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فارسي فارسيزبانو ادبيات   دقيقهدقيقه 1818وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبانو ادبيات 
آن-1  آمده است؟ غلطمعني چند واژه در مقابل

(شهناز: گوشه (رفع كردن: شكايت كردن) (معهود: شادمان) (قاپوچي: دربان) (قهر: خشم)(عبركن: نگاه كن) (رضوان: دربان بهشت)  اي از شور)
دو1 سه2)  ) پنج4 ) چهار3)

 درست است؟ تماماًها، در كدام گزينه معني واژه-2
(زعارت: تندمزاج)1 (رَز: سمّ مهلك) (رواق: سايبان) (
(حريف: هماورد)2 (متقارب: همگرا) (مدّعي: خواهان) (
(نهفت: پناهگاه)3 (معارضه: عرضه كردن) (وقيعت: بدگويي) (
(واصف4 و شيريني) (نوش: شهد (مطاوعه: اطاعت شده)  : ستاينده))

 به ترتيب كدام است؟» دهشت–مِهين–مصابيح–سَموم«هاي معني واژه-3
سَم1 كُشنده2 اضطراب-بزرگ–ها آسمان–ها) و  ترس-ترين بزرگ–ستارگان–) باد سرد

و كُشنده4 حيرت-بهترين–ها كليد–ها ) آفت3  تعجّب-بزرگ–ها چراغ–) باد گرم
 وجود دارد؟ غلط امالييم دو بيت در كدا-4

و روزدو ديده همچون سُقبه گشـاده-الف ام شـب
ايــن بــار نــار صــائقه افتــاد بــر دلــم-ب
خاري كـه بـه مـن در خلـد انـدر سـفر هنـد-ج
ــاه-د ــوف م و خس ــاق ز مح ــك ــود فل ــن ش ايم

ـــي ـــك ب ـــابولي و از مهت ـــاب ـــر از آفت خب
ـــرم ـــت از س ـــه بگذش ـــار آب واقع ـــن ب و اي

حضـر در كـف مـن دسـتۀ شـب بـويبِه چون به
گـــر مـــاه را بـــر تـــو فرســـتد بـــه زينهـــار

ب3ج–) الف2ب–) الف1 ج4د–) د-)
 وجود دارد؟ غلط امالييدر كدام عبارت-5

 ) اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبت مستور جايز نشمرند.1
و چندان كه شاياني قبول حيات از اين جثّه زايل گشت، برفور متالش2 ي گردد.)
و صدق مناصحت به قابوس نوشت.3 و احوال خويش در مطاوعت  ) انديشه با اتباع خويش در ميان نهاد
و قادر نيست بر شر.4  ) اين مسأله خالف آن غياث است كه خواجه كرده است كه يزدان متبوع است بر خير

و در كدام دسته» زدگي غرب«-6  گيرد؟مي هاي نويسنده جاي از نوشته نوشتۀ كيست
(مقاالت)1 (داستان2 ) بزرگ علوي  ها) ) بزرگ علوي

(مقاالت)آل ) جالل3 (سفرنامهآل ) جالل4 احمد  ها) احمد
 است؟ نشدهبا توجه به تاريخ ادبيّات كدام مورد كامالً درست معرفي-7

 هاي لئون تولستوي، نويسندv بزرگ روس است. ) آناكارنينا، نام يكي از رمان1
و بر همان شيوه كه مجد خوافي آن را در سال،) روضۀ خلد2  نوشت. 832كتابي است به تقليد از گلستان سعدي
مي 1304) حسين ممتحني در سال3 به در سبزوار زاده شد. از آثار وي و سرود سپيده«توان  اشاره كرد.» سرود درد
ق شرح،) تذكرv دولتشاه سمرقندي4  هـ . به پايان رسيد. 896رن نهم است. اين كتاب در سال حال شعرا از رودكي تا

 به ترتيب، خالق كدام آثار نيز هستند؟» پلّه پلّه تا مالقات خدا–روزها–دري به خانۀ خورشيد–هفت حصار«پديدآورندگان-8
 عقل سرخ–صفير سيمرغ–زمستان–) هشت كتاب1
و–هاي دوشنبه قصّه–) قلندرنامه2  نامه غزالي–ايماها آواها
 فرار از مدرسه–بين جام جهان–از آسمان سبز–) نصايح3
 پير گنجه در جستجوي ناكجا آباد–االيام–از اين ستاره تا آن ستاره–) هفت كشور4

 است؟ نادرستآرايۀ مقابل كدام بيت،-9
) بــه لطــف اگــر بخــوري خــون مــن روا باشــد1
ت2 خيـزو كه عابدي سحر) تو كه زاهدي به پرهيز
شـنوم ) بوي جـان از لـب خنـدان قـدح مـي3
مي4 ز شـرب مـدام دوسـت ) چون مست شويد

به قهـرم از نظـر خويشـتن مـران اي دوسـت
و شـب مـن سـحر نـدارد سر من مدام مست
بشــنو اي خواجــه اگــر زان كــه مشــامي داري
ــد ــا آرزو كني ــه دع ــم ب ــده ه ــتي بن مس

(حسن تعليل)
(كنايه)

(استعاره)
(ايهام)

 در بيتِ زير وجود دارد؟» تماماً«ها كدام آرايه-10
ــر« ــرو پوشــد اگ ــت رخ ف ــروين از خجال و پ ــاه ــابم ــوآفت ــي روي ت ــب تجّل ــد در ش ــا كن »آس

 تشبيه- حسن تعليل-تلميح–) استعاره2 استعاره-تشبيه–كنايه–) مجاز1
ت4 كنايه- تضاد–معادله اسلوب–) مجاز3  نما متناقض–جناس–حسن تعليل–شخيص)
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و اغراق«هاي آرايه- 11  به ترتيب، در كدام ابيات آمده است؟» تشبيه، استعاره، حسن تعليل، ايهام
ز سـوز شـوق دلـم شـد كبـاب، دور از يـار-الف
يــا رب بــه وقــت گــل گنــه بنــده عفــو كــن-ب
بس كه حرف حق كسي در دهر نتوانـد شـنيد-ج
ــــ-د ــــش س ــــاب آت ــــقشز ت وداي عش
از آب ديــده صــد ره طوفــان نــوح ديــدم-ه

ــي ــر م ــون جگ ــدام خ ــراقم ــوان ف ز خ ــورم خ
ــش ــار بخ ــب جويب ــرو ل ــه س ــاجرا ب ــن م وي
را ـــوش ـــؤذّن گ ـــتن م ـــرد اوّل در اذان گف گي

ـــي ـــم م ـــگ دائ ـــان دي ـــوش بس ـــد ج زن
ــل ــت زاي ــز نگش ــت هرگ ــينه نقش ــوح س وز ل

، الف1 هـ2 ) د، ج، ب، هـ ،3 ) د، ب، ج، الف، د ) هـ هـ4 ب، الف، ج،  ) ب، ج، الف، د،
 چند فعل از افعال پيشوندي زير، با فعل سادv نوع خود تفاوت معنايي دارد؟-12

 درآوردن، برافتادن، برانگيختن، برآمدن، واداشتن، برگماشتن، برخوردن، درگذشتن، برافراشتن، فراگرفتن
شش2 ) پنج1  ) هشت4 ) هفت3)

ا-13 و پنجم آن به ترتيب چند جزئي است؟عبارتِ زير چند جمله و جمالت سوم  ست
مي در بهشت به رويم باز شده بود از وجد در خود نمي« مي گنجيدم، سرخوش به هر سو و دلم خواست اين نغمۀ آسماني را همه از بهشتيان رفتم

و به جان بسپارند. »بشنوند
(ناگذر)–جزئي گذرا به متممسه–) هفت1  دوجزئي
شش2  جزئي گذرا به مسندسه–جزئي گذرا به متممسه–)
(ناگذر)–) هفت3 و مسند–دوجزئي  چهارجزئي گذرا به مفعول
شش4 (ناگذر)–) و متمم–دوجزئي  چهارجزئي گذرا به مفعول

 در كدام بيت، متمم فعل، مقدم بر ساير اجزاي جمله است؟-14
ــنم؟1 ــار نســازد چــه ك ــر ي ــن دلشــده گ ــا م ) ب
ر بســاط دل ســماط عــيش گســتردند ليــك) بــ2
ــروز3 ــان اف ــي چن ــن آتش ــوق در دل م ز ش (
) به دست غم گرفتـارم بيـا اي يـار دسـتم گيـر4

دل غمگـــين مـــرا گـــر ننـــوازد چـــه كـــنم؟
ــان دل ــود مهم ــا ش ــو ت ــاحبدلي ك ــان ص در جه
ــاك ــوزد آن را پ ــد بس ــو باش ــر ت ــه غي ــه هرچ ك
ــر ــرا مگــذار، دســتم گي ــج دل ســزاوارم م ــه رن ب

 در كدام عبارت بيشتر است؟» هاي مركب اژهو«- 15
و براي هر نعمتي، آسيبي. ) گفتم: جهان1  آفرين، در اين دنياي ُپرفريب، براي هر زهري، پادزهري آفريده
و درشت2 و سرخ ) نزديك چهارراه فردوسي، پيرمرد سنگيني بلندقد مي رو، با ريشكم استخوان  نشيند. پشت، به اميد ترّحم
كم3 ميكم) و لرزان شد. من و صدايش بلند مي، رنگ دلبرم گلگون  زد. دانم كه بيچاره از بالي حسادتِ گلوگير شده، از درد غصّه فرياد
و خوشرو؛ اما بدون اينكه متوجه باشد گاهي نگاهش به نقطه4 و سرحال مي ) مثل هميشه، خندان  شد. اي دوردست خيره

 هر كدام چند تكواژ دارد؟ها به ترتيب عباراتِ داخل كمانك-16
(به همسرايي قلب تو مي (عاشقانه هزار آينه اينك،  ترين نغمه را دوباره بخواني) تپد با شوق) همين تويي تنها، كه

 يازده-) چهارده4 يازده-) سيزده3 دوازده–) دوازده2ده-) سيزده1
 مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات تفاوت دارد؟-17

ـــوش1 ـــون ك ـــت) كن ـــر درگذش ـــĤب از كم ك
) كنـــون بايـــد ايـــن مـــرغ را پـــاي بســـت2
ـــي3 ـــروز بكـــش چـــو م ـــوان كشـــت ) ام ت
) كنــــون تــــا يقينــــت نگــــردد گنــــاه4

ـــه ســـيالب از ســـر گذشـــت ـــي ك ـــه وقت ن
ز دســت نــه آن دم كــه ســر رشــته بــردت
ـــوخت ـــان س ـــد جه ـــد ش ـــه بلن ـــĤتش ك ك
بــــه گفتــــار دشــــمن گزنــــدش مخــــواه

 سب دارد؟مفهوم بيتِ زير با كدام بيت تنا-18
ــوده« ــه فلــك ب ــا ب ــودهم ــار ملــك ب ــم ي ــماي »جـا رويـم جملـه، كـه آن شـهر ماسـتباز هماناي

) فلك مشام كسـي خـوش كنـد بـه بـوي مـراد1
بــرد ) هــر كــه ســر از عــرش بــرون مــي2
اي كــز بحــر وحــدت شــد ســفير ) قطــره3
طــاير جــان كــه در ايــن دامگــه افتــاده اســير4 (

و عنبــر اوكــه خــاك معركــه باشــد عبيــر
ـــــي ـــــدان درون م ز مي ـــــوي ـــــردگ ب

هفـــت بحـــر آن قطـــره را گـــردد اســـير
ــي ــش م ــر دم از ه ــد ــفير رس ــرش ص ــرv ع كنگ

 بيتِ زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟-19
»هركــه خواهــد ديــدنم گــو در ســخن بينــد مــرادر سخن مخفـي شـدم ماننـد بـو در بـرگ گـل«

ــق1 ــوز عش ز س ــعدي ــاطن س ــت ب ــكده اس ) آتش
ــــل اســــت) پــــ2 اي ســــرو بوســــتاني در گِ
) تــا گــل روي تــو در بــاغ لطافــت بشــكفت3
) مِـــن بعـــد حكايـــت نكـــنم تلخـــي هجـــران4

ســوزي كــه در دل اســت در اشــعار بنگريــد
ســـرو مـــا را پـــاي معنـــي در دل اســـت

ــر اســت پــردv صــبر مــن از دامــن گــل چــاك ت
ــود ــكري ب ــد ش ــبر برآم ــه از ص ــوه ك ــان مي ك
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 ديگر تفاوت دارد؟ مفهوم كدام بيت با ابياتِ- 20

) امــروز كــه عهــد توســت نيكــويي كــن1
ــت2 ــت توس ــت دس ــرو دل دس ــروز در قلم ) ام
) درياب كنـون كـه نعمتـت هسـت بـه دسـت3
ــت4 ــدار اس ــوش خري ــازارت پرج ــه ب ــروز ك ) ام

كــاين ده همــه وقــت از آن دهقــاني نيســت
ــن ــراب ك ــواهي خ و خ ــن ــارتش ك ــواهي عم خ

و مُلــك مــي دكــاين دولــت ســترود دســت بــه
ـــويي ـــۀ نيك ـــي از ماي ـــه گنج و بن ـــاب دري

 بيتِ زير با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟-21

ـــوال آب چشـــمم« ـــد اح ـــاربان بگويي ـــا س ــارانب ــه روز ب ــل ب ــدد محم ــتر نبن ــر ش ــا ب »ت

ــر1 ــوز جگ ــد از س ــيش ش ــن ب ــدv م ) آب در دي
گيـرد قـرار ) با خيالـت خـواب در چشـمم نمـي2
ــبر3 ــم ص ــر دل رق ــو ب ــق ت ــيدن) در عش كش
ــره4 ــدگي از چه ــت آب زن شُس ــفر) ــرد س اش گ

آب دريــا چــه خيــال اســت كــم از جــوش شــود
داند كـه راه سـيل جـاي خـواب نيسـت خواب مي

ـــر آب روان اســـت زَبَ چـــون خشـــت زدن بـــر
ــرد ــاد ك ــر آب ــو خض ــي را چ ــوار يتيم ــه دي هرك

در كدام بخش از غزلوارv شكسپير، آمده»ما كه تخم سخن را پراكندهام نميرم از اين پس كه من زنده«مفهوم بيتِ-22
 است؟

مي1  افكند. پژمرد / بر ابروان زيبا شيارهاي موازي درمي ) آري زمان، فّره جواني را
مي ) دقيقه2 مي ها به يكديگر جاي و در كشاكشي پياپي از هم پيشي /  جويند. سپارند
مي3  شتابند.ق عمر ما نيز به سوي فرجام خويشميجويند / دقاي ) همانند امواج كه به شنزار ساحل راه
مي4  ماند. ) از گزند داس دروگر وقت، هيچ روينده را زنهار نيست / مگر ترانۀ من كه در روزگار نامده برجاي

 بيتِ زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟- 23

ــــردحســنت بــه ازل نظــر چــو در كــارم كــرد« ــــق زارم ك و عاش ــــال ــــود جم »بنم

آفتـــــاب رخ تـــــو پنهـــــان نيســـــت)1
ــر زمــين افتــاده خــوار ) ســايه2 ز اوّل ب ــودم اي ب
ــاد3 ــان فت ــو در جه ــش رخ ت ــعله آت ــك ش ) ي
ـــرون4 ـــاب حســـن ب ـــر ) اي آفت ز اب ـــي آ دم

ليــــك هــــر ديــــده محــــرم آن نيســــت
راست كـان خورشـيد پيـدا گشـت ناپيـدا شـدم
ــت ــراب بس ــت خ ــر دل مس ــق ب ــيالب عش س
ـــت ـــانم آرزوس ـــع تاب ـــره مشعش ـــان چه ك

:جزبهمفهوم بيت زير با همۀ ابيات تناسب دارد-24

ـــري« ـــان ب ـــا پاي ـــه ت ـــواهي ك »بــــس كــــه بپســــنديد بايــــد ناپســــندعشـــق را خ

ز بــي1 تــابي عشّــاق) آســوده بــود عشــق
ــت2 ــب دوس ــاي طال ــه پ ــد ب ــفر دراز نباش ) س
ـــل نكنـــي، گـــنج نبينـــي3 ) تـــا رنـــج تحمّ
) كــام دل خــواهي بــرو گــردن بــه ناكــامي بنــه4

ـــرين رااز ـــم چـــرخ ب ـــۀ خـــاك چـــه غ زلزل
و ريحـان اسـت كه خار دشت محبّـت گـل اسـت
ـــد ـــدار نباش ـــبح پدي ـــرود ص ـــب ن ـــا ش ت

ــام در دهــان شــير مــي ــوي ك ــر ب ــد شــدن ب باي

 بيتِ زير با كدام بيت مفهوم يكساني دارد؟- 25

و وارســـــــتگانولـــــــي راد« ــــــامـــــــردان ــــــه مرداره ــــــز ب ــــــد هرگ »نبازن

و مـا) مي1 خـوريممـيمـيخورد صوفي غم فردا
) مرد حق را چون شناسـد زاهـد خـود ناشـناس2
ــت3 ــرد ثاب ــرود ) م ــا ن ــه از ج ــدم آن اســت ك ق
ــاك4 ــراپردv خ ــان س ــه مقيم ــد ب ــكم آي ) رش

ــار ــه ك ــردا چ ــم ف ــا غ ــا را ب ــروزيم م ــرد ام م
چون رسد در ديگري هر كـس كـه از خـود بازمانـد
ــين همچــو فلــك ــرد زم ــود گ ورچــه سرگشــته ب

ــا ــان ب ــباب جه ز اس ــه ــاختهك ــي س ــد كفن ان

 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان عربيزبان عربي

�� ) املفهوم أو الّتعریب أو للّرتجمة األجوبة فی األدّق و األصّح ):۲۶-۳۳عّین
للمؤمنین(-۲۶ آلیة ذلک ىف إّن بالحّق، األرض و الّساموات الله :)خلق

به۱ را زمین و آسامن الله آسام) آن در قطعًا است، آفریده نشانهحق مؤمنان برای زمین و هست!ن ای
آسامن۲ خداوند به) را زمین و را!ها مؤمنان است آیتی خلقت آن در هامنا است، کرده خلق حق
آسامن۳ آفریدن زمین) و نشانهها آن در هامنا است، خداوند جانب از است!ها مؤمنین برای ای
زمین۴ و آسامن کردن خلق می) الله وسیلۀ به را!ها مؤمنین باشد آیتی آن در تا باشد،
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مبا«-۲۷ إّال الأنطق و أِعُد، مبا أعمل أن نفىس عاهدت »:فعلته!قد
منی۱ را آنچه و نکنم، وعده خلف هرگز که کردم عهد خویشنت با نگویم!) هرگز دهم انجام توانم
می۲ عهد خویشنت با می) وعده آنچه که عکنم را آنچه و دهم، انجام منیدهم نرانم!مل زبان بر هرگز کنم
بسته۳ پیامن خودم با وعده) اگر که منیام انجام که چیزی گفنت از و کنم، عمل حتامً دادم بپرهیزم!ای دهم
کرده۴ عهد خود با می) وعده آنچه به که دادهام انجام را آن آنچه دربارۀ فقط و کنم، عمل بگویم!دهم سخن ام

تکو«-۲۸ أن تُرد مؤثّإن فاتّاًرن الّشباب قلوب معارشتهم!ىف ىف الرّفق »:خذ
آن۱ با کردن معارشت هنگام پس باشی جوانان دل بر تأثیرگذاری خواهان چنانچه کن!) اتّخاذ مدارا ها
جوان۲ دل در خواستی هرگاه آن) با همنشینی هنگام باشی مؤثّر کن!ها رفتار مهربانی و مراعات با ها
بخوا۳ اگر دل) در که کن!هی پیشه را کردن مدارا آنان با معارشت در باشی تأثیرگذار جوانان های
جوان۴ نفوس بر بخواهی اگر کن!) خود پیشۀ را سازگاری ایشان با همنشینی در باشی مؤثّر ها

غالباً«-۲۹ مجهولون اإلنسان، هدایة سبیل ىف بأنفسهم یُضّحون الَّذین املؤمنین !»:إّن
مؤم۱ جان) انسان، هدایت راه در که مینانی فدا را خود ناشناختههای اغلب اند!کنند،
کسانی۲ هامن مؤمنان پنهانند!) غالباً و کرده قربانی را خویش جان انسان، هدایت راه در که اند
می۳ خود جان از انسان، کردن هدایت راه در که مؤمنانی می) پنهان را آن اوقات اکرث د!کننگذرند،
نفس۴ شدن هدایت راه در که هستند کسانی مؤمنان وقت) بیشرت و گذشته خود از شناختههایشان، نیستند!ها

:الخطأعّین-۳۰
ملتعلّم۱ املعلّم قال معاًی) تکلّموا أحسن!ه هى دانش:باّلتى به بگویید!معلّم سخن است بهرت که وجهی به یکدیگر با که گفت آموزانش
نصّىل۲ نحن می) مناز ما منه!: اإللهّیة املعونة ُمطالبین خواستاریم!لله را الهی یاری او از چون خوانیم
است!۳ شده خالی خدا غیر از گوئی مؤمن این قلب الله!: غیر من فرغ قد کأنّه املؤمن هذا قلب (
منی۴ زایل که است زینتی ادب و علم زیبایی التزول!: زینة األدب و العلم جامل شود!)

باألقوال!«-۳۱ لیست و باألفعال املناسبعّین»العربة للمفهوم:غیر
بی۱ گفتار ماند!) ضایع کردار
نیست!۲ سخندانی به برآید کار عمل به (
ـــت۳ نیس ـــردار ک ـــیم ن ـــون چ ـــه گفت ـــد ص دو (
رفتنـــــی۴ مـــــا و اســـــت یادگـــــار جهـــــان (

نیســــــــت! گفتــــــــار بــــــــه رسارس بزرگــــــــی
گفتنـــــــی! از جـــــــز منانـــــــد مـــــــردم بـــــــه

کند!توبه«-۳۲ ترک همیشه برای را آن است، اشتباه او عمل شد متوجه وقتی که است کسی الصحیح:».کننده عّین
الّتائبة!۱ هى سّیئ أنّه تعلم ال حینام عملها ترتک ال الّتى إّن (
الّنهایة!۲ ىف یرتکه سّیئ، عمله أّن علم حینام الّذى هو الّتائب (
عم۳ ترتک من التائبة صحیح!) غیر أنّه علمت عندما األبد إلی لها
عمل۴ یرتک الّذى إمّنا الّتائب!ه) هو عرفه، عندما األبد إلی السّیئ

سال«-۳۳ از که دوستم ندیدهبه را او پیش کردهها فراموش را تو که کردی گامن آیا گفتم: است!بودم منانده باقی تو از یادی و »:ام
ما۱ الّذى لصدیقى قلت ذکر!) منک یبق مل و نسیتک قد أىّن ظننَت هل سنین: منذ شاهدته کنُت
اُشاهد۲ کنُت ما الّذى لصدیقى قلت ذکر!ه) منک بقت ما و نسیت أىّن ظننت هل سنین: منذ
ا۳ُ مل الّذى للّصدیق قلت لک!) ذکر یبق مل و أنساک قد أىّن تظّن هل سنین: منذ شاهده
ماشاهدته۴ الّذى لصدیق قلت لک!) ذکر تبق مل و أنساک تظّن هل سنین: منذ
�� ) األسئلة عن أجب ثّم بدّقة الّتاىل الّنص مبا۳۴-۴۲اقرأ الّنص) :یناسب

البعیدة.تتناول و القریبة للمسافات الطّیران علی عالیة قابلّیة للفراش دقیق. و طویل خرطوم بواسطة األزهار عصارة من غذاءها الفراشة
أّنماکثیراً هو الّسبب و الّنور، نحو تتحرک هى و الظَالم حلول أثناء الفراشات معّینةنری درجة علی املحافظة إلی دامئًا یحتاج الفراشة جسم

الحرارة! من
و اللههلقد علیهذاب املختلفة األلوان فإّن الّنفس؛ عن للّدفاع وسیلة منجالحیوان لدیأحسنناحها الدفاعّیة أّنالوسائل کام الفراشة،

الّتکاثر! عملّیة أثناء الفراشات بین للتعرّف کوسیلة الجناح یستعمل فهو اُخری، فائدة الفراش لجناح
الفراشإ أنواع بعض تجّمیعیشّن شکل جامعَیة!علی بصورة بقائها بحوائج تقوم حیث کبیرة عات

۳۴-............... الفراشة میزات من الصحیح: عّین
الّظالم!۱ علی الّنور ترجیح خرطومها!۲) ىف املختلفة األلوان وجود (
الحّر!۳ من الهروب فقط!۴) القریبة للفواصل کرثته و الطّیران رسعة (
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تتناوله؟-۳۵ ما الفراشة تجد أین
الورد!۱ فیها أماکن ىف قلیلة!۲) حرارة ذات مناطق ىف (
األوراق!۳ کثیرة حدائق ىف ىف۴) األنهار!) و املیاه کثیرة أراىض

موضوع-۳۶ یأِتأّى الّنصمل ؟ىف
الفراشة!۱ توالد الحیاة!۲) ىف الفراشة یهّدد ما (
للحیاة!۳ تحتاج ما الّن۴) عن الدفاع طریق فس!)

الّنص؟-۳۷ من نستنتج ماذا
للّص۱ واحدة!) خلقة الکبیر و الج۲غیر مع الله ید عة!ام)
الطّیو۳ الّنور!) نحو الطیران تحّب لزوما۴ًر یُغلب ال الضعیف (!
(الخطأعّین� التشکیل :)۳۹و۳۸ىف
الظ«-۳۸ حلول أثناء الفراشات نری ما النور!الکثیرا نحو تتحرک هى و »:م

الَفراَشاِت۱ نََری۲الظَّالِم-ُحلُوِل–) ُحلوِل-الَفراَشاَت–)
تََتحرَُّک۳ کَثیرا۴ًوِرالنُّ-نَحَو–) تََتحرَُّک-نََری–)

وهب«-۳۹ فإّنللّالقد الّنفس، عن للدفاع وسیلة الحیوان هذا الدفاعّیة!ه الوسائل أحسن من املختلفة »:األلوان
اللُه۱ َفاعِ–) فاِع۲َةاملُختلِف-الدِّ الدِّ الَوسائِل-النَّْفِس–)
َوَهَب۳ َوسیل۴ِةالّدفاعیَّ-الَوسائِل–) ِةاملُخَتلَف-األلواَن–ٌة)
�) الرصىف التحلیل و اإلعراب ىف الصحیح :)۴۰-۴۲عّین
»:تتناول«-۴۰

مضارع۱ فعل (بد–) أجوف و إعالل)ومعتل للمعلوم–الزم–ن فعلیة–مبنى جملة فاعله مع و فعٌل / معرب
ثالثی۲ مزید للمعلوم–دٍّمتع–) و–مبنى فعل / محًالمعرب مرفوع و مقّدم خرب و فعلیة جملة فاعله مع
مضارع۳ تفاعل)–لغائبةل–) باب (من ثالىث فاعله–مزید و مرفوع فعل / أجوف و »الفراشة«معتل
للغائبة۴ مفاعلة)–) باب (من ثالىث فاعله–مزید / إعالل) (بدون أجوف و »الفراشة«معتل

»:یعیش«-۴۱
ثالىث۱ مجرّد خرب–زمال–) و فعلیة جملة فاعله مع و فعل / محًال»إّن«مبنى مرفوع و
للغائب۲ ثالىث–) أجوف–مجرد و فاعل–معتل و مرفوع فعل / املسترت»هو«ضمیرهالزم
مضارع۳ فعل إعالل)–) (له أجوف و ضمیر–متعد–معتل فاعله / للمعلوم املسترت»هو«مبنى
(بدون۴ أجوف و معتل للمعلوم–متعد–إعالل)) فعل–مبنى الجملة / محًالیمعرب مرفوع و خرب و ة

»:أحسن«-۴۲
اسم۱ باإلضافة–) بحر–مبنى–معرّف مجرور / مجرور»من«فمنرصف و جار أحسن: من ؛
تفضیل۲ اسم و مشتق شبه–نکرة–) و مجرور و جار أحسن: من الجر؛ بحرف مجرور / الجملةمعرب
مذکّر)۳ حسن)–مفرد (مصدره: تفضیل اسم و مجرور–مشتق و جار أحسن: من الجّر؛ بحرف مجرور / معرب
باإل۴ معرّف خرب–معرب–ضافة) و الجملة شبه و مجرور و جار أحسن: من / تقدیراً»إّن«منرصف مرفوع و
�� ) التالیة األسئلة عن للجواب املناسب :)۴۳-۵۰عّین
م-۴۳ فیه ما منعّین مزیدشتق :فعل

حملو۱ املسلمین جمیع إّن الّتاریخ!ا) طوال العلم اإلنسان!۲رایة عمر مراحل أجمل من الطّفولة (
القلب!۳ صفاء و املروءة و الخیر من کثیًرا فیک أری وجهها!۴) علی ظاهر الّرسور و رأیتها (

املعتالت):الخطأنّیع-۴۴ (عن
املجرم۱ القاىض هذا یعف مل الکبیر!) ذنبه بسبب
قلیالً!۲ فیها مشیتا و الحدیقة إلی الّصدیقتان ذهبت (
الّصّف!۳ أمام املجید الله کالم من آیات تتلون أننّت (
ضیفًة۴ عرشین یدعون املعلاّمت اُولئک اإل) أجل طار!فمن

ما-۴۵ مجزوم:لیسعّین مضارع فیه
ع۱ یُبعدکم ما التّتبعوا الّشباب؛ أیّها الحقیقة!) ن
حیاته!۲ طول اآلخرین یحاکى ال أن اإلنسان علی (
إن۳ یخرس!مل) املطالعة ىف الصحیح االُسلوب أخوک یّتخذ
الّنبات!۴ تْخرج و األرض تخَرض حّتی الّسامء من املطر لینزل (
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للمجهول:-۴۶ یبنی ألن مناسبة أکرث الّذى الفعل عّین
الّنبى۱ أکمل ل9) اإلسالم الله!دین جانب من مأموراً کان ألنّه نا
الخل۲ تعّجب املدینة!ی) باب أمام تبجیله و الستقباله الّناس عمل من فة
الحرکة!۳ و بالّنشاط مملوءة حیاته و دامئاً الّدنیا هذه ىف املسلم یحاول (
إلیها!۴ تنظر حین اإلنسان عیون تبتهج و الفصول بتغییر الطّبیعة تتمّتع (

لعّین-۴۷ الخربلالّصحیح یصبح حّتی فعلیةفراغ «جملة صغا: األوالد یُؤّدبن ... !»اًرهؤالء
َمن۱ معلاّمت۲) االُّمهات۳) الّالىت۴) هّن (

الحال-۴۸ صاحب فاعلعّین هو :و
ثقیلة!۱ الحجارة الطالبة تحمل مریضاً!۲) الصغیر أخى األّم ساعدت (
نامئ۳ً ابنه الوالد هذا ینادى شّج۴ا!) النمو) الطّالب هؤالء مصّفذع قین!جّى

ما-۴۹ االستثناء:لیسعّین اُسلوب من
صی۱ یقنص ال الفجر!اّالاًد) مع اّال۲املبادرون مناه نال ما الحرص!) ترک من
اّال۳ املاء صفو قدر یغتنم ال اّال۴ن!الظآّم) أرجوه ما املنهج!) هذا تّتبع

املنادی:-۵۰ عّین
جاهل!)۱ صدیق من خیر عامل واجباتک!۲عدّو أداء ىف تتکاسىل ال طالبة (
بر۳ مؤمن أخوک فالبّ) الله!یه غیر االمتحان!۴خشی ىف نجحت قد تتکاسل مل طالبة (

و زندگي و زندگيدين  دقيقهدقيقه 1717وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: دين

 پيام كدام آيۀ شريفه، بيانگر بيت زير است؟- 51

ا« ـــــورموچـــه كـــنم بـــا كـــه تـــوان گفـــت كـــه ـــــن مهج و م ـــــن ـــــار م »در كن

فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا()1 فِطْرَة اهللاِ الَِّتي وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً )فَأقِمْ

َكحُبِّ اِهللا()2 ُيحِبُّونَهُمْ )وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اهللاِ أنْدَاداً

فَا()3 تُحِبُّونَ اهللاَ ُذنُوبَكُْمقُلْ إنْ كُنْتُمْ َيغْفِرْ لَكُمْ وَ ُيحبِبْكُمُ اهللاُ )تَّبِعُوني

رََزقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ()4 وَ وَ الْبَحْرِ ِفي الْبَرِّ وَ حََملْنَاهُمْ )وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَِني آدَمَ

مي- 52  يابند؟ با توجه به فطرت انسان، چه كساني رشتۀ محبت الهي را در جان خود
 صرفاً افرادي كه نگاه خداوند به انسان را فراموش نسازند.)1
مي2 و خدا را احساس  كنند. ) همۀ افراد پيوند قلبي ميان خود
و از گناهان دوري نمايند.3  ) فقط كساني كه دستورات الهي را اجرا
 ) همۀ كساني كه قدمي به سوي خداوند بردارند او را خواهند ديد.4

در-53  مورد فوايد آگاهي به اختيار، صحيح است؟كدام مطلب
و عده1 و ثروت و سرنوشت است كه گروهي غرق در نعمت و فقر باشند. ) اين تقدير  اي همواره در محنت
و در چارچوب هر گونه انديشه2 و انكارناپذير است  اي امكان تبيين آن وجود دارد. ) اختيار انسان امري مشهود
و اقبال نمي انساني كه اختيار را باور كرده، تصميم)3  اندازد. هاي اشتباه خود را به گردن اموري همچون شانس
و هيچ مانعي بر سر راه آن وجود ندارد.4  ) رفتار ناشي از اختيار مطلق انسان، محور همۀ امور قرار داده شده است

ا(از آيه شريفۀ-54 ِفي يُسَيِّرُُكمْ ِريحٌهُوَ الَِّذي فَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا وَ و جََريْنَ بِهِمْ بِِريحٍ طَيِّبَةٍ ِفي الْفُلْكِ و الْبَحْرِ حَتَّي إذَا كُنْتُمْ وَ جَاءَهُمُ لْبَرِّ عَاصِفٌ
مُخْلِصِينَ لَهُ الّدينَ  َدعَوُا اهللاَ وَ َظنُّوا أنَّهُمْ أحِيَط بِهِمْ كُلِّ مَكَانٍ ميچه موضو)الْمَوجُ مِنْ و مبين كدام بُعد توحيد است؟ عي دريافت  گردد

بي هاي جهان در پديد آمدن به آفريننده ) مجموعۀ پديده1  واليت–نياز، نيازمندند اي
بي هاي جهان در پديد آمدن به آفريننده ) مجموعۀ پديده2  عبادت–نياز، نيازمندند اي
مي3 مي يابد ) انسان در لحظاتي با تمام وجود، خدا را  عبادت–كندو حضورش را درك
مي4 مي ) انسان در لحظاتي با تمام وجود، خدا را و حضورش را درك  واليت–كند يابد

وَ إَلي اهللاِ تُرْجَعُ األمُوُر(از تدبّر در آيۀ شريفۀ-55 ِفي األرضِ وَ مَا فِي السَّماوَاتِ مي)وَ لِلَّهِ مَا  گردد؟ كدام مورد مفهوم
خ1 و معلوليّت مالكيّت خداوند) عليّت  القيت خداوند
و معلوليّت توحيد در عبادت2  ) عليّت مالكيّت خداوند
و معلوليّت مالكيّت خداوند3  ) عليّت بازگشت همه چيز به سوي خدا
و معلوليّت بازگشت همه چيز به سوي خداوند4  ) عليّت مالكيّت خداوند
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به مشغوليدل-56 و درد متعالي انسان و نشانۀ چيست؟ها  ترتيب معلول
 درك هدف زندگي–) درك آيندv خويش2 درك هدف زندگي–) نيازهاي برتر1

و ورود به وادي انسانيت–) نيازهاي برتر3 و ورود به وادي انسانيت–) درك آيندv خويش4 بيداري  بيداري
و عدل چه امكاناتي در اختيار مرد-57 م قرار داده است؟خداوند متعال براي اقامۀ قسط

وَ الْمِيزَانَ()1 َمعَهُمُ الْكِتَابَ وَ أنَْزلْنَا بِالَْبيِّنَاتِ ُرُسلَنَا )لَقَدْ أْرَسلْنَا

َرسُوالً مِنْ أنْفُسِهِمْ()2 )لَقَدْ مَنَّ اهللاُ عََلي الْمُْؤمِنِينَ إذْ بََعثَ فِيهِمْ

نُوحاً()3 وَصَّي بِهِ )وَ الَِّذي أؤَحيْنَا إلَيْكَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا

بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اْلعِلْمُ()4 )وَ مَا اخْتَلَفَ الَِّذينَ أوتُوا الْكِتابَ إالَّ مِنْ

ال مِنْ خَلْفِهِ(آيۀ شريفۀ-58 وَ يََديْهِ يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ و با كدام قلمرو رسالت پيامبر اسال)ال ، مرتبط است؟rم چه چيزي را توصيف نموده
و ابالغ وحي-r) عصمت پيامبر1 و ابالغ وحي–) قرآن كريم2 دريافت  دريافت

 مرجعيت علمي–) قرآن كريم4 مرجعيت علمي-r) عصمت پيامبر3
و كدام آيه به اين ثمره اشاره دارد؟- 59  نتيجۀ تكامل جامعۀ انساني چيست

وَ الَِّذي أؤَحيْنَا إلَيْكَ ...شَرَعَ لَكُمْ مِنَ(-) وحدت شريعت1 نُوحاً وَّصي بِهِ )الدِّينِ مَا

وَ الَِّذي أؤَحيْنَا إلَيْكَ ...(-) ختم نبوت2 نُوحاً وَّصي بِهِ )شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا

..(-) وحدت شريعت3 َرسُولَ اهللاِ وَ لكِنْ رِجَالِكُمْ مُحَمَّدٌ أبَا أحَدٍ مِنْ ).مَا كَانَ
َرسُولَ اهللاِ ...(-) ختم نبوت4 وَ لكِنْ رِجَالِكُمْ مُحَمَّدٌ أبَا أحَدٍ مِنْ )مَا كَانَ

يَعْ(كدام بخش از آيۀ شريفۀ-60 وَ اهللاُ ِرسَالَتَهُ وَ إنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلِّغَْت رَبَِّك مِيَا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ ال يَهِْدي صِمُكَ نَ النّاسِ إنَّ اَهللا
مي)الْقَوْمَ الْكافِِرينَ  كند؟ وجود مخاطرات در مسير تبليغ دين را اعالم

ِرسَالَتَه1ُ َيعْصِمُكَ مِنَ النّاِس2 ) إنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلِّغْتَ وَ اهللاُ (
ال يَهِْدي الْقَوْمَ الْكافِِرين3َ م4َ ) إنَّ اهللاَ َربِّكَ) بَلِّغْ ا أنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ

مي ها از وجود حجت در ميانشان به واسطۀ زياده محروم شدن انسان-61  آموزد؟ روي در گناه، چه مفهومي را به ما
و ملت1 و شرايطشان تغيير نخواهند كرد. ) اقوام  ها در پي تغيير فردي اوضاع
بي2  شاي عدالت اجتماعي آن جامعه است.عدالتي حتي به صورت فردي، خود راهگ ) مبارزه با
 ) گسترش عدالت در يك جامعه بستگي به خواست الاقل گروهي محدود از آن جامعه دارد.3
و سنت4 و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانين  هاي خاص خود را دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. ) تغيير

خ» مالك اشتر عهدنامه«در7حضرت علي-62  اي فرمودند؟ صوص طبقات محروم جامعه چه توصيهدر
و فروتن باش.1 و مستضعفان متواضع  ) در برابر مردم به خصوص مستمندان
آن2  اي عمل كن كه در پيشگاه خدا معذور باشي. ها به گونه ) براي رفع مشكالت
آن3 آن ) دل خويش را نسبت به و با همۀ و مهربان ها مهربان قرار بده  باش.ها دوست
آن داشتني ) دوست4  ها معين فرموده است. ترين چيزها نزد تو آن چيزي باشد كه خدا براي

لَيَسَْتخْلِفُنَّهُمْ فِي األرضِ ...(با توجه به آيۀ شريفۀ-63 وَ عَمِلُوا الصَّاِلحَاتِ دي)َوعَدَ اهللاُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ و استقرار ن ثمرv جانشيني مؤمنان در زمين
و تبديل بيم آن  ها به ايمني، كدام است؟ خداوند

شَيْئًا1 يُشْرِكُونَ بي الَ َيعْبُدُونَِني نَْجعَلَهُمُ الْوَارِثِيَن2) وَ نَْجعَلَهُمْ أئِمَّةٌ وَ (
ِعبَادِيَ الصّالِحُون3َ ا4 ) أنَّ األْرضَ يَرِثُهَا لَوْ كَِرهَ وَ  لْمُشْرِكُونَ ) لِيُظْهَِرهُ عََلي الّدينِ كُلِّهِ

مي-64 و پاسخ شيطان به آنان چيست؟ دوزخيان با كدام بيان ديگران را مقصر معرفي  كنند
و شيطان، ما را گمراه ساختند1 و من به شما وعدv دروغ دادم.–) بزرگان ما  خدا به شما وعدv راست
و شيطان، ما را گمراه ساختند2  شما آوردند، شما خود نپذيرفتيد. پيامبران داليل روشن براي–) بزرگان ما
و آرزوهاي دنيايي، ما را گمراه ساختند3 و من به شما وعدv دروغ دادم.–) شيطان  خدا به شما وعدv راست
و آرزوهاي دنيايي، ما را گمراه ساختند4  پيامبران داليل روشن براي شما آوردند، شما خود نپذيرفتيد.–) شيطان

س-65 و پيامبر اكرم زندگي دنيا بدون مي باهوش9راي آخرت كه زندگي واقعي است، چگونه خواهد بود  كنند؟ ترين مؤمنان را چه كساني معرفي
مي–) تالش بيهوده1 مي مرگ را پلي به حساب  كند. آورند كه آدمي را از يك هستي به هستي ديگر منتقل
و لعب2 مي-) لهو را مرگ را پلي به حساب ميآورند كه آدمي  كند. از يك هستي به هستي ديگر منتقل
مي فراوان به ياد مرگ–) تالش بيهوده3 و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده  كنند. اند
و لعب4 مي فراوان به ياد مرگ- ) لهو و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده  كنند. اند

هُوَ لَيَجْ(آيۀ شريفۀ-66 ال إلهَ إالَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ...اهللاُ  چه دليلي را براي نبودن هيچ شّكي در مورد قيامت بيان نموده است؟)مَعَنَّكُمْ إَلي
وَ إنَّ الدَّارَ الĤْخِرَةَ لَِهيَ اْلحَيِوَاُن1 فََويْلٌ لِلَّذينَ كَفَُروا مِنَ النَّار2ِ) (

َحِديثا3ً وَ مَنْ أصْدَقُ مِنَ اهللاِ عَبَثاً) أفَحَسِبْت4ُ) مْ أنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ
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و تمدن آرماني اسالم ياري نمايد، بايد چه خصوصياتي داشته باشد؟ برنامه-67  اي كه ما را در راه دستيابي به هدف بزرگ تالش براي جامعه
و در گام نخست با مطالعۀ برنامه، به پرسش1  هاي افراد پاسخ صحيح دهد. ) روش درست تبليغ را بيان كند
و قدرت الزم براي ايفاي نقش در جهان كنوني را به ما ببخشد.2  ) ما را به سطح الزم از توانمندي ارتقا دهد
و هنگام برتري بيگانگان ما را در كسب علم ياري نمايد.3  ) زمينۀ پيشرفت علمي را براي استقالل فراهم سازد
نم4 و دشمنان تبيين و پشتيبان آن گردند.) رسالت متعالي را براي همۀ دوستان  ايد تا آنان نيز به مسئوليت خود آگاه شوند

يَدْعُونَ إَلي اْلخَيْرِ ...(با توجه به آيه شريفۀ- 68 و فالح جامعه، چيست؟)وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَّةٌ  شرط رستگاري
و نهي از منكر ) انجام دو واجب فراموش1  شدv امر به معروف
تأ2 و و اخوت و دوري از پرتگاه) برادري  هاي آتش دوزخ ليف قلوب
 ) وجود گروهي محدود در جامعه براي انجام واجبات در انظار عموم3
و ترك مكروهات4 و نيكي همراه با عمل به مستحبات  ) دعوت به خير

و گرايش به تقوا در ميان آنان چيست؟-69  ثمرv ايمان مردم
عَشْ()1 فِينَا لَنَهِْديَنَّهُمْ سُبُلَنَا()2)رُ أمْثالِهَامَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ )وَ الَِّذينَ جَاهَدُوا

تَشْكُُرونَ()3 لَعَلَّكُمْ وَ وَ األْرضِ()4)وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ )لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ

حَ(با توجه به آيۀ شريفه-70 مَعَهُ ...قَدْ كَاَنتْ لَكُمْ أسْوَةٌ و الَِّذينَ ِفي إبْراهِيمَ شان را چگونهو همراهانش، رابطه با قوم7حضرت ابراهيم)سَنٌَة
و برنامه  ريزي نمودند؟ توصيف

َرسُولَهُ()1 وَ يُوَادُّوَن مَنْ حَادَّ اهللاَ وَ الْيَْومِ اآلخِرِ )يُؤمِنُونَ بِاهللاِ

دُ()2 َكحُبّ اِهللاوَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ ُيحِبُّونَنُمْ )ونِ اهللاِ أنْدَاداٌ

َوْحَدُه()3 تُْؤمِنُوا بِاهللاِ وَ الَْبغْضَاءُ أبَدا حَتَّي وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ )بَدَا بَْينَنَا

ُذنُوبَكُْم()4 َيغْفِرْ لَكُمْ وَ ُيحْبِبْكُمُ اهللاُ تُحِبُّونَ اهللاَ فَاتَّبِعُوني )قُلْ إنْ كُنْتُمْ

مي7با توجه به كالم اميرالمؤمنين-71 و در برابر مصائب چه حالتي دارند؟ اهل توكل اگر از تنهايي به وحشت بيفتند چه  كنند
مي1 مي به آرمان–سپارند ) سررشتۀ كارها را به خدا  انديشند. هاي بزرگ
مي2 مي–سپارند ) سررشتۀ كارها را به خدا  برند. به درگاه خداوند پناه
آن3 مي ) ياد خدا مي به آرمان–كند ها را آرام  انديشند. هاي بزرگ
آن4 مي ) ياد خدا مي–كند ها را آرام  برند. به درگاه خداوند پناه

 چيست؟» مرد بودن«و» زن بودن«ها از جهت ثمرv تفاوت انسان- 72
و مرد تكميل1 و فقط در ويژگي ) زن ه كنندv يكديگر هستند م اختالفاتي دارند.هاي انساني با
و صحيح تفاوت2 مي ) درك درست  گردد. هاي فطري موجب پايداري خانواده پس از ازدواج
 ) هر دو را به يكديگر نيازمند كرده، بدون اينكه يكي بر ديگري برتري ذاتي پيدا كند.3
مي4 آو توانند نقش)  رند.هاي يكساني را بر عهده گيرند تا يك خانوادv متعادل را پديد

ۀ ناگهاني با همسر عزيز مصر كدام كالم، پاكدامني ايشان را را پيش گرفته بود، در مواجه زندگي عفيفانه7با توجه به اينكه حضرت يوسف-73
مي جلوه  نمايد؟ گر

الَ يُْفلِحُ الظَّالِمُونَ()1 َرّبي أحْسَنَ مَثَْوايَ إنَّهُ مَعَاذَ اهللاِ إنَّهُ )قَالَ

َربّيوَ مَا أبَ()2 رَحِمَ )ّريٌّ نَفِْسي إنَّ النَّفْسَ ألمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إالَّ مَا

ُقلْنَ حَاشَ لِلَِّه()3 يُوُسفَ عَنْ نَفْسِهِ رَاَوْدتُنَّ خَطْبُكُنَّ إذْ مَا )قَالَ

بَشَر()4 هللاِ مَا هذَا ُقلْنَ حَاشَ وَ قَطَّعْنَ أيِْديَهُنَّ وَ َرأيْتَهُ أكْبَْرنَهُ ًا)فَلَمَّا
و فروش كاالها در چه صورتي جاي-74 و خريد و حرام است؟زتجارت  نيست

 ) هر نوع تجارتي كه به نفع دولت غاصب صهيونيستي تمام شود.1
آن ) خريد كاالهاي وارداتي از كشورهاي غير2 و استفاده از ها اسالمي
و پوشيدن لباس3 د.ان هاي بيگانه توليد شده هايي كه توسط دولت ). خريد
آن4 مي ) استفادv كاالهايي كه بيگانگان از ساخت آن ها سود و فروش ها برند

هللاِ خُمُسَهُ ...(با توجه به آيۀ شريفۀ-75 فَأنَّ َشيْءٍ مي)وَ اْعلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ  گيرد؟ خمس به چه چيزهايي، تعلق
آن1  ها غالت چهارگانه است. ) نه چيز كه يكي از
هف2 آن) و كار است.ت چيز كه يكي از  ها منفعت كسب
و در راه خدا صرف شود.3  ) هر چيزي كه به غنيمت گرفته شود
مي4  افتد. ) آن چيزي كه در زمان جنگ از دشمنان خدا به دست مسلمين
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 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان انگليسيزبان انگليسي

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76- 87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 
phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. 
Then mark your answer sheet. 

76- To be a good speaker, you first need to learn to listen carefully. Don’t try to make people with whom 
you are talking only …………. . Give them time to talk as well.  

 1) listen 2) listening 3) they listen 4) by listening 
77- We took off our shoes …………. making the newly finished floors dirty. 
 1) by avoiding  2) that avoided 
 3) so as to avoid  4) which it avoided 
78- It is not enough to do the task; what is more important is that it …………. as  carefully as possible. 
 1) may be done  2) might have done 
 3) must have done  4) should be done 
79- The physical pain is the actual raw sensation of pain in the body, …………. the psychological pain is the 

stress and anxiety that is produced. 
 1) as 2) whereas 3) since  4) whether or not 
80- The manager came under heavy attack because he did not follow the standard …………. in employing 

new people for the company. 
 1) forecast 2) procedure 3) confidence 4) involvement 
81- If you want to make sure that you remain in good health, you should get the proper …………. . 
 1) regions 2) secrets 3) layers 4) nutrients 
82- The students have all studied hard; I expect them all to …………. well on the exam.  
 1) inform 2) restate 3) perform 4) express 
83- We are thankful to Ali because he made an …………. to help us with reserving the hotel.  
 1) endeavor 2) influence 3) income 4) access 
84- We can …………. all day why Edith Shipton killed her close friend, but there’s no arguing the fact that 

she did so. 
 1) follow 2) es:mate 3) suggest 4) speculate 
85- The government was criticized for not doing whatever it could to prevent the floods that turned out 

to be extremely …………. . 
 1) destruc:ve 2) na:onal 3) actual 4) rural 
86- It was only after I was told to leave the office that I …………. what  a mistake I had made in not taking 

my job seriously. 
 1) predicted 2) expected 3) confused 4) realized 
87- I finally passed my driving test the fourth time I …………. it. 
 1) gave 2) took 3) held 4) got 

 

Part B: CClloozzee TTeesstt
Directions: Ques:ons 88- 92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
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Dinosaurs became ex:nct about 65 million years ago at the end of the Cretaceous period. 
About 70% of all animal life on earth died out. Scien:sts call it a mass ex:nc:on- it wasn’t the first 
mass extinction in earth’s history and it …88… won’t be the last! 
Having …89… for 165 million years, why did dinosaurs die out? 

There are many different theories …90… . We will probably never find out why, which means that 
scientists will continue to disagree and come up with different dinosaurs extinction theories. 
According to one of the theories, now and again, the earth cools into periods …91… we call ice 

ages. As dinosaurs were thought to be cold-blooded, it would have been hard …92… under such cold 
conditions. 

88- 1) nearly 2) physically 3) probably 4) previously 
89- 1) appeared 2) reacted 3) trapped 4) existed 
90- 1) about why this happened 2) this happened about why 

3) about why did this happen 4) why did this happen about 
91- 1) those 2) which 3) that they 4) which them 
92- 1) so that they lived  2) for they lived 

3) because they lived  4) for them to live 
 

Part C: RReeaaddiinngg CCoommpprreehheennssiioonn
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer 
sheet. 

�� PPaassssaaggee II::

Once, the traditional British holiday was a week at the seaside- either in the UK or somewhere 
with more reliable weather like the Mediterranean. But recently, holidaymakers have been looking 
for a different holiday experience. Perhaps inspired by wildlife documentaries on television, tourists 
have been flocking to places like Kenya and South Africa for safaris and bush camp holidays. Interest 
in China has been growing too. About half a million UK tourists have visited China on cultural tours 
since 2008 Olympic Games. Meanwhile, tour companies have been promo:ng the tradi:onal package 
holiday with a new twist to attract more customers- but with mixed results. One holiday operator has 
filled all the places on its spa holidays in Spain for this season, but they have sold only half of their 
available luxury breaks in Egypt. 
One of the most notable changes is that the older generation of British holidaymakers has been 

travelling like never before. The number of holidaymakers over 60 has doubled in the last three years. 
Cruise destinations in the Caribbean or even to Antarctica are no longer just for young adventurers. 

93- What does the passage mainly discuss? 
 1) Tradition and modernity 
 2) Tourism on the rise in the UK 
 3) A change in a tradi:onal paIern 
 4) The older genera:on of Bri:sh holidaymakers 
94- All of the following are mentioned as places that have gained more attraction for UK holidaymakers 
than before ECXEPT …………. . 
1) China 2) Egypt 3) Kenya  4) South Africa 

95- Which of the following could best be concluded from the passage?  
 1) The 2008 Olympic Games were held in an East Asian country.  
 2) Bri:sh people are so much more interested in athle:c games than culture. 
 3) Most Bri:sh people go abroad for swimming in the sea or spending :me at the seaside. 
 4) The habits of the older genera:on in Britain were healthier than those of the younger genera:on. 
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96- According to the passage, Antarctica used not to have much attraction for …………. . 
 1) young Bri:sh holidaymakers 
 2) people of the older genera:on in the UK 
 3) those involved in arranging tour des:na:ons 
 4) people living in European countries other than the UK 

�� PPaassssaaggee IIII::

Until a couple of years ago, Mars has always been the top candidate for a planet other than Earth 
where life might be found. What if Mars disappoints us? Are there other candidates in the solar 
system? 

The answer is yes, and the next-best shot at finding extra-terrestrial life forms is on Europa, a 
moon of the planet Jupiter. Right now, there is no other body in the solar system that attracts as 
much scientific attention as this bright strange-looking moon, the smallest of Jupiter’s four large 
satellites. These satellites (as you would approach them moving outward from Jupiter) are Io, Europa, 
Ganymede and Callisto. 

Europa seems like a good bet. Life might be a bit strange, but perhaps not a lot stranger than the 
life forms recently found around hot vents in the abyssal ocean. Liquid water and sources of energy 
are the essential prerequisites for life. Europa might well have them. Strong tidal heat could keep the 
inside of Europa warm enough to have liquid water beneath a layer of ice. Therefore, any organic 
compounds would be mobile, in water. They could interact. 

97- Which of the following questions is the one which the passage is mainly concerned with? 
 1) What are the features of Jupiter? 
 2) What are the similari:es between the Moon and Europa? 
 3) Why do scien:sts think Mars is unlikely to have intelligent life? 
 4) Where else in the solar system (except Earth and Mars) is life likely to exist? 
98- Of Jupiter’s four satellites, which one is the farthest to this planet? 
 1) Io 2) Callisto 3) Europa 4) Ganymede 
99- Of the words used in the passage, which one can replace the word “bet” in paragraph 3? 
 1) life 2) satellite 3) candidate 4) aIen:on 
100- Why does the author men:on the word “ocean” in paragraph 3? 
 1) To give us a beIer sense of what possible life forms on Europa look like  
 2) To indicate the similari:es between the condi:ons on Earth and those on Jupiter 
 3) To prove that the water needed for life to originate can be found in some parts of the solar system 
 4) To discuss the reason why life forms on planets other than Earth would essentially be strange in 

form 
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 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زمين شناسيزمين شناسي

و در حوضه اطالعات مربوط به اينكه مواد تشكيل دهند� سنگ- 101 و خشك و هواي گرم ته هاي تبخيري در آب در نشين شـده هاي بسته انـد، معمـوالً
مي كدام شاخۀ زمين شناسي جمع  شوند؟ آوري

 شناسي ) رسوب4 ناسيش ) ديرينه3 شناسي ) سنگ2 محيطي ) زيست1
سـاعت كـدام2درصد بود. در مـدت ايـن70ساعت پيش رطوبت نسبي در اين منطقه2درصد است.65اي رطوبت نسبي حال حاضر در منطقه- 102

 رويداد در اين منطقه اتفاق افتاده است؟
 ) تشكيل شبنم4 ) افزايش رطوبت مطلق3 ) افزايش دما2 ) بارش باران1

عب- 103 مي ارت توصيف مناسبكدام  دهد؟ تري از حاشيۀ قاره را ارائه
 ) فاصلۀ بين خط ساحلي تا انتهاي فالت قاره2 ) آخرين حدّ مدّ تا انتهاي خيز قاره1

كم4 اي بين خط ساحلي تا ابتداي خيز قاره ) منطقه3 كم ) بخش  عمق تا ابتداي شيب قاره شيب مناطق
شد- 104 و نيروهاي خارجي دخالت داشتهه در شكل زير، به ترتيب، كدام تنشدر تشكيل درياچۀ نشان داده  اند؟ ها

 گرانشي- ) كششي1

 گرانشي- ) برشي2

 گرانشي- ) رانشي3

 رانشي- ) چسبندگي4

 تر است؟ هاي تشكيل شده در كدام سنگ، نسبت به بقيه براي مصارف صنعتي مناسب خوانآب- 105
 ) ليگنيت4يت) دولوم3 ) آركوز2 ) انيدريت1

هاي تشكيل دهند� سنگي آذرين مشخص شده اسـت. اگـر قسـمت تيـره درصـد پيروكسـن سـنگ را نشـان دهـد، در شكل زير، درصد كاني- 106

 هاي موجود در اين سنگ، از كدام نوع هستند؟ فلدسپات

 دار ) كلسيم1

 دار ) سديم2

 دار ) پتاسيم3

 دار ) سديم كلسيم4

و آمتيست- 107  در كدام مورد به هم شباهت دارند؟ زبرجد
و تركيب شيميايي1  هاي چهاروجهي ) شكل بنيان2 ) رنگ

آن3  هاي مختلف ها در جهت ) نحو� پيوندهاي اتم4ها ) زواياي بين سطوح مشابه
مي هاي سنگ كدام كاني- 108  توانند پس از فرسايش كامل، منشاء پتاسيم خاك باشند؟ هاي گرانيتي

 مسكوويت- ارتوكالز- ) پالژيوكالز2 بيوتيت- ارتوكالز- ) سيلويت1
 آمفيبول- بيوتيت- ) مسكوويت4 ارتوكالز- مسكوويت- ) بيوتيت3

مي اي در سنگ كدام مورد سبب ايجاد بافت شيشه- 109  شود؟ هاي آذرين
و تعداد مراكز تبلور زياد1 ها كافي نبودن فرصت براي مهاجرت يون- ) سريع سرد شدن
و كمي مراكز تبلور)2 ها كافي نبودن فرصت براي مهاجرت يون- كندي سرد شدن
و تعداد مراكز تبلور زياد3 ها كافي بودن فرصت براي مهاجرت يون- ) سريع سرد شدن
و كمي تعداد مراكز تبلور4  تركيب شيميايي بسيار خالص با گرانروي كم ماد� مذاب- ) سريع سرد شدن

م چرخه در طبيعت، بسيار بعيد است؟امكان تشكيل كدا- 110

 ) ليگنيت آنتراسيت2 سنگ كوارتزيت ) ماسه1

 ) انيدريت ژيپس4 ) كلسيت آراگونيت3
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 اند؟ مورد بودههاي دگرگوني شكل زير، محصول مستقيم كدام به احتمال زياد، سنگ- 111

 گير به داخل ماگمان هاي درو ) نفوذ آب از سنگ1

 گير هاي درون ) فشار حاصل از سنگ2

 ) سياالت فعّال در حال چرخش3

 ) فشار حاصل از تود� نفوذي4

ته- 112 بي كاهش سرعت عامل حمل در  اثر است؟ نشيني كدام مورد در يك محيط رسوبي،
ها ) مورن4ها ) آبرفت3 هاي ساحليه) ماس2 هاي بيابان ) ماسه1

 السرطان نصب شده است. اين تير به هنگام ظهر شرعي در اولين روز كدام ماه خورشيدي بلندترين سايه را دارد؟ تير چراغ برقي درست روي مدار رأس- 113
دي4 ) مهر3 ) تير2 ) فروردين1 (

بهPامواج- 114 (بد حاصل از يك زلزله وقتي ميطور مستقيم  شوند، در كدام منطقه سرعت كمتري دارند؟ ون شكست) ثبت
 ) انفصال گوتنبرگ4 ) استنوسفر3 ) ليتوسفر2 ) پوسته1

 ها تركيبي آندزيتي دارند؟ هاي خارج شده از دهانۀ آتشفشان در محل زير، چرا اغلب گدازه- 115

و ذوب1 آن ) فرورانش ورقۀ آندزيتي  بخشي

ي بر اثر فرورانشا بخشي ورقۀ قاره ) ذوب2

 هاي بازالتي آبدار، تحت فشار زياد ) ذوب سنگ3

 رانده شد� قبل از هضم بخشي رسوبات فرو ) ذوب4

مي- 116 مي دانند. كدام دانشمندان، درياچۀ مازندران را قسمتي از درياي تتيس آن يك از موارد زير  ها باشد؟ تواند دليلي براي گفتۀ
ي كمتر از شوري متوسط درياهاي آزاد است. ) شوري آب اين درياچه خيل1
 ) قسمتي از بستر اين درياچه از بستر اقيانوسي درست شده است.2
آب3  هاي آزاد كمتر است. ) سطح بااليي آب اين درياچه از سطح
آن ) وجود رسوبات متعلق به پركامبرين در كوه4  هاي جنوبي

داSنحو� حركت امواج- 117  راي كدام ويژگي است؟حاصل از يك زلزله
و انقباض1 و راستاي موج2 هاي متوالي در امتداد حركت موج ) كشش ها  ) ارتعاش ذرات به موازات سطح زمين

 ) ارتعاش ذرات در راستاي حركت موج4 جايي ذرات، عمود بر راستاي انتشار موج ) جابه3
 است؟ متفاوتهاي كدام محل با بقيه تركيب شيميايي آتشفشان- 118

 ) كمربند اقيانوس هند4 ) پشتۀ اقيانوس اطلس3 ) كمربند مديترانه2 ) حلقۀ آتشين1
و آهكAهاي آهك- 119 ميBهاي، حاوي فسيل آركئوپتريكس  توان مشاهده كرد؟ حاوي گانگاموپتريس است. در اين شكل كدام ساخت ثانويه را

 ) تاقديس يا ناوديس1

 ) گسل رورانده يا رانده2

چي3 تك)  شيب يا گسل عادين

 بندي متقاطع دار يا چينه ) ناپيوستگي زاويه4

 هاي زير، عمق بيشتري داشته است؟ در كدام زمان، محيط رسوبي تشكيل دهند� اليه- 120

 ) اوايل كامبرين1

 ) اوايل سيلورين2

 ) اواخر اردوويسين3

 ) تمام زمان كامبرين4

+
+
+

+
+

+

+ +
+ + + + + + + +

+ + + + + + +
+ + + + + +

+ + + + +
+ + + +

+

++

+ +
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مي ها را به كمك كدام در بستر اقيانوسجهت حركت مواد مذاب سرد شده- 121  كنند؟ يك مشخص
 ) اختالف سن دو نقطه4 ) بلورهاي آمفيبول3 ) خاصيّت مغناطيسي2ها مارك ) ريپل1

را- 122  براي شكل زير به كار ببريم؟ توانيم نميكدام ترتيب سن نسبي

 شكستگي- خوردگي چين- گذاري ) رسوب1

 نفوذ ماگما- خوردگي چين- گذاري ) رسوب2

 نفوذ ماگما- شكستگي- خوردگي ) چين3

 فرسايش- نفوذ ماگما- ) شكستگي4

 گيرد؟ قرار مي⊕هاي اين نقشه عالمت در چه صورتي روي تمام اليه- 123

 ها عمود بر سطح زمين باشند. ) اليه1

 ) فاصلۀ تراز زياد، يعني زمين نسبتاً مسطح باشد.2

 ها باشند. هاي تراز موازي با خط همبري اليه ) منحني3

و اليه ) خط همبري اليه4 هم ها مشخص  ضخامت باشند. ها

1شكل با مقياس اي مربع اي باستاني نقشه از محوطه- 124
2000

شكل به مسـاحت متر مربع در دست است. از اين نقشه عكسي مربع25/0و با مساحت

 متر مربع براي چاپ در كتابي تهيه شده است. كدام گزينه را بايد مقياس عكس در كتاب قرار دهند؟01/0

1(1
2500

2(1
5000

3(1
8000

4(1
10000

كد- 125 ميتفريق ماگمايي، اغلب بر روي  شود؟ ام نوع ماگما، سبب تجمع منابع فلزي
و گرانيتي2 ) بازالتي1 و آندزيتي3 ) بازالتي و بازالتي4 ) گرانيتي  ) آندزيتي

 دقيقهدقيقه 4747وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: رياضياترياضيات

1در يك دنبالۀ اعداد،- 126 1a 2nو براي هر= 12داريم:≤ 1n na a −= ، جملۀ هشتم اين دنباله كدام است؟+

1(127 2(159 3(247 4(255 

yمساحت ناحيۀ محدود به نمودارهاي دو تابع- 127 x x= 2yو+ x=  كدام است؟−

1(22(7
3

3(8
3

4(3

2از معادلۀ لگاريتمي- 128
3 32 1 2 1log ( x ) log (x )+ − + 2مقدار لگاريتم= 1( x ، كدام است؟8در پايۀ−(

1(2
3

−2(1
2

−3(1
2

4(2
3

اگر- 129
2 4
1 3

A
 

=  
 

و
2 0
3 1

B
 

=  − 
Aباشند، وارون ماتريس B×كدام است؟ ،

1(
3 41
7 84

− 
 − 

2(
8 71
4 34

 
 − − 

3(
3 41
7 84

 
 − − 

4(
9 81

5 42
− − 

 
 

آن32رو متناسب با تعداد كاركنان سازماني با گروه خوني متمايز است. گروه خوني اي روبه نمودار دايره- 130 ها نفر از آنان تعيين نشده است. چند نفر از

 هستند؟Bداراي نوع خون

1(25

2(30

3(36

4(40
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 ها كدام است؟ اسبه شده است. ميانگين مساحت اين مربعمح2/0واحد با ضريب تغييرات15هايي ميانگين طول اضالع مربع- 131
1(229 2(232 3(234 4(236 
آن5و4و3و2و1هريك از ارقام- 132 مي بر روي پنج كارت يكسان نوشته شده است. به تصادف سه كارت از دهيم. با كدام احتمـال ها را كنار هم قرار

 باشد؟مي3عدد سه رقمي حاصل، مضرب 
1(3/02(4/03(5/04(6/0

مجموعۀ جواب نامعادلۀ- 133
2

1
2 3

x
x
−

>
−

 ها است؟ صورت كدام بازه به

1(31
2

( , )2(51
3

( , )3(3 5
2 3

( , )4(5 2
3

( , )

1اگر- 134
2

Sin Cosα − α 3باشد، مقدار= 2
2

Cos( )π
− αكدام است؟ 

1(3
4

−2(3
8

−3(3
8

4(3
4

2fاگر- 135 (x) x x= 4و+ 1g(x) x= 3yو خط به معادلۀ gofباشند، مساحت ناحيۀ محدود به نمودار تابع+  كدام است؟=
1(32(43(5/44(6

در تابع با ضابطۀ- 136
24 5

2 2
ax xf (x)

x
+ +

=
+

اگر
5
2x

lim f (x)
→+∞

fگاه حدّ باشد، آن= (x)1قتيوx →  كدام است؟−

1(2
3

2(5
6

3(3
2

4(5
4

2تابع با ضابطۀaبه ازاي كدام مقدار- 137 0

0

Cos x Cos x
, x

f (x) Sin x
a , x

 −
≠

= 


=

0xدر نقطۀ  پيوسته است؟=

1(1
4

−2(1
2

−3(1
2

a) هيچ مقدار4

در تابع با ضابطۀ- 138
3

2
2 3
xf (x)
x

 +
=   − 

، حاصل
2

2
2x

f (x) f ( )lim
x→

−
−

 كدام است؟

1(21-2(18-3(124(15
دو8/0برابرBو براي شخص9/0برابرAاحتمال موفقيت عمل جراحي براي شخص- 139 است. با كدام احتمال، الاقل عمل جراحي بـراي يكـي از ايـن

 آميز است؟ نفر، موفقيت
1(92/02(94/03(96/04(98/0

3آزمايشي فقط دو نتيجه دارد. احتمال پيروزي در هر بار- 140
4

3پيـروزي چنـد برابـر احتمـال4بار اين آزمايش مستقل، احتمـال6است. در تكرار

 پيروزي است؟

1(3
4

2(4
3

3(3
2

4(9
4

fاگر- 141 (x) x x=1باشد، نمودار تابعy f (x)−=كدام است؟ 

1(2(3(4(

 در يك دنبالۀ هندسي نزولي هر جملۀ آن نصف مجموع تمام جمالت بعدي است. قدر نسبت آن كدام است؟- 142

1(1
3

2(1
2

3(2
3

4(3
4

22جواب كلّي معادلۀ مثلثاتي- 143 3 0Sin x Cos x+  كدام است؟=

1(22
3

k π
π ±2(2

3
k π

π ±3(52
6

k π
π ±4(

3
k π

π −

y

x

y

x

y

x

y

x
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0از نقطۀ- 144 4 5A( , / 2yخطي بر منحني( x=عمود شده است. طول پاي عمود با عالمت مثبت، كدام است؟ 

1(32(23(54(5/2

12xاي از منحني به معادلۀ در نقطه- 145 x y y+ +  خط مماس بر منحني، عمود بر نيمساز ربع اول است. طول نقطۀ تماس، كدام است؟=

1(22(33(44(6

و مينيمم مطلق تابع با ضابطۀ-146 3مقادير ماكزيمم 21 15
3

f (x) x x x= − 4در باز� − 3[ ,  كدام است؟−[

1(24 18,−2(27 45,−3(27 36,−4(36 27,−

به-147 4رو، نمودار تابع شكل رو 3f (x) x ax bx= +  مينيمم تابع، كدام است؟bوaاست. با تعيين مقادير+

1(36-

2(32-

3(27-

4(24-

ب دايره- 148 2ه مركز اي 1( , 1xو مماس به خط معادلۀ−( y−  كند؟ ها را با كدام طول قطع ميx، محور=
5/1و4)24و3)13و4)12و3)1

2خروج از مركز هذلولي به معادلۀkبه ازاي كدام مقدار- 149 22 4 4k x y y− +  است؟3برابر=
1(12(23(34(4

حاصل- 150
1

1
3( x [x])dx

−
]كدام است؟( نماد∫−  به مفهوم جزء صحيح است.)[

1(5
2

2(33(7
2

4(4

2اگر- 151
1 1( x )(x x ) d x f (x) C

xx
− +

= fگاهآن،باشد∫+ (x)كدام است؟ 

1(2 2x +2(2 1x −3(2x −4(2x +
 واحد باشد، مساحت آن كدام است؟30ر ساق آن است. اگر محيط اين ذوزنقه تر براب درجه، قاعد� كوچك60در ذوزنقۀ متساوي الساقين با زاويۀ-152

1(24 32(27 33(484(54
 ساز داخلي زاويۀ قائمه كدام است؟ واحد، طول نيم7و3الزاويه به اضالع قائم در مثلث قائم- 153

1(1 4 2/

2(1/2

3(8/2

4(2 1 2/

و يك ساق آن، چند واحد مربع است؟10و ارتفاع12و8هاي اي با طول قاعده در ذوزنقه- 154  واحد، مساحت مثلث محدود به دو قطر
1(182(203(244(28
مي گذرا بر يك رأس، صفحهواحد، بر انتهاي سه يال4در يك مكعب به طول يال- 155  گذرد. مساحت مقطع اين صفحه با مكعب كدام است؟ اي

1(82(4 63(124(8 3

 دقيقهدقيقه 3636وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زيست شناسيزيست شناسي

ميداري درست است كه خون تيره پس از ورو كدام عبارت، دربار� هر جانور مهره-156  شود؟د به قلب، از آن خارج
شش1 يك ) جريان هوا درون و قلب دو حفره2 طرفه است. ها  اي است. ) گردش خون ساده

به ) مواد زايد نيتروژن4 ) در تشكيل اسكلت دروني، سه نوع استخوان شركت دارند.3 مي دار  شود. صورت آمونياك يا اوره دفع

A

B CD

y

4− x
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به-157 ميطور چند مورد، عبارت زير را  كند؟ مناسب كامل
 بخشي از اليۀ مياني چشم انسان، ...............

و برجسته درآمده است. * به  صورت شفاف
مي  دهد. * در پاسخ به محرك، تغيير وضعيت

 شود. * توسط مايع شفاف جلو عدسي تغذيه مي
و نورون * با اليۀ داراي گيرنده  ها در تماس است. هاي نوري

1(12(23(34(4
و آلتمن-158  است؟ نادرستكدام عبارت دربار� مولكول مورد مطالعۀ سچ

و از طريق فرآيندهاي شيميايي ساده تشكيل شد.1  ) با كسب انرژي
در كره ) با قرار گرفتن در آب، به شكل2  آمد.مياي با توانايي جوانه زدن
و تكثير خود، به مواد آلي ويژه3  اي نياز داشت. ) براي انسجام ساختاري
مي اي را براي ايجاد تنوع در مولكول ) احتماالً زمينه4  كرد. هاي زيستي فراهم

مي هاي ............... بدون دخالت محرك هاي ............... حركت در گياهان، حركت-159  شوند. هاي بيروني انجام
 خودي خودبه-فعّال همانند ) غير2 تاكتيكي-خودي برخالف ) خودبه1

 گرايشي-) غيرفعّال برخالف4 تنجشي-) تاكتيكي همانند3
؟هاي يك جمعيت درست است كدام عبارت، دربار� ملخ-160

مي اي، از والدين به همۀ زاده ) هر صفت جهش يافته1  شود. ها منتقل
مي2  تواند منجر به عدم توليد گامت نوتركيب شود. ) فرآيند كراسينگ اور
به3 ميدنبال)  دهد. هر جهش، تغييري در تعداد نوكلئوتيدهاي يك ژن رخ
مي4  تواند گامت نوتركيب ايجاد كند. ) هر سلول با داشتن دو مجموعه كروموزوم،

مي-161  شود، در ............... نيز دخالت دارد. هر هورمون گياهي كه ...............
د-ها هاي جانبي ساقه ) مانع رشد جوانه1 ها انهخفتگي
و جوانه2  هاي گياه باز شدن روزنه-ها زني دانه ) مانع رشد
 ها به سمت نور خميدگي گياهچه-ها ) باعث تسريع رسيدگي ميوه3
و امالح براي قلمه4  طويل شدن ساقۀ گياه-ها ممكن ) به كمك آن جذب آب

مي در پي مرگ گلبول-162 ؟دهد هاي قرمز در يك فرد بالغ، كدام اتفاق روي
 ) انتقال هموگلوبين آزاد شده به مغز استخوان2 ) هضم آهن توسط ماكروفاژها1

ها ) ورود تركيبي به چرخۀ متابوليك پروتئين4 ) توليد دو ماد� رنگي در كيسۀ صفرا3
 هاي انسان صحيح است؟ كدام عبارت دربار� كليه-163

كه1  كند، نسبت به آب نفوذناپذير است.مي را در جهت شيب غلظت باز جذب NaCl) بخشي از نفرون
بي ) همۀ سلول2 و اندازه مشابه هستند. كربنات را به خون برمي هاي يك نفرون كه  گردانند، از نظر شكل
مي) اوره همواره از طريق آخرين بخش3  شود. يك نفرون به مايع بين سلولي برگشت داده
مي ) انشعابات سرخرگ كليه در فواصل ميان هرم4  سازد. ها، نخستين شبكۀ مويرگي را

و نيمي از زاده همۀ زاده-164 مي هاي نر اي كـه ژنوتيـپ متفـاوتي بـا دهند. در صورت آميزش دو زاده هاي ماد� دو كبوتر والد، صفت غالب را نشان
 هاي ماده صفت غالب را نشان خواهند داد؟ والدين دارند، در نسل دوم، چند درصد از زاده

 100)504)253)2 ) صفر1
مي چند مورد، ويژگي مشترك اعضاي سه شاخۀ عمد� تاژك-165  دهد؟ داران را نشان

مي * هر زاده، يك نسخه از تمامي ژن  كند. هاي والد خود را دريافت
آن * گاز اكسيژن دفع  هاي آب است. ها، حاصل تجزيۀ مولكول شده از پيكر

آن * در پي نوتركيبي گامت مي ها، هاي  گردد. ماد� خام انتخاب طبيعي تأمين
آن DNA* در طول مي ها، دوراهي هستۀ  شود. هاي همانندسازي مختلفي تشكيل

1(12(23(34(4
ژن-166  هاي اپران لك اشريشياكُالي درست است؟ كدام عبارت، دربار� تنظيم بيان

تن ) توالي واحدهاي سازند� عامل تنظيم1 مي ظيمكننده، توسط ژن  گردد. كننده تعيين
مي كننده تغيير شكل ) در حضور الكتوز، پروتئين تنظيم2 و به توالي اپراتور متصل  شود. يافته
ژن ) محصول ژن تنظيم3  هاي ساختاري اپران تأثيرگذار است. كننده، بر فرآيند رونويسي بعضي از
ميكننده كننده به پروتئين تنظيم ) در پي اتصال عامل تنظيم4  گيرد.، گلوكز بيشتري در اختيار سلول قرار
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 ناف جنين انسان ............... خون ............... ماهي، ............... است. خون سرخرگ بند-167
 تيره-سياهرگ شكمي-) برخالف2 روشن-سرخرگ پشتي-) همانند1

نروش-سرخرگ آبششي-) برخالف4 تيره-سرخرگ شكمي-) همانند3
 كدام گزينه صحيح است؟-168

 ترين دستگاه گردش مواد، فاقد هرگونه تغيير رفتار ژنتيكي است. ) جانداري با ساده1
 تواند پاسخ مناسبي را در جانور ايجاد نمايد. ) در مواردي، محرك شرطي مي2
 ) بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پيام عصبي از سمت مغز است.3
و خطا نقش مؤثري دارد. ) در تغيير4  هر رفتار ژنتيكي، آزمون

به-169 مي هر گياهي كه بتواند از طريق ............... تكثير شود، در چرخۀ زندگي خود اسپوروفيتي را  آورد كه ............... وجود
 در ابتداي رويش به گامتوفيت وابستگي دارد.-) دانه1
 غذايي براي گامتوفيت است.كنند� مواد تأمين-) پيوند زدن2
مي-يافته شكل ) ساقۀ تغيير3  ماند. همواره به گامتوفيت متصل باقي
عن-اند هايي كه براي توليدمثل رويشي تخصص نيافته ) بخش4  صر آوندي است.افاقد

 هاي طبيعي قطعاً درست است؟ كدام عبارت، دربار� همۀ جمعيت-170
جم1  عيت مؤثر است.) انداز� جمعيت بر توان بقاي
 ) شانس آميزش، ميان افرادي با فنوتيپ يكسان بيشتر است.2
مي ) فراواني نسبي الل3  ماند. ها از نسلي به نسل ديگر بدون تغيير باقي
به4 مي)  يابد. دنبال پايين آمدن تراكم جمعيت، احتمال توليدمثل كاهش

مي-171 توان بيان داشت كه هواي ............... برخالف هـواي ............... بخشـي از ظرفيـت حيـاتي با توجه به منحني اسپيروگرام در يك فرد سالم،
 شود. محسوب مي

 ذخير� بازدمي-) ذخير� دمي2 مرده-) مكمل1
 ذخير� بازدمي-مانده ) باقي4 مانده باقي-) مرده3

به-172 مي كدام گزينه، عبارت زير را  كند؟ طور مناسب كامل
ي ميك فرد، كاهش شديد هورموندر و ميزان ............... افزوده شود. هاي ............... سبب  شود تا ............... كاهش يابد

 غلظت ادرار-ترشح هورمون آزاد كننده-) موجود در هيپوفيز پسين1
 هاي جنسي ترشح هورمون-ضخامت ديوار� رحم-) هيپوفيزي محركِ تخمدان2
و ساز ئيدي تنظيم) تيرو3  ده قلبي برون-رسوب كلسيم در بافت استخواني-كنند� سوخت
و جسمي-) بخش قشري غدد فوق كليه4 ها دفع سديم توسط كليه-پاسخ ديرپا به فشارهاي روحي

مي-173  كند. هر قارچي كه بتواند ............... پديد آورد، قطعاً ............... نيز توليد
ب1  هاگ جنسي-يماري در انسان) نوعي
 ريزوئيد-اي ضخيم ) زيگوسپورانژي با ديواره2
در ) نخينه3  استولون-هم بافتۀ فنجاني شكل هاي
 هايي با ديوار� عرضي نخينه-جنسي را بر روي بازيدي هاي غير ) هاگ4

به-174 ميدنبال تحريك يا حساسيت زياد ............... نوعي واكنش دفاع در انسان،  شود. در اين واكنش، ابتدا ...............ي آغاز
مي-ها ) نايژه1  گردند. عضالت شكم به شدت منقبض
به-هاي روده ) گيرنده2 مي زبان كوچك  گردد. سمت پايين متمايل
مي فشار هواي داخل ريه-) مجاري بيني3  يابد. ها به سرعت افزايش
مي انقباض ماهيچه-هاي معده ) گيرنده4  رود. هاي حلقوي بخش انتهايي مري از بين

 اگر دودمانۀ زير، مربوط به يك صفت ............... باشد، ...............-175

مشـخص13برخالف فرد شمار�8ژنوتيپ فرد شمار�-) اتوزومي مغلوب1

 است.

نامشخص18همانند فرد شمار�15ژنوتيپ فرد شمار�-) اتوزومي غالب2

.است

با فردي سـالم، تمـام7از ازدواج فرد شمار�-) وابسته به جنس مغلوب3

 هاي پسر سالم خواهند بود. زاده

با فردي بيمـار، تمـام10از ازدواج فرد شمار�-) وابسته به جنس غالب4

 هاي دختر بيمار خواهند بود. زاده
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هم كدام موارد، دربار� نوع ويژه-176  زيستي درست است؟ اي از
ميهر-الف و رفتار دو جاندار با يكديگر هماهنگ است.-ب باشند. دو جاندار داراي كنام واقعي يكساني  ساختار
مي-ج مي-د برند. در اغلب اوقات دو جاندار از يكديگر سود  شود. در مواردي، يكي از دو جاندار حذف
ج1 و د2 ) الف و د3 ) الف و ب ج4) و ب (
سر-177  بازو، هنگام انجام انقباضي ............... در ماهيچۀ سه

مي1  شود. ) با كشش ثابت، از طول نوارهاي روشن ساركومرها كاسته
مي هاي ضخيم نزديك به رشتهz) از نوع ايزومتريك، خطوط2  شود. تر
و مداوم، رشته3 مي ) خفيف  گردند. هاي موجود در ساركومرها به نوبت كوتاه
مي) از نوع ايزوتون4  شود. يك، قطعاً با مصرف يك مولكول گلوكز، بيشترين مقدار انرژي توليد

 ............... تواند نميدر يك فرد سالم، هر سلول موجود در خون كه توانايي ............... را دارد،-178
و اندازه تغيير نمايد.-) انجام دياپدز1  در طول حيات خود، از نظر ساختار
 ها شناسايي كند. يك ميكروب خاص را از ساير ميكروب-يخوار ) ذره2
 ژني داشته باشد. گيرند� آنتي-چرخۀ سلولي2G) ورود به مرحلۀ3

رگ4  ماد� ضد انعقاد خون توليد نمايد.-ها ) توليد ماد� گشادكنند�
دي هايي درست است كه ضمن كدام عبارت، دربار� همۀ باكتري-179 مي مصرف يك مولكول گلوكز،  كنند؟ اكسيد كربن آزاد

 به تركيب دو كربني NADHهاي يك مولكول ) انتقال الكترون1
 ATPبراي توليد NADH) استفاده از انرژي ذخيره شده در مولكول2
 زمان با تجزيۀ يك مولكول پيروويك اسيد، همNADH) توليد يك مولكول3
 شدنِ يك تركيب سه كربني، در مرحلۀ دو فسفاتهNADH) توليد يك مولكول4

مي-180  شود، ............... دارد. هر پروتئين ...............، كه در غشاي يك سلول جانوري يافت
آب-) سراسري1  هاي اسكلت سلولي اتصال رشته به ريز-) سطحي2 هاي مجاور تماس دوست مولكول با بخش

 اي از مونوساكاريدها اتصال با زنجيره-) سطحي4 تخصصي براي عبور موادهاي كانال-) سراسري3
 طور معمول كدام عبارت، دربار� چرخۀ زندگي پالسموديوم مولّد ماالريا درست است؟به-181

مي ها همانند گامت ) اسپوروزوئيت1  شوند. ها در غدد بزاقي پشه يافت
مي ها فقط در بدن ها برخالف گامتوسيت ) گامت2  شوند. يك ميزبان توليد
مي ها همانند مروزوئيت ) گامتوسيت3  شوند. ها فقط در بدن يك ميزبان يافت
مي ها در داخل سلول ها برخالف اسپوروزوئيت ) مروزوئيت4  يابند. هاي بدون هسته تغيير

در كدام گزينه دربار� هريك از چهار سلول هاپلوئيدي كه به يكديگر چسبيده-182 و مي كيسۀ گرد� شاه اند  شوند، صحيح است؟ پسند يافت
به1 مي تدريج، ميتوز هسته) مي2 دهند. اي انجام  كند ) ابتدا با تقسيم خود، دو گامت نر توليد

مي3 مي4 شود ) در ديوار� خارجي آن، تزئينات خاصي ديده  تواند با تقسيم خود، دانۀ گرد� نارس را توليد كند.)
ق-183 ديهر گياهي كه و گرماي زياد، ............... ادر است  اكسيد كربن را فقط ............... تثبيت كند، در نور

شب1 مي اسيدهاي آلي را به درون كلروپالست-) هنگام  دهد. ها انتشار
مي NADH ،ATPبه كمك-) در تركيب چهار كربني2  نمايد. توليد
 سازد.مي NADHبدون حضور اكسيژن،-) توسط چرخۀ كالوين3
مي-) هنگام روز4  دهد. فعاليت اكسيژنازي آنزيم روبيسكو را افزايش

 فرنگي درست است؟ هاي موجود در برگ گياه گوجه كدام عبارت، دربار� همۀ روزنه-184
مي1  شوند. ) باعث انجام تبادالت گازي گياه با محيط خارج
 كنند.مي) پيوستگي شير� خام را در آوندهاي چوبي حفظ2
مي ) با قرار گرفتن در موقعيت3 و خشك بسته  شوند. هاي گرم
 دهند.مي هاي نگهبان، تغيير اندازه ) در پي تغيير فشار آب در سلول4

به-185 مي كدام گزينه، عبارت زير را  كند؟ طور مناسب كامل
 در هر جانوري كه ............... وجود دارد،...............

مي-ر نوع بافت اصلي) چها1  نمايد. پروتئين شير توسط آنزيم رنين رسوب
به-) رگ شكمي2 و سلول مواد غذايي مي طور مستقيم بين خون  شود. هاي بدن مبادله
 هاي اكسيژن بسيار زياد است. قدرت پيوستگي هموگلوبين به مولكول-) تعدادي كيسۀ هوادار3
 د� مخ نسبت به انداز� بدن، بيشترين مقدار را دارد.خور سطح قشر چين-) گردش خون مضاعف4
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 در مهندسي ژنتيك، پس از مرحلۀ كلون شدن يك ژن، ابتدا الزم است كدام عمل قبل از سايرين انجام شود؟-186
 نوتركيب تكثير گردند. DNAهاي حاوي ) سلول1
و ژن خارجي توسط ژل از يكديگر تفكيك گردند.2  ) پالزميد
 نوتركيب از ساير سلول ها متمايز شود. DNAي حاويها ) سلول3
از4  نوتركيب، توسط نوعي آنزيم شناسايي شوند. DNA) توالي كوتاهي

 ساز يك فرد بالغ درست است؟ هاي اسپرم چند مورد، دربار� هر اسپرماتوسيت موجود در لوله-187
ژن هاي دو كروماتيدي دارد. * كروموزوم ميهاي سازن * حاوي ژن يا  باشد. د� تاژك

مي با تقسيم خود، سلول* مي سازد. هاي هاپلوئيدي  دهد. * ساختارهاي چهار كروماتيدي تشكيل
1(12(23(34(4
 است؟ نادرستترين مناطق مريستمي موجود در يك گياه علفي، كدام عبارت، دربار� مهم-188

و نزديك به نوك ريشه ) تنها در نوك ساقه1 ق ها مي ) توسط سلول2 رار دارند. ها  شوند. هاي زنده يا غيرزنده محافظت
مي3 و ساقه نقش دارند.4 شوند. ) باعث ايجاد سه گروه بافت اصلي گياه  ) در رشد قطري ريشه

و اللXوابسته به كروموزوم جنسيaالل-189 در اين مگـس عامل بروز رنگ قرمز چشمAو مسئول بروز رنگ سفيد چشم در مگس سركه است
و 340ها، باشد. اگر در جمعيت مگس مي صورت، چند درصد مگس هاي ماده مگس نر چشم سفيد مشاهده گردد، در اين60مگس نر چشم قرمز

(تعيين جنسيت در مگس سركه همانند تعيين جنسيت در انسان است.) چشم قرمز مي  باشند؟
1(25/722(50/743(854(75/97

ميدنبالبه-190  شود. افزايش ............... در خون هر فرد، بر ميزان ............... افزوده
اي هاي ماهيچه متابوليسم سلول-) ترشح انسولين2 هاي بدن جذب گلوكز توسط اغلب سلول-) ترشح انسولين1

آب واكنش-) گلوكز3  هاي بدن ذخاير چربي سلول-) گلوكز4 دهي در كبد هاي سنتز
مي رود� باريك انسان، همۀ موادي كه در از بين بردن اثر اسيدي كيموس معده نقش مؤثري دارند، توسط سلولدر-191  شوند. هاي ...............

 ) داراي ريز پرزهاي فراوان، ساخته2 ) مستقر بر روي غشاي پايه، توليد1
 بين سلولي، وارد ريز به مايع ) غدد برون4 ) سازند� صفرا به ابتداي دوازدهه، ترشح3

تك-192  سلولي است كه روي كر� زمين پديدار گشتند؟ كدام ويژگي نخستين جانداران
مي1  نمودند. ) بدون مصرف اكسيژن، از مواد آلي موجود در محيط استفاده
مي هاي آلي مورد نياز خود را از تركيبات غير ) بدون حضور اكسيژن، مولكول2  ساختند. آلي
مي اكسيژن، تركيبات غير) ضمن توليد3  رساندند. آلي محيط را براي توليد مواد آلي به مصرف
به4 مي ) ضمن مصرف اكسيژن،  كردند. منظور كسب انرژي، از مولكول هاي آلي محيط استفاده

مي-193  دهد؟ در يك فرد سالم، در فاصلۀ زماني شروع صداي اول قلب تا خاتمۀ صداي دوم، كدام اتفاق روي
چپ) انق1 و  در نوار قلب QRS) ثبت موج2 باض دو دهليز راست

 ) انتشار پيام الكتريكي از گر� پيشاهنگ به گر� دوم4 در منحني الكتروكارديوگرامT) ثبت موج3
به-194 مي كدام گزينه، عبارت زير را  كند؟ طور مناسب كامل

 انسان است كه ............... در شكل زير، بخش شمار� ...............، معادل بخشي از مغز

و يا انجام همۀ حركات بدن نقش مؤثري دارد.-3)1  در تصحيح

و پردازش اغلب اطالعات حسي نقش مهمي دارد.-2)2  در تقويت

مي فعاليت-4)3 و تنفس را تنظيم  كند. هاي مربوط به ضربان قلب

و بيناي هاي مربوط به گيرنده پيام-1)4 ميهاي بويايي  شود. ي، ابتدا به آن وارد

 كدام گزينه، براي كامل كردن عبارت زير مناسب است؟-195
 هر ويروسي كه ............... دارد، ...............

مي هاي رونويسي از انواع آنزيم-DNAاي از نوع ) اسيد هسته1  نمايد. كنند� ميزبان خود استفاده
به ) آنزيم2 مي با كمك ميزبان خود، دو نوع پلي-همراه هاي مخصوصي  سازد. مر ساختاري
را ) ساختارهاي الزم براي پروتئين3 مي-سازي  گذارد. تأثير مهمي بر دنياي زنده بر جاي
 شود.مي توسط وزيكول، به سلول ميزبان وارد-) كپسيد چند وجهي4

 ............... توانند نميهاي ديوار� رود� باريك در اسب، همانند سلولهاي ديوار� ............... در گنجشك طور معمول، سلولبه-196
 هاي هيدروليز كنند� سلولز را ترشح نمايند. آنزيم-) سنگدان2 مواد حاصل از تجزيۀ سلولز را جذب نمايند.-) روده1

 فسفات را در سطح پيش ماده بسازند. نوزين تريآد-دان ) چينه4 هاي غيرپروتئيني استفاده نمايند. هاي آنزيم از فرآورده-) معده3
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به-197 مي كدام گزينه، عبارت زير را  كند؟ طور مناسب كامل
 در چرخۀ زندگي كاهوي دريايي، هر سلول ...............

مي1  كننده بسازد. تواند تعدادي سلول متحرك فتوسنتز ) كه متعلق به ساختار توليدمثلي پرسلولي است،
مي) كه جز2  تواند تحت تأثير كراسينگ اور قرار گيرد. ئي از ساختار پرسلولي است،
مي3  دار بسازد. هاي هاپلوئيدي تاژك تواند سلول ) ديپلوئيدي توليدمثلي،
مي4  هايي با توانايي انجام ميوز بسازد. تواند سلول ) ديپلوئيدي،

بهبا توجه به مراحل توليد گامت در يك زن جوان، چند مور-198 ميد عبارت زير را  كند؟ طور مناسب كامل
 قرار دارد، قطعاً ...............Iهر سلولي كه در مرحلۀ پروفاز ميوز
 * توسط تعدادي سلول سوماتيك احاطه شده است. وجود آمده است. * در ابتداي يك چرخۀ جنسي به

به * سلولي بسيار بزرگ مي تر از اسپرم را وا آورد. وجود ميLHكنش به حداكثر ميزان ترشح * در  شود.، تقسيم
1(12(23(34(4

 هايي كه در مركز تنظيم ژنتيك يك سلول ولوكس قرار دارند، درست است؟ RNAكدام عبارت، دربار� همۀ-199
 ) در يك انتهاي خود، توالي نوكلئوتيدي يكساني دارند.1
 اند.ه شده) در درون يك يا چند تود� متراكم هسته ساخت2
به3 مي عنوان الگو براي توليد پلي)  شوند. پپتيد به سيتوپالسم فرستاده
 اند. شدن عوامل رونويسي متصل به راه انداز ساخته شده ) در پي فعال4

 كدام عبارت، دربار� اغلب سلول هاي مستقر در سقف حفر� بيني انسان صحيح است؟-200
د ) به ساده1  هاي بويايي در تماس هستند. هاي نورون ) با دندريت2 ارند.ترين بافت بدن تعلق

مي هاي خود، با مولكول ) توسط مژك3 مي4 باشند. هاي بو در تماس  هاي لُب بويايي را تغيير دهند. توانند پتانسيل الكتريكي سلول)
به-201 مي كدام گزينه، عبارت زير را  كند؟ درستي تكميل

ميبا توجّه به بخشي از چر مي خۀ زندگي ...............،  سازند. توان بيان داشت كه در شرايط محيطي مناسب، قطعاً ............... را
و زئوسپورها-) كالميدوموناس1 و رشته زيگوت-) اسپيروژير2 سلول هاي بالغ ميوز نموده  هاي ديپلوئيدي ها رويش نموده

س هاگ-هاي مخاطي ) كپك3 و و اسپوروفيت رويان-اي هاي قهوه ) جلبك4 هاي متحركي لولها رويش نموده  هاي بالغ ها ميتوز نموده

و مادري سالم با گروه خوني-202 ب مي−O، صاحب دو فرزند پسر با گروه خوني+Bو+Aپدر و ديگري باشند، كه اولي مبتال ه بيماري هموفيلي
و داراي گروه خوني متفاوت با سـاير اعضـاء-مبتال به نشانگان زالي ناشنوايي است. در اين خانواده احتمال تولد دختري مبتال به تاالسمي ماژور
 خانواده، كدام است؟

1(3
128

2(7
64

3(9
64

4(9
128

 ها، كدام عبارت درست است؟ با توجّه به تأثير انتخاب طبيعي بر روند تكامل اسب-203
 افراد واقع در دو انتهاي نمودار، از نظر شكل انگشتان، شباهت زيادي داشتند.،) بعد از گذشت يك دور� طوالني1
 افراد واقع در دو انتهاي نمودار، با محيط علفزار سازگاري زيادي داشتند.،كوتاه) بعد از گذشت يك دور�2
 افراد واقع در ميانۀ نمودار، براي زندگي در محيط جنگل سازگارتر بودند.،) پس از طي يك دور� طوالني3
طي،) پس از طي يك دور� كوتاه4  تر بودند.ف بزرگافراد واقع در يك انتهاي نمودار، نسبت به افراد ميانۀ

مي كدام عبارت، دربار� هر سلولي كه سانتريول-204  شوند، درست است؟ هاي آن مضاعف
ژن1 مي ) در صورت لزوم، هر واحد سازند�  گيرد. هاي آن مورد رونويسي قرار
 هاي درون سلولي متفاوتي است. ) بيان هر ژن آن، مستلزم استفاده از آنزيم2
مي ديپلوئيدي آن، رشته) در كنار هر هستۀ3  گيرند. هاي دوك شكل
 پپتيدي است. ) محصول نهايي هر ژن آن، يك زنجير� پلي4

مي-205  دهد؟ در هر زنجير� انتقال الكترونِ غشاي تيالكوئيدهاي گياه بنت قنسول، كدام اتفاق روي
مي1  ند.كن ) يون هاي هيدروژن برخالف شيب غلظت خود، از هر پروتئين غشايي عبور
مي هيدروژن به كمك الكترون-) پيوندهاي كربن2  شوند. هاي پر انرژي ساخته
مي هاي پر انرژي به يون ) الكترون3  پيوندند. هاي هيدروژن
به4 مي ) انرژي  شود. طور موقت در نوعي تركيب ذخيره
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 دقيقهدقيقه 3737وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: فيزيكفيزيك

1هاي اگر بردار سرعت متحركي در لحظه- 206 0t 2و= 4t 1ترتيب به= 6 4V i j= − +
� ��

2و 10 16V i j= −
� ��

باشد، بردار شـتاب متوسـط در ايـن

(كميت در فاصلۀ زماني كدام است؟  است.) SIها

1(3i j−
� �

2(2 6i j−
� �

3(4 5i j−
� �

4(8 10i j−
� �

0tدر لحظۀxزمان متحركي كه روي محور- نمودار شتاب- 207 10گذرد، مطابق شكل زيـر اسـت. اگـر از مبدأ مي=
mV
s

= باشـد، بيشـترين�−

0tاني فاصلۀ متحرك از مبدأ در باز� زم 35tتا= s=چند متر است؟ ،

1(210 

2(225 

3(325 

4(350 

مي در راستاي قائم روhاي از ارتفاع گلوله- 208 شود. اگر زمان رسيدن گلوله تا نقطۀ اوج، نصف زماني باشد كه گلوله از نقطۀ اوج بـه زمـين به باال پرتاب
مي مي  است؟hكند، چند برابر رسد، كل مسافتي كه گلوله طي

1(3
2

2(5
3

3(24(3

′Fكنند، به هم وارد مي2mوmهاي آورد. نيرويي كه در اين حالت وزنه، سيستم را از حال سكون به حركت در ميFدر شكل زير، نيروي افقي- 209

 است. كدام رابطه درست است؟′′Fكنند، به هم وارد مي3mو2mهايو نيرويي كه وزنه
1(F F F′ ′′> >

2(F F F′ ′′< <

3(F F F′ ′′> =

4(F F F′ ′′= =

يك از نقاط زير، جهت شتاب اتومبيل مسير حركت اتومبيلي كه در يك سطح افقي، حركت دوراني يكنواخت دارد، مطابق شكل زير است. در كدام- 210

 به طرف جنوب غربي است؟ 

1(A

2(B

3(AوC

4(DوB

مي سانتي3m،90اي كه وزنۀ شود. اگر تا لحظه از حال سكون رها مي3mدر شكل زير، وزنۀ- 211 1mآيد، مجموع انرژي جنبشي دو وزنـۀ متر پايين

(3mژول برسد،5/22ح افقي به روي سط2mو 210چند كيلوگرم است؟
mg
s

و قرقره ناچيز است.)و كليۀ اصطكاك= و جرم نخ  ها

1(4

2(5

3(8

4(10

t (s)35
1510

4

2

0

2−

2
ma( )
s

3m
2mmF

AB

DC

1m 2m

3m

3kg2kg
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 چند درجه است؟αرو، زاويۀ در شكل روبه- 212

1(110 

2(120 

3(130 

4(150 

و جسمي عمود بر محور اصلي در فاصلۀ سانتي40اع انحناي يك آينۀ مقعرشع- 213 جـا متري آن قرار دارد. جسم را چگونـه جابـه سانتي24متر است

 متر به آينه نزديك شود؟ سانتي20كنيم تا تصوير 

 متر به آينه نزديك كنيم. ) يك سانتي2 متر از آينه دور كنيم. سانتي4)1

 متر از آينه دور كنيم. ) يك سانتي4 تر به آينه نزديك كنيم.م سانتي4)3

آن سانتي44شمعي در فاصلۀ- 214 و يك عدسي همگرا كه توان و موازي با آن قرار دارد 100متري يك ديوار
11

ديوپتر است، از شـمع، تصـويري روي+

و شمع چند و بزرگ سانتي ديوار تشكيل داده است. فاصلۀ بين عدسي  نمايي در اين حالت چقدر است؟ متر است

1و11)1
3

1و22)24و22)33و11)2

مي60در دماي ثابت، حجم گاز كاملي- 215 آن درصد تغيير 415كند، در نتيجه فشار 10 pa×كال بوده است؟ يابد. فشار اوليۀ گاز چند پاس افزايش مي 

1(5102(52 10×3(43 75 10/ ×4(49 10×

 100ا را بـههـ متر بيشتر از طول يك ميلۀ مسي در همين دما است. اگر دماي ميلـه طول يك ميلۀ آهني در دماي صفر درجۀ سلسيوس، يك ميلي- 216

(ضـريب ميلي5/0درجۀ سلسيوس برسانيم، طول ميلۀ مسي متر بيشتر از طول ميلۀ آهني خواهد شد. طول اوليۀ ميلۀ آهنـي چنـد متـر اسـت؟

و مس در  51ترتيببه SIانبساط طولي آهن 2 10/ 51و×− 8 10/  است.)×−

1(102/12(498/23(503/24(448/4

به- 217 و يخ 4200ترتيب اگر گرماي ويژ� آب
J

kg K⋅
2100و

J
kg K⋅

335000fو همچنين
JL

kg
گرم 200باشد، چند كيلوژول گرما الزم است تا=

5يخ  C−  درجۀ سلسيوس تبديل شود؟50به آب°

1(32/112(1/111 3(2/113 4(111100 

ها را با هم مقايسه كنيم، كـدام رابطـه نشدني قرار دارند. اگر فشار در نقاط نشان داده در درون مايع رو، در درون لوله، دو مايع مخلوط در شكل روبه- 218

 درست است؟ 

1(A BP P=وC DP P<

2(A BP P<وC DP P<

3(A BP P=وC DP P=

4(A BP P>وC DP P=

30°
α

90°

120°

A B

C D

@Moshavereh_Gharebaghi

www.Telegram.me/Moshavereh_Gharebaghi


13

اي روي محـوري كـه از مركـز قرار دارند. بزرگي ميدان الكتريكي در نقطـه2aهاي يك مربع به ضلع اي مطابق شكل زير در رأس چهار بار نقطه- 219
و در فاصلۀ مربع مي و بر سطح آن عمود است (ثابت كولنaگذرد )k=از مركز مربع قرار دارد، كدام است؟

1(2
kq
a

2(2
2kq
a

3(2
2 2 kq

a

4(2
2

2

kq
a

 ژول است؟ ها چند ميلي ژول باشد، انرژي مجموعۀ خازن ميلي30برابر2Cرو، اگر انرژي ذخيره شده در خازن در مدار روبه- 220

1(120 

2(100 

3(90

4(80

1رو، در مدار روبه- 221 2Ε = Ε1و 2r r<2است. اگر 1R r r=  باشد، اختالف پتانسيل الكتريكي بين كدام دو نقطه برابر صفر است؟−

1((B , A)

2((C, A)

3((C ,B)

4((B , A)و(C ,B)

و مقاومت الكتريكي مساويBوAدو سيم فلزي- 222 B،2اند. اگر جرم سيم داراي طول
3

و چگالي آنAجرم سيم 1بوده
3

باشـد،Aچگالي سـيم

 است؟Aمقاومت ويژ� سيم چند برابرBمقاومت ويژ� سيم 

1(1
3

2(1
2

3(34(2

 است؟1Rچند برابر توان مصرفي مقاومت4Rدر مدار زير، توان مصرفي مقاومت- 223

1(2

2(4

3(6

4(8

و بلند كه بر صفحۀ كاغذ عمودند، جريانمط- 224 2Iابق شكل زير، از سه سيم مستقيم موازي A=كنـد. نشان داده شده عبـور مـي هاي در جهت

74، چند تسال است؟Mند ميدان مغناطيسي حاصل از سه سيم در نقطۀيبرآ  10
T m( )

A
− ⋅

µ = π×�

 ) صفر1

2(52 10−×

3(54 2 10−×

4(58 10−×

q ••

••

q−

q q

1 12R = Ω 2 12R = Ω 4 6R = Ω

3 8R = Ω

0r
Ε
=

•

�

�

�
1cm

1cm

1cm

I

I

I
1cm

M

1C 2 11 5C / C= 3 13C C=

rΕ

•
A CB

R

• •
1r1Ε 2r2Ε
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، عمود است، مطابق شكل زيـر اسـت.5Ωو مقاومت10cmاي به شعاع نمودار تغييرات ميدان مغناطيسي برحسب زمان، كه بر يك حلقۀ دايره- 225
)3ار آهنگ توليد انرژي گرمايي برحسب زمان در اين حلقه كدام است؟ نمود )π �

1(2(

3(4(

و در مدت حركت هماهنگ ساده انجام مي20cmخطي به طول گرم، روي پاره 100نوسانگري به جرم- 226 1دهد
4

ثانيه از مركـز نوسـان بـه انتهـاي

2ژول است؟ رسد. انرژي جنبشي نوسانگر در مركز نوسان، چند ميلي مسير مي 10( )π =

1(22(83(204(25
 كننده الزاماً منفي است؟ يك از موارد زير، مكان نوسان در حركت نوساني هماهنگ، در كدام- 227

 ) شتاب منفي باشد.4 ) سرعت منفي باشد.3 ) شتاب مثبت باشد.2 ) سرعت مثبت باشد.1
و سرعت انتشار مـوجBبرابر بسامد موجA،4شوند. اگر بسامد موج در يك محيط كشسان منتشر ميBوAدو موج مكانيكي- 228 باشد، طول موج

Aو سرعت انتشار موج (بهBچند برابر طول موج  ترتيب از راست به چپ) است؟

1(1
4

1)12و
4

1)23و
2

1)14و
2

2و

37سيمي به چگالي- 229 8
g/

cm
ن21mmو سطح مقطع 312قطه با نيروي بين دو Nكشيده شده است. اگر در اين سيم موج ايسـتاده تشـكيل

و فاصلۀ دو گر� متوالي آن   باشد، بسامد موج چند هرتز است؟20cmشود
1(250 2(500 3(1000 4(2000 

و در مدت23cmصفحۀ حساسي به مساحت- 230 111ثانيه،5بر راستاي انتشار صوت عمود است 5 10/ J−×رسـد. انرژي صوتي بـه صـفحه مـي
 شدت صوت در سطح اين صفحه چند ميكرو وات بر متر مربع است؟ 

1(82 5 10/ −×2(810−3(01/04(25/0
بر4/0از يك چشمۀ ساكن، در مدت صوت حاصل- 231 و به محل چشمه كيلـوهرتز40گردد. اگر بسامد چشمۀ صوتمي ثانيه به يك ديوار برخورد كرده

 متر باشد، فاصلۀ چشمۀ صوت تا ديوار چند متر است؟ ميلي75/8و طول موج 
1(352(703(140 4(175 
و فاصلۀ پرد� نوارها از صفحۀ شكاف ميلي6/0از نوار روشن مركزي برابر در يك آزمايش يانگ، فاصلۀ دومين نوار روشن- 232 هاي نور برابر يك متـر متر

ولـت اسـت؟ هـاي نـور در ايـن آزمـايش چنـد الكتـرون متـر باشـد، انـرژي هـر يـك از فوتـون ميلـي2است. اگر فاصلۀ بين دو شـكاف نـور 

8 153 10 4 10
m(C , h eV s)
s

−= × = × ⋅

1(5/22(23(34(5/3

B(T)

0 5/

0 01/ 0 02/ 0 05/
t (s)

t (s)

P(W)

0 05/0 02/0 01/
0 15/
0 45/

0

t (s)

P (W)

0 05/0 02/0 01/
0 05/

0 45/

0

t (s)

P (W)

0 05/0 02/0 01/
0 15/

0 45/−

0

t (s)

P (W)

0 05/0 02/0 01/
0 05/

0 45/−

0

@Moshavereh_Gharebaghi

www.Telegram.me/Moshavereh_Gharebaghi


15

و فوتـوني بـا طـول مـوج مـي′nبـه مـدارnدر اتم هيـدروژن، الكتـرون از مـدار- 233 كدامنـد؟′nوnكنـد. نـانومتر گسـيل مـي 5/112رود

H(R / (nm) )−= 10 01
2و4)24و3)13و4)12و3)1

و فوتوالكترون بر سطح يك فلز ميλلكتريك، نوري با طول موج در آزمايش فوتوا- 234 194هايي با بيشينۀ انرژي جنبشـي تابد 10 J−×از سـطح آن
2شود. اگر تابع كار فلز گسيل مي 5/ eVشدبا،λچند نانومتر است؟ 

8 15 193 10 4 10 ، 1 6 10
m(c , h eV s e / C)
s

− −= × = × ⋅ = × 

1(752(120 3(150 4(240 

Aحاصل واپاشي عنصر مادر- 235
Z X208، عنصر دختر

81TI.و يك ذر� آلفا است  ترتيب كدامند؟ بهZوAبه اضافۀ يك ذر� پوزيترون
84و 211)844و 212)823و 211)822و 212)1

 دقيقهدقيقه 3535ت پيشنهادي:ت پيشنهادي: وقوق شيميشيمي

35درصد جرمي20يك مول گاز كلر شامل- 236
17Cl37درصد جرمي80و

17Cl30است. چگالي اين گاز در شرايطي كه حجم مـولي گازهـا برابـرL

1gباشد، چند L−⋅(عدد جرمي را به تقريب، برابر اتم گرم هر ايزوتوپ در نظر بگيريد.)است؟
1(18/12(22/13(35/14(48/1
(از نظر عدد اتمي) در دوره- 237 و سوم جدول تناوبي در جدول زير، داده شده است. بـا توجـه انرژي نخستين يونش پنج عنصر پشت سر هم هاي دوم

هاي جدول تناوبي، امكان تشكيل چند تركيب يوني دوتايي از واكنش اين عنصرها بـا يكـديگر،ش عنصرها در دورهبه روند تغيير انرژي نخستين يون
 وجود دارد؟ 

EDCBAعنصر

1kJانرژي نخستين يونش mol−⋅737 496 2080 1680 1314 

1(22(33(44(6
4nكوانتومي اتمي كه داراي الكتروني با عددهاي- 238 3lو= و در كدام دسته از عنصرهاي جدول تناوبي جاي دارد؟=  است، در كدام دوره
 ) چهارم، آكتينيدها4 ) چهارم، النتانيدها3 ) ششم، آكتينيدها2 ) ششم، النتانيدها1
 اند؟ از خواص زير، فلزهاي قليايي كمترين در هر دوره از جدول تناوبي، در چند مورد- 239

 * نقطۀ ذوب * شعاع اتمي * الكترونگاتيوي
 * بار مؤثر هسته * انرژي نخستين يونش

1(12(23(34(4
 صورت است؟ اگر تفاوت الكترونگاتيوي عنصرهاي دور� دوم جدول تناوبي با هيدروژن نسبت به عدد اتمي رسم شود، نمودار تقريبي به كدام- 240

1(2(

3(4(

32اگر عنصر- 241 Aبا عنصرXهم15از گروه و عدد اتمي عنصـرAدوره باشد، عنصر جدول تناوبي كـدامXدر كدام گروه جدول تناوبي جاي دارد

 است؟ 
چه314) چهاردهم،333) سيزدهم،312) سيزدهم،1 33اردهم،)

3 4 5 6 7

1

2

8 9

3 4 5 6 7

1

2

8 9

1
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1

2
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 اند؟ هاي جدول زير، چند مورد از مطالب بيان شده، درست با توجه به داده- 242

ZXMEDAعنصر
5/15/235/38/21/2الكترونگاتيوي

*Eو  يك عنصر نافلز است.Zيك عنصر فلزي
 از نوع كوواالنسي است.DوXهاي * پيوند ميان اتم
A* قطبيت پيوند D−از قطبيت پيوندZ X−.بيشتر است 

*EوZدهند. در واكنش با يكديگر، جامد يوني تشكيل مي 
*MوDتوانند با هم تركيب يوني با فرمول ميDM.تشكيل دهند 
1(12(23(34(4
(ب در ساختار لوويس آنيون تري- 243 و چنـد جفـت الكتـرون ترتيب از راست به چپ) در مجموع چند اتم داراي چهار قلمرو الكترونيهكلرو استات، اند

 ناپيوندي وجود دارد؟ 
1(5،142(5،133(4،144(4،13
 اند؟ كدام موارد از مطالب زير، درست- 244

Hآ) انرژي پيوند Cl−از انرژي پيوندH H−.بيشتر است 
مي هاي تشكيلب) اتم  كنند. دهند� يك پيوند، در راستاي محور آن پيوند، نوسان

آنپ) طول پيوند ميان دو اتم، نشان  ترين سطح انرژي است. ها در پايين دهند� جايگاه
در دهند� پيوند، نزديك هاي تشكيلت) اگر اتم ميتر از فاصلۀ تعادلي باشند،  گيرند. وضعيت پايدارتري قرار

پ1 پ2 ) ب، ت3 ) آ، ب، ت4 ) ب، پ،  ) آ، ب،

مي- 245 135دهد؟ چند درصد جرمي پلي وينيل كلريد را كلر تشكيل 5 12 1(Cl / , C , H :g mol )−= = = ⋅

1(7/252(2/363(1/424(8/56
 اند؟ كدام دو فرمول ساختاري به يك آلكان مربوط- 246

آ)

2 2 2 5

3 2 3

3 3

CH CH C H
|

H C CH C CH CH
| |

CH CH

− −

− − − ب) −

3 3

3 2 2 2

2 2 3

CH CH
| |

CH CH CH CH CH CH
|

H C CH CH

− − − − −

− −

 

پ)

2 5

3 2 3

3 3 3

C H
|

H C CH CH CH C CH
| | |

CH CH CH

− − − − ت) −

3

3 2 2 2 2 3

3

3

CH
|

CH CH CH CH C CH CH
|

CH CH
|

CH

− − − − − −

−

ب1 ت2 ) آ، ت3 ) آ، پ4 ) پ،  ) ب،
 هاي عاملي وجود دارند؟ رو، كدام گروه در مولكول تركيبي با ساختار روبه- 247

 ) استري، آلدهيدي، فنولي1

 آلدهيدي، الكلي) اتري،2

 ) استري، كتوني، الكلي3

 ) اتري، كتوني، فنولي4

(موازنه نشده):- 248 3اگر در واكنش 2 3(s) ( ) (aq) (aq)Li N H O LiOH NH+ → و بـازده درصـدي5/0،�+ مول ليتيم نيتريد مصـرف شـود

مي HClهاي واكنش در مجموع با چند مول درصد باشد، فرآورده80واكنش   دهند؟ واكنش كامل
1(6/12(23(2/34(4
[كبالت 500- 249 مي (II)گرم از يك نمونۀ سنگ معدن داراي زاج سرخ دهيم تا همۀ آب تبلور آن خارج شود. اگـر سولفات شش آبه] را درون كوره گرما

(گرما بر ساير ترك 446مانده، برابر جرم جامد باقي يبات موجود در ايـن نمونـه اثـر گرم باشد، درصد جرمي زاج سرخ در اين سنگ معدن كدام است؟

159ندارد.)  32 16 1(Co , S , O , H :g mol )−= = = = ⋅

1(8/102(3/263(5/824(2/89

O

OO

OH

3CH
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با2/0اگر مخلوط- 250 و چند مـول گرم منيزيم گرم كنيم تا با هم واكنش دهند، واكنش2/7مول سيليسيم تتراكلريد را دهند� محدودكننده كدام است

مي از فرآورده 124د؟شو ها تشكيل 28 35 5(Mg , Si , Cl / :g mol )−= = = ⋅

45/0) منيزيم،45/04) سيليسيم تتراكلريد،6/03) منيزيم،6/02) سيليسيم تتراكلريد،1
آن با توجه به شكل- 251  ها درست است؟ هاي زير، چند مورد از مطالب زير، دربار�

*AباBو واكنش مي  شود. تشكيل ميDوCدهد
*Cهاي واكنش فرآورده يكي ازBباD.و محلول در آب است
*CوDو مجموع ضرايب در معادلۀ موازنه شده، برابر با هم واكنش مي  است.5دهند

و از نوع جابهDباC* واكنش  هاي محلول در آب است. يكي از فرآوردهBجايي دوگانه است
1(12(23(34(4
3با توجه به واكنش:- 252 2 2 4 132(g) ( ) (aq)SO H O H SO , H kJ+ → ∆ = 20بايد در يك كيلوگرم آب3SO، چند گرم گاز�− C°حـل

10شود تا دماي آن به تقريب  C°از گرماي جـذب شـده بـه وسـيلۀ) 2باالتر رود؟ 4(aq)H SO نظـر شـود، ه، صـرفو جـرم آب تركيـب شـد

2
1 14 2H Oc / J g C− −= ⋅ ⋅ °(132 16(S , O :g mol )−= = ⋅

1(5/202(5/253(2/344(7/35
كه در واكنش- 253  پذير است؟ هم عالمت باشند، چند مورد از موارد زير، امكان∆Hو∆Sهايي

*G∆مي آن مي تواند مثبت باشد. ها،  خودي باشند.به توانند خود * در دماهاي پايين
 اند. خودي * در هر دمايي غير خودبه اند. خودي * در هر دمايي خودبه
 خودي باشند. توانند خودبه * در دماهاي باال مي

1(12(23(34(4

1ظرف دربستۀ داراي- 254
2

27گرم مايع با دماي 1000در يك حمام داراي5PClمول C°كه با شعلۀ حاصل از سوختن گاز اتان در حال گرم شـدن

 ور است. به تقريب چند مول اتان بايد سوزانده شود تا واكنش: است، غوطه
1

5 3 2 180 90(g) (g) (g)PCl PCl Cl , S J K , H kJ−→ + ∆ = + ⋅ ∆ = ( صورت خودبه، به+ سوختن اتان برابـر∆Hخودي آغاز شود؟

11400kJ mol−− 1و ⋅ 1
ايع م 3 5c / J g C− −= ⋅ ⋅ و فرآورده است. از ظرفيت گرمايي واكنش°  نظر شود.) ها، صرف دهنده

1(6/12(2/13(8/04(5/0
 اند؟ لب زير، درستچند مورد از مطا- 255

 گيري نيست. * گرماي تشكيل هيدرازين به روش مستقيم قابل اندازه
 در نظر گرفت.∆Hتوان برابر را مي∆E* در واكنش تشكيل گاز آمونياك،

2* واكنش:
1
2 (g) (g)O CO+ s)گرافيـــت→ , )Cپذير است.، به روش تجربي انجام 

 خودي، آنتروپي كاهش يابد، آنتالپي نيز با كاهش همراه خواهد بود. هاي خودبه * اگر در واكنش
1(12(23(34(4
3واكنش:- 256 4 2 2 4 4 3 4(s) (aq) (s) (aq)Ca (PO ) H SO CaSO H PO+ → (پس از موازنه)، براي تهيـۀ+ و بر اساس آن ، از كدام نوع است

ف2  % الزم است؟80سفريك اسيد، چند گرم محلول سولفوريك اسيد با خلوص كيلوگرم
11 16 31 32(H , O , P , S :g mol )−= = = = ⋅

 3750جايي دوگانه، ) جابه4 3750) تركيب،3 3000جايي دوگانه، ) جابه2 3000) تركيب،1

223جرم- 257 011 10/ mمولكول از اكسيدي با فرمول عمومي× nN Oگرم است. نسبت4/5، برابرnبهm،و محلول اين اكسيد در آب ، كدام است

114چگونه است؟ 16(N , O :g mol )−= = ⋅

، الكتروليت ضعيف5/1)4، الكتروليت قوي5/1)3، الكتروليت ضعيف5/2)2، الكتروليت قوي5/2)1

A B DC

2
4SO −

Cl−

Na+

2Ba +
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11و چگالي آن برابر25/5وكسيد برابر اگر غلظت موالل يك نمونه محلول سديم هيدر- 258 25/ g mL−⋅باشد، غلظت موالر آن، بـه تقريـب چنـد

11مول بر ليتر است؟  16 23(H , O , Na :g mol )−= = = ⋅

1(05/52(1/53(42/54(52/5

259 -mمي ميلي 250گرم گرد آلومينيم را در مي كنيم، همۀ ليتر محلول هيدروكلريك اسيد وارد و غلظت موالر اسيد بـه آلومينيم با اسيد واكنش دهد

مي4/0انداز�  Al)127به تقريب كدام است؟mشود. مول بر ليتر كم g mol )−= ⋅

1(7/02(9/03(8/14(7/2

Rاز رابطۀ (EA)آبكافت اتيل استات- 260 k[EA][OH 14pHو EAدر غلظت يـك مـوالر كند. اگر اين واكنش پيروي مي=−[ ، بـا سـرعت=

−متوسط − −⋅3 1 110 mol L .sآغاز شود، با چهار برابر كردن غلظتEA 12درpH 1، واكنش با چه سرعتي= 1(mol L s )− −⋅  آغاز خواهد شد؟ ⋅

1(348 10−×2(58 10−×3(34 10−×4(54 10−×

185Hاگر در واكنش فرضي:- 261 kJ∆ = −،2 22 (g) (g) (g)AB A B→ رفت)،+ )aEو بدون بهـره با بهره  گيـري از آن، بـا گيري از كاتاليزگر

 اند؟ باشد، چند مورد از مطالب زير، دربار� آن درست 380و 130ترتيب برابر يكاي كيلوژول، به

 است.465kJواكنش برگشت برابرaE* در نبود كاتاليزگر،

 است.315kJبرابر واكنش برگشتaE* در مجاورت كاتاليزگر،

 است.75kJ* تفاوت سطح انرژي پيچيد� فعال در دو حالت، برابر

 است.250kJواكنش در جهت برگشت در دو حالت، برابرaE* تفاوت

1(12(23(34(4

2بر اساس واكنش:- 262 2 22 2(g) (g) (g)N O NO+ و نيتروژن در ظرف يك ليتري دربسـته1و5ترتيب، به� و مول از گازهاي اكسيژن اي وارد

1LبرحسبK% از گاز نيتروژن به فرآورده، به تعادل برسد، مقدار50اند. اگر اين واكنش پس از تبديل گرم شده mol−⋅است؟ كدام 

1(125/02(25/03(14(4

ــز- 263 ــيد فل ــول از اكس ــول ازMدو م ــك م ــده CO(g)و ي ــا داده ش و گرم ــته وارد ــري دربس ــك ليت ــرف ي ــادل: در ظ ــا تع ــد ت ان

2 0 25(g) (s) (s) (g)CO MO M CO , K /+ + (s)، برقرار شود. در حالت تعادل، نسبت مولي�=

(s)

MO
M

 ام است؟، كد

1(162(123(94(4

 اند؟ چند مورد از مطالب زير، درست- 264

2و2NO* افزايش دما سبب پررنگ شدن مخلوط نسبت به حالت تعادل گازهاي 4N Oشود. مي 

2تر شدن ثابت تعادل گازي: * كاهش دما، سبب كوچك 2 32 2 0(g) (g) (g)SO O SO , H+ ∆  شود.، مي�>

3جا شدن تعادل: * كاهش حجم ظرف، سبب جابه 2(s) (s) (g)CaCO CaO CO+شود.، در جهت رفت مي� 

2* تعادل: 2
2 6 4 24 6(aq) (aq) (aq) ( )Co(H O) Cl CoCl H O+ − −+ +  اي از تعادل دو فازي است.، نمونه��

1(12(23(34(4

به- 265 گرم بر ليتر نقـره نيتـرات اضـافه شـود، در پايـان34ليتر محلول با غلظت ميلي25ريك اسيد، موالر هيدروكل02/0ليتر محلول ميلي25اگر

به pHواكنش،  و محلول (رسـوب خصـلت اسـيدي نـدارد، گرم سديم هيدروكسيد خنثـي مـي دست آمده با چند ميلي محلول كدام است شـود؟
140NaOH g mol−= ⋅(

1(3،402(2،403(3،204(2،20

دست بنشيند، چند مورد از مطالب زير، دربار� تركيب به2NHهاي هيدروژنِ گروه متيلِ مولكول استيك اسيد، يك گروه اگر به جاي يكي از اتم- 266

 آمده، درست خواهد بود؟ 

 آمينو اسيدهاست.- * از دستۀ آلفا

و هم با بازها، واك مي* هم با اسيدها  دهد. نش

و يك آميد است. CON* داراي گروه عاملي

 * جامدي با دماي ذوب باالتر از استيك اسيد است.

1(12(23(34(4
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 نسبت به درصد تفكيك آن، به كدام صورت است؟ BOHمحلول يك موالر بازpHنمودار وابستگي- 267

1(2(

3(4(

قط- 268 10موالر نقره نيترات قرار داده شده است. اگر سرعت متوسـط واكـنش برابـر4/0محلول200mLعه سيم مسي در يك 015/ mol min−⋅

به (II)باشد، چند ثانيه زمان الزم است تا غلظت مس و اگر1/0نيترات درتAg(s)مول بر ليتر برسد نها بر روي قطعۀ مس بنشيند، جرم اين قطعه

(گزينه اين لحظه، چند گرم تغيير مي 164ها را از راست به چپ بخوانيد.) كند؟ 108(Cu , Ag :g mol )−= = ⋅

1(80،04/32(80،88/03(400 ،04/34(400 ،88/0
(محلول در يك كارگاه، از گاز كلر حاصل از يك سلول دانز براي تهيۀ مايع- 269 از5سفيدكنند� خانگي (موازنه NaClO(aq)% جرمي )، طبق واكنش

2نشده): 2(aq) (g) (aq) (aq) ( )NaOH Cl NaCl NaClO H O+ → + + 1شود. در اين كارگاه به ازاي توليد، استفاده مي� 150/ kgفلـز

d)11سديم، به تقريب چند ليتر محلول سفيدكننده  g mL )−≈ مي ⋅  شود؟ توليد
1(78/352(25/373(56/514(5/74
(متان) به جاي كاربرد مستقيم در موتور خودرو، در سلول سوختي خودروها به كار رود، كدام برتري را دارد؟- 270  اگر گاز طبيعي

و افزايش ايمني سوخت1  ) كاهش خطرات نگهداري
و پيچيدگي ساختار2  خودروها ) كاهش هزينۀ ساخت
 ) افزايش بازدهي تبديل انرژي شيميايي سوخت به انرژي الكتريكي3
 اي به ازاي مصرف هر متر مكعب سوخت ) كاهش مقدار گازهاي گلخانه4

pH
7 14

50

100

pH
7 14

50

100

pH
7 14

50

100

pH
7 14

50

100
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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
1پاسخ: گزينۀ-1

 ) عبرت بگير/ معهود: عهد شده، شناخته شده، معمول2) اشك بريز،1معني درست واژگان: عبر كن:
2پاسخ: گزينۀ-2

 معني درست واژگان:
 : زعارت: بدخويي، بدخلقي، تندمزاجي1گزينۀ
 : معارضه: ستيزه كردن3گزينۀ
 برداري : اطاعت، فرمان: مطاوعه4گزينۀ

4پاسخ: گزينۀ-3
كُشنده/ مصابيح: جمع مصباح، چراغ معني درست واژگان: سَموم: باد و ترين، بزرگ/ دهشـت: سرگشـتگي، حيـرت، تعجّـب، ها/ مِهين: بزرگ گرم

 اضطراب، ترس
1پاسخ: گزينۀ-4

ب) صاعقه: برق، / و برق شديد پديد آيد. امالي درست واژگان: الف) ثقبه: سوراخ، منفذ كوچك  آذرخش، آتشي كه براثر رعد
4پاسخ: گزينۀ-5

 امالي درست واژگان: قياس: اندازه گرفتن، سنجيدن
3پاسخ: گزينۀ-6

(مجموعه مقاالت): جالل آل احمد غرب  زدگي
2پاسخ: گزينۀ-7

و بر همان شيوه كه مجد خوافي و در سال 732آن را در سال روضۀ خلد كتابي است به تقليد از گلستان سعدي نظر در آن تجديد 733نوشت
و نثر استادي كامل داشت.  كرد. مجد خوافي از اديبان قرن هشتم بود كه در نظم

 دقت كنيم!
3پاسخ: گزينۀ-8

(آثار ديگر: مناجات ال نام پديدآورندگان آثار: هفت حصار، نصايح: خواجه عبداهللا انصاري نامه، مجموعـۀ رسـايل فارسـي)/هينامه، كنزالسّالكين،
(اثر ديگر: از اين ستاره تا آن ستاره)/ روزها، جام جهان (آثار دري به خانۀ خورشيد، از آسمان سبز: سلمان هراتي بين: محمّدعلي اسالمي ندوشن

(آثـار ار از مدرسه: عبدالحسين زّرينديگر: در كشور شوراها، كارنامۀ سفر چين، آزادي مجسّمه، صفير سيمرغ)/ پلّه پلّه تا مالقات خدا، فر  كـوب
بي ديگر: سرّ ني، بامداد اسالم، پير گنجه در جستجوي ناكجاآباد، بحر در كوزه، با كاروان حلّه، شعر بي  نقاب، جستجو در تصّوف) دروغ شعر

 : هشت كتاب: سهراب سپهري/ زمستان: اخوان ثالث/ عقل سرخ: سهروردي1گزينۀ
 الدين همايي نامه: جالل دوشنبه: آلفونس دوده/ غزّاليهاي : قصّه2گزينۀ
 زاده/ االيّام: طه حسين : هفت كشور: جمال4گزينۀ

و غزّالي هفت«آثاري مانند و نبايد از دانش» نامه حصار، قلندرنامه (و نه تجربي) آمده است آموزان تجربي در كتاب ادبيّات سال سوم رشتۀ انساني
 شد. پرسيده مي

1: گزينۀ پاسخ-9
بي : كنايه: سرمست بودن كنايه از خوش2گزينۀ و نوش هميشگي باشي/  سحر بودن شب كنايه از عيش

شببي« بي-در اين بيت» سحر بودنِ و اندوه است برخالف كاربردِ غالبِ آنكه كنايه از و-پايان بودنِ رنج و نـوش هـر شـب بـه معنـيِ عـيش
 هميشگي است.

بو3گزينۀ (اضافۀ استعاري): استعاره: (اضافۀ استعاري)، لبِ خندانِ قدح ي جان
و هميشگي2) شراب1: ايهام: مدام:4گزينۀ  ) مداوم

1پاسخ: گزينۀ-10
و تمام اجرام نوراني آسماني و پروين: مجاز از ستارگان  مجاز: ماه

 كنايه: رخ فرو پوشيدن كنايه از پنهان شدن
بهتشبيه: تشبيه روي معشوق به آفتا و از آن دو، برتـر دانسـتهب/ عالوه بر آفتاب، شاعر و پروين تشبيه كـرده طور ضمني رخ معشوق را به ماه

 است.
و پروين/ نسبت دادن تجّلي به روي و رخ پوشاندن به ماه  استعاره: نسبت دادن خجالت كشيدن

2پاسخ: گزينۀ-11
 تشبيه: آتش سوداي عشق/ تشبيه عاشق به ديگ»د«بيت
به بخشي به سرو؛ اين استعاره: جان»ب«يتب  اش اين است كه سرو داراي آبرو باشد. خاطر سرو بخشوده شود، الزمه كه گناه شاعر
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مي حسن تعليل: دليل اين»ج«بيت  گيرد، اين است كه كسي توان شنيدن حرف حق را ندارد. كه مؤذّن در ابتداي اذان گوش خود را
از» الف«بيت  ) در هجران يار2) ان شاءاهللا از يار دور باشد1يار: ايهام: دور
 اغراق: اغراق در فراوانيِ اشك»ھـ«بيت

3پاسخ: گزينۀ-12
و برافراشتن«افعال پيشوندي و افراشتن«با فعل ساد� نوع خود يعني» برانگيختن، برگماشتن  تفاوت معنايي ندارند.» انگيختن، گماشتن

 ها: ير فعلبررسي تفاوت معنايي در سا
(فـرا رسـيد (از ميان رفتن، منقرض شـدن)/ آمـدن (پايين آمدن)، برافتادن (بيرون آوردن)/ افتادن و رساندن)، درآوردن (متضادِّ بردن ن، آوردن

(اصابت كردن) (بلعيدن، فروبردن)، برخوردن (مجبور كردن)/ خوردن (مالك بودن)، واداشتن (طلوع كردن)/ داشتن / گذشـتن بازگشتن)، برآمدن
(ياد گرفتن، آموختن) (اخذ كردن، تصاحب كردن، دريافت كردن)، فرا گرفتن (مردن)/ گرفتن (عبور كردن)، درگذشتن

4پاسخ: گزينۀ-13
رفتم.: سرخوش به هر سو مي3جملۀ

 دوجزئي

 فعل نهاد

 رفتممي[من]

را همه از بهشتيان بشنوند.: اين نغمۀ آسماني5جملۀ
و متمّم  چهار جزئي با مفعول

 نهاد گزاره

 همه مفعول متمّم فعل

 بشنوند اين نغمۀ آسماني بهشتيان
1پاسخ: گزينۀ-14

گر با من  نسازد ياردلشده
(اجباري)  فعل نهاد متمّم فعل

 ها متمّم مقدم شده، متمّم قيد است. در ساير گزينه

2پاسخ: گزينۀ-15
+ (بلنــد (پيــر + مــرد)/ بلندقــد (چهــار + راه)/ پيرمــرد (درشــت + اســتخوان)/ ســرخ قــد)/ درشــتچهــارراه (ســرخ + رو) اســتخوان  رو

[ / كم (كم + پشت)  واژه]6پشت
[ : جهان1گزينۀ (پُر + فريب) (جهان + آفرين)/ پُرفريب  واژه]2آفرين
كم3گزينۀ :] (گلو + گير) (دل + بر)/ گلوگير (كم + كم)/ دلبر  واژه]3كم
(خوش + رو)/ دوردست4گزينۀ [ : خوشرو  واژه]2(دور + دست)

(با كسره يا سكونِ دوگانه» سرحال«دقت كنيم! واژ� بي»)ر«خواني دارد  تأثير است. كه البته در پاسخ
3پاسخ: گزينۀ-16

ي/ به همسرايي قلب تو مي [يـ] (�/ تو/ مي/ تپ/�/ قلب/�تپد با شوق: به/ هم/ سرا/  تكواژ)13د/ با/ شوق
(ترين عاشقانه ي ب/ خوان/ ه/  تكواژ)11نغمه را دوباره بخواني: عاشق/ انه/ ترين/ نغمه/ را/ دو/ بار/

4پاسخ: گزينۀ-17
 نكوهش قضاوت براساس ظاهر»:4«مفهوم گزينۀ

 انديشي مفهوم مشترك ساير گزينه: پيشگيري بهتر از درمان است./ ضرورت عاقبت
4پاسخ: گزينۀ-18

 بازگشت به اصل»:4«و گزينۀ مفهوم مشترك بيت سؤال
 : تحمّل رنج كليد موفّقيّت است.1گزينۀ
و توجّه به درون2گزينۀ  : ارزشمندي باطن
و توانايي عارفانِ واصل3گزينۀ  : واالمقامي

1پاسخ: گزينۀ-19
و گزينۀ از»:1«مفهوم مشترك بيت سؤال و احوال گويند� آن است./ سخن افراد ميسخن معّرف شخصيّت  دهد. حال دل آنان خبر

 : ارزشمندي يار2گزينۀ
و صبر3گزينۀ  : تقابل عشق
 يابي است. : صبر كليد كام4گزينۀ

2پاسخ: گزينۀ-20
 تسليم بودن عاشق در برابر معشوق»:2«مفهوم گزينۀ

و درويش مفهوم مشترك ساير گزينه  نوازي ها: اغتنام فرصت
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2پاسخ: گزينۀ-21
و گزينۀ مفهوم مشتر  اغراق در گريستن»:2«ك بيت سؤال

دل1گزينۀ و گريستن، موجب و خشك شدنِ اشك او نمي : رنج  شود. زدگي عاشق
و صبر/ ناكارآمدي صبر در راه عشق3گزينۀ  : تقابل عشق
 نوازي موجب سعادت است. نوازي/ يتيم : درويش4گزينۀ

ببه»2«و»1«دقت كنيم! در هر دو گزينۀ به»سيل«و» بيش«ا واژگان ترتيب اشاره شده است، با اين تفاوت كه در گزينـۀ» گريۀ فراوانِ عاشق«،
بي-»2« و آرامش عالوه بر مفهوم و تقابل عشق (در قالبِ»گريستن«به-خوابي عاشق و از اين نظر، ») سيل«، اغراقي ناباورانه نسبت داده شده

و با تصويرِ اغراق صرفاً حرف از اين است كه اين گريۀ فراوان من، با سـوزِ جگـر،»1«تناسب دارد، اما در گزينۀ» ارانِ اشكب«آميزِ با صورت سؤال
مي كم نمي  شود! شود كه بيشتر هم

4پاسخ: گزينۀ-22
و گزينۀ مي»:4«مفهوم مشترك بيت سؤال  ماند. تنها سخن است كه

به1گزينۀ مي: ناپايداري جواني/ گذر زمان همه چيز را  كشد. نابودي
 : گذر سريع عمر3و2هاي گزينه

3پاسخ: گزينۀ-23
و گزينۀ و بالست.»:3«مفهوم مشترك بيت سؤال  ازلي بودن عشق/ عشق مايۀ رنج

 : هركسي شايستگي ديدن معشوق را ندارد.1گزينۀ
 بخشي عشق/ فاني شدن عاشق در وجود معشوق : كمال2گزينۀ
 : طلب وصل4گزينۀ

1پاسخ: گزينۀ-24
و پريشاني عاشقان»:1«مفهوم گزينۀ  فارغ بودن عشق از درد

و ساير گزينه  هاي راه عشق الزمۀ وصال است./ بالكشي عاشقانه ها: تحمّل سختي مفهوم مشترك بيت سؤال
4پاسخ: گزينۀ-25

و گزينۀ  ترك تعلّقات دنيوي»:4«مفهوم مشترك بيت سؤال
ب : ابن1گزينۀ و نفي عاقبتالوقت  انديشي ودن عارف/ دم غنيمت شمري
و بندگان است.2گزينۀ  : خودشناسي مقدمۀ شناخت خداوند
و سختي3گزينۀ و ايستادگي در برابر مشكالت ها : ثابت قدم بودن

زبان عربـيزبان عربـي
گزینۀ-۲۶ ۲پاسخ:

کلیدی: هاآسامن»:الّساموات«آفرید/»:َخلََق«کلامت
کلیدیکلبررسی گزینهامت ها:در

گزینه»:َخلََق« [رد است. ماضی فعل »]۴«و»۳«هایآفرید؛
گزینهآسامن»:الّساموات« [رد است. جمع »]۴«و»۱«هایها؛

گزینۀ-۲۷ ۴پاسخ:
کلیدی: عاهدت«کلامت کرده»:قد بستهعهد (پیامن أعمل«ام)/ام کنم/»:أن عمل آنچه»:ِعُدأمبا«که میبه بــ«دهـم/وعده إّال أنطـق ال و

بگویم....»: سخن .............. دربارۀ فقط
کلیدیبررسی گزینهکلامت ها:در

کرده عهد عاهدت: بستهقد (پیامن گزینهام [رد است. نقلی ماضی فعل »]۲«و»۱«هایام)؛
به منصوب مضارع فعل کنم؛ عمل که أعمل: التزابه»أن«أن مضارع میصورت ترجمه گزینۀمی [رد »]۱«شود.

می وعده آنچه به أِعُد: گزینهمبا [رد است. مضارع فعل »]۳«و»۱«هایدهم؛
گزینۀ-۲۸ ۳پاسخ:

دل الشـباب: قلـوب باشـی)/ (تأثیرگـذار باشی مؤثر که مؤثراً: تکون أن بخواهی/ اگر تُرِد: إن کلیدی: جوانـان/کلامت کـن/إهـای پیشـه تّخـذ:
آنانمعارشت با معارشت هم:
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گزینه در کلیدها ها:بررسی
بخواهی؛ اگر ُترد: معنای»إن«إْن به رشط به»اگر«حرف رشط فعل نیز و میاست ترجمه التزامی مضارع گزینـه.شودصورت و»۱«هـای[رد

»۲[«
دل الشباب: گزینهقلوب سایر [رد جوانان ها]های

گزینه [رد کن پیشه »]۴«و»۲«هایاّتخذ:
گزینۀ-۲۹ ۱پاسخ:

می فدا ُیضّحون: که/ مؤمنانی اّلذین: املؤمنین کلیدی: ناشناختهکلامت مجهولون: اند.کنند/
گزینه در کلیدی کلامت ها:بررسی

اسم از بعد اگر خاص موصول اسم که؛ مؤمنانی اّلذین: به»ال«املؤمنین بیاید می»که«صورتدار گزی.شودترجمه »]۴«و»۲«هاینه[رد
می فدا میُیضّحون: (قربانی استکنند مضارع فعل گزینه.کنند)؛ سایر ها][رد

ناشناخته گزینهمجهولون: سایر [رد ها]اند
گزینۀ-۳۰ ۲پاسخ:

ما درست: خداترجمه حالیبرای خواهاندر میکه مناز هستیم، او از الهی ُمطالیاری خدا/ برای ِلّله: حالیخوانیم. در (حـالبین: خواهـان که
).است

گزینۀ-۳۱ ۴پاسخ:
گفتارها. به نه است رفتارها به اعتبار و مالک عبارت: ترجمۀ

می اشاره عمل با همراه گفتار به عبارت، این کند.مفهوم
گزینۀ-۳۲ ۳پاسخ:

گزینهتوبه [رد اّلذی)؛ هو (التائب من التائبة است: کسی »]۴«و»۱«هایکننده
گزینه [رد (َعِلَم) علمت عندما شد: متوجه »]۴«و»۱«هایوقتی

غیرصحیٍح؛ است: معنای»سّیئ«اشتباه گزینه.است»بد«به سایر ها][رد
گزینه [رد األبد إلی همیشه: »]۲«و»۱«هایبرای

گزینۀ-۳۳ ۱پاسخ:
شود ذکر تعریب در باید ضمیر لصدیقی؛ قلُت گفتم: دوستم گزینه.به »]۴«و»۳«های[رد

عربی زبان در بعید ماضی معادل شاهدته؛ کنُت ما بودم: ندیده را ماضی«او فعل + گزینه.است»کان سایر ها][رد
مطلب: درک ترجمۀ

میتتناول« را غذایش (پروانه غذاءها دقیقالفراشة و طویل خرطوم بواسطة األزهاِر عصارة من گلخورد) عصارۀ بلندبهها(از خرطوم وسیلۀ
باریکی) مسـافت.و (بـرای البعیـدة و القریبـة للمسـافات دارد) کـردن پرواز در باالیی قابلیت (پروانه الّطیران علی عالیة قابلّیة هـایللفراش

دور) و پروانه.نزدیک اوقات از (بسیاری الظالم حلول أثنا الفراشات نری ما مـیکثیرًا تـاریکی برآمدن هنگام را نحـوها تتحـّرک هـی و بیـنم)
حالی (در بهالنور میکه حرکت روشنایی هوسوی السبب و إلـیأکنند)، دامئـًا یحتـاج پروانـه) بـدن که است این آن علت (و الفراشة جسم ّن

دارد) حرارت از مشخصی درجۀ حفظ به نیاز (همیشه الحرارة! من معّینة درجة علی الحیـو.املحافظة هـذا اللـه َوَهـَب ایـنلقـد بـه (خـدا ان
(وسیله النفس عن للدفاع وسیلة است) بخشیده رنگحیوان که (چرا جناحها علی املختلفة األلوان فإنَّ خود)؛ از دفاع برای بـرای مختلف های

منهایشبال الفـراشأحسن) لجنـاح أّن کـام دارد) پروانـه کـه اسـت دفاعی وسایل بهرتین (از الفراشة، لدی الدفاعّیة أخـری،الوسائل فائـدة
به(هامن را بال او که (چرا الجناح یستعمل فهو دارد) دیگری فایدۀ پروانه بال که میطور (بـهکار الفراشـات بـین للتعّرف کوسیلة عنـوانبرد)
پروانهوسیله میان شناخت برای أثناای الفراءها) أنواع بعض إّن ولد)!) و (زاد تکثیر روند جریان (در الّتکاثر! انـواععملّیة از برخـی (هامنـا ش
گروهیعیشها)پروانه شکل (به کبیرة تجّمعات شکل میعلی زندگی بزرگی (بههای جامعّیة! بصورة بقائها بحوائج تقوم حیث کهکنند) طوری

به بقایشان نیازهای برآوردن میبه گروهی پردازند.)صورت
مهم: کلامت برخی ترجمه

می۱ تتناول: التعّرف۲خورد) شناخت) :
(خرطوم)۳ دراز بینی خرطوم: کردن۴) تکثیر التکاثر: (
پرواز۵ الطیران: نیازها۶) حوائج: (
می۷ نری: زندگی۸بینیم) بقاء: (
میان۹ أثناء: تاریکی۱۰) الظالم: (

بخشید۱۱ َوَهَب: رنگ۱۲) األلوان: ها)
بال۱۳ جناح: نزد۱۴) لدی: (
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گزینۀ-۳۴ ۱پاسخ:
ویژگی ...............از پروانه های

گزینه ها:ترجمۀ
تاریکی!۱گزینۀ به نور ترجیح :
رنگ۲گزینۀ وجود خرطومش!: در مختلف های
گرما!۳گزینۀ از فرار :
فاصله۴گزینۀ در آن زیادی و پرواز رسعت فقط!: نزدیک های

بر پروانهتوضیح: منت، دوم خط بهاساس حرکها نور میسوی کنند.ت
گزینۀ-۳۵ ۱پاسخ:

می که را آنچه میشخوردپروانه میکجا پیدا کجا را غذایش (پروانه کند؟)یابد؟
گزینه ها:ترجمۀ

مکان۱گزینۀ در آنجاست!: در گل که هایی
اندک!۲گزینۀ گرمای با مناطقی در :
باغ۳گزینۀ در پربرگ!: هایی
زمین۴گزینۀ در و: پرآب رودها!هایی

گل عصارۀ از پروانه منت اول خط طبق میتوضیح: غذا خورد.ها
گزینۀ-۳۶ ۲پاسخ:

منت در موضوع است؟نیامدهکدام
گزینه ها:ترجمۀ

پروانه!۱گزینۀ ولد و زاد :
می۲گزینۀ تهدید زندگی در را پروانه آنچه کند.:
دارد!۳گزینۀ نیاز زندگی برای آنچه :
را۴گزینۀ خود!: از دفاع ه

اشاره منت در پروانه دشمنان به است.توضیح: نشده ای
گزینۀ-۳۷ ۴پاسخ:

نتیجه چه منت میاز گیریم؟ای
گزینه ها:ترجمۀ

دارند!۱گزینۀ خلقت یک کوچک و بزرگ :
است!۲گزینۀ جامعت با خدا دست :
دارند!۳گزینۀ دوست را نور سوی به پرواز پرندگان :
منی۴گزینۀ شکست ناتوان، همیشه خورد.:

رنگ منت دوم پاراگراف طبق بهتوضیح: او دفاعی وسایل بهرتین از یکی است پروانه بال روی بر که مختلفی مـیهای لزومـاًحساب پـس آیـد.
نیست. مغلوب همیشه

گزینۀ-۳۸ ۲پاسخ:
عبارت:حرکت کامل حلوِل«گذاری أثناء الفراشاِت نََری ما تتحرُّککثیراً هی و النوِر!الظالم »نحَو

است.)(مفعولالفراشاِت←الفراشاَت کرسه فرعی اعراب با منصوب و به
گزینۀ-۳۹ ۴پاسخ:

عبارت:حرکت کامل املختلفَة«گذاری األلواَن فإنَّ النفِس، عن للدفاعِ وسیلًة الحیواَن هذا اللُه َوَهَب الدفاعّیِة.لََقْد الوسائِل أحسِن »من
(مفعول←وسیلٌة املختلفِةوسیلًة منصوب)/ و دوم اعراب←به از تبعیت به منصوب و (صفت است)»األلواَن«املختلفَة

گزینۀ-۴۰ ۳پاسخ:
تتناول:

گزینه سایر رد ها:دالیل
الزم۱گزینۀ متعدٍّ←:
محال۲ًگزینۀ مرفوع و مقّدم خرب فاعله←: و مرفوع ل»الفراشة«فعل خرباًو یس
مفاعلة۴گزینۀ باب من تفاعل←: باب من
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گزینۀ-۴۱ ۲پاسخ:
یعیش:

گزینه سایر رد ها:دالیل
مبنی۱گزینۀ معرب←:
متعد۳ٍّگزینۀ الزم←:
إعالل۴گزینۀ بدون متعدٍّ←: إعالل/ خرب←له »إّن«خرب←الزم/

گزینۀ-۴۲ ۳پاسخ:
أحسن:

مبنی۱ منرصف←) (غیرمنرصف)←معرب/ الرصف من ممنوع
نکرة۲ باألضافة←) معرّف
منرصف۴ تقدیراً←) مرفوع منرصف)/ (غیر الرصف من محالً←ممنوع مرفوع

گزینۀ-۴۳ ۱پاسخ:
مزید»املُسلِمین« ثالثی فعل از فاعل آن»أسلََم«اسم ابتدای زیرا عین»ُمـ«هست و است.آمده مکسور آن الفعل

۲گزینۀپاسخ:-۴۴
می←َمشیتا حذف آن علّۀ حرف (للغائبتیِن) غائب مؤنث مثنی صیغۀ در و ماضی در یایی ناقص معتل (فعل شود.)َمشتا

گزینه ها:ترجمۀ
نبخشید.۱گزینۀ بزرگش گناه خاطر به را مجرم قاضی، این :
زدند.۲گزینۀ قدم کمی آن در و رفتند باغ به دوست دو :
آی۳گزینۀ شام کالم: از میاللّاتی تالوت کالس مقابل در را مجید کنید.ه
به۴گزینۀ را مهامن بیست معلامن، آن می: دعوت افطار کنند.خاطر

گزینۀ-۴۵ ۲پاسخ:
یحاکَی« ال است.»أن منصوب مضارع فعل

گزینه سایر ها:بررسی
مجزوم۱گزینۀ و نهی تّتبعوا: ال :
مضارع۳گزینۀ یّتخذ: مل به: مجزوم»/مل«مجزوم و رشط جواب یخرس:
به۴گزینۀ مجزوم مضارع لینزل: امر«: »الم

گزینۀ-۴۶ ۱پاسخ:
بیشرتین که کن مشخص را (نزدیکتفعلی شود.ناسب ساخته مجهول آن) (از که دارد را این به ترین)

می»أکمل« پس است بسازیم.متعدی مجهول آن از توانیم
النبّی اإلسالِمدی6أکمل اإلسالِم←َن دیُن أکِمَل

گزینه سایر ها:بررسی
تعّجب۲گزینۀ الزم←:
یحاول۳گزینۀ مفعول←: عربی جملۀ ندارد.در به
تبتهج۴گزینۀ و تتمّتع تنظر: الزم←و

گزینۀ-۴۷ ۳پاسخ:
بدون اسم اشاره، اسم از بعد اگر کنید غیر»ال«دقت دیگری اسم هر یا اسمبیاید اسـم»ال«از صـورت آن در باشـد موصـول یـا ضمیر مانند دار

استمبتدااشاره خواسته سؤال صورت در است. خرب آن از بعد اسم گردد.گزینه«و فعلیه جملۀ خرب تا کن مشخص خالی جای برای را »ای
می»یُؤّدبن«یعنی زمانی اتفاق این و باشد اشارهخرب اسم از بعد که باشد.»ال«اسمافتد دار

... یؤّدبَن من ...این←هؤالء که هستند کسانی ها
... یؤّدبَن معلاّمت میاین←هؤالء ادب که هستند معلامنی ...ها کنند
... یؤّدبَن االّمهات می←هؤالء ادب مادران، ...این کنند

... یؤّدبَن الّالتی هّن ...این←هؤالء که هستند کسانی هامن ها
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گزینۀپ-۴۸ ۴اسخ:
برای حال دارد.»هؤالء«،»مصّفقیَن«صاحب را فاعل نقش که است

َع ...هؤالءشجَّ .مصّفقیَنالطالب
حال فاعل فعل

حال) (صاحب
گزینه سایر ها:بررسی

(مفعول۱گزینۀ الحجارة حال: صاحب و حال ثقیلة: به):
حا۲گزینۀ مریضاً: (مفعول: أخی حال: صاحب و به)ل
(مفعول۳گزینۀ ابن حال: صاحب و حال نامئاً: به):

گزینۀ-۴۹ ۴پاسخ:
بگیرد قرار اسم باید استثناء از گزینه؛بعد این تَتبَع«در است.)»:أّال منصوب مضارع (فعل تّتبع + ال + أن

گزینۀ-۵۰ ۲پاسخ:
گزینه ها:بررسی

مبتدا۱گزینۀ عدّو: است.: نادان دوست یک از بهرت دانا دشمن یک ترجمه: خرب؛ خیر: /
صیغۀ۲گزینۀ در فعلش و دارد مخاطبی حالت جمله دانـش.است»للمخاطبة«: ای ترجمـه: منادا)؛ تنبلـی(طالبة: تکالیفـت انجـام در آمـوز
نکن.
دارد۳گزینۀ ایامن پروردگارش به برادرت ترجمه: خرب؛ مؤمن: مبتدا/ أخو: منی: خدا غیر از پس ترسد.،
دانش۴گزینۀ ترجمه: خرب؛ نجحت: قد نعت/ تتکاسل: مل مبتدا/ طالبة: شد.: موّفق امتحان در نکرد، تنبلی که آموزی

و زندگي و زندگيدين دين
1پاسخ: گزينۀ-51

و خداگرا«اين بيت، بيانگر ف(است. بنابراين پيام آيۀ» فطرت خداآشنا بيانگر اين بيت)طرة اهللا الّتي فطر النّاس عليهافأقِم وجهك للّدين حنيفاً
 است.

2پاسخ: گزينۀ-52
و گرايش به زيبايي و محبت به او و خـدا را احسـاس وجود ما با گرايش به خدا و كماالت متعالي سرشته است. همۀ ما پيوند قلبي ميان خـود ها

مي مي و رشتۀ محبتي را كه او بر گردن ما بسته است،  يم.ياب كنيم
3پاسخ: گزينۀ-53

و به آن معتقد است، احساس هويت مي و از خودباوري بااليي برخـوردار اسـت، در قبـال كارهـاي خـود انساني كه اختيار خود را باور كرده كند
مي كند، تصميم احساس مسئوليت مي و درصدد جبران برمي هاي اشتباه خود را  آيد. پذيرد

3پاسخ: گزينۀ-54
مي23و22آيات مي(فرمايد: سور� يونس و دريا سير و كشـتي بـا او خدايي است كه شما را در خشكي دهد تا هنگامي كه در كشتي هستيد

مي بادي موافق حركت مي و مردم بدان خوشحالند. ناگهان بادي شديد آن كند و موج از هر طرف و مـي ها را فـرا مـي آيد در گيـرد پندارنـد كـه
خ محاصره افتاده مياند، (لحظات گرفتاري به سختي) خوانند. دا را از روي اخالص را طبق اين آيه، انسان در لحظاتي و باليا) با تمام وجود، خدا ها

مي مي و حضورش را درك  كند. يابد
مي» دعوا اهللا مخلصين له الّدين«با توجه به عبارت:  دت است.كند، اين آيه مبين توحيد در عبا كه به اخالص در بندگي اشاره

4پاسخ: گزينۀ-55
مي هرچه در آسمان(فرمايد: اين آيه مي و همۀ امور به سوي خدا باز و زمين است براي خداست طبق اين آيه، چون همـه چيـز بـراي)گردد. ها

(علت)، همه چيز به سوي او باز مي و مالك همۀ امور خدا است (معلول). با توجه بـه ايـن مفهـوم، خداست و عليـت«گردد مالكيـت خداونـد
 درست است.» معلوليت بازگشت همه چيز به سوي خداوند

3پاسخ: گزينۀ-56
ميدل نيازهاي برتر انسان، به و درد متعالي تبديل دل مشغولي، دغدغه و درد متعالي انسان، معلول نيازهاي برتر اسـت. مشغولي گردند. بنابراين ها

و درد متعالي، نشانۀ بيدا اين دل و ورود به وادي انسانيت است.مشغولي  ري، هوشياري
1پاسخ: گزينۀ-57

و الميزان ليقوم النّاس بالقسط(با توجه به آيۀ و انزلنا معهم الكتاب و عدل، دو چيـز)لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ، خداوند متعال براي اقامۀ قسط
و ميزان2ن ) ارسال پيامبران با داليل روش1در اختيار مردم قرار داده است:  ) انزال كتاب
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2پاسخ: گزينۀ-58
و چـه بعـد از آن، كـه(آيۀ ال من خلفه تنزيل من حكيم حميد، باطل در اين كتـاب راه نيابـد چـه پـيش از آن و ال يأتيه الباطل من بين يديه

و ستوده فرستاده به)اي است از سوي خدايي حكيم و از آنجا كه اشاره دارد، بايد بررسي كنـيم» ناپذيري قرآن تحريف«در مورد قرآن كريم است
و ابالغ وحي«كدام قلمرو رسالت با اين مفهوم ارتباط دارد. در قلمرو  به6آمده: رسول خدا» دريافت طور كامل از فرشـتۀ آيات قرآن كريم را

مي وحي دريافت مي و كاست به مردم و بدون كم به6رساند. پيامبر اكرم كرد و اكنون كه قرن اين مسئوليت را هـا طور كامل به انجام رساند
و سوره6گذرد، اين كتاب آسماني به همان صورتي كه رسول خدا از زمان نزول قرآن مي هاي آن را تنظيم كرده بود، در ميان مردم وجود آيات

و ابالغ وحي«دارد. بنابراين اين آيه با قلمرو   مرتبط است.» دريافت
4پاسخ: گزينۀ-59

ها وارد دور� بلـوغ فكـري شـده است. طبق اين عامل، انسان» آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي«از عوامل ختم نبوت، يكي
و مي  ترين برنامۀ زندگي را دريافت كنند. پس نتيجۀ تكامل جامعۀ انساني، ختم نبوت است. توانستند كامل بودند

و خاتم النبيينما كان محمد ابا احد من رجا(آيۀ: و لكن رسول اهللا  به ختم نبوت اشاره دارد.)لكم
2پاسخ: گزينۀ-60

مي(عبارت: و خداوند تو را از مردم در امان بيانگر آن است كه ابـالغ پيـام الهـي منـافع برخـي را بـه خطـر)دارد.و اهللا يعصمك من الناس،
هم مي و به و احتمال خطرها در مسير تبليغ بود مي6ين جهت خداوند به پيامبر اكرم انداخت  دهد كه او را حفظ خواهد كرد. وعده

4پاسخ: گزينۀ-61
مي»(عج)علت غيبت امام مهدي«اين سؤال و تحول در امور مربوط بـه جامعـه، را مورد توجه قرار داده است. در بحث علت غيبت گوييم: تغيير

و سنت بد قوانين و خواست اكثـرانهاي خاص خود را دارد كه بايد ها توجه كرد. يكي از اين قوانين آن است كه تغيير در جامعه، نيازمند همراهي
كه مبارزه بـا»2«كه به تغيير فردي اشاره كرده يا گزينۀ»1«افراد جامعه است. بنابراين تغيير جمعي مهم است، نه تغيير فردي. در نتيجه گزينۀ 

به بي مي عدالتي را  كه گسترش عدالت را به خواست گروه محدود وابسته دانسته، همگي نادرست است.»3«داند يا گزينۀ صورت فردي مؤثر
2پاسخ: گزينۀ-62

و متواضع را انتخاب كن تا دربار� وضـع براي اين گروه، عده« در عهدنامۀ مالك اشتر فرمود:7حضرت علي و خداترس اي افراد مورد اطمينان
ت آن و به آنها تحيق كنند بهو گزارش دهند. سپس براي رفع مشكالت »اي عمل كن كه در پيشگاه خدا معذور باشي. گونه ها

1پاسخ: گزينۀ-63
مي55با توجه به آيۀ و عملوا الصالحات ليستخلفنّهم في األرض كما استخلف الّذين من قـبلهم(فرمايد: سور� نور كه وعد اهللا الّذين آمنوا منكم

د  ال يشـركون بـي شـيئاًو ليمكننّ لهم و ليبدلنّهم من بعد خوفهم امناً يعبدونني ثمـر� جانشـيني مؤمنـان در زمـين)ينهم الّذي ارتضي لهم
آن)ليمكننّ لهم دينهم(و استقرار دين خداوند)ليستخلفنّهم في األرض( ، عبـادت)ليبدلنّهم من بعد خوفهم امنـاً(ها به ايمنيو تبديل بيم

ال يشركون بي شيئاً( خالي از هرگونه شرك  است.)يعبدونني
1پاسخ: گزينۀ-64

مي دوزخيان گاهي ديگران را مقصر مي و مي شمارند و شيطان سبب گمراهي ما شدند. شيطان گويد خدا به شـما وعـد� راسـت گويند: بزرگان ما
و من به شما وعد� دروغ دادم.  داده

4پاسخ: گزينۀ-65
بهو ما هذه(با توجه به آيۀ: و انّ الدّار األخرة لهي الحيوان، زندگي دنيا و لعب و همانا الحياة الدّنيا الّا لهو و بازي نيست تنهايي چيزي جز سرگرمي

و لعب است.)سراي آخرت زندگي راستين است ، زندگي دنيا بدون سراي آخرت كه زندگي واقعي است، لهو
مي فراوان به ياد مرگ«كرد كه: ترين مؤمنان را كساني معرفي باهوش6پيامبر اكرم و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده »كنند. اند

3پاسخ: گزينۀ-66
او(سور� نساء:87با توجه به آيۀ و من اصدق من اهللا حديثاً، خـدايي كـه معبـودي جـز ال ريب فيه ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة اهللا

ر  مينيست. حتماً ما را در و چه كسي از خداوند راستگوتر است وز قيامت جمع ، قرآن كريم، صادق القـول بـودن)كند، هيچ شكي در آن نيست
 بيان نموده است.)ال ريب فيه(را دليلي براي نبودن هيچ شكي در قيامت)و من اصدق من اهللا حديثاً(خداوند

2پاسخ: گزينۀ-67
و حساس مي و تمدن آرماني اسالم)، نيازمند برنامهدانيم كه اين مسئوليت بزرگ اي است كه ما را بـه آن سـطح از توانمنـدي(تالش براي جامعه

و قدرت الزم براي ايفاي نقش در جهان كنوني را به ما ببخشد.  ارتقا دهد
1پاسخ: گزينۀ-68

مي 104آيۀ و يأمرون بالم(فرمايد: سور� آل عمران و بايد از ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و اولئك هم المفلحون، و ينهون عن المنكر عروف
و اينان همان رستگارانند. و نهي از منكر نمايند و امر به معروف دو)شما مردمي باشد كه به نيكي دعوت كنند با توجه بـه ايـن آيـه، بـا انجـام

و نهي از منكر، كشتي جامعۀ اسال و امر به معروف و نيكي ميمسئوليت دعوت به خير و رستگاري ها دقت كنـيم، رسد. اگر به گزينه مي به فالح
به هيچ گزينه »4«تر اسـت، زيـرا در گزينـۀ درست»1«، گزينۀ»4«و»1«طور كامل به اين دو مسئوليت اشاره ننموده است. از بين دو گزينۀ اي

و ترك مكروهات نيز درست نمي و عمل به مستحبات و نيكي آمده  پاسخ درست است.»1«باشد. بنابراين گزينۀ فقط دعوت به خير
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4پاسخ: گزينۀ-69

و األرض(سور� اعراف:96با توجه به آيۀ و اتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء و گرايش به تقوا در ميـان)و لو انّ اهل القري آمنوا ، ثمر� ايمان

 مردم، گشودن درهاي رحمت الهي به روي آنان است.

گز-70 3ينۀ پاسخ:

و بدا بيننـا(با توجه به آيۀ و ممّا تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم و الّذين معه اذ قالوا لقومهم انّا برءاء منكم  قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم

و البغضاء ابداً حّتي تؤمنوا باهللا وحده گونه توصيف نمودند: ما از شـماو همراهانش، رابطۀ با قومشان را اين7، حضرت ابراهيم)و بينكم العداوة

و كينه براي هميشه پديد آمده، مگر اينو آنچه جز خدا مي و شما دشمني و ميان ما و نسبت به شما كافريم كه به خداي يگانـه پرستيد، بيزاريم

 ايمان آوريد.

4پاسخ: گزينۀ-71

مي7حضرت علي (اهل«گويد: در يكي از دعاهاي خويش و اگر مصيبتاگر تنهايي، آنان ها توكل) را به وحشت اندازد، ياد تو آنان را آرام سازد

و روي به درگاه تو دارند، چون مي به بر آنان فرو بارد، به تو پناه آورند »دست توست. دانند سررشتۀ كارها

3پاسخ: گزينۀ-72

به تفاوت و مرد ب گونه هاي ميان زن  كه يكي بر ديگري برتري ذاتي پيدا كند. دون ايناي است كه هر دو را به هم نيازمند كرده،

 ها: بررسي ساير گزينه

و مرد در ويژگي1گزينۀ  هاي انساني با هم مشترك هستند. : زن

و مرد موجب پايداري خانواده پس از ازدواج است.2گزينۀ و مكمل هم بودن زن  : درك درست زوجيت

و مرد نقش4گزينۀ ميهاي متفاوتي را برعهد : زن  گيرند تا يك خانواد� متعادل را پديد آورند.ه

1پاسخ: گزينۀ-73

و وسوسۀ زليخا است، جلوه اهللا(باشد. بنابراين آيۀمي7گر پاكدامني حضرت يوسف آياتي كه بيانگر پناه بردن به خدا در برابر گناه قال معـاذ

ال يفلح الظالمون، گفت پناه مي م به خدا همانا او پروردگارم است، مقام مرا گرامي داشته، همانـا سـتمكاران رسـتگاربر انّه رّبي احسن مثواي انّه

 پاسخ درست است.)شوند نمي

 ها: بررسي ساير گزينه

و وسوسه2گزينۀ  هاي آن است. : اين آيه بيانگر نفس امّاره

مي3گزينۀ آن : اين آيه بيانگر سخن پادشاه مصر به زنان مهمان زليخا مراوده خواستيد، جريان7هنگامي كه از يوسف(ها پرسيد: باشد كه از

)ها گفتند: خدا منزه است. كار شما چه بود؟ آن

و گفتنـد7: اين آيه بيانگر ماجراي دعوت زنان مصر توسط زليخا بود كه هنگامي كه حضرت يوسف4گزينۀ را ديدند، انگشتان خود را بريدند

 خدا منزه است، اين بشر نيست.

1پاسخ: گزينۀ-74

و مسلمين است، تمام شود، حرام است.  هر نوع تجارتي كه به نفع دولت غاصب صهيونيستي كه دشمن اسالم

و استعمارگر شود يا مسـتلزم تـرويج فرهنـگ غيـر ها در صورتي حرام است كه منتهي به نتايجي مثل تقويت دولت تذكر: ساير گزينه  هاي كافر

 اسالمي دشمن باشد.

2خ: گزينۀ پاس-75

و رايج خمس به هفت چيز تعلق مي و كار است. گيرد  ترين آن، منفعت كسب

زبان انگليسيزبان انگليسي

1پاسخ: گزينۀ-76
آن شما براي اين كنيـد، مجبـور ها صحبت مـي كه سخنران خوبي باشيد بايد در ابتدا ياد بگيريد با دقت گوش كنيد. سعي نكنيد افرادي را كه با

آنكنيد فق  زدن بدهيد. ها هم وقت حرفط گوش دهند. به
جا makeتوضيح: بعد از فعل (در اين و سـپس فعـل people with whom you are talking(مجبور كردن، باعثِ ... شدن)، ابتدا مفعول (

(مصدر بدون بهtoدوم به شكل ساده مي)  رود. كار
3پاسخ: گزينۀ-77

ان را درآورديم هايما كفش ز كثيف كردن زمينهاي تازه تزئين شده، خودداري كنيم.تا
و اين مي توضيح: با توجه به مفهوم جمله و مقصود را soهاي ارائه شده، فقـط رساند، در بين گزينه كه عبارت جاي خالي هدف as to توانـد مـي

 جواب درست باشد.
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4پاسخ: گزينۀ-78
[فقط] آن  تر است اين است كه آن بايد با حداكثر دقت ممكن، انجام شود. چيزي كه مهمكار را انجام دهيد؛ كافي نيست كه

و بايد بعد از آن مفعول بيايد. با توجه به اينdoتوضيح: فعل كه بعد از جاي خـالي مفعـول نيامـده، جملـه سـاختار(انجام دادن) متعدي است
(گزينه مجهول پيدا مي و به فعل مجهول به) نياز دار4و1هاي كند و ضرورت اسـت، شـكل دليل مفهوم جمله كه بيان يم. عالوه بر اين، گر اجبار

نه shouldمجهول  .mayمدنظر است،
2پاسخ: گزينۀ-79

[و] واقعي درد در بدن است، در حالي به درد جسمي حس طبيعي و اضطرابي است كه مي كه رنج روحي، استرس  آيد. وجود
به where asو whileتوضيح: حروف ربط تضاد و تضاد مستقيم بين دو جمله مي براي نشان دادن تقابل  روند. كار

2پاسخ: گزينۀ-80
 كه از رويۀ استاندارد استخدام افراد جديد براي شركت پيروي نكرد. مدير به شدت مورد حمله قرار گرفت چون

به3 ) رويه، روش2 بيني ) پيش1 ت) درگيري، مشارك4 نفس ) اعتماد، اعتماد
4پاسخ: گزينۀ-81

مي خواهيد مطمئن اگر مي  مانيد، بايد مواد غذايي مناسب را دريافت كنيد. شويد كه در سالمت خوبي
 ) ماد� غذايي4 ) اليه، قشر3 ) رمز، راز2 ) ناحيه، منطقه1

3پاسخ: گزينۀ-82
آن آموزان همه، سخت درس خوانده دانش  خوب عمل كنند. ها توقع دارم در امتحان اند؛ از همۀ

 ) بازگو كردن2 ) اطالع دادن به، مطلع كردن1
 ) اظهار كردن، بيان كردن4 ) انجام دادن، اجرا كردن، عمل كردن3

1پاسخ: گزينۀ-83
 كه او تالش كرد در رزرو كردن هتل به ما كمك كند. از علي ممنون هستيم چون

در3 ) اثر، تأثير2 ) تقال، تالش، كشمكش، دعوا1  ) دسترسي4 آمد)
4پاسخ: گزينۀ-84

كُشت نظريه» اديت شيپتون«كه چرا توانيم تمام روز در مورد اين ما مي را دوست نزديكش را پردازي كنيم، اما در مورد اين حقيقت كه او اين كـار
 انجام داد هيچ بحثي وجود ندارد.

 ) تخمين زدن، برآورد كردن2 ) دنبال كردن، پيروي كردن1
پ3  پردازي كردن، تفكر كردن ) نظريه4 يشنهاد كردن، پيشنهاد دادن)

1پاسخ: گزينۀ-85
به دولت به اين دليل مورد انتقاد قرار گرفت كه هر چيزي را كه در توان داشت انجام نداد تا مانع سيل  شدت، مخرب از آب درآمدند. هايي شود كه

ر4 ) حقيقي، واقعي3 ) ملي2گر ) مخرب، ويران1  وستايي)
4پاسخ: گزينۀ-86

 كه به من گفته شد اداره را ترك كنم بود كه متوجه شدم با جدي نگرفتن كارم چه اشتباهي كرده بودم. درست بعد از اين
 ) توقع داشتن، انتظار داشتن2 گويي كردن بيني كردن، پيش ) پيش1

 ) تشخيص دادن، متوجه شدن، فهميدن4 ) گيج بودن، سردرگم بودن3
2پاسخ: گزينۀ-87

 در نهايت، بار چهارمي كه در امتحان رانندگي شركت كردم، در آن قبول شدم.
به4 ) نگه داشتن، برگزار كردن3 ) بردن، گرفتن2 ) دادن1  ) شدن، رسيدن

 take a testتوضيح: امتحان دادن:
:Cloze Testترجمۀ
[و] در پايان65دايناسورها تقريباً« % تمام حيـات جـانوري روي زمـين منقـرض شـد.70عصر كرتاسه منقرض شدند. حدود ميليون سال قبل

مي دانشمندان آن را انقراض دسته و احتماالً آخري هم نخواهد بود! نامند؛ آن اولين انقراض دسته جمعي  جمعي در تاريخ زمين نبود
مي 165دايناسورها كه  كردند، چرا نابود شدند؟ ميليون سال زندگي

ن تئوري ظـر هاي بسيار متفاوتي وجود دارد كه چرا اين اتفاق افتاد. ما احتماالً هرگز پي نخواهيم برد چرا، به اين معني كه دانشمندان بـه اخـتالف
و تئوري سـرد ها، هر از چندگاهي، زمـين بـا هاي انقراض دايناسورهاي مختلفي را ارائه خواهند كرد. بر طبق يكي از اين تئوري ادامه خواهند داد

مي شدن، وارد دوران آن هايي مي شود كه ما مي ها را عصرهاي يخبندان آن ناميم. به دليل آنكه تصور هـا شود دايناسورها خونسـرد بودنـد، بـراي
»سخت بود كه در چنين شرايط سردي زندگي كنند.

3پاسخ: گزينۀ-88
 سابقاً، پيش از اين)4 ) شايد، احتماال3ً ) از نظر جسمي، از نظر فيزيكي2 ) تقريبا1ً
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4پاسخ: گزينۀ-89
 العمل نشان دادن ) واكنش نشان دادن، عكس2 ) به نظر رسيدن، ظاهر شدن1

 ) وجود داشتن، بودن، زندگي كردن4 ) به دام انداختن3
1پاسخ: گزينۀ-90

(در اينجا در جمله بهWhyوار� اسمي، بعد از كلمۀ پرسشي مي ) ساختار خبري درست است. دقت كنيـد»2«يا»1«هاي بنابراين گزينه رود. كار
به گونه جمالت، كلمۀ پرسشي نقش ربط كه در اين و بايد در وسط جمله  كار رود. دهند� دو بخش جمله را دارد

2پاسخ: گزينۀ-91
و كاربرد فاعل (periods)انسان توضيح: با توجه به كاربرد اسم غير ا (we)قبل از جاي خالي ز آن، در جاي خالي به ضمير موصولي مفعولي بعد

 نياز داريم. (which/ that)براي غير انسان
4پاسخ: گزينۀ-92

(در اينجا ميto) از مصدر با hardتوضيح: با در نظر گرفتن ساختار زير، در جمله بعد از صفت  شود. استفاده
+toمصدر با (مفعول +for + to) + صفت be +It

):1( درك مطلب
و هواي قابل اتكاتر مثل درياي مديترانـ« ه، امـا در گذشته، تعطيالت سنتي بريتانيايي يك هفته در ساحل دريا بود؛ يا در بريتانيا يا جايي با آب

انـد، بـراي ها كه شايد از مستندهاي حيات وحش در تلويزيون الهام گرفتـه گردند. توريست اخيراً گردشگران دنبال تجربۀ تعطيالت متفاوتي مي
و اردوهاي بوته مي زارها به مكان تعطيالت سياحت اكتشافي و آفريقاي جنوبي هجوم برند. عالقه به چين نيز رو به رشد بوده است. هايي مثل كنيا

هـاي، شـركتاند. در عين حـال، حدود نيم ميليون توريست بريتانيايي در قالب تورهاي فرهنگي از چين ديدن كرده2008هاي المپيك از بازي
اند تا مشتريان بيشتري را اما با نتايج دوگانه جذب كنند. يك اپراتور تعطـيالت،[برگزاري] تور، بستۀ سنتي تعطيالت را با تحول جديدي ارتقا داده

در مصـر را هـا فقـط نيمـي از تفريحـات لـوكس خودشـان تمام جاهاي تعطيالت آب گرمش را براي اين فصل در اسپانيا پر كرده است، اما آن
 اند. فروخته

مي يكي از چشم در60كنند. تعداد گردشگران باالي گيرترين تغييرات اين است كه گردشگران پيرتر بريتانيا، بيش از هر زمان ديگري سفر سـال،
»ان جوان نيستند.سه سال اخير دو برابر شده است. مقصدهاي سفرهاي دريايي در درياي كارائيب يا حتي قطب جنوب، ديگر مختص ماجراجوي

3پاسخ: گزينۀ-93
 كند؟ متن عمدتاً در چه موردي بحث مي

و مدرنيته1  ) توريسم رو به رشد در بريتانيا2 ) سنت
 ) نسل پيرتر گردشگران بريتانيايي4 ) تغييري در يك الگوي سنتي3

2پاسخ: گزينۀ-94
گذ هايي ذكر شده عنوان محل تمام موارد زير به  ...............جزبهاند، شته توجه بيشتري را براي گردشگران بريتانيايي جلب كردهاند كه از

 ) آفريقاي جنوبي4 ) كنيا3 ) مصر2 ) چين1
1پاسخ: گزينۀ-95

مي كدام  توان از متن برداشت كرد؟ يك از موارد زير را به بهترين شكل
ر شدند.در يك كشور آسياي شرقي برگزا 2008هاي المپيك ) بازي1
 مند هستند. هاي ورزشي بسيار بيشتر از فرهنگ عالقه ) مردم بريتانيا به بازي2
مي3  روند. ) بيشتر مردم بريتانيا براي شنا در دريا يا گذراندن وقت در ساحل دريا، به خارج
 تر از عادات نسل جوان است. ) عادات نسل پيرتر در بريتانيا، سالم4

2پاسخ: گزينۀ-96
 متن، در گذشته قطب جنوب براي ............... جذابيت زيادي نداشت.طبق

 ) مردم نسل پيرتر در بريتانيا2 ) گردشگران جوان بريتانيايي1
آن3 به) مردمي كه در كشورهاي اروپا4 دهي مقاصد گردشگري بودند هايي كه درگير سازمان) مي يي  كنند جز بريتانيا زندگي

) ):2درك مطلب
چ« بهتا به عنوان سياره ند سال پيش، مريخ همواره نامزد درجه يك جز زمين بود كه در آن ممكن است حيات پيدا شود. اگر مريخ ما را نااميـد اي

 كند چطور؟ آيا نامزدهاي ديگري در منظومۀ شمسي وجود دارد؟
و بهترين احتمال بعدي براي يافتن اشكال حيات ماوراي زميني، ارو پا يك قمر سيار� مشتري است. در حال حاضر، هيچ جسم پاسخ مثبت است

[قمري كه] در بين چهار  آسماني ديگري در منظومۀ شمسي وجود ندارد كه به انداز� اين قمر درخشان با ظاهر عجيب، توجه علمي را جلب كند؛
ه قمر بزرگ مشتري كوچك (در حالي كه شما در حال دور شدن از مشتري [است]. اين قمرها آنترين ها نزديك خواهيد شد)، آيو، اروپا، ستيد به

و كاليستو هستند.  گانيميد
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تر از اشكال حياتي كه اخيراً در اطـراف احتمال وجود حيات در اروپا زياد است. ممكن است حيات كمي عجيب باشد، اما شايد خيلي هم عجيب
من دريچه و هاي اساسي براي حيات هستند. ممكـن اسـت اروپـا شرط ابع انرژي، پيشهاي داغ اعماق زياد اقيانوس يافت شده، نباشد. آب مايع

به آن مي ها را و مدي قوي اي از يخ، آب مـايع داشـته تواند داخل اروپا را به انداز� كافي گرم نگه دارد تا در زيراليه خوبي داشته باشد. حرارت جزر
[نوع] تركيب عالي در آب متحرك خواهد بود. ميآن باشد. بنابراين هر [با هم] تعامل داشته باشند. ها » توانند

4پاسخ: گزينۀ-97
مي يك از سؤال كدام  شود؟ هاي زير، سؤالي است كه متن عمدتاً به آن مربوط

 هاي مشتري چه چيزهايي هستند؟ ) ويژگي1
و اروپا چه چيزهايي هستند؟2  ) شباهت بين ماه
مي3 ا ) چرا دانشمندان فكر  ست كه مريخ حيات هوشمند داشته باشد؟كنند غيرمحتمل
(به4 و مريخ) احتمال دارد كه حيات وجود داشته باشد؟ ) چه جاي ديگري در منظومۀ شمسي  جز زمين

2پاسخ: گزينۀ-98
 يك از اين سياره دورترين است؟ در بين چهار قمر مشتري، كدام

 ) گانيميد4 ) اروپا3 ) كاليستو2 ) آيو1
3پاسخ: گزينۀ-99

مي در بين لغات استفاده شده در متن كدام  شود؟3در پاراگراف ”bet“تواند جايگزين كلمۀ، يكي
 ) دقت، توجه4 ) كانديدا، نامزد3 ) قمر، ماهواره2 ) زندگي، حيات1

1پاسخ: گزينۀ-100
مي ”ocean“، كلمۀ3چرا نويسنده در پاراگراف  كند؟(اقيانوس) را ذكر

ب1  كه اشكال حيات احتمالي اروپا به چه شكلي هستند. هتري بدهد از اين) تا به ما درك
و شرايط روي مشتري اشاره كند. ) تا به شباهت2  هاي بين شرايط روي زمين
مي3  هاي منظومۀ شمسي يافت شود. تواند در بعضي بخش ) تا ثابت كند كه آب مورد نياز براي نشأت گرفتن حيات
ر4 [اين موضوع] به) تا دليل  جز زمين اساساً شكل عجيبي خواهند داشت.ا بحث كند كه چرا اشكال حيات بر روي سيارات ديگر
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زمين شناسيزمين شناسي

4پاسخ: گزينۀ-101
و تبخير فـراوان در حوضـه پي بردن به اين موضوع كه تشكيل سنگ و خشك و هواي گرم و گچ، عالمتي بر وجود آب هـاي هاي تبخيري نمك

مي تشكيل سنگ بسته است، راه  باشد. هاي رسوبي شيميايي
2پاسخ: گزينۀ-102

به70رطوبت نسبي از  درصد كاهش يافته است؛ بنابراين با توجه به رابطۀ:65درصد
رطوبت مطلق هــوا

100
رطوبـت الزم بـراي اشــباع هــوا

=  رطوبت نسبي×

ش يابد كه الزمۀ حالت دوم، افزايش دمـا اسـت. بـا براي كاهش رطوبت نسبي، بايد رطوبت مطلق كاهش يابد يا رطوبت الزم براي اشباع هوا افزاي
 ها، افزايش دما درست است. توجه به موارد ذكر شده در گزينه

3پاسخ: گزينۀ-103
مي شيب حاشيۀ قاره فالت قاره: به بخش كم  شود كه از خط ساحلي تا شيب قاره ادامه دارد. ها گفته

ق  اره تا خيز قاره ادامه دارد.شيب قاره: بخش نسبتاً پرشيبي است كه از فالت
و شيب قاره، حاشيۀ قاره مي  اي بين خط ساحلي تا ابتداي خيز قاره خواهد شد. گويند، بنابراين حاشيۀ قاره، شامل منطقه به مجموع فالت قاره

1پاسخ: گزينۀ-104
گر تنش كششي در منطقه اسـت وجود دو گسل عادي در شكل، بيان

و اي جاد فروافتادگي در منطقه، درياچه ايجاد شده كه در نتيجۀ گرانش
 است.

2پاسخ: گزينۀ-105
و در بين گزينه هايي مناسب هاي تشكيل شده در سنگ آبخوان سـنگ ها، آركوز كه يـك نـوع ماسـه ترند كه درصد امالح كمتري داشته باشند
ت مي  شكيل شده است.باشد، مواد قابل حل كمتري دارد؛ چون قسمت عمد� آن از كاني كوارتز

1پاسخ: گزينۀ-106
مي كتاب زمين77صفحۀ6-9با مقايسۀ شكل نمودار هاي فوق شود كه محدود� مشخص شده در شكل، مربوط به سنگ شناسي سوم مشاهده

و در اين گروه از سنگ و بازي است مي ها، فلدسپات عمدتاً از نوع كلسيم بازي  باشند. دار
ميع كه پيروكسن عمدتاً در سنگدر ضمن دانستن اين موضو و فوق بازي وجود دارد، نيز  تواند ما را به نتيجۀ فوق هدايت كند. هاي بازي

4پاسخ: گزينۀ-107
و هر دوي اين كاني و آمتيست، نوع جواهر كاني كوارتز است و كـوارتز فاقـد رَخ هسـتند، يعنـي زبرجد، نوع جواهر كاني اليوين ها يعني اليوين

ب مي ين اتمپيوند  باشد. ها در جهات مختلف، فاقد نظم خاصي
3پاسخ: گزينۀ-108

و پتاسـيم (KCl)ها، سيلويت برده شده در گزينه هاي نام از كاني (سـيليكات آهـن، منيـزيم و پتاسيم)، بيوتيت (سيليكات آلومينيم ، ارتوكالز
و پتاسيم آبدار) داراي پتاس (سيليكات آلومينيم و مسكوويت ميآبدار) مي يم توانند منشأ خـاك باشـند. ولـي باشند، بنابراين پس از فرسايش،

 درست است.» بيوتيت، مسكوويت، ارتوكالز«شود. پس گزينۀ كاني سيلويت در سنگ گرانيتي يافت نمي
1پاسخ: گزينۀ-109

ر تر باشد، يون هر چه سرعت سرد شدن سريع ا نخواهند داشت، بنابراين تعـداد مراكـز تبلـور ها فرصت كافي براي مهاجرت به سوي مراكز تبلور
و سنگ  گويند.مي»اي بافت شيشه«ها فاقد بلور خواهند شد كه به اين بافت به اصطالح زياد

2پاسخ: گزينۀ-110
و سپس بر اثر نير در مراحل تشكيل زغال سنگ، اجساد گياهان، ابتدا به تورب، سپس به ليگنيت، بعد به زغال سنگ قهوه زايي بـه وهاي كوهاي

مي شوند. همان آنتراسيت تبديل مي يك طور كه مالحظه و امكان بازگشت ندارد. شود، اين روند يك مسير  طرفه بوده
3پاسخ: گزينۀ-111

( هاي تيره هاي دگرگوني، بخش در شكل، منظور از سنگ و هما ) مشخص شده+++تر اطراف تود� آذرين پايين شكل است كه با نماد كهناند طور
 باشد كه محصول مستقيم گرماي ماگما يا سياالت فعال در حال چرخش است. در شكل مشخص است، اين دگرگوني از نوع دگرگوني مجاورتي مي

��
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4پاسخ: گزينۀ-112
و آب ته باد مي هاي جاري موقعي مواد را آن نشين يخ ها كاسته شود، در صورتي كنند كه از سرعت جريان چال، تأثيري در عمـل كه كاهش سرعت
ته رسوب و و برف دانست. نشين شدن مواد حمل شده به وسيلۀ يخچال، يعني مورن گذاري ندارد  ها را بايد نتيجۀ مستقيم ذوب يخ

4پاسخ: گزينۀ-113
كه مدار رأس و زماني اين تير چراغ برق، بلندترين طول سايه را خواهد داشت خورشيد در نيمكـر� شـمالي السرطان در نيمكر� شمالي قرار دارد

دي مايل و اين اتفاق در اول مي ترين زاويۀ تابش را داشته باشد  دهد. ماه رخ
1پاسخ: گزينۀ-114

(عمدتاً در حاشيۀ ورقه ها در سنگ لرزه كانون زمين و سنگ هاي سنگ كره واقع است هاي فوقـاني گوشـته بـه همـراه كره نيز شامل قسمت كره)
 پوسته است. 

ميPمتن سؤال، امواج در و بدون شكست ثبت شوند، مورد نظر است؛ يعني امواجي كه از كـانون بـه سـمت سـطح زمـين كه به طور مستقيم
آن حركت مي و نه مي كنند و سنگ روند. بنابراين در مسير اين نوع امواج، سنگ هايي كه به داخل زمين هاي پوسـته هاي قسمت فوقاني گوشته

 در پوسته كمتر است.Pعتاً سرعت امواج قرار دارند كه طبي
4پاسخ: گزينۀ-115

مي هنگامي كه يك ورقۀ اقيانوسي با يك ورقۀ قاره مي اي به هم برخورد و به زير ورقۀ قاره كنند، ورقۀ اقيانوسي خم مي شود رود، در اين حالـت اي
در مقداري از رسوبات را نيز همراه خود به پايين مي يككشاند. اين مواد مي صد كيلومتر حالت ذوب عمق حدود يابنـد كـه ماگمـايي بـا بخشي

و آندزيتي به وجود مي و چون از سنگ تركيب بازالتي مي هاي اطراف خود سبك آورند از تر هستند، به آرامي به سمت باال حركت و مقداري كنند
و اين ماگماها مخصوصاً آندزيت كه چگالي كمتري دارد، به سطح زمين مي مي آتشفشان رسد (تركيب آندزيتي) به وجود  آيد. هايي از نوع انفجاري

2پاسخ: گزينۀ-116
و درياچۀ مازندران باقي مي درياهاي مديترانه، سياه باشند كه اگر اين نظريه درسـت باشـد، بايـد در بسـتر درياچـۀ ماند� درياي قديمي تتيس

ميمازندران پوستۀ اقيانوسي وجود داشته باشد كه اين مو   كند. ضوع در مورد اين درياچه صدق
3پاسخ: گزينۀ-117

ميSنحو� حركت امواج جايي يـا راسـتاي ارتعـاش ذرات، باشد؛ يعني جابه حاصل از يك زلزله مانند ارتعاش سينوسي ايجاد شده در يك طناب
 عمود بر راستاي انتشار موج است.

3پاسخ: گزينۀ-118
و اقيـانوس هنـد، در منـاطقي قـرار دارنـد كـه دو ورقـۀ كمربند آتشفشاني اطراف اقيان و كمربندهاي مديترانه وس آرام معروف به حلقۀ آتشين

مي اند، ولي پشتۀ اقيانوس اطلس، مربوط به منطقه تكتونيكي با يكديگر برخورد كرده  شوند. اي است كه دو ورقۀ تكتونيكي از يكديگر دور
1پاسخ: گزينۀ-119

و آهك، حاوي آركئAآهك و شكل يك مجموعه اليه جوانBازA، حاوي گانگاموپتريس است، بنابراين آهكBوپتريكس هاي رسوبي تر است
مي اند. هرگاه اليه دهد كه به ترتيب سن، قرار گرفته ولي از حالت افقي خارج شده را نشان مي شود هاي رسوبي از حالت افقي خارج شوند گفته
اس كه چين مي ت، بنابراين اين مجموعه از اليهخوردگي رخ داده  توانند يك پهلو از تاقديس يا ناوديس باشند. هاي

تك خوردگي : ممكن است گفته شود كه چين3بررسي گزينۀ و ناوديس، شامل مي ها عالوه بر تاقديس شوند كه چون در اين گزينه شيب نيز
 تواند درست باشد. اشاره به گسل عادي هم شده، نمي

3خ: گزينۀ پاس-120
آن ريز بودن مواد تشكيل ها به واسطۀ دانه شود كه شيل در اواخر اردوويسين يك اليه شيل مشاهده مي (نسبت به اليه دهند� در ها هـاي ديگـر
 شوند. شكل مورد نظر)، در عمق بيشتري تشكيل مي

3پاسخ: گزينۀ-121
و جهـت جريـان را نشـان اند، در يك امتداد قـرار مـي بر روي آب در حركتبلورهاي سوزني شكل موجود در گدازه، مانند الوارهايي كه گيرنـد

مي دهند؛ بنابراين بلورهاي آمفيبول به واسطۀ سوزني مي  توانند جهت حركت مواد مذاب در گذشته را مشخص نمايند. شكل بودن
2پاسخ: گزينۀ-122

 اند از: اند، عبارت هايي كه در شكل صورت سؤال از قديم به جديد رخ داده پديده
و فرسايش كه در هر گزينه، گذاري، چين رسوب كـه2جـز گزينـۀ مورد به ترتيب آمده است بـه5مورد از اين3خوردگي، شكستگي، نفوذ ماگما

و چين خوردگي حذف شده است. شكستگي بعد از رسوب  گذاري آمده
3پاسخ: گزينۀ-123

و وقتي اليه دهند� افقي بودن اليه نشان⊕عالمت  هاي تراز است. جا موازي منحني هاي افقي در همه ها افقي باشند خط همبري اليه ها است
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4پاسخ: گزينۀ-124

به25/0مساحت نقشه از 1متر مربع كاهش يافته، يعني هر ضلع اين مربع،01/0متر مربع
5

ب نابراين با توجـه بـه فرمـول مقيـاس، شده است،

1فاصلۀ دو نقطه روي نقشه 
5

 شده است.

 بنابراين:

1
=

1
5

⇒
 فاصلۀ دو نقطه روي نقشه

 مقياس=
فاصلۀ همان دو نقطه روي زمين100002000

2پاسخ: گزينۀ-125
ا ميوقتي حجم عظيمي شوند، مايل هستند كه در قسمت پايين محفظۀ ماگما رسـوب كننـد؛ ايـنز ماگما سرد شود، فلزات سنگيني كه متبلور

 توان رديابي كرد. نوع تفريق ماگمايي را به ويژه در ماگماهاي بازالتي مي
ميتفريق ماگمايي در مراحل آخر سرد شدن هم اهميت دارد؛ اين فرآيند به ويژه در مورد ماگما  كند. هاي گرانيتي نيز صدق

رياضياترياضيات

4پاسخ: گزينۀ- 126
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 راه حل اول:

و جملۀ سوم از جملۀ دوم،2بريم كه جملۀ دوم، از جملۀ اول، با كمي دقت پي مي و جملـۀ چهـارم از جملـۀ4واحد بيشتر بوده واحد بيشتر بـوده
پس8سوم،  ميواحد بيشتر است.  را به جملۀ قبلي آن اضافه كنيم:2بريم براي تعيين هر جمله بايد تواني از عدد با يك الگويابي مناسب پي

1 2 3 4 5

6 7

2 2 2 4 2 8 2 16 2 32
1 2 3 4 5 6

2 64 2 128
7 8 7

1 3 7 15 31 63

127 128 127 128 255

a a a a a a

a a a

+ = + = + = + = + =

+ = + =

= → = → = → = → = → =

→ = → = + = + =

 

 راه حل دوم:
2 3 8

2 3 82 1 2 1 2 1 2 1 255n
na , a a a= − = − ⇒ = − ⇒ = − =

3پاسخ: گزينۀ- 127

0

2 0
0 0 2 2 4

2 3 32 0
2

2 0

x

x x
y x x

x y x
x , y

y xx x
y x

x x

≥

≥
= + = 

< = → ⇒ = = = −− ≥ = − = 
+ <

ل ك  1 2 1 2

222 2 2 2 832 2
2 2 3 3 3

S , S S S S
××

= = = = ⇒ = + = + =

4: گزينۀ پاسخ- 128

cنكته: c c
alog a log b log
b

− =

mنكته:
n

a
nlog a
m

=

3

2 2
2 1 2

3 3 3

5
22 2

8 8 2

2 1 2 12 1 2 1 1 3 2 1 3 6
2 2

1
5 22 3 5 0 2 1 2 1 4 25 2 3

2

x
a c b

x xlog ( x ) log (x ) log x x
x x

x
x x log ( x ) log ( ( ) ) log log

x

=
+ =

+ +
+ − + = ⇒ = ⇒ = ⇒ + = +

+ +
= −

⇒ − − = → ⇒ − − = = =
=

1 2y x=h

y

1S
2
3

2 4
3 3

A( , )

1 0y =
2−

2 2y x= +
2S

x
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1پاسخ: گزينۀ- 129

نكته: وارون ماتريس
a b

A
c d

 
=  

 
1، برابر است با: 1 d b

A
c aad bc

− − 
=  −−  

2 4 2 0 2 4 2 0 8 4
1 3 3 1 1 3 3 1 7 3

A , B A B
−         

= = ⇒ × = × =         − − −         

1 3 4 3 41 1
7 8 7 824 28 4

(A B)
( )

− − −   
× = =   − −− − −    

2پاسخ: گزينۀ- 130
 باشد، بنابراين زاويۀ نامعلوم برابر است با:مي 360°اي برابر مجموع زواياي مركزي در نمودار دايره

70 75 100 35 360 360 280 80x x+ ° + ° + ° + ° = ° ⇒ = ° − ° = °
 را به دست آوريم:Bتوانيم فراواني مربوط به گروه خوني حال با استفاده از يك تناسب مي

80 32 32 75 30
75 80

x
x

° ×
⇒ = =

°
3پاسخ: گزينۀ- 131

( نكته: ضريب تغييرات، خارج قسمت انحراف CVمعيار بر ميانگين است.
x
σ

=(

و خواستۀ سؤال از ما ميانگين مساحت مربع در صورت سؤال صحبت از ميانگين طول اضالع مربع مي ها شده است  باشد. بنابراين بـراي حـل ايـن ها
آن سؤال از فرمول دوم واريانس استفاده مي و ميانگين و سـپس واريـانس را محاسـبه كنيم. حال با داشتن ضريب تغييرات ها، ابتدا انحـراف معيـار

 كنيم: مي

)

ــربع داده ها مجموع م

2 2 2 2
1 2 3 nx x x x

n
+ + + ⋅ ⋅ ⋅+

=

�����������

ها) ميانگين مساحت مربع
2 2 2 2
1 2 32 2nx x x x

(x)
n

+ + + ⋅ ⋅ ⋅+
σ = −

2 9σ 2واريانس:= 3
10 15

CV
x
σ σ

= ⇒ = ⇒ σ = ⇒

2 2 2 2
1 2 3 9 225 234nx x x x

n
+ + + ⋅ ⋅ ⋅ +

= = + ها ميانگين مساحت مربع =
2 2 2 2
1 2 3 29 15nx x x x

( )
n

+ + + ⋅ ⋅ ⋅ +
= − ⇒

2پاسخ: گزينۀ- 132
 پذير باشد: بخش3در پيشامد مطلوب بايد مجموع ارقام بر

{ } { } { } { }{ }

5 5 4 10
3 2

4
1 2 3 1 3 5 3 4 5 2 3 4 4 0 4

10

n(S)

A , , , , , , , , , , n (A) P(A) /

  ×
= = = 

 

= ⇒ = ⇒ = =

 

2پاسخ: گزينۀ- 133
3

2 به تــوان2 2 2222 1 1 2 2 3 4 4 4 12 9 3 8 5 0
2 3 2 3

5
3 5 1 0 1

3

xxx x x x x x x x x
x x

( x )(x ) x ( , )

≠−−
> ⇒ > → − > − → − + > − + ⇒ − + <

− −

⇒ − − < ⇒ ∈

 

3
2

x  باشد)، پس مجموعه جواب صحيح اين نامعادله به صورت زير است: كه در اين بازه قرار دارد، غير قابل قبول است(ريشۀ مخرج مي=

5 3
1

3 2
x ( , )  
∈ −  

 

3دقت كنيد كه طراح محدوديت
2

x≠.را در نظر نگرفته است 

1پاسخ: گزينۀ- 134

2نكته: 23 2 2 1
2

Cos( ) Sin , Sin Sin Cos , Sin Cosπ
− α = − α α = α α α + α =

2
2 به تــوان2 2

1

1 1 1 3
2 1 2 2

2 4 4 4

Sin

Sin Cos Sin Cos Sin Cos Sin Sin
α

α − α = → α + α − α ⋅ α = ⇒ − α = ⇒ α =
�������

������	

3 32 2
2 4

Cos( ) Sinπ
⇒ − α = − α = −
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3پاسخ: گزينۀ- 135
2

2

4 1 4 1

4 1

f (x) x x , g (x) x g (f (x)) f (x)

g(f (x)) (x x)

= + = + ⇒ = +

⇒ = + +
 

2

2

2 1

12 1
24 4 1 2 1
1

2 1
2( x )

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

( x ) x+


+ ≥ −⇒ = + + = + = 

− + < −


������	

3 3 9 4 5
2 2

S /×
= = = 

2پاسخ: گزينۀ- 136

(قاعد� هوپيتال): اگ fر نكته (x)وg(x)و دو تابع مشتق 0پذير باشند
x a x a
lim f(x) lim g(x)
→ →

= ، آنگاه:=
x a x a

f (x) f (x)lim lim
g(x) g (x)→ →

′
=

′

2 پــرتوان

ارزي هم  
24 5 2 2 5 3

2 2 2 2 2 2x x x x

ax xax x (a )x alim f (x) lim lim lim a
x x x→+∞ →+∞ →+∞ →+∞

++ + + +
= = = = ⇒ =

+

ــام2  رفع ابه

1

8 83 32 4 5 6
2 2Hop x

x

xlim
→−

−+ +
+→ مبهم=

2

1 1

3 4 5 0
2 2 0x x

x xlim f (x) lim
x→− →−

+ +
= =

+

1

10
10 56

2 12 6x
lim f (x)
→−

⇒ = = =

1پاسخ: گزينۀ- 137

نكته:
2

0 0
1

2
n n m

u u

muSin u u , Cos u
→ →

−∼ ∼ 

2 0

0

Cos x Cos x
;xf (x) Sin x

a ;x

 −
≠

= 
 =

2 2 2

1
2

2 4 4
2 2 2

2 2 20 0 0 0

11 1 12 2 2 4
4

x x x

Cos x

x x x x

x x x( ) ( )Cos x Cos x
lim f (x) lim lim lim

Sin x x x

−
− + =

→ → → →

− − − ⋅ −−
= = = = = −

���������
�����

0xدرfحد تابع =

10 مقدار حد
4

f ( ) a a== = → = 0xدرfمقدار تابع− =

1پاسخ: گزينۀ- 138

2ته: نك
ax b ad bc( )
cx d (cx d)
+ −′ =
+ +

23 1 1
3 2 32 2 2

2
2 2 3 3 2 3 4

2 3 2 3 2 2 2 3 2 3

xu
xx x xf (x) ( ) ( ) f (x) u u ( ) ( )

x x x ( x )

+
=

−+ + + − −′ ′= = → = ⋅ =
− − − −

1 1
22 2

22

2 3 4 7 3 3
2 2 7 14 21

2 2 1 2 21x

f (x) f ( )lim f ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x→

− −′⇒ = = = − = × − = −
−

4پاسخ: گزينۀ- 139
P(Aدو پيشامد مستقل باشند، آنگاه:BوAنكته: اگر B) P(A)P(B)=∩

P(Aنكته: B) P(A) P(B) P(A B)= + −∪ ∩
AوB، 0مستقل هستند 8P(B) /=،0 9P (A) /=

0 72

0 9 0 8 0 9 0 8 0 98
/

P (A B) P (A) P(B) P(A) P(B) / / / / /= = + − ⋅ = + − × =
�����

Pآميز باشد)(الاقل عمل جراحي براي يكي از دو نفر موفقيت∪

3y =

x

y

2 1x +2 1x− −

2 3A( , )−
3h =

1 3B( , )

1
2

−

قاعده 3=
••
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4پاسخ: گزينۀ- 140
ي حاصل شود، برابر است با:بار پيروزkبار تكرار كنيم، احتمال اينكه دقيقاnًاست،pنكته: اگر آزمايشي را كه احتمال پيروزي در آن برابر

1k n kn
P (X k) p ( p)

k
− 

= = ⋅ − 
 

 

3 11 6
4 4

p p , n= ⇒ − = =

4 2 4 2

3 33 3

6 3 1 6 3 1 34 4 154 4 4 4 444 45 94
163 20 46 3 13 1 203 3 44 433 4 4

k : P(X ) ( ) ( ) ( ) ( )
P (X )
P (X )

( ) ( )k : P(X ) ( ) ( )

    = = =     ×=    ⇒ = = = =
=    ×= = =      

3پاسخ: گزينۀ- 141

ابتدا تابع
2

2
0

0

x x
f (x) x x

x x

 ≥= = 
− <

0xرا بـراي 0xو≤ و رسـم مـي> كنـيم

خط سپس آن yرا نسبت به x=كنيم. قرينه مي 

3پاسخ: گزينۀ- 142

(مجموع همۀ جمالت) يك دنبالۀ هندسي )1و قدرنسبتaنامتناهي با جملۀ اول نكته: حد مجموع q ) q<،:برابر است با 

1
aS

q∞ =
−

1 1
1 2 3

1 1 1
1

2 2 1 2
n n

n n n n n
n

a a
a (a a a ) a q

q a
+ +

+ + += + + + ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ = × ⇒ − = ×
−

1naحد مجموع با جملۀ اول +

1 3 21 1
2 2 3

q q q q⇒ − = × ⇒ = ⇒ =

1پاسخ: گزينۀ- 143
2Cosxنكته: Cos x k= α ⇒ = π ± α

2 2 22 3 0 2 1 3 0 2 3 2 0Sin x Cos x ( Cos x) Cos x Cos x Cos x+ = ⇒ − + = ⇒ − + + =

2
1 2 223 252 3 2 0 2 3 3

4 2ققغ

Cos x t t Cos x Cos x k
t t t

t Cos x

=
π π

= = − = ⇒ = π ±− ± → − + + = ⇒ = 
−  = =

2پاسخ: گزينۀ- 144

ــد صدق مي9 كن  0
2 2 22

0

9 1 9 10 4
2 2 2 2

2 2 4

A( , )
( )

B( , )α>

→ −α = − − α ⇒ − α = ⇒ α =
α

→ α = ⇒

 است.2پس طول پاي عمود برابر
3پاسخ: گزينۀ- 145

0F(xنكته: مشتق تابع ضمني , y)  برابر است با:=

yx بودن ثابت فرض باx به نسبت مشتق

y

F
y

F
′

′ = − = −
′ x بودن ثابت فرض باy به نسبت مشتق

2
 عمود

1 1 1
2 2

m y (x )
f ( )

= − = − → −α = − − α
′ α α α

 

y

x

1f (x)−f (x)

x

y

A
90
2

( , )
2B( , )α α

•

•
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11
212

11
2

x

y
xx xy y y

x
y

+ ⋅
′+ + = ⇒ = −

+ ⋅

 مماس

11
21 1 1
11
2

y
x(y x) m y
x
y

+ ⋅
′⊥ = ⇒ = − ⇒ = − ⇒ − = −

+ ⋅
(خط مماس)

12
01 11 1 12 2 12 3 12 4

2 2

x xy y
y x xy x y x x x x x x x x x

x y

 + + = = >⇒ + ⋅ = + ⋅ ⇒ = → + ⋅ + = → + = ⇒ = ⇒ =

2پاسخ: گزينۀ- 146

3 21 15 4 3
3

f (x) x x x . x ,= − − ∈ −  

2
3 2

5 4 3
2 15 0 1

3 3 3 3 15 3 9 9 45 27
3

x ( , )
f (x) x x

x f ( ) ( ) ( ) ( )

= ∉ −
′ = − − = ⇒ 

= − ⇒ − = − − − − − = − − + =

3 2

3 2

681 64 68 27 45 274 4 4 15 4 16 60 22 67 33 3 3
1 683 3 3 15 3 9 9 45 45 27 45 45
3 3

max

min

y max , ,f ( ) ( ) ( ) ( ) /

f ( ) ( ) ( ) ( ) y min , ,

  − = − = − = − − − − − = − + = =    ⇒ 
  = − − = − − = − = − = −    

3پاسخ: گزينۀ- 147
 راه حل اول:

و بريم كه تاب، پي ميfاز روي نمودار تابع ع در مبدأ مختصات داراي عطف افقي بـوده
4xاز نقطۀ = 4گذرد. پس نقطۀ ها نيز ميxروي محور− 0( , fمتعلق بـه تـابع−(

گيريم كه مشتق اول عطف افقي تابع باشد، نتيجه ميxاي به طول است. اگر نقطه
 شود، داريم: صفر ميxتق دوم تابع به ازايو مش

4 3 3 2

2
4 3

12 6

f (x) x ax bx f (x) x ax b

f (x) x ax

′= + + ⇒ = + +

′′⇒ = +
 

4 30 0 0
0

0 0
f ( ) b

x f (x) x ax
f ( ) ok
′ = ⇒ =

= ⇒ ⇒ = + ′′ = ⇒
 طول عطف افقي

4در گام بعدي مختصات نقطۀ 0( ,  دهيم. داريم: صدق ميfرا در ضابطۀ تابع−(
344 3 4 34 0 4 4 0 4 0 4 4( )( , ) f ( ) a( ) ( ) a a f (x) x x÷ −− ∈ ⇒ − + − = → − + = ⇒ = ⇒ = + 

 راه حل دوم:
كه، به اين نتيجه ميfاز روي نمودار تابع درجۀ چهارم 0xرسيم و= 4xريشۀ مكرر مرتبۀ سوم = را تجزيه كنـيمfاست. پس اگرfريشۀ ساد�−

3بايد به شكل  4x (x  باشد. پس داريم:+(

3 4 3 4 3 4
4 4

0
a

f (x) x (x ) x x x ax bx
b
=

= + = + = + + ⇒ 
=

و مكرر مرتبۀ فرد هاي نقاط اكسترمم نسبي تابع، بايد ريشه دانيم براي تعيين طول حال مي fهاي ساده  را مشخص كنيم. پس داريم:′

4 3 3 2 2 ق  ق مضاعفغ  0
4 4 12 4 3 0

3مينيمـــم نســـبي ساده 
x

f (x) x x f (x) x x x (x )
x
= ⇒

′= + ⇒ = + = + = ⇒ 
= − ⇒

3xي يعني، طول نقطۀ مينيمم نسبfحال براي تعيين مقدار مينيمم نسبي تابع =  كنيم. داريم: را در ضابطۀ تابع جايگذاري مي−
4 33 3 4 3 81 108 27miny f ( ) ( ) ( )= − = − + − = − = −

=

4 3f (x) x ax bx= + +
y

4− x
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1پاسخ: گزينۀ- 148
خطOاي به مركز دانيم اگر دايره مي از خـط ممـاس، برابـرOمماس باشد، فاصلۀ مركزdبر

و برابر شعاع دايره قـرار شعاع دايره است. پس فاصلۀ مركز دايره را از خط مم اس محاسبه كرده
 دهيم. داريم:مي

1 0x y− − =

2 2

2 1 1 2 2 2
21 1

( )
OH R OH

( )

− − −
= = = = ⇒ = =

+ −
 فاصلۀ مركز از خط مماس

و سپس بررسي مي و شعاع آن، معادلۀ دايره را نوشته  يم: كند. دار ها را با كدام طول قطع ميxكنيم محور حال با معلوم بودن مركز دايره

2 1 02 2 2 2 2
2

2 1 3
2 1 2 2 1 2 2 1

2 1 1
O( , ) y
R

x x
(x ) (y ) ( ) (x ) x

x x
− =

=

− = ⇒ =
→ − + + = → − + = ⇒ − = ⇒ 

− = − ⇒ =
4پاسخ: گزينۀ- 149

21cج از مركز هذلولي برابر است با:ونكته: خر be ( )
a a

= = + 

 راه حل اول:
 كنيم. داريم: معادلۀ هذلولي داده شده را استاندارد مي

2 2 2 2 2 2 2 22 4 4 2 2 4 2 1 1 4 2 1 2kx y y kx (y y) kx ((y ) ) kx (y )− + = ⇒ − − = ⇒ − − − = ⇒ − − =

2

2

2 2 22
2

1 11 1 1 1
2 22 1

b
a

x (y ) b ke
a

kk

÷ −
→ − = ⇒ = + = + = +

ا  دهيم. داريم: قرار مي3ز مركز به دست آمده را برابر حال خروج

3 1 3 1 3 3 1 2 4
2 2 2 2
k k k ke k= ⇒ + = ⇒ + = ⇒ = − ⇒ = ⇒ =

 راه حل دوم:

2در معادلۀ گسترد� هذلولي به شكل 2 0Ax By Cx Dy E+ + + + و منفي بـين= ،BوA، پس از اطمينان از درست بودن جاي ضرايب مثبت

رابطۀ خروج از مركز از
و ــن ــت بي ــريب مثب ض

1
و ــن ــي بي ــريب منف ض

B A
e

B A
= ميبه +  آيد. دست

و منفي بين ضرايب ، كافي است مختصات مركز هذلولي را در معادلۀ گسـترد� آن صـدقBوAبراي بررسي درست بودن جاي عالمت ضرايب مثبت
و منفي بين دهيم. اگر عدد به و اگر عددBوAدست آمده منفي باشد، جاي مثبت دربهدرست بوده دست آمده مثبت باشد، بايد ابتدا كل معادله را

و منفي بين)-1( و سپس ادعا كنيم كه جاي عالمت مثبت  باشد، پس داريم:، درست ميBوAضرب كرده
2 22 4 4 0f (x ,y) kx y y= − + − =

و منفي بين 0درست است.BوAجاي عالمت مثبت 1 0 2 4 4 2 0f ( , )= = − + − = − < f(مركز)⇒

و ــن ــت بي ــريب مثب  ض
1 1 1 3 1 3 4

و ــن ــي بي ــريب منف 2 ض 2 2
B A k k ke k
B A

= + = + = + = ⇒ + = ⇒ =
−

4پاسخ: گزينۀ- 150
 راه حل اول:

) ــكل )1ش ( ــكل ( 2ش

1 1 1
1 2 31 1 1

3 33 3 1 4
2 2

( x x )dx ( x dx) ( x dx) (S S ) ( S ) ( ) ( )
− − −

− = − = + − − = + − − =      ∫ ∫ ∫
����� �����

H
R

2 1O( , )−

1 0x y− − =

y

x

3
3x

1− 1
2

3
2
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 راه حل دوم:
2 21 1

1 1

0 1
3 3 1 3 0 3 3

1 02 2
x x( x x )dx ( x ( ))dx ( x )dx ( x)

− −
− = − − − + − = − × + + ×   −∫ ∫ ∫





5 3 5 3 80 0 4
2 2 2 2 2

( ( )) ( )= − − + − = + = =

1پاسخ: گزينۀ- 151

�

3 1
1 32 2
2 2

2 2 2 2

1 1
1 3 2 2
2 2

1 1 1 1

2 2 2 1
2 2 2 2 2

1 1
2 2

f (x)

( x )(x x ) ( x ) x ( x ) x(x ) x xdx dx dx dx (x x )dx
x x x x

x x x(x x )dx C x C C ( x ) C f (x) x
x x x

− −

−
− −

− + − + − −
= = = = −

+
⇒ − = − + = + + = + = + + ⇒ = +

−

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫

2پاسخ: گزينۀ- 152

مي ABخطي به موازات ساقDاز رأس �كنيم. چون رسم � 60M C= = االضالع خواهد بـود. بنـابراين قاعـد� بـزرگ متساوي DMC، پس مثلث°
 خواهد شد. بنابراين:2aذوزنقه برابر 

2
1 2

35 30 6 60
4

: P a a S S S a a Sin a= = ⇒ = ⇒ = + = × × °  محيط+

236 6 60 6 18 3 9 3 27 3
4

Sin ( )= × × ° + = + = 

4پاسخ: گزينۀ- 153
ه ر نقطه روي نيمساز از دو ضلع زاويه به يك فاصله است.نكته:

�چون 90A = DMو° DN=پس چهارضلعي ،ANDM .مربع است 
||AMبنابراين NDو در مثلثABC :طبق قضيۀ تالس داريم 

7 7 21 3 2 1
3 7

2 2 1 2

ND NC x x x x x /
AB AC

AD x /

−
= ⇒ = ⇒ = − ⇒ =

⇒ = =
 

3گزينۀ پاسخ:- 154
دو هـاي بـال ضرب مساحت شود، كه حاصل نكته: با رسم دو قطر هر ذوزنقه، دو پروانه تشكيل مي هـاي

 پروانۀ مقابل برابر هستند.

1 2 3 4S S S S× = ×

باشند، بنابراين مساحت توسط قطرهـا بـه صـورتمي3به2هستند، يعني به نسبت12و8ها قاعده
و يك ساق همان مثلث مقابل تقسيم مي  OABيا ODCشود كه منظور از مساحت محدود به دو قطر

 است.
125 8 12 10 25 100 4 6 24
2

S ( ) S S S= + × ⇒ = ⇒ = ⇒ =

4پاسخ: گزينۀ- 155
گـذرد، يـك مثلـث مـيaاي كه از انتهاي سه يال گذرا بر مكعبـي بـه طـول يـال مقطع صفحه

 ست، پس داريم:ا2aاالضالع به طول ضلع متساوي

234 2 4 2 4 2 8 3
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زيست شناسيزيست شناسي
 پاسخ: حذف شده است.-156

و براساس پاسخ95اولين سؤال كنكور سراسري در پاسخ صحيحي نداشت نامۀ نهايي سازمان سنجش حذف شد. توجه داشته باشـيد كـه چـه
و قلب دوحفره مهره سه(مانند ماهي)، چه در مهره اي دارند داراني كه گردش خون بستۀ ساده (مانند قورباغه حفره داراني كه قلب ي بالغ) اي دارند

(مانند ساير مهره حفره داراني كه قلب چهارو چه در مهره و گردش خون بستۀ مضاعف دارند داران)، خون تيره پس از ورود به قلب از آن خارج اي
و مي مي شود. اما در قلب ماهي، فقط خون تيره وارد اي، به يك طرف قلـب خـون حفره داران داراي قلب چهار شود ولي در مهره خون تيره خارج

و از آن خارج مي مي تيره وارد شده و در كل بدن گردش و از آن خارج شده و به سمت ديگر قلب، خون روشن وارد كند؛ بنابراين با توجه بـه شود
م را بايد در همۀ مهره سؤال، چهار گزينه  ورد بررسي قرار دهيم.داران

 ها: بررسي گزينه
 داران شش دارند؛ مثالً ماهي آبشش دارد. توان گفت كه همۀ مهره : با توجه به توضيحات باال، لزوماً نمي1گزينۀ
(نه هر جانور مهره : در بسياري از مهره2گزينۀ و قلب چهار داران و كه در مـاهيتياي وجود دارد. در صور حفره دار) گردش خون بستۀ مضاعف هـا

 اي وجود دارد. دوزيستان نابالغ، قلب دوحفره
مي : مهره3گزينۀ ها، اسكلت درونـي از جـنس توانند داراي اسكلت دروني از جنس غضروف يا استخوان باشند. زيرا مثالً در بعضي از ماهي داران

 غضروف وجود دارد.
مي توان گفت كه هر جانور مهره داران نمي در انواع مختلف مهرهدار : با توجه به تنوع ماد� دفعي نيتروژن4گزينۀ كنـد؛ داري آمونياك يا اوره دفع

و بسياري از خزندگان اوريك مي زيرا مثالً پرندگان  كنند. اسيد دفع
2پاسخ: گزينۀ-157

و عنبيه از اين اليه اليۀ مياني چشم انسان، مشيميه است كه در جلوي چشم ماهيچه مي هاي مژكي هـاي صـاف شوند كه از جنس ماهيچه جدا
و رنگدانه(غير  درستي مكمل عبارت سؤال هستند.به»د«و»ب«دار هستند. با توجه به سؤال، موارد ارادي) بوده

 بررسي موارد درست:
(محرك) با انقباض ماهيچه و شعاعي خود باعث گشاد يا تنگ شدنِ سـورب) عنبيه در پاسخ به نور و همچنـين هاي حلقوي اخ مردمـك شـده

مي ماهيچه مي هاي مژكي براي تنظيم عدسي براي انجام تطابق به انقباض يا انبساط در گفت كه ماهيچه توان روند. بنابراين و عنبيـه هاي مژكي
 دهند. پاسخ به محرك تغيير وضعيت مي

(اليه و نوروني داراي گيرندهد) بخشي از مشيميه با شبكيه  در تماس است.ها) هاي نوري
 بررسي موارد نادرست:

به الف) قرنيه اليه (نه مشيميه) است. اي است كه و ادامۀ اليۀ صلبيه و برجسته درآمده  صورت شفاف
(مايع شفاف جلوي عدسي) تغذيه مي و عدسي توسط زالليه و نميج) توجه داشته باشيد كه قرنيه (ماهيچـه شوند هـاي توان گفت كه مشيميه

ع و ميمژكي  شوند. نبيه) توسط زالليه تغذيه
2پاسخ: گزينۀ-158

RNAو آلتمن بود. مولكول و آمينو اسيدي مانند كواسروات، مولكول مورد مطالعۀ سچ (نه هاي ليپيدي و ميكروسفرها ) تمايل دارند با RNAها
 زدن درآيند. اي با توانايي جوانه قرار گرفتن در آب، به شكل كره

 ها:نهبررسي ساير گزي
و از طريق فرآيندهاي ساد� زيستي تشـكيل : مولكول1گزينۀ و نوكلئوتيدها) با كسب انرژي (مانند بازهاي آلي، مونوساكاريدها هاي كوچك آلي
(مثل اند؛ سپس مولكول شده  هاي آلي ساده پديد آمدند. ) با استفاده از انرژي از كنار هم قرار گرفتن مولكولRNAهاي آلي پيچيده
و نيز ساختارهاي سلولRNAهاي : مولكول3زينۀگ آن، ميكروسفرها به مانندي كه پس از و نيـز تكثيـر ها وجود آمدند، براي انسجام ساختاري

 نياز داشتند.Xاي مانند خود، به مواد ويژه
(جهش)؛ در مولكول با صحت كامل انجام نمي RNA: از آنجايي كه همانندسازي4گزينۀ و احتماالً بدين RNAهاي شده است تنوع ايجاد شده

 هاي زيستي فراهم آمده است. ترتيب زمينۀ الزم براي انجام تنوع در مولكول
1پاسخ: گزينۀ-159

و... دخالتي ندارند. در حالي خودي، محرك در حركات خودبه (در اثـر تغييـر رطوبـت هاي بيروني، مانند نور، نيروي جاذبه كه در حركات غيرفعال
و تنجشي)، محركهوا (حركات گرايشي، تاكتيكي و حركات القايي  هاي بيروني نقش دارند.)

2پاسخ: گزينۀ-160
مي ممكن است در جريان فرآيند كراسينگ شود، قطعاتي از كروماتيدهاي غيرخواهري دو كروموزوم همتا بـا هـم اور كه نوعي نوتركيبي محسوب

 در اين حالت نوتركيبي اتفاق نيفتاده است.مبادله شوند كه عيناً مانند هم باشند 
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 ها: بررسي ساير گزينه
اي، از والـدين بـه همـۀ يافته توان گفت هر صفت جهش هاي جنسي ممكن است به نسل بعد منتقل شود؛ بنابراين نمي : جهش در سلول1گزينۀ
مي زاده  رسد. هاي پيكري به ارث نمي شود؛ همچنين جهش در سلول ها منتقل
 دهد. : در صورت وقوع جهش جانشيني، تغيير در تعداد نوكلئوتيدهاي يك ژن رخ نمي3نۀ گزي

و ايجاد گامت را ندارند. : سلول4گزينۀ (پيكري) توانايي انجام ميوز  هاي سوماتيك
4پاسخ: گزينۀ-161

مي همان كه طور كه و منظور از هورمون گياهي و امالح است و امالح براي قلمهدانيد ريشه، مسئول جذب آب هـا ممكـن به كمك آن جذب آب
مي دار كردن قلمه شود، اكسين است كه در كشاورزي از آن براي ريشه مي مي ها استفاده توان گفت كه هورمـون اكسـين در طويـل شـدن شود.
ۀ گياه نيز دخالت دارد.ساق

 ها: بررسي ساير گزينه
(مانع رشد : اكسين1گزينۀ مي هاي جانبي ساقه جوانهها سبب چيرگي رأسي هـاي محـرك رشـد هـا از هورمـون شوند؛ از آنجايي كه اكسـين ها)

و جوانه اسيد در خفتگي دانه كه آبسيزيك ها نيز دخالت دارند. در حالي توان گفت در خفتگي دانه شوند، نمي محسوب مي  ها مؤثر است. ها
به : هورمون2گزينۀ و جوانه خصوص آبسيزيك هاي بازدارند� رشد مي زني دانه اسيد، مانع رشد (آبسـيزيك ها  شوند، درست است كه اين هورمـون

(نه باز كردنِ) روزنـه اسيد) تعادل آب را در گياهان تحت تنشِ خشكي تنظيم مي و كند؛ اما براي تنظيم اين تعادل، اقدام به بستنِ هـاي هـوايي
مي حفظ جذب آب توسط ريشه  كند. ها

و افزايش رسيدگي ميوه: از هورم3گزينۀ مي ون اتيلن براي تسريع و اين هورمون برخالف اكسين در خميدگي گياهچه ها استفاده ها به سمت شود
 نور دخالت ندارد.

4پاسخ: گزينۀ-162
آن گلبول در هاي قرمزي كه عمر مي گذر از مويرگ ها به پايان رسيده است، و طحال آسيب بي هاي باريك كبد و از ميبينند رونـد. هموگلـوبينن

مي آزاد شده، به و طحال) تجزيه (در محل كبد (رد گزينۀ وسيلۀ ماكروفاژها مي2شود و آهنِ آن، بارِ ديگر به مغزِ استخوان انتقال (رد گزينۀ) يابد
و براي ساخته شدن گلبول1 به) مي هاي جديد (تأييـد درسـتي گزينـۀ هـا مـي هاي متابوليك پروتئين رود. گلوبين نيز وارد چرخه كار ).4شـود

به روبين كه ماد� اصلي رنگ صفر بيلي به وسيله است، و نه در كيسۀ صفرا) از تجزيۀ هموگلوبين و طحال (در محل كبد آيـد وجود مـي ماكروفاژها
).3(رد گزينۀ 

1پاسخ: گزينۀ-163
بد NaClدر قسمت ابتدايي بخش باالروي لولۀ هنله، و ميدر جهت شيب غلظت آب ون صرف انرژي بازجذب و در همين قسمت بازجـذب شود

 نداريم.
 ها: بررسي ساير گزينه

و كار اين سلول در نقاط مختلف متفاوت است.2گزينۀ  : ديوار� لولۀ ادراري از يك رديف سلول ساخته شده ولي شكل
مي : اوره همواره از طريق مجاري جمع3گزينۀ مي كنند� ادرار بازجذب و هـاي نفـرون محسـوب كنند� ادرار از قسمت دانيم كه مجاري جمع شود
 شوند. نمي
مي : انشعابات سرخرگ كليوي از فواصل بين هرم4گزينۀ و در بخش قشري به سرخرگ ها عبور شـود. ايـن تـري تقسـيم مـي هاي كوچـك كند

(در بخش قشري در باالي قاعد� هرم و نه در فواصل بين هرم انشعابات سرانجام را هـاي درون كپسـول ها يـا كالفـه ها) گلومرول ها هـاي بـومن
 سازند. مي

4پاسخ: گزينۀ-164

و ماده به از آنجايي كه اين صفت در نرها ميZهاي نسل اول متفاوت است، نوعي صفت وابسته را محسوب و صـفتAZشود. اگر صفت غالب

 به نمايش بگذاريم:aZمغلوب را با

×A A aP : Z W Z Z

= + + +1
A A A a A aF Z Z Z Z Z W Z W

A A aZ Z Z W×1آميزش افرادF.كه ژنوتيپ متفاوتي با والدين دارند 

1پاسخ: گزينۀ-165
و اوگلناها هستند. فقط مورد اعضاي سه شاخۀ عمد� تاژكداران شامل تاژكدار آن»د«ان چرخان، تاژكداران جانورمانند را ويژگي مشترك همـۀ هـا

 دهد. نشان مي









2

ــر، صــفت 100 درصد از زاده هاي ن
 غالب را نشان مــي دهنــد

ــفت 100 درصد از زاده هاي ماده، ص
 غالب را نشان مــي دهنــد

: F

AA

A a A aa

A A

ZZ
Z Z Z ZZ

W Z W Z W
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 بررسي مورد درست:
و در نتيجه همانندسـازي و اوگلناها، تقسيم سلولي از DNAد) همۀ تاژكداران چرخان، تاژكداران جانورمانند و آنجـايي كـه تاژكـداران دارنـد

د و (و در نتيجه چنددوراهي) همانندسازي دارند. DNAاراي آغازيان  خطي هستند، چند نقطۀ آغاز
 بررسي موارد نادرست:

و در زندگي آن و بيشتر تاژكداران جانورمانند، توليدمثل جنسي ندارند و اوگلناها ها، هر زاده يك نسـخه الف) درست است كه تاژكداران چرخان
در از تمامي ژن ميهاي والد خود را و در ايـن يافت كند، اما برخي از تاژكداران جانورمانند قادرند با توليد گامت، توليدمثل جنسي انجـام دهنـد

 كند. حالت هر زاده، دو نسخه ژن از دو والد خود دريافت مي

و 1ب) تاژكداران چرخان
3

مي شد� اوگلناها، داراي كلروپالست از هزار گونۀ شناخته و فتوسنتز از بوده كنند؛ در اين جانداران گـاز دفـع شـده

مي هاي آب است. اما در مورد ساير تاژكداران نمي پيكر جاندار، حاصل تجزيۀ مولكول شود يـا اگـر توان گفت كه گاز اكسيژن از پيكر جاندار آزاد
 شود از تجزيۀ آب است. آزاد مي

هـاي شـود. همچنـين در سـلول زوم نيـز توليـد مـي زوم؛ درون پراكسـي هاي داراي پراكسي(اكسيژن) در سلول2Oتوجه داشته باشيد كه

(درون اي كه پراكسي كننده فتوسنتز و هـم از تجزيـۀ پراكسـيد هيـدروژن (در جريـان فتوسـنتز) زوم نيز دارند، اكسـيژن هـم از تجزيـۀ آب
مي پراكسي  شود. زوم) توليد

و در نتيجه توانايي توليد گامت ندارند؛ در اين حالت نوتركيبي نيز از آميزش گامتج) بيشتر به تاژكداران توليدمثل جنسي آيد كـه وجود نمي ها
 بخواهد ماد� خام انتخاب طبيعي را تأمين كند.

4پاسخ: گزينۀ-166
به ظيم بيان ژن در اپران لك اشريشيادر جريان تن بهكالي، پس از ورود الكتوز (آلوالكتوز) بـه پـروتئين دنبال اتصال عامل تنظيم محيط، كننده

(مهاركننده)، با تغيير شكل پروتئين تنظيم تنظيم و مسير حركت كننده، اين پروتئين از روي اپراتور بلند كننده و پلي  RNAشده مراز باز شـده
مي اپران و تجز شود. در اين حالت، آنزيم لك روشن ميهاي الزم جهت جذب شود كه در نهايت با تجزيۀ الكتوز، گلوكز بيشـتري يۀ الكتوز توليد

 گيرد. در اختيار سلول قرار مي
 ها: بررسي ساير گزينه

(دي : عامل تنظيم1گزينۀ و از تغيير الكتوز و از كربوهيدرات كنند� آلوالكتوز است به ساكاريد مي ها) بر آيد، بنابراين از پروتئين وجود  ها نيست كه
 ژن داشته باشد. DNAروي
مي كننده، با تغيير شكل پروتئين تنظيم : در اثر اتصال آلوالكتوز به پروتئين تنظيم2گزينۀ آن كننده، اين پروتئين از روي اپراتور بلند (نه كه شود

 بخواهد متصل شود).
بر كننده، پروتئين تنظيم : محصول ژنِ تنظيم3گزينۀ (مهاركننده) است كه ژن كننده  لك مؤثر است. هاي ساختاري اپران فرآيند رونويسي همۀ

3پاسخ: گزينۀ-167
 خون سرخرگ بند ناف جنين انسان همانند خون سرخرگ شكمي ماهي، تيره است.

و سياهرگ داراي خون تيره هستند؛ اما استثناهايي نيز وجود دارد كه در كتاب طور معمول، سرخرگ به د ها داراي خون روشن رسي بـه شـكل هاي
 زير است:

 هاي بند ناف جنين انسان ) سرخرگ1
 هاي ششي انسان ) سرخرگ2 هاي داراي خون تيره سرخرگ

 ) سرخرگ شكمي ماهي3
 ) ابتداي سرخرگ كرم خاكي4

 ) سياهرگ بند ناف انسان1
 هاي ششي انسان ) سياهرگ2 هاي داراي خون روشن سياهرگ

گ درازهاي آبششي خرچن ) سياهرگ3
2پاسخ: گزينۀ-168

(مثل صداي زنگ در آزمايش پاولوف) به همراه يـك محـرك طبيعـي در شرطي شدن كالسيك كه نوعي يادگيري است، هرگاه يك محرك بي اثر
به(مثالً غذا در آزمايش پاولوف) به جانور عرضه شود، پس از مدتي، محرك بي (مثالً ترشح اثر بـزاق در آزمـايش تنهايي سبب بروز پاسخ مناسب

مي پاولوف) در جانور مي  گويند. شود. به اين محرك، محرك شرطي
 ها: بررسي ساير گزينه

مي : عروس دريايي جانداري است با ساده1گزينۀ و تغيير شكل رفتار يعنـي عـادي تواند ساده ترين دستگاه گردش مواد كه ترين شكل يادگيري
 ته باشد.شدن در برابر حركات مداوم آب را داش
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مي : انعكاس3گزينۀ و همان ها نيز نوعي رفتار محسوب مي شوند مي طور كه هاي نخاعي، نخـاع باشند كه در اغلب انعكاس دانيد مغزي يا نخاعي
و و مغز فاقد نقش است. همچنين بايد توجه داشت كه جانوراني وجود دارند كه داراي رفتار هسـتند، لـيو دستگاه عصبي محيطي نقش داشته

 مغز ندارند.
و انواع ديگري از يادگيري نيز وجود دارد.4گزينۀ (تغيير شكل رفتار ژنتيكي) است (شرطي شدن فعال) نوعي از يادگيري و خطا  : آزمون

2پاسخ: گزينۀ-169
مي بهترين گزينه بايد بـدانيم كـه پيونـد زدن نـوعي است اما همين گزينه نيز خالي از اشكال نيست. در ابتدا2توان انتخاب كرد، گزينۀ اي كه

مي تكثير رويشي گياهان است كه توسط انسان در درختان انجام مي و مي گيرد تواند به بزرگـي يـك دانيم كه حتي اسپوروفيت يك سرخس نيز
شا گيرد. در صورتي كه درختان را فقط از نهان درخت باشد ولي براي پيوند زدن مورد استفاده قرار نمي و يد از بازدانگـان در نظـر بگيـريم دانگان

و فتوسنتز توان گفت كه در گياهان دانه مي و گامتوفيت به آن وابسته است. دار، اسپوروفيت سبز، مستقل  كننده بوده
 ها: بررسي ساير گزينه

مي : نهان1گزينۀ و بازدانگان (توليدمثل جنسي) تكثير شوند، اما در حـالي دانگان كـه اسـپوروفيت بازدانگـان در ابتـدا از توانند از طريق دانه
و سپس مستقل مي و به آن وابسته است (گامتوفيت بازدانگان) تغذيه كرده دانگان هيچ وابستگي از ابتـدا بـه شود، اسپوروفيت نهان آندوسپرم

 ها نداشته است. گامتوفيت آن
مي : نهان3گزينۀ وا دانگاني كه توليدمثل رويشي انجام و متصل به گامتوفيت ندارند.دهند، اسپوروفيت  بسته
و برگ : از قطعه4گزينۀ مي هاي ساقۀ برگ بيدي و نهان هاي بنفشۀ آفريقايي كه هر دو از نهاندانگان هستند، دانگان توان براي تكثير استفاده كرد

 تنها گياهاني هستند كه عناصر آوندي دارند.
1پاسخ: گزينۀ-170

همبر و انداز� جمعيت بر تـوان بقـاي جمعيـت هاي طبيعي يكي از ويژگيۀ جمعيتاساس متن كتاب درسي در هاي هر جمعيت انداز� آن است
 مؤثر است.

 ها: بررسي ساير گزينه
و درون هاي همسان هايي كه آميزش : درست است كه در جمعيت2گزينۀ آن پسندانه (در شديدترين حالت خودلقاحي) در ها رايـج اسـت، آميزي

 طور نيست. پسندانه دارند وضع اين هايي كه آميزش ناهمسانش ميان افرادي با فنوتيپ يكسان، بيشتر است اما در جمعيتشانس آميز 
پي هاي غالب به مغلوب در نسل واينبرگ باشند، نسبت الل-ها در تعادل هاردي : تنها در صورتي كه جمعيت3گزينۀ مانـد؛ درپي ثابـت مـي هاي

از هاي طبيعي فراواني نسـبي الـل توان گفت در همۀ جمعيت زنند. بنابراين نمي ها را بر هم نمي صادفي فراواني اللهاي غيرت همچنين آميزش هـا
 كند. نسلي به نسل ديگر تغيير نمي

و يا جمعيت هاي درون هايي كه آميزش : در جمعيت4گزينۀ (يا خودلقاحي) دارند به آميزي مي هايي كه ننـد، لزومـاًك صورت غيرجنسي توليدمثل
 يابد. دنبال پايين آمدن تراكم جمعيت، احتمال توليدمثل كاهش نمي به

3پاسخ: گزينۀ-171
و هواي جاري كه در اين حالت هواي باقي (مكمل)، ذخير� بازدمي مانده را نبايـد ظرفيت حياتي هر فرد عبارت است از مجموع هواي ذخير� دمي

 اسبه كرد.جزيي از ظرفيت حياتي يك فرد سالم مح
4پاسخ: گزينۀ-172

مي بخش قشري غدد فوق و ترشح آن كليه چندين هورمون ساخته و كورتيزول هسـتند كـه در پاسـخ ديرپـا بـه كند كه دوتاي ها آلدوسترون
و جسمي ترشح مي و كاهش سديم ادرار فشارهاي روحي (افزايش سديم خون ها ) از كليهشوند. هورمون آلدوسترون سبب افزايش بازجذب سديم

(به هاي بخش قشري غدد فوق شود. بنابراين در اثر كاهش شديد هورمون مي و جسمي كليه خصوص آلدوسترون) پاسخ ديرپا به فشارهاي روحي
و در اين حالت بر ميزان دفع سديم توسط كليه كاهش مي مي يابد  شود. ها افزوده

 ها: بررسي ساير گزينه
(اكسي : تنظيم ميزان ترشح1گزينۀ ضد هورمون موجود در هيپوفيز پسين و و مهاركننـد� ادراري) ارتباطي با هورمـون توسين هـاي آزادكننـده

 هيپوتاالموس ندارد.
آن هاي هيپوفيزي محرك تخمدان در مقاطع مختلف چرخۀ جنسي خانم : هورمون2گزينۀ هـا، ها، اثر متفاوتي دارند؛ مـثالً در ابتـدا بـا افـزايش

ميهورمون استر  و يا پس از تخمك وژن افزايش به FSHوLHگذاري، كاهش شديد هورمون يابد صورت مقطعـي كه با كاهش هورمون استروژن
 شود. همراه است، لزوماً سبب كاهش ضخامت ديوار� رحم نمي

مس هاي تيروئيدي تنظيم : منظور از هورمون3گزينۀ و ساز، تيروكسين است كه لزوماً تأثير و كنند� سوخت تقيمي در تنظيم ميزان كلسيم خون
 ها ندارد. رسوب كلسيم در استخوان

2پاسخ: گزينۀ-173
به زيگوسپورانژ با ديوار� ضخيم در زيگوميست (مانند ريزوپوس استولونيفر) مي ها به آيد كه در چرخۀ زندگي آن نخينه وجود آيـد وجود مـي هايي

و ريزوئيد نام كه به درون نان نفود مي  دارد.كند
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 ها: بررسي ساير گزينه
به1گزينۀ مي : عامل قارچ الي انگشتان پا كه بيشتر در ورزشكاران هاسـت كـه توليـدمثل جنسـي آيد، نوعي قارچ از دستۀ دئوتروميست وجود

و هاگ جنسي در چرخۀ زندگي آن به  آيد. وجود نمي نداشته
به فتۀ فنجانيبا هاي درهم هاي پرسلولي، نخينه : در آسكوميست3گزينۀ مي شكل كه اسـتولون بـه سـاقۀ رونـد� ريزوپـوس آيد؛ در حالي وجود

(از زيگوميست  ها) گويند. استولونيفر
به، هاگ هاي بازيديوميست : قارچ4گزينۀ (نه غيرجنسي) را بر روي بازيدي مي هاي جنسي  آورند. وجود

3پاسخ: گزينۀ-174
ب حساسيت زياد ناي، نايژه و مجاري ميها مي يني باعث و مواد خارجي باعث واكنش سرفه يا عطسه و همـان شود تا ورود گازها طـور كـه شـود

(به دانيد در لحظه مي و پايين آمدن اپيي اول عطسه، با بسته شدن راه ناي سـرعت ها بـه گلوت)، فشار هواي داخل ريه صورت باال آمدن حنجره
(حنجره)، هوا با فشار زياد از داخل ناي خارج شود. راهيابد تا پس از باز شدن ناگهاني افزايش مي  ناي

 ها: بررسي ساير گزينه
مي : با تحريك ناي، نايژه1گزينۀ و سرفه شكل و مجاري بيني، عطسه مي ها را گيرند كه در ابتدا پس از يك دم عميق، حنجره بسته و هـوا شـود

مي در داخل شش در ها محبوس و سرفه، انقباض ماهيچه كند اما بايد بدانيم كه مي هنگام بازدم عميق در انتهاي عطسه افتـد هاي شكمي اتفاق
 شود. كه سبب خروج هوا با فشار بيشتر مي

و گيرنده4و2هاي گزينه و بيماري : تحريك ناحيۀ گلو و روده در هاي معده هاي مختلف ممكن است انعكاس دفاعي استفراغ را ايجاد نمايـد كـه
ميجريان استفر  و ابتداي رود� باريك از طريق دهان تخليه مي اغ محتويات معده و در استفراغ در ابتدا يك دم عميق ايجاد و سـپس شود شود

ميبس (نه پايين آمدنِ) زبان كوچك سبب بسته شدن راه بيني و باال رفتنِ شود. بعـد از ايـن اتفاقـات ته شدن حنجره سبب بسته شدن راه ناي
را انقباض ماهيچه (كارديا) محتويات آن و سپس از بين رفتن انقباض ماهيچۀ حلقوي انتهاي مري و افزايش فشار وارد بر معده و سينه هاي شكم

مياز را  كند؛ بنابراين باز شدن كارديا، آخرين مرحلۀ انعكاس استفراغ است.ه دهان خالي
2پاسخ: گزينۀ-175

كـه»8«تواند مربوط به يك بيماري وابسته به جنس غالب باشد؛ زيرا فـرد شـمار� شويم كه اين دودمانه نمي در نگاه اول به دودمانه متوجه مي
به»12«مادري سالم است، فرد شمار�  (رد گزينۀ كه پسري بيمار است را مي ) اما براي رد يا تأييد ساير گزينه4وجود آورده است بايست شـرط ها

 مرتبط با هر نوع بيماري كه در هر گزينه مشخص شده را به دقت بررسي كنيم.
ت»18«و»15«در صورتي كه دودمانه مربوط به صفت اتوزومي غالب فرض شود، ژنوتيپ افراد كه بيمـار»14«عيين كردن نيست. فرد شمار� قابل

(فرد شمار� مي (»14«، پس فرد شمار�»)8«باشد داراي مادري سالم است و مادر فرد شـمار�Aaحتماً ناقل »15«) خواهد بود در حالي كه پدر
(تأييد درستي گزينۀ را نمي»18«و»15«مشخص نيست، ژنوتيپ افراد  »).2«توان تعيين كرد

 ها: ساير گزينه بررسي
(فـرد شـمار�»8«: در صورتي كه دودمانه را مربوط به يك صفت اتوزومي مغلوب در نظر بگيريم ژنوتيپ شمار�1گزينۀ با توجه به مادر بيمـارش

»3(«،Aaو ژنوتيپ فرد شمار� (فرد شمار�»13«(ناخالص) ر كـه مالحظـه طـو(ناخالص) است؛ پس همانAaنيز»)9«با توجه به پدر بيمارش
 فرماييد ژنوتيپ هر دو مشخص است. مي

: اگر دودمانه مربوط به صفتي وابسته به جنس مغلوب باشد، از ازدواج فـرد شـمار�3گزينۀ

(فرد شمار�»7« Aژنوتيپ»)3«كه با توجه به مادر بيمارش aX X(ناخالص) دارد با فردي
A(X Y)(نه تمام) زاده  هاي پسر، سالم خواهند بود.، نيمي

3پاسخ: گزينۀ-176
 اند. در مورد اين نوع ويژه از همزيستي درست»د«و»ب«اي از همزيستي، رابطۀ انگلي است كه با توجه به اين مطلب، موارد منظور از نوع ويژه

 بررسي موارد درست:
مي يا چند جاندار از گونهب) در ابتدا بايد بدانيم كه اگر دو گويند اين جانـداران هاي متفاوت در درازمدت با يكديگر رابطۀ نزديك داشته باشند،

به با يكديگر همزيست هستند همچنين مي و طور كلي روابط ميان گونه بايست به خاطر داشته باشيم كه هاي مختلف نتيجـۀ فرآينـد تغييـر
هرهاي بسيار طوالن ها در زمان تحول آن و رفتار افراد و در اين فرآيند، ساختار بدن هم گونه با ديگر گونهي است  آهنگ شده است. ها

ميد) بايد توجه داشت كه انگل معموالً باعث كشته شدن ميزبان نمي (زيرا به آن وابسته است)؛ اما در مواردي نيز از شود تواند ميزبـان خـود را
و از يك ميزبان به ميزبان   ديگر منتقل شود.بين برده

 بررسي موارد نادرست:
و تر از كنام انگل است. كنام واقعي انگل شايد بخشي از كنام واقعي ميزبان باشد ولي در هر صورت كنام الف) كنام ميزبان وسيع هـاي ميزبـان

 انگل يكسان نيستند.
ميتر از آن است، زندگج) در رابطۀ انگلي، انگل معموالً روي ميزبان كه بزرگ و از بدن ميزبان تغذيه كند. در اين حالت انگل از زندگي با ميزبـاني

و ميزبان از بودنِ انگل زيان مي  بيند. سود برده

aA

A A A aA

A a

XX
X X X XX

Y X Y X Y
1

از پسرها سالم انــد
2

1
ــد از پســرها بيمارن

2
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1پاسخ: گزينۀ-177
(با كشش ثابت)، طول ماهيچه تغيير مي مي در انقباض ايزوتونيك و كوتاه مي كند و از طول نوارهاي روشن ساركومرها كاسته  شود. شود

 ها: بررسي ساير گزينه
آن2گزينۀ (با طول ثابت)، طول ماهيچه تغيير نمي : با توجه به هـايو رشـتهZكند، بنابراين تغييري در فاصلۀ خطوط كه در انقباض ايزومتريك

 آيد. وجود نمي ضخيم به
اي انـد. در ايـن حـال در تونـوس ماهيچـهو ضـخيمهاي نازك هاي موجود در ساركومرها، رشته : توجه داشته باشيد كه منظور از رشته3گزينۀ

و مداوم) تارهاي ماهيچه (نه رشته(انقباض خفيف  آيند. هاي موجود در ساركومرها) به نوبت به انقباض درمي اي
و چه تونوس ماهيچه : ممكن است در هنگام انقباض ماهيچه4گزينۀ (به هر شكل، چه ايزومتريك، چه ايزوتونيك ما ها اي بـا هيچـهاي) سـلول

(بيشترين تعداد  به38يعني ATPاستفاده از اكسيژن با انجام تنفس هوازي، بيشترين مقدار انرژي و يا بـدون عدد) را از يك گلوكز دست آورد
و با انجام تنفس بي ( استفاده از اكسيژن بهATPعدد2هوازي، حداقل مقدار انرژي  دست آورد. ) را از يك گلوكز

2ۀ پاسخ: گزين-178
و مونوسيت ها، ائوزينوفيل هاي درسي، نوتروفيل اساس كتاب بر (ذره ها و ماكروفاژها در بافت، توانايي انجام فاگوسيتوز خواري) داشـته ها در خون

به ها نيز تا حدودي توانايي انجام فاگوسيتوز دارند. همۀ سلول شوند. بازوفيلو فاگوسيت ناميده مي هايت از قسمتعنوان فاگوسي هاي ذكر شده
و توانايي شناسايي يك ميكروب خاص را از ساير ميكروب  ها ندارند. دفاع غيراختصاصي هستند

 ها: بررسي ساير گزينه
و ماستوسيت1گزينۀ هـا بـه يـك شـكل انجـام هاي سفيد توانايي انجام دياپدز را دارند؛ اما دياپدز سلول، ساير گلبولها : به غير از ماكروفاژها
رگ ود، مثالً نوتروفيلش نمي مي ها بدون تغيير در اندازه از منافذ و با همان اندازه به بافت وارد (دياپدز بدون افزايش اندازه)، اما ها عبور كرده شوند

مي مونوسيت و در بافت به ماكروفاژ تبديل (دياپدز همراه با افزايش اندازه) ها در هنگام عبور از رگ افزايش اندازه داده .شوند
هايي كه توانايي تقسيم شدن ندارند، در مرحلۀ : سلول3گزينۀGرا مانند؛ اما سلول چرخۀ سلولي باقي مي هايي كـه توانـايي انجـام تقسـيم

مي را نيز پشت2GوSدارند، به جهت انجام تقسيم، مراحل  وBهايو سلولB،T هاي گذارند. لنفوسيت سر خـاطره در حـالي كـهTخاطره

 ژني داشته باشند. توانند گيرند� آنتي چرخۀ سلولي را دارند، مي2Gتوانايي ورود به مرحلۀ 

رگ ها يكي از سلول : بازوفيل4گزينۀ (ماد� گشادكنند� تر هاي خوني هستند كه هم هيستامين و هم هپارين ميها) كنند كه ماد� ضد انعقاد شح
 خون است.

4پاسخ: گزينۀ-179
به باكتري مي ها و بايد بدانيم كه در باكتري طور معمول براي توليد انرژي از گلوكز استفاده و بـاكتري كنند هـايي كـه هايي كه تنفس هوازي دارند

دي تخمير الكلي انجام مي ميكربن تولي اكسيد دهند، ضمن مصرف يك گلوكز، (به كنند. همۀ باكتريد هاي زنده)، گليكوليز انجام عنوان سلول ها
سه3ها در جريان فرآيند گليكوليز در گامو در همۀ باكتريدهند مي توليـد NADHكربني) يك مولكـول(مرحلۀ دوفسفاته شدن يك تركيب
 شود. مي

 ها: بررسي ساير گزينه
به NADHهاي يك مولكول ترون: فقط در جريان تخمير الكلي، الك1گزينۀ و در نهايت اتانول مي به تركيبي دوكربني منتقل شده در وجود آيد،
و تخمير الكلي مدنظر است. كه در صورت سؤال همۀ سلول حالي  هاي باكتريايي داراي تنفس هوازي
مياستف ATPبراي توليد NADH: فقط در تنفس هوازي از انرژي ذخيره شده در مولكول2گزينۀ شود. اين در حالي است كـه در جريـان اده

(تنفس بي مي، الكترونNAD+صرفاً به جهت بازسازي NADHهوازي)، تخمير مجـدداً سـبب ادامـۀNAD+دهد تـا هاي خود را از دست
 خالص آن پيوسته توليد شود. ATPعدد2انجام گليكوليز شود تا 

و در مرحلۀ اكسايش پيرووات، با تجزيۀ پيروويك3گزينۀ ميبه NADHاسيد، : فقط در جريان تنفس هوازي  آيد. وجود
1پاسخ: گزينۀ-180

مي سراسري در غشاي سلول هر پروتئين  دوست فسفوليپيدها در تماس باشد. تواند با بخشآب هاي جانوري
 ها: بررسي ساير گزينه

به از مولكول : بعضي2گزينۀ آن هاي پروتئيني و نمـي انـد، مولكـول ها كه بر سطح خارجي قرار گرفتـه ويژه تواننـد بـه هـاي پذيرنـده هسـتند
 هاي اسكلت سلولي متصل باشند. ريزرشته
و بعضي از پروتئين : پروتئين3گزينۀ  هاي غشاء، ناقل هستند. هاي سراسري لزوماً كانال نيستند
از4گزينۀ هاي سطحي موجود در سطح داخلي غشـاي سـلول بـا هـيچ اي از مونوساكاريدها اتصال دارد. پروتئين ها، زنجيره پروتئين : به برخي
و پلي پلي  ساكاريدها فقط در سطح خارجي غشاي سلول قرار دارند. ساكاريدي اتصال ندارند

4پاسخ: گزينۀ-181
و تغيير خود، درون سلول اسپوروزوئيت (سلول ها در اثر تقسيم مي دار) مروزوئيت هاي هسته هاي كبدي هـا درون كنند ولي مروزوئيت ها را ايجاد

(گلبول سلول مي هاي بدون هسته  كنند. هاي قرمز) تغيير پيدا
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 ها: بررسي ساير گزينه
مي : گامتوسيت1گزينۀ و به يكديگر ملحق و زيگوت را تشكيل مـي ها درون بدن پشه به گامت تبديل (ميـوزِ) دهنـد شوند . سـپس از تقسـيم

و به غدد بزاقي پشه مي  روند. زيگوت، اسپوروزوئيت تشكيل شده
و از نمو گامتوسيت : گامت2گزينۀ و گامتوسيت ها در بدن پشه و از نمو مروزوئيت ها به ها در گلبول ها در بدن انسان آينـد. وجـود مـي هاي قرمز

ميتها همانند گامتوسي توان گفت گامت بنابراين مي  شوند. ها هر كدام فقط در بدن يك ميزبان توليد
مي : گامتوسيت3گزينۀ و در بدن پشه به گامت نمو شـوند؛ ها در هر دو ميزبـان يافـت مـي يابند، پس گامتوسيت ها در بدن انسان توليد شده

و به هنگام خورده شدن خون توسط پشه، همچنين مروزوئيت هاي خون ها نيز به همراه ساير قسمت ئيتمروزو ها در خون فرد بيمار وجود داشته
مي به بدن پشه وارد مي مي توان گفت مروزوئيت شوند؛ بنابراين  شوند. ها نيز در بدن هر دو ميزبان يافت

1پاسخ: گزينۀ-182
 ها: بررسي ساير گزينه

هر2گزينۀ در يك از چهار سلول هاپلوئيدي كه به يكديگر چسبيده : منظور از و هـاي نـر شـوند، هـاگ پسـند يافـت مـي كيسۀ گرد� شاه اند
مي شاه و يك سلول زايشي تبديل (نه ابتدا) با تقسيم سلول زايشـي، پسند است كه هريك با يك ميتوز به يك سلول رويشي شود كه در ادامه

(آنتروزوئيد) توليد مي  شود. دو گامت نر
مي: در ديوار� خارجي دانۀ گرد� رسيده كه حاصل3گزينۀ  شود. ميتوز هر سلول هاگ نر است، تزئينات خاص ديده
هر4گزينۀ ( يك از اين سلول: مي4ها و با تقسيم آن دانۀ گرد� رسيده توليد (يا دانۀ گرد� نارس) بوده  شود. سلول)، هاگ نر

3پاسخ: گزينۀ-183
هر اكسيد، گياهاني هستند كه قادرند دي3Cگياهان كربن را فقط توسط چرخۀ كالوين تثبيت كنند؛ اين گياهان مانند هر سلول زند� ديگر در

و طي آن  مي NADHحالت گليكوليز انجام داده  كنند. توليد
 ها: بررسي ساير گزينه

مي1گزينۀ دي: ، تنهـا مرحلـۀ CAMدر گياهـان كربن را فقط در هنگام شب تثبيت كند، زيرا حتي اكسيد توان گفت كه گياهي وجود ندارد كه
مي اول تثبيت در شب انجام مي (چرخۀ كالوين) در هنگام روز انجام و مرحلۀ دوم آن  شود. شود

و در مرحلۀ اول تثبيت اكسيد، گياهاني هستند كه دي4Cو CAM: گياهان2گزينۀ بCO2كربن را ابتدا صورت تركيب چهاركربني تثبيته،

دي كنند اما بايد توجه داشت كه نمي مي به اكسيد توان گفت اين گياهان مي كربن را فقط  كنند. صورت تركيب چهاركربني تثبيت
مياكسيدكربن را فقط، گياهاني هستند كه دي4Cو3C: گياهان4گزينۀ آن در هنگام روز تثبيت ،4Cهـا، در گياهـان كنند؛ امـا از ميـان

و گرماي زياد با غلبه بر اين شرايط، فعاليت اكسيژنازي آنزيم روبيسكو افزايش نمي3Cبرخالف گياهان  يابد. در نور

2پاسخ: گزينۀ-184
ميف در برگ گياه گوجه و دوم روزنه شود. نخست روزنه رنگي دو نوع روزنه ديده در هاي هوايي كه بيشتر در اپيدرم پاييني قرار داشته هاي آبي كـه

و هم روزنه حاشيۀ برگ قرار دارند؛ هم روزنه و پيوستگي آن در هنگام صعود هاي هوايي با انجام تعرق هاي آبي با انجام تعريق، به صعود شير� خام
ميدرون آو   كنند. ندهاي چوبي كمك

 ها: بررسي ساير گزينه
مي هاي هوايي برخالف روزنه : روزنه1گزينۀ  شوند. هاي آبي، باعث انجام تبادالت گازي گياه با محيط خارج
 هاي هوايي همواره باز هستند. هاي آبي برخالف روزنه : روزنه3گزينۀ
و آوندهاي چوبي، سلولاليه آوندهاي هاي آبي در منتهي : روزنه4گزينۀ و نمي چوبي قرار داشته و داراي ديوار� دومين هستند تواننـد هايي مرده

 در پي تغيير فشار آب، تغيير اندازه دهند.
3پاسخ: گزينۀ-185

مي كيسه مي هاي هوادار در پرندگان يافت و  بسيار زياد است. هاي اكسيژن توان گفت، در پرندگان قدرت پيوستگي هموگلوبين به مولكول شوند
 ها: بررسي ساير گزينه

به : مهره1گزينۀ و بسياري از پستانداران مي داران چهار نوع بافت اصلي دارند؛ اما آنزيم رنين تنها در نوزاد آدمي  آيد كه توسط آن پـروتئين وجود
(كازئين) رسوب مي  نمايد. شير

ب2گزينۀ به: كرم خاكي رگ شكمي دارد اما گردش خوني آن و سلول از نيست كه مواد غذايي  هاي بدن مبادله شوند. طور مستقيم بين خون
و بيشـتر مهـره داران سطح قشر چين : در ميان مهره4گزينۀ (همـه بـه خورد� مخ انسان نسبت به انداز� بدن، بيشترين مقدار را دارد جـز داران
 وان گفت، هر جانوري كه گردش خون مضاعف دارد، بيشترين نسبت را براي سطحت ها)، گردش خونِ بستۀ مضاعف وجود دارد؛ بنابراين نمي ماهي

آن خورد� مخ به انداز� بدن قشر چين  خوردگي دارد! كه قشر مخ فقط در پستانداران چين داراست ضمن
3پاسخ: گزينۀ-186

هـا، متمـايز نوتركيـب از سـاير سـلول DNAي هاي حاو بايست سلول در مراحل مهندسي ژنتيك، پس از مرحلۀ كلون شدن يك ژن، ابتدا مي
و سپس ژن با محصول آن استخراج شوند. (غربال) شوند
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 ها: بررسي ساير گزينه
كه : در مرحلۀ كلون شدن، چه سلول1گزينۀ آن نوتركيب را جذب كرده DNAهايي و چه (از طريق تقسيم دوتـايي) هايي كه جذب نكرده اند اند،

 شوند. تكثير مي
مي2 گزينۀ و پالزميد از يكديگر انجام شود. : پس از مرحلۀ غربالگري و جدا شدن ژن خارجي  بايست استخراج ژن
(يعني در مرحلۀ ساخت4گزينۀ بايسـت، بـا اسـتفاده از آنـزيم نوتركيـب)، ابتـدا مـي DNA: در مراحل مهندسي ژنتيك، قبل از كلون شدن

و پس از شناسايي جايگاه تشخيص آن آ محدودكننده و برش ژن خارجي زيم توسط نوتركيب ساخته DNAو پالزميد، مولكول نزيم محدودكننده
يك شود. همچنين پس از (در مرحلۀ استخراج ژن) مي مرحلۀ غربالگري بايست جايگاه تشخيص آنزيم محدودكننده توسط ايـن آنـزيم بار ديگر

و برش داده شود.  شناسايي شده
3پاسخ: گزينۀ-187

 درست هستند.»ج«و»ب«،»فال«موارد
 بررسي موارد درست:

(كه ميوز ميIالف) چه اسپرماتوسيت اوليه و چه اسپرماتوسيت ثانويه ( كه ميوز انجام ميIIدهد) هـاي دوكروماتيـدي دهد)، كروموزوم انجام
(مضاعف) دارند. 
ژن هاي هستهب) همۀ سلول دا دار ديپلوئيد هر جاندار، همۀ  رد.هاي وي را

و هم از تقسيم اسپرماتوسيتج) هم از تقسيم اسپرماتوسيت  هاي حاصل هاپلوئيدند. هاي ثانويه، سلول هاي اوليه
 بررسي مورد نادرست:

ميIهاي اوليه از آنجايي كه ميوزد) اسپرماتوسيت (سـاختارهاي چهاركروماتيـدي) تشـكيل دهنـد، ولـي دهنـد، مـي انجام بايسـت، تتـراد
و هاپلوئيدند، توانايي انجام ميوز اسپرماتوسيتIهاي ثانويه كه حاصل ميوزتاسپرماتوسي و ميـوزIهاي اوليه بوده IIو تشكيل تتراد را ندارنـد
 دهند. انجام مي

1پاسخ: گزينۀ-188
و علفي، مريستم مهم س هاي رأسي هستند. اين مريستم ترين مناطق مريستمي موجود در گياهان جوان و شـاخه اقهها در نوك هـاي جـانبي، ها

و نيز در نزديكي نوك ريشه قرار دارند. كنار برگ  ها
 ها: بررسي ساير گزينه

(با سلول2گزينۀ مي : كالهك ريشه هـاي عهد� برگبر كند. در رأس ساقه وظيفۀ حفاظت از مريستم هاي مرده) از مريستم نوك ريشه محافظت
(با سلول جوان يا فلس  زنده) است.هاي هاي جوانه

به هاي بنيادي، مريستم : از تقسيم سلول3گزينۀ آن ها و از تقسيم (اپيـدرم)، ها، سه گروه بافت اصلي به نـام وجود آمده هـاي بافـت روپوسـت
و بافت هاي زمينه بافت به اي مي هاي هادي را  آورند. وجود
بها هاي روپوست، زمينه هاي بافت ها با توليد سلول : مريستم4گزينۀ و هادي، سپس با افزايشِ ابعاد آن در صورت غيرقابل بازگشت، مـيي تواننـد

و چـوب رشد قطري گياهان فاقد رشد پسين نقش داشته باشند همچنين در گياهان داراي رشد پسين، مريستم (كامبيوم آوندسـاز هاي پسين
مي پنبه و ساقه) (در ريشه  شوند. ساز) باعث ايجاد رشد قطري

4گزينۀ پاسخ:-189
ــركه ــركهمگس هاي س مگس هاي س
 ماده چشم قــرمزماده چشــم ســفيد

A A A a a aX X X X X X الل رنگ سفيد چشمaX

A aX Y X Y
ــركه ــركه مگس هاي س مگس هاي س
ــرمز نــر چشــم ســفيد نر چشم ق

AXالل رنگ قرمزِ چشم

 هاي صورت سؤال داريم: بنا به داده

= = ⇒ =
340( ) %85 ( ) %85
400

A Af X Y f X 

= = ⇒ =
60( ) %15 ( ) %15
400

a af X Y f X 

آن بنابراين مي با توجه به  واينبرگ نظر بگيريم، خواهيم داشت:-بايست جمعيت را در تعادل هاردي كه

+
+ = + +

�����������
�������������������

%97/75

2
%85 %15 2/25%72/25 %25/5

( ) 2A a A A A a a aX X X X X X X X

97%بنابراين /  هاي سركۀ ماده، چشم قرمز دارند. از مگس75
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2پاسخ: گزينۀ-190
بو با توجه به آن ميكه در صورت سؤال، صحبتي از سالم مي دن افراد ندارد، هم و هم  بايست افراد بيمار را مدنظر داشته باشيم. بايست افراد سالم

به هاي ماهيچه دنبال افزايش ترشح هورمون انسولين، سلول اما به و عنوان يكي از سلول اي هاي هدف اين هورمون، گلوكز را از خون جذب كـرده
مي اي افـزايش هـاي ماهيچـه راين در اثر افزايش ترشح هورمون انسولين، ميزان متابوليسـم در سـلولكنند؛ بناب درونِ خود به گليكوژن تبديل

 يابد. مي
و ميزان انسولين در خون افراد مبتال كم است. همچنين در افراد مبتال به ديابـت، ترشح انسولين افزايش نميIدر افراد مبتال به ديابت نوع يابد

مي انسولين، گلوكزِ خونِ افراد مبتال به سلول رغم افزايش ترشح، عليIIنوع  و در خون تجمع دليـل يابد؛ اما در هر دو صـورت بـه ها وارد نشده
مي هاي ماهيچه كه سلول آن و پروتئين اي نيازمند انرژي هستند؛ ها براي توليد انرژي استفاده كنند كه در اين صورت نيـز، بـر بايست از ليپيدها

مي هاي ماهيچه ميزان متابوليسم سلول  شود. اي افزوده
 ها: بررسي ساير گزينه

 كند. ها، افزايش پيدا نمي حتي در صورت افزايش ترشح انسولين در خون، جذب گلوكز توسط سلولII: در افراد مبتال به ديابت نوع1گزينۀ
به4و3هاي گزينه شد : در افراد سالم، و سنتز آبدهي براي ساختِ گليكوژن از گلوكزهـاي ورودي دنبال افزايش گلوكز در خون، انسولين ترشح ه

مي به درون سلول به هاي كبدي، افزايش دليل عدم ورود گلوكز بـه درون يابد؛ اما در افراد مبتال به ديابت حتي در صورت افزايش گلوكز در خون،
مي توان گفت سنتز آبدهي در سلول سلول، نمي ب هاي كبدي افزايش (به توان گفت اين سلوليابد، حتي شايد دليل عدم ورود ها براي تأمين انرژي

و ليپيدها استفاده كنند كه در اين صورت هيدروليز افزايشمي گلوكز) مجبور هستند از پروتئين مي ها تـوان گفـت از ذخـاير يابد. در اين حالت
مي چربي سلول  شود. هاي بدن كاسته

1پاسخ: گزينۀ-191
 پذير است: دي كيموس معده با سه مكانيسم امكاناز بين رفتن اثر اسي

1(−
3HCO2، ترشح شده از پانكراس(−

3HCOموجود در تركيب صفرا 

3(−
3HCOمي كه از سلول  شوند. هاي رود� باريك ترشح

−ند�كن هاي ترشح توجه داشته باشيد كه بخش
3HCOو بخش، برون و غدد ريز، سلول پوششي دارند كه بر روي غشـاي هاي برون ريز هستند

 پايه مستقر هستند.
 ها: بررسي ساير گزينه

معـده دخيـل ها را در خنثـي كـردن كيمـوس هاي پوششي ديوار� رود� باريك هستند. اگر هم اين سلول هاي داراي ريزپرز فراوان سلول سلول
به يكي از مكانيسمبدانيم،  مي هايي است كه در خنثي كردن كيموس اسيدي معده (رد كار و اين تنها راه خنثي شـدن اسـيد معـده نيسـت رود
و غدد برون ). سلول2گزينۀ  (مثل پانكراس) از مكانيسم هاي سازند� صفرا هاي ديگر خنثي شدن كيموس اسـيدي معـده هسـتند. در ايـن ريز
آنحال بهت همۀ (نه هريك مي ها  شوند. تنهايي)، سبب خنثي شدن كيموس اسيدي معده

1پاسخ: گزينۀ-192
بي سلولي پديدار شده روي كر� زمين، پروكاريوت نخستين جانداران تك (بـه هاي صـورت هوازي هتروتروف بودند كـه بـدون مصـرف اكسـيژن

مي بي (هتروتروف بودند). هوازي)، از مواد آلي موجود در محيط استفاده  نمودند
3پاسخ: گزينۀ-193

مي بهTموج  افتد. طور كامل در فاصلۀ شروع صداي اول قلب تا خاتمۀ صداي دوم قلب اتفاق
 ها: بررسي ساير گزينه

و راست بالفاصله پس از پايان موج1گزينۀ و تا پيش از آغاز انقباض بطنP: انقباض دو دهليز چپ پا آغاز شده ميها، (قبل از شـروع يان پذيرد
 صداي اول قلب پايان يافته است.)

مي كمي قبل از آغاز انقباض بطن QRS: موج2گزينۀ به ها ايجاد و صداي اول قلب و بسته شدن دريچه دنبال انقباض بطن شود و ها هاي ميترال
به سه مي لختي در اثر آن  آيد. وجود

مي،Qتا نقطۀP: در فاصلۀ موج4گزينۀ (پيشاهنگ) به گره دوم صورت گيرد كه باز هـم پـيش از صـداي اول انتشار پيام الكتريكي از گره اول
 باشد. قلب مي

3پاسخ: گزينۀ-194
) و بصل4قسمت مشخص شده با عدد و النخاع در انسان، بسياري از اعمال حياتي مربوط به فعاليت)، بصل النخاع است هاي بدن، مانند تـنفس

ميضربان   كند. قلب را تنظيم
 ها: بررسي ساير گزينه

(1گزينۀ و)، نيمكر� مخچه است كه مهم3: قسمت مشخص شده با عدد و يادگيري حركات الزم براي تنظيم حالـت بـدن ترين مركز هماهنگي
و مي و بيني وضعيت بدن در لحظۀ بعد پيام تواند با پيش تعادل بوده و نخاع بفرستد (نـه هايي را براي مغز موجب تصحيح يا تغيير حركـت بـدن

و يا انجام همۀ حركات بدن) شود.  تصحيح
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مي»2«: عدد2گزينۀ پس، لُب بينايي ماهي را نشان و پـردازش اغلـب دهد كه در انسان لوب (نه تقويت سري در پردازش اطالعات حسي بينايي
ا اطالعات حسي) نقش دارد. در انسان تاالموس و  هاي حسي را برعهده دارند. نتقال اغلب پيامها، وظيفۀ تقويت

و پيام هاي مخ است. پيام دهند� نيمكره نشان»1«: عدد4گزينۀ (جزئي از دستگاه ليمبيك نه نيمكر� مخ) رفته هـاي هاي بويايي به لوب بويايي
پس و پس از تقويت به لوب مي بينايي ابتدا به تاالموس رفته د.شوند تا پردازش شون سري منتقل

2پاسخ: گزينۀ-195
به ها ممكن است آنزيم بعضي از ويروس و چـه ويـروس خصوصي به همراه داشته باشند، اما چه ويروس هاي هـاي فاقـد آنـزيم هاي دارند� آنزيم

و ترجمه) ميزبان، نوكلئيك مي (دستگاه همانندسازي، رونويسي به توانند به كمك (كپسيد) را و پوشش پروتئيني خود  وجود بياورند. اسيد
مي همان (كه در همۀ ويروس دانيد پروتئين كپسيدِ ويروس طور كه و نوكلئيك ها آن ها وجود دارد) (چه اسيد مـر)، پلـيDNAو چـه RNAها

 شوند. ساختاري محسوب مي
 ها: بررسي ساير گزينه

مي DNA: هر ويروس1گزينۀ (انواع مختلفي ميز دار و كپسيد خـود بان)، نوكلئيكبايست در سلول ميزبان خود اسيد خود را همانندسازي كرده
و ترجمۀ ميزبان بسازد كه براي اين و كار از آنزيم را با استفاده از دستگاه رونويسي  DNAمراز ميزبان براي همانندسـازي پلي DNAهاي هليكاز

و از يك نوع آنزيم وIIمراز پلي RNAخود (در ميزبان پلي RNA(در ميزبان يوكاريوتي) ژن مراز پروكاريوتي هاي پروكاريوتي) براي رونويسي از
(نه انواع آنزيم  كند. كنند� ميزبان خود) استفاده هاي رونويسي كپسيد

به3گزينۀ مي طور كامل بايد بدانيم ويروس: آن ها تأثير مهمي بر دنياي زنده برجاي بـ كه ويروس گذارند؛ اما از سوي ديگر با توجه به صـورتههـا
و براي اين مستقل توانايي پروتئين مي سازي ميزبان كار از ساختارهاي پروتئين سازي را ندارند توان گفت اين گزينـه، كنند، نمي هاي خود استفاده

 ها با استفاده از ساختارهاي خودشان اشاره دارد! سازي ويروس نوعي به پروتئين صحيح است؛ زيرا به
و بسياري از ويروس بدانيم كه بيشتر ويروس: در ابتدا بايد4گزينۀ ها، غشـايي دارنـد كـه ها به يكي از دو شكل مارپيچي يا چندوجهي هستند

(پوشش پروتئيني) را احاطه مي و كپسيد (ليپيدي) ناميده شده چـه از جـنس كند. اما بايد توجه داشته باشيم كه وزيكول نوعي كيسـه پوشش
و در داخل سلول ميه غشاي سلول است و نمي اي يوكاريوتي يافت آن شود (با كه شـباهت زيـادي توان پوشش ليپيدي را نوعي وزيكول خواند

 ها چندوجهي پوشش ليپيدي دارند. توان گفت همۀ ويروس دارند)! همچنين نمي
2پاسخ: گزينۀ-196

(مانند سلول سلول و سلول هاي جانوري با هاي ديوار� سنگدان گنجشك و ترشـحِ آنـزيمهاي ديوار� رود� هـاي ريك در اسب) توانـايي توليـد
(سلوالز) را ندارند. هيدرليز  كنند� سلولز

 ها: بررسي ساير گزينه
مي هاي توليدكنند� آنزيم تجزيه : ميكروب1گزينۀ و فيل زندگي و كور اسب (سلوالز) كه در رود� بزرگ كنند، به غـذا اضـافه شـده كنند� سلولز

و در  ميولي تجزيۀ سلولز و كور انجام و فيل، در همين رود� بزرگ  شود. نتيجه جذب موادِ حاصل از تجزيۀ آن در اسب
به هاي غيرپروتئيني، پروتئين هاي آنزيم : فرآورده3گزينۀ مي موجود در ريبوزوم rRNAوسيلۀ ها هستند كه شوند. از آنجايي كه معد� ها ساخته

 شود. ها استفاده نمي توان گفت در معد� گنجشك از پروتئين يي است، نميگنجشك محل انجام گوارش شيميايي مواد غذا 
و سلول هاي ديوار� چينه : از آنجايي كه سلول4گزينۀ به هاي ديوار� رود� باريك اسب، سلول دان در گنجشك و طـور معمـول هايي زنده هستند

مي تنفس هوازي دارند؛ مي  ماده بسازند. ات) را در سطح پيشفسف(آدنوزين تري ATPتوانند توان گفت كه
3پاسخ: گزينۀ-197

آن در چرخۀ زندگي كاهوي دريايي، سلول و با تقسيم ميوز هريك از (اسپورانژ) قرار داشته هـا، چهـار هاي ديپلوئيدي توليدمثلي، درون هاگدان
(زئوسپور) به مي هاگ چهار تاژكي  آيد. وجود

 ها: بررسي ساير گزينه
مي2و1هاي گزينه (ديپلوئيد) تواند از سلول : در چرخۀ زندگي كاهوي دريايي، هر سلول متعلق به ساختار توليدمثلي پرسلولي، هاي اسپوروفيت

(هاپلوئيد) باشد. يا از سلول  هاي گامتوفيت
و نمي همۀ سلول و گامتوفيت توانايي انجام تقسيم نداشته ت هاي اسپوروفيت (زئوسپور) يا گامت هـاي هاپلوئيـد وليد كنند. سـلولتوانند هاگ

و در نتيجه كراسينگ و گامتوفيت متحرك نيستند. اور را ندارند. همچنين همۀ سلول توانايي انجام تقسيم ميوز  هاي اسپوروفيت
و سـلول هاي اسپوروفيت، از سلول : سلول4گزينۀ (فاقد توانايي ميوز) (داراي توانـايي هاي خارج هاگدان ميـوز) تشـكيل هـاي درونِ هاگـدان
و از طرفي برخي از سلول اند؛ بنابراين ميتوان گفت همۀ سلول شده و توليد هاگ دارند هـاي اسـپوروفيت بـا هاي اسپوروفيت توانايي انجام ميوز

(زئوسپور) مي زنـدگي كـاهوي هاي ديپلوئيدي در چرخۀ سازند كه توانايي انجام ميوز ندارد. همچنين زيگوت كه جزئي از سلول انجام ميوز، هاگ
 دهد. دريايي است، ميوز انجام نمي

1پاسخ: گزينۀ-198
و در پروفاز را آغاز كردهIاي كه ميوز هاي اوليه اووسيت و در تخمدان قرار دارند. اند، درون فوليكول ماندهIاند  ها

(پيكري) تشكيل شده است. هاي فوليكول از سلول  سوماتيك
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 بررسي ساير موارد:
و از تقسيم ميتوز اووگونيۀ اووسيتالف) هم به هاي اوليه در دوران جنيني (نه در ابتداي يك چرخۀ جنسي) و با آغـاز ميـوز وجود آمده ها ،Iاند

 اند. باقي ماندهIدر پروفاز ميوز
آن د) با توجه به و مي 400يا 300كه در سراسر طول زندگي يك خانم، تنهاج درن گفت كـه هـر اووسـيت اوليـهتوا شوند، نمي گامت او بالغ اي

مي نهايت اوول يا تخمك به و با اين آورد كه سلولي بسيار بزرگ وجود هاي اوليه در واكنش بـه حـداكثر كه هريك از اووسيت تر از اسپرم است
ميLHميزان  مي شوند؛ اما تعداد زيادي از اووسيت تقسيم ت هاي اوليه بدون تقسيم شدن از بين و فرصت ثانويه بديل شدن به اووسيتروند

ميLHو تحت تأثير  را انجام دادهIIبايست با اسپرم برخورد كند تا بتواند ميوز قرار گرفتن را ندارند. در عين حال كه هر اووسيت ثانويه نيز
و به اوول يا تخمك تبديل شود.

4پاسخ: گزينۀ-199
و از يوكاريوت منظور از مركز تنظيم ژنتيك يك سلولِ ولوكس، هستۀ اين جاندار است. درون هستۀ هاست. ولوكس نوعي جلبك سبز پرسلولي

از RNAولوكس انواع مختلفي از  (اعم ( RNAو rRNA ،mRNA ،tRNAها مي sRNAهاي كوچك ها با توجـه شود. در يوكاريوت ها)) يافت
انداز، عمل رونويسي از هر ژن انجام شود. البته شايان ذكـر به راهبايست پس از فعال شدن عوامل رونويسي متصل به وجود عوامل رونويسي، مي

و الزامي نيست.است كه وجود پروتئين فعال كننده يا توالي افزا   ينده براي تقويت اين عمل بوده
 ها: بررسي ساير گزينه

م RNAتوان گفت : نمي1گزينۀ نظور از توالي نوكلئوتيدي يكسـان، جايگـاه آغـاز ها در يك انتهاي خود، توالي نوكلئوتيدي يكساني دارند؛ اگر
( (AUG)ترجمه  به mRNA) است اين توالي فقط در UAGو UAA ،UGAو جايگاه پايان ترجمه و لزوماً و آخرين معنادار بوده عنوان اولين

در CCAنيستند. همچنين بايد توجه داشته باشيم توالي mRNAنوكلئوتيدهاي  و توالي ثابـت دارد tRNA جايگاه اتصال آمينو اسيد ها بوده
 ها وجود دارد. RNAتوان گفت در همۀ انواع ولي نمي
از هاي موجود در هستۀ سلول : منظور از تود� متراكم هسته، هستك يا هستك2گزينۀ و DNAهاي يوكاريوتي است. هسـتك جـاي بخشـي

و نمي RNAهاي متصل به آن، پروتئين ها سـاخته هاي موجود در هستۀ ولوكس درون هستك يا هستك RNAهمۀ توان گفتو پروتئين است
 اند. شده
كه : همان3گزينۀ و وجود دارند، ولي الگو براي توليد پلي tRNAو rRNAشد فتهگطور (پروتئين) ها نيز در هستۀ ولوكس ساخته شده پپتيد

 شوند. نيستند؛ زيرا ترجمه نمي
1پاسخ: گزينۀ-200

مس اغلب سلول و همان هاي پوششي استوانه تقر در سقف حفر� بيني انسان، سلولهاي مي اي هستند تـرين دانيد بافت پوششي، سـاده طور كه
 بافت بدن است.

 ها: بررسي ساير گزينه
و جسم سلولي نورون هاي پوششي سقف حفر� بيني با دندريت : برخي ازسلول2گزينۀ  هاي بويايي در تماس هستند. ها
سل3گزينۀ ميول: (كـه ريزپـرز دارنـد)، زوايـد توان گفت كه شبيه سلول هاي پوششي بيني مژك ندارند، ولي هاي پوششي رود� باريك انسان

 سيتوپالسمي دارند.
به : سلول4گزينۀ و نمي هاي پوششي و انتقال پيام نبوده تغ توانند پتانسيل الكتريكي سلول طور معمول قادر به ايجاد ييـر هاي لـوب بويـايي را

و انتقال پيام از ويژگي دهند. تأثيرپذيري از محرك  هاي دستگاه عصبي است. هاي خارجي، ايجاد پيام، هدايت
3پاسخ: گزينۀ-201

و چه در چرخۀ زندگي كپك چه در چرخۀ زندگي كپك هـا هاي مخاطي پالسموديومي، در شـرايط محيطـي مناسـب، هـاگ هاي مخاطي سلولي
و در چرخۀ زندگي كپك هاي مخاطي سلولي، هر هاگ به يك سلول آميبي كپكرويند. در چرخۀ زندگ مي هاي مخاطي پالسموديومي، هـر مانند

مي مانند يا يك سلول تاژك هاگ به يك سلول آميب (حركت آميبي ها متحرك يابد، بنابراين از آنجايي كه همۀ اين سلول دار نمو شكل يـا بـه اند
و سلول هاي مخاطي در شرايط مساعد، هاگۀ زندگي كپكتوان گفت در چرخ كمك تاژك)، مي آن ها روييده به هاي متحرك از مي ها  آيد. وجود
 ها: بررسي ساير گزينه

مي1گزينۀ و در : كالميدوموناس بالغ، سلول اصلي در چرخۀ زندگي كالميدوموناس است تواند با توليدمثل غيرجنسي از طريـق تقسـيم ميتـوز
 دهند. هاي بالغ، ميوز انجام نمي ي، كالميدوموناس جديد توليد كند؛ در هر حال در چرخۀ زندگي كالميدوموناس، سلولشرايط مساعد محيط

و رشته : در چرخۀ زندگي اسپيروژيرها، در شرايط مساعد محيطي، زيگوت2گزينۀ و سپس ميتوز) روييده (با ميوز (نه ديپلوئيـد) ها هاي هاپلوئيد
 شود. ساخته مي

(از جمله جلبك4ۀ گزين مي هاي تمايزيافته اي) بافت هاي قهوه : آغازيان شـوند، ندارنـد. اي مانند آنچه در اعضاي پرسلولي ساير فرمانروها يافت
و جانوران، جنين يا رويان تشكيل نمي آن به ها برخالف گياهان و ساختارهاي توليدمثلي پرسلولي  آورند! وجود نمي دهند
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4پاسخ: گزينۀ-202
هـاي تر در مبحث بيماري طور كه پيش رسيديم كه متأسفانه حذف نشد! در اين سؤال نيز همان96به يكي ديگر از سؤاالت نادرست كنكور سال
آن ژنتيكي توضيح داده شده است، ابتدا مي و مادر را مشخص كرد تا پس از آن بتوان با استفاده از ژنوتيپ و بايست ژنوتيپ پدر ها، نـوع صـفات

آنآ  آن ميزش و مادر با گروه ها، به پاسخ سؤال رسيد. در ابتدا با توجه به ،O−، دو فرزند پسر با گـروه خـونيB+وA+هاي خوني كه از پدر
و مادر براي اين دو صفت گرو به و عامل دنيا آمده است، ژنوتيپ پدر  عبارتند از:RHه خوني

:AORrژنوتيپ پدر 
:BORrژنوتيپ مادر 

و فرزند دوم مبتال به زالي را-همچنين با توجه به آنكه فرزند اول مبتال به هموفيلي و مادر، بايد مـادر و با توجه به سالم بودن پدر ناشنوايي شده
و سالمتي زاليدر دو صفت (كـه بـه پسـر اولXناشنوايي بر روي يك كرومـوزوم-، ناقل در نظر گرفت، با اين تفاوت كه الل بيماري هموفيلي

و سالمتي هموفيلي بر روي يك كروموزوم-هاي بيماري زاليو الل)رسيده (كه به پسـر دوم رسـيده)، در ايـنXناشنوايي ديگر مادر قرار دارند
و مادر از نظر اين دو بيماري وابسته به حالت ژنوتيپ پد  صورت زير است: مغلوب بهXر

H
N:X Yژنوتيپ پدر 
H h
n N:X Xژنوتيپ مادر 

و اين و مادر يا Ttكه ژنوتيپ افراد سالم از نظر اين بيماري اتوزومي مغلوب با توجه به سالم بودن پدر در صورت سؤال مشـخص است، بايد TTو
و مادر كدام ژنوتيپ را دارا هستند. مي  شد كه هريك از پدر

H
N:AORrTtX Yژنوتيپ پدر 
H h
n N: BORrTtX Xژنوتيپ مادر 

(نكتۀ اين سؤال آن است كه در توجه به گروه خوني، براي نخستين بار هم نوع گروه خـون ع) ABيـاA،B،Oي يـاRh )−Rhامـلو هـم
+RH!با هم در نظر گرفته شده است ( 

و آميزش  هاي مختلف خواهيم داشت: با توجه به مسائل ذكر شده

 هاي خوني احتمال تولد دختر مبتال به تاالسمي ماژور با گروه

− − + + ا− ي ا  ي ا  ي ا  ي  (A B O AB AB )

× + × + × + × + ×
1 1 1 1 1 3 1 3 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(( ) ( ) ( ) ( ) ( ))

4پاسخ: گزينۀ-203
(اسب (اسـب هايي با انداز� اكوئوس پس از طي يك دور� كوتاه، افراد واقع در انتهاي نمودار هـايي بـا انـداز� ها)، نسبت به افـراد ميانـۀ طيـف

 تر بودند. ها) بزرگسمريكيپو 
 ها: بررسي ساير گزينه

(يكـي اكوئـوس : در مثال اسب1گزينۀ و ديگـري ها در محيط متغير، پس از گذشت يك دور� طوالني، افـراد واقـع در دو انتهـاي نمـودار هـا
در ميريكيپوس انتهاي آخرين بنـد انگشـتان خـود، ها) از نظر شكل انگشتان شباهت زيادي نداشتند، توجه داشته باشيد كه همۀ پستانداران

و اسب زائده (ناخن تغيير شكل يافته) دارند و يا سُم (اكوئوس اي به نام ناخن، چنگال ها) از اين قاعـده مسـتثني نيسـتند؛ لـذا هـم هاي فعلي
و هم اكوئوس ها، هم مريكيپوس هيراكوتريوم آن ها و شكل و هستند ولي تعداد ا در طول زمان تغيير كرده است.ه ها، هر سه داراي انگشت بوده

به ها در محيط متغير از جنگل به علفزار، اسب : پس از گذشت يك دور� كوتاه در مثال اسب2گزينۀ (اكوئوس هاي تازه هـا) بـرخالف وجود آمده
(هيراكوتريوم اسب به ها) با محيط علفزار سازگاري زيادي داشتند، حتي سازگاري اكوئوس هاي اوليه  ها نيز بيشتر بود. مريكيپوسها نسبت
(اكوئوس3گزينۀ (نه جنگل) سازگارتر بودند. : پس از گذشت يك دور� طوالني، افراد واقع در ميانۀ نمودار  ها) براي زندگي در محيط علفزار

2پاسخ: گزينۀ-204
مي ها در سلول سانتريول و سرخس) يافت (خزه و گياهي ابتدايي ص هاي جانوري هاي يوكاريوتي بيان هر ژن، مستلزم ورت در سلولشوند. در هر

(از آنزيم استفاده از آنزيم تا پلي RNAهاي درون سلولي متفاوتي است و پلي DNAها، حتيو... براي ساخت پروتئين rRNAمراز گرفته مـراز
 !).DNAهليكاز براي همانندسازي 

ــي ــروه خون گ

ــي ــروه خون ــيگ ــروه خون  گ

ــي ــروه خون  گ

A O
BAB B AB BO

A O AO OO O

++ فرد مبتال به
Rh افرادتاالسمي ماژور افراد

T tR r

Rh

T TT TtR RR Rr
t Tt t tr Rr rr

بــودن تاالســمي مــاژوردخــتر

× × =
1 1 9
4 2 128
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 ها: بررسي ساير گزينه
ب1گزينۀ مي اساس كتاب درسي راهر: توجه داشته باشيد كه شود، رونويسي از محل صحيح آن آغاز شود ولي انداز قسمتي از ژن است كه سبب

ژن شود؛ پس نمي انداز رونويسي نمي بايد بدانيم كه راه مي توان گفت هر واحد سازند� (نوكلئوتيد)، مورد رونويسي قرار  گيرد. هاي آن
هـاي دوك، شـكل ي، ديپلوئيد است كه بخواهيم بگوييم در كنار هر هسـتۀ ديپلوئيـدي آن، رشـتهتوان گفت هر سلول يوكاريوت : نمي3گزينۀ
آن مي و سانتريول و سانتريول دارند و گامتوفت خزه هاپلوئيداند (پروتال) مي گيرند؛ مثالً گامتوفيت سرخس  شود. ها پيش از ميتوز، مضاعف

ژنپپ : ممكن است محصول نهايي يك ژن، يك پلي4گزينۀ (يعني ترجمه نشود)؛ مثالً از روي ، فقط رونويسـي tRNAو rRNAهاي تيد نباشد
 شود. مي

4پاسخ: گزينۀ-205
مي در مرحلۀ اول فتوسنتز، انرژي نوراني خورشيد توسط رنگيزه (كه نوعي تركيب هستند) به دام (ذخيره مـي ها شـود).دو زنجيـر� انتقـال افتد

مي ATPود دارد. يك زنجيره، انرژي الزم براي توليد الكترون در غشاي تيالكوئيد وج و بـه را فراهم انـرژي ذخيـره ATPدر طـور موقـت كنـد
و زنجير� دوم، انرژي الزم براي توليد مي مي NADPHشود به را فراهم و انرژي مي كند  شود. طور موقت در آن ذخيره

 ها: بررسي ساير گزينه
ا : نمي1گزينۀ (مانند بنت قنسول) هر پروتئين غشايي قادر است يونتوان گفت در زنجير� هاي نتقال الكترون در غشاي تيالكوئيدهاي يك گياه

ها نيز پروتئين وجود دارد كه در غشاي تيالكوئيدها هستند ولي هيدروژن را در خالف جهت شيب غلظت عبور دهد؛ زيرا در ساختار فتوسيستم

 را در جهت يا خالف جهت شيب غلظت ندارند.H+توانايي عبور 
(چرخۀ كالوين) به كمك الكترون-: در جريان فتوسنتز، پيوندهاي كربن2گزينۀ هاي پرانرژي كه توسط زنجير� انتقـال هيدروژن، در مرحلۀ سوم

مي الكترون فراهم شده به اند، ساخته ل الكترون غشـايي تيالكوئيـدهاي بنـت قنسـول صورت مستقيم به اتفاقات زنجير� انتقا شود. اين گزينه
 دهند. ارتباطي ندارد، زيرا وقايع چرخۀ كالوين در استروما رخ مي

 به يك پذيرند� الكتـرونH+هاي پرانرژي در انتهاي زنجيره به كمك : در زنجير� انتقال الكترون در غشاي تيالكوئيد گياهان، الكترون3گزينۀ

)+NADP(و به نظر نميمي مي هاي پرانرژي به يون توان گفت در اين فرآيند، الكترون پيوندند  پيوندند. هاي هيدروژن

فيزيكفيزيك
3پاسخ: گزينۀ- 206

 شود: شتاب متوسط در فاصلۀ زماني داده شده به صورت زير محاسبه مي

2 1

2 1

10 16 6 4 16 20 4 5
4 0 4

V V ( i j) ( i j) i ja a i j
t t

− − − − + −
= = = ⇒ = −

− −

� � � � � � � �� � � �

3پاسخ: گزينۀ- 207
مي- براي حل، ابتدا به كمك مفهوم شتاب، نمودار سرعت  كنيم: زمان حركت را رسم

جـايي زمان معـادل بـا جابـه- كه مساحت زير نمودار سرعت در ادامه با توجه به اين
30tمتحرك است، بيشترين فاصله از مبدأ، در لحظـۀ  s=و برابـر (چـرا؟) رخ داده

 است با:

1 2 3 4

0

30

10 5 10 5 10 30 30 15
5

2 2 2 2

325 325x x x
max maxx

t s x S S S S

x m x m∆ = −
=

= ⇒ ∆ = − + + +

× × + ×
= − + + × +

⇒ ∆ = → =


2پاسخ: گزينۀ- 208
و براي حل سؤال، به صورت زير عمل مي  كنيم: شكل مقابل با توجه به اطالعات مسئله رسم شده

2 2 4

2

BC

A B

tBC t( ) ( )tA B t ′
⇒ = = =

′
CتاBو از′AتاBمقايسۀ سقوط آزاد از

1
4

A B BC′⇒ =

Aبنابراين ارتفاع C′3، برابر
4

BCاست(A C BC A B)′ ′= و داريم:−

35
1510

30

10

5
10−

mV ( )
s

30
t (s)

1S
2S 3S 4S

B

t
A′

A

0V =

2
t

h
C
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3 4
3 4 3
4

A C h
h BC BC h

A C BC

′ =
 ⇒ = ⇒ = ′ =

1 4 5
3 3 3

AB BC h h h= + = + مسافت طي شده از لحظۀ پرتاب تا برخورد =
1 1
4 3

AB BC h= =
→

1پاسخ: گزينۀ- 209

ــي دهد شتاب م  

ــي دهد شتاب م  
1 2

ــي دهد شتاب م  
2 3

2 3

2 3

3

,

,

F (m m )

f F ( m m) F F F

f F m

 → + +
 ′ ′ ′′= → + ⇒ > >

 ′′= →

1پاسخ: گزينۀ- 210
و تنها در نقطۀ دايره، شتاب متحرك به سمت مركز در يك حركت يكنواخت �aبـردارAاست

 به سمت جنوب غربي است.

2پاسخ: گزينۀ- 211
و در لحظۀ ميسرعت هر سه وزنه يكسان بوده  توان نوشت: مورد نظر سؤال

2 2
1 2 1 1 2 2

2 2 2 2

1 1
22 5

2 2
1 12 3 22 5 2 5 22 5 9 3
2 2

K K m V m V / J

mV V / / V / V V
s

+ = + =

⇒ × × + × × = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

 حال به صورت زير با كمك اصل پايستگي انرژي مكانيكي داريم:

2 2
3 1 2 3 3 3 3

1 10 10 0 9 2 3 3 5
2 2

U K m g h (m m m )V m / ( m ) m kg∆ = ∆ ⇒ × ×∆ = + + − ⇒ × × = + + × ⇒ =

2پاسخ: گزينۀ- 212
120αپس از محاسبۀ زواياي روي شكل سؤال به صورت مقابل، = دقـت آيـد. به دست مي°

مي شود كه هر زاويه سازد، همان زاويه را پرتـو بازتـاب نيـز بـا اي كه پرتوي تابش با سطح آينه
 سازد. سطح آينه مي

180 60 120α = ° − ° = °

4پاسخ: گزينۀ- 213
 حالت اول:

1 1

1
1 1 1

40 20 24
2

1 1 1 1 1 1
120

24 20

f cm , p cm , q ?

q cm
p q f q

= = = =

+ = ⇒ + = ⇒ =

 حالت دوم:
و20cmخواهيم تصوير در حالت دوم مي 2به آينه نزديك شود 120 20 100q cm= −  برابر است با:2pشود، براي اين كار فاصلۀ=

2از آينه دور كنيم.1cmبنابراين بايد جسم را
2 2 2

1 1 1 1 1 1
25

100 20
p cm

p q f p
+ = ⇒ + = ⇒ = ⇒

3m
2mmF

(1)
(2)

(3)

AB

DC

30°
α

120°

30°

60°

60°
60°

120°

30° 120°

30° 90°
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4پاسخ: گزينۀ- 214
1 11 11

100
f m cm

D
⇒ = = 100ديوپتر =

11
D = + 

44 4 11 4d p q cm f= + = = × و ديوار=  : فاصلۀ شمع
مي همان 4dشود؛ طور كه مشاهده f=2است، بنابراين شمع در فاصلۀ 22p f cm= و در اين حالت،= 1mاز عدسي قرار دارد  است.=

1پاسخ: گزينۀ- 215
و داريم:  با توجه به افزايش فشار در دماي ثابت، لزوماً حجم كاهش يافته است

4
2 1 1 2 1

1 1 2 2 4
1 1 2 2 1 1 1 1

1 2
4 5

1 1 1

0 6 15 10

15 10 0 4

0 4 0 4 15 10 10

V V / V , P (P )Pa
P V P V

P V P V P V (P ) / V
T T

P / P / P Pa

= − = + ×

= ⇒ = ⇒ × = + × ×

⇒ = + × × ⇒ =

3پاسخ: گزينۀ- 216
 هاي زير توجه كنيد: به شكل

2 1 1L L L= + α ∆θرابطۀ اصلي : 

و كم كردن طرفين داريم:نشتدر ادامه با دو بار نو  رابطۀ مطرح شده براي مسو آهن
5 5

2 مس آهن 2 1 1 1 1

3 3

1 1 8 10 1 2 10 1 100

1 5 0 6 10 1 2 10 2502

L L L L ( L L ) ( / L / (L ))

/ / L / L mm

− −

− −

′ ′ ′− = − + α − α ∆θ = − + × × − × × + ×

⇒ = × − × ⇒ =

 

 
2503 2 503mm / m=  طول اوليۀ ميلۀ آهني=

2پاسخ: گزينۀ- 217
5براي رسيدن يخ C− 50به آب° C°:گرماي زير مورد نياز است ،

mآب آبآب c ∆θخ ي خ  ي FQ mc mL= ∆θ + +

0 2 2100 0 5 0 2 335000 0 2 4200 50 0 2100 67000 42000 111100 111 1Q / ( ( )) / / ( ) Q J / kJ⇒ = × × − − + × + × × − ⇒ = + + = =

4پاسخ: گزينۀ- 218
و در يك سطح همDوCنقاط آن، در يك مايع و فشار  ها با يكديگر برابر است. تراز قرار دارند

C)2و1هاي رد گزينه( DP P=

ست است كه در يك تراز قرار دارند ولي چون در دو مايع متفاوت قرار، درBوAنقاط
 ها با يكديگر برابر نيست. دارند، فشار آن

A)3(رد گزينۀ BP P≠

 تواند درست باشد.مي4با توجه به اين توضيحات، تنها گزينۀ
:نوشت′Bو′Aتوان با در نظر گرفتن نقاط تذكر: البته مي

1

2

A A

B B

P P gh
P P gh

′

′

= + ρ
 = + ρ

Bدانيم مي AP P′ 2و=′ 1ρ > ρبنابراين بايد .B AP P<.باشد 

1پاسخ: گزينۀ- 219
از در نظر مي−2qو+qرا به صورت مجموع دو بار−qكننده، بار عنوان يك ايد� ساده به بـار4گيريم. حال ابتدا ميدان الكتريكي برآيند ناشـي
q+را در نقطۀAآوريم: به دست مي 

1mm

1L L′ = 

1 1L L mm= +

1 0 Cθ = °

0 5/ mm2L L=

2 0 5L L / mm′ = +

2 100 Cθ = °

100 C°

A B

C D
B′A′

2ρ

h

1ρ
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2 22 2

kq kqE
(a ) a

= Aدر نقطۀ+q: انداز� ميدان الكتريكي هر يك از بارهاي =

yE ECos= αمؤلفۀ عمودي ميدان الكتريكي هر يك از بارهاي :q+در نقطۀA

2 222 2 2
y

kq a kqE
aa a

⇒ = × = 

2 24 4 2
2 2

y
kq kqE E

a a
′ = = از = +qبار4: ميدان الكتريكي برآيند ناشي

بـهAقرار گرفته است را در نقطۀBكه در نقطۀ−2qحال بايد ميدان الكتريكي ناشي از بار
و برآيند آن را با   بيابيم:′Eدست آورده

2 2
2

2

q kqE k
(a ) a

′′ = = 

2 2 2 135TE E E E E Cos′ ′′ ′ ′′= + + °

2 2
2 2 2 2

2 2 2

2
2 2 2

2

22 1 2 2
2 T

kq kq kq kq( ) ( ) ( )( )( )
a a a a

kq kq kq( ) E
a a a

= + + −

= + + × × − = ⇒ =

3ۀ پاسخ: گزين- 220
مي همان آن نيم انرژي خازندا طور كه و داريم: ها در حالت سري، با ظرفيت  ها رابطۀ عكس دارد

1 2 1
1 2

2 1 1

1 5
1 5 1 5 30 45

U C / C
U / U / mJ

U C C
= = ⇒ = = × = 

3 2 1
3 2

2 3 1

1 5 1
15

3 2
U C / C

U U mJ
U C C

= = ⇒ = = 

ل ك  1 2 3 45 30 15 90U U U U mJ= + + = + + = 

3پاسخ: گزينۀ- 221
1با توجه به اطالعات سؤال، 2r r<1و 2Ε = Ε = Ε:و داريم  است

1 2

1 2 1 2 2 1 2
I

r r R r r (r r ) r
Ε +Ε Ε +Ε Ε

= = =
+ + + + −

و صفر نمي RIبرابرCوAاختالف وCوBشود. حـال وضـعيت بوده
 كنيم: را بررسي ميBوAدر ادامه وضعيت

2
2

2 2 2
2

0
I

r
C B C BV r I V V V r

r

Ε
=

Ε =Ε
Ε

+Ε − = → − = −Ε + × =

 كنيم: را بررسي ميBوAنسيل صفر است. در ادامه اختالف پتاCوBبنابراين اختالف پتانسيل

1 1 1 1
2

0B A B A B AV r I V V V r I V V r
r
Ε

+Ε − = ⇒ − = −Ε + ⇒ − = −Ε + × ≠

 صفر است.CوBبنابراين تنها اختالف پتانسيل بين
4پاسخ: گزينۀ- 222

 گام اول: با مقايسۀ جرم دو سيم داريم:
2 2 2
3 3 3

m V
B A B B A A B B B A A Am m V V A L A L=ρ= → ρ = ρ ⇒ ρ = ρ

1 1 2 1
3 3 3 2

A
B A B A A B A A

B

A
, L L A A

A
ρ = ρ = ⇒ ρ × = ρ × ⇒ (چگالي)=

را گام دوم: براي مقايسۀ مقاومت (كه براي اشتباه نشدن با چگالي، آن  ايم) داريم: ناميدهρ′ويژه
1

1 1 1 1 2
2

B B B A B B

A A A B A A

R L A
R L A

′ ′ ′ρ ρ ρ
= ⇒ × × = ⇒ × × = ⇒ =

′ ′ ′ρ ρ ρ
 

q+

q+ q+

2q ( q)+ + −
B

A 135°

45°

E′′
�

a
a

E′
�

q

q

q−

q

A

a

aa

α

E

2d a=

•
A CB

2 1R r r= −

• •
I I1r1Ε 2r2Ε
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4پاسخ: گزينۀ- 223
ــان ــر جري ــر1Rاگ ــان درIرا براب ــيم، جري ــرض كن ف

4Rو بـراي مقاومـت3Iهاي شاخۀ پايين برابر مقاومت
 شود. مي4Iبرابر

2 2
4 4 4

2 21 1 1

وان ت  6 4
8

توان  12

R R I ( x)
R R I x

×
= = =

×

1پاسخ: گزينۀ- 224
آنMها تا نقطۀ با توجه به فاصلۀ هر يك از سيم درو جهت ميدان ناشي از هـا

 اين نقطه داريم: 

7 7 5
1 2 2

7 7 5
3 23

2
2 10 2 10 2 2 10

2 10
22 10 2 10 4 10

1 10

IB B T
d

IB T
d

− − −
−

− − −
−


= = × = × × = ×

×

 = × = × × = ×
 ×

5 5
1 2 1 1 1 1

1 2 3

90 2 2
2 2 2 2 2 2 2 10 4 10

2 2 2
0

,

T ,

B B Cos B B B T

B B B

− −°
= = × = × = = × × = ×

= − =

4پاسخ: گزينۀ- 225

با توجه به روابط
2 2VP

R R
Ε

= و =
dN
dt
Φ

Ε =  داريم:−

0 21 0 1 0 03ABCosd dB dB dBN NA ( ( / ) ) /
dt dt dt dt

Φ= °Φ
Ε = − → Ε = − = − × π× = −

2 2

2

0 5 0 1 50 0 01 0 03 1 5 0 45
0 01 0 5

0 01 0 02 0 03 0 0 0

0 0 5 0 5
0 02 0 05 0 03 0 5 0 05

0 05 0 02 5

/ ( / )t / s / / V P / W
/ R

/ s t / s / P

( / / ) ( / )/ s t / s / / V P / W
/ /

 − Ε −
< < ⇒ Ε = − × = − ⇒ = = =

− < < ⇒ Ε = − × = ⇒ =

 < < ⇒ Ε = − × = ⇒ = = −

 درست است.4بنابراين گزينۀ

1 12R = Ω 2 12R = Ω 4 6R = Ω

3 8R = Ω
I 4I

3I

24Ω

8Ω

1 2I A=

1cm
3 2I A=

2 2I A=

3B

3 1d cm=

1cm

1cm
45°45°

45°

1B

2d cm=

2d cm=

M

2B 1B

1 2,B

3B

t (s)

P (W)

0 05/0 02/0 01/
0 05/

0 45/

0

B(T)

0 5/

0 01/ 0 02/ 0 05/
t (s)
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3ۀ پاسخ: گزين- 226

و برابر 2انرژي جنبشي در مركز نوسان بيشينه بوده 21
2maxK mA= ωاست. از طرفي براي رسيدن از مركز نوسان به انتهاي مسير، مدت زمـان

4
T:و داريم  نياز است

20 1 2 2100 0 1 10 0 1 1 2
2 4 4 1

T radm g / kg , A cm / m , s T s
T s
π π

= = = = = = ⇒ = ⇒ ω = = = π

2 2 2 21 0 1 0 1 2 2 10 2 10 20
2maxK / ( / ) ( ) J mJ− −= × × × π = × = × = 

2گزينۀ پاسخ:- 227
بُعد نوسان همواره مختلف و a)العالمت هستند در حركت نوساني، شتاب x)∝ . بنابراين زماني مكان نوسانگر الزاماً منفي اسـت كـه شـتاب آن−

 مثبت باشد.
1پاسخ: گزينۀ- 228

دو سرعت انتشار از ويژگي در يك محيط يكسان با هم برابر است. از طرفي ديگرBوAموج هاي محيط انتشار موج است، بنابراين سرعت انتشار
مي براي مقايسۀ طول موج آن  توان نوشت: ها

 يكســان�

1
4 4

A B B

B A B

f fV
f f f

λ
λ = ⇒ = = =

λ
2پاسخ: گزينۀ- 229

3 6
312 200

7 8 10 1 10

F mV
A s/ −

= = =
ρ × × ×

 

20 40 0 4
2 2

cm cm / mλ λ
= ⇒ = ⇒ λ = گر =  متوالي�فاصلۀ دو

200 500
0 4

V Vf Hz
f /

λ = ⇒ = = =
λ

3سخ: گزينۀپا- 230
11

8 2
4 2 2 2

1 5 10
10 10 0 01

3 10 5

E / W W WI /
At m m m

−
− −

−
× µ µ

= = = = =
× ×

 

2پاسخ: گزينۀ- 231

3 38 75 10 40 10 350
V mV f /
f s

−λ = ⇒ = λ = × × × = 

مي مي مي دانيم صوت با سرعت يكنواخت در محيط منتشر  توان نوشت: شود. بنابراين
0 4 0 2 350 350 0 2 70

2
/ mt / s , V x V t / m

s
∆ = = = ⇒ ∆ = ∆ = × = 

2پاسخ: گزينۀ- 232
2 3 4

0 6
2 0 6 10 2 2 1 5 10n

x / mm
??? nw / e w / mm= − −

=
= → × = × ⇒ = × 

4 7
3

1
1 5 10 6 10

2 2 2 10

Dw / m
a

− −
−

λ λ×
= ⇒ × = ⇒ λ = ×

× ×
 

8
15

7
3 10

4 10 2
6 10

cE hf h eV−
−

×
= = = × × =

λ ×
1پاسخ: گزينۀ- 233

(زيرا طول موج مرئي كه بين طول موج گسيل شده مربوط به محدود� امواج فرابنفش مي باشـد). تـر مـي اسـت، كوتـاه700nmتا400nmباشد
ميتواند مربوط بنابراين اين فوتون مي  كنيم: به رشتۀ ليمان يا بالمر باشد. حال هر يك از حاالت را بررسي

(ليمان):  حالت اول
225112 5

2
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200 81 1
225112 5 100 100 225 91

2

/
HR ( ) ( ) ( )

/n n n n n

=
= − ⇒ = − → = − ⇒ − = =

λ ′

2قابل قبول
1 1

3
9

n
n

⇒ = ⇒ =
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(بالمر):  حالت دوم

2ققغ 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 200 8 1 1 8 23

225 100 4 225 9 4 9 362
2

HR ( ) ( )
n n n n n

= − ⇒ = − ⇒ − = = ⇒ = − = −
λ ′

4پاسخ: گزينۀ- 234
 كنيم: به صورت زير عمل مي

19 19
19

1
4 10 4 10 2 5

1 6 10
maxK J eV / eV

/
− −

−
= × = × × =

×
8

15 73 10
2 5 4 10 2 5 2 4 10 240max

cK hf W h W / / / m nm− −×
= − = − ⇒ = × × − ⇒ λ = × =

λ λ  

3پاسخ: گزينۀ- 235
 با توجه به معادلۀ واپاشي عنصر داريم:

208 4
81 1 2

208 0 4 212
81 1 2 84

A
Z

A
X Tl

Z
= + + =

→ + β + α ⇒ 
= + + =



شيميشيمي
2پاسخ: گزينۀ- 236

مي ابتدا جرم اتمي ميانگين كلر را به  آوريم: دست

1 1 2 2 0 2 35 0 8 37 36 6M M / ( ) / ( ) /= α + α = +  نگين كلرجرم اتمي ميا=

مي اگر عدد جرمي را برابر اتم (مطابق فرض سؤال)، به گرم هر ايزوتوپ در نظر بگيريم دست آمده را برابر جرم يك مول كلر در نظر گرفت. بـه توان عدد

136زباني خيلي ساده، جرم مولي كلر را  6/ g mol−⋅ليتر است، به اين معنـا كـه هـر30ر كنيم. حجم مولي گازها در شرايط آزمايش براب فرض مي
مي30مول گاز، حجمي برابر  مي ليتر اشغال به كند. اكنون  دست آورد: توان چگالي را

1
1

1
36 6

1 22
30

/ g mol / g L
L mol

−
−

−
⋅

= = ⋅
⋅

جرم مولي
حجم مولي

 چگالي=

و معادل نه مي2Cl* سؤال ايراد علمي دارد. گاز كلر دواتمي بوده با Clباشد 2در نتيجه جرم آن برابر 36 و در نتيجـه چگـالي آن دو×/6 بـوده

12آمده يعني دست برابر مقدار به 44/ g L−⋅ها نيامده است! باشد كه در گزينه مي 
3پاسخ: گزينۀ- 237

و عنصرCگيريم كه عنصر نتيجه ميDبهCاز عنصر1IEبا توجه به كاهش شديد مقدار  فلز قليايي دور� بعد است:Dگاز نجيب

EDCBAعنصر
شمار� گروه21181716

مي4در مجموع امكان تشكيلEوDباBهمچنين عنصرEوDباAبر اين اساس عنصر  آورند. تركيب يوني دوتايي را به وجود
گز- 238 1ينۀ پاسخ:

4nعددهاي كوانتومي 3lو= و اتمي كه الكترون4fدهند� زيراليۀ نشان= و متعلـق وارد مي4fهايش به زيراليۀ است شوند جزء النتانيـدها
ا  ست. به تناوب ششم جدول تناوبي

3پاسخ: گزينۀ- 239
و انرژي نخستين يونش به آن طور كلي افزايشمي در يك دوره از چپ به راست، الكترونگاتيوي، بار مؤثر هسته و در نتيجه مقـدار هـا در يـك يابند

ي و تناوب، براي فلز قليايي(نخستين عنصر دوره) كمترين است. در مورد نقطۀ ذوب بايد توجه داشته باشيد كه در و ثابتي نـدارد ك دوره روند منظم
 تري دارند. عموماً عنصرهاي نافلزي نسبت به فلزها، نقطۀ ذوب پايين

4پاسخ: گزينۀ- 240
 هاي تناوب دوم جدول تناوبي به شرح زير است:و الكترونگاتيوي اتم1/2الكترونگاتيوي اتم هيدروژن برابر

1 Ne9F8O7N6C5 B4Be3Liعنصر 

الكترونگاتيوي0/45/30/35/20/25/10/1فاقد الكترونگاتيوي

اختالف الكترونگاتيوي با هيدروژن9/14/19/04/01/06/01/1-

(افزايشي) است. و سپس صعودي  بنابراين نمودار مورد نظر ابتدا نزولي(كاهشي)
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4پاسخ: گزينۀ- 241
32عدد اتمي عنصر A18بين دو گاز نجيب Ar36و Kr36قرار دارد. بنابراين با Krو چهار گروه هم 36دوره است 32 4( )− از عقـب= تـر

هم14آن يعني در گروه  و برابر15دور� آن در گروه قرار دارد. واضح است كه عدد اتمي عنصر  است.33، يك واحد بيشتر
2پاسخ: گزينۀ- 242

 شده: ترتيب داده بررسي پنج عبارت به
 تواند فلز باشد. نميEكه بسيار زياد است، اتمEبا توجه به الكترونگاتيوي عنصر- * نادرست
آن3/0برابرXوDاختالف الكترونگاتيوي دو اتم- * درست  ها از نوع كوواالنسي ناقطبي است.و پيوند
 ) دارد.1(با اختالف الكترونگاتيويXوZاست، در نتيجه اين پيوند قطبيت كمتري از پيوند ميان7/0برابرDوAاختالف الكترونگاتيوي- * نادرست
و ماد� حاصل از تركيب آنZوEپيوند ميان دو عنصر- * درست مي از نوع يوني است  باشد. ها، جامد يوني
آن7/1كمتر ازDوMكه اختالف الكترونگاتيوي با توجه به اين- * نادرست  دهند. ها از نوع كوواالنسي استو تركيب يوني تشكيل نمي است، پيوند ميان

1پاسخ: گزينۀ- 243

و كربني كه به آن متصل هستند، به همراه يكـي از اتـم در ساختار آنيون تري هـاي اكسـيژن كلرو استات، سه اتم كلر

.. . .. .: Cl : O
| ||.. ..

: Cl C C O :.... |
: Cl :..

− 
 
 
 − − −
 
 
 
 

و در ساختار آن، داراي چهار قلمر  جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد.14و الكتروني هستند
1پاسخ: گزينۀ- 244

(پ) درست هستند. در ميان چهار عبارت داده شده، فقط عبارت و  هاي(ب)
 هاي نادرست: بررسي عبارت

و در نتيج طور قابل توجهي كوچكبه Clدر مقايسه باHآ) شعاع اتمي اتم Hه طول پيوند تر است H−نسبت بهH Cl−آن كوتاه و انـرژي تـر
 بيشتر است. 

و افزايش يا كاهش فاصلۀ دو اتم نسـبت (قرارگيري دو اتم در فاصلۀ تعادلي) پايدارترين وضعيت دو اتم درگير در پيوند است بـه ايـنت) حالت پيوند
ر وضعيت، آن ميها  كند.ا ناپايدار

4پاسخ: گزينۀ- 245
2صورتبه (PVC)وينيل كلريد فرمول شيميايي پلي n( CH CHCl )−  است.−

1 35 5
100 100 %56 8

2 12 3 1 35 5
/ /

( ) ( ) /
×

× = × =
+ +

جرم اتــم كلــر
جــرم كــل تركيــب

 PVCدرصد جرمي كلر در=

2پاسخ: گزينۀ- 246
مر براي تعيين اين  بوط به يك آلكان هستند بايد ديد كدام دو آلكان نام آيوپاك يكساني دارند. كه كدام دو فرمول ساختاري

 بررسي چهار عبارت:
 متيل نوناندي-2،5ب) متيل هپتاندي-2،3- اتيل-3آ)

 متيل هپتاندي-2،3- اتيل-3ت) تترامتيل هپتان-2،3،5،5پ)
3پاسخ: گزينۀ- 247

و الكلي وجود دارد.ه شده، گروهدر ساختار مولكول داد  هاي عاملي استري، كتوني

O

OO

OH

3CH
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1پاسخ: گزينۀ- 248
به معادلۀ موازنه  صورت زير است: شد� واكنش

3 2 33 3(s) ( ) (aq) (aq)Li N H O LiOH NH+ → +�

3
ــول80 ــه م ــد ب ــم نيتري ــدار ليتي 0 مق ها به مول مقدار عملــي فــرآورده5 100فرآورده ها  100

1 ضــريب ضــريب 1 3
1 6

R / mol Li N xmol
( )

x / mol

× ×
= ⇒ =

+

⇒ =

(aq)LiOH 3و(aq)NH ت محلول و آنكهاي بازي و هر مول از تك ظرفيتي هستند در واكـنش مـي HClظرفيتـي ها با يك مول اسيد دهـد.

با6/1نتيجه  از6/1مول از فرآورده ها مي HClمول  دهد. واكنش كامل
2پاسخ: گزينۀ- 249

 معادلۀ واكنش انجام شده به صورت زير است:

4 2 4 26 6(s) (s) (g)CoSO H O CoSO H O⋅ → +

كا در واكنش (هاي) توليد شده است.هاي تجزيه،  هش جرم مواد در ظرف ناشي از خروج گاز
500(مقدار بخار آب توليد شده) 446 54g= −  كاهش جرم در واكنش تجزيه=جرم گاز توليد شده⇒جرم گاز توليد شده=

4 2 26 ــرخ گرم بخــار آب54  گرم زاج س
131 ضــريب جرم مولي ضــريب جرم مولي5 1 263 6 18

xg CoSO H O g H O
x / g

⋅
= ⇒ = ⇒ =

×× × ×
 

جرم زاج سرخ 131 5
100 100 %26 3

ــدن500 جرم سنگ مع
/ /= × = × در =  سنگ معدندرصد جرمي زاج سرخ

4پاسخ: گزينۀ- 250
 معادلۀ واكنش انجام شده به صورت زير است:

4 22 2(s) ( ) (s) (s)Mg SiCl MgCl Si+ → +�
مي واكنش  كنيم: دهند� محدودكننده را تعيين

منيزيم محدودكننده است.

4

گرم  7 2
0 15

2  ضــريب جرم مولي24
0 مول 2 0 2
1 ضــريب

/ gMg : /

/ molSiCl : /


= = ××  ⇒

= =


مي با توجه به مقدار واكنش  ها را به دست آورد: توان مقدار مول فرآورده دهند� محدودكننده
گرم مول فرآورده هافرآورده ها 7 2

0 45
2 ضــريب جرم مولي 24 1 ضــريب2

xmol/ g Mg x / mol
( )

= ⇒ = ⇒ =
× × +

 

1پاسخ: گزينۀ- 251
2و NaCl ،4(s)BaSO ،2(aq)BaCl(aq)به ترتيبDوA،B،Cهاي با توجه به راهنماي شكل، تركيب 4(aq)Na SO .هستند 

بهبررسي چه  شده: ترتيب داده ار عبارت
آب دهنده جايي دوگانه ميان دو نمك، واكنش هاي جابه در واكنش- نادرست* و حداقل يكي از فرآورده (aq)ها محلول در آب هستند ها نامحلول در

(s) 4است. باريم سولفات(BaSO و در آب رسوب مي( و نمي، يك نمك نامحلول است جـايي دوگانـه دهند� يك واكنش جابه تواند واكنش كند
 باشد. 

و نمي (s)يك تركيب نامحلول در آب4BaSOاوالً- نادرست* جايي دوگانه باشد. ثانياً بسـيار واضـح دهند� يك واكنش جابه تواند واكنش است
2و4BaSOنش ميان از واك2BaClاست كه امكان تشكيل  4Na SOهـا داراي آنيـون كلريـد دهنـده كدام از واكـنش وجود ندارد. زيرا هيچ

(Cl  نيستند.−(
 معادلۀ موازنه شد� واكنش به صورت زير است:- درست*

1 1 2 1 5= + + + 2؛ مجموع ضرايب= 2 4 42(aq) (aq) (aq) (s)BaCl Na SO NaCl BaSO+ → +

2با2BaClواكنش- نادرست* 4Na SO4جايي دوگانه است، ولي از نوع جابهBaSOهاي نامحلول در آب است. يكي از فرآورده 
2پاسخ: گزينۀ- 252

10باال بردن دماي يك كيلوگرم آب به انداز� ابتدا گرماي الزم براي C°كنيم: را محاسبه مي 
1000 4 2 10 42000 42m c T / J kJ= ⋅ ⋅ ∆ = × × = q(آب)=

مي42در آب،3SOاكنون بايد ديد با حل شدن چند گرم : شود. معادلۀ واكنش مورد نظر به صورت زير است كيلوژول گرما آزاد

3 2 2 4 132(g) ( ) (aq)SO H O H SO ; H kJ+ → ∆ = −�

3
3

ا گرم گرم   42
25 5

1 80  ضــريب جرم مولي132
xg SO kJ x / g SO

H
= ⇒ = ⇒ =

∆ × −×
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3پاسخ: گزينۀ- 253
و واكـنشهمS∆وH∆اگر و ديگري عامـل نامسـاعد اسـت عالمت باشند، هر دو مثبت يا هر دو منفي هستند. در اين شرايط، يكي عامل مساعد
)0خودي تواند خودبه مي G )∆ )0خودي ودبهيا غيرخ> G )∆ توانـد كه واكنش گرماگير يا گرماده باشد، واكنشمي باشد. در واقع بر حسب اين<

 خودي باشد. در دماهاي باال يا در دماهاي پايين خودبه
4پاسخ: گزينۀ- 254

 معادلۀ واكنش موردنظر به صورت زير است:
1

5 3 2 180 90(g) (g) (g)PCl PCl Cl ; S J K ; H kJ−→ + ∆ = + ⋅ ∆ = +

آن5/0است، ولي مقدار آن برابر5PClبه ازاي يك مولS∆وH∆گزارش شده براي اعداد خـواصS∆وH∆جـا كـه مول گزارش شده اسـت. از

90واكنش برابرH∆، مقدار5PClمول5/0مقداري هستند، به ازاي  45
2

kJ=و∆S1180 برابر 90
2

J K−= است. ابتدا بـا اسـتفاده از رابطـۀ⋅

مي به صورت خودبه5PClزير، دمايي را كه در آن تجزيۀ  مي خودي شروع ∆0Gآوريم. در اين حالت شود، به دست  است.=

450000 45000 90 500
90

JG H T S J T( ) T K
K

∆ = ∆ − ∆ ⇒ = − ⇒ = =

273 500 273 227T(K) T( C) T( C) C= ° + ⇒ ° = − = °

از 1000حال مقدار گرماي الزم براي باال بردن دماي 27گرم مايع داخل حمام C°227تا C°كنيم: را محاسبه مي 
1000 3 5 227 27 700000 700m c T / ( ) J kJ= ⋅ ⋅ ∆ = × × − = q(مايع داخل حمام)=

 است:1400kJگرما چند مول اتان بايد سوزانده شود. گرماي آزاد شده از سوختن هر مول اتان برابر700kJاكنون بايد ديد براي توليد

2 6
2 6

2 6

1 1400
0 5

700
mol C H kJ

x / mol C H
xmol C H kJ

⇒ =

2پاسخ: گزينۀ- 255
 شده: ترتيب داده بررسي چهار عبارت به

2هيدرازين- * درست 4(N H 2اي مرحلۀ اول واكنش دومرحله، فرآورد�( 2 33 2N H NH+ و نمي→ را است توان گرماي تشكيل هيـدرازين

 گيري كرد. با كمك گرماسنج، به روش مستقيم اندازه
0wهاي گازي دو طرف واكنش برابر باشد، اگر در واكنشي تعداد مول- * نادرست و= در نظـر گرفـت. درH∆تـوان برابـر مـي راE∆خواهد بود
2واكنش  2 33 2(g) (g) (g)N H NH+ و نمي، تعداد مول→  در نظر گرفت.H∆را برابرE∆توان هاي گازي دو طرف معادله برابر نيست

2واكنش- * نادرست
1
2

C O CO+ 2مرحلۀ اول واكنش كلي→ 2C O CO+ و بـه رو→ پـذيرش تجربـي درون گرماسـنج انجـاماست

 نيست.
∆0Sخودي، يكي از دو عامل آنتروپي يا آنتالپي بايد مساعد باشد. بنابراين اگر هاي خودبه در واكنش- * درست (نامساعد)، بايد> ∆0Hباشد <

(مساعد).  باشد
4پاسخ: گزينۀ- 256

 ازنه شد� واكنش مورد نظر به صورت زير است: معادلۀ مو

3 4 2 2 4 4 3 43 3 2(s) (aq) (s) (aq)Ca (PO ) H SO CaSO H PO+ → +

مي واكنش باال از نوع جابه و  توان نوشت: جايي دوگانه است

2 4 3 4

ــولفوريك اســيد 80 ــالص س ــرم ناخ ــدار گ ــيد 200 مق ــفريك اس ــرم فس 100 گ 100
3 ضــريب جرم مولي 98 2  ضــريب جرم مولي98

3750

P
xg H SO g H PO

x g

× ×
= ⇒ =

× × ××
⇒ =

1پاسخ: گزينۀ- 257

mابتدا با تناسب زير، جرم مولي nN Oم را به دست مي 236ول برابر آوريم، هر 022 10/  ذره از آن ماده است:×
22

23

3 مولكول  011 10 5 4
108

6 مولكول 022 10

/ / g
x g

/ xg

×
⇒ =

×

236جرم 022 10/ mمولكول با يك مول از× nN Oگرم است. بنابراين جرم مولي 108، برابرm nN O1108برابرg mol−⋅تـوان باشد. مـي مي
 نوشت: 

108 14 16m n= =  جرم مولي+
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و نمي2معادلۀ باال داراي باشد.مي5/2يا5/1برابرmبهnها، نسبت توان آن را به صورت مستقيم حل كرد. با توجه به گزينه مجهول است
2اكسيدهاي نيتروژن داراي اين نسبت به ترتيب،  3N O2و 5N Oآوريم: باشند كه جرم مولي هر دو را به دستمي مي 

2اكسيد نيتروژن مورد نظر، 5N O.است
1

2 3
1

2 5

2 جرم مولي 14 3 16 76

2 جرم مولي  14 5 16 108

N O : g mol

N O : g mol

−

−

× + × = ⋅ 


× + × = ⋅ 
2با حل شدن 5N O3در آب، اسيد قويHNOشود. بنابراين الكتروليتي قوي است. توليد مي 

2 5 2 32(g) ( ) (aq)N O H O HNO+ →�

3پاسخ: گزينۀ- 258
و ليتر محلول را به دست آوريم. محلول براي محاسبۀ موالريتۀ محلول بايد تعداد مول حل دهـد كـه در هـر نشان مـي NaOHموالل25/5شونده

(آب)، مقدار  ح25/5كيلوگرم حالل  شونده وجود دارد.لمول
40

5 25 210
1

g/ mol NaOH g NaOH
mol

= × حل =  شونده جرم

2 21 1000kg H O g H O=  جرم حالل=

1000 210 1210g g g= +  جرم محلول=جرم حالل+شونده جرم حل=

968 0 968mL / L= 1حجم محلول= 1210
1 25

حجم محلول
g/ g mL−⇒ ⋅ = ⇒

جرم محلول
حجم محلول

 لي محلولچگا=

15 25 5 42
0 968
/ mol / mol L
/ L

−= = ⋅
ــونده مول حل ش
ــول ــتر محل لي

 غلظت موالر=

2پاسخ: گزينۀ- 259
 صورت زير است: معادلۀ واكنش انجام شده به

3 22 6 2 3(s) (aq) (aq) (g)Al HCl AlCl H+ → +

10 4 250 0 9
2 27 6 1000
gAl / mol L mLHCl m / gAl

−⋅ ×
⇒ = ⇒ =

× ×
ــول ــتر محل ــي لي غلظت مولــيميل

ضــريب1000
×

=
×

گرم
× ضــريبجرم مولي

4گزينۀ پاسخ:- 260
 صورت زير است: قانون سرعت واكنش به

R k[EA][OH ]−=

 صورت زير است: به−OHو EAبراي حالت اول، غلظت
1

1 1[EA] mol L−= ⋅

1 14 14 14 14 0pH pOH pH= ⇒ = − = − =

1
1 10 10 1pOH[OH ] mol L− − −= = ° = ⋅

مي مطابق داده  نوشت: توان هاي سؤال
3 3 110 1 1 10R k[EA][OH ] k ( ) ( ) k mol L− − − −= ⇒ = × × ⇒ = ⋅

و EAدر حالتي كه غلظت 12pHچهار برابر غلظت اوليه  باشد، داريم:=
1

2 14 4 1 4[EA] [EA] mol L−= × = × = ⋅

2 12 14 12 2pH pOH= ⇒ = − =

2 1
2 10 10pOH[OH ] mol L− − − −= = ⋅

3 2 5 1 1
2 10 4 10 4 10R k[EA][OH ] R mol L s− − − − − −= ⇒ = × × = × ⋅ ⋅

2پاسخ: گزينۀ- 261
 صورت مقابل است: نمودار پيشرفت اين واكنش فرضي به

 به محاسبات زير توجه كنيد:- * نادرست
aH(رفت)−aE(برگشت) E∆  : در غياب كاتاليزگر=

565kJ=(برگشت)aE⇒(برگشت)185 280 aE⇒ − = −

 به محاسبات زير توجه كنيد:- * درست
aH(رفت)−aE(برگشت) E∆  : در مجاورت كاتاليزگر=

315kJ=(برگشت)aE⇒(برگشت)185 130 aE⇒ − = −

380

130

185

(k
J)
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و برابرaEتفاوت سطح انرژي پيچيد� فعال در دو حالت، برابر تفاوت- * نادرست 380رفت در دو حالت بوده 130 250kJ−  است.=
و برابر رفت در دو حاaEبرگشت در دو حالت، برابر تفاوتaEتفاوت- * درست 380لت بوده 130 250kJ−  است.=

1پاسخ: گزينۀ- 262
مي كند كه جدول برحسب مول يا غلظت رسم شود. مطابق داده جا كه حجم ظرف يك ليتر است، فرقي نمي از آن  توان نوشت: هاي سؤال

50 1 0 5
100

x ( ) / mol= = × 2 شد� نيتروژن مقدار مول تجزيه= 22 2(g) (g)O NO�2(g)Nها گونه

2 22
2 2

2 2

2 0 5 1 1 0 125
16 0 5 85 2 0 5 1 0 5

NO ( ( / ))K /
/( ( / )) ( / )O N

  = = = = =
×− −      

 

مول اوليه051

2x+2x−x−تغيير مول

2x5 2x−1 x−مول نهايي

3پاسخ: گزينۀ- 263
و تعداد مول از نظر عددي برابر هستند، زيرا حجم ظرف برابر يك ليتر است. مطابق داده مي مقادير غلظت مولي  توان نوشت: هاي سؤال

2 0 25 0 2
1

CO xK / x /
xCO

  = ⇒ = ⇒ =
−  

 
2(g)CO(s) (s)MO M�(g)COها گونه

 مول اوليه0021

مــول تعــادلي 2 2 0 2 1 8
0 مــول تعــادلي 2

1 مــول تعــادلي 8 9
0 مــول تعــادلي 2

MO x / /
M x /

MO /
M /

= − = − =
= =

⇒ = =
 

x+x+x−x−تغيير مول

xx2 x−1 x−مول تعادلي 

1پاسخ: گزينۀ- 264
 شده: ترتيب داده بررسي چهار عبارت به

و سبب پررنگ شدن مخلوط گازي مي2NOاي جايي تعادل در جهت توليد گاز قهوه افزايش دما باعث جابه- * درست  شود. شده
 جايي به راست جابه

2 4 2
رنگ بــياي قهوه   

2(g) (g)q N O NO↑ + �

مي كاهش دما باعث جابه- * نادرست  يابد. افزايش ميKشود. در نتيجه، پيشرفت واكنشو مقدار عددي جايي تعادل به راست
و افزايش جابه Kجايي به راست

2 2 32 2(g) (g) (g)SO O SO q+ + ↓�

و جابهكاهش- * نادرست مي حجم ظرف، باعث افزايش فشار (جهت برگشت)  شود. جايي تعادل در جهت مول گازي كمتر
و فرآورده دهنده واكنش- * نادرست  فازي) است. اي از يك تعادل همگن(يك ها همگي محلول در آب هستد، بنابراين تعادل مورد نظر، نمونه ها

4پاسخ: گزينۀ- 265
بهمعادلۀ واكنش انجام شد  صورت زير است:ه

3 3(aq) (aq) (s) (aq)HCl AgNO AgCl HNO+ → +

به هاي تشكيل توان برحسب يون واكنش باال را مي  صورت زير نوشت: دهنده

3 3(aq) (aq) (aq) (aq) (s) (aq) (aq)(H ,Cl ) (Ag , NO ) AgCl (H , NO )+ − + − + −+ → +

به pHدست آوردن براي به H+نياز 
 .داريم(aq)H+.يون تماشاگر است 

H+شوند، براي محاسبۀ هاي تماشاگر مصرف نمي جا كه يون از آن 
 توان از اطالعات محلول هيدروكلريك اسيد استفاده كرد: مي 

41 0 0225 5 10
1000 1

L / mol?molH mL molH
mL L

+ − += × × = × 

225 25 50 5 10mL mL mL L−= + = =  حجم محلول×
4

2 1
2

5 10
10

5 10

mol mol L
L

−
− −

−
×

= = ⋅
×

ــونده مول حلش
ــول ــتر محل لي

 غلظت مولي=

210 2pH log H log+ − = − = − =  
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 دهد: واكنش ميNaOHبا يك مول+Hهر مول

4
4

1 1
5 10

5 10

molH molNaOH
x molNaOH

molH xmolNaOH

+
−

− +

 ⇒ = ×
× 

∼

∼

4 3405 10 20 10 20
1

g?mgNaOH mol g mg
mol

− −= × × = × = 

3پاسخ: گزينۀ- 266
 كنيد: تغيير مورد نظر را در زير مشاهده مي

2

ــر ــورد نظ ــير م  تغي
3 2

NH
|

CH COOH CH COOH− → −

 شده: ترتيب داده بررسي چهار عبارت به
مي- * درست به گروه آمينو بر روي همان كربني  دست آمده، از دستۀ آلفا آمينو اسيدهاست. باشد كه گروه كربوكسيل قرار دارد. بنابراين تركيب
و- * درست  دهند. هم با بازها واكنشميآمينو اسيدها خاصيت آمفوتري دارند، بنابراين هم با اسيدها
 آمينو اسيدها گروه عاملي آميدي ندارند.- * نادرست
 آمينو اسيدها جامدهايي با نقطۀ ذوب باال هستند.- * درست

4پاسخ: گزينۀ- 267
pHبا توجه به رابطۀ log(M n )= − ⋅ ⋅ αوابستگي ،pH نم و ).3و1ودار آن غيرخطـي اسـت(رد به درصد تفكيك يوني يك تابع لگاريتمي بوده

0αاز طرفي در و هيچ يوني در محلول پديد نمي تفكيك نمي BOH، باز= و بايد شود 7pHآيد (رد= ).3و2باشد
1پاسخ: گزينۀ- 268

 صورت زير است: معادلۀ واكنش انجام شده به

3 3 22 2(s) (aq) (aq) (s)Cu AgNO Cu(NO ) Ag+ → +

 كنيم: اول با يك تبديل واحد ساده شروع مي

4 110 015 1 2 5 10
60
min?mol / s / mol / min / mol s

s
− −= × = × ⋅

 توان نوشت: حال مي

3 2
1 0 1200 0 02

1000 1
L / mol?molCu(NO ) mL / mol
mL L

= × × = 

3جا كه ضريب استوكيومتري از آن 2Cu(NO ب برابر يك مي(  رابر است: باشد، پس سرعت متوسط توليد اين ماده با سرعت متوسط واكنش

4 1 0 02
2 5 10 80

n / molR / mol s t s
t t

−∆
= ⇒ × ⋅ = ⇒ ∆ =

∆ ∆
 

Ag 2گرم)، دو مولCu )64توان گفت، به ازاي مصرف هر مول در مورد قسمت دوم سؤال مي 108 216( g)× شود. بنابراين تيغۀ مسـي توليد مي=
216به انداز�  64 152g− مي، چاق= گذ تر مي80شت شود. تغيير جرم تيغه بعد از توان از روي تعداد مول توليدي محلـول مـس ثانيه از واكنش را

(II) :نيترات در همين باز� زماني محاسبه كرد 

3 2
3 2

ــه ــرم تيغ ــير ج 152تغي
0 02 3 04

1
g

/ molCu(NO ) / g
molCu(NO )

= ×  ثانيه80تغيير جرم تيغۀ مسي بعد از =

2پاسخ: گزينۀ- 269
به معادلۀ واكنش  صورت زير است: هاي انجام شده

22 2( ) ( ) (g)NaCl Na Cl→ +�  : واكنش اول�

2 22 (aq) (g) (aq) (aq) ( )NaOH Cl NaCl NaClO H O+ → + +  : واكنش دوم�

 توان تناسب زير را برقرار كرد: در هر دو واكنش با هم برابر است. بنابراين مي2Clخوشبختانه ضرايب استوكيومتري

22Na Cl NaClO∼ ∼

31150 1 8625 10 1 8625
2 23 1 74 5

gNa xgNaClO x / g / kg
/

⇒ = ⇒ = × =
× ×

ــت ــديم هيپوكلري ــرم س گ
 ضــريب جرم مولي

=
×

گرم ســديم
× ضــريبجرم مولي

از5هاي سؤال، مايع سفيدكننده شامل مطابق داده  توان نوشت: است. بنابراين ميNaClOدرصد جرمي

(مايع سفيدكنند)
جرم 1 8625

100 0 05 37 25
 جــرم ســفيدكننده

NaClO // x / kg
xkg

= × ⇒ = ⇒  در سفيدكنندهNaClOدرصد جرمي=

11gالي مايع سفيدكننده برابر چگ mL−⋅و در نتيجه  ليتر دارد.25/37كيلوگرم از آن حجمي معادل25/37است
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3پاسخ: گزينۀ- 270
مي1 و ايمني سوخت تغييري نمي ) در هر دو حالت از گاز متان استفاده و خطرات نگهداري  كند. شود
و پيچيدگي ساخت2  هاي سوختي بيشتر است. ار خودروها در صورت استفاده از سلول) هزينۀ ساخت
 هاي سوختي بيشتر است. ) بازدهي تبديل انرژي شيميايي سوخت به انرژي الكتريكي در سلول3
و چه در سلول سوختي، يك ميزان گاز4  شود. توليد مي2CO) به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز متان، چه در موتور خودرو
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