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  ترتيب در كدام گزينه، ذكر شده است؟های (طين، تعبيه، طوع، قبضه، خازن) بهمعانی درست واژه- 1
  ی خنجر، فرشتهبند، دسته) خمير خشک، ساختن، گردن٢  بند، گريبان، فرشته) خمير خشک، ساختگی، گردن١

  ، فرمان بردن، يک مشت از هر چيز، نگهبان خزانه) گِل خشک، آراستن٤  ) گِل خشک، آرايش، توانايی، مقدار كمی از چيزی، نااميد٣

  آمده است؟درستمعنی چند واژه در كمانک مقابل آن- 2
 بردند.) (تغّير: برآشفتن) (شكوم: ميمنت) (واپژوهيدن: تحقيق نكـردن) (سـتوده: درمانـده وی مسی كه با خود به حمام می(تاس: كاسه  

  ی و عروسی) (تموز: ماه آخر تابستان) (بهره: حّق مالک)ملول) (３ومه: كپر) (３ت: شانه) (وليمه: مهمان
  ) هشت٤  ) هفت٣  ) شش٢  ) پنج١

  ها، تماماً درست است؟معنی كدام گروه از واژه- 3
  گل )) (دّراعه: جّبه)، (ارغند: دلير)، (ضّجه: ناله)، (توفال: كاه١

  (خوص: ليف خرما)چشم)،) (قط: بريدن چيزی به عرض)، (مسعی: كوشش)، (حور: مرد و زن سياه٢

  ) (رجم: سنگ)، (درای: زنگ كاروان)، (جلی: درشت)، (آماج: دسته و گروه)٣

  بين)كاژ: كج) (دهشت: حيرت)، (شوخ چشم: زيبارو)، (تهّجد: تالش)، (٤

  است؟غلطامالی چند كلمه در عبارات زير،- 4
 ادراک مصالح بر اطالق قاصر اسـت و حجـاب جهـل احـراضب حيوان اقدام روا ندارند مگر جاهالن كه علم اصحاب ظاللت ازبر تعذي«

رسعادت را مانعی ظاهر، و ببايد دانست كه هر كرداری را پاداشی است كه هر آينه به ارباب آن برسد و به تأخيری كه در ميان افتد مغـرو
گرچه در عاجل توّقف   »شبهت منتظر و مترّسد باشد.ی رود، عذاب آجل بینشايد بود. ا

  ) چهار٤  ) سه٣  دو) ٢  ) يک١

وحزمی بزرگ پيش آيد، موضعات ملک را خوار دارد و هرگاه حادثهّمه از عواقب كارها غافل باشد و مهعاجزتر ملوک آن است ك«در متن- 5
» ود.به تقويت رأی پير و تأييد بخت جوان به امضا رسانيده شـعزيمتداری آن است كهاحتياط را مُحمل گزارد و از فرايض احكام جهان

  هست؟غلط اماليیچند
  ) چهار٤  ) سه٣  ) دو٢  ) يک١

يک از انواع شـعر غنـايی، موفـقن كدامدوترتيب در سرين اسعد گرگانی، بهنظامی، ناصرخسرو، فرخی يزدی، سنايی، منوچهری، فخرالّد- 6
  اند؟بوده
  ی عاشقانهنامه، مثنوی، منظومهنامه، حبسّيه، شكوائيه، مناجات) ساقی١

  نامهه، غزل، مثنوی، مناجاتی عاشقانه، حبسّيه، شكوائّي ه) منظوم٢

  نامهسرايی، ساقینامه، حبسّيه، مديحهی عاشقانه، شكوائّيه، مناجات) منظومه٣

مديحهنامه، شكوائّيه، حبسّيه، مناجات) ساقی٤   ی عاشقانهسرايی، منظومهنامه،

  ترتيب كدامند؟ به» س، راماياناشرح ديوان بحتری، راه بئر سبع، ژيل بال«مؤلّفان آثار- 7
  استو ـ وياسا) كنفانی ـ محمود درويش ـ هريت بيچر٢  ـ اثل مانين ـ آلن رنه لوساژ ـ والميكی) معّری١

   ) معّری ـ جبرا ابراهيم جبرا ـ آلن رنه لوساژ ـ والميكی٤  هنری ـ وياسا) كنفانی ـ اثل مانين ـ ا٣ُ

. نيز هستند. به» تاريخ يک جنايت«و» شاهلير«،»دو شهرداستان«،»ی امواتخانه«نويسندگان- 8   ترتيب خالق آثار ..........
  ابله، آرزوهای بزرگ، مكبث، كارگران دريا )١

  خندد) بينوايان، چفته، ديويد كاپرفيلد، مردی كه می٢

  كيشوت، جنگ و صلح) چفته، برادران كارامازوف، دن٣

   ريس، ماه نو و مرغان آوارهكيشوت، هملت، كليسای نتردام پا) دن٤
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  های (ايهام ـ تلميح ـ جناس ـ حسن تعليل ـ كنايه) در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب درست ابيات زير از نظر داشتن آرايه  - 9
  من آن حسن غريبم كاروان آفرينش راالف) 

  ای قدر يادآورده ب) من كه باشم كز چو من بی

  ای ج) بال پـرواز فلـک داری و قـانع شـده
  وفا بس اسـت د) ای دل دويدن از پی آن بی

  ) جز قلب تيره هيچ نشد حاصـل و هنـوز ه

  گوشـم كه جای سيلی اخـوان بـود نيـل بنـا

  نامه از ننگ همين معنی به خود پيچيده است

  گيری كــه بــه بزمــی كــه روی جــای بــه بــاال
  گر تو هنـوز سـير نگشـتی مـرا بـس اسـت

كســير می كننــد باطــل در ايــن خيــال كــه ا
  ـ الف ـ ب ـ د ـ ج  ) ه٤  ـ الف ـ ج ـ ب ـ د  ) ه٣  ـ د ـ ج  ب ـ ه  ) الف ـ٢  ـ د  ف ـ ب ـ ج ـ ه) ال١

  بيت ............ درست است. به استثنایی ابيات  های مقابل همه آرايه  -10
  گرچـــــه بـــــه شـــــب آئينـــــه نشـــــايد نگريـــــدن )١

ــــنگش) ٢ ــــابم اثــــر دهــــان ت ــــه خنــــده بازي   چــــو ب

ــــدی كمان) ٣ ــــی تيرق ــــره رخ ــــی زه ــــی كش   و مهوش

ــن اســت ) ٤ ــی عجــب اي ــه شــب آي ــه ب ــيدی و آن گ   خورش

  النظير، حسـن تعليـل) در تو نگرم كآينه ديدار نمـايی (مراعـات

ــام) ــتعاره، ايه ــش (اس ــق رنگ ــكر عقي ــد ش ــر نماي ــدف گه   ص

  جنـاس) ،جانت فدا كه بس خوشی جان و جهان كيسـتی (تشـبيه

شــب روز نمايــد چــو تــو ديــدار نمــايی (تضــاد، اغــراق)

  شود؟ های ادبی يافت می كدام آرايه» و گر گويد نهم رخ بر رخ ماه  /  بگو با رخ برابر چون شود شاه« در بيت  -11
  ) كنايه، جناس ناقص، ايهام، اسلوب معادله٢    ) كنايه، جناس تام، ايهام، استعاره١

  نظير، استعارهال ) اسلوب معادله، جناس ناقص، مراعات٤  النظير، ايهام تناسب ) تشبيه، جناس تام، مراعات٣

  شود. يافت می» گذرا«و هم فعل » ناگذر«بيت ............ هم فعل  به استثنایی ابيات  در همه  -12
ـــال )١ ـــز بم ـــرو آر و روی عج ـــد ف ـــر امي   س

ــر آن) ٢ ــّدت عم ــر ز م ــابی مگ ــده دري ــه مان   چ

  ای بخشـند گرت چو سـعدی از ايـن در نوالـه) ٣

  چه به بازيچـه رفـت و ضـايع شـد ز عمرت آن) ٤

ــــــر ــــــده ب ــــــدگار بن ــــــتان خداون   نواز آس

ــه آن ــاز ك ــد ب ــر نياي ــت دگ ــه غفل ــت ب ــه رف   چ

ـــاز ـــدايی ب ـــز از گ ـــی هرگ ـــو نكن ـــه خ ـــرو ك   ب

ــــ ــــد، بقّي ــــغ نيام ــــرت دري ــــازگ ــــدر ب ت ان

های يک قوم  شناسی و عبارت است از علم به آداب و رسوم و افسانه ای است از علم مردم شناسی، شاخه دانش عوام يا توده«در عبارت   -13
  ترتيب چند تكواژ و چند واژه وجود دارد؟ به» سازد. ی آن قوم را آشكار میو خصايص ملّ 

  ) چهل و هشت، سی و پنج٤  ) چهل و هشت، سی و چهار٣  ) چهل و هفت، سی و پنج٢  ) چهل و هفت، سی و چهار١

ن، گفتار، آميزه، دردمند، بهاره، دوپهلو، مـداد پگاه، پارچه، كلوچه، زمستان، ديوار، خاندان، ناودان، تهمينه، ساربا  های (دستگاه، در ميان واژه  -14
  ی ساده، مشتق، مرّكب و مشتق ـ مرّكب، وجود دارد؟ ترتيب چند واژه گوشه) به پاش، كمانک، رفتن، ناخودآگاه، سرتا پا، سه كن، گالب پاک

  ) يازده، چهار، چهار، دو٤  شش، سه، سه  ) ده،٣  ) نه، هفت، سه، دو٢  ) هشت، هفت، چهار، سه١

ای لطيف است، و به همراه  برند، سبک و آرام، احساِس سرگيجه زنند و با خود می ها، گويی بيننده را زير بغل می ها و رنگ نقش«عبارات   -15
  ترتيب كدام است؟ چند جمله است؟ اجزای اصلی هر جمله به» ای های ابر پانهاده ها گويی بر پلّه ها و مقرنس ها و دايره شمسه

گذر، سه و مسند، سه  ی گذرا به مفعول) چهار ـ چهارجزئ١   جزئی گذرا به متّمم جزئی گذرا به مفعول، دوجزئی نا

  جزئی گذرا به مفعول جزئی گذرا به مسند، سه سه  جزئی گذرا به مفعول، سه  جزئی گذرا به مفعول، ) چهار ـ سه٢

گذر،  جزئی گذرا به مفعول، دو جزئی گذرا به متّمم، سه ) پنج ـ سه٣ گذر، سهجزئی نا   جزئی گذرا به متّمم دوجزئی نا

گذر، سه ) پنج ـ سه٤ گذر، دوجزئی نا   جزئی گذرا به مفعول جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مفعول ـ دوجزئی نا

  ترتيب چند تركيب وصفی و اضافی وجود دارد؟ در متن زير به  -16
ها يادآور نگاهی است كه شاعران غرب  ی موجودات و ديگر پديده گاه او به همهگر است؛ ن ی او به جهان جلوه ی شعر نيما، ديد تازه در مطالعه«

  »يابد، در ادب نوين فارسی جايگاه ويژه دارد. های نمادين و انتقادی او تجلّی می ها دارند. ديد اجتماعی نيما كه در سروده به اين پديده
  ) ده ـ هشت٤  ) يازده ـ نه٣  ) ده ـ نه٢  ) يازده ـ هشت١
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  وم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟مفه  -17
ــان )١ ــر زب ــه يــک ب   ســخن رفتشــان يــک ب

ـــه) ٢ ـــت گلّ ـــرگ نيس ـــه از گ ـــا را  گل   ی م

  نخل اين بستان ز بار خويشتن يابد شكست) ٣

  نشــين را آســيب جهــان بــيش رســد گوشه) ٤

  كــــه از ماســــت بــــر مــــا بــــِد آســــمان

ــــبان می ــــداد ش ــــه بي ــــاين هم ــــد ك   كن

ــر كس از زاده هــيچ ــد ی خــود خي ــا ندي   در دني

دامــی نبــود در ره آن صــيد كــه رام اســت

زاده و محتشم و فاضل و اديب بود امّا شرارت و زعارتی در طبع وی موّكد شده ـ و ال تبديل لخلق اهللا ـ  اين بوسهل مردی امام«مفهوم   -18
  ست.ی ............ متناسب ا گزينه جز بهها  ی گزينه با همه» سوزی نداشت. و با آن شرارت، دل

ــــود )١ ــــو ع ــــد چ ــــر بپرورن ــــد را گ   بي

  چــــون بُــــَود اصــــل گــــوهری قابــــل) ٢

ـــاد) ٣ ـــاد افت ـــد نه ـــل ب ـــه در اص ـــر ك   ه

 زان كــه هرگــز بــه جهــد نتــوان كـــرد) ٤

ــــــد ــــــود از بي ــــــيم ع ــــــد نس   برنياي

  تربيــــــــت را در او اثــــــــر باشــــــــد

ــــــد ــــــدار امي   هــــــيچ نيكــــــی از او م

دياز كـــــــالغ ســـــــياه بـــــــاز ســـــــپ

ای خزيد و ديگر  سر و صدا به گوشه بدگهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب كشيدند، بی حسودان تنگ نظر و عنودان«مفهوم عبارت   -19
  ؟شود نمیاز كدام بيت دريافت » مرد ميدان نبود.

  جــــا كــــه آتــــش افــــروزد حســــد آن )١

ـــــه درد آورد) ٢ ـــــرد را دل ب ـــــد م   حس

  ز بــس رنــج و آفــت كــه در زنــدگی اســت) ٣

حســـد بـــرد بـــدگوی در كـــار مـــن) ٤

  عافيــــــت ســــــوزدخــــــرمن عقــــــل و 

ـــــــــــــردآورد ـــــــــــــان دو آزاده َگ   مي

ــــه مــــرگ حســــد می ــــرم مردگــــان را ب   ب

بتــــر شــــد بــــر شــــاه بــــازار مــــن

  ؟نداردبا كدام بيت قرابت مفهومی » آرزوهای دو عالم دستگاه  /  از كف خاكم غباری بيش نيست«بيت:   -20
ـــدن )١ ـــدت هـــر دو عـــالم خري ـــغ آي   دري

  هــر دو عــالم يــک فــروغ روی اوســت) ٢

  ی خـود دلشـادم از گفتـه گويم و فاش می) ٣

گدای كوی تو از هشت خلد مستغنی است) ٤

ــــدانی ــــه داری ب ــــدی ك ــــدر نق ــــر ق گ   ا

ــــم ــــز ه ــــان ني ــــدا و پنه ــــت پي   گفتم

ـــده ـــان آزادم بن ـــر دو جه ـــقم و از ه   ی عش

ــت ــالم آزاد اس ــر دو ع ــو از ه ــق ت ــير عش اس

  ، تناسب بيشتری دارد؟با كدام بيت» بند تا چشم بشر نبيندت روی  /  بنهفته به ابر چهر دل«مفهوم بيت   -21
  و برخروشـــــــــــی آزاد شـــــــــــویّ  )١

  در سوســن و ســرو بــين كــه معلــوم كنــی) ٢

  آری ای نمــی بــه ســرو گفــت كســی ميــوه) ٣

ــزد خلــق) ٤ ــه ن ــه نيــرزد ب ــزين ك آزادگــی گ

  ی ديــــــو جســــــته از بنــــــد ماننــــــده

ــــان ــــازاده زب ــــت دراز و كوته ك ــــت اس   دس

ــــتند ــــان تهيدس ــــه آزادگ ــــواب داد ك   ج

ـــدن روی جه ـــه دي ـــان ب ـــک جه ـــانمل اني

  ؟نداردبا كدام بيت تناسب مفهومی » بگفتا رو صبوری كن در اين درد  /  بگفت از جان صبوری چون توان كرد؟«بيت   -22

كنون طمع و صبر و دل و هوش مدار )١   از من ا

گر چه صبر من از روی دوست ممكن نيست) ٢   ا

  گفتی صبور بـاش بـه سـودای عشـق مـن) ٣

عزيـزهر نصيحت كه كنی بشـنوم ای يـار ) ٤

  كان تحّمـل كـه تـو ديـدی همـه بـر بـاد آمـد

  همی كنم به ضـرورت، چـو صـبر مـاهی از آب

ـــه ـــه صـــبرم از دل شـــيدا گرفت   ای وقتـــی ك

ــوانم ــن نت ــه م ــای ك ــت مفرم ــبرم از دوس ص

  با كدام بيت يكسان است؟» فراوان سخن باشد آكنده گوش  /  نصيحت نگيرد مگر در خموش«در بيت » گرفتن«مفهوم   -23
  ايـــد گـــرفتن بـــه بيـــلسرچشـــمه ب )١

  تـــو ايـــران ســـپه را همـــه كشـــته گيـــر) ٢

ــــماع) ٣ ــــرد س ــــی گي ــــزاران در يك   از ه

حـافظ ار خصـم خطـا كـرد نگيـريم بـر او) ٤

  چـــو پـــر شـــد نشـــايد گذشـــتن بـــه پيـــل

ـــــر ـــــته گي ـــــده از رزم برگش ـــــر زن   و گ

ـــت ـــام نيس ـــرم پيغ ـــركس مح ـــه ه   زان ك

ور به حق گفـت جـدل بـا سـخن حـق نكنـيم
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  تفاوت معنايی دارند؟ديگر  كدام دو بيت با يک  -24
  عشـــــق دريـــــايی كرانـــــه ناپديـــــد )١

  عشق دردانه است و من غّواص و دريا ميكده    

  هوش بودم از اّول كه دل به كس نسپارمبه ) ٢

  شــــــوی فرامــــــوش رفتــــــی و نمی    

ــو را ز كنگــره) ٣   زننــد صــفير ی عــرش می ت

ـــاش     ـــيطان مب ـــرو ش ـــی پي ـــک دل   پي

 اند خاصــان حــق هميشــه بلّيــت كشــيده) ٤

ــنا      ــاش ی ای آش ــبور ب ــت ص ــوی محّب ك

  كـــی تـــوان كـــردن شـــنا ای هوشـــمند

  جـا تـا كجـا سـر بـر كـنم سر فرو بردم من آن

  شمايل تو بديدم نـه عقـل مانـد و نـه هوشـم

ـــــی می ـــــی و م ـــــن از هـــــوش آي   روم م

  ندانمت كـه در ايـن دامگـه چـه افتـاده اسـت

  شــــير اميــــری، ســــگ دربــــان مبــــاش

  ج)بيشــتر عنــا (رنــ  هـم بيشــتر عنايــت و هـم

ــــر آشــــنا رود ــــداد نيكــــوان همــــه ب بي

  كدام است؟» ور امروز اندرين منزل تو را جانی زيان آمد  /  زهی سرمايه و سودا كه فردا زان زيان بينی«مفهوم بيت:   -25
  ی دنيوی ) از خودگذشتگی برای كسب مال و سرمايه٢  ) شهادت و پاداش فراوان آن در روز قيامت١

  ) تالش زياد برای كسب سرفرازی و عّزت در اين جهان٤  ظور سود فراوانمن ) پذيرش خسارت و خسران، به٣

  

  
  ٣٣ - ٢٦( أو المفهوم للترجم‗ أو التعريب األجوب‗ فيو األدّق  األصحّ عّين(:  
كثر!شّجع مّ االُ لّما سمعنا أشعار هؤالء الشعراء حول فضيل‗ «  -26 كثر فأ   »:ناهم علی اإلنشاد أ

  های بيشتری تحسين كرديم! هدی فضيلت مادر شنيديم ايشان را بر سرو ره) چون شعرهای شاعران را دربا١

  تر و بيشتر تشويق كرديم! دن بيشوها را بر سر به فضيلت مادر شنيديم آن  ) وقتی اشعار اين شعرا را راجع٢

  ق نموديم!خاطر سرودن بيشتر تشوي ی شاعران را در مورد برتری مادر گوش كرديم آنان را به ) هنگامی كه سروده٣

  های اين شعرا را پيرامون برتری مادر گوش داديم آنان را بر سراييدن بيش از پيش تحسين نموديم!  گاه كه سروده ) آن٤

  :»يجب أن نتمّسك بأهل القرآن، فهم الّذين اليُعارضون الّدين و اليختلفون فيه!«  -27
  كند و بر سر آن اختالف ندارند! یها معارضه نم ) تمّسک ما بايد به اهل قرآنی باشد كه دين با آن١

  كنند و در آن اختالفی ندارند! ها كه با دين مخالفتی نمی ) مستمسک ما بايد ياوران قرآن باشند، همان٢

  كنند! كنند و نه در آن اختالف پيدا می ها هستند كه نه با دين مخالفت می ) برماست كه به اهل قرآن تمّسک بجوئيم، چه آن٣

  كنند! كنند و نه اختالفی را در آن مطرح می افراد شايسته در قرآن متوّسل شويم كه نه دين را برای نمايش عرضه می) ما بايد به ٤

  »:كيف تتفاخر بالمال و األهلين، و ما هم إّال ودائع البّد من أنّنا سنتركهم غداً أو بعد غد!«  -28
  امروز يا فردا اين ودايع را بايد ترک گفت! كه كنی، در حالی ) به چه سبب بر مال و فرزندان خود افتخار می١

  هايی هستند كه امروز يا فردا تركشان خواهيم گفت! ها امانت كه آن كنی، و حال اين ) چگونه است كه فقط به مال و فرزندان افتخار می٢

  ها را ترک خواهيم كرد! فردا ناچار آن   ردا يا پسهايی هستند كه ف ها فقط وديعه كه آن فروشی، و حال اين  خاطر مال و خانواده فخر می ) چگونه به٣

  فردا ناچار ما را ترک خواهند كرد! هايی هستند كه فردا يا پس ها امانت كه اين كنی، در حالی ات فخر فروشی می ) به چه علت بسبب مال و خانواده٤

  :الخطأعّين   -29
  داند! كوت مؤمن از حكمتی است كه آن را صحيح می) الشّك أّن صمت المؤمن عن حكم↨ يراها صحيح↨!: شّكی نيست كه س١

  آوريم! ) يُعتبر العباد الصالحون من مفاتيح أبواب الُهدی!: بندگان صالح را كليد درهای هدايت بشمار می٢

به!: پی بردم كه حق غالباً در چيزی است كه انكارش می٣   كنيم! ) علمُت أّن الحّق في األغلب فيما نُكذِّ

  كنی، قبول مكن! ای را كه ژرفای آن را درک نمی ي الّذي التُدرك عمقه!: انديشه) التقبل الّرأ٤
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  :الخطأعّين   -30
  شود! من ترك الحسد زادت محّبته عند الناس!: هركس حسادت را ترک كند محبتش در ميان مردم افزون می )١

  شود! د به عيب ديگران مشغول میبين ) من ال يبصر عيب أعماله يشتغل بعيب غيره!: كسی كه نقص اعمال خود را نمی٢

  شود! خطيئته يَعّد عيب الناس عظيماً!: كسی كه خطای خود را فراموش كند خطاهای ديگران برايش بزرگ می ) من ينَس ٣

  شود! ) من تفّكر في األمور فيصبح ذا شأن عظيم عند الناس!: هركس در كارها بينديشد، در ميان مردم دارای جايگاه وااليی می٤

  في المفهوم: األقربعّين ». األحمق يُصيب بحمقه أعظَم من فجور الفاجر! إنّ «  -31
  نّه يجعلك في زمرة الفاجرين! ) التَستشر األحمق في أمورك أل٢  ) يا عجبا ... هل تظّن أّن حمق الجاهل أقّل ضرراً من فسق الفجرة!١

  خذنا اإلنسان الفاجر األحمق خليالً، فإنّنا نُعّد مثله!) إن اتّ ٤  موره بأيدي الفجرة!اُ ظم الناس ُحمقاً من يجعل زمام ) أع٣

  عّين الصحيح: .»شود! ای كه رنگ زيبای اتاق تو سبب آرامش انسان می آيا تاكنون به اين مسأله فكر كرده«  -32
  ) أ تفّكر إلی هذه المسأل↨ أّن اللون الجميل لغرفتك يسّبب السكون لإلنسان!١

  أّن لون غرفتك الجميل هو يسّبب الهدوء للفرد! ) هل كنت تفّكر إلی هذه المسأل↨٢

  ) هل فّكرت إلی اآلن لهذه المسأل↨ أّن لون غرفتك الجميل↨ هو يسّبب السكون للفرد!٣

  ) هل فّكرت إلی اآلن عن هذه المسأل↨ بأّن لون غرفتك الجميل يسّبب السكين↨ لإلنسان!٤

  »:ای! فهمی كه آن راه سخت را سريع پيموده ، ولی وقتی آن را طی كردی میرسد كه راه سختی پيش روی تو است در آغاز به نظرت می«  -33
  ) في األّول تری أمامك طريقاً صعباً، و عندما تجاوزت عنه تفهم أنّك قطعت الطريق الصعب بسرع↨!١

  سرعاً!نّك قد قضيته م نّك تواجه طريقاً صعباً، و لّما جاوزت ذلك الطريق بصعوب↨ فهمت أ ) في البدء بدا لك أ٢

  نّك قد عبرت ذلك الطريق الصعب سريعاً! ) في البداي↨ يبدو لك أّن أمامك طريقاً صعباً، ولكّنك لّما قطعته تفهم أ٣

  نّك عبرت ذلك الطريق سريعاً! ) في ابتداء األعمال تواجه طريقاً صعباً في ظّنك، فتجاوز عنه، و في النهاي↨ تفهم أ٤

  ّيناسب النّّص ) بما ٤٢ - ٣٤( أجب عن األسئل‗ الي بدّق‗ ثمّ ّص التّ ِاقرأ الن:  
ن المذاب في الماء كما تفعـل األسـماك، فيقـوم يوكسج‗ تنّفسه! فهو ال يستطيع تنفس االُ جب الكائنات الحيّ‗ في عمليّ عمن أعنكبوت الماء 

بين األغصان المائيّ‗ بمهـارة و سـرع‗، بعـد ذلـك  بّتهيُثبصنع مكان كروّي من المواّد الّتي تبني بها العناكب بيتها، حيث ال ينفذ منه الماء. ثم 
 ،العمليّ‗ مئات المّرات حتّی يمتلئ بيته بالهواء تتكّررالماء هابطاً بها بسرع‗، فيضعها في شبكته، و هكذا  حباباتيصعد إلی السطح حتّی يحمل 

  فتتكّرر العمليّ‗ ثاني‗!االُوكسجين و الراح‗ إلی أن ينتهي  فيدخل فيه بطريق‗ عجيب‗ و سرع‗ فائق‗. ثّم يُغلَق البيت عليه و يعيش بالهدوء

  عّين الصحيح:  -34
كب تبني بيوتها بمساعدة بعضها بعضاً! )١   العنا

  ) هذا النوع من العنكبوت اليقدر أن يعيش دائماً خارج الماء!٢

كب لبناء البيت يختلف بعضها عن بعض!٣   ) المواّد التي تستعملها هذه العنا

كب ـ أن تتنّفس اسماك ـ م) التقدر األ٤   ن المذاب في الماء!يوكسجالُ ثل العنا

  ما هي فائدة حبابات الماء؟:  -35
  ) بها يصعد العنكبوت إلی السطح.٢    ) بها ينزل العنكبوت إلی بيته.١

  ) فيها ما يساعد العنكبوت علی التنّفس.٤    المذاب.االُوكسجين ) فيها ٣

  بعد مجيئه إلی سطح الماء؟: لماذا يجب علی العنكبوت أن يهبط بسرع‗  -36
  ) حّتی اليموت!٢    ) لفقدان الهواء علی سطح الماء!١

  ) لبناء بيته بسرع↨!٤    ) حّتی اليزول حباب الماء!٣

  لماذا يجب علی العنكبوت أن يبني بيته بصورة الينفذ منه الماء!:  -37
  ثاني↨! ) حّتی اليُجبر أن يكّرر بناء بيته٢    نّه حينئذ اليقدر أن يتنّفس! ) أل١

  ) حّتی اليدخل فيه الهواء المناسب للتنّفس!٤    ) ألّن الماء يهدم بيته و يقلعه!٣
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  ٣٩و  ٣٨(عّين الصحيح في التشكيل :(  
  »:ن المذاب في الماء كما تفعل األسماك فيقوم بصنع مكان كروييوكسجهو اليستطيع تنّفس االُ «  -38

  ) الُمَذاَب ـ الَماِء ـ يَُقوُم ـ ُصنْعِ ٢   ) تَنَࠩفَس ـ الُمَذاِب ـ األَْسَماُك ـ َمَكانٍ ١

َس ـ تَْفَعُل ـ يَُقومُ ٣   ) الَماِء ـ تُْفَعُل ـ األَْسَماُك ـ ُكَروِيٍّ ٤    ) يَْستَِطيُع ـ تَنَفَّ

  »:تتكّرر العملّي‗ مئات المرات حتی يمتلئ بيته بالهواء فيدخل فيه بطريق‗ عجيب‗«  -39
اِت ـ يَْمتَلََئ ـ بَيُْت ١   ) يَْمتَلَِئ ـ بَيُْت ـ طَرِيَقٍ↨ ـ َعِجيبَ↨ٍ ٢    ُل ـ يَْدخُ ) الَمرَّ

اِت ـ بَيْتَ ٣ ُ↨ ـ ِمئَاِت ـ الَمرَّ   ) ِمئَاَت ـ يَْمتَلَِئ ـ الَهَواِء ـ طَرِيَق↨ِ ٤    ) الَعمليَّ

  ٤٢ – ٤٠( عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفّي :(  
  »:يُثّبت«  -40

  ↨المستتر، و الجمل↨ فعليّ » هو«ـ متعدٍّ ـ مبني للمعلوم / فعل مرفوع، و فاعله ضمير  للغائب ـ مزيد ثالثي من باب تفعيل )١

  ↨) مزيد ثالثي بزيادة حرفين من باب تفّعل ـ متعدٍّ ـ مبني للمعلوم / فعل مرفوع، و فاعله ضميٌر مستتر، و الجمل↨ فعليّ ٢

  ↨ و حالّي↨ب / فعل و فاعله ضميٌر مستتر، و الجمل↨ فعليّ ) فعل مضارع ـ مزيد ثالثي ـ صحيح و مضاعف ـ مبني للمعلوم ـ معر٣

  ↨↨ و حاليّ البارز، و الجمل↨ فعليّ » ه«) مضارع ـ للغائب ـ صحيح ـ متعدٍّ ـ مبني للمجهول ـ معرب / فعل و نائب فاعله ضمير ٤

  »:تتكّرر«  -41
  و الجمل↨ فعلّي↨ و خبر مقدم» العملّي↨«عل مرفوع و فاعله ) فعل مضارع ـ للغائب↨ ـ مزيد ثالثي من باب تفعيل ـ صحيح و مضاعف ـ معرب / ف١

  ↨و الجمل↨ فعليّ » العملّي↨«) للغائب↨ ـ مزيد ثالثي بزيادة حرفين من باب تفّعل ـ صحيح و مضاعف ـ الزم ـ مبني للمعلوم / فعل مرفوع، و فاعله ٢

  ↨↨ و حاليّ المستتر، و الجمل↨ فعليّ » هي«/ فعل و فاعله ضمير  ) مزيد ثالثي بزيادة حرف واحد من باب تفعيل ـ متعدٍّ ـ مبني للمعلوم٣

  ↨المستتر، و الجمل↨ فعليّ » أنت«) فعل ماٍض ـ للمخاطب ـ مضاعف ـ الزم ـ مبني للمعلوم ـ معرب / فعل و فاعله ضمير ٤

  »:حبابات«  -42
  ) جامد ـ معّرف باإلضاف↨ ـ معرب ـ منصرف / مفعول فيه و منصوب بالكسرة١

  به و منصوب لم للمؤنّث ـ مشتق و صف↨ مشّبه↨ ـ معّرف باإلضاف↨ / مفعول) جمع سا٢

  به و منصوب بالكسرة ) اسم ـ جمع سالم للمؤنّث ـ جامد ـ معّرف باإلضاف↨ / مفعول٣

  به و منصوب ) جمع سالم للمؤنّث ـ مشتق و صف↨ مشّبه↨ ـ معرب ـ منصرف / مفعول٤

  ٥٠ - ٤٣( لتالي‗عن األسئل‗ افي الجواب عّين المناسب:(  
كثرعّين ما فيه الممنوع من الصرف   -43   :أ

  ) هناك في مساجد طهران مكاتب و هي أحسن في نوعها!٢  ) علينا أن نُزيّن أنفسنا بأحسن مكارم األخالق!١

  ) تعلّمت من مصاعب الدنيا أحسن الدروس لحياتي!٤  ) كتبت مريم تمريناتها قبل بدء المراسيم!٣

  :ظاهرةبفتح‗  عّين المعتل منصوباً   -44
  ) من اتّقی ربّه حّقاً، فإنّه الينهی عن شيء إّال أن يمنع منه نفسه أّوالً!١

  و ينفق في حال↨ الغناء!) من يؤمن باهللا إيماناً حسناً، فإنّه يعفو في حال↨ القدرة ٢

  !نّه ال يستطيع أن يخرق الجبال طوالً  ) العبد الّصالح اليمشي علی األرض مرحاً، فهو يعلم أ٣

  ذا ثروة عظيم↨، فإنّه علی أّي حال يحتاج إلی الناس!كان ) اإلنسان لن يستغني عن اآلخرين و إن ٤

  نكرة:» مَن«عّين   -45
    ال تعتمدّن علی من ال يستطيع أن يُنجي نفسه من المهلك↨! )١

  ) إنّما ينتفع بالّتجارب من يعتبر منها و يجعلها نصب أعينه!٢

  الّشيب من سبق في زرعه عند الّشباب! ) إنّما يجني ثمرات العمل في٣

  !ته) طلعت الشمس و ظهر الصبح، ولكن من يدري هل يّتصل هذا الصبح بِليل٤
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  في محّل جزم: ليسعّين الماضي   -46
  ) إن كانت لك أفكار عالي↨ فانشرها بين اآلخرين!٢  من دعاك و تكلّمت معه و أعطاك الكتاب مسؤول عن المكتب↨! )١

  ) ما مّر في قلبك جری علی لسانك!٤  علّمك عظّمت شأنك!) إن تواضعت لمن ي٣

  إلی رفع اإلبهام: يحتاجعّين العدد   -47
ص ألجوبتكم إّال ثالثاً البّد أن تهتّموا بها،) وال  اُ ٢  الث↨ امتحاناً مهّماً،لثقال معلّمنا: سأمتحنكم للمّرة ا )١   خصِّ

  ج↨ ثاني↨ الترتبط باألجوب↨، و هي مقدار اعتمادي عليكم!عطيكم در) و اُ ٤  درجتين اثنتين،) و أجعل لنظم كِتابتكم ٣

  :غير عامل‗» ال«عّين   -48
  ) الشكَّ في أّن هواء البحر هذه األيّام هائج بشّدة!٢  نّك التحصل علی الّنجاح دون اجتهاد! اِعلم أ )١

  نشتر شيئاً!) ذهبنا إلی شارع الحانوت فيه فلذلك لم ٤  ) التعش في حياتك كالّذي يأمر الناس بالبخل!٣

  :مرفوعاً عّين صاحب الحال   -49
لين علی ربّهم دائماً! )١ كثر الطّال ٢  يعيش هؤالء الطلب↨ متوكِّ   مختلفين في األذواق! ب) رأيت أ

  ) هذه ِحكم قد قرأناها في األمثال القديم↨ متشابه↨!٤  ) شاهدنا في سفرنا تلك القری القديم↨ جميل↨!٣

  باقي:إعرابه عن ال يختلفعّين المستثنی   -50
كثر اجتهاداً! )١   ) لم يدع المؤمن لقضاء حاجاته إّال اهللا تعالی!٢  لم ينجح في االمتحان إّال من كان أ

  ) لم يؤدِّ واجباته إّال الّذي كان نشيطاً في أعماله!٤  ) لم يأِت إلی هذه الحفل↨ إّال بعض الطلب↨!٣

  

  
  گردد؟ هوم میاز دقت در كدام آيه، مف» طلبی استراحت شبانگاهی و روزی«  -51

  ) و من آياته يُريكم البرق خوفاً و طمعاً و ينّزل من السماء ماًء فَُيحيي به األرض بعد موتها١

كم دعوة من األرض إذا أنتم تخرجون٢   ) و من آياته أن تقوم الّسماء و األرض بأمره ثم إذا دعا

  ك آليات لقوم يَسمعون) و من آياته منامكم بالليل و النهار و ابتغاؤكم من فضله إّن في ذل٣

  ) و من آياته خلق السموات و األرض و اختالف ألسنتكم و ألوانكم إّن في ذلك آليات للعالمين٤

  :جز بهگيری از فرزندان آدم است،  خورده مصّمم به انتقام های كيد و فريب دشمن قسم تمام موارد، راه  -52
  فريب دنيا های دل راستن و زيبا نشان دادن زمينه) آ٢  ) سرگرم كردن انسان به آرزوهای دور و دراز دنيايی١

  سوز كينه و عداوت ميان ابنای آدم زدن آتش خانمان ) دامن٤  اندازد. ) غافل كردن از ياد خدا و كارهايی كه انسان را به ياد خدا می٣

ی علّيت برقرار است كـه  ، رابطه»لقای اوكفر به آيات پروردگار و «و » ی دنيا ارزش شدن زندگی چند روزه بی«و » ميل به جاودانگی«بين   -53
  باشد. ترتيب ............ و ............ و ............ می عنوان هر يک، به

  ) معلول ـ معلول ـ علّت٤  ) علّت ـ علّت ـ معلول٣  ) معلول ـ علّت ـ علّت٢  ) علّت ـ معلول ـ معلول١

ی  در ابالغ دعوت الهی است كـه ايـن حقيقـت، از توجـه در آيـه» پيامبران گويی ثبوت راست«يكی از حقايق برمال شده در رستاخيز   -54
  گردد. ی ............ دريافت می شريفه

  ) و اهللا الذی ارسل الّرياح فتثير سحاباً فسقناه٢    ) بلی قادرين علی اَن نسوی بنانه١

  َمن بعثنا ِمن مرقدنا هذا ما وعد الّرحمان) قالوا يا ويلنا ٤  ) قل يحييها الذی انشأها اّول مّرة و هو بكل خلٍق عليم٣

  ؟نداردبراساس روايات كدام مطلب در مورد ارواح مؤمنان صحت   -55
  بينند. ی پاداش و جزای خود را می ) مؤمنان در بهشت برزخی همه١

  شوند. ی خويش نائل می هايشان به ديدار خانواده ) مؤمنان برحسب مقدار فضيلت٢

  دهد كه شاد شود. است چيزهايی را به او نشان می ای كه همراه مؤمن ) فرشته٣

  دهد. گيرد، او را در كالبدی مانند كالبد دنيا قرار می ) وقتی خداوند روح مؤمن را می٤
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اش  گزاری ............ در عالم ............ نسبت به تحّقق وعده سپاس» الحمدهللا الّذی صدقنا وعده و اورثنا األرض«ی:  ی شريفه با توجه به آيه  -56
  گردد. در وراثت زمين با ............ مفهوم می

كان ـ رستاخيز ـ ورود جاودانه به بهشت١   ه به بهشت) متقين ـ رستاخيز ـ ورود جاودان٢  ) پا

كان ـ دنيا ـ برپايی عدل و داد با ظهور حجت خدا (عج)٣   ) متقين ـ دنيا ـ برپايی عدل و داد با ظهور حجت خدا (عج)٤  ) پا

  ... است.گاه ......... بريم كه ............ تجلّی ی پيشوايان دين به رعايت آراستگی به تأثير ............ در ............ پی می از سفارش و توصيه  -57
  ) باطن ـ ظاهر ـ باطن ـ ظاهر٢    ) ظاهر ـ باطن ـ باطن ـ ظاهر١

  ) باطن ـ ظاهر ـ ظاهر ـ باطن٤    ) ظاهر ـ باطن ـ ظاهر ـ باطن٣

ی ............  ترتيب از دّقت در آيه ی مهم از سوی مسلمانان است كه به ی اسالمی در گرو انجام دو وظيفه راه رستگاری و سربلندی جامعه  -58
  باشد. آيد و مستجاب نشدن دعاها بازتاب ترک ............ می دست می ............ به و
  ) و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ـ و لتكن منكم اّم↨ يدعون الی الخير ـ امر به معروف و نهی از منكر١

  ر ـ دعوت به خير و نيكی) و لتكن منكم اّم↨ يدعون الی الخير ـ و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنك٢

  ) و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ـ و لتكن منكم اّم↨ يدعون الی الخير ـ دعوت به خير و نيكی٣

  ) و لتكن منكم اّم↨ يدعون الی الخير ـ و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ـ امر به معروف و نهی از منكر٤

  است؟» تو انفاق و وام غيرمشروطافزايش سرمايه در پر«پيام كدام آيه   -59
كّفرن عنكم سّيئاتكم١   ) اِن تقرضوا اهللا قرضاً حسناً يضاعفه لكم و يغفرلكم و اهللا شكوٌر حليم٢  ) اقرضتم اهللا قرضاً حسناً أل

  لئك هم المضعفون) و ما آتيتم من زكاة تُريدون وجه اهللا فاو٤  ) اّن المصّدقين و المصّدقات و اقرضوا اهللا قرضاً حسنا يضاعُف لهم٣

  ی ............ اند. ها نشانه مشغولی ی ............ حاكم است به اين معنی كه ............ و دغدغه و دل رابطه» نيازها«و » اهداف«بين   -60
  وادی انسانّيت اند ـ ورود به ساز اهداف ) مصلحت ـ نيازها زمينه٢  اند ـ ورود به وادی انسانّيت ساز اهداف ) علّيت ـ نيازها زمينه١

  تر ساز نيازهايند ـ نيازهای برتر و اهداف عالی ) علّيت ـ اهداف زمينه٤  تر نيازهای برتر و اهداف عالی ـ ساز نيازهايند ) مصلحت ـ اهداف زمينه٣

گر گفته شود: خدای متعال، با دو ويژگی   -61 سـت، ايـن مفهـوم انسان را با فرستادن دين، راهنمايی و هدايت كـرده ا» اختيار«و » تعقل«ا
  آيد؟ دست می ترتيب از دّقت در كدام آيات، به به
  ) ربّنا الذي أعطی كل شيٍء خلَقه ثُمَّ هَدی ـ إنّا أنزلنا عليك الكتاب للّناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه١

  بالحق فمن اهتدی فلنفسه ) و منهم من ينظر إليك أفأنت تَهِدي الُعمی و لو كانُوا اليبصرون ـ إنّا أنزلنا عليك الكتاب للّناس٢

  لون) و منهم من ينظر إليك أفأنت تَهِدي الُعمی و لو كانُوا اليبصرون ـ و منهم من يستمعون إليك أ فأنت تُسمع الُصّم و لو كانوا اليَعق٣

  يَعقلون) ربّنا الذي أعطی كل شيٍء خلَقه ثُمَّ هَدی ـ و منهم من يستمعون اليك أ فأنت تُسمع الُصّم و لو كانوا ال٤

ی  ی شـريفه با آيه» نحن معاَشر األنبياء اُِمرنا اَن نُكلّم الناَس علی قدر عقولهم«فرمايد:  مفهوم اين كالم پيامبر گرامی اسالم (ص) كه می  -62
  باشد. ............ مطابقت دارد كه حاكی از ............ می

  ها در ابالغ پيام الهی سان) و ما ارسلنا من رسول اّال بلسان قومه ـ رعايت سطح درک ان١

  ی آن در هر زمان ) و ما ارسلنا من رسول اّال بلسان قومه ـ لزوم استمرار دعوت و ترويج پيوسته٢

  ی آن در هر زمان ) اهللا يجتبی اليه من يشاء و يَهدی اليه من ينيب ـ لزوم استمرار دعوت و ترويج پيوسته٣

  ها در ابالغ پيام الهی ن ينيب ـ رعايت سطح درک انسان) اهللا يجتبی اليه من يشاء و يَهدی اليه م٤

ی ............  ی شـريفه ايمان به خداوند و اعتقاد به معاد، شرط بازگرداندن محاكمات به خدا و پيامبر است كه اين مفهوم از دقت در آيـه  -63
  آيد. دست می به
كعون ) إنّما ولّيكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة١   و يؤتون الزكوة و هم را

كموا إلی الطاغوت٢   ) الَم تَر إلی الّذين يزعمون انّهم آمنوا بما اُنزل اليك و ما اُنزل من قبلك يُريدون أن يتحا

  ) اهللا ولّي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلی الّنور و الّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الّنور الی الظّلمات٣

  األمر منكم فإن تنازعتم في شيٍء فرّدوه إلی اهللا و الرسول إن كنتم تؤمنون باهللا و اليوم اآلخر يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و أولی )٤
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  ی طرح ............ بود تا پيام ............ محقق شود. مقّدمه» من اولی الناس بالمؤمنين من انفسهم«ی:  جمله  -64
  إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا و عترتی ـ يا أيّها الّرسول بلّغ ما انزل إليك من ربّك )١

  ) من كنت مواله فهذا علّي مواله ـ يا أيّها الّرسول بلّغ ما انزل إليك من ربّك٢

  مر منكمأال ولیأ) من كنت مواله فهذا علّي مواله ـ يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و ٣

  األمر منكم ) إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا و عترتي ـ يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و أولی٤

ورود جاهلّيت با لباسی جديد در زنـدگی «، »های اسالمی به انزوا كشيده شدن شخصيت«، »های شخصی در احكام دينی ورود سليقه«  -65
  يک از مشكالت اجتماعی پس از رحلت رسول خدا (ص) بود؟ ترتيب، بازتاب كدام ه، ب»اجتماعی مسلمانان

كرم ـ تبديل حكومت عدل نبوی به ضّد خود١   ) ظهور الگوهای غيرقابل اعتماد ـ ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ا

كرم) ظهور الگوهای غيرقابل اعتماد ـ تبديل حكومت عدل نبوی به ضّد خود ـ ممنوعيت از نوشت٢   ن احاديث پيامبر ا

كرم ـ ظهور الگوهای غيرقابل اعتماد ـ تبديل حكومت عدل نبوی به ضّد خود٣   ) ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ا

كرم ـ تبديل حكومت عدل نبوی به ضّد خود ـ ظهور الگوهای غيرقابل اعتماد٤   ) ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ا

  ............ كامل كرده است و پيامبر گرامی اسالم (ص) خود و ............ را ............ امت اعالم فرموده است. خداوند نعمت هدايت را با وجود  -66
  ی اطهار (ع) ـ هاديان  ) پيامبران اولوا العزم ـ ائمه٢  ) پيامبران اولوا العزم ـ امام علی (ع) ـ پدران١

  ) انبياء و اوليای خود ـ امام علی (ع) ـ پدران٤  ديانی اطهار (ع) ـ ها ) انبياء و اوليای خود ـ ائمه٣

و ما كان المؤمنون لينفروا كاف‗ فلوال نفر من كل فرق‗ منهم طائف‗ ليتفّقهوا فی الدين و لينـذروا قـومهم اذا «ی:  ی شريفه با توجه به آيه  -67
  ....... و هدف از اين كوچ كردن ............ است.كوچ كردن به قصد ............ بر همگان واجب .....» رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون

گيری اصول دين ـ نيست ـ انذار مبتنی بر تفكر عميق دين٢  ) تفقه در دين ـ نيست ـ انذار مبتنی بر تفكر عميق دين١   ) فرا

گيری اصول دين ـ است ـ عمل به ٤  ی خود در تحقق واليت ظاهری ) تفقه در دين ـ است ـ عمل به وظيفه٣   ی خود در تحقق واليت ظاهری وظيفه) فرا

  تشكيل حكومت اسالمی در عصر غيبت بدان جهت ضرورت دارد كه ............ و بهای انسان را كه ............ است به او تفهيم كنند.  -68
  دهد ـ خدا ساالری دينی نشان می ) رخسار زيبای احكام الهی را در تحقق مردم١

  دهد ـ بهشت ساالری دينی نشان می ر تحقق مردم) رخسار زيبای احكام الهی را د٢

  چه را برای آمادگی ظهور الزم است، فراهم سازند ـ خدا دهد كه آن ) مؤمنان منتظر را فرصت می٣

  چه را برای آمادگی ظهور الزم است، فراهم سازند ـ بهشت دهد كه آن ) مؤمنان منتظر را فرصت می٤

يک از ابعاد  ترتيب كدام به» ال اله اّال اهللا«ی مقّدس  و كلمه» ربّی و ربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيماّن اهللا «ی:  ی شريفه از دقت در آيه  -69
  گردد؟ توحيد، مفهوم می

  ) افعالی ـ نظری ـ نظری ـ عملی٢    ) عملی ـ نظری ـ عملی ـ نظری١

  ) افعالی ـ عبادی ـ عملی ـ نظری٤    عملی ـ نظری ـ عملی  ) نظری ـ٣

  ؟نيستمفهوم  ی شريفه هم با كدام آيه» كن تا كه سلطانت كنند  /  تن رها كن تا همه جانت كنندبندگی «بيت   -70
  ) و الذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا و اّن اهللا لمع المحسنين٢  ) إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبداهللا مخلصا له الدين١

  ) كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصين٤  ن) الم اعهد اليكم يا بنی آدم ان التعبدوا الشيطا٣

باشـد و رفتـار  ترتيب از توابـع اعتقـاد بـه ............ و ............ می به» گريزی مسئوليت«و » های اجتماعی تخريب شخصيت، نابسامانی«  -71
  زيست، بازتاب ............ انسان است. ی منجر به ويرانی محيط خودخواهانه

  ی بدون مانع ) آزادی مطلق ـ جبر مطلق ـ محور قرار دادن ميل و اراده١

  ی بدون مانع ) جبر مطلق ـ آزادی مطلق ـ محور قرار دادن ميل و اراده٢

  ی انسان در تقديرات الهی مربوط به  ) جبر مطلق ـ آزادی مطلق ـ جايگاه نداشتن اراده٣

  ی انسان در تقديرات الهی مربوط به  راده) آزادی مطلق ـ جبر مطلق ـ جايگاه نداشتن ا٤

  های اختياری انسان ............ معرفت به ............ الهی است كه برخاسته از ............ است. ی فعاليت توسعه  -72
  اراده  ) تابع ـ قضای ـ٤  ) تابع ـ تقدير ـ حكمت٣  ) متبوع ـ قضای ـ اراده٢  ) متبوع ـ تقدير ـ حكمت١
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ی برگرفته از قـرآن  دهنده به فكر و انديشه گردانی از گناهان كه شكل های دنيوی و اخروی و روی ه متعادل نسبت به نعمترعايت ديدگا  -73
  ترتيب پيام كدام آيات است؟ است، به

  ا بطن) اهللا الذي سّخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله ـ قل إنّما حّرم ربّي الفواحش ما ظهر منها و م١

  ) قل من حّرم زين↨ اهللا التي أخرج لعباده و الطيبات من الّرزق ـ قل إنّما حّرم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن٢

  ) قل من حّرم زين↨ اهللا التي أخرج لعباده و الطيبات من الّرزق ـ فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإّن اهللا يتوب عليه٣

  تجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله ـ فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإّن اهللا يتوب عليه) اهللا الذي سّخر لكم البحر ل٤

داد و استمرار آن را امروز در  اساس زندگی سياسی و روابط اجتماعی ............ بود كه مبارزات مردم را بر محور برقراری ............ شكل می  -74
  ی ............ حاكی از آن است. ی شريفه آيه كنيم و پاخاسته، لمس می كشورهای به

  ) عدل و مساوات ـ عدالت ـ و أِمرت ألعدل بينكم اهللا ربّنا و ربّكم لنا اعمالنا و لكم اعمالكم١

  ) توحيد و يكتاپرستی ـ عدالت ـ و أِمرت ألعدل بينكم اهللا ربّنا و ربّكم لنا اعمالنا و لكم اعمالكم٢

  و لقد بعثنا فی كل ام↨ رسوالً ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت ) عدل و مساوات ـ توحيد ـ٣

  ) توحيد و يكتاپرستی ـ توحيد ـ و لقد بعثنا فی كل ام↨ رسوالً ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت٤

  است؟ترتيب، پيام كدام آيات  به» مأموريت به عمل مبتنی بر عدل«و » مقام الگويی پذيرندگان دعوت آخرين پيامبر«  -75
  و اُِمرت ألعدل بينكم ) يا ايها الذين آمنوا اتّقوا اهللا حق تقاته و التموتن اّال و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل اهللا ـ و قل آمنت بما انزل اهللا من كتاب١

كم ام↨ وسطا لتكونوا شهداء علی الّناس و يكون الرسول عليكم شهيداً ـ قل انّما اعظُكم بواحدة٢   ان تقوموا هللا مثنی و فرادی ) و كذلك جعلنا

  ا هللا مثنی و فرادی) يا ايها الذين آمنوا اتّقوا اهللا حق تقاته و التموتن اّال و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل اهللا ـ قل انّما اعظُكم بواحدة ان تقومو٣

كم ام↨ وسطا لتكونوا شهداء علی الّناس و يكون الرسول عليكم شهيداً ـ و ٤   قل آمنت بما انزل اهللا من كتاب و اُِمرت ألعدل بينكم) و كذلك جعلنا

  

  

Part A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Questions 76 – 85 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.  Keep .......... until you get to the crossroad and then turn left. 

1) go 2) to go 3) going 4) be going 

77.  He always listens to the radio .......... driving his car. 

1) while 2) since 3) whether 4) because 

78.  We could buy a .......... blouse from that store. 

1) nice blue cotton Korean  2) nice blue Korean cotton 

3) blue nice Korean cotton  4) Korean blue cotton nice 

79.  A: "Mr. Smith is a great researcher." 

B: "He .......... have done a lot of studies in his lifetime." 

1) must 2) would  3) should 4) might 

80.  The water in this area contains a small .......... of calcium and other minerals. 

1) effect 2) amount 3) account 4) function 

81.  Our national football team was .......... from the World Cup last year. 

1) reduced 2) recalled 3) followed 4) omitted 
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82.  Students should set a .......... time aside to do their homework. 

1) mental 2) conscious 3) specific 4) domestic 

83.  We don't exactly know what happened; he only gave a/an .......... of the events. 

1) mistake 2) density 3) outline 4) article 

84.  The Japanese .......... more than half their waste paper. 

1) recycle 2) magnify 3) realize 4) launch 

85.  Both of the sisters were very active and .......... successful in their chosen careers. 

1) smoothly 2) similarly 3) willingly 4) artificially 

Part B: Cloze Test 

Directions: Questions 86–90 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. 

In many cultures, people think that love and marriage go together – like bread and butter or meat and 

potatoes. They think that love is a/an 86.......... basis for marriage and that you should love the person you 

marry before you get married. In other cultures, 87.........., a man and woman may not even know each 88.......... 

before their wedding day. Romantic love is not essential to marriage in these cultures. These people  89.......... 

that love will develop after the wedding if the marriage is a good one. Your 90.......... on love and marriage 

come from your culture. Have you ever thought about that? What are your ideas? 

86.  1) previous 2) extreme 3) various 4) necessary 

87.  1) whereas 2) however 3) therefore 4) whether 

88.  1) others 2) another 3) other 4) one another 

89.  1) devote 2) examine 3) provide 4) expect 

90.  1) views 2) senses 3) records 4) details 

Part C: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test, you will read two passages. The passages are followed by some questions. Answer the 

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

Passage (1): 

Astronauts are people who travel in space. The word "astronaut" means "star traveller". The Russians 

call such people "cosmonauts". A Russian cosmonaut, Yuri Gagarin, was the first person to journey into 

space, travelling once around the Earth on 12 April 1961 in an orbit that lasted about 90 minutes. The first 

American astronaut to circle the Earth was John Glenn, who made a three-orbit journey in February 1962. 

The early space missions were dangerous, for no one knew at the time how human beings would bear 

the stresses of space flight. Today manned space flight has become almost routine. Astronauts regularly fly 

into space and are able to remain there for months at a time without suffering permanent harm. But 

dangers still exist. Several Russian and United States spacemen have died over the years. One of the worst 
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disasters was in 1986, when seven United States astronauts died as their space shuttle Challenger exploded 

shortly after lift-off. 

The early manned spacecraft, such as Mercury, Gemini, and Apollo in the United States and Vostok in 

Russia, were small and had restricted crew rooms. Also they could be used only once. The Russians use 

relatively small "once-only" craft called Soyuz to carry their cosmonauts to and from orbit. In orbit, however, 

the cosmonauts find larger accommodation in a space station known as Salyut. American astronauts now 

travel into space in the space shuttle. They fly in a delta-winged orbiter, which looks much like an airliner. 

91.  The passage mainly deals with .......... . 

1) a brief history of space travel 

2) risks involved in space travel 

3) a comparison between early spaceships and modern ones 

4) the competition between Russia and the U.S. in space travel 

92.  The first space travel .......... . 

1) was made in one spring in the 20th century 

2) took about 90 minutes from and to the Earth 

3) was a failed mission in that it involved a one-orbit journey 

4) was made by the same person who made the second journey in 1962 

93.  According to the passage, it is true that .......... . 

1) even today space missions are not without risks 

2) astronauts and cosmonauts represent two different jobs 

3) although today astronauts are sometimes hurt, they never die 

4) space travel in recent years is as dangerous as it was in the past 

94.  All of the following are the names of some spaceships EXCEPT .......... . 

1) Soyuz  2) Mercury  3) Apollo  4) Salyut  

95.  It can be understood from the passage that the failure of the spacecraft Challenger is referred to as the 

worst space disaster because of .......... . 

1) the expense of building the spaceship 2) its explosion earlier than predicted 

3) the number of people who lost their lives 4) its highly important space mission 

Passage (2): 

Although all forms of communication have a language, the word usually refers to the use of written or 

spoken words. 

Human language is the most complicated form of expression available to us. Simply to understand what 

you are reading at this very moment involves much intelligence and skill. An adult speaks on average 

30,000 words a day, and a total of 600 million words in an average lifetime. Language has a profound effect 

on all our lives. 
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We learn language from childhood; we learn how to make sounds which can be formed into words, and 

discover that we have to apply certain rules of grammar if we are to be understood. We learn to say "He 

saw me", but "I saw him". The ways of joining words together into grammatically acceptable sentences are 

enormous. If you were to speak aloud all the 20-word sentences that would make sense in the English 

language, it would take you ten million years to do so. 

When we use words, we are using symbols; the word "elephant" should refer to a large grey animal 

with thick skin because speakers of the English language have agreed that this word should be the symbol 

for that particular animal. 

Sometimes there is disagreement about the meanings of words. Usually these words refer to ideas or 

concepts, rather than to things. For instance, not everyone agrees upon the exact meaning of words such as 

"freedom", "love" , "justice", or "peace". If the sender and the receiver disagree upon these meanings, 

communication breaks down. The study of the relationship between language and meaning is called semantics. 

96.  The passage is basically intended to offer .......... . 

1) a definition of spoken communication 

2) a description of language 

3) a comparison between written and spoken languages 

4) an explanation of different forms of communication 

97.  Which of the following is true, according to paragraph 2? 

1) Every individual uses at least 30,000 words per day. 

2) Intelligence and skill are two parts of human language. 

3) The total number of words in most human languages is about 600 million. 

4) Far from being simple, what humans use to communicate is so complex. 

98.  The last sentence in paragraph 3 "If you were to speak … ten million years to do so," is intended to 

prove that .......... . 

1) language took a long time to develop into a complicated form 

2) language has the potential to produce so many sentences 

3) one can say different things through the same words 

4) if one uses 20-word-long sentences all the time, one would fail to communicate 

99.  The writer refers to all of the following words about whose meaning there may sometimes be disagreement 

EXCEPT .......... . 

1) peace  2) justice 3) freedom 4) elephant 

100.  With which of the following conclusions does the writer seem more likely to agree? 

1) We need to make human language more simple. 

2) Overuse of words may lead to communication failure. 

3) There is not necessarily a natural relationship between words and meanings. 

4) People should study semantics if they want their sentences to be grammatically correct. 
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  شود؟ ی اتمسفر با سطحی غير از سطح زمين شروع می شروع كدام اليه  - 101

گنتوسفر٤  ) هتروسفر٣  ) تروپوسفر٢  ) هوموسفر١   ) ما

گيری كدام مـورد،  های غربی كشور، بارانی خواهد شد. اندازه بينی كرده است، از غروب يكشنبه، هوای استان ی هواشناسی پيش اداره  - 102
  تری كرده است؟ بيشبينی كارشناسان كمک  به پيش

  فشار های هم ی منحنی ) فاصله٢    های هوا ) سرعت حركت توده١

  روز گذشته ٢) تغييرات دمای هوا در ٤  ها ) رطوبت نسبی حال حاضر اين استان٣

  های آب دريا باشد؟ ی كدام ويژگی تواند نشانه نمودار مقابل، می  - 103
كسيژن و فشار١   ) شوری و دما٢    ) ا

  ) شوری و چگالی٤    ) چگالی و دما٣

  های اين كشور مؤثرتر بوده است؟ های بسيار فراوانی است. كدام عامل در تشكيل درياچه كشور فنالند در شمال اروپا دارای درياچه  - 104
  های هموار ) پيشروی دريا در زمين٤  ) فروافتادگی قسمتی از زمين٣  های اقتصادی آدمی ) فعاليت٢  ها ) رسوبگذاری يخچال١

  های كوالبی نواحی گرم زمين عالوه بر كلريد سديم، كدامند؟ های محيط نمک ترين فراوان  - 105
  ) سولفات سديم، سولفات كلسيم٤  ) سولفات پتاسيم، سولفات منيزيم٣  ) سولفات كلسيم، كربنات كلسيم٢  ) كربنات سديم، كلريد منيزيم١

  جالی تالک كدام است؟  - 106
كی٣  ) صمغی٢  ) چرب١   ) ابريشمی٤  ) خا

كنش ارتوكالز با كربن دیكدام تركيب   - 107 كسيد محلول در آب است؟ شيميايی، محصول وا   ا
١(KCl  ٢(CaCO3  ٣(K CO2 3  ٤(K Si O (OH)2 2 5 4  

  ست؟تر ا ای به كدام تركيب، نزديک ی قاره تركيب شيميايی متوسط بخش زيرين پوسته  - 108
  درصد ٢٠درصد، پيروكسن  ٢٠درصد، آمفيبول  ٦٠) پالژيوكالز ٢  درصد ٢٠درصد، آهک  ٢٠درصد، سيليس  ٦٠) آلومين ١

  درصد ٢٠دار  درصد، پالژيوكالز كلسيم ٢٠درصد، آلومين  ٦٠) سيليس ٤  درصد ٣٠درصد، اليوين  ٣٠درصد، پيروكسن  ٤٠) پالژيوكالز ٣

  دست آمده است. نام سنگ به احتمال زياد كدام است؟ های منتهی به كوه دماوند، اطالعات زير به رههای يكی از د در يک نمونه از سنگ  - 109
  ) گابرو١

  ) ريوليت٢

  ) بازالت٣

  ) آندزيت٤

  اند؟ ديگر متفاوت طور حتم با يک به يک قطعه كنگلومرا و يک قطعه برش در كدام مورد  - 110
  ) ميزان جورشدگی٤  ) ميزان گردشدگی٣  ) جنس ذرات٢  ) جنس سيمان١

  تری دارند؟ ی رسوبات شيميايی دخالت بيش نشينی مواد سازنده ها در ته كدام عامل  - 111
  ) دما، فشار و تركيب شيميايی آب٢  ) فشار، چگالی و مواد محلول در آب١

  ی اشباع مواد محلول ) نوع جانوران محيط، دما و درجه٤  ری و نزديكی به ساحل) عمق آب، فشار و دو٣

  شود. تأثير توأم فشار و گرمای درونی زمين در دگرگونی دفنی باعث ............ موجود در سنگ می - 112
  ای های ورقه ) رديف شدن كانی٤  های ) خروج آب از كانی٣  های ) تبلور مجدد كانی٢  ) تجمع منابع فلزی١

  گيرد. ی قرار می............ در باالی سطح ايستابمعموالً،   - 113
  ی چاه آرتزين ) دهانه٤  ) سطح درياچه٣  ) مظهر چشمه٢  ) سقف غار١

  حاصل فشار زياد بر روی اليوين كدام است؟  - 114
  ) اسپينل٤  ) سرپانتين٣  ) پيروكسن٢  ) تالک١

  های ليتوسفری است؟ ی ورقه ههای كدام نوع حاشي های مكرر از ويژگی های متعدد و زلزله گسل  - 115
گرای قاره١ گرای اقيانوسی٢  ای ) وا   ای ) همگرای اقيانوسی، قاره٤  ای ) امتداد لغز قاره٣  ) وا

  دمای ذوب  رنگ  بافت  درصد سيليس
C800  خاكستری  پورفيری  درصد ٦٢ 1000  
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  ی وارونه شدن ميدان مغناطيسی زمين نقش مهمی داشته است؟ مطالعه بر روی كدام موضوع و در كدام محل در تأييد نظريه  - 116
  اطلسها و رسوبات بستر اقيانوس  ) گدازه١

  های اروپا و آمريكا های قاره های سنگ ) آرايش مانيتيت٢

  های آفريقا و آمريكای جنوبی های قاره ) خاصيت مغناطيسی سنگ٣

  ) مسير حركت قطب شمال مغناطيسی از جزاير هاوايی تا محل امروزی٤

  آورند. وجود می ری را بهت خرابی بيش امواج سطحی زلزله چون نسبت به امواج درونی زلزله ............  دارند، - 117
  تری ی بزرگ ) دامنه٤  تری ) گسترش بيش٣  تری ) سرعت بيش٢  تری ) سرعت كم١

  ی قبلی، سوزنی مرتفع تشكيل دهند. كنند، ممكن است در دهانه هايی كه مواد ............ از خود خارج می فشان آتش  - 118
  ) گازی٤  ) خميری٣  ) جامد٢  ) مايع١

  های آهكی كدام دوره حفر شده است؟ شكل، در ميان سنگتونل نشان داده شده در   - 119
  ) كرتاسه٢    ) ترياس١

  ) دونين٤    ) پرمين٣

  اند؟ طور حتم دارای كدام ويژگی ی يک گروه به دهنده سازندهای تشكيل  - 120
    اند ) متوالی٢    اند ) متشابه١

  اند ) متجانس٤    اند ) متوازی٣

دهـد.  ل سـنگی را نشـان میشناسی قسمتی از يک سـاح ی زمين شكل زير، نقشه  - 121
های سـنگی ايـن سـاحل  شناسی در ميان اليه ی زمين ی كدام پديده احتمال مشاهده

  تر از بقيه است؟ بيش
  نشينی دريا ) عقب٢    ) دگرشيبی١

  شيب ) ناپيوستگی هم٤    ) تاقديس و ناوديس٣

ی ايـن سـيارک تـا  ت تربيـع اسـت. فاصـلهدرصد شدت نور خورشيد بر روی ماه در حال ٤شدت نور خورشيد بر روی يک سيارک،   - 122
  شناسی است؟ خورشيد حدود چند واحد ستاره

١(1 6/    ٥) ٢    

٢٥) ٤    ١٦) ٣  

  كدام است؟ ABدر امتداد مقابلی  شناسی نقشه رخ زمين نيم  - 123
  

  

  

٢    )١ (  

  

٤    )٣ (  

0/سطای با شيب متو پهنای فالت قاره  - 124   ترين فالت قاره از سطح آب چند متر فاصله دارد؟ كيلومتر است. عميق ٣٥درصد  26
١٤٨) ٤  ١٣٥) ٣  ٩١) ٢  ٧٤) ١  

  ی رسوبگذاری كدام است؟ ساز در يک حوضه ترين عامل حفظ بقايای موجودات نفت مهم  - 125
  سنگ مناسب) سنگ مخزن مناسبی با تخلخل و نفوذپذيری خوب و يک پوشش ١

كم شدن بقايای موجودات نفت٢   ها و خروج گازها ساز بر اثر فشار مؤثر لجن ) مترا

  كنند. ساز رسوب می ريزی كه همراه بقايای موجودات نفت ) رسوبات دانه٣

كتری٤   شوند. ماندن اسيدهای چرب و خروج گازها می های غيرهوازی كه سبب باقی ) با
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گر  - 126 logا k2 باشد، حاصلlog( ) log( )  6 2 5 2 1   ، كدام است؟5
١(k2  ٢(k4  ٣(k1  ٤(k2 4  

)sinمثلثاتی ی جواب كلی معادله  - 127 x)cos x sin( x)      2 1 02(   ، كدام است؟(

١(k  2 2  ٢(k 2 6  ٣(k 2 2  ٤(k 2 2  

ترين ايـن سـه  ترين و بزرگ باشد. تفاضل كوچک می ٢١٦ها  ضرب آن و حاصل ١٩متوالی  ی در يک تصاعد هندسی مجموع سه جمله  - 128
  عدد كدام است؟

٧ )٤  ٦ )٣  ٥ )٢  ٤ )١  

  وجود دارد؟ ٣٠٠٠تر از  ار رقمی با ارقام متمايز و فرد، بزرگچند عدد چه  - 129
٨٤ )٢    ٧٢ )١    

١٠٨ )٤    ٩٦ )٣  

در نمودار  .ای مقابل رسم شده است نمودار ميله ،ای در شش استان سطح زير كشت غله ی در مقايسه  - 130
0سمت غيرصحيح هر دو ميلهچند درجه است؟ (ق Aمركزی متناظر استان ی زاويه ،ای دايره   است.) /5

٧٢ )٢    ٦٤ )١  

٩٦ )٤    ٨٠ )٣  

  گروه خونی افراد كدام نوع متغير است؟  - 131
  كمی ـ گسسته )٤  كمی ـ پيوسته )٣  كيفی ـ ترتيبی )٢  كيفی ـ اسمی )١

ی در تابع با ضابطه  - 132
x x ; x

f (x)
x ; x

    
 

4 3
2 3 3

، مقدار   f f ( ) f f ( )5   كدام است؟ 1

٩ )٤  ٨ )٣  ٧ )٢  ٦ )١  

گر  - 133 fا (x ) x x   23 4 fگاه ، آن5 ( x)1 كدام است؟  

١(x 2 1  ٢(x 2 3  ٣(x x 2 4 5  ٤(x x 2 4 5  

nی در تابع با ضابطه  - 134
x

f (x)
ax
 




23 5
4

گر ، ا
x
limf(x)


 1
گاه باشد،آن 2

x
lim f(x)
2

  كدام است؟ 

١(
1
3  ٢(

2
3  ٣(

3
4  ٤(

3
2  

ی تابع با ضابطه  - 135
| x x | ; xf (x) x
a ; x

    
 

2 2 11
1

  پيوسته است؟ Rبر a، به ازای كدام مقدار

  aهيچ مقدار )٤  ٣ )٣  3)٢  aهر مقدار )١

fی در تابع با ضابطه  - 136 (x)
x

 2
xتابع ازتغيير ، آهنگ متوسط 36 1 xتا 2 2 xای آن در قدر از آهنگ لحظه چه 3  3   بيشتر است؟ 12

٢  ١ )١(1 5/  ٤  ٢ )٣(2 5/  

xyمقدار مشتق تابع  - 137 cos  2
3 4( x، به ازای(    كدام است؟ 3

١( 1
4  ٢( 1

8  ٣(
1
8  ٤(

1
4  
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گر ميانگين داده  - 138 18ها در جدول فراوانی زير، ا ]ی مربوط به بازه ی ای زاويه در نمودار دايره باشد، /4 , )21   چند درجه است؟ 25

25 29  21 25  17 21  13 17  9   حدود دسته  13

١  x  فراوانی  ٣  ٤  ٧  

٩٠ )٤  ٨٠ )٣  ٧٥ )٢  ٦٠ )١  

گر يک فرد از ايـن گـروه  .بافی دارند درصد از آنان مهارت قالی ٢٥درصد آنان تحصيالت ابتدايی و  ٦٠در گروه زنان ساكن يک روستا   - 139 ا
  بافی دارد؟ با كدام احتمال اين فرد تحصيالت ابتدايی يا مهارت قالی ،شود انتخاب

١(0 7/  ٢(0 75/  ٣(0 8/  ٤(0 85/  

  فرزند دختر است؟ ٣فرزند پسر يا  ٢با كدام احتمال  فرزندی ٤ ی در يک خانواده  - 140
١(

3
8  ٢(

9
16  ٣(

5
8  ٤(

3
4  

)Aی نقطه  - 141 , )7 yضالع است كه دو ضـلع آن منطبـق بـر دو خـط بـه معـادالتاال رأس يک متوازی6 x 2 3 yو 11 x 3 4 8 
  باشند. مختصات وسط قطر آن كدام است؟ می
١(( , )1 5  ٢(( , )3 4  ٣(( , )3 5  ٤(( , )4 3  

x)ی های حقيقی معادله مجموع ريشه  - 142 x) (x x)    2 2 218 72   ، كدام است؟0
١(4  ٢(2  ٤ )٤  ٢ )٣   

xی های منحنی به معادله نبيكی از مجا  - 143 axy
x x
 




3 2
2

2   كدام است؟ aكند. قطع می 2ای به طول ها را در نقطهxمحور 5
١(3  ٦ )٤  ٤ )٣  ٣ )٢  

fی در تابع با ضابطه  - 144 (x) x x | x |   f، مقدار1 ( ) f ( )  1 3   ، كدام است؟1
٥ )٤  ٤ )٣  ٣ )٢  ٢ )١  

ln(xی خط مماس بر منحنی به معادله  - 145 y) y x   2 )ی ، در نقطه1 , )2   كند؟ اول را با كدام طول قطع می ی نيمساز ناحيه 3

١(
3
4  ٢(

5
4  ٣(

4
3  ٤(

5
3  

xyی عطف منحنی به معادله ی طول نقطه  - 146 | x |
1كدام است؟ ،  

١(1  عطف ی فاقد نقطه )٤  ١ )٣  صفر )٢  

fی شكل مقابل نمودار تابع با ضابطه  - 147 (x) x ax bx   4 3 21 aاست. 24 b كدام است؟  
١(1    صفر )٢  

٢ )٤    ١ )٣  

)ی ای از نقطه دايره  - 148 , )1   ؟تر كدام است بزرگ ی گذشته و بر هر دو محور مختصات مماس است. قطر دايره 2
١٥ )٤  ١٢ )٣  ١٠ )٢  ٨ )١  

xی در بيضی به معادله  - 149 y 2 23 4  ی قطع كنـد. انـدازه Bو Aكنيم، تا بيضی را در ، يک خط از كانون بر قطر بزرگ آن عمود می12
  كدام است؟ ABوتر
١(

3
2  ٢(

5
2  ٤ )٤  ٣ )٣  

fمحدود به نمودار تابع ی مساحت ناحيه  - 150 (x) | x | 2 xها و دو خطxو محور 1  xو 1  1كدام است؟ ،  
١(

3
2  ٣  ٢ )٢(

5
2  ٣ )٤  
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xبا شرط  - 151  xداريم: 1 dx x .f (x) c
x

  


3 3
1،f (x) برابر كدام است؟  

١(x3 2  ٢(x3  ٣(x x3  ٤(x x2 3  

گر مساحت مثلـث كوچـک جزء تقسيم میالزاويه، ارتفاع وارد بر وتر، مثلث مفروض را به دو  در يک مثلث قائم  - 152 1تر كند. ا
مسـاحت  5

  قائم آن كدام است؟نسبت فواصل پای ارتفاع از دو ضلع  ،مثلث اصلی باشد
١(

1
2  ٢(

2
3  ٣(

3
4  ٤(

4
5  

a,اضالعطول مثلثی به   - 153 ,b3 با مثلثی به طول اضالع, ,3 4 بيشترين محيط از مثلث  دو مثلث قابل انطباق نيستند.و متشابه است  5
  اول كدام است؟

١(7 2/  ٤  ١٠ )٣  ٩ )٢(13 5/  

MAدر شكل مقابل  - 154
MB  3

 OMNمساحت مثلـث .االضالع است متوازی MNPBو چهارضلعی 7
  است؟ AMNچند درصد مساحت مثلث

٦٠ )٢    ٦٣ )١  

٨٤ )٤    ٧٠ )٣  

  است؟ است. سطح كل اين ظرف چند برابر واحد ١٦آن  ی قطر خارجی دهانه كهواحد  ٣كره، به ضخامت يكنواخت  ظرفی است به شكل نيم  - 155
٢١٢ )٢    ٢٠٨ )١    

٢١٧ )٤    ٢١٥ )٣  

  

  
  دارند، ............ های جانوری قرار های پروتئينی كه در غشای سلول ی كانال همه   - 156

  دهند. های آب اجازه عبور می ) به مولكول٢  توانند به طور غيرتخصصی عمل كنند. ) می١

  دهند. های كوچک را عبور می ) هميشه بازاند و مولكول٤  شوند. ) فقط در موقع عبور برخی مواد باز می٣

كسين ريشه ماده در كشت بافت،  - 157   گيرد. كند، در كشاورزی برای ............ مورد استفاده قرار می زايی را تحريک می ای كه به همراه ا
  ها داری ميوه ) افزايش مدت نگه٢    های جانبی ) بازدارندگی رشد جوانه١

  ها ) تسهيل در برداشت مكانيكی ميوه٤    های بدون دانه ) درشت كردن ميوه٣

  ............ وجود دارد. ،DNAهای عداد مولكولهای كمكی دارند، به ت هايی كه كروموزوم به طور معمول در باكتری  - 158
  ) ژن مقاومت نسبت به آنتی بيوتيک٢    ) دوراهی همانندسازی١

  ) جايگاه تشخيص آنزيم محدودكننده٤    ) جايگاه شروع همانندسازی٣

گردش خون ندارد و مواد غذايی مورد نياز خود را گاه چسبيده است، دستگاه  كدام جاندار در محيط زيست خود بيشتر اوقات به تكيه  - 159
  كند؟ با گوارش برون سلولی و درون سلولی تأمين می

    ) اسفنج٢    ) هيدر١

  ) كپک مخاطی سلولی٤    ) كشتی چسب٣

  كدام عبارت به درستی بيان شده است؟  - 160
  تازی است.جانوراِن پرسلولی، برقراری هومئوس های شيميايی دستگاِه درون ريزِ  ) از وظايف پيک١

  كنند. ی هيپوتاالموس، ترشحات هيپوفيز پيشين و پسين را تنظيم می های آزادكننده و مهاركننده ) هورمون٢

  های استروييدی در غشای سلول هدف قرار دارد. های هورمون های آمينواسيدی برخالف گيرنده ی برخی هورمون ) گيرنده٣

  روزی نقش دارد. های شبانه رسد، احتماالً در تنظيم ريتم موس آويزان به نظر میی كوتاه از هيپوتاال فيز كه توسط ساقه ) اپی٤
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  ی ............ ی سلولی نارون، در مرحله در چرخه  - 161
١ (G2كنند. ، يک جفت سانتريول شروع به همانندسازی می  

۲ (Sكثر فشردگی و ت كم را پيدا نكرده است.، كروماتين حدا   را

كننده، ديواره ) سيتوكينز، صفحه۳   ی سلولی است كه غشا ندارد. ی جدا

  گيرند. های دوک، درون هسته شكل می های قابل رويت و رشته ) پروفاز، كروموزوم۴

  كدام عبارت در مورد قلِب انسانی سالم و بالغ به درستی بيان شده است؟  - 162
  گيرد. سرتاسر بافت گرهی صورت می ) زايش تحريكات طبيعی قلب در۱

  ها، فقط از طريق بافت گرهی ممكن است. ) انتشار تحريک از دهليزها به بطن۲

  هايی از بافت گرهی به يكديگر مربوطند. ی رشته ی اول است و به وسيله ی دوم بزرگتر از گره ) گره۳

  ی ميوكارد است. ی گرهی ديواره ی بين دو بطن، بيش از شبكه ) سرعت انتشار تحريک در الياف ديواره۴

  است؟ نادرستكدام عبارت   - 163
كروفاژها دارای تعداد زيادی ليزوزوم می ) نوتروفيل۱   باشند. ها و ما

  ها شباهت زيادی دارند. ها از نظر ساختار و عملكرد به لنفوسيت ) نوتروفيل۲

كنش ها می ها همچون ماستوسيت ) بازوفيل۳   نمايند.های آلرژيک شركت  توانند در وا

كروفاژها مانند نوتروفيل۴   ها قادر به انجام حركات آميبی در بافِت آسيب ديده هستند. ) ما

  شود. فراهم میADP............، انرژی الزم برای افزودن گروه فسفات بهبا تبديل   - 164
١ (NADHبهNADكسيد كربن نگام تثبيت دیدر ه   ی كربس ) تركيب پنج كربنی به تركيب چهار كربنی در چرخه٢  ا

  ی تاريكی فتوسنتز ) مولكول سه كربنی به قند سه كربنی در مرحله٤  دار در گام اول گليكوليز كربنی فسفات ) گلوكز به تركيب شش٣

  ارد كه ............ دارند.هايی نياز د گياه گوجه فرنگی، برای هدايت مواد معدنی به سلول  - 165
  ) باريک و طويل هستند و انشعاب٢    های تغيير شكل يافته ) اندامک١

  ای با منافذ بزرگ ی سلولی و پايانه ) ديواره٤  ) غشای سلولی و انتهايی مخروطی شكل٣

 است؟ نادرستكدام عبارت   - 166
LH ... نوعی هورمون گليكوپروتئينی است كه.........  

    شود. ) با فعال كردِن پيک دومين وارد عمل می١

  كند. ترشح تستوسترون را تحريک میFSH) همراه با٢

  ) در رشِد بيشتر فوليكوِل تخمدان و ترشح استروژن نقش دارد.٣

  ابد.ي گذاری، مقدار آن در خون به دليل خود تنظيمی مثبت افزايش می ) قبل از تخمک٤

  اوگلنا ............  - 167
  كند. ی مواد ژنی توليدمثل می ) از طريق هم يوغی و مبادله٢  ی چشمی دارد. ) در انتهای دو تاژک بلندش، لكه١

  ) پوشش سلولزی دارد كه اغلب با سيليس پوشيده شده است.٤  ) ارتباط خويشاوندی آشكاری با تاژكداران جانوری دارد.٣

  شود. يد میلی گلوكز در درون سيتوُسل تو ازی، ............ از تجزيهضمن انجام فرآيندهای هو  - 168
كسيد كربن ) دی٣  ) تركيب دو كربنی٢  ) سيتريک اسيد١   دو فسفاته ) تركيب سه كربنی٤  ا

  در كبوتر، بالک بخشی از ............ است.  - 169
  ) مچ٤  ) پنجه٣  ) ساعد٢  ) بازو١

  كدام عبارت صحيح است؟  - 170
  گيرد. دار، انتقال پيام عصبی به صورت جهشی انجام می نهای ميلي ) در رشته١

  ی آستيگماتيسم باشد. تواند نشانه ی شبكيه، می ) عدم تمركز پرتوهای نوری بر يک نقطه٢

  شود. ) در گوش انسان، امواج صوتی در مجاری نيمدايره به پيام عصبی تبديل و به مغز ارسال می٣

  ، هزاران سلول چشايی دارد. ی چشايی وجود دارد و هر جوانه جوانهپنجاه تا صد   ) در روی زبان انسان،٤
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  دار توليد نمايد؟ تواند سلول جنسی تاژک ی زندگی خود نمی كدام جاندار در چرخه  - 171
  ) پالسموديوم مولد ماالريا٤  ) كپک مخاطی پالسموديومی٣  ) كپک نوروسپورا٢  ) كاهوی دريايی١

  ؟باشد نمیتراژنی ی يک جاندار  دهنده كدام عبارت نشان  - 172
  ) گندمی كه تنها به روش تفنگ ژنی اصالح شده است.١

  ی آنزيم دستگاه ايمنی را دريافت كرده است. ) انسانی كه بارها ژن سازنده٢

كتور انعقادی٣   را دريافت كرده است.VIII) انسانی كه فقط، محصول ژن فا

كاروتن و آهن را كسب كرده است.) برنجی كه توانايی توليد مقادير ٤   باالی بتا

  است؟ نادرستكدام عبارت   - 173
  ، ............xها به كمک پراش پرتو در بررسی ساختار مولكول

  ) ساختار مولكول قابل تشخيص است.٢  ی بلور از جسم ضرورتی ندارد. ) تهيه١

  باشد. ممكن نمی  ی مولكول يه و تحليل سايه) تجز٤    گيرد. ) فيلم در پشت جسم قرار می٣

  هر باكتری كه دارای ............ است، ............ دارد.  - 174
  ی سلولی ) غشای پالسمايی ـ ديواره٢    ) پيلی ـ ريبوزوم١

  ی پپتيدوگليكانی ـ تنفس هوازی ) ديواره٤    ی نوكلئوييدی ـ آندوسپور ) ناحيه٣

  ريبوزوم ............ است. p............ و سومين آنتی كدون وارد به جايگاه Aمقابل، چهارمين كدون وارد به جايگاهmRNAبا توجه به  - 175
CGA . CGU . AUG . CGG . UAC . UGC . UUC . CAC . UGA   

١(ACG UGC  

٢(UAC UUC  

٣(UAC AAG  

٤(AUG UUC  

  دهد. شكل فرضی مقابل، بخشی از مراحل تشكيل ............ را نشان می  - 176
  فيت خزهو) هاگ از اسپور٢    ) پروتال از هاگ سرخس١

  پسند ی شاه ی گرده ی نارس در كيسه ی گرده ) دانه٤    ) آندوسپرم از بافت خورش كاج٣

  گی آزاد شدن هيستامين از ماستوسيت، همانند ............ است.چگون  - 177
  ی دور ی پيچ خورده ) ترشح پتاسيم به لوله٢  ) تراوش اوريک اسيد به كپسول بومن١

  ) خروج استيل كولين از نورون پيش سيناپسی٤  ) خروج پتاسيم از نورون در هنگام پتانسيل عمل٣

گر در سسک  - 178 ی غالبيت ناقص و بلندی بال نسبت  رابطهبا بزرگی منقار سفيدی پر غالب، كوچكی منقار ها صفت سياهی پر نسبت به  ا
  توان در ............ ديد. ترين تنوع گامت را می ی صفات، بيش به كوتاهی بال، صفتی مغلوب باشد، با فرض اتوزومی بودن همه

  و بال بلند ) نر پرسفيد، منقار بزرگ٢  ) نر پرسياه، منقار متوسط و بال كوتاه١

  ی پرسفيد، منقار بزرگ و بال بلند ) ماده٤  ی پرسياه، منقار متوسط و بال كوتاه ) ماده٣

  كدام عبارت صحيح است؟  - 179
كنس برخالف ژن ) ژن١ كتريوم آ   باشند. های متانوژن، دارای قطعات اينترون می های پروپيونی با

  ی كسب انرژی متفاوتند. و از نظر شيوه ) آنابنا همانند ريزوبيوم در تثبيت نيتروژن جو نقش دارد٢

  هوازی رشد كند. های بی تواند در محيط ) استافيلوكوكوس اورئوس برخالف كلستريديوم بوتولينم می٣

كتريوم توبر كلوسيز، با توليد اندوتوكسين بر قلب و اعصاب فرد تأثير می٤ كتريوم ديفتريا همانند مايكو با   گذارد. ) كورينه با

گر اشرشيا   - 180 كتوز قرار گيرد، ............ا   كالی در محيط فاقد ال
  شود. به اپراتور مختل میIIمراز پلیRNA) اتصال٢  يابد. كننده ادامه می ) رونويسی از ژن تنظيم١

  شود. كننده ايجاد می تغييراتی در شكل پروتئين تنظيم) ٤  شود. ی تک ژنی اپران لک متوقف میmRNA) سنتز٣
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aaBbCcهای از آميزش افرادی با ژنوتيپ  - 181 AaBbccنـدل پيـروی كننـد، چـه نسـبتی از مهـا از قـانون دوم  كه ژن ، در صـورتی
  ت)برای تمام صفات هتروزيگوس خواهند شد؟ (طبق قوانين احتماالF1افراد

١(
1
16  ٢(

1
8  ٣(

3
16  ٤(

1
4  

  است؟ نادرستكدام عبارت   - 182
  در شكل مقابل، بخشی كه با عالمت سوال مشخص شده، دارای ............ است.

  وندی بسيار مقاوم) بافت پي٢    های پروتئينی كالژن ) رشته١

  سان و فاقد كلسيم فراوان ی كش های بهم فشرده ) رشته٤  ای و فاقد فضای بين سلولی های رشته ) سلول٣

  كدام عبارت به درستی بيان شده است؟  - 183
  دهد. ظرفيت تنفسی فرد را كاهش می ) انكفالين همانند نيكوتين،١

  نقش دارد.) نيكوتين همانند مورفين در تسكين درد و القای خواب ٢

  شود. ) نيكوتين برخالف استيل كولين سبب برقراری حالت طبيعی بدن می٣

  كند. ) انكفالين برخالف نيكوتين از انتقال پيام عصبی به طناب عصبی جلوگيری می٤

  است. دهد كه در گذشته و طی يک دوران طوالنی، ............ های كامرون، نشان می بررسی بر روی منقار جمعيتی از سهره  - 184
  زادآوری تمام افراد جمعيت، يكسان بوده ) شانس٢  ای سير نزولی داشته های آستانه ) بقای فنوتيپ١

  های جمعيت بوده ) جهش و نوتركيبی عامل اصلی تغيير فراوانی الل٤  ) شايستگی تكاملی افرادی با فنوتيپ حد واسط كاهش يافته٣

  ............ توانند نمیدهند،  جم قرار میهای آنفلوانزا كه بدن انسان را مورد تها ويروس  - 185
  ميزبان متصل گشته و به توليد كپسيد بپردازند.DNA) به٢  های فعال مولِّد اينترفرون شوند. ) سبب مرگ سلول١

كتريايی عبور كنند. وشش از صافیهمانند عامل مولد هرپس با داشتن پ) ٤  های مجاری تنفسی وارد شوند. ) از طريق آندوسيتوز به سلول٣   های با

  ی حلقوی دور چشم انسان، ............ در ساختار ماهيچه  - 186
    ها را در برگرفته است. ی ميون ای، مجموعه ) بافت پيوندی رشته١

  ) هر تارچه شامل تعدادی هسته، ميتوكندری و كمی ساركوپالسم است.٢

  اند. ای احاطه شده گستردهی ساركوپالسمِی  ) واحدهای ساختاری با شبكه٣

  اند. های ضخيم در دو انتهای ساركومر قرار گرفته های نازک در مركز و رشته ) رشته٤

  ی زندگی كاج برخالف اركيده، ............ در بخشی از چرخه  - 187
  ) گامتوفيت ماده، درون تخمک قرار دارد.٢    ) دانه فاقد گامتوفيت ماده است.١

  ) بافت حاوی مواد غذايی دانه، بخشی از گامتوفيت است.٤  سازد. ده را میی گر ) سلول رويشی، لوله٣

  مطالعات تيلمن و همكارانش نشان داد كه ............  - 188
  های مختلف، يک اندازه نيست. ) كنام گونه٢  دهد. ) صيادی اثرات رقابت را كاهش می١

  شود. ها می تنوع گياهان، موجب افزايش پايداری زيستگاه) افزايش ٤  هم سازش داشته باشند. توانند با ) رقابت كنندگان می٣

  ، ............Aی دهد، هم زمان با نقطه های تخمدان را نشان می منحنی زير، تغييرات يكی از هورمون  - 189
  ی جسم زرد روبه كاهش است. ) اندازه١

  ) ميزان پروژسترون خون روبه افزايش است.٢

  .كند ی رحم شروع به ضخيم شدن می ه) ديوار٣

  يابد. شود و هورمون محرک فوليكولی كاهش می ) فوليكول پاره می٤

  ی نوزاد انسان، ............ وجود دارد. در بخش ميانی استخواِن جناغ سينه  - 190
  ) سيستم هاورس و مغز قرمز٤  ) مغز زرد و سيستم هاورس٣  ) مغز قرمز و كالژن٢  ) كالژن و مغز زرد١

  های سالِم بدِن انسان، ممكن است. توليد ............ فقط در سلول  - 191
  ) ترومبوپالستين٤  ) هيستامين٣  ) پرفورين٢  ) اينترفرون١
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  تواند ............ هر زنبور ماده می  - 192
  ) توليدمثل جنسی يا غيرجنسی داشته باشد.٢    های خود را تضمين كند. ) بقای ژن١

  های خود را به نسل بعد منتقل سازد. ) غيرمستقيم ژن٤  شدن داشته باشد. هايی با توانايی بارور ) تخمک٣

193 - NADP ............  
  تأثير است. بیATPی انتقال الكترون بر توليد ) به عنوان عضوی از زنجيره١

  نقش دارد.Iی آب توسط فتوسيستم يهكند و در تجز ) به كلروفيل در به دام انداختن نور كمک می٢

كسيد كربن، به هنگام تشكيل قند سه كربنی از مولكول سه كربنی توليد می ترين روش تثبيت دی ) در رايج٣   شود. ا

  دارد. كند و در تشكيل تركيب چهاركربنی از تركيب پنج كربنی نقش ی كالوين منتقل می ها را به چرخه ) الكترون٤

گر از آميزش فلفلی كه ميوه  - 194 ی  دار دارد، در نسل اول، همه های دندانه های سبز و برگ های صاف دارد با فلفلی كه ميوه های قرمز و برگ ا
كنند) داشته باشند، چه نسـبتی از افـراد نسـل دوم،  های صاف (اين صفات از قانون دوم مندل پيروی می های زرد و برگ ها ميوه فلفل
  های صاف خواهند داشت؟ (طبق قوانين احتماالت) های زرد و برگ هايی با ميوه فلفل

١(
1
8  ٢(

3
16  ٣(

3
8  ٤(

9
16  

  های تک سلولی، ............ تر آسكوميست بيش  - 195
  دهند. ) ميسليوم تشكيل می٢    باشند. ا میز ) برای انسان بيماری١

  كنند. ) به روش غيرجنسی توليدمثل می٤  ) توانايی توليد آسک در آسكوكارپ را دارند.٣

  كدام عبارت صحيح است؟  - 196
  ) مريكيپوس بيش از يک انگشت در هر پا داشته است.١

كوتريوم از نظر اندازه٢   تر از مريكيپوس بوده است. ی بدن بزرگ ) هيرا

كوتريوم، سازگاری زيادی برای زيست در علفزار داشته است.) ٣   هيرا

كوئوس پس از يک دوره٤   ی طوالنی افزايش يافته است. ) فراوانی مريكيپوس نسبت به ا

  كدام عبارت صحيح است؟  - 197
  های قرمز هستند. های آب شور، از جلبک ) بسياری از پالنكتون١

كن آب شيرين،  ) بسياری از جلبک٢   پرسلولی هستند.های سبزِ سا

كثر جلبک٣ گار مورد استفاده قرار می ی های قرمز برای تهيه ) ا   گيرند. آ

  شوند. های تاژكدار به روش هم جوشی به يكديگر ملحق می های سبز، گامت ) در تعدادی از جلبک٤

  توانند ............ ماكروفاژها می  - 198
  ها داشته باشند. ) طول عمری بيش از لنفوسيت٢    ) منشاء گرانولوسيتی داشته باشند.١

گوسيتوز كنند. ها ميكروب ) به كمک پادتن٤  ) در صورت لزوم از مويرگ به بافت وارد شوند.٣   ها را در خون فا

  در هر سلوِل جوان گياهی، ............  - 199
  شود. ی آندوپالسمی صاف ساخته می ) موم و كلسترول توسط شبكه٢  ک دخالت دارند.ها در تشكيل دوک تقسيم و تاژ ) ميكروتوبول١

  ها است. ی ليزوزوم ی سلول، بر عهده های آسيب ديده ) گوارش اندامک٤  سازند. های غشايی، انجام متابوليسم را ممكن می هايی با آنزيم ) اندامک٣

  ی زير را تكميل كنند؟ توانند جمله كدام موارد می  - 200
  های فتوسنتز كننده، ............ ی سلول ههم
كسيژن توليد می ـ  الف كسيژن مصرف می ـ ب  كنند. ا   حلقوی دارند.DNA ـ د  رنگيزه دارند. ـ ج  كنند. ا

  ) ج ـ د٤  ) ب ـ د٣  ) الف ـ ج٢  ) الف ـ ب١

  ی زندگی سرخس، ............ در چرخه  - 201
  ميوز هستند. يا كروموزومی، حاصل تقسيم ميتوزnهای ) سلول٢  در سطح فوقانی گامتوفيت قرار دارند.های توليدمثلی  ) اندام١

  پذير است. انامك  وفيت،وری اسپ های هاپلوييِد حاصل از مرحله لقاح سلول) ٤  كروموزومی، فاقد قدرت فتوسنتزكنندگی است.n) پيكر پرسلولی٣
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های داسی شكل هستند، نسبت دختران ناقل بيماری به افراد خالِص ايـن  خونی گلبول اد جمعيت در حال تعادلی، مبتال به كمراف%16  - 202
  جمعيت، ............ است.

١(
2
3  ٢(

3
13  ٣(

6
13  ٤(

12
13  

  سيليوم ............ به طور معمول كپک پنی  - 203
    شود. بيوتيک و تخمير سس سويا استفاده می ) در توليد آنتی١

  ای سلولی از جنس كيتين است و توليدمثل جنسی ندارد. ) دارای ديواره٢

  كند. استفاده نمیهای آلی موجود در محيط خود  ) به تنهايی از مولكول٣

  دهد. ی عرضی در نخينه است و در شرايط مساعد زيگوسپورانژ تشكيل می ) فاقد ديواره٤

  ی چهارم بارداری ............ در روياِن انسان، به طور معمول در پايان هفته  - 204
  گيرد. ) روده و كبد شكل می٢    شود. ) ضربان قلب آغاز می١

  كنند. های اطراف رويان شروع به تشكيل می ) پرده٤  .كند های خونی شروع به نمو می ) رگ٣

گر فقط تولد فرد  با توجه به دودمانه  - 205 غيـرممكن باشـد، بيمـاری مـورد مطالعـه » A«ی زير، ا
  مرد و زن بيمار) و  به ترتيب مرد و زن سالم و  و  تواند نوعی صفت ............ باشد. ( می
  ) اتوزومی مغلوب٢    می غالب) اتوزو١

  ) وابسته به جنس مغلوب٤    ) وابسته به جنس غالب٣

  

  
گر  - 206 Fا F F  1 2 3 0

  
|و  F | | F | | F | N  1 2 3 5

  
|ی باشد، اندازه  F F F | 1 2 3

  
  چند نيوتون است؟ 

  ٢٠ )٤  ١٠ )٣  ٥ )٢  صفر )١

  ی زمانی نشان داده شده، حركت آن پيوسته تندشونده است؟ بازه كدام نمودار مربوط به متحركی است كه در  - 207
  

۱(  ۲(  ۳(  ۴(  

mی ی چاه با سرعت اوليه متر است. شخصی سنگی را از لبه ٣٤ی يک چاه تا سطح آب درون آن  فاصله از لبه  - 208 / s7  در راستای قائم
ی بين پرتاب سنگ و شنيدن صدا تقريباً چند ثانيه اسـت؟  شنود. فاصله ا آب را میكند و صدای برخورد سنگ ب رو به پايين پرتاب می

)g m / s mو سرعت صوت در هوا مقاومت هوا ناچيز ،210 / s340 .است(  
١(1 8/  ٢(2 1/  ٣(2 6/  ٤(3 2/  

ثانيـه بـه سـطح زمـين  ١٠شود و پـس از  متری سطح زمين در راستای قائم رو به باال پرتاب می ٩٠از ارتفاع  ای در شرايط خأل گلوله  - 209
g)رسد؟ ثانيه پس از پرتاب به ارتفاع چند متری از سطح زمين می ٢رسد. اين گلوله  می m / s ) 29 8/  
١(110 4/  ٢(120 6/  ٣(130 6/  ٤(150 4/  

شود. وقتی  رها می Aی ای كه به نخ سبكی بسته شده است، از حال سكون از نقطه مطابق شكل، گلوله  - 210
گذرد، كشش نخ چند برابر وزن گلوله اسـت؟ (حركـت گلولـه در  ی مسير می ترين نقطه كه گلوله از پايين

  نظر كنيد.) ی قائم است و از مقاومت هوا صرف صفحه
١(

1
2  ٣  ١ )٢(

3
2  ٢ )٤  
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mبا سرعتروی سطح افقی بدون اصطكاكی  kg2جسمی به جرم  - 211 / s5 گر نيروی افقـی Fدر حال حركت است. ا N در جهـت  3
kgی جسم چند ثانيه بر جسم وارد شود، در پايان اين مدت تكانه ٤حركت جسم به مدت  .m / s شود؟ می  

٣٨ )٤  ٢٢ )٣  ١٨ )٢  ١٢ )١  

  نرژی فسيلی است؟كدام مورد، از منابع ا  - 212
  ی موارد همه )٤  اورانيوم )٣  سنگ زغال )٢  بيوَمس )١

گـر از اتـالف گرمـا  ی سلسيوس می درجه ٩٠ی سلسيوس را درون همان جرم آب  مای صفر درجهو د mقطعه يخی به جرم  - 213 اندازيم. ا
Jی سلسيوس خواهد شد؟ ( نظر كنيم، دمای تعادل چند درجه صرف / kg .K FLو cآب4200 J / kg 80 4200(  

2)٢  صفر )١ 5/  ١٠ )٤  ٥ )٣  

باالی ستون جيوه در لوله وجود دارد. لوله را به آرامی چند در رو، مقداری هوا  در ظرفی مطابق شكل روبه  - 214
  بگيريد و دما ثابت است.) cmHg76ا ارتفاع ستون هوا نصف شود؟ (فشا هوا رامتر پايين ببريم ت سانتی

٣٠ )٢    ١٠ )١    

٤٦ )٤    ٣٦ )٣  

گـر جسـم را  ی مقعر (３او)، از يک جسم، تصويری معكوس، با طولی به بزرگی دو برابر طول جسم می يک آينه  - 215 متر از  سـانتی ٥دهد، ا
  متر است؟ شود. شعاع انحنای آينه چند سانتی ر با طول جسم برابر می، طول تصويآينه دور كنيم

١(
10
3    ٢(

20
3    

٢٠ )٤    ١٠ )٣  

  تابد. پرتو شكست كدام است؟ ، از هوا بر شيشه میSIپرتو نور تكرنگ  - 216
١(A    ٢(B  

٣(C    ٤(D  

گر بزرگ تر از جسم روی پرده تشكيل می تصويری بزرگ fی كانونی يک عدسی به فاصله  - 217 ی  هباشد، فاصل mنمايی در اين حالت دهد. ا
  ی كانونی است؟ جسم تا پرده چند برابر فاصله

١(m  1  ٢((m ) 1  ٣(
(m )

m
 21

  ٤(
(m )

m
 21

  

گر در يكی  Uی در يک لوله  - 218 21ها روی جيـوه آب بريـزيم تـا سـتون آب بـه از شـاخهشكل، تا ارتفاع معّينی جيوه وجود دارد. ا 6/ 
(چگـالی آب و جيـوه  رود؟ متر بـاال مـی ی مقابل، نسـبت بـه وضـعيت اوليـه، چنـد سـانتی متر برسد، سطح جيوه در شاخه سانتی

gترتيب به / cm31 وg / cm313   است.) /5
١(0 8/  ٢(1 6/  ٣(0 4/  ٤(3 2/  

گر در ايـن جابـه منتقل می Bی ولت به نقطه ٢به پتانسيل الكتريكی  Aی ميلی كولنی، از نقطه 5بار الكتريكی  - 219 جايی كـار  شود. ا
  چند ولت است؟ Bی ژول باشد، پتانسيل نقطه ميلی ٥نيروی ميدان الكتريكی 

٣٠ )٤  ١٠ )٣  ٣ )٢  ١ )١  

  رو اختالف پتانسيل دو سر باتری چند ولت است؟ در شكل روبه  - 220
٨ )٢    ٦ )١  

١٢ )٤    ١٠ )٣  

گـر كليـد را  را نشان می V1سنج در حالتی كه كليد باز است ولت رو وبهدر مدار ر  - 221 دهـد و ا
گر را نشان می V2ببنديم Vدهد. ا

V
2
1

8برابر با 
باشد، مقاومت درونی بـاتری چنـد اهـم  9

  است؟
١(0 5/    ١ )٢  

٣(1 5/    ٢ )٤  
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گر جريانی كه از مقاومت  در مدار روبه  - 222 آمپر باشد، جريانی كـه  ٢گذرد برابر  اهمی می ٤رو ا
  گذرد چند آمپر است؟ از مولد می

٣ )٢    ١ )١  

٦ )٤    ٤ )٣  

ژول و بار ذخيره شـده در  ميكرو ١٥٠برابر  C1شده در خازن رو انرژی ذخيره در مدار روبه  - 223
  فاراد است؟ چند ميكرو C3كولن است. ميكرو ٢٠برابر  C2خازن

١(0 5/    ١ )٢  

٣(1 5/    ٢ )٤  

0كه در هريک جريان cm5و cm10های شعاعمركز به  ی هم دو حلقه  - 224 عمود بر هم قرار دارنـد. بزرگـی صورت  بهآمپر جاری است،  /5
)ها چند تسال است؟ ميدان مغناطيسی حاصل، در مركز حلقه T .m / A)   7

0 12 10  
١( 63 10    ٢( 69 10    

٣( 63 3 10    ٤( 63 5 10  

رو است. بزرگی نيـروی  صورت سهمی روبه نمودار شار مغناطيسی گذرنده از يک حلقه، به  - 225
tی ی القايی در لحظه محركه    چند ولت است؟ 0

٢ )٢    ١ )١  

٣(2 5/    ٥ )٤  

گر وزنه  - 226  Afبرابر (a)در شكل ها و بسامد اين نوسان ی كم به نوسان درآيد با دامنه mی ا
Aباشد، نسبت Bfبرابر (b)و در شكل

B

f
f كدام است؟  

١(
1
2    ٢(

2
2  

٤    ٢ )٣(2  

گر  - 227 ی تعادل برابر با كدام  ی عبور از نقطه ساده باشند، سرعت نوسانگر در لحظه ترتيب انرژی مكانيكی و جرم يک نوسانگر به mو Eا
  است.) SIها در است؟ (３ميت

١(
E

m

1
22( )  ٢(

E
m22

  ٣(
E

m2
2

  ٤(
E
m

1
2

2
( )  

tی حظهنقش موجی در ل  - 228  tی مطابق شكل است. نقش موج در لحظه 0 s 1
  كدام است؟ 400

  

  

  

  

  

٢    )١(  
  

  

  

  

٤    )٣(  
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گر اين تار چنان به ارتعاش درآيد كه هماهنگ سوم خـود را توليـد  سانتی ٦٠طول  تاری به  - 229 متر بين دو نقطه محكم بسته شده است. ا
  متر است؟ ی متوالی چند سانتی ی بين دو گره شود و فاصله طول آن چند گره تشكيل میكند، در 

  ٣٠و  ٣ )٤  ٢٠و  ٤ )٣  ٢٠و  ٣ )٢  ١٥و  ٤ )١

گر دمای مطلق گازی   - 230   يابد؟ درصد افزايش يابد، سرعت صوت در آن گاز چند درصد افزايش می ٦٩ا
١(1 3/  ٦٩ )٤  ٣٠ )٣  ١٣ )٢  

گر ش  - 231 2دت صوتا log)كند؟ برابر شود، تراز شدت صوت چگونه تغيير می 10 )2 0 3/  
  يابد. بل افزايش می دسی ٤٠ )٤  يابد. بل افزايش می دسی ٨ )٣  شود. برابر می ٤٠ )٢  شود. برابر می ٨ )١

 ميدان الكتريكی القايی مطابقاست. در حالتی  سو رو، ميدان مغناطيسی درون در شكل روبه  - 232
  ............ شكل خواهد شد كه ميدان مغناطيسی

  در حال كاهش باشد. )١

  ثابت و يكنواخت بماند. )٢

  در حال افزايش باشد. )٣

  با آهنگ ثابتی دوران كند. )٤

تابش الكترومغناطيسی با بسامد  - 233 148 5 2نهرتز به سطح فلزی كه تـابع كـار آ /10 گـر ثابـت  می ،الكتـرون ولـت اسـت /5 تابـد. ا
eV.sپالنک 154   ولت است؟ ها چند الكترون ی انرژی جنبشی فوتوالكترون باشد، بيشينه 10

١(0 9/  ٢(11/  ٣(3 4/  ٤(5 9/  

n)در اتم هيدروژن، انرژی پتانسيل الكتريكی الكترون، در حالت پايه  - 234 ) n)است. در اولين حالت برانگيخته U1، برابر1 ) انرژی  2
  شود؟ می U1ل الكترون چنديپتانس

٣  ٢ )٢  ٤ )١(
1
2  ٤(

1
4  

گر انرژی بستگی هسته  - 235 Si28ی ا
برابر 14 104 5 ژول و جرم هر پروتون /10 271 67 كيلوگرم و جـرم هـر نـوترون /10 271 68 10/ 

cكيلوگرم و m / s  83 Si28ی باشد، جرم هسته 10
  چند كيلوگرم است؟ 14

١( 273 35 10/  ٢( 2741 9 10/  ٣( 2733 5 10/  ٤( 2746 4 10/  

  

 
  كدام مطلب درست است؟     - 236

  دانست. كاينات می ی فيلسوف يونانی، چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش را سازنده ) تالس١

  ها بود. گيری از آن های عملی و نتيجه طبيعت شامل مشاهده كردن، انديشيدن، پژوهش ی ) ابزارهای يونانيان برای مطالعه٢

گر يک عنصر پرتوزا دو ذره٣   يابد. از دست بدهد، جرم اتمی ميانگين آن تقريباً هشت واحد كاهش می و های به همراه تابش ی ) ا

  شود. ترين مواد فسفرسان است كه با قطع شدن منبع نور، تابش آن نيز قطع می از جمله مهم (ZnS)) روی سولفيد٤

)ی بيرونی اتم مس  توان به الكترون اليه نتومی زير را میاعدد كو ٤موعه از كدام مج  - 237 Cu)29 نسبت داد؟  
١(l sn , l , m , m     14 0 0 2  ٢(l sn , l , m , m     14 3 2 2  

٣(l sn , l , m , m     13 2 1 2  ٤(l sn , l , m , m     13 0 0 2  

ظرفيـت عنصـری كـه   ی ها در جدول تناوبی، آرايـش الكترونـی اليـه ترونی اتم عنصرها با موقعيت آنبا توجه به ارتباط آرايش الك  - 238
  است و در دوره چهارم جای دارد، كدام است؟ Sb51گروه هم
١(s p2 54 4  ٢(s p2 34 4  ٣(s p2 35 5  ٤(s p2 55 5   
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گر تفاوت شمار الكترون  - 239 Mاتمی ها در يون تک ها و نوترون ا 207 دركدام دوره و كدام گروه جدول تنـاوبی  Mباشد، عنصر ٤٥برابر  2
  جای دارد؟

  ١٦) ششم ـ ٤  ١٥) پنجم ـ ٣  ١٤) ششم ـ ٢  ١٣) پنجم ـ ١

  دهد؟ ها نشان می رو، روند تغييرات كدام خاصيت فلزهای قليايی را نسبت به افزايش عدد اتمی آن روبه شكل  - 240
  ) چگالی١

  ) شعاع اتمی٢

  ) نقطه ذوب٣

كنش٤   پذيری ) وا

  ی جامدهای يونی درست است؟ كدام مطلب درباره  - 241
  شوند. های قطبی مانند آب حل می ها در حالل آن ی ) همه١

  اند. های باردار، رسانای جريان برق شتن ذره) به دليل دربردا٢

  يابد. ها افزايش می بلور آن ی ها، انرژی شبكه ) با افزايش اندازه و بار الكتريكی يون٣

  آيد. وجود می ای در سه بعد فضا به نام با نظم ويژه های ناهم ها از چيدمان يون بلور آن ی ) شبكه٤

  های داده شده، درست است؟ ركيببلور ت ی كدام روند در مورد انرژی شبكه  - 242
١(Fe O FeO FeCl 2 3 2    ٢(AlF Al O MgO 3 2 3  

٣(Fe O FeCl FeO 2 3 2    ٤(MgO Na O MgF 2 2  

  كدام عبارت درست است؟  - 243
كسيد، دارای سه قلمرو الكترونی و ناقطبی است. ) يون سولفيت همانند گوگرد تری١   ا

  متيل اتر، نقطه جوش و چگالی متفاوت اما فرمول ساختاری يكسانی دارند. ول و دی) اتان٢

CH) استيک اسيد عامل ترش بودن سركه است و فرمول تجربی آن٣ O2   است. 2

  تفاوت دارد. ١٧و  ١٦، ١٥های  در مقايسه با هيدريد گروه ١٤جوش هيدريدهای گروه  ی ) روند مشاهده شده در تغيير نقطه٤

  ها برابر است؟ آن های پيوندی در كدام گزينه هر دو مولكول ناقطبی و شمار جفت الكترون  - 244
١(SF , SiF4 4  ٢(CF , SO4 3  ٣(SOCl , HCN2  ٤(C H , CO2 2 2  

  است؟ تنادرسی الماس و گرافيت  كدام مطلب درباره  - 245
  ) الماس مانند گرافيت كاربردهای صنعتی مهمی دارد.١

  ) در بلور گرافيت، هر اتم كربن با سه اتم كربن ديگر با آرايش مسطح مثلثی متصل است.٢

  هم است. ضلعی چسبيده به های مسطح سه صورت حلقه های كربن به  ) در بلور گرافيت آرايش اتم٣

  هار اتم كربن ديگر با آرايش چهاروجهی منتظم، پيوند دارد.) در بلور الماس هر اتم كربن با چ٤

  توان دريافت كه تركيب ............ يک ............ و تركيب ............ يک ............ است. های زير، می با توجه به فرمول ساختاری تركيب  - 246

آ)


   

O

CH CH CH OHC3 2   ب)  2

  
  ت)    پ)

  

  ) آ) كربوكسيليک اسيد، پ) آمين٤  ) ب) كتون، ت) آلدهيد٣  ) آ) استر ، پ) آلكان٢  ) ب) اتر، ت) كتون١
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كنش، پس از كامل و موازنه كردن، مجموع ضريب  - 247   های استوكيومتری مواد، برابر است؟ در معادله شيميايی كدام دو وا
(s) (aq)a)MnO HCl 2  

t C(s)b)KNO 500
3


  

(g) (g)c)C H O 3 8 2  

(s) (s)d)Na Fe O 2 3  

١(a وd  ٢(b وd  ٣(b وc  ٤(a وc  

گر هر كيلوگرم از يک نمونه آب دارای  - 248 1/ا گرم يون هيدروژن سولفات باشد، برای خنثی كردن اين يون دريک تن از اين نمونه آب،  164
ــرف می ــيد مص ــديم هيدروكس ــرم س ــد گ ــورتی چن ــود، در ص ــر  ش ــنش، براب ك ــدی وا ــازده درص ــد؟ ٨٠كه ب ــد باش  درص

(H , S , O , Na : g .mol )    11 32 16 23  
١٢٠٠) ٤  ٦٠٠) ٣  ١٠٠٠) ٢  ٥٠٠) ١  

كنش زير، مواد  - 249 ها را از  كدامند؟ (５زينـه Cو A،Bبا توجه به وا
  راست به چپ بخوانيد.)

      ) متانول، هيدروكلريک اسيد، آب١

كسيد ی) متانول، آب، كربن د٢   ا

    متيل اتر، هيدروكلريک اسيد، آب ) دی٣

كسيد  متيل اتر، آب، كربن دی ) دی٤   ا

گر  - 250 0ا molليتر محلول ميلی ٢٠٠گرم آلومينيم را به  /54 .L10 كنش (II)مس /2 ضافی است ی ا دهنده نيترات، اضافه كنيم، ............ وا
Cu)شود. و ............ گرم فلز مس آزاد می , N , O , Al : g .mol )    164 14 16 27   

1/) آلومينيم،١ 1) آلومينيم،٢  28 1نيترات، (II)) مس٣  /92 1نيترات، (II)) مس٤  /92 28/  

  كدام مطلب درست است؟  - 251
  ی منزوی است. ای از يک سامانه ) يک فالسک پر از آب جوش، نمونه١

كنش سوختن گاز متان، آنتروپی عامل مساعد و آنتالپی عامل نامساعد است.٢   ) در وا

كنش٣ Hهای گرماده، مجموع ) در وا ها در مقايسه با مجموع يل فراوردههای تشكH كنش   تر است. ها، بزرگ دهنده های تشكيل وا

٤(H كنش يک مرحله   آيد. دست می  در جهت رفت به aEدر جهت برگشت از aEای با كم كردن وا

  است؟   نادرستقانون اول ترموديناميک   ی دام مطلب دربارهك  - 252
  ) بيان ديگری از قانون پايستگی انرژی است.١

Eی ) رابطه٢ q w  .بيانی از اين قانون است ،  

كنشی خود٣   خودی است كه با كاهش آنتالپی و افزايش آنتروپی همراه باشد. به ) بر اساس آن، وا

  كند. رود، بلكه تنها صورت آن تغيير می آيد و از بين نمی وجود نمی آن، انرژی از هيچ به ) بر اساس٤

كنش روبه  - 253 Hرو و مقدار با توجه به وا  ها، آن  
(g) (g) (l) (g)

(l) (g) (g) (g)

H S O H O SO , H kJ

CS O CO SO , H kJ

      


      

2 2 2 2

2 2 2 2

3 562 62
3 2 1075 2





/

/
  

H(g)برای تشكيل هر مول S2 :كنش (l)مطابق وا (l) (g) (g)CS H O CO H S  2 2 2 22   شود؟ ، چند كيلوژول گرما صرف می2
٥٠) ٤  ٢٥) ٣  ٣٥) ٢  ٤٥) ١  
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254 - H  :كنش (s)وا (g) (s)FeO O Fe O 2 2 3
12 H، برابر چند كيلـوژول اسـت؟ (2 هـای اسـتاندارد تشـكيل(s)FeO 

Fe(s)و O2   درنظر بگيريد.) 820و 265ترتيب برابر بر حسب كيلوژول بر مول به را  3
١(290  ٢(1085  ٣(290  ٤(1085  

گر  - 255 11/ا 14ليتر اتانول را با ميلی 5 های مواد موجود در ايـن محلـول را اتـانول تشـكيل  گرم آب مخلوط كنيم، چند درصد كل مول /4
gدهد؟ (چگالی اتانول را می .mL10 H)درنظر بگيريد.) /8 , C , O : g .mol )   11 12 16   
١(/2115  ٢(25 15/  ٤٠) ٤  ٢٠) ٣  

  ی مقايسه دمای آغاز جوشيدن محلول مواد پيشنهاد شده، درست است؟ های جدول زير، كدام روند درباره با توجه به داده  - 256

  پتاسيم نيترات  گلوكوز  سديم سولفات  شونده ی حل ماده

1  ی محلول موالليته 5/  2 5/  ٢  

)دما در آغاز جوشيدن C)  t3  t2  t1  

١(t t t 3 1 2  ٢(t t t 2 1 3  ٣(t t t 1 2 3  ٤ (t t t 3 2 1  

  ها درست است؟ كننده ی پاک كدام عبارت درباره  - 257
  اند. های آمونيوم و پتاسيم اسيدهای چرب های مايع، نمک ) صابون١

SOگروه سولفونات، ،های غيرصابونی به جای گروه كربوكسيالت كننده ) در پاک٢ 2
  قرار گرفته است. 3

  چربی است. ی های صابون به سمت درون قطره شود، سرقطبی مولكول در آب كه به كمک صابون تشكيل می) در امولسيون چربی ٣

  چسبد. دهد، می كننده را تشكيل می های غيرصابونی، چربی به زنجير آلكيل كه بخش قطبی مولكول پاک كننده ) در پاک٤

  هاست. های آن دليل پايداری كلوييدها، ............ ذره  - 258
  ) درشت بودن٢    بودن ) خنثی١

  ) يكسان بودن بار الكتريكی در سطح٤    نام بودن بار الكتريكی ) ناهم٣

كنش«با توجه به نمودارهای   - 259   است؟ نادرسترو، كدام مطلب  روبه» انرژی ـ پيشرفت وا
كنش١   پايدارتر است. I) پيچيده فعال در وا

كنش٢   تر است. آن كوچک H، گرماده وII) وا

كنش٣ گير است و سرعت آن در جهت رفت كم I) وا   تر است. گرما

كنش٤ H، مجموعII) در وا كنش های تشكيل فراورده ها،  هدهند ها در مقايسه با وا

  تر است. كوچک

كنش هيدروژن  - 260 كنش كاتاليز شده وا شـود،  ی ............ است كه با استفاده از فلزهايی مانند ............ و ............ انجام می دار كردن، يک وا
كنش ...... ها از نوع ............ است و هرچه ذرات كاتاليزگر درشت آن جذب هيدروژن در   شود. ...... میتر باشند، سرعت وا

  تر ، شيميايی، كمNi،Pt) ناهمگن،٢  ، فيزيكی، بيشترPt،Pd) ناهمگن،١

  ، فيزيكی، بيشتر Pd،Ni) همگن،٤  رت ، شيميايی، كمPt،Pd) همگن،٣

گر  - 261 0/ا 0مول گاز اوزون و 5 در دو ظـرف يـک ليتـری  NOمول گـاز /5
كــنش برگ مطــابق شــكل، بــا يــک  پذير: شــتديگر مخلــوط شــوند و وا

(g) (g) (g) (g)O NO O NO ,K  3 2 2 انجام گيرد. پس  64
  از برقراری تعادل، چند مول اكسيژن در مخلوط گازی، وجود خواهد داشت؟

١(
1
9    ٢(

2
9  

٣(
4
9    ٤(

7
9  

www.Booklets.ir



      
  

31
  

(s) (s) (g) (g)NaHCO Na CO CO H O  3 2 3 2 22

262 -  /4 ــاز 1 ــول گ ــا SO2م 2را ب ــاز /2 ــول گ ــی O2م ــرم م ــوط و گ ــته مخل ــری سربس ــرف دو ليت ــازی: در ظ ــادل گ ــا تع  كنيم ت
(g) (g) (g)SO O SO 2 2 32 گر درحالت تعادل،   ،2 در ظرف وجود داشته باشد، مقدار ثابت اين  SO3مول گاز ٤برقرار شود. ا

molتعادل چند .L1 است؟  
١( 101 10  ٢( 41 6 10/  ٣( 102 10  ٤( 42 5 10/  

كنش به حالت تعادل  كدام مطلب درباره  - 263   است؟ نادرستزير، در ظرف سربسته ی وا
كنش تعادلی ناهمگن سه١   فازی است. ) يک وا

  كند. جا می ) خارج كردن مقداری سديم كربنات از سامانه، تعادل را به سمت چپ جابه٢

  شود. ) با خارج كردن مقداری از بخار آب از سامانه، از جرم مواد جامد كاسته می٣

كنش  ) رابطه٤ Kصورت بهی ثابت تعادل اين وا [CO ][H O] 2   است. 2

aKبا HAبرای تهيه محلولی از يک اسيد ضعيف  - 264   55 0محلول pHآن با pHكه 10 شـد، موالر هيدروكلريک اسيد برابر با/01
  آن تقريباً بايد چند برابر موالريته محلول هيدروكلريک اسيد باشد؟  موالريته

٢٠٠) ٤  ١٠٠) ٣  ٥٠) ٢  ٤٠) ١  

3آن برابر pHدريک محلول بافر شامل سديم اتانوآت و اتانوييک اسيد كه  - 265 ی نمـک  يتهی اسيد چند برابر موالر است، موالريته /67
a(pKاست؟ ) 4 67/  

١٠) ٤  ٨) ٣  ٥) ٢  ٤) ١  

  كدام عبارت درست است؟  - 266
كی، از افزودن آب به١ P) فسفريک اسيد خورا O4   شود. تهيه می 10

  ) جدا شدن نخستين پروتون، دشوارترين مرحله يونش فسفريک اسيد در آب است.٢

POفسفريک اسيد، غلظت آنيون mol.L11) در محلول٣ 3
  های فسفات ديگر بيشتر است. از غلظت آنيون 4

گر٤ aK) ا 1،aK 2،aK aدرپی فسفريک اسيد در آب مربوط باشند،  های يونش پی به مرحله 3 a apK pK pK 1 2   است. 3

  است؟ نادرستكدام عبارت   - 267
  هيدروژن فسفات يک تركيب آمفوتر است. ) سديم دی١

  يابد. های هاليد از باال به پايين كاهش می ) قدرت بازی آنيون٢

  ابد.ي افزايش می OHدر آب، غلظت يون NaNH2) با حل شدن٣

كسيد اسيدی است و يک مول از آن در آب، يک مول ) دی٤ Hنيتروژن پنتوكسيد، يک ا O
  كند. توليد می 3

كنش های كاهشی استاندارد، نيم با توجه به پتانسيل  - 268   های زير: وا
/(aq) (s)Mg e Mg , E (V)    2 2 2 38  

(aq) (s)Fe e Fe , E (V)    2 2 0 44 /  

(g) (aq)Cl e Cl , E (V)   2 2 2 1 36 /  

(s) (aq)I e I , E (V)   2 2 2 0 54 /  

(aq) (s)Ag e Ag , E (V)     0 8 /  

كنش زير به    شوند؟ خودی انجام می به صورت خود كدام دو وا

(s) (aq) (aq) (s)a)Mg Fe Mg Fe   2 2  

(g) (aq) (aq) (s)b)Cl I Cl I   2 22 2  

(s) (aq) (aq) (s)c) Ag Mg Ag Mg   22 2  

(s) (aq) (aq) (g)d) Ag H Ag H    22 2 2  

١(a وb  ٢(c وb  ٣(a وc  ٤(c وd  
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كنش- 269 كسايش كاهش بهكدام فرايند، جزو وا   ؟آيدنمیشمارهای ا
(s)٢    ) حل شدن سديم در آب١ Al) حل شدن O2   در اسيدها3

كسيد در مجاورت يونی) تجزيه٤  MnO2گرمايی پتاسيم كلرات در مجاورتی) تجزيه٣   های آهنهيدروژن پرا

را نشان» نقرهــویر«رو، كه طرحی از يک سلول الكتروشيميايیبا توجه به شكل روبه- 270
  ی آن، درست است؟دهد، كدام مطلب دربارهمی

E(s) (aq)ولت (Zn / Zn )2   0 76 /  

E(s) (aq)ولت (Ag / Ag )  0 80 /  

١(Eآن برابر2   ولت است./36

كسايش) الكترود نقره در آن قطب مثبت و محل انجام نيم٢ كنش ا   است.وا

  يابد.) الكترود روی در آن آند است و الكترون از آن در مدار بيرونی به سوی الكترود نقره جريان می٣

كنش كلی آن به٤ (aq)صورت:) وا (s) (s) (aq)Zn Ag Zn Ag   2 2   است.  ،2
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ِ  :طين :ها واژه تمعنی درس   )4( - 1   بند) : گردنطوق: فرمان بردن، اطاعت كردن (طوع/  : آراستن، آرايش، آماده كردنتعبيه/ ل، خاک نمناک گ

  بهره) ، بی: نااميدخايب( .كار رفته است نيز به »فرشته«اين واژه در كتاب درسی به معنی  ؛دار : نگهبان خزانه، خزانهخازن/  : يک مشت از هر چيزقبضه

هـای  يـک از فرهنگ است. برخالف نظر طـّراح سـؤال، در هيچ» گِلو خاک نرم، خاک نمناک «به معنی » طين«ی  واژه :خطای علمی سـؤال 

آمده و اتّفاقـاً » صلصال«ی  عنواِن معنی واژه همواره به» گل خشک«به اين واژه نسبت داده نشده است، بلكه » گِل خشک«زبان فارسی، معنِی 

  (１ِل نرم) دارد!» طين«ومی مخالِف مفه

كيـد كـرده اند. چنان ی كتاب درسی انتخاب شده نامه از متونی خارج از واژه» تعبيه«و » طين«های  اژهـ و الف :دقّت کنـیم  ايم، بـه  كـه بارهـا تأ

  يد.توّجه داشته باش» زبان فارسی«درسی  ها و متون كتاب مفهوم واژگان مهم متن درس، توضيحات، خودآزمايی

 اند. ) انتخاب شده٢ی واژگان مورد سؤال از كتاب درسی ادبّيات ( ـ همه ب

  :های سراسری گاج ها در آزمون های مورد سؤال و دفعات تكرار آن واژه

  بار ۳ خازن: /بار  ۵ قبضه: /بار  ۳ طوع: /بار  ۱ تعبيه:

  ستجُ ز: تفتيش كردن، بازرسی، باواپژوهيدن :ها واژه تمعنی درس  )2( - 2

  دهند. : طعامی كه در مهمانی و عروسی میوليمه  : درمانده و ملول)ستوهشده، تمجيد شده ( : ستايشتودهس

  های رومی : ماه اّول تابستان، از ماهتموز

  اند. ) انتخاب شده٣ی واژگان مورد سؤال از كتاب درسی ادبّيات ( همه :دقّت کنیم

  های سراسری گاج: ها در آزمون های مورد سؤال و دفعات تكرار آن واژه

  بار ۲ بهره: /بار  ۲ تموز: /بار  ۱ وليمه: /بار  ۵ كت: /بار  ۱۱ كومه: /بار  ۵ واپژوهيدن: /بار  ۲ شكوم: /بار  ۹ تغّير: /بار  ۲ تاس:

  :ها در سایر گزینه واژه تمعنی درس  )2( - 3

  كشند. يا گچ می گل كوبند و روی آن كاه های نازک و باريک كه به سقف اتاق می : تختهتوفال) ۱

  )ه: گروه، دستفوج: نشانه، هدف (آماج  : آشكار، روشنجلی  : سنگ زدنرجم) ۳

  داری زنده بيداری، شب : شبّجدهت  : گستاخچشم شوخ) ۴

  اند. انتخاب شدهدانشگاهی  پيشی واژگان مورد سؤال از كتاب درسی ادبّيات  همه :دقّت کنیم

  ها: اند. دفعات تكرار آن ) مورد سؤال بوده۹۰و  ۸۹های  های سراسری گاج (سال نی مورد سؤال، تا كنون در آزمو واژه ۱۶هر 

 /بـار  ۷ درای: /بـار  ۳ رجم: /بار  ۷ خوص: /بار  ۱ حور: /بار  ۱ مسعی: /بار  ۱ قط: /بار  ۴ توفال: /بار  ۱ ه:ضجّ  /بار  ۳ ارغند: /بار  ۸ اعه:درّ 

  بار ۶ كاژ: /بار  ۶ د:تهجّ  /بار  ۱ چشم: وخش /بار  ۳ دهشت: /بار  ۲ آماج: /بار  ۶ جلی:

  :ها واژه تامالی درس  )3( - 4

  راه به : انتظاردارنده، چشممترّصد/  دست آوردن، دريافتن، رسيدن به چيزی : بهاحراز /: گمراهی، گمراه شدن ضاللت

گاهی گمر ؛كنند تنها افراد نادان هستند كه اقدام به آزار حيوانات می« :معنی متن ی  كوتـاه اسـت و پـردهها كـامالً  اهان از فهم مصـلحتزيرا آ

رسد  ای دارد كه يقيناً به صاحب آن [عمل] می بختی مانعی آشكار است؛ و بايد دانست كه هر عملی نتيجه نادانی، در راه به دست آوردن خوش

كنون [در مكاف و از اين تأخيری كه [در مكافات عمل] پيش می ترديد  ات] درنگی صورت بگيرد، مجازات آينده بیآيد، نبايد مغرور شد. هرچند ا

  .»در كمين [ـِ تو] خواهد بودمورد انتظار و 

های بسـيار دارد و صـد  كه در كليله و دمنـه نمونـه» كامالً «و » مطلقاً «ست به معنی  اصطالحی» بر اطالق«ی  ـ واژه الف :خطای علمی سؤال

  ست. البّته خارج از اطّالعات كتاب درسی

  غيرتاً(!) بسيار دشوار است.بهره باشد، باال ه از علم غيب بیبرای داوطلبی ك» تعذيب، احراز و مترّصد«های  ص واژهـ تشخي ب

ی طّراحی سؤال، بسيار مهم و جالب توّجه است. برای طـرح چنـين سـؤاالتی، طـّراح  های امالی متنی، توّجه به شيوه پرسشـ در پاسخ به  ج
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هايی كه اهمّيت اماليی  كند و سپس برای فراهم كردن واژه ها را انتخاب می نامه و نظاير اين يله و دمنه، مرزبانبخشی از يک متن كهن مانند كل

كند. اين تحريف اغلب باعث از بين رفـتن ارتبـاط  ها تحريف می نويسی داشته باشند، متن اصلی را با اضافه و كم كردن برخی واژه و امكان غلط

شود. اين بار هم متن، تركيبی از چند حكايت مختلف است كه بـه  پيچيدگی مفهوم متن میا و در نتيجه دشواری و ه معنايی تركيبات و جمله

  شمار دارد. های بی های سراسری نمونه تهّيه شده و در آزمون» پينه وصله«روش 

  كليله و دمنه :منبع متن

حـذف شـده و اتّفاقـاً فهـم مطلـب وابسـته بـه » جاهالن«ی بعد از ی توضيح چندين جمله...» مگر جاهالن كه «ی  در جمله :موارد تحریـف 

گرچه در عاجل «انتخاب شده و عبارِت » شير تيرانداز و ماده«از باب » نشايد بود«كه، از ابتدای حكايت تا  هاست!! ديگر اين همان تا پايـاِن ...» ا

  سر درآورده است!» پادشاه و فنزه«متن، از باب 

 كنم!جا تا كجا سر بر بردم در اين، بيت دوم): سر فرو١ی  نهاز همين آزمون (１زي ٢٤با سؤال قرابت معنايی هم دارد 

يعنـی ) ۴( سـؤالِ  مـتنِ  پايـانیِ  و جمـالِت بوده توّجه های سراسری گاج مورد  آزمونهمواره در » ظاللت« با امالی نادرستِ » ضاللت«ی  واژه

) ۱۸ی  دقيقـاً واژه بـه واژه در آزمـون جـامع (شـماره» باشـد. دسّ مترشبهت منتظر و  اگر چه در عاجل، توقّفی رود، عذاب آجل، بی«عبارت 

  :آمده است ۹۰دانشگاهی سال  پيش

  90ـ سال  18دانشگاهي ـ آزمون  پيش  وجود دارد؟ الخّطی غلط اماليی و رسمدر متن زير چند 

  .».. شدبا مترّسدشبهت منتظر و  اگرچه در عاجل، توقّفی رود، عذاب آجل، بی ...«

  89ـ سال  4دانشگاهي ـ آزمون  پيش  وجود دارد؟  غلط اماليیدر متن زير چند 

  .»..گشاده  ظاللتراه راست بسته و طريق «

  90ـ سال  13دانشگاهي ـ آزمون  پيش  است؟ نشدهدر متن زير چند واژه به درستی انتخاب 

  .».. وانند) خظاللتضاللت ـ او را مقيم چاه ( ،و اگر بر طريق امن رود ...«

  90ـ سال  13سال سوم ـ آزمون   ی كلمات و تركيبات درست است؟  در كدام گزينه امالی همه

  ، ذوذنقهظاللت) رذل، مزبور، ٢

  : رها كردن، ترک كردنگذاردن/  بيكار گذاشته شدهدر متن به معنِی  ؛: بيهودهمهمل :ها واژه تامالی درس  )2( - 5

گوارِ پادشاهان  ترينِ  ناتوان« :معنی متن گاه باشد و مسائل مهّم كشورداری را بیكسی است كه از سرانجام [ـِ نا پنـدارد و هـر باهّمّيـت  ] امور ناآ

  روايی [يكـی] ايـن اسـت كـه [هـر] تصـميم  فرمـان را رها نكنـد و از امـور واجـبِ وقت اتّفاق وخيمی روی دهد، جانب دورانديشی و احتياط 

  »تأييد شود. ،موافق ی] بختِ  پشتوانه[به و ه تجربی با نيروی انديشه [ـِ پادشاه] با

  (نظر)! »رأی«صورِت  و تحريف آن به» فكر و ِخَرد«به معنی » رای«ی  ـ برداشت نادرست طّراح از واژه الف :خطای علمی سؤال

ای انتخـاب شـود  گونه رت بهی پايانی عبا سبب شده جمله» عزيمت«ی  ـ ناآشنايی طّراح سؤال با زبان نصراهللا منشی و عدم درک معنی واژه ب

  !بيايدكه ناقص، نچسب و نارسا به نظر 

در سؤاالت امالی متنی، عامل اصلی پيچيدگی و گـاهی غيـرممكن بـودن تشـخيص پاسـخ » تحريف«) گفتيم، ٤كه در پاسخ سؤال ( ـ چنان ج

  درست است.

  كليله و دمنه :منبع متن

از فـرايض «حذف جمالتـی بعـد از عبـارت » / مهمل گذارد«رأی / حذف جمالتی بعد از عبارت آيد / رای پيشافتد :مـوارد تحریـف  

 »داری آن است كه احكام جهان

  های سراسری گاج مورد سؤال بوده است: های اماليی آن عيناً در آزمون ) و غلط۵متن انتخابی در سؤال (

  90ـ  14سال سوم ـ آزمون   وجود دارد؟  اماليی غلطدر متن زير چند 

ای بزرگ افتد و كار دشوار پيش آيد، موضع حزم  و عاجزتر ملوک آن است كه از عواقب كارها غافل باشد و مهّمات ملك را خار دارد و هرگاه كه حادثه«

  »تّهم گرداند و به هريك حوالت كردن گيرد.و چون فرصت فوت شود و خصم استيال يابد، نزديكان خود را م محمل گزاردو احتياط را 

  ) پنج٤  ) چهار٣  ) سه٢  ) دو١
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هـای سراسـری گـاج مـورد تأكيـد قـرار  ات آن نيز بارها و بارها در آزمونو مشتقّ » محمل گزارد«با امالی نادرسِت » مهمل گذارد«عبارت 

  ها را ببينيد: گرفته است. اين نمونه

  90ـ سال  14دانشگاهي ـ آزمون  پيش   وجود دارد؟ الخّطی غلط اماليی و رسمدر متن زير چند 

  ...» محمل گزاردتر دوستان اوست كه در حالت شّدت و نكبت، دوستی و صداقت را  و لعيم«

  90ـ  10سال سوم ـ آزمون    وجود دارد؟ غلط اماليیدر متن زير، چند 

  ...»و هر كاری كه  محمل نگزارد و بر خردمند واجب است كه به قضای آسمانی ايمان آرد و جانب حزم«

 90ـ سال  7دانشگاهي ـ آزمون  پيش   وجود دارد؟الخطّی و اماليی  غلط رسمدر متن زير چند 

  .».. گزارد ی بزرگ افتد و كار دشوار پيش آيد موضع حزم و احتياط را مهمل هرگاه كه حادثه... و «

  90ـ سال  18نشگاهي ـ آزمون دا پيش  تری وجود دارد؟  بيش غلط اماليیدر كدام گزينه 

گر غدر كنم و چندان سوابق دوستی و مواثيق يگانگی را ٤   بهره گردم و در اين غرقاب هول درمانم. ، از مردی و مرّوت بیمحمل گزارم) ا

  »های عاشقانه منظومه«و » نامه ساقی«های موّفق  : از پديدآورندگان نمونهنظامی  )4( - 6

  »هشكواييّ «های موّفق  مونهاز پديدآورندگان ن :ناصرخسرو

  )نگيريم!با فّرخی سيستانی اشتباه او را » (حبسّيه« های موّفق از پديدآورندگان نمونه: يزدی فّرخی

  »عرفان«و » نامه مناجات«های موّفق  : از پديدآورندگان نمونهسنايی

  »سرايی مديحه«های موّفق  : از پديدآورندگان نمونهمنوچهری

  »های عاشقانه منظومه«های موّفق  : از پديدآورندگان نمونهنیفخرالّدين اسعد گرگا

  دانشگاهی انتخاب شده است. ی شاعران مورد سؤال و سبک شعری آنان از كتاب درسی ادبّيات پيش همه :دقّت کنیم

  های سراسری گاج: در آزمونها  انواع شعر غنايی و چند نمونه از آن

اشاره شده » سرايی مديحهو  های عاشقانه منظومهه، تغّزل، ، مرثيّ هحبسيّ ، نامه ساقی«های موّفق  در كدام گزينه به پديدآورندگان نمونه

  89ـ سال  18دانشگاهي ـ آزمون  پيش  است؟ 

  منوچهری دامغانی، الّدين اسعد گرگانی فخر، سعدی، سعدی، فّرخی سيستانی، نظامی) ٤

  توان يافت؟ ترتيب در آثار كدام شاعران می را به» حبسّيهـ  هيّ شكوايـ مرثّيه ـ هجو ـ  نامه ساقی«های موّفق  نمونه

  89ـ سال  5دانشگاهي ـ آزمون  پيش    

  فّرخی يزدی) حافظ ـ سعدی ـ انوری ـ خّيام ـ ١

  فّرخی سيستانیـ  ناصرخسروـ محتشم كاشانی ـ عبيد زاكانی ـ  نظامی) ٣

» سـرايی مديحهه، ، هجـو، مرثّيـنامه ساقی«های  ّفق شعر غنايی در زمينههای مو ترتيب به نام پديدآورندگان نمونه در كدام گزينه به

  90ـ سال  7دانشگاهي ـ آزمون  پيش  اشاره نشده است؟ 

  منوچهری، عبيد زاكانی، خاقانی، نظامی) ٢

  )متنّبی(اثر ديگر: شرح اشعار  َمَعّری ی: ابوالعالشرح ديوان بحتری :نام پدیدآورندگان آثار  )1( - 7

  : منسوب به وياسا)مهابهاراتا: والميكی (رامايانا  : آلن رنه لوساژبالس ژيل  اثل مانين :عسب بئر راه

  اند. ) انتخاب شده٢از كتاب درسی ادبّيات (ها  و اطّالعات مربوط به آنمورد سؤال آثار ی  همه :دقّت کنیم

  :كدام هردفعات تكرار  اند. پرسش قرار گرفتههای سراسری گاج مورد  در آزمونی آثار مورد سؤال تاكنون  همه

  بار ۷ رامايانا:/ بار  ۱۱ ژيل بالس:/ بار  ۱۱ راه بئر سبع:/ بار  ۱ شرح ديوان بحتری:

  ی استپانچكوف) (آثار ديگر: برادران كارامازوف، دهكده داستايوسكی»: ابله«، »ی اموات خانه« :نام پدیدآورندگان آثار  )1( - 8

  ديگر: ديويد كاپرفيلد)اثر چارلز ديكنز ( »:آرزوهای بزرگ«، »ن دو شهرداستا«

  لو)ام شكسپير (آثار ديگر: هملت، اتلويلي»: مكبث«، »لير شاه«
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  )خندد مردی كه می، بينوايان، كليسای نتردام پاريسديگر:  ر(آثا ويكتور هوگو»: كارگران دريا«، »تاريخ يک جنايت«

    :بررسی آثار دیگر

  : لئون تولستویجنگ و صلحوانتس / : ميكل سركيشوتدن ) ٣  ويا تانزد وارنرل: سيچفته) ٢

گورماه نو و مرغان آواره) ٤   : رابيندرانات تا

  اند. ) انتخاب شده٣از كتاب درسی ادبّيات (ها  و اطّالعات مربوط به آنمورد سؤال آثار ی  همه :دقّت کنیم

  كدام: . دفعات تكرار هراند آمدههای سراسری گاج  در آزمونبارها  و در هر چهار گزينه، سؤالبرده در صورت  نامی آثار  همه

  بار ۶ تاريخ يك جنايت:/ بار  ۴ ليرشاه:/ بار  ۹ داستان دو شهر:/ بار  ۱۲ ی اموات: خانه

  /ار بـ ۳ ديويـد كاپرفيلـد: /بـار  ۵ چفتـه: /بـار  ۱۱ بينوايـان: / بـار ۱۴ كارگران دريا: /بار  ۴ مكبث: /بار  ۴ آرزوهای بزرگ: /بار  ۷ ابله:

 ۱۰ كليسای نتـردام پـاريس: /بار  ۳ هملت: /بار  ۱۵ جنگ و صلح: /بار  ۴ كيشوت: دن /بار  ۷ برادران كارامازوف: /بار  ۹ مردی كه می خندد:

  بار ۳ ماه نو و مرغان آواره: /بار 

   ناسرهتقلّبی، ـ ٢ستگاه گردش خون ـ دل، عضو مركزی د١: قلب: )»هـ«ايهام (بيت   )3( - 9

  برادراناز ايشان و رنج ديدن  : اشاره به داستان حضرت يوسف (ع))»الف«يت تلميح (ب

  : بال و باال (جناس ناقص))»ج«جناس (بيت 

  ارزش شاعر را بر آن نوشته است! بر اساس اّدعای شاعر، نامه به اين دليل شرمسار شده كه معشوق نام بی :»)ب«تعليل (بيت  حسن

  بودن كسی : كنايه از در پی كسی: دويدن در پی »)د«كنايه (بيت 

دهنـد، احتمـاالً طـّراح  را تشخيص نمی» در پی چيزی دويدن«های ظريف مانند  كه طّراحان عموماً كنايه با توّجه به اين :خطای علمی سـؤال 

فهـوم كنـايی دارد، در م» سير شدن از چيزی«كه  در نظر داشته است. با وجود اين »كنايه«ی  را به عنوان آرايه» سير نگشتن«سؤال، اصطالح 

  صراحتاً مجاز دانسته شده است.» سير«ی  ها، واژه های ادبی، درس مجاز، بخش خودآزمايی كتاب آرايه

  های سراسری گاج: آزمونها در  ات تكرار آنجزئيّ سؤال و  های مطرح در اين آرايه

  /بـار  ۳۸ تعليـل: حسـن / )بـار ۱ بـال و بـاال:(بـار  ۴۳ جنـاس: / )بـار ۱۴ حضـرت يوسـف:(بـار  ۷۸تلمـيح:  ) /بـار ۶ قلب:(بار  ۴۸ ايهام:

  )بار ۲  دويدن در پی ...:(بار  ۹۰ كنايه:

   : ـــايهام  : شكر: استعاره از لب معشوقاستعاره  )2( -10

هـای  ن اند و در آزمو ردهتسلّط پيدا ك» ايهام تناسب«و » ايهام«های  رفته نسبت به آرايه های اخير رفته كه طّراحان كنكور در سال با توّجه به اين

در » ايهـام«ی  را با هم اشتباه بگيرند، بهتر است به نام آرايه» ايهام تناسب«و » ايهام«های دور ـ ديده نشده كه طّراحان  جديد ـ برخالف سال

  ، اعتماد كنيم!صرفاً به معنی ايهام و نه ايهام تناسب) ٢ی ( گزينه

  شود: ديده می» شكر«و » تنگ«ی  اژهميان دو و» ايهام تناسب«رد، اّما وجود ندا» ايهام«در بيت،  ،بر اين اساس

  ـ يک لنگه از بار (متناسب با شكر)٢ـ متضاّد فراخ ١تنگ: 

    :ها بررسی سایر گزینه

  .يدا كردی مراعات نظير پ به زحمت بتوان آرايه» ديدار آينه«و  »نگرم«(نگريستن)،  »نگريدن«، »آينه«های  ميان واژه: مراعات نظير) ١

  دانسته است.او واِر  ی آيينه ی معشوق را چهره : شاعر دليل نگريستن به چهرهتعليل حسن

  )یـــوشــمه( ماهبه  ] معشوقی [چهرهو  ی زهره سّيارهبه رخ معشوق و  تيربه  قد [معشوق]: تشبيه تشبيه) ٣

  مشبه  ادات  به مشبه  به مشبه  مشبه  به مشبه  مشبه  به مشبه  مشبه  
  : جان و جهان (جناس ناقص)ناسج

  اين] / [آن روز : شبتضاد) ٤

  آميز است. بيانی اغراق ،روشن شود ،روزمانند، ی معشوق شب  ی چهره كه در اثر جلوه : ايناغراق

  ای سراسری گاج:ه ها در آزمون ات تكرار آنهای مطرح در اين سؤال و جزئيّ  آرايه

 جناس: / )بار ۲ :رخ به زهره(بار  ۱۲۰ تشبيه: / )بار ۳ :رخ(بار  ۴۸ ايهام: / )بار ۱۲ شكر و لب:(بار  ۹۷ استعاره: /بار  ۳۸ تعليل: حسن /بار  ۹۳ :نظير مراعات

  )بار ۲ ی معشوق: ز در اثر تابندگی چهرهتبديل شب به رو(بار  ۳۵ اغراق / )بار ۵ :شب و روز(بار  ۵۱ تضاد: / )بار ۴ جان و جهان:(بار  ۴۳
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  جا كنايه از مقابله كردن / برابر شدن: در اين ـ مقابله و ستيزيدن٢ـ به وصال رسيدن ١: رخ بر رخ نهادن: كنايه  )1( -11

  ی اصلی بازی شطرنج ـ مهره۲ـ استعاره از معشوق ۱ / شاه: ی شطرنج) : رخ (چهره) و رخ (مهرهجناس تام

  ای در شطرنج  ـ مهره۲هره ـ چ۱: رخ: ايهام

  استعاره از شاعر / شاه: استعاره از معشوق :(مصراع دوم): ماه: استعاره از معشوق / رخ استعاره

  .نيست شاهمانند  رخ: تشبيه

  به مشبه   مشبه  
  شطرنج)بازی ی ها مهرهاز : رخ (چهره) و رخ (جناس تام

  های سراسری گاج: ر آزمونها د های مطرح در اين سؤال و جزئيات تكرار آن آرايه

  )بار ۱۱ ماه:(بار  ۹۷ استعاره: / )بار ۸ رخ:(بار  ۴۸ ايهام: / )بار ۵ رخ:(بار  ۲۸ جناس تام: /بار  ۹۰ كنايه:

  : گذرا به مفعول و متّممبمال: گذرا به مفعول / فروآر  )1( -12

    :ها گزینهسایر بررسی 

گذر / مانده) ۲ گذر / : رفت: گذرا به مفعول / دريابی: نا گذربازنيايدنا   : نا

گذربرو: گذرا به مفعول و متّمم / بخشند) ٣   : گذرا به مفعول و متّممباز نكنی (به معنِی جدا نكنی)/  : نا

  و مفعول گذرا به متّمم :دست دادن)از (فعل پيشوندی به معنِی  ازاندر ب: گذرا به مسند / (به معنِی اسنادی)نيامد /  : گذرا به مسندشد/  : ناگذررفت) ٤

  :شمارش تکواژها  )2( -13

از / علم / بـه /  / // از / علم / ـِ / مردم / شناس / ی / و / عبارت / است  ناس / ی / شاخ / ه / ای / است // ـِ / عوام / يا / توده / ش دان / ـِ ش

  تكواژ) ٤٧د (ـَ / ـِ / آن / قوم / را / آشكار / می / ساز /  ی/ يک / قوم / و / خصايص / ـِ / ملّ  ا / [ی] ـِ آداب / و / رسوم / و / افسانه / ه

  :ها شمارش واژه

 بـه / آداب / و / رسـوم / و // علـم / شناسی / و / عبارت / اسـت / از  مای / است / از / علم / ـِ / مرد شاخهشناسی /  دانش / ـِ / عوام / يا / توده

  واژه) ٣٥( سازد ها / [ی] ـِ / يک / قوم / و / خصايص / ـِ / ملّی / ـِ / آن / قوم / را / آشكار / می افسانه

ث تأنيث (مؤنّ  »ـ↨ / ة«ث سالم به آن دسته از واژگان عربی كه به جمع مؤنّ » ات«نسبت و  »ی«دانيم با افزوده شدن  می :خطای علمی سؤال

يعنی ذهن  ؛ايم كه اين حذف در زبان فارسی پذيرفته شده است همواره گفته شود. ها حذف می از پايان اين واژه» ـ↨ / ة«شوند،  بودن) ختم می

از » سياسـی«، »فاطمه + ی«از » فاطمی«داند كه  مثالً می ؛دهد ها را به سادگی تشخيص می انتهای اين واژهدر » ـ↨ / ة«حذف  زبانان، فارسی

 از نظر كنكوری (!) شوند، اّما متأّسفانه تكواژ محسوب میها از نظر علمی دو  تشكيل شده است. اين واژه» + ی ملّت«از » ملّی«و » سياست + ی«

ی «بـا اضـافه شـدن  ،بر اساس نظر طّراحـان آزمـون سراسـری تر (!) اند؛ به عبارت متأّسفانه شمار آمده های اخير همواره يک تكواژ به در سال

دهند و همراه با بخش افزوده شده (ی / ات) مجموعاً  ها استقالل خود را از دست می های عربی، اين واژه واژه به» ات« معِ ی ج و نشانه» نسبت

را يـک تكـواژ » ملّـی«ی  شـمارش تكـواژ و واژه، واژه ها در سـؤاالت واژه گونه ی اين آيند! در نتيجه، تنها بر اساس سابقه شمار می يک تكواژ به

  ی هرگونه دليل عقلی و نقلی به شّدت پرهيز كنيد! هشمار بياوريد و از ارائ به

  ]واژه ١٠[دستگاه / پگاه / پارچه / كلوچه / زمستان / ديوار / خاندان / ناودان / تهمينه / ساربان : های ساده واژه  )3( -14

ـَ ک)/ دردمند (درد + مند) / بهاره (بهار + ه) / كم / آميزه (آميز + ه) : گفتار (１فت + ار)های مشتق واژه ـَ ن)  انک (―مان +    ]واژه ۶[/ رفتن (رفت + 

  ]واژه ۳[(１الب + پاش) پاش  / گالب (مداد + پاک + كن)كن  پاک/ مدادپهلو)  +(دو : دوپهلو های مرّكب واژه

گاه های مشتق ـ مرّكب واژه گاه) : ناخودآ   ]واژه ۳[) (سه + گوش + هگوشه  / سه(سر + تا + پا)  پا/ سرتا(نا + خود + آ

  های سراسری گاج: در آزمون) ۱۴( های سؤالِ  ای دقيق از واژه مونهن

 90ـ سال  14سال سوم ـ آزمون   وجود دارد؟ » مشتق«ی  های زير چند واژه در گروه واژه

  »، غنچهگفتار، تابستان، سياوش، وادار، پايه، مژه، ديوانه، شيرين، خاندان، ساربان، دستگاه، بنگاه، پارچهدشوار، استوار، «
  

  :خورد به چشم می های سراسری گاج آزمونها از مجموعه  نيز در اين آزمون) ۱۴( های سؤالِ  واژهساير 

    ۹۰ سال ـ ۱۰سال سوم ـ آزمون /  ۸۹ـ سال  ۱۲و   ۹۰ـ سال  ۱۱ های دانشگاهی ـ آزمون پيش
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  )و مرّكب عل كنايیف( .زنند ها گويی بيننده را زير بغل می ها و رنگ نقش :ی اّول جمله  )2( -15

  

  ای لطيف است. : احساس سرگيجهی سوم جمله  برند. با خود می ]ها بيننده را ها و رنگ نقش[ :ی دوم جمله

    

  ای. های ابر پا نهاده ها گويی بر پلّه ها و مقرنس ها و دايره : به همراه شمسهی چهارم جمله

  

گر به مفهوم هنری و عاطفی عبارات و  :خطای علمی سـؤال  با توّجه به مكث ـ » سبک و آرام«ها توّجه كنيم، عبارت  خواندِن جمله» طنينِ «ا

گانه به در حقيقت، يک جملهوجود دارد ـ » برند با خود می«ی  كه بعد از جمله انكارناپذيری آيد. صورِت كامل اين جمله پـيش  شمار می ی جدا

  .برند] رام [با خود میآسبک و  ست: [او را]ی معنوی، چيزی شبيه به اين بوده ا از حذف برخی اجزای آن به قرينه

ی آشـكار در  تر است به بررسی همان چهار جمله ها، مناسب های هنری جمله با توّجه به اطمينان از عدم توّجه طّراحان به ظرافت ،با اين همه

  عبارت بسنده كنيم.

انتقـادی /  ]های سروده[های نمادين /  ها / ديد اجتماعی / سروده پديدهها / اين   / ديگر پديده ی موجودات : ديد تازه / همههای وصفی تركيب  )4( -16

  تركيب وصفی) ١٠فارسی / جايگاه ويژه ( ]ادب[ادب نوين / 

  تركيب اضافی) ۸( او ]های سروده[نيما /  ]ديد[او / نگاه او / يادآور نگاه / شاعران غرب /  ]ديد[نيما /  ]شعر[شعر /  ی هع: مطالاضافی های تركيب

هـای سراسـری  آزمونها در سـؤاالت  های پيشين و پسين برای تشخيص اين تركيب های وصفی و اضافی و اهّمّيت انواع وابسته تركيب

  :اند. از جمله به دفعات مورد تأكيد بودهگاج 

  ۹۰ـ سال  ۲و  ۶،  ۱۰،  ۱۱،  ۱۲،  ۱۶،  ۱۷،  ۱۸های  دانشگاهی ـ آزمون پيش

  ۸۹سال  ۹و  ۱۰های  آزمونو  ۹۰ل ـ سا ۱۱و  ۱۸های  سوم ـ آزمون

  جهان با وارستگان ی: دشمن)٤ی ( مفهوم گزينه  )4( -17

  : از ماست كه بر ماستها مفهوم مشترک ساير گزينه

  :ها بیت یمعن

  .»ی اعمال خود ماست ما نتيجه دسرنوشت ب«كه:  يكی بيان كردند ها را يكی ) سخن۱

  دهد! ها را حامی و سرپرست ما انجام می ی اين ستم قت] همه/ زيرا [در حقي ؛) ما از دشمن شكايتی نداريم۲
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  .بََرد نمیای  ی عمل خود بهره / هيچ كسی در دنيا از نتيجه .شكند ی خود می ] ميوه) نخل اين باغ از [سنگينیِ ۳

  !شود كار گذاشته نمی ای برای شكار حيوان اهلی هرگز تله/  .شود میوارسته انسان  ، بيشتر [از همه] نصيبِ ) رنج و بالی زندگی۴

  . از جمله:بوده استهای سراسری گاج مورد تأكيد  آزمونبار در  ۳۵» از ماست كه بر ماست«مفهوم 

  ۹۰ـ سال  ۶سال دوم ـ آزمون /  ۹۰ـ سال  ۱۱و  ۱۳سال سوم ـ آزمون /  ۹۰ـ سال  ۵دانشگاهی ـ آزمون  پيش

  سرشت در اثر تربيت امكان تغييرو  پذيری : تربيت)٢ی ( مفهوم گزينه  )2( -18

  ها پديده سرشتِ اصل و پذيری ناتغيير: ها ساير گزينهو عبارت سؤال مفهوم مشترک 

  :ها معنی بیت

گرچه [چوب درخِت] بيد را مانند [چوب درخِت] عود پرورش دهند، / بوی [خوِش] عود از [چوب درخِت] بيد ) ۱   شود. شر نمیمنتا

گر سرشت و خميرمايه [ی كسی]) ۲   كند. باشد، / تربيت در او تأثير می شايسته ا

  نيكويی از او نداشته باش.رفتار گونه  ) هركس كه سرشت او بد بوده باشد، / انتظار هيچ۳

  وجود آورد! غی سياه، بازی سفيد بهتوان از كال ) زيرا هرگز [حّتی] با كوشش [ـِ بسيار] نمی۴

  :اند! اين نمونه را ببينيد بودهتوّجه های سراسری گاج مورد  موندر آزی درست ـ هر دو در يك سؤال ـ  عبارت سؤال و گزينه

های زير  ی گزينه با همه.» سوزی نداشت د شده بود ـ وال تبديَل لِخلق اهللا ـ و با آن شرارت دلاّما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤكّ «عبارت 

  89ـ سال  13آزمون  دانشگاهي ـ پيش  ی ............... تقابل معنايی دارد.  جز گزينه به

ـــــد۱ ـــــف روزی چن ـــــحاب كه ـــــگ اص  ) س
 

ــــی نيكــــان گرفــــت و مــــردم شــــد   پ
 

ـــــل  ۲ ـــــوهری قاب ـــــل گ ـــــود اص ـــــون ب  ) چ
 

 تربيــــــــت را در او اثــــــــر باشــــــــد 
 

ــــوط۳ ــــر ل ــــت همس ــــار گش ــــدان ي ــــا ب  ) ب
 

ــــــّوتش گــــــم شــــــد  ــــــدان نب  خان
 

 ) گـــر جـــان بدهـــد ســـنگ ســـيه لعـــل نگـــردد۴
 

 بـد گهـر افتـاد ؟با طينـت اصـلی چـه  كنـد 
   

  

نيز به اين عبـارت و تناسـب آن » ۹۰ـ سال  ۷سال سوم ـ آزمون /  ۹۰ـ سال  ۵و  ۱۷دانشگاهی ـ آزمون  پيش«های  ر آزموند

  .است با ساير ابيات توّجه شده

  روزگار رنج: راضی شدن به مرگ در اثر )٣ی ( مفهوم گزينه  )3( -19

  ويرانگری حسد: ها مفهوم مشترک عبارت سؤال و ساير گزينه

  :ها تمعنی بی

  شود. گر شود، / خردمندی و خيرانديشی نابود می جايی كه حسادت جلوه) ۱

  آورد. وجود می كدورت به ،كند / [و] در بين دو [فرِد] آزاده حسادت انسان را دچار رنج و اندوه می) ۲

  كنم! ن از رنج زندگی] حسادت می] نسبت به زنده نبودِن مردگان [و آسودگی آناقدر زندگی آميخته با رنج و آسيب است / [كه  ) آن۳

  ] بدگو نسبت به من حسادت ورزيد و ارزش و اعتبارم در نزد پادشاه كاهش پيدا كرد.) [آن شخصِ ۴

ای  امالی متنی شـرح داده شـد ـ جايگـاه ويـژهكه در مورد سؤاالت  های سراسری ـ چنان در آزمون» تحريف«ی  مسئله :خطای علمی سؤال

های  از نمونـهخبـری  بیاند. ناآشنايی با زبـان شـعر و  های شعری اتّفاق افتاده ها در نمونه اين تحريف ترينِ  به يادماندنی و ترين دارد! اّما عجيب

شعرِی عالی برای موضوعاِت آرايه و قرابت معنايی، موجب شده طّراح سؤال گاهی برای تحميل يک مفهوم به بيت، گاهی برای دست و پا كردن 

ايـن تغييـر هـيچ ارتبـاطی بـه  تغييـر دهـد! خواه ها يک يا چند واژه را به دل بدون هيچ دليلی، در برخی بيتهم گاهی جناس تام و ناقص و 

ست كه گـاهی مصـراع اّول يـک بيـت،  د. وسعت اين تحريف به حّدیبيت نداريک های متعّدد برای  خه بدلاحتمال بدخوانِی بيت يا وجود نس

  ی شاعری ديگر است!!! هی يک شاعر و مصراع دوم سرود سروده

شود كه به دليل ناآشـنايی  مشاهده می »بَتَر«به » تَبه«ی  ی كوچک از اين تحريف، در تغييرِ واژه ) از اين پرسش نيز، يک نمونه٤ی ( در گزينه

  »من تَبَه شد برِ شاه بازار« افتاده؛ مصراع دوم در حقيقت چنين است:اتّفاق  فردوسیطّراح با زباِن شعرِی 

  .ای از وجود معشوق است : هر دو جهان جلوه)٢ی ( مفهوم گزينه  )2( -20

www.Booklets.ir



   40    

  های دنيا و آخرت ی وابستگی از همه استغنا و وارستگی: ها ساير گزينهبيت سؤال و مفهوم مشترک 

  :ها معنی بیت

گر ارزش سرمايه) ۱   ت مصرف كنی.دست آوردن دنيا و آخر آيد كه آن را [حّتی] برای به ای را كه داری بدانی، حيفت می ا

  ] خداوند است.ِی [زيبایِ  چهره] [درخششِ ی از يی] پرتو به منزله ،هاست آخرت [و هرچه در آن ودنيا ) ۲

چيـز در] دنيـا و آخـرت  ی [درگاه] عشق هسـتم و بـه [هـيچ من بنده«گويم و از [اين] سخن خود خشنودم كه:  ) [اين سخن را] آشكارا می۳

  »وابستگی ندارم.

نياز است. / كسی كه در [بنِد] عشق تو گرفتـار شـده،  های هشتگانه بی از رسيدن به لّذت بهشتهم، شخص در وادِی عشِق تو  ) نيازمندترين۴

  نياز است. چيز در دنيا و آخرت بی از همه

  :اند پرسش قرار گرفتههای سراسری گاج مورد  در آزمونبيت مورد سؤال و مفهوم آن بارها 

   ۸۹ـ سال  ۶آزمون و  ۹۰سال  ـ ۸آزمون دانشگاهی ـ  پيش

  گريزی های پست / مردم نشينی با انسان : پرهيز از هم)٤ی ( مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  )4( -21

ها: گزینهسایر  مفهوم

  تعلّقی وارستگی و بی) ٣  صراحت و محدوديِّت عمِل وارستگان ) ٢  رهايی از اسارت) ١

  :ها معنی بیت

  باشد! مانند ديو[ی] كه از اسارت گريختهرها شوی و فرياد بكشی! / ) ۱

  .پرواست، اّما امكان اقدام ندارد صريح و بی] آزاده، شخصِ به سوسن و سرو نگاه كن تا برايت مشّخص شود / كه [) ۲

ی  ام نشانه ریثم (بی .دست هستند [سرو] پاسخ داد: وارستگان [همواره] تهی/ دهی؟!  [چگونه است كه هرگز] ميوه نمی :) يكی از سرو پرسيد۳

  آزادگی من است.)

  ارزد. جهان به تحّمل ديداِر [ناخوشاينِد] اهل دنيا نمی زيرا در نظر مردم، پادشاهیِ  ؛آزاده باش) ۴

» لـقخَ «بـه » عقل«ی  جای واژه )، مصراع اّول، تغيير بی٤ی ( اين پرسش هم از تحريف شعری در امان نمانده! در گزينه :خطای علمی سـؤال 

  چنين است: جامی» الشباب فاتح↨«كتاب اصل بيت در  يت معنی مبهم و حّتی متناقضی پيدا كند!موجب شده ب

  »/  ملک جهان به ديدن روی جهانيان  عقلآزردگی گزين كه نيرزد به نزد «

ـ سال  ۱۰ـ تجربی ـ آزمون دانشگاهی رياضی  پيش«از جمله بسياری های  در آزمونمفهوم اين بيت با توّجه به مخاطب نمادين شاعر (كوه دماوند) 

  توّجه بوده است. مورد » ۹۰

  )را بخوانيد.» خطای علمی سؤال«حتماً توضيحاِت بخِش ( !!!صبر پيشه كردن عاشق: )٢( ی مفهوم گزينه  )2( -22

  قراری عاشق تقابل عشق و شكيبايی / بی: ها مشترک ساير گزينه ممفهو

  :ها معنی بیت

  .زيرا آن [همه] صبری كه [در من] سراغ داشتی، از بين رفت/  آرامش و عقل نداشته باش!  بايی،انتظار [حفِظ] شكياينک از من ) ۱

ای كـه از آب دور  كنم؛ [البّته] صبری [هماننـِد] مـاهی غيرممكن است، / ناچار صبر می ی معشوق هرچند شكيبايی من در [نديدِن] چهره) ۲

  مانده باشد!

  !ای ام گرفته گويی] كه صبر را از دل ديوانه / [شگفتا!] هنگامی [اين سخن را می .كيبا باشبستگی به من ش در خياِل دل :) گفتی۳

تـوانم [در دوری  میكن؛ زيرا [هرگـز] نن] امر خودتدر جدايی از [/ [اّما] مرا به شكيبايی  ،پذيرم می ،) ای معشوق گرامی! هر پندی كه بدهی۴

  تو شكيبا باشم].

  صبر و دل و هوش وطمع ): طمِع صبر و دل و هوش١ی ( ف بيت گزينهـ تحري الف :خطای علمی سؤال

بـار هـم سـبب  بينيم ـ اين را می ی آن نمونه ،آزمون رياضی همين سالاز  )٢٣(كه در سؤال  سعدی ـ چنان اآشنايی طّراح با زبان شعریِ ـ ن ب

و عشـق «) مسـلّماً تقابـل ٤و ( )٣)، (١های ( يم كه مفهـوم مشـترک بيـت سـؤال و گزينـهگفت !پاسخ درستی نداشته باشد شده سؤال در واقع

زبانی و در بيـانی رندانـه و  ای از همين مفهوم است. سعدی با شيرين ) نيز در واقع بيان زيركانه٢ی ( جاست كه گزينه نكته اين ست؛»شكيبايی
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گرچه شكيبايی من در دوری از تو غ«گويد:  می نما متناقض كنم! از همـان صـبرها كـه مـاهی بـه دور از آب  يرممكن اسـت، ناچـار صـبر مـیا

ست كه طّراح سؤال از آن غافـل مانـده و تنهـا بـا  ی ظريفی اين همان نكته» كنم! حّتی يک لحظه هم صبر نمی«و اين دقيقاً يعنی » كند!!! می

  تفاوت با ساير ابيات پنداشته است!منفی نيست، مفهوم اين بيت را م» همی [صبر] كنم«كه فعِل  تكيه بر اين

  های دقيق دارند: ها نمونه در اين آزمون» ی خسرو با فرهاد مناظره«به ويژه از درس  ،»تقابل عشق و شكيبايی«ابياتی با مفهوم 

  ۸۹ـ سال  ۶و  ۱۸آزمون و  ۹۰ـ سال  ۷آزمون دانشگاهی ـ  پيش

  تأثير كردن :)٣ی ( در بيت سؤال و گزينه» گرفتن«فعل مفهوم مشترک   )3( -23

ها: بررسی سایر گزینه

  رده گرفتنگرفتن: مؤاخذه كردن، خُ ) ٤  گرفتن: فرض كردن) ٢  گرفتن: بستن) ١

  :ها معنی بیت

كی به اندازه محّل جوشيدن آب را می) ۱ كه [فضا از آب] پر شد، [ديگـر] بـا فيـل  / [اّما] هنگامی ،يک] بيل مسدود كرد ی ظرفّيتِ  توان با [خا

  توان از آن عبور كرد! ینمهم 

  اند. درست و پيروز] از جنگ برگشته و تن[كه زنده  اند! / يا اين ی سپاهيان ايران كشته شده فرض كن كه همه) ۲

  تند.ی عشق] نيس محرمِ پيام [ـِ عارفانه ،ی افراد كند؛ / زيرا همه بسيار اندكی تأثير مین اين همه انسان، در افراد بسيار) شور عرفانی از ميا۳

گر دشمن [سخنی] نادرست[ای] حافظ! [ما چنان اهل منطق ) ۴ گر [سـخِن] درسـت و  گفت، به او ايراد نمی و مدارا هستيم كه] ا گيريم / و ا

  حق گفت، [هرگز] با حرف راست مخالفت نخواهيم كرد. به

  :ها سایر گزینه مفهوم مشترک در  )1( -24

  ) ضرورت شناختن ارزش و منزلت خويشتن٣  ت.خودی عاشق اس گری معشوق عامل از خودبی ) جلوه٢

  عاشق ) بالكشیِ ٤

  :ها معنی بیت

  .توانی آن را به پايان ببری هرگز نمی ! يقيناً خردمندانسان ای /  .كران است ] دريايی بیـ عشق [مانندِ  الف) ۱

كنـون] در دريـای عشـق فرورفتـهميخ ی] و دريا [به منزله ،] غّواصهمتاست و من [مانندِ  ] مرواريِد بیعشق [مانندِ ـ  ب     و [ام  انه اسـت. / [ا

  !دانم] كجا از آن بيرون خواهم آمد نمی

ی [زيبای] تو را ديدم، عقل و هوش [و احتياط هميشگی  چهره كه] / [اّما از وقتی ،] مراقب بودم كه عاشق كسی نشوماز [همان] ابتدا [همواره ـ  الف) ۲

  عاشق نشدن] را از دست دادم. برای

  دهم. آيی، آرام و قرارم را از دست می كه می هنگامیشوی. /  موش نمیاای و [البّته كه از خاطرم] فر رفتهـ  ب    

  !ها به دنبال چه هستی؟ / درشگفتم كه در دنيای گرفتاری .دنخوان داوندی تو را فرامی[ای انسان!] از بام قصر درگاه خـ  ) الف۳

ی] شيرِ قدرتمند و محبـوِب پادشـاه  / تو [به منزله !های نفسانی پيروی نكن [بنابراين] از خواهش ؛ستیآور دل ه پيام ـ تو [در حقيقت] ب    

  ] سگ دربان [پست و فرومايه] نباش.[بنابراين مانندِ  ،هستی

هـم بيشـتر [از ديگـران  كـه]اند  / [آنان كسانی بوده .اند را تحّمل كرده [های بسيار]ی خداوند هميشه رنج های مورد توّجه ويژه ـ انسان ) الف۴

  .اند] بيشتر [از آنان] رنج [كشيدهاند] و هم  ] توّجه [ـِ خداوند بودهموردِ 

  شود! م میحرَ راز و مَ  هم / [بدان كه] ستم زيبارويان هميشه نصيب عاشقانِ  ، صبور باش!م هستیحرَ ای [عاشق] كه در سرزمين عشق مَ ـ  ب    

گرچه گزينه :خطای علمی سؤال حی ي) را نيز بنا به توض٣ی ( رسد، واقعّيت اين است كه گزينه تری به نظر می تر و مطمئن پاسخ روشن )١ی ( ا

  توان نادرست دانست. آيد، نمی كه در ادامه می

   :)1ی ( مفاهیم مطرح در گزینه

  ی عشقكرانگ عشق دريايی كرانه ناپديد  /  كی توان كردن شنا ای هوشمند؟!: تقابل عشق و شكيبايی / بی) ١

  كرانگی عشق !: ارزشمندی عشق / بیكنم؟جا تا كجا سر بر بردم در اينمن غّواص و دريا ميكده / سر فرو ست و عشق دردانه

  تناسب معنايی ندارند.» تقابل عقل و عشق«اند و با توّجه به  متناسب» كرانگی عشق بی«دو بيت اين گزينه با توّجه به مفهوم 
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   :)3ی ( مفاهیم مطرح در گزینه

گـاهی از ارزش واالی انسـانی و  ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده  زنند صفير  / ی عرش می ) تو را ز كنگره٣ ست؟!: بازگشت به اصل / لـزوم آ

  حفظ آن 

گاهی از ارزش واالی انسانی و حفظ آن سگِ  ؛پيرو شيطان مباش  /  شير اميری ؛دلی پيکِ    دربان مباش: لزوم آ

گاهی از ارزش و جايگاه واالی انسانی و حفظ آن لزوم«ا توّجه به مفهوم دو بيت اين گزينه ب بازگشـت بـه «اند و با توّجه به مفهـوم  متناسب »آ

  تناسب معنايی ندارند.» اصل

 از سؤاالت قرابت معنايی كه در آن هر گزينه شامل» ريخت«گزاری كنكور، اين در ميان هزاران سؤال آزمون سراسری در طول چند دهه بر

گونـه سـؤال كـه امسـال  اين ی ديگری ندارد.  ) آمده و هيچ نمونه۹۰و  ۸۹های  های سراسری گاج (سال در آزمون تنها و تنهادو بيت است، 

كـه،  گفتنی اينهای مفهومی داوطلبان است؛  ای بسيار هوشمندانه برای سنجش آموخته مورد استقبال طّراح كنكور سراسری قرار گرفته، نمونه

هايی با مفاهيم كامالً روشن و پركاربرد انتخاب شـوند تـا  بيت)، الزم است بيت ۸نين قالبی با توّجه به تعداد زياد ابيات (روی هم در طرح چ

ی مهم و تنها بـا الگـوبرداری كـامالً ظـاهری از ايـن  فانه طّراح سؤال، بدون اشاره به اين نكته. متأسّ تشخيص آن برای داوطلب دشوار نباشد

  !سؤال پيچيده و مبهمی ساخته و ارزش آموزشی آن را كامالً از بين برده است ،های سراسری گاج در آزمون ريخت سؤال

  

  :های بسيار دارد. از جمله نمونه های سراسری گاج در آزمونچنانچه گفته شد ـ ـ ت سؤال اين ريخ

  ۸۹ـ سال  ۱۰سال سوم ـ آزمون /  ۸۹ـ سال  ۵و  ۱۶،  ۱۸ یها دانشگاهی ـ آزمون پيش/  ۹۰ـ سال  ۴و  ۷،  ۸ های دانشگاهی ـ آزمون پيش

گر امروز در اين دنيا به و  معنی بیت:  )3( -25  !قيامت در ازای آن نصيب تو خواهد شد یفرداكه  هايیچه بسيار سود [در عوض] / ،تو زيانی رسيدجان ا

  آينده پايدار]ـِ سود [ يابی به [در منافِع ناپايداِر] كنونی به اميد دست نتحّمل زيا :مفهوم بیت

تحّمـل زيـان در «، ها و اصطالحات رايـج در ادبّيـات عرفـانی مفهوم بيت سؤال با توّجه به فضای فكری عارفان و ديدگاه :خطای علمی سؤال

تعلّقـات  تـرک«ی مفهـوم عرفـانِی  اسـت كـه خـود، زيرمجموعـه» ی معنـوی حيـات انسـان منافع ناپايدار امروز به اميد سود پايدار در آينده

به اميد رسيدن بـه » ترک تعلّقات«ترديدی نيست كه منظور سنايی با توّجه به رنگ عرفانی شعر، تحّمِل دشوارِی  ست.»های) دنيوی (وابستگی

  در جهان آخرت و ابديّت است.» خير و آرامش«

ای دارند، بسيار  ی تعبير گسترده در اشعار عرفانی كه دامنهويژه  به ،ای بدون توّجه به زمان و زبان شاعر تزريق مفاهيم سليقه ،كه ی مهم اين نكته

ای و  بـا تعـابير سـليقه ،كنـد ی كلّّيـات امـور معنـوی بحـث می ، هرگز نبايد عرفان را كـه همـواره دربـارهكننده و خطرناک است؛ بنابراين گمراه

ی  مرتبـه«يـک » شـهادت«ندارد. » شهادت«رتباطی با كند، هيچ ا كه سنايی از آن صحبت می» زياِن جان«كنيم.  ههای شخصی آلود برداشت

گر به معنی » زياِن جان« ؛ست »موضوع فقهی«و يک » ارزشی در ايمان » شـهادت«موضـوع تعبيـر شـود، بـا » بـازی بازی و پاک جان«حّتی ا

و نيز با درک نادرسـت » جانی«و » زيان«ای ه ) و برداشت كامالً ظاهربينانه از واژه١ی ( متأّسفانه طّراح سؤال با انتخاب گزينه !مفهوم نيست هم

تعبيـر كـرده اسـت! » شهادت«پنداشته و از آن به » تلفات جانی«را به معنی » زياِن جان«)، ٢ی كتاب ادبّيات ( نامه واژهدر » جانی«ی  از واژه

  مالً نادرست است.) كا٢ی ادبّيات ( نامه در واژه» جانی«ی  از واژه ،الزم به توضيح نيست كه تعريف كتاب درسی هم

مسـلّماً » شـهادت«آورده، بـه دليـل تصـريح بـر مفهـوم » روز قيامت«را به درستی با عنوان » فردا«ی  ) واژه١ی ( چند گزينه، هركه نتيجه اين

  ست. تری ) قطعاً انتخاب مناسب٣ی ( رست است و گزينهدنا

  

  
ْعناهم های کلیدی: واژه  )2( -26   أشعار هؤالء الّشعراء ـ َشجَّ

ْعناهم: «/  )]٣) و (١های ( [رد گزينـه» های اين شـاعران أشعار هؤالء الّشعراء: اشعار اين شعرا، سروده« هـا:  کلیدها در گزینه  ی یسهمقا َشـجَّ

  )]٤) و (٣های ( باشد. [رد گزينه می» گوش كرديم«به معنای » اِْستََمْعنا«فعل /  )]٤) و (١های ( [رد گزينه» ها را تشويق كرديم آن
  

  ٩٠سال  دانشگاهی پيش ١٤آزمون  ٥٣و مشابه تست  ٩٠سال  دوم ٥آزمون  ٢١به تست مشا
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ك ـ اليُعارضوَن الّدين ـ اليَْختَلُِفوَن فيه های کلیدی: واژه  )3( -27   يَِجُب أن نتمسَّ

ها: کلیدها در گزینه  ی مقایسه

ك: بر ماست ... تمّسک بجوييم«   ها] [رد ساير گزينه» يَِجُب أْن نَتَمسَّ

  )]٤) و (١های ( [رد گزينه» كنند كنند، نه با دين مخالفت می يُعارضوَن الّديَن: با دين مخالفت نمیال«

  ها] [رد ساير گزينه» كنند كنند، نه در آن اختالف پيدا می اليَْختَلُِفوَن فيه: در آن اختالف پيدا نمی«
  

  ٩٠سال  سال دوم ٣ن آزمو ٢٣و مشابه تست  ٩٠سال  دانشگاهی پيش ١٣آزمون  ٢٧مشابه تست 
 

  تَتَفاَخُر ـ األهليَن ـ و ما هم إّال ودائع ـ سنتركهم غداً أو بعد غدٍ  های کلیدی: واژه  )3( -28

ها: کلیدها در گزینه  ی مقایسه

  ها] [رد ساير گزينه» فروشی؟ َكيَْف تَتََفاَخُر؟: چگونه فخر می«

  ها] [رد ساير گزينه» هستند هايی ها فقط وديعه كه آن و ما هم إّال ودائُع: حال اين«

  ها] [رد ساير گزينه» ها را ترک خواهيم كرد سنتركهم غداً أو بعد غد: فردا يا پس فردا آن«

  ٩٠سال  سوم ٤آزمون  ١مشابه تست 
 

  الغير: م معترجمه شود نه متكلّ » غايب«صورت  است و جمله بايد به» العبادُ «فعل مضارع مجهول است كه نايب فاعل آن » يُعتَبَرُ «  )2( -29

  .»آيند میشمار  هدرهای هدايت ب كليدهایبندگان صالح از «

  است:» ی«ی  مضارع مجزوم به حذف حرف علّه» يَنَْس «فعل   )3( -30

  َمْن يَنَْس يَنَْسی

» يعـدّ «، ضـمناً »كسی كه«است نه » هر كس«شرطی » َمنْ «بايد اسم شرط و عامل جزم فعل شرط و جواب شرط باشد و معنای » َمنْ «پس 

  است.» شمارد می«فعل مضارع معلوم و به معنای 

  ».شمارد میرا بزرگ  عيب مردمخطای خود را فراموش كند  هر كس«
  

  ٩٠سال  دانشگاهی پيش ٧آزمون  ٥٥مشابه تست 
 

  ) است:١ی ( ترين گزينه همان گزينه ، نزديک»باشد می تر از گناه فاسق دچار همانا احمق با حماقت خويش [به گناهی] بزرگ« ی سؤال: ترجمه  )1( - 31

  »؟تر از گناه فاسق است كنی كه حماقت جاهل از لحاظ ضرر كم شگفتا ... آيا تصّور می«

ها: ی سایر گزینه ترجمه

  »دهد. در كارهايت با احمق مشورت مكن زيرا او تو را در گروه فاسقان قرار می) «٢

  »دهد. ه زمام امورش را به دستان فاسقان قرار میترين مردم كسی است ك احمق) «٣

گر انسان فاسق و احمق را به دوستی بگيريم پس همانا ما مانند او محسوب می) «٤   »شويم. ا

كنون فكر كردههای کلیدی:  واژه  )4( -32   ای ـ رنگ زيبای اتاق تو ـ آرامش تا

ها: کلیدها در گزینه  ی مقایسه

كنون ... فكر كرده«   )]٢) و (١های ( ؛ فعل ماضی نقلی است نه مضارع. [رد گزينه»هَْل فّكرت إلی اآلنَ ای؟:  آيا تا

بيايـد و » الجميـل«ی  است، پس بايد صفت آن مذّكر يعنی كلمه  موصوف و مضاف» لون«ی  ، كلمه»رنگ زيبای اتاق تو: لون غرفتك الجميل«

  )]٣) و (١های ( نهاست. [رد گزي» ك«و » غرف↨«های  اليه جايگاه آن نيز پس از مضاف

  )]٣) و (١های ( [رد گزينه» آرامش: الّسكين↨، الهدوء«
  

  ٩٠سال  سوم ٣آزمون  ٢٣مشابه تست 
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  ای رسد ـ پيموده در آغاز ـ به نظرت میهای کلیدی:  واژه  )3( -33

ها: کلیدها در گزینه  ی مقایسه

  ها] ؛ فعل مضارع است. [رد ساير گزينه»يبدو لكرسد:  به نظرت می«  )]٤) و (١های ( [رد گزينه» در آغاز: في البداي↨«

  ها] ، ماضی نقلی است. [رد ساير گزينه»ای: قد َعبرتَ  پيموده«

كسيژن محلول در آب را تنفس كند همان انگيزترين موجودات زنده در روند تنفس خود است. او نمی عنكبوت آبی از شگفت كـه  طور  تواند ا

طوری كـه  نمايد بـه سازند، اقدام می ی خود را می ها با آن خانه ن مكانی كروی شكل از موادی كه عنكبوتدهند، پس به ساخت ها انجام می ماهی

هـای  آيد تا حباب كند، پس از آن به سطح (آب) باال می های آبی با مهارت و سرعت محكم می كند. سپس آن را ميان شاخه آب در آن نفوذ نمی

چنين اين رونـد را صـدها بـار  دهد، و اين  ها را در تور خود قرار می رود و آن سوی آن (خانه) پايين میكه به سرعت به  آب را حمل كند در حالی

شـود و بـا  شود. سپس (در) خانه به روی او بسـته می نظيری داخل آن می اش با هوا پر شود و به طرز عجيب و سرعت بی كند تا خانه تكرار می

كسيژن تمام شود پس اين روند را دوباره تكرار می كه كند تا اين آسايش و آرامش زندگی می   كند. ا

كسيژن درون آب استفاده كند كند نمی كه در آب زندگی می رغم اين در متن گفته شده اين نوع عنكبوت علی  )2( - 34 كسـيژن بيـرون  ،تواند از ا پس نياز به ا

  تر است. از نظر مفهومی نزديک» ند هميشه خارج آب زندگی كندتوا اين نوع عنكبوت نمی) «٢ی ( از آب دارد. به علت آبزی بودن با گزينه

ها: ی سایر گزینه ترجمه

  سازند! ديگر می هايشان را به كمک هم ها خانه ) عنكبوت١

  باشد! ديگر متفاوت می برند با يک كار می ها برای ساخت خانه به ) موادی كه اين عنكبوت٣

  كسيژن محلول در آب را تنفس كنند!ها ـ ا توانند ـ مثل عنكبوت ها نمی ) ماهی٤

  »های آب چيست؟ ی حباب فايده«  )4( -35

در آن چيزی است كـه بـه تـنفس ) «٤ی ( برد، با گزينه های هوا را برای تنفس خود به داخل آب می در متن گفته شده كه عنكبوت اين حباب

  تر است. از نظر مفهومی نزديک» كند عنكبوت كمک می

ها: ی سایر گزینه ترجمه

  رود. ی آن عنكبوت به سطح آب باال می وسيله ) به٢  رود. اش پايين می ی آن به طرف خانه وسيله ) عنكبوت به١

كسيژن محلول است.٣   ) در آن ا

سـرعت  های حاوی هوا را به در متن گفته شده است كه عنكبوت حباب» چرا عنكبوت بايد به سرعت بعد از آمدنش به سطح آب، پايين برود؟«  )3( -36

  ی زمان طوالنی آمدن به پايين از بين بروند. ها به واسطه خواهد حباب كه عنكبوت نمیاست آورد اين عمل آن ناشی از اين  ين میپاي

ها: ی گزینه ترجمه

  كه نميرد! ) تا اين٢    خاطر نبودن هوا در سطح آب! ) به١

  اش به سرعت! ) برای ساخت خانه٤    كه حباب آب از بين نرود! ) تا اين٣

  »اش را به صورتی بسازد كه آب در آن نفوذ نكند؟ چرا عنكبوت بايد خانه«  )1( -37

گر آب نفوذ كند نمی كسيژن درون آب دارد، بنابراين ا كسيژنی غير از ا اش  خوبی در خانه تواند به با توجه به متن كه گفته شده عنكبوت نياز به ا

  از نظر مفهومی صحيح است.» فس كندتواند تن زيرا در اين هنگام نمی) «١ی ( تنفس كند پس گزينه

ها: ی سایر گزینه ترجمه

  كند! برد و آن را نابود می اش را از بين می ) زيرا آب خانه٣  اش را دوباره تكرار كند! ) تا مجبور نشود ساخت خانه٢

  ) تا در آن هوای مناسب برای تنفس وارد نشود!٤

.هَُو اليَستَِطيُع تَ « گذاری کامل عبارت: حرکت  )1( -38 كسجيِن الُمَذاِب في الَماِء كما تَفَعُل األسَماُك فيَُقوُم بُِصنِع َمكاٍن ُكَروِيٍّ   »نَࠩفَس االُ

ها: دالیل رد سایر گزینه

  است و به تبعيت از آن مجرور است.) » األوكسجين«المذاِب (صفت برای ) الُمَذابَ ٢
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َس ٣   است.)» تفّعل«تَنَࠩفَس (مصدر فعل ثالثی مزيد باب ) تَنَفَّ

  تَْفَعُل (فعل مضارع معلوم است نه مجهول.)) تُْفَعُل ٤

اِت حَتَّی يَْمتَلَِئ بَيْتُُه بالَهواِء فيَدُخُل فيه« گذاری کامل عبارت: حرکت  )2( -39 ُ↨ ِمئَاِت الَمرَّ ُر العمليَّ   »بطَرِيقٍ↨ َعِجيبٍَ↨. تَتَكرَّ

ها: دالیل رد سایر گزینه

  الفعل آن مكسور است.)   يَمتَلَِئ (فعل مضارع منصوب ثالثی مزيد از باب افتِعال است كه در مضارع آن عين) يَْمتَلَئَ ١

  الزم است.) »يمتلئ«بيُت (فاعل است. دقت كنيد فعل ) بيتَ ٣

طريقٍ↨ (دليلی برای تنوين نگرفتن  مئاِت (جمع مؤنث سالم است و در حالت منصوبی اعرابش فرعی به كسره است.) / طريق↨ِ ) مئاتَ ٤

  رد.)دا» ال«واقع شده است و نه   ها است نه مضاف وجود ندارد يعنی نه جزء غيرمنصرف

ها: دالیل رد سایر گزینه  )1( -40

  بزيادة حرف واحد من باب تفعيل) بزيادة حرفين من باب تفّعل٢

  الجمل↨ فعلي↨ الجمل↨ فعلي↨ و حالي↨» / ث ـ ب ـ ت«صحيح و سالم من ماّدة ) صحيح و مضاعف٣

  المستتر، و الجمل↨ فعلي↨» هو«فاعله ضمير  البارز و الجمل↨ فعلي↨ و حالي↨» ه«مبنّي للمعلوم / نائب فاعله ضمير ) مبنّي للمجهول٤

ها: دالیل رد سایر گزینه  )2( -41

  الجمل↨ فعلي↨ࠩعل / الجمل↨ فعلي↨ و خبر مقّدممن باب تف) من باب تفعيل١

/ الجملـ↨  »العملّيـ↨«فاعلـه »هـي«الزم / فاعله ضمير بزيادة حرفين من باب تفࠩعل / متعدٍّ ) بزيادة حرف واحد من باب تفعيل٣

  الجمل↨ فعلي↨فعلي↨ و حالي↨

  »العملّي↨«فاعله المستتر» أنت«للغائب↨ / فاعله ضمير فعل مضارع / للمخاطب) فعل ماضٍ ٤

ها: دالیل رد سایر گزینه  )3( -42

  جامد) مشتق و صف↨ مشّبه↨٢    به مفعولفيه مفعول )١

  جامد) مشتق و صف↨ مشّبه↨٤

  ) عبارت است از: 2ی ( های غیرمنصرف (الممنوع من الصرف) گزینه اسم  )2( -43

  اسم تفضيل)» أَفْعل(«ـ أَحَْسن ٤») َمفاِعل«ـ مكاتب (بر وزن ٣») اسم شهر«(َعلَم مؤنّث ـ طهران ٢») َمفاِعل«ـ مساجد (بر وزن ١

ها: بررسی سایر گزینه

  »)َمفاِعل«ـ مكارم (بر وزن ٢») / أَفْعل«ـ أحْسن (وزن ١) ١

  »)َمفاعيل«ـ مراسيم (بر وزن ٢ـ مريم (َعلَم مؤنّث) / ١) ٣

  ») أَفْعل«ـ أَحْسن (بر وزن ٣لدنيا (اسم تفضيل مؤنث) / ـ ا٢») / َمفاِعل«ـ مصاِعب (بر وزن ١) ٤
  

  ٩٠دوم سال  ٤آزمون  ٣٠ـ مشابه تست  ٩٠سال  دوم ٣آزمون  ٢٨مشابه تست 

  ٩٠سوم سال  ٥آزمون  ٣٨ـ مشابه تست  ٩٠سوم سال  ١آزمون  ٣٥مشابه تست 
 

، اعـراب آن آيـد میهای بدون ضمير بارز كـه بـا اعـراب نصـب  در صيغه» ياء«، فعل مضارع ناقص مختوم به »لَْن يَْستَغْنِيَ لَْن + يَْستَغْنِي«  )4( -44

ـَـ) است.   ظاهری اصلی (ـ

ها: بررسی سایر گزینه

  ) اِتََّقی: فعل ماضی و شرط و محّالً مجزوم / اليَنَْهی: فعل مضارع و تقديراً مرفوع١

  ع) يَْعُفو: فعل مضارع و تقديراً مرفو٢

  ) اليَْمِشي: فعل مضارع و تقديراً مرفوع / اليَستطيُع: فعل مضارع و لفظاً مرفوع٣

موصـول عـام (مشـترک) باشـد جـزء معـارف » َمنْ «های استفهام و شرط باشد ولی هرگاه  زمانی اسم نكره است كه از اسم» َمنْ « تذکّر مهم:  )4( -45

  شود. محسوب می

  اسم موصول و معرفه است.» َمنْ «ها  های استفهام و نكره است و در ديگر گزينه اسماز » َمْن: چه كسی؟) «٤ی ( پس در گزينه
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ها: ی گزینه ترجمه

  »تواند خودش را از مهلكه نجات دهد، اعتماد مكن. نمی كه  كسیالبته به ) «١

  »دهد. العين خويش قرار ها را نصب ها پند گيرد و آن شود كه از آن مند می ها بهره از تجربه كسی فقط) «٢

  »چيند كه هنگام جوانی آن را كشت كرده باشد. می كسیثمرات كار در پيری را فقط ) «٣

  »رسد؟ داند؟، آيا اين صبح به شبش می می چه كسیخورشيد طلوع كرد و صبح آشكار شد، ولی ) «٤
  

  ٩٠دوم سال  ١آزمون  ٤٦ـ مشابه تست  ٩٠سال  دانشگاهی پيش ١٤آزمون  ٧٠مشابه تست 

گرإنْ «  )1( -46 بـه دليـل مبنـی بـودن، محـّالً مجـزوم » كانَْت، تواَضَعْت، َمرَّ «های ماضی  باشد، پس فعل اسم شرط می» ما: هر چه«حرف شرط و » : ا

  باشد. اسم موصول است و عامل جزم فعل نمی» َمنْ «ی  ) كلمه١ی ( هستند ولی در گزينه

ها: ی گزینه ترجمه

  »تی و به تو كتاب داد، مسئول كتابخانه است.كسی كه تو را صدا زد و با او سخن گف) «١

گر افكاری عالی داری پس آن) «٢   »ها را ميان ديگران ترويج كن. ا

گر به كسی كه به تو آموزش می) «٣   !»ای داشتهات را بزرگ  دهد، تواضع كنی شأن و مرتبه ا

  »شود. هرچه در قلبت گذر كند بر زبانت جاری می) «٤

م:   )2( -47 نيازمند تمييز هستند تا » ٣ـ ١٢«) در حكم صفات معدود خويش هستند و نيازمند تمييز نيستند ولی اعداد اصلی ٢و  ١اعداد ( تذکر مهـ

  ابهام موجود در اعداد برطرف شود.

  آمده نيازمند تمييز است.» ثالثاً: سه«) كه عدد ٢ی ( بنابراين گزينه
  

  سوم ١٤آزمون  ٣٦ـ مشابه تست  ٩٠سال  سوم ١٥آزمون  ٣٧مشابه تست 
 

  است: غيرعامل) حرف نفی و ١ی ( در گزينه» ال«  )1( -48

  »رسی. بدان كه تو بدون كوشش به موّفقيت نمی«

ها: بررسی سایر گزینه

  باشد. اسمِ پس از خود می  عامل نصبنفی جنس و  ی »ال) «٢

  التَِعْش باشد. ال + تَِعيُش  فعل پس از خود می عامل جزمنهی و  ی»ال) «٣

  باشد. اسمِ پس از خود می عامل نصبنفی جنس و  ی»ال) «٤
  

  ٩٠سال سوم   ١٠آزمون  ٢٩ـ مشابه تست  ٩٠سال  دانشگاهی پيش ٤آزمون  ٢٩مشابه تست 

  ٩٠دوم سال  ١٤آزمون  ٢٩ـ مشابه تست  ٩٠دوم سال  ١٣آزمون  ٢٦مشابه تست 
 

(صاحب حال) / الطلب↨: نعت و مرفوع به تبعّيت / متوّكليَن: حال مفـرد و منصـوب بـه اعـراب فرعـی  يَِعيُش: فعل / هؤالِء: فاعل و محالً مرفوع  )1( -49

  و محّالً مرفوع است. » هؤالءِ «حال آن  ، پس صاحب»ياء«

ها: بررسی سایر گزینه

كثر: مفعول٢   به و منصوب و صاحب حال / مختلفيَن: حال مفرد و نياباً منصوب ) ا

/ الُقَری: عطف بيان و منصوب تقديراً به تبعّيت / القديم↨: نعت و منصوب به تبعّيت / جميلً↨:  حال  صاحبّالً منصوب و به و مح ) تلك: مفعوٌل ٣

  حال مفرد و منصوب

  حال / متشابهً↨: حال مفرد و منصوب به و محّالً منصوب، صاحب ها: مفعول» / نا«) قََرأْنا: فعل و فاعلش ضمير بارز ٤
  

  ٩٠سوم سال  ١١آزمون  ٣٠ـ مشابه تست  ٩٠سال  سوم ١٠ن آزمو ٣٨مشابه تست 

  ٩٠سال  دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ٤٤مشابه تست 
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اليه و محالً مجـرور / إّال: ادات اسـتثناء /  اليه و مجرور / ه: مضاف لَْم يَْدُع: فعل / المؤمُن: فاعل و مرفوع / لقضاِء: جار و مجرور / حاجات: مضاف  )2( -50

  »مؤمن برای برآورده ساختن نيازهايش فقط خداوند بلند مرتبه را خواست.«به:  مفّرغ منصوب به اعراب مفعولاَهللا: مستثنی 

  .را دارد» فاعل«ها مستثنی مفّرغ نقش  ولی در ساير گزينه

ها: بررسی سایر گزینه

  »ط كسی كه كوشاتر بود، موفق شد!در امتحان فق«) لم يَنَْجْح: فعل / َمْن: مستثنی مفّرغ و مرفوع محالً به اعراب فاعل: ١

  »در اين جشن فقط برخی دانشجويان آمدند!«) لَْم يَأِْت: فعل / بَْعُض: مستثنی مفّرغ و مرفوع به اعراب فاعل: ٣

: فعل / الّذي: مستثنی مفّرغ و مرفوع محّالً به اعراب فاعل: ٤   »جام داد!فقط كسی كه در كارهايش با نشاط بود، وظايفش را ان«) لَْم يُؤدِّ
  

  ٩٠سال  دانشگاهی پيش ١٧آزمون  ٤٨ـ مشابه تست  ٩٠سال  دانشگاهی پيش ١٥آزمون  ٤٩مشابه تست 

  ٩٠دانشگاهی سال  پيش ١٥آزمون  ١٣٧مشابه تست 
 

 

  
  

های او  م يسـمعون، و از نشـانهو من آياته منامكم بالليل و النهار و ابتغاؤكم من فضله اّن فی ذلك آليات لقو«فرمايد:  ی روم می سوره ٢٣ی  آيه  )3( -51

لذا » هايی است برای گروهی كه گوش شنوا دارند. است؛ در اين (امور) نشانه تان از فضل پروردگار تالش و كوششو خواب شما در شب و روز 

  )٢٩ی  م ـ صفحه(سال دوگردد.  طلبی (ابتغاؤكم من فضله) از دقت در اين آيه مفهوم می استراحت شبانگاهی (منامكم بالليل) و روزی

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در معنای آيات انديشه و تحقيق امكان

  ١ آزمون  ٧٩تست مشابه 
  

پندارد، سوگند ياد كرده است كه فرزندان آدم را فريب دهد و انتقـام رانـده شـدن از  شيطان كه دشمن انسان است و خود را از آدميان برتر می  )2( -52

های  (نـه زمينـه گناه ـ آراستن و زيبا نشان دادن١كند:  ها انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه می يرد. شيطان معموالً از اين راهدرگاه الهی را بگ

 اندازد، مانند نماز ـ غافل كردن از ياد خدا و كارهايی كه به ياد خدا می٣ها به آرزوهای دور و دراز دنيايی  ـ سرگرم كردن انسان٢فريب دنيا)  دل

  )٤٨ی  (سال دوم ـ صفحهـ ايجاد دشمنی و كينه ميان افراد ٤

  پذير است. هايی كه تنها نوع ادبياتشان با ادبيات كتاب تفاوت دارد، امكان پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب و توجه به واژه
  

   ٦آزمون  ٥٦مشابه تست 

  گاج مورد سؤال بوده است. یها بار در آزمون ٣ یاز موانع رشد و رستگار یعنوان يك موضوع شيطان به
  

همـين زنـدگی  داند، رسد و مرگ را پايان زندگی می وجودش را فرا گرفته، وقتی به نگرش مادی نسبت به مرگ می» ميل به جاودانگی«انسانی كه   )1( - 53
  ی دنيا است. ارزش شدن زندگی چند روزه بی علتی شود كه ميل به جاودانگ از اين عبارت برداشت می شود. ارزش می چند روزه نيز برايش بی

توجهی به  اند. ميل به جاودانگی اين گروه را نيز به بی گروه دوم از كسانی كه نسبت به مرگ نگرشی مادی دارند، راه غفلت از مرگ را پيش گرفته

توجهی به مرگ يـا تـرس و اضـطراب از  گروه را به بیكدام ميل درونی است كه اين دو «گويد:  مرگ كشانده است. با توجه به سؤال كتاب كه می

ی  قرآن كريم درباره توجهی به مرگ و كفر به آيات پروردگار و لقای اوست. ميل به جاودانگی علت بیشود كه  برداشت می» كشاند؟ مرگ می

و هم يحسبون انهم يحسنون صنعاً اولئـك الـذين قل هل ننبئكم باألخسرين اعماالً الّذين ضّل سعيهم فی الحياة الدنيا «فرمايد:  اين افراد می

كارترين (مردم) در كارها چه كسانی هستند؟ كسانی كه تالششان در زندگی دنيا گم    كفروا بايات ربهم و لقائه، بگو آيا به شما خبر دهيم كه زيان

(سال .» به آيات پروردگارشان و ديدار او كافر شدندها كسانی هستند كه  آنپندارند كه بهترين عملكرد را دارنـد.  كه می و تباه شد در حالی
  )٦١و  ٦٠، ٥٩دوم ـ صفحات 

ی  ی عليـت ميـان مطالـب درس و آيـه پاسخ به اين سؤال از دقت در سؤال كتاب تحت عنوان بررسی، متن درس و آيات آن و رابطه
  پذير است. مربوط به آن امكان

  

  ١٢ آزمون  ٨٢تست مشابه 
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و نفخ فی الّصور فاذاهم من االجداث الی ربّهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعـد الّرحمـان و «فرمايد:  ی يس می رهسو ٥٢و  ٥١آيات   )4( - 54

گهان آنصدق المرسلون، و در صور دميده شود،  ز شـتابند. گوينـد وای بـر مـا! چـه كسـی مـا را ا ها (―افران) از قبرها به سـوی پروردگارشـان می پس نا

گر مفهـوم  بيـان» صدق المرسلون«عبارت » آرامگاهمان برانگيخت؟ اين همان چيزی است كه خداوند رحمان وعده داده بود و فرستادگان راست گفتند.

  )٩٢ی  فحهص  (سال دوم ـكنند.  است كه كافران در رستاخيز پس از خروج از قبرها به آن اعتراف می» گويی پيامبران در ابالغ دعوت الهی ثبوت راست«

ها: دالیل نادرستی سایر گزینه

  پايان الهی است. امكان معاد جسمانی با اشاره به قدرت بی»آری قادريم كه حتی خطوط سر انگشتان او را درست كنيم) «١

امكان معاد جسمانی با اشاره به نظـام مـرگ و »و خداوند كسی است كه بادها را فرستاد تا ابری را به حركت درآورند پس آن را رانديم) «٢

  زندگی در طبيعت است.

امكان معاد جسمانی با اشاره به خلقـت »كند كه نخستين بار آن را آفريد و او به هر آفرينشی داناست بگو همان كسی آن را زنده می) «٣

  )٧٥و  ٧٤(سال دوم ـ صفحات  ی انسان است. اوليه
ی آيه كه در سؤال نيامـده ولـی مـد نظـر طـراح اسـت،  پاسخ به اين سؤال از دقت در آيات انديشه و تحقيق درس و دانستن ادامه

  پذير است. امكان
بهشـت «شـود. مؤمنـان در  یی آن) در عالم بـرزخ داده م (نه همه بخشی از پاداش و جزای مردمهای عالم برزخ اين است كه  يكی از ويژگی  )1( -55

  )٨١ی  (سال دوم ـ صفحهگذرانند.  كه تجلی كوچكی از بهشت و جهنم آخرت است، روزگار می» جهنم برزخی«و كافران در » برزخی

ها: بررسی سایر گزینه

  باشند.  اند و صحيح می ی وضع مؤمنان پس از مرگ آمده ) اين دو عبارت از سخنان امام كاظم (ع) درباره٣و  ٢

  )٨٢ی  (سال دوم ـ صفحهباشد.  ی ارواح مؤمنان آمده است و صحيح می ) اين گزينه از سخن امام صادق (ع) درباره٤
  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب امكان

  

  یبند كتاب ميكرو طبقه ٤٠٩و تست  ١١آزمون  ٨٨تست مشابه 
  

  

و سيق الّذين اتّقوا ربّهم الی الجّن↨ زمراً حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهـم خزنتهـا «مايد: فر ی زمر می سوره ٧٤و  ٧٣خداوند در آيات   )2( -56

و سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين و قالوا الحمدهللا الذی صدقنا وعده و اورثنا األرض نتبّوا من الجّنـ↨ حيـث نشـاء فـنعم اجـر العـاملين، 

سالم «گويند:  ها می كه درهای آن گشوده است و نگهبانان آن به آن ه شوند. چون بدان جا رسند، در حالیمتقين گروه گروه به سوی بهشت راند

اش  ستايش مخصوص خدايی است كه در وعده«گويند:  ها می و آن» ايد. كه در آن جاودانه ! پاک شديد، پس به آن داخل شويد، در حالی بر شما

آيـات » كننـدگان داد كه در بهشت جای گيريم در هر جا كه بخواهيم. پس چه خوب است پـاداش عمل با ما صادق بود و زمين را به ما ميراث

است (و سيق الذين اتقوا ربهم الی الجن↨ زمراً). از سخن نگهبانان بهشت كه پـس از ورود متقـين  رستاخيزها در  و جايگاه آن متقينپيرامون 

ی خدا در وراثت زمين با  (فادخلوها خالدين)، تحقق وعده ايد جاودانه  كه در آن در حالی داخل بهشت شويدگويند كه  ها می به بهشت، به آن

كننـد.  گزاری می از تحقق اين وعـده سـپاس» الحمدهللا الذی صدقنا وعده«گردد و متقين با عبارت  ی متقين به بهشت مفهوم می ورود جاودانه

كان در آيه )٩٥و  ٩٤(سال دوم ـ صفحات  الّـذين تتوّفـاهم المالئكـ↨ «ی نحل آمده كه مربوط به عالم بـرزخ اسـت:  سوره ٣٢ی  سرنوشت پا

  )٨٠و  ٧٩(سال دوم ـ صفحات » طّيبين يقولون سالم عليكم ادخلوا الجّن↨ بما كنتم تعملون
  پذير است. ی آن امكان پاسخ به اين سؤال با دانستن موضوع آيه، قبل و ادامه

دهنـد. مـثالً آن كـس كـه نظـم و  و شـكل می سـازند ها، اخالق و روحيات، اعمال و ظـواهر را می انديشه و ظاهر هركس تجلّی درون اوست  )3( -57

گر واقعاً به آن ايمان داشته باشد، دست به برنامه برنامه رفتارهای ظاهری نيز به تـدريج بـر زند. از سوی ديگر،  ريزی می ريزی را قبول دارد، ا
در ی پيشوايان دين به رعايت آراستگی به تأثير ظـاهر  . لذا از سفارش و توصيهدهد ی فرد را تغيير می گذارد و روحيه باطن انسان تأثير می

  )١٣٧ ی صفحه(سال دوم ـ . استگاه باطن  بريم كه ظاهر تجلّی پی می نباط

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در عبارات كتاب و مفهوم آن امكان
  

  ١٦آزمون  ٥٧تست مشابه 
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ی مهـم  ی اسالمی خدای حكيم، دو وظيفـه ا توجه به پيوند امت اسالمی و هدف مشترک آنان، يعنی رسيدن به رستگاری و سربلندی جامعهب  )4( -58

و بايـد  ديگر به خير و نيكی (و لتكن منكم امّ‗ يدعون الی الخير، دعوت يکـ ١اند از:  ترتيب عبارت برای مسلمانان معين كرده است، كه به

و به كارهـای  ـ امر به معروف و نهی از منكر (و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر،٢ی پديد آيد كه به نيكی دعوت نمايد) از شما مردم

  )١٥٦و  ١٥٤(سال دوم ـ صفحات پسنديده امر كنند و از كارهای ناپسند بازدارند). 

گاه هر چـه  شوند و آن افراد شرور و بدكار جامعه بر شما مسلط می امر به معروف و نهی از منكر را ترک نكنيد كه«فرمايد:  حضرت علی (ع) می

  )١٥٧ی  مستجاب نشدن دعاها بازتاب ترک امر به معروف و نهی از منكر است. (سال دوم ـ صفحهلذا » دعا كنيد به اجابت نرسد.
  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب و ارتباط آن با آيات ابتدای درس امكان

  

  یبند كتاب ميكرو طبقه ٨١٢و تست  ١٤آزمون  ٩٠و تست  ٣آزمون  ٧٩و تست  ٨آزمون  ٩٤تست مشابه 
  

» شـود. هـا داده می دهنده و كسانی كه به خداوند قرضی نيكو دادند، چند برابر به آن همانا مردان و زنان صدقه«فرمايد:  ی حديد می سوره ١٨ی  آيه  )3( -59

الحسـنه)  كنندگان (المصّدقين و المصّدقات) ـ كسانی كه وام بـدون بهـره يـا وام غيرمشـروط (قرض ارت است از: انفاقمفاهيم موجود در اين آيه عب

برداشـت » افزايش سرمايه در پرتو انفـاق و وام غيرمشـروط«افزايش سرمايه (يضاعف لهم). از اين مفاهيم پيام   دهند (اقرضوا اهللا قرضاً حسناً) ـ می

  )١٩٢و  ١٨٣(سال دوم ـ صفحات باشد.  ای كه هم به انفاق و هم به وام غيرمشروط اشاره دارد، اين آيه می شود. تنها آيه می

ها: دالیل نادرستی سایر گزینه

  ) پيام اين آيه پوشاندن گناهان در پرتو وام غيرمشروط است.١

  يرمشروط اشاره كرده و انفاق نيامده است. (ان تقرضوا اهللا قرضا حسناً) ) اين آيه گرچه به افزايش سرمايه اشاره دارد (يضاعفه لكم) اما تنها به وام غ٢

  .) اين آيه به افزايش سرمايه (فاولئك هم المضعفون) در پرتو انفاق (و ما آتيتم من زكاة) اشاره دارد و وام غيرمشروط در آن نيامده است٤

ی انفاق و وام غيرمشروط مد نظـر طـراح بـوده  ل كه هر دو واژهصورت سؤا پاسخ به اين سؤال از دقت در معنای لغوی آيات و دقت به
  پذير است. امكان

  

  ١٤آزمون  ٩٩و تست  ١٦آزمون  ٥٩و تست  ٨آزمون  ٩٨تست مشابه 
  

يـن از ا ها هسـتند. ساز هـدف نيازها زمينهكند. پس  آيد و فرد برای رسيدن به آن هدف اقدام می صورت يک هدف درمی پاسخ به هر نياز به  )1( -60

كم است و نيازها علت شكل ی علّيت رابطه» نيازها«و » اهداف«شود كه بين  عبارت برداشت می ها هسـتند. نيازهـای عميـق و  گيری هدف حا

ی بيـداری و هوشـياری و  گردند. اين دغدغه و درد، نشـانه مشغولی، دغدغه و حتی درد متعالی تبديل می بنيادين، به تدريج برای انسان به دل

  )٩ی  (سال سوم ـ صفحهاست.  وادی انسانيت ورود به
  پذير است. ی علّيت ميان مفاهيم امكان پاسخ به اين سؤال از دقت در مفهوم جمالت كتاب و درک رابطه

  

  ٧آزمون  ١٠١تست مشابه 
  

ان اشـاره دارد. خداونـد در ی حجت ظاهر و حجت باطن و تقدم عقل به عنوان حجت باطن در هدايت انسـ ی يونس، به رابطه سوره ٤٣ی  آيه  )2( -61

از ايـن آيـه » بيننـد؟ كنـی هـر چنـد نمی نگرند. پس آيا تو كوران را هدايت می و از ميان آنان كسانی هستند كه به تو می«فرمايد:  اين آيه می

تأثير دارد كه عقل خود را به عنوان حجت باطن آفريده و زمانی هدايت پيامبران و دين » تعقل«شود كه خداوند انسان را با ويژگی  برداشت می

  )٢٥ی  (سال سوم ـ صفحهبه كار گيرد. 

ايـن آيـه بـه » ما اين كتاب را به حق برای مردم بر تو نازل كرديم. پس هر كس هدايت شود به سود خود اوست.«فرمايد:  ی زمر می سوره ٤١ی  آيه

  )١٧ی  (سال سوم ـ صفحهگر اختيار اوست.  بيان  »اهتدی فلنفسه فمن«او اشاره دارد. عبارت  اختياری انسان با ارسال كتاب و  هدايت ويژه

:موارددالیل نادرستی سایر 

و منهم مـن يسـتمعون «ی  ی انسان و آيه به هدايت عمومی موجودات اشاره دارد نه هدايت ويژه» ربنا الذی اعطی كل شیء خلقه ثم هدی«ی  آيه

  تقدم عقل به عنوان حجت باطن در هدايت انسان و اهميت ويژگی تعقل او اشاره دارد.به » اليك افأنت تسمع الّصم و لو كانوا اليعقلون

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در موضوع آيات و فهم تأكيد هر آيه بر كدام ويژگی انسان امكان
  

  یبند كتاب ميكرو طبقه ١٠٤٥و تست  ١٨آزمون  ٤٣و تست  ٧آزمون  ١٠٢تست مشابه 
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های دوران خود بيان كننـد و متناسـب بـا درک  ی انسان ها دين الهی را درخور فهم و انديشه امبران متعدد برای اين بوده است كه آنآمدن پي  )1( -62

  .)است ها در ابالغ پيام الهی اين جمالت همان معنای رعايت سطح درک انسانآنان سخن بگويند. (

كرم (ص) در همين زمينه می ی  اين سخن ايشان با آيه» ی عقلشان سخن بگوييم. ايم كه با مردم به اندازه ء مأمور شدهما انبيا«فرمايد:  پيامبر ا

، و ما هيچ پيامبری را نفرستاديم جز به زبان و ما ارسلنا من رسول اّال بلسان قومه ليبين لهم«فرمايد:  ی ابراهيم مطابقت دارد كه می سوره ٤

  )٣٤و  ٣٣(سال سوم ـ صفحات .» قومش تا بتواند برای آنان به روشنی بيان كند
  پذير است.  پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب و ارتباط معنايی با آيات و احاديث پيرامون آن موضوع امكان

  

  بندی كتاب ميكرو طبقه ١١٣٥تست پايه و  ٦آزمون  ٦٣ تستو  ٧آزمون  ١٥٦تست مشابه 

  ای گاج مورد سؤال بوده است.ه بار در آزمون ١٠موضوع علل آمدن پيامبران متعدد 
  

  

ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و صاحبان امر را كه از شـمايند، اطاعـت كنيـد و  ای كسانی كه ايمان آورده«فرمايد:  ی نساء می سوره ٥٩ی  آيه  )4( -63

گر به خدا و روز آخرت اي گر در چيزی ستيزه و نزاع كرديد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد، ا از دقت در معنای آيه اين مفهوم به » مان داريد.ا

كمات به خدا و پيامبر (ص) است.«آيد كه:  دست می   )٨٠ی  (سال سوم ـ صفحه» ايمان به خداوند و اعتقاد به معاد، شرط بازگرداندن محا

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در معنای آيه امكان
  

    ١آزمون  ١٠٠تست مشابه 
  

يا ايها الرسول بلّغ ما «برگزاری مراسم حج در سال دهم هجرت در مسير بازگشت به مدينه در محلی به نام غديرخم اين آيه نازل شد: پس از   )2( -64
پيام اين آيه تعيين مأموريت پيامبر مبنی بـر اعـالم جانشـين » چه از پروردگارت بر تو نازل شده، ابالغ كن ، ای پيامبر آنانزل اليك من ربّك

كرم (ص) دستور داد همـه توقـف كننـد و از مـردم پرسـيد: پس از ا ايهـا النـاس مـن اولـی النـاس «يشان است. پس از نزول اين آيه پيامبر ا

من كنت مواله فهذا «گفتند خدا و پيامبرش. سپس فرمود: » بالمؤمنين من انفسهم، ای مردم چه كسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟
  )٩١و  ٩٠ی  (سال سوم ـ صفحه» ولی و سرپرست اويم، علی نيز ولی و سرپرست اوست. ، هر كس كه منعلی مواله

ديگر  پاسخ به اين سؤال از دقت در شأن نزول آيات و احاديث پيرامون تعيين جانشـينی پيـامبر (ص) و ارتبـاط هـر كـدام بـا يـک
  پذير است. امكان

  

  یبند كتاب ميكرو طبقه ١١٤١و تست  ١١آزمون  ١٠٤تست مشابه 
  

كرم (ص)«ترين مشكل  مهم  )3( -65 ماندند و  بهره می اين بود كه مردم و محققان از يک منبع مهم هدايت بی »ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر ا

  )١١٠ی  سال سوم ـ صفحهدادند. ( ی شخصی را در احكام دينی دخالت می به ناچار سليقه

بيت پيامبر (ص) بـه انـزوا  های اصيل اسالمی به خصوص اهل اين بود كه شخصيت »دها و الگوهای غيرقابل اعتما ظهور شخصيت«از نتايج 

كشيده شدند و افرادی كه در تفكر و انديشه يا در عمل يا در هر دو از معيارهای اسالمی بـه دور بودنـد، در جامعـه جايگـاهی برجسـته پيـدا 

  )١١٢ی  (سال سوم ـ صفحهكردند. 
های بـاتقوا، جهـادگر و  دا (ص) جاهليت در لباسی جديد وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصيتاز گذشت مدتی از رحلت رسول خپس 

تبديل حكومت عدل نبوی به سلطنت «مورد احترام پيامبر (ص) منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت، قرب و منزلت يافتند. اين امر بازتاب 
  )١١٣ی  بود. (سال سوم ـ صفحه »قيصری و كسرايی

  پذير است. خ به اين سؤال از دقت در متن كتاب امكانپاس
  

  بندی كتاب ميكروطبقه ١٤٨٤و تست  ١١آزمون  ١٠٥و تست  ٢آزمون  ٨٨تست مشابه 
  

ها نشـان داده اسـت. پيـامبر گرامـی  كامل كرده و راه رسيدن به رسـتگاری را بـه انسـانانبياء و اوليای خود هدايت را با وجود   خداوند نعمت  )4( -66

  )١٣٦ی  (سال سوم ـ صفحهاند.  معرفی كرده پدران امترا  خود و امام علی (ع)الم(ص)، اس

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب امكان

www.Booklets.ir



      
  

51
  

د تـا دانـش و مؤمنان را نشايد كه همگی بيرون روند پس چرا از هر گروهی، جمعی از آنـان كـوچ نكننـ«فرمايد:  ی توبه می سوره ١٢٢ی  ی شريفه آيه  )1( - 67

انـد از:  مفاهيم موجود در اين آيـه عبارت» ها بازگردند، انذار دهند. شايد كه بترسند و توجه كنند. گاه كه به سوی آن دين بياموزند و مردم خويش را آن

ی  تواننـد دربـاره نان نمیی مسـلما جـا كـه همـه از آن ضرورت تفقه در دين برای استمرار مرجعيت علمی امام در عصر غيبت (ليتفقهوا فی الـدين) ـ 

ها به اين كار بپردازند (و ما كان المؤمنون لينفروا كاف↨ فلوال نفر من كل فرقـ↨ مـنهم طائفـ↨) ـ  احكام دين تفقه و تحقيق كنند، الزم است گروهی از آن

ار قوم خويش (لينذروا قومهم) كه تركيب ايـن دو ترتيب عبارت است از: تفقه در دين (ليتفقهوا فی الدين) و انذ هدف از اين كوچ كردن برای مؤمنان به

كوچ كردن به قصد تفقه در دين بر همگان واجب نيست و هدف از ايـن شود كه  همان انذار مبتنی بر تفكر عميق است. لذا از اين آيه برداشت می
  پذير است. دقت در مفهوم آيه امكان پاسخ به اين سؤال از )١٦٦ی  كوچ كردن انذار مبتنی بر تفكر عميق دين است. (سال سوم ـ صفحه

  

  بندی طبقه  كتاب ميكرو ١٧١٧و  ١٧١٦های  و سؤال ١٤آزمون  ٥٧و سؤال  ١١آزمون  ١١٤و سؤال  ١٢آزمون  ١١٦تست مشابه 
  

دی (عـج) به مؤمنان و منتظران حضـرت مهـكه يک ضرورت اساسی در اجرای احكام اسالمی است،  برقراری حكومت اسالمی، عالوه بر اين  )3( -68
  )١٨٠ی  چه را برای آمادگی ظهور الزم است، فراهم سازند. (سال سوم ـ صفحه دهد كه آن فرصت می

گر به سوی خدا قدم بردارد مانند حضرت موسی (ع) او را اليق و شايسته و «فرمايـد:  دهد و بـه او می ی خود قرار می خدا انسان را عزيز آفريده لذا ا

  )١٩٢ی  خداوند فرموده كه خود بهای انسان است. (سال سوم ـ صفحهدر اين آيه » خودم برگزيدم و پروردم.اصطنعتك لنفسی، تو را برای 
  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن درس امكان

  

  بندی كتاب ميكرو طبقه ١٨١٩و سؤال  ١٥آزمون  ٤٧و سؤال  ١٨آزمون  ٦٧تست مشابه 
  

ان «عبـارت » همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستيد. اين راهی راست است.«فرمايد:  ی آل عمران می سوره ٥١ی  آيه  )4( -69

توحيد گر  بيان» فاعبدوه«است، اشاره دارد. عبارت  توحيد نظریكه از ابعاد  توحيد افعالیهای  به توحيد در ربوبيت از شاخه» اهللا ربّی و ربّكم
  )٢٥ی  دانشگاهی ـ صفحه (پيشاست.  عملی يا عبادی

و در  توحيد نظـری و توحيـد عملـیی  ی ابعاد توحيد است. اين عبارت در بردارنده ترين شعار اسالم و جامع همه مهم» ال اله اّال اهللا«ی  كلمه

ها  جـا كـه انسـان آن ی ابعاد توحيد اسـت، امـا از گرچه اين كلمه جامع همه ی ابعاد شخصيتی يک انسان موحد است. ی همه واقع، دربردارنده

پرستند، ايـن عبـارت بـيش از هـر چيـزی نـاظر بـر توحيـد عملـی و  شوند و معبودهای ديگری جز خدا را می تر گرفتار شرک عملی می بيش

  . است توحيد عملی و نظریی به آن است. لذا به ترتيب ناظر بر  كننده دعوت

هذا صراط مسـتقيم: «، »فاعبدوه: توحيد عملی«، »افعالی ان اهللا ربّی و ربّكم: توحيد«اشد: گونه ب البته اين احتمال نيز وجود دارد كه ديد طراح اين

  )٣٠ی  دانشگاهی ـ صفحه پيش( .»ال اله اّال اهللا: توحيد نظری«، »گردد برمی »توحيد عملی :فاعبدوه«به  »هذا«زيرا  ؛توحيد عملی
  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در موضوع آيات امكان

  

    ٧آزمون  ٧٧ تستو  ١٣آزمون  ٥٧تست مشابه 

  .های گاج مورد سؤال بوده است بار در آزمون ١٢توحيد عملی در آيات 
  

گر انسان بندگی خدا را بكند و اخالص در بندگی داشته باشد، خدا نيـز او را بـه درجـات عـالی اخـالص   )2( -70 مفهوم بيت مورد سؤال اين است كه ا

 ٢ی  شـود: آيـه ) ايـن مفهـوم ديـده می٢ی ( جز گزينـه ی آيات بـه است كه در همه عوت انسان به بندگی و اخالصدرساند. ابتدای بيت  می

همانا ما كتاب را به حق به سوی تو نازل كرديم. پس خدا را بندگی كن در حالی كه دين را برای او خالص «فرمايد:  ) می١ی  ی زمر (１زينه سوره

فرمايـد:  ) نيـز می٣ی  ی يس (１زينه سوره ٦٠ی  گر دعوت به بندگی و اخالص است. آيه بيان» مخلصاً له الّدينفاعبد اهللا «عبارت » كرده باشی

گر پرهيز از عدم بندگی شـيطان و  بيان» التعبدوا الشيطان«عبارت » ای فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را بندگی نكنيد.«

كاری را از او دور سـازيم  اين چنين كرديم تا بدی و زشت«فرمايد:  ) نيز می٤ی  ی يوسف (１زينه سوره ٢٤ی  دعوت به بندگی خداوند است. آيه

انـه مـن «ی اخالص در بندگی، عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از فرد با اخالص اسـت.  اولين ثمره» چرا كه او از بندگان مخلص ما بود.

هـای رسـيدن بـه حقيقـت  ) بـه يكـی از راه٢ی ( كه گزينه جات باالی اخالص و بندگی خداست. در حالیگر تحقق در ، بيان»عبادنا المخلصين

  )٤٣و  ٣٨، ٣٦، ٣٥دانشگاهی ـ صفحات  (پيشاشاره دارد. » اهتمام به عمل صالح«بندگی و اخالص يعنی 

  پذير است. مفهوم بيت امكان پاسخ به اين سؤال از دقت در عبارات آيه و توجه به مفاهيم موجود در آيه و تطبيق با
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آزادی مطلـق، محـور قـرار دادن كننـد اختيـار بـه معنـای  گر پيرامون اختيار انسان از آن كسانی است كه فكـر می يكی از پندارهای ويران  )1( -71
كم بر جهان خلقت اسـت . اي مندی و حتی ناديده گرفتن قانون های خود بدون توجه به عواقب و نتايج آن خواست نـان صـرفاً بـرای های حا

های اجتمـاعی و گـاه آسـيب  مدت يا درازمدت به تخريـب شخصـيت خـود، نابسـامانی های خود وارد عمل شده، در كوتاه ارضای ميل و هوس

زيست معتقدند انسان امروز رفتاری خودخواهانه با طبيعت داشته و  مندان به حفظ محيط پردازند. عالقه رساندن به طبيعت و محيط زندگی می

ی  ی او، محور همـه اين رفتار ناشی از آن است كه انسان امروزی تصور نموده است كه ميل و ارادهای نزديک ساخته است.  ن را به ويرانهآ
  امور است و هيچ مانعی بر سر راه آن وجود ندارد.

گريزی پيشه  مسئوليت گری جبریراد در فضای كند و برخی ديگر از اف گران و زورگويان فراهم می گری فرصت را برای تجاوز ی جبری رواج عقيده

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب امكان )٦٦و  ٦٥دانشگاهی ـ صفحات  (پيشكنند.  می

  ٩آزمون  ٧١تست مشابه 
  

گر اين عبارت را  در جهان افزوده می يابد و بر قدرت پروازش های اختياری او توسعه می تر بشناسد، انجام فعاليت را بيش تقديراتهر چه انسان   )3( -72 شود. ا

های اختيـاری انسـان اسـت يـا  ی فعاليت معرفت به تقديرات علت (متبوع) توسعهگونه است:  ی علت و معلولی بنويسيم، بدين صورت رابطه به
ی معلـول از  از متبوع و بـه جـای واژه ی علت در سؤال به جای واژه های اختياری انسان معلول (تابع) معرفت به تقديرات است. ی فعاليت توسعه

  )٧٠ ی دانشگاهی ـ صفحه (پيشگيرد.  سرچشمه می علم و حكمت خداونددانيم كه تقدير از  همچنين می ؛تابع استفاده كرده است
  پذير است. ی عليت ميان مفاهيم موجود امكان پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب و شناخت رابطه

  بندی كتاب ميكروطبقه ٢٣٨٠و  ٢٣٧٩ یها تستو  ١٣ آزمون ٧٥تست مشابه 

بگو «ی اعراف چنين بيان فرموده است:  سوره ٣٢ی  های دنيوی و اخروی را در آيه خداوند تبارک و تعالی ديدگاه متعادل اسالم نسبت به نعمت  )2( -73

كيزه چه كسی حرام كرده زيورهايی را كه خدا برای بندگانش پديد آورده و روزی گردانـی  ی همين آيه، انسان را به جای روی در ادامه» را های پا

ها را حرام كـرده اسـت چـه  كاری بگو پروردگارم تنها زشت«فرمايد:  كند و می های حالل، به دوری از گناهان و كارهای زشت توصيه می از نعمت

   )١٠٩و  ١٠٨دانشگاهی ـ صفحات  (پيش» آشكار و چه پنهان

  پذير است. در متن كتاب و آيات مطرح در آن متن امكانپاسخ به اين سؤال از دقت 

  بندی كتاب ميكرو طبقه ٢٤٥٥تست و  ١٠آزمون  ٨٢تست و  ١٥آزمون  ٥٥ تستو  ١٨آزمون  ٧٣تست مشابه 

  .های گاج مورد سؤال بوده است بار در آزمون ١٢تطابق آيات با معيارهای تمدن اسالمی 
  

كم را ا عدل و مساواترسول خدا (ص)   )1( -74 ساس زندگی سياسی و روابط اجتماعی قرار داده بود و با رفتار و گفتار خود به مردم آموخته بود كه حا

گاهی بايد بر مبنای قانون الهی عمل كند. بر اين مبنا در دوره های خـويش،  هـای مـردم از حقـوق و مسـئوليت ی اسالمی، به علـت افـزايش آ

  )١٢٩ی  دانشگاهی ـ صفحه (پيشگرفت.  شكل می لتعدای مردم با حكومت برای برقراری  مبارزه

كميت عدالت در روابط ميان انسان«يكی از مظاهر تمدن اسالمی  بود؛ لذا رسول خدا (ص) آمده بود كه عدل و قسط مبنای اصلی روابـط قـرار » ها حا

نا و لكم اعمالكم، و مأمور شدم كه ميان شما با عدالت عمل و امرت العدل بينكم اهللا ربنا و ربكم لنا اعمال«ی شوری:  سوره ١٥ی  ی شريفه گيرد و آيه

  )٩٨و  ٩٧دانشگاهی ـ صفحات  (پيشحاكی از آن است. » كنم. خدا پروردگار ما و شماست و اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شماست.
  ست.پذير ا امكان ٨و  ٧پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب و ارتباط دادن مطالب دو درس 

و اين چنين شما (امت پيامبر (ص)) را امتی ميانه و اسوه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر (ص) «فرمايد:  ی بقره می سوره ١٤٣ی  آيه  )4( -75

كم امـً↨ وسـطاً «است كه از عبارت » مقام الگويی پذيرندگان دعوت آخرين پيامبر«پيام اين آيه   »بر شما گواه باشد. شـود.  داشـت میبر» جعلنا

  )١٦٩ی  دانشگاهی ـ صفحه (پيش

پيام ايـن » و بگو ايمان آوردم به هر كتابی كه خدا نازل كرده و مأمور شدم ميان شما با عدالت عمل كنم.«فرمايد:  ی شوری می سوره ١٥ی  آيه

  )٩٨ی  دانشگاهی ـ صفحه يش(پ .شود برداشت می» امرت العدل بينكم«است كه از عبارت » مأموريت به عمل مبتنی بر عدل«آيه 

  پذير است. ها امكان پاسخ به اين سؤال از دقت در معنای آيات و پيام آن

  بندی كتاب ميكروطبقه ٢٥٩٨و  ٢٤٥٢ یها تستمشابه 



      
  

53
  

  

  به رفتن ادامه بدهيد تا به راه فرعی برسيد و سپس به (سمت) چپ بپيچيد.  )3( -76

آيـد  دار میingصـورت  فعـل دوم به keepاسـت. بعـد از  keepل اول ايـن جملـه عـف دانشگاهی است. مربوط به درس دوم پيش سوالاين 

(going) دقت داشته باشيد فعلی كه بالفاصله بعد از .keep آيد بايد  میingتواند جواب صحيح باشد چـون  ) نمی۴ی ( دار باشد، پس گزينه

  دار.ingعل شود، نه ف محسوب می» toمصدر بدون «شروع شده است و در نتيجه  beبا 

  ندارد. سوالآمده در كتاب درسی نيست، ولی تأثيری در جواب سوال ی فرعی) كه در صورت  (راه فرعی، جاده crossroadلغت 

مـورد  ٢طرح شده بود كـه در  سوالدار ingفعل دانشگاهی در مورد كاربرد  های سوم و پيش مورد در سال ١٦ ،های سراسری گاج در آزمون

  آمده بود. keepبعد از فعل دار ingفعل ) دقيقاً عين كنكور ١٣) و (٣های ( يعنی آزمون
 

  دهد. او هميشه هنگام راندن ماشينش به راديو گوش می  )1( -77

شود. در اين جمله، دو عمل  زمان استفاده می برای اشاره به دو عمل هم whileدانشگاهی است. حرف ربط زمان  مربوط به درس اول پيش سوالاين 

  انتخاب كنيم. سوالرا به عنوان جواب اين  whileشوند و در نتيجه بايد حرف ربط زمان  زمان انجام می طور هم ردن و راديو گوش كردن بهرانندگی ك

ی حروف ربط زمان، كتاب درسی فقط بـه  در دسته .دانشگاهی، كاربرد حروف ربط زمان، علت و شرط بررسی شده است در قسمت گرامر درس اول پيش

كتفا كرده است، ولی در  asو  whenو حرف ربط زمان توضيح د انـد.  قـرار گرفته سـوالهم مورد  sinceو  whileت كنكور، دو حرف ربط زمان سواالا

هـايی از كـاربرد  دانشگاهی به عنوان حرف ربط تضاد مستقيم بررسی شده و در متن كتاب درسی هم مثال در درس پنجم پيش whileالبته حرف ربط 

  است، جزء مباحث گرامری كتابتان نيست. سوالبه عنوان حرف ربط زمان كه پاسخ صحيح اين  whileحرف ربط آورده شده است، ولی كاربرد  زمانی اين

حروف ربط علت، كامالً يكسان هسـتند و  در نقش sinceو  becauseوجود دارد. در حد كتاب درسی،  سوالی جالب ديگر هم در اين  يک نكته

توانيم بـا اطمينـان بگـوييم  اند، پس می ) آورده شده۴) و (۲های ( ای هم به كار روند. در اين تست، اين دو حرف ربط علت در گزينهتوانند به ج می

گر اين سوالكه حروف ربط علت جواب اين  گر صورت  دو گزينه سوالطور باشد، اين  نيستند، چون ا  سـوالی صحيح خواهد داشت! بنابراين حتی ا

تواند داشـته باشـد. در مـورد  را حذف كنيم، چون غير از حرف ربط علت، كاربرد ديگری نمی becauseتوانيم با خيال راحت  يم، میرا نداشته باش

since باشد و فقط كافی اسـت كـاربرد زمـانی  سوالتواند جواب اين  دانيم كه حرف ربط علت نمی شود، چون می تر می هم كارمان راحتsince  را

ی كامل، كاربرد زمانی  در زمان حال ساده است، نه حال كامل يا گذشته  listens(He always (…ی بدون حرف ربط  جمله بررسی كنيم. چون

since مد نظر باشد. بنابراين  سوالتواند در اين  هم نمیsince را بررسی كنيم.۳و (  )۱های ( شود و فقط بايد گزينه هم حذف می (  

مورد آن همچون كنكور حـروف ربـط  ٥دانشگاهی استفاده شده بود كه  ورد از حروف ربِط درس اول پيشم ١٦ ،های سراسری گاج در آزمون

  .زمان بود

  ای آبی زيبا از آن مغازه بخريم. توانستيم يک بلوز نخی ُكره ما می  )2( -78

گر بخواهيم چند صفت را پشت سر هم قبل از يک اسم بي سوالاين  ها را به اين ترتيـب  اوريم، بايد آنمربوط به درس پنجم سال سوم است. ا

  از چپ به راست بنويسيم:

  + جنس + مليت + رنگ + شكل + سن + اندازه + كيفيت اسم

دست  به» كاس شرمج«ی  ها را كنار هم بگذاريد. به اين شكل كلمه ها را حفظ كنيد، حروف اول آن تر بتوانيد ترتيب اين صفت كه راحت برای اين

 Korean(رنـگ)،  blueكيفيـت)،  ( niceترتيب از چپ بـه راسـت  ) است چون در اين گزينه به۲ی ( ، گزينهسوالاين آيد. پاسخ صحيح  می

  (جنس) آورده شده است. cotton(مليت) و 

ت كنـد. چـون لغـ آمده در كتاب درسی نيست، ولی احتماالً مشـكلی برايتـان ايجـاد نمی سوالهای اين  ای) كه در گزينه ُكره ( Koreanلغت 

Korea ) توانيد از روی معنی اين كلمه، معنی  ُكره) در كتاب درسی آمده و میKorean كه حرف اول لغت  را حدس بزنيد. از طرف ديگر، اين

Korean ی مليت است. دهنده تواند كمكتان كند كه متوجه شويد اين لغت نشان با حرف بزرگ نوشته شده هم می  

های سراسری گاج، ترتيب صحيح صفات در جمله است. در مجموع از ايـن  ب سوم دبيرستان در آزمونترين مباحث گرامری كتا از جمله مهم

  .داشتيم سوالهای گاج  مورد در آزمون ٤مبحث 
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  »آقای اسميت محقق بزرگی است.«الف:   )1( -79

  »حتماً او مطالعات زيادی در طول عمرش انجام داده است.«ب: 

ای را در جای خـالی  آمده است و بايد كلمه سوالدر صورت  ».have + p.p«نشگاهی است. عبارت دا مربوط به درس هشتم پيش سوالاين 

شـود كـه براسـاس  برای اشاره به عملی اسـتفاده می ».must have p.p«قرار دهيم كه اين عبارت را به شكلی مناسب تكميل كند. ساختار 

رود كه بايد در  برای اشاره به عملی به كار می ».should have p.p«ت. ساختار شواهد موجود، تقريباً مطمئنيم كه در گذشته انجام شده اس

گيرد كه شايد در گذشته انجـام  هم برای اشاره به عملی مورد استفاده قرار می ».might have p.p«شد، ولی نشد. ساختار  گذشته انجام می

  ) بـرای تكميـل ايـن جملـه مناسـب اسـت. ۱ی ( اربرد اين ساختارها، گزينـهشده باشد، ولی مطمئن نيستيم كه انجام شده يا نه. با توجه به ك

توانيم با اطمينان بگوييم كه او مطالعات زيادی در طول عمـرش  كه آقای اسميت محقق بزرگی است) تقريباً می با توجه به شواهد موجود (اين

  انجام داده است.

) اصـالً بـه ۲ی ( هيچ بحثی نشده است. پس گزينـه wouldاند، در مورد  ی شدهدانشگاهی بررس در بين افعال كمكی كه در درس هشتم پيش

  نداريم. سوالمبحث اين درس ربطی ندارد و برای حذف آن نياز به بررسی صورت 

واب داشتيم كه در آزمون جامع اول، جواب آن عيناً نظير جـ سوال ٥دانشگاهی گاج در مجموع  های مقطع پيش در آزمون سوالاز موضوع اين 

  .كنكور بود

  كمی كلسيم و ساير مواد معدنی است. مقدارآب در اين منطقه حاوی   )2( -80

  ) نقش، عملكرد٤  ) حساب، گزارش٣  ) مقدار، ميزان٢  ) اثر، تأثير١

ت كند، چون در فارسی هم از همين لغـ آمده در كتاب درسی نيست، ولی هيچ مشكلی برايتان ايجاد نمی سوالكه در صورت  calciumلغت 

  كنيم. استفاده می

  .ی صحيح استفاده شده بود های سراسری گاج به عنوان گزينه در چند مورد از آزمون amountی  از كلمه

  .حذف شدجهانی  تيم ملی فوتبال ما سال گذشته از جام  )4( -81

  ردن، كنار گذاشتن) حذف ك٤  ) دنبال كردن، پيروی كردن از٣  خاطر آوردن ) به ياد آوردن، به٢  ) كاهش دادن، كم كردن١

  برای انجام دادن تكاليفشان كنار بگذارند. خاصیآموزان بايد زمان  دانش  )3( -82

گاه٢  ) ذهنی، روانی١   ) خانگی، (مربوط به) خانه٤  ) خاص، مشخص٣  ) هشيار، آ

گانه در كتاب درسی آمده aside و setلغات  كنار گذاشتن)  ( set asideبارت اند، ولی وقتی اين دو لغت كنار هم قرار بگيرند، ع هر كدام جدا

  توان معنی آن را با توجه به مضمون جمله حدس زد. آيد كه در كتاب درسی آورده نشده، ولی می به دست می

  .قرار گرفته بود سوالهای امسال گاج در آزمون جامع آخر مورد  در آزمون specificی  كلمه

  از حوادث را (به ما) داد. ای خالصهط دانيم چه اتفاقی افتاد؛ او فق ما دقيقاً نمی  )3( -83

كم٢    ) اشتباه، خطا١     ) چگالی؛ غلظت؛ ترا

  ) مقاله؛ (دستور) حرف تعريف٤    ) خالصه، چكيده، نكات عمده٣

  .كنند بازيافت میی خود را  ها بيش از نيمی از كاغذ باطله ژاپنی  )1( -84

    ) بزرگ كردن، درشت كردن٢    ) بازيافت كردن، بازيابی كردن١

  ) (به فضا) پرتاب كردن٤    بردن متوجه شدن، فهميدن، پی) ٣

  (به يک اندازه) موفق بودند. طور مشابهی بهشان  انتخابی های هر دوی آن خواهرها خيلی فعال و در شغل  )2( -85

  جور طور مشابه، مثل هم، يک ) به٢    نرمی ) نرم، روان، به١

  ساختگیطور  طور مصنوعی، به ) به٤    ) مشتاقانه، با كمال ميل٣

  ندارد. سوالآمده در كتاب درسی نيست، ولی تأثيری در جواب  سوال(شغل، حرفه) كه در صورت  careerلغت 

  .بوده است سوالهای سراسری گاج موضوع  كتاب سوم دبيرستان بررسی شده بارها در آزمون ٢ی تبديل صفات به قيود كه در درس  شيوه
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هـا تصـور  زمينی. آن نند كه عشق و ازدواج همراه هم هستند ـ مانند نان و كره يـا گوشـت و سـيبك ها، مردم تصور می در بسياری از فرهنگ

كه ازدواج كنيد عاشـق شخصـی باشـيد كـه بـا او ازدواج  كه شما بايد قبل از اين برای ازدواج است و اين ضروریكه عشق يک اصل  كنند می

در ايـن  را نشناسـند. ديگـر شـان حتـی يـک ک مـرد و زن قبـل از روز عروسیهای ديگر، ممكن است ي ، در فرهنگبا وجود اينكنيد.  می

گر ازدواج، ازدواج خـوبی (مناسـبی) باشـد، بعـد از مراسـم  كنند فكر میبرای ازدواج واجب نيست. اين افراد  رمانتيکها، عشِق  فرهنگ كه ا

بـه حـال در مـورد آن فكـر  د. آيا تانگير شما سرچشمه میشما در مورد عشق و ازدواج از فرهنگ  عقايدازدواج عشق به وجود خواهد آمد. 

 شما (در اين رابطه) چيست؟ديدگاه  ايد؟ كرده
  

  متن:اين  لغات خارج از كتاب
  culture: (n.)  فرهنگ  marriage: (n.)  ازدواج، عروسی

  essential: (adj.)  واجب، ضروری romantic: (adj.)  رؤيايی، رمانتيک

 get married: (v.) = marry (v.)  ازدواج كردن  wedding: (n.)  مراسم ازدواج، عروسی

    نهايت فرسا؛ بی سخت، طاقت )٢    قبلی، سابق )١  )4( -86

  ) ضروری، الزم٤    ) مختلف، متنوع٣

  آيا، كه آيا )٤  بنابراين، در نتيجه )٣  با وجوِد اين )٢  كه كه، با اين حالیدر )١  )2( -87

كند كه معتقدند مرد و زن بايد بعد از ازدواج همديگر  در مورد فرهنگ مردمی صحبت می است،در آن آمده  سوالای كه جای خالی اين  جمله

دهد كه اعتقاد دارند مرد و زن بايد قبل از ازدواج عاشق هم باشـند. مشـخص  ی قبل از آن، فرهنگ مردمی را نشان می را بشناسند، ولی جمله

). حـرف ربـط تضـاد ۲) يـا (۱ی ( ک حرف ربـط تضـاد اسـتفاه كنـيم، يعنـی گزينـهاست كه اين دو فرهنگ متضاد هم هستند، پس بايد از ي

whereas تواند در وسط يک جمله بين دو كاما آورده شـود، ولـی  بايد اول جمله يا بين دو جمله بيايد و نمیhowever توانـد بـه ايـن  می

  ناسب است.برای تكميل اين جمله م howeverشكل به كار رود. بنابراين از لحاظ گرامری 

  ديگر، همديگر يک )٤  ديگر، ديگری )٣  يكی ديگر، ديگری )٢  ديگران، كسان ديگر )١  )3( -88

دسـت بيايـد.  ديگر، همـديگر) به (يک each other) را انتخاب كنيم تا عبارت ۳ی ( آمده است، بايد گزينه eachی  چون قبل از جای خالی كلمه

گر قبل از جای خالی كلمه   .است each otherكرديم كه از لحاظ معنايی معادل عبارت  ) را انتخاب می۴ی ( د، بايد گزينهنيامده بو eachی  ا

 كردنمعاينه  ؛بررسی كردن )٢    وقف كردن،  اختصاص دادن )١  )4( -89

  فكر كردن؛ انتظار داشتن، اميدوار بودن )٤    فراهم كردن، تهيه كردن )٣

  جزء، (در جمع) جزئيات )٤  ركورد  ثبت؛ )٣  حس، احساس )٢  عقيده، نظر )١  )1( -90

  ٩٠تا  ٨٦ت سواال

كاربرد حروف ربـط  ،های سراسری گاج است. عالوه بر اين آزمون سراسری از لحاظ موضوع، سطح دشواری و موضوع شبيه آزمون Cloze Testمتن 

) از ٤هـا مثـل آزمـون ( در برخی آزمون داد. حتی های گاج وجود داشت كه اهميت بسيار آن را نشان می به عنوان مبحث گرامری در اكثريت آزمون

however دانشگاهی مستقيماً به عنوان موضوع گرامری مطرح نشده است) به عنوان جواب صحيح استفاده شده بود. (كه در كتاب پيش  
  

  

ها اين افـراد را  سرو .است» ستاره مسافرِ «(فضانورد) به معنی  astronautی  كنند. واژه فضانوردان افرادی هستند كه در فضا سفر می

cosmonauts گارين، اولين كسی بود كه به فضا سفر كرد (فضانورد) می در كه (در اين سفر)  ،نامند. يک فضانورد روسی، (به نام) يوری گا

رخيد به دور زمين سفر كرد. اولين فضانورد آمريكايی كه دوِر زمين چ ردقيقه طول كشيد، يک با ۹۰ه حدود در چرخشی ك ۱۹۶۱آوريل  ۱۲

  سفری سه ُدوری را انجام داد. ۱۹۶۲ی  جان گلِن بود كه در فوريه

طـور فشـارهای سـفر فضـايی را تحمـل  هدانست كه انسان چـ كس در آن زمان نمی مخاطره بودند، چون هيچاوليه پر های فضايیِ  مأموريت

بدون دچار شدن بـه قادرند كنند و  ور مرتب به فضا سفر میط دار تقريباً عادی شده است. فضانوردان به سرنشين خواهد كرد. امروزه سفر فضايیِ 

ها جان خـود  د. چندين فضانورد روسی و آمريكايی طی اين سالنهنوز (هم) وجود دار اتجا بمانند. اما خطر ها در آن صدمات دائمی، هر بار ماه

رد آمريكايی هنگامی كـه فضاپيمايشـان (بـه نـام) َچلِنِجـر بود، موقعی كه هفت فضانو ۱۹۸۶اند. يكی از بدترين فجايع در سال  را از دست داده

  اندكی بعد از پرتاب منفجر شد، جان باختند.

www.Booklets.ir



   56    

ی  مـهدَ های خَ  متحده و ُوستوک در روسيه، كوچک بودند و اتاق دار اوليه، مانند ِمركوری، ِجمينی و آپولو در اياالت های فضايی سرنشين سفينه

هـا از  توانسـتند مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد. روس ها فقط يک بار می چنين آن ی سرنشينان داشتند). همهای كوچكی برا محدودی داشتند (اتاق

كنند. با وجود  نسبتاً كوچكی به نام سايوز برای حمل كردن فضانوردانشان در مسير رفت و برگشت به مدار استفاده می» يک بار مصرف«فضاپيمای 

فضانوردان آمريكايی حاال در  شود. رسند كه تحت عنوان ساليوت شناخته می تر در يک ايستگاه فضايی می گدر مدار، فضانوردان به جايی بزر ،اين

 كنند. پرواز می ،بال كه خيلی شبيه هواپيمای مسافربری است مثلث پيمایرها در يک مدا كنند. آن فضاپيما به فضا سفر می
  

  متن:اين  لغات خارج از كتاب
  accommodation: (n.)  جا، اتاق، منزل  explode: (v.)  منفجر شدن، تركيدن

  airliner: (n.)  هواپيمای مسافربری journey: (n. v.)  سفر؛ سفر كردن

  cosmonaut: (n.)  فضانورد  lift-off: (n.)  شدن(موشک و ...) پرتاب، بلند 

  craft: (n.)  فضاپيما، سفينه manned: (adj.)  دار (سفينه و غيره) سرنشين

  crew: (n.)  َخَدمه، كاركنان  orbiter: (n.)  اره) مدارپيما(سفينه، ماهو

  delta-winged: (adj.)  بال، با بال مثلثی (هواپيما) مثلث permanent: (adj.)  دائمی، هميشگی، پايدار

 disaster: (n.)  ی ناگوار فاجعه، مصيبت، واقعه  relatively: (adv.)  نسبتاً، كمابيش
  restricted: (adj.)  كوچک محدود؛ spaceman: (n.)  فضانورد

 routine: (adj.)  عادی، روزمره  space shuttle: (n.)  فضاپيما، شاتل فضايی

  پردازد. ............ میبه اين متن عمدتاً   )1( -91

  دارد) خطراتی كه سفر فضايی دربر٢  فضايیی مختصری از سفر  ) تاريخچه١

  بين روسيه و اياالت متحده از نظر سفر فضايی رقابت) ٤  های فضايی اوليه و امروزی ای بين سفينه  ) مقايسه٣

هايی شده است. در تمام مـتن، اطالعـاتی در مـورد  ها اشاره هر كدام از اين گزينهبه ی آخر، موضوع كلی متن نيستند، بلكه در متن  سه گزينه

گراف اول كه بيش   رين تـأثير را در تشـخيص موضـوع كلـی مـتن دارد، تـ سفر فضايی و سير تحول و تكامل آن تا به امروز داده شده است. پارا

  ی سفر فضايی است.  ی تاريخچه دهد كه اين متن درباره كند و نشان می ی سفر فضايی افتاده صحبت می در مورد اولين اتفاقاتی كه در زمينه

گـر معنـی ايـن عبـارت را  آمده در كتاب درسی نيست، سوالو كار داشتن با) كه در صورت  (پرداختن به، سر deal withعبارت  ولی حتـی ا

  پرسند. تی است كه موضوع اصلی متن را میسوااليكی از آن  سوالدهد كه اين  (عمدتاً) نشان می mainlyی آشنای  ندانيد، كلمه

  داد. یت را نشان مسواالت موضوع متن حداقل در يك مورد استفاده شده بودند كه اهميت اين دسته از سواالهای گاج  در تمام آزمون

  اولين سفر فضايی ............ .  )1( -92

  ) در يک بهار در قرن بيستم انجام شد١

  دقيقه طول كشيد ٩٠) در رفت و برگشت به زمين حدود ٢

  را دربرداشتوری دُ ) مأموريتی ناموفق بود از اين لحاظ كه سفری يک ٣

  دانجام دا ١٩٦٢انجام شد كه دومين سفر را در سال  ی) توسط همان شخص٤

انجـام شـده اسـت.  ١٩٦١آوريل  ١٢ی اول در خط سوم آمده است. در اين خط گفته شده كه اولين سفر به فضا در  دليل صحيح بودن گزينه

گر بخواهيم بگوييم يک سـال در چـه قرنـی قـرار باشد میيعنی ماه آوريل در فصل بهار  .فروردين است ٢٣اين تاريخ معادل  . از طرف ديگر، ا

آمـوز انتظـار  در قرن بيستم است. البته شايد در اين سطح، منصفانه نباشـد كـه از دانش ١٩٦١كنيم، بنابراين سال  به باال ُرند میدارد، سال را 

را حفظ باشد و بداند هر كدام در چه فصلی هستند! ولـی حتـی  های ميالدی كه ماه خصوص اين داشته باشيم اين اطالعات را داشته باشد و به

گر اين چيزها    های غلط استفاده كنيد تا به جواب صحيح برسيد.  توانيد از روش حذف گزينه را هم ندانيد، میا

) اشـتباه اسـت، چـون ٢ی ( زينـهدهد كـه گ اين جمله نشان می .»دقيقه طول كشيد ٩٠حدود  كه چرخشیدر «در خط سوم متن گفته شده: 

گارين صحبت شده، حرفی دقيقه طول كشيده، نه رفت و برگشت. در خط دوم  ٩٠حدود  چرخش متن كه در مورد چرخش يک ُدوری يوری گا

) هم اشتباه است. در خط چهارم متن گفته شده كه دومين سفر به فضا توسـط ٣ی ( از ناموفق بودن اين مأموريت زده نشده است، پس گزينه
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 ِ گارين كه سفر اول را انجام داده بود. اين توضيجان گل زند. با ايـن توضـيحات سـه  ) را كنار می٤ی ( ح هم گزينهن انجام شده است، نه يوری گا

  ماند. می  ) باقی١ی ( روند و فقط گزينه ی آخر كنار می گزينه

  كه ............ صحيح است. طبق متن، اين  )1( -93

  خطر نيستند های فضايی بی ) حتی امروزه (هم) مأموريت١

٢ (astronauts  (فضانوردان) وcosmonauts دهند غل متفاوت را نشان میشو (فضانوردان) د  

گر۳   دهند بينند، (اما) هرگز جان خود را از دست نمی چه امروزه فضانوردان گاهی اوقات صدمه می) ا

  مخاطره است.ی گذشته پر های اخير به اندازه ل) سفر فضايی در سا۴

گراف دوم نشان می از دو خـط اول » خطر هنوز (هـم) وجـود دارد.«ه: ) صحيح است. در اين خط گفته شد۱ی ( دهد كه گزينه خط چهارم پارا

ی  ی فضانوردی اشاره دارند. پـس گزينـه معنی هستند و هر دو به حرفه هم cosmonautو  astronautی  شود كه دو كلمه متن برداشت می

گراف دوم متن به۲( گر از اين موضوع  ی آخر را رد می وضوح دو گزينه ) اشتباه است. توضيحات پارا مطمئن نيستيد يـک بـار ديگـر ايـن كند. ا

گراف را با دقت بخوانيد تا كامالً برايتان روشن شود.   پارا

  . ............ جز به ،های فضايی هستند تمام موارد زير اسامی برخی سفينه  )4( -94

  ) ساليوت٤  ) آپولو٣  ) ِمركوری٢  ) سايوز١

گرادر خط اول پار گراف از سايوز تحت عنوان  spacecraftف سوم از ِمركوری و آپولو تحت عنوان ا نـام بـرده  craftو در خط سوم همان پارا

گراف، سا پيمای فضايی يا فضا شده است. بنابراين اين سه مورد سفينه ناميده شده  space stationوت ليهستند. ولی در خط چهارم اين پارا

  ی فضايی. يک ايستگاه فضايی است نه سفينهساليوت است، يعنی 

  ی فضايی اشاره شده است. ............ به عنوان بدترين فاجعه ی فضايی َچلِنِجر به دليلِ  ن از متن متوجه شد كه به عدم موفقيت سفينهتوا می  )3( -95

  بينی شده ) انفجار آن زودتر از (زمان) پيش٢  ی فضايی ی ساخت اين سفينه ) هزينه١

  ضايی بسيار مهم آن) مأموريت ف٤  ) تعداد افرادی كه جان خود را از دست دادند٣

گراف دوم درباره ی ساخت  ی فضايی َچلِنِجر صحبت شده است. در اين خطوط، در مورد هزينه سفينهی  در اين متن، فقط در سه خط آخر پارا

ايـن سـانحه  بينی شده برای انفجار آن (!)، و يا مأموريتی كه داشته چيزی گفته نشده و فقط به تعداد افـرادی كـه در اين فضاپيما، زمان پيش

  جان خود را از دست دادند اشاره شده است. 

رسد كه  در كتاب درسی نيستند و به نظر میاند  آمده سوالی اول اين  (انفجار) كه در دو گزينه explosion، خرج) و  (هزينه expenseلغات 

ی اول را  گـر نتوانيـد نادرسـت بـودن دو گزينـهدانستن معنی اين دو لغت برای تشخيص اشتباه بودن اين دو گزينه ضروری است. ولی حتی ا

  ) بشويد.۳ی ( توانيد متوجه درست بودن گزينه تشخيص بدهيد، با توجه به اطالعاتی كه در متن آمده، می

 ۵و  ۴های  در خط .ندارد سوالكند، ولی خوشبختانه تأثيری در جواب  يک اشتباه كوچک رخ داده كه معنی را تا حدی عوض می سوالدر صورت اين 

در اشاره به همان حادثه گفته شـده:  سوالولی در صورت اين ». يكی از بدترين فجايع«، يعنی »one of the worst disasters«متن گفته شده: 

»the worst space disaster« ، فرق زيادی دارد.» بدترين«با » يكی از بدترين«كه  تمشخص اس». ی فضايی بدترين فاجعه«يعنی  

گر   های نوشتاری يا گفتاری اشاره دارد. دارند، اين كلمه (زبان) معموالً به كاربرِد واژه زباناَشكال (برقراری) ارتباط، يک (نوع) چه تمام ا

ترين شكل بيان است كه در دسترس ماسـت. صـرفاً متوجـه شـدن چيـزی كـه درسـت در همـين لحظـه داريـد  زبان انسان پيچيده

ميليون كلمه  ۶۰۰كلمه در روز، و در مجموع   ۰۰۰/۳۰طور متوسط  هارت زيادی است. يک فرد بالغ به(داشتن) هوش و م خوانيد، مستلزمِ  می

  مان دارد. در تمام زندگی یكند. زبان تأثير عميق در يک طول عمر متوسط صحبت می

بياينـد و متوجـه ت درد به شكل كلماتوانن طور صداهايی را توليد كنيم كه می هگيريم كه چ ما ياد می .گيريم ما زبان را از كودكی ياد می

گر بخواهيم (ديگران حرف) ما را بفهمنـد، بايـد قواعـد دسـتوری خاصـی را بـه كـار ببـريم. مـا يـاد می می   گيـريم كـه بگـوييم  شويم كه ا

"He saw me"  (بگوييم) اما"I saw him" .ه هم وصل های ب ی درست از ضماير فاعلی و مفعولی است.) شيوه (منظور گوينده استفاده

گر قرار بود تمام جمالت  قبوِل دستوری بسيار زياد است. كردن كلمات در قالب جمالِت قابل ای كه در زبان انگليسی معنی داشته  كلمه ۲۰ا

  كشيد تا اين كار را انجام دهيد. باشند را با صدای بلند بگوييد، ده ميليون سال طول می
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كسـتری بـزرگ بـا » فيل«ی  كنيم. كلمه داريم از نمادها استفاده می كنيم، (در واقع) وقتی از كلمات استفاده می بايد به يک حيوان خا

  آن حيوان خاص باشد. اند كه اين كلمه بايد نمادِ   پوست كلفت اشاره داشته باشد چون سخنگويان زبان انگليسی توافق كرده

بـرای  .كلمات به تصورات يا مفاهيم اشاره دارنـد تـا بـه اشـياءگاهی اوقات در مورد معنای كلمات اختالف نظر وجود دارد. معموالً اين 

گر فرسـتنده (１وينـده) و گيرنـده » آرامش«يا » عدالت«، »عشق«، »آزادی«ی معنای دقيق كلماتی مانند  مثال، همه درباره توافق ندارند. ا

ی ارتبـاط بـين زبـان و معنـی،  شـود). مطالعـه نمی مانـد (برقـرار نتيجـه می (شنونده) در مورد اين معانی توافق نداشته باشند، ارتباط بی

 شود. ناميده می شناسی معنی
  

  متن:اين  لغات خارج از كتاب
  acceptable: (adj.)  قبول، پذيرفتنی قابل  freedom: (n.)  آزادی؛ استقالل

كستری، طوسی   apply: (v.)  به كار بستن، به كار بردن grey: (adj.)  خا

  break down: (v.)  نتيجه ماندن؛ خراب شدن بی  intelligence: (n.)  هوش، ذكاوت

  complicated: (adj.)  پيچيده؛ دشوار justice: (n.)  عدالت، عدل، انصاف

  concept: (n.)  مفهوم  make sense: (v.)  نی داشتن، معنی دادنمع

  disagreement: (n.)  اختالف نظر، مخالفت profound: (adj.)  عميق، عظيم

 enormous: (adj.)  زياد؛ بزرگ  semantics: (n.)  شناسی معنی
   :for instance  عنوان نمونه، مثالً  برای مثال، به total: (n.)  جمع مجموع، حاصل

  هدف از اين متن اساساً اين است كه ............ را ارائه دهد.  )2( -96

  ) توصيفی از زبان٢    ) تعريفی از ارتباط گفتاری١

  ) توضيحی از اَشكال مختلف (برقراری) ارتباط٤  و گفتاری های نوشتاری ای بين زبان ) مقايسه٣

های نوشتاری و گفتاری و يا بررسی اَشكال مختلف برقراری ارتباط اختصاص ندارد، بلكه در متن  زبان ی كل اين متن به زبان گفتاری، يا مقايسه

  ت. ی توصيفی از زبان اس به اين موضوعات اشاره شده و هدف اصلی اين متن ارائه فقط

نـد در ا ) آمـده۲ی ( و گزينـه سـوالترتيب در صـورت  تشريح) كه به ،(توصيف description(قصد داشتن، تصميم داشتن) و  intendلغات 

در مـورد  سـوالتوان حـدس زد كـه ايـن  شايد خيلی برايتان دردسر ايجاد نكند، چون می intendكتاب درسی نيستند. ندانستن معنی لغت 

گر معنی لغت موضوع و هدف اصلی م خصوص ايـن كـه ايـن  را ندانيد، ممكن است كمی كارتان سخت شود، به descriptionتن است. ولی ا

درسی (توصيف كردن، شرح دادن) است كه در كتاب  describeی لغت  ريشه هم descriptionلغت  ی صحيح هم آمده است. لغت در گزينه

گر حو .ايد با آن آشنا شده   وانيد با توجه به معنی اين لغت آشنا، حداقل معنی تقريبی لغت جديد را پيدا كنيد.ت ستان جمع باشد میاا

گراف   )4( -97   يک از موارد زير صحيح است؟ ، كدام٢طبق پارا

  كند. كلمه در روز استفاده می  ۰۰۰/۳۰) هر فرد حداقل ١

  ) هوش و مهارت دو بخش از زبان انسان هستند.٢

كثر زبا٣   ميليون است. ٦٠٠های انسان حدود  ن) مجموع تعداد كلمات در ا

  بسيار پيچيده است.نه تنها ساده نيست، بلكه  ،كنند ها برای برقراری ارتباط استفاده می چه انسان ) آن٤

ای كـه باعـث  است. نكتـه سوالپاسخ صحيح اين  )٤(ی  گراف دوم در مورد پيچيده بودن زبان انسان صحبت شده، پس گزينهدر خط اول پارا

گراف دوم گفته شده:  ٣و  ٢های  اين است كه در خط ،شود ) می١ی ( بودن گزينهنادرست  كلمـه در   ۰۰۰/۳۰طور متوسـط  به يک فرد بالغ«پارا

در خـط دوم ». فرد بـالغ«، نه نسبت داده شده» هر فرد«) استفاده كردن از اين تعداد كلمه در روز به ١ی ( ولی در گزينه» كند. روز صحبت می

) ٢ی ( شمرده شده است، نه دو بخش از زبان انسـان، پـس گزينـهبرخوانيد  ی فهميدن متنی كه داريد می الزمه، هوش و مهارت راف دومگاپار

گراف دوم گفته شده:  سوالتواند پاسخ صحيح اين  نمی طـول عمـر يک ميليون كلمه در  ٦٠٠يک فرد بالغ در مجموع «باشد. در خط سوم پارا

  شود. ) گفته شده ندارد، بنابراين اين گزينه هم حذف می٣ی ( با چيزی كه در گزينه یضوع هيچ ربطاين مو» كند. متوسط صحبت می
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گراف   )2( -98 گر قرار بود ... ده ميليون سال طول می ٣هدف از آخرين جمله در پارا   كشيد تا اين كار را انجام دهيد) اين است كه ثابت كند كه ......... . (ا

  د تا به شكلی پيچيده تبديل شود) زبان مدت زيادی طول كشي١

  ) زبان اين توانايی (امكان بالقوه) را دارد كه جمالت بسيار زيادی را توليد كند٢

  تواند چيزهای متفاوتی را از طريق كلمات يكسانی بگويد ) يک شخص می٣

گر يک شخص هميشه از جمالت ٤   شود ارتباط برقرار كند ای استفاده كند، موفق نمی كلمه ٢٠) ا

  ) آمده است.٢ی ( نهايت است. اين مفهوم فقط در گزينه توان با كلمات ساخت تقريباً بی ی مورد نظر اين است كه تعداد جمالتی كه می نظور از جملهم

  ٩٨و  ٩٣، ٩٢ت سواالدر 

تـرين نمـره  ت بيشسواال از جزئيات متن بود كه در كنكور نيز اين نوع سوال ،های سراسری گاج ت درک مطلب در آزمونسواالترين نوع  مهم

  .را به خود اختصاص دادند
  

  

  ............ . جز به ،كند نويسنده به تمام كلمات زير كه گاهی اوقات ممكن است در مورد معنايشان اختالف نظر وجود داشته باشد اشاره می  )4( -99

  ) فيل٤  ) آزادی ٣  ) عدالت٢  ) آرامش١

گراف چهارم،  »فيل«ی  كلمه انـد  به عنوان يک نمونه از كلماتی كه سخنگويان زبان، آن را به عنوان نماد چيز خاصی قبول كردهدر خط اول پارا

گراف پنجم آورده شده اند، ارائه شده است. ولی ساير گزينه و معنای آن را پذيرفته اند، چند نمونه از كلماتی هسـتند كـه  ها كه در خط سوم پارا

  د.در مورد معنايشان اختالف نظر وجود دار

 freedom) و ديگـری ۲ی ( (عـدالت) در گزينـه justiceی خارج از كتاب درسی آورده شـده اسـت: يكـی  ، دو كلمهسوالهای اين  در گزينه

گر معنای اين لغات را بلد باشيد، برای جواب دادن به اين ۳ی ( (آزادی) در گزينه گـر فقـط معنـی  سوال). ا اصالً نيازی به متن نداريد. حتـی ا

يـک برداشـت » فيـل«ی  است كه همه از كلمه مشخصرا بدون نياز به متن پاسخ بدهيد. كامالً  سوالتوانيد اين  ) را بدانيد هم می۴(ی  گزينه

  دارند و اختالف نظری در اين رابطه وجود ندارد.

  ٩٩و  ٩٤ت سواالدر 

در هر دو متن اين سـبك  ،)٩ها، همچون آزمون ( آزمونت داشتيم و در برخی از سواالگاج از اين سبك سراسری های  تقريباً در تمامی آزمون

  .ت وجود داشتسواالاز 

  های زير موافق باشد؟ گيری يک از نتيجه تر احتمال دارد با كدام رسد كه نويسنده بيش به نظر می  )3( - 100

  تر كنيم. ) ما بايد زبان انسان را ساده۱

  ارتباط شود.  موفقيت در (برقراری)ی بيش از حد از كلمات ممكن است منجر به عدم  ) استفاده۲

  وجود ندارد.معانی ) لزوماً ارتباطی طبيعی بين كلمات و ۳

گر افراد می۴   شناسی بخوانند. خواهند جمالتشان از لحاظ دستوری صحيح باشند، بايد معنی ) ا

گراف چهارم می ه عنوان نماد چيزی مورد اسـتفاده قـرار گيـرد، ای ب كنند كه كلمه خوِد سخنگويان يک زبان توافق میكه گويد  نويسنده در پارا

طور طبيعی و بدون دخالت سخنگويان زبان وجود  طور نيست كه اين ارتباط به كنند و اين يعنی خوِد افراد بين كلمات و معانی ارتباط برقرار می

  ) موافق است.۳ی ( داشته باشد. طبق اين توضيحات، نويسنده با گزينه

اند در كتاب درسی نيستند، ولی چون در  ) آمده۲ی ( (منجر شدن به) كه در گزينه lead toی بيش از حد) و عبارت  (استفاده overuseلغت 

  ندارند. سوالاند تأثيری در جواب  دهمی نادرست آ گزينه

  ١٠٠و  ٩٥ت سواالدر 

شـود. در كنكـور  از مـتن مربـوط می تی بود كه بـه برداشـت شـماسواالهای سراسری گاج  ت درک مطلب در آزمونسواالدومين سبك رايج 

  .ت اختصاص يافته استسواالبه اين نوع  سوالتجربی امسال نيز دو 
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گنتوسفر از سطح زمين شروع می های اليه  )3( - 101  شود. كيلومتری سطح زمين شروع می ٩٠ی هتروسفر از ارتفاع  شوند اما اليه هوموسفر، تروپوسفر و ما

  سوم ٤آزمون  ١٣٨سوم و  ٢ آزمون ٢٢٤و  ١٨٥مشابه تست 

 رسد. ی هوا در چه زمانی به ساير مناطق مورد نظر می ودهكنند كه ت بينی می های هوا، پيش هواشناسان با توجه به سرعت حركت توده  )1( - 102

كسيژن و چگالی آب افزايش می يابد درحالی ها و درياها كاهش می با افزايش عرض جغرافيايی شوری و دمای آب اقيانوس  )2( - 103  يابد. كه مقدار ا

  دانشگاهی پيش ١٠آزمون  ٢٨٧مشابه تست 

های كشور فنالند كه در شمال اروپاست نيز به  اند بنابراين درياچه ها به وجود آمده گذاری يخچال اثر رسوبهای شمال اروپا و آمريكا در  درياچه  )1( - 104

 اند. همين طريق تشكيل شده

  سوم ٧آزمون  ١٩٤دانشگاهی و  پيش ٧آزمون  ٢٨٤مشابه تست 

باشد. بنابراين عالوه بر كلريدسديم، سولفات سـديم  می ها شامل كلريدسديم (هاليت)، سولفات سديم و سولفات كلسيم در نواحی كوالبی نمک  )4( - 105

 شوند. های محيط كوالبی محسوب می ترين نمک و سولفات كلسيم فراوان

  سوم ١٥آزمون  ١٨٥دانشگاهی و  پيش ١١آزمون  ١مشابه تست 

 باشد. جالی كانی تالک، چرب می  )1( - 106

  سوم ٥ آزمون ٢٢٩و  ٢٢٤سوم و  ٩آزمون  ١٨٥مشابه تست 

كنش ارتوكالز با كربن دی براساس رابطه  )3( - 107 كسيد محلول در آب، ی زير، حاصل وا Kا CO2   باشد. می3

KAlSi O H O CO Al Si O (OH) SiO K CO    3 8 2 2 2 2 5 4 2 2 32 2 4 

  دانشگاهی پيش ١٤آزمون  ٢٩٢و  ٩٠سوم تجربی  ١٤آزمون  ٢٣٧سوم و  ١٨آزمون  ١٩٩سوم و  ١٠آزمون  ١٨٤مشابه تست 

دقـت  ٩٤صـفحه  ٦-٨دهـد (بـه شـكل  ها را نشان می ) تركيب كانی شناسی آندزيت٢شده است و گزينه ( ی از آندزيت تشكيلا ی قاره پوسته  )2( - 108

 شوند. ) نادرست می٤) و (١های ( ای اشاره شده گزينه ی قاره كنيد). در ضمن چون در صورت سؤال به بخش زيرين پوسته

  سوم ١١آزمون  ١٨٧مشابه تست 

درصـد سـيليس دارد، بافـت آن  ٦٦تـا  ٥٢باشد. زيـرا آنـدزيت حـدود  داخل جدول آمده است مربوط به سنگ آندزيت می مشخصاتی كه در  )4( - 109

كستری و دمای ذوب آن بين   باشد.  گراد می درجه سانتی ١٠٠٠تا  ٨٠٠پورفيری است، رنگ آن خا

  سوم ٦ آزمون ٢٤٧و  ٢٤٠، ١١٧مشابه تست 

 باشند. باشند اما از نظر جنس سيمان، جنس ذرات و ميزان جورشدگی به هم شبيه می سنگ برش فاقد گردشدگی میسنگ كنگلومرا دارای گردشدگی و   )3( - 110

شوند. اين مواد، تا زمانی كه دما، فشار يـا تركيـب شـيميايی آب عـوض نشـود  مواد سازنده رسوبات شيميايی به صورت محلول در آب حل می  )2( - 111

 مانند. همچنان به صورت محلول می
 شود. تأثير توام فشار و گرمای درونی زمين در دگرگونی دفنی باعث تبلور مجدد كانيهای موجود در سنگ می  )2( - 112

  سوم ١٤آزمون  ١٨٣مشابه تست 

 كتاب سوم مطرح شده است. ١٣٣صدر همدان كه در صفحه  گيرد. مانند غار علی معموالً سقف غارها در باالی سطح ايستابی قرار می  )1( - 113

  دانشگاهی پيش ٣آزمون  ٣١٩سوم و  ٩ آزمون ٢٤٧و  ٢٢٦ مشابه تست

 باشد. دانشگاهی، حاصل فشار زياد بر روی اليوين، كانی اسپينل می كتاب پيش ٢-٦با توجه به شكل   )4( - 114

  دانشگاهی پيش ٩آزمون  ٢٤١دانشگاهی و  پيش ٨آزمون  ٢٩١دانشگاهی و  پيش ٦آزمون  ٢٩٥و  ٢٢٦مشابه تست 
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 باشد. های امتداد لغز می ی ورقه های حاشيه های مكرر از ويژگی دد و زلزلهگسلهای متع  )3( - 115

    دانشگاهی پيش ٣آزمون  ٢٣٣مشابه تست 

 ی وارونه شدن ميدان مغناطيسی زمين نقش مهمی داشته است. ها و رسوبات بستر اقيانوس اطلس در تأييد نظريه مطالعه بر روی گدازه  )1( - 116

  دانشگاهی پيش ٨آزمون  ٢٩٢مشابه تست 

  آورند. خرابی بيشتری را هم به وجود می باشد، بنابراين تر می بزرگی امواج سطحی زلزله نسبت به امواج درونی زلزله  چون دامنه  )4( - 117

  دانشگاهی پيش ٤ آزمونمربوط به  ٢٣٦دانشگاهی و  پيش ١٦آزمون  ١١٦مشابه تست 

 ی قبلی، مخروط سوزنی و مرتفع تشكيل دهند. انههند، ممكن است در دكن هايی كه مواد خميری از خود خارج می فشان آتش  )3( - 118

  دانشگاهی پيش ١٣آزمون  ٢٢١مشابه تست 

تونل مـذكور در داخـل بنابراين باشد  گسل از نوع معكوس می ،اند های مزوزوييک قرار گرفته های كربونيفر بر روی سنگ با توجه به اينكه سنگ  )1( - 119

 مراجعه كنيد). ١٠١(به جدول صفحه  های ترياس حفر شده است آهک
 شوند. ها به طور حتم در يک گروه ديده نمی كه ساير ويژگی باشند. درحالی ی يک گروه به طور حتم متوالی می دهنده سازندهای تشكيل  )2( - 120

كت اليه جايی از آن  )4( - 121 ی مجاور  در مرز كنگلومرا (دانه درشت) و اليه .باشند ها به صورت افقی می باشند. اليه های تراز می موازی منحنی ،ها كه كنتا

 .وجود داردشيب  ناپيوستگی هموجود ريزتر است احتمال  كه دانهآن 
122 - )2(       14   درصد25

I d d
d d

      2
2 2
1 1 1 25 525 

  دانشگاهی پيش ١٤آزمون  ٢٩٨مشابه تست 

) و ١های ( شـود و از بـين گزينـه ) رد می٣) و (٢های ( شود بنابراين گزينـه ديده میABطعفقط در يک قسمت مق ،از آنجايی كه توده آذرين  )4( - 123

بـه سـمت ) ٤ی ( بايد مانند مقطع گزينـهها  كه اليه اند درحالی عمود رسم شده ها اليه )١ی ( ) درست است زيرا در گزينه٤ی ( )، فقط گزينه٤(

 .دداشته باشنجنوب شرق شيب 
124 - )2(       100شيب زمين  

x x x
m

     35000 0 260 26 100 9135000 100
// 

  باشند. ريز می رسوبات دانه ،گذاری ی رسوب دانشگاهی، عامل حفظ بقايای موجودات نفت ساز در يک حوضه كتاب پيش ١٥٣صفحه  ٦با توجه به سطر   )3( - 125

  دانشگاهی پيش ١٨آزمون  ١٠٣مشابه تست 

  

  
126 - )2(      log ( ) log( ) log ( ) log ( ) log( ) log( )          26 2 5 2 1 5 6 2 5 1 5 6 2 5 6 2 5  

log klog ( ) ( ) log ( ) log ( ) log log log k( ) 
         

22 2 46 2 5 6 2 5 6 2 5 36 20 16 2 4 2 4  

  دانشگاهی پيش ٨٩سال  ١٧آزمون  ١٤٠مشابه تست 

  كنيم. داريم: را ساده می  ابتدا معادله  )3( - 127

sin ( x)cos x sin ( x) ( sin x) ( sin x) sin x sin x sin x                22 1 0 2 1 0 2 1 02
( )  

sin x t t t (t ) t sin x x k            2 22 1 0 1 0 1 2 2'''''''" 

  دانشگاهی پيش ٨٩سال  ١٤آزمون  ١٢٥مشابه تست 

  اختالف ارتفاع

 ی افقی فاصله
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{ , , , }3 5 7 9

فراوانی كل

امiزاويه ی مركزی متناظر با گروه 

  گيريم. داريم: ی اول يک تصاعد هندسی درنظر می ی متوالی را سه جمله لهاين سه جم  )2( - 128

a .a .a a .a q.a q a .q (a q) a a       2 3 3 3 3
1 2 3 1 1 1 1 1 2 2216 216 6  

q

q
a a a q q q q q q

q



             2 2
1 2 3 0

619 6 6 19 6 6 6 19 6 13 6 0''''"  

q , ,
q

q , ,

  
 

3 4 6 913 25 2
212 9 6 43

  

ترين جمله برابر ترين و كوچک به هر حال تفاضل بزرگ 9 4  واحد خواهد بود. 5

های  تـک خانـه گيريم. كـافی اسـت تک كمک می  و با ارقام فرد و بدون تكرار ارقام، از اصل ضرب ٣٠٠٠تر از  شتن عدد چهار رقمی بزرگبرای نو  )3( - 129

شـود كـه  ای انجـام می ها از خانـه يكان، دهگان، صدگان و هزارگان را شمارش حالت كرده و درهم ضرب كنيم. دقت كنيد شروع شمارش حالت

  دهيم. داريم:  ها را از هزارگان انجام می جاست. پس شمارش حالت در آن گذاری محدوديت رقم

   4 4 3 2 96  

 
  سوم ٩٠سال  ٨آزمون  ١٣١مشابه تست 

130 - )2(    

 
n

i

...N f f f

f
N

    


  

1 2

360
  

 
    

4 3601 2 5 3 4 4 5 5


/   با گروه چهارم متناظری مركزی  يهوزا /

  4 360 7220
   

  سوم ٩٠سال  ١٤آزمون  ٩٩مشابه تست 

باشند، بايد گفت كه  های خونی دارای ترتيبی نمی آيد و چون گروه حساب می گيری نيست، يک متغير كيفی به جا كه گروه خونی قابل اندازه از آن  )1( - 131

 اين متغير، يک متغير كيفی ـ اسمی است.

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٤آزمون  ١٤٢مشابه تست 

132 - )4(    

x x ; x
f (x)

x ; x

    
 

4 3
2 3 3

  

     f f ( ) f f ( ) f ( ) f ( ( ) ) f ( ) f ( ) ( ) ( )               5 1 5 5 4 2 1 3 2 5 2 2 3 5 5 4 7 2 9 

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٨آزمون  ١٣٢مشابه تست 

fی ابتدا با معلوم بودن ضابطهروش اول:   )4( - 133 (x ) fی ، ضابطه3 (x) منظور  كنيم. برای اين را مشخص میx  را بر  xقرار داده و tرا برابر 3

 نماييم. داريم: مشخص می tحسب
x t x tf (x ) x x f (t) (t ) (t )            3 32 23 4 5 3 4 3 5'''''''''''''''''"   

t xf (t) t t f (x) x x      2 22 2 2 2'''''"  

fی ضابطهحال برای تعيين  ( x)1ی ، كافی است در ضابطهf (x)به جای ،x عبارتx1 .را جايگذاری نماييم  

f ( x) ( x) ( x) x x        2 21 1 2 1 2 4 5  
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 ابهام

 پرتوان

ابهام
0
0

fی دست آوردن ضابطه برای به روش دوم: ( x)1 ی كافی است در معادلهf (x ) x x   23 4   قرار دهيم. داريم: x،x4به جای 5

 x xf (x ) x x f ( x) ( x) ( x)           42 23 4 5 4 3 4 4 4 5'''''''''''"  

f ( x ) x x x f ( x) x x             2 24 3 16 8 16 4 5 1 4 5 

  سوم ٩٠سال  ١آزمون  ٨٧مشابه تست 

134 - )1(      n n nx x x x

x | x | xlim f (x) lim lim lim
ax ax ax~




   

      


23 51 1
2 24

  

چون در ابهام



فوق، پس از رفع ابهام جواب برابر عدد 
1
پرتوان صورت و مخرج يكسان  ی ی جمله گيريم كه درجه شده است، نتيجه می 2

ها برابر بوده و نسبت ضرايب پرتوان
1
  خواهد بود. پس داريم: 2

n

a
a


     

1
1 1 22

  

aبودن معلومحال با   2 وn  fی ، ضابطه1 (x)  ًتوانيم شود و می میمعلوم كامال
x
limf (x)
2

  را محاسبه نماييم. داريم: 

HOPx x x

x
x xlimf (x) lim lim

x  


  

  
   

2 2

2 2 2

2 2
3 5 2 5 13

2 4 2 2 3 

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٩آزمون  ١١٠تست  مشابه

xی مرزی آن، يعنی پيوسته باشد، تنها كافی است شرايط پيوستگی تابع را در نقطه rدر fكه تابع برای آن  )4( - 135  با كمـی دقـت پـی (برقرار كنيم.  1

xبرای اين منظور حد تابع را در )ی نقاط پيوسته است. ع فوق در بقيهبريم تاب می  دهيم.  محاسبه كرده و برابر با مقدار تابع در اين نقطه قرار مـی 1

  داريم:

x

x x

(x )
lim

| x x | | x || x |lim lim
x x



 




    
 

2 1

1 1

1

2 1 2
1 1

(x )
x




2
1

x

(x )
lim





 


1

3

1 (x )
x




2
1  3

xدر fحد تابع(  1(  

xابع درچون ت   تواند در اين نقطه پيوسته باشد. نمی aمقداربه ازای هيچ اين تابع دارای حد نيست، در نتيجه  1

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٢آزمون  ١٦٢مشابه تست 

136 - )1(      f (x) f (x)
x x

   2 3
36 72

  

f ( ) f ( )      


36 36
3 2 9 4 4 9 53 2 xازنگ متوسط تابع آه 1 1 xتا 2 2 3  

f ( )
( )

      3
3 3
72 7212 61212

xدرتابع ای  آهنگ لحظه   3 12  

]ی كنيد، آهنگ متوسط تابع در بازه طور كه مشاهده می همان , ]2 xای در از آهنگ لحظه 3  3  واحد بيشتر است. ١، 12

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٠آزمون  ١٤٢مشابه تست 

u  روش اول:  )2( - 137

x x x xy cos cos y u.u cos . sin             22 12 23 4 3 4 3 4 4 3 4


( ) ( ( )) ( )( ( ))  

x xsin sin y sin                1 1 2 1 2 1 5 1 1 1
2 2 3 2 4 3 2 3 4 6 4 2 8
( ( )) ( ) ( )  

 حد راست

 حد چپ
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 تحصيالت ابتدايی

مهارت قالی بافی

 يا

فروانی كل

امiزاويه ی مركزی متناظر با گروه

cosدانيم می روش دوم: u ( cos u) 2 1 1   . پس داريم:22

V

x x x xy cos cos y sin sin              2 1 2 1 1 2 1 213 4 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2
( ) ( ( )) ( ( )) ( )  

y sin        1 5 1 1 1
3 4 6 4 2 8
( ) 

  دانشگاهی پيش ٨٩سال  ١٧آزمون  ١٤٣مشابه تست 

138 - )4(    

x f x f x f x f x f
X

f f f f f
   


   

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5

  

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

         
   

11 3 15 4 19 7 23 27 118 4 3 4 7 1
/  

x
x

    


33 60 133 23 2718 4 15
/  

( x) x   18 4 15 253 23/  

x x   276 18 4 253 23/  

  نام دسته  دسته ودحد  مركز دسته  وانی دستهافر

f 1 3  x 1 11  9 13  ١  

f 2 4  x 2 15  13 17  ٢  

f 3 7  x 3 19  17 21  ٣  

f x4  x 4 23  21 25  ٤  

f 5 1  x 5 27  25 29  ٥  

x f    4
23 54 6/  

 
n

i

N f f ... f

f
N

    


  


1 2

360
  

      
   

5 5 1360 360 360 903 4 7 5 1 20 4
    ی چهارم ی مركزی مربوط به دسته ويهاز 

  دانشگاهی پيش ٨٩سال  ٢آزمون  ٩٣مشابه تست 

139 - )1(   

A P(A)

B P(B)

  


  

0 6
0 25

/

/
  

تـدايی يـا شوند. پس احتمال تحصـيالت اب ، نسبت به هم مستقل محسوب میبافی پيشامد تحصيالت ابتدايی و پيشامد مهارت قالی دانيم می

  بافی، برابر است با: مهارت قالی

P(A B)

P(A B) P(A) P(B) P(A).P(B)      0 6 0 25 0 6 0 25


 / / / / 
0 15

0 7
/

/  

  سوم ٩٠سال  ١٠آزمون  ١٣٢مشابه تست 

 فرزنـد دختـر) برابـر بـا kفرزنـد پسـر (يـا kفرزنـدی احتمـال داشـتن nی ای در يـک خـانواده با توجـه بـه توزيـع احتمـال دو جملـه  )3( - 140

n

n
kP(x k) 
2

_+
  است. با توجه به اين توضيح داريم: 

     4 4

4 4
2 3 6 4 10 5

16 16 16 82 2

_+ _+
 Pفرزند پسر) ٢(Pفرزند دختر) ٣(

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٤آزمون  ١٣٦مشابه تست 

www.Booklets.ir



      
  

65
  

 ريشه ی حقيقی متمايز۲

 معادله ی مجانب مايل

 مجانب مايل

 مثبت

 منفی

 ريشه ی حقيقی متمايز۲

)Aچون مختصات رأس  )3( - 141 , )7 كند، پس  در معادالت اضالع داده شده صدق نمی 6

گر معادله كدام از اين دو ضلع واقع بر هيچ Aی نقطه ی اين دو ضلع را با  نيست. ا

  ود.ش مشخص می Aرأس مقابلمختصات هم قطع دهيم، 

  داريم:

y x y x
y (y , x ) C( , )

y x y x






           
    

4

3

2 3 11 8 12 44 6817 68 4 1 1 4173 4 8 9 12 24

'''"
''"

'''"

  

  االضالع)، مختصات وسط قطر برابر است با: (دو سر قطر متوازی Cو Aحال با معلوم بودن مختصات دو رأس مقابل

O (A C) , ( , )     1 1 7 4 6 3 52 2 2
( ) 

  كنيم. داريم: میمعادله را از روش تغيير متغير، حل   )2( - 142

x x t(x x) (x x) t t (t )(t ) 
           

22 2 2 218 72 0 18 72 0 6 12 0''''''''''"  

x x x x     1 2 3 4 ها مجموع ريشه2

t x x x x x x

t x x x x x x

          
 

          

2 2
1 2

2 2
3 4

12 12 0 1

6 6 0 1

'''''''''''''''''''''"

'''''''''''''''''''''"

  

axصورت ی دوم به ی درجه در هر معادله یادآوری: bx c  2 ها برابر با ، مجموع ريشه0
b
a .است 

های منحنی مجانبچون يكی از   )4( - 143
x axy

x x
 


3 2
2

2 5
xی ها را در نقطهxمحور   2 گيـريم كـه ايـن خـط مجانـب،  كند، نتيجه می قطع می

xهای قائم تابع چون مجانب(مجانب مايل خواهد بود.   xو 0  1 توانند محور باشند كه هرگز نمی میxی ها را در نقطهx  2 .قطع كنند(  

  . داريم:خواهد بودی مجانب مايل  معادله ،قسمت تقسيم خارج صورت ، در اينی مجانب مايل، صورت را بر مخرج تقسيم كرده معادله برای تعيين

y x a  2 2''''''''''''''''''"

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

  
   

 

3 2 2
3 2

2

2 5
2 2 2 2

2 5


  

)مختصاتدست آمده،  ی به حال در معادله , )2   دهيم. داريم: قرار میرا  0

( , )
a a

 
    

2 0 0 4 2 6''''''''''''''''''''"  

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٩آزمون  ١٢٥مشابه تست 

xدر fمقدار مشتق راست و چپ تابع ی برای محاسبه  )3( - 144  x، ابتدا عالمـت عبـارت داخـل قـدرمطلق را در همسـايگی راسـت و چـپ1  1 

  نماييم. داريم: گيری می بعد از انجام اين كار اقدام به مشتق و داريم مطلق را برمیمشخص كرده و قدر

f (x) x x | x |   1  


x

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



        

3 1 12 23 51 1 1 12 2
( )  


x

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



        

3 1 12 23 11 1 1 12 2
( )  

f ( ) f ( )      5 11 3 1 3 42 2
( )  

xدر fدقت كنيد تابع    ناپذير است. مشتق 1

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٠آزمون  ١٥٣مشابه تست 
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 معادله ی مماس

 معادله ی دايره

ln(xی نی ضمنی به معادلهی خط مماس بر منح ابتدا معادله  )4( - 145 y) y x   2 )ی را در نقطه 1 , )2 نويسيم. برای ايـن منظـور كـافی  می 3

)ی است شيب خط مماس را محاسبه كنيم. شيب خط مماس در نقطه , )2   برابر با مقدار مشتق ضمنی منحنی در اين نقطه است. پس داريم: 3

x
x

y

x
F x yF(x , y) ln(x y) y x y
F

yx y


             



22

2

2 1
1 0 1 1

2 1
  

xy ( , ) y (x ) y x           
  

4 1 52 3 4 3 4 2 4 51 51 4 4
  mمماس"'''''''''''''

خـط ی اول قابل محاسبه است. برای ايـن منظـور  مماس و نيمساز ناحيهخط ی برخورد  ی خط مماس، طول نقطه حال با معلوم بودن معادله

yمماس را با خط x هيم. داريم:د قطع می  

y x
x x x

y x

      


4 5 54 5 3 

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٦آزمون  ١٤٥مشابه تست 

ی ی عطف منحنی به معادله برای تعيين طول نقطه روش اول:  )2( - 146
xy
| x |


1 يكی از بهترين ،

  ها، رسم نمودار است. برای اين منظور داريم: روش

x ; x; x (x )x xy y f ( ) f ( )
| x | x ; x ; x

x ( x)

 

                 

2

2

1 00 11 0 01 10 01 1

  

)ی كنيد تقعر منحنی در نقطه طور كه مشاهده می همان , )0 با توجه به شود و  عوض می 0

xپذيری تابع در مشتق  مبدأ مختصات لذا  .قطعاً منحنی در اين نقطه دارای مماس است 0

  شود. ی عطف منحنی محسوب می نقطه

  دانشگاهی پيش ٨٩سال  ١٣ آزمون ١٢٢مشابه تست 

xگيريم كه از نمودار داده شده در صورت تست به راحتی نتيجه می  )1( - 147  xی بـه طـول ی عطف افقی تابع بوده و نقطه طول نقطه 0  ی  ، نقطـه3

xباشد. چون نيمم منحنی می می    باشد. داريم: ی مشتق تابع می ی ساده ريشهاين نقطه نيمم تابع است، پس طول  ی می طهطول نق 3

f ( )
f (x) x ax bx f (x) x ax bx a b a b

 
              

3 04 3 2 3 21 2 3 2 27 27 6 0 9 2 94 ''''''''"  

xاز طرفی چون    ی ساده مشتق دوم تابع خواهد بود. داريم: ريشهنقطه اين ی عطف منحنی است، پس طول  طول نقطه 0

f ( ) bf (x) x ax b b b , a b a
             
0 0 023 6 2 2 0 0 9 2 9 1'''''''''" '''''"  

aبنابراين حاصل b :برابر است با  
a b     1 0 1  

)ی مختصات مماس بوده و از نقطهمحور چون دايره بر هر دو   )2( - 148 , )1 ی  گيريم اين دايره در ناحيه می گذرد، نتيجه ی دوم است می كه در ناحيه 2

گر شعاع دايره را دوم بر هر دو محور )به صورت درنظر بگيريم، مختصات مركز دايره Rمختصات مماس است. ا R ,R) :خواهد بود. داريم  

(x R) (y R) R   2 2 2'''''''''''"  
)ی با صدق دادن مختصات نقطه , )1   آيد: دست می به Rی فوق در معادله 2

( R) ( R) R R R R        2 2 2 2 21 2 2 6 5  

R
R R

R

     


2 1
6 5 0

5
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Rبزرگتر به شعاع ی دايره  Rبزرگتر برابر با ی است. در نتيجه قطر دايره 5 2   خواهد بود. 10

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٤آزمون  ١٥٣مشابه تست 

گر در كانون خطی را بر محور كانونی يا همان قطر بزرگ بيضی عمـود می  )3( - 149 قطـع  Bو Aی كنـيم، بيضـی را در دو نقطـه دانيم در هر بيضی ا

برابر با ABخط كند. طول پاره می
b
a
22

  داريم: )ناميم. خط را وتر كانونی می اين پاره(است.  

ayxx y
b

      
 

222122 2
2

43 4 12 14 3 3
''''" ''"  

  

( )bAB
a

   
2 2 32   وتر كانونیی  اندازه32

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٨آزمون  ١٤٩مشابه تست 

fی محدود به نمودار تابع مساحت ناحيه برای تعيين روش اول:  )3( - 150 (x) | x | 2 ها xو محور 1

xو دو خط  xو 1  1 ها رسم نمودار تابع است. پس داريم: يكی از روش  

S S S
 

       1 2

3 13 1 9 1 10 52 2
2 2 4 4 4 2  

xوطهـا و خطـxو محـور fسطح محصور بـين منحنـی تـابع روش دوم:  1 وx  را  1

  .توانيم از انتگرال معين نيز مشخص كنيم می

151 - )1(        

( x )( x)x dx dx
x x

  
  

3 13 13 3
1 1

( x )
x



1

1
dx x dx  

1
23 1( )  

f (x)

xx C x x x C x( x ) C f (x) x           

3
23 3 2 3 2 3 23
2

_ +  

  دانشگاهی پيش ٨٩سال  ٣آزمون جامع  ١٥٠مشابه تست 

،ABHمساحت مثلث روش اول:  )1( - 152
1
تـوان گفـت كـه  اسـت و لـذا می ABCمساحت مثلث 5

،ABHمساحت مثلث
1
ABHيا به عبارت ديگرو  است ACHمساحت مثلث 4

ACH

S
S

 1
. از 4

دانيم كـه در دو مثلـث متشـابه، نسـبت  اند و مـی متشابه ACHو ABHهای طرف ديگر مثلث

ها، مجــذور نســبت تشــابه اســت. پــس نســبت تشــابه در ايــن دو مثلــث مســاحت
1
اســت و  2

لذا
h
h

1
2

1
2.  

b2a2
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 نسبت های تشابه را می نويسيم

 نسبت های تشابه را می نويسيم

 تركيب در مخرج

 )۱) تقسيم بر (۴(

ABHدر سه مثلث تشابهوجود با توجه به روش دوم: 


ACHو 


ABCو 


ها مجـذور نسـبت  مساحتنسبت های متشابه  كه در مثلث ، و اين

  داريم: اضالع است،

AHB

ABC

AHC

ABC

S
h

S AH
h
hS

h
S AH










   
  

   


1

1
2

2

1 1
5 5

1
2

4 2
5 5

  

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٢آزمون  ١٦٨مشابه تست 

  توانيم دو حالت زير را در نظر بگيريم: می  )2( - 153

  

  

  

  

 7 محيط در حالت اول/2
a b a , b      3 9 12
3 5 4 5   : حالت اول5

  

  

 محيط در حالت دوم9
a b a , b      3 15 9
5 4 3 4   : حالت دوم4

 آيد. دست می است كه در حالت دوم به ٩پس بيشترين محيط برابر 

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٣آزمون  ١٥١مشابه تست 

  روش اول:  )3( - 154
MA MA NA
MB AB CA

   3 3
7 10  

  اند، پس: متشابه ABCو AMNدو مثلث

AMN

ABC

S
( )

S




 23 9 110 100
( )  

MNكه حال از اين BC وNP AB :است، داريم  
MN BPMN BP NA

BC BC AC


  3
10  

متشـابه اسـت.  MBCمثلث با OMNمثلث ، پساند متشابه ABCو OPCهای چنين مثلث و هم OPCو OMNهای مثلث و چون

  در نتيجه:

OMN

MBC

S
MN ( )

S BC




  2 23 9 210 100
( ) ( )  

  هاست، داريم: عدهبرابر نسبت قا ABCو BMCهای دو مثلث هم ارتفاع چون نسبت مساحت

MBC OMN( ) ( )

ABC ABC

S S
BM AB AM AM ( ) ( )

S AB AB AB S

 

 

    
2 37 631 3 410 1000= '''''''''"  

OMN

AMN

S

S




  

63
701000 %709 100

100
''''''''''''''"  
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 تركيب در مخرج

  روش دوم:
MA MA MN MN
MB AB BC BC MN

     
 

3 3 3 3
7 10 10 10 3'''''''''''''"  

MN BP MN MN
BC BP PC

   


3 3
7 7''''''''''"  

اند و با توجه به تساوی متشابه OPCو OMNهای مثلث
MN
PC

 3
ها توان گفت كه نسبت تشابه آن ، می7

3
است و لذا 7

h
h
 


3
7.  

  توان گفت كه: تالس می ی چنين با توجه به قضيه هم
h MA

h h MB
 

 
3
7  

پس
h h

h h h
 

  
3
و در نتيجه 7

h h
h h h
 

 
.  

اما
h
h
 


7
و لذا 3

h
h h

  
  

7 7
3 7 در نتيجه ،10

h
h
  7

  . باالخره داريم:10

OMN

AMN

MN hS h
S hMN h
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  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٤آزمون  ١٦١مشابه تست 

16تـر برابـر گی بزر كره واحد و شعاع نيم ٣ی مسئله ضخامت نوار مشكی برابر  طبق داده  )4( - 155  واحـد اسـت و 82

   :داريم

  مساحت كل ظرف بيرونی ظرف ی كره مساحت نيم درونی ظرف ی كره مساحت نيم ی ظرف مساحت لبه

  :ی كوچک است) كره شعاع نيم rی بزرگ و كره شعاع نيم Rپس خواهيم داشت (

R r (R r ) ( )               2 2 2 22 2 2 64 2 25 64 25   S(―ل)217

  دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٩آزمون  ١٢٧مشابه تست 

  

 

كننـد.  ايجـاد می ءهـا يـا منافـذی را بـرای عبـور مـواد در غشـا كانالقرار دارند،  سراسر عرض غشاهايی كه در  ، پروتئينها غشای سلولدر   )2( - 156

  پردازيم: ها می شوند. برای رسيدن به پاسخ اين تست به بررسی گزينه ها وارد و از سمت ديگر آن خارج می ها از يک سمِت اين پروتئين مولكول

  دهند. ی عبور می يک نوع مولكول اجازهكنند؛ يعنی فقط به  عمل می تخصصیهای پروتئينی موجود در غشا،  ) كانال١

  ها عبور كنند. توانند از اين كانال نيز می آبهای كوچک، مانند  كنند، اما مولكول های پروتئينی، تخصصی عمل می ) عليرغم اين كه كانال٢

  شوند. فقط در موقع عبور مواد باز میها)،  ی آن ها (نه همه ) بعضی از اين كانال٣

  هميشه باز هستند.ها)،  ی آن ها (نه همه انال) بعضی از اين ك٤

  ) صحيح است.٢ی ( در صورت سؤال دقت كنيد. بنابراين با توجه به توضيحات فوق، گزينه »همه«به قيد   لطفاً 

  سال دوم  ٦آزمون  ١١١سال دوم و مشابه تست  ٣آزمون  ١٠١  مشابه تست

سـيتوكينين بـه زايی در فن كشـت بافـت، وجـود  كند. برای ريشه زايی را تحريک می ريشه، نسبت باالی اكسين به سيتوكينيندر كشت بافت،   )2( - 157
كسين در كشت بافت، ريشه زايی الزم است؛ پس ماده ، جهت تحريک ريشههمراه اكسين  سـيتوكينينكنـد،  زايی را تحريـک می ای كه به همراه ا

در انبـار اسـتفاده  سـبزيجاتو  هـا داری ميوه افزايش مدت نگهو های گل  خهشادابی شاصورت افشانه (اسپری) برای  ها به است. از سيتوكينين

  شود. می

های تمايزنيافتـه  در فن كشت بافت، وجود سيتوكينين به تنهايی در محيط كشت بافت، باعث تشكيل ساقه از سـلول ی مهم: تذکر یک نکته

  شود. (―الوس) می
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  ها: بررسی سایر گزینه
كسين) ١   ی چيرگی رأسی). شود (پديده های جانبی می ازدارندگی رشد جوانهباعث ب تنهايیبه  ا

  شود. استفاده می ژيبرلين، از های بدون دانه درشت كردن ميوه) در كشاورزی، برای ٣

  شود. ها (مانند گيالس) می برخی از ميوه تسهيل در برداشت مكانيكی، باعث اتيلن) ٤

دانشـگاهی و مشـابه  پيش ١٧آزمـون  ١٥٧سال سوم، مشابه تست  ١٣آزمون  ١٦١تست  دانشگاهی، مشابه پيش ٣آزمون  ١٩٩  مشابه تست

  سال سوم ١٥آزمون  ١٣٥تست 

كتری بعضیی حلقوی كوچكی هستند كه در DNAهای پالزميدها، مولكول  )3( - 158 نيـز  هـای كمكـی كروموزومها وجود دارنـد. پالزميـدها را  از با

كتری وجود ندارد؛ مثالً  اوی ژننامند، چون ح می در پالزميدها (نـه  بيوتيک ژن مقاومت نسبت به آنتیهايی هستند كه در كروموزوم اصلی با

كتری) قرار دارد. در هر پالزميد يک جايگاه شروع همانند تواننـد مسـتقل از  سازی وجود دارد و به همين دليل پالزميدها می كروموزوم اصلی با

  پردازيم: ها می رسيدن به پاسخ اين تست به بررسی گزينهبرای  ندسازی كنند.كروموزوم اصلی همان

كتری١ طور معمول دو دوراهی همانندسازی وجود دارد. هر چند كه در كتاب شما ذكر نشـده اسـت كـه بـرای هـر  ها به ) در كروموزوم اصلی با

كتری توانيد پالزميد، دو دوراهی همانندسازی وجود دارد ولی با وجود اين می طور معمول  ها، به با دانستن مطلب فوق (―ه در كروموزوم اصلی با

كتری (تعداد  DNAهای ی نادرست به حساب آوريد؛ زيرا مجموع تعداد مولكول اين گزينه را، گزينه )دو دوراهی همانندسازی وجود دارد در با

كتری)  عالوه پالزميدها به   تر است. های همانندسازی كم از تعداد دوراهیی كروموزوم اصلی با

كتری، ژن مقاومت نسبت به آنتی٢ كتری (تعـداد  DNAهـای بيوتيک وجود ندارد، پس تعداد كـل مولكول ) چون در كروموزوم اصلی با در بـا

كتری) از تعداد ژن عالوه پالزميدها به   تر است. بيوتيک بيش آنتی های مقاومت نسبت به ی كروموزوم اصلی با

كتری و هم در پالزميدها، يک جايگاه شروع همانندسازی وجود دارد؛ بنابراين تعداد كـل مولكول٣ در  DNAهـای ) هم در كروموزوم اصلی با

كتری دارای پالزميد با تعداد جايگاه   های شروع همانندسازی برابر است. با

كتری ی تشخيص آنزيمها ) تعداد جايگاه٤ هـا و نـوع  ها، بستگی به توالی نوكلئوتيدهای آن های محدودكننده در پالزميدها و كروموزوم اصلی با

كتری، DNAهای تشخيص آنزيم محدودكننده در توان با قطعيت در مورد تعداد جايگاه های محدودكننده دارد. بنابراين نمی آنزيم های يک با

 ها و نوع آنزيم محدودكننده، اظهارنظر كرد. دون دانستن توالی نوكلئوتيدهای آنب

  سال سوم ٩آزمون  ١٠٨دانشگاهی و مشابه تست  پيش ٢آزمون  ٢٣٣  مشابه تست

ابتـدا تنان دسـتگاه گـردش خـون ندارنـد. گـوارش در هيـدر،  شـود. كيسـه تن محسـوب می ی گوارشی است و نوعی كيسه دارای كيسه هيدر  )1( - 159
توانـد بـه  كنـد و می ) آمده است كه هيدر در آب زنـدگی می٢زيست و آزمايشگاه ( ٥٢ی  است. در صفحه سلولی سپس درونو  سلولی برون

كن و چسبيده به يک تكه سنگ، قرار گرفته است.به شود؛ اما بيشتر اوقات  جا  آهستگی در زيستگاه خود جابه   حالت سا

  ها: بررسی سایر گزینه

  دارد. سلولی درون، جانوری ثابت است و فقط گوارش جاسفن) ۲

چسباند و  ها می سنگ كند، خود را به تخته پوست دريازی است. نوزاد اين جانور كه ابتدا در آب آزادانه زندگی می نوعی سخت چسب كشتی) ۳

پوسـتان دريـازی (از جملـه  كـه سختهـای درسـی شـما، فقـط ذكـر شـده اسـت  ماند. در كتاب ی عمر خود را چسبيده به آن باقی می بقيه

  ها صحبتی به ميان نيامده است. ی گوارش مواد غذايی در آن چسب) لقاح داخلی دارند و در مورد دستگاه گردش مواد و نحوه كشتی

 سـلولی ونگـوارش دركند (بنابراين فقط  می مانند آميب رفتار، نوعی آغازی است كه در شرايط مساعد متحرک است و كپک مخاطی سلولی) ۴

است كـه هـيچ نـوع  ايستند. البته پُرواضح شوند و از حركت باز می ديگر جمع می ها به دور يک های محيطی، تعدادی از آن دارد) و در هنگام تنش

  آغازی، دستگاه گردش خون ندارد.

  سال دوم  ٨آزمون  ١٠٣  مشابه تست

گون آن بايـد در حـال فعاليـت و همـاهنگی بـا  ها و انـدام دارد. در جانوران، بافتنام  هورمونجانوران،  ريزِ  پيک شيميايی دستگاه درون  )1( - 160 های گونـا

بـدن  حفظ پايداری در محيط داخلیی اين هماهنگی  ديگر است و نتيجه ها با يک ها، هماهنگ كردن اين فعاليت ی هورمون ديگر باشند. وظيفه يک

  نام دارد. هومئوستازیها)،  شود (از جمله عملكرد هورمون پايداری محيط داخلی انجام می ی اعمالی كه در بدن جانوران، برای حفظ است. مجموعه
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  ها: بررسی سایر گزینه

  كنند. می كنترل(نه پسين) را  هيپوفيز پيشينی هيپوتاالموس، فقط ترشحات  های آزادكننده و مهاركننده ) هورمون۲

كثری  توانند از غشای سلول عبور كنند، گيرنده و نمیشوند  های آمينواسيدی چون در چربی حل نمی ) هورمون٣ هـا)  از آن برخـیها (نه  آن ا

توانـد از غشـای  شـود و می های آمينواسيدی است كه از تيروئيد ترشح می از جمله هورمون تيروكسينهای هدف قرار دارد؛  روی غشای سلول

  قرار دارد. داخل هستهی آن  سلول عبور كند و گيرنده

  فيز! ی اپی است، نه غده ی هيپوفيز غدهرسد،  نظر می به آويزانی كوتاه، از هيپوتاالموس  ه توسط ساقهچه ك ) آن٤

 ١٦٩سال سوم، مشابه تسـت  ٩آزمون  ١٣٠سال سوم، مشابه تست  ٧آزمون  ١٤١مشابه تست  ،دانشگاهی پيش ٢آزمون  ١٨٤  مشابه تست

  انشگاهید پيش ١٦آزمون  ١٧٧سال سوم و مشابه تست  ١١آزمون 

دهنـد كـه  ای تشـكيل می شـوند و تـوده های باريک و درهـم تنيـده ديـده می صورت رشته ها به وقتی سلول در حال تقسيم نيست، كروموزوم  )2( - 161

نسـبت بـه سـاير مراحـل  G2ی های كرومـاتينی در مرحلـه ، رشـتهSی ها در مرحله نام دارد. پس از انجام همانندسازی كروموزوم كروماتين

Gاينترفاز كثر فشردگی را پيـدا نكـرده اسـت. در هنگـام تقسيمSی دارند. پس در مرحلهبيشتری فشردگی  S)و 1( سـلولی،  ، كروماتين حدا

كثر فشردگی می متافازی  كنند و در مرحله فشردگی پيدا میها افزايش  كروموزوم های  رسند؛ توجه داشته باشيد كه به مجموع كروموزوم به حدا

  گويند.  در اين مرحله، كروماتين نمی  مضاعف و فشرده

  ها: بررسی سایر گزینه

شـود، امـا توجـه  انجـام می G2ی ها در انتهای مرحلـه ولدار است و سانتريول ندارد. هر چند كه همانندسازی سانتري ) نارون نوعی گياه دانه۱

  داشته باشيد كه گياه نارون فاقد سانتريول است.

پيوندنـد و  ديگر می ی سلول بـه يـک اند، در ميانه هايی كه توسط دستگاه گلژی ساخته شده های گياهی، وزيكول ) در هنگام سيتوكينز سلول۳

  شده است. احاطهغشاء  توسطاست كه  ی سلولی ديواره يکآورند. اين صفحه در واقع   ی سلولی) پديد می ه نام صفحهای را (ب صفحه

هـا كـه  های قارچ جز سـلول های يوكاريوتی (به شوند؛ اما در تمام سلول تدريج كوتاه و ضخيم شده و قابل رؤيت می ها به ) در پروفاز، كروموزوم۴

م، درون ديگر، دوک تقسـي ها از يـک شـود و بـا دور شـدن سـانتريول ی پروفـاز، پوشـش هسـته ناپديـد می ر مرحلهدارند) د ای ميتوز هسته

  گيرد. شكل می )سيتوپالسم (نه درون هسته

دانشگاهی، مشابه تست  پيش ١٠آزمون  ١٨٨سال سوم، مشابه تست  ٩آزمون  ١٣٣مشابه تست  ،دانشگاهی پيش ١آزمون  ٢٣٣  مشابه تست

  دانشگاهی پيش ١٨آزمون  ١٦٤دانشگاهی و مشابه تست  پيش ١٠ون آزم ٢٠١

  هـا، طوری كه انتشار تحريک از دهليزها به بطن ها يک بافت پيوندی عايق وجود دارد، به ی بطن ی دهليزها به ماهيچه در محل ارتباط ماهيچه  )2( - 162

  گيرد. صورت می بافت گرهیفقط از طريق 

  ها: بررسی سایر گزینه

ی بين دو بطـن و در ميوكـارد  هايی در ديواره بطنی و رشته -دهليزی، يک گره دهليزی  -گرهی قلب انسان، شامل يک گره سينوسی ) بافت ۱

  است. محل زايش تحريكات طبيعی قلبشود و  خوانده می گره پيشاهنگهاست. گره اول،  بطن

  تر است. بزرگ بطنی) -دهليزی) از گره دوم (１ره دهليزی  -) گره اول (１ره سينوسی ۳

 ی ميوكارد زياد است. ای ديواره ی گره ی بين دو بطن نسبتاً كم و در شبكه بطنی و الياف ديواره -) سرعت انتشار تحريک در گره دهليزی ۴

  دانشگاهی پيش ١٢آزمون  ١٩٣تست مشابه سال دوم و  ١١آزمون  ٨٩مشابه تست  ،دانشگاهی پيش ٦آزمون  ١٧٢  مشابه تست

گرانولوسيت ها تعلق دارند، اما لنفوسيت ها از نظر ساختار به گروه گرانولوسيت وفيلنوتر  )2( - 163 هـا  گيرند. از نظر عملكرد، نوتروفيل ها قرار می ها در گروه آ

گوسيتوز) هستند، ولی لنفوسيت قادر به بيگانه   خواری ندارند. ها توانايی بيگانه خواری (فا

  ها: بررسی سایر گزینه

كروفاژها به گروه ها  ) نوتروفيل۱ گوسيت ها فاگوسيتو ما   كنند. ، ذرات بلعيده شده را هضم میهای فراوان ليزوزومها با دارا بودن  تعلق دارند. فا

كنش ، میترشح هيستاميندليل توانايی  به ها بازوفيل) ۳   های آلرژيک شوند. توانند باعث ايجاد وا
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گوسيت۴ كروفاژها و نوتروف ) تمام فا گوسيتوز انجام دهند. شكل، می ها)، با انجام حركات آميبی يلها (از جمله ما  توانند فا

 ١٧٥سال سوم و مشابه تست  ٨آزمون  ١٥٦سال سوم، مشابه تست  ٥آزمون  ١٢٨مشابه تست  ،دانشگاهی پيش ١آزمون  ٢١٨  مشابه تست

  سال سوم ١٣آزمون 

شود. در هنگام انجام ايـن فراينـد، انـرژی الزم بـرای سـاخته  ر كربنی تبديل میی كربس، تركيب پنج كربنی به تركيب چها در گام سوم چرخه  )2( - 164

عـالوه بـر توليـد   ی كربس، شود. ضمناً در گام سوم چرخه ) فراهم میADP(از طريق افزوده شدن گروه فسفات به ATPشدن يک مولكول

NADH، يک مولكولATPيک مولكول H از طريق افزوده شدن دو اتم هيدروژن به)NADشود. ) نيز توليد می 

دانشـگاهی و  پيش ١٥آزمـون  ١٦٦تست مشابه دانشگاهی،  پيش ١٤آزمون  ١٨٨مشابه تست  ،دانشگاهی پيش ١١آزمون  ١٧٢  مشابه تست

  دانشگاهی پيش ١٧آزمون  ١٧٩تست  مشابه

كئيدهای خام) دارای  دانه است كه برای هدايت مواد معدنی (شيره فرنگی نوعی گياه نهان گوجه  )4( - 165 های آونـدهای  است. اين سلول عناصر آوندیو  ترا

كئيدها و عناصر آوندی)، قبل از آن سلولی، هسته و سيتوپالسـم خـود را از دسـت كه هدايت آب و مواد معدنی را برعهده بگيرند، غشای  چوبی (ترا

كئيدها، باريک و طويل هستند و در قسمت انتهايی، شكل مخروطی پيدا  ها ديواره ی اين سلول مانده دهند؛ تنها قسمت باقی می ی سلولی است. ترا

كئيدها گشادترشوند،  دانه) يافت می كنند. عناصر آوندی كه فقط در گياهان گلدار (نهان می  منافذ بزرگـیهای خـود دارای  هستند و در پايانه از ترا

 ) است.٤ی ( كند، گزينه درستی بيان می ای كه خصوصيت يک سلول آوند چوبی را به هستند. با اين توصيف، تنها گزينه

  سال دوم ٨آزمون  ١٠٢  مشابه تست

ترشـح هورمـون جنسـی  LHكننـد. هورمـون را تنظـيم می ها شوند، اعمال بيضه در مردان دو هورمون كه توسط هيپوفيز پيشين ترشح می  )2( - 166

سـاز تحريـک  های اسپرم ها را در لولـه ترشح شده از بيضه، توليد اسپرم همراه با تستوسترونِ  FSHكند و تستوسترون از بيضه را تحريک می

  ها ندارد. نقشی در تحريک ترشح تستوسترون از بيضه FSHكند. بنابراين، در جنس نر انسان، می

  ها: بررسی سایر گزینه

شوند و اين تغييـر شـكل،  ی خود می های غشايی، سبب تغيير شكل گيرنده ) پس از اتصال به گيرندهLHهای پروتئينی (از جمله ) هورمون۱

  شود. می (آدنوزين مونوفسفات حلقوی)سبب ايجاد پيک دومين 

  شوند. از آن می ترشح استروژنو  رشد فوليكول، سبب LHو FSHی تخمدانی، ی فوليكولی چرخه ی انسان، در مرحله ) در جنس ماده۳

در  LHشود. در واقع افزايش می LHافزايش ناگهانی ترشحتروژن سبب ی تخمدانی، مقادير زياد اس ی فوليكولی چرخه ) در اواخر مرحله۴

گهانی خودتنظيمی مثبتی نوعی فرايند  اين مرحله، نتيجه پـاره شـدن و  كامل شدن اولين تقسـيم ميـوزیسبب  LHاست. افزايش نا
 شود. می گذاری تخمکو در نهايت  خمدانتو  فوليكول

  سال سوم ١٤آزمون  ١١٥دانشگاهی و مشابه تست  پيش ٤آزمون  ١٧٢  مشابه تست

شناسان اين دو شاخه از آغازيان را، يک شاخه  دارند؛ به همين دليل بعضی از زيست تاژكداران جانوریاوگلناها ارتباط خويشاوندی آشكاری با   )3( - 167

  دانند. می

  ها: سایر گزینهبررسی 

  ها بلند و ديگری كوتاه است. ) اوگلنا، دو تاژک دارد كه يكی از آن۱

  دهند. ی مواد ژنی، توليدمثل جنسی انجام می يوغی و مبادله (نه اوگلناها) از طريق هم تر مژكداران بيش) ۲

 ای از سيليس پوشيده شده است. غلب با اليه(نه اوگلناها) يک پوشش حفاظتی از جنس سلولز دارند كه اتر تاژكداران چرخان  بيش) ۴

  دانشگاهی پيش ١٥آزمون  ١٤٦دانشگاهی و مشابه تست  پيش ١٤آزمون  ١٨٣  مشابه تست

  پردازيم: ها می برای رسيدن به پاسخ اين تست به بررسی گزينه  )4( - 168

  شود. انجام می يتوكندریماتريكس می كربس در  شود. چرخه ی كربس توليد می ، در گام اول چرخهسيتريک اسيد) ۱

 مـاتريكساسـت. بنيـان اسـتيل در  بنيـان اسـتيلشـود،  صورت هوازی، تنها تركيب دوكربنی كه توليـد می ی گلوكز به ) در هنگام تجزيه۲

  شود. ) توليد میCO2از پيرووات (در اثر از دست دادن ميتوكندری
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های دوم و سوم  ) و در گامماتريكس ميتوكندریدر هنگام تبديل پيرووات به استيل (در  CO2هوازی، صورت ی گلوكز به ) در هنگام تجزيه۳

  شود. ی كربس (در ماتريكس ميتوكندری) توليد می چرخه

ای  ی زمينـه ايند گليكـوليز درون مـادهشود. فر توليد می كربنی دو فسفاته تركيب سه دو) در هنگام فرايند گليكوليز، در گام سوم گليكوليز، ۴

ضـمن « عبـارت شود. اما مشكلی كه در اين سؤال وجود دارد اين است كه طراح محترم، در صـورت سـؤال انجام می سيتوپالسم (سيتوسل)

خود فرايند گليكوليز، نياز سلولی هوازی نيز هست، اما  ی تنفس كننده را آورده است؛ فرايند گليكوليز هر چند كه شروع» انجام فرايندهای هوازی

كسيژن ندارد و در غياب ای را  شوند، بهترين گزينـه ها، اصالً در سيتوسل توليد نمی شود. اما به هر حال، چون ساير گزينه نيز انجام می O2به ا

  ) است.۴ی ( توان انتخاب كرد، همين گزينه كه می

دانشـگاهی و  پيش ١٥آزمـون  ١٦٣تست  مشابه ،دانشگاهی پيش ١٤آزمون  ١٨٦مشابه تست  ،دانشگاهی پيش ١١آزمون  ١٩٦  مشابه تست

  دانشگاهی پيش ١٥آزمون  ١٩٣مشابه تست 

گر دقت كنيد متوجه می ١زيست و آزمايشگاه  ١١٢ی  در صفحه ٨ - ٥لطفاً به شكل   )3( - 169 شويد كه بال در پرندگان از سه قسمت بـازو،  نگاه كنيد. ا

 آيد. به حساب می پنجه، بخشی از بالکو پنجه تشكيل شده است كه  ساعد

  سال سوم ٨آزمون  ١٦٨  مشابه تست

گر سطح   )2( - 170 ی شـبكيه متمركـز  رسند و روی يک نقطه ديگر می كامالً كروی و صاف نباشد، پرتوهای نور به طور نامنظم به هم هنيقرو يا  عدسیا

  گوييم فرد به آستيگماتيسم مبتالست. آورند. در اين حالت می میوجود ن شوند و تصوير واضحی را به نمی

  ها: بررسی سایر گزینه

  گيرد. انجام می جهشیصورت  پيام عصبی) به انتقال نهپيام عصبی ( هدايتدار،  های ميلين ) در رشته١

  شود. ل و سپس به مغز ارسال میدايره) به پيام عصبی تبدي (نه مجاری نيم بخش حلزونی گوش) در گوش انسان، امواج صوتی در ٣

  است. پنجاه تا صد سلول چشايیی چشايی شامل  وجود دارد. يک جوانه ی چشايی هزاران جوانه) روی زبان، ٤

 ١٤٧سـال سـوم، مشـابه تسـت  ٣آزمـون  ١٢٩تست  ، مشابهال سومس ٢آزمون  ١٢٦مشابه تست  ،دانشگاهی پيش ٢آزمون  ٢٠٢  مشابه تست

  سال سوم  ١٢آزمون  ١٦٨سال سوم و مشابه تست  ٨آزمون  ١٥٣دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٨آزمون  ١٩٧شابه تست سال سوم، م ٧آزمون 

كراساكپک   )2( - 171 هاست كه نه در حين توليدمثل غيرجنسی و نه در حين توليـدمثل جنسـی، سـلول  آسكوميست، نوعی قارچ از گروه نوروسپورا

  كند. دار توليد نمی تاژک

  ها: ینهبررسی سایر گز

  شود. ) در هنگام توليدمثل جنسی كاهوی دريايی، زئوسپور چهار تاژكی و گامت دو تاژكی توليد می١

شوند كـه ممكـن اسـت آميبـی شـكل يـا  های هاپلوئيدی ايجاد می های مخاطی پالسموديومی در حين توليدمثل جنسی، سلول ) در كپک٣

  دار باشند. تاژک

 شود. دار توليد می ، گامت نر تاژکمولد ماالريا ديوم پالسمو) در حين توليد مثل ٤

  دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ١٩٧دانشگاهی و مشابه تست  پيش ١٤آزمون  ٢٠٠  مشابه تست

ی بيگانـه، DNAوجود داشـته باشـد [البتـه در كتـاب منظـور از ی بيگانهDNAهای آن، شود كه در سلول اطالق می تراژنبه جانداری،   )3( - 172

)، انسان ٣ی ( گونه باشد]. در گزينه ی يک فرد از همانDNAتواند ی فردی از يک گونه ديگر باشد، يا میDNAمشخص نشده است كه آيا

كتور انعقادی VIIIمحصول ژن فاكتور انعقادیمورد بحث،  بنابراين، اين انسان، يک جاندار تراژن  ؛را VIIIرا دريافت كرده است، نه ژن فا

  شود. محسوب نمی

  ها: بررسی سایر گزینه

  ر تراژن باشد.تواند يک جاندا های گندم شده است، پس اين گندم، می وارد سلول تفنگ ژنیهايی با روش  ) چون در اين گندم، ژن يا ژن١

تواند، يک جانـدار تـراژن باشـد  های بدن انسان شده است. بنابراين، اين انسان می يی وارد سلولDNA) در اين گزينه، همانند ژن درمانی،٢

  گونه ديگر در نظر نگيريم]. فردی از يکی DNAی بيگانه را،DNA[البته به شرطی كه منظور از
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كاروتن و آهن می تواند، با دريافت ژن ) اين برنج می٤ های  شوند، يک جاندار تراژن محسوب شود. [البته با روش هايی كه باعث افزايش توليد بتا

كاروتن و آهن در برنج شد؛ مثالً از طريق انتخاب مصنو ديگری هم می هـا اتفـاق  چه كه در مورد ذرت عی، مانند آنتوان باعث افزايش توليد بتا

كاروتن و آهن آن افزايش يافته است]. افتاده اما به هر حال، ما بنا را بر اين می   گذاريم كه اين برنج در اثر دريافت ژن بيگانه، توانايی توليد بتا

  دانشگاهی پيش ٦آزمون  ٢٠٣  مشابه تست

خواهنـد بـه  جسمی كـه می بلورمستقيماً به  X، پرتوXپراش پرتو) آمده است كه در روش ٢ه زيست و آزمايشگا ١٠٥ی  در كتاب (صفحه  )1( - 173

است. در ايـن  الزم، Xها در روش پراش پرتو برای بررسی مولكول ی بلور تهيهشود. پس براساس كتاب شما،  ساختار آن پی ببرند، تابانده می

كنده می Xروش، پرتوهای كنده شده روی صفحه پس از برخورد به جسم پرا ی حساس فيلم كه در پشت بلـور قـرار دارد،  شوند و پرتوهای پرا

توانند ساختار مولكول را تعيين كنند. هـر  ، میشود ای كه روی فيلم ثبت می با تجزيه و تحليل الگوهای پيچيدهشوند. پژوهشگران  ثبت می

) براساس متن كتاب (―ه به صراحت ١ی ( رسد، اما به هر حال گزينه خيلی نادرست به نظر نمی ،)  نيز٤ی ( چند كه كامل كردن جمله با گزينه

كيد كرده است) غلط است. احتماالً طراح محترم نظر بر اين داشته است كه تجزيه و تحليل تصوير ثبت شـده از  در مورد بلور بودن مولكول تأ

 ی مولكول. شود، نه تجزيه و تحليل سايه باعث پی بردن به ساختار مولكول می Xپراش پرتو

كتری ريبوزومكه پيلی داشته باشند يا نداشته باشند،  ، اعم از اينها باكتری تمام  )1( - 174 كتری ولی ندارند؛ بلكه در بيشی سل ها ديواره دارند. اما تمام با هـا  تر با

كتری ی سلولی وجود دارد. هم ديواره كتری كه همه را دارند (درحالی آندوسپورها توانايی توليد  چنين بعضی از با  ی نوكلئوييـدی ناحيـهها، دارای  ی با

كتری  ها. ی آن هوازی هستند، نه همه ها تر يوباكتری بيشدارند؛  پپتيدوگليكانای به نام  ای محكم از جنس ماده ها، ديواره هستند). يوبا

  سال دوم ٧آزمون  ١٠٥سال سوم و تست  ٤آزمون  ٩٩مشابه تست  ،دومسال  ٣آزمون  ٩٦  مشابه تست

گـر بـه  CGGشـود، می Aی ذكر شده در صورت سؤال، اولين كدونی كـه وارد جايگـاهmRNAبا توجه به ترتيب نوكلئوتيدهای  )4( - 175 اسـت و ا

ی مذكور، mRNAچنين با توجه به است. هم UUCشود، می Aهمين ترتيب به سمت جلو حركت كنيم، چهارمين كدونی كه وارد جايگاه

گر به همين ترتيب به جلو حركت كنيم، سومين آنتی كدون  UACشود، آنتی كدون ريبوزوم می Pكدونی كه وارد جايگاه اولين آنتی است و ا

 ) است.AUG(يعنی آنتی كدون UACآنتی كدون مربوط به كدون Pوارد شده به جايگاه

  دانشگاهی پيش ٤آزمون  ١٨٨دانشگاهی و مشابه تست  پيش ١آزمون  ٢٥٤  مشابه تست

گ، تقسيم ميوز انجام می  )2( - 176 هـای همتـا). بـا  شدن كروموزومدهد (جدا  را نشان می Iآنافاز ميوزی  شود. اين شكل مرحله در گياهان برای تشكيل ها

 ) است.٢ی ( كند)، گزينه دار را بيان می ی قابل قبول (―ه ميوز سلول سانتريول وجود دارد، پس تنها گزينه سانتريولكه در اين شكل،  توجه به اين

دانشگاهی و مشـابه  يشپ ١٤آزمون  ١٧٨تست مشابه  ،دانشگاهی پيش ١١آزمون  ١٨٩سال سوم، مشابه تست  ١٠آزمون  ١٥٨  مشابه تست

  دانشگاهی پيش ١٨آزمون  ٢٠٤تست 

گزوسيتوز، براساس فرايند آزاد شدن هيستامين از ماستوسيت  )4( - 177 مراجعه  ٢زيست و آزمايشگاه  ٢٠ی  در صفحه ١ - ١٠است (لطفاً به شكل  ا

گزوسيتوزفرايند سيناپسی، از طريق  ی عصبی) از نورون پيش دهنده (نوعی انتقال خروج استيل كولينكنيد).    است. ا

  ها: بررسی سایر گزینه

است كه انرژی الزم برای انجام اين فرايند از طريق فشـار تراوشـی  فشار تراوشیاز گلومرول به كپسول بومن، براساس  ورود اوريک اسيد) ١

  شود. اين فرايند، تراوش نام دارد، نه چيز ديگری! خون تأمين می

  شود. محسوب می انتقال فعالی دور، نوعی  خورده ی پيچ به لوله ترشح پتاسيم) ٢

 انتشار تسـهيل شـدهگيرد و نوعی  صورت می دار پتاسيمی های دريچه كانالاز نورون در هنگام پتانسيل عمل از طريق  خروج پتاسيم) ٣

 شود. محسوب می

مشـابه تسـت  و سـال سـوم ٨آزمون  ١٥٤تست  ، مشابهسال سوم ٧آزمون  ١٧٤دانشگاهی و مشابه تست  پيش ٢آزمون  ٢١٨  مشابه تست

  سال دوم ١٥آزمون  ١٣٢
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P :

باشد؛ يعنی پر سياه ناخـالص، منقـار متوسـط و بـال  ناخالصبا توجه به صفات مذكور بايد سسكی را انتخاب كنيم كه در تمام صفات مذكور،   )3( - 178

است، پس می توان نتيجه گرفت كه طراح محترم، عالوه بر ) نر و ماده بودن، مطرح شده ٣) و (١ی ( كوتاه ناخالص. از طرفی چون در دو گزينه

) كه ماده مطرح شده ٣ی ( های جنسی متفاوت نيز نظر داشته است! پس با اين حساب در گزينه های دارای كروموزوم اين صفات، به نوع گامت

) كـه فقـط ١ی ( كنند، تنـوع گـامتی نسـبت بـه گزينـه ) دو نوع گامت توليد میWيا Zاست و پرندگان ماده از نظر نوع كروموزوم جنسی (

 تر است. كنند، بيش ) توليد میZجنسی (فقط دارای  های دارای يک نوع كروموزوم گامت

  سال سوم ١٣آزمون  ١٧٢تست مشابه اهی و دانشگ پيش ١٠آزمون  ٢٠٤سال سوم و مشابه تست  ٩آزمون  ١١٧  مشابه تست

كتری  آنابنانقش دارد؛ اما  تثبيت نيتروژن جوآنابنا همانند ريزوبيوم، در   )2( - 179 كتری  ريزوبيوماست و  كننده (اتوتروف) فتوسنتزنوعی با نـوعی بـا

  است. هتروتروف

  ها: بررسی سایر گزینه

كنس، ۱ كتريوم آ دارد و  هـای گسسـته ژناسـت و  آركی بـاكترینوعی  متانوژنكه  ؛ در حالیندارداينترون است و  يوباكتری) پروپيونی با

گزون و اينترون است.    طبيعتاً دارای قطعات ا

كتری  بوتولينم) كلستريديوم ۳ كتری هوازی است]. هوازی بینوعی با   است [البته در كتاب شما ذكر نشده است كه استافيلوكوكوس اورئوس، نوعی با

كتري۴ كتری ) كورينه با كتريوم توبركلوسـيز، بـر اسـاس ترشـح  گرم مثبتوم ديفتريا، نوعی با است و توانايی توليد اندوتوكسين را ندارد. مايكوبا

 شود، نه بر اساس ترشح توكسين. آنزيم های گوارشی و قرار دادن ميزبان به عنوان منبع غذايی باعث ايجاد بيماری سل می

دانشـگاهی و  پيش ١٦آزمـون  ١٩٢تست ، مشابه دانشگاهی پيش ١٥آزمون  ١٦٠مشابه تست  ،اهیدانشگ پيش ١٥آزمون  ١٤٢  مشابه تست

  دانشگاهی پيش ١٧آزمون  ١٥٦مشابه تست 

كتوز، باعث خاموش ماندن اپران  )1( - 180 كننده) به اپراتور متصـل اسـت و  شود. در اين حالت، پروتئين مهاركننده (پروتئين تنظيم لک می عدم وجود ال

كتری لک اپران شـود، بنـابراين در ايـن وضـعيت (عـدم وجـود  كننده ساخته می كننده، پروتئين تنظيم تنظيم  ها از روی ژن خاموش است. در با

كتوز) بيان ژن   كننده، اپراتور ندارد و همواره روشن است]. يابد [البته واقعيت مطلب اين است كه ژن تنظيم كننده ادامه می تنظيم  ال

  ا:ه بررسی سایر گزینه

  وجود دارد؟! IIازمر پلی RNAها، ) به نظر شما در پروكاريوت۲

  ژنی است؟! لک، تک ن ی حاصل از اپراmRNA) باز هم به نظر شما،۳

كت لک تغيير می ی اپران كننده ) زمانی شكل پروتئين تنظيم۴ كتـوز بـه كند، كه ال كتـوز تبـديل شـود؛ اتصـال آلوال وز در محيط باشد و به آلوال

 شود. كننده می كننده باعث تغيير شكل پروتئين تنظيم پروتئين تنظيم

دانشـگاهی  پيش ٦آزمون  ١٦٦تست  ، مشابهدانشگاهی پيش ٢آزمون  ٢٢٢مشابه تست  ،دانشگاهی پيش ١آزمون   ٢٥٠و  ٢٤٩  مشابه تست

  دانشگاهی پيش ١٣آزمون  ١٥٧و تست 

ای را  توان در ژنتيک طرح كرد، آن وقت طـراح محتـرم مسـأله اين هم باالخره در نوع خود، نوعی سؤال ژنتيک است! اين همه مطلب زيبا می  )2( - 181

 شد! ی ششم و هفتم قرن اخير در كنكورهای سراسری مطرح می كند كه در دهه طرح می

اند و پيوسـتگی ندارنـد؛  ی كنند، يعنی مسـتقلها از قانون دوم مندل پيرو كه ژن زمانی

  توانيم بنويسيم: بنابراين می
F : Aa Bb Cc1  

  1 1 1 1
2 2 2 8  

  دانشگاهی  پيش ٩آزمون  ١٦٩  مشابه تست

را  رباط خـارج مفصـلیت سؤال، نوعی دهد. عالم ) آمده است، نشان می١زيست و آزمايشگاه ( ١٢٠ی  اين شكل، مفصل زانو را كه در صفحه  )3( - 182

سـان  ی كش هم فشـرده های بـه اند كـه دارای كـالژن و رشـته تشكيل شـده ای پيوندی رشته  بافتاز   ها ها، همانند زردپی دهد. رباط نشان می

دليـل عملكـردی كـه دارد ای بر خالف بافت استخوانی فاقد كلسيم است. اين نوع بافـت پيونـدی، بـه  پيوندی رشته  [االستين] هستند. بافت
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هـای  ) نادرسـت اسـت؟ چـون در تمـام انـواع بافت٣ی ( ديگر) نوعی بافت پيوندی بسيار مقاوم است. اما چرا گزينه ها به يک (اتصال استخوان

 وجود دارد. فضای بين سلولی فراوانیپيوندی، 

مشابه تسـت  دانشگاهی،  پيش ٧آزمون  ١٩٦شابه تست پيش دانشگاهی، م ٤آزمون  ١٧٨مشابه تست  ،سال سوم ٣آزمون  ١٢٣  مشابه تست

  دانشگاهی پيش ١٧آزمون  ١٦٨دانشگاهی و مشابه تست  پيش ١٦آزمون  ١٩٩

هـايی از  ، كوكائين و هروئين مثالنيكوتينشوند. الكل،  ناميده می گردان مواد رواندهند،  موادی كه عملكرد دستگاه عصبی مركزی را تغيير می  )2( - 183

ی  نقش دارند. بسياری از اين مواد از گياهان تيـره تسكيِن درد و القای خوابگردان، نوعی مواد مخدرند كه در  تند. داروهای رواناين مواد هس

  باشد. های درد می دهنده مورفين نيز يكی از موثرترين تسكين آيند. خشخاش به دست می

توانند در تسكين درد و القای خـواب نقـش داشـته باشـند. نيكـوتين بـا اينكـه  می ها همانند مواد مخدر توان نتيجه گرفت كه انكفالين بنابراين می

كند، ذكر نشده است. اما با ايـن وجـود چـون  ها عمل می ای كه مشابه انكفالين گردان و اعتيادآور است. اما در كتاب شما به عنوان ماده ای روان ماده

  ی صحيح انتخاب كرد. را با اينكه بخشی از آن در كتاب درسی نيامده است، به عنوان گزينهتوان اين گزينه  باشند، پس می ها غلط می ساير گزينه

  ها: بررسی سایر گزینه

توانند باعث كاهش ظرفيت تنفسی شـوند. [البتـه در مـورد  ها نمی ی انكفالين تواند باعث كاهش ظرفيت تنفسی شود، اما همه می نيكوتين) ١

  يت تنفسی در فرد در كتاب شما صحبتی به ميان نيامده است.]ها و تغيير ظرف ارتباط انكفالين

ی طبيعی بـا اتصـال  به عنوان يک ماده استيل كولينشود. اما  باعث برقراری حالت طبيعی در بدن می نيكوتين) پس از اعتياد به نيكوتين، ٣

  شود. كولين در بدن باعث برقراری حالت طبيعی بدن می های استيل به گيرنده

بی (نخاع)، پيام درد توسـط ز رسيدن پيام عصبی درد به طناب عصيابند. پس ا های عصبی حامل درد به نخاع و سپس مغز انتقال می ) پيام٤

پيوندنـد، از  های نخـاع می ها به نورون شود. هنگامی كه انكفالين ) سركوب مینيكوتين(نه  ها انكفالينهای عصبی به نام  دهنده گروهی از انتقال

 كنند (نه از انتقال پيام عصبی حامل درد به طناب عصبی). ام به مغز جلوگيری میانتقال پي

 ١٦٥سـال سـوم و مشـابه تسـت  ٧آزمون  ١٤٤سال سوم، مشابه تست  ٤آزمون  ١٢٩سال سوم ، مشابه تست  ٢آزمون  ١٣١  مشابه تست

  دانشگاهی  پيش ٨آزمون 

باعـث  انتخـاب گسـلندهدانشگاهی آمده است)  زيست پيش ١٢٣و  ١٢٢امرون (―ه در صفحات های ك در مطالعه بر روی منقار جمعيتی از سهره  )3( - 184

های  نسبت به فنوتيپ ای های آستانه فنوتيپتقسيم جمعيت به دو زيرگروه فنوتيپی (منقار بزرگ و منقار كوچک) شده است. در انتخاب گسلنده، 

 يابد. ای كاهش می های آستانه ن، فراوانی فنوتيپ حد واسط نسبت به فنوتيپحد واسط شايستگی تكاملی باالتری دارند و در طی گذشت زما

  دانشگاهی پيش ٩آزمون  ١٦٥  مشابه تست

شـود.  های آلوده به ويـروس می ی ليتيک در سلول اندای چرخه دهد، باعث راه های بدن را مورد تهاجم قرار می ويروس آنفلوانزا زمانی كه سلول  )2( - 185

ـ ويروس  دار است و برای ايجاد پروRNAشود. از طرفی ويروس آنفلوانزا، ی ميزبان متصل نمیDNAژنوم ويروسی به  ،ی ليتيک چرخهدر 

ساخته شده DNAی آن،RNAی ليزوژنی وجود داشته باشد)، بايد ابتدا از روی اندازی چرخه (در صورتی كه امكان راه ی ليزوژنی چرخهدر 

ــ ويـروس)،  ی ليزوژنی) از روی ژنوم ويروس (پرو اندازی چرخه ی ميزبان شود؛ در اين حالت (راهDNAی ساخته شده واردDNAو سپس

  شود. نمی اجزای ويروس (از جمله كپسيد) ساخته

  ها: بررسی سایر گزینه

شوند، ولی خـود  های غيرآلوده نسبت به ويروس می كنند و باعث مقاومت در سلول توليد می اينترفرونهای آلوده به ويروس آنفلوانزا،  ) سلول١

  روند.  های توليدكننده اينترفرون از بين می سلول

  كند. های انسانی را آلوده می ، سلولآندوسيتوزيق ) ويروس آنفلوانزا، نوعی ويروس جانوری است كه از طر٣

كتريايی (―ه كوچک ی كوچكی داشته و از صافی ها، اندازه  ) ويروس آنفلوانزا، مانند ساير ويروس٤ كتری های با كنند)،  ها عبور نمی ها از آن ترين با

 كند. عبور می

 ١٩٠مشـابه تسـت  و سـال سـوم ٥آزمون  ١٤١سوم، مشابه تست سال  ٥آزمون  ١٢٨سال سوم ، مشابه تست  ١آزمون  ١٧٠  مشابه تست

  دانشگاهی  پيش ١٤آزمون 
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سـيمانی از جـنس بافـت پيونـدی ی  ها، در ماهيچه به وسيله ی حلقوی دور چشم انسان)، ميون های مخطط (از جمله ماهيچه در ماهيچه  )1( - 186
ها) به هـم  ای (ميون پوشاند. اين غالف در سر تارهای ماهيچه ها را می ی آن گيرند و غالفی پيوندی، مجموعه ديگر قرار می در كنار يک ای رشته

  سازند. ها را می پيوندند و زردپی دو سر ماهيچه می

  ها: بررسی سایر گزینه
  .) هر تار (يا ميون) شامل تعدادی هسته، ميتوكندری و كمی ساركوپالسم است، نه هر تارچه (يا هر ميوفيبريل)۲

  .كند، نه ميون را احاطه می تارچه (ميوفيبريل)ی ساركوپالسمی، اطراف هر  نام دارند. شبكه ميونهای مخطط،  ری ماهيچه) واحدهای ساختا۳

گر به شكل ساركومر در صفحه۴ های نـازک  های ضخيم در مركز و رشته شويد كه رشته ) نگاه كنيد، متوجه می۱زيست و آزمايشگاه ( ۱۱۴ی  ) ا

  اند. ر گرفتهدر دو انتهای ساركومر قرا

  سال سوم ١٤آزمون  ١٠٢مشابه تست  و سال سوم ٤آزمون  ١١٩سال سوم ، مشابه تست  ٣آزمون  ١٠٥  مشابه تست

شود. اركيده، نوعی گياه گلدار اسـت. در  محسوب می بقايای گامتوفيت مادهاست كه  آندوسپرمی حاوی مواد غذايی،  ، اندوختهی كاج دانهدر   )4( - 187

  شوند. است كه هيچ كدام بخشی از گامتوفيت محسوب نمی آلبومنيا  لپهی غذايی دانه،  دوختهنهان دانگان، ان

  ها: بررسی سایر گزینه

  كاج، دانه دارای بقايای گامتوفيت ماده (آندوسپرم) است.های  دانه) در ١

  ی در اركيده) درون تخمک قرار دارد.ی رويان ) هم در گياه كاج و هم در گياه اركيده، گامتوفيت ماده (آندوسپرم در كاج و كيسه٢

 شود. ی گرده از طريق رويش سلول رويشی ساخته می ) در هر دو گياه كاج و اركيده، لوله٣

  سال سوم ١٤آزمون  ١٠٧مشابه تست  و سال سوم١٣آزمون  ١٦٥انشگاهی ، مشابه تست د پيش ٤آزمون  ١٦٨  مشابه تست

  اند از: سوتا در آمريكا، نتايجی به دست آمد كه عبارت زارهای مينه بر روی علف ديويد تيلمن و همكارانشاز مطالعات   )4( - 188

  تر است. تر باشد، به همان نسبت نيتروژن جذب شده از زمين در هر قطعه بيش های گياهی در منطقه بيش ) هر قدر تنوع گونه١

  شود. می افزايش توليدكنندگی) افزايش تنوع گياهان، باعث ٢

  شود. می ها و اجتماعات زيستی افزايش پايداری زيستگاهگياهان، موجب  ) افزايش تنوع٣

  ها: بررسی سایر گزینه

  های باريک و پهن است. ی دريايی و صدف بر روی ستاره رابرت پاينی آزمايشات  ) اين مطلب، نتيجه١

  شود. ، استنباط می ها ببر روی كشتی چس ژوزف كانلها و  بر روی سسک ورآرترابرت مک ) اين مطلب، از آزمايشات ٢

گر به آزمايشات ٣ های مختلـف پارامسـی نتيجـه  شويد كه اين دانشمند در طی مطالعات خود بـر روی گونـه توجه میممراجعه كنيد،  گوس) ا

 توانند باهم سازش داشته باشند. كنندگان، می گرفت كه رقابت

دانشـگاهی،  پيش ١٠آزمـون  ١٩٩دانشگاهی، مشابه تسـت  پيش ١٠ن آزمو ١٩٦دانشگاهی ، مشابه تست  پيش ١٠آزمون  ١٦٨  مشابه تست

دانشـگاهی و  شيپ ١٧آزمـون  ١٩٥دانشگاهی، مشابه تست  پيش ١٥آزمون  ١٤٥دانشگاهی، مشابه تست  پيش ١٠آزمون  ٢٠٢مشابه تست 

  دانشگاهی پيش ١٨آزمون  ١٦٩مشابه تست 

گر به شكل   )2( - 189 را  لوتئـالی  شويد كه اين نقطه حدوداً اوايـل مرحلـه ) مراجعه كنيد، متوجه می٢اه (زيست و آزمايشگ ٢٥٠ی  در صفحه ١١ - ٨ا

  ی جسم زرد نيز رو به افزايش است. كند و اندازه ، پروژسترون شروع به افزايش می دهد. در اين مرحله نشان می

  ها: بررسی سایر گزینه

ی لوتئـال ايـن  ی دوم مرحلـه كند و تـا اواسـط هفتـه ی شروع به ضخيم شدن میی فوليكول ی اول مرحله ) ديواره رحم تقريباً از اواخر هفته٣

  ضخيم شدن ادامه دارد.

يوسـته به وقـوع پAی گذاری كمی قبل از نقطه تخمک  در صورت سؤال، Aكند. با توجه به فلش گذاری را بيان می ، زمان تخمک ) اين گزينه٤

  .Aی نه هم زمان با نقطه  است،

  دانشگاهی پيش ١٨آزمون  ١٨١مشابه تست  و دانشگاهی پيش ١٥آزمون  ١٣٧و  ١٣١های  مشابه تست ،دانشگاهی پيش ٣آزمون  ٢٠٨  مشابه تست
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نين، بافـت اسـتخوانی اسـفنجی وجـود دارد. بافـت اسـتخوانی های كوتاه و پهن (مانند استخوان جناغ) در تمام سـ در بخش ميانی استخوان  )2( - 190

  های استخوان اسفنجی، مغز قرمز وجود دارد. است. در فواصل بين تيغه های كالژن دارای رشتهو  فاقد سيستم هاورساسفنجی، 

دانشگاهی و مشابه تست  پيش ٧آزمون  ١٧٧سوم، مشابه تست سال  ٣آزمون  ١١٨دانشگاهی، مشابه تست  پيش ١آزمون  ٢١٥  مشابه تست

  سومسال  ٨آزمون  ١٧٢

های آلـوده بـه  از سـلول اينترفـرونشد. در هـر حـال،  استفاده می ترشحی  ، از واژهتوليدی  البته در صورت اين سؤال بهتر بود به جای واژه  )2( - 191

ی جـدار  ديده های آسـيب از سـلول پالسـتينترومبوی بافتی در هنگام وقوع فرايند التهاب و  ديده های آسيب از سلول هيستامينويروس و 

اند و بـا  كشـنده، خـود سـالم Tهای شود؛ سلول كشنده، ترشح می Tهای شود. پرفورين توسط سلول ديده آزاد می های آسيب ها يا پالكت رگ

  شوند. ها می كنند و باعث مرگ آن های سرطانی حمله می ولهای آلوده به ويروس و سل ی پرفورين به سلول واسطه

  دانشگاهی پيش ٦آزمون  ٢٠١مشابه تست  سوم وسال  ٥آزمون  ١٤٧و  ١٤١های  سوم، مشابه تستسال ١آزمون  ١٧٠  مشابه تست

رسد، انجام آن به نفع ديگر افـراد گونـه اسـت  دهند. در واقع هر رفتار جانور كه به نظر می از خود بروز می رفتارهای مشاركتیی ماده  زنبورها  )1( - 192

  كند. های خود فرد را تضمين می (رفتارهای مشاركتی)، به طور مستقيم يا غيرمستقيم بقای ژن

  ها: بررسی سایر گزینه

رهای ماده توليدمثل نر توليد كنند. بكرزايی نوعی توليد مثل جنسی است. در زنبو جنس بكرزايیتوانند از طريق  ی ملكه می ) زنبورهای ماده٢

  غيرجنسی وجود ندارد.

هـا  هايی با توانايی بارور شـدن ايجـاد كنـد؛ سـاير ماده تواند تخمک قط ملكه است كه توانايی توليدمثل دارد و می) در بين زنبورهای ماده، ف٣

  كنند. [زنبورهای كارگر]، توليدمثل نمی

 سازد. های خود را به نسل بعد منتقل می تقيم ژنطور مس ) زنبور ملكه كه نوعی زنبور عسل ماده است، به۴

  دانشگاهی پيش١٨آزمون  ١٧٣  مشابه تست

گر به شكل   )3( - 193 تـرين روش  ی كالوين (―ه رايج شويد كه در گام دوم چرخه دانشگاهی مراجعه كنيد، متوجه می زيست پيش ٢١٠ی   در صفحه ٨-٩ا

  شود. تبديل می NADPبه NADPHهای سه كربنی، كيل قندهای سه كربنی از مولكولاست)، هنگام تش CO2تثبيت

  ها: بررسی سایر گزینه

١(NADPكوئي در بستره يا استرومای كلروپالست وجود دارد و جزيی از زنجيره   شود. دها محسوب نمیی انتقال الكترون در غشای تيال

ی الكترون را به نوعی، كمک در به دام انداختن نور توسط كلروفيل مطـرح كـرد، امـا بخـش  به عنوان گيرنده NADP) شايد بتوان نقش ٢

  شود. قرار دارد، انجام می IIی آب كه در كنار فتوسيستم كننده ی آب توسط آنزيم تجزيه ،كامالً غلط است؛ زيرا تجزيه دوم اين گزينه

٤(NADPH ی كالوين، تشكيل تركيب چهـاركربنی از پـنج كربنـی در هـيچ  شود، اما در چرخه ی كالوين می باعث انتقال الكترون به چرخه

  گامی وجود ندارد.

  دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ١٧٨ دانشگاهی و مشابه تست پيش ١١آزمون  ١٨٧  مشابه تست

گر در اين آميزش الل مربوط به رنگ قرمز ميوه  )3( - 194 و  Aهای صاف را با و الل مربوط به برگ Gها را با و الل مربوط به رنگ سبز ميوه Rها را با ا

  توانيم بنويسيم: نشان دهيم، می aدار با های دندانه الل مربوط به برگ
P : R R A A G G a a  
F : RG Aa1

1
1  

  

F : ?RG,A

 

2
1 3 3
2 4 8
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  كنند. توليدمثل می غيرجنسیی  سلولی و چه پرسلولی) معموالً به طريقه ها (چه تک آسكوميست  )4( - 195

  ها: سایر گزینهبررسی 

  ها). تر آن باشند (نه بيش زا می  ی تک سلولی) برای انسان، بيماریها آسكوميست( بعضی از مخمرها) ١

  است.  های پرسلولی قارچدهند. ميسليوم مخصوص  ی تک سلولی، ميسليوم تشكيل نمیها آسكوميست) ٢

 .سلولی شود، نه تک ايجاد می های پرسلولی آسكوميست) آسكوكارپ در ٣

  دانشگاهی  پيش ١٥آزمون  ١٥٦و  ١٥٠  های مشابه تست

گر به شكل   )1( - 196 كوتريوم بـه سـمت  متوجه می با زحمتدانشگاهی مراجعه كنيد،  زيست پيش ١١٩ی  در صفحه ٥-٦ا شويد كه هرچه از طرف هيرا

كوئوس حركت می گفته نماند كه اي تر می تعداد انگشتان در هر پا كم  كنيم، ا های گذشته به طور واضـح در شـكل  ن مطلب در سالشود [البته نا

  كتاب درسی آمده بود، ولی در حال حاضر، استنباط اين مطلب از شكل فعلی كتاب، سخت است].

  ها: بررسی سایر گزینه

كوتريوم بزرگ٢   تر بوده است. ) مريكيپوس از هيرا

كوتريـوم نسـبت بـه مريكيپـوس و  زار كم ر علفها برای زندگی د تر بوده است، سازگاری آن ها كوچک ی اسب ) هرچه جثه٣ تر بـوده اسـت. هيرا

كوئوس، سازگاری كم   زار داشته است. تری برای زيستن در علف ا

گر به نمودار سوم (پايين٤  ،ی طـوالنی شويد كه پس از يک دوره دانشگاهی دقت كنيد، متوجه می پيش زيست١١٩ی  ترين نمودار) در صفحه ) ا

كوئوس نسبت    به مريكيپوس افزايش يافته است.فراوانی ا

  شوند. دار با يک ديگر ادغام می های تاژک ) گامتكاهوی دريايیو  كالميدوموناسهای سبز (از جمله  در تعدادی از جلبک  )4( - 197

  ها: بررسی سایر گزینه

  هستند (نه قرمز). های سبز جلبکهای ميكروسكوپی آب شور از  ) بسياری از پالنكتون١

  كنند. های سبز، تک سلولی هستند و در آب شيرين زندگی می بکجل بسياری از) ٢

كثر آن جلبک بعضی از) ٣ گار مورد استفاده قرار می ها) برای تهيه های قرمز (نه ا  گيرند. ی آ

گرانولوسيت محسوب می مونوسيت  )2( - 198 تی بـه قطـر های درشـ های بدن، به صورت سلول شوند) پس از خروج از خون و ورود به بافت ها (―ه نوعی آ

كروفاژها نسبت به ساير گلبول می در ماكروفاژميكرون به نام  ٨٠حدود  گوسيتوز در خارج از خون را دارند. ما های سفيد، طـول  آيند و توانايی فا

  توانند حتی تا بيش از يک سال زنده بمانند. تری داشته و می عمر بيش

  دومسال  ١٣آزمون  ٩٩دانشگاهی و مشابه تست  پيش ١آزمون  ٢١٨  مشابه تست

های غشادار، باعث افزايش مساحت غشاهای درون سلولی  های جوان گياهی، وجود اندامک های يوكاريوتی زنده از جمله سلول ی سلول در همه  )3( - 199

كنش شود كه اين امكان فراهم می می گر غشـاها های غشايی انجام  های متابوليسمی، توسط آنزيم شود كه انواعی از وا ی درونـی موجـود شود. ا

  داشتند. گويی به نيازهای متابوليسمی خود را در اختيار نمی های يوكاريوتی احتماالً سطح كافی برای پاسخ نبودند، سلول

  ها: بررسی سایر گزینه

  شود. ها يافت می های گياهی، تاژک ندارند. تاژک فقط در آنتروزوئيدهای خزه گيان و سرخس ی سلول ) همه١

  های گياهی. شود، نه سلول استروئيد است كه در غشای سلولی جانوری يافت می) كلسترول يک ٢

كوئل مركزی يافت می های الزم برای هضم اندامک های گياهی، ليزوزوم وجود ندارد و آنزيم ) در سلول٤   شود. ها در وا

آزمـون  ١٥٦دوم، مشابه تست سال  ٣ون آزم ١١٥دوم، مشابه تست سال  ٢آزمون  ١١٨دوم، مشابه تست سال  ١آزمون  ١٥٣  مشابه تست

  سومسال  ٩آزمون  ٩١دوم و مشابه تست سال  ٦آزمون  ١٠٧دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٤

های  های الزم برای به دام انداختن انرژی نورانی خورشـيد را دارنـد. از طرفـی در تمـام سـلو كلروفيل و ساير رنگيزه  های فتوسنتزكننده، تمام سلول  )4( - 200

گـر سـلول فتوسـنتزكننده، نـوعی پروكـاريوت باشـد، پـس دارای كرومـوزوم  شود. البُد می ی حلقوی يافت می DNAتزكننده،فتوسن پرسيد چرا؟ ا

كتریDNAبا گر يوكاريوت باشد، دارای كلروپالست است، كه در كلروپالست، شبيه به با   شود. ی حلقوی يافت میDNA،ها ی حلقوی است و ا
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نسبت دخترها در جمعيت

 نسبت دختران ناقل بيماری در جمعيت

 نسبت افراد خالص در جمعيت

كسيژن توليد نمی اما تمام فتوسنتزكننده كسيژن توليد می ها، ا كنند كه از آب به عنوان منبع هيدروژن (يـا الكتـرون)  كنند. فتوسنتزكنندگانی ا

كتری كنند. از طرفی برخی از فتوسنتزكنندگان، بی استفاده می   های گوگردی سبز و ارغوانی. هوازی هستند؛ مانند با

  دانشگاهی  پيش ١٤آزمون  ١٩٥  مشابه تست

انـد،  كروموزومیnكه های پروتال سلولاند و ميوزكروموزومی هستند، حاصل تقسيم  nهای كه سلول ها هاگها،  ی زندگی سرخس در چرخه  )2( - 201

  هاگ هستند. زميتوحاصل تقسيم 

  ها: بررسی سایر گزینه

  شوند. ها در سطح تحتانی پروتال (１امتوفيت) ايجاد می ) آركگن و آنتريدی١

  شود، توانايی فتوسنتز دارد. كروموزومی) محسوب میn) پروتال كه گامتوفيت (پرسلولی و٣

 هاگ نام دارند كه توانايی لقاح ندارند. ی اسپوروفيت، های هاپلوئيد حاصل از مرحله ) سلول٤

  دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ١٦٣سوم و مشابه تست سال  ١٢آزمون  ١٦٥دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٤آزمون  ١٧١  مشابه تست

  به حل مسأله توجه فرماييد:  )3( - 202
s s s Af (Hb b ) f (Hb ) , f (Hb )    16%16 0 4 0 6100

/ /  

A s

A s

f (Hb Hb )

f (Hb ) f (Hb )



        1 12 2 0 6 0 4 0 242 2
/ /  ی در جمعيتنسبت دختران ناقل بيمار/

  

A A s sf (Hb Hb ) f (Hb Hb ) ( ) ( )      0 6 0 6 0 4 0 4 %52/ / /   نسبت افراد خالص در جمعيت/

 0 24 6
0 52 13
/
/  

كرد كه نسبت دختران ناقل بيماری در جمعيت، به افراد خالص اين جميعت  البته بهتر بود طراح محترم دقيقاً ذكر میی مهم:  تذکر یک نکته

 شود، همين چيزی است كه در باال به حل آن پرداختيم. ای كه به ذهن متبادر می ئلهقدر است؟ هر چند كه باز هم، اولين مس چه

  دانشگاهی پيش ١٧آزمون  ١٨٠دانشگاهی و مشابه تست  پيش ١٣آزمون  ١٥٣دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٩آزمون  ١٤١  مشابه تست

ها، توليـدمثل  اسـت. در دئوتروميسـت كيتـينای از جـنس  ديـواره ها دارای است كه مانند تمام قارچ دئوتروميستنوعی  سيليوم پنیكپک   )2( - 203

  جنسی وجود ندارد.

  ها: بررسی سایر گزینه

  سيليوم. دخالت دارد، نه پنی آسپرژيلوسسيلين دخالت دارد، اما در تخمير سس سويا،  بيوتيک پنی سيليوم در توليد آنتی ) كپک پنی۱

  تواند به تنهايی از مواد آلی موجود در محيط استفاده كند. می های گوارشی سيليوم با ترشح آنزيم ) كپک پنی۳

گر به شكل ۴ ی   سـيليوم دارای ديـواره شويد كه كپک پنی دانشگاهی مراجعه كنيد، احتماالً متوجه می زيست پيش ۲۸۲ی  در صفحه ۱۱ـ  ۲) ا

 يد زيگوسپورانژ را ندارد.تول توانايیشود، بنابراين  ها محسوب نمی عرضی است و از طرفی چون جزء زيگوميست

  شود. می ضربان قلب آغازكنند و  های اصلی شروع به تشكيل شدن می ی اندام بارداری، همه ی چهارم انتهای هفتهدر   )1( - 204

  دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ٢٠٢دانشگاهی و مشابه تست  پيش ٣آزمون  ١٩٦  مشابه تست

فرزندی سالم (پسری سالم) متولد شده است، پس » ب«و  »الف«با توجه به اين كه از ازدواج دو فرد   )3( - 205

، Aبـه دنيـا آمـدن فرزنـدرا نشان دهد. از طرفی چـون  صفت غالبتواند، نوعی  اين دودمانه می

امكـان  اتوزومی غالب نيست؛ چون در صورت اتوزومی غالب بـودن،   است، پس اين صفت، غيرممكن

 دهد. را نشان می صفت وابسته به جنس غالبوجود دارد. بنابراين، اين دودمانه انتقال  Aتولد فرد

  دانشگاهی پيش ١٧آزمون  ١٦١سوم و مشابه تست سال  ١١آزمون  ١٤٤دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٣آزمون  ١٨٧  مشابه تست
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F 3


 (غ .  ق .  ق)



عمق چاه

سرعت صوت

  206 - )3(    

F F F O F F F

| F F F | | F F | | F | | F | N

       

           

1 2 3 1 2 3

1 2 3 3 3 33 2 2 2 5 10

      

       

  

  سوم رياضی ٩٠سال  ٥آزمون ١٦٨مشابه تست 

|هرگاه مقدار سرعت متحرک اول:  روش  )1( - 207 V در حال افزايش باشد، حركت متحـرک تندشـونده  |

  ، مقدار سرعت متحرک در حال افزايش است.١ی  است. تنها در نمودار  رسم شده در گزينه

نيـز  (شتاب) عالمت منفـی و سـرعت متحـرک)، شيب نمودار ۱ی ( نمودار گزينهدر  دوم: روش

a.vعالمت منفی دارد و   است، بنابراين حركت متحرک تندشونده است. 0

  كنيم: ابتدا زمان رسيدن گلوله به كف چاه را محاسبه می ،برای حل  )2( - 208

y gt V t t t        2 2
0

1 134 10 72 2  

( ) ( )
t t t

( )
   

    2 7 49 4 5 345 7 34 0 2 5  

t
t

t s

  


1

2

3 47 27
10 2

/
 

0 از طرفی دقت شود )ثانيه /1 s) 34 0 1340
نيز زمان الزم است، تا صـدا بـا  /

s2سرعت صوت از سطح آب به سمت باال (دهانه چاه) حركت كرده و شنونده پس از صـدای  /1

  ود. شن با سطح آب را میگلوله برخورد 

  سوم رياضی ٩٠سال  ١٨آزمون  ١٥٧مشابه تست 

  دست آيد: به V0نويسم تا مقدار ی مكان ـ زمان را می ی پرتاب به عنوان مبداء مختصات برای حركت، معادله ابتدا با درنظر گرفتن نقطه  )4( - 209

gt V t ( ) V          2 2
0 0

1 190 9 8 10 102 2
/

  yبرخورد

V V m / s     0 090 490 10 40  
t s

A Ay gt V t y ( ) ( )       22 2
0

1 1 9 8 2 40 22 2
tی گلوله در لحظه موقعيت :/ s 2  

Ay    19 6 80 60 4/ /  

m  60 4 90 150 4/   A در  از سطح زمين  فاصله گلوله /

210 - )4(    

A B A BE E mgh mV    21
  ی انرژیاصل پايستگ 2

B A
LV gh g g L     2 2 2  

B
C C B

V ( gL ): F ma T mg m m
R L

     
2 2

  Bی در نقطه 

B BT mg mg T mg    2 
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 [در قسمت قبل]

(سطح هم فشار)

1
2

1
 برابر2

ثابت

برابر
 

۱ ۲    و ۱

۲

211 - )3(     

  

R
(V )m(V V )F (V ) V m / s

t

| P | | m.V | P kg.m / s

         
     

2 1 2
2 2

2 2 2

2 5 2 5 12 114

2 11 22

 

  

 ای د و اورانيـوم سـوخت هسـتهنباش های فسيلی (تجديدناپذير) می سنگ، نفت و گاز جزء سوخت ول دبيرستان، زغالبه كتاب درسی سال ا با توجه  )2( - 212

 شود. محسوب می

  كنيم: را به شرح زير محاسبه می Q2و Q1برای حل اين تست،  )3( - 213

FQ mL m   1 80   گرمای الزم برای ذوب كامل يخ: 4200

( ) m ( ) m         2 1 4200 90 0 90 Qآب4200 mc2 دهد تا به آب صفر درجه تبديل شود. گرمايی كه آب از دست می  

Q)سلسيوس ی دن به دمای صفر درجهآب برای رسي توان دريافت كه گرمای ، میQ2و Q1با مقايسه ، بيشتر از گرمای مورد نياز برای 2(

  ماند. مقداری گرما اضافه میو آب تمام يخ را ذوب كرده در نتيجه باشد و  ذوب كامل يخ می

Q Q [ ]m m J      2 1 90 80 4200 10   گرمای اضافی 4200

  آورد: باال می eرا توأماً از صفر تا ايم آن را به دمای صفر رسانده ضافی، دمای يخ ذوب شده و آب اوليه كهاين گرمای ا

e( ) m   0 10 4200 m 2 4200 e e C     10 52


Qآب (m m)c  گرمای اضافی :  

گر مقدارتذکر:   ای تعادل صفر درجه سلسيوس است.شود و دم ، تمام يخ ذوب میبرابر باشد Q2با Q1در اين سؤال ا

  دانشگاهی رياضی پيش ٩٠سال  ٣آزمون  ٢٢٣مشابه تست 

 كنيم: های زير را طی می برای حل تست گام  )4( - 214

  ) ابتدا بايد فشار گاز محبوس شده در انتهای لوله را محاسبه نمائيم. برای اين منظور خواهيم داشت:١

N

M N

P P cm Hg cm Hg

P P P

    


 

1

0

40 76 40 36
  ١در شكل  :

كه ارتفاع ستون هوا نصف  ) تعداد مول هوای محبوس شده در انتهای لوله ثابت است، پس هنگامی٢

  (دقت كنيد دمای گاز ثابت فرض شده است.) برابر شود ٢شود فشار گاز بايد  می

T T

V V

P V P V
V h P P

T T

P P cm Hg

A




      



    

1 2

2 1

1 1 2 2
2 111 2 2

2 1

2

2 2 36 72

  ٢: در شكل 

  ] خواهيم داشت:hيوه در درون لوله و بيرون لوله [مقداری اختالف سطح ج ) برای محاسبه٣

P P h
h h cm

P cm Hg

      


2 0

2
72 76 4

72
  

كنون بايد اختالف ارتفاع قسمت خارج از جيوه در هر دو حالت را محاسبه كنيم تا ميزان پايين بردن لوله در جيوه مشخص شود:٤   ) ا

L L L ( ) ( ) cm         1 2 20 40 10 4 60 14 46 
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 (صورت سؤال)
شعاع آينه

بررسی گزينه ها

  سازيم:  را مشخص می جسم ی ابتدا موقعيت اوليه   )4( - 215

q
m q p

p

p f
p q f p p f p f

    


         


1
1 1 1

1

1
1 1 1 1 1

2 2

1 1 1 1 1 1 3 1 3
2 2 2

  

p)كه جسم روی مركز آينه قرار گرفته است توان دريافت می ،باشد می يکنمايی برابر با  جايی جسم، بزرگ كه پس از جابه با توجه به اين f )2 و  2

  جايی جسم خواهيم داشت: ی جابه برای محاسبه

| p | | p p | | f f | f
f cm f cm R cm

p cm 

           
 

2 1
3 12 12 2 5 10 2025

 

 
  اول ٩٠سال  ٩آزمون  ١٠٣دانشگاهی تجربی و  پيش ٩٠سال  ٢آزمون  ٢٦٣مشابه تست 

محيطی با ضريب شكست بيشـتر (شيشـه) وارد  از محيط رقيق (هوا) به ،چون پرتوی ورودی  )3( - 216

 شود. تر می ی خود منحرف شده و به خط عمود نزديک شود، بنابراين مقداری از مسير اوليه می

كه پرتوی خروجـی  از طرفی در هنگام خروج نيز به سبب كاهش ضريب شكست، هنگامی

  شود. مقداری از خط عمود فاصله گرفته و دورتر می شود وارد هوا می

د بـه وبدان جهت غلط رسـم شـده اسـت كـه در هنگـام ور ،ها در گزينه Bپرتویذکر: تـ 

   گونه انحرافی نداشته است. هيچپرتو شيشه 

گونـه  گويی به اين باشد ولی برای پاسخ مقدور می ٣ی  هرچند اثبات و رسيدن به پاسخ گزينه   )3( - 217

گـر جسـم  كه به خاطر داريم میهايی  سؤاالت، استفاده از حالت تواند سـريعتر باشـد. مـثالً ا

m]اندازه با جسم قرار گيرد، تصوير هم f2روی ] و در سمت ديگر عدسـی  f2بر روی 1

fگردد. در چنين حالتی مقدار تشكيل می  ی سوم  و اين موضوع فقط در گزينهبوده  4

گر به به عبارتی .كند صدق می   آيد. میدست  به ٤عدد  ،را نسبت دهيم ١مقدار  mا

m

(m ) ( )f f f
m 

      
2 2

1
1 1 1  ديگر ی جسم و تصوير از يک هفاصل 41

متر پايين رفته و چون مساحت مقطع لوله در هر دو طـرف  سانتی xشكل، مقدار سطح جيوهUی دن مقداری آب، به سمت چپ لولهوبا افز  )1( - 218

 Mی طـهدانيم فشـار دو نق آيـد. از طرفـی مـی  متر باالتر می سانتی xی شود، در سمت راست لوله نيز سطح جيوه به اندازه يكسان فرض می

  بايد يكسان و برابر باشد (چرا؟): Nو

  

  

  

  

  

  

  

M N H O H O Hg HgP P .g. h .g h( ) ( )   2 2   

1 10   21 6 13 5 10/ / ( x) x cm  2 0 8/  

 .شود جا می در هر شاخه جابهمقداری است كه سطح جيوه نسبت به حالت اول خود  xتذکر:

  دوم ٩٠سال  ١٣آزمون  ٩٧مشابه تست 
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 كليد باز

كليد بسته

  به نكات زير توجه شود:  ،دهی به اين سؤال برای پاسخ   )2( - 219

  جا  چون عالمـت كـار ميـدان مثبـت اسـت، پـس بـار منفـی در خـالف جهـت ميـدان جابـه - ۱

  شود. می

e

e

F e

F

: W F .d.cos

W m J J

 


  
3

0 0

5 5 10
  

Bنقاط عبوری در حال افزايش است پس بايد پتانسيلجا شويم،  هرگاه در خالف جهت ميدان الكتريكی جابه  -٢ AV V .باشد  

  اشت:اختالف پتانسيل الكتريكی، مقدار كار الزم برای انتقال واحد بار الكتريكی بين دو نقطه از يک ميدان الكتريكی يكنواخت است و خواهيم د - ٣

AB
B A B A

| W |
| V V | V V V V

q




      


3
30

5 10 1 1
5 10

  

B BV V V   2 1 3 

  دانشگاهی رياضی پيش ٩٠سال  ١آزمون  ٢٤١مشابه تست 

  كند. جريانی عبور نمی 12بنابراين از مقاومت ،دهد ی عبور جريان را نمی اجازه تدا دقت شود كه يک خازن شارژ شدهاب   )2( - 220

سـر پيـل را  تـوان ولتـاژ دو مینشان داده شـده، ی  حلقه ی جريان عبوری از مدار تک حاسبهبا م

  دست آورد:  به

I A
R r

V rI V V V

   
  

        

10 24 1

10 1 2 8
  

 گيريم. ی مقاومت معادل درنظر نمی كند، آن را در محاسبه جريان عبور نمی 12كه از مقاومت دقت شود با توجه به اين تذکر:

  دانشگاهی تجربی پيش ٩٠سال  ١٨آزمون  ٢٢٣ دانشگاهی تجربی و پيش ٩٠سال  ١٢آزمون  ٢٤٢مشابه تست 

  با بررسی دو حالت داريم:   )1( - 221

e

e

R

R

 
     

1

2

1 5
3 1 5 13 1 5

/

/
/

  

e e
e

e e
e

V R I R
R r r

V R I R
R r r

      
  


       

1 1
1

2 2
2

1 1

2 2

1 5 1 5

1 1

/ /
  

V rr r
V ( r)

r


      

 


2
1

1 5 81 0 51 5 1 5 1 9
1 5

/ // /
/

 

  دانشگاهی رياضی پيش ٩٠سال  ١٦آزمون  ١٨٢مشابه تست 

  كنيم: شكل را ساده می دهی به اين تست، ابتدا در حد ممكن برای پاسخ   )4( - 222

  

  

  

  

  

كار ميدان

 جابه جايی
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اتصال موازی

كل

ثابت

 اتصال سری

1
برابر 2

 برابر۲

O T

IB T
R

R R B B ( ) T

B B B B ( ) ( ) T




 

  

      

       

         


7 60
1

6 6
2 1 2 1

2 2 6 2 6 2 6
1 2

0 512 10 3 102 2 0 1
1 2 2 3 10 6 102

3 10 6 10 3 5 10

/
/

  

             
R I R I I I A

I I I (A)

       

     

1 1 2 2 2 2

1 2

30 2 15 4

4 2 6
  

  

 
  آوريم: دست می ، مقدار ولتاژ دو سر اين خازن را بهC1ابتدا در خازن  )1( - 223

U C V V V V      2 2
1 1 1 1 1

1 1150 3 102   C1خازن:2

  :دست آورد [اتصال موازی] را به C3و C2های توان ولتاژ دو سر خازن ، میC2در ادامه از روی بار خازن

q C V V V V     2 2 2 2 220 1 20  

  ارد و داريم:ی معكوس د ها، ولتاژ دو سر هر خازن با ظرفيت آن رابطه خازنسری دانيم در اتصال  از طرفی می

  

  

,

,

: q C . V

V V C C F

C C C C C F

 

       

        

2 1 2 3 1

2 3 2 3 3 3

1 12 3 1 52 2
1 5 1 0 5

/

/ /

 

  دانشگاهی رياضی پيش ٩٠سال  ١٧آزمون  ١٧٩مشابه تست 

ديگر، ميـدان برآينـد در  ها بر يـک ها را محاسبه كرده و با توجه به عمود بودن ميدان مغناطيسی حلقه ابتدا ميدان مغناطيسی هريک از حلقه  )4( - 224

  :باشد) عمود می B2بر B1كنيم (دقت شود ه میمركز حلقه ها را محاسب

  

  

  

  

  

atی آن را به شكل چون در صورت سؤال بيان داشته است كه نمودار سهمی است، بنابراين معادله  )2( - 225 bt c   2 مقـادير  نوشته و سـپس

  آوريم: دست می را با توجه به نمودار به cو bو aمجهول

at bt c   2  

t a ( ) b( ) c c

t s a ( ) b( ) a b

t s a ( ) b( ) a b a b

       

        

           

2

2

2

0 5 0 0 5

1 8 1 1 5 3

2 13 2 2 5 8 4 2 2 4

  

a b a t tba b

             
23 1 2 522 4

  

td| | N | | t | | V
dt

         02 2 2|  :نيروی محركه القايی|
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 aشكل

 bشكل

نيز تغييرات طـول  (b)در شكل ،(a)ديگر، تغيير طول تمام فنرها يكسان و برابر است. بنابراين عالوه بر شكل فنرها به يک موازیاتصال در    )2( - 226

  باشد. نيز موازی میbهر سه فنر يكسان و اتصال هر سه فنر در شكل

A A
e B B

e

mT T f K
K K

f K K
: K K K K f K K

: K ( K) K K K

      

      


   

12
2 2

2 4 2
2 4

 

maxVدر مركز نوسان  )1( - 227 Vو هبودK E .است  

max max max
E EE K mV E V

m m
     

1
221 2 2

2
( )  

  دهی به اين سوال مراحل زير را دنبال كنيد: برای پاسخ  )1( - 228

(مبدأ) به سمت  Oی نقطهی واقع در  ذرهی نشان داده شده،  ای بعد از لحظه در لحظه -۱

  راديان است. ی اين نقطه برابر پايين در حركت است، بنابراين فاز اوليه

دسـت  را به O ای و تغييـر فـاز ، سـرعت زاويـهی طول موج، مقـدار بسـامد با محاسبه -۲

  آوريم: می

m m

Vf f Hz f

t

    

        


      

3 0 15 0 12
10 100 2 2000 1

1200 400 2

/ /

/  

كه در طی دهد ت فوق نشان میمحاسبا -۳
1
به مقدار Oی ثانيه، نقطه 400


تغيير  2

ای  جائی به گونه جابه اين موضوع يعنی .رسد بر روی دايره می )۲( فاز داده و به وضعيت

چنين  ۱ی  نفی است و تنها شكل گزينهبيشينه و عالمت آن م O ی ذرهاست كه بعد 

  را داراست.  ويژگی

  دانشگاهی تجربی پيش ٩٠سال  ١٦آزمون  ٢٢٩مشابه تست 

 ٤ها يک واحد بيشـتر يعنـی برابـر  بوده و تعداد گره ٣باشد كه برابر عدد  ها می ی هماهنگ همان تعداد شكم در تار با دو انتهای بسته، شماره  )3( - 229

ی دو گره متوالی ت شود كه فاصلهچنين بايد دق است. هم

 است. 2

L cm      3 60 3 402 2   

cm  40 202  متوالی ی بين دو گره فاصله2

  دانشگاهی تجربی پيش ٩٠سال  ١٠آزمون  ٢٠٩مشابه تست 

گر دمای   )3( - 230   توان نوشت: درصد افزايش يابد، می ٦٩گاز  مطلقا

V TRTV , T T T T
M V T
     2 2

2 1 1 1
1 1

69 1 69100
/  

يابد.  درصد افزايش می ۳۰صوت در گاز،  سرعت
V T T V
V T T V

       2 2 1 2
1 1 1 1

1 69 1 3 1 3 100 130%
/

/ / 

  دانشگاهی تجربی پيش ٩٠سال  ١٦آزمون  ٢٣٠دانشگاهی تجربی و  پيش ٩٠سال  ١١آزمون  ٢١٠مشابه تست 
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۱برابر

جرم هسته
عدد اتمی

جرم پروتون
تعداد نوترون

 جرم نوترون

  توان نوشت: ی تراز شدت صوت در دو حالت می در مقايسه  )3( - 231

I
log

I
    2
2 1

1
10  

I
log log db

I
       1
2 1

1

2 1010 10 2 10 10 0 8 8/( )  

2لگاريتم عددتذکر:    شود: صورت زير محاسبه می  به 10

log log log log log( ) log


        
1
2 12 10 2 10 2 10 0 3 10 0 3 0 5 0 82

/ / / / 

 

گر مطابق شكل روبه  )1( - 232 Eی فلزی قرار دهيد، ميدان الكتريكـی القـايی چين، يک حلقه ی خط رو در مكان دايره ا


، در آن 

كنون با توجه به قانون لنز، می ايجاد می را درجهت خود Iجريان الكتريكی توانيـد مشـخص كنيـد كـه ميـدان  كند. ا

Bمغناطيســی


ــان  ــا كــاهش. جري ــا تغييــر ميــدان   قــا میدر جهتــی ال Iدر حــال افــزايش اســت و ي ــه ب شــود ك

Bمغناطيسی


گـر ميـدان مغناطيسـی حاصـل از جريـان Bالقـايی( Iمخالفت كند. ا


Bن مغناطيسـی  ا) بـا ميـد


باشـد، ميـدان   جهـت هم 

Bمغناطيسی


گر در خالف جهت آن باشد، ميدان مغناطيسی  Bدر حال كاهش بوده و ا


ی دسـت  در حال افزايش بوده است. به كمک قاعده 

Bالقايی(Iشود كه ميدان مغناطيسی حاصل از جريان القايی راست برای تعيين جهت ميدان مغناطيسی معلوم می


سـو و  ) درون حلقـه، درون

Bدر جهت


Bی است. بنابراين ميدان مغناطيسی اوليه 


  ، در حال كاهش است.

 
  دانشگاهی بندی پيش كتاب فيزيك ميكروطبقه ٢٠٨٤عيناً تست 

  توان نوشت: ی فوتوالكتريک می در رابطه maxKی با توجه به رابطه  )1( - 233

maxK hf W eV       15 14
0 4 10 8 5 10 2 5 0 9/ / / 

  دانشگاهی تجربی پيش ٩٠سال  ١٦آزمون  ٢٣٤مشابه تست 

  ی انرژی پتانسيل الكترون در مدار دوم و مدار اول هيدروژن داريم: در مقايسه  )4( - 234

r n r U r nkeU U U
r U r n

        
2
0

2 2 22 1 1
2 1

1 2 2
1 1 1
2 4 4
( )( ) 

  دانشگاهی رياضی پيش ٩٠سال  ١٧آزمون  ١٩٨ست مشابه ت

  كنيم: صورت زير عمل می ی انرژی بستگی هسته، به برای محاسبه  )2( - 235

p n xm (ZM N M ) M    ،B m c   2  
  
  
  

m ( ) m m kg                10 8 2 10 16 264 5 10 3 10 4 5 10 9 10 0 5 10/ / /  

x x( ) M M kg             26 27 27 270 5 10 14 1 67 10 14 1 68 10 41 9 10/ / / / 

www.Booklets.ir



   88    

بيرونی ترين الكترون

 
  بررسی چهار گزینه:  )3( - 236

دانست. پس از او ارسطو سه عنصـر هـوا، خـاک و آتـش را بـه عنصـر  ی جهان هستی می تالس فيلسوف يونانی آب را عنصر اصلی سازنده) ١

  ی كاينات اعالم كرد. پيشنهادی تالس افزود و اين چهار عنصر را عنصرهای سازنده

ک، ضمن معرفی مفهوم عنصر، شيمی ر ) رابرت بويل در كتاب شيمی٢ ا علمی تجربی ناميد و از دانشـمندان خواسـت كـه افـزون بـر دان شكا

  نيز اقدام كنند.» های علمی پژوهش«ی طبيعت بود، به  كه هر سه ابزار يونانيان در مطالعه» گيری كردن مشاهده كردن، انديشيدن و نتيجه«

Heی آلفا از جنس ) ذره٣ 4 وی گاما از جنس نور است. با توجه به ناچيز بودن جرم الكترون، هنگامی كه ی بتا از جنس الكترون و پرت ، ذره2

,های ی آلفا به همراه تابش های يک عنصر پرتوزا، دو ذره اتم  يابد. از دست بدهند، جرم اتمی ميانگين آن تقريباً هشت واحد كاهش می  

  شود. است كه با قطع شدن منبع نور، تابش آن نيز قطع می فلوئورسنتترين مواد  از جمله مهم (ZnS)) روی سولفيد٤

  دانشگاهی تجربی پيش ١٠آزمون  ٢٥٣تجربی و  دانشگاهی پيش ٥آزمون  ٢٥٦مشابه تست 

  قرار دارد:s4ی اليهترين الكترون اين اتم در زير ، بيرونیCu29یبا توجه به آرايش الكترون  )1( - 237

  

 Cu : Ar d s 10 1
29 18 3 4  

  
  دومسال  ٩آزمون  ١٢٩دوم و سال  ٧آزمون  ١٢٩دوم و سال  ١آزمون  ١٩٠مشابه تست 

sكه به صورتSb51ی ظرفيت با توجه به آرايش الكترونی اليه  )2( - 238 p2 35 ، در Sb51ی ظرفيت عنصـر هـم گـروه بـا است، آرايش الكترونی اليه5

sی چهارم جدول تناوبی به صورت دوره p2 34  است. 4

  ٢بندی شيمی بخش دوم ميكرو طبقه ٤٨مشابه تست 

را  Mكنيم و براسـاس آن دوره و گـروه عنصـر های آن در حالت خنثی برابر است را تعيين می كترونكه با تعداد ال Mابتدا عدد اتمی عنصر  )2( - 239

  كنيم. تعيين می

z
e Z

M : N (Z ) N Z
N e

   
           

207 2 2 2 45 2 4545  

N Z
N Z

N N Z Z

 
   

       

43
207

2 250 125 125 43 82
  

١٤گروه  ششم تناوب M : Xe f d s p 14 10 2 2
82 54 4 5 6 6 

  دانشگاهی تجربی پيش ١٦آزمون  ٢٣٨تجربی و  دانشگاهی پيش ٦آزمون  ٢٦٠شابه تست م

كنش  )3( - 240 پـذيری افـزايش و  در گروه فلزهای قليايی، با افزايش عدد اتمی از باال به پايين، چگالی به طور نامنظم افزايش، شـعاع اتمـی افـزايش، وا

 يابد. كاهش می ی ذوب نقطه

  دومل سا ٢آزمون  ١٨١مشابه تست 

 بررسی چهار گزینه:  )4( - 241
  (رسوب سفيد رنگ)، در آب نامحلول هستند.AgCl) برخی از جامدهای يونی مانند١

توانند آزادانه حركت كنند، جامدهای يونی رسانای الكتريكی نيستند و فقط در حالت محلول يا  ها در يک جامد يونی نمی كه يون جايی ) از آن٢

  جريان برق را از خود عبور دهند. توانند میب مذا

l

s

n
ls
m

m


 

   


4
04
0
1
2
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ی  ها با كـاهش انـرژی شـبكه ی يون ی عكس دارد. افزايش اندازه ها رابطه ی مستقيم ولی با شعاع يون ها رابطه ی بلور با بار يون ) انرژی شبكه٣

   ی بلور همراه است. ها با افزايش انرژی شبكه بلور ولی افزايش بار الكتريكی يون

  شود. ای در سه بُعد فضا ايجاد می های مثبت و منفی با نظم ويژه ی بلور جامدهای يونی، از چيدمان يون ه) شبك۴

  تجربی  دانشگاهی پيش ٢آزمون  ٢٨١مشابه تست 

  ی داده شده به صورت زير است: ها در چهار گزينه ی بلور تركيب ی درست انرژی شبكه مقايسه  )1( - 242

Fe O FeO FeCl 2 3   ١ی بلور ( انرژی شبكه :2

Al O AlF MgO 2 3   ٢ی بلور ( انرژی شبكه :3

Fe O FeO FeCl 2 3   ٣ی بلور ( انرژی شبكه :2

MgO MgF Na O 2   ٤ی بلور ( انرژی شبكه :2

  رياضی دانشگاهی پيش ١٥آزمون  ٢١٤مشابه تست 

  بررسی چهار گزینه:  )4( - 243

SO)فيت) ساختار يون سول١ )23 و مولكولSO3 ها به  ی آن و مقايسه

  است: رو روبهصورت 

C)متيل اتر يكسان ) فرمول مولكولی اتانول و دی٢ H O)2 ولی فرمول  6

هـا مثـل  ها متفاوت است و در نتيجـه خـواص فيزيكـی آن ساختاری آن

  و چگالی باهم تفاوت دارد.ی جوش  نقطه

CH)) استيک اسيد٣ COOH)3 عامل ترش بودن سركه است و فرمول

CHتجربی آن O2.است  

ی جـوش  رو، روند مشاهده شده در تغيير نقطـه ) با توجه به شكل روبه٤

 ١٧ و ١٦، ١٥هـای  گروه هایمنظم ولی در هيدريد ١٤هيدريدهای گروه 

  نامنظم است.

  

 
  ٢بندی شيمی  ميكروطبقه ٢١١ی  صفحه ٣٠٣مشابه تست 

244 - )2(  SO3 وCF4  پيوندی دارند. الكترونهر دو متقارن و ناقطبی هستند و هركدام چهار جفت  

  

 
  ٢  بندی شيمی ميكروطبقه ٤بخش  ٦٩مشابه تست 

در هر اليه، هر اتم كربن با سه پيوند و با آرايش سه ضلعی مسطح به سه اتم كـربن ديگـر متصـل شـده   ای دارد، ت كه ساختاری اليهدر گرافي  )3( - 245

 آيد. ای مشبک به وجود می ها به هم صفحه اند كه از اتصال آن هايی ايجاد شده است. از اتصال شش اتم كربن، شش گوشه

  تجربی  اهیدانشگ پيش ١٧آزمون  ٢٤٥مشابه تست 

  های (آ)، (ب)، (پ) و (ت) به ترتيب كربوكسيليک اسيد، اتر، آمين و آلدهيد هستند. تركيب  )4( - 246

آ)

O

CH CH CH OHC


   3 2   ب)  2

 عامل اسيدی
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  ت)    پ)

  

  

  تجربی  دانشگاهی پيش ١٢آزمون  ٢٦٨مشابه تست 

كنش ی موازنه شده معادله  )3( - 247   ها به صورت زير است: ی وا

(s)  ها يب: مجموع ضر٩ (aq) (aq) (g) (l)a)MnO HCl MnCl Cl H O   2 2 2 24 2  

t  ها : مجموع ضريب١٣ C(s) (s) (g) (g)b) KNO K O N O  500
3 2 2 24 2 2 5

  

(g)  ها : مجموع ضريب١٣ (g) (g) (g)c)C H O CO H O  3 8 2 2 25 3 4  

(s)  ها : مجموع ضريب١٢ (s) (s) (s)d) Na Fe O Na O Fe  2 3 26 3 2  
  

  تجربی  دانشگاهی پيش ١٨آزمون   ٢٤٧مشابه تست 

كنش موردنظر به صور معادله  )3( - 248   ت زير است:ی وا

NaOH HSO Na SO H O     2
4 4 2  

  روابط استوكيومتری (روش كتاب درسی) روش اول:

molHSO mol NaOH g NaOH?g NaOH g HSO g NaOH
mol NaOHg HSO molHSO




 
     4

4
4 4

1 1 40 1001164 6001 8097 1
  

  ارز های هم تناسب روش دوم:

NaOH HSO Na SO H O

x g

x g NaOH

     



 

2
4 4 2

80 1164100
40 97 600

  

  ١٣٨٨سراسری رياضی خارج از كشور مشابه تست 

كنش متانول  ايی و دارويی مورد استفاده قرار میدهنده به مواد غذ متيل ساليسيالت به عنوان طعم  )1( - 249 سالسيليک اسيد بـه با گيرد. اين ماده از وا

  آيد: دست می

  

  

  

  

  

  
  سومسال  ١١آزمون  ٢٣٠مشابه تست 

كنش انجام شده به صورت زير است: معادله  )3( - 250   ی وا
(s) (aq) (aq) (s)Al Cu(NO ) Al(NO ) Cu  3 2 3 32 3 2 3  

كنش مرحله   اضافی:ی محدودكننده و  دهنده ی اول: تعيين وا

كنشتعداد مول ابتدا    آوريم. را به دست می هدهند هر وا

Al
mn molAl
M

  0 54 0 0227
/ /  

Cu(NO ) M
Lmoln C .V mL mol Cu(NO )

L mL
    3 2 3 2

10 2 200 0 041000
/ /  
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ضريب

ضريب

كنون كنشمو ا كـنش تقسـيم مـی شده ی موازنه دهنده را به ضريب استوكيومتری آن در معادله ل هر وا كنيم. مـوردی كـه مقـدار عـددی  ی وا

كنش ،دتری برای آن به دست آي بيش   اضافی است. ی دهنده وا

نيترات اضافی است.(II)مس

Al

Cu(NO )

n
Al

n
Cu(NO )

    
  

3 2
3 2

0 2 0 012 0 01 0 0130 04 0 0133

/ /
/ /

/ /
  

  آوريم. (محدودكننده) به دست می Alی دوم: جرم فلز مس توليد شده را از روی جرم  مرحله

Al Cu(NO ) Al(NO ) Cu
g x g

x gCu

  

   

3 2 3 32 3 2 3
0 54
2 27 3 64 1 92
/

/
  

  تجربی  دانشگاهی پيش ٥ن آزمو ٢٨٣مشابه تست 

  بررسی چهار گزینه:  )4( - 251

دهـد، ولـی  ی منزوی را تشكيل می سامانه يک در مجموعشود،  داری می كه در يک فالسک نگه یآب جوش يا چايی كتاب درسی  به گفته) ١

باشد. ولی با توجه بـه  درستی يا نادرستی می) اين تست، مشكوک به ١ی ( منزوی است. متأسفانه گزينه واقعاً توان ادعا كرد كه اين سامانه  نمی

  كنيم. نظر می ) صرف١ی ( از انتخاب گزينه ) يک عبارت كامالً درست است٤ی ( كه گزينه اين

كنش سوختن گاز متان به صورت زير است: ) معادله٢   ی وا
(g) (g) (g) (g)CH O CO H O q   4 2 2 22 2

 
  

  مول گاز ٣  مول گاز ٣  

كـنش بـا تغييـر آنتروپـی زيـادی همـراه نيسـتهای گازی دو طرف معادله  تعداد مول )برابر است و وا S ) 0 كـنش گرمـاده اسـت ولـی وا

( H )    عامل مساعد است.آنتالپی و 0

٣ (H كنش به كمک آنتالپی تشكيل مواد شركت كنش به صورت زير محاسبه م  وا   شود: یكننده در وا

كنش كنش) ها] وردها[مجموع آنتالپی تشكيل فرها] دهنده [مجموع آنتالپی تشكيل وا   H(وا

كنش Hها] وردها[مجموع آنتالپی تشكيل فرها] دهنده [مجموع آنتالپی تشكيل وا  0  

٤(Hكنش به كمک انرژی فعال كنش وا   شود: های رفت و برگشت به صورت زير محاسبه می سازی وا

كنش) aE(رفت)aE(برگشت)   H(وا
كنش با كم كردن Hدهد، ان میی باال نش رابطه  آيد. دست می رفت بهaEبرگشت ازaEوا

  تجربی  دانشگاهی پيش ٤آزمون  ٢٦٣مشابه تست 

كـی دارد. آنتروپی، در قانون دوم ترموديناميک به عنـوان مال) عبارت درستی است، اما ارتباطی به قانون اول ترموديناميک ن٣ی ( عبارت گزينه  )3( - 252

 شود. يندهای طبيعی معرفی میخود بودن فرا برای توضيح خودبه

  ٣بندی شيمی  بخش دوم ميكروطبقه ٧٠و  ٦٥ های مشابه تست

به همان صورت بنويسيم. سپس هر دو معادلـه ) را ٢ی ( ضرب كنيم و معادله ٢) را وارونه كرده و طرفين آن را در عدد ١ی ( كافی است معادله  )3( - 253

  كنيم. را باهم جمع می
(l) (g)H O SO2 22 2 (g) (g)H S O 2 22 3

(l) (g)

, H kJ
CS O

 

2 2

1125 2
3

 /

(g) (g)CO SO 2 22

(l) (l) (g) (g)

H kJ

CS H O CO H S H kJ




  

    2 2 2 2

1075 2

2 2 50

 /  

كنش تشكيل دو مول H(g)اين وا S2كيلو ژول گرما همراه است، بنابراين برای تشكيل هر مول ۵۰دهد كه با صرف  را نشان می(g)H S2 بايد ،

  و ژول گرما صرف شود.كيل ۲۵

  ٨٦سراسری رياضی خارج از كشور مشابه تست 
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 مجموع آنتالپی استاندارد

 تشكيل فراورده ها
 مجموع آنتالپی استاندارد

كنش دهنده ها تشكيل وا

كنش می با استفاده از آنتالپی استاندارد تشكيل مواد شركت  )1( - 254 كنش را محاسبه كرد: كننده در يک وا   توان گرمای وا

   
             

كنش   گرمای وا

H [ ( )] ( ( )) kJ          11 820 2 265 0 2902
 ( )[ ]  

  شود. صفر در نظر گرفته می O2(g)يل عنصرها مانندآنتالپی استاندارد تشك

  سومسال  ١٤آزمون  ١٦٥مشابه تست 

گانه حساب می های اتانول و مول های مولتعداد ابتدا   )3( - 255   كنيم. آب را به صورت جدا

g mol?molC H OH mLC H OH molC H OH
mL g

   2 5 2 5 2 5
0 8 111 5 0 21 46
// /  

mol?molH O g H O molH O
g

  2 2 2
114 4 0 818

/ /  

كنون تعداد مول   كنيم. ضرب می ۱۰۰و سپس عدد حاصل را در  كنيم میاد موجود در محلول تقسيم وهای م انول را بر كل مولهای ات ا

( )
  


0 2 100 %200 2 0 8
/

/   اتانول در كل محلول مولیدرصد /

  تجربی  دانشگاهی پيش ٨آزمون  ٢٧٣مشابه تست 

تـر  جـوش محلـول نيـز بيش ی تر باشد، شروع نقطه ای كه اين تعداد، بيش مادهكنيم. برای  ی موجود را مشخص می های حل شونده تعداد موِل ذره  )2( - 256

  آيد. ی حل شونده به دست می های موجود در هر واحد فرمولی ماده های حل شونده از ضرب غلظت موالل در تعداد ذره خواهد بود. تعداد موِل ذره

  شونده ی حل ماده
  سديم سولفات

(Na SO )2 4  

  كوزگلو

(C H O )6 12 6  

  پتاسيم نيترات

(KNO )3  

  

1  ی محلول موالليته 5/  2 5/  2    

    2  1  3  ها تعداد ذره

4  شونده های حل تعداد موِل ذره 5/  2 5/  4    

)دما در آغاز جوشيدن  C)  t3  t2  t1  t t t  3 1 2  

  

  ٨٨ سوم و سراسری تجربی خارج از كشورسال بندی  كتاب ميكروطبقه ٣بخش  ٩٤مشابه تست 

  صابون جامد نمک سديم اسيدچرب و صابون مايع نمک پتاسيم يا آمونيوم اسيد چرب است.  )1( - 257

  های نادرست: بررسی گزینه

SO،سولفونات) گروه ٢
SOاست؛ 3 2

  سولفيت نام دارد. 3

  ی چربی است. قطره بيرونهای صابون به سمت  شود، سرقطبی مولكول ) در امولسيون چربی در آب كه به كمک صابون تشكيل می٣

 چسبد. دهد، می ه را تشكيل مینندك مولكول پاک ناقطبیهای غيرصابونی، چربی به زنجير آلكيل، كه بخش  كننده  ) در پاک٤

  تجربی  دانشگاهی پيش ٣آزمون  ٢٧٩مشابه تست 

نشين نشدن  تواند متفاوت باشد. پايداری كلوييدها (ته ها می های يک كلوييد، همگی بار الكتريكی يكسانی دارند ولی مقدار بار الكتريكی آن ذره  )4( - 258

 كنند. ديگر دافعه وارد می ها به يک نام بودن آن دهند كه با توجه به هم میفاز پخش شونده) را به وجود اين بار الكتريكی نسبت 

  تجربی  دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ٢٥٧مشابه تست 

  بررسی چهار گزینه:  )1( - 259

كنش ) سطح انرژی پيچيده١   .ی فعال در آن ناپايدارتر است باالتر است، پس ساختار پيچيدهIی فعال در وا
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 مول اوليه
 تغيير مول
مول تعادلی

جذر

غلظت اوليه

تغيير غلظت

غلظت تعادلی

كنش٢ كنش آن عددی منفی است، درحالی Hگرماده و II) وا گير و Iكه وا   آن عددی مثبت است. Hگرما

كنش٣ گير است و چون I) وا كـنش آن در جهـت رفـت كم آن در جهت رفت بيش Eaگرما جهـت تـر از  تر از جهت برگشت است، سرعت وا

  برگشت است.

Hمجموع[( :ی ) با توجه به رابطه٤ كنش (ها دهنده های تشكيل وا (مجمـوعH هـا وردههـای تشـكيل فرا[ H ( چـون ،H 
كنش Hمنفی است، مجموعIIوا كنش وردههای تشكيل فرا  تر است. ها كوچک دهنده ها در مقايسه با وا

  ٨٥دانشگاهی و سراسری تجربی خارج از كشور  بندی پيش هميكروطبق ١بخش  ١٤٢مشابه تست 

كنش كاتاليزشده  )2( - 260 كنش هيدروژن دار شدن در حضور كاتاليزگرهای جامدی مانند نيكل، پالتين و پاالديم، وا های  ی ناهمگن است و هرچه ذره وا

كنش تر باشند، سطح تماس آن كاتاليزگر درشت كنش كاهش میشود و سر تر می ها كم دهنده ها با وا كنش عت وا ها، جذب سطحی  يابد. در اين وا

كنش می  شود. شيميايی هيدروژن بر سطح كاتاليزگر، موجب افزايش سرعت وا

  دانشگاهی بندی پيش ميكروطبقه ١بخش  ٢٣٦مشابه تست 

ظـرف از صـورت و مخـرج عبـارت ثابـت تأثير است، زيرا حجم  های گازی دو طرف معادله برابر است، در اين شرايط حجم ظرف بی تعداد مول  )3( - 261

   شود. تعادل ساده می

O NO O NO

x x x x
x x x x

   
 

3 2 2
0 5 0 5 0 0

0 5 0 5

/ /

/ /

  

[O ][NO ] (x) xK x x
[O ][NO] x( x)

        


22 2
23

464 8 9 40 5 90 5 //
  

x mol  4
  O2مول تعادلی9

  جربیدانشگاهی ت پيش ٨آزمون  ٢٤٩دانشگاهی و تست  بندی پيش ميكروطبقه ٢بخش  ١١١مشابه تست 

  دست آيد. ها به نماييم تا غلظت مولی گونه شده را به حجم ظرف تقسيم میداده های  ابتدا تعداد مول  )2( - 262

mol mol.L
L

  14 1 2 052
/ SO]اوليه/ ]2  

mol mol.L
L

  12 2 112
/ O]اوليه/ ]2  

mol mol.L
L

  14 SO]تعادلی22 ]3  

SO O SO

x x x
x x

  
 

2 2 32 2
2 05 11 0
2 2

2 05 2 11 2

/ /

/ /

  

  آوريم. دست می را بهxمقدار SO3به كمک اطالعات مربوط به

x x mol.L     10 2 2   SO3ستون 1

x ( ) mol.L     12 05 2 2 05 2 1 0 05/ / SO]یتعادل/ ]2  

x mol.L     111 11 1 0 1/ / O]تعادلی/ ]2  

كنون می   دست آورد. توان مقدار ثابت اين تعادل را به ا
[SO ] ( )K mol .L

[SO ] [O ] ( ) ( )
   

2 2 4 13
2 2

2 2

2 1 6 10
0 05 0 1

/
/ /

  

  ٨٧دانشگاهی و سراسری تجربی خارج از كشور  بندی پيش ميكروطبقه ٢بخش  ٤١مشابه تست 







   94    

[ نمک]

[ اسيد]

[ نمک]

[ اسيد]

[ نمک]

[ اسيد]

[ نمک]

[ اسيد]

  ی چهار گزینه:بررس  )2( - 263

كنش تعادلی، مواد گازی و جامد وجود دارند، تعادل از نوع ناهمگن است. گازها يک فاز و هر ماده١ ی جامـد نيـز يـک فـاز را  ) چون در اين وا

  فازی است. دهد، پس اين تعادل ناهمگن، سه تشكيل می

  جا شدن تعادل ندارد. كنش، تأثيری در جابه) چون غلظت مواد جامد ثابت است، تغيير در مقدار مواد جامد موجود در وا٢

ــاره٣ ــد دوب ــرای تولي ــادل ب ــا خــارج شــدن بخــار آب، تع ــه ) ب ــه ســمت راســت جاب ــر  جا می ی آن ب ــد ه ــه ازای تولي شــود و در نتيجــه ب

Na(s)مول CO2 جا شدن اين تعـادل بـه سـمت راسـت، بـا   جابه شود. بنابراين،  گرم) مصرف می ١٦٨(NaHCO3(s)گرم)، دو مول ١٠٦(3

  كاهش جرم مواد جامد همراه است.

(g)ضرب به صورت حاصلKی شوند، پس رابطه تعادل وارد نمیKی ) اجزای جامد در رابطه٤ (g)[CO ][H O ]2  باشد. می2

  دانشگاهی بندی پيش ميكروطبقه ٢ش بخ ١٤٤و  ١٤٣های  تستمشابه 

0محلولpHابتدا  )4( - 264   آوريم. دست می موالر هيدروكلريک اسيد را به/01

MpH(HCl) log (C .n . ) log ( )       0 01 1 1 2/  

pH(HCl) pH(HA)     مطابق صورت تست2

  ی زير استفاده نمود: توان از رابطه ی يونش پايينی دارند، می كه درجهHAدر اسيدهای ضعيف نظير

pH
M M MKa C C C mol.L          2 5 110 10 5 10 2  

كنون بايد ببينيم، موالريته   است.HClی چندبرابر موالريتهHAی ا

M

M

C (HA)
C (HCl)

 2 2000 01/  

  دانشگاهی بندی پيش ميكروطبقه ١٩٩ی  صفحه ٢٢٤مشابه تست 

265 - )4(    

apK log log log          13 67 4 67 1 10
/   pH(بافر)/

[نمک]   [اسيد]10

  ٨٩سراسری تجربی خارج از كشور  مشابه تست

Pفسفريک اسيد از افزودن آب به  )1( - 266 O4 كنش زير تهيه می10   شود: براساس وا

(s) (l) (aq)P O H O H PO 4 10 2 3 46 4  

  شود: ی زير يونيزه می فسفريک اسيد يک اسيد سه پروتونی است و در آب طی سه مرحله

(aq) (l) (aq) (aq): H PO H O H O H PO , Ka  3 4 2 3 2 4 1۱ی  مرحله  

(aq) (l) (aq) (aq): H PO H O H O HPO , Ka    2
2 4 2 3 4 2۲ی  مرحله  

(aq) (l) (aq) (aq): HPO H O H O PO , Ka   2 3
4 2 3 4 3۳ی  همرحل  

كنش تر است. بـا توجـه  شود، پس جدا شدن نخستين پروتون از بقيه آسان تر می كوچکKaتر و مقدار ها در هر مرحله سخت پيشرفت اين وا

كنش هر مرحله، غلظت آنيونKaبه مقدار   شود: تر می های فسفردار به ترتيب كم و پيشرفت وا

(aq) (aq) (aq): H PO HPO PO   2 3
2 4 4   ها غلظت آنيون4

  تر است و برعكس: ) آن كميت كوچکpتر باشد، منهای لگاريتم (يا همان هرچه مقدار كميتی بزرگ  ،)۴(ی  در مورد گزينه

: Ka Ka Ka 1 2   Kaی  مقايسه3

: pKa pKa pKa 1 2   pKaی  مقايسه3

  دانشگاهی پيششيمی بندی  ميكروطبقه ١٩١ی  صفحه ١١٢و  ١١١، ١١٠، ١٠٩ های مشابه تست
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كسايشكاهش ا

كسايش  كاهشا

كسايشكاهش ا

كسايش كاهش ا

  بررسی چهار گزینه:  )4( - 267

۱(NaH PO2 Hيک تركيب آمفوتر است، چون آنيون 4 PO
2 Hبهروتون پتواند با جذب  ، هم می4 PO3 تبديل شود و هـم بـا از دسـت  4

HPOدادن پروتون به 2
4.  

  يابد. ها كاهش می شود و قدرت بازهای مزدوج آن ی اتم هالوژن زيادتر می ) قدرت اسيدهای هيدروهاليک با افزايش اندازه۲

(aq) (aq) (aq) (aq)HF HCl HBr HI   قدرت اسيدی:  

(aq) (aq) (aq) (aq)F Cl Br I      قدرت بازی:  

NH)در آب موجب آزاد شدن يون آميد NaNH2) حل شدن۳ )2 شود و با جذب شود كه به شدت آبكافت می در محلول میH  از آب  

  گردد. می OHموجب افزايش غلظت يون
H O(l)

(s) (aq) (aq)NaNH Na NH  22 2   

(aq) (l) (aq) (aq)NH H O NH OH   2 2 3  

۴(N O2 كسيد اسيدی است كه از حل شدن هر مول از آن در آب 5 Hدو مول ،يک ا O
  شود: توليد می 3

(s) (l) (aq) (aq)N O H O H O NO   2 5 2 3 33 2 2  

  دانشگاهی بندی پيش كروطبقهمي ١٨٢ی  صفحه ١٧مشابه تست 

كنش را بررسی می روش اول:  )1( - 268   كنيم.  هر چهار وا

e

a)Mg Fe Mg Fe



   

2
2 2  

 
خودی خودبه 0ولت( ) ( )     0 44 2 38 1 94/ / كنش)/   E(وا

e

b)Cl I Cl I



   

2

2 22 2 
  

خودی خودبه 0ولت    1 36 0 54 0 82/ / كنش)/   E(وا

e

c) Ag Mg Ag Mg



   

2
22 2 

  

خودی غيرخودبه 0ولت    2 38 0 8 3 18/ / كنش)/   E(وا

e

d) Ag H Ag H



   

2

22 2 2 

خودی رخودبهغي 0ولت   0 0 8 0 8/ كنش)/   E(وا

كنش شوند. در اين تست، فقط در معادله  جا می تر جابه تر به پتانسيل مثبت ها همواره از پتانسيل منفی الكترون روش دوم:  ، bو aهای ی وا

  اند. جا شده تر جابه بزرگ Eی با تر به گونه كوچک Eی با از گونه ها الكترون

  ٨٩سراسری تجربی خارج از كشور مشابه تست 

كنش جابه  )2( - 269 كسيد در اسيدها، وا كنش جايی دوگانه است و حل شدن آلومينيم ا كسايش و كاهش به از وا كنش شمار نمی های ا   رود. برای مثال، وا

كسيد در محلول هيدروكلريک اسيد به آلومينيمحل شدن    صورت زير است: ا

(s) (aq) (aq) (l)Al O HCl AlCl H O  2 3 3 26 2 3  
كنش ساير گزينه كسايش و كاهش هستند. ها، جزو وا   های ا
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ه:  كنشی كه در آن، يک عنصر آزاد (غيرتركيب) توج كسايش و كاهش است.هر وا   وجود داشته باشد، از نوع ا

(s) (l) (aq) (g)Na H O NaOH H  2 22 2 2)١  

MnO (s)
(s) (s) (g)KClO KCl O 23 22 2 3)٣  

Fe (aq)(aq) (l) (g)H O H O O


 
2

2 2 2 22 2)٤

  دانشگاهیبندی پيشميكروطبقه٣١٧یصفحه٧٠،٧١،٧٢هایمشابه تست

  بررسی چهار گزینه:  )3(- 270

۱(  ( ) ( ) V     0 8 0 76 1 56/ / /
Eدآن 

Eكاتد 
  Eسلول

كنش كاهش است.انجام نيمدهد و كاتد همواره محلبت را تشكيل می) الكترود نقره كاتد يا قطب مث۲   وا

كسايش) الكترود روی آند سلول را تشكيل می۳ كنش ا Zn Zn e(aq) (s)دهد و وا  2 هايیالكتروندر آن موجب توليد2

  يابد.شود كه از راه مدار بيرونی به سوی الكترود نقره جريان میمی

كنشنيم) ۴ كنش كلی سلولسلولهر نيمهای انجام شده دروا   صورت زير است: بهو وا

(s) (aq)Zn Zn e  2   آند :2

(aq) (s)Ag e Ag  2 2   كاتد :2

(s) (aq) (aq) (s)Zn Ag Zn Ag   22 كنش كلی :2 وا

  دانشگاهیبندی پيشميكروطبقه٤بخش١٧٤مشابه تست
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