب مونوسا

كتری) ۴   . گرددو موسين نمیKی بزرگ در انسان، منجر به ترشحهای رودهفعاليت با
  ؟نيستدرستجانوران،تنفسدستگاهیگزينه دربارهكدام-163

  .كنندهای بدن نفوذ می  درون بافتبهزنبوردرتنفسدستگاههاینای) ۱
  .استدستگاه گردش خونبهنيازبدون ،ملخدرهاگازتبادل) ۲
  .تر استدرونینسبت به سطح بدن،ماهیدرتنفسسطح) ۳
  .استبازدمدم وهنگامدر ،پرندگاندرهوایتهويهعمل) ۴

است؟نادرستكدام گزينه ،در انسان-164
كتانت می) ۱   .های هوايی شودتواند باعث افزايش كشش سطحی در كيسهكمبود سورفا
۲(CO2كربنات، به صورت محلول در خون نيز وجود داردعالوه بر بی .  
  .ماندها باقی میهر بازدم عميق ارادی، الزاماً مقداری هوا در داخل ششدر) ۳
كثر مقدار هوايی است كه بين دستگاه تنفس و محيط خارج مبادله میظرفيت كلی شش) ۴   .شودها، حدا

گر زن- 165 ی آن تقريباً چندوای مردههوا را بين دستگاه تنفس و محيط خارج مبادله كند، حجم هcc۱۲۰۰ای در يک دم و بازدم حدودساله۲۸ا
سی است؟سی

۱ (۱۶۵  ۲ (۳۰۰  ۳ (۴۰۰  ۴ (۵۶۵  
؟كندمیی زير را به درستی تكميلكدام گزينه، جمله-166

  »............،جاشود كه در آنبه محلی وارد میشدخارج............ ی گوارش ازكه محتويات لوله، بعد از آن............ در«
كیگنجشک مانند مل) ۱   .يابدگوارش شيميايی میـ سنگدان ـخ و كرم خا
  .شودمیخونجذبـ معده ـملخ برخالف گنجشک) ۲
كی مانند گنجشک ـ) ۳   .شودنرم می ـدانچينهكرم خا
  .يابدايی میيگوارش شيم ـمدگیـ دومين برآگنجشک برخالف ملخ) ۴

كند؟ی زير را به درستی كامل میچند مورد، جمله-167
  »............ يبخش شماره. دهدگوارش انسان را نشان ميدستگاهبخشي ازرو،روبهشكل«

  .دهدبه جريان خون را افزايش میHClورود ،ريزتحت تأثير دستگاه درون )۲( )الف
  .دهدنهايت حركات دودی روده را شدت میبا ترشح موادی به مجرا، در )۱() ب
  .دهدكربنات را به خون افزايش میترشح بی ،تحت تأثير سكرتين )۵() ج
  .های صفراوی استو آنزيممحل غليظ شدن صفرا ،طی فرايند اسمز )۳() د
  .ريز پانكراس است، محل ورود ترشحات بخش برون)۴) (ه
۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۴  ۴ (۵  

. در- 168 . جايگاهكهشودمیديگریبخشواردبالفاصله،نمودآغازرامكانيكیگوارشكهآنازپس،گوارشیلولهمحتويات،..........   .است..........
كیكرم) ۱   آب وغذايیموادجذباصلیـملخبرخالفگنجشک) ۲  گوارشیهایآنزيمترشحـگنجشکبرخالفخا
كیكرمهمانندملخ) ۳   غذايیموادمكانيكی وشيميايیهضمـملخهمانندگنجشک) ۴  غذايیموادشيميايیگوارشآغازـخا
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كند؟ی زير را به درستی كامل میكدام گزينه، جمله-169
  »............ است كه............ يک............ در انسان،«
  . شودبلع ـ عمل ارادی ـ سبب غيرفعال شدن مركز عصبی دم می) ۱
  . قرار دارندی گلو، معده و رودههای آن در ناحيهاستفراغ ـ مكانيسم دفاعی ـ گيرنده) ۲
  . ها را هيدروليز كندمولكولی انواع درشتتواند همهريز ـ ترشحات آن میی برونی صفرا ـ غدهكيسه) ۳
  . ی باريک نقش داردوسيون پايدار در رودههای صفراوی ـ در ايجاد يک امولی رنگدانهی صفرا ـ اندام توليدكنندهكيسه) ۴

؟كندنمیی زير را به درستی كاملكدام گزينه، جمله- 170
  »............ گفت درتواننمی«
كی، مواد غذايی ريزمولكول جذب خون نمی) ۲  . سلولی وجود نداردهيدر آب شيرين، گوارش درون) ۱   . شوندكرم خا
  . شودداران، آنزيمی به نام رنين ترشح میی مهرهی نوزاد همهمعده) ۴  . توانند آندوسيتوز انجام دهند یی باريک مهای رودهانسان، سلول) ۳

  ؟شودنمیی باريک انسان مشاهدهكدام گزينه، در ساختار پرزهای روده- 171
  ی هورمونكنندههای ترشحهای موكوزی و سلولسلول) ۱
  سرخرگ، سياهرگ، زير مخاط) ۲
  لنفیهای طولی، حلقوی و رگماهيچه) ۳
  ی محلول نمكیكنندههای ترشحی هورمون، سلولكنندههای ترشحسلول) ۴

  ............ بخش مورد سؤال در اين جانور. چيزخوار استدهد كه همهدستگاه گوارش يک جانور را نشان میشكل زير، بخشی از-172
كی،كرممانند) ۱   .داردنقشگوارشییهاآنزيمسنتزدرخا
  .استغذايیموادیهامونومرجذبمحلملخ،برخالف) ۲
  .استغذايیموادشيميايیگوارشمحلملخ،مانند) ۳
كی،كرمبرخالف) ۴   .ريزدمیسنگدانبهراخودمحتوياتخا

است؟نادرستكدام گزينه،- 173
  .شونداليه میای يکهای استوانهسلولی باريک، بدون صرف انرژی، جذبها در رودهتر ويتامينبيش) ۱
  .تواند فاقد انيدراز كربنيک باشدی باريک در جذب مواد غذايی نقش دارد، میرگی كه در روده) ۲
  .شود، قطعاً محلول در آب استهر ويتامينی كه بالفاصله پس از جذب از روده وارد خون می) ۳
  .راست قرار گرفته استدر انسان، پيلور نسبت به خط وسط بدن در سمت) ۴

............ قطعاً............ درهر آنزيمی كه-174
  .كند ـ توسط پانكراس به صورت فعال ترشح شده استی باريک انسان، پيوند پپتيدی را هيدروليز میروده) ۱
  .كندشود ـ در طی فعاليت خود، مولكول آب را مصرف میگليسريد میدهان انسان باعث گوارش تری) ۲
  .دهد ـ از بافت پوششی با مصرف انرژی ترشح شده استی گوارش انسان هيدروليز انجام میلوله) ۳
  .های گوسفند توليد نشده استهای سلولشود ـ توسط ريبوزومی سلولز میگوسفند باعث تجزيه) ۴

  ............ در چلچله، حين عمل- 175
  .شودر به مجاری تنفسی منتقل میهای هوادای كيسهشده از همهبازدم، هوای تهويه) ۱
  .گيردتری قرار میهای هوادار تحت فشار بيشی كيسهبازدم، هوای موجود در همه) ۲
  .شودهای هوادار وارد میی كيسهنشده به داخل همهدم، هوای تهويه) ۳
  .كندهای هوادار از سطوح تنفسی عبور میی كيسهدم، هوای همه) ۴

  ؟استدرستانسان،درتنفسگاهدستیدربارهموردچند-176
  .كندليتر است كه با تغيير ميزان هوای دمی، تغيير میميلی۱۷۰حجم هوای مرده در افراد بالغ تقريباً) الف
  .استمردههوای ،تنفسدستگاهازخروجیهوایآخرين وورودیهوایبخشاولينهمواره) ب
  .هستندضربانیحركاتفاقد ،انساندرهوايیهایكيسههایسلول) ج
  .دارندحضورنيزهامويرگبافتدركهشودمیترشحبافتیهایسلولنوعیازجنينیدوراناواخردرسورفاكتانت) د
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
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  است؟نادرستكدام گزينه،- 177
  . زده از بدن استای و گردش خون بسته، دارای سطح تنفسی بيرونجانورانی با قلب دوحفره) ۱
  . كنندی باريک خود مواد غذايی را جذب نمیكنند، در رودههای نايی تنفس میی جانورانی كه با لولههمه) ۲
  .ها به درون بدن منتقل شده استكه دارای شش هستند؛ سطح تنفسی آنفقط جانورانی) ۳
كتانت، كشش سطحی آب، سبب سختی تنفس می) ۴   . گردددر انسان در صورت عدم ترشح سورفا

كند؟ی زير را به درستی كامل میگزينه، جملهكدام- 178
  »............ گفتتواننمیدر خون انسانتنفسیدر انتقال گازهای«
    . خون دخالت داردCO2درصد از۹۳هر گلبول قرمز در انتقال) ۱
  . اتم آهن دارد ۴مولكول ِهم به همراه ۴هر مولكول هموگلوبين،) ۲
گم، حجم قفسه) ۳   . يابدی سينه برای انجام دم افزايش میبا انبساط ديافرا
  . شودها میها، هوای دمی وارد ششبعد از باز شدن شش) ۴

  كدام گزينه، درست است؟-179
كسيژن هوای بازدمی از هوای دمی بيش) ۱   .تر استفشار ا
  .شودشده نيز وارد نای مینشده، هوای تهويهدر پرندگان، عالوه بر هوای تهويه) ۲
كن خشكی، سطح تنفسی آنی مهرهدر همه) ۳   . ر شش قرار داردها دداران سا
  . كندرنگ می  رنگ و هوای بازدمی آب آهک را زردهوای دمی برم تيمول بلو را شيری) ۴

  .شودمی............ دردرصد از هوای دمی،۷۰در پرندگان، حدود- 180
  هااولين دم، وارد شش) ۲  های هوادار جلويیاولين دم وارد كيسه) ۱
  های هوادار جلويیدومين دم، وارد كيسه) ۴  های هوادار عقبیدومين بازدم، وارد كيسه) ۳

  
  تر است؟يک از امواج زير در هوا بيشسرعت كدام-181

  هر سه برابرند) ۴  فراصوت) ۳  فروصوت) ۲  صوت) ۱
گر يک موج صوت از هوا وارد آب شود، فركانس و طول موج آن به ترتيب از راست به چ- 182   كنند؟پ چه تغييری میا

  شودكند ـ زياد میتغيير نمی) ۲    شودكند ـ كم میتغيير نمی) ۱
  شودشود ـ زياد میزياد می) ۴    شودشود ـ كم میكم می) ۳

  تواند ايجاد كند؟های متوالی میها را برحسب هرتز به صورت صوتی صوتی بسته كدام فركانسيک لوله- 183
  . تواند ايجاد شودهر سه گزينه می) ۴  ۵۰۴و۴۲۰) ۳  ۲۹۴و۲۱۰) ۲  ۲۵۲و۲۱۰) ۱

  فركانس هماهنگ سوم آن چند هرتز است؟. استHz300ی صوتی يک سر بستهفركانس صوت سوم لوله-184
۱ (۵۰۰  ۲ (۱۸۰  ۳ (۳۰۰  ۴ (۹۰۰  

  بسامد صوت حاصل از آن وقتی شش شكم دارد، چند هرتز است؟. كندرا ايجاد میHz440وHz400های متوالیی بازی فركانسلوله- 185
۱ (۲۰۰  ۲ (۲۴۰  ۳ (۲۸۰  ۴ (۳۲۰  

ايجاد..... .......و در هوا، موج............ توان گفت در تار، موجمی. رسدكند، صوتی به گوش میارتعاش می) مثالً سيم سنتور(وقتی تار مرتعشی- 186
  . شده است

  ی عرضیروندهی عرضی ـ پيشايستاده) ۲  ی طولیروندهی عرضی ـ پيشايستاده) ۱
  ی طولیروندهی طولی ـ پيشروندهپيش) ۴  ی طولیی عرضی ـ ايستادهايستاده) ۳
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ها را بـه دنبـالآن. هرتز است۷۵۰د هر يکاند و بسامی صوتی يک سر بسته تشديد كردهی صوتی باز با صوت اول يک لولهصوت اول لوله- 187
  شود؟فركانس صوت اصلی اين لوله چند هرتز می. ی صوتی بسته ايجاد شودبنديم تا يک لولههم می

۱ (۲۰۰  ۲ (۷۵۰  ۳ (۲۵۰  ۴ (۵۰۰  

۱۰۰Wیای در فاصلهصدای پرنده- 188 متری زمين با شدت
m

 6
اين پرنده در هر ثانيه چند ميكروژول انرژی به صورت صوت. شود  شنيده می210

نظر كنيد واز اتالف انرژی صرف(كند؟گسيل می 3 .(  

۱( 23 10  ۲(/
 11 2 10  ۳(610  ۴( 64 10  

برابر كنيم، شدت صوت چند ۲ی خود را از منبعكند هرگاه فاصلهای، موج ايجاد میی صوت نقطهدر يک محيط سه بعدی همگن، يک چشمه- 189
  .) پوشی استفرض كنيد جذب انرژی توسط محيط قابل چشم(شود؟برابر می

  چهار برابر) ۴  يک چهارم) ۳  دو برابر) ۲  نصف) ۱
  ی صوت آن چند برابر شود؟بل زياد شود، بايد دامنهدسی۲۰شدت صوتیكه ترازبرای اين-190

۱ (۲   ۲ (۱۰  ۳(2  ۴ (۱۰۰  
گر دامنه. بل استدسی۷۵تراز شدت صوت يک راديو- 191 log)/شود؟بل میبرابر كنيم، تراز صوت آن چند دسی ۴ی صوت آن راا )2 0 3  

۱ (۸۷  ۲ (۸۰  ۳ (۳۰۰  ۴ (۹۵  
  شود؟تری شنيده میيک برای شنيده شدن توسط گوش انسان با شدت صوت كمكدامSIهای زير در واحدهايی با فركانساز بين صوت-192

۱ (۱۰۰۰  ۲ (۲۸۰۰  ۳ (۵۰۰۰  ۴ (۶۰۰۰  

193 -W شدت صوت هواپيمايی در موقع بلند شدن از زمين
m21بل است؟تراز شدت صوت آن چند دسی. است)W شدت صوت مبنا

m
 6

  .) است210

۱ (۸۰  ۲ (۶۰  ۳ (۱۲۰  ۴ (۱۰۰  
متر در محـيط صـدا توليـدسانتی۳۲است در محلی ساكن است و امواجی با طول موجHz1000ی صوت كه فركانس صدای آنيک چشمه-194

  رسد؟متری چشمه قرار دارد، می۴۰۰یحاصل از آن چند ثانيه بعد به ديواری كه در فاصلهكند، صوتمی
۱(/0 4  ۲(/1 5  ۳(/0 8  ۴(/1 25  

كنـد شـير آب را بـازدياپازونی در باالی آن نوسـان می. وجود دارد، پر از آب استی آزمايش كه در زير آن شير آبیدر شكل زير يک لوله- 195
 یشـود كـه فاصـلهدومين تشديد وقتی ايجاد می. كندمتر پايين آمد، لوله صدای دياپازون را تشديد میسانتی۱۵كنيم وقتی سطح آبمی

  . باشد............ ی لولهسطح آب از لبه
  مترسانتی۳۰) ۱
  مترسانتی۴۵) ۲
  مترسانتی۶۰) ۳
۴(/22   مترسانتی5

  

  
  

  
............ ترتيب از راست به چپعدسی اين عينک و تصوير چشم به. شودتر از حالت معمولی ديده میچشم شخصی از پشت عينک كوچک-196

  . است............  و
گرا ـ مجازی) ۱ گرا ـ حقيقی) ۳  همگرا ـ مجازی) ۲  وا   همگرا ـ حقيقی) ۴  وا

،)٢١٥تـا٢٠٦یشـماره ،٣فيزيـک( ٢زوج درسو) ٢٠٥تا١٩٦ی، شماره١فيزيک(١زوج درس، لطفاً از بين سؤاالتیداوطلب گرام:توجه
ي   .را به انتخاب خود پاسخ دهيدیسرکفقط

)205تا196سؤاالت(1فيزيك
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گرايی كه فاصلهسانتی۳۶یجسمی در فاصله-197 بزرگنمايی عدسی در ايـن حالـت. متر است، قرار داردسانتی۲۴ی كانونی آن   متری عدسی وا
  چقدر است؟

۱(2
5  ۲(1

2  ۳(3
5  ۴(4

5  

گرا(از عدسی مقعرfیجسمی در فاصله- 198   تصوير و جسم چقدر از هم فاصله دارند؟. قرار دارد) وا

۱ (f  ۲(/ f1 5  ۳(f
2  ۴(f

4  

  اش چقدر است؟ی آن از تصوير حقيقیمينيمم فاصله. شودی دور تا كانون عدسی محدبی به آن نزديک میجسمی از فاصله-199
  ی كانونیبرابر فاصله ۲یبه اندازه) ۲    ی كانونیی فاصلهبه اندازه) ۱
  صفر) ۴  ی كانونیبرابر فاصله ۴یبه اندازه) ۳

دهد؟  تر نشان میكدام گزينه تصوير اين جسم را درست. همگرايی قرار داردجسمی به شكل مربع در مقابل عدسی-200
  
  
  

۱ (  ۲ (  

  

۳ (  ۴ (  

پرتـوی خروجـی. كنـدی كـانونی قطـع میتابد و محور اصلی را بين كانون و دو برابر فاصلهبه عدسی همگرايی میSIدر شكل زير پرتوی-201
  تواند باشد؟از پرتوهای نشان داده شده در شكل میيک مكدا
۱) (۱ (  
۲) (۲ (  
۳) (۳ (  
۴) (۴ (  

نسبت سـرعت نـور در. شوددرجه می۳۰ی شكست آنو زاويهدرجه از محيطی وارد محيط ديگری شده۴۵ی تابشيک پرتوی نور با زاويه- 202
  كدام است؟V2به سرعت نور در محيط دومV1محيط اول

۱(2
2  ۲(2  ۳(1

2  ۴ (۲   

  كند؟شود طول موج و راستای انتشار چه تغييری میمايل از هوا وارد محيط غليظی میيک پرتوی نور-203
  . شودشود و پرتو از خط عمود دور میطول موج كوتاه می) ۲  . شود  شود و پرتو به خط عمود نزديک میطول موج كوتاه می) ۱
  . شودكند و پرتو از خط عمود دور میموج تغيير نمیطول) ۴  . شودكند و پرتو به خط عمود نزديک میطول موج تغيير نمی) ۳

  . دهدنشان می............ و............ تلسكوپ از جسم در نهايت يک تصوير- 204
  مجازی ـ وارونه) ۴  مجازی ـ مستقيم) ۳  حقيقی ـ وارونه) ۲  حقيقی ـ مستقيم) ۱

  هايی هستند؟ها چه نوع عدسیآن. شوددر يک ميكروسكوپ از دو عدسی شيئی و چشمی استفاده می-205
گرا) ۲  هر دو همگرا  ) ۱ گرا) ۳  هر دو وا گرا ـ چشمی همگرا) ۴  شيئی همگرا ـ چشمی وا   شيئی وا
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های عبوری از سطح مقطع اين رساناتعداد الكترون. برحسب زمان مطابق شكل زير استنمودار شدت جريان الكتريكی عبوری از يک رسانا- 206

e)/ثانيه كدام است؟۱۰در مدت C)  191 6 10  

۱(2010  

۲(1020  

۳(1810  

۴(/  191 6 10  
  گذرد چند آمپر است؟در شكل مقابل، شدت جريانی كه از آمپرسنج می-207

۱ (۳  
۲(/1 5  
۳(/2 25  
۴(/0 75  
  

  جريان چند آمپر و در چه جهتی است؟ABدر شكل مقابل، در سيم-208
  BبهAاز ۴) ۱
  AبهBاز ۳) ۲
  AبهBاز ۴) ۳
  BبهAاز ۳) ۴
  

گر توان مصرفی در. ها يكسان هستنددر شكل زير، مقاومت- 209   ها چند وات است؟وات باشد، توان مصرفی در كل مقاومت۳برابرR1ا
۱ (۲۷  
۲ (۴۵  
۳ (۳۶  
۴ (۴۲  

گـر مقاومـت الكتريكـی. استBبرابر قطر سيمA،2ولی قطر سيم. با هم برابر استBوAجرم دو سيم مسی-210 برابـرا B10،باشـد
  چند اهم است؟Aمقاومت الكتريكی سيم

۱ (۵     ۲ (۲۰  
۳(/12 5    ۴(/2 5  

R. دهدولت را نشان می۱۸ولت و وقتی كليد بسته است،۲۰آلج ايدهسندر شكل زير، وقتی كليد باز باشد، ولت- 211 نسبت
r

  كدام است؟

۱ (۳   
۲ (۹   
۳(/1 5  
۴(/4 5  

  

)215تا206سؤاالت(3فيزيك
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گر آمپرسنج-212   چند اهم است؟R1آمپر را نشان دهد،ميلی۳۰ا
۱ (۱۵۰  
۲ (۱۰۰  
۳ (۵۰  
۴ (۳۰۰  

  دهد؟سنج چند ولت را نشان میولت. ايمكه باز است، بستهKسنج را به دو سر كليددر شكل زير، ولت-213
۱ (۲۰  
  صفر) ۲
۳ (۱۶  
۴ (۴   
  
  

  چند آمپر است؟4در شكل مقابل، شدت جريان در مقاومت-214
  صفر) ۱
۲(/1 5  
۳(/1 2  
۴(/0 3  
  

  گذرد، چند آمپر است؟در اين مدار شدت جريانی كه از آمپرسنج بدون مقاومت می- 215
۱(/0 4  
۲ (۲   
۳(/1 6  
۴(/0 8  

  

  
  .) ها را از راست به چپ بخوانيد و دما را ثابت فرض كنيدگزينه. (قرار دادرا............  و............ توان به ترتيبمیyوxدر نمودار زير، به جای-216

۱(wK , [H O ]3  

۲(wlogK , log[H O ]  3  

۳([H O ] , [OH ] 
3  

۴(log[H O ] , log[OH ]  3  
  است؟نادرستيک از مطالب زيركدام-217

  . كنددر طول فرايند تخمير، غلظت يون هيدرونيوم و ميزان اسيدی بودن محيط پيوسته تغيير می) ۱
۲ (pHشوديک محلول به دما و غلظت محلول بستگی دارد و يک خاصيت شدتی محسوب می .  
گر متيل سرخ در محيط) ۳    .آيدهای بازی به رنگ زرد در میسرخ و در محيطهای اسيدی به رنگشناسا
. پذيری زيادی دارندبازهای قوی به طور كامل در آب تفكيک و يا يونيده شده و انحالل) ۴
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  در كدام گزينه هر دو تركيب خاصيت بازی دارند؟- 218
  فرنگی ـ محلول سديم هيدروكسيدی گوجهعصاره) ۲    شير منيزی ـ آمونياک) ۱
  خون ـ شير تازه) ۴    آب گازدار ـ آهک) ۳

219-/4 0/نيتروژن پنتوكسيد در محلولی به حجمگرم دی32 ليتر از آن چند مـولميلی۲۰اين محلول كدام است وpH. ليتر حل شده است5

log)/كند؟ليتيم هيدروكسيد را خنثی می )(N , O :g.mol )   12 0 3 14 16  

۱(/1 1،/
 33 2 10    ۲(/1 1،/

 21 6 10  
۳(/0 8،/

 33 2 10    ۴(/0 8،/
 21 6 10  

HA،ليتر از محلول اسيد ضعيفدر هر ميلی- 220 52 گر درصد يونش اين اسيد برابر با. شونده وجود داردمول حل10 آن كـدامpHباشد، ۲ا
log)/است؟ )2 0 3  

۱(/3 1  ۲(/2 1  ۳(/3 4  ۴(/1 4  
  است؟نادرستيک از مطالب زيركدام-221

گير است و با افزايش دما،) ۱   . يابدآب خالص كاهش میpHخود ـ يونش آب فرايندی گرما
  . ترين آمين دارای يک اتم كربن استترين كربوكسيليک اسيد مانند سادهساده) ۲
  . رسندشدن در آب به كندی به حالت تعادل میكربوكسيليک اسيدها، اسيدهای ضعيفی هستند و بر اثر حل) ۳
كثر با پنج اتم كربن(كربوكسيليک اسيدهای سبک) ۴ هـا در آب كـمپـذيری آناند، ولی بـا افـزايش طـول زنجيـر كربنـی انحاللدر آب محلول) حدا

  . شودمی

222 -a گر نسبت ا
a

K

K
1

2
محلولباشد،510برای فسفريک اسيد برابر با pH/0 0/موالر فسفريک اسيد با محلول5 مـوالر بـاز مـزدوج آن بـه05

  تقريب چند واحد تفاوت دارد؟
۱ (۲   ۲ (۳   ۳ (۴   ۴ (۶   

چه تعداد از مطالب زير درست است؟- 223
  . آيندها به شمار میی پليمرهای طبيعی مهمی به نام پروتئينآمينواسيدها واحدهای سازنده) آ
  . آيدفنول فتالئين در محلول آب و صابون، به رنگ ارغوانی در می) ب
  . در آن را آشكار كردpHتقريبی يک محلول را اندازه گرفت يا تغييراتpHتوانبا شناساگرها می) پ
  . افزايندخاک به آن آهک میpHبرای افزايش) ت
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

224 -pHها قبل از اختالط برابر با يک ليتر استحجم هر كدام از محلول(های زير با هم برابر است؟چه تعداد از محلول (.
  محلول حاصل از اختالط پتاسيم هيدروكسيد نيم موالر و هيدروبرميک اسيد نيم موالر) آ
  محلول حاصل از اختالط باريم هيدروكسيد موالر و نيتريک اسيد دو موالر) ب
گزاليک اسيد نيم موالر) پ   محلول حاصل از اختالط باريم هيدروكسيد نيم موالر و ا
  محلول حاصل از اختالط آمونياک نيم موالر و سولفوريک اسيد نيم موالر) ت
  صفر) ۴   ۲) ۳   ۳) ۲   ۴) ۱

0/نيم ليتر از محلول- 225 pH/اسيد باز محلول استيکليتر اموالر باريم هيدروكسيد با چند ميلی4  2 0/و درصد يونش7 بـه طـور كامـل5
كنش می   دهد؟وا

۱ (۵۰  ۲ (۱۰۰  ۳ (۱۰۰۰  ۴ (۵۰۰  
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گر به جای يكی از اتم- 226 زيـر در مـوردهایيک از عبارتهای هيدروژن گروه متيل در مولكول متيل آمين، يک گروه كربوكسيل بنشيند، كداما
  است؟نادرستتركيب به دست آمده

كنش می) ۱   . دهدهم با اسيدها و هم با بازها وا
  . است) آمينومتانوييک اسيد(سيننام آن گلی) ۲
  . ی ذوب آن از بوتيل آمين و پروپانوييک اسيد باالتر استنقطه) ۳
  . مخلوط آن با اتانول، يک مخلوط دو فازی است) ۴

  لب زير درست است؟يک از مطاكدام- 227
  . شوندپروپانوييک اسيد و بوتيل آمين، هر دو در اتانول به راحتی حل می) ۱
كسيد فلزهای قليايی هنگام حل) ۲   . آيندشدن در آب، اسيد لوری ـ برونستد به شمار میا
  . ی آمينواسيدهای طبيعی، گروه آمين به كربن گروه كربوكسيل متصل استدر همه) ۳
  . شوندهای هيدرونيوم و هاليد يونيده میشدن در آب تقريباً به طور كامل به يونهنگام حل(HX)هاليدهاهر كدام از هيدروژن) ۴

های زير درست است؟كدام مقايسه- 228
aC)آ H COOH CH COOH:K2 5 bNH)ب  3 CH NH :K3 3 2  

aNH)پ CH NH :K 4 3 bCH)ت    3 COO CH ClCOO :K 3 2    
  » ت«و» پ«) ۴  » ت«و» ب«) ۳  » پ«و» آ«) ۲  » ب«و» آ«) ۱

گزاليک اسيد، غلظت كدام گونه- 229   .) ها را از راست به چپ بخوانيدگزينه (ها است؟تر از ساير گونهتر و كمها به ترتيب بيشدر محلول آبی ا
گزاليک اسيد ـ يون هيدرونيوم) ۱ گزالي) ۲    ا   ی دومک اسيد ـ آنيون حاصل از يونش مرحلها
گزاليک اسيد) ۳   ی دوميون هيدرونيوم ـ آنيون حاصل از يونش مرحله) ۴    يون هيدرونيوم ـ ا

اند؟كدام مطالب زير در مورد بنزوييک اسيد درست-230
Cيک كربوكسيليک اسيد آروماتيک است و فرمول مولكولی آن به صورت) آ H O7 7   . است2
  . شودی برخی درختان يافت می  در ريواس و اسفناج و پوسته) ب
  . های كربن در آن دارای سه قلمروی الكترونی هستندهر كدام از اتم) پ
  . شودها استفاده میاز بنزوييک اسيد مانند فسفريک اسيد در نوشابه) ت
 »ت«و» پ«) ۴  » ت«و» ب«) ۳  » پ«و» آ«) ۲  » ب«و» آ«) ۱

  

  
  

  
  

  های زير درست است؟يک از گزينهكدام-231
  . برده بودندی عنصرها پیها به گستردگی خصلت تناوبی در بين همهدانقبل از مندليف، شماری از شيمی) ۱
كی متعلق به باريم استترين نقطه كم) ۲   . ی ذوب در ميان فلزهای قليايی خا
كی، سخت) ۳   . تر هستندتر و دير ذوبتر، چگالهر كدام از فلزهای واسطه در مقايسه با فلزهای قليايی و قليايی خا
كتينيدهاعمر هسته) ۴ كه در زمان پيدايش زمـين تشـكيل شـده اسـت، بايـدقدار از آنای كوتاه است كه هر مبه اندازه) جز اورانيوم و توريم به(ی ا

كنون متالشی شده باشند   . تا

،و آزمايشگاه٣شيمی( ٢زوج درسو) ٢٤٠تا٢٣١ی، شمارهو آزمايشگاه٢شيمی(١زوج درس، لطفاً از بين سؤاالتیداوطلب گرام:توجه
  .را به انتخاب خود پاسخ دهيدیسرکفقط ي،)٢٥٠تا٢٤١یشماره

)240تا231سؤاالت(2شيمي
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اند؟كدام مطالب درست- 232
كنش فلزهای قليايی با آب، شعله) آ كنش استدر وا   . ی ايجادشده ناشی از سوختن مقداری فلز بر اثر افزايش دمای وا
كنش می) ب كنش نمیرا آزاد میدهد و يدآب برم با محلول پتاسيم يديد وا   . دهدكند، اما با محلول پتاسيم كلريد وا
  . های جدول تناوبی مشابه استی ظرفيت عنصرهای يک خانواده در تمامی گروهآرايش الكترونی اليه) پ
  . های عنصرهای گروه اول جدول تناوبی وجود دارددر خاكستر حاصل از سوختن چوب، برخی از تركيب) ت
  » ت«و» پ«) ۴  » پ«و» آ«) ۳  » ت«و» ب«) ۲  » ب«و» آ«) ۱

  ؟نيستهای زير، شمار عنصرهای دو مجموعه با هم برابريک از گزينهدر كدام -233
  نافلزهای غيرگازی موجود در جدول ـ گازهای تک اتمی) ۱
  گازهای دو اتمی ـ نافلزهای جامد موجود در جدول) ۲
  های شيميايی پايدارهای غيرگازی ـ گازهای فاقد تركيبهالوژن) ۳
  pی اصلیشبه فلزها ـ فلزهای دسته) ۴

گر ترتيب بار مؤثر هسته. در يک دوره از جدول تناوبی قرار دارندEوA،Dعناصر اصلی- 234 Aها به صورتی آنا D E باشد، چه تعداد از
های زير همواره درست است؟گيرینتيجه

A:يونشانرژی نخستين) آ D E   شعاع اتمی) ب:E D A   
E:عدد اتمی) پ D A     الكترونگاتيوی) ت:A D E   
۱ (۴   ۲ (۳   ۳ (۲   ۴ (۱   

هستند؟كدام مطالب درست -235
  . ی درونی استهای اليهتر از الكترون می ظرفيت كهای اليهبار مؤثر هسته برای الكترون) آ
  . در استرانسيم نيتريد و پتاسيم سولفيت تمامی پيوندها از نوع يونی است) ب
ی بلـور خـود بـه دامها را درون شبكههای آب پيوند تشكيل دهند و اين مولكولتوانند با مولكولها میهای موجود در تمامی نمکيون) پ

  . بيندازند
كنش) ت   . شودبه شدت گرماده ميان سديم مذاب و گاز زردرنگ كلر، جامد سفيدرنگ سديم كلريد توليد میاز وا
  » ت«و» ب«) ۴  » پ«و» ب«) ۳  » ت«و» آ«) ۲  » پ«و» آ«) ۱

  های زير درست است؟يک از گزينهكدام- 236
  . كندهای باردار در يک جسم كافی است تا آن جسم بتواند جريان برق را هدايتوجود ذره) ۱

1/نيروی جاذبه در بلور سديم كلريد،) ۲ Naی موجود ميان يک جفتتر از نيروی جاذبهبرابر بيش76 Cl تنها است .  
  . بريمدهند، هرگز عدد رومی به كار نمیبرای نشان دادن بار يون عنصرهايی نظير اسكانديم و كادميم كه تنها يک نوع كاتيون تشكيل می) ۳

گر يون اتم) ۴   . يک هالوژن استXتوان نتيجه گرفت كهباشد، میXبه صورتXا
است؟های زير درستچه تعداد از مقايسه- 237

  كرومو نيتريدكروماتكوپرو دی: نسبت شمار آنيون به كاتيون) آ
  كلسيم هيدروژن سولفاتآمونيوم نيترات: شمار عنصرهای به كار رفته) ب
كسيدمنيزيم فلوئوريد: انرژی شبكه) پ   سديم ا
  روبيديم كلريدپتاسيم فلوئوريد: ی ذوبنقطه) ت
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   
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  های يونش درست است؟های زير در مورد انرژیيک از گزينهكدام -238
كنشهای يونش در هر كدام از گروهروند تغيير انرژی) ۱   . پذيری عناصر آن گروه استهای جدول مشابه وا
كی در مقايسه با فلز قليايی همIE2وIE1مجموع) ۲   . تر استتناوبش بيشهر فلز قليايی خا
  . تر استتر و بيشسومين انرژی يونش فسفر در مقايسه با سيليسيم و گوگرد، به ترتيب كم) ۳
  . تر استتر و بيشوژن، به ترتيب كمانرژی نخستين يونش آرگون در مقايسه با نئون و هيدر) ۴

  ها در كدام دو تركيب با هم برابر است؟ها به آنيوننسبت شمار كاتيون- 239
كسيد و منيزيم نيترات) ۲  نيترات(I)پتاسيم كربنات و مس) ۱   سديم ا
  منيزيم سولفات و آلومينيم نيتريد) ۴  كلريد(III)كلسيم فسفات و آهن) ۳

/ای به جرمنمونه- 240 g16 /های آب تبلور آن بهی منيزيم سولفات با خارج شدن نيمی از مولكولاز يک نمک آبپوشيده4 g12 . رسـيده اسـت2

Mg)ی اوليه كدام است؟های آب تبلور نمک آبپوشيدهتعداد مولكول , S , O , H :g.mol )    124 32 16 1  
۱ (۴   ۲ (۵   ۳ (۷   ۴ (۳ 

  

  
  

كسيژن،-241 2/ظرفيت گرمايی مولی گاز ا گر به جرم. برابر ظرفيت گرمايی مولی گاز هليم است5 های يكسانی از اين دو گاز، گرمای مساوی دادها

كسيژن، O).برابر افزايش دمای هليم خواهد بود............ شود، افزايش دمای ا , He :g.mol )  116 4  
۱(/0 625    ۲(/1 6  
۳(/0 3125    ۴(/3 2  

/از حل كردن- 242 g1 . دهدكاهش میC10شود كه دمای محلول را تاای گرما جذب می، به اندازهC30آبmL5آمونيوم نيترات خشک در5

گر از جرم نمک(ی سلسيوس خواهد بود؟حل كنيم، كاهش دمای محلول چند درجهC20آمونيوم نيترات خشک را در يک ليتر آبg30ا
  .) نظر كنيدمقابل جرم حالل صرفدر
۱ (۲   ۲ (۴   ۳ (۲۰  ۴ (۱۰  

كنش تشكيل كدام ماده می- 243   در نظر گرفت؟Hرا برابر باEتوان به تقريبدر وا
  گاز اتن) ۲    گاز اتين) ۱
  گاز كربن مونوكسيد) ۴    سديم كلريد) ۳

  است؟نادرستيک از مطالب زيركدام-244
  . انرژی نياز داردJ1هر تپش قلب انسان حدود) ۱

  . استC1یمقدار گرمای الزم برای افزايش دمای يک گرم آب خالص به اندازه(cal)يک كالری) ۲
  . شودكند، مرز حقيقی سامانه ناميده میآن جدا میای كه سامانه را از محيط پيرامونديواره) ۳
  . آيدرود، بلكه از شكلی به شكل ديگر در میآيد و نه از بين میمطابق قانون اول ترموديناميک، انرژی نه به وجود می) ۴

كنش- 245 های زير، آنتالپی استاندارد تشكيل گاز هيدروژن كلريد چند كيلوژول بر مول است؟با توجه به وا

  
a) NH (g) N (g) H (g) ; H kJ

b)NH (g) HCl(g) NH Cl(s) ; H kJ

c) NH Cl(s) N (g) H (g) Cl (g) ; H kJ

    

    

     

3 2 2

3 4

4 2 2 2

2 3 92
176

2 4 629






  

۱(185  ۲(/92 5  ۳(/13 45  ۴(269  

)250تا241سؤاالت(3شيمي
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گر آنتالپی استاندارد تشكيل- 246 COا (g)2،H O(g)2وC H (NO ) (l)3 5 3 كيلوژول بـر مـول357و394،242به ترتيب برابر با3
  شود؟ی هر مول نيتروگليسرين چند كيلوژول گرما آزاد میباشد، از تجزيه

۱(/  31 43 10  ۲(/  35 72 10  ۳(/  36 48 10  ۴(/  31 62 10  
  يک از مطالب زير درست است؟كدام- 247

  . آيدبه دست میK1000آب با عبور دادن بخار آب از روی زغال چوب در دمایمخلوط گاز) ۱
كنشبرای اندازه) ۲   . های غيرمستقيم استفاده كردونوكسيد بايد از روشهای تشكيل هيدرازين گازی و كربن مگيری گرمای وا
كسيد برابر با آنتالپی استاندارد سوختن سديم است) ۳   . آنتالپی استاندارد تشكيل سديم ا
۴(Hكنش HI(g)وا H(g) I(s) توان به آنتالپی پيوند موجود در مولكول هيدروژن يديد نسبت دادرا می .  

های زير درست است؟چه تعداد از عبارت- 248
كنش خودبه) آ گر در يک وا   . خودی، آنتالپی افزايش يابد، آنتروپی نيز با افزايش همراه خواهد بودا
  . دهندرخ میخودی اين است كه سريعهای مشترک فرايندهای خودبهاز ويژگی) ب
  . ، الماس و گاز اتين، مثبت استH(g)یآنتالپی استاندارد تشكيل هر سه گونه) پ
  . های مقداری هستندهر سه كميت آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گيبس به دما وابسته بوده و جزو كميت) ت
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

كنشی- 249 كنشچه تعداد از عبارت. خودی استخودی و در دماهای باال غير خودبهخودبهدر دماهای پايينوا نادرسـتهای زير در مورد اين وا
است؟

كنش) آ Nوا (g) H (g) NH (g) 2 2 33 كنش استنمونه2   . ای از اين وا
كنش) ب Hدر اين وا  Sو0    . است0
كنش می) پ   . تواند به تعادل برسداين وا
  صفر) ۴   ۱) ۳   ۲) ۲   ۳) ۱

كسيژنهسوسک بمب-250 كسيد(افكن برای دفاع از خود، مخلوطی از محلول آب ا ی آلی را بـه سـمت دشـمن پرتـابو يک ماده) هيدروژن پرا
كنش می. كندمی ی آلـیفـراوردهيک از ساختارهای زيـر، ايزومـركدام. كنندی آلی ديگر و آب توليد میدهند و يک مادهاين مواد با هم وا

  شود؟موردنظر محسوب می

۱ (  ۲ (  ۳ (  ۴ (  
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گردانشگاهاصالحشود،مملکتاصالحمیشود. ا
امامخمینی)ره(

حق چاپ و تکثیر پاسخ های آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.
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پاسخ های تشریحی

عناوین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم تجربي، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

مدت پاسخگوییتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف

18 دقیقه25زبان و ادبیات فارسی1
20 دقیقه25زبان عربی2
17 دقیقه25فرهنگ و معارف اسالمی3
20 دقیقه25زبان انگلیسی4
10 دقیقه15زمین شناسی5
40 دقیقه25ریاضیات6
30 دقیقه40زیست شناسی7
30 دقیقه25فیزیک8
25 دقیقه25شیمی9

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 210 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 230

علــوم تجربي آزمایشــی  گــروه  

چهارم دبیرستان )پیش دانشگاهی(

دفترچه شماره 3
آزمـون شماره 16
جمعه 95/12/20

ساعت شروع: 8 صبح
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ــان انقــاب، بیــن دفتر مرکزی :  تهــران، خیاب
و  )عــج(  ولیعصــر  چهــارراه 
خیابــان فلســطین، شــماره 919

64344 ـ 021تلفن:

پیامک:

www.gaj.irنشانی اینترنتی:

آزمون های سراسری گاج

ویراسـتاران علمیطـراحاندروس

ابوالفضل مزرعتی ـ اسماعیل محمدزادهامیرنجات شجاعی ـ مهدی نظریزبان و ادبیات فارسی
مسیح گرجی

محمود عاشوری ـ مریم دهستانیزبان عربی
راضیه شفیق زادهـ  بهروز حیدربکی

محمدمهدی تجریشیـ  زریان فتاحی
سیده افتخار موسوی زاده ـ طیبه آخوندی

خدیجه علی پور

بهاره سلیمیمرتضی محسنی کبیرفرهنگ و معارف اسالمی

کامران معتمدیامید یعقوبی فردزبان انگلیسی
)ترجمه ی متن ها: رزیتا قاسمی(

بهاره سلیمی ـ رامین امین نیاحسین زارع زادهزمین شناسی

خلیل اسم خانی ـ لیال سمیعی عارفعلی اکبر طالبی ـ ندا فرهختیریاضیات
مینا نظری ـ پروانه عبادی

زیست شناسی
محمدحسن نصیری

ابراهیم زره پوش ـ هومن حمیدی 
محمد شاکری ـ مجید نیکراد

ابراهیم زره پوش ـ محمد عیسایی
فاطمه اسماعیلی ـ علی عزتی

بهاره سلیمی

خلیل اسم خانی ـ علی جهانگیری بهمن قمریفیزیک
رزیتا قاسمی

امیرشهریار قربانیانـ  یاسین عظیمی نژادپویا الفتی ـ ایمان زارعیشیمی
رضیه قربانی ـ ایمان زارعی

آمــــــاده ســــــازی آزمـــــون
ابوالفضل مزرعتیمدیریت آزمون:
سارا نظری ـ مریم جمشیدی عینیبرنامه ریزی و هماهنگی:
رزیتا قاسمی ـ بهاره سلیمی ـ مینا نظری ـ ساناز قرائتی ـ ساناز فالحیویراستاران فنی:
مهرداد شمسیصفحه آرا:
آذر توکلی نژادطراح شکل:
پگاه روزبهانی ـ فاطمه میناسرشت ـ سمانه صادقی ـ آنیتا طارمی ـ فریبا مرادزادهحروف نگار:
عباس جعفریامور چاپ:
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زيـرک،: رنـد/ حشمت، مهابت، غلبه، وقار: َسطوت/ ی بلند كه زاهدان و شيوخ پوشند، ُجّبه، باالپوشجامه: ُدّراعه :هامعنی درست واژه  1۳   

بدی كردن،: شرارت/ محيط دايره، حلقه، قيد، گرفتاری: چنبر/  .سالم باشدگر، الابالی، آن كه ظاهر خود را در مالمت دارد و باطنشحيله
  انگيزیبدخواهی، فتنه

زخمی، زخم شده: خليده) / مورچه: نَمل(زنبور عسل: نحل:هامعنی درست واژه  2۳   
  مركب: ِحبر :معنی درست واژه  3۴   
  )دوریجدايی،: فِراق(آرامش، آسايش :فراغ: امالی درست واژه  4۴   
   5۳    

  : هاسایر گزینهها در امالی درست واژه
    هوش، زيركی: فراست) ۱
  ) نزديک: قريب(انگيزعجيب، شگفت: غريب) ۲
  )پست: خوار(تيغ: خار) ۴

  .استحسنک وزيربيانگر مرگسؤال،عبارت  6۲   
  خواجوی كرمانی :نامهكمال/ مجد خوافی: ی خلدروضه  7۲   
ترين شـرطــ اصـلی» تخّيـل«را ـ به جـای» بينیواقع«است و) گرايیطبيعت( »ناتوراليسم«های مكتبترين چهرهاميل زوال از برجسته  8۴   

 .داندمینويسندگی

شبروز: تضاد/ ـــ: ايهام تناسب  9۴   
  : هابررسی سایر گزینه

/ اسـتعاره از عشـق انـدک: قطره: استعاره/ كنايه از چشم بسيار اشكبار: پاالمژگان خون/ ديدهكنايه از دروِن رنج :گشتهدِل خون: كنايه) ۱
  ی استعاریاضافه: شورش دريا/ استعاره از عشق حقيقی و كامل :دريا
  )بار ۵(» ف«و» ر«هایصامتتكرار: آرايیواج/  )ی تشبيهیاضافه(طفل غنچه/ به طفل غنچه] شاعر[تشبيه خود: تشبيه) ۲
  زندگانی تلخ: آميزیحس/ نيش، نوش: جناس) ۳

مجاز از قصد و نّيت :سر: مجاز  10۱   
ـ اميد و آرزو۲ـ شميم و رايحه۱: بو: ايهام
  )بار ۵(» ر«و) بار ۵(» ن«و) بار ۵(» گ«تكرار صامت: آرايیواج

  بو، مو: جناس ناقص
گاهی«نسبت دادن ،گريبان و چاک زدن آن به گل و نيزنسبت دادن): »ج«بيت(استعاره  11۴     .تشخيص استبه گل» آ

 )تناسب با شكر و فرهاد(ی خسروپرويزـ معشوقه۲پذيرـ دل۱): در مصراع اّول و دوم(شيرين): »ب«بيت(ايهام تناسب

كیـ ماّده۱: شكر   )شيرينتناسب با(ی خسروپرويز و هووی شيرينـ معشوقه۲ی شيرين خورا
  نيامدنآمدن):»الف«بيت(تضاد
  )بار ۶(» د«و) بار ۶(» ر«،)بار ۴(» گ«تكرار صامت): »د«بيت(آرايیواج

  )ی تشبيهیاضافه(شاخ ابرو/  )ی تشبيهیاضافه(قدنخل): » ه«بيت(تشبيه
   12۴    

  : هابررسی سایر گزینه
نهان...اونهان گشتنگشته است) ۱

مسند            نهاد                 فعل            
باريکناتوانمشخصشد) ۲

  مسند                  نهاد   فعل     
مستبلبلگشت) ۳

  مسند    نهاد   فعل        

www.konkur.in

forum.konkur.in



  5  |  ادبيات فارسيزبان و  تجربيچهارم  پاسخ

):۳(ینمودار گزينه   :نمودار اجزای اصلی سؤال  13۳   

  
   14۳    

  : هابررسی سایر گزینه
  شوق توام باز گريبان گرفت:جايی ضميرجابه) ۱
  خورد خون دلم مردمک ديدهمی: تقّدم فعل بر نهاد و مفعول) ۲
  چو پنجاه سالت برون شد ز دست: جايی ضميرجابه/ برون شد ز دست: تقّدم فعل بر متّمم) ۴

  غنيمت شمر پنج روزی كه هست: فعل بر مفعولتقّدم
/  )را، در(گنجاندن):در(گنجيدن/  )را، از(ترساندن):از(ترسيدن/  )را، بر(شوراندن):بر(شوريدن/  )را، به(چسباندن):به(چسبيدن  15۲   

 )را، از(رنجاندن):از(رنجيدن

گذرند» پايدنمی«و» ماندنمی«افعال  16۴      .نا
  ربيتها در اثر تتغييرناپذيری سرشت پديده):۳(یی شريفه و گزينهمفهوم مشترک آيه  17۳   

  : هاسایر گزینهمفهوم 
  .رضايت خداوند وابسته به رضايت خلق خدا از انسان است) ۱
  .از ماست كه بر ماست) ۲
  و ظلم و ستم آنانيابی بدسرشتانناپايدار بودن كام) ۴

  جاودانگی عشق):۱(یمفهوم گزينه  18۱   
ناپايداری دنيا:هامفهوم مشترک عبارت سؤال و ساير گزينه

  .راستی موجب رضای خداوند و هدايت انسان است/ ستايش راستی):۴(یگزينهمفهوم  19۴   
ايثار و ازخودگذشتگی: هاشعر سؤال و ساير گزينهقطعهمفهوم مشترک

  تقابل عشق و شكيبايی):۲(یهای گزينهمفهوم مشترک بيت  20۲   
  : هاسایر گزینهمفهوم 

  های دنيویناپايداری حالت/ دعوت به صبر و اميدواری) الف
  بخشی عشق به وجود عاشقكمال) د

  انتظارِی عاشقچشم):۱(یمفهوم گزينه  21۱   
 .هر كسی محرم راز عشق نيست: هامفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

  گريستن موجب بخشايش گناه):۲(یمفهوم گزينه  22۲   
  دوری معشوقگريستن در: هامفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

ناپايداری دنيا/ گری معشوقعشوه):۲(یمفهوم گزينه  23۲   
 .كندحال عشق را تنها عاشق درک می: هامفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

  ناشناخته بودن راز هستی):۲(یگزينهرباعیمفهوم  24۲   
  ناپايداری دنيا: هامفهوم مشترک ساير گزينه

گير شدن فساد/ ی مردم جامعهاشاره به غفلت همه :)۳(یگزينهمفهوم مشترک بيت سؤال و  25۳      فرا
  : هاسایر گزینهمفهوم 

    پندناپذيری عاشق) ۱
  توّجه به باطن و معنی/ نكوهش غفلت) ۲
  هادشمنی روزگار با انسان) ۴
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۲۶ـ۳۳(ترين جواب را در ترجمه، تعريب و يا مفهوم مشّخص كنترين و دقيقدرست:(  

  پرواز:الطيراِن/ دو بال:ِنَجناَحيْ/ قانون:تورُدْس: كلمات مهم ۀترجم  26۳   
  : هاسایر گزینهاشتباهات بارز

  ) به سوی(به, )پرواز(، رسيدن)گويدمی(گويند، می)مفرد است» ُدستور«قانون؛(قوانين )۱
  ) نياز دارد(، نياز دارند)مفرد است» اإلنسان«انسان؛(ها، انسان»اين چنين«زايد بودن )۲
  ) نياز دارد(خواهد، می)پرواز(، پريدن.)فعل مضارع است» يَقوُل«گويد؛می(گفتمی )۴

  مقام داد، حكم داد:ولّی/ بی بند و باری:التحلّل/ كارمند:الموظّف/ بركنار كرد، عزل كرد:َعَزَل: كلمات مهم ۀترجم  27۲   
  : هاسایر گزینهاشتباهات بارز

بـه» َعَزَل«به تأثير از فعل ماضی» يعرُض«كرد؛ فعله میعرض(دادند، رواج می)مفرد است» الموظّف«كارمندی؛(كارمندانی )۱
  .) شودصورت ماضی استمراری ترجمه می

  , )بركنار كرد(، اخراج كرد)كردعرضه می(دهد، گسترش می)بی بند و باری(، وابستگی)كارمندی(يكی از كارمندان) ۳
  ) سپس(و
  ) كردعرضه می(كندبه عنوان مفعول، عرضه می» الموظّف«به عنوان فاعل و» مدير« ۀ، عدم ترجم)كارمندی(يكی از كارمندان) ۴

روَن/ كنندآمدگويی میخوش:يُرحِّبوَن/ نشانندمی:ِلسوَنيُْج: كلمات مهم ۀترجم  28۳      كنندكوتاهی نمی:ال يُقصِّ
  : هاسایر گزینهاشتباهات بارز

  ) كنندقصور نمی(اندقصور نكرده, »بِِهم«عدم ترجمۀ )۱
  .) كنندآمدگويی میها خوشبه آن(كنندها به خوبی استقبال می، از آن)دوستانشان(دوستان, )مراسم(مراسم خود) ۲
هـا، بـا آن»و« ۀ، عـدم ترجمـ.)نشـاننددوستانشان را در كنار خود می(نشينند، در كنار دوستشان می)ايرانيان(ايرانيانی كه) ۴

  )كنندآمدگويی میها خوشبه آن(كنندپرسی میاحوال
   29۱    

  : هاسایر گزینهصحیح  ۀترجم
  . ها مفيد استربايد و آن برای برخی بيماریها را میدر اين تّپه گل كميابی هست كه بويی دارد كه عقل )۲
  . های قدرت خداستدهد و اين از نشانهشب و روز را تشكيل می, گردش زمين پيرامون خورشيد) ۳
  . ما كمک كردهايی جمع كرديم كه در سفرهای ديگر بهدر سفرهايمان به مناطق مختلف، تجربه )۴

  » .تر از سنگ نيستمكند و من سختآب در سنگ، سوراخی را ايجاد می«:صحيح ۀترجم  30۲   
  » .زبان ِجرمش كوچک و ُجرمش بزرگ است«:عبارت سؤال ۀترجم  31۱   

  : هاگزینه ۀترجم
  .تر از اجزای ديگر در بدن استگناه زبان بيش )۱
  . تر استخطای پا از خطای زبان، كم )۲
  . به كسی كه گفته است نگاه نكن؛ بلكه به چيزی كه گفته است، بنگر) ۳
  . است) وزن(ُجرم مهم نيست؛ بلكه مهم، ِجرم )۴

   32۴    
  : هاسایر گزینهاشتباهات بارز

َل؛(يُنّزُل, .)ماضی است» خلق كرد«َخلََق؛(لُُقيَْخ )۱   .) ماضی است» نازل نمود«نَزَّ
َل(يُنّزُل) ۲   ) للبشر(، لِبشر)للحياة اليومّي↨(، لحياة يومّي↨)نَزَّ
  .) للحياة اليومّي↨؛ موصوف و صفت از لحاظ معرفه و نكره بودن بايد يكسان باشند(، لحياة اليومّي↨)ربّنا(الرّب) ۳

   33۱    
  : هاسایر گزینهاشتباهات بارز

بـه تبعّيـت از موصـوف» َخشـنتاِن«چنـينهم. مبتدای مؤّخر است و بايد مرفوع باشـد» كّفاِن«كّفاِن َخشنتاِن؛(كّفيِن خشنتيِن )۲
  .)بايد مرفوع باشد» كّفان«
, )ألنّهمـا(نّـهأل, .)تبعّيت كنـد» كّفان«مؤنّث مجازی است و صفت نيز بايد از لحاظ جنس از موصوف» كّف«خشنتاِن؛(خشناِن) ۳

  ) اميُحبّه(يُحبّه
  ) يُحّبهما(، يُحّب»دستی است كه«، عدم تعريب)خشنتاِن(خشنتيِن) ۴
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۳۴ـ۴۲(متن زير را با دقت بخوان و متناسب با متن به سؤاالت پاسخ بده:(  
  

هایرو شـركتاز ايـن. های اولّيه برای بهبـود جسـم و عقـل از آن اسـتفاده نمـودگياهان، اّولين دارويی بودند كه بشر از قرن
در بين مردم شروع به اطـالع دادن از فوايـد گياهـان دارويـی... ها وداروهای گياهی از طريق تلويزيون و روزنامه ۀتوليدكنند

م فروششان به۱۹۹۷ميليون دالر برای داروهای گياهی خرج كردند و در سال۵۰۰ها حدودم، آمريكايی۱۹۹۰در سال. نمودند
های جديـدپذيرند؛ زيرا پژوهشای و به هر مقدار نمیدرمان گياهی را برای هر بيماریهر, البّته پزشكان. ميليارد دالر رسيد۵

 ۀاند كه بعضی از اين گياهـان در معالجـهای ديگر ثابت كردهطور كه پژوهشخطر برخی از اين گياهان را كشف كرده است، همان
  . بت نشده استها نيز تا به امروز ثاها مؤثّر هستند و تأثير بسياری از آنبيماری

  

  ».............  :زيراپذيرند؟ای نمیچرا پزشكان هر درمان گياهی را برای هر بيماری«:عبارت سؤال ۀترجم  34۱   
  : هاگزینه ۀترجم

  . گياهان اّولين دارويی هستند كه انسان از آن استفاده كرده است) ۲  . برخی از اين گياهان، خطر دارند )۱
  . دهندمردم به طّب نوين اهّمّيت نمی) ۴  . ها مؤثّر نيستندبيماری ۀگياهان در معالج) ۳

   35۱    
  : هاگزینه ۀترجم

  . ها استفاده نماييمكه از آنخطرهای گياهان دارويی تحقيق كنيم، قبل از آن ۀبايد دربار )۱
  . كندها استفاده نمیبيماری ۀانسان از داروهای گياهی برای معالج) ۲
  . كاهش يافت] م. ۱۹۹۷م تا. ۱۹۹۰از[ای كه هفت سال بودفروش گياهان دارويی در دوره) ۳
  . كنندهايشان استفاده نمیها از گياهان برای بيماریاند كه آمريكايیهای پزشكی ثابت كردهپژوهش) ۴

   36۳    
  : هاگزینه ۀترجم

  . پذيرندگياهان دارويی نمی) استفاده از(ها را بابيماری ۀپزشكان معالج )۱
  . كند  ها، مريض را تهديد نمیداروهای گياهی مفيد هستند پس هيچ خطری از جانب آن ۀهم) ۲
  . ها استفاده كرده استهای نخست از گياهان برای درمان بيماریانسان از قرن) ۳
  . های جسمی استفاده كرده است یانسان از گياهان دارويی فقط برای بيمار) ۴

   37۱    
  : هاگزینه ۀترجم

  . رسيد۱۹۹۰ميليارد دالر در سال ۵ها بهفروش آمريكايی )۱
  . ها مؤثّر هستنداند كه برخی گياهان در درمان بيماریدانشمندان ثابت كرده) ۲
  . بعضی از گياهان دارويی برای سالمتی جسم خطراتی را به همراه دارند) ۳
  . ياهان از اّولين داروهايی بودند كه انسان از آن استفاده نمودگ) ۴

۳۹و۳۸(گذاری مشّخص كندرست را در حركت ۀگزين(:  
راساِت الحَديثَ↨ َكَشَفْت«:گذاری كامل عبارتحركت  38۳      » .َعن خطرِ بعِض هذِه األعشاِبألنَّ الدِّ

/ » الدراسـات«صفت و منصـوب بـه تبعّيـت از موصـوف:الحديثَ‗/ و منصوب به اعراب فرعی» أّن«اسم:الدراساِت: تركيب كلمات مهم
  و به تبعّيت مجرور» هذه«تابع:األعشاب/ اليه و مجرورمضاف:بعِض/ مجرور به حرف جّر:خطِر

ْ«:گذاری كامل عبارتحركت  39۴      » .مؤثِّرٌة في ُمعالجِ↨ األمراِضأنَّ بعَض هذِه األعشاِببَتَت األبحاُث األُخرٰیأث
» أّن«خبر:مؤثّرٌة/ و به تبعّيت مجرور» هذه«تابع:األعشاِب/ و منصوب» أّن«اسم:بعَض/ فاعل و مرفوع:األبحاُث: تركيب كلمات مهم

  اليه و مجرورمضاف:األمراِض/ مجرور به حرف جّر:معالجِ‗/ و مرفوع
۴۰ـ۴۲(درست را در اعراب و تحليل صرفی مشّخص كن ۀگزين:(  

   40۲    
  : هاسایر گزینهموارد نادرست

  ) مجّرد ثالثي(مزيد ثالثي من باب إفعال )۱
  ) فعل مرفوع و فاعله اسم ظاهر(فعل مجزوم و فاعله ضمير مستتر) / معرب(مبني) / متعدٍّ(الزم) ۳
  ) معرب(مبني علی الضّم) / مبني للمعلوم(مبني للمجهول )۴
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   41۳    
  : هاسایر گزینهموارد نادرست

  ) مبني(معرب) / الزم(متعدٍّ )۱
ً) / الزم(متعدٍّ) ۲ ً(منصوب محّال   ) مرفوع محّال
  ) فاعله ضمير مستتر(» الدراسات«فاعله) / مجّرد ثالثي(مزيد ثالثي) ۴

   42۳    
  : هاسایر گزینهموارد نادرست

  ) مشتق و اسم تفضيل(مشتق و صف↨ مشّبه↨ )۱
  ) نعت و مرفوع تقديراً(إليه و مجرورمضاف) / مؤنّث(مذّكر) ۲
  ) نعت و مرفوع تقديراً(إليه و مجرور تقديراًمضاف) / مشتق و اسم تفضيل(جامد) ۴

۴۳ـ۵۰(ص كنمناسب را در مورد سؤاالت زير مشّخ ۀگزين:(  
   43۱    

  : هاگزینه ۀترجمو بررسی 
موصـول و معرفـه،: »الّتـي«معّرف به ال،: »الرسال↨«, ضمير و معرفه: »ي«و» ها«. (ای را كه يكی از دوستانم فرستاده بود، خواندمنامه )۱
  ) معّرف به اضافه: »أصدقاء«و» أحد«
گر به كسی كه نمی )۲ اسـم: »اهللا«موصول و معرفه، :»َمن«. (شودبياموزی، از جانب خدا خير بسياری به تو بخشيده می) چيزی را(داندا

  ) نكره: »كثير«و» خير«ضمير و معرفه،: »ك«, علم و معرفه
معـّرف بـه اضـافه،: »ُينأعْ«و» نصب«،»بالد«،»علماء«،»حياة«. (زندگی دانشمندان كشورم را در هر زمان بايد مورد توّجه قرار بدهم) ۳
  ) نكره: »زمن«و» كّل«ضمير و معرفه،: »ي«
: »دراسـ↨«و» موضـوع«ضـمير و معرفـه،: »ها«و» َك«،»هَُو«(آينده آن را به اتمام خواهی رساند، چيست؟ ۀوع پژوهشت كه هفتموض )۴

  )) اسم استفهام(نكره: »ما«, معّرف به ال: »القادم«و» األُسبوع«موصول و معرفه،: »الّتي«معّرف به اضافه،
ْر«چون  44۴    صحيح است؛ زيرا عالمت نصـب جمـع مـذّكر سـالم» المؤمنين«به دارد، پست و نياز به مفعولفعل متعّدی اس» بشارت بده: بَشِّ

  . است» يَن«
   45۲    

  : هابررسی گزینه
  معرفه ۶: ضمير و معرفه: »ه«معّرف به اضافه،: »غرف↨«معّرف به ال،: »الكريم«و» القرآن«،»التلميذ«اسم اشاره و معرفه،: »هذا« )۱
 ۸: ضـمير و معرفـه: »واو«معـّرف بـه ال،: »السن↨«و» الواجبات«،»التالميذ«معّرف به اضافه،: »آِخر«و» امتحانات«،»أداء«،»بعض«) ۲

  معرفه
  معرفه ۶: معّرف به ال: »الصّف«موصول و معرفه،: »الّذي«معّرف به اضافه، :»زميل«ضمير و معرفه، :»هو«و» ي«, »ُت«) ۳
  معرفه ۶: معّرف به اضافه: »آمال«ضمير و معرفه،: »آماله«و» لَُه«در» ه«موصول و معرفه،: »َمْن«معّرف به ال،: »لالحصو«و» العاقل«) ۴

  . شود كه اعراب فرعی استنشان داده می» ـَ« مجرور شده، جّر آن با» في«غيرمنصرف است و چون با» محافل«در اين گزينه  46۲   
  : هابررسی سایر گزینه

  ). مثّنی نيستند(گيرند  اعراب اصلی می» طَيَران«و» حياناأل« )۱
  . به و منصوب است، پس اعرابش اصلی استغيرمنصرف است اّما چون در اين عبارت مفعول» تمارين«) ۳
  . استباشد، اعراب اصلی گرفتهمنصوب می» أّن«كه اسم علم غيرعربی است، غيرمنصرف است ولی چون اسمبه دليل اين» يعقوب«) ۴

  . اندغيرمنصرف» مصابيح«و» إبراهيم«،»َملأجْ«ها به ترتيب  در ساير گزينه  47۴   
   48۳    

  : هابررسی گزینه
نيز اسم منقوص است اّما چـون در حالـت» الليالي«دّقت كنيد كه. به و تقديراً منصوب استاسم مقصور، مفعول» الُعلی«در اين گزينه )۱

  . در حالت نصب، اصلی است، در اين عبارت اعرابش تقديری نيستنصبی است و اعراب اسم منقوص
  . اسم مقصور، صفت و تقديراً منصوب است» الدنيا«در اين گزينه) ۲
  . به است و منصوب، اعرابش تقديری نيستباشد ولی چون مفعولاسم منقوص می» المعتدي«در اين گزينه) ۳
  . اسم منقوص، مبتدا و تقديراً مرفوع است» الراضي«در اين گزينه) ۴
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بـه و منصـوب اسـت، صـفتش نيـز بايـدمفعول» التالميذ«چنين چونهم. شودجمع مذّكر سالم و مثّنی در حالت اضافه حذف می» ن«  49۲   
  . منصوب باشد

  » .يُربّي معلّمو المدارس التالميذ المثّقفين لبناء مجتمع سالم«:صحيح عبارت
  . آمده و آن را توصيف كرده است» صديق« ۀا كه بعد از اسم نكروصفيه است؛ چر ۀجمل» يدعوني إلی حسن الخلق«در اين گزينه  50۲   

و» كانَـْت«خبر» تبكي«) ۴( ۀصفت از نوع مفرد هستند و در گزين» الجاري«و» الماضي«) ۳( ۀصفت نيامده است؛ در گزين) ۱( ۀدر گزين
  . باشدمحّالً منصوب می

  
پشتيبانی و شـريک در امـر هـدايت در حـديث, در مشاوره) ع(راسخان در عقيده آمده است و مقام حضرت علیجابردر انتهای حديث  51۴   

  .باشدمی» ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً«ثقلينچنين عدم گمراهی هميشگی مربوط به حديثذكر شده است، هممنزلت
ذكـر شـده) اطاعت(يعنی حديث جابر در تفسير همين آيه, استجابربه حديثمربوط» ...اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول«یی شريفهآيه

  . است
  . مذكور استثقليناست و موضوع عصمت در حديثدرستو اين سخنینيستها ممكنتشخيص عصمت برای انسان  52۱   
ما كـان«یی شـريفهن موضوع در آيهمذكور است و ايختم نبوت، موضوعمنزلتنام يكايک ائمه ذكر شده و در حديثجابردر حديث  53۳   

  . آمده است» ...محمد ابا احد ولكن رسول اهللا خاتم النبيين
انّما«ی تطهيری شريفهاست با آيهعصمتیذكر شده است و چون درباره) ص(در روزهای آخر عمر پيامبرثقلينحديث مكرر و متواتر  54۲   

  . ط مفهومی داردارتبا» يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
ی مـن دردهد تا برادر من و وصّی من و خليفـهيک از شما مرا در اين راه كمک میكدام«: در مراسم دعوت خويشان فرمودند) ص(پيامبر  55۲   

، علـیاميدی نداشتند) ص(آنان كه به پيروزی و گسترش دين پيامبری مهمانان سكوت كردند در ميان سكوتهمه» ميان شما باشد؟
  » !من يار و ياور تو خواهم بود ای رسول خدا«: كه در آن زمان نوجوانی بيش نبود برخاست و گفت) ع(طالببن ابی

قاطعانه اعالم آمادگی كرد پس از آن پيامبر دست ايشـان را) ع(سه بار مطرح شد و هر بار همه سكوت كردند و تنها علی) ص(درخواست پيامبر
  ».همانا اين، برادر من و وصّی من و جانشين من در ميان شما خواهد بود«: ايشان را پذيرفت و به مهمانان فرموددر دست گرفت، بيعت

ترينو صادقانجام فرمان خداترين شما در، راسخپيمان با خداوفادارترين شما در...«: فرمايدمی) ع(ی حضرت علیدرباره) ص(پيامبر  56۲   
  ».بهترين شما در رعايت مساوات بين مردم و ارجمندترين شما نزد خدا است وداوری بين مردمشما در

و حـديث» ...انّمـا يريـد اهللا«ی تطهيـردارد و با آيـه) ع(اشاره به عصمت امام علی» علٌی مع القرآن و القرآن مع علیٍّ«حديث شريف  57۱   
  . كه اشاره به عصمت دارد ارتباط مفهومی داردثقلين

انا مدين‗ العلم و علـٌی«: فرمايدكه می) ص(است و حديث پيامبرمعنویدر دامان پيامبر مربوط به قلمروی واليت) ع(علیتربيت امام  58۳   
  . با آن مرتبط است» بابها

كرم  59۳    راهای خودسرانه برای به دست گرفتن زمامداری و قدرتبه شرايط فرهنگی و اجتماعی زمان خود، فعاليتبا توجه) ص(پيامبر ا
را به مـردم بشناسـاند و تعصـبات) ع(برد تا شخصيت ممتاز حضرت علی، به همين علت تمام تالش خود را به كار میكردبينی میپيش

خواهند از اين اعتبارات استفاده كنند، به انـزوا كشـاند تـاای را از افكار آنان بزدايد و كسانی را كه برای رسيدن به قدرت میجاهلی و قبيله
  . ای آنان را برای پذيرفتن امامت و رهبری آماده كندهدل

ی رفتارها وبينی و درک عميقی كه از نتيجهرا مشاهده كرد با روشن) ص(ی عمل مسلمانان، پس از رحلت پيامبروقتی نحوه) ع(امام علی  60۴   
... نـزد مـردم... من زمانی فـرا خواهـد رسـيدبه زودی پس از«: فرمودكرد و میبينی میی اسالمی را پيشوقايع داشت، سرنوشت جامعه

كم» ...تر از قرآن نيست وقتی كه بخواهد به صورت وارونه معنايش كنندتر و فراوانكااليی رايج و ايشان در سـخنرانی ديگـری از حـا
  . داندسستی مسلمانان در دفاع از حق می) معلول(یدهد و آن را نتيجهاميه خبر میشدن بنی

يعنی كسانی كه تزلزل در عقيده ندارد، سپاسگزاران واقعی نعمـت رسـالتقدمانثابتمورد قبول است ومتقيناز نظر قرآن كريم زندگی  61۱   
  . آمده است» ...و لداُر اآلِخرِة خيٌر للذين اتقوا«یی شريفهدر آيهموضوع اولهستند و

مردم و محققان از يـک. تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت قيصری و كسرايیهای باتقوا و جهادگربه انزوا كشيده شدن شخصيت  62۲   
ممنوعيت از نوشتن احاديـث پيـامبری شخصی را در احكام دينی دخالت دادندماندند و به ناچار سليقهبهره میمنبع مهم هدايت بی

كرم  .)ص(ا
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  )ع(امام صادقدوراناميه به اوج رسيده بود، ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی)ع(امام باقردورانزمان معرفی اسالم اصيل  63۲   
  )ع(امام باقردورانی قيام نيافتزيدبن علی اجازه

  ) ع(صادقامامتر كرده و روز عرفه در مراسم حج حق حكومت را از آن خود اعالم نمودی خود را علنیمبارزه
گـاه باشـيد كـه وقتـی می«: فرمايندمی) ع(امام علی  64۳    رهاكننـدگان وتوانيـد در آن شـرايط راه رسـتگاری را تشـخيص دهيـد كـه ابتـداآ

شكنندگان پيمـان را تشـخيصتوانيد به عهد خود با قرآن وفا كنيد كهرا شناسايی نماييد و وقتی میبه صراط مستقيمكنندگانپشت
كنـد وگـاه اميرمؤمنـان راه حـل نهـايی را بيـان میآن» .كنندگان قـرآن را بشناسـيدتوانيد پيرو قرآن باشيد كه فراموشگاه میو آندهيد
  » ...از اهلش طلب كنيدرااهی اينپس همه«: فرمايدمی

  . آمده است» ...قل ما سألتكم من اجٍر فهو لكم«: ی  ی شريفهبه نفع خود مردم است در آيه) ع(دوستی با اهل بيت  65۱   
» سبيالًقل ما أسالكم عليه من اجٍر اال من شاء ان يتخذ الی ربه«: یی شريفهراهيابی مردم به سوی خداوند را اجر و مزد رسالت در آيه

  . آمده است
در آيات قـرآن» يتوب«آمده است و بازگشت لطف و آمرزش الهی با تعبير» تاب«یبازگشتن از گناه به سوی اطاعت از او امر الهی با واژه  66۱   

ها با بازگشت لطف وها و گناهان به خوبیی بدیتبديل همه(» ئك يبدل اهللا سيئاتهم حسناتلفاو«یی شريفهكريم آمده است و با آيه
  . ارتباط دارد) آمرزش الهی

فاولئـك يبـدل اهللا«یاسـت و در ادامـه آيـه) علـت(» اال من تاب و آمن و عمل عمالً صـالحاً«: ی فرقان آمده اسـتسوره۷۰یدر آيه  67۳   
  . ی توبه و ايمان و عمل صالح استها نتيجهها به خوبیيعنی تبديل بدی, معلول است» سيئاتهم حسنات

يعنی گفـتن اسـتغفراهللا مربـوط بـه» يستغفر«یبا توجه به كلمه» ...و من يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر اهللا«یی شريفهدر آيه  68۲   
كی استبارهكه در» التوب‗ تطهر القلوب و تغسل الذنوب«: فرمايدتوبه است و اميرالمؤمنين میاولیمرحله   . ی توبه و پا

توجيـهبرند وهر دو عادت به گناه را از بين می» تصميم به تكرار نكردن گناه«و» پشيمانی از گذشته«ی اول و دوم توبه يعنیمرحله  69۴   
نفسه ثـم يسـتغفرو من يعمل سوءاً او يظلم«یی شريفههای سقوط در وادی ضاللت هستند و آيههر دو از پرتگاهگناه و عادت به گناه

  . يابدخدا را غفور و رحيم می» )معلول(يجد اهللا غفوراً رحيماً) علت(اهللا
و دعوت مكـررنزول تدريجی آيات قرآن كريم. شوددعوت به تفكر، تعقل، تدبر و خردورزی در جای جای اين كتاب آسمانی مشاهده می  70۴   

گرايی را شكست واز طرف ديگر، سّد جاهليت و خرافه)ص(ائمی رسول خداهای دتشويقاين كتاب به خردورزی و دانش از يک طرف و
  . ترين جوامع آن روز را مشتاق علم ساختيكی از جاهل

ای مـردم بگوييـد معبـودی جـز: »قولوا ال اله اال اهللا تفلحـوا«آغاز كرد و با عبارتمكهرسالت بزرگ خويش را از شهر) ص(رسول خدا  71۳   
  . قرار گرفت) ص(تگار شويد مبارزه با شرک آغاز شد و محور رسالت رسول خدانيست تا رس» اهللا«

قـل«یاست و با آيـه» ...اقرأ باسم ربك«: یاست كه همان آيه» دانش و آموختن«ینازل شد درباره) ص(اولين آياتی كه بر رسول خدا  72۲   
مربـوط بـه» ...كما امرتاستقمفلذلك فادع و«یی شـريفهآيهارتباط مفهومی دارد و» علمون و الذين اليعلمونهل يستوی الذين ي

  . مبارزه يا تبعيض نژادی و امتيازات اشرافی است
یی شـريفهكنند و اين موضـوع در آيـهاند و به دلخواه خود عمل نمیهای الهیهای فردی و اجتماعی خود تابع فرمانمسلمانان در برنامه  73۴   

  » االمر منكما اهللا و اطيعوا الرسول و اولیيا ايها الذين امنوا اطيعو«
های اصيلو ارزشاحيای منزلت زنیالشأن اسالم با گفتار و رفتار خويش پديد آورد، دربارهكه پيامبر عظيم) انقالبی عظيم(تحولی بزرگ  74۴   

به كمک ياران صميمی خود در) ص(پيامبرباره است ودر اين» ...و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً«یی شريفهاوست و آيه
  . های تمدن اسالمی را بنا نهادپايهمدينهشهر

  های دنيوی و اخرویديدگاه متعادل نسبت به نعمت» ...اهللا التی ↨قل من حّرم زين«ی  ی شريفهآيه  75۳   
  .  ها گرديدايجاد نگرشی جديد در جامعه كه موجب تحول در روابط ميان ملت» ...محمد رسول اله و الذين معه«ی  ی شريفهآيه

  
  . نوشدكه شوهرم فقط چای سياه میخورم، در حالیفروت و هم قهوه با شير میمن هميشه برای صبحانه، هم آب گريپ  76۲   

  . شودی مستقيم بين دو شخص يا دو چيز استفاده میبرای بيان تضاد و مقايسهwhereasوwhileاز:توضيح
  . ی قبل به من توصيه كرد قبل از كنفرانس در مورد اين موضوع علناً صحبت نكنمرئيسم هفته  77۴   

س فعل دوم بـه صـورتو سپ) meجادر اين(، ابتدا مفعول يا ضمير مفعولی)توصيه كردن، نصيحت كردن(adviseبعد از فعل:توضيح
  . استفاده كنيدnotمصدری ازtoهم كافی است قبل ازtoبرای منفی كردن مصدر با. رودبه كار میtoمصدر با
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  . دادند كه من در نهايت فقط بلند شدم و آن را خاموش كردمقدر تبليغات نشان میها در تلويزيون آنآن  78۳   
عالوه بر ايـن، بـا. ”them“باشد، نهمی”it“مفرد است و ضمير مفعولی مناسب برای آنيک اسم) تلويزيون(”television“:توضيح

ای جدا شدنی است، مفعول بـه صـورت ضـمير در هـريک فعل دو كلمه) خاموش كردن] تلويزيون و غيره([”turn off“كهتوجه به اين
  . رودصورت بين دو بخش آن به كار می

   .كنددار است و حداقل پنج برابر من پول كسب میام بانکكه همسايهكنم، بنابراين حقوقم خيلی باال نيست، در حالی  من به عنوان معلم كار می  79۱   
  . شودی مستقيم بين دو شخص يا دو چيز استفاده میبرای بيان تضاد و مقايسهwhereasوwhileاز:توضيح

  . آوری شدندی پزشكی در سرتاسر جهان جمعخون از دويست مؤسسههاینمونه  80۱   
  شيوه، روش؛ رفتار )۴  ويژگی، خصوصيت) ۳  الگو؛ طرح )۲  نمونه )۱

  . بياورنددرهايشان رای ايرانی شوند، كفش هكه وارد يک خانشود قبل از اينمعموالً از مهمانان خواسته می  81۳   
  بودن... درگير كردن، گرفتار كردن؛ مستلزمِ )۲    كردن، كنترل كردناداره )۱
  شدن... جلوگيری كردن از، مانِع )۴  درآوردن] لباس و غيره[اخراج كردن؛ پاک كردن؛) ۳

كنون  82۲      . شود كه دنيای پيشرفته با آن مواجه استترين موضوع سالمتی در نظر گرفته میجدیچاقی تا
  مصنوعی، ساختگی )۴  احساسی، عاطفی) ۳  جدی؛ خطرناک )۲  مختصر؛ كوتاه )۱

  . با اين وجود، گاهی بهتر است به هيچ كس نگوييد آن نظر چيست. نظر خودش را دارد] داشتن[حقهر كسی  83۳   
  مرحله، فاز )۴  حق) ۳  توانايی؛ گنجايش )۲  مأموريت )۱

گرچه پوست شما صاف به نظر می  84۴       .ببينيد] در آن[های كوچک زيادی راها و حفرهتوانيد برآمدگیمی،بزرگ شود] بينبا ذره[رسد، وقتی كها
كتشاف كردن )۲  تمركز كردن؛ متمركز كردن )۱   نمايی كردنبزرگ كردن؛ بزرگ )۴  تشخيص دادن، فهميدن) ۳  كاوش كردن، ا

  . كرد، او سه سال بود كه در كارخانه كار میاتفاق افتادكه تصادفوقتی  85۱   
  گيری كردن، اندازه گرفتناندازه )۴  به ياد آوردن، به خاطر آوردن) ۳  دادن، اشاره كردن بهنشان )۲  اتفاق افتادن، رخ دادن )۱

  . های المپيک تابستانی در بهترين وضعيت خودشان باشندكردند تا برای بازیهر روز سخت تمرين میورزشكاران  86۳   
  شريک؛ يار )۴  شكار  ورز) ۳  برنده   )۲  مكتشف، كاوشگر )۱

  . ها داريمتری در جادهبيشیوسايل نقليه، سه برابر۱۹۵۰یامروزه ما به نسبت دهه  87۲   
  ی نقليهوسيله )۲    شیء   )۱
  ابزار، وسيله )۴  ی بدون سرنشين، كاوشگرسفينه) ۳

  

هايی هستند كـه تـاكنون توسـط بشـر مترين گاغذا، در بين مهم]توليد[پرورش محصوالت كشاورزی و پرورش حيوانات برای
راخودشـانو ديگر مواد گياهی و شكار حيوانـات وحشـی،آوری توتقبل از شروع كشاورزی، مردم با جمع. اندبرداشته شده

در, سال پـيش۱۲۰۰۰در حدود. جا شوندجابهها مجبور بودند برای پيدا كردن غذامردم چادرنشين بودند؛ آن. كردندتغذيه می
بـا. اين افراد اولين كشـاورزان بودنـد. توانند محصوالت زراعی مانند گندم را پرورش دهندمی] كه[ بردند  پیخاورميانه مردم

روستاها به شهرهای كوچک و شهرهای بزرگ تبديل. شروع كشاورزی، مردم شروع به اقامت در يک مكان به طور دائمی كردند
، بنابراين بعضـی افـراد آزاد بودنـد تـا كارهـایتا جمعيت را تامين كنندكردندتوليد میكافی غذایبه اندازهكشاورزان .شدند

همه برای غذايشان بـه كشـاورزیكهجايیاز آنبا اين وجود،. ديگری مانند بافندگی و ساخت سفال و ابزارآالت را انجام دهند
در طول. مردندرفتند، افراد زيادی از گرسنگی میاورزی به علت هوای نامساعد از بين میمتكی بودند، زمانی كه محصوالت كش

  . اندهای بسيار متفاوتی را برای توليد محصوالت بهتر امتحان كردهها، مردم راهقرن
  

كه فاعل و مفعول جمله هر دو به يک شخص يا چيز اشاره داشته باشند، به جای مفعول، از ضماير انعكاسـی اسـتفادهدر صورتی:توضيح  88۴   
  . است) themselves(، به صورت)people)theyضمير انعكاسی مناسب برای. شودمی

بررسی كردن در مورِد )۲    جا شدنجابه )۱  89۱   
  عبور كردن، رد شدن )۴  سرعت گرفتن؛ سرعت بخشيدن) ۳

) به(، تعليم دادن)به(آموزش دادن )۲  كشف كردن؛ پی بردن به، فهميدن )۱  90۱   
  اداره كردن، مديريت كردن؛ توانستن كه )۴    تهيه كردن، فراهم كردن) ۳

ها، فقط دردر بين گزينه. شودبيان میenough، مدنظر است، كه با»ی كافیكافی، به اندازه«جابا توجه به مفهوم جمله، در اين:توضيح  91۳   
  . را داريمenough،)۳(یگزينه

تواننـدمی, روند و بـا توجـه بـه مفهـوم جملـهبه عنوان كلمات ربط دليل و علت به كار میsinceوbecause،asكلمات ربط:توضيح  92۲   
  . های آن باشندكنندهكامل
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های نامحدودی را ارسال كنند، در ميان نوجوانان در سرتاسـردهند پيامکاجازه میهای تماس تلفن همراه كه به كاربرانبرنامه
۸۰آن تقريبـاً. فرسـتادپيامک می۲۲۷۲، يک نوجوان آمريكايی معمولی، هر ماه۲۰۰۸در سال. اياالت متحده محبوب هستند

ای كـه بـه شـمابنابراين، برنامه. فرستندغام میپيغام در روز است، هر چند بسياری از نوجوانان به طور معمول در روز صدها پي
تواند داشته باشد؟ مشخص شده اسـت كـهخواهيد بفرستيد چه مشكلی میدهد هر روز هفته هر تعداد پيغام كه میاجازه می

  .خطرات سالمتی واقعی وجود دارد] در اين مورد[
وقتی كه شما عمـل ثـابتی را. های شما آسيب برساندتواند به شستحركت فيزيكی تايپ و فرستادن تعداد زيادی پيامک می

گرفتگـی عضـالت] ايجاد[به نام آسيب فشار تكراری شويد، كه باعث) مشكلی(دهيد، ممكن است دچار چيزیبارها انجام می
گر آن كار متوقف گردد، می. شوددردناكی می   . تواند درمان شودپزشكان معتقدند اين آسيب موقتی است و ا

تواند در خـواب اخـتاللارسال مداوم پيام كوتاه می. تواند منجر به فشار روانی شودها همچنين میفرستادن و دريافت پيامک
قـراری واحساس بی] ايجاد[تواند تمركز شخص را بر هم زند و درصدای زنگ يا ويبره می. ايجاد كند و استرس به وجود بياورد

وقتبه عالوه، بسياری از نوجوانان شب دير. تواند در خواب اثر بگذاردهمچنين می] موضوعخود اين[اضطراب دخيل باشد، كه
بيدار ماندن به منظور منتظر ماندن برای يک پيغام از يک دوست يا بيدار شدن توسط صدای زنگ. دهندها پاسخ میبه پيامک
  .تواند مقدار و كيفيت خواب را كاهش دهدمی] گوشی[يا لرزش

تواند به بعضی از نوجوانان كمک كند تا با والدينشان در تماس باشند، ممكن است راحتی ارسـالمیلی كه ارسال پيامکحادر
بعضـی از نوجوانـان بـه جـای اينكـه يـاد بگيرنـد بـرای خودشـان. تر شدن بعضی از نوجوانان را سخت كندپيامک، مستقل

شوند كـهها به قدری به ارتباط الكترونيكی وابسته میآن. دهندپيامک میگيری كنند، هر روز چندين بار به والدينشانتصميم
  .گيرندهای فكری كه بعدها در زندگی نياز خواهند داشت را ياد نمیمهارت

  

  . را ايجاد كند............ تواندطبق متن، ارسال و دريافت تعداد بسيار زيادی پيامک می  93۴   
  ی تماس نامحدودبرنامه )۲  ادهارتباط نزديک با اعضای خانو )۱
  استرس و تنش )۴  های محبوبها و لرزشصدای زنگ) ۳

  . آيد  به وجود می............ آسيب فشار تكراری همواره به علت  94۳   
  صداهای تلفن در حال زنگ زدن يا لرزش )۲    هاارسال و دريافت پيامک )۱
  ی كافی نخوابيدنبه اندازه )۴  بارها و بارها انجام دادن يک كار) ۳

گر شخص آسيب ديدهآسيب انگشت شست كه توسط استفاده از تلفن همراه به وجود می  95۲      . درمان خواهد شد............ آيد، احتماالً ا
  ها را متوقف كندفرستان پيامک )۲  پيغام بفرستد  ۱۰۰ازهر روز بيش )۱
  ا را به جای دوستان به پدر و مادر بفرستدهپيغام )۴    تلفن همراه جديدی بخرد) ۳

  . شود............ تواند منجر بهطبق متن، ارسال پيامک در اواخر شب می  96۳   
  ی تماسافزايش بهای برنامه )۲  مشكالت ارتباطی بين نوجوانان   )۱
  والدين و نوجوانان] بين[ترروابط قوی )۴  ی كافی نخوابيدن نوجوانان  به اندازه) ۳

  

تنها كودكان] افراد[و آن. كند» جست و خيز«دانست چه طور از روی طناب بپرد يا، تقريباً هر كسی می۱۹۰۰یدر سرتاسر سده
زدندهای بوكس مانند شوگار ری لئونارد و محمد علی طناب میقهرمانان. خواندندنبودند كه در زمين بازی، شعرهای كودكانه می

  .و حركات پای سريع را پرورش دهندتا استقامت بدنی بسازند
مورخان بر اين باورند كه كودكان. به احتمال زياد به مدت هزاران سال وجود داشته است, زنی برای تفريح و ورزش  فعاليت طناب

كودكـان چينـی را در حـال, يک تقويم از قرن ششم. كردنداستفاده می) زدنطناب(در مصر باستان از درخت مو برای پريدن
فرش نشـانهـای سـنگزدن در خيابانهای اروپايی قرون وسطی، كودكان را در حال طنـابدهد و نقاشیزدن نشان میطناب
  . دهندمی

بـا خودشـان بـه۱۶۰۰یمهاجران هلندی بودند كه بازی دوبل هلندی را در سده, زنان در آمريكای شمالیاحتماالً اولين طناب
دارنـد و در حـالی كـه، هر كدام انتهای دو طناب طوالنی را نگه می»انتهاگر«دی، دو گرداننده يادر دوبل هلن. آوردند] آمريكا[

زمانی كه اين بازی برای اولين بار معرفی شد، دخترها برای. چرخانندهای متضاد میها را در جهتپرد، آنها میآنشخصی بين
ورزش غير زنانـه] زنیطناب[شدند وتر در نظر گرفته میها ضعيفشدند، تا حدودی چون آنتشويق نمی] در آن[شركت كردن

  . شدمی] هاپريدن آن[پوشيدند كه مانعهای بلندی میهمچنين، دخترها لباس. شددر نظر گرفته می
دتاً دخترهـاكردند، واقعاً برتری پيدا كردند، و برای مدتی عمـ) زنیطناب(كه دخترها شروع به پريدنبا وجود اين، به محض اين

زنی به يک ورزش رقـابتی جهـانیطناب. زنندامروزه، هم دخترها و هم پسرها طناب می. بودند كه در آن فعاليت برتری داشتند
بنابراين، يـک. كنندهم در رويدادهای انفرادی و هم در رويدادهای تيمی رقابت می, تبديل شده كه در آن كودكان و بزرگساالن

  .كنيد) زنیطناب(تان را پيدا كنيد و شروع به پريدنواز كودكانه يا آهنگ مورد عالقهطناب برداريد، يک آ
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گراف اول نزديک) قدرت، توانايی(”stamina“یكلمه  97۳      . دارد”strength“ترين معنی را بهدر پارا
  احترام )۴  قدرت، نيرو) ۳  كاركرد، عملكرد )۲  عملكرد، كار؛ اجرا )۱

  . ............ كننده است وخوانند، چون كه سرگرم، آواز می)كنندزنی میطناب(پرندكه میها احتماالً در حالیبچه  98۱   
  كند ريتم را حفظ كنندها كمک میبه آن )۱
  در هر رقابتی الزم است )۲
  گيرد  ها را میجلوی احساس خستگی آن) ۳
  كند آوازهای چينی را تمرين كنندها كمک میبه آن )۴

  زنی برای اين مدت طوالنی محبوب مانده است، چيست؟كه طنابترين دليل اينمحتمل  99۲   
  . تواند يک طناب تهيه كندتقريباً هر كسی می )۲  .  كردندملوانان هلندی، در سرتاسر جهان سفر می )۱
  . زنی خيلی سخت استقوی بودن در طناب )۴  .  كردندزنی میبازهای معروف طناببوكس) ۳

  . ............ ی متنتوانند برداشت كنند كه نويسندهخوانندگان می  100۲   
  زنی را خراب كندكه ممكن است رقابت سرگرمی طناباعتقاد دارد )۱
  زنی ببيندتری را در حال طنابدوست دارد افراد بيش )۲
  شودهای بسيار زيادی میزنی منجر به جراحتاعتقاد دارد كه طناب) ۳
  زنان هستندها بهترين طناباعتقاد دارد كه چينی )۴

  
  .اندفراوانعمقگرم و كممحيط دريايیها درهای آهكی دريا هستند و مرجانهای مرجانها حاصل فعاليتريف  101۲   
  .دهدرا نشان میبندی متقاطعچينه، شكل مقطع يک)الف(كتاب علوم زمين قسمت۸۲یصفحه ۷ ـ۳با توجه به شكل  102۴   
  .تر استها مشكلها هستند و در نتيجه تشخيص آنير ناپيوستگیتر از ساتر، اما نامشخصفراوانشيبهمناپيوستگی  103۲   
  .يابدشود و عدد جرمی كاهش نمیتجزيه می۴۰به آرگون۴۰پتاسيمكتاب علوم زمين۹۳یصفحه ۷ ـ۱طبق جدول  104۳   

  : هابررسی سایر گزینه
  .شوندتبديل می۲۰۸به سرب۲۳۲و توريم۲۰۷به سرب۲۳۵، اورانيم۲۰۶به سرب۲۳۸اورانيم

گيـرد وكـرده و آهـک روی آن قـرار میپيشـرویهـايی از آب دريـای آذرين و فرسايش و هـوازدگی، بخشدر ابتدا پس از تشكيل توده  105۱   
ی آهک خـط منحنـی شـكلباالی اليه(يابدی آهک فرسايش میآيد و سپس دريا پسروی كرده و اليهپی به وجود میآذرينناپيوستگی
ی شيل نيز تشكيل شده وو اليه) شيبهمناپيوستگی(گيردكرده و ماسه روی آهک قرار میپيشرویو بعد دوباره دريا) سترسم شده ا

  .گيردسرانجام دريا پسروی كرده و عمل فرسايش صورت می
كربن( ۱۴از آن كربنتونپروهوا و خروجتروژننيی خورشيد باكتاب علوم زمين پس از برخورد اشعه۹۳یصفحه ۷ ـ۱۲طبق شكل  106۳   

كتيو   .آيدبه وجود می) راديوا
  :ترتيب سن نسبی از قديم به جديد به صورت زير است  107۴   

وقـوعی آهـکتشكيل اليهتشكيل ماسه بر روی چينخوردگیوقوع چينی شيلايجاد اليهريزی دانهتشكيل ماسه
  .سطح زمين و هموار و صاف شدن آنفرسايشگسل در منطقه

سنگ) داردر اثر فشار جهت(شوندای مانند كوارتز و فلدسپات نيز تا حدی پهن و كشيده میهای غيرورقهدر دگرگونی درجات شديد، كانی  108۴   
  .گوينديافتگی، فولياسيون میشود به اين قبيل جهتتغيير ايجاد میهاشكل كانیگيرد و درای به خود میی نواری يا اليهمنظره

هـا در اعمـاقخوردگی، چين...و عوامل ديگر مانند دمای سنگ، مدت زمان وارد شـدن نيـرو، نـوع سـنگ ودارجهتفشاريردر اثر تأث  109۲   
  .افتندتر و نزديک به سطح زمين اتفاق میها در اعماق كمو شكستگیزيادتر

  .استهای آبداركانیو ايجادهای گرمايیی بارز از تأثير محلوليک نمونهاليوينايجاد سرپانتين از دگرسانی  110۱   
اسـليتی دگرگـونیكنـد و درجـهتـری میهای شديد در مراحل بعد تغيير بيش  تری شده باشد در اثر دگرگونیهر سنگی كه دگرگونی كم  111۱   

  .تر استتر و ضعيفنسبت به بقيه كم) سنگ لوح(
كسـيد و هيدروكسـيدهای آهـن و كانی...) ، پيروكسن ويوينالمانند(دارهای آهن و منيزيمبر اثر هوازدگی شيميايی سيليكات  112۱    هـای رسا

ک   .ها هستندايجادشده و اين تركيبات آهنی به جای مانده سبب رنگ قرمز و زرد بسياری از خا
تكه است، در ايـن نـواحی هـوازدگی شـيميايی كـم وهای محلول ولی فاقد مواد آلی است و نازک و تكهدر نواحی بيابانی خاک حاوی كانی  113۴   

 .استفرسايش آبی و بادی زياد
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كنشگذاری بسيار كم است، بر اثـرهای خيلی عميق دريا كه سرعت رسوبدر بخش  114۳    های محلول در آب و موادهای شيميايی بين يونوا
كسيدها و هيدروكسيدهای منگنز به صورت گرهکدرياموجود در كف   .شوندنشين میهای منگنز ته، ا

شود كه كل تلماسه نيز بـه آهسـتگیموجب می) سطح لغزش(شيبی پرها در دامنهو سقوط آنشيب  كمها از سطححركت مداوم ماسه  115۲   
  . به حركت درآيد) غربی پرشيب، يعنی از شرق بهشيب به سمت دامنهاز سمت سطح كم(در جهت وزش باد

  
fیبا حل نامعادله  116۲    (x)0حدود ،xشودمشخص می :  f (x) x x x (x )(x x )       3 2 23 5 3 1 2 3  

xعبارت x 2 2 b  : همواره مثبت است، زيرا3 ac     2 4 4 12 8 aو0  1 0  
f  : بنابراين (x) x x x ( , )        0 1 0 1 1  

axدر عبارت درجه دوم  117۱    bx c , a  2 گر0 a، ا 0و0گـر. گاه عبارت همواره منفی است، آن گـاه، آن0وm0بنـابراين ا

mmxعبارت (m )x   2 72 2   : همواره منفی است4

  mb ac (m ) m( ) (m m ) m m          2 2 2 274 2 4 4 4 2 72 4  

  m m m m (m )(m )            2 23 4 0 3 4 0 4 1 0  
  m

m m
  01 mيا4 4  

fرأس سهمی  118۴    (x) x x  2 4 )Sی، نقطه1 , )2   . است3

  S( , ) S ( , ) S ( , )    2 3 0 3 0 0  
   119۳    

f ( ) f ( ) a b    00 3 0 xa , f ( ) a b b f (x) f ( )
b

                 1 2
1

3 3 33 3 1 2 3 2 2 3 2 122 2  

   120۴    

  x x log ( x ) log ( ) log log


            
1

1 1 522 22 2 2 1 1 333 3

5 22 4 2 2 2 2 2 4 1 10 1 3 32 1  
1

2  

   121۱    x x xlog (x ) log ( x ) log (x )( x )      2 3 4 2 3 4 2  
  (x )( x ) x x x x x        2 2 22 3 4 3 4 6 8  

x   x x (x )(x )
x
          

2 15 4 0 1 4 0 4  

x 1ها وجود ندارد، بنابراينلگاريتمی هدر دامنx    . قابل قبول است4
  . گروه خونی متغير كيفی اسمی است  122۲   
   123۱    

  RR , k C
k

      49 31 18 6   ) ی تغييراتدامنه(3

  / / /C    32 5 3 32 5 9 41 /ی چهارممركز دسته5
C   31 32   ی اولمركز دسته52

ها برابردستهطول  124۳    19 15   : باشد، پس داريممی4
  [ , ) , [ , ) , [ , ) , [ , ) , [ , ) ,15 19 19 23 23 27 27 31 31 34  :هادسته  

  : باشند، بنابراينمی۲۷تر ازها كوچکدرصد داده۳۰
  /  0 3 150   ی اولها در سه دستهتعداد داده45

  /
f

f   4
40 2   ی چهارمفراوانی نسبی دسته30150

بنابراين  150 45 30   . باشندمی۳۱تر يا مساویداده، بزرگ75

Sدهيمواحد به سمت چپ انتقال می ۲را. 

  درصد۳۰

Sدهيمواحد به سمت باال انتقال می۳را. 

تعيين عالمت
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  : كنيمشده، حدود دسته و فراوانی را مشخص میبا توجه به جدول داده  125۴   
26 3022 2618 22  14 18  10 14  6   حدود دسته  10
107x33  x 19  7  12  فراوانی  

  : باشد، طبق فرض داريممیxبرابر۱۸تر ازهای كوچکتعداد داده

  x x   100 48 2450  

]یپس در دسته , )18 22،x   33 33 24 بنابراين. داده قرار دارد9 9 100   . گيرندها در اين دسته قرار میدرصد داده1850

fی تابعدامنه  126۳    (x) x x x x x   
5 2 3 32 23 3،)باشدمی) ی اعداد حقيقیمجموعه .  

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

       
2 1 3 23 3

3 3
5 2 1 2 1 5 253 3 3 3  

xدرfتابع 0چنينپذير نيست و هممشتقf ( ) 2 }یباشد، بنابراين مجموعهمی05 , }20 fی طول نقاط بحرانی نمـودار، مجموعه5

  . است
]یرا در بازهfابتدا طول نقاط بحرانی نمودار  127۴    , ]1 fیباشد، پس با حل معادلـهپذير میتابعی مشتقf. آوريمبه دست می4 (x) 0،

  : آيددست میبهfطول نقاط بحرانی نمودار
  f (x) x x x(x ) x , x        26 12 6 2 0 0 2  

fبا به دست آوردن مقادير ( )1،f ( )0،f ( fو2( (   : آوريمرا به دست میfترين مقدار تابعترين و بيش، كم4(
  f ( ) k , f ( ) k , f ( ) k , f ( ) k       1 8 0 2 8 4 32  

kبا توجه به مقادير به دست آمده، 32ترين مقدار وبيشk 8یترين مقدار تابع در بازه كم[ , ]1   : باشدمی4
  k (k ) k k k        32 3 8 32 3 24 28  

kترين مقدار تابع در اين بازه برابرپس بيش    32 28 32   . باشدمی60
fای كهدر بازه  128۲    (x) 0باشد، تقعر نمودار منحنی رو به پايين خواهد بود :  

  f (x) x x x ,        2 10 2 3 2 0 2 fو2 (x) x x x f (x) x x        3 2 22 3 2 3 2 3 23 2  

  f (x) x ( , )    10 22  

   129۳    

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

x(x ) x x xx x x

                      

2
2

2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 22 2
  

  x x f (x) , x , f (x) x x              2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 1  
)یبنابراين در بازه , )1 2،fتابعی نزولی است .  

x
f (x)

x
   

2 2
2 2  

)یچنين در بازههم , ) 2،f (x) 0در نتيجه جهت تقعرfیبنابراين در بازه. رو به پايين است( , )1 2،fنزولی و تقعر نمودار آن
  . رو به پايين است

fبا به دست آوردن  130۱    ( ) xدر مجاورتf، صعودی يا نزولی بودن1 1چنين بـا بـه دسـت آوردنو همf ( ) درf، جهـت تقعـر نمـودار1
xمجاورت 1شودمشخص می :  

  x xf (x) ( )e f ( ) e
x

      01 1 11 1 02 22  

xدر مجاورتfبنابراين نمودار 1صعودی است .  
  x x x x x x x xf (x) ( ) e ( )(x x ) e e ( ) e

x x x x x
             21 1 1 11 1 12 2 4 2  

  f ( )    1 1 11 04 4 2  
xدر مجاورتfپس جهت تقعر نمودار 1جواب است) ۱(ینمودار گزينه. باشدرو به باال می .  
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  : يک مجانب قائم و يک مجانب افقی داردfتابع  131۲   
x) مجانب قائم(   a x a   0  

)مجانب افقی(  
x x

xlim y lim y
x a 
   


2 1 2 2  

A(xینقطه a , y ) 2های نمودارمحل تالقی مجانبfینقطه. استAروی خطy x 2   : قرار دارد، بنابراين6
  a a a     2 2 6 2 4 2  

   132۳  x  2مجانب قائم نمودارfاست، بنابراينx  2باشدی مخرج كسر میريشه :  

( ) a( ) a a        22 2 0 4 2 0 2  
  : آيدی مجانب مايل به دست میدر توابع كسری گويا، با تقسيم صورت كسر بر مخرج كسر و به دست آوردن خارج قسمت، معادله

  

x x x x
xx x

x

x x
x

  
 



 
 

3 2 2
3 2

2
2

4 1 2
22

2 1
2 4
4 1  

yبنابراين خط x 2ی مجانب مايل نمودارمعادلهfباشدمی .  

bxم،ی سوی عطف نمودار تابع درجهطول نقطه  133۲   
a

   : است3

  bx y ( ) A( , )
a

          3 26 2 2 6 2 2 2 12 2 123 3  

  f (x) x x f ( )         23 12 2 2 12 24 2 10  

mشيب خط قائم برابر
f ( )

   
1
  : باشدمی2

  m , A( , ) y (x ) y x y x              1 12 12 12 2 10 120 2 10 122 010 10  

)یها، نقطهبا توجه به گزينه , )12   . روی خط قائم قرار دارد11

ارزیتوجه به همبا  134۲   
x bax bx c a | x |

a
  2

  : ، داريم2

  x x x | x |   2 6 3  
  x f (x) x (x ) y x       2 3 3 xو3 f (x) x (x ) y x       2 3 3  

yاز حل دستگاه x
y x
 

  
3

3   : آيدهای مايل به دست می، محل تالقی مجانب3

  y xx x x x y ( , )            33 3 3 2 6 3 6 3 6  

axتابع هموگرافيک به صورتیضابطه  135۱    bf (x)
cx d




c).باشدمی , ad bc )  0 0  

كثر يک میای از درجهی تابع هموگرافيک يک تابع كسری گويا است كه صورت و مخرج، يک تابع چندجملهدر واقع ضابطه . باشـندی حدا
  : نويسيمرا به صورت يک تابع كسری میfتابع

  ax(x ) x bx x (a ) x(b a)x bx ax ax x bxf (x) ax
x x x x

                
   

2 22 2 21 3 1 33 3
1 1 1 1  

  x(b )
a a f (x)

x
 

     

1 31 0 1 1  

  : ، مركز تقارن تابع استfهای نمودارمحل تالقی مجانب
  ( , b ) ( , ) b b       1 1 1 2 1 2 yمركز تقارن1 b  1 :مجانب افقیx ,1 :مجانب قائم  
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  : بنابراين. است ۲با توجه به نمودار، عرض از مبدأ مجانب مايل برابر  136۴   

  by x
a a

  2
مجانب مايل: 1

ax bx
bb xx x a aa

b x
a



 



2

2 2
1

  

bمايلعرض از مبدأ مجانب

a
 b  : پس. است2 b a ( )

a
    2

2 2 2 1  

fاست، پس ۴برابرfنيمم نسبی تابعی میچنين طول نقطههم ( ) 4 0 .  

  f ( ) a b b a ( )      4 0 16 8 0 2 x(axو2 b) ax ax bxf (x)
(ax b) (ax b)

    
 

2 2
2 2

2 2  

  ( )( ) , ( ) a a a b a b          121 2 2 2 1 2 2  
   137۲    

  MN NH  2  
  ˆMNH:N MN NH MH


   2 2 290  

  MH MH        2 22 2 2 2 2 4 4 2  
  

MCD
S MH CD      1 1 2 2 22 2  

گر, شدهدر هرم مشخص  138۱      :داريم, ی هرم در نظر بگيريمرا قاعدهBCDرا رأس وAا
  AB AC BC a   2  

  :است در نتيجهaالزاويه است ارتفاع آن همان يال جانبی است و طول آن برابرچون اين هرم قائم

  DABCD
( a a)a a VV

V Va a


     

3

3 3

1 1 1 1
1 13 2 6 6
6 5 5

6
  

   139۲    

  
h h

r r
V r h V ( r) ( h) V ( r )( h) ( r h) V




           

1
2 2 2 22

2
1 1 1 1 1 4 12 4 23 3 2 3 2 2   مخروط3

   140۳     8   شعاع درونی6شعاع بيرونی      
  مساحت كلی بيرونیكرهمساحت نيمی درونیكرهمساحت نيممساحت لبه  

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )            2 2 2 2 2 2 2 21 4 8 4 6 8 6 2 8 2 6 8 62  

  ( ) ( )       2 23 8 6 192 36 228  

  
  . های ميانبرگگيرد، نه سلولهای غالف آوندی اين گياه صورت میاين وقايع در سلول  141۳   

  : هابررسی سایر گزینه
كسيد كربن از مسيری دو مرحلهزيرا اين گياهان برای تثبيت دی ،كاهدها از شدت فتوسنتز نمیبسته شدن روزنه) ۱ برنـد كـهای بهره میا

  .شودهر دو مرحله در روز انجام می
ايـن. كنـدمـل میهای ميـانبرگ عاولين سيسـتم در سـلول. كنندای استفاده میاز مسيری دو مرحلهCO2برای تثبيتC4گياهان) ۲

كنش كسيد كربن با يک اسيد سههای مربوط به تركيب دیسيستم آنزيمی در وا كنـد و اسـيد چهـاركربنی حاصـل بـهكربنی شـركت میا
  .رين كارايی عمل كنندتها تقريباً بسته است با بيشهای آنكه روزنهتوانند در حالیمیC4گياهان. شودهای غالف آوندی منتقل میسلول

كسيد كربن در سلولدیكه غلظتبه دليل اين) ۴   .تواند بر تنفس نوری غلبه كنداين گياه میاست،تر از جوهای غالف آوندی بيشا

هرم
مكعبماندهباقی
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و وسـعتشـدهتررنـگها كمولی در نخستی ،گيردهای دور انجام میيابی از فاصلهپرواز جهت جفتهای شبهای جنسی در پروانهفرومون  142۴   
  .ی داردتر كمیاستفاده

  : هابررسی سایر گزینه
  .يستشود و تنها بين افراد يک گونه نهای مختلف هم انجام میارتباط بين افراد گونه) ۱
   .)نه الزاماً(معموالً) ۲
  . ابتدايیتنها راه، نهاستهای ارتباطی راهترينيكی از ابتدايی) ۳

   143۱    
  : هاگزینهبررسی 

كسيژن در اولين مرحله) ۱   .شودی فتوسنتز انجام میمصرف آب و توليد ا
  .شودتوليد میNADPوADPهایمولكول) ی كالوينچرخه(ی سومدر مرحله) ۳و ۲
  . شودول آب هم توليد میمولك ۶به ازای توليد هر مولكول گلوكز،) ی تاريكی فتوسنتزمرحله(ی كالوينی سوم و در چرخهدر مرحله) ۴

شـود،تجزيـه مـیC2وC3تركيـب شـده و بـه مولكـولدر كلروپالستO2ی كالوين باكربنه آغازگر چرخهپنجدر تنفس نوری مولكول  144۲   
 .است، آنزيم روبيسكوC5یكنندهآنزيم تجزيه. شودمنجر میCO2جا به توليدبه ميتوكندری رفته و در آنC2مولكول

  .شودكالوين بازسازی مییچهارم چرخهدر گام،C5مولكول
های ميـانبرگ و غـالفسلول(تواند در دو نوع سلولمیC4و توليد قند در يک سلول، ولی در گياهانCO2، تثبيتCAMدر گياهان  145۴   

  . انجام شود) آوندی
  : هاگزینهسایر بررسی 

  .ی كالوين وجود دارداندازی چرخهبرای راه) دو فسفاتهیكربنهقند پنج(فسفاتريبولوزبيس, كنندی گياهانی كه فتوسنتز میدر همه) ۱
  .كنندفتوسنتز میC3مانند گياهان. هايش باز هستندروزنه, ، وقتی شدت نور و دما زياد نيستC4گياهان) ۲
كسيژن بايد در روشنا, ی گياهان فتوسنتزكنندهدر همه) ۳   .يی و روز انجام شودتوليد ا

   146۳    
  : هاگزینهبررسی 

۱ (ATPوNADPHشوندها، توليد میی فتوسنتز در گرانومدر دومين مرحله.  
شـوند كـهجـا مصـرف میدر آنNADPHوATPتـرينی كالوين است كه در دومـين گـام بيشچرخه, ی فتوسنتزسومين مرحله) ۲

  .غيروابسته به نور است
كتریمحل انجام) ۳   .های فتوسنتزكننده غشای سلولی استفتوسنتز در با
  . شودها انجام میها و كاروتنوئيدهای فتوسيستمبه دام افتادن انرژی نورانی توسط كلروفيل) ۴

 .بلكه در ارتباط با چرايی و دليل يک رفتار نقش دارد ،انتخاب طبيعی در چگونگی بروز رفتار نقشی ندارد  147۱   

  : هابررسی سایر گزینه
  . دهدتوان بقای جمعيت را افزايش می ،گرفتار مشاركتی زنبورهای عسل كارر) ۲
  .شودها به صورت مستقيم تضمين می، رفتاری مشاركتی دارد كه در آن بقای ژنی سياهعنكبوت نر بيوه) ۳
ستگی تكاملی افـرادبه نحوی كه شاي ؛دهدافزايش میرفتار گاوهای وحشی، نوعی رفتار مشاركتی و گروهی است كه احتمال بقای افراد گروه را) ۴

  . يابدنيز افزايش می
تـرينبيشجانوران طبق رفتار غذايابی بهينه تمايل دارند كه .گيردرفتارهای غذايابی در جانوران به منظور حفظ بقا و توليدمثل صورت می  148۳   

ناياب و به سختیولی ،هستندتریانرژی بيشكه دارایبا آنتربزرگهای هكه طعمدست آورند، در صورتیهبترين زمانازای كمانرژی را به
جانوران غذاهايی را مصـرفبعضی مواقعاست، از طرف ديگرمهمدر غذايابیالوصول بودن غذاانرژی و سهل، پس محتوایشوندشكار می

بـرایهـاطی تغيير گونـهاست كه دربهينه ،برخالف رفتار غذايابیاين رفتار .دارندمواد غذايی مهمیولی ؛دارندتریانرژی كمكنند كهمی
  .ها انتخاب شده استآن

  .درست است» د«فقط مورد  149۱   
  : مواردبررسی

  .ی دفاعی دارداين رفتار در مار جنبه) الف
  .مهاجرت پروانه مونارک، برای يافتن محيطی مساعدتر است) ب
  .ر برای جلب جفت و جفتگيری استاين رفتار در ماهی خاردا) ج
  . كندمراقبت می) بقای گونه(از فرزندان خود) انتخاب طبيعی(بوفالوها با به خطر انداختن زندگی خود) د
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  .شودها ديده میها يا نخستیتر در گروهی از پستانداران به نام پريماترفتار حل مسأله بيش  150۳   
  : هاگزینهبررسی 

  .استمنظور پرندگان )۱
  .هاستمنظور ماهی) ۲
  .داران اين دو خصوصيت را ندارندی مهرهبقيه, های مننژ هستندخورده دارند و دارای پردهپستانداران قشر مخ چين) ۳
  .مهرگان استای از بیاين خصوصيت مربوط به پرندگان و عده) ۴

و بر همـين اسـاس،)) ۱(یدرستی گزينه(كنندفيزيكی انتخاب میها جفت خود را براساس خصوصياتماده, هاتوان گفت كه در گوزنمی  151۳   
بنـابراين، سـاير نرهـا, ))۲(یدرستی گزينه(كنندديگر جنگ میبا يک, های نری كه نسبت به ساير نرها صفات فيزيكی برتری دارندگوزن

هـایخصوصيات فيزيكـی چشـمگيری دارنـد و وارد نزاعهايی كهعالوه بر آن، گوزن)) ۳(ینادرستی گزينه(شوندهای جدی نمیوارد نزاع
. ايـن هزينـه را جبـران كننـد, توانند با انتقال آن به فرزنـدان خـودهای مفيد ديگری نيز دارند كه میژن) بر  صفات هزينه(شوندجدی می

  ))۴(یدرستی گزينه(
   152۱    

  : هاسایر گزینهبررسی
  .شودمیی مادهبرابر طول بدن پرنده ۵بيش از) ۲
  .كنندی نر را انتخاب میقورباغه, از طريق صدا) ۳
  .كنندای كه برای جفت خود توليد میيابند يا از طريق صداها و آوازهای ويژهبسياری از حشرات ماده، از طريق فرومون جفت خود را می) ۴

 .مواد غذايی مهمی دارندتری دارد؛ زيراخورند كه انرژی كمبعضی مواقع، جانوران، غذاهايی را می  153۴   

  .شوندبا هم مصرف میNADPHوATP،)گام دوم( شودكربنی تبديل میكربنی به قند سهكه مولكول سهزمانی  154۲   
  : هاسایر گزینهبررسی 

  .شود، نه توليدمصرف میCO2ی كالوين،در چرخه) ۱
    .شودمصرف میCO2عدد ۳ )۳
  .شودمصرف میNADPHكربنی، شش عددازای هر قند سه به) ۴

 .گرددتوليد میNADPمصرف شده و NADPHكربنه،سهكالوين در طی توليد قند )۲(در طی گام  155۳   

  : هابررسی سایر گزینه
  .)نه توليد(شودمصرف می ATPی كالويندر چرخه) ۱
  .شودتوليد می )۱(ناپايدار در گامیكربنهششمصرف می شود، توليد مولكول ATPآن )۴(كالوين و گام ،)۲(در گام) ۲
  .گردندهر دو مصرف می ATPو NADPHن،ويكال )۲(گامدر) ۴

   156۴    
  : مواردبررسی 

  .نانومتر جذب دارند۵۵۰تا۴۰۰كاروتنوئيدها از طول موج) الف
  .دانشگاهی صحيح استكتاب درسی پيش ۸ـ ۳طبق شكل) ب
  .نيلی و آبی است, های بنفشترين شدت جذب در طيفبيش) ج
  .دانشگاهی صحيح استكتاب درسی پيش ۸ـ ۳طبق شكل) د
  . ها را به خارج پرتاب كندهای برانگيخته توليد و آنتواند الكترونويژه میaفقط كلروفيل) ه

 .يابددر فضای استروما افزايش میNADPH غلظت ،انتقال الكترونیت زنجيرهبا فعالي  157۴   

  : هابررسی سایر گزینه
  .كند  ون هيدروژن را به درون پمپ میي ،پمپ غشايی با انرژی حاصل الكترون پرانرژی) ۱
درون اسـتروما كـاهشADP پـس غلظـت. كنـدتبديل میATPرا بهADPهای هيدروژن از عرض خودبا عبور دادن يونپروتئينیكانال) ۲

  .يابدمی
كو) يون هيدروژن(پروتون ،آبیكنندهبا فعاليت آنزيم تجزيه) ۳   .يابديد افزايش میئدرون فضای داخلی تيال

كسيد كربنكالوين در طول روز و جذب دییدر چرخهNADPی گل نازدر گياهان تيره  158۴    .دگيرجو در طول شب صورت میا
  : هابررسی سایر گزینه

كسيد كربندیتثبيت) ۱   .استهمراهدر طول روز و با بسته بودن روزنه و پالسموليز نگهبان روزنه ،ی كالويندر چرخها
كسيد كربندی )۲ كو ،در هنگام شب درون سيتوپالسما   .ودش یل مركزی ذخيره مئتثبيت موقت شده و در وا
كسيد كربندیعاليت كربوكسيالزی را بدون جذبآنزيم روبيسكو ف ،در طی روز) ۳ كسيد كـربندیزيرا از ؛ددهجو انجام میا آزادشـده ازا

كواسيد آلی چهاركربنی   .كندل مركزی استفاده میئذخيره شده در وا
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  .در رفتارهای يادگيری هم، وراثت نقش دارد  159۳   
  : هاسایر گزینهبررسی 

  .نيازی به آموزش و يادگيری ندارداين رفتار كامالً وراثتی است و) ۱
  .افتدترشح بزاق سگ در اثر ديدن غذا، نوعی رفتار كامالً غريزی است كه در پاسخ به يک محرک طبيعی اتفاق می) ۲
  .ی جانوران وجود داشته باشدتواند در همهرفتار عادی شدن می) ۴

 .ستدر الگوی عمل ثابت، وجود محرک نشانه، فقط در ابتدا ضروری ا  160۳   

كثر به اندازه  161۴    ی بـازدمی و هـوایی دمی، هوای ذخيـرههوای ذخيره(ی ظرفيت حياتیبه دنبال يک بازدم عميق و طی يک دم عميق حدا
4/كه حدوداً) جاری   .شودها میليتر است، وارد شش8

  : هاگزینهبررسی سایر 
  .ی سينه چسبيده استها به شش و ديگری به جدار قفسهآنی جنب، دو اليه دارد كه يكی ازپرده) ۱
توانند بههای ارادی و عميق هم نمیها حتی در بازدم، شش)فشار منفی(ها استتر از فشار هوای درون ششچون فشار مايع جنب كم) ۲

  . طور كامل جمع شوند
گم، حالتهای شكم با فشار بر اندامی سينه و انقباض ماهيچهای بازدمی با كاهش حجم قفسهدندههای بينماهيچه) ۳ های شكم و ديافرا

  . دهند، تا بازدم عميق انجام شودتر كاهش میی سينه را بيشتر كرده و حجم قفسهگنبدی آن را بيش
   162۲    

  : هاگزینهبررسی 
  . مؤثر است) K،E،D،A(های محلول در چربیجذب ويتامينترشح صفرا برای) ۱
ی باريک انجـامگوارش كامل در روده. شوندطور ناقص گوارش میها بهی انسان فقط پروتئينكنندگان، همانند معدهدر شيردان نشخوار) ۲

  .شودمی
  .صحيح است) ۳
۴(Kكتریی بزرگ ترشح میهای جدار رودهو موسين را سلول   . ی بزرگهای رودهكنند، نه با

  .تر استماهی، آبشش است كه نسبت به سطح بدن بيرونیسطح تنفس  163۳   
  : هابررسی سایر گزینه

  .كنندهای بدن نفوذ میتنفسی به درون بافتهایدر تنفس نايی، نای) ۱
  .های تنفسی نداردن نقشی در انتقال و تبادل گازسيستم گردش خو ،در حشرات) ۲
  .پذيردانجام می ،شودنشده به شش وارد میبازدم كه هوای تهويهدم ودر پرندگان در هنگامتهويهعمل) ۴

  .هاستشود، ولی جزء ظرفيت كلی ششها خارج نمیمانده از ششهوای باقی  164۴   
  : هاسایر گزینهبررسی 

كتانت باعث )۱   .شودهای هوايی میكاهش كشش سطحی در كيسهسورفا
۲(CO2شودكربنات، محلول در پالسما و متصل به هموگلوبين حمل میصورت بی ۳به.  
  .ماندها باقی میمانده، داخل ششهوای باقی) ۳

   165۱1 حجـم مجـاری تنفسـی تقريبـاً. سی استسی۱۶۵گويند كه تقريباًهوای مرده میماند راهوای جاری كه در مجاری تنفسی باقی می3  
 .ثابت است و بستگی به عمق دم ندارد

كی در روده است كـه هـر سـه قسـمت يادشـده، پـس از سـنگدان  166۱    در گنجشک، گوارش شيميايی در روده، در ملخ، در معده و در كرم خا
 .هستند

  : هاسایر گزینهبررسی 
  .، جذب مواد غذايی در معده است، نه پس از خروج از معدهدر ملخ) ۲
  .داندان است، نه پس از خروج از چينهنرم شدن غذا، در چينه) ۳
  .سنگدان، گوارش شيميايی ندارد. ، سنگدان قرار دارد)معده(در گنجشک، پس از دومين برآمدگی) ۴

. كنندی صورت سؤال را به درستی كامل میجمله» ه«و» ب«موارد  167۱   
  : مواردبررسی 

  . دهدامالح صفرا حركات دودی روده را افزايش می )ب  .ود، نه خونشمیمجراواردHCl )الف
  .در صفرا، آنزيم وجود ندارد )د  . نه خون ،ريزدمیمجراكربنات را بهبی ،پانكراس )ج
. شودمیدوازدههوارد ،پانكراس و صفراريزترشحات بخش برون) ه
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كیدر  168۱     ،ولـی در گنجشـک ؛شـودشود و بعد از آن وارد روده شده و گوارش شيميايی انجام میگوارش مكانيكی در سنگدان آغاز می ،كرم خا
گوارش مكـانيكی از دهـان ،چنين در ملخهم .شودگوارش مكانيكی انجام می ،گوارش مكانيكی ابتدا در معده انجام شده و بعد در سنگدان

  .شود كه بالفاصله پس از آن مری قرار داردآغاز می
   169۲    

  : هاگزینهبررسی 
  . شودبلع، نوعی انعكاس است و يک عمل غيرارادی محسوب می) ۱
ن انعكـاس راهای مختلف ممكـن اسـت ايـهای معده و روده و بيماریی گلو و گيرندهاستفراغ يک انعكاس دفاعی است، تحريک ناحيه) ۲

  .ايجاد كند
  .ی صفراستشود و فقط محلی برای ذخيرهی صفرا، غده محسوب نمیكيسه) ۳
  . كندی صفرا آن را ذخيره میكند و كيسهصفرا را كبد توليد می) ۴

   170۳    
  : هاگزینهبررسی 

  . سلولی داردسلولی و هم برونهيدر آب شيرين، هم گوارش درون) ۱
كدر روده) ۲ كی میی غذا پس از گوارش كامل، جذب خون شده و از طريق گردش خون به سلولی كرم خا   . رسد  های بدن كرم خا
كتور داخلی توسط سلول بهB12ويتامين) ۳   . شوندی باريک آندوسيتوز میهای پوششی پرزهای رودههمراه فا
  . دارانی مهرهكند، نه همهی نوزاد پستانداران رنين ترشح میفقط معده) ۴

یهـای نمكـی وجـود دارنـد و در درون پـرز اليـهی موسين، هورمـون، محلولكنندههای ترشحسلول. ی پرزها هستنددر مخاط روده كه سازنده  171۳   
)) ۴(و) ۲(،)۱(هایرد گزينـه. (، مويرگ خونی و مويرگ لنفی استسرخرگهای خونی سياهرگ،زيرمخاطی در زير مخاط قرار دارد كه دارای رگ

  )) ۳(یتأييد گزينه. (های لنفی در پرز وجود ندارند، در زير پرز وجود دارندی حلقوی و رگی طولی، ماهيچههای ماهيچهولی اليه
 .ملخ نيز گوارش شيميايی داردیمعده. گنجشک است كه دارای گوارش شيميايی استیمعده ،الؤبخش مورد س  172۳   

كی:تذکر   .نداردمعده ،كرم خا
 .شودی بزرگ جذب خون میمحلول در چربی است ولی از رودهKويتامين  173۳   

  : هاسایر گزینهبررسی 
كتور داخلی حمل میB12فقط ويتامين )۱   .شودشود طی آندوسيتوز جذب میكه همراه فا
  .لنفی، فاقد گلبول قرمز و انيدرازكربنيک استرگ) ۲
  .شكل كتاب درسی) ۴

كتری  174۴      . كنندهايی وجود دارند كه سلوالز ترشح میجانوران توانايی توليد سلوالز را ندارند، اما در نشخواركنندگان با
  : هاسایر گزینهبررسی 

  .شونددر محيط روده فعال میشده از پانكراس به صورت غيرفعال هستند و سپسهای ترشحآنزيم )۱
  .شودگليسريد هيدروليز نمیدر دهان انسان، تری) ۲
  .كنندهايشان را آزاد میی باريک، بدون صرف انرژی، آنزيمی رودههای ديوارهسلول) ۳

ر پيشـين از طريـق نـای ازهای هواداها و هوای موجود در كيسههای هوادار عقبی وارد ششهوای موجود در كيسه ،در چلچله حين بازدم  175۲   
بـودنتـربيش ،های هـوادارشوند كه دليل خروج هـوا از كيسـههای هوادار خالی از هوا میشود و در اين حالت كيسهبدن جانور خارج می

يعنی شايد بتوان گفت در حالت بازدم فشـاراست؛ها و هوای بيرون از بدنها نسبت به فشار هوای درون ششفشار هوای درون اين كيسه
  .استتربيش ،شودوارد میهاآنهای هوادار عقبی و جلويی نسبت به حالت دم كه هوا بههوای درون كيسه

  : هابررسی سایر گزینه
شود ولی درنای منتقل میدستگاه تنفسی پرندگان در هنگام بازدم به درونهای هوادار پيشين درموجود در كيسهیشدههوای تهويه) ۱

  .شودها میهای هوادار عقبی از طريق مجاری تنفسی وارد ششيسهكینشدههنگام بازدم هوای تهويه
ديگـرفشـود و از طـرهای هوادار عقبی جانور منتقـل میورودی به نای پرنده به كيسهینشدههوای تهويه ،در چلچله حين عمل دم) ۳

نشدهتوان گفت حين عمل دم در چلچله هوای تهويهبنابراين نمی ،شودهای هوادار پيشين جانور میوارد كيسههاششیشدههوای تهويه
  .شودهای هوادار وارد میی كيسهبه داخل همه

هایهـوايی كـه بـه كيسـه ،در چلچله حين عمل دم .آيندها به حساب میكه محل تبادل گازهستندهاشش ،منظور از سطوح تنفسی) ۴
ها وارد شـدهها به اين كيسههای هوادار پيشين از درون ششولی هوای كيسه ،ها عبور نكرده استشود از درون ششهوادار عقبی وارد می

   .است
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  .هستنددرست» د«و» ج«موارد  176۲   
  : بررسی موارد

  .كندحجم مجاری تنفسی تقريباً ثابت است و با تغيير ميزان هوای دمی تغييری نمی) الف
  .است) نه خروجی(و آخرين هوای ورودی) نه ورودی(هوای خروجیبخشهوای مرده همواره اولين) ب
  .فاقد حركات ضربانی هستندهاآنهایسلولبنابراين ؛ندارنددارهای مژکچون سلول ،هوايیهایكيسه) ج
  .اليه استکيهای هوايی از نوع سنگفرشیها و كيسهبافت مويرگ) د

   177۳    
  : هاگزینهبررسی 

  . شوندزده از بدن محسوب میها، سطحی بيرونها دارای آبشش هستند، آبششماهی) ۱
  . نمايندی باريک خود فقط آب را بازجذب میكنند و در رودههای نايی تنفس میا لولهحشرات ب) ۲
  . عالوه بر جانورانی كه شش دارند، جانورانی كه تنفس نايی دارند نيز، سطح تنفسی به درون بدن منتقل شده است) ۳
كتانت كشش سطحی آب را كم می) ۴ كتانت نباشد، كشش سطحیها میكند، سبب تسهيل در باز شدن ششچون سورفا گر سورفا شود و ا

  . شودها شده و عمل دم به سختی انجام میآب مانع باز شدن شش
   178۳    

  : هاگزینهبررسی 
۱(CO2،درصد نيز با دخالت آنزيم انيدراز كربنيک گلبول قرمز بـه صـورت۷۰ين گلبول قرمز ودرصد در تركيب با هموگلوب۲۳در خون

  . درصد۹۳شودشود كه جمعاً میيون بيكربنات حمل می
  . صحيح است) ۱(كتاب زيست و آزمايشگاه ۵ـ۹با توجه به شكل) ۲
گم حجم قفسه سينه افزايش می) ۳   .يابد، نه با انبساط آنبا انقباض ديافرا
يابد، سپسشوند و فشار هوای درون شش كاهش میها باز میهای جنب، ششی سينه و با كمک پردهدر انسان با افزايش حجم قفسه) ۴

  ). عمل دم(شودها میهوای خارج وارد شش
   179۲    

  : هاگزینهبررسی 
كسيژن هوای بازدمی از هوای دمی كم) ۱   .تر استفشار ا
  .شودشده وارد نای مینشده و در هنگام بازدم، هوای تهويهدم، هوای تهويهدر هنگامدر پرندگان،) ۲
كن خشكی شش دارند و انتقال گازها بين ششمهره) همهنه(تربيش) ۳ های بدن با كمک سيستم گردش مـواد انجـامها و سلولداران سا

  .گيردمی
گر از درون محلول برم تيمول بلو به مدت طوالنی ع) ۴ آهـک را بـهتواند آن را زردرنگ نمايد و هوای بـازدمی، آببور كند میهوای دمی ا

  . كندرنگ میسرعت شيری
شـود؛ ايـن هـوا در دومـين دم واردها میشود و در اولـين بـازدم وارد شـشهای هوادار عقبی میهوای دمی وارد كيسه70%در اولين دم  180۴   

  . رودهای هوادار جلويی وارد نای شده و به خارج میود و در دومين بازدم از كيسهشهای هوادار جلويی میكيسه

  
كه سرعت امواج از جمله صوت بـهصوت با فراصوت و فروصوت فقط در فركانس تفاوت دارد و فركانس هم به منبع بستگی دارد، در صورتی  181۴   

  . شرايط فيزيكی محيط وابسته است
تربه علـت پيونـد قـوی(تر از هوا استی امواج طولی در آب بيشمربوط نيست ولی سرعت صوت و سرعت همهفركانس به محيط انتشار  182۲   

Vپس) ذرات محيط
f

 دهد طول موج هم زياد شودنشان می .  

یبـرای گزينـه. فركانس صوت اصلی استكند، پس تفاضل دو فركانس متوالی دو برابرهای فرد را ايجاد میی بسته فقط فركانسچون لوله  183۲   
fاصلیHz21فركانس صوت اصلی) ۱(  252 210 شود و اين امكان ندارد،می۲۱مضرب زوجی از۲۱۰اّما در اين صورت42

  : داريم) ۲(یاّما در گزينه

  f
 

    
 

210 5 42294 210 84 42 294 7   اصلی  42
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nدر فرمول  184۲   
( n )V

n f
L
  2 1

nی صوت ونشانگر شماره4 2   : پس. ی هماهنگ استنشانگر شماره1
f ( )
f ( )

 
 

 
2
3

2 2 1 3
2 3 1 5  

  f
f Hz  2
2

3 180300 5  

   .متوالی همان فركانس صوت اصلی استكند، پس تفاوت دو فركانسهای زوج و هم فرد را ايجاد میهای هماهنگی باز هم فركانسچون لوله  185۱   
Hz     440 400   fاصلی40

  . ی هماهنگ استتر از شمارهها در لوله باز يک واحد بيشتعداد شكم. كندشكم دارد، يعنی هماهنگ پنجم را ايجاد می ۶اما وقتی لوله باز
  f Hz   5 40 fاصلی200 nf  

  . ی عرضی ايجاد شده استدر خود تار موج ايستاده  186۱   
  

  . ها يكسان استشود كه فركانس آنی طولی ايجاد میروندهولی در اثر ارتعاشات آن در هوای اطراف، موج پيش
گر اين دو شكل را مقايسه كنيد وقتی فركانس  187۳    هـاها برابر است، سرعت هم كه به علت يكسان بودن محـيط برابـر اسـت، پـس طـول موجا

    . يكسان است
آيد كه طولای به وجود میی صوتی بستهها به هم لولهی باز دو برابر طول لوله بسته است از وصل كردن آنشود طول لولهپس معلوم می

  . ی اوليه استی بستهبرابر لوله ۳آن

    
گر طول لوله 1برابر شده در صورت عدم تغيير عوامل ديگر بايد فركانس ۳حال ا

  . شود3

  n
( n )V

f Hz
L
  2 1 750 2504 3  

   188۲    

  / /
P EI E I.t.A E R J
A t.A

                  6 2 2 6 110 1 4 4 3 100 10 0 12 1 2 10  
  . تعريف شدت موج فرمول باال به دست آمده استشوند، ازچون در محيط همگن امواج طولی در سطح كره پخش می

   189۳    

  I dA fI ( ) I I
I dd

    
2 2 22 1

2 12 1 2
1
4  

1شود، پس شدت موجبرابر می ۴شود چون سطح كره موجوقتی فاصله دو برابر می
  . شودمی4

alog  : از رياضی داريم  190۲    loga logb
b
   

گر تراز شدت صوتمی I  : بل زياد شود بايد ۲بل زياد شود به عبارت ديگردسی۲۰توان نتيجه گرفت ا I
log

I I
   22 2

10 1 1
2 10  

Iاز طرفی A
( )

I A
2 22

1 1
A  :توان گفتپس می

A
2

1
10  

   191۱    

  A I
( ) I I I I

A I
    2 42 2

2 1 2 11 1
16 2  

  log I log I log logI  4 4
2 1 12 2  

I)بل(
log

I
 2

1
  

  /log I logI (B) dB     2 1 1 2 12  
  dB    2 12 75 87  
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Hz3000ی شنوايی گوش انسان برای فركـانس حـدودكتاب درسی آمده آستانه۱۳۱یبا توجه به نموداری كه به طور تجربی در صفحه  192۲   
  . تر استنزديک۳۰۰۰به۲۸۰۰هابين اين فركانس. تری دارداحتياج به شدت صوت كم

   193۳    

  Ilog (dB) log log (dB)
I 

       
6 12
60

1010 10 10 10 120
10

  

   194۴    

  V mV .f V
f s

       32 1000 320100  

  /x Vt t t (s)    400 320 1 25  

گر برای اولين بار صدای دياپازون را تشديد كند بايد طول لوله بهمی  195۲    یاندازهدانيم لوله ا
)باشد4 n )

L
  2 1
  شودپس معلوم می4

cm 154شود كه طول لولهاست اما دومين صدا وقتی ايجاد می3   :باشد بنابراين4

L cm  3 15 45  
گرا و تصوير چشم مجازی است  196۱    گرا تصوير كوچک. عدسی اين عينک وا   . شودتر و مجازی تشكيل میزيرا در عدسی وا

گرا هم مجازی استبا توجه به اين  197۱    كه تصوير مجازی و كانون عدسی وا
q
و1

f
  . گيريمرا منفی می1

p q f
  1 1 1  

  q
q q

      


1 1 1 1 1 1 36 24
36 24 36 24 36 24  

  q
m

p


    

36 24
24 4 260

36 60 10 5
1

  

   198۳    

p q f
 1 1 1  

f   q
f q f q f
      1 1 1 1 2

2  

f f| p q | | f |   2 2  

. از عدسـی محـدب باشـدf2یآيد كـه جسـم در فاصـلهاش وقتی به وجود میی جسم و تصوير حقيقیترين فاصلهدر عدسی همگرا كم  199۳   
  : بنابراين

q f
f q f
   1 1 1 22  

f f f  2 2   فاصله4
گر فرض كنيم  200۳    گر فرض كنيماندازهدر طرف مقابل همf2يک جسم است و تصوير آن را بكشيم رویABا يـکDCی خودش است و ا

  .صحيح است ۳یشود پس گزينهتشكيل میf2قرار دارد تصوير آن بزرگتر از جسم در خارج ازf2وfجسم است كه بين
گر نقطه  201۲      .صحيح است ۲نهايت باشد پس گزينهغير از بیf2ايد خارج ازدر نظر بگيريم تصوير آن بfوf2ای در بينا
  : با استفاده از قانون اسنل ـ دكارت داريم  202۲   

n sini n sini sini V V

sini V Vn V n V


     

1 1 2 2 1 1 1
2 2 21 1 2 2

2
2 21
2
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  .نور بايد كوتاه شودكند طول موجشود و چون فركانس تغيير نمیشود پس به خط عمود نزديک میتر سرعت نور كمتر میدر محيط غليظ  203۱   
گر تصوير در تلسكوپ را بخاطر بياوريد تصوير وارونه ستاره ولی كوچک  204۴    شـودشود و اين تصوير چون با چشم ديده میتر از ستاره ديده میا

 .مجازی است

      
 .ايد هر دو عدسی همگرا هستندهمانطور كه در كتاب ديده  205۱   

  
  . ش شده استمساحت زير منحنی بار الكتريكی شار  206۱   

( )
q C


 

10 6 2 162  

  /q ne n n      19 2016 1 6 10 10  
  : مقاومت معادل  207۳   

  
R R       


4 4 2 2 2 44 4  

  
R I A     

 
4 4 182 34 4 4 2  

كه خارج از آمپرسنج اسـت، شـدت4اين شدت جريان كل است اما از مقاومت
0/جريان   : بنابراين. كنندآمپری عبور می75

  / /(A)I A  3 0 75 2 25  
   208۴    

TR R        6 12 4 4 4 818  

VI A
R

  72 98  
  

  . كندآمپر جريان عبور می ۳اهمی۱۲آمپر و از ۶اهمی ۶شود پس ازتقسيم می۱۲و ۶ها بينآمپر به نسبت عكس مقاومت ۹اما اين

    
گر شدت جريان كه از  209۲      : شود پسمیI3برابرR4وI2برابرR3اما شدت جريانIهمR2فرض كنيم شدت جريانIگذرد رامیR1ا

  P W , P W , P W , P W       1 2 3 43 3 4 3 12 9 3 27  
  TP W    3 3 12 27 45  
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   210۴    

  m V
A B A B A A B Bm m V V A L A L

       

  A B A B A BD D A A L L     12 2 2  

  
A A B

B B A

R L ALR
A R L A

     1
4  

/  10 2 54  

Vكه كليد باز است داريمهنگامی  211۲    20سـنج مقـدارو زمانی كه كليد بسته اسـت ولتRIدهـدرا نشـان می,RI V18اسـت پـس
V rIدهدنتيجه میrIولت است ۲برابر .  

R
r

  18 92  

Iكهن جايیاز آ  212۲     30
rو1000 0گر در Iاست ا

R r



  : آيدجايگذاری كنيم مقاومت كل به دست می

  T
T T

I R
R r R
     
 

30 6 2001000 0  

  R R     150 200 50  
  R

R
    11

1 1 1 100100 50  

  . دهدرا نشان می۲۰سنج همان ولتآيد يعنی ولتها افت پتانسيل به وجود نمیجايی كه شدت جريان صفر است پس در مقاومتاز آن  213۱   
 :زمين تأثيری در حل اين مسأله ندارد بنابراين  214۳   

/   R   4 16 3   موازی220

  / /TR    5 3 2 8 2  

/   
/ /

I A
R r

   
 

15 15 15 1 58 2 1 8 10  

  / /
/ / /V I A


    4

3 2 1 53 2 1 5 1   های موازیدو سر مقاومت24

0/برابر10ولت است و شدت جريان مقاومت ۴ولتی مقاومت نيست پس اختالف پتانسيل ۴چون در شاخه مولد  215۳    آمپر به طرف بـاال4
گر شدت جريان در مولد   : فرض كنيم داريمIولتی را۱۲است و ا

  
/

/ /

I

I A I A

    

     

12 10 0 4 4 0
8 2 2 0 4 1 64  

  
   216۴  wKتوانند پاسخ باشندنمی) ۲(و) ۱(هایدر دمای مشخص، ثابت است و گزينه .  

H]نمودار O ]3برحسب[OH ]نيز به صورت مقابل است :  

    
   217۴  Ba(OH)2وCa(OH)2آن   . آيند، باز قوی به شمار میدارنددر آبپذيری كمیانحاللكهبا
  . فرنگی، آب گازدار و شير تازه خاصيت اسيدی دارندی گوجهعصاره  218۱   
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   219۳    
  N O (g) H O(l) HNO (aq) 2 5 2 32  

  / /
/

N O HNO g N O M
M mol.L


    


12 5 3 2 54 32 0 5 0 161 108 2  

  /[HNO ] [H O ] [H O ] mol.L     1
3 3 3 0 16  

   / /

log

pH log[H O ] log( ) [log log ] [ ( ) ]         2 2
3

4 2
16 10 16 10 4 0 3 2 0 8  

  


/ / /

HNO LiOH

n M V n M V M V M V mol        

3

3
1 1 1 2 2 2 2 2 2 21 0 16 0 02 1 3 2 10
 

  

   220۳    

  n molM mol.L
V L

  


   
5 2 1
3

2 10 2 10
10

  

   22 10  
  [H ] .M         2 2 42 10 2 10 4 10  

  / /pH log[H ] log( ) [log log ] [ ( ) ]             4 44 10 4 10 2 0 3 4 3 4  
هـا پروتـون اسـيدی خـود را بـههـای آنشـدن در آب تعـدادی از مولكولكربوكسيليک اسيدها، اسيدهای ضعيفی هستند و بـر اثـر حل  221۳   

  . رسندبه حالت تعادل میسرعتبهدهند وهای آب میمولكول
   222۲    

  /

/

a

a

K .M[H O ]

K .M[H O ]




    1

2

1 5 6 33 1
23 2

0 510 10 100 05  

  . واحد با هم اختالف دارد ۳اين دو محلولpHدهد كههای هيدرونيوم نشان میبرابری غلظت يون310نسبت
  . هر چهار عبارت پيشنهادشده درست هستند  223۴   
   224۳pH   . است ۷يكسان و برابر» ب«و» آ«هایمحلول 

  : مواردبررسی 
گر حجم و غلظت اين دو محلول با هم برابـر باشـد،. اسيد قوی يک ظرفيتی استHBrباز قوی يک ظرفيتی وKOH) آ محلـولpHا

  . خواهد بود ۷ها برابر باحاصل از اختالط آن
گر حجم اين دو محلول با هم برابـر. اسيد قوی يک ظرفيتی استHNO3باز قوی دو ظرفيتی وBa(OH)2)ب و غلظـت اسـيد، دوا

  . خواهد بود ۷ها برابر بامحلول حاصل از اختالط آنpHبرابر غلظت باز باشد،
Hباز قوی دو ظرفيتی وBa(OH)2)پ C O2 2 گر حجم و غلظت اين دو محلول با هـم برابـر باشـد،4 اسيد ضعيف دو ظرفيتی است، ا

  . خواهد بود ۷تر ازآن بزرگpHها خاصيت بازی دارد وآنمحلول حاصل از اختالط
Hباز ضعيف يک ظرفيتی وNH3)ت SO2 گر حجم و غلظت اين دو محلول با هم برابر باشـد، محلـول. اسيد قوی دو ظرفيتی است4 ا

  . خواهد بود ۷تر ازچکآن كوpHها خاصيت اسيدی دارد وحاصل از اختالط آن
كنش موردنظر با فرض كامل بودن به صورت زير استشدهی موازنهمعادله  225۳      : ی وا

  Ba(OH) CH COOH Ba(CH COO) H O  2 3 3 2 22 2  
  : آوريمی محلول اسيد را به دست میابتدا موالريته

  / / /
/pH [H ] .M ( )M M            2 7 2 32 7 10 0 5 10 2 10 0 4  

كنون از رابطه   : كنيمی مقابل استفاده میا

  
Ba(OH) CH COOH

n M V n M V
2 3

1 1 1 2 2 2
 

  
  / / V V mL      2 22 0 4 500 1 0 4 1000  

  مول

  جرم
  جرم مولی  

غلظت مولیليتر محلول
  ضريب
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   226۲    

        

   227۱    
  : هاسایر گزینهبررسی 

كسيد فلزهای قليايی هنگام حل) ۲   . كنندزيرا با انحالل در آب، يون هيدروكسيد توليد می. آيندبه شمار میوسينآربازشدن در آب،ا
  . اندی آمينواسيدهای طبيعی، گروه آمين و گروه كربوكسيل، هر دو به يک اتم كربن متصلدر همه) ۳
۴ (HFیهـای يونيـده نشـدهرسد؛ تعادلی كه ميان مولكولشدن در آب به تعادل میبه محض حلHF(aq)هـایبـا يونF (aq)و

H O (aq)
Hدر اين تعادل غلظت. شودبرقرار می3 O (aq)

بـه يـون هيـدرونيوم وجزيـیبـه طـورHFبسيار اندک است، زيرا3
  . شودفلوئوريد يونيده می

   228۱    
   :موارد نادرستبررسی 

CH)آمينمتيل) پ NH )3 NH)نسـبت بـه آمونيـاک2 بنـابراين اسـيد مـزدوج آن يعنـی متيـل آمونيـوم. تری اسـتبـاز قـوی3(
(CH NH )3 NH)نسبت به يون آمونيوم3 )4تری است واسيد ضعيفaKتر استآن كوچک .  

CH)كلرواتانوييک اسيد) ت ClCOOH)2نسبت به اتانوييک اسيد(CH COOH)3بنـابراين بـاز مـزدوج آن. تری اسـتاسيد قوی
CH)يعنی كلرواتانوات ClCOO )2نسبت به يون اتانوات(CH COO )3تری است وباز ضعيفbKتر استآن كوچک .  

گزاليک اسيد، غلظت خود اسيد از ساير گونهدر محلول آبی اسيدهای چند پروتون  229۲    زيرا با توجه به ضعيف. تر استها بيشدار ضعيف مانند ا
واضح است كه غلظت آنيون. مانداقی میهای آن يونيده شده و بقيه به صورت يونيده نشده در محلول ببودن اسيد، مقدار كمی از مولكول

  . هاستتر از ساير گونهی دوم، كمحاصل از يونش مرحله
   230۴    

   :های نادرستعبارتبررسی 
Cبنزوييک اسيد يک كربوكسيليک اسيد آروماتيک است و فرمول مولكولی آن به صورت) آ H O7 6   . است2

  . شودی برخی درختان يافت میو پوستهتمشکاين اسيد در) ب
   231۴    

  : هاسایر گزینهبررسی 
گرچه تا پيش از سال) ۱ ای را برای عنصرها پيشنهاد كرده بودند، اما گستردگی خصلتهای ويژهبندیها دستهدانشماری از شيمی۱۸۷۱ا

  . ی عنصرها در اين سال شناخته شدتناوبی در بين همه
كی متعلق بهیترين نقطه كم) ۲   . استمنيزيمذوب در ميان فلزهای قليايی خا
كی، سختجز جيوه بهفلزهای واسطه،) ۳   . تر هستندتر و دير ذوبتر، چگالدر مقايسه با فلزهای قليايی و قليايی خا

   232۲    
  : های نادرستعبارتبررسی 

كنش فلزهای قليايی با آب، شعله بر اثر) آ   . شودايجاد میهيدروژن توليدشدهآتش گرفتن گازدر وا
  . های جدول تناوبی مشابه استگروهدر بسياری ازی ظرفيت عنصرهای يک خانوادهآرايش الكترونی اليه) پ

   233۴    
  : هاگزینهبررسی 

C)نافلزهای غيرگازی موجود در جدول )۱ , S , P , Se , Br , I)مانند گازهای تک اتمی(He , Ne , Ar , Kr , Xe , Rn)شـامل
  . عنصر هستند ۶
H)گازهای دو اتمی )۲ , N , O , F , Cl )2 2 2 2 C)مانند نافلزهای جامد2 , S , P , Se , I)عنصر هستند ۵شامل .  
Br)های غيرگازیهالوژن) ۳ , I , At)مانند گازهای فاقد تركيب شيميايی پايدار(He , Ne , Ar)عنصر هستند ۳شامل .  
ـــــا )۴ ,B)شـــــبه فلزه Si , Ge , As , Sb , Te , Po , At)ـــــای دســـــته ۸، شـــــامل ـــــا فلزه ی اصـــــلیعنصـــــر، ام

(Al , Ga , In , Tl , Sn , Pb , Bi)pعنصر هستند ۷شامل .  

COOHگروه متيل باHهایجانشينی يكی از اتم
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  . درست هستند» ت«و» ب«موارد  234۳   
  . يابددر يک دوره از چپ به راست با افزايش عدد اتمی، بار مؤثر هسته افزايش می

  : مواردبررسی
يابـد،يابد، امـا چـون در مـواردی نيـز كـاهش میافزايش میبه طور كلیهر چند در يک دوره از چپ به راست، انرژی نخستين يونش )آ

  . گيری قطعی كردتوان نتيجهنمی
  . يابددر يک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی كاهش می )ب
Aتترتيب عدد اتمی سه عنصر موردنظر به صور) پ D E است .  
  . يابددر يک دوره از چپ به راست، الكترونگاتيوی افزايش می )ت

   235۲    
  : های نادرستعبارتبررسی 

SO)در آنيون چند اتمی سولفيت )ب )2
  . استكوواالنسیها از نوع، پيوند ميان اتم3

ی بلـور خـود بـهها را درون شبكههای آب پيوند تشكيل دهند و اين مولكولتوانند با مولكولها میاز نمکبرخیهای موجود دريون )پ
  . دام بيندازند

   236۳    
  :های نادرستگزینهبررسی 

  .حركت كنندها بتوانند آزادانهاين ذرههای باردار داشته باشد وبرای هدايت جريان برق، يک جسم بايد ذره )۱

1/جاذبه در بلور سديم كلريد،نيروی )۲ Naی موجود ميان يک جفتنيروی جاذبهبرابر76 Cl تنها است .  
۴( Xنيز باشدهيدروژنتواند عنصرمی .  

  . هر چهار مقايسه درست هستند  237۴   
  : بررسی موارد

Cu)كروماتدینسبت شمار آنيون به كاتيون در كوپرو )آ Cr O )2 2 7
1 Cr)و در كرومو نيتريد2برابر با N )3 2

2   . است3برابر با

NH)شمار عنصرهای به كار رفته در آمونيوم نيترات) ب NO )4 Ca(HSOو در كلسيم هيدروژن سولفات ۳برابر با3 )( )4  ۴برابر با2
  . است
ازبيشMgF2یانرژی شبكه) پ Naتر O2است، زيرا آنيون و كاتيونMgF2تر از آنيون و كاتيونكوچکNa O2است .  
  . استRbClتر ازی آن بيشمانند انرژی شبكهKFی ذوبنقطه )ت

   238۴    
  : هاسایر گزینهبررسی 

كنشهای يونش كـاهش می، از باال به پايين، انرژی۲و ۱هایهای فلزی مانند گروهدر گروه) ۱ پـذيری عناصـر افـزايشيابـد، امـا وا
  . يابدمی
كی در مقايسه با فلز قليايی همIE1هر چند) ۲ كی بسيار كمIE2تر است، اماتناوبش بيشفلز قليايی خا تر از فلـز قليـايیفلز قليايی خا

  . استتركمآنIE2وIE1تناوب آن بوده و در نتيجه مجموعهم
  . استتركم،S16و نيزSi14در مقايسه باP15سومين انرژی يونش) ۳

   239۴    
  : هاگزینهبررسی 

Kها درها به آنيوننسبت شمار كاتيون) ۱ CO2   . است ۱و ۲به ترتيب برابر باCuNO3و3

Naها درها به آنيوننسبت شمار كاتيون) ۲ O2وMg(NO )3 1و ۲به ترتيب برابر با2
  . است2

Caها درها به آنيوننسبت شمار كاتيون) ۳ (PO )3 4 FeCl3و2
3 1و2به ترتيب برابر با

  . است3

نيزMgSO4ها درها به آنيوننسبت شمار كاتيون) ۴   . است ۱برابر باAlNو
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   240۳    / / / gH O   216 4 12 2 4   شدهجرم آب خارج2

  
/ / /

n nMgSO .nH O(s) MgSO . H O(s) H O(g)

g g g

 4 2 4 2 22 2
16 4 12 2 4 2

  

  / /) g  12 2 4 2 (nجرم8 ( H O n(MgSOجرم22 . H O 4 MgSO4  جرم22

  

  
/

n
n

    
  

120 18 72
8 4 2

  

  : ی يک ماده به صورت زير استی بين ظرفيت گرمايی مولی و ظرفيت گرمايی ويژهرابطه  241۴   

  (c)ظرفيت گرمايی ويژه  

كسيژن يک گاز دو اتمی O)توجه داشته باشيد كه ا   . است(He)اتمیو هليم يک گاز تک2(

  / /
O n(O )

He n(He)

c c He
c c O

    2 2
2

42 5 0 312532  

qیمطابق رابطه mc T ظرفيت گرمايی ويژه با ،Tبا فرض(ی وارونه داردرابطهmوqكسـيژن،). يكسان بنابراين افزايش دمـای ا

/

1
0 3/معادل3125   . برابر افزايش دمای هليم خواهد بود2

/های سؤال، با حل كردنمطابق داده  242۱    g1 كـهبا توجه بـه اين. يابدكاهش میC20آب، دمای محلولmL5آمونيوم نيترات خشک در5
گر برابر شده۲۰جرم نمک مانند حجم حالل،(آب حل كنيمmL100آمونيوم نيترات خشک را درg30دما يک خاصيت شدتی است، ا

مقـدار گرمـای) mL100بـه جـایmL1000(برابـر شـدن حجـم حـالل۱۰بـا. يابـدكاهش میC20، باز هم دمای محلول)است

  . دهدكاهش میC2، يعنیC20شده، دما را يک دهمجذب
كنش تشكيل هر چهار ماده در زير آمده استمعادله  243۱      : ی وا

  ) H (g) C H (g) 2 2   C(s2)۱گرافيت،2
  ) H (g) C H (g) 2 2   C(s2)۲گرافيت،42

  Na(s) Cl (g) NaCl(s) 2
1
2)۳  

  ) O (g) CO(g) 2
1
  C(s)۴گرافيت،2

كنش تشكيل گاز اتين C)در وا H )2 تـوان بـهشـود و میهای گازی در دو سمت با هم برابر است، تقريباً كاری انجـام نمیكه شمار مول2
  . در نظر گرفتHرا برابر باEتقريب

  . باشدمجازیاين مرز ممكن است حقيقی يا. شودناميده میمرز سامانهكند،ای كه سامانه را از محيط پيرامون آن جدا میديواره  244۳   
كنش هدف به صورت زير استمعادله  245۲      : ی وا

  H (g) Cl (g) HCl(g) 2 2
1 1
2 2  

كنش كنش بايد وا 1(c)برای رسيدن به اين وا (b)2را وارونه و در كنش كـنشضرب كرده، وا 1را در(a)را نيز وارونه و وا
ضـرب كنـيم،2

كنش را با هم جمع كنيم   . سپس هر سه وا

  c b aH ( H ) ( H ) ( H )       1 1
2 2

     

/   H ( ) ( ) ( ) kJ( ) ( ) ( )         1 1629 176 92 92 52 2
  

n(cظرفيت گرمايی مولی )
  جرم مولی

  جرم مولی
  جرم مولی

nجرم H O22جرمMgSO4
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كنش تجزيهمعادله  246۱      : ی نيتروگليسرين به صورت زير استی وا
  C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g)   3 5 3 3 2 2 2 24 12 10 6  

كنش[   H]هاهای تشكيل فراوردهمجموع آنتالپی[]دهندهمجموع آنتالپی تشكيل وا   
  H [ ( ) ( ) ( ) ( )] [ ( )] kJ          12 394 10 242 6 0 0 4 357 5720  

Hكه يک مول از اين مـاده تجزيـه شـود،در صورتی. مول نيتروگليسرين است ۴یبه دست آمده مربوط به تجزيهkJ5720 14304
  . شودگرما آزاد می

   247۲    
  : هاسایر گزینهبررسی 

  . آيدبه دست میC1000مخلوط گازآب با عبور دادن بخار آب از روی زغال چوب در دمای) ۱
كسيد برابر با) ۳ H(a)آنتالپی استاندارد تشكيل سديم ا كنش H(b)و آنتالپی استاندارد سوختن سديم برابر باوا كنش   : استوا

  a) Na(s) O (g) Na O(s) 2 2
12 2  

  b)Na(s) O (g) Na O(s) 2 2
1 1
4 2  

كسيد،طور كه میهمان   . آنتالپی استاندارد سوختن سديم استدو برابربينيد آنتالپی استاندارد تشكيل سديم ا
۴(Hكنش وا I(g)HI(g) H(g) توان به آنتالپی پيوند موجود در مولكول هيدروژن يديد نسبت دادرا می .  

  . ها درست هستندی عبارت، بقيه»ب«جز عبارت به  248۳   
  . زندخودی زنگ مینمونه آهن به آهستگی به طور خودبهبرای. شوندخودیُكند انجام میبرخی از فرايندهای خودبه

  . هر سه عبارت پيشنهادشده درست هستند  249۴   
كنش )ها آنتالپی مساعدهايی كه در آنوا H ) 0و آنتروپی نامساعد( S ) 0خودی و در دماهای بـاالاست در دماهای پايين خودبه

كنش تشكيل آمونياک كه گرماده و با كاهش تعداد مول. خودی هستندغير خودبه كنش. های گازی همراه استمانند وا وHهـايی كـهوا
Sعالمت هستند،ها همآنGكنش به تعادل برسدها میآن   . تواند صفر شود و وا

كند، به طوری كـه ايـن مـواد بـه سـرعت طبـقافكن برای دفاع از خود، مخلوطی از چند ماده را به سمت دشمن پرتاب میسوسک بمب  250۴   
كنش میمعادله   : كننددهند و گرمای زيادی آزاد میی زير با هم وا

  C H O (aq) H O (aq) C H O (aq) H O(l)  6 6 2 2 2 6 4 2 22


  

Cترتيب به) ۴(و) ۳(،)۲(،)۱(هایفرمول مولكولی ساختارهای موجود در گزينه H O4 6 2،C H O4 4 2،C H O6 6 Cو2 H O6 4   . است2
  ی آلیفراورده
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