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 وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  1–10 10 3فارسي

  11-10 20 1فارسي  15
  15  21 - 40  20 3و1عربي، زبان قرآن
  41-  10 50 3دين و زندگي

  51 -  10 60 1دين و زندگي  15
  15  61-20 80 3و1ن انگليسيزبا

  60  ــــــ 80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  

  

 الهام محمدي گروه انمدير

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

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  سيدمحمد هاشمي  ، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري،هامون سبطي، اركحسين پرهيزمحسن اصغري، سيدعليرضا احمدي،   فارسي

زاده مشهدي،  سيدمحمدعلي مرتضوي، حامد مقدس شيرودي، سيداميررضا سجادي، محمدرضا سوري، مرتضي كاظمولي برجي،ابراهيم احمدي،  ، زبان قرآنعربي
  خالد مشيرپناهي، مهدي نيكزاد

مرتضـي  مجيـد فرهنگيـان،   عباس سيدشبستري، فردين سماقي، بقا، محمد رضاييزحل،عليرضا ذوالفقاريمحسن بياتي،پور،امين اسديانمحبوبه ابتسام،  دين و زندگي
 سيداحسان هنديفيروز نژادنجف،كبير، محسني

  محدثه مرآتيروش،عقيل محمدي،محمد طاهري، حسن روحي،سپهر برومندپوراله استيري، رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

محسن اصغري، محمدحسين اسالمي،   كاظم كاظمي  سيدعليرضا احمدي  فارسي
  فريبا رئوفي  مرتضي منشاري

سيدمحمدعلي  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
 مرتضوي

  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
  مهدي يعقوبيان  پور اسماعيل يونس

  ، سكينه گلشنيفاطمه صفري،  سيداحسان هندي  احمد منصوري  دين و زندگي
  محمدمهدي طباطبايي  محمدابراهيم مازني

  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان هاي مذهبي اقليت

  اله استيري،  رحمتلو،سعيد آقچه  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  سپيده جاللي  فاطمه نقدي

يب حروف الفبابه ترتطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 ?

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



   2: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي    1400 آذر 19 آزمون

  
  
  

 ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» سرير، مقرري، تاب، سامان«هاي  معني واژه - 1

  به وصالت كه مرا طاقت هجران ز تو نيست  الف) گر تو را هست شكيب از من و امكان فراغ
  شـاهد مـقـصـود را از رخ نـقـاب انداختي  نوش از جام عالم بين كه بر اورنگ جم   ب) باده 

  كـه گـر وظيـفـه تـقـاضـا كـنم، ادا باشد  كرم اين قدر به لطف بپرس ج) پس آنگهش ز
   آتش لعلم ميسر نيست ميراندن مرا  زوال د) پرتو خورشيد چون خورشيد باشد بي

  ب، الف، ج  ) د،4  الف) د، ج، ب، 3  ) ب، ج، الف، د 2  ، الف د) ب، ج، 1
 اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام ابيات  - 2

  ها زمان تا استخواني يافتم شد سعادت  قسمت منحوس من بايد گريستالف) چون هما بر 
  وين آردت به مهلك تزوير رهنما    ب) آن آردت ز مسلك توحيد منصرف

  فضا چو بوي نسيم هواي خرّم او جان  ج) فضاي حضرت او دلگشا چو صحن چمن
   هست در بند غالمي تو آزادي ذلّ  تو در كوي تو درويشي عار د) نيست با عزّ

  ) ج، الف4  ) د، ب3  ) ب، ج 2  ) الف، د1
 .  … جز رفته است، به كار ها آراية سجع و تعداد تشبيه يكساني به گزينه ةدر هم - 3

  آلود. شاهد خاك ،كلوخ زراندود است و درويش صالح ،) توانگر فاسق1
  در. بي ةعلم، خان بر است و زاهد بي عمل درخت بي ) عالم بي2
  يأس از پشت پاي خجالت برندارد. ةسر برنگيرد و ديد جمالي ) عروس فكر من از بي3
  گفتم. ها مناسب حال خود مي سفتم و اين بيت ديده مي دل به الماس آبِ ة) سنگ سراچ4
 رفته است. كار به » استعاره«و » تشبيه« ةدو آراي هر…  ةگزين جز بهها  گزينه ةدر هم - 4

  فشان دارد كه اين دريا چه موج خون ندانستم  شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود ) چو عاشق مي1
  جان تافته است ةسنبلش در پيچ و ما را رشت  ) جان ما بر آتش و گيسوي جانان تافته است2
  ) شدهارزش بيثمن ( ياقوت و لعل و در ثمين بي  لبي و زان لب و دندان دلبرت  ) شيرين3
  ان آمد پديد سوسن كافورگون در بوست  كافور اگر پنهان شد اندر كوهسارة ) تود4
 ترتيب چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي وجود دارد؟ در عبارت زير به - 5

جا كشيده. فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد. درختان را به خلعت   دريغش همه حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي«
 »ا كاله شكوفه بر سر نهاده.برگرفته و اطفال شاخ ر نوروزي قباي سبز ورق در

  ده، چهار) 4  دهدواز) پنج، 3  ده) پنج، 2  ) شش، يازده1
  است؟ » نهاد + مفعول + مسند + فعل« نهيدر كدام گز هيجملة پا يالگو - 6

  رب گـوارا باد آتش را ـايكـه اشـك تـلـخ مـن   ميگو ينم يحرف نيجز ا ،كبابم گر كند دشمن )1
  قطره پندارد كه دريا را فرامش كرده است  را هر جا كه هست) ياد دريا تازه دارد قطره 2
  مرا شيرو دنيد رت،يچـون بـه لـب زد مهر ح  به حرف ديآ يم نديگو يمـ ـنـهيـياز آ ي) طـوط3
 است يا سوده هم دست بر نشيچشم اهل ب شيپ  سرا بستان نيدر ا يدان يم شي) آنـچـه برگ ع4

  
  
  
  

دقيقه 15 3فارسي

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  2145تا  2056سؤال 

 سؤال90/پيمانه10

ستايش/ادبيات تعليمي/ 
  ادبيات پايداري/ 
  ادبيات غنايي

  7پايان درستا  1درس
  57تا صفحة  10صفحة 
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   3: ةصفح       دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي       1400آذر  19 زمونآ 
 

 است؟ درستنا كدام مورد رباعي زير، دربارة - 7

 من ز هجر خاري دگر است ةدر ديد    هر روز دلم به زير باري دگر است«

   »بيرون ز كفايت تو كاري دگر است    گويد كنم قضا مي من جهد همي

  شود. ساده ديده مي ةغير ساده و جمل ة) در رباعي هر دو نوع جمل1

  شود.  اسنادي يافت نمي ةهاي زوج، جمل ) در مصراع2

  .به كار رفته است اتيدر اب يفوص بيسه ترك) 3

  دارد.» آوا هم«كه شود  مييافت اي  ) در بيت دوم واژه4

 ؟نداردكدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي  - 8

 »مر زبان را مشتري جز گوش نيست  هوش نيست مـحـرم ايـن هـوش جـز بـي«

  مرموزمهاي  داند حكايت كه جز عاشق نمي  ) مگو احوال درد من به پيش هر هوسبازي1

  هركه ز خود آگه است آگه از اين راز نيست  خودي و مستي است ) كاشف اسرار عشق بي2

هـر خـامـوشي نـگردد پرد3 بـوي گـل را مـانع از پرواز شبنم كي شود؟  اسرار عشقة ) مـ  

  گـر همدم مجنون شدي از درس وفا پرس  ) هـركـس نـبـود مـحـرم اســرار مـحبت4

 وم بيت زير است؟  مفه» فاقد« تيبكدام  - 9

 »با جان بودن به عشق در سامان نيست  در عشق كسي قدم نهد كش جان نيست«

  سر جانانه سالمت غم جان اين همه نيست  ) عشق اگر يار شود سود و زيان اين همه نيست1

  چون عشق به جان رسد ز جان بگريزد     عشق ة) مردانه كسي بود كه در شيو2

  اي هست تو را جاي عشق گفت اگر فاني    عشق او ة) دوش درآمد به جان دمدم3

  بجو آن ره مگر گردي تو واصل    ) مرا عشق است با جان و سر و دل4

 مفهوم ابيات كدام گزينه يكسان است؟ - 10

  كه شكر آرد تو را تا كوي دوست زآن  جان نعمت و نعمت چو پوست ،الف) شكر

  واني نعمت نكنمشكر نعمت ز فرا  ب) لب فروبستنم از شكر نه از كفران است

  شاكر كمال نعمت است ةبهر    ج) شكر ناكردن زوال نعمت است

   اگر مرد راهي ره شكر گير    پذير د) ز شكر است نعمت فزايش

  ) الف، ب4   ) د، الف3   ) ج، د2   ) ب، ج1
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   4: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي          1400 آذر 19 آزمون 
 

  
  
  شود؟ يم دهيداخل كمانك د ةواژ ييمعادل معنا اتيدر كدام اب - 11

  خوشبو) يرنگ با چوب يا قهوه يبه عود جان ماند (درخت يگرام اريكه عود   ييازآگر به عهد ب ي) تو مرده زنده كنالف

  (القصه) يشكر نگفته بار كيخورده صد نعمت و   ميانعام خداوند كرة ) هر دم از سفرب

  داد (مائده) شانيبه نعمت هر ساله رشك ا يول  تو رشك ياگر برد از سخا ي) به حال جمعج

  آور) (شگفت ميخبردار شد ريكه ما د فيو صد ح فيح  بوده است يبهشت  طرفه يخبر ي) عالم بد

 د   -ج  )4  ج –ب  )3  د  -ب ) 2  ج  - الف  )1

 است؟ نادرستدر عبارت زير امالي كدام واژه،  - 12

نش از ضمايم دانم كه اين صفت را همچون عنودا نمايد و نمي دل اين قاضي بسيار ضعيف است و از حكم حبس و ضرب و قتل به قدر غايي دوري مي«
 »اخالق او بايد شمرد يا نشان صحت خلق و طمأنينه در رفتار و انحصار به اقلّ مقدار در همه كار.

  ) طمأنينه4   ) ضمايم3  ) عنود 2   حبس) 1
 چند اثر در مقابل آن درست ذكر شده است؟ ةنام پديدآورند - 13

هاي زميني: فرانسوا  د عوفي)، (مزار شاعر: گوته)، (سه پرسش: داستايوفسكي)، (مائدهالروايات: محم الحكايات و لوامع (خسرو: عبدالحسين نوايي)، (جوامع
 كوپه)

  ) چهار4   ) سه3   ) دو2   ) يك1
 ؟شود نميو در كدام بيت هيچ يك از اين دو آرايه ديده  وجود دارد» ايهام«و » تلميح« ةترتيب، در كدام بيت هر دو آراي به - 14

  اگر زنده نگردد مرده باشد  باشد الف) از آن دم هر دلي كه افسرده

  گير گشته شخص جهان ز تاب مهر نفس  آيد  ب) دم هوا چو دم مرده بر نمي

  وجود عاشقان را ساز آماج (هدف)  ج) برافكن پرده چون منصور حلّاج 

  ام دور از تو با دوري تو سوخته  اي دور از من  د) با دشمن من ساخته

  ب، ج) 4    ) الف، د3    ) د، ج2    ) الف، ب1

 شود؟ ترتيب، در كدام ابيات يافت مي  به» تناسب، حسن تعليل، مجاز، تلميح ايهام«هاي  آرايه - 15

  چون خضر هركس كند تعمير ديوار مرا  شويد ز كار گل به آب زندگي دست ميالف) 

    دل سيه شد بس كه آتش اندر اين ويرانه سوخت  ب) نيست از سوز درون با ما صفاي باطني
    بـريـز جـامـي از آن آتـــش خـمـارشــكـــن  ود چـه پـروا ز باد آبـانمج) چـو بـاده بـ

   چنگ و رباب است ةاز زمزم ركـايـن گـوشـه پ  د) در كـنـج دماغم مطلب جاي نصيحت 

  ب، د ج،الف، ) 4  الف، ج، ب، د) 3  ) د، ب، ج، الف2  ) الف، ب، ج، د1

  
  

  

 1فارسي

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  750تا  626سؤال 

  سؤال 125/ پيمانه 15

  ادبيات داستاني(خسرو)
  ادبيات جهان

 18تا پايان درس  16درس 
  149تا صفحة  120صفحة 
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  ؟ستينه وابست ةجمل، نهيمشخص شده در كدام گز ةجمل - 16

  چشمان غزال ابرو ختن هيرخساره مه زلفان س   گفتمش يپرسد صبوح رودي) از وصف آن خورش1

  جست شيآن كز دوست كام خو ستيگفت عاشق ن     ز لعلت كام دل ميجو يماست  ي) گفتمش عمر2

  تينها نه شوق راستنه مهر راست زوال و       است كانجا يجهان عشق ندانم چه عالم )3

  مردم بتيتو را كه گفت كه بگشا زبان به غ                يبد است حال فالن يكه تو گفت ام دهي) شن4

 دارد؟» منادا«ها نقش دستوري  شده در كدام بيت مشخص ةواژ - 17

    تـر كش ، كـيـنـه كـمدهــراي  ور نـه  تر سوز  اي زهر، سـيـنـه كـم گـر نـه الف)

    خاكستر چرا در انجمن بر سر كند ،شمع  داغدار رفتن پروانه است صـائبب) گـرنـه 

    مـن گـوش اسـتـمـاع ندارم لمن تقول  گمان مبر كه نصيحت كند قبول بيدلج) 

   خورشيد درخشان نشود ةطالب چشم  حافظد) ذره را تـا نـبـود هـمـت عـالي 

  د -) ب 4  ج - ) الف 3    د -) ج 2  ب - ) الف 1

 به مفهوم كدام بيت نزديك است؟» گور ستمگر (چنگيز) غرق در خون بود.«و » گل بود.مزار شاعر (فردوسي) غرق در «مفهوم دو عبارت  - 18

  منـظـر اسـت مــردن ـنـه بـربـگـويـد خـوشيآي  ) مـرگ آيـنـه اسـت و حـسـنت در آينه درآمد1

  ور كـافــري و تلـخـي هــم كـافـر اسـت مردن  ) گـر مـؤمـنـي و شيرين هم مؤمن است مرگت2

  چون زين صدف شكستي چون گوهر است مردن  ن قفس برستي در گلشن است مسكن) چون زي3

  تر است مردن بـا تـو ز جـان شـيريـن، شـيـرين  ستاني چون شكر است مردن ) چون جان تو مي4

  ر است؟ت نزديك» اند مردمان اين ديار، جالجل بر گردن خر بندند و او بر دنب خر بسته است طرفه مردمان«مفهوم كدام بيت به  - 19

  تـر بـرانـگـيـزد هـزار بـازي از ايــــن طـرفـه  باز ) تو عمر خواه و صبوري كه چرخ شعبده1

  تا شود يوسف تو را خاري كه در پيراهن است   ) سازگـاري پـيـشـه كـن با مردم ناسازگار2

  ـاوفـــ زيـن عـالـم نـبـهـره و گــردون بـــي  هـاي خلق ) گشته است باژگونه همه رسـم3

  بـهـتـر آن اسـت كـه بـا مـردم بـد ننشيني  نهاد دل و پاك ) نـازنـيـنـي چـو تـو پاكيزه4

به كدام بيت زير نزديك » ام آن را حس كند. خواهم پاي برهنه هاي ساحل نرم است، بس نيست؛ مي براي من خواندن اين كه شن«مفهوم عبارت  - 20

  است؟ 

   كف پوچ شد از گوهر دريا قانع به    ) هركه گرديد ز عبرت به تماشا قانع1

  به كف خاك شد از گوهردريا قانع  ) هركه با وسعت مشرب طرف زهد گرفت2

  كه به يك سرو شد از عالم باال قانع  بين كوته ة) جاي رحم است بر آن فاخت3

  كه به ديدار نگردد چو زليخا قانع   ، چشمي ) زود عاجز شود از ديدن يوسف4
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  ۲۸ -  ۲۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجواب ل األنسبعيِّن(  

  ﴾:  قوُلهم إنَّ العّزَة هللا َجميعًا ... و ال يحُزْنكَ  ﴿ - 21
  سخنشان نبايد تو را غمگين كند زيرا عزّت سراسر براي خداست!) 1
  گمان عزّت همه از سوي اهللا است! نبايد سخنشان باعث اندوه تو شود بي) 2
  غمگين شوي زيرا ارجمندي همه در اختيار خدا است! تو نبايد از كالم آنان) 3
  كند بدون شك ارجمندي فقط براي خداوند است! كالم ايشان تو را اندوهگين نمي) 4

 :»ك!کما َتشاء ُعدات كأحّبتُ  كهجر يَ  یهذا مّرة ُاخرَ  كإن ُتواصل عملَ « - 22
 شوند! يد از تو جدا مهخوا يت مدوستان تو آنطور كه دشمن يادامه ده بار نيخود را ا عمل) اگر 1

 خواهند! يشوند همانطور كه دشمنانت م يدوستانت از تو جدا م ابديادامه  گريكار تو بار د ني) اگر ا2

 خواهند! يشوند آنطور كه دشمنانت م يدوستانت از تو جدا م يادامه ده گريكارت را بار د ني) اگر ا3

  كنند آنطور كه دشمنانت خواستند! يرا از خود جدا م تو دوستانت يكارت را ادامه ده نيا گري) اگر بار د4

األشـــعار  كتلـــ تيَفُســـمِّ  ةيّ و الفارســـ ةّيـــِشـــدت بالعربقـــد اُن اتٌ يـــأب نيالّشـــعراء الحـــاِذق ت ِلـــبعضالَعصـــر کاَنـــ كذلـــ یفـــ « - 23
 »:!ِبالُمّلمع

 ه است!ام نهاده شدع نپس آن شعرها ملم سرودند يو فارس يبه عرب زماندر آن  تواناشاعران  يرا بعض ياتياب )1

 !شد  دهيع ناملذا آن اشعار ملمبسرايند عربي و  فارسيبه  هايي را بيت ماهر توانستند از شاعران يدر آن عصر بعض )2

 !دنديع نامرا ملماشعار  سروده شد و آن يو فارس يعرب زبان بود كه به ياتياب توانا از شاعران يا هعد يدر آن دوره برا )3

  !شده است دهيع نامسروده شده است پس آن اشعار ملم يو فارس يعرب به داشتند كه ياتياب ماهر شاعران برخي آن دوره در )4
  :!»عّطلةح جّرارته المُ صلِّ أمام الموقف ليُ  ح السّيارات و هو واقفٌ صلِّ زارع يّتصل بمُ کان رجل مُ « - 24

  ل شده بود تا تراكتورش را تعمير كند!اراژ معطّگرفت كه جلوي گ ) مرد كشاورزي در حالي با تعميركار خودرو تماس مي1
  ل شده بود تراكتورش را تعمير كند!كه جلوي ايستگاه معطّ گرفت تا در حالي تماس مي ماشينمرد كشاورزي با تعميركار  )2
  عمير شود!كه در جلوي تعميرگاه ايستاده بود تا تراكتور خرابش ت خودرو تماس گرفت در حالي مردي كشاورز با تعميركار )3
  گرفت تا تراكتور خرابش را تعمير كند! ) يك مرد كشاورز درحالي كه جلوي تعميرگاه ايستاده بود با تعميركار خودرو تماس مي4

 :»ي!نکانت تؤلمُ  يتالّ  يديَ لم أستِطع صعوده بسبِب  يلکنّ  داً يالجبل المرتِفع وح كأن أصعد ذل یکنُت أسعَ « - 25
 از آن باال بروم! قادر نبودمت درد دستم ن كوه بلند باال بروم اما به علّاز آ كرده بودم كه تنها تالش) 1

 كرد! يتوانستم از آن باال بروم چون دستم درد م ينم ييكردم كه از آن كوه بلند باال بروم اما به تنها يم ي) سع2

  رد نتوانستم به آن صعود كنم!ك يت دستم كه درد مبه آن كوه بلند صعود كنم اما به علّ ييكردم كه به تنها يم ي) سع3
   از آن باال بروم! توانستم ينم كرد ميكه درد  يدست خاطرصعود كنم اما به  مرتفعبه آن كوه  ييكردم به تنها يتالش م) 4
  
  

  

 3و  1 ، زبان قرآن عربي
  

  3عربي، زبان قرآن 
  الدينُ و التدين

مكَّةُ المكَرَّمةُ و المدينَةُ 
  المنَورةُ

  2و  1درس 
  24تا صفحة  1صفحة 

  1عربي، زبان قرآن 
صناعةُ التَّلميعِ في األدبِ

الفارِسي  
  8درس 

  102تا صفحة  89صفحة 

دقيقه 15

 تستي آزمون بعدي از كتاب آبيتمرين
  1850تا  1811سؤال 
  1890تا  1871سؤال 

 سؤال60/پيمانه4
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  :الّصحيحن عيّ  - 26
  باهات است!دهندة ما از افتادن در اشت گمان نجاتعقل سالم بي: !إّن العقل الّسليم ُمنقذنا من الوقوع في األخطاء )1
  تواني اين متن را به فارسي ترجمه كني!از دوستم پرسيدم آيا مي: !سألني صديقي أ تقدر أن تُترِجم هذا الّنّص بالفارسّية )2
خدا پيامبري را در اين قوم برانگيخت كه مردم را تحت رهبـري  : !بعث الّله في هذا القوم رسوًال اجتمع الّناُس تحت قيادِتـه )3

  ت!خود جمع ساخ
آرزو دارم غار ثوري را كه پيامبرمان در راه هجرتش به آن : !اّلذي لجأ إليه نبّينا في طريق هجرته غار ثور رأتمّنی أن أزو  )4

  پناه برد، زيارت كنم!
  :الخطأن عيّ  - 27

  ا بر ما بيفزايد!هها را با بارش بارانكه خداوند نعمت كنيم ميآرزو نتمّنى أن َتزداد أنُعم اهللا علينا بنزول األمطار!:  )1
  شوند! داني كه خاطرات در روزهاي سخت با من همنشين ميآيا ميهل تعلم أّن الذكريات ُتجالسني في األيام الصعبة!:  )2
  در علمي كه جامعه از آن براي پيشرفت بهره نبرد، هيچ سودي نيست!: !ال نفع في علم ال ينتفع به المجتمع للتقدُّم )3
هايش  پسر تالشگر را ديدم در حالي كه براي رسيدن به هدفِجّد و هو ُيحاول للوصول إلى غاياته جّدًا!: مُ الولد الشاهدُت  )4

  كرد!بسيار تالش مي
 :»ها را شكست به جز بتي كه بزرگتر بود! ابراهيم تبري برداشت و همة بت«  - 28

 !رإبراهيم أخذ فأسًا و هو ينکسر جميع األصنام إّال الّصنم اّلذي يکون أکبَ  )1
 !حمل إبراهيم فأسًا و کسَّر جميع األصنام إّال الّصنم اّلذي کان أکَبر )2
 !إبراهيم حمل الفأس و إنکسر األصنام کّلها إّال الّصنم األکَبر )3
  !أخذ إبراهيم فأسًا و کسَّر کّل األصنام إّال صنمًا کان کبيراً  )4
 :ُيناسب الّنّص ما ) ب۳۳ - ۲۹ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة ( ■■

زون الخداع أو األطفال في البداية يتميّ  غم من أنّ نين األولى هي الكذب، بالرّ بين األطفال في السّ  اً من أكثر المشاكل شيوع
، الدافع وراء كذب الطفل هو خوفه من العقاب، أو رغبته في الحصول على شيء نّ . أکثرنا نعتقد أبريئةالفطرة الب النفاق
ات الرغبة في اختبار السلوكيّ  شير إلى أنّ ناك دراسات تُ ه .اعلى الكثير منّ  يتخف اً خرى أكثر تأثير اُ اب هناك أسبلکن 

. الکثير من األطفال يفقدون الثقة بالنفس، و هذا يعود إلی عوامل کثيرة، دوافع الطفل إلى الكذب الجديدة هي أحد أهمّ 
الحوار مع اآلخرين و ال ُيواجهوا  ليوّقفوا. بعض األطفال يکذبون اآلخرين إعجابفبعضهم يلجؤون إلی الکذب لکي ينالوا 

  األسئلة اُالخری و الّنصائح. 
 اً ابيكون كذّ سَ  الطفل على أنّ  اً أبد ال يدلّ  ومن المهّم أن نعلم أّن ُمشکلة الکذب بين األطفال ال تُبّين سوء أخالقهم غالبًا، 

  .   طوال حياته
  ال . . . إّن جميع األطف :عّين الّصحيح - 29

  !ُمصابون بعدم الثّقة بالّنفس )2  !يکرهون قول الکذب فطرّياً  )1
  !يستمّرون علی قول الکذب بعد طفولتهم )4  !يکذبون خائفيَن من عقاب والديهم )3

  :ّص حسب االستنتاجات من الن الخطأعّين  - 30
    !قد يکذب الطفل ألّنه ُيريد أن يحصل علی شيء ُمِنع منه )1
  !بين األطفال غالبًا فلهذا ال ُيعتَبر عمًال سّيئاً  بُ ال يستمّر الکذ) 2
    !أن يرتکبوه الکذب تجربة جديدة لبعض الّصغار فُهم ُيحّبونَ إّن  )3
  !عوامل متعّددة ُتسّبب کذب الطفل، منها کسب إعجاب اآلخرينهناك ) 4

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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  جواُبه في النّص: ليسعّين ما  - 31
    لماذا يکذب األطفال في الّسنين األولی؟! )1
  هل کذب الّطفل من المسائل التربوّية الهاّمة؟!  )2
  کيف يتغّير قول الکذب و أسبابه طوال حياة الّطفل؟!) 3
  ماذا تُبّين الدراسات العلمّية حول الکذب بين األطفال؟!) 4
  ۳۳و  ۳۲في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي ( الخطأعّين(  
 »:إعجاب« - 32

  » ينالوا«ول لفعل مفع» /  إفعال «مصدر علی وزن  –اسم ) 1
   مصدر؛ ماضيه: أعَجَب و حروفه األصلّية: ع ج ب  – مذّکر –مفرد ) 2
  مصدر، له ثالثة حروف أصلّية و حرف زائد واحد (= مزيد ثالثي)  –مذّکر  -اسم  )3
 مضاف اليه»:  اآلخرين «فاعل؛ مضاف، » / ُيفِعل « علی وزن: » ُيعجب « مضارعه:  )4

 »:لُيوّقفوا« - 33
  بزيادة حرف واحد (= مزيد ثالثي) / فعل و فاعل -للمذّکر  – مضارعفعل ) 1
  له ثالثة حروف أصلّية (مصدره علی وزن: َتفعيل) / فعل و الجملة فعلّية –للجمع ) 2
  فعل و فاعل؛ الجملة فعلّية» /  َتوفيق «مصدره:  –(= للغائبيَن)  للجمع المذّکر الغائب) 3
  »الحوار «، له حرف زائد واحد (= مزيد ثالثي) / فعل و مفعوله » لفعَّ  «ماضيه علی وزن  –مضارع ) 4
  )۴۰ -  ۳۴عّين المناسب للجواب عن األسئلة الّتالية ( ■■

  :الحروففي ضبط حرکات  الخطأ عّين - 34
  مًة!ُمبَتسِ  الُمساَبَقة ِعبُة اإليرانّيُة َرَجَعت ِمنالّال  )1
  َصعٌب! كهاَب إلی ُهناَلم أصَعْد َفوق َجَبٍل ُمرَتِفٍع ألنَّ الذّ  )2
  ِمن َهجِر َحبيبي! كَ ِلماذا أنَت َحزيٌن؟ فأجاَب: ذل :ُسِئَل واِلدٌ  )3
  في ُوجوِده! هو َيعلُم إّنُه ِفطريٌّ  طريقٌة لِعبادِته و ديٌن و للُمِتَديِّن )4

  کثيرة عن هذا الفصل! . . . .  أوراق األشجار الخريفّية . . . . األرض لُتخبرها بأسرار :للفراغين الُمناسبن عيّ  - 35
    کأّن / تدنو من )2    لکّن / تشکو إلی )1
  لکّن / تتساقط علی )4    کأّن / تبتعد عن )3
  
  
  

 تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  940تا  821سؤال 

  سؤال 120/   پيمانه 9
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 : أقلّ عّين ما فيه اسم الفاعل  - 36
 رجاًء، اّتِصل ِبالُمشرف ِليأتي بُعّمال التنظيف ِلتنظيف الغرفة التّاسعة! )1

 دورهم في المباراة ِبَمهارة بالغة! ُيعجبني العبو فريقنا جّدًا َفإّنهم َيلعبون )2

 تعّلم!تعّلم و الدرس هو المُ هو المُ  ذما يتعّلم التلميذ الدرس فالتلميعند )3

  َطلب الُمزارع تقسيم األراضي الّزراعّية بين الَوَرثة على حّد سواء! )4

  المفهوم: في الّداللة أو يختلف» َفّعال  «وزن  نيّ ع - 37
  !مشکالت صّباراً إّني سُابادر بحّل جميع ال )1

  !کان أحد أصدقائي رّسامًا ُتعجبني آثاره جّداً  )2

  !إن لم يکن هذا الرجل جّبارًا يقبل الکالم الحقّ  )3

  !إلهي! ُکنت ستّارًا و إّني ألرجو أن ُتديم جميل سترك )4

 :حرفًا من الحروف المشّبهة بالفعل جاء لربط الُجملتين نيّ ع - 38
 !ينة الّنجاةاّن الحسين مصباح الهدی و سف )1

 ان تترکي الصديقات تشعري بالوحدة! !ُاختي )2
 !لعّلنا نعرف جميعًا باّن الوقاية خير من العالج )3

  !يسعی العدّو ان ُيضّل الّشاّب المؤمن عن طريق الهداية )4

                                                                                    »:ال « ما فيه نوعاِن من عّين  - 39
     !من ال يتواضع أمام الّناس ال ينجح في الحياة )1

                                          أّيها المؤمن! ال فقر کالجهل و ال ميراث کاألدب! )2

  تنصحنا اآلية الکريمة أّال نقول ما ال يحّبه إخوتنا األعّزاء! )3

  إّنما هو داء و ال برکة فيه!کّل طعام ال ُيذکر اسم اهللا عليه ف )4

 حاًال: کوني » نيشتاقمُ  « نيّ ع - 40
 صالة المطار! يف نيُحّجاجًا ُمشتاق شاهديُ  يکان أب )1

 لمشاهدة األفالم ُمرِعبًة! نيشتاقمُ  يأعضاء ُأسرت سيل )2

 کانوا ِبانتظار الحافلة! نير يکث نيُمشتاق كقيطر  يف تَ يأ ما رأ )3

  رّبهم! دعونيو هم  نيالسماء ُمشتاق یإل نظرونيَ الُمزارعون کانوا  )4
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  چيست؟» ما رأيت شيئا اال و رايت اهللا قبله و بعده و معه«فرمايند:  در بيان امام علي (ع) كه مي» معه«منظور از  - 41

  درك ذات و چيستي و كيستي خداوند) 1

  منحصراٌ مشاهدة خداوند در فناي شيء) 2

  خداوند نيازمندي موجودات در پيدايش به )3

  نيازمندي موجودات در بقا به خداوند) 4

  ، كدام مورد روشنگر ما است؟ »و ال تَفَكَّروا في ذات اهللاِ«در جستجوي فلسفة اين كالم پيامبر عظيم الشأن اسالم (ص) كه فرمودند:  - 42

  ت يابد. ها دس تواند به ماهيت آن ذهن انسان توان و گنجايش فهم چيستي موضوعات محدود را دارد و مي) 1

  خداوند و صفات اوست.   اي از آيات الهي است و در حد خودش تجلّي هر چيزي در جهان، بيانگر وجود خالق و آيه) 2

  اي هستند كه خودش پديده نباشد.  هايي كه وجودشان از خودشان نيست، براي موجود شدن نيازمند به پديدآورنده پديده )3

  توانيم چيستي خدا را دريابيم.  تواند به حقيقت خدا احاطه پيدا كند، نمي آن است و ذهن انسان نمي ، احاطه بر از آنجا كه الزمة شناخت هر چيزي) 4

نداشته باشد » و هللا ما في السماوات و ما في االرض«اي باز كند و كسي كه اعتقادي به  كسي كه در كنار ارادة خداوند، براي مخلوقات حساب جداگانه - 43

  اند؟  شركي شدهترتيب دچار چه  به

  مالكيت -ربوبيت) 2    مالكيت  -خالقيت) 1

  واليت -خالقيت) 4    واليت  -ربوبيت )3

 از آنِ خدا بودن تمامي مخلوقات جهان، تابع كدام توحيد است و اگر كسي به شرك در مالكيت دچار شود، در مرحلة اول كـدام شـرك را پذيرفتـه    - 44

  است؟ 

  خالقيت  -»قل اهللا خالق كل شيء«) 2  خالقيت  -»رضوات و ما في االاو هللا ما في السم«) 1

  واليت -»قل اهللا خالق كل شيء«) 4  واليت  -»وات و ما في االرضاو هللا ما في السم« )3

  در بيان قرآن كريم ضرر و زيان واضح و آشكار تابع چيست و علت عدم دوستي مسلمانان با دشمنان خداوند در كدام عبارت قرآني مشهود است؟  - 45

  »من يعبد اهللا علي حرف« - »انقلب علي وجهه فتنة و ان اصابته « )1

  »قد كفروا بما جاءكم من الحق« - »انقلب علي وجهه فتنة و ان اصابته «) 2

  »قد كفروا بما جاءكم من الحق« - »ةعدوي و عدوكم اولياء تلقون اليهم بالمود« )3

  »من يعبد اهللا علي حرف« - »ةعدوي و عدوكم اولياء تلقون اليهم بالمود«) 4

  

  

 3دين و زندگي  هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
  هستي بخش / 

همتا /  توحيد و  يگانة بي
  سبك زندگي /
 وازفقط براي تو / قدرت پر

 5تا پايان درس  1درس 
  60تا صفحة  3صفحة 

دقيقه 15

 تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  1310تا  1271سؤال 

 سؤال40/پيمانه4
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  گردد؟  از دقت در پيام كدام بخش از آيات سورة يوسف مفهوم مي» سوء استفاده از قدرت توسط زليخا« - 46

  »و ليكوناً من الصاغرين«) 2    »احب الي مما يدعونني اليه«) 1

  » من الجاهلين و اكن«) 4    » لمتنني فيه فذلكن الّذيقالت « )3

  جويي زليخا چه برخوردي از خود نشان داد؟  هم خداوند در كدام عبارت نهفته است و حضرت يوسف در برابر كامموعظة انحصاري و م - 47

  » فاستعصم« -»ان تقوموا هللا«) 2    »السجن احب الي« -»ان تقوموا هللا«) 1

  »السجن احب إلي«  -» ان ال تعبدوا الشيطان«) 4  »فاستعصم« -»ان ال تعبدوا الشيطان« )3

  برداشت صحيح از گفتگوي اميرالمؤمنين با يكي از يارانش، پيرامون مفهوم صحيح قدر و قضاي الهي كدام است؟  - 48

  ساز تحرك و عمل انسان است.  زمينه ،اعتقاد به قضا و قدر الهي) 1

  توان فرار كرد.  از مطلق قضا و قضاي خاص مي) 2

  ي است. مندي و نظم اله تقدير خاص، چيزي خارج از قانون )3

  توان فرار كرد.  توان گريخت اما از مطلق قضا مي از يك قضاي خاص نمي) 4

ترتيب از مظاهر و مصاديق كدام است و امر دوم برخاسته از كدام صـفت   به» تحديد اوصاف موجودات از سوي خدا«و » حتميت بخشيدن به كاري« - 49

  الهي است؟ 

  علم -قدر -قضا) 2    اراده  -قدر -قضا) 1

  اراده - قدر - قدر) 4    اراده  -قضا -قضا )3

  آوا شده است؟  با كدام عبارت شريفه هم» هيچ گويي سنگ را فردا بيا / ور نيايي من دهم بد را سزا؟«شاعر در بيت  - 50

  »انا هديناه السبيل«) 2    »ذلك بما قدمت ايديكم«) 1

  »فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها«) 4    »قد جاءكم بصائر من ربكم« )3

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



   12: ةصفح            دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي          1400 آذر 19 آزمون 
 

  
  

عدم تمايل به كسب درآمد از راه «و » هاي انحرافي دل نبستن به راه«، »عدم خضوع و خشوع در مقابل مستكبران« - 51
  ترتيب، بازتاب انجام كدام قسمت از نماز است؟  به» حرام

  اهريهاي ظ حفظ كردن از آلودگي - غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار  -در نظر داشتن عظمت خدا در ركوع و سجود ) 1
  هاي ظاهري حفظ كردن از آلودگي -قرار نگرفتن در راه گمراهان  -توجه به بزرگي خدا  نسبت به همه چيز به هنگام تكبير ) 2
  رعايت غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار -» اهدنا الصراط المستقيم«بيان صادقانة  -در نظر داشتن عظمت خدا در ركوع و سجود  )3
  رعايت غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار  -» اهدنا الصراط المستقيم«بيان صادقانة  -ا نسبت به همه چيز به هنگام تكبير توجه به بزرگي خد) 4
  شوند؟  نجاسات محسوب مي  يك از موارد زير جزء با توجه به مفاهيم اسالمي، كدام - 52
  ني كه حرام گوشت باشد. مردار حيوا) 2  هايي كه خون جهنده داشته باشند.  ادرار و مدفوع حيوان) 1
  خون انسان و هر حيواني كه حرام گوشت باشد. ) 4  كافري كه به خداي يگانه اعتقاد ندارد.  )3
  هر يك از وظايف زير، تحت چه شرايطي بر انسان واجب است؟  - 53
  تواند باطل كند.  اش را نگه دارد و بعد از آن مي تا سر حد ترخّص روزه - 
   تواند روزه بگيرد. نمي - 
  بايد روزه بگيرد.  - 
دار با  روزه - . باشدمسافر پيش از ظهر به وطنش برسد، اما در سفر روزه را باطل كرده  -دار پيش از ظهر به قصد بيش از چهار فرسخ سفر كند. روزه) 1

  برود. است، نهي والدين به سفري كه بر او واجب بوده 
مسافر پيش از ظهر به  -از ظهر به وطن برسد. مسافري كه صبح حركت كرده، بعد - وطن دور شود.دار بعد از ظهر حركت كند و چهار فرسخ از  روزه) 2

  وطن برسد و در حين سفر روزه را باطل نكرده باشد. 
دار  روزه -.دباشمسافر پيش از ظهر به وطنش برسد، اما در سفر روزه را باطل كرده  - دار بعد از ظهر حركت كند و چهار فرسخ از وطن دور شود. روزه )3

  برود. است با نهي والدين به سفري كه بر او واجب بوده 
مسافر پيش از ظهر به وطن  -از ظهر به وطن برسد. مسافري كه صبح حركت كرده، بعد -دار پيش از ظهر به قصد بيش از چهار فرسخ سفر كند. روزه) 4

  برسد و در حين سفر روزه را باطل نكرده باشد. 
  اي دارد؟  ها چه ثمره اند و دوري از آن د عمل به عنوان كارهاي پليد و شيطاني معرفي شدهدر قرآن كريم، چن - 54
  رستگاري -چهار چيز) 2    رستگاري  -يازده چيز) 1
  قبولي نماز  -چهار چيز) 4    قبولي نماز  -يازده چيز )3
  درستي تبيين شده است؟  دام مورد بهجاي زيبايي نابودگر چيست و ثمرة پاسخگويي صحيح به نياز مقبوليت در ك عرضة نابه - 55
  تحسين و احترام واقعي ديگران همراه با تبرج -ت و حياعفّ) 1
  ها و عرضة آن به جامعه  كشف و شكوفايي استعدادها و توانايي -ت و حياعفّ) 2
  ها و عرضة آن به جامعه  كشف و شكوفايي استعدادها و توانايي -داري دين )3
  ترام واقعي ديگران همراه با تبرجتحسين و اح -داري دين) 4
  
  
  

 1دين و زندگي 
  

  روزه /ياري از نماز و 
  فضيلت آراستگي/  

  زيبايي پوشيدگي
  12تا پايان درس  10درس 

  152تا صفحة  119صفحة 

 تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  460تا  361سؤال 

  سؤال 100/  پيمانه 13
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  نشاند؟  اي را به بار مي ترتيب چه نتيجه هاي زير، به هر يك از ضعف - 56

  ضعف روحي و ناتواني در اثبات خود از راه درست و سازنده  - 

  ضعف و سستي دينداري فرد  - 

  هاي عفاف  ضعيف شدن رشته - 

  تر و جنبة خودنمايي داشتن لباس   آراستگي سبك - ا خدااعالم جنگ ب -دنبال كردن مقبوليت از راه نادرست) 1

  گريزان شدن از مقبوليت نزد همساالن و جامعه  -نما پوشيدن لباس نازك و بدن -پوشش سبك و خودنمايي كردن) 2

  گريزان شدن از مقبوليت نزد همساالن و جامعه -اعالم جنگ با خدا -پوشش سبك و خودنمايي كردن )3

  تر و جنبة خودنمايي داشتن لباس  آراستگي سبك -نما پوشيدن لباس نازك و بدن -بوليت از راه نادرستدنبال كردن مق) 4

  تحسين، عالقه به همنشيني و لذت بردن از مصاحبت با انسان آراسته، معلول چيست؟  - 57

  آراسته شدن به فضايل اخالقي، ادب، سخاوت و حسن خُلق) 1

  طني و تقدم ظاهر بر باطنآراستگي ظاهري و با هتوجه همزمان ب) 2

  تقدم آراستگي باطني بر آراستگي ظاهري و گرايش طبيعي به آراستگي  )3

  عالقة طبيعي انسان به آراستگي و تالش براي آراستگي ظاهري و باطني ) 4

  در كدام مفهوم جستجو كرد؟ توان تشخيص داد و دليل توجه ويژة الهي به پوشش بانوان را بايد  ميزان اهتمام يك فرد به عفاف را چگونه مي - 58

  جمال - استفاده نكردن از زيورآالت) 2  گوهر حيا  - چگونگي و نوع پوشش او) 1

  جمال  - چگونگي و نوع پوشش او) 4  گوهر حيا  - استفاده نكردن از زيورآالت )3

  كند؟  م صفت خود اشاره ميبه كدا» يا ايها النبي قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنين ... «خداوند در ادامة آية شريفة  - 59

  داناي حكيم )2    آمرزندة حكيم ) 1

  آمرزنده و مهربان) 4    باعزت و حكيم )3

ستايد براي تأكيد بر كدام مطلب بيان  آيند، مي ت حضرت مريم (س) را در معبدي كه همگان چه زن و چه مرد به پرستش ميكه قرآن كريم عفّ اين - 60

  شده است؟ 

  است.  گذاشتهها و اقوام  وشش را تا حدود زيادي تابع آداب و رسوم ملّتخداوند چگونگي و نوع پ) 1

  وي با نامحرمان قرار داده است.  خداوند دستور حجاب را براي زمان حضور زن در اجتماع و مواجهة ) 2

  نشين كردن زنان و سلب آزادي آنان با نگاه قرآن و سيرة پيشوايان دين ناسازگار است.  ادعاي خانه )3

  اند.  نما كند، حرام دانسته اديان الهي پوشيدن لباسي را كه سبب جلب توجه نامحرم شود و او را انگشت )4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- I think the little girl … the lights before leaving the room to save some energy, didn’t 

she? 

1) puts out  2) put out  

3) didn’t put out  4) doesn’t put out 

62- Ski Dubai is the world’s third largest indoor ski facility. It has a number of things to amaze visitors. 

While the temperature of the desert … reach 45 °C … the summer, the slopes of Ski Dubai are kept 

at -2 °C all year round. 

1) can - in 2) should - in 3) must - on 4) may - on 

63- The coach told the players that they should get enough sleep, that they should not eat too much,  

… some warm-up exercises before the game. 

  1) and that they should do  2) that they should do  

  3) or they should do that  4) they should do that  

64- A lot of technology in this hospital is ancient and needs to be completely … . In fact, the lack of money 

for new equipment and repairs has affected the quality and safety of patient care. 

1) stolen  2) generated 3) replaced 4) forgotten 

65- In the region of the Middle East and North Africa, there is enough water to enable countries to meet 

their industrial and … needs, but not enough to meet their food production needs.  

1) distinguished 2) dedicated  3) responsible   4) domestic  

66- Sadly, having spent several hours in meetings with each other, the two parties could not come to a/an 

… on this very important issue.  

1) suggestion  2) agreement 3) inspiration 4) destination 

67- Have you ever had an X-ray taken? If you have had a broken bone, toothache, or taken a suitcase on 

an airplane, you … have.  

1) fortunately 2) rarely 3) probably 4) surprisingly 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your 

answer sheet. 

All children in the United States have to receive an education, but the law does not say they have to be 

educated in a school. A growing number of parents prefer not to send their children to school. Children who 

are educated at home ...(68)... as “homeschoolers.”  

    Some parents prefer to teach their children at home because they believe that schools do not teach the 

correct religious values. Others believe they can ...(69)... a better education for their children at home. 

Interestingly, ...(70)... show that homeschooled children often do better than average on national tests in 
reading and math. 

 

 

 

3و  1زبان انگليسي 
  

  3زبان انگليسي 
Sense of Appreciation  

  

  1درس 
  41تا صفحة  15صفحة 

  1زبان انگليسي 
Traveling the World  

 

  4درس 
  119تا صفحة  96صفحة 

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

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  1310تا  1251سؤال 

  سؤال  60/   پيمانه 3
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    Homeschooling is often more interesting than going to a traditional school, but critics say that 

homeschoolers can become social outsiders who are ...(71)... mixing with other people in adult life. Another 

criticism is that many parents are not well-qualified to teach. However, most parents don’t have the time or 

the desire to teach their children at home, ...(72)... most children still get their education at school. 
68- 1) is known     2) has been known 3) have known  4) are known 

69- 1) provide  2) combine 3) confirm   4) found  

70- 1) physicians  2) results 3) functions 4) obligations 

71- 1) hospitable   2) willing 3) uncomfortable 4) honored 

72- 1) but   2) or 3) while 4) so 

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

answer sheet. 

PASSEGE 1: 
The planet’s climate has constantly been changing over thousands of years. The global average 

temperature today is about 15 °C. Scientists are worried that the planet is warming faster than ever before. 

The 20 warmest years on record have been in the past 22 years, according to the World Meteorological 

Organization. If this trend continues, temperatures may rise by 3–5 °C by 2100. 

    Scientists say we should try to stop this trend and not allow the average global temperature to rise more 

than 1.5 °C. But even a 2 °C rise would be bad for us all. Now, half a degree doesn’t sound like much—but 

it could make a big difference to the planet. A 2 °C rise would mean that all the coral reefs would 

disappear, but a 1.5 °C rise means that there would still be some. Also, 18 percent of the insects on Earth 

will disappear if the temperature goes up by 2 °C, compared to 6 percent disappearing at 1.5 °C. Thirty-

eight percent of people will be affected by dangerous heat waves at 2 °C. That’s twice the number 

compared to at a 1.5 °C rise. 

    So, what can we do? Scientists say that carbon will have to be sucked out of the air by machines and 

stored underground and that these devices exist already. They also say that billions of trees will have to be 

planted. People should buy less meat. And, of course, they should use transport that doesn’t burn fossil 

fuels, like electric cars. It’s even better to walk or ride a bike. 

73- What’s the author’s main purpose in the passage? 

1) To show that a commonly held belief is false 

2) To describe a natural process and its effects on humans’ lives 

3) To warn about a global problem and its effects on our planet 

4) To explain the reasons for a global problem 

74- The underlined phrase “this trend” in paragraph 2 refers to the fact that … . 

1) the planet’s climate has constantly been changing over thousands of years 

2) a half a degree rise in the temperature of the planet could make a big difference 

3) we should not allow the average global temperature to rise more than 1.5 °C 

4) the planet is now warming faster than ever before  

75- According to the passage, if the Earth’s temperature goes up by 1.5 °C, … . 

1) nineteen percent of people will be affected by dangerous heat waves 

2) there won’t be any coral reefs left 

3) coral reefs won’t be affected at all 

4) dangerous heat waves will affect thirty-eight percent of people 
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76- Which of the following best describes the function of paragraph 3 in relation to the first two 

paragraphs? 

1) Paragraph 3 explains the reasons for the problem mentioned in the first two paragraphs. 

2) Paragraph 3 tries to question the importance of what was mentioned in the first two paragraphs. 

3) Paragraph 3 introduces another aspect of the trend mentioned in the first two paragraphs. 

4) Paragraph 3 presents some ways to prevent the problem mentioned in the first two paragraphs. 

PASSEGE 2: 
Orville and Wilbur Wright, known as the Wright brothers, are the inventors of the airplane. On December 

17, 1903, the two American brothers flew the first airplane. Their story is very interesting.  
    The Wright brothers grew up in a large family in Ohio. One day, their father brought them a toy 

helicopter. They played with it until it broke. Afterwards, they built their own toy helicopter. Both men 

later claimed that it made them interested in flying. 

    When they grew up, Wilbur and Orville started a newspaper. They spent all they earned on building a 

flying machine. The Wright brothers’ design was based on kites and hang-gliders. Soon, they realized that 

their flying machine needed a complex control system. They improved the design and in 1903, the brothers 

built the “Wright Flyer I”.  On December 17th, the brothers took their flying machine to a town called 

Kitty Hawk.  It took off and climbed to an altitude of 37 meters. 

    After their first successful flight, the brothers kept trying to improve the flying machine. There were 

many reporters from different newspapers who wanted to talk to the brothers and photograph them. The 

brothers were unhappy with the attention, and they were worried that others might try to steal their 

airplane designs. They secretly tested their airplane and took photographs of the test flights. Because of 

this secrecy, newspaper reporters were not so sure of the Wright brothers’ success. Finally, the Wright 

brothers demonstrated their flying machine both in France and for the United States’ Army. 

77- Which of the following best expresses the way the information is presented in the passage? 

1) Two famous scientists are introduced and are then compared. 

2) Two famous inventors are introduced and a brief history of their efforts and inventions is provided. 

3) An interesting invention is mentioned and its positive and negative sides are listed. 

4) The effects of an invention are analyzed based on their order of importance.  

78- It can be understood from the passage that … . 

1) several people were able to successfully steal the Wright brothers’ plans, ideas, and airplane designs 

2) the “Wright Flyer I” had a more complex control system than kites and hang-gliders 

3) Wright brothers were very shy and didn’t want to be photographed 

4) the newspaper that Wright brothers published was about planes 

79- Which of the following best describes newspaper reporters’ reaction to the Wright brothers’ success? 

1) Uncertain  2) Amused  3) Shocked   4) Hopeful  

80- The passage would most probably continue with a discussion of … . 

1) how the Wright brothers were able to keep their airplane designs a secret 

2) the United States’ Army and how it bravely defended the country during the Second World War  

3) the comparison between helicopters and airplanes in modern times  

4) the world’s reaction to the Wright brothers’ flying machine 

 تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  570تا  431سؤال 

  سؤال 140/   پيمانه  7
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الهام محمديگروه انمدير
معصومه شاعريمسئول دفترچه

رئوفيفريبا ، مسئول دفترچه: مقدممازيار شيروانيمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات
زهرا تاجيكآرا نگار و صفحه  حروف

سوران نعيمينظارت چاپ
  

گروه آزمون
(وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

سيدمحمد هاشمي  ، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري،هامون سبطي، اركحسين پرهيزمحسن اصغري، سيدعليرضا احمدي، فارسي

زاده مشهدي، سيدمحمدعلي مرتضوي، حامد مقدس شيرودي، سيداميررضا سجادي، محمدرضا سوري، مرتضي كاظمولي برجي،ابراهيم احمدي،، زبان قرآنعربي
  خالد مشيرپناهي، مهدي نيكزاد

مرتضـيمجيـد فرهنگيـان،   عباس سيدشبستري، فردين سماقي، بقا، محمد رضاييزحل،عليرضا ذوالفقاريمحسن بياتي،پور،امين اسديانمحبوبه ابتسام،دين و زندگي
سيداحسان هنديفيروز نژادنجف،كبير، محسني

محدثه مرآتيروش،  عقيل محمدي ، محمد طاهري، حسن روحي، سپهر برومندپوراله استيري،  رحمتزبان انگليسي

هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درسنام درس

كاظم كاظمي  سيدعليرضا احمديفارسي
محسن اصغري، محمدحسين اسالمي، 

مرتضي منشاري
فريبا رئوفي

زاد مهدي نيك، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي
مرتضوي

، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي
پور اسماعيل يونس

مهدي يعقوبيان

سيداحسان هندي  احمد منصوريدين و زندگي
، سكينه گلشنيفاطمه صفري،

محمدابراهيم مازني
محمدمهدي طباطبايي

ــــمعصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيانهاي مذهبي اقليت

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

فاطمه نقدي
سپيده جاللي



يب حروف الفبابه ترتطراحان 

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 
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 )محسن اصغري(  »1 «گزينة - 1

  الف: سامان: امكان  بيت ب: سرير: اورنگ/ بيت ج: مقرّري: وظيفه/ بيت د: تاب: پرتو/ بيت
  )نامه لغت، واژه، 3 (فارسي     

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

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة - 2

  ها: هاي اماليي و شكل درست آن غلط
  ضمان (ضمانت، پذيرفتن) ←وقت)  الف) زمان (موسم،

  فزا جان ←فضا  ج) جان
  )امال، تركيبي، 3 (فارسي     

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

 )محسن اصغري(  »3« گزينة - 3

، يـك تشـبيه و در سـاير    »3« ةسجع مشـهود اسـت؛ در گزينـ    ةها آراي گزينه ةدر هم
  : برنگيرد، برنداردرفته است. سجع ها دو تشبيه به كار گزينه

  )است. تشبيه: عروس فكر (فكر به عروس تشبيه شده
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  شاهد است. ،/ درويش.آلود/ تشبيه: توانگر، كلوخ است سجع: زراندود، خاك»: 1«گزينة 
زاهـد   -بـر اسـت.   عمـل، درخـت بـي    در/ تشبيه: عالم بـي  بر، بي سجع: بي»: 2« ةگزين
  ست.در ا بي ةعلم، خان بي

دل (دل بـه سـراچه    ةگفـتم/ تشـبيه: سـنگ سـراچ     سفتم، مي سجع: مي»: 4« ةگزين
  )است. الماس آب ديده (آب ديده= اشك به الماس تشبيه شده -)است. تشبيه شده

  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي     
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة - 4

  استعاره: ندارد.»/ دندان به در ثمين« -»وت و لعللب به ياق«تشبيه: 
ارزش شـدن   ارزش شدن ياقوت و لعل و دندانت سبب بي معناي بيت: لب تو سبب بي

  بها شده است. (لب و دندانت، ارزشمندتر از ياقوت، لعل و در است.) مرواريد گران
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  »عشق«استعاره از » اين دريا«هي)/ تشبيه: گوهر مقصود (اضافة تشبي»: 1« ةگزين
اسـتعاره از  » سـنبل «جـان (اضـافة تشـبيهي)/ اسـتعاره:      ةتشـبيه: رشـت  »: 2« ةگزين

  »گيسوي يار«
   »برف«استعاره از » كافور ةتود« استعاره: »/ گل سوسن به كافور«تشبيه: »: 4« ةگزين

  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي     
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1« گزينة - 5

دريغ، همه جا، فرش زمرّدين، خلعـت   حساب، نعمت بي هاي وصفي: رحمت بي تركيب
  مورد 6نوروزي، قباي سبز: 

هاي اضافي: باران رحمت، رحمتش (رحمت او)، خوان نعمت، نعمتش (نعمـت   تركيب
كاله شكوفه، سـر اطفـال:    شاخ، او)، فراش باد، باد صبا، قباي ورق، بر درختان، اطفالِ

  مورد 11
اليـه مـي    از نوع فك اضافه است و مضـاف » اطفال شاخ«و » درختان«در » را«توجه: 

بـر سـر   كـاله  در برِ درختان گرفته/ اطفـال شـاخ را    ←سازد: درختان را در برگرفته 
  نهادهكاله شاخ  بر سرِ اطفالِ ←نهاده 
  )12دستور، صفحة ، 3 (فارسي     

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

 احمدي) عليرضا (سيد  »2«ةگزين - 6

  . فعل» دارد«، مسند» تازه «، مفعول» قطره«،  نهاد» ياد دريا: «پايه ةجمل
 :گريد يها نهيگز حيتشر

 :ابيات ساير در پايه ةجمل الگوي

نمـي «، متمم (حذف شده اسـت)  ،مفعول» حرفي«، محذوف نهاد» من»: «1« ةگزين
 .علف» گويم

، مفعـول » (را) آيـد مـي  حرف بهآيينه  از طوطي«، محذوف نهاد» هاآن»: «3« ةگزين
 فعل» گويند مي«

  .فعل» است«، مسند، »سودهبرهم دست«، محذوف نهاد» آن»: «4« ةگزين
جزئي گذرا بـه   چهارپيروي از الگوي جمالت  با وجودجملة مذكور در مصراع نخست 

 .ال باشدؤتواند پاسخ س و نمي شود وب ميمحسمفعول و مسند، جملة پيرو 

  )55و  54 هاي هدستور، صفح، 3 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة - 7

  جود دارد.و يوصف بيچهار ترك
  دگر يدگر، كار يدگر، خار يروز، بار : هريوصف يها بيترك
  :گريد يها نهيگز حيتشر
 ةجملـ  زيـ دوم ن تيـ شده است و در ب ليساده تشك يها اول از جمله تيب»: 1« ةگزين

  مركب وجود دارد.
 ياسنادة جملاست و » وجود دارد« يبه معنا» است«زوج  يها در مصراع»: 2« ةگزين

  .شود ينم افتي
 آوا هستند. هم» قضا و غزا«و » جهد، جحد« يها واژه»: 4« ةگزين

  )يدستور، تركيب، 3 (فارسي
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة - 8

خود شـده و   مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: فقط عاشق از خود بي
  تواند اسرار عشق و مستي را درك كند و محرم آن باشد. سرمست از عشق، مي

طـور كـه    را پنهان كند، همان تواند اسرار عشق خاموشي نمي»: 3« ةبيت گزين معناي
 تواند مانع پخش شدن بوي گل شود. (فاش شدن اسرار عشق) شبنم نمي

  )47مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة - 9

  است.، جانبازي در راه عشق »3و  2، 1«هاي  مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه
تمام وجود باشد، به وصـال   ته دل و قلبي و با عشق، از گويد: اگر مي» 4« ةبيت گزين

    توان رسيد. معشوق مي
  )53مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي     

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

 )محسن اصغري(  »2«گزينة -10

  شود. يشكر نعمت، موجب ازدياد نعمت م»: ج، د«مفهوم مشترك ابيات 
  مفهوم بيت الف): بيان ارزشمندي شكرگزاري از نعمت خداوند

شكرنكردن شاعر از روي كفر نعمت نيسـت بلكـه بـه دليـل فراوانـي       :مفهوم بيت ب)
 نعمت، ناتوان از شكرگزاري است.

  )12مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي 

  )3(فارسي
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 )سيد عليرضا احمدي(  » 4«گزينة  -11

در  »رآو شگفت« ةواژ ييمعادل معناو  نعمت »ج« تيدر ب »مائده« ةيي واژمعادل معنا
  .استطرفه  »د« تيب

  : اتياب ريسا حيتشر
ـ   يرنگ با چوب يا قهوه يدرخت يمعنا به »عود«)الف  »عـود « ةي واژخوشبو اسـت ول
  بازگشتن و عودت آمده است. يبه معنا تيدر ب
آمـده  بـار   كيـ  يدر معنا تيدر ب »باري« ةي واژالقصه است ول يمعنا به »باري«)ب

  است.
  )لغت، واژه نامه، 1 (فارسي

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

 )هامون سبطي(  »3«گزينة  -12

هـاي   صـفت «ذمايم (جمع ذميمه) بـه معنـاي   «تواند ضمايم داشته باشد.  اخالق نمي
 كاربرد دارد.» اخالق«براي » مذموم و نكوهيده

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

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  -13

از » سـه پرسـش  «فرانسـوا كوپـه/   »: مـزار شـاعر  «از عبدالحسين وجـداني/  » خسرو«
 از آندره ژيد» هاي زميني مائده«تولستوي/ 

  )تاريخ ادبيات، تركيبي، 1 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة -14

(ايهام). كه در معناي » نَفس«معنا كرد هم » لحظه«توان  را هم مي» دم«بيت الف: 
دوم (نَفَس) يادآورِ دم مسيحايي و زنده شدن مردگان با نفس حضرت عيسي است 

  (تلميح).
اي به داستان، افسانه يا آيه و حديثي معروف ندارد.ايهامي هم در  بيت ب: هيچ اشاره

  كار نيست.
تلميح دارد، اما ايهامي در » منصور حلّاج«رفان از زبان ايت ج: به فاش شدن اسرار عب

  توان ايهام تناسب در نظر گرفت.) را مي» ساز(«كار نيست. 
اين  -2سوختن در فراق تو  -1در پايان بيت ايهام زيبايي دارد (» دور از تو«بيت د: 

   شود. ت ديده نمياما تلميحي در بي ،سوختن از جان تو به دور باد!)
  آرايه، تركيبي)، 1 (فارسي

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

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة -15

اصطالحي در موسـيقي كـه بـا     -2كنج و زاويه  -1»: گوشه»: «د«ايهام تناسب: بيت 
  چنگ و رباب تناسب دارد.

  شدنِ دل ادبي براي سياه آوردن دليل شاعرانه و»: ب«حسن تعليل: بيت 
  »پاييز«مجاز از » آبان»: «ج«مجاز: بيت 

  داستان خضر نبي و آب حياتاشاره به »: الف«تلميح: بيت 
  )آرايه، تركيبي، 1 (فارسي 

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

 )سيد عليرضا احمدي(  »1«گزينة -16

 (اسـت) /  هيه (است) / زلفـان، سـ  رخساره، م هسته)/ جمالت وابسته: ةگفتمش(جمل
  ابرو، ختن است. چشمان، غزال (است)/

  :گريد يها نهيگز حيتشر
  وابسته)ة (جمل ز لعلت كام دل ميجو يم(كه) /  هسته) ةگفتمش (جمل »:2« ةگزين
    وابسته). ة(جملتينه شوق راست، نها»: 3« ةگزين
كانجا نه مهـر راسـت   «ية پا هم ةعنوان جمل به »تيشوق راست، نها نه« ةجمل :توجه
  .شود يوابسته محسوب م ةجملبه تبع آن به كار رفته است و  »زوال
 وابسته)ة (جمل يهسته)/ (كه) بد است حال فالن ة(جمل يتو گفت »:4« ةگزين

  )126دستور، صفحة ، 1 (فارسي
----------------------------------------------    

 )هامون سبطي(  »4«گزينة -17

هـا   هاي دستوري اسـت كـه از بيـت    ها، رمز پاسخ گفتن به تست اي بيتتوجه به معن
   شود. مطرح مي

  ).جا اي، فعل است اي = نه هستي= نيستي، در اين نه( »: الف«
تـر   هاي مردم را كمتر بسوزان و اگر روزگارِ بدرفتار نيستي، كـم  ، سينهاگر زهر نيستي

  در پي انتقام گرفتن باش.
گونه نيست كه [شمع] داغدار مرگ پروانه است،  ا)، اگر ايناي صائب (مناد»: ب«بيت 

  كند (حسن تعليل زيبايي دارد.) پس چرا در انجمن خاكستر بر سر مي
  (عاشق) نصيحت قبول كند. من (كه عاشقم)  بيدل[تو] گمان مبر كه »: ج«بيت

  نهاد                             
  زني؟                            ميشنو ندارم، براي چه كسي داري حرف  گوش سخن

ت وااليـي نداشـته باشـد، طالـب چشـم        »: د«بيت ةاي حافظ (منـادا)، اگـر ذره همـ 
  شود. خورشيد درخشان نمي

  )142دستور، صفحة ، 1 (فارسي                  
----------------------------------------------  

 )سبزوار -حسين پرهيزگار (  »2«گزينة -18

اثرات آن پس از مرگ اشـاره شـده اسـت و بيـت      به هر دو وجه خوبي و بدي و» 2«نة در گزي
  نيز تا حدودي به مفهوم عبارت اشاره دارد اما فقط بعد مثبت را ذكر كرده است. ،»1«گزينة 
  )139مفهوم، صفحة  ، 1 (فارسي    

----------------------------------------------  
 )مشهد -مي هاش سيد محمد(  »3«گزينة -19

صـورت   بيت رسوم مردم روزگار است. در نبرعكس شدبر ، تأكيد »3«در بيت گزينة 
  شود. سؤال نيز اين واژگونگي در عادات و رسوم ديده مي

  )129و  128هاي  مفهوم، صفحه، 1 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة -20

كيـد  أهـا از نزديـك ت   كردن واقعيـت  عبارت بر دريافت عيني و حس آندره ژيد در اين
  كند.(نه فقط، درحد تصوركردن، خواندن يا ديدن، بلكه لمس كردن از نزديك). مي

گويد دنيـا را   نخست مطرح شده است و با ديدن شاعر مي ةاين مضمون در بيت گزين
از دريا به جاي دست  كردن كافي نيست و مانند اين است كه  فقط با نگريستن تجربه

» كـف («هـا بسـنده كنـيم.     هاي سطح مـوج  يافتن به مرواريدهاي عمق دريا به حباب
  ايهام تناسب زيبايي دارد.)

  هاي ديگر: تشريح گزينه
دوسـتانه نـاچيز    شاعر زهد و پرهيزگاري را در برابر نگاه عارفانـه و انسـان  »: 2«ة گزين
  شمارد. مي
  شمارد. در برابر عالم معنا كوچك ميشاعر عالم مادي را »: 3« ةگزين
دانـد و بـيش از آن خواسـتن را     شاعر نگاه دورادور به يـار را بسـنده مـي   »: 4« ةگزين

 شمارد. ماندن از ديدار يار مي بهره  موجب دردسر و بي

  )141مفهوم، صفحة ، 1 (فارسي

  )1(فارسي
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 )مهدي نيكزاد(  »1«گزينة  -21

»: قـولُهم « ها)/ غمگين كند (رد ساير گزينه (فعل نهي غايب) نبايد تو را»: حزُنْكيال «
عـزّت همـه (سراسـر) بـراي     »: عـاً يهللا جمةَ العـزّ « جا) زيـرا/  (در اين»: إنَّ« سخنشان/

 ها) خداست (رد ساير گزينه

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

 )ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة  -22
(رد گزينـة   كـارت  نيا»: عملَك هذا« /)2(رد گزينة دهي ادامه »: تُواصل« اگر/»: إن«
(رد گزينـة   شـوند  ياز تو جدا مـ »: هجركي« )/1(رد گزينة  گريبار د»: ياُخرَ ةمرّ« )/1
 )/4(رد گزينـة   خواهنـد  يمـ »: تَشـاء « كـه/  آنطـور »: كمـا « /دوستانت»: أحبتُك« )/4
  )1(رد گزينة  دشمنانت»: عداتك«

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

 )محمدرضا سوري(  »4«گزينة  -23
شـاعران   يبرخـ ....»:  نيكانَت لبعض الشّعراء الحـاذق « /در آن دوره»: ذلك العصر يف«

دت « ابياتي/»: اتيأب«ها)/  (رد ساير گزينه داشتند .....ماهر  (فعـل مجهـول)   »: قد اُنشـ
(رد ي و فارس يبه عرب»: ةيالفارسو  ةيبالعرب« /)2و  1هاي  (رد گزينه سروده شده است

  )3(رد گزينة  شده است دهينام(فعل مجهول) »: تيسم/ «)3گزينة 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )زاده مشهدي حامد مقدس(  »4«گزينة  -24

رجل / « )3(رد گزينة  گرفت يتماس م(فعل ماضي استمراري) »: تّصلي… كان «
 /، مردي كشاورز، مرد كشاورزيمرد كشاورز كي(موصوف و صفت نكره) »: مزارع

 ستادهيكه ا يدرحال (جملة حاليه)»: و هو واقف« /خودرو ركاريتعم»: اراتيمصلِّح الس«
 كند ريتعمتا »: صلِّحيل« /رگاهيتعم يجلو»: أمام الموقف« )/2و  1هاي  (رد گزينه بود

  )2و  1هاي  (رد گزينه تراكتور خرابش»: المعطّلةجرّارته « )/3(رد گزينة 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة  -25

»أسع أن أصـعد « )/1(رد گزينـة   كـردم  يمـ  يسع(فعل ماضي استمراري) »: يكنت :«
يي (رد به تنها(حال) تنها، »: داًيوح« /آن كوه بلند»: ذلك الجبل المرتفع« /صعود كنم

؛ در اين گزينه، حال در قسمت دوم عبارت ترجمه شده است، در حـالي كـه   2گزينة 
/ هـا)  (رد سـاير گزينـه   نتوانسـتم »: لـم أسـتطع  « مربوط به قسمت نخست آن است.)/

درد »: كانت تؤلمني« /ها) (رد ساير گزينه....  به علّت دستم كه...»:  الّتي دييبسببِ «
  )1(رد گزينة  كرد يم

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

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي (  »4«گزينة  -26
  هاي ديگر: تشريح گزينه

كنـد، بنـابراين قيـد تأكيـد      كل جملـة بعـد از خـود را تأكيـد مـي     » إنّ»: «1«گزينة 
  بايد در ابتداي ترجمة جمله بيايد.» گمان بي«

كـه بـه نـون    » ي«فاعل و ضـمير  » صديق«، »سألني صديقي«در جملة »: 2«گزينة 
» دوستم از من پرسـيد «صورت  وقايه متصل شده، مفعول است، پس ترجمة صحيح به

  است.
صـورت   فاعل است، پس جمله بـه » النّاس«، .....»اجتمع النّاس«در جملة »: 3«گزينة 

  شود. ترجمه مي» كه مردم تحت رهبري او جمع شدند«..... 
  (ترجمه)  

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

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »1«گزينة  -27

  است.» هاي خدا زياد شود نعمت«به معني » تَزداد أنعم اهللا«در اين گزينه 
زيـاد   مـا  بـر  هـا 	باران بارش با هاي خدا	كه نعمت مكني	يآرزو مترجمة صحيح عبارت: 

              !شود

  (ترجمه)  

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

 )مهدي نيكزاد(  »2«گزينة  -28

 عيجم»: ها همة بت« حملَ، أخذَ/»: برداشت« /)3(رد گزينة  فأساً(نكره) »: يتبر«
 كه يبت« إلّا/»: به جز« )/3و  1هاي  (رد گزينه كسر »:شكست« /)3(رد گزينة  األصنام

  ها) (رد ساير گزينهكان أكبر »: بزرگتر بود« /)3(رد گزينة .....، صنماً  الصنم الّذي.....»: 
  (ترجمه)  

  ترجمة متن درك مطلب:
هاي نخست، دروغ است، با وجود اين كه كودكان در  ترين مشكالت بين كودكان در سال از شايع

تقاد داريم كه عامل پشت دهند. اكثر ما اع آغاز، فريب يا دورويي را با فطرت پاك تشخيص مي
دست آوردن چيزي است، اما داليل مؤثّرتر  دروغ كودك، ترس او از مجازات يا ميل او به به

كنند به  ديگري وجود دارد كه بر بسياري از ما پوشيده است. مطالعاتي وجود دارند كه اشاره مي
برانگيزانندة) كودك به ترين عوامل ( اين كه ميل به امتحان كردن رفتارهاي جديد، يكي از مهم

دهند، و اين به عوامل زيادي  سوي دروغ است. بسياري از كودكان اعتماد به نفس را از دست مي
برند تا به تحسين ديگران دست يابند. بعضي  ها به دروغ پناه مي گردد، پس برخي از آن برمي

ها  الت ديگر و نصيحتوگو با ديگران را متوقّف كنند و با سؤا گويند تا گفت كودكان دروغ مي
شان را نشان  رو نشوند. مهم است كه بدانيم مشكل دروغ بين كودكان، معموالً بداخالقي روبه
 اش دروغگو خواهد بود. دهد، و هرگز داللت بر اين ندارد كه كودك در طول زندگي نمي

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  -29

طـور فطـري ناپسـند     تن را بـه گفـ   همـة كودكـان دروغ  «آمـده اسـت:   » 1«در گزينة 
  كه مطابق متن صحيح است.» دارند! مي

  هاي ديگر: ترجمة گزينه
  همة كودكان دچار عدم اعتماد به نفس هستند! (نادرست)»: 2«گزينة 
گوينـد!   همـة كودكـان بـا تـرس از مجـازات پـدر و مادرشـان دروغ مـي        »: 3«گزينة 

  (نادرست)
  دهند! (نادرست) به دروغ گفتن ادامه مي شان همة كودكان پس از كودكي»: 4«گزينة 

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -30

مطـابق مـتن نادرسـت اسـت: دروغ بـين كودكـان معمـوالً ادامـه         » 2«عبارت گزينة 
  شود! يابد، بنابراين عمل زشتي محسوب نمي نمي

  يگر:هاي د ترجمة گزينه
خواهد به چيزي دست يابد كه از آن  گويد زيرا مي گاهي كودك دروغ مي»: 1«گزينة 

  منع شده است! (صحيح)
اي جديد است پس آنان دوست دارند آن  دروغ براي بعضي كودكان تجربه»: 3«گزينة 

  را مرتكب شوند! (صحيح)
آن جملـه  شـود، از   عوامل بسياري وجود دارد كه سبب دروغ كودك مـي »: 4«گزينة 

  دست آوردن تحسين ديگران است! (صحيح) به
  (درك مطلب)  

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

 )3و  1عربي، زبان قرآن (
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -31

كند؟!) در  اين سؤال (دروغ گفتن و داليل آن در طول زندگي كودك چگونه تغيير مي
  متن پاسخ داده نشده است.

  هاي ديگر: ترجمة گزينه
  گويند؟! هاي نخست دروغ مي چرا كودكان در سال»: 1«گزينة 
  آيا دروغ كودك از مسائل تربيتي مهم است؟! »: 2«گزينة 
    كند؟! مطالعات علمي دربارة دروغ بين كودكان، چه چيزي را مشخّص مي»: 4«گزينة 

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

 )حمدعلي مرتضويسيد م(  »4«گزينة  -32

است، نه فاعل. (ترجمة عبارت: ..... تا به تحسـين  » ينالوا«مفعول براي فعل » إعجاب«
 ديگران دست يابند!)

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -33

و ق «از باب تفعيـل، ريشـة   » يوقِّفوا« نادرست است. فعل مضارع» »قيتَوف«مصدره: «
  است.» تَوقيف«و مصدر » ف

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

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

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »4«گزينة  -34

ل) سـاخته شـده     » يتَدينُ«اسم فاعلي است كه از فعل مضارع » متدين« از بـاب تفعـ)
 مشـبهة از حـروف  » انّ«چنـين   صحيح اسـت. هـم  » متَدين«صورت  ين بهاست، بنابرا

 صحيح است. » أنَّ«دارد، بنابراين به شكل » كه«بالفعل، در وسط جمله آمده و معناي 

  (ضبط حركات)  
---------------------------------------------- 

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -35

شـوند تـا آن را از    ي پاييزي درختان به زمين نزديك مـي ها ترجمة عبارت: گويي برگ
  رازهاي بسياري دربارة اين فصل، باخبر كنند!
و  1هاي  نامناسب است، (رد گزينه» لكنّ«در جاي خالي اول، با توجه به شروع جمله، 

 شود. هم رد مي» 3«چنين با توجه به معني و مفهوم عبارت داده شده، گزينة  ) هم4

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

 )بوشهر -ي ابراهيم احمد(  »3«گزينة  -36

تر آمده باشـد؛ در گزينـة    خواهد كه در آن اسم فاعل كم اي را مي صورت سؤال، گزينه
 اسم فاعل است. (يكي)» المتعلِّم: يادگيرنده«، فقط »3«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  تا) 3( التّاسعةرف، عمال (مفرد: عامل)، اسم فاعل: المش»: 1«گزينة 
  تا) 2( بالغةاسم فاعل: العبون، »: 2«گزينة 
 تا) 2(مفرد: الوارِث) ( الورثةاسم فاعل: المزارِع، »: 4«گزينة 

  )قواعد اسم(  

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

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -37

داللت و مفهوم متفـاوتي  » فعال«خواهد كه در آن، وزن  اي را مي هصورت سؤال، گزين
  داشته باشد.

صبار (بسيار شكيبا)، جبار (بسيار زورگو) «به ترتيب: » 4«و » 3«، »1«هاي  در گزينه
ام «همگي داللت بر كثرت و زيادي صفتي دارند، امـا  » و ستّار (بسيار پوشاننده) سـر «

  است و داللت بر يك شغل و حرفه دارد.» اشنق«، به معني »2«در گزينة 
  نكتة مهم درسي:

  داللت بر يكي از موارد زير دارد:» فَعالة -فَعال «وزن 
  الف) كثرت و زيادي صفت (مثل: صبار)

  ب) شغل و حرفه (مثل: رسام)
 ج) ابزار و وسيله (مثل: جوال) 

  )قواعد اسم(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -38

بالفعل است كه براي ايجاد ارتباط بين دو  مشبهةيكي از حروف » كه«به معني » أنّ«
  آمده است.» 3«شود. اين حرف در گزينة  جمله استفاده مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
تداي جملـه  يكي از حروف مشبهة بالفعل است كه براي تأكيد در اب» إنّ« »:1«گزينة 

  آمده است.
  (اگر) ادات شرط است، نه حرف مشبه!» إنْ»: «2«گزينة 
(كه) قبل از فعل مضارع و براي ايجاد معني مضـارع التزامـي آمـده    » أنْ»: «4«گزينة 

  است و حرف مشبه نيست.
  نكتة مهم درسي:

 شوند. گاه مستقيماً بر سر يك فعل وارد نمي بالفعل هيچ مشبهةحروف 

  )جمالتانواع (  
---------------------------------------------- 

  )سيد اميررضا سجادي(  »4«گزينة  -39

 آمده باشد.» ال«خواهد كه در آن، دو نوع حرف  اي را مي صورت سؤال، گزينه

، از نوع نفي فعـل مضـارع و بـر    »يذكر«بر سر فعل مضارع » ال«، حرف »4« ةدر گزين
ي جنس است؛ بنابراين در اين گزينـه، دو نـوع حـرف    ، از نوع نف»بركة«سر اسم نكرة 

  داريم.» ال«
  ها: بررسي ساير گزينه

انـد و از نـوع نفـي فعـل      بر سر فعل مضـارع آمـده  » ال«هر دو  »:3«و » 1«هاي  گزينه
  مضارع هستند.  

  اند و از نوع نفي جنس هستند. بر سر اسم نكره آمده» ال«هر دو »: 2«گزينة 
 )انواع جمالت(  

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

  )ابهر -ولي برجي (  »4«گزينة  -40

  :ها نهيگز حيتشر
  باشد.  يم ،كه نكره است» حجاجاً« يصفت برا» نيشتاقم« »:1« ةنيگز
بـه  جملـه   ديبخش زا و ستين ديق زيرا ؛حال را ندارد طيشرا» نيشتاقم« »:2« ةنيگز

  .استافعال ناقصه)  يجمله (خبر برا يركن اصل كهآيد، بل حساب نمي
   است.» رأيت«مفعول براي فعل » نيشتاقم« »:3« ةنيگز
عبـارت:   ةآن اسـت. (ترجمـ   جـع مر زين »زارعونَالم«و حال » نيشتاقم« »:4« ةنيگز

ــ  كــه پروردگارشــان را  يكردنــد در حــال يكشــاورزان، مشــتاقانه بــه آســمان نگــاه م
    !)خواندند يم

  )حال(
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 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة -41
نگرند كه اين شيء سرتاسر  اشاره به اين دارد كه امام علي (ع) وقتي مي» معه«تعبير 

 يابد كه بقاي آن مرهون خداست.  نياز و فقر، در حال حاضر وجود دارد پس درمي
 ) 12، صفحة 1، درس 3دين و زندگي (

------------------------------------------ ----  
 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -42

منع رسول خدا (ص) از تفكر كردن پيرامون ذات خداوند، بـه دليـل نامحـدود بـودن     
ذات خداست. زيرا الزمة شناخت هر چيزي، احاطه و دسترسي به آن است. در واقـع،  

توانيم ذات امور نامحدود، از جمله ذات الهـي   ما به دليل محدود بودن ذهن خود نمي
تواند بـه حقيقـت او احاطـه پيـدا كنـد و       اسايي نماييم. در نتيجه، ذهن ما نميرا شن

 )13و  12هاي  ، صفحه1، درس 3دين و زندگي (  ذاتش را شناسايي نمايد.  
 ----------------------------------------------  

 )عباس سيد شبستري(  »2«گزينة  -43
ي در كنار ربوبيت الهي(اراده، خواست و تدبير الهـي)، بـراي   شرك در ربوبيت: اگر كس

  خود و يا ساير مخلوقات حساب جداگانه باز كند، گرفتار شرك در ربوبيت شده است. 
است يعني بـه توحيـد در   » االرض ما فيو هللا ما في السماوات و «فردي كه معتقد به 

 الكيت شده است. مالكيت اعتقاد دارد و اگر معتقد نباشد دچار شرك در م
 )22و  19هاي  ، صفحه2، درس 3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينة  -44

از آنِ خدا بودن: بيانگر توحيد در مالكيـت اسـت/ توحيـد در مالكيـت تـابع و نتيجـة       
قائل شـود، در   كن شريتوحيد در خالقيت است/ اگر كسي براي خدا در مالكيت جها 

 ال برده و براي او شريك قائل شده است. ؤابتدا خالقيت خدا را زير س
 ) 21و  19، صفحة 2، درس 3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -45

 ةه خسـر الـدنيا و اآلخـر   انقلب علي وجهـ   فتنةو ان اصابته « ... با توجه به آية شريفة 
شود و در دنيا  گردان مي از خدا روي  ذلك هو الخسران المبين: و اگر باليي به او رسد،

ضـرر و زيـان واضـح و    » بيند اين همان زيان آشكار اسـت.  و آخرت [هر دو] زيان مي
د          آشكار معلول روي گرداني از خـدا در هنگـام برخـورد بـا باليـا اسـت. جامعـة موحـ

پـذيرد، بـا    ها حق حكومت كردن نداده است نمي ني را كه خداوند به آنحكومت كسا
كند، با ظالمـان مبـارزه    ورزند، دوستي نمي آنان كه با خداوند و مسلمانان دشمني مي

كنـد و بـه ايـن     كند، بنابر فرمان خداوند، از محرومان و مستضـعفان حمايـت مـي    مي
ايهـا الـذين آمنـوا ال تتخـذوا      يـا «دهد كه فرموده اسـت:   سخن خداوند گوش فرا مي

و علـت  » و قد كفروا بما جاءكم من الحـق  ةليهم بالموداعدوي و عدوكم اولياء تلقون 
عدم دوستي مسلمانان با دشمنان خدا ايـن اسـت كـه آنـان بـه دينـي كـه خداونـد         

 )35و  34هاي  ، صفحه3، درس 3دين و زندگي (  اند.   فرستاده است، كفر ورزيده
 -------------- --------------------------------  

 )سيد احسان هندي(  »2«گزينة  -46
بيـانگر  » ليسجنن وليكوناٌ من الصاغرين: زنداني شود و از خوارشدگان گـردد. «عبارت 

 )48، صفحة 4، درس 3دين و زندگي (    سوء استفاده از قدرت توسط زليخا است. 
 ----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »2«نة گزي -47
ان تقوموا هللا ...: بـه   ةنما اعظكم بواحدإقل «فرمايد:  خداوند خطاب به پيامبر (ص) مي

و ...» كه براي خدا قيام كنيد  كنم [و آن] اين بندگانم بگو شما را فقط يك موعظه مي
راودته و لقد «جويي زليخا، پاكي ورزيد، كه عبارت شريفة  حضرت يوسف در برابر كام

 )48و  43هاي ، صفحه 4، درس 3دين و زندگي (  يد آن است.ؤم» عن نفسه فاستعصم
 ----------------------------------------------  

 )فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -48
حضرت علي (ع) با رفتار و سپس گفتار خود نگرش صحيحي از قضـا و قـدر الهـي را    

ت اعتقاد به قدر و قضاي الهي نه تنهـا مـانع   نشان داد و به آن شخص و ديگران آموخ
 ساز آن است.  تحرك و عمل انسان نيست بلكه عامل و زمينه

 )57، صفحة 5، درس 3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )سيد احسان هندي(  »2«گزينة  -49
  ست. قضاي الهي كه ناشي از ارادة الهي ا ←كاري  به بخشيدنحتميت 

 قدر كه ناشي از علم الهي است.  ←تحديد اوصاف و موجودات از سوي خدا 
 )56، صفحة 5، درس 3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )محسن بياتي(  »1«گزينة  -50

دانيم و به همـين   پذيري: هر كدام از ما خودمان را مسئول كارهاي خود مي مسئوليت
  پذيريم.  و عواقب عمل خود را ميجهت آثار 

با عبـارت  » رنيايي من دهم بد را سزا؟ هيچ گويي سنگ را فردا بيا / و«شاعر در بيت 
» ذلك بما قدمت ايديكم: اين (عقبـوت) بـه خـاطر كـردار پيشـين شماسـت      « شريفة 

 )55و  54هاي  ، صفحه5، درس 3دين و زندگي (  نوا شده است.  هم

  
 )گيانمجيد فرهن(  »3«گزينة  -51

اگر در ركوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشيم، در مقابـل مسـتكبران    -1
  خضوع و خشوع نخواهيم كرد. 

هـاي   را صادقانه از خداوند بخـواهيم، بـه راه  » اهدنا الصراط المستقيم«اگر عبارت  -2
  انحرافي دل نخواهيم بست. 

ايت كنـيم، كمتـر بـه كسـب     اگر شرط غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار را رع -3
 )125، صفحة 10، درس 1دين و زندگي (    درآمد از راه حرام متمايل خواهيم شد. 

 ----------------------------------------------  
 )ابتساممحبوبه (  »3«گزينة   -52

  گوشتي را نيز داشته باشد.بايد شرط حرام»: 1«رد گزينة 
  ن خون جهنده است. شرط نجاست مردار، داشت»: 2«رد گزينة 
 شرط نجاست خون، جهنده بودن است. »: 4«رد گزينة 

 )126، صفحة 10، درس 1دين و زندگي ( 
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة   -53
اگر كسي كه روزه گرفته، پيش از ظهر مسافرت كند و بخواهد به بيش از چهار فرسخ 

  تواند روزه را باطل كند.  اش را نگه دارد و بعد از آن مي يد تا حد ترخص روزهبرود، با
اگر مسافري كه صبح حركت كرده اسـت، بعـد از ظهـر بـه وطـن يـا بـه جـايي كـه          

چنين اگر مسافر پيش از ظهر  تواند روزه بگيرد. هم خواهد ده روز بماند برسد، نمي مي
تواند روزه بگيرد. (درسـتي   كرده باشد، نمي به وطنش برسد، اما در سفر روزه را باطل

  ها)   قسمت دوم همة گزينه
را باطـل نكـرده   خـود  اگر مسافري پيش از ظهر به وطن برسد و در حين سـفر روزه  

 )131، صفحة 10، درس 1دين و زندگي (    اش را بگيرد.   باشد، بايد در وطن روزه
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«زينة گ  -54
راسـتي شـراب و    ايد؛ به اي مردمي كه ايمان آورده«فرمايد:  خداوند در سورة مائده مي

آزمايي، پليد و از كارهاي شيطاني اسـت. پـس از    هاي بخت پرستي و تيرك قمار و بت
چهار عمل به عنوان كارهاي پليد و شيطاني يـاد  » ها دوري كنيد تا رستگار شويد. آن
 شود.   ها، موجب رستگاري انسان مي اند كه دوري از آن هشد

 ) 127، صفحة  10، درس 1دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة   -55
  برد.  جاي زيبايي به جاي گرمي بخشيدن به كانون خانواده عفت و حيا را از بين مي نابه  عرضة

هـا و   شود كه وي توانـايي  به نياز مقبوليت در نوجوان و جوان سبب مي پاسخ مناسب
 استعدادهاي خود را كشف و شكوفا كند و در معرض ديد ديگران قرار دهد.  

 )140و  138، صفحة 11، درس 1دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة   -56
دهنـد و بـا    هاي درستي نمـي  هستند كه به نياز طبيعي مقبوليت، پاسخ اندك افرادي

پوشيدن لباس نامناسب يا به كار بردن كالم زشت و ناپسند يا با گذاشتن سيگاري بر 
خواهند وجود خود را براي ديگران اثبات كنند. اين قبيل اعمال نشانة ضـعف   لب، مي

فرمايد:  ازنده است. امام صادق (ع) ميروحي و ناتواني در اثبات خود از راه درست و س
نما نپوشيد؛ زيرا چنين لباسي نشانة سستي و ضعف دينداري فرد  لباس نازك و بدن«

شود، آراستگي  هاي عفاف انسان ضعيف و گسسته مي به همان ميزان كه رشته» است.
  گيرد.   تر و جنبة خودنمايي به خود مي و نوع پوشش او سبك

 )140و  138هاي  ، صفحه11س ، در1دين و زندگي ( 
 ----------------------------------------------  

 )فردين سماقي(  »4«گزينة   -57
كوشد تا هم درون خـود را آراسـته    طور طبيعي به آراستگي عالقه دارد و مي انسان به

كند و هم با ظاهري آراسته در جامعه حضـور يابـد. ديگـران نيـز كـار او را تحسـين       
 برند.   همنشيني با او را دوست دارند و از بودن با او لذت ميكنند و  مي

 )137، صفحة 11، درس 1دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )عليرضا ذوالفقاري زحل(  »4«گزينة   -58
اي كـه از نـوع پوشـش هـركس      گونـه  است، بـه » عفاف«هاي  پوشش مناسب از نشانه

كـه خداونـد هـم زنـان و هـم       جه وي به اين ارزش را دريافت با اينتوان ميزان تو مي
مردان را به پوشيدن لباس مناسب دعوت كرده است، اما نسبت به پوشـش زنـان بـه    

 اي دارد.   مندي آنان از نعمت جمال و زيبايي توجه ويژه دليل بهره
 ) 147، صفحة 12، درس 1دين و زندگي (

------------------------------- ---------------  
 )پور امين اسديان(  »4« گزينة  -59

يا ايهـا النبـي قـل الزواجـك و بناتـك و      «فرمايد:  سورة احزاب مي 59خداوند در آية 
نساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهنّ ذلك ادني ان يعرفن فال يؤذين و كان اهللاُ 

 )148، صفحة  12، درس 1دين و زندگي (    »غفوراً رحيماً
 ----- -----------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة   -60
نشين كردن زنان و سلب آزادي آنان با نگاه قرآن و سيرة پيشـوايان ديـن    ادعاي خانه

ناسازگار است از اين رو قرآن كريم عفت حضرت مريم (س) را در معبدي  كه همگان 
 )149، صفحة 12، درس 1دين و زندگي (ستايد.  آمدند، مي چه زن و چه مرد به پرستش مي

  )1( دين و زندگي  )3( ندگيدين و ز
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  )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  -61
جويي در [مصرف] انـرژي قبـل    كنم دختر كوچولو براي صرفه فكر مي«ترجمة جمله: 
  »ها را خاموش كرد، مگر نه؟ المپ ،از ترك اتاق

  :نكتة مهم درسي
له، فعل جمله بايد مثبـت  منفي در انتهاي جم(سؤال كوتاه)  ”tag“با توجه به وجود 
، زمان جملـه گذشـته   ”did“با توجه به فعل كمكي »). 4و  3«ي ها باشد (رد گزينه

»). 1«توان از زمان حـال سـاده اسـتفاده كـرد (رد گزينـة       مياست و در جاي خالي ن
  كند.  ميگذشته حفظ زمان شكل خود را در  ”put“دقت كنيد كه فعل 

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

  )روش عقيل محمدي(  »1«گزينة  -62
 ايـن . اسـت  جهـان  ة بـزرگ سرپوشيد اسكي مركز سومين دبي اسكي«ترجمة جمله: 

 در. كنـد  مـي  زده شـگفت  را بازديدكننـدگان  كـه  اسـت  زيـادي  چيزهاي داراي مكان
 يهـا  سـت پي رسد، مي گراد سانتي ةدرج 45 به تابستان در بيابان هواي دماي كه حالي
  ».شوند مي داشته نگه گراد سانتي ةدرج  -2 دماي در سال طول تمام در دبي اسكي

  نكتة مهم درسي:
  پس بهتـر اسـت از   ،خاص استة جمله در مورد احتمال رسيدن دما به يك درج

“can”  يا“may”  ها براي فصل ،همچنين »).3و  2«هاي  گزينه رد( استفاده كنيم 
  »).4و  3«هاي  (رد گزينهبريم  ميار ك هرا ب ”in“ ةحرف اضاف

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

  )حسن روحي(  »1«گزينة  -63
غـذا   اديـ زبايـد  نبخوابند،  به ميزان كافي ديباگفت  كنانيبه باز يمرب«جمله:  ةترجم

  »انجام دهند. نرمش  ميك ،يقبل از باز بايدكه  اين خورند وب
  درسي:نكتة مهم 

 ”and“نياز به حرف ربـط  آن، ي ها بخشكردن  مفهوم جمله و براي وصل به  توجه با
، بعـد از  ميكنـ  يمـ هـم وصـل    به ”and“وقتي بيش از سه عنصر گرامري را با  .داريم
و قبـل از عنصـر آخـر از ويرگـول و      شود يمي اول و دوم از ويرگول استفاده ها بخش

“and”  جـا ايـن اسـت كـه      در اينمهم  ة. نكتميكن يماستفاده“and”    حـرف ربـط
بايـد از   كنـد  يموصل هم  بهكه اين حرف ربط  اي ، اجزاي جملهنيبنابرااست؛  هيپا هم

 .لحاظ ساختاري با هم يكسان باشند

 enough that they should get The coach told the players
that  andtoo much,  that they should not eat sleep,

…  hould dothey s 
صـورت قرينـه حـذف كنـيم،      ي مشـترك را بـه  هـا  قسمت ميخواست يماگر همچنين، 

  يعني: شد. ميبايستي اين عمل در قسمت قبلي هم انجام 
 enough get The coach told the players that they should

…  do andtoo much,  eat notsleep,  
  )گرامر(  

----------------------------------------------  
  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -64

الزم  و است  ميقدي ،بيمارستان اين در موجود يها فناوري از بسياري«ترجمة جمله: 
 تعميـرات  و تجهيزات جديـد  براي پول كمبود حقيقت، در. شود جايگزين كامالً است

  » .است گذاشته تأثير بيمار از مراقبت ايمني و كيفيت بر
  توليد كردن )2  دزديدن )1
 ) فراموش كردن4  ) جايگزين كردن3

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

  )حسن روحي(  »4«گزينة  -65
وجود دارد تـا كشـورها    ي، آب كافقايو شمال آفر انهيخاورم ةدر منطق«جمله:  ةترجم

 يازهـا ين نيمأتـ  يكننـد، امـا بـرا   برطـرف  خـود را   يو داخل يصنعت يازهايبتوانند ن
 .»ستين يغذا كافتوليد  ]مربوط به[
  ) متعهد2  ) برجسته، سرشناس1
  ) داخلي، خانگي4  مسئول، مقصر) 3

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

  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -66
چنـدين سـاعت در جلسـات بـا     رف صـ متأسفانه، آن دو حزب پس از «جمله:  ةترجم
  »اين موضوع بسيار مهم به توافق برسند. ةر، نتوانستند درباريكديگ

  ، موافقتتوافق) 2  پيشنهاد) 1
  قصدم) 4  الهام، منبع الهام) 3

   نكتة مهم درسي:
  توجه كنيد.» به توافق رسيدن«معناي  به ”come to an agreement“به عبارت 

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

  )روش عقيل محمدي(  »3«زينة گ -67
 شكسـتگي  دچـار  اگـر  ايـد؟  گرفتـه  ايكس ةاشع ]عكس[حال به تا آيا«ترجمة جمله: 

[عكـس  احتماالً  برده باشيد، چمدان به هواپيما يا ،يدباش درد شده دندان يا استخوان
  »  .ايد گرفتهاشعة ايكس] 

  ندرت ) به2  خوشبختانه) 1
 آوري طرز شگفت به) 4    ) احتماال3ً

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

  ترجمة متن كلوزتست:
هـا بايـد در    گويـد كـه آن   همة كودكان در اياالت متحده بايد تحصيل كنند، اما قانون نمـي 

دهند فرزندان خود را به مدرسه  اي از والدين ترجيح مي مدرسه تحصيل كنند. تعداد فزاينده
شـناخته  » محصـل در خانـه  «عنـوان   بيننـد بـه   ه در خانه آموزش مـي نفرستند. كودكاني ك

  شوند.  مي
كـه   نـد دهند فرزندان خود را در خانه آموزش دهند، زيرا معتقد برخي از والدين ترجيح مي

در تواننـد   دهند. برخي ديگر بر اين باورند كه مي مينهاي ديني صحيح را ياد  مدارس ارزش
جالب است بدانيد كـه نتـايج نشـان     .فراهم كنندندان خود آموزش بهتري را براي فرزخانه 
هاي سراسـري در خوانـدن و    اند اغلب در آزمون هايي كه در خانه تحصيل كرده دهد بچه مي

  كنند. رياضي بهتر از حد متوسط عمل مي
گوينـد   تر از رفتن به يك مدرسة سنتي است، اما منتقدان مـي  تحصيل در خانه اغلب جالب

ممكن است در زندگي بزرگسالي، افرادي بيگانـه بـا    بينند مير خانه آموزش كودكاني كه د
اجتماع شوند كه در معاشرت كردن با ديگران معذب هستند. انتقـاد ديگـر ايـن اسـت كـه      

براي آموزش دادن ندارند. با اين حال، اكثر والدين وقت را بسياري از والدين صالحيت الزم 
در خانه ندارند؛ بنابراين، اكثر كودكان هنـوز در مدرسـه    يا تمايلي به آموزش فرزندان خود

 كنند. تحصيل مي

  )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -68
  نكتة مهم درسي:

نقـش   »شـناختن «معنـاي   بـه  ”know“كل عبارت قبل از جاي خـالي بـراي فعـل    
همچنـين،  »). 3«مفعولي دارد، پس بايد از ساختار مجهول استفاده شـود (رد گزينـة   

، بايد از فعل جمـع اسـتفاده شـود    ”children“با توجه به اسم جمع دقت كنيد كه 
  »).2و  1«هاي  (رد گزينه

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

  )محدثه مرآتي(  »1«گزينة  -69
  ) تركيب كردن2  ) فراهم كردن   1
  ) تأسيس كردن 4  ) تأييد كردن3

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

  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -70
  ) نتيجه2                    پزشك) 1
  ) تعهد، الزام4  ) نقش، عملكرد3

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

 3و  1زبان انگليسي 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -71
  ) مايل2  پذير نواز، زيست مهمان) 1
  رم، مفتخرمحت) 4  ) معذب، ناراحت3

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

  )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -72
  نكتة مهم درسي:

(بنـابراين)   ”so“جملة دوم در واقع نتيجة جملة اول است، پس بايد از حـرف ربـط   
  استفاده كنيم.

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

  :1مة متن درك مطلب ترج
پيوسته در حال تغييـر بـوده اسـت. ميـانگين دمـاي       ،زمين در طول هزاران سال ةكر اقليم

زمين  ةگراد است. دانشمندان نگران اين هستند كه كر سانتي ةدرج 15جهاني امروز حدود 
 20ترين گرم سازمان هواشناسي جهاني، ةتر از هميشه در حال گرم شدن است. به گفت سريع

سال گذشته بوده است. اگر اين روند ادامه يابد، ممكن اسـت دمـا تـا     22شده در  ل ثبتسا
  گراد افزايش يابد. سانتي ةدرج 3-5 بين  2100سال 

گويند بايد سعي كنيم اين روند را متوقف كنيم و اجازه ندهيم ميانگين دماي  ميدانشمندان 
گراد براي  سانتي ةدرج 2حتي افزايش افزايش يابد. اما  گراد ة سانتيدرج 1,5جهان بيش از 

بزرگي  تفاوتتواند  مياما  -رسد  مينظر ن ما مضر است. در حال حاضر، نيم درجه زياد به ةهم
گراد افزايش دمـا بـه ايـن معنـي اسـت كـه تمـام         سانتي ةدرج 2زمين ايجاد كند.  ةكر در

د به اين معني است كه گرا سانتي ةدرج 1,5روند، اما افزايش  ميي مرجاني از بين ها صخره
درصد از حشـرات   18وجود خواهد داشت. همچنين،  ]ي مرجانيها از صخره[هنوز مقداري 

روند، در  ميگراد از بين  سانتي ةدرج 2حرارت به ميزان ة روي زمين در صورت افزايش درج
سي و روند.  مياز بين  ]افزايش دما[گراد  سانتي ةدرج 1,5با  ]از حشرات [درصد  6كه  حالي

تحت تأثير امواج گرمايي خطرنـاك   ]افزايش دما[گراد  سانتية درج 2هشت درصد مردم با 
  گراد است. سانتي ةدرج 1,5قرار خواهند گرفت. اين دو برابر بيشتر از افزايش 

از هـوا خـارج    ها دستگاه وسيلة بهگويند كربن بايد  ميتوانيم بكنيم؟ دانشمندان  ميپس چه 
ها همچنين  در حال حاضر وجود دارند. آن ها ذخيره شود و اين دستگاه و در زير زمين گردد
گويند كه بايد ميلياردها درخت كاشته شود. مردم بايد گوشت كمتري بخرنـد. و البتـه،    مي
 ،ي برقـي هـا  سـوزاند، ماننـد اتومبيـل    ميهاي فسيلي ن از حمل و نقلي كه سوخت ها بايد آن

 .سواري بهتر است چرخهروي يا دو . حتي پيادهاستفاده كنند

  )محمد طاهري(  »3«گزينة  -73
  »هدف اصلي نويسنده در اين متن چيست؟«ترجمة جمله: 

  »ما ةجهاني و تأثيراتش بر سيار يك مشكل ةهشدار دادن دربار«
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -74

به اين  »2«(اين روند) در پاراگراف  ”this trend“ دار  طزيرخ عبارت«ترجمة جمله: 
  »... كه كند ميحقيقت اشاره 

  .»تر از هميشه در حال گرم شدن است زمين سريع ةكردر حال حاضر، «
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -75

   ... » افزايش يابد، گراد سانتي ةدرج 1,5زمين تا  ةكرطبق متن، اگر دماي «ترجمة جمله: 
  »نوزده درصد مردم تحت تأثير امواج گرمايي خطرناك قرار خواهند گرفت.«

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

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -76
را در  »3«پـاراگراف   كدام يك از موارد زير به بهترين نحـو، عملكـرد  «ترجمة جمله: 

  »كند؟ ميارتباط با دو پاراگراف اول توصيف 
 اول  پـاراگراف دو شده در  چند راهكار براي جلوگيري از مشكل مطرح »3«پاراگراف «

  »كند. ميارائه 
  )درك مطلب(  

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

  :2درك مطلب ترجمة متن 
دسـامبر   17وف به برادران رايـت، مخترعـان هواپيمـا هسـتند. در     رويل و ويلبر رايت، معرا

ها بسيار جالب  . داستان آندرآوردندپرواز به دو برادر آمريكايي اولين هواپيما را اين ، 1903
 است.

اي بزرگ در اوهايو بزرگ شدند. روزي پدرشان يك هليكوپتر اسباب  برادران رايت در خانواده
با آن بازي كردند تا خراب شد. پس از آن، هليكوپتر اسباب بـازي   ها بازي برايشان آورد. آن

  .شدبه پرواز  ها آن مندي هباعث عالق ]امر[خود را ساختند. هر دو نفر بعداً ادعا كردند كه اين 
همة درآمدشان را  ها كردند. آن تأسيس را اي روزنامه نشرية رويل، ويلبر و اوقتي بزرگ شدند

 و گاليدرها ها نده كردند. طراحي برادران رايت بر اساس بادبادكيك ماشين پر نساخت صرف

پيچيده نياز دارد. ها به يك سيستم كنترل  زود متوجه شدند كه ماشين پرواز آن ها  بود. آن
پرنـدة رايـت اول   « بـرادران ايـن  ، 1903طراحـي را بهبـود بخشـيدند و در سـال      ها آن

)Wright Flyer I(«  برادران ماشـين پـرواز خـود را بـه     اين ر، دسامب 17را ساختند. در
متري صـعود   37از زمين بلند شد و به ارتفاع  ]ماشين[ آن وك بردند.ها نام كيتي شهري به

  كرد.
پـرواز ادامـه دادنـد.     ماشـين پس از اولين پرواز موفق خود، برادران به تـالش بـراي بهبـود    

برادران صحبت كنند و اين تند با خواس ميي مختلف بودند كه ها خبرنگاران زيادي از روزنامه
ممكـن  توجه ناراضي بودند و نگران بودند كه ديگـران  اين عكس بگيرند. برادران از  ها از آن
ها هواپيماي خود را مخفيانـه آزمـايش    ها را بدزدند. آن سعي كنند طرح هواپيماي آناست 

از  هـا  برنگاران روزنامهدليل اين رازداري، خ كردند و از پروازهاي آزمايشي عكس گرفتند. به
موفقيت برادران رايت چندان مطمئن نبودند. سرانجام، برادران رايت ماشين پرواز خود را در 

 فرانسه و براي ارتش اياالت متحده به نمايش گذاشتند.

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -77
متن را اطالعات در  ةارائ ةنحو ،كدام يك از موارد زير به بهترين شكل«ترجمة جمله: 

  » كند؟ ميبيان 
ارائـه   هـا  و اختراعات آن ها اي از تالش و تاريخچه شوند ميدو مخترع معروف معرفي «

 .»گردد مي

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

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -78
  »…كه دريافت توان از متن  مي«ترجمة جمله: 

تـري نسـبت بـه     سيسـتم كنتـرل پيچيـده    »)Wright flyer I(رايت اول  ةپرند««
  »داشت. ها و گاليدر ها بادبادك

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

  )سپهر برومندپور(  »1«گزينة  -79
خبرنگـاران روزنامـه را    واكـنش  ،كدام يك از موارد زير به بهترين نحو«ترجمة جمله: 

  »؟كند توصيف ميرادران رايت به موفقيت بنسبت 
»“Uncertain” (مردد، نامطمئن)«  

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

  )سپهر برومندپور(  »4«گزينة  -80
  »كند. ميادامه پيدا  … ةبا بحثي دربار به احتمال زيادمتن «ترجمة جمله: 

  »تبرادران راي ةبه ماشين پرندنسبت واكنش جهان «
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
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 تنش
 شـود می وارد سطح واحد بر نیرویی نیز، سنگ داخل در گیرد، قرار خارج از نیرویی تأثیر تحت سنگ، هرگاه 

 برشی یا فشاري ،کششی صورت به است ممکن خاك، یا سنگ یک بر وارده هاي تنش .شود می نامیده تنش که

 .شود می آنها شکل تغییر ثباع ها، خاك و ها سنگ بر وارده هاي تنش .باشند آنها از ترکیبی یا

F (N)

A (m )
 2

»oÃºy¹U
cõw 

 نمایش مفهوم تنش

 

انواع تنش
 

 تغییر شکل اثر بر روي سنگ نوع تنش

 گسستگی سنگ کششی
 

 شدن سنگ متراکم فشاري

 

 بریدن سنگ برشی

 
 

 )72تا  59هاي  هاي مهندسي (صفحه شناسي و سازه زمين –شناسي  زمين
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 رفتار مواد در برابر تنش
 ها در برابر تنش وارده متفاوت است. مقاومت انواع سنگ 

 پی سنگ سد امیرکبیـرمانند ها باشند. براي سازه گاه مناسبی تکیهتوانند  می هاي آذرین سنگ
 است. گابروکه از جنس 

هاي  سنگ
 دگرگونی

 هـورنفلسو  کوارتزیـتمانند هستند. هاي سنگین سازهبراي  گاه مناسب تکیهبعضی 
 دارند. تري مقاومت بیشکه 

سسـت و که  ها شیستندمان مناسب نیستند.ها  بعضی براي پی سازه
 هستند. ضعیف

هاي  سنگ
 رسوبی

 ها سنگ ماسهمانند  براي ساخت سازه را دارند.استحکام الزمبرخی

 نیستند. مقاوم برخی در برابر تنش

 نمکو  گچ، ژیپسسنگ 
 پذیري انحالل به دلیل

 ها  شیل
 تورق و سست بودندلیل  به

 

 نفوذپذيري
 ها است. یابی سازه عوامل مؤثر در مکاننفوذپذیري سنگ  وخاك یکی از  

هاي  سنگ
 کربناتی

 هستندرسوبی
 ) است.دولومیت و کلسیت( کربناتیهايها کانیآندرصد50ازبیش

 داردرزهاغلب
  هایی از اینبخشگذشت زمانبا

 و  حل ها در آب، سنگ
هایی  حفرهدر آن 

 شود.تشکیل می

، ممکن انحاللپیشرفت عمل 
جر به تشکیل است من

در این  هاي انحاللی بزرگ حفره
 ها و ایجاد غارها شود.سنگ

 هاي نفوذي آبو در جریان 

کهالیهضخیمسنگ آهک
 براي احداث سازه است. گاه خوبی تکیهو  پیاستفاقد حفرات انحاللی

سنگ آهک
داراي حفرات انحاللی

 تواند سبب مشکالت جدي از قبیل:می
 شود. نشست زمین یا فرار آب

 
 

هاي  سنگ
 تبخیري

(سنگ گچ و 
 سنگ نمک)

 است. هاي آهکی سنگ تبخیري هايسنگپذیريانحالل
 شود. ایجاد میها  دیگر سنگاز  تر سریعها،در این سنگغارهاي انحاللیوهاحفره

هاي از  اگر سد بر روي الیه
احداث شود  سنگ گچ

 ممکن است:

پس از چند سال 
در انحاللی  حفرات

 سنگ ایجاد شود

 سد فرار آب از مخزنباعث 

 شود ناپایداري بدنۀ سد
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 مكان مناسب براي ساخت سد
 شود. استفاده می شیب و امتداد از مشخصات ها موقعیت الیهبراي بررسی  
جهـت (بـا افـق  بـا سـطح برخورد سطح الیهمحل  امتداد اليه: 

 شود.) بیان می جغرافیایی
  سازد. اي که سطح الیه با سطح افق می مقدار زاویه شيب اليه: 

 مكان مناسب براي ساخت تونل و فضاهاي زيرزميني
 ها نیاز به فضاي زیرزمینی دارد. گیرد. این فعالیت هاي عمرانی و معدنی در زیرزمین صورت می برخی فعالیت 

هاي  انواع حفاري
 زیرزمینی

 کاربري

 تونل

حمل و نقل
انتقال آب

 انتقال فاضالب
 استخراج مواد معدنی

 مغار
(فضاهاي زیرزمینی 

 تر از تونل) بزرگ

 تأسیساتایجاد 
 مانند: زیرزمینی

 ها نیروگاه
 متروهاي  ایستگاه

 ذخیرة نفت
 موارد دیگر

 را خود مطالعات باید شناس، زمین بنابراین شوند. احداث کافی مقاومت با هایی زمین در باید ها، سازه گونه این 
 .کند متمرکز ،آب نشت یا هوازدگی خردشدگی، کمترین با مناطقی شناسایی بر

 تر است. دلیل خود را توضیح دهید. هاي زیر مشخص کنید احداث تونل در کدام محل مناسب  با توجه به شکل

مح�م لا�ۀ

مح�م لا�ۀ

لا�هبندي با موازي توهنل محولاير لا�هبنديالف) بر عمچود توهنل محولاير  ب)
ا انتهاي آن در یک الیۀ مقاوم واقع شده تر است، زیرا در الیۀ محکم احداث شده و محور تونل از ابتدا ت شکل (الف) مناسب

هاي سخت، نرم، نفوذپذیر و ...  زدن در الیه کنند و نحوة تونل تدریج تغییر می ها به که در شکل (ب)، الیه است. در صورتی
د تیرکی هاست زیرا در این صورت هر الیه مانن ترین روش احداث تونل عمود بر امتداد الیه طور معمول اصولی متفاوت است. به

هاي تونل برابر خواهد بود و چنانچه الیۀ  چنین بار فشار بر دیواره شود و هم کند و باعث استحکام سقف تونل می عمل می
سازي آن خواهیم بود اما با توجه به شکل کتاب  ضعیفی در مسیر وجود داشته باشد، تنها در مسیر کوتاهی درگیر مقاوم

مناسبی براي حفر تونل محسوب شود   تواند گزینۀ امی مسیر تونل وجود داشته باشد میچنانچه یک الیۀ پهن و مقاوم در تم
 نظیر تونل مانش.

ش�ب
افق سطح

ش�ب

امتداد
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 هاي دريايي مكان مناسب براي ساخت سازه
 را خود مطالعات باید شناس، زمین بنابراین شوند. احداث کافی مقاومت با هایی زمین در باید ها، سازه گونه این 

 .کند متمرکز ،آب نشت یا هوازدگی ،خردشدگی ترینکم با مناطقی شناسایی بر
 .شود می منتهی دریا به شمال و جنوب از ما کشور .شوند نمی بنا خشکی روي بر ها  سازه همیشه 
 .شوند می استخراج دریا بستر از ایران عظیم نفت ذخایر از بخشی دیگر، سوي از  
 در یا دریا سواحل در ،ها جاده و ها پل ،زیردریایی هاي تونل ،نفتی هاي پایانه ،ها اسکله مانند دریایی، هاي ه ساز  

  .شوند می احداث دریا
 هاي سـازه ماننـد ها این سازه یابی مکان در اند. شده احداث فراوانی دریایی هاي سازه ایران، جنوب و شمال در 

 دریایی هاي جریان به وجهت آن، بر گیرد. افزون قرار توجه مورد ویژه طور به شناسی زمین مطالعات باید خشکی،
 .باشد می ضروري نیز دریا آب شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی و

 ها ها در سازه ها و سنگ رفتار خاك
 تـر بیش هـاي ریزدانـه خاك رطوبـتها بستگی دارد. هرچقدر  آن رطوبت، به میزان هاي ریزدانه پایداري خاك 

خمیـري شود، خاك بـه حالـت  تر از حدي بیشها،  خاك نشود. اگر رطوبت در ای می تر کم ها آن پایداريباشد، 
هـاي  ویژه در ماه ، بـهها ترانشـهو ها  دامنـهدر  هـا لغزش خاكشود.  می تحت تأثیر وزن خود روانآید و  درمی

 ، ناشی از این پدیده است.مرطوب سال

 سازي سنگي در راه كاربرد مصالح خاك و خرده
 ،بـارش ماننـد جـوّي عوامـل مقابل در زیرا، نیست مناسب نقلیه وسایل آمد و رفت براي ،زمین طبیعی سطح 

 مصالح از جاده احداث براي دلیل همین به ،ندارد کافی مقاومت خودروها چرخ از نیروهاي وارده و دما تغییرات
 .است شده تشکیل بخش دو از کدام هر که شود می استفاده روسازي و زیرسازي بخش در خاك

 هاي مختلف  الیه
 داث جادهدر اح

 ها ویژگی 

 روسازي
 باشند مقاوم بایستی رویه

 آسفالت از جنس
 ) است.قیر و ماسه، شن (مخلوطی از 

 آستر

 زیرسازي
  اساس

 زیراساس
 کند. عمل می زهکشعنوان الیۀ  به

 سنگ شکستهیا  ماسه و شنشامل: مخلوطی از 
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پذيري و تقسيم بخش  

  قضية تقسيم 

  f (x) g(x) q(x) v(x)  
³¼v£¶ ¾Ã±ø ï³¼v£¶ Sμv¤ ZnIi ½kºI¶ïÂ¤IM

  
 تر باشد. علیه، کم یا مقسوم g(x)مانده باید از درجۀ  یا باقی r(x)همیشه درجۀ  

جاي لفـظ  باشـد و بـه مانده از جنس عدد می توانیم بگوییم باقی ها نیز یک تابع خطی باشد میg(x)اگر تابع  
r(x) توان از  میr .استفاده کنیم 

r(x)صـورت  توانیم به مانده را می یا سهمی باشد، ما باقی 2ها یک عبارت درجه g(x)چنین اگر  هم  ax b  
 نشان دهیم.

توانیم ریشۀ مقسوم علیه را در تابع اولیه  سیم بدون محاسبۀ تقسیم میماندة یک تق دست آوردن باقی براي به 
axعلیه عبارتی مانند  (مقسوم) خود قرار دهیم و جواب را اعالم کنیم. براي مثال اگر مقسوم b  باشد، کافی

bاست ریشه آن را یعنی 

a

  مانده صفر شد، اعالم  دست آید اگر باقی مانده به تا باقیرا درون مقسوم قرار دهیم

 کنیم. پذیري می بخش

axبه  P(x)اي  اگر چندجمله  b پذیر باشد،  بخشax b  را یک عامل با فاکتور برايP(x) کنیم. اعالم می 

مجهولی جواب  2ها الزم است قضیۀ تقسیم را بنویسیم و با توجه به دستگاه معادالت  راي حل بعضی از تستب 
 را اعالم کنیم.

g(x)بـه  P(x)اي  ماندة تقسیم چندجملـه در حالت کلی براي محاسبۀ باقی  ax bx c  2  بایـدg(x)  را

را کم کنیم و  P(x)قرار دهیم تا درجۀ  P(x)بنویسیم و سپس در  xرا برحسب  x2اوي صفر قرار داده و مس
 تر شود. کم g(x)مانده از  دهیم تا درجۀ باقی این کار را تا زمانی انجام می

 همسايگي
xنامیم هرگاه  می xرا یک همسایگی براي  (a,b)صورت  هر بازة باز به  (a,b) .باشد 

را حذف کنیم به این همسایگی جدیـد،  x0است، خود  x0که یک همسایگی براي نقطۀ  (a,b)اگر در بازة باز  
(a,b)صورت  گوییم که به می x0همسایگی محذوف  {x } a,x)یا  0 ) (x ,b)0 0 دهیم. نشان می 

a bx 

 64تا  49هاي  : پيشروي جديد: صفحه3رياضي 
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 کنند. اعالم می bو یک همسایگی چپ براي  aرا یک همسایگ راست براي  (a,b)هر بازة باز به شکل  

 آوریم. دست می از جواب یک نامعادله یا دامنۀ یک تابع بهگاهی اوقات همسایگی را  

xمجموعه جواب نامعادلۀ   x C 0  یک همسایگی عـددx0 طـور عبـارت  اسـت و همینx x C  00 
 است. x0همسایگی محذوف 

نهايت حد بي  
بـرود بـا حـد   سـمت میل کند و مقـدار تـابع به aسمت یک عدد مثل  به xاگر در محاسبۀ حد یک تابع  

 نهایت سر و کار داریم. بی

اگر  
x a

limf(x)


   و
x a

limf(x)


  توان گفـت  گاه می آن
x a
limf(x)


   و نمـودار تـابع در اطـرافa 

 صورت زیر است: به

a 
اگر  

x a

limf(x)


   و
x a

limf(x)


  توان گفـت  گاه می آن
x a
limf(x)


   و نمـودار تـابع در اطـرافa 

 صورت زیر است: به

a 
رود و بـه حالـت  مخرج مـیسمت ریشۀ  به xافتد که در آن  نهایت معموالً براي تولید کسري اتفاق می حد بی 

jkø
oÿÅ افتد: حالت زیر اتفاق می 4رسیم و یکی از  می 

          
0 0 0 0

Âÿ¹¶ jkø Âÿ¹¶ jkøSLX¶ jkø SLX¶ jkø
 

)یـا0(شود، بلکه این صفر، صفر حدي اسـت.  حالت توضیح داده شده مخرج کسر دقیقاً صفر نمی 4در   0 و 

  شود. دانیم اگر مخرج کسر صفر مطلق شد عبارت تعریف نشده می می

x
lim

[x] [ ]
  

0

2 2 2
0

½kzºþï Äo÷UoÿÅ j¼i  
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xکه حاصل یک حد در  زمانی  aگوییم تابع در  شود می ، میx a .زیرا حاصل حد باید یک عدد باشد. حد ندارد  

 مخرج از اهمیت باالیی برخوردار است و حالت زیر را درنظر بگیرید.صفر  نهایت عالمت در حدهاي بی 

 اگر در مخرج یک عبارت مثلثاتی بود از دایرة مثلثاتی براي بیان نوع صفر استفاد کنید. -1

 اگر یک عبارت غیرمثلثاتی و جبري بود با تعیین عالمت نوع صفر را بیان کنید. -2

وقتی  
x a
limf(x)


xشود یعنی حاصل حد تابع هم از راست و هم چپ در  یا  ر براب  a  برابـر  یـا

  شده است در این حالتx a طلق یا ریشۀ مرتبۀ زوج مخرج است و اگر مخرج یک و ریشۀ داخل قدرم

x)یا سهمی باشد حتی به شکل ضریبی از  2عبارت درجه  a)  توانیم آن را نمایش دهیم. می 2

 نهايت حد در بي
  aرود نه عددي مثل  می سمت  به xدر این قسمت  

در مواقعی که با نماد  
x
limf(x)


 بررسی کنیم. و  نهایت باید حد تابع را در بی 

 گاه داریم: نعددي طبیعی باشد، آ nعددي مثبت و  aاگر  
n
a

x
0  

 nax    

 n n
ax

n

 
 

 

.k{IM Z»p o¬H

.k{IM joÎ o¬H  

 ها هم قابل استفاده است. نهایت است که براي رادیکال ارزي پرتوان فقط براي محاسبۀ حد در بی هم 

اش ساده شود، حد را باید جـور  ارزي جمالت کناري ارزي پرتوان، جملۀ هم کمک هم اگر در محاسبۀ یک حد به 

 ارزي اعتباري ندارد. دیگر حل کرد و هم

 نظر کنیم. براي مثال: توانیم از براکت صرف رفت می یا  سمت  اگر درون براکت به 

 
xx

lim[ x] lim x


10 10  

 
x x
lim [ ] lim

x x  0 0

1 1  

دهیم که باید براي رفع  می صورت جمع و تفریق دو کسر هستند به ابهام  هایی که به اوقات در تستگاهی  

 ارزي به توان استفاده کنیم. ابهام ابتدا مخرج مشترك بگیریم و سپس از هم
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 تغيير در اطالعات وراثتي
 شوند. تبدیل کدوم پایان به کدون پایان دیگري می هاي تغییر چهارچوب باعث ایجاد تغییر و برخی جهش 
 شوند. هاي کوچک و بزرگ اگر در ژن اثر کنند، باعث تغییر در رناي پیک می تمامیجهش 
 طور غیرمستقیم و جهش بزرگ (سندروم داون) به) PKUنوعی جهش کوچک (منجر به ایجاد بیماري 
 ماند. ت میدرنتیجۀ جهش جانشینی، همواره طول رشتۀ رناي حاصل ثاب 
 دهد: هر جهشی که طول رشتۀ دنا را کاهش می 

 تر آمدن محل پایان رونویسی  عقب معنا: بی -1
 جلوآمدن محل آغاز رونویسی جانشینی: -2

 شود: هر جهشی که موجب ورود توالی کدون جدید به ریبوزوم می 
 معنا) جانشینی (خاموش، دگرمعنا، بی -1
 حذف -2
 اضافه -3

 درنتیجۀ جهش خاموش: 
 یابد. میافزایش ها  ورودي به ریبوزوم ثابت ولی تنوع کدون ايه تعداد کدون -1
 پپتیدي حاصل از ترجمه خیر. کند ولی ساختار زنجیرة پلی ساختار رناي حاصل از رونویسی تغییر می -2

 آثار انتخاب طبیعی به اندازة جمعیت ربطی ندارد. 
 وجود دارد.  جایی، امکان دیده نشدن تغییر در کاریوتیپ هم در واژگونی هم جابه 
 ممکن است اصالً لقاح رخ ندهد.کند ها منتقل شود، به نسل بعد راه پیدا نمی لزوماً هر جهش که به گامت 
چون هـر جهـش عدد (نه یک عدد) است 2هاي کوچک، حداقل  تعداد نوکلئوتیدهاي تغییریافته در جهش 

 کند. رمزگذار نیز تغییر میرخ دهد، رشتۀ 
هـاي آن متغیـر  ها ثابت است ولی تعداد دگره ها به هم و تنوع دگره هاي درحال تعادل، نسبت دگره در جمعیت 

 (زاد و ولد+مرگ و میر وجود دارد.)است
 دهد. را تغییر می RNAجهش در ژن، همواره رشتۀ  
 دهد. دهد، بلکه در رمز رخ می گاه در رمزه رخ نمی جهش هیچ 
شود، تعداد پیونـد  در ژن هموگلوبین جایگذین می Tبه جاي  Aشکل که نوکلئوتید  خونی داسی در بیماري کم 

 هیدروژنی ثابت است.

 56تا  47هاي  صفحه –پيشروي جديد : 3 شناسي زيست
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جاي  و آمینواسید گلوتامیـک اسـید بـه Tجاي  به Aشکل، نوکلئوتید  خونی داسی مهم و حفظی: در جهش کم 
 شود. والدین جایگذین می

 عبارتی تغییر در: به
 Tجاي  به Aرمزه: 

 Aجاي  رمزه: به

 G16 جاي به Valآمینواسید: 

هـا رخ  معنا و خـاموش فقـط در ژن هاي دگرمعنا و بی دهد ولی جهش جهش جانشینی در هر کجاي دنا رخ می 
 هاي بین ژنی) دهد (نه توالی می

 قطعاً تعداد نوکلئوتید ثابت است.در هر جهشی که تأثیري بر ترتیب آمینواسید ندارد 
رمـزة   تواند جانشینی رمزة آغاز بـه بلکه میالزاماً هر جهش تغییر چهارچوبی بخاطر حذف یا اضافه نیست  

 باشد.  غیرفعال
 جایی محل سانترومر وجود دارد. هاي بزرگ، امکان جابه در همۀ جهش 
 عدد کروموزوم الزامی است. 2ها، وجود  ی برخالف بقیۀ ناهنجاريشدگ جهش مضاعف 
 شود. جهش واژگونی باعث تغییر طول کروموزوم نمی 
 موارد زیر بر پروتئین هیچ اثري ندارند: 

 جهش خاموش
 جهش در توالی اینترونی ژن

 جهش در ژنی که اصالً ربطی به پروتئین ندارد.
 جهش در توالی اگزونی که قبل کدون آغاز یا بعد کدون پایان است.

 هاي بین ژنی جهش در توالی
 زاي: عوامل جهش 

 شيميايي:
 دار ترکیبات نیترات

 اکسین
 هاي دود خودرو آالینده

 قرص ضدبارداري
 بنزوپیرن
 فيزيك:

 Xپرتو 

 فرابنفش
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 ها صورت گیرد: ول کروموزومتواند بدون تغییر ط هر نوع جهش بزرگ از نوع ساختاري که می 

 جایی در یک کروموزوم جابه -1

  واژگونی  -2

 شود. استر دیده می هاي بزرگ، شکستن پیوند فسفودي در تمامی جهش 

 هاي مختلف، نسبت بازهاي آلی پیریمیدین به پورین ثابت است. درنتیجۀ جهش 

 است: استر شکسته و تشکیل شده در آن برابر هر جهشی که تعداد پیوندهاي فسفودي 

 بزرگ:

 جایی جابه

 شدگی مضاعف

 واژگونی

 كوچك:

 جانشینی

 تن: هر تبادل قطعه میان دو فام 

 طبيعي:

 اول کراسینگ

 جهش:

 شدگی مضاعف

 جایی جابه

هاي جنسـی یـک مـرد بـالغ، طـی تولیـدمثل جنسـی بـه نسـل بعـد منتقـل  هر جهش ژنتیکی در یاخته 

 میتوکندري اسپرم اگر جهش دهد، خیر!غشود. می

پذیري جمعیـت را افـزایش  تواند به ضرر جمعیت تمام شود و آسیب انتخاب طبیعی همیشه خوب نیست و می 

 شود.) دهد. (اگر شرایط محیطی تغییر کند، خیلی بد می
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 انتخاب طبیعی:  

 فرد را:

 کند. انتخاب می

 جمعيت را:

 کند.) ا سازگار میدهد (جمعیت ر تغییر می

 نمود افراد: زنندة جمعیت و وابسته به رخ هر عامل برهم 

 انتخاب طبيعي

 آميزش غيرتصادفي

  / یک گونه) خزانۀ ژنی مشترکی دارند.یک جمعیت همۀ افراد ( 

 شود. ها می جهش همانند انتخاب طبیعی باعث تغییر در فراوانی دگره 

 شوند. ییر خزانۀ ژنی میزنندة جمعیت قطعاً سبب تغ همۀ عوامل برهم 

 ) است.100(%1هاي یک صفت ثابت و برابر  در طی هر شرایطی، مجموع فراوانی الل 

 شاید تنها آن را کاهش دهد.کند اي لزوماً تأثیر خود را با حذف دگره اعمال نمی رانش دگره 

 زند. تعادل را به هم نمی» بودن خالصآرایش متافازي، نوترکیبی، نا«کدام از سازوکارهاي  هیچ 

 اور جهش، شارش، آمیزش غیرتصادفی، آرایش متافازي، کراسینگافزایش توانایی بقاي جمعیت 

ها، زنی ناقل هموفیلی بتواند هر دو آلل خـود  شود بدون تغییر در تعداد کروموزوم مهم: هر عاملی که باعث می

 نویه مشاهده کند:را در اووسیت ثا

 اور کراسینگ -1

 شدگی جهش مضاعف -2

Sاز نظر مقاومت نسبت به ماالریا:  S A SHb Hb Hb Hb  

 شکل، دگرة: خونی داسی در کم 

  AHbبارز: 

  SHbنهفته: 
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 تكانه و قانون دوم نيوتون

 م است.ضرب سرعت در جرم جس تکانه حاصل

   

 هن�تهها
 جهت با بردار سرعت است. تکانه کمیت برداري و هم -1

net رابطۀ قانون دوم نیوتون بر حسب تکانه: -2 net
v p

F m F
t t

 
  

 

 
  

کند، برابر نیروي متوسط خالص وارد بر  زمان شیب خطی که نمودار را در دو لحظه قطع می –در نمودار تکانه  -3
 جسم است.

 
 احت محصور بین نمودار با محور زمان برابر تغییر تکانۀ جسم است.زمان مس –در نمودار نیرو  -4

 
 جهت با بردار تغییر تکانۀ جسم است. نیروي خالص وارد بر جسم هم -5
 صورت زیر است: رابطۀ تکانه با انرژي جنبشی جسم به -6

p
K

m
 

2

2ÂzL¹] ÁroºH 

 52تا  45هاي  فحه: پيشروي جديد: ص3 فيزيك

p S S  1 2

kgm m(kg)( ) ( )
s s

P m v




¾ºI§U
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مثال

  
کند. اگر تندي او در هنگـام رسـیدن بـه  ي یک تشک سقوط میاز یک بلندي رو  kg60شخصی به جرم 

mتشک 

s
/باشد و پس از  5 s0  کند، چقدر است؟ متوقف شود، اندازة نیروي متوسطی که تشک بر او وارد می  2

اسخ
پ

  
p m v

av av av
m(v v )p ( )

F F F N
t t /

     
     
 

2 1 60 0 5 15000 2  

مثال

  
/اي به جرم  لهگلو kg0 mبا تندي افقی  05

s
mصورت افقی با تندي  کندو به به دیواري برخورد می 20

s
15 

 اندازة تغییر تکانۀ گلوله را محاسبه کنید. گردد. در جهت مخالف برمی

اسخ
پ

  
kg.m

p m v p m(v v ) p / ( ) /
s

             2 1 0 05 15 20 1 75  

 
ذ+ر

ت

 دقت کنید. v2و  v1عالمت و جهت سرعت  به  
 

مثال

  
/توپی به جرم  kg0  در حرکت است. بزرگی تکانۀ این توپ را محاسبه کنید. J400با انرژي جنبشی به اندازة  5

اسخ
پ

  
p kg.m

K p mK /
m s

      
2

2 2 0 5 400 202  

 
مثال

  
شکل زیر، منحنی نیروي خالص برحسب زمان را براي توپ بیسبالی که با چوب بیسبال بـه آن ضـربه زده 

 دهد.  شده است، نشان می
 الف) تغییر تکانۀ توپ چقدر است؟

 است؟ SIب) نیروي خالص متوسط وارد بر توپ چند واحد

اسخ
پ

  
Fالف) تغییر تکانه برابر مساحت محصور زیر نمودار  t .است 

 ( ) ( / ) kg.m
p S

s

   
   

3 320 10 2 5 1 10 152  

av ب)     
p

F N
t ( / ) 


  
  

4
3

15 10
2 5 1 10
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kg.mبرابر  kg2بزرگی اندازة حرکت (تکانه) جسمی به جرم  

s
است. انرژي جنبشی جسم چند ژول است؟  6

 )96 –(ریاضی 
1 (3 2 (6 3 (9 4 (12 

 »3«گزینۀ   

pصورت مستقیم از رابطۀ  به
K

m


2

K کنیم: استفاده می 2 J 


26 92 2  

 

mروي سطح افقی بدون اصطکاکی با سرعت  kg2جسمی به جرم  

s
در حال حرکت است. اگر نیروي افقـی  5

F N  SIبر جسم وارد شود، در پایان این مدت، تکانۀ جسـم چنـد واحـد  s4مدت  در جهت حرکت جسم به 3
 ) 90 –شود؟ (تجربی  می

1 (12 2 (18 3 (22 4 (38 

 »3«گزینۀ   

netبنابر رابطۀ 
p

F
t






 دست آورد: جسم را به توان تکانۀ می 

 گیریم. برداري هایی را که در جهت حرکت باشند، با عالمت مثبت درنظر می

   net
p kg.m

F N p
s

 
    2 2

2 53 3 224  

 

نظر  کنیم. اگر از مقاومت هوا صرف پرتاب می vرا با سرعت  g200اي به جرم  مطابق شکل از یک بلندي گلوله 
 کند؟  تغییر می SIتکانۀ جسم چند واحد  s2شود، در مدت 

1 (4000  
2 (400 
3 (4  
 بستگی دارد. ) به زاویۀ 4

 »3«گزینۀ   

netنیروي خالص وارد بر جسم، نیروي وزن جسم است و از رابطۀ    
p

F
t





  دست آوریم: توانیم تغییر تکانه را به می 

 net
kg.m

p F . t p mg t p /
s

            0 2 10 2 4  
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ارد بر یک جسم برحسب زمان رسم شده است. چه نیروي ثابتی در همین مـدت در شکل زیر نیروي خالص و 
  زمان بر جسم وارد کنیم تا تغییر تکانۀ جسم یکسان شود؟

1( F   

2 (F

2 

3 (F2  

tباید نسبت) 4

 باشد.معلوم  4

 »2«گزینۀ   
  زمان با محور زمان برابر تغییر تکانۀ جسم است و رابطـۀ –دانیم که مساحت محصور بین نمودار نیرو  گام اول: می

netصورت  نیروي خالص متوسط با تغییر تکانه به
p

F
t





 کنیم است.  استفاده می 

netگام دوم: از رابطۀ 
p

F
t





pکنیم و  استفاده می  S  کنیم: را جایگزین می net

F t

F
t



 
32
2  

 

 نيروي گرانش
صورت جاذبـه  نیرویی است که دو جسم به سبب جرمشان بر یکدیگر و به

 کنند. وارد می

Nmیکاي ثابت گرانش 

kg

2
 است. 2

  G m m
F

r

  




 1 2
2

yºHo¬ÂºI¿]SMIY ½nl oÀ ³o]

yºHo¬  Á»oÃº
½nl »j ¾à ±ÅIÎ
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 از سطح زمین: h، در ارتفاع mنیروي گرانش زمین بر جسم 

     

 هن�تهها

e  نیروي گرانش (وزن) وارد بر جسم در سطح زمین: -1

e

GM m
F

R



 2

¸Ã¶p ³o]

 

e شتاب گرانش در سطح زمین: -2 e

e e

M m GM
F G g

R R
  2 2  

e از سطح زمین: hتفاع شتاب گرانش در ار -3

e

GM
g

(R h)
 

 2  

 نمودار شتاب گرانش یا نیروي گرانش برحسب ارتفاع از سطح زمین مطابق شکل زیر است. -4

 
 نیروي گرانشی در سطح سیاره: -5

p

p

mm
F G

(R h)






 2

½nIÃw ³o]

½nIÃw ÌI÷{

 

e

e

M m
F G

(R h)




 2

¸Ã¶p ³o]
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مثال

  
 m4را درنظر بگیرید که فاصلۀ مرکـز آنهـا از یکـدیگر  kg40و   kg120هاي  دو کرة توپر همگن به جرم

N.mکنند چند نیوتون است؟ است. نیروي گرانشی که این دو کره به یکدیگر وارد می
(G / )

kg

 
211

26 6 10  

اسخ
پ

  
Gm m

F F / / N
r

 
      11 81 2

2 2
40 1206 6 10 1 98 10

4
  

 
مثال

  
برابر جرم و شعاع زمین است. شتاب گرانشی در ایـن سـیاره چنـد  2و  5ترتیب  اي به جرم و شعاع سیاره

 برابر شتاب گرانشی در سطح زمین است؟ 

اسخ
پ

  
R M R gGM

g ( ) ( )
g M R gR

       2 2
2

1 55 2 4
½nIÃw ½nIÃw ¸Ã¶p ½nIÃw
¸Ã¶p ¸Ã¶p ½nIÃw ¸Ã¶p

  

 
مثال

  
مانندي به دور زمـین  از سطح زمین روي مدار تقریباً دایره km3600لۀ در فاص kg300اي به جرم  ماهواره

e گردد.  می e
N.m

(R km,M / kg,G / )
kg

    
224 11

26400 5 98 10 6 67 10   

 الف) نیروي گرانشی وارد بر ماهواره چقدر است؟
 نمودار نیروي گرانشی وارد بر ماهواره را برحسب فاصلۀ آن از مرکز زمین رسم کنید.

اسخ
  پ

e  الف)

e

M m / /
W G / N

(R h) ( )

   
  

   

11 24
2 3 3 2

6 67 10 5 98 10 300 1196 598
6400 10 3600 10

  

تر شود،  شود. هرچه فاصلۀ ماهواره بیش ترین نیروي گرانشی بر ماهواره در سطح زمین به آن وارد می ب) بیش
 یابد. بنابراین نمودار آن به شکل زیر خواهد بود. نیروي گرانشی با وارون مربع فاصله کاهش می
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1زمین و جرم آن  اي را فرض کنید که شعاع آن نصف شعاع  سیاره 
کرة زمین باشد. شتاب گرانشی در سطح  4

 ) 96آن سیاره، چند برابر شتاب گرانشی در سطح کرة زمین خواهد شد؟ (ریاضی 

1 (1
4  2 (1

2 3 (1 4 (2 

 »3«گزینۀ   

pتوان رابطۀ شتاب گرانشی در سطح یک سیاره یعنی  می
p

p

GM
g

R
  را درنظر گرفـت و بـراي سـیاره و زمـین  2

 نوشت:
ep p pe e

e e p e e e

Mg M gR (R )
( )

g M R g M ( R )

 
     

22
2

1
4 11

2

½nIÃw
¸Ã¶p  

 

1کیلوگرم و فاصلۀ آن تا سطح زمین  400جرم یک ماهواره  
شعاع زمین است. نیروي گرانش زمین بر ماهواره  4

mچند نیوتون است؟ 
(g )

s
 210¸Ã¶p cõw  (برگرفته از کتاب درسی) 

1 (2560  2 (2500 3 (2000 4 (1560 

 »1«ۀ گزین  

دسـت  گیریم و شـتاب گـرانش در ارتفـاع مـورد نظـر را به را در نظر می hرابطۀ شتاب گرانش زمین در ارتفاع 

 آوریم:  می

  

e
Reh

e e e

ee e
e

GM
g

(R h) R Rg g m
( ) ( ) g

g R hGM sRg
R


  

            



2
2 24

2
2

16 3210510 25 5
4

  

 حال نیروي گرانش همان نیروي وزن ماهواره در ارتفاع مورد نظر است:

 F W mg N    
32400 25605  
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 آسايش و رفاه در ساية شيمي
هـاي  رود. چالش ها به شـمار مـی ترین سوخت براي خودروها و نیروگاه هاي فسیلی، مناسب اکنون سوخت هم 

 هاي فسیلی: استفاده از سوخت

 رویه هاي فسیلی بر اثر استخراج و مصرف بی کاهش سریع ذخایر سوخت -1

 محیطی افزایش آلودگی زیست -2

را کـاهش  CO2تواننـد ردپـاي  تـر می ل گالوانی است که افزودن به کـارایی بیشسلول سوختی نوعی سلو 

 روند. شمار می دهند و منبع انرژي سبز به می

 هاي تبدیل انرژي شیمیایی به الکتریکی: روش 

 
 مزایاي سلول سوختی: 

 تر است. اتالف انرژي به شکل گرما کم -1

دارد اما در سلول  20بازدهی نزدیک به % H2. (در حالت عادي سوزاندن تر است کارایی این روش بیش -2

 است.) 60سوختی بازده %

 تر است. محیطی کم آلودگی زیست -3

 56تا  50هاي  : پيشروي جديد: صفحه3 شيمي
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 باشد: اکسیژن است که به شکل زیر می –ترین سلول سوختی، سلول هیدروژن  رایج -4

e
H

H2O(g)

O2(g)H2(g)

	اتال�زگر با آهند

ه�دلايروهن�وم �ون مبادله	نندة غشاي

	اتال�زگر با 	اتد

H2(g)

 

 H H e E V   2 2 2  :آند 0

 O H e H O E / V    2 24 4 2 1  :کاتد 2

H واکنش کلی: O H O 2 2 22 2  
سـلول کاتـد سـلول سـوختی خـارج  سلول آند و بخار آب از نیم مانده) از نیم باقیH2سوخت مصرف نشده ( 

 شوند. می

 شود. پیوند اطالق میهاي درگیري در یک  عدد اکسایش، به بار الکتریکی ظاهري نسبت داده شده به اتم 

 هاي خود دارند.  اغلب نافلزها و فلزهاي واسطه عددهاي اکسایش گوناگونی در ترکیب 

 :17تا  14هاي  در میان نافلزات گروه 
 هاست. ترین عدد اکسایش برابر رقم یکان شمارة گروه آن بیش -1

 رقم یکان شمارة گروه. -8ترین عدد اکسایش برابر:  کم -2

ترین عـدد اکسـایش اکسـیژن نیـز مثبـت دو  منفی یک و بیش (F)اکسایش فلوئور  ترین عدد کم اسـتثناء:  
 باشد.  می

 اکسایشاز دست دادن الکترون افزايش عدد اكسايش: 

 کاهشگرفتن الکترون كاهش عدد اكسايش:
 فقط کاهندهتواند الکترون بدهد فقط میعدد اکسایش خود باشدترین  اي در کم اگر گونه 

 فقط اکسندهتواند الکترون بگیرد فقط میترین عدد اکسایش خود باشد اي در بیش اگر گونه
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 برند. ریکی با اعمال یک ولتاژ بیرونی واکنش شیمیایی را در خالف جهت طبیعی پیش میهاي الکت در سلول 

دهد. قطب مثبت باتري به آند، و  واکنش کاهش در کاتد و واکنش اکسایش در آند رخ میالکترولیتی:   در سلول 

 شود. قطب منفی آن به کاتد وصل می

 الکترولیت یک ترکیب یونی محلول یا مذاب است: 

 واکنش اکسایش نیم)-سمت کاتد ( حرکت بهها نکاتیو
 واکنش اکسایش نیمسمت آند (+) حرکت بهها آنیون

 یابند. ها در مدار بیرونی از آند به سمت کاتد جریان می الکترون 

 رو براي برقکافت آن باید اندکی الکترولیت به آب افزود. ص رسانایی ناچیزي دارد، از اینآب خال 

 هاي انجام شده در برقکافت: واکنش نیم 

 H O O H e   2 22 4  :آند 4

 H O e H OH   2 22 2  :کاتد 2

 H O H O 2 2 22  :واکنش نهایی 2

 اسیديHتولید یون در آند

 بازيOHتولید یون در کاتد
ش دو در واکـن H2جایی که ضـریب اسـتوکیومتري  شود و در کاتد هیدروژن از آن در آند، اکسیژن تولید می 

 باشد. می O2نیز دوبرابر  H2باشد، پس حجم گاز تولیدي  می O2برابر 

  

هـاي طبیعـی و  شود، بلکـه در ترکیب فلز سدیم یک کاهندة قوي است که در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی 

 وجود دارد. Naشکل گوناگون خود تنها به 

H2O2
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ها در حالت مذاب  هاي قوي هستند، باید از برقکافت نمک آن براي تهیۀ سدیم و دیگر فلزهاي فعال که کاهنده 

 (نه محلول!) تهیه کرد.

 
 Na (l) e Na(l)   واکنش کاهش :نیم 

 Cl (l) Cl (g) e  22  واکنش اکسایش :نیم 2

 Cl (l) Na(l) Cl (g)   22  :واکنش کلی 2

 NaCl  خالص درC801 شود. افزودن مقداري  ذوب میCaCl2 به آن، دماي ذوب را تا حدودC587  پایین

 آورد. می

 ، آب دریاست.Mgترین منابع  یکی از مهم 
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