?
ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ
رﺷﺘﺔ رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن
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ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت و زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ آزﻣﻮن
ﻧﺎم درس

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال

ﺷﻤﺎرة ﺳﺆال

ﻓﺎرﺳﻲ 3

10

1 – 10

ﻓﺎرﺳﻲ 2

10

11 - 20

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن  2و 3

20

21 -40

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 3

وﻗﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
15
15

10

41- 50

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 2

10

51 - 60

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  2و 3

20

61 - 80

15

ﺟﻤﻊ دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ

80

ــــــ

60

15

ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ
ﻣﺤﺴﻦ اﺻﻐﺮي ،داود ﺗﺎﻟﺸﻲ ،ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﻲ ،ﻛﺎﻇﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري ،ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻮﺳﻮي ،ﺣﺴﻦ وﺳﻜﺮي ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ

ﻓﺎرﺳﻲ
ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن

ﻧﻮﻳﺪ اﻣﺴﺎﻛﻲ ،وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎنﺑﻴﻦ ،ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲﻧﺼﺮآﺑﺎدي ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي
ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ ،اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر ،آرﻣﺎن ﺟﻴﻼردي ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ ،ﻓﺮدﻳﻦ ﺳﻤﺎﻗﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎدﺗﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻴﺮوز ﻧﮋادﻧﺠﻒ ،ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ

ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي
ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ ،ﺗﻴﻤﻮر رﺣﻤﺘﻲ ،ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي ،ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ،ﻋﻤﺮان ﻧﻮري

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮان و و ﻳﺮاﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ
ﻧﺎم درس

ﻣﺴﺌﻮل درس

ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮ

ﻓﺎرﺳﻲ

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن

ﻣﻬﺪي ﻧﻴﻚزاد

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ

اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري

اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ

دﺑﻮرا ﺣﺎﺗﺎﻧﻴﺎن

دﺑﻮرا ﺣﺎﺗﺎﻧﻴﺎن

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﺳﭙﻴﺪه ﻋﺮب

ﺳﭙﻴﺪه ﻋﺮب

رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ

ﮔﺮوه وﻳﺮاﺳﺘﺎري

ﻣﺤﺴﻦ اﺻﻐﺮي ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮاﻧﻲ
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

دروﻳﺸﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ،

ﻣﺮﺗﻀﻮي

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻧﺲﭘﻮر

اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر،
ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي

ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ ،ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻋﺮي

ﻣﺴﺌﻮل درسﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﭘﺮﮔﻞ رﺣﻴﻤﻲ

ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ

ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻮﺳﻮي

ﻟﻴﻼ اﻳﺰدي

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ آﺑﻨﻮﺷﻴﻦ
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪري

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر

ــــ

ﺳﻌﻴﺪ آﻗﭽﻪﻟﻮ ،رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي ،ﻣﺤﺪﺛﻪ
ﻣﺮآﺗﻲ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ آﺑﻨﻮﺷﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻋﺮي

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت

ﻣﺪﻳﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﻮﻟﻲﻧﺴﺐ ،ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ

ﺣﺮوفﻧﮕﺎر و ﺻﻔﺤﻪآرا

زﻫﺮا ﺗﺎﺟﻴﻚ

ﻧﻈﺎرت ﭼﺎپ

ﺳﻮران ﻧﻌﻴﻤﻲ

ﮔﺮوه آزﻣﻮن
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(
آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب -ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ -ﭘﻼك  - 923ﺗﻠﻔﻦ ﭼﻬﺎر رﻗﻤﻲ021-6463 :

ــــ
ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻼﻟﻲ
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

ﺻﻔﺤﺔ2 :
15دﻗﻴﻘﻪ

ﻓﺎرﺳﻲ 3

ادﺑﻴﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
)آن ﺷﺐ ﻋﺰﻳﺰ(

 -1ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨﺎي واژﮔﺎن »ﻣﻌﺒﺮ ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ،دﻳﺒﺎﭼﻪ ،ﺣﻤﺎﻳﻞ« در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

درس 11

 (1ﮔﺬرﮔﺎه ،ﻗﺎﻧﻊﺷﺪه ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ  ،ﻣﺤﺎﻓﻆ
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 (2ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ،ﻗﺎﻧﻊﻛﺮدن ،آﻏﺎز ،ﺣﻤﻞ ﻛﺮدن
 (3ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ،روﺷﻤﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ
 (4ﮔﺬرﻛﺮدن ،ﻣﺠﺎب ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻧﮕﻪدارﻧﺪه
 -2در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻏﻠﻂ اﻣﻼﻳﻲ وﺟﻮد دارد؟
 (1و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﺻﻮرت ﺣﺎل ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻣﺎده ﺟﻨﮓ آﻏﺎزد ،ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ روي ﺑﮕﺮداﻧﺪ .و اﺻﺤﺎب ﺣﺰم ﮔﻨﺎه ﻇﺎﻫﺮ را ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﻣﺴﺘﻮر و ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻮر را ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺸﻤﺮﻧﺪ.
 (2ﻧﻴﺰ ﻛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ را ﻧﺸﺎﻳﺪ ،ﺧﻴﺎﻻت ﻓﺎﺳﺪ از دل ﺑﻴﺮون ﻛﻦ و دﺳﺖ از ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﺑﺪار و روي ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﮕﻲ و ﻓﺮاﻗﺖ آر ،ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮاﻓﺘـﺎد و
ﺟﻬﺎن ﻣﺮاد ﺧﺎﻟﻲ و ﻫﻮاي آرزو ﺻﺎﻓﻲ ﮔﺸﺖ.
 (3آﻧﭽﻪ از روي دﻳﻦ و ﻣﻮ دت و ﺷﺮط ﺣﻔﺎظ و ﺣﻜﻢ ﻓﺘ ﻮت ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ادا رﺳﺎﻧﻢ .ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻼح آن ﻻﻳﻖﺗﺮ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳﺸﻲ.
 (4ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﻋﺮﺻﺔ ﻫﻤﺖ ﭼﻨﺎن دارد ﻛﻪ ﻗﻀﺎيِ ﺟﻤﻠﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻠﻚ ،ﻫﻨﮕﺎم اﺿﻄﺮار و اﺧﺘﻴﺎر در او ﮔﻨﺠﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺳـﺒﺒﻲ ﻓـﺮا رﺳـﺪ و ﺣـﺎﺟﺘﻲ
ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﻛﻪ از ﺑﻬﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﻠّﻲ ﻣﺎﻟﻲ واﻓﺮ اﻧﻔﺎق ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد.
 -3در ﻫﻤﺔ ﺑﻴﺖﻫﺎي زﻳﺮ ،ﺑﻪﺟﺰ  ، ...ﺷﺎﻋﺮ از راه ﭘﺮﺳﺶ ،ﺗﺸﺒﻴﻪ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ.
 (1آه اﻳـﻦ ﺳﺮ ﺑـﺮﻳـﺪة ﻣـﺎه اﺳـﺖ در ﭘـﮕﺎه

ﻳـﺎ ﻧـﻪ ،ﺳـﺮِ ﺑﺮﻳﺪة ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺷﺎﻣﮕﺎه

 (2ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻲﺣﻔﺎظ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ روي ﺧﺎك

ﻳـﺎ ﻣـﺎه ،ﺑﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻴﻦ راه

 (3ﻟﻌﻞ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﻗﻨﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ دﻫﺎﻧﺖ

ﺗـﺎ در ﺑـﺮت ﻧﮕﻴﺮم ﻧﻴﻜﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ

 (4ﻳـﺎ ﻋـﻤـﺮ ﺟـﺎوداﻧـﻪ و ﻳﺎ اﻧﻘﺮاض ﻋﻤﺮ

ﻳﺎ ﺑﺨﺖ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻳﺎ رﺧﺖ ﻣﺎ ﻛﻔﻦ

 -4ﻫﺮﺳﻪ آراﻳﺔ »ﺟﻨﺎس ،ﺗﻠﻤﻴﺢ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ« در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﻗـﻴـﺎس ﻛـﺮدم و آن ﭼـﺸـﻢ ﺟـﺎدواﻧﺔ ﻣــﺴـﺖ

ﻫﺰار ﺳﺎﺣﺮ ﭼﻮن ﺳﺎﻣـﺮﻳﺶ در ﮔﻠﻪ ﺑـﻮد

 (2اﻳﻦ ﭼﻪ ﺟﺎم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮدان ﻛﺮدهاي ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺎ

آب ﺣﻴﻮان اﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﺎ آﺗﺸﻲ روﺣﺎﻧﻲاي

 (3ﺑــﺮ ﻳـﺎد ﺑـﺰم آﺻـﻒ ﺟـﻤـﺸـﻴـﺪﻣـــﺮﺗـﺒــﺖ

ﺑـﺮ ﻛـﻒ ﻧـﻬﺎده ﻻﻟﺔ دلﺧﺴﺘﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ

 (4دﻻ ﺟــﺎن در ره ﺟــــﺎﻧـﺎن ﺣــﺠـﺎب اﺳـــﺖ

ﻏـﻢ دل در ﺟـﻬـﺎن ﺟـﺎن ﺣﺠﺎب اﺳﺖ

 -5ﻧﻘﺶ »ﺿﻤﻴﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ« در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﻦ ﻓﺘﻨـﺔ زﻣــﺎﻧﻢ وان دوﺳﺘـﺎن ﻛﻪ داري

ﺑﻲﺷﻚ ﻧﮕــﺎه دارﻧـــﺪ از ﻓﺘﻨــﺔ زﻣــﺎﻧـﺖ

ب( ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣـﻦ و اﻳﻦ ﻛﺪﺧﺪا در اﻳﻦ ﺳـﺎﻣﺎن

ﺑﮕـﻮﻳﻢ ار ﭼـﻪ دل از ﮔﻔﺘﻨﺶ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺷـﺪ

ج( ﺗــﻮ ﺧﻔﺘﻪاي و ﻧﺸﺪ ﻋﺸـﻖ را ﻛﺮاﻧﻪ ﭘـﺪﻳﺪ

ﺗﺒـﺎرك اﷲ از اﻳﻦ ره ﻛــﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﭘـﺎﻳﺎﻧـﺶ

د( ﻣﻦ در اﻧﺪﻳﺸﺔ آﻧـﻢ ﻛـﻪ روان ﺑﺮ ﺗـﻮ ﻓﺸـﺎﻧﻢ

ﻧﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ز ﻛﻤﻨﺪت ﺑـﺮﻫﺎﻧﻢ

 (1اﻟﻒ – د

 (2ب – ج

 (3ب – اﻟﻒ

 (4ب – د
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ﺻﻔﺤﺔ3 :

 -6ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
 (1ﭼـﺸﻢ ﺑـﺪ دور از اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺟـﻠـﻮه ﻣـﺮا از دوﺟـﻬﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻛﺮد

 (2ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺘﺶ ﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺎرت دﻳﻦ و دل ﻛﺮد

ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻳﻚ ﺟـﺮﻋـﻪ ﻣﺮا ﺑﻲﺧـﻮد و ﻻﻳـﻌـﻘـﻞ ﻛﺮد

 (3دﻳـﺪه ﺗـﺎ ﭼـﺸﻢ ﻓـﺮوﻏﻲ ﺟﻠﻮة رﺧﺴﺎر دوﺳﺖ

ﻣـﻨـﻜـﺮ ﺧـﻮرﺷﻴﺪ رﺧـﺸﺎن اﺳﺖ ﮔـﻮﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺴﺖ

 (4ﻋـﺸﻖ ﺳﺮﮔﺮم ﻋﺘﺎب و ﻋﺸﻖ ﻣﺎ زان در ﻋﺬاب

ﺻﺒﺢ ﻣﺤﺸﺮ ﺷﺎم ﻫﺠﺮان اﺳﺖ ﮔﻮﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺴﺖ

 -7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻴﺎت زﻳﺮ ،ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺟﺰ . ...
»آوارة ﻃـﻠﺐ را ﺧـﻀﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻴﺎﻫﻲ

ﻛﺸﺘـﻲﺷـﻜﺴﺘﮕﺎن را ﻫﺮ ﻣﻮج ﻧﺎﺧﺪاﻳﻲ اﺳﺖ

ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﺔ ﺗﻮ ﺻﺎﺋﺐ

ﻣﺸﺘﺎق ﻧﺎﻟﺔ ﺗﻮﺳﺖ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮشﻧﻮاﻳﻲ اﺳﺖ

 (1ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺣﺬف ﻓﻌﻞ وﺟﻮد دارد.
 (2واژﮔﺎن ﻗﺎﻓﻴﻪ در دو ﺑﻴﺖ ،ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮري ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارد.
 (3ﭼﻬﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺿﺎﻓﻲ و ﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ در اﺑﻴﺎت وﺟﻮد دارد.
 (4در ﺑﻴﺖ اول ،دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي »ﻧﻬﺎد  +ﻣﺴﻨﺪ +ﻓﻌﻞ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -8ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻴﺎت ،ﺗﻔﺎوت دارد؟
 (1زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺪ از ﺗﻴﻎ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﮔﻮار

ﻣـﻲﺷـﻮد ﺑـﺎﻃﻞ ﺗـﻴـﻤـﻢ آبﭘـﻴـﺪاﻛـﺮده را

 (2ﻋﺎﺷﻖ ﺗ ﻮ ﺷﻬﻴﺪ ﺗﻴﻎ ﺑﻼﺳﺖ

ﺳﺮ ﻛﻮي ﺗﻮ روﺿﺔ اﻟﺸﻬﺪا ﺳﺖ

 (3ﻧﻨﮓ ﻫﺴﺘﻲ از ﺳﺮم ﺗﻴﻎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ

ﭘﻴﺶ درﻳﺎ ﮔﺮد راه از ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺳﻴﻼب رﻳﺨﺖ

 (4ﻫﻼل ﻋﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻴﻎ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻬﺎدت را

ﺳـﺮ ﻣـﻨـﺼـﻮر ﺑﻲﭘﺮوا ﺑﻪ دوش دار ﻣﻲرﻗﺼﺪ

 -9ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ زﻳﺮ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد؟
»زﻳـﻦ ﭘـﻴـﺶ دﻻورا ﻛـﺴﻲ ﭼـﻮن ﺗـﻮ ﺷـﮕــﻔـﺖ

ﺣـﻴـﺜـﻴﺖ ﻣـــﺮگ را ﺑــــﻪ ﺑـﺎزي ﻧﮕﺮﻓﺖ«

 (1رو ﺑـــﻪ رو ﺑـــﺎ ﻣـــﺮگ ﻛــﺮدم ﺣـــﺮبﻫـــﺎ

ﺗــﺎ ز ﻋــﻴـﻦ ﻣــــﺮگ ﻣــﻦ ﺧُــﺮم ﺷــﺪم

 (2ﻣـﻦ از ﻏـﺼـﻪ ﭼـﻪ ﺗﺮﺳـﻢ ﭼـﻮ ﺑـﺎ ﻣﺮگ ﺣـﺮﻳﻔﻢ

ز ﺳـﺮﻫـﻨـﮓ ﭼﻪ ﺗـﺮﺳﻢ ﭼـﻮ از ﻣﻴﺮ ﺑﺠﺴﺘﻢ

 (3زﻫﻲ ﻣﻴﺪان زﻫﻲ ﻣﺮدان ﻫﻤﻪ در ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺷﺎدان

ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد واﻧﮕﻪ رﻓﺖ در ﻣﻴﺪان

 (4آن را ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻴـﺶ ﺑـﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻣﺮگ ﻧﻴﺴﺖ

ﻫـﺮﮔـﺰ ﮔـﻤـﺎن ﻣـﺒـﺮ ﻛـﻪ ﻣـﺮ او را ﻓـﻨـﺎ ﺑﻮد

 -10ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺔ اﺑﻴﺎت ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺰ. ... :
 (1در ﻃـﺮﻳﻖ ﺟـﺎنﻓـﺸﺎﻧﻲ از ﺷﺮاري ﻛﻢ ﻣﺒﺎش

ﺧُـﺮدة ﺟـﺎن ﺻـﺮف آن رﺧﺴﺎر آﺗﺸﻨﺎك ﻛﻦ

 (2ﭘـﺎي ﻣـﺮغ ﺟـﺎن ز دام زﻟﻒ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺸـﺎي

ﺗـﺎ زﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧـﺴﺎر ﺳـﺪره و ﻃﻮﺑﻲ ﺻﻔﻴﺮ

 (3ﺳﺮ ﻣﭙﻴﭻ از ﺗﻴﻎ اﮔﺮ داري ﺳﺮﺟﺎﻧﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺖ

ره در آن ﻛـﺎﻛـﻞ ،ز ﻫﺮ زﺧﻢ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺎﻧﻪ را

 (4ﺟـﺎن ﺷـﻴـﺮﻳـﻦ ﺑﺮ ﺑﺴﺎط ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺑﻲﺗﻠﺨﻲاي

در ﻫـﻮاي ﻣـﻬـﺮ ﺟـﺎﻧـﺎن ﭘﺎﻛـﺒﺎزي ﻛـﻦ ﺑـﺒﺎز
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ﺻﻔﺤﺔ4 :

ﻓﺎرﺳﻲ 2

ادﺑﻴﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
ادﺑﻴﺎت ﺣﻤﺎﺳﻲ
درس  10ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن درس 14

 -11ﻣﻌﻨﺎي واژﮔﺎن در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ درﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺻﻔﺤﺔ  86ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺔ 117

) (1رﺷﺤﻪ :ﻗﻄﺮه() ،ﻳﻜﺎﻳﻚ :ﻧﺎﮔﻬﺎن() ،ﭘﺎﻳﻤﺮدي :ﺷﻔﺎﻋﺖ( )ﻓﺮﻳﺎد ﺧﻮاﻧﺪن :ﺧﺮوﺷﻴﺪن(
) (2ﺧﺎره :ﺳﻨﮓ() ،ﺷﻤﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ :ﺷﻤﺮدن() ،ﻣﺠﺮّد :ﺻﺮف() ،ﺑﺎر :رﺧﺼﺖ(
) (3ﺳﻬﻢ ،ﺗﺮس() ،ﻫﻨﺮ :ﻟﻴﺎﻗﺖ() ،رﺳﺘﻦ :رﻫﺎﻧﺪن() ،دراي :زﻧﮓ ﻛﺎروان(
) (4ﺿﺮب :ﻛﻮﻓﺘﻦ() ،ﺗﻔﺮّج :ﺗﻤﺎﺷﺎ() ،ژﻧﺪه :ﻋﻈﻴﻢ() ،ﺑﺮگ :ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج(
 -12در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻴﺖ ،ﻏﻠﻂ اﻣﻼﻳﻲ دارد؟
اﻟﻒ( ز ﻃﺒﻊ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﻣﻲﺧﺎﻳﺪ

ﺑـﻪ ﮔـﺮدم ﻛـﻲ رﺳـﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺒﺎ ﻫﺮ ﺑﺎدﭘﻴﻤﺎﻳﻲ

ب( زان ﺑـﻴـﻢ ﻛـﻪ در ﺧـﻮاب ،ﻓـﺮاغ ﺗـﻮ ﺑـﺒﻴﻨﻢ

ﺑــﺮﻫــﻢ ﻧــﺰﻧـﻢ دﻳــﺪه و در دﻳـﺪه ﻧـﻬـﻢ ﺧـﺎر

ج( ﻗـﻮت ﺑـﺎزو ﺻـﻼح ﻣـﺮد ﺑـﺎﺷﺪ ﻛـĤﺳـﻤـﺎن

آﻓﺖ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و در دﺳﺘﺶ ﻛﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ

د( از ﻏـﺎﻳـﺖ ﻛـﺮم ﻛـﻪ ﺗـﻮ را ﻫﺴﺖ در ﺳﺮﺷﺖ

ﺑـﺮ ﺣـﺎﺳـﺪان ﺧـﻮﻳـﺶ ﺑـﻪ ﻧـﻴـﻜﻲ ﺑـﺮي ﺗﻮ ﻇﻦ

 (1اﻟﻒ ،ج

 (2ب ،د

 (3ب ،ج

 (4اﻟﻒ ،د

 -13آراﻳﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﮔﺰﻳﻨﺔ  ...ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ درﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 (1ﭼـﺸﻢ دارم ز ﻟـﺐ ﻟﻌـﻞ ﺗـﻮ ﻣـﻦ اي ﺳـﺎﻗﻲ

ﻛـﻪ ﺑـﺮاﺗـﻢ ﺑـﻪ ﻟـﺐ ﭼـﺸـﻤـﺔ ﻛﻮﺛﺮ ﻧﻜﻨﻲ )ﻛﻨﺎﻳﻪ ،ﺗﺸﺒﻴﻪ(

 (2ﻧﺮﮔﺲ از ﭼﺸﻢ ﺗﻮ دم زد ﺑﺮ دﻫﺎﻧﺶ زد ﺻﺒﺎ

درد دﻧﺪان دارد اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺧﻮرد آب از ﻗﻠﻢ )ﻣﺠﺎز ،اﻳﻬﺎم(

 (3ﺑﻠﻨﺪآوازه ﺳﺎزد ،ﺷﻮر ﻋﺎﺷﻖ ،ﻋﺸﻖ ﺳﺮﻛﺶ را

ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد آورد ﻣﺸﺘﻲ ﻧﻤﻚ درﻳﺎي آﺗﺶ را )ﭘﺎرادوﻛﺲ ،اﺳﺘﻌﺎره(

 (4ﻣـﺎ را ﺑـﺴـﺎز ﻳـﻚ ﻧﻔﺲ آﺧﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﻋﻮد

ﻣـﺎ را ﺑـﺴـﻮﺧـﺖ ﻣـﻄﺮﺑـﺔ ﭘـﺮدهﺳـﺎز ﺑﺎز )اﻳﻬﺎمﺗﻨﺎﺳﺐ ،واجآراﻳﻲ(

 -14آراﻳﻪﻫﺎي »اﻳﻬﺎمﺗﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﻌﺎره ،ﺣﺲآﻣﻴﺰي« در ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ،آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺗﻮ را دارد ،از ﻋﻴﺶ ﭼﻪ ﻛﻢ دارد؟

وآن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺑﻴﻨﺪ اي ﻣﺎه ﭼﻪ ﻏﻢ دارد

 (2از رﻧـﮓ ﺑـﻠـﻮر ﺗـﻮ ﺷـﻴـﺮﻳـﻦ ﺷـﺪه ﺟـﻮر ﺗـﻮ

ﻫـﺮﭼـﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺟـﻮر ﺗـﻮ ﺑﺲ ﺗﻨﺪ ﻗﺪم دارد

 (3ﻳـﻌـﻘـﻮبﺻـﻔـﺖ ﻛـﻲ ﺑـﻮد ﻛﺰ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ

او ﺑـﻮي ﭘـﺴـﺮ ﺟـﻮﻳـﺪ ،ﺧـﻮد ﻧﻮر ﺑﺼﺮ ﻳﺎﺑﺪ

 (4ﭼـﻮن ﻛـﻮﻓـﺖ او درِ دل ،ﻧـﺎآﻣـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻨﺰل؟

داﻧﺴﺖ ﺟﺎن ز ﺑﻮﻳﺶ ،ﻛﺎن ﻳﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ

 -15ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ،ﻳﻚ »ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺮﻛﺐ« اﺳﺖ؟
 (1ﺑـﺎ ﻟـﺸـﻜـﺮ زﻣـﺎﻧـﻪ و ﺑـﺎ ﺗـﻴـﻎ ﺗﻴﺰ دﻫﺮ

دﻳﻦ و ﺧﺮد ﺑﺲ اﺳﺖ ﺳﭙﺎه و ﺳﭙﺮ ﻣﺮا

 (2ﺑـﻪ ﻗﻮل ﭼﺮخ ﮔﺮدان ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺎد ﻧﻮروزي

ﺣـﺮﻳﺮ ﺳﺒﺰ درﭘﻮﺷﻨﺪ ﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ

 (3ﺑـﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻨﺸﻴﻦ و ﻣﺒﺮ از ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻴﺰ

ﺑﺮ راه ﺧﺮد رو ﻧﻪ ﻣﮕﺲ ﺑﺎش و ﻧﻪ ﻋﻨﻘﺎ

 (4ﺳـﭙـﻴﺪار ﻣـﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻲ ﻫـﻴﭻ ﭼﻴﺰي

ازﻳـﺮا ﻛـﻪ ﺑـﮕـﺰﻳـﺪ او ﻛـﻢ ﺑــﺮي را
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ﺻﻔﺤﺔ5 :

 -16از ﻣﻴﺎن واژهﻫﺎي »ﺑﺮق ،دﻧﺪه ،ﺗﻤﺎﺷﺎ ،رﻋﻨﺎ ،ﻧﻔﻴﺮ ،آﻫﻨﮓ« ﭼﻨﺪ واژه ،اﻣﺮوز ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺎرﺑﺮدي
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
 (1ﻳﻚ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر

» -17آوري« در ﻛﺪام ﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺖ »ﺗﻮ ﺷﺎﻫﻲ و ﮔﺮ اژدﻫﺎﭘﻴﻜﺮي؟ /ﺑﺒﺎﻳﺪ زدن داﺳﺘﺎن ،آوري«؟
 (1ﻳﻜﻲ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻟﻴﮕﺮي

ﺑـﺒـﺎﻳﺪ ﺑـﺮ ﺷـﺎه رﻓﺖ آوري

 (2ز ﮔﻴـﺘـﻲ ﺑﺮادر ﺗﻮﻳﻲ ﺷﺎه را

ﻫـﻤﻲ زﻳﺮ ﻧﻌﻞ آوري ﻣﺎه را

 (3ز ﻟﺸـﻜﺮ زﺑـﺎنآوري ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ

ﻛـﻪ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﺸﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﺷﻨﻴﺪ

 (4ﮔـﺮم ﻧـﺰد ﺳﺎﻻر ﺗﻮران ﺑﺮي

ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ز ﻣﻦ داﺳﺘﺎن آوري

 -18ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺔ اﺑﻴﺎت ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪﺟﺰ . ...
 (1ﺑﺬل ﺟﺎن در راه ﻧﺎﻣﻮس وﻃﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ

ﺑﻲ وﻃﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻠﻚ و ﺳﺮ و ﺗﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ

 (2ﺧـﻮن ﻋـﺸـّﺎق وﻃـﻦ در رگ ﺑــﺴـﻤﻞ دارد

ﻧﻴـﺴﺖ اﻳـﻦ آب از آن ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻪ ﺟﺎري ﻧﺸﻮد

 (3ﺟـﺎن ﻓـﺪا ﻛﺮدن »ﺗﺮﻛﻲ« ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﻧﺒﻮد ﻋﺠﺒﻲ

ﺟﺎن ﻓـﺪاﻛـﺮدن و روي ﺗـﻮ ﻧﺪﻳﺪن ﻋﺠﺐ اﺳﺖ

 (4ﺑﻮد ﺣﺐ وﻃﻦ ز اﻳﻤﺎن وﻃﻦ ﺟﺎن را ﺑﻮد ﺟﺎﻧﺎن

وﻃﻦ را ﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎن وﻃﻦ ﮔﺮدد

 -19ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺖ زﻳﺮ ،ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺪارد؟
»ﺧـﻮاﺳـﺘـﻢ از رﻧـﺠـﺶ دوري ﺑـﮕـﻮﻳـﻢ ،ﻳـﺎدم آﻣـﺪ

ﻋـﺸـﻖ ﺑـﺎ آزار ﺧـﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد«

 (1ﻛـﺠـﺎ ﺑـﺎ ﻋـﺸـﻖ ﺳـﺎزد ﻣـﺮد ﻛـﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد

ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﭼـﻮن درآﻳـﺪ آن ﻛﻪ ﺑﺎران ﺑﺮﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ

 (2ﺟﺎي آﺳﺎﻳﺶ ﭼﻪ ﻣﻲﺟﻮﻳﻲ »رﻫﻲ« در ﻣﻠﻚ ﻋﺸﻖ

ﻣـﻮج را آﺳـﻮدﮔـﻲ در ﺑـﺤﺮ ﺑـﻲﭘـﺎﻳـﺎب ﻧـﻴﺴﺖ

 (3ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻋﺸﻖ را در ﺑﺮ ﻛ ُ ﻠ َﻪ ﺑﻨﻬﺎده ام از ﺳﺮ

ﻣﻨﻢ ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ز ﺑﻲﺧﻮﻳﺸﻲ دﻋﺎي ﺗﻮ

 (4ﻣـﺮد ﻣـﺤـﻨـﺖ ﻧـﻴـﺴـﺘـﻲ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ دﻣﺴﺎزي ﻣﻜﻦ

ﭼـﻮن ﻧـﺪاري ﭘـﺎي اﻳﻦ ره رو ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزي ﻣﻜﻦ

 -20ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ »از ﻫﺮﻛﺮان ﺑﺎﻧﮓ رﺣﻴﻞ آﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ /ﺑﺎﻧﮓ از ﺟﺮس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ واي ﻣﻦ ﺧﻤﻮﺷﻢ« ﺑﺎ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد؟
 (1ﮔﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﺮوش ﻣﻦ و دل دار ،ﻛﻪ ﻓﺮداﺳـﺖ

ز ﻳ ﻦ ﻗﺎﻓﻠﺔ رﻓﺘﻪ  ،ﺻﺪا ي ﺟﺮﺳ ﻲ ﻧ ﻴ ﺴﺖ

 (2ﻫـﻤـﻪ ﺷـﺐ ﻗـﺎﻓـﻠـﺔ ﻧﺎﻟﺔ ﻣـﻦ در راه اﺳﺖ

ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮﻳﺎدرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻮ ﺟﺮس ﻧﻴﺴﺖ ﻣـﺮا

 (3ﻫﻤﺮﻫﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﭘﺎ در وﻃﻦ دارم ﻫﻨﻮز

ﺗﻜﻴﻪ ﭼﻮن ﺻﻮرت ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﺪن دارم ﻫﻨﻮز

 (4ﺑـﺎ ﺷـﻌـﻠـﺔ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﻪ ﺳﺎزد ﻧﻔﺲ ﺻﺒﺢ

روﺷـﻦﺗـﺮ از آﻧـﻢ ﻛـﻪ ﺗـﻮان ﻛﺮد ﺧﻤﻮﺷﻢ

ﭘﺮوژة ) -(5آزﻣﻮن  8اﺳﻔﻨﺪ 99

ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن  2و 3

ﺻﻔﺤﺔ6 :
 15دﻗﻴﻘﻪ
ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن 3

اﻟﻌرﺑﻳﺔ )(۲۸ - ۲۱
 ﻋ ﱢﻳن اﻷﻧﺳب ﻟﻠﺟواب ﻋن اﻟﺗّرﺟﻣﺔ ﻣن أو إﻟﯽ
ّ
ِ
اﻟﮑﺎﻓرﻳن ﴾:
ﮑﺑر و ﮐﺎن ِﻣن
 ﴿ -21ﻓَ َ
ﺳﺟد اﻟﻣﻼﺋﮑﺔ ﮐﻠّﻬم أﺟﻣﻌون ّإﻻ إﺑﻠﻳس اﺳﺗَ َ
 (1ﭘﺲ ﻫﻤﺔ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ اﺑﻠﻴﺲ ﺗﻜﺒﺮ ﻧﻤﻮد و ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪ!
 (2ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪ و از ﻛﺎﻓﺮان ﺑﻮد!
 (3ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﺗﻜﺒﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ از ﺟﻤﻠﺔ ﻛﺎﻓﺮان ﺷﺪ!
 (4و ﻫﻤﺔ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺠﺪه ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﻏﺮور ﻣﻲورزﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻛﺎﻓﺮان ﺑﻮد!

طﻌﺎم ِ
اﻟﻔ ِ
ﮑر
اﻟ ُ
ﮑﺗُ ُ
ب َ ُ
درس 3
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ُ
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ﻬﺗﻣوا ﺑﻪ!«:
َ » -22وﻗف رﺟﻝ َﻳﻔﺗﺧر ِﺑﻣﻼﺑﺳﻪ أﻣﺎم اﻟ ّﻧﺎس و َﺑدأ ِﺑﺎﻟﮑﻼم وﻟﮑ ّﻧﻬم ﻟَم َﻳ ّ
 (1ﻣﺮدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم اﻳﺴﺘﺎد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد وﻟﻲ آنﻫﺎ ﺑﻪ او اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪادﻧﺪ!
 (2ﻣﺮدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم اﻳﺴﺘﺎد و ﺻﺤﺒﺖ را آﻏﺎز ﻛﺮد اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ او اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪادﻧﺪ!
 (3ﻣﺮد اﻳﺴﺘﺎد و ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲﺑﺎﻟﺪ ،ﺷﺮوع ﻛﺮد وﻟﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ!
 (4در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ،ﻣﺮدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﻳﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲﻛﺮد اﻳﺴﺘﺎد و ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮد اﻣﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮد!
» -23اُﺧﺗﻲ! ِ
ﮑوت و ﻻ ﺗَﺗد ﱠﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﮐ ّﻝ ﻣوﺿوع ﻟﮑﻳﻼ ﺗُﻌ ﱢـرﺿﻲ َﻧ ِ
ﻔﺳك ﻟِﻠﺗﱡ َﻬم!« :ﺧﻮاﻫﺮم! . . .
ﺳﺎن اﻟ ﱡ
ﺳ َ
ﻋﻠﻳك أن ﺗُﻌ ﱢـودي اﻟﻠّ َ
 (1ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻜﻮت ﻋﺎدت ﻛﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮدت ﻣﻮرد ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮي!
 (2ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎن را ﺑﻪ ﺳﻜﻮت ﻋﺎدت دﻫﻲ و در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻲ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻲ!
 (3ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ زﺑﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻋﺎدت دﻫﻲ و دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻲ در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدت در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﻤﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮي!
 (4ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻋﺎدت دﻫﻲ و وارد ﻧﺸﻮي در ﻫﻤﺔ اﻣﻮري ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﺗﻬﻤﺖ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ!
» -24ﻟم ﺗُو ِاﻓ ِ
ق اﻷُﺳﺗﺎذة أن ُﻳؤﺟﱠﻝ ﻟطﺎﻟﺑﺎﺗﻬﺎ إﻣﺗﺣﺎن اﻟﮑﻳﻣﻳﺎء ّإﻻ ﺛﻼﺛﺔ ّأﻳﺎم!«:
 (1اﺳﺘﺎد ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﺮد ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﻪ روز!
 (2اﺳﺘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ!
 (3اﺳﺘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﺮد ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻴﻤﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪازد ﻣﮕﺮ ﺳﻪ روز!
 (4اﺳﺘﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻴﻤﻲ را ﺳﻪ روز ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﺪازد!
اﻷطﺑﺎء ﻋن أدوﻳﺔ ُﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗُﺳﺗﺧدم ﻟﻌﻼج ﮐوروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻝ اﻷوﻟﯽ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ!«:
ﻳﺗﺣدث
ّ » -25
ّ
 (1ﭘﺰﺷﻜﺎن داروﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﺔ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ!
 (2ﻃﺒﻴﺒﺎن از داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻋﻼج ﻛﺮوﻧﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد!
 (3اﻃﺒﺎء از داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﺮوﻧﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دﭼﺎر ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ!
 (4ﭘﺰﺷﻜﺎن درﺑﺎرة داروﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻛﺮوﻧﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﺔ دﭼﺎرﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد!
ﻋﻳن اﻟﺧطﺄ:
ّ -26
اﻟﺣق! :ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺎدل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد!
 (1ﻻ ُﻳﻘﺎﻝ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدﻝ ّإﻻ
ّ
 (2ﺑﻧﺗﻲ! ﻟم ﺗُﻌﺎرﺿﻳن ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻔﻬﻣﻳن ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ! :دﺧﺘﺮم! ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲﻛﻨﻲ ﺑﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن را ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻲ!
َﺿﻣن أﺑداً أن ُﻳﺟﻳب ﺻدﻳﻘﺎي ﻟﻠﻣﻌﻠّم ِﻣﺛﻝ إﺟﺎﺑﺗﻲ! :ﻫﺮﮔﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮدهام ﻛﻪ دو دوﺳﺘﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠّﻢ
 (3ﻟَم أ َ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ!
ﻳﺧﻳﺔ َﻳﺗﺣﻳﱠرون ﺟ ّـداً! :ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ آﺛـﺎر ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﻣـﺎ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه
 (4اﻟﺳّﱡﻳﺎح اﻟّذﻳن ُﻳﺷﺎﻫدون آﺛﺎرﻧﺎ اﻟﺗّﺎر ّ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺮان ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ!
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ﻋﻳن اﻟﺧطﺄ:
ّ -27

ﺳﺎن ﻻ َﻳﮑون ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎرﻩ! :ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﺷﻤﻦ اﻧﺴﺎن زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎرش ﻧﺒﺎﺷﺪ!
ﻋدو اﻹﻧﺳﺎن ِﻟ ٌ
َ (1
أﮐﺑ ُر ّ
ﻧﺎدی
اﻟداء و اﻟﺗﱠﻌب أﺑداً ّإﻻ اﻻُ ّم! :آدﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎم درد و رﻧﺞ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎدر را ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد!
ﻋﻧد ّ
إﻧﺳﺎن َ
 (2ﻟَن ُﻳ َ
ٌ

ﺄﺗون إﻟﯽ ﻣﺻر! :ﻋﻘّﺎد اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را از ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ ،ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ!
 (3ﺗَﻌﻠﱠم اﻟﻌﻘّ ُ
ﺎد اﻹﻧﺟﻠﻳزّﻳﺔَ ﻣن ُﺳّﻳﺎح َﻳ َ

 (4ﻟﺗ ُﮑ ْن ﺗرﺑﻳﺗُﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة ﺗرﺑﻳﺔً ﻻ ﺗُﺿﻳﻊُ ﺣ ﱠ
ق إﻧ ٍ
ﺳﺎن! :ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻖّ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن را از ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮد!
» -28اﻣﺮوز ﻛﺘﺎﺑﻲ را ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﻫﺪﻳﻪ دادم ﻛﻪ ﻗﺒﻼً در ﺣﻞّ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ﺑﻮد!«:
أﻫدﻳت اﻟﻳوم ﮐﺗﺎﺑﺎً إﻟﯽ ﺻدﻳﻘﻲ ُﻳﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﯽ ﺣ ّﻝ اﻟﻣﺷﺎﮐﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ!
(1
ُ
أﻫدﻳت ﮐﺗﺎﺑﺎً إﻟﯽ ﺻدﻳﻘﻲ ﻗد ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻋﻠﯽ ﺣ ّﻝ اﻟﻣﺷﺎﮐﻝ!
 (2اﻟﻳوم
ُ
ت ﺻدﻳﻘﻲ اﻟﮑﺗﺎب اﻟّذي ُﻳﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﯽ ﺣ ّﻝ ﻣﺷﮑﻼﺗﻲ ﻗﺑﻝ ﻫذا!
 (3اﻟﻳوم ّ
ﻗدﻣ ُ
ﻣت ﻳوﻣﺎً إﻟﯽ ﺻدﻳﻘﻲ ﮐﺗﺎﺑﺎً ﻗد ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﯽ ﺣ ّﻝ اﻟﻣﺷﮑﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ!
ّ (4
ﻗد ُ
ِ
ص:
ﺛم أﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ ) (۳۳ - ۲۹ﺑﻣﺎ ُﻳﻧﺎﺳب اﻟ ّﻧ ّ
■■ اﻗ أر اﻟ ّﻧ ّ
ص اﻟﺗّﺎﻟﻲ ّ

ﺛم ﻳﺗﺧﻠّص
ُﻳﺣﮑﻰ ّ
أن ﺗﺎﺟ ارً ﻋرﻓﻪ اﻟ ّﻧﺎس ﺑﻘﺳوة اﻟﻘﻠب .إ ّﻧﻪ ﮐﺎن ﻳﺷﺗري ﻋﺑداً ﮐ ّﻝ ﻋﺎم ﻟﻳﻌﻣﻝ ﻋﻧدﻩ ﺳﻧﺔ ﮐﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘطّ ،

أن اﻟﺧدم
ﻳﻔﮏ اﻟﻌﺑد ﻟﻳﺑﺣث ﻋن ﻋﻣﻝ آﺧر ،ﺑﻝ ﮐﺎن ﻳرﻣﻳﻪ ﻟﮑﻼب ﻋﻧدﻩ .ﮐﺎن ﻫذا اﻟﺗّﺎﺟر ﻳﻌﺗﻘد ّ
ﻣﻧﻪ .ﻣﺎ ﮐﺎن اﻟﺗّﺎﺟر ّ
ﻓﻲ اﻟﺑﻳوت ﻳطّﻠﻌون ﻋﻠﻰ أﻣور ﮐﺛﻳرة و أﺳرار ﻋدﻳدة ،ﻟﻬذا اﻟﺗﺧﻠّص ﻣن اﻟﻌﺑد ﺑﺗﻠك اﻟطّرﻳﻘﺔ أﻓﺿﻝ.
ﻣرت ﻋﻠﻳﻪ اﻷ ّﻳﺎم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺳ ّﻳدﻩ ﺣﺗّﻰ
ﻗﺎم اﻟﺗّﺎﺟر ﮐﻌﺎدﺗﻪ ّ
اﻟﺳﻧوّﻳﺔ ﺑﺷراء ﻋﺑد ﺟدﻳد ،وﻗد ُﻋرف ﻫذا اﻟﺟدﻳد ﺑﺎﻟ ّذﮐﺎءّ ،

ﻣﻣﺎ رأى .ﺑدأت اﻟﮑﻼب ﺗدور
دﻧﺎ وﻗت اﻟﺗّﻌذﻳب ...ﺗوﻗّف اﻟﺗّﺎﺟر ﮐﻌﺎدﺗﻪ ﻋن إطﻌﺎم اﻟﮑﻼب ّ
ﻋدة أ ّﻳﺎم ...ﻟﮑن ّ
ﺗﻌﺟب ّ
اﻟﺳّر ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺳ ّﻳدي ﻟﻘد ﺧدﻣﺗك ﺳﻧﺔ ﮐﺎﻣﻠﺔ
ﺛم ﻧﺎﻣت ﻋﻧدﻩ! اﻟﺗّﺎﺟر ﺳﺄﻝ اﻟﻌﺑد ﻋن ّ
ﺣوﻝ اﻟﻌﺑد و ﺗﻠﻌق ﻋﻧﻘﻪ ّ

ﻓﺄﻟﻘﻳﺗﻧﻲ ﻟﻠﮑﻼب اﻟﺟﺎﺋﻌﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ أﻧﺎ ﺧدﻣت ﻫذﻩ اﻟﮑﻼب ﺷﻬرﻳن ﻓﻘط ،ﻓﮑﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ أرﻳت!
اﻟﺻﺣﻳﺢ :ﻟﻣﺎذا ﮐﺎن اﻟﺗّﺎﺟر ﻗﺎﺳﻲ اﻟﻘﻠب ﻳﺗﺧﻠّص ﻣن اﻟﻌﺑد؟
ّ -29
ﻋﻳن ّ
ﻷن اﻟﻌﺑد ﮐﺎن ﻳﻌﺻﻲ أواﻣرﻩ اﻟﻌدﻳدة!
ّ (1
ﻷن اﻟﻌﺑد ﮐﺎن ﻳﮑﺷف ﺧﻔﺎﻳﺎ اﻻُﻣـور!
ّ (2
اﻟﻌﺑد!
ﻳﺿرﻩ ُ
ّ (3
ﻷن اﻟﺗّﺎﺟر ﮐﺎن ﻳﺧﺎف أن ّ

اﻟﻌﺑد ﻻ ﻳﺟد ﻋﻣﻼً آﺧر!
أن َ
ﻷن اﻟﺗّﺎﺟر ﮐﺎن ﻳﻌﻠم ّ
ّ (4
ﻋﻳن اﻟﺧطﺄ:
ّ -30

أﻣرﻩ اﻟﺗّﺎﺟر ﺑﻪ!
ّ (1
إن اﻟﻌﺑد ﺧدم اﻟﮑﻼب ﮐﻣﺎ َ

 (2ﻣﺎ ﮐﺎن اﻟﻌﺑد ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻧد اﻟﺗّﺎﺟر ّإﻻ ﺳﻧﺔ واﺣدة!
اﻟﺳﻧﺔ!
ﮐﻲ ّ
ﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗّﺎﺟر ﻗﺑﻝ أن ﺗﻧﺗﻬﻲ ّ
َ (3
ﻋﻠم اﻟﻌﺑد اﻟ ّذ ّ
ﻧوﻳﺔ!
اﻟﺳ ّ
اﻟﺳﻧﺔ ّإﻻ ﻗﺑﻝ ﻋﺎدﺗﻪ ّ
 (4ﮐﺎن اﻟﺗّﺎﺟر ُﻳطﻌم ﮐﻼﺑﻪ طواﻝ ّ
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ﻋﻳن ﻣﺎ ﻳرﺗﺑط ﺑﻣﻔﻬوم اﻟ ّﻧص:
ّ -31
اﻟﻧﺎس ﺑك ﺧﻳ اًر!
ﻳظن ّ
 (1ﻣن اﻟﺟﻣﻳﻝ أن ّ
أﺻﻌب ﻣن ﺣﻔظ اﻷﻣواﻝ!
 (2ﮐﺗﻣﺎن اﻷﺳرار
َ
اﻟﺻورة!
 (3ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﻳﺎن ﻧﺣن ﻻ ﻧری ّإﻻ ﺟزءاً ﻣن ّ

ﺧرب ظﱡﻧك ﻛ ّﻝ ﺷﺊ ﺟﻣﻳﻝ!
اﻟظن ّ
 (4أﺣﺳن ّ
ﺑﺎﻟﻧﺎس و ّإﻻ ُﻳ ّ
رﻓﻲ ) ٣٢و (٣٣
اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ اﻹﻋراب و اﻟﺗّﺣﻠﻳﻝ ّ
 ﻋ ﱢﻳن ّ
اﻟﺻ ّ

» -32أﻟﻘﻳﺗﻧﻲ«:

ﻓﻌﻠﻳﺔ
 (1ﻟﻠﻣﻔرد اﻟﻣذ ّﮐر اﻟﻣﺧﺎطب – ﺣروﻓﻪ
اﻷﺻﻠﻳﺔ :ﻝ ق ي؛ ﻣﺻدرﻩ ﻋﻠﯽ وزن :إﻓﻌﺎﻝ  /اﻟﺟﻣﻠﺔ ّ
ّ
اﻟزاﺋدة  /ﻓﻌﻝ و ﻓﺎﻋﻝ؛ ﻟﻳس ﻟﻪ ﻣﻔﻌوﻝ
اﻟﻧون ﻣن ﺣروﻓﻪ ّ
 (2ﻓﻌﻝ  -ﻣﺻدرﻩ :إﻟﻘﺎء؛ ﺣرف ّ
ٍ
ﻣﺎض  -ﻣزﻳد ﺛﻼﺛﻲ )= ﻟَﻪ ﺣرف زاﺋد(  -ﻣﻌﻠوم  /ﻣﻔﻌوﻟﻪ »اﻟﮑﻼب«
 (3ﻓﻌﻝ
اﻟﻧون ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ
 (4ﻓﻌﻝ ﻣﺿﺎرع  -ﻟﻠﻣﺗﮑﻠّم  -ﻣﻌﻠوم  /ﻓﻌﻝ و ﻓﺎﻋﻝ؛ ﺣرف ّ
» -33اﻟﺗّﺧﻠّص«:
اﻷﺻﻠﻳﺔ :خ ﻝ ص ،و ﻟﻪ ﺣرﻓﺎن زاﺋدان(  /ﻣﺑﺗدأ و ﺧﺑرﻩ :ﺑﺗﻠك اﻟطّرﻳﻘﺔ
 (1ﻣﻔرد  -ﻣﺻدر )ﺣروﻓﻪ
ّ

ﱠ
إﺳﻣﻳﺔ
ﻣﻌرف ﺑﺄﻝ  /ﻣﺑﺗدأ و اﻟﺟﻣﻠﺔ ّ
 (2اﺳم  -ﻣﺻدر )ﻣﺎﺿﻳﻪ :ﺧﻠص؛ ﻣﺿﺎرﻋﻪُ :ﻳﺧﻠّص( – ّ
ﱠ
ﱠ
ص«(  /ﻣﺑﺗدأ؛ ﺧﺑرﻩ :أﻓﺿﻝ
ص« و اﻷﻣر ﻣﻧﻪ »ﺗﺧﻠ ْ
 (3ﻣﺻدر )اﻟﻣﺎﺿﯽ ﻣﻧﻪ »ﺗﺧﻠ َ
 (4ﻣذ ّﮐر  -ﻣﺻدر )ﻣن وزن »ﺗﻔﻌﱡﻝ«(  -ﻣﻌرﻓﺔ  /ﺧﺑر؛ ﻣﺑﺗدؤﻩ :ﻫذا
■■ ﻋ ﱢﻳن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺟواب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗّﺎﻟﻳﺔ )(۴۰ - ۳۴
ﻋﻳن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺿﺑط ﺣرﮐﺎت اﻟﺣروف:
ّ -34

ِ
ﱠ
 (1ﱠ
ﻟﻳس ﻟَﻪ ﺑِﻪ ِﻋ ٌﻠم!
إن اﻟﻌﺎﻗ َﻝ ﻻ َﻳﺗﮑﻠ ُم ﻓﻲ ﻣﺎ َ
ِ
ِ
ﺑﻳن ﺑِﺎﻟﺗﱠﻌﱡﻧت!
اﻟﻣﺧﺎ َ
ط َ
اﻟﻣؤﻣن ّأﻻ ُﻳﺟﺎدﻝ ُ
 (2ﻋﻠﯽ ُ
ِ
ِ
ﻌﻳن!
َ (3
طوﺑﯽ ﻟ َﻣن َﻳ َ
اﻟﻣﺳﺗَ َﻣ َ
ﻼﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﻗَدر ُﻋﻘوﻝ ُ
ﮑون َﮐ ُ
ﱠ
ﻌرف ﱠ
ﺣت ِﻟﺳﺎﻧِﻪ!
 (4أﻳﱡﻬﺎ
ﺧﺑوء ﺗَ َ
ُ
اﻟﻣرَء َﻣ ٌ
اﻹﻧﺳﺎن! ﺗَﮑﻠم ﺗُ َ
ﻓﺈن َ

اﻟﺗﺿﺎد:
ﻋﻳن اﻟﻌﺑﺎرة ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻋن
ّ
ّ -35

أن ﻋﻣﻠك ﻟﻳس ﺧطﺄ!
ّ (1إﻧك ﻣﺗرﱢدد ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗَﻔﻌﻠﻪ و أﻧﺎ واﺛق ّ

ﻓﺈﻧﻪ َﻳﺗّﺳﻊ ﺑﻪ!
 (2ﮐ ّﻝ وﻋﺎء َﻳﺿﻳق ﺑِﻣﺎ ُﺟﻌﻝ ﻓﻳﻪ ّإﻻ وﻋﺎء اﻟﻌﻠم؛ ّ
اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠَﯽ َرﻏم ظُروﻓﻪ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ!
اﻟﺻﻌﺑﺔ ّإﻻ ّ
 (3ﻟم ُﻧﺷﺎﻫد ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ ّ

َﺿر ﻟﻧﺎ!
 (4ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ أﻧﻔَﻊ و أﻣﺗَﻊ ﻣن ﻗراءة اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟّﺗﻲ ﻫﻲ أ ﱡ
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

ﺻﻔﺤﺔ9 :

ﺟدﻳن ﻓﻲ اﻻُﻣور  . . . . . .ﻏداً ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬم أﺑداً!
اﻟﻣ ّ
ّ -36
اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﻠﻔراغ :إﻋﻠَم ﻳﺎ وﻟدي ّ
ﻋﻳن ّ
أن ُ
ﻣون
َ (1ﺳَﻳ َ
ﻧد َ
ﻧدﻣوا
 (3ﻟن َﻳ َ

ﻣون
 (2ﻻ ﺗَ َ
ﻧد َ
 (4ﻣﺎ َﻧِدﻣوا

اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ:
ﻋﻳن اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﻣوﺻوﻓﺎً ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ
ّ
ّ -37

ِ (1
طﻠَﺑت ﻣن ﻓﺎﺿﻝ ﻣوﻋظﺔ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻌﺑد ﻋن ارﺗﮑﺎب اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ!

اﻟﮑﺗﺎب ﺻدﻳﻘﺎً ﻣﺧﻠﺻﺎً ُﻳﻧﻘذ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ُﻣﺻﻳﺑﺔ اﻟﺟﻬﻝ!
 (2أ ﻟﻳس
ُ
رب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن ﻣن ﺻﻼة ﻻ ﺗُرﻓﻊ و ﻣن دﻋﺎء ﻻ ﻳﺳﻣﻊ!
 (3أﻋوُذ ﺑﺎﷲ ّ
ﺗﺗﻐﻳر أﺻواﺗﻬﺎ و أوزاﻧﻬﺎ!
 (4ﻻ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌر ّﺑﻳﺔ ﻣﻔردات دﺧﻳﻠﺔ ﻟم ّ
اﻣﻳﺎً:
ﻋﻳن ﻓﻌﻝ » َﻳﺳوق« ﻻ ُﻳﺗرﺟم ﻣﺿﺎرﻋﺎً إﻟﺗز ّ
ّ -38

ﺟﻳداً ﮐﺎن َﻳﺳﺗﻣﻊ إﻟﯽ ﮐﻼم أﺑﻲ ﺑدﻗّﺔ!
ﺳﻳﺎرﺗﻧﺎ ّ
ِ (1ﻟﻳﺳوق أﺧﻲ ّ

اﻟﺳﻳﺎرة وﺣﻳداً و َﻳﺳوﻗﻬﺎ!
َ (2ﺳﻣﺣﻧﺎ ﻟﺻدﻳﻘﻧﺎ اﻟﺣﻣﻳم أن َﻳرﮐب ّ

ﱠ
ك!
ﺳﻳﺎرة ﺑﻼ ﺷ ّ
اﻟﺳﻳﺎﻗﺔَ ﻓﻬو َﻳﺳوق ﮐ ّﻝ ّ
اﻟﻣرﺑﻲ ّ
 (3ﻣن َﻋﻠﻣﻪ ﻫذا ُ

ٍ
ﻫﺎدئ َﻳﺳوق اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟطّرﻳق ُﻣﺳﺎﻋدةً!
ﺷﺎب
َ (4ﻧطﻠب ﻣن ّ

اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﻧﻪ:
 -39ﻋ ّﻳن ﻣﺎ ﻻ َ
ﻳوﺟد ﻓﻳﻪ ُ
 (1ﻻ َﻳطﻳر ﻟﻠﺻﱠﻳد ﻟﻳﻼً ّإﻻ اﻟﺧﻔّﺎش!
ـرف أﻣﻳﻧﺎً ﻋﻠﯽ اﻷﺳرار ّإﻻ اﻟو ِ
اﻟدﻳن!
 (2ﻻ أﻋ ُ
ﱠ
اﻟﺻﺎدق!
 (3ﻻ ﺗُ ّ
ﺳﻣﻊ ﻣن اﻟﻌﺎﻗﻝ ّ
ﺻد ْق ﮐﻝ ﻗَوﻝ ّإﻻ ﻣﺎ ُﻳ َ

 (4ﻻ ﺗَﺳﺗ ِـﺷر ﻓﻲ ﱢ
ﮐﻝ ٍ
ﺣب ِﻟﻐﻳرﻩ ﻣﺎ ُﻳ ﱡ
ﻣﻳﻊ ّإﻻ ﻣن ُﻳ ﱡ
ﺣب ِﻟﻧﻔﺳﻪ!
أﻣر َ
ْ
اﻟﺟ َ

ﻋﻳن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ُﻣرادف اﻟﻌﺑﺎرات:
ّ -40
 (1ﻳﻧﻘُص ﮐ ّﻝ ﺷﻲء ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق وﻟﮑن ﻻ ﻳﻧﻘُص اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق! = ﻳﻧﻘُص ﮐ ّﻝ ﺷﻲء ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ّإﻻ اﻟﻌﻠم!
 (2ﻋﻠ ﱠﻲ أن ﻻ أﺗد ﱠﺧﻝ ﻓﻲ ﻣوﺿوٍع ﻻ ﻳرﺗﺑط ﺑﻲ! = ﻻ أﺗد ﱠﺧ ْﻝ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟّذي ﻻ ﻳرﺗﺑط ﺑﻲ!
اﻟﺣق ﻓﻘط وﻫو َﺣ َﮑ ٌم!
اﻟﺣق! = ﻳﻘوﻝ اﻟﻌﺎد ُﻝ اﻟﮑﻼم
 (3ﻻ ﻳﻘوﻝ اﻟﻌﺎد ُﻝ وﻫو َﺣ َﮑ ٌم ّإﻻ اﻟﮑﻼم
ّ
ّ
ﻧﺳﻳﺔ ﻓﻘط!
ﻌﻠم أﺣد زﻣﻼﺋﻲ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻔر ّ
ﻌﻠم ُزﻣﻼﺋﻲ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻔر ّ
ﻧﺳﻳﺔ ّإﻻ واﺣداً ﻣﻧﻬم! = َﻳ ُ
َ (4ﻳ ُ

ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(
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دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 3

ﺻﻔﺤﺔ10 :

داﻧﺶآﻣﻮزان اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺆالﻫﺎي ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻮزه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

 -41ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺲ در اﻧﺴﺎن ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎدث ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﺮآﻏﺎز آن ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1ﭘﺎك ﺷﺪن ﻧﻔﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ– اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺑﻪ

 15دﻗﻴﻘﻪ
زﻧﺪﮔﻲ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ
درس 8
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 (2اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺑﻪ – ﭘﺎك ﺷﺪن ﻧﻔﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ
 (3ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻲ – ﻏﻔﺮان و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ
 (4ﻏﻔﺮان و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ – ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻲ
ن ﺧَﻴﺮٌ ام ﻣﻦ …« ﻛﺪام ﭘﻴﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد؟
 -42از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »اَﻓَﻤﻦ اَﺳﺲ ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻮي ﻣﻦَ اﷲِ و رِﺿﻮا ٍ
 (1ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪة ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد زﻧﺪﮔﻲ دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ.
 (2ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ دور از اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ ﻣﺮﻫﻮن ﺳﻘﻮط در آﺗﺶ دوزخ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻟﺒﺔ ﭘﺮﺗﮕﺎه را ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲﻧﺎﻣﺪ.
 (4اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻚ و ﺗﺰﻟﺰل و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺳﺴﺖ و ﻟﺮزان اﺳﺖ.
 -43ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ »اﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮٌ« را ﺑﺮاي ﻛﺪام ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﻣﻌﺼﻴﺖ آن ﭼﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ؟
 (1ﻗﻤﺎر – »ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻨﻔﻌﺘﺸﺎن اﺳﺖ«.
 (2زﻧﺎ » -ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻨﻔﻌﺘﺸﺎن اﺳﺖ«.
 (3ﻗﻤﺎر – »و ﺑﺎ آن در آﺗﺶ دوزخ ﻓﺮو ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ«.
 (4زﻧﺎ – »و ﺑﺎ آن در آﺗﺶ دوزخ ﻓﺮو ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ«.
 -44اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺘﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﺖ )ص( ﻛﻪ» :ﺑﺮاي ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرم ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدهام ﻛﻪ ﻧﻪ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﺪه
و ﻧﻪ ﮔﻮﺷﻲ ﺷﻨﻴﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻛﺴﻲ ﺧﻄﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ «.ﺑﺎ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ؟
 (1ﻫﺮ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻﻳﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ آن ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات او ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد.
 (3ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﭙﻨﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻳﻜﻲ از ﺣﻜﻤﺖﻫﺎي ﻳﻚ دﺳﺘﻮر اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﺣﻜﻤﺖﻫﺎي آن ﭘﻲﺑﺮدهاﻳﻢ.
 (4ﻫﺪف ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
 -45در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻛﺪام ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »راﻫﻲ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ« و »ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﺷﺖ« ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
» (1ﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ« – »ﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ«
» (2و ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎ« – »ﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ«
» (3ﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ« – »وﻻﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎ«
» (4و ﻻﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎ« – »و ﻻﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎ«
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ﺻﻔﺤﺔ11 :

 -46از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ »و ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰي را ﺧﻮش ﻧﻤﻲدارﻳﺪ و آن ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰي را دوﺳﺖ ﻣﻲدارﻳﺪ و آن ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ
و ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻴﺪ «.ﻛﺪام ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد؟
 (1ﻣﻴﺎن ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ و ﺟﻬﺎن آﺧﺮت و ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎي دﻳﻦ ،ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
 (2از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﻴﺤﺘﮕﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺮدم و ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻌﺎدت آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮات ،ﻫﺸﺪارﻫﺎﻳﻲ داده اﺳﺖ.
 (3ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪ.
 (4ﻫﺮ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻻﻳﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ آن ﺣﻜﻢ و دﺳﺘﻮر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 -47ﻓﺮض ﺗﺒﻌﻴﺖ اﺳﻼم از ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ … اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ …
 (1درﺳﺖ – ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
 (2ﻧﺎدرﺳﺖ – ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و آﻳﻨﺪهاي ﺧﻄﺮﻧﺎك را ﺑﺮاﻳﺸﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
 (3درﺳﺖ – ﺑﺨﺸﻲ از اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻲ در ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﻧﺎدرﺳﺖ – رأي ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﻫﻤﺔ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
 -48ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻀﺮ اﺷﺮاﻓﻲﮔﺮي و ﺗﺠﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻓﺴﺎد اداري و ﻣﺎﻟﻲ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 (1رواج ﻣﺼﺮفﮔﺮاﻳﻲ – ﻓﺮﻳﺒﻜﺎري در ﻣﻌﺎﻣﻼت – ﺗﺮوﻳﺞ واﺳﻄﻪﮔﺮي – ﺑﺎزده ﻛﻢ در ادارات
 (2ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎدي – ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري ﭘﺮﻣﺼﺮف – ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدي ﻋﻤﻮﻣﻲ – آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ رﺑﺎ
 (3رواج ﻣﺼﺮفﮔﺮاﻳﻲ – ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري ﭘﺮﻣﺼﺮف – ﺗﺮوﻳﺞ واﺳﻄﻪﮔﺮي – آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ رﺑﺎ
 (4ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎدي – ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ – ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدي ﻋﻤﻮﻣﻲ – رواج ﻣﺼﺮفﮔﺮاﻳﻲ
 -49ﻋﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻴﺴﺖ و اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎﻋﺔ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺮاي ﻛﺪام دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد،
واﺟﺐ اﺳﺖ؟
 (1ﺗﺪﻳﻦ – ﻫﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
 (2ﻓﺮﻫﻨﮓ – ﻫﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
 (3ﺗﺪﻳﻦ – اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ آن را دارﻧﺪ.
 (4ﻓﺮﻫﻨﮓ  -اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ آن را دارﻧﺪ.
 -50در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ ﻛﺪام ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد؟
اﻟﻒ( ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺎدي ← ﺟﺎﻳﺰ
ب( اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ← ﺣﻼل
ج( ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ← ﻣﺴﺘﺤﺐ
د( ﺷﺮطﺑﻨﺪي در ﺑﺎزيﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ← ﺟﺎﻳﺰ
 (1ب ،ج

 (2اﻟﻒ ،ب

 (3اﻟﻒ ،د

 (4ج ،د
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

ﺻﻔﺤﺔ12 :
 15دﻗﻴﻘﻪ

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 2

 -51از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ» :و ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟّﺎ رﺳﻮلٌ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ اﻟﺮّﺳﻞ اﻓﺎن ﻣﺎت او ﻗﺘﻞ اﻧﻘﻠﺒﺘﻢ ﻋﻠﻲ اﻋﻘﺎﺑﻜﻢ و ﻣﻦ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻲ

وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
و ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ

ﻋﻘﺒﻴﻪ ﻓﻠﻦ ﻳﻀﺮاﷲ ﺷﻴﺌﺎً و ﺳﻴﺠﺰي اﷲ اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ« ﻛﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮔﺮدد؟

رﺳﻮل ﺧﺪا)ص(  /اﺣﻴﺎي

اﻟﻒ( ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻼﻣﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ارزشﻫﺎي راﺳﺘﻴﻦ /ﻋﺼﺮ
ﻏﻴﺒﺖ

ب( آنﮔﺎه ﻛﻪ ﻛﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺷﻜﺮ اﻟﻬﻲ اداﻣﻪدار ﺑﺎﺷﺪ.

درس  7ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن درس 9

ج( اﺳﺘﻘﺮار اﻧﺪﻳﺸﻪاي ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ،ﺷﻴﻮع ﻋﺪم ﺿﺮر و زﻳﺎن در زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﻮي و اﺧﺮوي اﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﺔ  85ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺔ 120

د( ارجﮔﺰار واﻗﻌﻲ ﻧﻌﻤﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ )ص( ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ او ﻛﺴﺎﻧﻲاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺰﻟﺰل در اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
 (1اﻟﻒ  -ب

 (2ب  -ج

 (3ج  -د

 (4اﻟﻒ – د

» -52ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﻣﻦ و ﻓﺪاﻛﺎر ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاي راﺣﺖﻃﻠﺐ«» ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻌﻠﻴﻢ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان« و
»ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻧﺰواي ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي اﺻﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ع(« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﭘﺲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( اﺳﺖ؟
 (1ﺗﺤﺮﻳﻒ در ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﻳﺚ – اراﺋﺔ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ – ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﻧﺒﻮي ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
 (2ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﻧﺒﻮي ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ – اراﺋﺔ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ – ﺗﺤﺮﻳﻒ در ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﻳﺚ
 (3ﺗﺤﺮﻳﻒ در ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﻳﺚ – ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﻧﺒﻮي ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ – اراﺋﺔ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 (4ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﻧﺒﻮي ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ – ﺗﺤﺮﻳﻒ در ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﻳﺚ – اراﺋﺔ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 -53ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ ،در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت اﺋﻤﻪ )ع( ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟
 ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﺣﺪﻳﺚ و ﺳﻴﺮة اﺋﻤﺔ اﻃﻬﺎر  ﺣﻔﻆ ﺳﺨﻨﺎن و ﺳﻴﺮة ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻳﻜﺴﺎن دﻳﺪن ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺑﻨﻲاﻣﻴﻪ و ﺑﻨﻲﻋﺒﺎس در ﻏﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﺑﺮﺣﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎرف ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ درﺑﺎرة ﻫﻤﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻮ1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

» -54ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻣﺎﻣﺎن )ع( و ﻳﺎران آﻧﻬﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ« و »در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺣﺎﻛﻤﺎن« از ﻣﺼﺎدﻳﻖ
ﻛﺪامﻳﻚ از اﺻﻮل ﻣﺒﺎرزة اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪامﻳﻚ اﺳﺖ؟
 (1اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻮة درﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه – ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﺎﻛﻤﺎن – اوﻟﻲ
 (2ﻋﺪم ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﺎﻛﻤﺎن – اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻮة درﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه – اوﻟﻲ
 (3اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻮه درﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه – ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﺎﻛﻤﺎن – دوﻣﻲ
 (4ﻋﺪم ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﺎﻛﻤﺎن – اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻮة درﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه – دوﻣﻲ
 -55ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﺗﻔﺎﻗﺎت زﻳﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎل  260ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( آﻏﺎز اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن )ع(
ب( ﺷﻬﺎدت ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار اﻣﺎم زﻣﺎن )ع(
ج( ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي )ﻋﺞ(
د( آﻏﺎز ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺒﺮي
2 (1

3 (2

4 (3

1 (4
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

ﺻﻔﺤﺔ13 :

 -56ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت زﻳﺮ درﺑﺎرة ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻬﺪوي ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از آرﻣﺎنﻫﺎي اﻧﺒﻴﺎي اﻟﻬﻲ اﺷﺎره دارد؟
 ﻗﻄﺐ ﻣﺮﻓّﻪ و ﻗﻄﺐ ﻓﻘﻴﺮ ،ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ و ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد. از دزدي اﻣﻮال و ﺛﺮوت دﻳﮕﺮان ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ. اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ،ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﻲرﺳﻨﺪ. (1ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮي – اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ – ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ
 (2ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮي – اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ – ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﺔ رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل
 (3آﺑﺎداﻧﻲ – ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮي – ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﺔ رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل
 (4آﺑﺎداﻧﻲ – ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮي – ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ
 -57ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ و ﺑﺮﻛﻨﺎر ﻛﺮدن ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺪام ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﮔﺮدد؟
 (1ﻫﺮ ﻛﺲ دوﺳﺖ دارد ﺧﺪا را در ﺣﺎل اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ او ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﺪ ،وﻻﻳﺖ و ﻣﺤﺒﺖ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ را ﺑﭙﺬﻳﺮد.
 (2ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺋﻢ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻗﻴﺎم او ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮو او ﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﻴﻦ را ﭘﺮ از ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮ از ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (4اﻣﺎم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻴﻌﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﭘﺎك داﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -58اﻣﺎم ﻋﺼﺮ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻇﻬﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻟﻄﻒ و ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻫﺪاف اﻧﺒﻴﺎ در ﻋﺼﺮ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
 (1وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از ﻫﻤﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻲ و ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ - .ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﺔ رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل
 (2وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از ﻫﻤﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻲ و ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ – .ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ
 (3ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮان واﻗﻌﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ دلﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮي آن اﻣﺎم ﻣﻨﺠﻲ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ – .ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﺔ رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل
 (4ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮان واﻗﻌﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ دلﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮي آن اﻣﺎم ﻣﻨﺠﻲ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ – .ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ
 -59ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ )ع( ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻢ و درد ﺑﺮاي ﻗﻠﺐ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮد؟
 (1ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدن ﺷﺎﻣﻴﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در راه ﺣﻖ
 (2ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺳﺘﻤﮕﺮي ﺑﻨﻲاﻣﻴﻪ و ﺣﻼل ﺷﻤﺮدن ﻫﺮ ﺣﺮاﻣﻲ
 (3ﺑﻲاﻋﺘﻨﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺪي در ﺣﻖ آن ﺣﻀﺮت
 (4ﭘﻴﺮوزي ﺷﺎﻣﻴﺎن ﺑﺮ ﻳﺎران او ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ
 -60ﭘﻴﺮو ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺋﻤﻪ )ع( ﺷﺪن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ و ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺤﻪ ﻣﻲﮔﺬارد؟
 (1ﺑﺎ اﻳﻤﺎن » -اي ﻣﺮدم! رﺳﻮل ﺧﺪا اﻣﺎم و رﻫﺒﺮ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از او ﻋﻠﻲ  ...و اﻛﻨﻮن ﻣﻦ اﻣﺎم ﻫﺴﺘﻢ«.
 (2ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ » -اي ﻣﺮدم! رﺳﻮل ﺧﺪا اﻣﺎم و رﻫﺒﺮ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از او ﻋﻠﻲ  ...و اﻛﻨﻮن ﻣﻦ اﻣﺎم ﻫﺴﺘﻢ«.
 (3ﺑﺎ اﻳﻤﺎن » -ﻣﺎﻳﺔ زﻳﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎﻳﺔ زﺷﺘﻲ ﻣﺎ«
 (4ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ » -ﻣﺎﻳﺔ زﻳﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎﻳﺔ زﺷﺘﻲ ﻣﺎ«

( ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن، ﻫﻨﺮ، ﺗﺠﺮﺑﻲ،ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ
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3  و2 زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

 ﺳﺆالﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را،داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺮاﻣﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻳﺎ آﻟﻤﺎﻧﻲ( آزﻣﻮن ﻣﻲدﻫﻴﺪ
.از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻮزه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ

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-

3 اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

Renewable Energy

3 درس
79  ﺗﺎ ﺻﻔﺤﺔ71 ﺻﻔﺤﺔ
2 اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

A Healthy
Lifestyle

درس
Last week, some robbers broke into the National Museum and took away some precious pictures. 2The
79
ﺻﻔﺤﺔ
ﺗﺎ
58
ﺻﻔﺤﺔ
police say that they are still after them and they … yet.

1) have been caught

2) weren’t caught

3) were caught

4) have not been caught

62- I enjoy … in sunny Spain as long as possible with my family and friends during winter.

1) that stay

2) stay

3) to stay

4) staying

63- A: My wife doesn’t like the jewelry I bought for her birthday, so I have to give … if you don’t

mind.
B: Don’t worry. It’s okay.
1) it back

2) it up

3) them back

4) them up

64- The tables were bought by the people who had responsibility in the town in 1456. Now, the …

town is mainly known, visited and even respected for those famous tables.
1) invisible

2) complicated

3) ancient

4) imaginary

65- The ten-year-old kids were not able to figure out how to … the measures of weight to kilos, so

they asked their teacher to help them do it.
1) attack

2) convert

3) renew

4) compile

66- Some may become excited and nervous when something suddenly … them of their past

experiences.
1) demands

2) reminds

3) consumes

4) absorbs

67- The local population agreed to pay for the locally-invented … to be used to generate enough

electricity for the region and its four close neighbors.
1) creator

2) power

3) craft

4) turbine

( ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن، ﻫﻨﺮ، ﺗﺠﺮﺑﻲ،ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ
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68- The last time she went mountain-climbing, she was hurt … ; the weather was terrible and she

didn’t have enough items of clothing with her.
1) correctly

2) interestingly

3) physically

4) orally

69- Most of the time this … is observed in children with mental problems or in those who go through

depression.
1) disorder

2) proportion

3) diet

4) device

70- Communication has changed a lot in the last two centuries for a/an … of reasons the first of

which can be the invention of the telephone followed by numerous possibilities of
communication.
1) example

2) variety

3) source

4) string

71- How can you expect to … your food properly when you eat your meals so fast?

72-

1) generate

2) pollute

3) arrange

4) digest

After holding ... jobs in different states, he bought a small house and opened an office in New
York.
1) nervous

2) kinetic

3) hopeful

4) various

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.

A lake is a large area of water …(73)... by land on all sides. Really huge lakes are often called seas.
The Caspian Sea is an example. It is the largest inland …(74)... of water in the world, and it is
believed to be home to many undiscovered creatures and animals of high economic value such as
sturgeon, a fish prized for its caviar, and also birds like flamingoes, geese, and swans.
Hunting birds is a/an …(75)... sport throughout the Caspian states. They are hunted for their meat as
well as for their feathers; as a result, their population has greatly decreased, and some of them are in
danger of extinction. If local people …(76)... so many birds, you could see much more beautiful
nature and wildlife in this region.
73- 1) contained

2) surrounded

3) avoided

4) introduced

74- 1) body

2) combination

3) continent

4) serving

75- 1) common

2) essential

3) suitable

4) minor

76- 1) hunted

2) would hunt

3) didn’t hunt

4) won’t hunt
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PART C: Reading Comprehension
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice
on your answer sheet.

Scientists have found that influenza virus taken from humans can cause the disease in animals. In
addition, humans can catch the disease from animals. Among animals, a greater number of wild
birds seem to carry the virus without showing any signs of illness. Some scientists conclude that a
large family of influenza viruses may have infected some birds that have lived on the Earth for about
100 million years and are able to carry the viruses without even having the disease. There is even
enough data to show that different types of the viruse are transmitted from place to place and from
continent to continent by traveling birds.
It is known that two influenza viruses can combine when both are present in an animal at the same
time. The result of such combination is a great variety of the virus family. This raises the possibility
that a human influenza virus can combine with an influenza virus from an animal to produce an
entirely new kind. Research is being done to understand how this new type of influenza virus comes
into being. Another possibility is that two types of animal influenza viruses may combine in another
animal such as a pig to produce a new type which is then transmitted to humans.
77- What does the passage mainly discuss?

1) The possible ways in which new types of influenza viruses come to existence
2) The transmission of the influenza virus to different places by birds
3) The transmission of influenza virus from humans to animals
4) The possibility of carrying influenza virus without having the disease
78- The underlined relative pronoun “that” in paragraph 1 refers to … .

1) viruses

2) a large family

3) birds

4) scientists

79- The phrase “comes into being” in paragraph 2 is closest in meaning to … .

1) combines

2) develops

3) transmits

4) carries

80- All of the following can be the possible ways of producing new types of influenza virus EXCEPT

….
1) the combination of two influenza viruses in the same animal
2) the combination of animal viruses with human viruses
3) the combination of two animal viruses in another animal
4) the combination of two animal viruses in a human
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روزﺑﻪ اﺳﺤﺎﻗﯿﺎن – ﻣﺤﻤﻮد ﺛﺎﺑﺖاﻗﻠﯿﺪي – ﺑﻬﺰاد ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻦآرا – ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯿﺎن – ﺳﺠﺎد داوﻃﻠﺐ – ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺳﻼﻣﯽﺣﺴﯿﻨﯽ – ﻧﺴﺘﺮن ﺻﻤﺪي – ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﯿﺰاده – ﯾﻐﻤﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮﯾﺎن – ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﺤﺴﻨﯽ – ﻟﯿﻼ ﻣﺮادي – ﻣﻬﺪي ﻣﻼرﻣﻀﺎﻧﯽ
وﻫﺎب ﻧﺎدري – ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﻧﻈﺮي – ﻓﻬﯿﻤﻪ وﻟﯽزاده
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آروﯾﻦ – ﭘﻮرﯾﺎ آﯾﺘﯽ – ادﯾﺐ اﻟﻤﺎﺳﯽ – ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن – ﺳﺠﺎد ﺣﻤﺰهﭘﻮر – ﺳﺠﺎد ﺧﺎدمﻧﮋاد – ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪي – ﺣﻤﯿﺪ راﻫﻮاره – ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺋﯿﺎن – ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي روزﺑﻬﺎﻧﯽ
اﺷﮑﺎن زرﻧﺪي – اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﺻﺪرﯾﮑﺘﺎ – ﺳﺮوش ﺻﻔﺎ – ﻣﺎﮐﺎن ﻓﺎﮐﺮي – ﭘﺎرﺳﺎ ﻓﺮاز – ﻓﺮﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ – ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻧﺸﺘﺎﯾﯽ – ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺆﻣﻦزاده – ﮐﺎوه ﻧﺪﯾﻤﯽ – ﭘﯿﺎم ﻫﺎﺷﻢزاده
ﻣﻬﺪي آذرﻧﺴﺐ – زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي – ﺧﺴﺮو ارﻏﻮاﻧﯽﻓﺮد – اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﺎرم – ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﯿﻨﯽﻧﺴﺐ –اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮادران – ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺧﺎﻟﻘﯽ – ﺑﯿﺘﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ – ﻣﯿﺜﻢ دﺷﺘﯿﺎن – ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺣﻤﺎنزاده – ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽ ﻋﺎﻗﻠﯽ – ﺳﯿﺎوش ﻓﺎرﺳﯽ – ﻣﺼﯿﺐ ﻗﻨﺒﺮي – اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻣﯽ – ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﯿﺎﻧﯽ – ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮔﻮﻧﻪ – ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﺎمﺳﯿﺪه – ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺒﯽ – ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﻧﻮري – ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﮑﻮﺋﯿﺎن – ﺷﺎدﻣﺎن وﯾﺴﯽ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪي – ﻋﺮﻓﺎن اﻋﻈﻤﯽراد – اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎري – اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﯽﭘﻮر – ﮐﺎﻣﺮان ﺟﻌﻔﺮي – اﻣﯿﺮ ﺣﺎﺗﻤﯿﺎن – ﺣﺴﻦ رﺣﻤﺘﯽﮐﻮﮐﻨﺪه – روزﺑﻪ رﺿﻮاﻧﯽ – رﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ – ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼﻣﯽﺧﯿﺎوي
ﻣﺴﻌﻮد ﻃﺒﺮﺳﺎ – رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽزواره – ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﯿﻤﯿﺎنزواره – ﺣﺴﻦ ﻋﯿﺴﯽزاده – ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده – ﺳﯿﺪرﺣﯿﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽدﻫﮑﺮدي – ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ ﯾﻠﻤﻪ

ﻧﺎم درس
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮔﺰﯾﻨﺸﮕﺮ
ﻣﻬﺪي ﺟﺒﺎري

ﻣﺴﺌﻮل درس
ﻣﻬﺪي ﺟﺒﺎري

وﯾﺮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﺎد
روزﺑﻪ اﺳﺤﺎﻗﯿﺎن

رﯾﺎﺿﯽ

ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ

ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ

ﻣﻬﺮداد ﻣﻠﻮﻧﺪي

زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي روزﺑﻬﺎﻧﯽ

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد

ﺣﻤﯿﺪ راﻫﻮاره
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻄﺎر

ﻓﯿﺰﯾﮏ

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮادران

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮادران

ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮديﻧﮋاد

ﺷﯿﻤﯽ

ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻌﻔﺮي

اﯾﻤﺎن ﺣﺴﯿﻦﻧﮋاد

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺮوﻓﯽ

ﮔﺮوه وﯾﺮاﺳﺘﺎري
آرﯾﻦ ﻓﻼح اﺳﺪي
ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺷﺪ  -اﯾﻤﺎن ﭼﯿﻨﯽﻓﺮوﺷﺎن
ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﻦزاده – ﻋﺎدل ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻋﻠﯽ وﻧﮑﯽﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ
ﮐﯿﺎرش ﺳﺎداترﻓﯿﻌﯽ
ﻣﺒﯿﻦ رﻣﻀﺎﻧﯽ
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
ﻣﻬﺪي ﻧﯿﮏزاد
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽﻫﻔﺸﺠﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽ وﻧﮑﯽﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻠﺰاري
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺑﯿﮏﻣﺤﻤﺪي
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﯾﻮﺳﻔﯽ
ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده

ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه

زﻫﺮااﻟﺴﺎدات ﻏﯿﺎﺛﯽ

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ آزﻣﻮن

آرﯾﻦ ﻓﻼحاﺳﺪي

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ﻣﺤﯿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻣﻮﻻﺑﯿﮕﯽ

راﻣﯿﻦ آزادي

ﻣﻬﺴﺎﺳﺎدات ﻫﺎﺷﻤﯽ
آﺗﻨﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري
ﺳﻤﯿﻪ اﺳﮑﻨﺪري

ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه :ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﻮﻟﯽﻧﺴﺐ

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :ﻣﻬﺴﺎﺳﺎدات ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪي

ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ  @kanoon_12tﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

زمینشناسی

پروژة « –»5آزمون  8اسفند–

صفحه3 :
وقت پیشنهادی  01 :دقیقه

پویایی زمین
زمینشناسی :صفحههای  98تا 201

 -18کدام گزینه ،با دلیل اهمیت «مطالعة شکستگیها» ،مغایرت دارد؟

 )2بهوجود آمدن رشتهکوهها
 )4جابهجایی سنگهایِ دو طرف سطح درزهها

 )1تجمع منابع زیرزمینی
 )3تشکیل کانسنگهای گرمابی
 -18کدام گزینه ،دلیل مناسبی برای عبارتِ زیر است؟

«مقداری از انرژی انباشته شده در سنگها ،بهطور ناگهانی آزاد میشود و بهصورت امواج لرزهای به اطراف حرکت میکند».

 )2کاهش مقاومت سنگها
 )4شکستگی سنگهای سازندة سنگکره

 )1رفتار االستیک سنگها
 )3حرکت ورقههای سنگکره
 -18کدام گزینه در مورد مقایسة امواج زمینلرزه صحیح است؟
 )1امواج طولی برخالف امواج عرضی فقط از محیطهای جامد عبور میکنند.
 )2امواج سطحی همانند امواج درونی در فصل مشترک الیهها تولید میشوند.
 )3حرکت امواج ریلی برخالف امواج دریا در خالف جهت عقربههای ساعت است.
 )4امواج  Pهمانند امواج  Lدر کانون زمینلرزه ایجاد میشوند.
 -18نوع تنش اصلی تأثیرگذار در شکل زیر ،کدام است؟

 )1کششی
 )2برشی
 )3فشاری
 )4شکستگی
 -18تفراهای بزرگتر از الپیلی را بر کدام اساس طبقهبندی میکنند؟

 )4چگالی

 )3اندازه
 )2شکل
 )1جنس
 -18بزرگی یک زلزله را براساس کدام مورد تعیین میکنند؟
 )1میزان خسارتهای وارد شده به ساختههای بشر
 )3فاصلههای منحنیهای هملرزه رسم شده در نقشهها

 )2مقدار انرژی آزاد شده از مرکز بیرونی زلزله
 )4دادههای بهدست آمده از دستگاههای لرزهنگار

 -18شکل زیر ،نحوة حرکت یکی از امواج زلزله را نشان میدهد .این موج چگونه تولید شده است؟

 )1بر اثر برخورد امواج سطحی با سطح دریا
 )2در مرکز بیرونی ،بر اثر آزاد شدن انرژی
 )3برخورد امواج درونی با سطح الیهبندی
 )4در کانون زمینلرزه ،بر اثر جابهجایی سنگها
 -11نتایج حاصل از زمان طی مسیر توسط موج  Pدر چهار نمونه سنگ ،در جدول زیر آمده است ،کدام نمونه متراکمتر است؟
ردیف
زمان طی مسیر (میکروثانیه)

 )1نمونة 1

 )2نمونة 2

نمونة 2
00

نمونة 1
49

 )3نمونة 3

نمونة 3
43

 )4نمونة 4

 -18کدامیک از آتشفشانهای زیر در مرحلة فومرولی قرار دارند؟

 )2دماوند و سبالن
 )1تفتان و بزمان
 )4سهند و بزمان
 )3تفتان و دماوند
 -89اهمیت عمدة مناطق آتشفشانی در کشور ایسلند کدام مورد است؟
 )2چشمههای آب گرم
 )1انرژی زمینگرمایی
 )4خاکهای حاصلخیز
 )3رگههای معدنی مملو از آهن همراه طال

نمونة 4
00/0

پروژة « - »5آزمون  8اسفند – ریاضی

صفحة4 :

کاربرد مشتق

وقت پیشنهبدی 02 :دقیقه

ریاضی  :3صفحههبی  101تب 111

 -19به ازای کدام مقدار  ، kبیشترین مقدار و کمترین مقدار تابب باب بابب

 f (x)  x3  3x2  kدر بابز ] [1 , 3قرینا

یکدیگرند؟

2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

بحرانی میببشد؟ ( ] [  ،نمبد جزء صحیح است).

 -19کدام تبب در ببز ) [1 , 3دارای بیشمبر نق
y  x  [x] )3
y  x[x] )1
y  x[x] )2
 -19تبب  fبب ببب

) f (x)  x3  k(x2  xصعودی است .بزرگترین محدود  ، kکدام است؟

( 1 , 2) )3

[0 , 3] )2

(0 , 3) )1

 -19نمودار زیر ،مربوط به مشتق تبب  fبب دامن

5 )2

3 )1
 -19نمودار تبب بب ببب

(   , 2) )1

y  [x]  [ x] )4
[1 , 2] )4

میببشد .تعداد نقبط بحرانی تبب  fکدام است؟

2 )4

1 )3

|  f (x)  | 2x2  1 |  | 3x  6در کدام ببزه اکیداً نزولی است؟

3
( , 2) )2
4

(2 ,  ) )3

3 3
( , ) )4
4 4

x
 ، f (x)  ( 1)[x] cosوبعیت نقبط بب طول  x  2و  x  4به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ ( ] [  ،نمابد
 -19در تبب
2
جزء صحیح است).

 min )1نسبی ـ  maxنسبی
 max )3نسبی ـ  maxنسبی

 min )2نسبی ـ  minنسبی
 max )4نسبی ـ  minنسبی

1
ax
 y را به هم وصل میکند ،برابر a  2
 -19شیب خ ی که اکسترممهبی نسبی
4
x2  4

16 )1

 -19اگر نق

11 )2
) A(1 , 2اکسترمم نسبی تبب

8 )3
ax2  b
x2

 )1تابع کالً یک اکسترمم نسبی دارد.
 )3تابع یک  maxنسبی و دو  minنسبی دارد.

است .مقدار  aکدام است؟

8 )4

 f (x) ببشد ،آنگبه کدام گزینه در مورد تبب  fصحیح است؟

 )2تابع دو  maxنسبی و یک  minنسبی دارد.
 )4تابع یک  maxنسبی و یک  minنسبی دارد.

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند – ریاضی

صفحة5 :

 -11اگر  nعدد طبیعی ببشد ،به طوری که  x  aط ول نق

مینیمم م لق  f (x)  xn 1  xnببشاد ،ابصال ]) [f (aکادام

است؟ ( ] [  ،نمبد جزء صحیح است).

1 )2

 )1صفر

1 )3

2 )4

 -911اگر نقبط بحرانی تبب  f (x)  ax2 (x  3)4سه رأس یک مثلث قبئمالزاویه ببشند ،مقدار مثبت  aکدام است؟

1
)1
8

2
)2
8

2
)3
16

1
)4
16

هندسه

وقت پیشنهبدی 02 :دقیقه

ریاضی  :0صفحههبی  12تب 64

 -919مقدار  xدر شکل زیر کدام است؟

4 )1
5 )2
1 )3
7 )4
 -919عکس کدام گزار شرطی ،مثبل نقض ندارد؟
 )1اگر  x  0باشد ،آنگاه  x  | x |  0است.
 )2اگر  mو  nدو عدد طبیعی فرد باشند ،آنگاه  m  nعددی زوج است.
 )3اگر  x  2باشد ،آنگاه x 1است.
 )4اگر  (x  1)4  0باشد ،آنگاه x  1است.
 -919در مست یل شکل زیر AB  4 ،و  BC  3است .اگر  Mوسط بل  DCببشد ،آنگبه انداز  ODکدام است؟

5
)1
2
3
)3
4
 -919خط

5
)2
3

1 )4
و نق

 Pرا خبرج آن در نظر بگیرید ،بب رسم اداقل چند کمبن میتوان خ ی از  Pعبور داد که بب

7 )2
3 )1
1 )4
4 )3
a c
 -919بب توجه به تنبسب  ، اگر  a3  c3  64و  b3  d3  27ببشد ،آنگبه  b2چند برابر  a2است؟
b d
16
9
3
4
)4
)3
)2
)1
9
16
4
3

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

موازی ببشد؟

پروژة « - »5آزمون  8اسفند – ریاضی

صفحة6 :

 -919شک ل زیر ،مست یلی به طول  11است .اگر از نق

 Aعمودی بر ق ر  BDرسم کنایم و پابی ایان عماود را  Hبنابمیم،

طول  BHبرابر  11میشود .انداز ق ر مست یل تقریببً کدام است؟

14 / 7 )1
13 / 5 )3

13/90 )2
14/5 )4

5
 -919بب توجه به شکل زیر ،اگر AB  5
4

16
)1
3



 BC ببشد ،آنگبه طول پبرهخط  BDکدام است؟

20
)2
3

12
)4
5

16
)3
5

 -919در مثلث  ABCداریم BC  8 :و  ، AC  6خط  MNبه موازات  BCو به طول  4رسم شده است و خط  EFبه موازات
 ABاز وسط  MNگذشته است .طول  ECکدام است؟

3/25 )1
3/75 )2
2/5 )3
2 )4


 -911در مثلث  ABCداریم AC  3AB :و  . Â  90ارتفبع  AHو میبن  AMرسم شده است .مسبات  ABCچند برابار

مسبات  AMHاست؟

4 )4

3 )3
2/5 )2
2 )1
 -991در مثلث  AB  30 ، ABCو  Mوسط بل  N ، ABوسط بل  ACو  Pوسط پبرهخط  NMاسات و پابرهخط  CPرا
آنقدر امتداد میدهیم تب بل  ABرا در نق

5 )1

7/5 )2

Kق

19 )3

کند ،انداز  MKکدام است؟

8 )4

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند – زیستشناسی

-111

-111

-111

-111

صفحة8 :

چند مورد از عبارات زیر دربارة هر گیاه گلدار صحیح است؟
الف) فتوسنتز در آن فقط توسط ساختار تخصصیافته برای فتوسنتز صورت میگیرد.
ب) میتواند در غیاب اکسیژن ،شکل رایج و قابل استفادة انرژی در یاخته را تولید کند.
ج) با استفاده از واکنشهای مستقل از نور ،ترکیبات موردنیاز برای چرخة کالوین را تولید میکند.
د) محصوالت فتوسنتزی خود را از یاختههای دارای سبزدیسه بالفاصله وارد آوندهای آبکش میکند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در غشای تیالکوئیدهای یاختههای نگهبان روزنه در گیاه گل رز ،مولکولهای رنگیزة موجود در مرکز واکنشِ فتوسیستم  ،1در »............
 )1جبران کمبود الکترونِ رنگیزههای موجود در مرکز واکنش فتوسیستم  2دارای نقش مؤثر هستند.
 )2بستری پروتئینی قرار دارند و انر ی نور را از آنتنهای موجود در فتوسیستم میگیرند.
 )3تمام محدودة طول موج های آبی تا نارنجی توانایی جذب نور بسیار زیادی دارند.
 )4طول موج  086نانومتر بیشترین جذب نوری خود را دارند.
با توجه به فرایند تبدیل انرژی نور خورشید به انرژی شیمیایی ذخیره شده در ترکیباتی مانند گلوکز ،کدام گزینه صحیح است؟
 )1سبزدیسه(کلروپالست)ها عالوه بر کلروفیل دارای کارتنوئید نیز هستند و در هر یاختة فتوسنتزکننده مشاهده میشوند.
 )2در هر یاختة یوکاریوتی که کلروپالست مشاهده میشود ،حضور دیوارة یاختهای گیاهی و واکوئول بزرگ قابل انتظار است.
 )3در هر یاختة فتوسنتزکننده با قابلیت تقسیمشدن می توان در مراحل مختلف اینترفاز ،تقسیمشدن کلروپالستها را مشاهده کرد.
 )4در هر کلروپالست در سامانههای غشایی متصل به هم ،میتوان سامانه های تبدیل انر ی نوری به انر ی شیمیایی را مشاهده کرد.
کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل میکند؟
«در واکنشهای تیالکوئیدی فتوسنتز  ..............واکنشهای مستقل از نور آن» .............. ،
 )1همانند ا مولکول دریافت کنندة الکترون ،فاقد ترکیبات آلی میباشد.
 )2برخالف ا غلظت  ADPو یون  Hدر بسترة سبزدیسه ،بدون تغییر میماند.

 )3برخالف ا هر مولکول دریافتکنندة گروه فسفات ،در فضای بستره سبزدیسه قرار دارد.
 )4همانند ا تجزیة نوری نوعی پیش مادة آنزیم انیدرازکربنیک در سطح خارجی تیالکوئید انجام نمیشود.
 -111بهطور معمول در گیاهان C3ای که  ،..............ممکن نیست ..............
 )1در دو طرف آوندهای ریشة آنها یاختههایی با دیوارة نخستین نازک وجود دارد ا دو نوع یاخته در زیر روپوست برگ آنها CO2 ،را تثبیت کنند.
 )2یاختههای نگهبان روزنه ساقة آنها میتوانند در مجاورت دستجات آوندی باشند ا فاقد دو نوع یاخته میانبرگ از نظر شکل باشند.
 )3پوست ،حجم زیادی از ریشه را شامل شده است ا یاخته های غالف آوندی آنها ،با مصرف  ،NADPHقند سه کربنه بسازند.
 )4بین پوست و استوانة آوندی ساقه ،مرز مشخصی وجود دارد ا فضای بین یاخته های میانبرگ مجاور روپوست رویی نسبت به زیرین ،کمتر باشد.
 -111چند مورد جملة زیر را به درستی تکمیل میکند؟
«در محدودة  ..............نانومتر طول موج نور مرئی ،در طول موجی که »....... ......
الف)  666تا  766ـ کاروتنوئیدها فاقد جذب نوری میباشند ،همواره جذب نوری سبزینة  aبیشتر از سبزینة  bاست.
ب)  066تا  866ـ سبزینة  bبیشترین جذب نوری را دارد ،میزان جذب نوری کاروتنوئیدها از سبزینة  aکمتر است.
ج)  066تا  866ـ حداکثر جذب نوری سبزینة  aمشاهده میشود ،کاروتنوئیدها از سبزینة  ،bجذب نوری بیشتری دارند.
د)  866تا  666ـ میزان جذب نوری سبزینههای  aو  bحداقل است ،سایر رنگیزههای آنتن فتوسیستمها ،بیشترین جذب نوری دارند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -111دربارة یاختههای پارانشیمی در برگ یک گیاه دولپه ،کدام گزینه ،عبارت زیر را صحیح تکمیل می کند؟
«به طور معمول در غشای تیالکوئید ،سامانة تبدیل انرژی حاوی کلروفیل  ،..............میتواند »..............
 P700 )1ا الکترونهای برانگیختة کلروفیل  aمرکز واکنش را مستقیماً توساط ایان کلروفیال ،باه نااقلی در ساطح خاارجی غشاای
تیالکوئید منتقل کند.
 P700 )2ا کمبود الکترون خود را مستقیماً از ناقلی دریافت کند ،که در تماس با تمام بخشهای فسفولیپیدی غشای تیالکوئید است.
 P680 )3ا کمبود الکترون مرکز واکنش خود را مستقیماً از واکنشی تأمین کند ،که باعث تولید اکسیژن در فضای بستره میشود.
 P680 )4ا به کمک آنزیمی در ساختار خود ،میزان تجمع یونهای هیدرو ن درون تیالکوئید را افزایش دهد.
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صفحة9 :

 -111کدام گزینه ،عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
« در برگ گیاه گل ادریسی .............. ،اجزای سازندة زنجیرة انتقال الکترون در غشای »..............
 )1همة ا تیالکوئید ،با محتویات درون فضای بستره در تماس هستند.
 )2بعضی از ا تیالکوئید ،براساس جهت شیب غلظت ،پروتونها را از خود عبور میدهند.
 )3همة ا داخلی راکیزه ،در کاهش میزان  pHفضای بین دو غشای راکیزه نقش مستقیم دارند.
 )4بعضی از ا چین خوردة راکیزه ،فقط الکترونهای آزاد شده در پی اکسایش یک نوع ترکیب نوکلئوتیدی را دریافت میکنند.
 -111کدام گزینه دربارة هر نوع رنگیزة فتوسنتزی گیاهان صحیح است که حداکثر جذب آن در محدودة  066تا  866نانومتر است؟
 )2با کاهش طول روز و کم شدن نور ،در برگ تجزیه میشود.
 )1به رنگه ای زرد ،نارنجی و قرمز در گیاهان دیده میشود.
 )4در بستری از پروتئینها در آنتنهای گیرندة نوری قرار دارد.
 )3در مرکز واکنش سامانههای تبدیل انر ی تیالکوئید قرار دارد.
 -111کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر ،مناسب است؟
«در هر زنجیرة انتقال الکترون در تیالکوئیدهای گیاه لوبیا که  ،..............به طور حتم »..............
 )1منجر به تولید نوعی مولکول حامل الکترون میشود ا از غلظت یون های هیدرو ن آزاد بستره کاسته میشود.
 )2کمبود الکترونهای  P700را جبران می کند ا نوعی آنزیم از شیب غلظت پروتون برای تولید  ATPاستفاده میکند.
 )3الکترونها به کمک پروتئینهای غشایی جابهجا میشوند ا مولکولی پروتئینی یونهای  Hرا به فضای درون تیالکوئیدها پمپ میکند.

 )4بین دو نوع فتوسیستم قرار گرفته است ا هر مولکول پروتئینی انتقالدهندة الکترون ،در سطح داخلی غشای تیالکوئید مشاهده میشود.
 -111چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در واکنشهای مربوط به چرخة کالوین در نوعی گیاه  ....... ...... ، C3تنها در مرحلهای صورت میگیرد که »..............
الف) تولید مولکولهای  NADPHـ پیش از آن اولین مولکول آلی پایدار تولید شده است.
ب) مصرف مولکولهای  ATPـ در نهایت به تولید قندهای سهکربنی ختم میگردد.
ج) تولید مولکولهای ریبولوز فسفات ـ پس از آن  ATPبه  ADPتبدیل میشود.
د) مصرف مولکولهای سهکربنی ـ در طی آن گروه فسفات از  ATPآزاد میگردند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -111کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در یک فتوسیستم ،مرکز واکنش و آنتنهای گیرندة نور از نظر  ............با یکدیگر تفاوت و از نظر  ............به یکدیگر شباهت دارند».
 )1داشتن رنگیزههای کاروتنوئیدی ا داشتن تماس مستقیم با فسفولیپیدهای غشای تیالکوئید
 )2جذب پایین در طول موج  566تا  066نانومتر ا جابهجایی الکترون بین رنگیزهها
 )3جذب باالی نور قرمز ا وجود بستری از مولکولهای پروتئینی
 )4انواع رنگیزه های موجود ا توانایی ایجاد الکترون برانگیخته
 -111کدام عبارتها جملة زیر را به درستی تکمیل میکنند؟
« در یک بار از چرخة رایجترین روش تثبیت کربن در گیاه گونرا ،بالفاصله  ..............از  ..............دور از انتظار نیست».
الف) پیش – اکسایش مولکول  ،NADPHتولید مولکولی کربندار و دو فسفاته
ب) پیش – تولید مولکول پنجکربنه دوفسفاته ،تولید مولکول NADP 

ج) پس – تجزیة ترکیب ششکربنی دوفسفاته ،تولید نوکلئوتید سه فسفاته
د) پس – مصرف قند ریبولوزفسفات تولید دو نوع ترکیب دو فسفاته
 )4الف – د
 )3ب – ج
 )2ب – د
 )1الف – ب
تقسیم یاخته  +تولیدمثل

وقت پیشنهادی (سؤالهای طراحی  +سؤالهای آشنا)  51 :دقیقه

زیستشناسی  :5صفحههای  29تا 167

 -111با توجه به تقسیم یک یاختة اسپرماتوسیت اولیة انسان بالغ ،کدام گزینه فقط در یک مرحله از تقسیم میوز  1قابل مشاهده است؟
 )2حرکت فامتنها به سمت قطبین یاخته
 )1وجود غشای هسته در اطراف فامتنها
 )4متصل بودن رشتههای دوک به فامتنها
 )3تغییر طول رشته های دوک تقسیم
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صفحة00 :

 -111در دختر بالغ و سالم  ،همزمان ب ا شروع چرخة جنسی جدید ،یاختههای فولیکولی که کروماتیدها ی خواهری خود را جـدا
میکنند ،همگی ...............
 )1در رشد بیشتر اووسیت اولیه و آماده سازی برای تکمیل میوز آن ،نقش اصلی را دارند.
 )2تحت تأثیر یکی از هورمون های مترشحه از هیپوفیز قرار گرفتهاند.
 )3پس از مدتی شروع به ترشح هورمون مؤثر بر اندامی گالبی شکل میکنند.
 )4پس از تخمکگذاری تحت تأثیر  ، LHدستخوش تغییرات عملکردی میشوند.
 -111طی فرایند اسپرمزایی در لولههای اسپرمساز یک مرد بالغ ،هر یاختة ..............
 )1دارای  40مولکول  DNAخطی ،می تواند با تقسیم هستة خود مستقیماً زام یاختکهای تا ک دار را ایجاد نماید.
 )2دارای کروموزومهای تک کروماتیدی در هسته ،مستقیماً حاصل از انجام میوز  2نوعی یاختة تکالد است.
 )3زاینده ،نزدیکترین یاختة لوله به یاختههای بینابینی بوده و با تقسیم خود اسپرماتوسیتهای اولیه را تولید میکند.
 )4حاصل از زام یاختة ثانویه ،حین حرکت به سمت وسط لوله ،پس از ساختن تا ک مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست میدهد.
 -111در ارتباط با چرخة جنسی در بدن دختری سالم و بالغ که بارداری رخ نداده است ،کدام گزینه نادرست است؟
 )1در نیمة اول چرخة رحمی همان ند نیمة دوم آن ،رشد و نمو دیوارة داخلی رحم همانند فعالیت ترشحی مشاهده میشود.
 )2با شروع رشد هر انبانک درون تخمدان فرد ،چرخة تخمدانی آغاز می شود و یاختههای انبانکی تقسیم و حجیم میشوند.
 )3زمانی که فعالیت ترشحی دیوارة داخلی رحم ،در حداکثر مقدار خود قرار دارد ،رگ های خونی این دیواره نیز بیشترین طول خود را دارند.
 )4در پی دفع مخلوطی از خون و بافتها ،از طریق وا ن ،میزان مصرف ویتامین فولیک اسید در نوعی اندام لنفی افزایش مییابد.
 -111با توجه به شکل زیر ،چند مورد از عبارتهای زیر از نظر درستی یا نادرستی ،مشابه جملة زیر هستند؟
«در سر هر اسپرم سالم و طبیعی ،یک هستة بزرگ و کیسههایی پر از آنزیم به نام آکروزوم وجود دارد».
الف) در بخش  Aزامه(اسپرم)های تاژکدار و فاقد قدرت تحرک هماننـد زامـههـایی بـا
توانایی حرکت یافت میشوند.
ب) مایعی غنی از نوعی قند  6کربنه که از غدة  Bترشح میشود  ،در خارج از بخش  Dبه
محتویات بخش  Cاضافه میشود.
ج) بخش  Dبا افزودن مایع شیری رنگ و قلیایی ،به خنثیکردن مـواد اسـیدی موجـود در
مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده کمک میکند.
د) ترشحات بخش  Eهمانند  ، Dبه خنثیکردن مواد اسیدی مسیر حرکتی اسپرمها کمک میکند.
 )4صفر
3 )3
2 )2
1 )1
 -111در ارتباط با فرایندهای اسپرمزایی و تخمکزایی در افراد سالم و بالغ ،کدام گزینه ،صحیح نیست؟
 )1در اسپرمزایی برخالف تخمکزایی ،شروع تقسیم کاهشی ،از هنگام بلوغ تا پایان عمر صورت میگیرد.
 )2هورمونهای محرک تنظیم کنندة اسپرمزایی همانند تخمک زایی ،تحت کنترل یک نوع هورمون آزاد کننده قرار دارند.
 )3در اسپرمزایی همانند تخمکزایی ،عامل اصلی تکمیل فرایند تقسیم و تمایز ،هورمون(های) مترشحه از هیپوفیز میباشد.
 )4تمامی مراحل اسپرم زایی برخالف تمامی مراحل تخمکزایی ،درون گروهی از غدههای درون ریز بدن انجام میشوند.
 -111شکل مقابل ،یکی از مراحل نوعی تقسیم در یاختة جانوری را نشان میدهد .بالفاصله در مرحلة ..............
 )1بعد آن ،فامتنهای همتا از هم جدا و به سمت قطبین هسته حرکت میکنند.
 )2بعد آن ،با تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیة سانترومر ،فامینکها از هم جدا میشوند.
 )3قبل آن ،همه رشته های دوک تقسیم به دنبال تجزیة کامل پوشش هسته ساخته میشوند.
 )4قبل آن ،فامتنهای همتا از ناحیة سانترومر فقط به رشتههای دوک منشأ گرفته از یک قطب یاخته متصل میشوند.
 -111کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل میکند؟
«در اثر افزایش هورمونی که »..............
 )1عامل اصلی تخمکگذاری در بدن زنان است ،یاختههای بینابینی موجود در دیوارة لولة اسپرمساز هورمون تستوتسترون را ترشح میکنند.
 )2سبب افزایش فعالیت ترشحی جسم زرد میشود ،در روز  14بعد از پایان قاعدگی ،سبب ورود اووسیت ثانویه به محوطة شکمی میشود.
 )3سبب بزرگ و بالغ شدن انبانک در چرخة جنسی زنان میشود ،ترشحات نوعی یاختة بیگانهخوار دیوارة لولههای اسپرمساز افزایش مییابد.
 )4کاهش آن از بالغ شدن انبانکها طی دورة جنسی جلوگیری میکند ،ترشح هورمونهای جنسی تنظیمکنندة چرخة تخمدانی افزایش مییابد.

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند – زیستشناسی

صفحة01 :

 -111در غدد جنسی یک فرد بالغ ،همة یاختههایی که طی فرایند اسپرمزایی در دیوارههای لولههای اسپرمساز به یکـدیگر متصـل
هستند ،چه مشخصهای دارند؟
 )1هستة فشردهشده در سر و حالت نسبتاً کشیده دارند.
 )2میتوانند با تقسیم خود یاختههای دیگری به وجود آورند.
 )3امکان مشاهدهشدن کروموزومهای تککروماتیدی در آنها وجود ندارد.
 )4فاقد زائده های حرکتی هستند که در اسپرم های مایع منی دیده میشوند.
 -111کدام گزینه دربارة ساختارهای مشخصشده در شکل مقابل ،درست است؟
 )1در لولة بخش  ، 1هورمونی با توانایی ایجاد صفات ثانویة مردانه تولید میشود.
 )2در لولة بخش  ،2تا ک اسپرمها در طی تشکیل شدن ،قدرت حرکت پیدا میکند.
 )3یاختههای جنسی توسط بخش  3در مایع منی به سمت میزراه حرکت میکنند.
 )4مویرگهای خونی که به اندام نشان داده شده در شمارة  4خون رسانی میکنند ،غشای پایة ضخیم دارند.
) (4
 -111چند مورد از موارد زیر در رابطه با هر هورمون ترشح شده از بخش پیشین غدة زیرمغزی که مستقیماً بر دسـتگاه تولیـدمثلی
مردانه اثرگذار است ،بهدرستی مطر شده است؟
الف) مستقیماً منجر به افزایش سرعت اسپرمزایی میشوند.
ب) در پی فرایند برونرانی از یاختة سازندة خود آزاد میشوند.
ج) یاختههای هدف این هورمونها ،همگی در دیوارة لولههای اسپرمساز مستقرند.
د) ترشح هورمون جنسی مردانه را افزایش داده و اثری مثبت بر رشد ماهیچهها و استخوانها دارند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -111در پسری بالغ ،میزان هورمون مترشحه از یاختههای بینابینی بیضه از حد طبیعی پایینتر است ،در این فرد ممکن نیست ............
 )1اختاللی در رونویسی از نهای سازندة هورمون های تولیدی در هیپوفیز پیشین وجود داشته باشد.
 )2غلظت هورمون هیپوتاال موسی در خون رگ ورودی به هیپوفیز پیشین کاهش یافته باشد.
 )3تعداد گیرندههای هورمون  LHدر گروهی از یاختههای اطراف لولة اسپرمساز ،کاهش یافته باشد.
 )4فعالیت گیرندههای هورمونی یاختههای لولة اسپرمساز دچار کاهش شده باشد.
 -111چند مورد از موارد زیر ،نادرست است؟
الف) هر یاختة طبیعی که تتراد تشکیل دهد ،در نهایت چهار یاخته با عدد کروموزومی نصف ایجاد خواهد کرد.
ب) همواره در تقسیم میوز ،یاختههای حاصل از میوز  1دارای کروموزومهایی هستند که هر یک دو مولکول  DNAدارند.
ج) یاختههای حاصل از دومین میوز یک یاخته ممکن نیست دارای کروموزومهایی با طول و محتوای ژنتیکی مشابه باشند.
د) در انتهای مرحلة آنافاز میوز  1طبیعی ،ممکن نیست در دو قطب مختلف یاخته ،کروموزومهای غیرهمتا مشاهده کرد.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -111در یک فرایند تخمکزایی در زنی بالغ ،یاختهای به وجود میآید که در لقا با زامهای (اسپرمی) سالم ،منجر به تشکیل جنـین
مبتال به نشانگان داون میشود .کدام عبارت ،به طور حتم دربارة این فرایند صحیح است؟
 )1هر یاخته ای که از تخمدان خارج میشود ،دارای  23فامتن (کروموزوم) میباشد.
 )2هر یاختهای که در آن تترادها مشاهده میشوند ،دارای  40فامتن (کروموزوم) میباشد.
 )3هر یاختة حاوی  44فام تن (کروموزوم) در هستة خود ،تنها پس از ورود به رحم تقسیم میشود.
 )4هر یاختة حاوی  24فامتن (کروم وزوم) در هستة خود ،فقط در حضور زامه (اسپرم) تولید میشود.
تقسیم یاخته  +تولید مثل

سؤالهای آشنا

 -111کدام مورد ،در ارتباط با هورمونهای  FSHو  LHیک دختر بالغ همواره درست است؟
 )2با سازوکار بازخورد منفی کنترل میگردند.
 )1باعث تکمیل مراحل تخمکزایی میشوند.
 )4تحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از مغز تنظیم میشوند.
 )3با زیاد شدن ضخامت آندومتر ،افزایش مییابند.
 -111در انسان ،همة یاختههایی که در طی مراحل تخمکزایی و با تقسیم نامساوی سیتوپالسم به وجود آمدهاند و در صـورت لقـا
تودة یاختة بیشکل ایجاد میکنند ،از نظر  ...............به یکدیگر شباهت و از نظر ...............با یکدیگر تفاوت دارند.
 )1داشتن فامتن(کروموزوم)های همتا – تعداد فامینک(کروماتید)های هسته
 )2مقدار دنا)(DNAی هسته – تعداد فامتن(کروموزوم)های هسته
 )3تعداد سانترومرهای موجود در هسته – محل به وجود آمدن
 )4تعداد میانک(سانتریول)ها – عدد کروموزومی

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.
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صفحة01 :

 -111به طور معمول ،با توجه به محل تشکیل زامه(اسپرم)ها و مراحل زامهزایی(اسپرم زایی) در یک فـرد بـالغ ،کـدام عبـارت
درست است؟
 )1یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاختههای زامه زا(اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند.
 )2یاخته های زام یاختک(اسپرماتید) همانند یاختههای زامه زا(اسپرماتوگونی) ،هستة فشردهای دارند.
 )3یاختههای زامه(اسپرم) برخالف یاخته های زام یاختک(اسپرماتید) ،ابتدا توانایی حرکت و جابهجا شدن را دارند.
 )4یاختههای اسپرماتوسیت ثانویه برخالف زام یاخته(اسپرماتوسیت) اولیه ،فام تن(کروموزوم) های تک کروماتیدی دارند.
 -111با توجه به مراحل تخمکز ایی در یک فرد ب الغ ،کدام عبارت دربارة هر یاخته ای که در مرحلة پروفـاز میـوز  1قـرار دارد،
درست است؟
 )1مرحلة دوم تقسیم میوز خود را خارج از تخمدان انجام میدهد.
 )2در واکنش به حداکثر میزان ترشح  ،LHتقسیم میوز خود را تکمیل میکند.
 )3توسط تعدادی یاختة پیکری با توانایی تشکیل رشتههای دوک ،احاطه شده است.
 )4در طی یک چرخة جنسی ،یاختهای بزرگتر از گامت جنسی مرد ایجاد میکند.
 -111به طور معمول ،کدام عبارت دربارة یاختههای دیوارة هر لولة پر پیچ و خم موجود در دستگاه تولید مثلی یک مرد جوان ،صحیح است؟
 )1با تقسیم خود ،یاختههای هاپلوئیدی را میسازند که مسئول تولید مثل هستند.
 )2در مجاورت یاخته هایی قرار دارند که ترشح هورمون جنسی مردانه را برعهده دارند.
 )3در نخستین مرحلة تنفس یاختهای ،از دو نوع گیرندة الکترونی نوکلئوتیدی ،استفاده مینمایند.
 )4در مراحل وابسته به اکسیژن تنفس یاختهای ،با افزودن فسفات به نوعی مولکول ،انر ی را ذخیره میکنند.
 -111در یک مرد بالغ ،یکی از هورمونهای مترشحه از هیپوفیز پیشین میتواند ................
 )1باعث متحرک شدن تا ک اسپرمها در محل تولید خود ،شوند.
 )2با تأثیر مستقیم بر لولههای اسپرمساز  ،تولید تستوسترون را افزایش دهد.
 )3باعث آزاد شدن آنزیمهای درون کیسة آکروزوم موجود در سر یاختههای جنسی شود.
 )4در تقسیم میوز بعضی از یاختههای دیوارة لولههای اسپرمساز ،نقش داشته باشد.
 -111کدام گزینه ،عبارت زیر را در مورد جانوران به درستی تکمیل مینماید؟
« در پایان  ...............ممکن نیست که » ...............
 )1یک میوز عادی – یاختهه ای حاصل ،مقدار مادة وراثتی هستهای ،متفاوتی داشته باشند.
 )2یک میتوز عادی – عدد کروموزومی یاخته(های) جنسی با یاختة زایندة آن ،برابر باشد.
 )3تلوفاز  – 2یاختههای حاصل ،چ هار نوع ن نمود( نوتیپ) متفاوت با هم ،داشته باشند.
 )4تلوفاز  – 1بر مقدار مادة نتیکی کروموزمهای هستهای یاخته های حاصل از تقسیم ،افزوده شود.
 -111کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
«به طور معمول در یک فرد بالغ ،هر اووسیتی که  ............. ........دارد» .................. ،
 )2دو جفت سانتریول – در درون تخمدان به وجود آمده است.
 )1در لولة رحمی وجود – دو یاختة نابرابر ایجاد میکند.
 )4در اطراف خود یاخته های پیکری – دوک تقسیم را تشکیل میدهد.
 )3کروموزومهای مضاعف شده – یک یاختة جنسی را میسازد.
 -111کدام عبارت ،دربارة هر اسپرماتوسیت موجود در لولههای اسپرمساز یک فرد بالغ ،نادرست است؟
 )2حاوی ن یا نهای سازندة تا ک میباشد.
 )1با تقسیم خود ،یاختههای هاپلوئیدی میسازد.
 )4هر کروموزوم آن ،چهار رشتة پلینوکلئوتیدی دارد.
 )3میتواند در معرض پدیدة کراسینگ اور قرار گیرد.
 -111در یک زن سالم ،کدام عبارت دربارة یاختههای حاصل از اووسیت اولیه که از تخمدان آزاد میشوند و در ایجـاد جنـین نقـش
دارند ،بهطور حتم صحیح است؟
 )1تنها تحت تأثیر هورمونهای محرک هیپوفیزی به وجود آمدهاند.
 )2هر کروموزوم هسته ،از دو نیمه با نهای یکسان ،ساخته شده است.
 )3برای هر صفت موجود در هسته ،فقط یک دگره(الل) دریافت کردهاند.
 )4کروموزومهای هر یاخته ،از نظر شکل ،اندازه و محتوای نتیکی مشابه نیستند.

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند– فیزیک

صفحة41 :
وقت پیشنهادی 51 :دقیقه

نوسان و امواج
فیزیک  :3صفحههای  77تا 11

 -161مطابق شکل ،پرتو تابش  Iبر سطح آینة تختی میتابد .اگر زاویة  5 ، برابر زاویة  باشد ،زاویة تابش چند درجه است؟
30 )1
60 )2
120 )3
150 )4

 -161اگر دامنة یک منبع صوتی  2برابر و بسامد آن  3برابر و فاصلة شنونده از منبع صوت نصف شود ،تراز شدت صوت چند
دسیبل افزایش مییابد؟ (از جذب انرژی توسط محیط چشمپوشی شود) )(log 2  0 / 3 ,log 3  0 / 45

12 )1

21 )2

32 )3

31 )4

 -161شنوندهای در فاصلة  10متری از یک م نبع صوت قرار دارد .اگر شنونده  7/5متر به منبع صوت نزدیک شود ،کددا یک از
گزینههای زیر الزاماً درست است؟ (از اتالف انرژی صرفنظر کنید و ) log 2  0 / 3
W

 )1شدت صوتی که میشنود  12برابر میشود.

 )2شدت صوتی که میشنود

 )3تراز شدت صوتی که میشنود  12دسیبل افزایش مییابد.

 )4تراز شدت صوتی که میشنود  11دسیبل افزایش مییابد.

m2

 16افزایش مییابد.

 -161مطابق شکل زیر ،پرتو نور  SIبه آینة ( )1می تابد .امتداد پرت و بازتاب نهایی با امتداد
پرتو  ، SIزاویة چند درجه میسازد؟ (ابعاد آینهها به اندازة کافی بزرگ است).
140 )1
150 )2
160 )3
170 )4

 -161در شکل زیر جبهه های موج تختی را مشاهده می کنید که ابتدا به آینة  M1برخورد میکنن د .زاویة بین جبهة موج بازتاب
از آینة  M2با خط عمود بر آینة  M2چند درجه است؟
70 )1
20 )2
40 )3
50 )4

 -166کدا یک از موارد زیر نشاندهندة کاربرد دستگاه لیتوتریپسی است؟

 )1شکستن سنگهای کلیه با استفاده از بازتابندههای سهموی
 )2تعیین تندی شارش خون در رگها با استفاده از مکانیابی پژواکی
 )3شکستن سنگهای کلیه با استفاده از بازتابندههای بیضوی
 )4ثبت صداهای ضعیف
محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند– فیزیک

صفحة41 :

 -161شخصی در فاصلة  047متری از یک دیوار قائم قرار دارد و پژواک صدای خود را  7/2ثانیه بعد می شنود ،اگر با تغییر دمای
محیط تندی صوت در هوا  17درصد افزایش یابد ،در حالت جدید ،شخص حداکثر چند متر میتواند به دیوار نزدیک شود تا
پژواک صدای خود را از صدای اولیة خود تمیز دهد؟ (اعداد فرضی هستند).
34 )1

170 )3

153 )2

76 )4

 -161در شکل زیر یک آمبوالنس ساکن ،صوتی با بسامد  fsو طول موج   sتولید میکندد .شدنوندة  Aبدا تنددی ثابدت بده
آمبوالنس نزدیک و شنوندة  Bنیز با تندی ثابت از آمبوالنس دور مدیشدود ،اگدر بسدامد صدوت دریافتشدده توسدط
شنوندههای  Aو  Bبهترتیب  f Aو  fBو طول موج صوت دریافتشده توسط شنوندههای  Aو  Bبهترتیب   Aو  B
باشد ،کدا یک از گزینههای زیر درست است؟
A

B S

)1

 fA fS fBو


B

A S

)2

fA


)3

fB


 fB fSو
 fA fSو

A S

B

A S

)4

 fB fS fAو


B

km
 -161فردی سوار بر خودرو با تندی ثابت
h
بزند ،صدای پژواک بوق را  3 / 2ثانیه بعد میشنود .در لحظهای که شخص صدای پژواک بوق را میشنود در چند متری

 90روی خط راست در حال دور شدن از یک صخره است .اگر این شخص بوق

m
صخره قرار دارد؟ (تندی صوت در هوا را
s
520 )1
085 )2
480 )3

 300درنظر بگیرید).

440 )4

 -111اگر توان یک منبع صوتی  30برابر شود ،تراز شدت صوت در مکان  Aکه در فاصلة مشخصی از چشمة صوت قدرار دارد،
 30درصد افزایش می یابد .انرژی صوتی عبوری عمود بر سطحی به مساحت  2 / 5سانتی متر مربع که در مکدان  Aقدرار
W
دارد ،در حالت اول در مدت  20ثانیه چند ژول است؟ I( 0  1012gol, / ) 3  0 5
m2
5 109 )1

5 1010 )2

2 / 5 109 )3

2 / 5 1011 )4
وقت پیشنهادی 33 :دقیقه

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
فیزیک  :2صفحههای  57تا 44

 -111توان و ولتاژ اسمی یک وسیلة الکتریکی اهمی بهترتیب  160 Wو  220 Vاست .اگر ولتداژ مصدرفی ایدن وسدیله 110 V

باشد،توان مصرفی آن چند وات است؟(دما ثابت است).
40 )1

80 )2

120 )3

160 )4

 -111در شکل زیر تما مقاومتها مشابه هستند .مقاومت معادل بین دو نقطة  Aو  Bچند برابر  Rاست؟
1
)1
6
2 )3

9
)2
4
3
)4
2

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.
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صفحة41 :

 -111در مدار شکل زیر ،توان مصرف شده در مقاومت  R 3سه برابر توان مصرف شده در مقاومت  R2است .اگر ولتسنج
ایدهآل  30ولت را نشان دهد .آمپرسنج ایدهآل چند آمپر را نشان میدهد؟
0 / 25 )1

1 )2
2 )3
4 )4

 -111در شکل زیر اندازة هر یک از مقاومتها  4اهم است .یک باتری را بین دو نقطة  Aو  Bمی بندیم .در این حالت اختالف
پتانسیل دو سر مقاومتی که بیشترین توان مصرفی را دارد 6 V ،خواهد شد .جریان عبوری از باتری چند آمپر است؟
1 / 5 )1
1 / 8 )2

2 / 4 )3
2 / 5 )4

 -111با توجه به مدار زیر اگر مقاومت  Rرا  4برابر کنیم توان خروجی مولد چگونه تغییر میکند؟

 30 % )1افزایش مییابد.
 3 )2برابر میشود.
 300 % )3افزایش مییابد.
 )4تغییر نمیکند.
 -116در مدار شکل زیر اختال ف پتانسیل بین دو نقطة  Aو  Bبرابر  19ولت است .جریانی که از مقاومت  Rاهمی عبور میکند
چند آمپر است؟
0 / 1 )1
0 / 2 )2
0 / 7 )3
0 / 3 )4

-111

در شکل زیر ،توان مصرفی مقاومتی که بیش ترین توان در آن مصرف میشود 100 ،وات است .اختالف پتانسیل دو سر
مقاومت  R1چند ولت است؟
7 / 5 )1

15 )2

10 )3
20 )4

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند– فیزیک

صفحة41 :

 -111در شکل زیر نمودار اختالف پتانسیل دو سر مولد بر حسب شدت جریان عبوری از آن نشان داده شده است .اگر  R1ثابت
باشد  R2چند اهم و چگونه تغییر داده شود تا توان مفید مولد بیشینه شود؟
 ، 2 )1کاهش

 ، 2 )2افزایش
 ، 1  )3کاهش
 ، 1  )4افزایش
 -111در مدار شکل زیر ،مقاومت  R1چند اهم تغییر کند تا افت پتانسیل درون مولد برابر نیروی محرکة آن گردد؟

15 )1
0 )2
2 )3
 )4صفر
 -111در مدار شکل زیر ،هنگامیکه کلید  Kباز است ،توان خروجی مولد برابر با  Pو هنگامیک ه کلید بسته است ،باز هم توان
خروجی مولد  Pاست .مقاومت درونی مولد چند اهم است؟ (آمپرسنج آرمانی است).

1/0 )1
8/1 )2
2/2 )3
1 )4
 -111در شکل مقابل که قسمتی از یک مدار است ،اگر جریان عبوری از مقاومت  R2برابر با  2Aباشد ،جریان عبوری از
مقاومت  R5چند آمپر است؟

2 )1
8 )2
4 )3
11 )4
 -111در مدار شکل زیر اگر مقاومت متغیر  Rکاه ش یابد ،نور المپهای  L2 ، L1و  L3به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییدر
میکنند؟

 )1افزایش ،کاهش ،کاهش
 )2افزایش ،افزایش ،کاهش
 )3افزایش ،کاهش ،افزایش
 )4کاهش ،افزایش ،افزایش
محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند– فیزیک

 -111در مدار شکل زیر ،با بستن کلید

صفحة41 :

 ، Kتوان مصرفی مقاومت  R1چند برابر میشود؟  R1  R2  R3  R 

4
)1
9

4 )2
9
)3
4

9 )4
 -111در مدار شکل زیر ،مقاومت معادل بین دو نقطة  Aو  Bبرابر با چند اُهم است؟
0 )1
15 )2
10 )3
25 )4
 -111سه مقاومت مشابه را بهصورت متوالی به هم می بندیم و دو سر مجموعه را به اختالف پتانسیل ثابت  Vوصل میکنیم .اگر
جریان عبوری از مولد  2 Aو توان مصرفی هریک از مقاومتها  57وات باشد V ،چند ولت است؟

50 )4
20 )3
12/0 )2
155 )1
 -116در مدار شکل زیر ،بعد از بستن کلید  ، Kجریان عبوری از آمپرسنج ایدهآل چگونه تغییر میکند؟
 1 )1آمپر کاهش مییابد.
 1 )2آمپر افزایش مییابد.
 2 )3آمپر کاهش مییابد.
 2 )4آمپر افزایش مییابد.

,r 0

 -111در مدار شکل زیر ،نسبت توان مصرفی مقاومت  12 به توان مفید مدار کدا است؟
1
1
)2
)1
24
12
1
2
)4
)3
25
6
 -111در مدار شکل زیر ،اگر کلید  Kرا ببندیم ،توان مصرفی مقاومت  R1چگونه تغییر میکند؟

 )1افزایش مییابد.
 )2کاهش مییابد.
 )3تغییر نمیکند.
 )4نمیتوان نظر قطعی داد.
 -111در مدار شکل زیر ،اگر مقاومت رئوستا (مقاومت  ) R2را افزایش دهیم ،مقادیری که آمپرسنج ایده آل و ولت سنج ایدهآل
نشان میدهند ،بهترتیب از راست به چپ چگونه تغییر میکنند؟

 )1افزایش ،افزایش
 )3کاهش ،کاهش

 )2افزایش ،کاهش
 )4کاهش ،افزایش

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند– فیزیک

صفحة41 :

 -111در مدار شکل زیر عددی که آمپرسنج ایدهآل نمایش میدهد برابر با چند آمپر است؟

2/4 )1
5/4 )2
2 )3
3 )4

وقت پیشنهادی 33 :دقیقه

ویژگیهای فیزیکی مواد
فیزیک  :5صفحههای  55تا 71

 -111درون ظرفی استوانهای به مساحت قاعدة  200 ، 10cm2گر روغن به چگالی
g

 1ریختهایم .فشار کل وارد بر کف ظرف چند کیلو پاسکال است؟ (

cm3
103 )1

109 )2

103000 )3

 -111در شکل زیر ،لولة یک انتها بسته ای درون مایعی به چگالی

g
cm3

 0 / 8و ارتفاع  10cmآب به چگالی

N
aP105
kg 0

) g  10 P,

109000 )4

g
cm3

 2 / 4قرار دارد .اگر فشار گاز محبوس شده در لوله 102

N
کیلوپاسکال باشد ،فشار هوا چند کیلوپاسکال است؟ )g(  10
kg
99 / 6 )1
97 / 2 )2

100 )3
106 / 8 )4

 -111یک مکعب و یک استوانة فلزی توپر و هم جنس روی میز افقی قرار دارند .شعاع قاعدة اسدتوانه  2برابدر ضدلع مکعدب و
ارتفاع استوانه  3برابر ضلع مکعب است .فش اری که استوانه بر تکیهگاه وارد می کند ،چند برابر فشاری است که مکعب بر
تکیهگاه وارد میکند؟
3
)1
4

6 )2

6
)3


3 )4

 -111مطابق شکل لوله های مویین را به طور قائم در دو ظرف یکی حاوی جیوه و دیگری حاوی آب فرو می بریم .در شکل ……
هرچه قطر لولهی مویین بیشتر باشد ،ارتفاع ستون مایع در آن بیشتر میشود .در شکل …… دگرچسبی بین
مولکولهای مایع و شیشه از همچسبی مولکولهای مایع کمتر است.
2  1 )1
1  2 )2

11 )3
2  2 )4
محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند– فیزیک

 -111داخل ظرفی مطابق شکل ،مایعی به چگالی

صفحة02 :

g
cm3

شده است .چند  cm 3از مایع دیگری به چگالی

 1 / 2تا ارتفاع  20cmریختده
g
cm3

 0 / 8داخل ظرف بریدزیم

تا نیرویی که از طرف مایع به کف ظرف وارد میشود  50درصدد افدزایش یابدد؟
( سطح مقطع ظدرف در قسدمت بداال  10cm2و در کدف ظدرف  40cm2اسدت
m
و ) g  10
s2
600 )4
200 )3
175 )2
150 )1
 -116در شکل زیر داخل لوله  Uشکل جیوه و آب قرار دارند .اختالف فشدار نقطدة  Mو گداز درون
g
g
m
  13 / 6جیوه ) 
  1آب  و
مخزن چند کیلوپاسکال است؟ (  g  10و
3
3
cm
s2
cm
25 / 2 )2
7 / 2 )1
27 )3

29 / 2 )4

 -111در شکل زیر ،سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مشخص درون ظرفی قرار دارند.
N
اختالف فشار بین دو نقطة  Aو  Bچند پاسکال است؟ )
kg
7100 )1
5400 )2
5900 )3
6600 )4

(g  10

 -111در شکل زیدر چگدالی مدایع درون ظدرف  اسدت .اگدر فشدار هدوا  75سدانتیمتر
جیددوه و فشددار گدداز درون مخددزن برابددر  10سددانتیمتر جیددوه باشددد  ،چنددد
g
g
  13 / 5جیوه (
است؟ )
cm3
cm 3
4 )2
2 )1
1 )3

0 / 5 )4

g

 -111در شکل زیر جر پیستون و وزنة روی آن بهترتیب  100و  500گر و در زیر پیستون ،آب با چگالی
cm3
m
فشار ناشی از پیستون و مایع در کف ظرف ،چند کیلوپاسکال است؟ (مساحت پیستون  250cm2است و ) g  10
s2
5 / 24 )1
5240 )2
5 / 24 105 )3

5 / 24 106 )4

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

 1وجود دارد.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند– فیزیک

صفحة04 :

 -111مطابق شکل ،لولة  Uشکل محتوی جیوه از دو طرف به دو مخزن گاز با
فشارهای  P1و  P2متصل است و جیوه در حال تعادل می باشد .اگر
 P1به اندازة  0 / 1P2بیشتر از  P2باشد P1 .و  P2به ترتیب از راست
به چپ بر حسب  cmHgکدا هستند؟
 500 )2و 440
 500 )1و 450
 550 )4و 500
 550 )3و 450
 -111دمای روغن مایع درون یک قطرهچکان را کاهش میدهیم .در این صورت وزن قطرههایی که از قطرهچکان میافتد …… .
 )2بیش تر میشود.
 )1کمتر میشود.
 )4بستگی به چگالی روغن دارد.
 )3تغییر نمیکند.
g
g
 2را با  0 / 3 kgاز مایعی به چگالی
 0 / 2kg -111از مایعی به چگالی
3
3
cm
cm3
مخلوط می کنیم و درون ظرفی مطابق شکل زیر میریزیم و تا ارتفاع مشخص
شده باال میآید .فشار ناشی از مخلوط در کف ظرف چند مگاپاسکال است؟ (در
N
اثر اختالط دو مایع ،تغییر حجم ایجاد نمیشود(g  10 ) ).
kg
0 / 25 )4
0 / 02 )3
0 / 15 )2
0 / 1 )1
 -111دو ظرف استوانه ای که در یکی آب و در دیگری روغن وجود دارد .به وسیلة لولة باریکی با حجم ناچیز به هم متصل هستند و
در حال تعادلاند .اگر شیر رابط بین دو ظ رف را باز کنیم پس از برقراری تعادل آب در لولة سمت راست چند سانتیمتر پایین
g

g
میآید؟ )
  JA  1و
cm3
cm3
2 / 5 )1
3 )2
5 )3
4 / 5 )4
 -111باال رفتن آب و مواد غذایی از آوندهای چوبی بر اساس …… و شناور ماندن یک تیغ فوالدی از پهنا روی سطح آب بر
اساس وجود …… و خیس شدن سطح شیشه ای که روی آن آب ریخته شده است بر اساس وجود …… و کروی بودن
قطرههای آبی که سقوط آزاد میکنند بر اساس …… قابل توجیه است.
 )1خاصیت مویینگی – کشش سطحی در آب – نیروی دگرچسبی – نیروی همچسبی
 )2نیروی همچسبی  -کشش سطحی در آب – نیروی دگرچسبی – نیروی همچسبی
 )3نیروی همچسبی – نیروی دگرچسبی – نیروی همچسبی – نیروی دگرچسبی
 )4خاصیت مویینگی – نیروی همچسبی – نیروی همچسبی – نیروی دگرچسبی
 -111کدا موارد از جمالت زیر درست هستند؟
الف -پدیدة پخش هم در مایع و هم در گازها رخ می دهد اما چون تندی حرکت ذرات سازندة گازهدا بسدیار زیداد اسدت
پدیدة پخش سریعتر اتفاق میافتد.
ب -اندازة مولکولهای هوا بین  1تا  0انگسترو است .فاصلة میانگین مولکولهای هوا در شرایط معمولی  05انگسترو است.
پ -فاصلة ذرات سازندة مایع بسیار بیشتر از فاصلة ذرات سازندة جامد است.
ت -ویژگی فیزیکی تما مواد شامل جامدها و مایعها و گازها در مقیاس نانو ثابت است.
 )4ب و ت
 )3الف و ب
 )2الف و پ
 )1ب و پ
( ¸ü»n  0 / 5

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژة « - »5آزمون  8اسفند– فیزیک

صفحة00 :

 -116در شکل زیر آب و جیوه در حال تعادل هستند .اگر فشار در نقطة  Aبرابر با  160kPaباشد ،فشدار هدوای محدیط چندد
N
kg
kg
پاسکال است؟ ) ,  ½¼Ã]  13600 3 ,  JA  1000 3
kg
m
m

(g  10

91555 )1
135555 )2
155555 )3
94555 )4
 -111در شکل زیر اندازة نیروی وارد بر کف ظرف  163 / 2Nاست .فشار گاز محبوس درون
m
g
لوله چند سانتیمتر جیوه است؟ (   ½¼Ã]  13 / 6 3و
2
s
cm

02 )1
18 )3

) g  10

185 )2
25 )4

 -111مطابق شکل زیر دو مایع  Aو  Bبهترتیب با چگالیهای

g
cm 3

 A  2 / 5و
g

g
cm 3

 B  1 / 5در لولهای  Uشکل درحال

 C  2و به ارتفاع  17سانتیمتر بریزیم .پس از رسیدن

تعادل قرار دارند .اگر در شاخة سمت راست مایع  Cبه چگالی
cm 3
مجموعه به تعادل فشار ناشی از مایعها در نقطة  Mچند پاسکال میشود؟
N
(  g  10و سطح مقطع لوله در سراسر طول آن یکسان است).
kg
0555 )1

4555 )2
3055 )3
4055 )4
 -111مایعی در دمای اولیة  1در اختیار داریم و هنگامی که آن را روی یک سطح شیشه ای می ریزیم ،مایع به صورت قطرهای
باقی خواهد ماند .اگر دمای مایع را به  2برسانیم و  2  1باشد ،در این حالت ...

 )1نیروی گرانش زمین ،مایع را تختتر خواهد کرد.
 )2نیروی جاذبهای که مایع به مولکولهای شیشه وارد میکند ،الزاماً کاهش مییابد.
 )3ممکن است مایع ،دیگر بهصورت قطرهای روی شیشه باقی نماند.
 )4نیروی دگرچسبی افزایش یافته و نیروی همچسبی ثابت و بیتغییر باقی میماند.
 -111نمودار فشار کل بر حسب ارتفاع از کف یک ظرف حا وی دو مایع اختالط ناپذیر ،مطابق شکل زیر است .اگر مایع زیرین
جیوه باشد و چگالی مایع باالیی یک سو چگالی جیوه باشد P ،چند سانتیمتر جیوه است؟

83 )1
95 )2
151 )3
81 )4
محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژه« - »5آزمون  8اسفند – شیمی

صفحة32 :

شیمی جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری  +شیمی ،راهی به سوی آیندهای روشنتر

وقت پیشنهادی 01 :دقیقه

شیمی  :3صفحههای  77تا 49

 -122عبارت کدام گزینه صحیح است؟
 )1واژه شبکة بلوری برای توصیف آرایش سه بعدی و نامنظم اتمها ،مولکولها و یونها در حالت جامد به کار میرود.
 )2فرمول شیمیایی هر ترکیب یونی ،سادهترین نسبت کاتیونها و آنیونهای سازندة آن را نشان میدهد.
 )3به شمار نزدیکترین یونهای همنام موجود پیرامون هر یون در شبکة بلور ،عدد کوئوردیناسیون میگویند.
 )4وجود جامدهای یونی در طبیعت نشان میدهد که نیروهای دافعه میان یونهای همنام بر نیروهای جاذبه میان یونهای ناهمنام غالب است.
 -121چند مورد از مطالب بیان شده درستاند؟
آ)  TiO2و  Fe2O3از جمله رنگدانههای معروفی هستند که به ترتیب رنگهای قرمز و سفید را ایجاد میکنند.
ب) آلیاژ هوشمندی با نام نیتینول که در ساخت فراوردههای صنعتی و پزشکی به کار میرود ،از فوالد و تیتانیم ساخته میشود.
پ) اساس شناسایی گروههای عاملی در روش طیفسنجی فروسرخ ،تفاوت در جذب پرتوهای فروسرخ است.
ت) سیلیسیم کربید ) (SiCکه در تهیة سنباده کاربرد دارد ،یک جامد کوواالنسی است.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -122عبارت کدام گزینه در مورد فلزها ،نادرست است؟
 )1شکلپذیری ،رسانایی الکتریکی و واکنشپذیری فلزها را میتوان براساس الگوی شبکة بلوری آنها توجیه کرد.
 )2براساس مدل شبکة بلوری فلزها ،ساختار فلزها آرایش منظمی از کاتیونها در سه بعد است که در فضای میان آنها
الکترونهای ظرفیت اتم ،دریایی را ساختهاند.
 ) 3تیتانیم ) (IVاکسید و آهن ) (IIIاکسید و دوده از جمله رنگ دانه های معدنی هستند که به ترتیب رنگ های سفید ،قرمز و
سیاه ایجاد میکنند.
 )4تیتانیم نسبت به فوالد نقطة ذوب و مقاومت در برابر خوردگی بیشتری داشته اما چگالی کمتری دارد.
 -122چند مورد از مقایسههای زیر درست انجام شده است؟
● آنتالپی فروپاشی شبکهMgO  Na2O  MgF2  NaF :
● استحکام شبکة بلورNaCl  KBr  KCl :

2


2
● شعاعیونی12 Mg 11 Na 9 F  8 O :

● آنتالپیفروپاشیشبکهLiF  NaF  KF  KBr :

4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
-122با توجه به نمودار زیر که رفتار مواد خالص را دستهبندی کرده است ،کدام گزینه درست است؟

 )1هیدروکربنها جزو مواد  ، Cو اغلب عناصر دستة  sو همة عناصر دستة  dجدول تناوبی جزو مواد  Dهستند و تنوع و شمار
مواد  Cاز  Dبیشتر است.
 )2اصلیترین ترکیب سازندة سنگهاا و فراوانتارین اکساید در پوساتة جاماد زماین متعلاه باه ماواد  Aباوده و دارای فرماول
مولکولی  SiO2است و گسترة دمایی آن که در حالت مایع است ،نسبت به مواد  Cبیشتر است.
 )3مواد  Dمانند نیتینول میتوانند رسانای جریان برق باشند و این رسانایی بهدلیل حرکت آزادانة همة ذرات باردار در شبکة بلوری آنهاست.
 )4عناصر گروه  14جدول دورهای در ساختار هر چهار نوع جامد دیده میشوند و زنگ آهن جزو مواد  Dاست.
محل انجام محاسبات
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 -122کدام گزینه جاهای خالی را بهدرستی تکمیل میکند؟
آ) محلول نمک وانادیم ) (Vدر اثر واکنش با فلز روی و با گرفتن  ..............الکترون بهازای هر یون وانادیم ،به رنگ سبز درمیآید.
ب) آنتالپی فروپاشی شبکة بلور  K2Oاز آنتالپی فروپاشی شبکة بلور  ................ MgOاست.
پ) پروانه کشتی اقیانوسپیما به جای فوالد از تیتانیم ساخته میشود ،چون تیتانیم  ................دارد.
ت) یون  Mg2نسبت به یون  O2چگالی بار  ................دارد.

 ،1 )2بیشتر ،نقطة ذوب باالیی ،کمتری
 ،1 )4کمتر ،چگالی کمتر از فوالد ،بیشتری

 ،2 )1کمتر ،واکنشپذیری ناچیز ،بیشتری
 ،2 )3بیشتر ،واکنشپذیری ناچیز ،کمتری
 -122چند مورد از عبارتهای زیر درست هستند؟
آ) تفاوت آنتالپی فروپاشی شبکة  LiFو  LiClبیشتر از تفاوت آنتالپی فروپاشی شبکة  LiClو  LiBrاست.
ب) انرژی الزم برای فروپاشی شبکة یک مول از هر یک از دو ترکیب پتاسیم فلوئورید و سدیم کلرید به یکدیگر نزدیک است.

پ) اگر محلول  23 V n به رنگ بنفش باشد ،تعداد الکترونهای با  l  2در آن باا تعاداد الکترونهاای دارای  l  2در
کاتیون ترکیب  25 MnO2برابر است.

ت) تیتانیم به صورت  ، TiO2یک رنگدانة معدنی سفید است و در اثر آلیاژشدن با نیکل ،آلیاژ نیتینول را تشکیل میدهد.

1 )4
2 )3
3 )2
4 )1
 -122اگر فرمول شیمیایی فسفات عناصر  B ، Aو  Cکه متعلق به گروههای اصلی و متعلق باه یاک دوره از جادول تنااوبی
هستند ،به ترتیب (از راست به چپ)  BPO4 ، A3PO4و  C3 (PO4 )2باشد ،همة گزینههای زیر نادرست هستند،
بهجز ( ...نمادهای استفاده شده برای این سهعنصر فرضی هستند).
 )1آنتالپی فروپاشی شبکة بلور اکسید  ، Bبیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکة بلور اکسید  Cاست.
 )2نسبت شمار آنیونها به کاتیونها در سیلیکات عنصر  Cبا نسبت شمار کاتیونها به آنیونها در سولفات عنصر  Aبرابر است.
 )3اگر عنصر  Dبا عنصر  Aهم گروه بوده و شعاع یونی بیشتری نسبت به  Aداشته باشد ،نقطة ذوب بلور ترکیب حاصل از عنصار D
با عنصر فلوئور از نقطة ذوب بلور ترکیب حاصل از عنصر  Aبا فلوئور ،بیشتر است.
 )4ترتیب درست مقایسة چگالی بار یونهای حاصل از عناصر به صورت B  A  C :است.
 -122همة عبارتهای زیر نادرستاند ،بهجز:
 )1هوای آلوده حاوی آالیندههایی است که همگی بیرنگ بوده و نمیتوان به آسانی وجود آنها را تشخیص داد.
 )2رایجترین روش طیفسنجی برای بررسی انواع خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبهای آلی طیفسنجی فروسرخ است.
 ) 3هرگاه یک نمونه ماده در برابر پرتوهای الکترومغ ناطیسی قرار گیرد ،ممکن است گسترة معینی از آن ها را جذب و پرتوهای
باقیمانده را بازتاب کند یا عبور دهد.
 )4با رشد دانش و فناوری و گسترش صنایع ،آسایش و رفاه افزایش یافته و دسترسی به هوای پاک آسانتر شده است.
 -112کدام موارد از مطالب زیر نادرست هستند؟
آ) واکنش  N2و  O2در موتور اتومبیل موجب افزایش غلظت گاز اوزون در تروپوسفر میشود.
ب) مقدار آالیندههای هوا در شبها به بیشترین اندازة خود میرسد.
پ) رنگ قهوهای هوا به علت واکنش آالیندة خروجی از موتور اتومبیلها با گاز اکسیژن است.
ت) با کاهش مقدار گاز  NO2در هوا ،غلظت  O3تروپوسفری همواره افزایش مییابد.
( )4آ) و (پ)
( )3ب) و (پ)
( )2ب) و (ت)
( )1آ) و (ت)
محل انجام محاسبات
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درپی غذای سالم

وقت پیشنهادی 01 :دقیقه

شیمی  :0صفحههای  94تا 77

 -112کدام گزینه جای خالی عبارتهای زیر را بهدرستی تکمیل میکند؟
آ) هنگامی که بدن دچار کمبود  ................باشد میتوان با خوردن اسفناج و عدسی بدن را به حالت طبیعی بازگرداند.
ب) شیر و فراوردههای آن ،منبع مهمی برای تأمین پروتئین و به ویژه  ................است.
پ) برای دو ظرف با حجم متفاوت محتوی آب خالص با دمای یکسان ................ ،یکسان است.
 )2روی ،کلسیم ،میانگین تندی ذرات
 )1آهن ،کلسیم ،انرژی گرمایی
 )4آهن ،سدیم ،انرژی گرمایی
 )3آهن ،کلسیم ،میانگین تندی ذرات
 -111چند مورد از عبارتهای زیر درستاند؟
آ) برای تولید غذا در حجم انبوه به فعالیتهای صنعتی گوناگونی مانند تولید ،حمل و نقل ،نگهداری ،فراوری و  ...نیاز است.
ب) در بین مواد غذایی نان ،شیر ،تخممرغ و حبوبات ،سرانة مصرف نان در جهان از بقیه بیشتر است.
پ) مصرف غذا ،انرژی مورد نیاز بدن برای حرکت ماهیچهها ،ارسال پیام های عصبی ،جاباهجایی یون هاا و مولکولهاا از
دیوارة هر یاخته را تأمین میکند.
ت) مقدار انرژی آزادشده در اثر سوختن مقداری گردو کمتر از انرژی حاصل از سوختن همان مقدار ماکارونی است.
1 )4
2 )3
3 )2
4 )1
 -112با توجه به شکلهای زیر ،کدام گزینه نادرست است؟ (هر دوظرف حاوی مولکولهای آب هستند).
 )1میانگین تندی مولکولهای آب در ظرف  Aو  Bبرابر است.
 )2انرژی گرمایی آب موجود در ظرف  Bبیشتر از انرژی گرمایی آب موجود در
ظرف  Aاست.
 )3اندازة جنبشهای نامنظم ذرات ظرف  Bبا ذرات ظرف  Aیکسان است.

 ) 4با اضافه کردن مقداری آب با دمای  85 Cبه ظرف  ، Aمیانگین تندی و میانگین
انرژی جنبشی ذرات سازندة آن تغییری نمیکند ( .از اتالف گرما صرفنظر کنید).
 -112اگر دو لیوان یکسان موجود باشد که اولی دارای  011mLو دومی دارای  011mLآب خالص ،هر دو در دمای  25Cباشاند،
کدام مطلب دربارهی آنها نادرست است؟
 )1میانگین سرعت حرکت مولکولهای آب در هر دو لیوان برابر است.
 )2ظرفیت گرمایی ویژهی آب در دو لیوان با هم برابر است.
 )3ظرفیت گرمایی آب در لیوان دوم در مقایسه با لیوان اول بیشتر است.
 )4برای رساندن دمای آب در هر یک از دو لیوان به  ، 35Cگرمای برابری الزم است.
-112چند مورد از عبارتهای زیر صحیح است؟
2
2
آ) هنوز در برخی موارد از یکای کالری ) (calبرای بیان مقدار گرما استفاده میشود و یک کالری برابر  4 / 18 kg.m .sاست.
ب) فرایند همدما شدن بستنی (سامانه) با بدن گرماگیر است و فرایند گوارش و سوخت و ساز آن گرماده است.
پ) گاز متان به کمک باکتریهای هوازی در مردابها تولید میشود.
ت) میانگین آنتالپی پیوند ) 3 ، (C  Cبرابر میانگین آنتالپی پیوند ) (C  Cاست.
2 )4
1 )3
4 )2
3 )1
 -112کدام گزینه نادرست است؟
 )1مجموع انرژی جنبشی ذرات سازندة یک نمونه ماده ،همارز با انرژی گرمایی آن است.
 )2میانگین تندی مولکولهای آب در ظرفی که محتوی  222میلیلیتر آب با دمای  60 Cاست با ظرفی که محتوی 122
میلیلیتر آب با دمای  60 Cاست برابر میباشد.
 )3ظرفیت گرمایی یک ماده برخالف ظرفیت گرمایی ویژة آن به مقدار ماده وابسته است.
 )4عالمت گرما در فرایندهای همدما شدن شیر با دمای  60 Cبا بدن و سوخت و ساز آن در بدن ،به ترتیب مثبت و منفی است.
محل انجام محاسبات
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 -112درون  0کیلوگرم آب با دمای  25 Cیک گلوله آهنی با دمای  1000 Cوارد شده است .با فرض این که همة گرماا باین دو
جسم مبادله شود ،جرم گلوله بهتقریب چند گرم باید باشد تا آب در فشار  1atmبه دمای جوش خاود برساد؟ (ظرفیات
گرمایی ویژه آب و آهن به ترتیب  4 / 2و  0 / 45ژول بر گرم بر درجة سلسیوس است).
777/7 )4
555/5 )3
666/6 )2
1222 )1
1
 -112به محلولی از آب و اتانول به جرم  80گرم که جرم آن را اتانول تشکیل میدهد 7 / 5 ،کیلوژول گرما میدهیم .اگر دمای
4
اولیة محلول  25 Cباشد ،چند مورد از مطالب زیر پس از جذب گرما توسط محلول ،درست اسات؟ (گرماای ویاژة آب و
اتانول را به ترتیب  4 / 2و  2 / 4ژول بر گرم بر درجة سلسیوس در نظر بگیرید).
آ) میانگین انرژی جنبشی ذرات سازندة آن از ذرات سازندة  0کیلوگرم آهن با دمای  45 Cکمتر است.

ب) محلول پس از وارد شدن در اتاقی با دمای  ، 60 Cگرما آزاد میکند.

پ) محلول انرژی گرمایی بیشتری از  60گرم اتانول با دمای  40 Cدارد.
ت) دمای اولیة محلول به اندازة  20درجة سلسیوس افزایش یافته است.
1 )4
2 )3
4 )2
3 )1
 -112کدام موارد از عبارتهای زیر صحیح هستند؟
آ) به ازای سوختن یک مول الماس نسبت به یک مول گرافیت ،گرمای کمتری آزاد میشود.
ب) فرایند چگالش با کاهش سطح انرژی ماده همراه است.
پ) در یخچال صحرایی ،انجام یک فرایند گرماگیر باعث خنک شدن محتویات داخل کوزة داخلی میشود.
ت) گرمای آزاد شده در واکنش میان گازهای هیدروژن و کلر در دمای ثابت ،باهدلیال تفااوت در انارژی گرماایی ماواد
واکنشدهنده و فراورده است.
( )4ب)( ،پ) و (ت)
( )3آ)( ،ب) و (ت)
( )2ب) و (پ)
( )1آ) و (ب)
 -122میانگین آنتالپی پیوندهای  O  Oو  O  Oبه ترتیب برابر  204و  498کیل وژول بر مول است .بهازای تولید  5 / 6 Lگااز
اکسیژن مطابق واکنش ) ، 2H2O2 (g) 2H2O(g)  O2(gگرمای مبادله شده با محیط برحسب کیلوژول برابار کادام
است؟ (حجم مولی گازها را در شرایط واکنش برابر با  00/9لیتر بر مول درنظر بگیرید و اعداد فرضی هستند).
22 / 5 )4
22 / 5 )3
45 )2
45 )1
 -122کدام گزینه درست است؟
 )1در نوشیدن شیر 60 C

همانند خوردن بستنی ،فقط جاری شدن انرژی از سامانه به محیط رُخ می دهد و دمای فراوردههای

حاصل کاهش مییابد.
 )2زغال کک ،واکنشدهندهای رایج در استخراج آهن بوده که تأمینکنندة انرژی الزم برای انجام این واکنش نیز میباشد.
 )3شیمیدان ها گرمای جذب یا آزاد شده در هر واکنش شیمیایی را بهطور عمده وابساته باه تفااوت میاان انارژی گرماایی ماواد
واکنشدهنده و فراورده میدانند.
 )4گرافیت و الماس دو آلوتروپ کربن هستند که فراوردة تولیدی و گرمای حاصل از واکنش سوختن کامل آنها یکسان است.

 -121یک مول از آلکانی برای رساندن دمای  11 / 25لیتر آب  20 Cبه دمای جوش آن ،میسوزد .اگر بهازای تولید یک مول کاربن
دی اکسید حاصل از سوختن این آلکان بهتقریب  643کیلوژول گرما آزاد شود ،و با فرض اینکه  20درصد از گرمای احتراق به
J
g
 1در نظر بگیرید).
  4آب  cو چگالی آب را
هدر میرود ،کدامیک از موارد زیر میتواند آلکان مورد نظر باشد؟ (
mL
g. C
 – 3 ،3 )4دیمتیل هپتان
 – 3 ،2 )3دیمتیل بوتان
 – 3 ،2 )2دیمتیل پنتان
 – 2 ،2 )1دیمتیل هپتان
محل انجام محاسبات
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 -122کدامیک از گزینههای زیر درست است؟

 )1در واکنش فتوسنتز ،پایداری فراوردهها از واکنشدهندهها بیشتر است.
 )2در واکنش تولید آمونیاک از گازهای نیتروژن و هیدروژن ،فراوردة حاصل سطح انرژی بیشتری از دو واکنشدهنده دارد.
 )3آنتالپی واکنش « ) » 2NH3 (g)  N2H4 (g)  H2 (gبزرگتر از صفر است.
 )4در شرایط و تعداد مول یکسان CO2 ،سطح انرژی بیشتری نسبت به گرافیت و اکسیژن دارد.
 -122کدام گزینه نادرست است؟
 )1آرایش اتمهای کربن و اکسیژن با پیوند دوگانه

نشانة وجود گروه عاملی کربونیل است.

 )2امروزه از ادویهها برای جلوگیری از گرسنگی ،افزایش سوخت و ساز ،جلوگیری از التهاب و  ...استفاده میشود.
 )3یافتههای تجربی نشان میدهد که خواص غذایی و دارویی ادویهها بهطور عمده وابسته به ترکیبهای آلی موجود در آنها است.
 )4گروه عاملی ،آرایش منظمی از اتمها است که به مولکول آلی دارای آن ،تنها خواص فیزیکی منحصر به فردی میبخشد.
 -122کدام گزینه در مورد ساختارهای زیر صحیح است؟

 )1فرمول مولکولی ترکیبهای ( )1و ( )2بهترتیب،
 C10H12Oو  C8 H9Oاست.
 )2گروه عاملی موجود در ترکیب ( )2مانند گروه عااملی
موجود در ترکیبی اسات کاه عامال طعام و باوی باادام
میباشد.
 )3یک مولکول از ترکیب ( )1به کمک  4اتم هیدروژن به حالت سیرشده درمیآید.
 )4در ترکیب ( )2همانند ترکیب ( )1گروه عاملی کتون یافت میشود.
 -122کدام موارد از عبارتهای زیر درست هستند؟
آ) از میان مواد تأمینکنندة انرژی در بدن ،تنها پروتئینها نمیتوانند مستقیماً به گلوکز تبدیل شوند.
ب) بهطور کلی آلکانها از آلکنهای همکربن خود آنتالپی سوختن و ارزش سوختی بیشتری دارند.
پ) سوختن  0گرم اتانول ،گرمای بیشتری نسبت به سوختن  0گرم متانول تولید میکند.
ت) هرچه جرم مولی یک ترکیب آلی کمتر باشد ،آنتالپی سوختن کمتر ولی ارزش سوختی بیشتری دارد.

( )1آ) و (ب)

( )2آ)( ،ب) و (ت)

( )3ب)( ،پ) و (ت)

( )4ب) و (پ)

 -122اگر در هر دقیقه پیادهروی  7گرم چربی و مجموعاً  07گرم کربوهیدرات و پروتئین بسوزد ،انرژی آزاد شده طی  01دقیقه پیادهروی
به تقریب برابر با انرژی آزاد شده در اثر سوختن کامل چند گرم اتاان اسات؟ (ارزش ساوختی چربای ،پاروتئین و کربوهیادرات
بهترتیب برابر  07 ،33و  07کیلوژول بر گرم و آنتالپی سوختن اتان  1560kJ.mol 1است(C  12 ,H  1 : g.mol 1) ).
42 / 7 )1

85 / 6 )2

4 / 27 )3

8 / 56 )4

 -122اگر آنتالپی سوختن گازهای پروپین و اتین به ترتیب  1938و  1300کیلوژول بر مول باشد ،ارزش ساوختی گااز  -0باوتین
بهتقریب چند کیلوژول بر گرم است و اگر گرمای حاصل از سوختن کامل  3گرم گاز  -0بوتین ،را به  3 / 4کیلوگرم آب بدهیم،
دمای آب به تقریب چند درجة سلسیوس تغییر خواهد کرد؟
10 ، 47 / 7 )1

20 ، 52 )2

)  4 / 2 J.g1.C1آب (C  12 ,H  1: g.mol 1)(c
20 ، 47 / 7 )3

10 ، 52 )4

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژه« - »5آزمون  8اسفند – شیمی

صفحة32 :

 -122با توجه به واکنشهای زیر و مقادیر  Hآن ها ،انرژی الزم برای تبدیل  4 / 8گرم ) NaH(sبه یونهای گازی سازنده برابار چناد
کیلوژول است؟ )(Na  23 ,H  1 : g.mol 1

H1  107 kJ
H2  436 kJ

H 3  76 kJ

)Na(s)  Na(g
)H2 (g) 2H(g

H (g)  H(g)  e 

)Na (g)  e  Na(g

H 4  496 kJ
)2Na(s)  H2(g) 2NaH(s
H5  120kJ
80 / 5 )3
644 )4
322 )2
161 )1
 -122از سوختن کامل  4گرم از مخلوطی از  CH4و  C2H6در مقدار کافی اکسیژن در دما و فشار ثابت 212 ،کیلاوژول گرماا
آزاد می شود .با توجه به اطالعات مسأله ،درصد جرمی متان در مخلوط اولیه چقدر است؟ (آنتالپی سوختن متاان و اتاان

بهترتیب برابر با  -348و  -0781کیلوژول بر مول است(C  12 ,H  1 : g.mol 1) ).
45 )3
35 )2
25 )1

ردپای گازها در زندگی

55 )4
وقت پیشنهادی 01 :دقیقه

شیمی  :0صفحههای  93تا 77

 -122کدام گزینه دربارة سبکترین گاز نجیب صحیح است؟
 )1فراوانی این گاز در هواکره بیشتر از منابع دیگر آن در کرة زمین است.
 )2به عنوان محیط بیاثر در جوشکاری و برش فلزات کاربرد دارد.

 )3همانند کربن دیاکسید از اجزای سازندة هوای مایع در دمای  200 Cنیست.
 )4از تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی قابل تهیه نیست.
 -121چند مورد از عبارتهای زیر نادرست است؟
آ) اصلیترین کاربرد گاز هلیم ،استفاده در جوشکاری برای ایجاد محیط بیاثر است.
ب) در واکنش سوختن ،یک ماده به سرعت با اکسیژن واکنش داده و همة انرژی شیمیایی آن به صورت نور و گرما آزاد میشود.
پ) کربن مونوکسید تولید شده در اثر سوختن ناقص کربن ،ناپایدار است و دوباره میتواند بسوزد و به  CO2تبدیل شود.
ت) سوختن گوگرد رنگ شعلة آبی را به همراه دارد.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
-122چند مورد از مطالب زیر در مورد کربن مونوکسید صحیح است؟
آ) در هنگام سوختن یک سوخت فسیلی ،اگر رنگ شعله زرد باشد ،این گاز به همراه دیگر فراوردهها تولید میشود.
ب) گازی بیرنگ ،بیبو و بسیار سمّی است.
پ) چگالی این گاز کمتر از هوا و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است.
ت) میل ترکیبی هموگلوبین خون با این گاز بسیار زیاد و بیش از  711برابر اکسیژن است.
1 )4
2 )3
3 )2
4 )1
 -122کدامیک از گزینههای زیر نادرست است؟
 )1برای استفاده از فلزها ،نخست آنها را با صرف انرژی زیاد و طی فرایندی طوالنی از سنگ معدن استخراج میکنند.
 ) 2زنگ زدن آهن ،یک واکنش اکسایش است که د ر آن ،آهن با اکسیژن در هوای خشک واکنش داده و زنگ آهن قهوه ای رنگ
تشکیل میدهد.
 )3وقتی آلومینی م با اکسیژن واکنش میدهد الیههای درونی فلز اکسایش نمییابد ،به همین دلیل گاهی در ساختمان سازی از در
و پنجرههای آلومینیمی به جای آهنی استفاده میشود.
 )4آلومینیم اکسید ،جامدی با ساختار متراکم و پایدار است که محکم به سطح فلز میچسبد.
محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

پروژه« - »5آزمون  8اسفند – شیمی

صفحة32 :

 -122چه تعداد از عبارتهای زیر درست است؟
● آرگون گازی بیرنگ ،بیبو و غیرسمی است و واژة آرگون به معنای تنبل میباشد ،زیرا واکنشپذیری ناچیزی داشته و به جو
بیاثر شهرت دارد.
● رنگ شعلة حاصل از سوختن منیزیم و سدیم به ترتیب سفید و زرد است و هنگامی که به شاکر گرماا داده میشاود،
دچار تغییر شیمیایی شده و رنگ آن قهوهای میشود.

● در تهیة هوای مایع با استفاده از دما ،فشار هوا را به طور پیوسته کاهش می دهند و در دمای  ، 200 Cنیتروژن ،آرگون
و اکسیژن در حالت مایع هستند.
● اساس جدا شدن گاز کربن دیاکسید و آب در فرایند تقطیر جزءبهجزء هوای مایع بهترتیب نقطة چگالش و نقطة جوش آنهاست.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -122مجموع ضرایب مواد شرکتکننده در معادلة کدام واکنش پس از موازنه عدد بزرگتری است؟
Al(s)  Fe2O3 (s)  Al2O3 (s)  Fe(l) )1
NH3 (g)  O2 (g)  N2 (g)  H2O(g) )2
C2H5OH (l)  O2 (g)  CO2 (g)  H2O(l) )3
BaCl2 (aq)  Na2SO4 (aq)  BaSO4 (s)  NaCl(aq) )4
 -122مجموع شمار جفتالکترونهای پیوندی در ساختار لاوویس مولکولهاای کاربن مونوکساید و گاوگرد دیاکساید و شامار
جفتالکترونهای ناپیوندی در ساختار لوویس مولکول نیتروژن تریفلوئورید بهترتیب در کدام گزینه بهدرستی آمده است؟
22 ،5 )4
12 ،5 )3
22 ،6 )2
12 ،6 )1
 -122چند مورد از عبارتهای زیر صحیح نمیباشد؟
آ) نسبت شمار الکترونهای ناپیوندی در  ICl2به شمار الکترونهای پیوندی در کربن مونوکسید برابر  3میباشد.
ب) نسبت شمار کاتیون به آنیون در سدیم اکسید ،دو برابر این نسبت در مس ) (IIاکسید است.
پ) نام ترکیبهای  N2Oو  MgOبه ترتیب دینیتروژن مونوکسید و منیزیم اکسید است.
ت) در ترکیب مولکولی  ، XCl2اگر همة اتمها از آرایش هشتتایی پیروی کنند X ،در گروه  07جدول تناوبی جای دارد.
4 )4
2 )3
3 )2
1 )1
 -122کدامیک از گزینههای زیر درست است؟
 )1شمار الکترونهای ناپیوندی در مولکول  COبا شمار الکترونهای الیة ظرفیت در اتم کروم ) (24 Crبرابر است.
 )2در بین گونههای «دینیتروژن مونواکسید ،کربن دیسولفید ،یون فسفات» شمار الکترونهای پیوندی در دو گونه برابر است.
 )3گونة «  » AsBr3آرسنیک تریبرمید نام دارد و تعداد جفتالکترونهای ناپیوندی در ساختار لوویس آن برابر  9است.
 )4آرایش الکترون – نقطهای یون«  » NOبهصورت  [: O  N  O :]است.
2

 -122کدام موارد از مطالب زیر درستاند؟
آ) در شرایط یکسان ،واکنشپذیری فلز  Alاز فلزهای  Znو  Feبیشتر است.
ب) نسبت شمار آنیون به کاتیون در مس ) (Iاکسید با پتاسیم سولفید یکسان است.
پ) شمار جفتالکترونهای پیوندی در  HCNیک واحد کمتر از شمار جفتالکترونهای پیوندی در کربن دیاکسید میباشد.
ت) برخی کشاورزان کلسیم کربنات (آهک) را به عنوان اکسید فلزی برای افزایش بهرهوری به خاک میافزایند.
ث) در ساختار پالستیکهای سبز اکسیژن وجود داشته و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجزیه میشوند و به طبیعت باز میگردند.
( )4ب)( ،پ) و (ت)
( )3آ)( ،ب) و (ث)
( )2ب)( ،ت) و (ث)
( )1آ)( ،پ) و (ت)
محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.
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صفحة23 :

 -122کدام گزینه نادرست است؟

 )1تفاوت شمار اتمها در هر واحد فرمولی از تترافسفر دکااکسید و مس ) (Iاکسید برابر  11میباشد.
 )2نسبت شمار جفتالکترونهای پیوندی به ناپیوندی در مولکول  CH2Oبرابر  2میباشد.
 )3در اثر سوزاندن سوختهای فسیلی آالیندههایی مانند  Cx H y ، NO2 ، SO2 ، CO2 ، COو  NOتولید میشود.
 ) 4از بین منابع تولید برق ،به ازای تولید مقدار برق یکسان استفاده از زغال سنگ بیش ترین و استفاده از انرژی خورشید کمترین
مقدار  CO2را تولید میکند.
 -121چه تعداد از عبارتهای زیر نادرست است؟
آ) در ساختار لوویس  COCl2همانند  PBr3پیوند دوگانه وجود ندارد.
ب) شمار جفتالکترونهای ناپیوندی در ساختار لوویس مولکول  N2برابر با  9است.
پ) شمار الکترونهای پیوندی در ساختار  CN22برابر  9است.

ت) در ساختار  CS2نسبت شمار الکترونهای پیوندی به الکترونهای ناپیوندی برابر با یک است.

2 )2

3 )3

4 )4

1 )1
 -122کدام گزینه درست است؟
 )1آالیندههای متصاعدشده از فوران آتشفشانها (  SO2و  ) NO2سرانجام با تبدیل شدن به سولفوریکاسید و نیتریکاسید
اثرات جبرانناپذیری بر زندگی آبزیان خواهند داشت.
 )2مرجانها گروهی از کیسهتنان با اسکلت آهکی )) (CaCO3 (sهستند که در اثر افزایش مقدار  CO2در آب از بین میروند.
 )3بوکسیت (آلومینیم به همراه ناخالصی) و هماتیت (آهن به همراه ناخالصی) هردو در طبیعت وجود دارند.
 )4استفاده از سشوار و سایر وسایل الکتریکی باعث افزایش ردپای کربن دیاکسید در هواکره میشود.
 -122با افزایش مقدار کربن دیاکسید هواکره................ ،
 )1میانگین مساحت برف در نیمکرة شمالی افزایش مییابد.
 )2پرتوهای فروسرخ بیشتری از اتمسفر هواکره خارج میشود.
 )3فصل بهار در نیمکرة شمالی زمین ،زودتر آغاز میشود.
 )4میانگین دمای کرة زمین و ردپای کربن دیاکسید کاهش مییابد.
 -122چند مورد از گزارههای زیر دربارة اثر گلخانهای صحیح است؟
● وجود گازهایی مانند  CO2در هواکره از تغییرات شدید دمای کرة زمین جلوگیری میکند.
● هواکره تنها تابشهای با طول موج بلندتر از نور مرئی را بازتاب میکند.
● بخش عمدهای از پرتوهای خورشیدی تابیده شده به سوی زمین بهوسیلة زمین جذب میشوند.
● سوختن هیدروژن برخالف سوختهای فسیلی گازهای گلخانهای تولید نمیکند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -122عبارت کدام گزینه نادرست است؟
 )1باران طبیعی بهدلیل وجود اکسید سهاتمی کربن دارای خاصیت اسیدی و  pHکمتر از  7است.
 )2اکسیدی که در اثر فعالیت آتشفشانها تولید میشود ،در صورت وارد شدن در آب باران pH ،آب را افزایش میدهد.
 )3اکسیدی فلزی که برای افزایش بهرهوری در کشاورزی به خاک افزوده میشود میتواند خاصیت اسیدی یک محلول را کاهش دهد.
 )4اکسیدی که از سوختن ناقص گاز طبیعی تولید میشود ،میتواند مجدد ًا با اکسیژن هوا واکنش داده و مهمترین گاز گلخانهای را تولید کند.
محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.
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صفحة23 :

 -122کدام گزینه درست است؟

 )1در رابطه با پرتوهای گسیل شده از خورشید بهسمت زمین بخش عمده این پرتوها در هواکره جذب میشود.
 )2در رابطه با پرتوهای گسیل شده از خورشید بهسمت زمین طول موج پرتوهای ورودی بلندتر از پرتوهای بازتاب شده از زمین است.
 )3در رابطه با پرتوهای گسیل شده از خورشید بهسمت زمین بخش قابل توجهی از پرتوهای بازتاب شده از سطح زمین توسط
گازهای گلخانهای به دام میافتند.
 )4بخار آب از جمله گازهای گلخانهای محسوب میشود.
 -122چند مورد از مطالب زیر درست است؟
● در فرایند تقطیر جزءبهجزء هوای مایع ،هرچه نقطة جوش گازی پایینتر باشد ،زودتر از مخلوط هوای مایع جدا میشود.
● نسبت شمار آنیون به کاتیون در ترکیب گالیم ) (Iاکسید بیشتر از این مقدار در کروم ) (IIIسولفید است.
● حل شدن تمام اکسیدهای نیتروژندار در آب سبب پدید آمدن محلولی با  pHاسیدی ،همانند محلول آب گازدار میشود.
● نوسانات دمایی در درون گلخانه تعداد بیشتری دارد؛ درحالیکه اندازة این نوسانات در خارج گلخانه بیشتر است.

3 )2
4 )1
 -122کدام مورد با مفهوم توسعه پایدار سازگار نیست؟
 )1تولید پلیمرهای زیستتخریبپذیر

2 )3

1 )4

 )2تولید موتورهایی با کمترین مقدار انتشار CO2
 )3تولید خودروهایی که با گاز هیدروژن کار میکنند
 )4تولید پالستیکهای با پایة نفتی با قیمت بسیار پایین
 -122در یک شهر برای از بین بردن ردپای  CO2از درختهای با قطر  04 – 39سانتیمتری و کلسیم اکسید استفاده میشاود،

اگر هر درخت در سال حدود  0071مول گاز  CO2مصرف کند ،با توجه به جادول زیار چناد درخات باا قطار 04 – 39

سانتیمتری باید وجود داشته است؟ )(C  12 ,O  16 ,Ca  40 :g.mol 1

تعداد خودرو موجود در شهر
مسافت طی شده به ازای هر خودرو در سال ()km
جرم  CO2تولید شده توسط هر خودرو بهازای یک کیلومتر
جرم کلسیم کربنات تولید شده در سال
35 103 )1

16 104 )2

96 103 )3

64 103 )4

5000
8000
220g
تن 8000

محل انجام محاسبات

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال تلگرامی  @zistkanoon2مراجعه کنید.

