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فهرست

توضیح در مورد کلیدواژه ها و نمادهای مورد استفاده در پاسخ های تشریحی:
 نماد ســطح دشواری: هر یک از تست ها در یکی از سه سطح دشواری آسان، متوسط یا دشوار 

رده بندی شده اند. این رده بندی با یکی از سه نماد زیر مشخص شده  است:

آسانمتوسطدشوار
 بدون تغییر: در تست هایی از این کلیدواژه استفاده شده است که عیناً از کنکور همان سال نقل 

شده و تغییری در تست مربوطه ایجاد نکرده ایم.
این تست ها با متن و چارچوب و اهداف آموزشی کتاب درسی جدید هم خوانی دارند.

 با تغییر: یعنی اساس تست کنکور حفظ شده، اما تغییراتی هم در آن داده شده تا با کتاب درسی 
و دیدگاه های جدید آموزشی، هماهنگ تر شود.

 تغییر گسترده: یعنی تغییر اساسی در محتوای تست داده شده تا با کتاب درسی و دیدگاه های 
جدید آموزشی مطابقت یابند.

 تغییر در صورت ســؤال: یعنی اساس تســت و گزینه های آن حفظ شده، اما در صورت تست 
تغییراتی داده شده است.

 تغییر در گزینه ها: یعنی اساس تست و موضوع آن، حفظ شده، اما در یک یا چند گزینه تغییراتی 
داده شده است تا با کتاب درسی جدید مطابقت یابند.

 آدرس کنکورهای دیگر: در تست هایی از این کلیدواژه استفاده شده است که از کنکورهای قبلی 
نقل شده است.

 آدرس از کتاب درسی: این آدرس نمایانگر پایه و فصل یا درس معینی از کتاب درسی است، که 
از آن بخش سؤال طرح شده.

بیست و دوم، کنکوریوم رو دانلود کن.  

. از پاسخ برگت عکس بگیر  

کارنامه آزمونت رو دریافت کن.  
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شـــر
نــا

مه 
ــد

مق
یا من لیس له شبیه و ال نظیر

به نام او که هیچ شبیه و مانندی ندارد
می دانم وقتی به این کتاب مراجعه می کنید احتماالً وقت زیادی ندارید... فقط یک فرصت یک صفحه ای به من بدهید که ســه مطلب را به 

محضر شما عرض کنم:

1. سیموالتور کنکور!... شبیه سازی را جدی بگیرید!
در فرآینــد آموزش وقتی می خواهید روی موضوعی که آموخته اید مســلط شــوید یا دانش خود را در موقعیت هــای واقعی ارزیابی کنید، 
»شبیه ســازی« )Simulation( یکی از بهترین روشهاست. حتماً نام شبیه ساز پرواز، شبیه ساز فضا، شبیه ساز صخره نوردی و... را شنیده اید. 
ویژگی این موقعیت های واقعی این اســت که تجربه کردن آنها یا ممکن نیســت یا خیلی هزینه بر است و ما نمی توانیم برای تمرین و کسب 
مهارت، خود را به راحتی در آن موقعیت ها قرار دهیم. کنکور هم یکی از همین موقعیت هاست که برای ما تکرار نمی شود و تنها یکبار در سال 
به طور واقعی قابل تجربه است. طبیعی است چنین موقعیت هایی بسیار حساس و استرس زا هستند و برای موفقیت در آنها عالوه بر دانش، به 
مهارت هایی مانند مدیریت احساسات و هیجانات و مدیریت زمان نیاز داریم که بدون شبیه سازی و تمرین مکّرر، تسلّط بر آنها ممکن نیست. 
با این هدف است که ما برای شما بسته شبیه ساز فضای کنکور را آماده کرده ایم تا بتوانید خودتان کنکور را بارها شبیه سازی کنید و بدون 

استرس و با مهارت کامل و اعتماد به نفس به سراغ کنکور بروید. 
کنکورهای گذشته حتی با وجود تغییر نظام آموزشی می تواند مرجعی استاندارد و مناسب برای آمادگی شما باشد به ویژه که گروه های تالیف 
مهروماه نهایت تالش خود را صرف کرده اند که با دقت و وســواس زیاد کنکورهای گذشــته را با نظام جدید آموزشی هماهنگ سازند. پس 

فرصت را از دست ندهید و با استفاده از این بسته کنکورِ خودتان را بسازید!

2. در حمایت از ابتکار و نوآوری، اصــــل بخرید!
بیش از 15 سال از شروع فعالیت انتشارات مهروماه می گذرد. امروز که این سال های پرفراز و نشیب را مرور می کنم آنچه بیش ازهمه چیز 
به نظرم پررنگ می آید، شور و شوق برای ایده پردازی و ابتکار در تولید محصوالت جدید آموزشی است. خالقیت و نوآوری و گشودن راه های 
تازه، همیشه برای من و همکارانم جذاب ترین کار بوده است. تکرار کارهای گذشته و ایده های دیگران صرفاً بخاطر اینکه بازار فروش خوبی 
دارد هیچ وقت ما را راضی نکرده است. اگر فرصت بود می توانستم فهرست بلند باالیی از ایده های ریز و درشت در تولید کتاب های آموزشی را 
برای شما ارائه کنم که در مهروماه متولد شده و امروز جزو اصلی ترین و فراگیرترین دسته بندی ها یا ویژگی های کتاب های آموزشی محسوب 
می شــود. اگر امروز کتابهایجمعبندی در ســبد محصوالت بسیاری از ناشران به چشــم می خورد، خوب است بدانید که مهروماه ده سال 
پیش ناشــر اولین و کامل ترین کتاب های جمع بندی بوده است، اگر امروز ناشران مطرح آموزشی به سراغ کتاب های کوچک و جیبی روی 
آورده اند، حتماً شما می دانید که مهروماه مبتکر این ایده با نام کتابهایلقمه بوده و متنوع  ترین مجموعة این کتاب ها را منتشر کرده است، 
همین طور کتابهایموضوعی و... . تا اینجای کار ما خیلی خوشحالیم چون ایدة ما توانسته مورد استقبال قرار بگیرد. هیچ حوزه ای بدون رشد 
و تکامِل گروهی ایده ها به رشد و بالندگی نمی رسد، ولی تأسف وقتی شروع می شود که برخی به جای ارتقا و توسعة ایده ها به کپی برداری و 
آماده خوری روی می آورند، بدون اینکه هیچ گونه زحمتی به خود بدهند همان محصول را با همان ایده، ساختار و با نام های مشابه و حتی با 
کیفیت پایین تر تولید می کنند؛ ایده ای را که مدت ها برای پرورش آن وقت گذاشته شده و برای معرفی کردن آن به مخاطبان تالش شده، 
به راحتی به سرقت می برند و البد چون ایده و فکر به صورت مادی قابل مشاهده نیست فکر می کنند که این کار سرقت محسوب نمی شود! 
البته این جاســت که نقش مخاطب هوشمند پررنگ می شود، مخاطبی که به اصالت و صاحب ایده احترام می گذارد هرگز به سراغ کارهای 
کپی شــده نمی رود. در اینجا از شــما که در مورد اصالت و کیفیت کتاب ها تحقیق می کنید و با محبت پیام های زیادی برای ما در این مورد 
می فرســتید و از ما حمایت می کنید سپاس گزارم. در مقدمه ی سال قبل اظهار امیدواری کرده بودم که ایده ی »کنکوریوم« به سرقت نرود، 
ولی این امیدواری هم دیری نپایید باز هم سودجویی، جای شرافت حرفه ای را گرفت. اما مسیر ایده پردازی و خالقیت در مهروماه پایانی ندارد.

3. اگر این دو ویژگی را داشته باشید، قول می دهم به هدفتان می رسید !
 »Being able to sacrifice« در همه ی افراد بسیار موفقی که دیده ام دو خصوصیت اصلی و کلیدی مشترک وجود داشته؛ اولین خصوصیت
یعنی توانایی فداکردن و قربانی کردن اســت. برای رســیدن به یک چیز باید بتوانید چیزهایی را قربانی کنید و از آنها بگذرید. تا این توانایی 
گذشتن و فدا کردن را نداشته باشید نمی توانید به چیزهای ارزشمندتر برسید. هرچه بزرگتر شوید چیزهایی که باید قربانی کنید هم بزرگتر 
می شــود. دومین خصوصیت »Persistence« است. یعنی اصرار، پافشاری، سخت کوشــی و پشتکار. شما صاحب هر استعداد و هوشی که 
هستید تا وقتی بر هدفتان تمرکز نکنید و با تالش و پشتکار و استمرار بر آن پافشاری نکنید به هدف تان دست نخواهید یافت. هیچ هدف 
بزرگی در دنیا بدون استمرار و ممارست دست یافتنی نیست. موفقیت در کنکور نسبت به چیزهایی که می توانید در زندگی به آن ها برسید 
هدف کوچکی اســت! اگر مطمئن هستید که راه و هدف درســتی را انتخاب کرده اید و آن را از ته دل می خواهید، بدانید که قطعاً با تالش 

مستمر و سخت کوشی به آن می رسید. 
صحبت از سخت کوشی شد ... در پایان الزم است تشکر ویژه ای داشته باشم از فردی که بدون سخت کوشی و پیگیری او قطعاً این مجموعه 
با این کیفیت و به موقع به دست شما نمی رسید. برای کنکوریوم که یک کار تیمی فوق العاده به شمار می رود افراد زیادی همکاری کرده اند 
ولی در اینجا و در این فرصت اندک می خواهم از کاپیتان این تیم سپاس گزاری کنم و او کسی نیست جز یکی از مدیران سخت کوش مهروماه 

و استاد برجسته ی کنکور »کاپیتان عباس اشرفی«.
موفقیت حق شماست.
مدیرمسئول انتشارات؛ احمد اختیاری
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مقدمه
 اهمیت کنکوریوم 

همة مشاوران آموزشی و همین طور داوطلبان جدی کنکور، اتفاق نظر دارند که آخرین یا یکی از آخرین مراحل مطالعة دانش آموزان برای کنکور، 
حل دفترچه های کنکورهای چند ســال اخیر اســت. اّما خب! از کتاب های جدید که فقط دو کنکور برگزار شده: کنکورهای سال 98 و 99. با دو 

گل هم که بهار نمی شه! پس چکار کنیم؟

شورای تألیف انتشارات مهر و ماه بیش از سه ماه تالش شبانه روزی، حل این مشکل را در دستور کار واحد تألیف قرار داد: تهیه 1۲ دفترچه کنکور 
کاماًل استاندارد و به  روز، همانند دفترچه کنکورهای 98 و 99، که براساس منابع کنکور 1400 به روز رسانی شده اند.

 مسیر طی شده تا تولید این اثر 
مدیــران گرانقــدر درس های مختلــف، در گزارش خود به اندازة کافی به مراحــل گوناگون کار و فعالیت های انجام شــده برای تولید دفترچه ها 
پرداخته اند، ما در این جا، وارد جزئیات نمی شــویم. شــاید بهتر باشد نگاهی کلی به مسیر طی شده داشته باشیم. در این مسیر 4 مرحله را پشت 

سر گذاشتیم:
مرحلۀ 1: آنالیز هر یک از دفترچه های کنکور و تمایز و تفکیک ســؤال های هر دفترچه در ســه گروه کلی؛ اول: ســؤال هایی که بدون تغییر قابل 
اســتفاده هســتند، دوم: سؤال هایی که با تغییر کم یا زیاد می توانند مورد استفاده قرار گیرند، ســوم: سؤال هایی که با کتاب های جدید، مطابقت 

نداشتند و باید حذف شوند.
مرحلۀ 2: تغییر دادن ســؤال های گروه دوم، به روزرســانی آن ها و طرح سؤال های جدید )تألیفی( به جای سؤال های گروه سوم. در مواردی هم از 

تست های کنکور گروه های آزمایشی دیگر برای جایگزینی سؤال های حذف شده استفاده شده است.
مرحلۀ 3: ارزیابی دفترچة آماده شده از نظر بودجه بندی فصل های مختلف کتاب های درسی جدید در کنکور و در صورت لزوم، اصالح بودجه بندی 

موجود و حذف و اضافة برخی سؤال ها
مرحلۀ 4: ویراستاری علمی دفترچه ها در چندین مرحله و از جهات مختلف و نهایی کردن هر دفترچه

 تقدیر و تشکر 
به عنوان مدیر شــورای تألیف و مدیر پروژه، باید از همة مهروماهی های نازنین که در این جهاد عظیم شــرکت داشتند، تقدیر و تشکر نماییم. از 
مدیران توانمند تألیف و مؤلفان و ویراســتاران عزیز گرفته تا نیروهای ارزشــمند واحدهای تولید و هنری. اّما از چند مدیر گرانقدر هم الزم است 

نام ببریم و تقدیر ویژه به عمل آوریم:
  مدیرعامل محترم انتشارات، جناب آقای احمد اختیاری که از ایده پردازی اولیه گرفته تا پشتیبانی نیروها در تمام مراحل، سنگ تمام گذاشتند.

  آقای حمیدرضا پیام )مدیر هماهنگی واحدهای تألیف، ویراستاری، هنری و تولید و ستارة پرفروغ پروژه(. که اگر پیگیری های ایشان نبود شاید 
حاال، حاالها این پروژه چاپ نمی شد.

 حرف آخر 
دفترچه های ارائه شده در این اثر، از دو ویژگی اساسی برخوردارند: 1- کاماًل با کتاب های درسی و رویکرد جدید آموزشی کتاب ها مطابقت دارند. 

۲- به خوبی نمایانگر خط فکری و سالیق طراحان کنکور هستند.
توصیة اکید می کنیم به رهنمودهای ارائه شــده در گزارش های مدیران تألیف و مدیر محترم انتشــارات و همین طور مشــاوران عزیز در استفادة 

بهینه از این اثر توجه کنید.
هم چنین، تأکید می کنیم که استفاده از این دفترچه ها همراه با کتاب های جمع بندی انتشارات مهروماه که ویرایش جدید آن ها برای کنکور 1400 

منتشر شده یا در آستانة چاپ و انتشار هستند، شما را به صورت »دو قبضه« برای پیروزی در کنکور 1400 بیمه خواهند کرد.
در پایان، از طرف همة مؤلفان و مدیران تألیف این اثر و کارکنان انتشارات مهروماه که بدون زحمات آن ها، این اثر فراهم نمی شد، اعالم می کنیم 
که بزرگ ترین آرزوی ما، دیدن لبخند رضایتی است که پس از کنکور 1400 بر لبان شما عزیزان داوطلب کنکور، مشاهده خواهیم کرد، ان شاءاهلل.

مدیر شورای تألیف؛ محمدحسین انوشه
مدیر پروژه؛ عباس اشرفی
آبان 99
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»مگه مطالب کتاب های درســی در نظام جدید خیلی تغییر نکرده؟ پس تســت های کنکورهای چند ســال گذشــته چه  فایده ای داره؟« 1

درســت است که بخشــی از مطالب کتاب های درسی و نحوة ارائة آن ها در نظام آموزشــی جدید به ویژه در برخی از درس ها 
تغییر کرده، ولی بســیاری از مطالب و درس ها هم تغییرات کمی داشــته و عماًل تعداد زیادی از تســت های کنکور به عنوان 
منبعی برای آزمون قابل استفاده ا ست. تعدادی از تست ها هم با تغییرات کم و زیاد می توانند به سؤاالت مناسب و هماهنگ با 
کتاب های جدید تبدیل شوند. فقط اگر تعداد محدودی از تست ها را که موضوع آن ها به طور کلی حذف شده  است، با تست های 
شبیه ســازی شده و استاندارد جایگزین کنیم، می توان باز هم از کنکورهای گذشته به عنوان استانداردترین مرجع برای دوران 
جمع بندی اســتفاده نمود. باید به این نکته توجه کرد که کنکورهای گذشــته، آینة تمام نمای دیدگاه طراحان کنکور است که 

معموالً دستخوش تغییر و تحول یکباره نمی شود.

»خب من که سؤاالت کنکور را قباًل در کتاب های تست دیده ام، چه فایده ای داره که دوباره از این تست ها آزمون بدم؟«  2
همان طور که بارها شنیده اید »تسلط نسبت به آموخته ها خیلی مهم تر از آموختن مطالب جدید است«. این که شما تست های 
کنکور را در قالب یک دفترچه و طبق ترتیب کنکور و بدون طبقه بندی موضوعی می بینید، در واقع باعث می شود که عالوه بر 
تسلط بیشتر بر آموخته های خود، تجربة مدیریت آزمون و اعتماد به نفس را در خودتان ایجاد و درونی  کنید. برخی از مشاوران 
هم به دانش آموزان خود توصیه می کنند که تســت های کنکور را برای دوران جمع بندی نگه دارند و به ســراغ آن ها نروند. این 
روش هم طرفداران و مخالفان خود را دارد. در هر صورت، همة مشــاوران بر این موضوع تأکید دارند که برگزاری کنکورهای 

سال های گذشته به صورت آزمون در دوران جمع بندی نزدیک به کنکور، ضروری ترین کار دراین فاصلة زمانی است.

»چرا کنکوریوم رو به صورت کتاب منتشر نکردید؟ ...« 3
دوست عزیز! قرار است که شما با استفاده از این محصول، فضای آزمون کنکور را شبیه سازی کرده و مهارت شرکت در آزمونی 
کاماًل شــبیه کنکور را تمرین کنید. این کار به ابزار خاص خود نیاز دارد و با کتاب نمی توان به طور کامل به این هدف دســت 
پیدا کرد. کنکوریوم در عین این که همة ویژگی های یک کتاب را دارد، اّما فقط یک کتاب نیست بلکه ابزاری است که به شما 
کمک می کند تا همة شــرایط کنکور را برای خود بازســازی کنید و بتوانید نزدیک ترین تجربه را به واقعیت داشته باشید. در 
تولید این محصول، تمام تالش ما بر این بوده که با وجود پیچیدگی های فنی و چاپی، حتی در کوچک ترین جزئیات، بیشترین 

شباهت به دفترچه های کنکور حفظ شود.

»می خــوام بدونم که هر تســت رو طبق نظــام جدید چه تغییراتی دادین؟ چرا تغییرات یا طراحی جدید ســؤاالت رو  مثل آدرس جلوی هر تست نیاوردین؟«4

به عنوان مخاطب این محصول دانســتن موضوع قطعاً حق شماست ولی اجازه بدهید که هدف اصلی مان را فراموش نکنیم. ما 
می خواهیم تجربة کنکور را برای شــما فراهم کنیم. مگر در کنکور چنین توضیحی آمده اســت؟ بنابراین برای این که در حین 
پاســخ به تست ها ذهن شما را درگیر هیچ موضوعی جز خود ســؤال نکنیم، این توضیحات را در پاسخ نامة تشریحی آورده ایم 
و اتفاقاً در آن جا توضیحات دقیق تری را ذکر کرده ایم مثل این که تســت بدون تغییر یا با تغییر اســت، تغییر اندک اســت یا 
گســترده، تغییر در صورت تست اســت یا در گزینه ها و در نهایت این که شبیه سازی شده یا از تست های کنکورهای گروه های 
دیگر )در دفترچه های عمومی( و ... اســتفاده شده است. بنابراین در زمان بررسی پاسخ ها می توانید دقت نظر مثال زدنی گروه 

علمی کنکوریوم را با جزئیات مشاهده کنید.

»چــه جــوری به تســت هایی که شــما طبق نظــام جدید تغییــر دادین یا جایگزین تســت های حذف شــده از کتاب  درسی کردین اعتماد کنم؟«5

برای اطمینان شما باید بگویم که ما تمام تالشمان بر این بوده در جلسات متعدد و اتاق فکرهایی که در گروه های مختلف درسی 
برای تولید این محصول برگزار کردیم، بتوانیم نزدیک ترین تست ها را به کنکور، طراحی و در واقع شبیه سازی کنیم. هر تستی را 
که به دلیل تغییرات کتاب درســی باید حذف می شده، با تستی جایگزین کرده ایم که از نظر نوع ادبیات و ساختار تست و میزان 
دشــواری با تست قبلی هماهنگ باشــد. برای این کار از مباحث جدید کتاب درسی که احتمال طرح سؤال از آن ها بیشتر بوده، 

تستی را با دقت شبیه سازی کرده ایم که با نوع و ادبیات تست های کنکور هماهنگ باشد. 
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»چرا شکل پاسخ برگ ها و فونت سؤاالت کنکوریوم با بعضی آزمون های آزمایشی که شرکت می کنم فرق می کنه؟« 6
همانطور که گفتیم هدف کنکوریوم شــباهت حداکثر به دفترچة ســؤاالت و پاسخ برگ کنکور سراســری بوده، بنابراین نوع طراحی، نوع فونت و 
ســاختار صفحات )مثل محل انجام محاســبات و ســرصفحه ها و ...( کاماًل شبیه کنکور سراسری اســت، در حالی که این موضوع در بسیاری از 

آزمون های آزمایشی در نظر گرفته نشده است.

»کتاب های بازار رنگی هستند و تصاویر آن ها سه بعدی و خیلی زیباست، چرا دفترچه های کنکوریوم تک رنگ مشکی چاپ شده و  تصاویر هم خیلی ساده و معمولی هستن؟«7

خوب است بدانید اولین ناشری که کتاب های آموزشی را به صورت رنگی چاپ کرد انتشارات مهروماه بود و همیشه تیم طراحی و گرافیک مهروماه 
جزو پیشــرو ترین گروه های هنری در بین ناشران کشور بوده است، اّما ما معتقدیم که طراحی و چاپ باید در خدمت اهداف محتوایی باشد چون 
هدف ما شبیه ســازی کامل فضای کنکور بود، خیلی خودمان را کنترل کردیم )!( که از چهارچوب گرافیکی کنکور خارج نشــویم. همان طور که 
می دانید در کنکور از شــکل های رنگی و ســه بعدی خبری نیست. خوب است با کنکوریوم از فضای کتاب های پررنگ و لعاب کمک درسی خارج 

شویم و به واقعیت کنکور عادت کنیم.

»چرا ترتیب و چینش سؤاالت در برخی از درس ها تغییر کرده است؟« 8
به طور کلی نوع ترتیب و چیدمان تســت های کنکور در درس های مختلف از دو روش پیروی می کند. در برخی از درس ها مثل زبان انگلیســی و 
عربی چینش تست ها موضوعی و در برخی از درس ها مانند ریاضی و گاهی فیزیک سال به سال است. در درس هایی که ترتیب موضوعی است که 
مشــکلی وجود ندارد ولی در مواردی که چینش کنکور ســال به سال است، دو حالت وجود دارد؛ یا این که ترتیب مباحث در نظام جدید تغییری 
نکرده که باز هم ترتیب کنکور تغییر نمی کند، ولی در درس هایی مثل شــیمی که مباحث کاماًل پراکنده و جابه جا شــده اند، ناگزیر بوده ایم که بر 

مبنای روش کنکور، تست ها را جابه جا کنیم که بودجه بندی و چیدمان سال به سال حفظ شود.

 چه کاری انجام می ده؟«
ً
»اپلیکیشنی که همراه کنکوریوم به ما داده شده، دقیقا 9

امسال در یک طرح انقالبی و جدید به همراه دفترچه ها و پاسخ نامه کنکوریوم اپلیکیشنی تولید کردیم که با گرفتن یک عکس با کیفیت از صفحة 
 پاسخ برگ، درصد شما در درس های مختلف را محاسبه می کند و با مقایسة میانگین درصدهای آزمون های مختلف نمودار پیشرفت را رسم می کند. 
همین طور به شــما می گوید که به چند درصد از تســت های ساده، متوسط و دشوار پاسخ داده اید. در نهایت تشخیص می دهد که به چند درصد 

از تست های سال دهم، یازدهم و دوازدهم پاسخ داده اید.

»چطــور بایــد از این مجموعه اســتفاده کنم؟ جمع بندی با اســتفاده از دفترچه های کنکور چطور انجام می شــود؟ برای شبیه ســازی  جلسه آزمون باید چکار کنم؟ و ...«10

در ابتدا توصیة ما این است که در این مورد با مشاور خود صحبت کنید و با توجه به شرایط فردی  خود توصیه های ایشان را که مناسب وضعیت شماست 
به کار گیرید. اّما اگر به مشاور دسترسی ندارید، می توانید به دفترچة مشاوره و برنامه ریزی کنکوریوم مراجعه کنید. در این بخش سعی کرده ایم به 
تمام سؤال های مشاوره ای شما پاسخ دهیم و جدول هایی را برای برنامه ریزی و ثبت نتایج آزمون ها و برنامة رفع اشکال در اختیار شما قرار داده ایم.
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اسامی مؤلفان و ویراستاران

ویراستارانمؤلفاندرس مسئول ویراستاریمسئول درس

ساعد آقاسی، مهران ادبیات
شرفی، سعید همایونفر

سمیه قاسمی، نرگس 
 آشتیانی، 

نرگس حبیبی )رتبۀ 12(
معصومه سلیمیساعد آقاسی

روزبه اسحاقیان، زمین شناسی
فرزانه رجایی

بهزاد سلطانی بهزاد سلطانیروزبه اسحاقیان

شیمی
محمدحسین انوشه، 

مرتضی نصیرزاده، 
محمدعلی زیرک

 یاسر راش، زهرا غیاثوند، 
علی نظری )رتبۀ 37( مرتضی نصیرزادهمحمدحسین انوشه

عــربــی
مهران ترکمان، مصطفی 

آزاده، سید اسحاق 
، عباس حیدری بلندنظر

، نسیبه  خدیجه علیپور
 سبحانی، سبحان 

علی اکبرزاده )رتبۀ 164(
عباس حیدریمهران ترکمان

زیست شناسی
علی پناهی شایق، بهرام 
میرحبیبی، محمد اکبر 
پازوکی و مجید سرودی

علی صادقی پناه، محمدحسین 
راستی، محمد حسین شتاب 

بوشهری، کسری پناهی شایق، 
درسا پیوندی )رتبۀ 95(

مریم رضاییعلی پناهی شایق

سید هادی هاشمی، زهرا دین و زندگی
جعفری یزنی

سیده پروین حیات الغیب، 
 نگار کاتبی، 

 سیده حدیث حسینی، 
مهدی علیزاده )رتبۀ 50(

ساعده  نمازیسید هادی هاشمی

ریاضیات
عباس اشرفی، آریان 

حیدری، شروین سیاح 
نیا، نصیر کریمی، محمد 
گودرزی، سیروس نصیری

 آزاده غنی فرد، 
مهرنوش رضوی، محمد 

طاها صامعی، علیرضا 
عباسیان )رتبۀ 137(

احسان لعلعباس اشرفی

زبان انگلیسی
مجتبی محمودی، 

حمیدرضا نوربخش، 
سمیه حیدری

 سمیه قاسمی، 
 نرگس حبیبی )رتبۀ 12(

امیرعلی فراهانی )رتبۀ 34(
سمیه حیدریمهدی احمدی

فیزیک
نصراهلل افاضل، یاشار 

انگوتی، مصطفی کیانی، 
حسن محمدی

مهدی حیاتی،  سارا دانایی، 
محمدرضا رحیمیان، علیرضا 

محمدحسینی، امیرعلی 
فراهانی )رتبۀ 34(

مهدیه اسکندرینصراهلل افاضل
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ســؤاالت سال های گذشــتة کنکور سراســری، بیانگر نحوة نگرش سازمان ســنجش به کتاب های درسی اســت و مطالعة آن ها می تواند تجربة 
سرنوشت سازی برای آمادگی در این آزمون باشد.

با تغییر گســتردة کتاب های درسی، عماًل استفاده از ســؤاالت کنکورهای گذشته، غیرممکن یا دشوار شده است. بنابراین در این مجموعه تالش 
شده با تطبیق سؤاالت کنکورهای گذشته با کتاب های درسی جدید، مجموعه ای فراهم آید تا هم مطالب درسی کتاب های جدید را پوشش دهد 

و هم الگوهای گوناگون سؤال های سازمان سنجش را.

  روش کار  
در تهیة این مجموعه با چند گروه سؤال روبه رو بوده ایم:

الف. سؤاالتی که عیناً با مباحث کتاب های درسی جدید مطابقت داشته است؛ این سؤاالت بدون هیچ تغییری در این مجموعه آورده شده اند.
ب. سؤال هایی که به بازسازی های اندک مثل تغییر در صورت سؤال یا گزینه ها، حذف برخی گزینه ها و جایگزینی گزینه های جدید نیاز داشته اند.

پ. سؤاالتی که فقط بخش محدودی از آن ها قابل استفاده بوده و با تغییرات گسترده به تست های جدید تبدیل شده اند. حاصل این همسان سازی 
که با وسواس فراوان انجام شده، تست هایی است که هم روح و الگوی اولّیة خود را حفظ کرده اند، هم با مباحث جدید انطباق کاملی دارند.

ت. سؤاالتی که مربوط به مباحثی است که در کتاب های جدید حذف شده اند و ما نیز ناچار به حذف آن ها و تألیف و جایگزینی تست های جدید 
شده ایم. در تألیف این سؤاالت، دقیقاً الگوی سؤاالت حذف شده را رعایت کرده ایم و به  عنوان مثال اگر تست حذف  شده مربوط به سال دوم نظام قدیم 
بوده، تست جایگزین  هم از سال  دهم نظام جدید طراحی شده یا اگر تستی مربوط به ده واژه از سال های سوم و چهارم نظام قدیم بوده، تست جایگزین 
هم دارای ده واژه از سال های یازدهم و دوازدهم است. در مورد حذف تست ها، بسیار با احتیاط عمل کرده ایم، در واقع تست های کنکورهای گذشته را 
با سطر به سطر و واژه به واژة کتاب های جدید تطبیق داده ایم و فقط تست هایی را حذف کرده ایم که هیچ نکتة مشترکی با کتاب های جدید نداشته اند.

 بودجه بندی آزمون ها 
در بودجه بندی درس ادبیات فارسی در کنکور سراسری 98 و 99 در مقایسه با کنکورهای نظام قدیم، تغییرات اندکی را به شرح زیر شاهد بودیم:

)واژه: 3 تست( )امال: 3 تست( )تاریخ ادبیات: 1 تست( )آرایه های ادبی: 4 تست( )دستور زبان:  5 تست( و )قرابت معنایی: ۲ تست(
در بخش قرابت معنایی اگرچه بودجه بندی ســال های گذشــته رعایت نشــده بود ولی در این کتاب به سیاق معمول سال های گذشته، سه تست 
قرابت معنایی به هریک از کتاب های فارسی دهم، یازدهم و دوازدهم اختصاص داده شده است. به این ترتیب سؤال های 17، 18 و 19 هر آزمون 

از سال دهم و سؤال های ۲0، ۲1 و ۲۲ از سال یازدهم و سؤاالت ۲3، ۲4 و ۲5 از سال دوازدهم است.
نکتة آخر این که ما بر آن بوده ایم که آینه گردان صادقی باشــیم تا خوانندگان این مجموعه، تصویر روشــنی از کنکور 1400 را در خالل تست ها 

ببینند. کاش این آرزو برآید و با یادآوری های همدالنة همکاران بزرگوار و دانش آموزان گرانقدر، زنگار و غباری بر این آینه برجای نماند.

دین و زندگی
روشــن است که با تغییر نظام آموزشــی، کتاب های دروس مختلف کمابیش دچار تغییراتی شدند که البته کتاب دین و زندگی نیز از این قاعده 
مســتثنی نبوده اســت و همین امر سبب شده که آزمون های سراسری سال های گذشته، نیاز داوطلبان نظام جدید را به طور کامل رفع ننماید. از 
این رو در بخش دین و زندگی کنکوریوم، بیشترین اهتمام طراحان بر توجه دقیق به آخرین تغییرات کتب درسی و شبیه سازی تست ها بوده است 

تا اِن شاءاهلل داوطلبان عزیز در این قسمت دغدغه ای نداشته باشند.

  رویکرد کتاب های جدید 
دینی دهم و یازدهم: در نگاهی اجمالی به این دو کتاب، با کاهش تعداد دروس و آیات و احادیث مواجه می شویم؛ اما با نگاهی دقیق و موشکافانه 
می توان دریافت که با وجود حذفیاتی که صورت گرفته، ولی نکات بســیار ظریف و دقیقی در کتاب درســی گنجانده شده که می تواند در تست ها 
به عنوان نکات چالش برانگیز مطرح شــود. به عنوان مثال بســیاری از آیات فقط به صورت ترجمه فارســی آمده اند که شیوة نوینی از تست ها را با 

خود به همراه دارند.
دینی دوازدهم: علی رغم تغییرات و حذفیات زیاد در پایة دهم و یازدهم در بخش آیات و احادیث، در کتاب دوازدهم نه تنها حجم مطالب، آیات، روایات 
و احادیث تغییری نکرده بلکه در این قسمت با گستردگی بیشتری مواجه هستیم که همین موضوع حساسیت طراحان سؤال را افزایش خواهد داد.

گزارش های درسی
ادبیات
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  بررسی و تحلیل تیپ سؤاالت در کنکورهای اخیر 
در چند سال اخیر طراحی تست های دینی غالباً به صورت سؤاالت یک بخشی و یا دوبخشی بوده است و طراحان محترم کنکور از طرح تست هایی 
به صورت جای خالی و با افعال منفی، کم تر استفاده نموده اند و غالباً مباحث به صورت مفهومی  بیان شده است و بیشترین تیپ سؤاالت مربوط 

به تست هایی است که در آن حفظ ادامة آیات و احادیث و یا مفهوم و ترجمة آن ها مّد نظر بوده است.
تعداد سؤاالت:

تعداد سؤاالت در پایه های مختلف تغییرات زیادی ننموده و تقریباً به صورت یکسان از هر پایه مطرح شده است البته یک تست بیشتر از دهم یا 
یازدهم مطرح می گردد.چینش تست ها نیز به صورت کاماًل مختلط است و از هیچ قاعده ای تبعیت نمی کند که این امر بر دشواری کار خواهد افزود.

 شیوۀ کار در چینش تست ها 
با توجه به نکاتی که در باال به آن اشاره شد، سعی ما بر این بوده که آزمون هایی با این ویژگی ها طراحی نماییم:

1 در حد امکان و تا جایی که تغییرات جدید کتاب درسی این اجازه را به ما می داد، از تست های کنکور سنوات گذشته استفاده نمودیم.
2 در جایگزینی سؤاالت سعی ما بر این بوده که متناسب با موضوع حتی االمکان از تست های گروه آزمایشی زبان و هنر استفاده شود.

3 بر اساس کتاب جدید، تغییرات الزم در تست ها انجام شده و سعی کردیم که اصل تست کنکور محفوظ مانده و ساختار آن تغییری نکند.
4 در طراحی سؤاالت تألیفی، تالش شده است که سؤاالت، شبیه سازی شده و هماهنگ با سؤاالت کنکور و متناسب با نوع درس جایگزین شود.

 مشاوره 
به داوطلبان عزیز توصیه می کنیم که بیشــترین تالش شــما در یادگیری و حفظ متن عربی آیات و روایات و ترجمة آن ها باشــد. سپس مفاهیم 

دروس و جمالت حفظی متن درس را نیز چندین بار مرور کنید. البته از مرور مباحث ترکیبی بین مفاهیم و دروس نیز غافل نشوید.

عـــربـــی
داوطلبین کنکور 1400 سالم

احتماالً شروع کردین به جمع بندی دروس و آزمون زدن، بنابراین بد نیست قبل از حل سؤاالت مجموعة کنکوریوم به نکات و توضیحات زیر توجه کنید:
1 اگر با دقت تمام به ســؤاالت مجموعه کنکوریوم مخصوصاً کنکوریوم عمومی پاســخ بدین و با علّت به رد و قبول و گزینه ها بپردازید و پاســخ 

تشریحی رو بخونید مطمئن باشید در کنکور حداقل درصد هفتاد رو خواهید زد و بعید است تیپ جدید سؤال یا نکتة جدیدی ببینید.
2 بودجه بندی کنکور 98 و 99:

9 تست ترجمه )7 سؤال تک عبارتی، ۲ سؤال 4 عبارتی(
1 تست تعریب )فارسی به عربی(

4 سؤال درک مطلب 
3 سؤال تحلیل صرفی)تجزیه و ترکیب(

1 سؤال قرائت کلمه)اعراب گذاری(
1 سؤال تعریف لغت یا متضاد و مترادف 

6 سؤال قواعد 
3 سعی کنید قبل از حل آزمون جامع حتماً سه کتاب درسی رو موبه مو و دقیق بخونید؛ در این بین به کلماتی که بیش از یک معنا دارند توجه 

ویژه کنید و واژه نامه آخرکتاب درسی یازدهم و دوازدهم رو بخوانید. مثاًل »أخذ« به معانی گرفت، برداشت، برد است.
4 اگر به دنبال درصد 50 یا همین حدود هستید صرفاً به سؤاالت ترجمه و قواعد دوازدهم پاسخ بدین هم چنین بد نیست قبل از آزمون جامع 

زدن یک بار روی مطالب فّرار مخصوصاً قواعد و نکات ترجمه تورق داشته باشید. در واقع اول موضوعی عربی را ببندید سپس آزمونی
5 سؤاالت قواعد کنکور 98 و 99 نسبت به گذشته مفهومی تر شده بود یعنی باید کاربرد قواعد رو یاد می گرفتید پس در سؤاالت قواعد با دقت و 
تمرکز بیشتری صورت سؤاالت رو بخوانید. مثاًل بدانید »لکّن« کامل کنندة جملة قبل خود است و »اّن« شک را برطرف می کند و یا اینکه مفعول 

مطلق قیدی است که با فعل جمله سروکار دارد.
6 بهترین اولویت پاسخ دهی به سؤاالت درس عربی این گونه است:

ترجمه / تعریب / تحلیل صرفی / لغت / قواعد / حرکت گذاری / درک مطلب
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زبــــان
سالم و خسته نباشید خدمت داوطلبان کنکور تجربی

امیدواریم تا بدین لحظه طبق برنامه مطالعاتی تان پیش رفته باشید. در ایام تثبیت آموخته ها، دسترسی به آزمون های سراسری سال های گذشته 
یک نیاز جدی و ضرورت اجتناب ناپذیر هســت و ما توفیق آن را داشــته ایم تا این نیاز را در قالب کتاب کنکوریوم تجربی برای شما عزیزان تأمین 
کنیم. در بخش زبان انگلیسی، عالوه بر ارائه دفترچه های کنکور 98 و 99،یکسری از دفترچه های نظام قدیم را نیز با حفظ مطالب مشابه و البته 
شبیه ســازی و جایگزینی مباحث حذف شــده ارائه کرده ایم. نکته قابل توجه اینکه ضریب دشواری سواالت کنکور 98 و 99 اندکی با هم تفاوت 
داشــت و ما همین ویژگی را نیز در بازســازی دفترچه های ســال های 95 تا 97 مدنظر قرار دادیم تا هر دو سطح را پوشش بدهد. عمده تغییرات 
اعمال شده در بخش گرامر و واژگان بوده و کمترین تغییرات را در بخش کلوز داشته ایم و البته درک مطلب ها بدون هیچ تغییری ارائه گشته اند 
)به دلیل عدم تغییر رویه طراحی سواالت درک مطلب در نظام قدیم و جدید(. گروه زبان انتشارات مهروماه برای شما از صمیم قلب آرزوی توفیق 

روزافزون دارد و امیدواریم بعد از برگزاری کنکور 1400، مزد زحمات خودمان را با پیام های موفقیت شما عزیزان دریافت نماییم.

زمین شناسی
در حالت کلی در کنکور سراسری شاهد کمترین اهمیت در مورد درس زمین شناسی از طرف دانش آموزان رشتة علوم تجربی هستیم؛ اما جالب است 
بدانید که برخالف ضریب پایین آن نســبت به ســایر دروس، دانش آموزان با پاسخ دادن به چند تست می توانند افزایش چشمگیری در تراز زیرگروه 

۲ )مخصوصاً رشتة داروسازی( داشته باشند. سؤاالت این درس در ۲5 تست طرح می شوند که مدت زمان پاسخگویی به آن ها ۲0 دقیقه می باشد.
برای کسب بیشترین درصد پاسخگویی برای شما دانش آموزان عزیز در کنکور، در اجرای پروژة کنکوریوم به موارد زیر توجه ویژه داشته ایم:

1 در نظام قدیم آموزشی، طراحی سؤاالت از دو کتاب زمین شناسی و علوم زمین با ۲5 تست انجام می شد، اما اکنون شما یک کتاب زمین شناسی 
دارید. در کتاب درســی جدید عالوه بر مطالب حفظی، به جنبه های مفهومی و تفســیری نیز اهمیت داده شــده اســت. پس ما هم در طراحی 

تست های این کتاب به این موضوع توجه داشته ایم.
2 کتاب درســی زمین شناســی یازدهم 7 فصل دارد. بدین منظور با تبادل  نظر با دیگر اساتید این رشته و همچنین برگزاری جلسات کارشناسی 
برای طراحی سؤاالت و نیز با توجه به اهمیت مطالب هر فصل و پیش بینی دیدگاه طراح یا طراحان سؤال در هر آزمون، بودجه بندی جداگانه ای 
برای هر فصل در نظر گرفته شده و مطابق آن  طراحی سؤاالت آن آزمون انجام شده است. این بودجه بندی طرح سؤال، در هر آزمون تا حدودی 
متغیر در نظر گرفته شــده است تا تغییراتی که در تعداد سؤال از فصل های کتاب درسی در کنکور سال آینده ممکن است توسط طراحان سوال 

قرار گیرد را برآورده کند.
3 تعداد تست ها در هر آزمون، مانند تعداد تست های کنکور سراسری ۲5 سؤال است و طراحی و چیدمان تست ها به ترتیب از فصل 1 تا 7 کتاب 

درسی صورت گرفته که در بین 3 فصل آن، حدس بر تست هایی است که قابلیت ترکیبی دارند.
4 تا جایی که امکان داشته از تست های کنکور سراسری سال های قبل )نظام قدیم آموزشی( نیز استفاده شده است، بدین صورت که  مباحث و 
موضوعات آن تســت ها را با مطالب کتاب درســی جدید مطابقت داده  و سعی کرده ایم حداکثر استفاده را از آن ها داشته باشیم. در این تست ها با 
حفظ امانت داری در ســاختار تست و توجه به مطالب کتاب درسی جدید، از اصطالحاتی مانند بدون تغییر، با تغییر در صورت سؤال، با تغییر در 
گزینه ها و ... استفاده کرده ایم. در ضمن برای سؤاالتی که از فصل های کتاب درسی جدید طرح شده است )سؤاالت تألیفی(، عبارت »شبیه سازی 

شده« را به کار برده ایم و آن ها را با نحوة ادبیات و سبک طراحی کنکورهای سراسری منطبق کرده ایم.
5 در مباحثی مثل سن نسبی، سد، تونل، گسل، چین و ... طراحی تست های شکل  دار، ترکیبی و تفسیری را مّد نظر قرار داده ایم.

6 در بخش پاســخنامه، برای هر یک از تســت ها، پاسخ تشریحی با ذکر شمارة فصل آورده شده است و در سؤاالتی که به توضیح و تحلیل سایر 
گزینه ها نیاز بوده، گزینه ها به طور کامل بررسی و توضیح داده شده اند.

آرزوی ما، لبخند رضایت شما پس از برگزاری کنکور 1400 است.
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ریاضیات
بهترین راه حل برای دورة درس ریاضی در زمان محدود، حل تســت های کنکور چند ســال اخیر اســت. ولی فقط دو کنکور از نظام جدید برگزار 

شده است. چه باید کرد؟
1 بودجه بندی سؤاالت: با برگزاری اولین کنکور نظام جدید مشخص شد که طراحان و گزینش گران کنکور توجه بیشتری به دروس پایه دارند، 

علی رغم این که هنوز به ثبات خاصی در زمینة بودجه بندی سؤاالت نرسیده اند.
2 چیدمان تست ها: در درس ریاضی، چیدمان تست های کنکور معموالً منظم و منطبق بر فصل های کتاب درسی است. . به همین دلیل معموالً 

بودجه بندی سؤاالت، با استفاده از خرد جمعی استادان گروه، چیدمان سؤاالت را مشابه کنکور در نظر گرفتیم.
3 پای بندی به کنکور: در مباحثی مانند تابع، تعیین عالمت، معادله، نامعادله درجة ۲، خط، براکت، قدرمطلق، جایگشت، احتمال تغییرات کتاب 
بسیار اندک بوده است، بنابراین تست های این مباحث  را در هر دفترچه حفظ نموده ایم. تقریباً 40 درصد تست های هر کنکور این ویژگی را دارند.

در مباحثی مانند مثلثات، دنباله های حسابی و هندسی، لگاریتم، حد و آمار، تغییرات کتاب درسی به اندازه ای بوده است که ما به ناچار تغییراتی 
در صورت تست یا گزینه ها اعمال کرده ایم. تقریباً 16 درصد تست های هر دفترچه این ویژگی  را دارند.

مباحثی مانند مجانب ها، تقعر و نقطة عطف، رســم نمودار به کمک مشــتق، انتگرال سهمی، هذلولی، معادلة بیضی، رشد و زوال، مشتق مثلثاتی، 
احتمال دوجمله ای مساحت ها، حجم و روابط زاویه ها از کتاب درسی حذف شده اند و مطالبی مانند اتحاد و تجزیه، حل معادلة درجة دو، مجموعه 

و ریشه ها وارد کنکور شده  است.
در این قسمت تست های شبیه سازی شده را با رعایت حداکثر پای بندی به سؤاالت کنکور، با تست های حذف  شده جایگزین کردیم.

تقریباً 44 درصد تست های هر کنکور این ویژگی  را دارند.
در این بخش، سعی نمودیم اگر تست دشواری را حذف می کنیم، تست دشواری را جایگزین آن کنیم. هم چنین تالش ما بر این بوده که تست های 

شبیه سازی شده، برگرفته از تمرین های کتاب درسی باشند.
4 پاســخ  تشریحی: پاسخ ها را براساس تغییرات کتاب های درسی نوشته ایم. برای نمونه اگر معادلة مثلثاتی با فرمولی که حذف شده است حل 
شده بود، پاسخ را تغییر دادیم و راه  حلی بر مبنای فرمول های کتاب های جدید ارائه داده ایم. در بسیاری از تست ها در پاسخ های تشریحی روش 

دوم یا سوم نوشتیم که سلیقة همه داوطلبان را پوشش دهد.
امیدوارم بتوانید حداکثر بهره را از تالش گروهی استادان بزرگوار گروه ریاضی انتشارات مهروماه ببرید.

زیست شناسی
 درست به هدف زده اید!  

قطعاً می دانید که در درس زیست شناســی، هیچ ســؤالی به خوبی سؤاالت کنکور سراسری نیســت! به همین دلیل، شما به دفترچه های کنکور 
سال های اخیر نیاز دارید. اما یک مشکلی وجود دارد و آن این که سؤاالت دفترچه های کنکور با کتاب های جدید انطباق ندارند و نگرش کتاب های 
درسی جدید زیست شناسی با کتاب های قبلی متفاوت است. در واقع مؤلفان کتاب، جزء نگری را کنار گذاشته و به کل نگری روی آورده اند. دیگر 
خبری از ســؤاالت محاســباتی ژنتیک و دودمانه نیســت، اســامی قارچ ها و ویروس ها و اغلب آغازیان و باکتری ها و هم چنین چرخه های زندگی 
آغازیان، قارچ ها و بسیاری از گیاهان از کتاب درسی حذف شده اند. در عوض مطالب جدیدی مانند ساختارهای پروتئین ها، آنتی اکسیدان ها، صفات 
چندجایگاهی و ... وارد کتاب های درسی شده اند. اما نگران نباشید! ما دفترچه های کنکوریوم را کاماًل براساس کتاب های درسی شما تولید کرده ایم. 
در واقع باید به شــما تبریک بگوییم؛ چون نزدیک ترین و شــبیه ترین سؤاالت به کنکور سراسری 1400 را تهیه کرده اید و دقیقاً به هدف زده اید! 

 برای تولید این دفترچه ها، چه کرده ایم؟ 
ما در گروه زیست شناسی انتشارات مهروماه، قبل از این که به سراغ دفترچه های کنکور برویم، به دقت کتاب های درسی نظام جدید را با کتاب های 
نظام قدیم مقایسه کردیم. جالب است بدانید که هیچ یک از فصل های زیست شناسی، بدون تغییر نبوده است! بعضی فصل ها کاماًل حذف شده اند 
)مانند فصل های 3، 9، 10 و 11 پیش دانشگاهی( و سایر فصل ها نیز کم و بیش تغییراتی داشته اند. بنابراین شکی باقی نمی ماند که دفترچه های 

کنکور سال های گذشته نمی توانند عیناً مورد استفاده قرار بگیرند و به تغییرات اساسی نیاز دارند.
در قدم دوم، آستین ها را باال زدیم و با صرف وقت و انرژی، سؤاالت را به دقت بررسی و آن ها را به سه دسته تقسیم کردیم:

1 سؤاالتی که موضوعات مربوط به آن ها در کتاب های درسی جدید نیز وجود دارند. این سؤاالت را بدون تغییر باقی گذاشتیم.
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2 سؤاالتی که موضوعات آن ها کاماًل از کتاب های درسی حذف شده اند. این سؤاالت را به گونه ای حذف کردیم که انگار هیچ گاه نبوده اند! به جای 
این ســؤاالت، از مطالب کتاب جدید ســؤال طرح کردیم. طرح این سؤاالت کار بسیار سختی بود، چون هر سؤالی در حد و اندازة کنکور سراسری 
نیســت. می خواســتیم سؤاالتی طرح کنیم که اوالً شانس مطرح شدن آن ها در کنکور 1400 باال باشــد؛ ثانیاً از نظر تیپ سؤال، درجة سختی و 

زمان بَر بودن، شبیه سؤاالت کنکور باشند. اگر چه پوستمان َکنده شد، اما باالخره موفق شدیم!
3 سؤاالتی که با ایجاد تغییراتی، با کتاب های جدید انطباق پیدا می کنند. در بعضی موارد سؤال و در بعضی دیگر از موارد گزینه ها را تغییر دادیم 
و حتی در پاره ای از موارد، مجبور شدیم تغییرات گسترده ای در سؤال و گزینه های آن ایجاد کنیم تا شما با حس بهتری به سؤاالت پاسخ دهید.

 کتاب های درسی شما را وارد کنکور کردیم! 
ســعی کردیم از تمامی مطالب اساســی که در کتاب های درسی شما وجود دارند، ســؤاالت استاندارد و هم سطح و هم شکل کنکور طرح کنیم. با 
این کار، همة مطالب مهم و اساسی که شانس مطرح شدن در کنکور را دارند، پوشش دادیم. دفترچه ها را به شکلی بازسازی کردیم که مجموعة 

کنکوریوم، همانند 1۲ دوره کنکور سراسری از کتاب های درسی خودتان باشد!

 به خودمان سخت گرفتیم! 
بعد از تولید اولیة دفترچه ها، آن ها را در اختیار تیمی از ویراســتاران ُزبده و دبیران مطرح کشــور قرار دادیم تا خیالمان راحت باشد که سؤاالت و 
پاسخ نامه های آن ها فاقد هر نوع اشتباه علمی و تایپی هستند. هر دفترچه را چندین بار بررسی کردیم و بعد از صدها ساعت کار شبانه روزی، به 

هدف خود رسیدیم.

 بودجه بندی احتمالی کنکور 1400 
زیست شناســی که مهم ترین و تأثیرگذارترین درس گروه تجربی اســت، بودجه بندی ثابت و مشخصی ندارد اما حیف مان آمد که در این زمینه به 
شما کمک نکنیم! به احتمال زیاد، حدود 15 تا 17 تست از کتاب زیست دهم، 16 تا 18 تست از کتاب زیست یازدهم و 16 تا 18 تست از کتاب 
دوازدهم طرح خواهد شــد و احتماالً تعداد ســؤاالت مربوط به فصل های ۲ و 4 دهم، فصل های 7، 8 و 9 یازدهم و فصل های 4، 5 و 6 دوازدهم 

بیشتر از سایر فصل ها خواهد بود.
با آرزوی پیروزی و ســربلندی برای یکایک شما جوانان شایستة ایران، امیدواریم در کنکور سراسری 1400، شباهت زیاد سؤاالت زیست شناسی 

با کنکوریوم را احساس کنید!

فـیــزیــک
 عبور از کنکور با کنکوریوم 

اکنون باید قدم آخر را برای رســیدن به هدف برداریم یعنی »عبور از کنکور با کنکوریوم«. همة تجربة  ســال ها تدریس، تألیف و طراحی آزمون ها 
و آموزش خود را به کار گرفته ایم تا شما با این مجموعه، به هدف خود برسید.

1 اکنون که در نظام جدید آموزش و پرورش، دو کنکور )ســال 98 و 99( برگزار شده اســت، تا حدودی می توان سبک و روش آن را پیش بینی 
کرد. بر این اساس، بودجه بندی و چیدمان سؤال ها را بر اساس کنکور 98 و 99 تنظیم کرده ایم.

2 به دلیل این که برخی مباحث فیزیک مانند ترکیب خازن ها، حرکت دایره ای، برخی مســائل دینامیک، نوســان و موج و فیزیک جدید در نظام 
جدید حذف شــده اند و در عوض مباحث جدیدی مانند خطای اندازه گیری، قانون شــناوری و شــارة در حرکت اضافه شده اند، برخی سؤال های 

کنکورهای قبل از 98 را حذف کرده ایم و برخی را در صورت سؤال تغییر اندک و برخی را تغییر گسترده داده ایم.
3 هم چنین در تغییر و جایگزینی سؤال ها سطح دشواری آن ها را نیز در نظر گرفته ایم.

4 در مباحث جدید و هم چنین مباحثی که حذف شــده اند نیز سؤال جدید تألیف کرده ایم. در تألیف سؤال های جدید به پوشش کتاب درسی و 
این که احتمال طرح آن در کنکور بیش تر است، دّقت بسیار کرده ایم.

همة سعی و تجربة خود را به کار برده ایم تابدون اعمال سلیقة شخصی، با در نظر گرفتن واقعیت های موجود حداکثر وفاداری به رویکرد کنکور، این 
مجموعه را برای شما شبیه سازی کنیم. از این رو اطمینان داریم با استفاده از این مجموعه، برای شما خاطرة خوشی از کنکور باقی خواهد ماند.

بودجه بندی سؤال های فیزیک در کنکور 99
1۲34پایه / فصل

113۲دهم
-34۲یازدهم
336۲دوازدهم
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شــیــمی
آماده ســازی دفترچه ها    فرایند های انجام شــده بــرای تنظیم و 

مرحله اول: تســت های هر دفترچه به طور دقیق آنالیز شــده و به ســه قسمت تفکیک گردید: 1( تســت های بدون تغییر که مباحث مربوط در 
 کتاب های درســی جدید، عیناً وجود دارند. ۲( تســت های حذف شــدنی که مباحث مربوط به آن ها از کتاب های درســی جدید حذف شده اند. 

3( تست های با تغییر که با تغییر قسمتی از تست، می توان تست را حفظ کرد.
مرحله دوم: تست هایی را که تغییر آن ها برای منطبق شدن با کتاب درسی جدید الزم بود، تغییر دادیم و از طرفی، به جای تست های حذف شده، 

با توجه به مطالب جدید کتاب درسی، تست تألیفی طراحی کردیم.
مرحله ســوم: چیدمان تست ها بر اساس کتاب های درسی جدید است. ضمن چیدن تست ها طبق نقشة از پیش  طراحی شده، به بودجه بندی هر 
فصل از کتاب درسی در دفترچه، توجه ویژه ای کردیم و برای هماهنگی با بودجه بندی، در موارد زیادی ناچار به حذف و اضافة برخی تست ها شدیم.

در ویرایــش جدید کنکوریوم بــرای کنکور 1400، با توجه به ویژگی های کنکورهــای 98 و 99، در دفترچه های کنکورهای قبلی تغییرات قابل 
توجهی ایجاد کرده ایم، با این هدف که با کتاب های جدید درســی، هماهنگ تر شــده و در 1400، کمک بیشــتری به  داوطلبان کنکور نماید. 
بی تعارف، برای هر یک از دفترچه های کنکورهای 94 تا 97 در درس شیمی، حداقل 10 ساعت وقت گذاشتیم تا بیشترین درجه کارآمدی را در 

کنکور 1400 داشته باشند.

یوم  گی هــای مهــم دفترچه های ارائه شــده در کنکور   ویژ
1 تمام تست های کنکور های چند سال اخیر که مطالب مطرح شده در آن ها با کتاب درسی جدید مطابقت دارد، در این دفترچه ها ارائه شده اند.

دقت کنید! اگر چه کتاب های درســی تغییر کرده اند، اّما سازمان ســنجش و طراحان کنکور هیچ تغییری نکرده اند. بنابراین، مطالبی که طراحان 
کنکور به آن ها اهمیت می دهند و در چهارچوب کتاب درسی جدید هم هست، مهم ترین مطالب برای آمادگی کنکور 1400 هستند.

2 تالش کردیم که این دفترچه ها، مطالب کتاب های درســی جدید را به طور کامل پوشــش دهند. بدیهی اســت که از تســت های تألیفی و نیز 
تست های با تغییر برای این هدف، حداکثر استفاده را کردیم.

3 پاسخ های تشریحی به طور کامل و در عین حال، مختصر و مفید نوشته شده اند.

4 هر دفترچه در چندین مرحله و با نهایت دقت ویراستاری علمی شده است.

حرف آخر: با اطمینان اعالم می کنیم که پس از برگزاری کنکور 1400، اکثریت قریب به اتفاق تســت های ارائه شــده در کنکور 1400 یا مشابه 
به این تست ها را از کتاب کنکوریوم، آدرس خواهیم داد.
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  )اليه اليه مضاف مضاف: فرخي. (2  ) اليه اليه مضاف مضاف: قدما. (1
  )اليه اليه مضاف  مضاف:رودكي. (4  ) اليه  مضافتصف: بخردانه. (3
  )اليه اليه مضاف مضاف: منوچهري. (6  )اليه اليه مضاف مضاف: او. (5
  )اليه اليه مضاف مضاف: بهار. (8  )اليه اليه مضاف مضاف: شعر. (7
    ) اليه اليه مضاف مضاف: باستان. (9

   سازي شده شبيه  »2«گزينة . 15
سـاز اسـت نـه        پايه   حرف ربط هم   »ولي« حرف عطف و     »و«» 2«در گزينة   
  .وابسته ساز

  :هاي ديگر بررسي گزينه
  منم ماية تو] كه [گفت / مايه شدم مفلس و بي] كه [گفتمش: »1«گزينة 

         جملة وابسته         جمله هسته         جملة وابسته              جملة هسته                       
  از غم دل راه بوستان گيرم] كه [گرفتم: »3«گزينة 

                      جملة هسته                        جملة وابسته
  شود از تلف وجود من چه شاد مي كه وه: »4«گزينة 

                      جملة وابسته                جملة هسته   
    بدون تغيير  »1«گزينة . 16

  .به قرينة لفظي شناسه حذف شده است) تو(، نهاد »1«در گزينة 
   :ها بررسي ساير گزينه

  حذف به قرينة معنوي): كن(كه يا رب بر اين بنده بخشايشي : »2«گزينة 
   به قرينة معنويحذف): بود(اي  يك شخص از اين جمله در سايه: »3«گزينة 

  حذف به قرينة معنوي): داشت(اي  به گردن بر از حلّه پيرايه
حذف به ): ستا(به ) باشد(و ديو در شيشه ) باشد(عدو در چه : »4«گزينة 

  قرينة معنوي
   با تغيير  »1«گزينة . 17

ها در   ضرورت تحمل سختي:ها  سؤال و ساير گزينهصورتمفهوم كلي بيت 
  راه دشوار عشق

قراري  اي ملكوتي و آسماني است و بي  عشق، پديده:»1«فهوم بيت گزينة م
  )7درس ـ 1فارسي (   .دهد تابي عاشق، ماهيت آن را تغيير نمي و بي
   با تغييرـ 90تجربي   »3«گزينة . 18

   بودن هاي حاصل از زنده  حسادت به مردگان به خاطر رنج:»3 «ةمفهوم گزين
   آثار ناگوار حسادت: سؤالصورت  ارت و عب ها مفهوم ساير گزينه

  )2درس ـ 1فارسي (  
   با تغييرـ 90زبان   »4«گزينة . 19

  شاعر با آوردن تصاوير پارادوكسي، آشفتگي،»3«و » 2«، »1«در سه گزينة 
 »4«در گزينة . داند  و بوي زلف يار را موجب جمعيت و آسودگي خاطر خود مي

  .داند خت و سرنوشت را عامل اين ناكامي ميدست عاشق از زلف يار كوتاه است و ب
 رسيدن از كثرت به :»3«و » 2«، »1«هاي  تصوير مشترك ديگر در گزينه

  )6درس ـ 1فارسي (  .وحدت است
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   تغيير گسترده  »1«گزينة . 163
 نزديك ةخورد  پيچلولةدر ، ها گرديزه در مفيد بيشترين ميزان بازجذب مواد

 هاي  ريزپرزها و راكيزه، درشت مركزيةهاي آن، هست گيرد كه ياخته صورت مي
  .دارندفراوان 

  : ها بررسي ساير گزينه
 كپسول بومن از بافت سنگفرشي سادهبيروني  ةديواربه عنوان مثال، : »2«گزينة 

  .تشكيل شده است مكعبي ساده فت، از با نزديكة، ولي لولة خميدباشد مي
  .شوند هاي هيدروژن و پتاسيم از طريق تراوش نيز وارد نفرون مي يون: »3«گزينة 
 شود، در بخش قشري ايجاد مي مويرگي، ةك يا اولين شبكفكال: »4«گزينة 

  )5فصل ـ 1زيست (  .ها نه فواصل بين هرم
   بدون تغيير  »4«گزينة . 164

 فرض صورت سؤال    با توجه به پيش   . هستند XYها  و ماده  XXدر كبوتر، نرها  
AXشده  هاي گفته   ماده نيمي از  Y     صـورت    نرهـا بـه    ةهـستند و همـA aX X 

A  . باشند مي a AP : X X X Y× )والدين(  
  A a A A A aF : X X X X X Y X Y

kÄk] kÄk]
+ + +1  )نسل اول(  

  A A a A a A A a AX X X Y X X X Y X X X Y × ⎯⎯→ + + +   
AXدهند ها صفت غالب را نشان مي درصد ماده صد( Y(  

  )3فصل ـ 3زيست  ، 6فصل ـ 2زيست (  
   سازي شده شبيه  »1«گزينة . 165

  :مواردتك  بررسي تك
  .گيرد نر صورت ميد والماهي درون بدن  اسبك لقاح در :)نادرست(الف 
  .ها آبشش است ها لقاح داخلي دارند اما سيستم تنفسي آن بعضي ماهي :)نادرست(ب 
 دستگاه براي لقاح نيازمند، تمام جانوراني كه لقاح داخلي دارند): درست(ج 

  .هاي تخصصي هستند توليدمثلي با اندام
 بدن والد نر اسبك ماهي رحم ندارد و جنين در ،به عنوان مثال :)نادرست(د 

  )7فصل ـ 2زيست ،  5فصل ـ 1زيست (  .كند رشد و نمو مي
   گستردهتغيير   »4«گزينة . 166

از روي سـه ژن       اشرشياكالي  الكتوز در باكتري   ةسه آنزيم الزم براي تجزي    
قنـد ترجيحـي   ( گلـوكز  ، قند الكتـوز  ازشوند و سپس ساختاري ساخته مي 

  .گردد  ميايجاد) باكتري
  .تنظيمي، در تعيين ميزان رونويسي نقش دارندهاي  توالي 

  : ها بررسي ساير گزينه
  .شود درون باكتري، الكتوز ساخته نمي: »1«گزينة 
كننده تغيير شكل يافته و از  در حضور الكتوز پروتئين تنظيم: »2«گزينة 

  .شود اپراتور جدا مي
ن هر اتصال پروتئين مهاركننده به اپراتور باعث خاموش شد: »3«گزينة 

  )2فصل ـ 3زيست (  .شود سه ژن مربوط به تجزية الكتوز مي
   بدون تغيير  »3«گزينة . 167

سرخرگ بند ناف خون تيره دارد و در ماهي سرخرگ پشتي خون روشـن،              
  . دو خون تيره دارندسرخرگ و سياهرگ شكمي هر

بندناف، دو سرخرگ حاوي خون تيره و يـك سـياهرگ حـاوي              
  )7فصل ـ 2زيست   ،4فصل ـ 1ت زيس(  . خون روشن دارد

   تغيير اندك  »2«گزينة . 168
 هامره زماني كه محرك شرطي به       ،)فوپاول(شدن كالسيك      شرطي در آزمايش 

شود، پس از مـدتي ايـن         به جانور عرضه مي   ) مثل غذا (يك محرك طبيعي    
  .تواند سبب بروز پاسخ در جانور شود محرك شرطي به تنهايي مي

  : ها بررسي ساير گزينه
 در شقايق دريايي رفتار عادي شدن كه نوعي رفتار يادگيري اسـت     : »1«گزينة  

شـود    رفتار يادگيري نوعي تغيير رفتار ژنتيكي محسوب مـي        . افتد  اتفاق مي 
  .ه استربكه ناشي از تج

  .استو مغز و خون  د، فاقد سرشقايق دريايي كه رفتار عادي شدن دار: »3«گزينة 
د، آزمون و خطا نقش دار،  شدن فعال ر شرطيدر رفتافقط : »4«گزينة 

شدن كالسيك بدون  شدن و يا شرطي ساير رفتارهاي يادگيري مثل عادي
  )8فصل ـ 3زيست (  .گيرند آزمون و خطا انجام مي

   سازي شده شبيه  »4«گزينة . 169
 يا فاقد پرچم و يا فاقد مادگي هستند و بنابراين حتماً ،جنسي هاي تك گل

  .اند ناكامل
  : ها بررسي ساير گزينه

  . تراكئيد نيز دارند،دانگان، عالوه بر عناصر آوندي نهان: »1«گزينة 
در ل دوجنسي ممكـن اسـت فاقـد گلبـرگ يـا كاسـبرگ و                گ: »2«گزينة  
  .باشد ناكامل نتيجه،
 حركتي بوده و از     هاي نر فاقد وسيلة      گامت دانه  در گياهان نهان  : »3«گزينة  

  )8فصل ـ 2زيست (  .رسند  ماده مي گرده به گامتطريق لولة
   سازي شده شبيه  »3«گزينة . 170

دهد و به   رخ نمياي گوناگوني دگرههاي در حال تعادل، هيچ نوع  در جمعيت
  .ماند ها از يك نسل به نسل ديگر بدون تغيير مي همين دليل، فراواني نسبي الل

  : ها بررسي ساير گزينه
 دهد و همچنين رانش سبب ها رخ نمي تدر اين جمعي رانش ژن :»1«گزينة 

  .شود سازگاري نمي
  .شود انجام نمي غيرتصادفي   آميزشها در اين جمعيت: »2«گزينة 
  )4فصل ـ 3زيست (.دهند ارش رخ نميها جهش و ش در اين جمعيت: »4«گزينة 

   بدون تغيير  »3«گزينة . 171
 ةآيد امـا ذخيـر    به حساب نمي ها  مانده جزء ظرفيت حياتي شش      هواي باقي 

 و هـواي  )كه بخشي از هواي جـاري اسـت   ( هواي مرده    ،، هواي جاري  دمي
 پـس هـواي مـرده       ؛آيند   حياتي به حساب مي      ظرفيت ء جز ، بازدمي  ةذخير

  .شود  حياتي محسوب مي از ظرفيت بخشي ،مانده برخالف هواي باقي
  )3فصل ـ 1زيست (  

   بدون تغيير  »4«گزينة . 172
هاي    شده از بخش قشري غدد فوق كليه همان هورمون         هاي ترشح   هورمون

 - باعث ايجاد پاسخ ديرپا به فشار روحـي        وسترون هستند   وكورتيزول و آلد  
 شـود   ميسبب افزايش بازجذب سديم به خون       آلدوسترون  . شوند  جسمي مي 

 جـسمي   ـ  از پاسخ ديرپا به فـشار روحـي  ،اين هورمون و بنابراين با كاهش
  .يابد سديم به علت كاهش بازجذب آن افزايش ميشود و دفع  كاسته مي

  :ها بررسي ساير گزينه
 هاي هاي آزادكننده و يا مهاركننده تأثيري بر ترشح هورمون  هورمون:»1«گزينة 

 در هيپوتاالموس توسين و ضد ادراري هاي اكسي هيپوفيز پسين ندارند و هورمون
  .شوند  ميساخته و در هيپوفيز پسين ذخيره

هاي آزادكننده و مهاركنندة هيپوتاالموسي، ميزان  هورمون 
  .كنند هاي هيپوفيز پيشين را تنظيم مي ترشح هورمون

 هاي از ترشح هورمون ،FSHو LHهاي هيپوفيزي  با كاهش هورمون:»2«گزينة 
  .!)نه افزايش(شود  جنسي كاسته مي

 ،)T4و T3 (ساز تيروئيدي و سوختة هاي تنظيم كنند ون هورم:»3«گزينة 
  )7  و4فصل ـ 2زيست (  .هستندتأثير  بر رسوب كلسيم در بافت استخواني بي

   سازي شده شبيه  »3«گزينة . 173
 توانند رند و ميدا) اينترفاز كوتاه( تقسيم زياد سرعتهاي بنيادي همگي   ياخته

  .ها تبديل شوند  يا ساير ياخته وهاي مشابه  ياختههب
  : ها بررسي ساير گزينه

هـاي تمايزيافتـه، ياختـه     عالوه بر توليد ياختههاي بنيادي،  ياخته: »1«گزينة  
  .كنند بنيادي نيز توليد مي

 هاي جنيني در آزمايشگاه، هنوز به حدي نيست  ياختهتمايز اين : »2«گزينة 
  .هاي بدن را بسازند اختهيه بتوانند تمام ك
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  ها تغيير در گزينه  »2«گزينة . 41
  :ها علّت نادرستي ساير گزينه

فعـل متعـدي    » سـأل «لذا  ! اقيمت ر  چه چيزي را؟     ←» پرسيد: سألَ«) 1
  .است نه الزم

از طرفي  . مفعول است نه نائب فاعل    » أحد«! معلوم است نه مجهول   » سألوا«) 3
  . غلط است» خبر«اين عبارت فعليه است نه اسميه لذا خبر ندارد و كلمة 

 ).للغائب(نه مفرد مذكر غائب ) للغائبينَ(جمع مذكر غائب است » سألوا«) 4
مفعول » أحد«. نائب فاعل ندارد. نيست بلكه معلوم استاز طرفي مجهول 

  ) تجزيه و تركيب(  !» االسم الظاهرهنائب فاعل«ست نه ا
  ها تغيير در گزينه  »2«گزينة . 42

  : ها  ساير گزينهبررسي
   .است» تفعل«مصدر باب خودش  )1
  . است نه فاعل» نتوقّع« در نقش مفعول براي فعل )3
  )تجزيه و تركيب(  .  است  در نقش مفعول وست مبتداي مؤخّر ني)4

   سازي شده شبيه  »4«گزينة . 43
  : چنين است»4«ضبط الحركات درست گزينة 

  )تشكيل(   » جِداًالمحاضَرَةِرب كالمٍ يساعد القائلَ الستمرار «
   سازي شده شبيه  »4«گزينة . 44

  كدام گزينه داراي مترادف يا متضاد نيست؟
  :ها اير گزينهبررسي س

  .متضاد هستند» شود گشاد مي: يتّسع«با » شود تنگ مي: يضيقُ«) 1
  .متضاد هستند» خوابد مي: ينام«با » ماند بيدار مي: تسهر«) 2
» 4«در گزينـة    . متـضاد هـستند   » نكـوهش : الذّم«با  » ستايش: المدح«) 3
 يـا    هيچ لغتي متـرادف    ».تر از مرگ است     خواستن نياز؛ از نااهلش؛ سخت    «

  )تركيبي(  . متضاد ندارد
  بدون تغيير  »1 «گزينة. 45

  : ها ترجمة گزينه
  .كند آموزان را از تنبلي دور مي كارهايِ دبير؛ دانش فقط راه) 1
  . دهند، هرچند پذيرفته نشود گونه دبيرها، به كارهايشان ادامه مي و اين) 2
  .گردند يرشان، تشويق ميكار بردن روشِ دب آموزان بعد از مدتي؛ بر به و دانش) 3
ها، فقط به مقدار سعي كردن و تالش كـردن            تا متوجه شوند كه بزرگي    ) 4
  .آيد دست مي به
فعلي اسـت معلـوم     » كند  دور نمي : ال يبعد  «،»1« در گزينة    :ها  بررسي گزينه  

در » يـشجعون «. مجهـول اسـت   » 2«در گزينـة    » ال تُقْبل «از باب افعال ولي     
  .مجهول است» 4«در گزينة » ال تُكتَسب«هول است و مج» 3«گزينة 

  )6درس ـ 1عربي (  
  تغيير در صورت سوال  »1 «گزينة. 46

كار نرفته، لذا مضارع  به) أن (هحرف ناصب) يهدون(چون قبل از فعل مضارع 
  .شود نه التزامي اخباري معني مي

  :ها هاي مضارع التزامي در ساير گزينه بررسي فعل
  )تركيبي(  و ليتعرّفوا) 4حتّي ال يعيشوا ) 3دن أن يجِ) 2

   تغيير در صورت سوال  »2 «گزينة. 47
  خبر آمده است؟» ما«در كدام گزينه براي 

كنـد    خداوند به او عطا مي    ) دانسته(داند    هركس عمل كند به آنچه مي     «) 1
در » مـا «/ حـرف جـر     مجرور به » بما«در  » ما «».داند  دانشِ آنچه را كه نمي    

  .اليه است مضاف» م ماعل«
» ما « » . كني، پس بپرهيز از كارت در امروز آنچه امروز بكاريش فردا درو مي«) 2

  . درست است»2«مبتدا است و برايش خبر آمده لذا گزينة » ما تزرعه«در 
خوشبختي اين است كه روح تو خوشنودي داشته باشد به آنچه خداوند           ) 3

  .است» علي«مجرور به » ا قدرعلي م«در » ما «».تقدير كرده برايت

 »مـا « ».ننوشتيم روي ورقه جز آنچه را كه نتوانستيم با زبانمان بگوييم آن را            «) 4
  )5درس ـ 1عربي (    . مفعول است» آنچه را كه نتوانستيم: ما لم نستطع«در 

   سازي شده شبيه  »2« گزينة. 48
   بالفعل نيست؟ةمشبهكدام گزينه داراي حرف 

  .ست بالفعل امشبهةحرف » انّي انسان«در » إنّ«) 1
  .بالفعل نيست چون تشديد ندارد مشبهةحرف » أن اكون«در » أن«) 2
ضـمناً بعـد از   . تشديد دارد» أنّ ـ إنّ «بالفعل  مشبهةكه حرف  در حالي» أن«
 بالفعـل  مـشبهة كه حتماً بايد بعد از حرف         آمده، در حالي  » اكون«فعل  » أن«

  . اسم بيايد
  »...إنّ بعض « در »إنّ«) 3
  )1درس ـ 3عربي (  .مشبهه است» أنّ«داراي » ألنّ«) 4

    در صورت سؤالتغيير  »1 «گزينة. 49
  )صفت جمله=  وصفيه ةيعني جمل. ( معين كن،اي كه نكره را توصيف كند جمله

 را توصـيف     آن» ...قـد اكتـشف      «ةاسمي است نكـره و جملـ      » اشارات«) 1
دانـش  (اي است كـه دانـش          نكات علمي  ها،  ماندر كتاب مسل  «: كرده است 

  ».حقيقتش را كشف كرده است) امروزي
كه او آگـاه از   در شكار از يكي از ساكنان جزيره كمك گرفتم، در حالي        «) 2
  ».ها بود راه
اي آن،    كـه پرتـو نقـره        در حـالي   ،خورشيد غروب كرد و ماه آشكار شد      «) 3

  ».اي واقعاً زيبا دارد منظره
كوشد  كه نمي كند هنگامي زده نمي آراسته به زينت دنيا مرا شگفتانسانِ «) 4

  )4درس ـ 2عربي (  »!هاي روحي آراسته شود بزرگيبه كه 
   سازي شده شبيه  »3 «گزينة. 50

  صاحب حال در كدام گزينه مفعول هست؟
. كنــد را بيــان مــي» انفقــوا«در » و«حالــت ضــمير فــاعلي » مــؤمنين«) 1
زيـرا خداونـد بـه     ]مؤمنانه[موالتان را در راه خداوند، مؤمنانه انفاق كنيد ا«

   ».دهد شما پاداش مي
نظـر قاضـي در     «: كنـد   كه فاعل است را بيان مـي      » رأي«حالت  » نافياً«) 2

  ».دزده كر كنندة ساير نظرها بود او را شگفت كه نفي حالي
  :حالت آن را بيان كرده است» مشفقين«مفعول است و » خوانإ«) 3
  ».ها ادرانم را در حال دلسوزي بر شما؛ در همة زمينهديديد بر«
4 (»از معلم «: است» ...و انا «صاحب حال در نقش فاعل براي حال جمله » ت

  ».هايشان بودم از جواب) خبر بي(كه من ناآگاه  هايي در حالي پرسيدم دربارة سؤال
 )2درس ـ 3عربي (  

 
    بدون تغيير  »2 «گزينة. 51
 نتايج صحيح و  است كه كارهايش هدفمند است و بهحكيم كسي )الف

  .شود درست منتهي مي
 كار عبث از ا زير؛شود  خداي حكيم مرتكب كار بيهوده نمي،رو از اين) ب

  .گيرد جهل و ناداني سرچشمه مي
كند و امكانات رسيدن  اي خلق مي هر موجودي را براي هدف شايسته) ج

  .كند به آن هدف را هم به او اعطا مي
 اتامكان قرار داده، موجوداتهايي در  تمايالت و گرايشخداوند اگر ) د

در  ،طور مثال  به؛ استدرون موجودات قرار دادههم را  آن پاسخگويي به
 آب و غذا را آفريده تا بتوانند ، احساس تشنگي و گرسنگي حيواناتمقابل

   )4درس ـ 1ديني (  . را برطرف نماينددتشنگي و گرسنگي خو
    سازي شده شبيه  »4 «ينةگز. 52

ـ  ا  و يـد اَهـا بِ  ينانَ ب ماءالس و« يةآ ـ وما لَ نّ سرا بـا قـدرت خـود    آسـمان و   :نعو 
 پيرامون ذكر نكـات علمـي       ،».بخشيم  برافراشتيم و همواره آن را وسعت مي      

  )3درس ـ 2ديني (    . اعجاز محتوايي قرآن آمده استنكات سابقه از  بي
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    تغييربدون  » 4«گزينة . 212
دقت كنيد در حركت آسانسور بين طبقـات پـنجم          

 بنـابراين شـتاب صـفر    ؛تا هفتم، سرعت ثابت اسـت   
  .باشد مي

    

V
net NaF ma F (m m )g maSMIY

== ⎯⎯⎯→ − + =1 20
  N NF (m m )g F N = +  =1 2 750  

  

 توان كار نيروي كف آسانسور  كار ميرابطةبا استفاده از 
W  :دست آورد بر شخص را به F.d.cos= θ  

  , d m W Jθ= =⎯⎯⎯⎯⎯→ = × × =
00 6 750 6 1 4500  

  )2فصل ـ 3فيزيك (  
   سازي شده شبيه  » 2 «گزينة. 213

WPبا استفاده از رابطة: گام اول
t

=
Δ

شده توسط موتور اتومبيل  ، كار انجام
  :كنيم ية اول حركت محاسبه ميثان 5را در) (F)نيروي موتور (

  FW
P

tn¼U¼¶ = Δ  

  P kW
F Ft sW P . t W kW s kJn¼U¼¶

n¼U¼¶
=

Δ = = Δ ⎯⎯⎯⎯⎯→ = × =
72
5 72 5 360  

  
  

و نيـروي   (F)كنيد كه دو نيروي موتـور   مشاهده مي،مطابق شكل: دومگـام   
f)مقاوم    شـده روي     كـار كـل انجـام      ؛ بنـابراين  كننـد   بر اتومبيل اثر مي    (

t  :اتومبيل برابر با جمع كار اين دو نيرو است f FW W W= +  
طبق قضية كار و انرژي، كار كل انجام شده روي اتومبيـل برابـر بـا                : سومگام  

  : جنبشي اتومبيل استتغيير انرژي

  
km mV
h s

tW K K K mV
= =

= Δ = − = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→20 72 202
2 1 2

1
2  

  t tW ( ) W J kJ= × ×  = =21 800 20 160000 1602    
    :توان نوشت دست آمده مي  با تركيب نتايج به

  t f F f fW W W W W kJ= +  = +  = −160 360 200  
، به سراغ محاسبة توان متوسط نيروي مقاوم در fWبا داشتن: چهارمگام 

  :رويم جايي مي طي اين جابه

  f
ff

W kJWP P kW | P | kW
t t s

−=  = = = −  =Δ Δ
200 40 405    

  )2فصل ـ 1فيزيك (  
   سازي شده شبيه  » 3«گزينة . 214
دقـت كنيـد، دامنـة    . كنـيم  انرژي مكانيكي نوسانگر را حساب مي   : ولگـام ا  

A يعني،خط نوسان سان برابر نصف طول پارهنو cm= =10   .است 52

  A cm m
Nk
m

E kA E / J
−= = × −

=
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = × × × =

25 5 102 4
20

1 1 20 25 10 0 0252 2   

Eبا استفاده از رابطة: گام دوم U K=   :كنيم ، انرژي جنبشي نوسانگر را پيدا مي+
  E / J mJ

U mJE U K K K mJ(®ÃvºITQ ÁroºH)
= =

== + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  =0 025 25
4 25 4 21   

  )3فصل ـ 3فيزيك (  
   سازي شده شبيه  » 4«گزينة . 215

كـه    قـرار دارد، بـراي ايـن      ) انتهاي مـسير  (در نقطة بازگشت     Mچون ذرة 
بنـابراين بايـد بـه       ؛تندي آن بيشينه شـود، بايـد بـه نقطـة تعـادل برسـد              

Tاندازة
بـا توجـه بـه     .  بايد دورة تناوب را پيدا كنيم      رو  ازاين. حركت كند  4
  :توان نوشت شكل مي

  
  cm cm / mλ =  λ = =10 40 0 44   

  
mV
s /VT / T T T s

=
λ = ⎯⎯⎯⎯→ = ×  =  =

80 0 4 10 4 80 80 200     

Ttبنابراين تندي ذره بعد از sΔ = = =
1

1200
4 4   .شود بيشينه مي 800

  )3فصل ـ 3فيزيك (  
   ازي شدهس شبيه  » 2«گزينة . 216

Vبا استفاده از رابطة: گام اول = λfكنيم ، تندي انتشار موج را پيدا مي:  

  / m
Hz

mV V /
s

λ=
== λ ⎯⎯⎯⎯→ = × =0 2

500 0 2 500 100ff   

Fبا استفاده از رابطة: گام دوم LV
m
  :يابيم ، نيروي كشش سيم را مي=⋅

  m / g kg
mL / m , V
s

F L F /V
m

−= = ×
−= =

⋅ ×= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =
×

40 5 5 10
40 25 100

0 25100
5 10

  

  F / F F N·H¼U ¾M ¸ÃÎoö
−

×⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =  =
×

2 4
4

0 2510 5 2045 10
   

  )3فصل ـ 3فيزيك (  
   بدون تغيير  » 1«گزينة . 217

β زاوية خارجي مثلثOMP است.  i ( )β = + γ2 2 1  

  i ( )
i

´À IM Hn  ¸ÃÎoö
´Ã¹¨ïÂ¶ Íμ] 

α+θ+ε= °γ +θ = °⎯⎯⎯⎯→ + γ = ° − θ+ε ⎯⎯⎯⎯⎯→+ε = ° 
18090 18090  

  i ( ) i ( )+ γ = ° − ° −α  + γ = α180 180 2    
  ( ) , ( )β = α1 2 2  

 زاوية  ،گونه موارد   بنابراين در اين  
شـده بـه آينـة        بين پرتوي تابيده  

ــوياول و ــة  پرت ــده از آين  بازتابي
است و بـه زاويـة       α2 برابر ،دوم

  .تابش پرتو بستگي ندارد
  
  

  )3فصل ـ 3فيزيك (  
   89تجربي   » 2«گزينة . 218

 فوتون گسيلي را با استفاده از رابطة براي انتخاب گزينة درست، ابتدا انرژي
c(E h h )= =
λ

f آوريم دست مي به:  

  

  
mh / eV.s , c
s

nm m
cE h

−

−

= × = ×

λ= = ×
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

λ

15 8

9

4 136 10 3 10
660 660 10  

  /E E / eV
−

−
× × ×=  =

×

15 8
9

4 136 10 3 10 1 88
660 10
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بدون1تغییر23010 گزینة1»4«1
گام اول: حالتی که فنر به بیشترین فشردگی رسیده است را مبدأ پتانسیل 
گرانشی در نظر می گیریم و از رابطة پایستگی انرژی مکانیکی برای دو نقطه 
 E E K U K U1 2 1 1 2 2= ⇒ + = + استفاده می کنیم: 

 12 01
2mV mgh U+ = +

o¹Î
 

2 است و با فرض اینکه  m گام دوم: با توجه به اینکه ارتفاع اولیه جسم تا فنر
h قرار داد: x= +2 h را برابر x متراکم می شود، می توان مقدار فنر به اندازة

 12 2 2 2 10 2 46 0 1 102× × + × × + = ⇒ = ⇒ =( ) /x x m x cm  
)فیزیک 1 ـ فصل 2(  

بدون1تغییر23110 گزینة1»2«1
هر قدر لوله مویین باریک تر باشد جیوه در آن پایین تر و آب در آن باالتر قرار 

می گیرد. )گزینه های »1« و »3« نادرست اند.(
آب در میان دیوارة لوله ها به صورت فرورفته است و جیوه در میان دیوارة 
)فیزیک 1 ـ فصل 3( لوله ها به صورت برآمده است. )گزینة »4« نادرست است.( 

بدون1تغییر23210 گزینة1»3«1
گام اول: در حالت اول نیروی شناوری وارد بر چوب و ظرف برابر مجموع 
وزن چوب و ظرف است و اگر چوب درون ظرف قرار گیرد، باز هم نیروی 
برابر مجموع وزن آن هاست. پس آب جابه جا شده  شناوری چوب و ظرف 
P فشار  gh

ÍÄI¶
= ρ تغییر نمی کند و ارتفاع آب ثابت می ماند و بنابر رابطة

مایع بر کف ظرف ثابت می ماند.
گام دوم: اگر وزنه را درون ظرف قرار دهیم، نیروی شناوری بیشتر می شود؛ 
زیرا درحالتی که وزنه در کف ظرف است نیروی عمودی سطح نیز به طرف 
باال وارد می شود و مجموع نیروی شناوری وزنه و نیروی عمودی برابر وزن 
جسم است، اما با قرار گرفتن وزنه درون ظرف نیروی عمودی صفر می شود. 
پس نیروی شناوری بیشتری برای شناور شدن وزنه الزم است. پس سطح 
)فیزیک 1 ـ فصل 3( آب باالتر می رود و فشار آب بیشتر می شود. 

بدون1تغییر23310 گزینة1»3«1
برابـر   P1 فشـار اول  حالـت  در  اول:  گام 
می باشـد: هـوا  فشـار  و  مایـع  فشـار  مجمـوع 

P P gh1 0 1 1= +ρ

برابر   P2 فشار دوم  حالت  در  دوم:  گام 
مجموع فشار دو مایع و فشار هوا می باشد: 

P P gh gh

P

2 0 1 1 2 2
1

= + +ρ ρ� ���� ����

h2 را استخراج می کنیم: از این رابطه

P P gh P P gh
P P

2 1 2 2
102

1 1 2 2
2 1 1 02= +  → = +=ρ ρ/

/  
 ⇒ =0 02 1 2 2/ P ghρ  

 ⇒ = ⇒ = +
h

P

g
h

P gh

g2
1

2
2

0 1 1
2

0 02 0 02/ / ( )
( )ρ

ρ
ρ *  

) را به پاسکال تبدیل می کنیم: )P cmHg0 75= گام سوم: اکنون یکای فشار هوا

 P gh

g

cm

kg

m
h cm m0
13 5 13500

75 0 75
3 3=  →

= =

= =ρ
ρ /

/
 

 P Pa0 13500 10 75
100 135 750= × × = ×  

h2 را حساب می کنیم: ) استفاده می کنیم و )* گام چهارم: از معادله

h
P gh

g
h2

0 1 1
2

2
0 02 0 02135 750 1250 10 0 1

800 10=
+

⇒ = × + × ×
×

/ ( ) / ( / )ρ
ρ

 

 ⇒ = × +
×

⇒ = × −h h m2 4 2
2135 75 1250

4 10
25 625 10/  

 ⇒ =h cm2 25 625/  
گام پنجم: با توجه به اینکه ظرف استوانه ای شکل است، حجم مایع اضافه  شده را 
 V Ah V V cm= ⇒ = × ⇒ =20 25 625 512 5 3/ / می یابیم: 
)فیزیک 1 ـ فصل 3(  

بدون1تغییر23410 گزینة1»4«1

Q استفاده می کنیم و نسبت 
t
k A T
L∆
∆= از رابطة آهنگ رسانش گرما یعنی

گرمای گذرنده از دو میله را حساب می کنیم.
) ∆ ∆t t

¸ÀA u¶
= )دقت کنید که

 
Q

Q

k

k

A

A

L

L

u¶

¸ÀA

u¶

¸ÀA

u¶

¸ÀA

¸ÀA

u¶

= × ×  

 A r D A

A

D

D

D

D
= = ⇒ = = =π π2 2 2 1

1
2

4
2

4u¶

¸ÀA

u¶

¸ÀA

( ) ( )  

Q

Q

L

L

Q

Q

u¶

¸ÀA

u¶

¸ÀA

= × × ⇒ =400
80

4
1 2 101

1
 

)فیزیک 1 ـ فصل 4(  

بدون1تغییر23510 گزینة1»3«1
ابتدا گرمایی که به یخ می دهیم را حساب می کنیم.

1 10 5
20
min /

min

kJ

Q
®¨

 

Q kJ J
®¨

= × = =20 10 5 210 210000/  
را  دما  تغییر  مرحله  به  مرحله  نمی دانیم،  را  مجموعه  نهایی  دمای  چون 
حساب می کنیم و تا جایی پیش می رویم که مجموع کل گرمای گرفته شده 
20 01°  → °C C

Q
gÄ gÄ توسط یخ با گرمای داده شده به یخ برابر شود. 

Q J1 2100 20 1
2 21000= × × =  

⇒ < ⇒Q1 210000 .jnHj  ¾¶HjH  I¶o¬   â¾²jIL¶  uQ  
C°0 را حساب می کنیم: C°0 به آب اکنون گرمای الزم برای تبدیل یخ

0 02°  → °C C
Q

gÄ JA  

Q mL JF2
1
2 336000 168000= = × =  

⇒ + < ⇒Q Q1 2 210000 » j¼{ïÂ¶  ®ÄkLU  JA  ¾M  Ï¼~d¶  ®¨

.j»nïÂ¶  ¯IIM  JA  ÁI¶j  I¿¹U  ¾±eo¶ ¸ÄH  pH 

 

اکنون با توجه به گرمای باقی مانده از گرمای کل داده شده به یخ، دمای آب 
0 3°  → °C C

Q
JA JAθ را حساب می کنیم: 

Q Q Q J3 2 1 210000+ + =  
Q

Q
Q J1

2

21000
168000 3 210000 21000 168000 21000=

= → = − − =  

Q J C3
1
2 4200 21000 10= × ×∆ = ⇒ ∆ = °θ θ  

θ θ1 0
2 10= ° → = °C C  

)فیزیک 1 ـ فصل 4(  
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  :نويسيم حالت را مي فشار هواي محبوس در هر دو :گام اول

M N

P q
h

h mm1=77

27mm

27mm

27mm

h mm2=50

ج�وه اول�ۀ تراز

اول) (وضع�ت دوم) (وضع�ت

hP

  

  
M N g

g

P P P P Pa

V A h / / cm

T T

 =  = =
 = × = × =
 =

5
1 0

3
1 1

1

10
1 7 7 7 7   

  
p q g p

g

P P P P gh

V A h cm

T T

½¼Ã]=  = +ρ
 = × = × =
 =

2 0
3

2 2

2

1 5 5   

  :كنيم شده استفاده مي از قانون گازها براي هواي حبس :گام دوم

  g g g g T T
g g g g

P V P V
P V P V

T T
== ⎯⎯⎯→ =1 21 1 2 2

1 1 2 2
1 2

   

  p/ ( h ) × = + × × ×5 510 7 7 10 13500 10 5   
  ph / m cm = =0 4 40   

در سـتون    mm27دقت كنيد كه در وضعيت دو، ارتفاع جيـوه بـه انـدازة            
سمت راست باال رفته است، بنابراين ارتفاع جيـوه در سـتون سـمت چـپ                

mm× =2 27   .پايين رفته است 54
اضافه شده را به راحتي با توجه به شكل  h، مقدارphبا داشتن :گام سوم

h  :آوريم به دست مي / cm cm / cm= + =5 4 40 45 4   
  :بنابراين حجم اين مقدار جيوه برابر است با

  V A h / / cm= × = × = 31 45 4 45 4   
  )3فصل ـ 1فيزيك (  
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ρقرار گرفته،) 1(تر از مايع  پايين) 2(چون مايع  > ρ2 از طرف . است 1
. فشارند اند، بنابراين هم يك مايع و درونتراز  هم Nو Mنقاطديگر، چون 

  :در اين حالت داريم
  M NP P=  

  B Agh P gh Pρ + = ρ +2 1   
  A BP P gh( )

SLX¶
 − = ρ −ρ2 1   

  A BP P >  
  

  )3فصل ـ 1فيزيك (  
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Lبا افزايش دماي صفحه، طبق رابطة      L TΔ = αΔ1،    تـر    تمام ابعاد صفحه بزرگ
. يـابيم   را مي  LΔگيريم و   يمرا معادل يك ميله در نظر        ABدر اينجا . شوند  مي

)ضريب انبساط سطحيدقت كنيد،  )α2 در صورت سؤال داده شده است.  
  / /

K K
− −α = × α = × ×5 51 1 12 3 6 10 3 6 102   

  AB ABL L TΔ = α Δ  
  L ( / ) / cm− Δ = × × × × =5150 3 6 10 200 0 182  

  ABL L L / / cm / mm′ = + Δ = + = =1 50 0 18 50 18 501 8   
  )4فصل ـ 1 فيزيك(  
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Qبا استفاده از رابطة. ايم به هر دو كره به يك اندازه گرما داده mc= Δθ 

A  :توان نوشت مي B A A A B B BQ Q m c m c=  Δθ = Δθ   
A A A B

A B
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V r ,m V
A A A B B Bc c V (r r )

V Vu¹ ´] À
= π ρ =ρ=ρ

= = π −
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A BA o ir (r r )π Δθ = π − Δθ3 3 34 4
3 3   
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Δθ
Δθ = Δθ  =

Δθ
88000 7000 7   

  )4فصل ـ 1فيزيك (  
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تبديل  C°0كه به  C°60دست آوريم و با آب     بايد جرم يخ ذوب شده را به      
به همين منظـور،  . به دست آيد C°0شده است جمع كنيم تا كل جرم آب   

 شده بين يخ و آب را  وارة زير، جمع جبري گرماهاي مبادله وجه به طرحبا ت 
  . دهيم برابر صفر قرار مي
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  FQ Q m c ( ) m L′+ =  θ−θ + =1 2 1 1 10 0  
  ( ) m′ × × − + × =800 1 0 60 80 0   

  m m g′ ′ × =  =800 60 80 600   
تبـديل   C°0گـرم آن ذوب و بـه آب        600يخ موجـود،   g800بينيم از   مي

آب هم وجود داشته است، جـرم كـل          g800كه  با توجه به اين   . شده است 
  :ر است بابراب C°0آب 

  m g m / kg®¨ ®¨
÷= + = ⎯⎯⎯→ =1000800 600 1400 1 4  

  )4 فصل – 1فيزيك (  
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 اگر درصد .درصد است 80مجموع درصد فراواني دو ايزوتوپ ديگر برابر
 A88ض كنيم، درصد فراواني ايزوتوپفر x1را برابرA86فراواني ايزوتوپ

xبرابر x= −2   .خواهد بود 180
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