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فارسي فارسيزبانو ادبيات   دقيقهدقيقه 1818وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبانو ادبيات 
 است؟ نادرستها در كدام گزينه معني بعضي واژه-1

(اعاظم: مردان خدا)1 (بهره: حق رعيّت) (خسته: آزرده) (

(مصف: ميدان جنگ)2 (مخذول: خوار) (ستوه: ملول) (

(حرب: آلت نزاع)3 (تقرير: بيان) (افگار: خسته) (

(ذرع: گز)4 (مينا: شيشه) (مفتول: سيم) (

 به ترتيب كدام است؟» غازه-دُرّاعه-چارق-تتمّه«هاي مترادف واژه-2

 نبرد-لباس جنگي-پاتابه-مانده ) باقي2 جنگ-جبّه-موزه-شده ) كامل1

به3  سرخاب-ردا- كفش-كننده ) تمام4 گلگونه-جبّه- كفش چرمي-مانده جاي)

بيزمره«-3  ها است؟ به ترتيب معاني كدام واژه» دين، تندي، نو،

 ) دسته، غضب، بدايع، زنديق2 ) جرگه، سورت، غريبه، دهري1

 ) جماعت، صولت، بدايع، كافر4 ) رديف، قهر، غرايب، ملحد3

 وجود دارد؟ غلط اماليي» دو عبارت زير«در كدام-4

و به حجره بازداشتن-الف د.بفرمود پايش گرفتند

و راه سَالح پيش گرفتند.-ب  همه حكم او را گردن نهادند

 محال است كه با حسن طلعت ايشان گِرد مالحي گردند.-ج

و موج محنت هايل هر ساعت سيل آفت قوي-د مي تر  گردد. تر

ب3د–) الف2ب-) الف1 ج4ج–) د-)

 وجود دارد؟ غلط امالييدر كدام بيت-5

و1 جاهـل تفــاوت ايـن قــدر اســت) ميـان عــالم

) نه ديـر بـود كـه برخاسـت آن سـتوده خصـال2

را) بــه طيلســان چــه كنــد فخــر مشــتري3 كــاو

نوشـين ضـالل ) همچو مستسـقي، بـر چشـمۀ4

باشـد آن گسسـته مهـاركه ايـن كشـيده عنـان

و ناقـــۀ جمّـــازه را مهـــار گرفـــت برفـــت

كـــرده بـــه ســجّاده داريـــش مـــأمور ســپهر

ــدن از ديــ ــير نتــوان ش ــر افزايــتس دن مه

(نصاب-6 و خسي در ميقات) به ترتيب چيست؟ موضوع آثار:  الصّبيان، الكّشاف

 ) تعليم لغت، تاريخ، سفرنامه2 ) تعليم لغت، تفسير، سفرنامه1

 حال، عرفان، رمان اجتماعي ) حسب4 نامه، تفسير، رمان اجتماعي ) زندگي3

 به ترتيب، خالق كدام آثارند؟» پورو مصطفي عليپور، سلمان هراتي علي معلم، قيصر امين«-7

 هاي ناگهان ) ظهر روز دهم، به قول پرستو، از اين ستاره تا آن ستاره، آينه1

 هاي ناگهان، دري به خانۀ خورشيد، در كوچۀ آفتاب ) سفر سوختن، آينه2

 ) رجعت سرخ ستاره، تنفّس صبح، در كوچۀ آفتاب، از گلوي كوچك رود3

 سرخ ستاره، ظهر روز دهم، از آسمان سبز، از گلوي كوچك رود) رجعت4

 است؟ نادرستكدام عبارت از جنبۀ تاريخ ادبيّات-8

 اي از امام محمد غزالي است. گونه ) كتاب المنقذ مِن الضّالل اثر اعتراف1

مي2 و يك شب، سفرنامۀ ناصر خسرو از نوع نثر غنايي به شمار  آيند. ) سمك عيّار، هزار

و شيرين نظامي3 و وحشي بافقي از مشهورترين مقلدان منظومۀ خسرو  اند. ) اميرخسرو دهلوي

و منطق4 و فلسفي است. ) عقل سرخِ سهروردي  الّطير عطار دو كتاب نثر به وجه تمثيلي در شرح مفاهيم عرفاني

(پارادوكس) وجود دارد، در همۀ ابياتِ زير، متناقض-9 :جزبهنما

ز بنـــدگي شـــ1 ما صـــد هـــزارم آزادي اســـت)

ــي داشــت2 ــب يــا رب و ش ــه روز افغــاني ) ب

هـاي بـد بـه فريـادم رسـيد ) خامشي از كـرده3

) دعوي هستي در اين ميدان دليل نيستي اسـت4

ــما ــداي ش ــود گ ــاو ب ــد آن ك ــلطنت كن ــه س ك

ــت ــبي داش و ش ــوش روز ــق خ ــن عش ــه يم ب

ــي ــاني ب ــرا زب ــد م ــذرخواهي ش ــان ع ــا زب ه

دانــيم مــاد مــيشــود موجــو هــر كــه فــاني مــي
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حس«هاي: ترتيبِ توالي ابيات، به لحاظ داشتنِ آرايه-10 و تناقض استعاره، كنايه، ، كدام است؟»آميزي، جناس

ـــف ـــرد-ال ـــوي ب ـــويش نســـيم صـــبا ب ز ك

ز مـن گـر غريـب شـهر خـودم-ب غريب نيست

ــحرگه-ج ــو در س ــوي ت ــره ب ــوده هم ــاد ب ــا ب ب

ــد-د ــامش نرس ــه مش ــت ب ــوي محب ــد ب ــا اب ت

ـــ ــت-ه ــره بيرون ــش از داي ــد خط ــواهي نكن خ

ـــرد ـــدان كـــوي ب ـــم پـــي ب ـــويش دل ـــه ب ب

ـــه آشـــنايان را كـــه كـــرد عشـــق تـــو بيگان

ــل ــاد دادهگ ــه ب ــود را ب ــت خ ــنيده بوي ــا ش ه

ــت ــه رخســاره نُرف ــه ب ــاك در ميخان ــه خ ــر ك ه

هر حكم كـه فرمايـد سـر بـر خـط فرمـان بـاش

د1 ، ج، ب، ب2 ) الف، هـ ، ج،  ) د، الف، هـ

د،3 ب) ، ج، الف، د4 هـ ، ج، ب، الف،  ) هـ

 درست است؟» تماماً«هاي مقابل كدام بيت آرايه- 11

ــت دادن1 ز دس ــوان ــت نت ــزل فراغ ــر من ) س

) بــا هــيچ كــس نشــاني زان دلســتان نديــدم2

) هر شبنمي در اين ره صد بحر آتشـين اسـت3

مي4 خوانـدت بـه عشـرت ) چنگ خميده قامت

ــاين ره ــروكش ك ــاربان ف ــدارداي س ــران ن ك

ــدارد ــان ن ــا او نش ــدارم ي ــر ن ــن خب ــا م ي

ــدارد ــان ن و بي ــرح ــا ش ــن معم ــه اي دردا ك

بشــنو كــه پنــد پيــران هيچــت زيــان نــدارد

(كنايه، استعاره)

(جناس، استعاره)

 معادله)(اغراق، اسلوب

 آميزي، تشخيص)(حس

مي تبعيدر كدام بيت نقش-12  شود؟ يافت

ه چيســتدانــي كــ) حــال چوگــان، چــون نمــي1

) تو خـود وصـال دگـر بـودي اي نسـيم وصـال2

و مـن نشكسـتم3 ) حريف، عهد مودت شكسـت

رويــان، بــه خلــوت روي در روي آوري ) بــا پــري4

ـــيحت ـــوياي نص ـــوي گ ـــرك گ ـــه ت ـــو ب گ

ــت ــو بس ــاي ت ــد در وف ــه دل امي ــر ك ــا نگ خط

ـــدم ـــن نبري و م ـــد ـــيخ ارادت بري ـــل، ب خلي

ــه ــويش را ديوان ــري خ و پ ــازي ــي س ــواني كن خ

؟نيست» اليه اليه مضاف مضاف«وابستۀ وابسته دركدام مصراع،-13

 ) اسرار دل سوخته پيدا نتوان كرد2 ) بايد كه نشان درِ ميخانه بپرسي1

 ) بي مي، طلب آب رخ از ما نتوان كرد4 ) پيش تو حديث شب يلدا نتوان كرد3

 ها، همگي يكسان است؟ ساختمان كدام گروه از واژه-14

 گري منشي-رويگري- گري وحشي-گري ) شيعه2 ناتوان-ناگذر-نامنظم-ف) ناخل1

 پيوستگي-هميشگي-خانگي-) آلودگي4 شبانه-جانانه-بچگانه-) ساالنه3

مي در مصراع- 15 :جزبهشود، هاي زير همه نوع جمله يافت

ميمِي-الف آب پرستي  رساند خانۀ تن را به

با-ب  لين بيماريپرستاري ندارم بر سر

را-ج  ديديم به رفتن قد آن سرو روان

و خلق از شنيدنش-د ز گفتن  من عاجزم

ام دوش آمد ناصحي سوي مالمت خانه- هـ

سه1 سه2 جزئي گذرا به مسند)  جزئي گذرا به مفعول)

و متمم3 سه4 ) چهارجزئي گذرا به مفعول  جزئي گذرا به متمم)

گذ» رديف«-16  راست؟در كدام بيت،

ــوال دل1 ــه اح ــو ك ــي) ت ــوختگان م ــيس دان

اي ) اي كــه از تيــر انــاالحق خبــري يافتــه2

را3 ـــن ســـوخته ـــاي م ) صـــبر بســـيار مفرم

ز كـه جـويم كـه طبيـب4 ) داروي درد دل اكنون

مكــن انكــار كســي كــز غــم ايــن كــار بســوخت

ــر دار بســوخت چــه شــوي منكــر منصــور كــه ب

كــه دل ريشــم از ايــن صــبر جگرخــوار بســوخت

ـــوخت ـــار بس ـــم تيم ـــرا در غ ـــار م دل بيم

 بيتِ زير با كدام بيت، ارتباط مفهومي دارد؟-17

ــاران راســـعدي از ســـرزنش غيـــر نترســـد هيهـــات« ــد ب ــه كن ــه انديش ــل چ ــه در ني »غرق

) حسن هيهات است حـقّ عشـق را ضـايع كنـد1

ع2 ــيا) ــردل نم ــق پ ــان ش ــم زب ــد از زخ انديش

هي3 هـات اسـت) تا بود ريشـۀ قـارون بـه زمـين

آب4 ) سيل بيكار است چون از خـود بـرآرد خانـه

ــل شــود ــر گ ــان پ ــبالن را از حــديث گــل ده بل

گــردان كــي شــود؟ ســيل از دريــا بــه خــاري روي

ــود ــبز ش ــرم س ز ك ــالي ــاغ نه ــن ب ــه در اي ك

نفس چـون طغيـان نمايـد بـدتر از شـيطان شـود
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 مفهوم بيتِ زير، با كدام بيت قرابت دارد؟-18
ــيگــرددو شــد حــرص جــوان مــيآدمــي پيــر چــ« ــران م ــحرگاه گ ــت س ــواب در وق ــرددخ »گ

ـــده1 ـــه فاي ـــا چ ـــعادت دني ـــري از س ) در پي
) مخنـد اي نوجـوان زنهــار بـر مــوي سـفيد مــا2
) پير را طول امل بـيش از جـوان پيچـد بـه هـم3
خواهر ) در جواني هر چه كردي گشت غفلـت عـذ4

ــد؟ ــا رس ــال هم ز ب ــه ــتخوان چ ــه اس ــر ب آخ
بـارد برف پريشـان سـير بـر هـر بـام مـيكه اين
ــم ريشــه مــي ــان، خــاكِ مالي را كنــد مطلــق عن

ز پيري بـر دميـد اكنـون بـس اسـت صبح آگاهي

 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ابياتِ ديگر-19
گـــويم1 بـــا همـــه بــد عهـــديت دعـــا ) هنــوز
ــاري2 ــت اعتب ــر هس ــت گ ــار اس ــرك اعتب ) در ت
ــام3 ــب ك ــادت بطل ــد ع ــالف آم ــن ) از خ ــه م ك
و عـادت گويـد او را سـنتّش4 ) كان كه رست از رسم

ــوازي ــف بن ــه لط ــي ب ــر بران ــه قه ــر ب ــه گ ك
ــردد ــاله گ ــردون ك ــد گ ــه گردي ــر برهن ــون س چ
كســب جمعيّــت از آن زلــف پريشــان كــردم

بشكسـته اينـك شـاخ طـوبي مرحبـا قفـسكاي

 بيتِ زير، با كدام بيت تقابل مفهومي دارد؟- 20

ـــ« ـــا دلب ـــك روز ب ـــر ي ـــوشاگ ـــوري ن »كنـــــي تيمـــــار صدســـــاله فرامـــــوشر خ

) ثناهــــا كــــرد بــــر روي چــــو مــــاهش1
) خوشــا چشــمي كــه دارد انتظــار ديــدن رويــي2
و عنايــت اميــد داشــت3 ) هــر كــاو عمــل نكــرد
) اميـــد وصـــل بـــه انـــدوه انتظـــار نيـــرزد4

ـــــش ـــــار راه و تيم ـــــم ـــــيد از غ بپرس
باشـد گـره در حسـرت مـوييگهر آن دل كه مـي
ك و دخــل انتظــار كــرددانــه نكشــت اهــل

ـــرزد ـــار ني ـــر خم ـــه دردس ـــاده ب ـــاط ب نش

و بناي بزرگي افراشته گردانم چنانكه ذكر آن تا آخر روزگار باقي ماند غرض من آن است كه تاريخ پايه«مفهوم عبارتِ-21 با كدام بيت» اي بنويسم
 مطابقت معنايي دارد؟

) برافكنــــدم از نظــــم كــــاخي بلنــــد1
ـــــان2 ـــــد زم ـــــتم آم ـــــخن ) بدانس س
ــــود از گــــه باســــتان3 ) يكــــي نامــــه ب
ــــدان4 ــــانه م و فس ــــن را دروغ ــــو اي ) ت

ــــد ــــد گزن ــــاران نياب و ب ــــاد ــــه از ب ك
كنــــون نــــو شــــود روزگــــار كهــــن
ـــــتان ـــــدرون داس ـــــدو ان ـــــراوان ب ف
ــــدان ــــه م و بهان ــــون ــــگ فس ــــه رن ب

؟نداردمفهوم بيت زير، با كدام بيت تناسب-22
ــــانســـــروپا گـــــداي آن جـــــا رابـــــي« ــــك جه ز مل ــــيســــر ــــران بين »گ

ــي1 ــالم م ــير دو ع ــا س ــاط بوري ــر بس ــيم) ب كن
ــوم2 ــاين ق ــق را ك ــدايان عش ــر گ ــين حقي ) مب
ــــباب3 ــــت اس ــــت اس ــــاه را از رعيّ ) ش
) من همان دم كه وضو ساختم از چشـمۀ عشـق4

بــا وجــود نــي ســواري بــرق جــوالنيم مــا
ـــي و خســـروان بـــي شـــهان ب كلهنـــد كمـــر

ـــــد آب ـــــوي ياب ز ج ـــــا ـــــين دري ع
ــارتكبير زدم ــتچ ــه هس ــه ك ــر هرچ ــره ب يكس

 بيتِ زير با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟- 23
ــرد؟« ــه زر ك ــعدي! ك ــو، س ــرخ ت ــد روي س ــدمگوي و زر ش ــاد ــم افت ــر مس ــق ب ــير عش »اكس

ــه از او زر1 ــس، جمل ــه م ــاگر ك ــرددد) كيمي گ
) قلندري كه طال هـم بـه چشـم او خـاك اسـت2
مايــ ) مــا بــه اكســير قناعــت خــاك را زر كــرده3
ــاي دل در بــر4 ــه دارم بــه ج ــي گداخت ) مس

ــغ ــداخت دري ــو بگ ــير چ ــزد اكس ــا را ن ــب م قل
طـــال بكنـــد چــه چشـــم دارد اگـــر خــاك را

ــرده ــكّر ك ــده ش ــك خن ــيار از ي ــر را بس ــم زه اي
ــد ــا بكن ــار كيمي ــواش ك ــق ت ــه عش ــوَد ك ب

 بيتِ زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟-24
ـــيدتوســـــني كـــــردم ندانســـــتم همـــــي« ـــز كش ـــگك ـــدن تن ـــردد كمن ـــر گ »ت

ــــدارد از آب زالل1 ــــر ن ــــه خب ــــي ك ) مرغ
) بند خود از تپيـدن چـون مـرغ سـخت سـازد2
) توســــني طبــــع چــــو رامــــت شــــود3
) هشيار شو كه مرغ چمـن مسـت گشـت هـان4

ــــوره ــــار در آب ش ــــالمنق ــــه س دارد هم
ـــتاب دارد ـــس ش ـــر ك ـــا ه ـــام دني در انتظ
ــــود ــــت ش ــــه نام ــــالص ب ــــكۀ اخ س

دم در پــي اســت هــيبيــدار شــو كــه خــواب عــ

:جزبههمۀ ابياتِ زير قرابت مفهومي دارند،- 25
ــين1 ــر روي زم ــو ب ــدم نهــي ت ــه ق ــا ك ــر ج ) ه
ــه2 ــه الل ــتي ك ــر دش ــت ) در ه ــوده اس زاري ب
ــي3 ــين م ــز زم ــه ك ــاخ بنفش ــر ش ــد ) ه روي
و نهـاري بـوده اسـت4 و تـو ليـل ) پيش از مـن

ـــت ـــوده اس ـــازنيني ب ـــم ن ـــردمِ چش آن م
ـــهريار ـــون ش ـــرخي خ ـــتاز س ـــوده اس ي ب

ــت ــوده اس ــاري ب ــر رخ نگ ــه ب ــت ك ــالي اس خ
ــت ــوده اس ــاري ب ــه ك ــز ب ــك ني ــده فل گردن
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�� ) املفهوم أو الّتعریب أو للّرتجمة األجوبة فی األدّق و األصّح ):۲۶-۳۳عّین
ُتط(-۲۶ فال علم، به لک لیس ما ىب ُترشک أن علی جاهداک :)هامعإن

باشی!۱ آنان مطیع مبادا کنی، من رشیک نداری علم بدان را آنچه که بکوشند هرگاه (
منی۲ که کنی چیزی رشیک مرا که کنند مجاهدت اگر بپذیری!) را آن نباید چیست، دانی
مکن!۳ را آنان اطاعت پس نداری، هیچگونه را آن علم که کنی رشیک چیزی با مرا که کنند سعی چنانچه (
چ۴ مکن!) اطاعت آنان از پس نیستی، آگاه بدان که دهی قرار رشیک را چیزی من برای که کنند تالش نانچه

عظیم«-۲۷ روحک تکن یسّبَرَتةإن األمر هذا و صغیرة، اآلخرین هدوءک!أخطاء »:ب
می۱ کوچک را دیگران خطاهای باشد بزرگ روحت اگر می) تو آرامش سبب موضوع این و شود!بینی،
می۲ بزرگرت روحت ببینی کوچک را دیگران خطاهای هرگاه می) تو آرامش سبب موضوع این و گردد!شود،
می۳ بزرگرت روحت ببینی کوچکرت را دیگران خطاهای چنانچه می) تو آرامش سبب که است موضوعی این و گردد!شود،
می۴ کوچکرت را دیگران خطاهای باشد بزرگرت روحت هرچه ای) و میبینی، تو آرامش سبب که است موضوعی باشد!ن

عنک!«-۲۸ ُتبعدهم الخصلة هذه إّن األطفال، ُتعّلم عندما القلب غلیظ فّظا تکن »:ال
بچه۱ که هنگامی می) آموزش را درشتها آندهی، خصوصّیت این که مباش، سنگدل میخوی دور تو از را کند!ها
می۲ درس را کودکان وقتی ر) قلبت آندهی، خصلت این که کن، دور درشتی و سنگدلی از میا دور تو از را سازد!ها
در۳ باشد قلبت در غضب و درشتی نباید بچه) معّلم که آنحالی که است ویژگی هامن این هستی، میها دور را سازد!ها
درشت۴ نباید می) آموزش را کودکان که آنگاه باشی سنگدل و خصلتیخوی این زیرا آندهی، که میاست دور را کند!ها

ُمخَرض«-۲۹ وجودک شجرة الّشتاء!ًةِاحفظ ىف حتَّی دامئًا خرضاء هى اّلتى الربتقال کشجرة ،:«
د۱ زمستان!ر) در حّتی کن حفظ رسسبز است، سبز همیشه برای پرتقال درخت مانند که را خود وجود خت
پ۲ درخت بسان باش، خویش درون درخت رسسبزی حافظ است!) رسسبز زمستان در حّتی که رتقالی
زمستان!۳ در حّتی است سبز همیشه که پرتقال درخت چون دار، نگه رسسبز را وجودت درخت (
است!۴ سبز زمستان در همیشه که پرتقال درخت مثل دار، نگه را خود هستی درخت سبزی (

الّصحیح:-۳۰ عّین
کن۱ فام الیوم، هذا کعقل عقٌل ىل کان إن منی) خطا بود امروز عقل مثل عقلم اگر أخطأت،: کردم،ت
منی۲ انجام را خطاها آن اگر و العقل،: هذا ىل کان فام األخطاء، تلک أفعل أکن مل إن و نداشتم،) را عقل این دادم،
بربیم،۳ بهره خود گذشتۀ خطاهای از باید پس الّسابقة،: بأخطائنا نعترب أن فیجب (
األخطا۴ نحذر و ألّن) دامئًا، ُمهّدمء آثارها ویرانةبعض آثارشان اوقات بعضی زیرا کنیم دوری خطاها از همیشه و است!هکنند!:

سعیک،«-۳۱ منوفابتدر أن الفاعلم مع الّصید قنص!جبادر للمفهومعّین»ر، املناسب :غیر
ــــود۱ ب ــــده پوین ــــه آنک ــــید رس ــــزل من ــــه ب (
ـــــرد۲ گی شـــــکاری ـــــار ب هـــــر ـــــه ن صـــــّیاد (
ـــ۳ ب گـــردد) ـــته بس همـــت ـــه ک کـــاری ـــر ه ه
ـــــود۴ نش ـــــان آس ـــــه ک ـــــت نیس ـــــکلی مش (

بــــود! جوینــــده کــــه آنکــــس یافــــت بهــــی
ــــــدرد! ب ــــــنگش پل روز یکــــــی ــــــه ک ــــــد افت
گـــــــردد! گلدســـــــته بـــــــود خـــــــاری اگـــــــر
نشـــــــود! هراســـــــان ـــــــه ک ـــــــد بای ـــــــرد م

می«-۳۲ را دیگران دست خداست!وقتی دست در دیگرت دست که بدان کنی، یاریشان تا الص».گیری حیح:عّین
الله!۱ بید تکون اُالخری یدک أّن فتنّبه لعونهم، اُالخری ید تّتخذ إذا (
الله!۲ ید ىف اُالخری الید أّن تعلم فأنت لعونهم، اآلخرین ید أخذت إن (
الله!۳ ید ىف اُالخری یدک أّن فاعلم لتساعدهم، اآلخرین ید تأخذ عندما (
تساعدهم،۴ حّتی اُالخری ید تّتخذ ملّا الله!) بید اُالخری الید أّن تتنّبه فأنت

آنغرق«-۳۳ زیرا نیستند، خدا رحمت شایستۀ دنیوی لّذات در میشدگان رها دنیا زندگی خاطر به را آخرت رسای »:کنند!ها
لر۱ مستأهلون لیسوا الّدنیا لّذات ىف غرقوا قد اّلذین أجلح) من اآلخرة دار یرتکون ألّنهم الله، الدنحمة یا!یاة
الله،۲ لرحمة مستأهلین غیر الّدنیوّیة اللّذات ىف الغارقون الدنیا!ألّنهم) الحیاة أجل من اآلخرة الّدار یَدعون
لذا۳ ىف یغرقون اّلذین لیسوئ) الدنیا الدنیا!اذ حیاة بسبب اُالخری الحیاة یرتکون بأّنهم الله، لرحمة مستأهلین
الّدنیوّیة۴ اللذائذ ىف الغریقون بذر) آخرتهم یؤدعون ألّنهم لله، لرحمة مستأهلون الدنیا!یغیر الحیاة عة
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�� ) األسئلة عن أجب ثّم بدّقة الّتاىل الّنص مبا۳۴-۴۲اقرأ الّنص) :یناسب
أّو ثالث؛ بخصائص الحّیة الکائنات التنّفتشرتک منّوهالها ِاستمرار أخیرًا و کالعطش، الغریزَیة حوائجها ثانیها و ماس کّل و حیاتها. نهایة إلی
کائنًا یعترب ال الّثالث الّصفات بهذه یّتصف !حّیًاال

ال أّناهذیمنعولکن فرنی الخاّصة؛ متطَلباته کائن لکّل تکون یعیشأن اآلخر البعض و املاء ىف یعیش الیابسة؛خارجالبعض علی املاء
ا بعضها و الربودة إلی تحتاج الحیاة أنواع املخلوقاتبعض من قسم الحرارة، إلی منیتغّذیآلخر یأکل الّثالث و بالحیوان اآلخر و بالّنبات

جمیعها!
بفضل و املجال هذا ىف فاإلنسان آخر. ىشء أّى من أکرث تعیش فاألشجار سنوات. عّدة اآلخر و ساعات عّدة یعیش الحیوانات بعض

یعیش الصحّیة العنایات و الطبّیة بالّنالتقّدمات بکثیر أکرث املاىض!اآلن إلی سبة
حیٍّا!الخطأعّین-۳۴ کائنًا فلیس ،............... وجوده فی یشعر ال موجود کّل للفراغ:

الّرشد۱ الجوع۲) النمّو۳) استمرار عمره۴) مقدار (
جزءًا-۳۵ ............... لیس للفراغ: الصحیح املشرتکَعین الحّى الکائن خصائص !من

العیش۱ مکان الحیاة۲) و املوت الّطعاماإلحتیاج)۳) الهواء۴إلی إلی االحتیاج (
:الخطأعّین-۳۶

الّنباتات!۱ عمر الُیساوى الحیوانات عمر (
واحد!۲ یوم هو الحّى الکائن یعیش زمن أقّل (
أکرث۳ املخلوق یعیش أن تسّبب بها االلتزام و الصحّیة العنایات (!
و۴ املخلوقات!) بین املشرتکة الّصفات من الحیاة ىف الّنهایة و البدایة جود

...............الخطأنعّی-۳۷ هى الرتتیب علی الّنص ىف جاءت اّلتى املواضیع :
الحوائج۱ اإلنسانالغریزّیة) عمر النباتات، عمر الصحّیة۲، اُالمور األشجار، عمر املاء، ىف الحیاة (
ا۳ التکامل، الحیواناتةلتغذی) عند الحرارة و الربودة الکائنات۴، عمر الخاّصة، الصفات املشرتکة، الصفات (
(الخطأعّین� التشکیل )۳۹و۳۸ىف
الیابسة!«-۳۸ علی املاء خارج یعیش اآلخر البعض و املاء ىف یعیش البعض أّن »:نری

الَبعَض۱ َنَری۲َخاِرَج-اآلَخَر–) َیعیَش-الَبعَض–)
َخاِرَج۳ َیعیُش۴ِةالّیاِبس-املَاِء–) املَاِء-َخاِرَج–)

اآل«-۳۹ یعیش الطبیة التقدمات بفضل املاىض!اإلنسان إلی بالنسبة بکثیر أکرث »:ن
بَفضِل۱ ماِت۲ِةالنِّسب-َکثیٍر–) التَّقدُّ اْآلَن-ِةبّیالطِّ–)
َکثیٍر۳ اإلنساُن۴املَاىض-ِةالنِّسب–) ماَت-ْضٍلَف–) التَّقدُّ
�) الرصىف التحلیل و اإلعراب ىف الصحیح )۴۰-۴۲عّین
»:َیمنع«-۴۰

مضارع۱ فعل ضمیر-متعّد-لغائبل-) فاعله و فعل / للمعلوم فعلیة»هو«مبنى الجملة و املسترت،
ثالىث۲ مجّرد للمعلوم-متعّد-صحیح-) ضمیر-مبنى فاعله و مرفوع فعل / سترتامل»هو«معرب
للغائب۳ ثالىث-) فاعله-صحیح-مجّرد و مرفوع فعل / فعلیة»هذا«معرب الجملة و ،
مضارع۴ فاعله-الزم-صحیح-للغائب-) / خرب»هذا«مبنى و فعلیة الجملة و

»:َیتغذَّی«-۴۱
ثالىث۱ مزید ضمیر–الزم–) فاعله و فعل / للمعلوم املسترت»هو«مبنى
للغائب۲ و–) للمعلوم–ناقصمعتل مسترت-مبنى ضمیر فاعله و فعل / مبنى
مضارع۳ فعل ثالىث–) ضمیر–متعّد–مزید فاعله / مرجعه»هو«معرب و »قسم«املسترت
مضارع۴ ناقص-لغائبل-) و ضمیر-معتل فاعله / مرجعه»هو«الزم و »املخلوقات«املسترت

»:خارج«-۴۲
مذّکر۱ مفرد فاعل-) اسم و للمکانمشتق فیه مفعول أو ظرف / خروج) (مصدره:
اسم۲ مذّکر-) فاعل-مفرد اسم و مرفوع-ةنکر-مشتق و مفرد خرب / معرب
اسم۳ خروج)-) (مصدره: مکان اسم و للمکان-مشتق فیه مفعول / نکرة
باإلضافة۴ معّرف منصوب-معرب-) و ظرف / الّرصف من ممنوع
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عن �� للجواب املناسب (عّین التالیة :)۴۳-۵۰األسئلة
املوصوالت):الخطأعّین-۴۳ (فی

کثیرة!۱ العلامء فیها نبغ الّالىت العلمّیة الّساحة (
بینهم!۲ املوّدة لتحکیم الّناس الله وهبها اّلتى هى الوجه بشاشة (
الّد۳ العام طول نشاط و بجّد یدرسون اّلذین هم الّناجحون الّتالمیذ راىس!)
الکسو۴ دا) الحیاة ىف ینهزم لذلک کسله عاقبة ىف یفّکر ال اّلذى هو !ًامئل

الجزم):الخطأنّیع-۴۴ عالمة (ىف
تجاربها!۱ علی و رّبها علی التوّکل إال أعاملها ىف ترجو مل إّنها (
قلت۲ متکّرباٍت!لصدیقاتی) األرض ىف متشین ال :
فضلهّن۳ لرفع ُیحاولن ال من لیخشین (!
ی۴ مل البیوت!) هذه نحو الّنهر هذا جر

للمجهول:-۴۵ املبنى عّین
أب۱ یؤید ال العبث الکالم إّن علم!۲!ًاد) به له لیس ما برّبه ُیرشک ال املؤمن (
أعدائهم!۳ قدرة سلبوا املجاهدون حیاتهم!۴) ىف الّشیطان خّطة ُیدرکوا لن الّناس (

الخرب-۴۶ :مقّدمًالیسعّین
عند۱ لیست التالمیذ!) امتحان أوراق االُّم۲املعّلم ید فی یکن مل الّصغیر!ما) ولدها یرید
شهیرة!۳ بطلة بلدک ىف ستصبحین واجباته!۴) أداء ىف کثیرة محاولة الکسول لهذا کانت ما (

نوعّیةالخطأعّین-۴۷ »:ال«ىف
للجنس۱ (نافیة الجهل! مع تقّدم ال بأّنه الله جعلها قد سّنة هذه ((
(نافیة)۲ رّبنا! فضل و یمیننا کدِّ من إّال الخیر نتوّقع ال (
(ناهیة)۳ الّنجاح! و التقّدم املتکاسلة اُالّمة تطلب ال (
مّم۴ الخیر ترج ال (نافیة)) أهانها! و نفسه حّقر ن

ما-۴۸ فیه:لیسعّین املفعول فیه
کتابک!۱ فقدت أین تبکى، ِلم لولدى قلت وجد۲) أینام الّتقّدم!ت) عن فابحث االجتهاد
علیه!۳ نحافظ أن علینا و سنین ننتظره یوم الیوم املجّدات!۴) الّتلمیذات لتکریم الیوم هذا املعّلمة انتخبت (

ما-۴۹ املطلق:لیسعّین املفعول فیه
مهاّم۱ً موضوًعا الدراسة أّیام من یوًما معّلمی سألنى (،
ی۲ حّتی اآلن إلی فعلت ماذا جمیًال؟) ذکًرا املستقبل ىف ذکروک
عمرک،۳ من األربعین ىف السؤال هذا علی تجیب أن التستطع إن اللِه! سبحان (
حّقًا۴ املاضیة سنواتک ىف حیاتک ضّیعت قد فأنت (!

الحال-۵۰ صاحَب :بهمفعوًالعّین
ناجحًا۱ الیوم الّصغیر الوحید أخاک رأیت عّلام۲!) الوالدان؛ أّیها یا مشفَق) علیهم!أوالدکام ین
مجتهدین!۳ أعاملکم إصالح إلی أرسعوا أصدقاىئ؛ لزیارتهم!۴) مشتاًقا املکّرمة مّکة من لعائدین ِاستقبلُت (

 دقيقهدقيقه 1717وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: دينو زندگيدينو زندگي
از اغلب انسان- 51 و درخواست خالصانۀ امداد و بازگشت به فطرت مي ها پس از نجات از درياي طوفاني  كنند؟ خداوند متعال، چه سرنوشتي پيدا

)لَئِنْ أْنجَْيتَنَا مِنْ هِذهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِِرينَ()1

تَعْمَلُوَن()2 )ثُمَّ إَليْنَا مَرِْجعُكُمْ فننّبئكم بِمَا كُنْتُمْ

َبغَيْرِ الْحَقِّ()3 ِفي الْأْرضِ )فَلَمَّا أْنجَاهُمْ إذَا هُمْ يَبْغُونَ

وَ فَرِحُوا بِهَا()4 وَ جََريَْن بِهِمْ بِِريحٍ طَيِّبَةٍ ِفي الْفُلْكِ )حَتَّي إذا ُكنْتُمْ

مي- 52 و معرفت و زمين بيهوده نيست... خلقت آسمان«رسند كه: توصيف قرآن كريم در مورد كساني كه به اين آگاهي  كدام است؟» ها
لĤَيَاتٍ للعالمينوَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ()1 فِي ذلِكَ وَ ألْوَانِكُمْ إنَّ وَ اْختَِالفُ ألْسِنَتِكُمْ )وَ الْأرضِ

وَ األْرضِ()2 ِفي خَْلقِ السَّمَاُواتِ وَ يَتَفَكَُّرونَ وَ علي جنوبهم وَ قعوداً )يَذْكُروُنَ اهللا قِياماً

وَ صَوَّرَكُ()3 وَ األْرضَ بِالْحَقِّ وَ إلَيْهِ الْمَصِيرُ خَلَقَ السّماوَاتِ ُصَوَركُمْ َفأْحسَنَ )مْ

فُطُوٍر()4 هَلْ تََري مِنْ ِفي خَلقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفَاُوتٍ فَارْجِعِ اْلبَصَرَ )مَا تََري
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مي-53 سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ(فرمايد: قرآن كريم دا)اهللاُ الَّذِى  رد؟. پيام كدام آيۀ شريفه، با مفهوم اين آيه تناسب
)فَتَبَاَركَ اهللاُ أحْسَنُ الْخَالِقِينَ()2)وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَِني أَدَم()1

نَحْنُ أقَْربُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَِريِد()4)وَ الَِّذينَ آمَنُوا أشَدُّ حُبّا لِلَّهِ()3 )وَ

ب«عبارت-54 ميخداوند جهان را به سوي آن مقصدي كه برايش معين فرموده و كدام آيه، مرتبط با اين» برده پيش اشاره به كدام بُعد توحيد دارد
 مرتبۀ توحيد است؟

ِفي حُكْمِهِ أحَداً(-) مالكيّت1 َاليُشِْركُ وَ )مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَِليٍّ

ِفي حُكْمِهِ أحَداً مَا لَهُمْ مِنْ(- ) ربوبيّت2 َاليُشِْركُ وَ )دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ

نَحْنُ الزَّاِرعُونَ(-) مالكيّت3 )أ أنْتُمْ تَزَْرعُونَهُ أمْ

نَحْنُ الزَّاِرعُوَن(-) ربوبيّت4 )أ أنْتُمْ تَزَْرعُونَهُ أمْ

 در مورد آفرينند� جهان است؟ با توجه به آيات قرآن كريم، كدام عبارت شريفه، بيانگر ديدگاه مشركان-55
ُهوَ الْوَاِحدُ الْقَهَّارُ()1 وَ َشيْءٍ ُكلِّ )قُلِ اهللاُ خَالِقُ

اهللا()2 َليَقُولُنَّ وَ األرضَ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ )وَ لئن

وَ مَا ذلِكَ عََلي اهللاِ()3 ِبخَلْقٍ جَِديدٍ يَأْتِ وَ يُذْهِبْكُمْ يَشَأ )بِعَِزيزٍإنْ

فُطور()4 هَلْ تََري مِنْ ِفي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفَاُوتٍ فَارْجِعِ اْلبَصَرَ )مَا تََري

مي-56 و بدكاران بيان  نمايد؟ قرآن كريم چه دليلي را براي مهلت دادن خداوند به كافران
َربُّكَ مَْحظُورًا()1 عَطَاءُ )لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إثْماً إنَّمَا نُمْلِي()2)وَ مَا كَانَ

َيعْلَمُوَن()4)وَ أُمِْلي لَهُمْ إنَّ كَيْدِى مَتِيٌن()3 الَ )سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ َحيْثُ

َيعْمَلونَ الصَّاِلحَاتِ(از آيۀ شريفۀ-57 وَ يُبَشِّرُ الْمْؤمِنِينَ الَِّذينَ ِهيَ أقْوَمُ مي)أنَّ لَهُمْ أجْراً كَبِيراً إنَّ هذَا الْقُْرآنَ يَهْدِى لِلَِّتي  گردد؟ كدام مفهوم دريافت
مي1 و او با كمك عقل  تواند به درك اين حقيقت برسد. ) خداوند برنامۀ صحيح زندگي را در اختيار انسان قرار داده
مي2  كنند.ميهايي است كه به چگونگي جهان آخرت توجه دهد كه هدايت مخصوص انسان ) خداوند به مؤمنين بشارت
مي3 مي دهد كه هدايت مخصوص انسان ) خداوند به مؤمنين بشارت و با كمك عقل  توانند به اين حقيقت برسند. هاست
مي4 و اخروي او را تأمين  كند. ) خداوند برنامۀ صحيح زندگي را در اختيار انسان قرار داده است كه تمام اهداف دنيايي

ب-58  اشاره نموده است؟rه واليت ظاهري پيامبر اكرم كدام يك از عبارات قرآني زير
يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إَلي النُّورِ()1 )اهللاُ وَِليُّ الَِّذينَ آمَنُوا

ِفي حُكْمِهِ أحَدًا()2 َاليُشْرِكُ وَ )مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَِليٍّ

قُلْ آمَنْتُ بِمَا أنْزَلَ اهللاُ مِنْ كِتَ()3 لِأعْدِلَ بَيْنَكُمُوَ وَ أُمِرْتُ )ابٍ

َرسُوالً مِنْ أنْفُسِهِمْ()4 َبعَثَ فِيهِمْ )لَقَدْ مَنَّ اهللاُ عََلي الْمُْؤمِنِينَ إذْ

آن- 59 و منشأ ويژگي عصمت در  ها چيست؟ چرا بايد به همۀ پيامبران الهي ايمان داشته باشيم
ُرسُلِ()1  امدادهاي غيبي الهي–)هِالَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْ
ُرسُلِهِ()2 و تقوي–)الَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْ  برتري در ايمان
َقْومِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ()3 َرسُولٍ إالَّ بِلِسَانِ  امدادهاي غيبي الهي-)وَ مَا أْرَسلْنَا مِنْ
قَْومِهِ()4 َرسُولٍ إالَّ بِلِسَانِ و تقوي-)لِيُبَيِّنَ لَهُمْوَ مَا أْرَسلْنَا مِنْ  برتري در ايمان

وrبه دليل كدام ويژگي پيامبرrبراي پيامبر7و امام علي7براي موسي7با توجه به حديث شريف منزلت، تفاوت منزلت هارون-60 بود
 در چه زماني بيان شده است؟» من كنت مواله فهذا علي مواله«جملۀ 

 پس از برگزاري حجةالبالغ- ) عصمت2 حجةالبالغپس از برگزاري-) خاتميت1
 دعوت خويشان در روز انذار-) عصمت4 دعوت خويشان در روز انذار-) خاتميت3

و ادار� حكومت در يك دور� كوتاه توسط امام علي- 61  را غصب كردند؟rچه كساني جانشيني پيامبر7پس از خروج جريان رهبري از مسير امامت
م1 و از ادار� حكومت ناتوان بودند.) افرادي از  سلمانان كه عمر خود را در راه جنگ سپري كرده بودند
و انصار كه عليرغم سابقۀ طوالني در اسالم، صالحيت جانشيني پيامبر را نداشتند.2  ) افرادي از مهاجران
و ادامه دادند.گر دانستند ولي روش سلطنتي را پيشمي:) كساني كه خود را عموزادگان ائمه اطهار3  فتند
و خالفت را به سلطنت تبديل كردند.rهاي حيات پيامبر ) كساني كه در آخرين سال4  به ظاهر اسالم آورده بودند

آنrپيامبر-62 و حتمي و خصوصيت بارز و يقين در آخرالزمان  ها چه فرمودند؟ در مورد بزرگترين مردمان در ايمان
و طرد حكومت طاغوتكنندگان براي حكومت ) تالش1  قبل از ظهور/پيروي از قائم-عدل
و طرد حكومت طاغوت ) تالش2 و استوارتر از صخره-كنندگان براي حكومت عدل ها سرشار از يقين
آن7و آخرين حجت خداr) معتقدين به پيامبر3  قبل از ظهور/پيروي از قائم-ها با وجود نديدن
آن7آخرين حجت خداوr) معتقدين به پيامبر4 و استوارتر از صخره-ها با وجود نديدن ها سرشار از يقين
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بِأنْفُسِهِمْ(با توجه به آيۀ شريفۀ-63 ُيغَيُِّروا مَا ُيغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي الَ مي)إنَّ اهللاَ  آيد؟ كدام مفهوم به دست
، نيازمند تحول افراد جامعه است./) ظهور امام عصر1
، نيازمند تحول افراد جامعه است./) حضور امام عصر2
 هاي بشري در جامعه است.، نيازمند تغيير سنت/) حضور امام عصر3
 هاي بشري در جامعه است.، نيازمند تغيير سنت/) ظهور امام عصر4

ث-64 و آمادگي براي فداكاري در ميان پيروان پيامبران الهي، چه  اي در زندگي آنان دارد؟ مرهنهراسيدن از مرگ
و ذلت نمي1 مي ) حيات در اين دنيا چيزي جز ننگ و فداكاري در راه خدا ضروري  گردد. شود
مي2 مي ) آنان آرزوي مرگ و به همين دليل به استقبال شهادت و فداي انسان كنند مي روند  شوند. ها
مي ) زندگي را كوله3 سب باري از گناه و همين عامل ميبينند  شود تا هميشه در آرزوي مرگ باشند.ب
و در شجاعت به مرحلۀ عالي برسند.4 و از خودگذشتگي براي آنان آسان شود و مظلومان  ) دفاع از حق

فَأحَْييْنَا بِهِ الْأوَ اهللاُ الَّذِى أرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُ(از آيۀ شريفۀ-65 بَلَدٍ مَيِّتٍ فَسُقْنَاهُ إَلي سَحَابًا كَذلِكَ النُُّشورُ ثِيرُ مَْوتِهَا بَعْدَ كدام مفهوم، دريافت)ْرضَ
 گردد؟ مي

 ) امكان آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح در آخرت1
 ) ضرورت آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح در آخرت2
و روح است كه با مرگ نابود نمي3  شود. ) حقيقت وجود انسان، جسم
ميطور كه زمي ) همان4  هم در برزخ حيات مجدد دارد. شود، انسانن در بهار زنده

ُزمَراً ...(با توجه به آيۀ شريفۀ-66 مي)وَ سِيقَ الَِّذينَ كَفَُروا إَلي جَهَنَّمَ  گويند؟ هنگام ورود به جهنم، نگهابانان دوزخ به كافران چه
َلعَلِّي أعْمَلُ صاِلحاً فِيمَا()1 َربِّ ارِْجعُونِ )تَرَكْتُ قَالَ

َكلِمَةُ الْعَذَابِ عََلي الْكَافِِرينَ()2 وَ لكِنْ حَقَّتْ )قَالُوا بََلي

صَدَقَ الْمُْرسَلُوَن()3 وَ َوعَدَ الرَّحْمنُ بََعثَنَا مِنْ مَْرقَِدنَا هذَا مَا وَْيلَنَا مَنْ )يَا

رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَْيكُمْ آيَا()4 يَْأتِكُمْ يَْومِكُمْ هذَاأ لَمْ لِقَاءَ وَ يُنذُِرونَكُمْ َربُّكُمْ )تِ

وَ أخَّرَ(آيۀ شريفۀ-67 قَدَّمَ يَْومَئِذٍ ِبمَا و آثار)يُنَبَّأُ اْلإنْسَانُ  به چه معناست؟» ماتأخر«ناظر بر كدام عالم است
 با اين كه فرد از دنيا رفته، پروند� عملش همچنان گشوده است.- ) برزخ1
 با اين كه فرد از دنيا رفته، پروند� عملش همچنان گشوده است.-مت) قيا2
و آثار دنيايي آن، پيش از مرگ در پروند� اعمال فرد ثبت شده است.-) برزخ3  اين اعمال
و آثار دنيايي آن، پيش از مرگ در پروند� اعمال فرد ثبت شده است.- ) قيامت4  اين اعمال

و گذر از گردنهترين نيروي محركه برا بزرگ- 68  هاي سخت، كدام است؟ي پيمودن راه
 ) استحكام بخشيدن به نظام2 ) همراه كردن ديگران با خود1

 ) تالش براي پيشگام شدن در علم4 نفس عمومي ) تقويت عزت3
مي-69 و آمرزشِ الهي به انسان باز  گردد؟ در چه صورتي لطف

ِفينَا لَنَهْ()1 وَ أْصلَحَ()2)ِديَنَّهُمْ سُبُلَنَاوَ الَِّذينَ جَاهَدُوا ُظلْمِهِ بَعْدِ )فَمَنْ تَابَ مِنْ

وَ اتَّقَوْا()3 لَوْ أنَّ أهْلَ الْقَُري آمَنوا يَظْلِمْ نَفْسَهُ()4)وَ سُوءاٌ أوْ يَعْمَلْ )وَ مَنْ

و گرايش مردم به اسالم چه ثمره براي تبيينrكدام مورد بيانگر يكي از عناصر اصلي برنامۀ پيامبر گرامي اسالم-70 اي براي جايگاه خانواده است
 زنان داشت؟

و ارزش1 او ) احياي منزلت زن  حضور باعفاف در جامعه-هاي اصيل
بي2 و  حضور باعفاف در جامعه-بندوباري ) حفظ محيط جامعه از فساد
و ارزش3 او ) احياي منزلت زن  رسميت يافتن جايگاه مادري-هاي اصيل
بي4 و  رسميت يافتن جايگاه مادري-بندوباري ) حفظ محيط جامعه از فساد

 اند؟ اي به افراد فرموده براي حفظ دين، چه توصيهrپيامبر اكرم-71
و پروا از خداوند2 ) عبادت كردن در حال تأهل1  ) ازدواج

و زيادي عفاف3  ) توجه به كور شدن ناشي از عالقه4 ) اخالق نيكو
مي مهم- 72 و چگونه  توان به آن دست يافت؟ ترين عامل پايداري خانواده پس از ازدواج چيست

و تصميم ) عاقبت1 و انديشه انديشي در كارها و مطالعۀ كتاب-گيري بر اساس فكر و تربيت  هاي مناسب با آموزش نزد معلمان تعليم
و تصميم ) عاقبت2 و انديشه انديشي در كارها و خيرخواهي-گيري بر اساس فكر و اندرزها و دوستان متدين توجه به پندها و مادر  هاي پدر
و عمل به اين درك3 و مرد و مكمل هم بودن زن و خيرخواهي- ) درك درست زوجيت و اندرزها و دوستان متدين توجه به پندها و مادر  هاي پدر
و عمل به اين درك4 و مرد و مكمل هم بودن زن آ- ) درك درست زوجيت و مطالعۀ كتاببا و تربيت  هاي مناسب موزش نزد معلمان تعليم
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و بدن ضعيف شدن عفاف در روح انسان چه نتيجه-73 و پوشيدن لباس نازك  نما، نشانۀ چيست؟ اي دارد
و حركت به سوي خودنمايي1 و ضعف دين- ) تغيير در آراستگي  سستي
و حركت به سوي خودنمايي2 گ- ) تغيير در آراستگي و جنگ با خداانجام  ناه
و حركت به سوي شخصيت متفاوت ) جلوه3 و ضعف دين- گر شدن روح  سستي
و حركت به سوي شخصيت متفاوت ) جلوه4 و جنگ با خدا- گر شدن روح  انجام گناه

بي-74 و و دور كردن افراد جامعه از فساد اس كدام وسيله، حكم ابزار مشترك را دارد ، مشمول كدام حكم ت؟بندوباري
 االجرا الزم-اي هاي ماهواره ) ابزار دريافت شبكه1
 واجب كفايي-اي هاي ماهواره ) ابزار دريافت شبكه2
 االجرا الزم-) ابزار قمار كه بدون قصد قمار استفاده شوند3
 واجب كفايي-) ابزار قمار كه بدون قصد قمار استفاده شوند4

و4اگر كسي از وطن خود-75 و سپس» الف«روز در شهر5 فرسخ دور شود و بخواهد يازده روز در شهر4بماند بماند، نماز»ب«فرسخ ديگر برود
 اش در ماه رمضان چه حكمي دارد؟و روزه

و نبايد روزه بگيرد.»ب«و در شهر» الف«) در شهر1  نمازش شكسته است
و بايد كفار نمي»ب«و در شهر» الف«) در شهر2 و نمازش شكسته است.هتواند روزه بگيرد  بدهد
و نبايد روزه بگيرد، ولي در شهر» الف«) در شهر3 و بايد روزه»ب«نمازش شكسته است  بگيرد. نمازش تمام است
و بايد روزه بگيرد، ولي در شهر» الف«) در شهر4 و نبايد روزه بگيرد.»ب«نمازش كامل است  نمازش شكسته است

 دقيقهدقيقه 2020هادي: هادي: وقت پيشنوقت پيشن زبان انگليسيزبان انگليسي

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Ques�ons 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- Did Maryam ask the rest of you  …………. before the meeting?  
 1) was I going to do what 2) what I was going to do 
 3) I was going what to do 4) what was I going to do 
77- Amin and his friend watched some videos …………. some strange desert animals. 
 1) for showing 2) to show 3) showed 4) showing 
78- The girl is so excited about the gift she has received from her teacher …………. she takes it around with 

her wherever she goes. 
 1) which 2) since 3) that  4) as 
79- They are looking for the man responsible …………. damaging the building. 
 1) for 2) by 3) with  4) about 
80- The employees are likely to complain to top managers once again unless their salary is …………. . 
 1) raised 2) caused 3) developed 4) restated 
81- Although they were not satisfied, they agreed to help us stand against our enemy as a …………. of 

friendship. 
 1) purpose 2) scene 3) gesture 4) stance 
82- Nasim did not go to the cinema with her friends because she said she had seen the movie …………. .  
 1) directly 2) previously 3) briefly 4) immediately 
83- The athletes used every opportunity available to …………. the skills they needed to succeed in the 

games.  
 1) obey 2) launch 3) speculate 4) enhance 
84- Don’t argue with him anymore; he is not …………. enough to change his mind once he has made a 

decision. 
 1) flexible 2) efficient 3) mental 4) certain 
85- One of the important …………. that makes humans different from animals is the ability to think. 
 1) expecta�ons 2) presenta�ons 3) features 4) effects 
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86- The student has been ill in bed for two months; now she should work very hard to …………. with the 
others in the class. 

 1) keep up  2) make a difference  
 3) take ac�on  4) do her part 
87- Our estimate of the repairs required was much less than the …………. cost. 
 1) economical 2) ar�ficial 3) various 4) actual 

 

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. 

The Amazon Jungle, also known as the Amazon rainforest, or Amazonia, …88… most of the South 
American Amazon basin. The total area of this basin …89… 7 million square kilometers, and 5.5 million 
square kilometers of it …90… the jungle. The Amazon Jungle is the largest jungle in the world and 
covers …91… almost half of the total area of the jungles of the world. The Amazon Jungle falls within 
the territories of nine countries. Most of the jungle, which is about the 60 percent, is in Brazil. Peru 
contains 13 percent of the jungle …92… Columbia contains 10 percent of it. 

88- 1) stretches 2) observes 3) locates 4) includes 
89- 1) it is 2) there are 3) is 4) are 
90- 1) consists of 2) is involved in 3) compares with 4) concentrates on 
91- 1) equal to an area is  2) an area that is equal to 

3) an area it is equal to  4) an equal area which 
92- 1) even though 2) because 3) where  4) whereas 

 

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

�� PPaassssaaggee II::

Even if the term ‘appropriate technology’ is a relatively new one, the concept certainly isn’t. In the 
1930s Mahatma Gandhi claimed that the advanced technology used by western industrialized nations 
did not represent the right route to progress for his homeland, India. His favorite machines were the 
sewing machine, a device invented ‘out of love’, he said, and the bicycle, a means of transport that he 
used all his life. He wanted the poor villagers of India to use technology in a way that empowered 
them and helped them to be able to depend on themselves and improve their living standards. 

This was also the philosophy promoted by E.F. Schumacher in his famous book Small is Beautiful,
published in the 1970s, which called for ‘intermediate technology’ solu�ons. Do not start with 
technology and see what it can do for people, he argued. Instead, “find out what people are doing and 
then help them to do it better”. According to Schumacher, it did not matter whether the technological 
answers to people’s needs were simple or sophisticated. What was important was that solutions were 
long-term practical and above all firmly in the hands of the people who used them. 

93- What does the passage mainly discuss? 
 1) Weaknesses of Western technology 
 2) Modern ways to use advanced technology 
 3) A different approach to the applica�on of technology 
 4) A comparison of advanced and less advanced technology 
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94- Why does the author refer to E.F. Schumacher in paragraph 2? 
 1) To refuse the idea supported in paragraph 1 
 2) To provide more explana�on of the main point made in paragraph 1 
 3) To prove that it is also possible for people to succeed even without advanced technology 
 4) To show Gandhi’s opinion about the problem related to the use of technology in Western nations 
95- According to the passage, Mahatma Gandhi believed that poverty in Indian villages ………… .  
 1) was because of their use of very simple devices  
 2) could be removed if villagers made use of technology in a way suitable for their homeland 
 3) was made more difficult to manage because villagers were used to receiving financial help form 

Western countries 
 4) basically came from the fact that villagers thought their problems were too great to be solved 

through local technology 
96- The word “it” in paragraph 2 refers to ………… . 
 1) what people do  2) intermediate technology 
 3) solu�on  4) using technology 

�� PPaassssaaggee IIII::

The word ANIMAL comes from the Latin, ANIMA, which means life principle, breath, air, soul, living 
being. Understanding the spiritual essence of animals and respecting them as fellow intelligent beings 
is necessary to make telepathic exchange possible between different species. Animals are able to 
communicate with humans who are open to the telepathic connection. They get your intentions, 
emotions, images, or thoughts behind the words, even if the words themselves aren’t totally 
understood. 

I have communicated with animals all my life. Since 1971, I have successfully used with animals the 
same counseling techniques that help humans through difficulties and problems. Over the years of 
listening and talking to thousands of animals and counseling them and their people, I have commonly 
seen upsets and problems resolve, negative behavior disappears, illnesses and injuries go away fast, 
and warmth and friendship between humans and animals appear and increase. For those who do not 
believe this and need physical proof of telepathic communication, these often-dramatic changes are 
evidence. 

Although the ability to communicate telepathically usually is lost in childhood in our culture, where 
there is love for animals and willingness to re-learn, that ability can be learned again. The rewards are 
close relations and delight for humans and non-humans.  

The first thing you can do to start on the road to direct communication with animals is to throw 
away any negative attitude that animals are lower, or less intelligent beings. This kind of attitude 
prevents true communication with animals, just as it does with humans. Regard animals with respect, 
openness and as potential teachers, and this alone will enable you to look at them with a fresh light 
and open up a wellspring of information from them about who and how they are. 

97- The passage most probably continues with a discussion of ……….. . 
 1) how animals communicate among themselves 
 2) another thing to do to directly communicate with animals 
 3) what animals feel like when they communicate with human beings 
 4) the reason why the animal world has remained a mystery to human beings for a long time 
98- According to paragraph 2, which one of the following in NOT men�oned as those benefi�ng from 

counseling techniques? 
 1) animals  
 2) humans 
 3) both animals and people 
 4) those not open to the telepathic connection 
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99- Which of the following does the writer refer to as a drama�c change (paragraph 2)? 
 1) Loss of telepathic communica�on in humans 
 2) The very existence of illnesses  
 3) Disappearance of nega�ve behavior 
 4) Listening to animals  
100- Which of the following can be inferred from the passage? 
 1) People speaking La�n can beNer communicate with animals.  
 2) Humans in their first few years of life can communicate with others telegraphically. 
 3) Nowadays we cannot find people who hold the negative attitude that animals are lower. 
 4) Evidence suppor�ng the truth of telegraphic communica�on with animals is increasing on a daily 

basis. 
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 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زمين شناسيزمين شناسي

به ها، معموالً در پژوهش كدام يافته-101 مي هاي شاخۀ پترولوژي  آيد؟ دست
 ) هالۀ دگرگوني الوند حاصل گرماي اوليۀ باتوليت است.1
مي30تا10) عمق باتوليت الوند بين2  شود. كيلومتر تخمين زده
ميهاي اطراف الون ) در شيست3  شود. د، گروناهاي نيمه قيمتي يافت
 هاي دگرگون شده اطراف خود جديدتر است. ) گرانيت الوند، از سنگ4

بهbوaهاي منحني-102 و هوايي محدودG عرض ترتيب كدام ويژگي، مي هاي آب  دهند؟ هاي جغرافيايي مشخص شده را نشان

و دما1  ) تبخير

و بارندگي2  ) دما

و3  دما ) بارندگي

و تبخير4  ) بارندگي

مي-103  تواند كدام باشد؟ حاصل حركت رسوبات لبۀ فالت قاره به شيب قاره بر اثر زلزله،
 بندي متقاطع ) چينه4 هاي نامتقارن ) ريپل مارك3 ) جريان عميق2 ) زمين لغزه1
و مدت زمان يكسان بارندگي، بر روي زمين-104 مي هايي با كدام نوع با شيب، شدت  شود؟ خاك، رواناب بيشتري بر روي زمين جاري

1(A

2(B

3(C

4(D
مي-105  كند؟ كدام عبارت، تخلخل يك سنگ يا رسوب را بهتر معرفي

 اي خالي يك سنگ يا رسوب كه به هم ارتباط دارند.) مقدار فضاه1
كُل سنگ يا رسوب2  ) نسبت حجم فضاهاي خالي سنگ يا رسوب به حجم
به3  صورت درصد ) حجم آب موجود در يك سنگ يا رسوب به حجم كُلي آن
 ) مقدار آبي كه در فضاهاي خالي يك متر مكعب سنگ يا رسوب وجود دارد.4

م-106 بهيكدام عامل سبب  صورت الياف درآيد؟ شود تا كاني آزبست به سادگي
 ) هوازدگي شيميايي در امتداد كليواژها2 ) سرد شدن ناگهاني بلورهاي در حال تبلور1

 ها در شبكۀ بلورين ) طرز قرار گرفتن اتم4 ها در جهات مختلف ) نحوG پيوندهاي اتم3
ك كدام گروه از كاني-107  لسيم هستند؟ها، در تركيب خود، داراي

 ) باريت، پيروكسن، هورنبلند، دولوميت2 ) آپاتيت، انيدريت، آمفيبول، اوژيت1
 ) پالژيوكالز، اليوين، آمفيبول، آپاتيت4 ) ژيپس، كائولن، اوژيت، كلسيت3

از-108  در تهيۀ كاغذ سمباده كدام است؟»ها گارنت«علت استفاده
 ) سختي زياد4 ) بلورهاي سوزني3 ) كليواژ نامنظم2 پذير ) الياف انعطاف1

تـري اساسـي تفاوتها با بقيه يك از اين واژه هاي دروني، تيره، بازي، سيليس كم، استفاده شده است. كدام در معرفي يك سنگ آذرين از واژه-109
 دارد؟

 ) سيليسكم4 ) دروني3 ) بازي2 ) تيره1
ي هستند؟هاي آذرآواري، بيشتر شبيه به كدام سنگ رسوب سنگ-110

 ) كنگلومرا4 ) گلسنگ3 ) آركوز2 ) برش1

تركيب شيميايي
 نوع خاك

ماسه
 كوارتزي

 ميكا كائولن
اكسيد
 آهن

A805510

B3535255

C580105

D25252525

b

a

0 10 20 30 40 50
N
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ميAبا وجود تركيب شيميايي يكسان با سنگBدر ساختار سنگ-111 تـوانيم دربـارG، آب كمتري وجود دارد. كدام عبارت را با قاطعيت بيشتري

به اين سنگ  كار ببريم؟ ها

 تر است. به دريا نزديكBنسبت به سنگA) سنگ1

 از دريا خارج شده است.Bديرتر از سنگA) سنگ2

سنB) سن سنگ3  است.Aبيشتر از

 ) هر دو در يك هالۀ دگرگوني قرار دارند.4

مي دره-112 و خطوط موازي در امتداد طول دره، و صيقلي و خطـوط مـوازي هاي يخچالي را معموالً با بستر صاف و صـيقلي شناسند. بسـتر صـاف
 كدام مواد هستند؟ترتيب حاصل عمل به
يخ1 يخ2شن-) شن3 هاي درشت مورن-)  هاي زيرين مورن-هاي جانبي ) مورن4 هاي درشت مورن-)

يك8به نام وستا، هر550kmسياركي با قطر-113 به سال، مي بار هـا قـرار چرخد.مدار گردش اين سيارك در بين مدار كدام سـياره دور خورشيد
 رد؟دا 
و زمين1 و مريخ2 ) زهره و زحل3 ) زمين و مشتري4 ) مشتري  ) مريخ

 اي، بيشتر است؟ نسبت كدام كميّت پوستۀ اقيانوسي به پوستۀ قاره-114
 ) ضخامت متوسط4 ) سن متوسط3 ) چگالي متوسط2 ) سيليس1

ن كدام گزينه، وضعيت ورقه-115 ميهاي سازندG ليتوسفر را در اقيانوس اطلس، بهتر  دهد؟ شان

1(2(

3(4(

 تر هستند؟ ها فراوان نماهاي فسيل، معموالً در كدام سنگ قطب-116
 ) بازالت4 ) آندزيت3 ) پگماتيت2 ) شيل قرمز1

 اطالعات ثبت شده در شكل زير، در كدام زمينه براي دانشمندان ارزش بيشتري دارد؟-117

د1 ر داخل گوشته) رديابي ورقۀ اقيانوسي

 ها حالت جامد دارند. ترين محلي كه سنگ ) عميق2

 گيري سرعت امواج زمين لرزه در استنوسفر ) اندازه3

مي بيني زلزله ) پيش4  افتد. هايي كه در آينده اتفاق

118-GگدازaGگرانروي بيشتري نسبت به گدازbمي بهbتوانيم براي گدازG دارد. كدام ويژگي را ، در نظر بگيريم؟a گدازGنسبت
و اكسيژن بيشتر1 و منيزيم كمتر3 ) پيوندهاي موقت بيشتر2 ) سيليسيم  ) تحرك يوني بيشتر4 ) آهن

 رو شده است؟ كدام شرايط سبب تشكيل شكل روبه-119

كم-تنش ناگهاني-) سنگ خشك1  عمق

 دار فشار جهت-تنش فشاري-بندي موازي ) اليه2

 نيروي عمودي-تنش برشي-يهاي رسوب ) سنگ3

ها4  عمق زياد-تنش كششي-) خيس بودن اليه

A

B

100

200
300
400
500
600
700
800

100 200 300 400 500 600 700 800 900 10000

@Moshavereh_Gharebaghi

www.Telegram.me/Moshavereh_Gharebaghi


3

مي-120 هم در شكل فرضي زير، كدام زمان را  شيب در نظر گرفت؟ توان براي شروع ناپيوستگي

 ) پرمين1

 ) دونين2

 ) سيلورين3

 ) كامبرين4

نم-121  دار را بيابند؟ ونۀ كربنكدام مراحل بايد طي شود تا دانشمندان بتوانند سن مطلق يك
به1 14عمر كربن در نيمه عمرهاي تخريب شده، سپس ضرب دست آوردن تعداد نيمه)
با14) تعيين مقدار كربن2 و مقايسه  سال 5730تخريب شده با توجه به نيتروژن حاصله
 زندهو مقايسه آن با نسبت دو نوع كربن بدن جانداران12به كربن14) تعيين نسبت كربن3
به14هاي ) شمارش كربن4 و و مقايسۀ آن با مقدار اوليه  عمر دست آوردن تعداد نيمه موجود در نمونه

 اند؟ ها در تشكيل منابع عظيم زغال سنگي دوران پالئوزوييك نقش مؤثر داشته كدام عامل-122
و فراواني نهان هاي حاصل از فرسايش كوه ) مرداب1  زادان آوندي هاي مرتفع
كم2 و بي ) گسترش درياهاي گرم و تنوع زياد گياهان و فراواني جانوران گل عمق
گل3 و گوناگوني سريع گياهان به ) فراواني و درختان ميوه  علت نابودي دايناسورها دار
بي4 و فساد گياهان به ) تجزيه به ويژه نهان گل  كننده هاي تجزيه علت ظهور باكتري زادان آوندي

م-123 مي ورد، در محلي كه نقشۀ آن كدام  بينيد، قابل مشاهده است؟ را

و دو ناوديس1  ) دو تاقديس

و دو ناوديس2  ) يك تاقديس

 هاي مختلف ) پنج اليۀ افقي با جنس3

 غربي بين دو رشته كوه-اي شرقي ) دره4

1اي با مقياس در نقشه-124
2000000

مي درجه را حدود چند سانتي42و41مدار2، فاصلۀ  گيرند؟ متر در نظر

1(112(5/53(7/24(1
 ها، مؤثرتر بوده است؟ كدام عامل در بزرگ شدن بلورهاي پگماتيت-125

و مواد تبخيري در مادG مذاب1 و عناصر كمياب2 ) فراواني آب  ) فراواني فلزات سنگين
كم3 و تحرك يوني  ) طوالني بودن مدت زمان سرد شدن4 ) تعداد مراكز تبلور زياد

 دقيقهدقيقه 4747وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: رياضياترياضيات

1در يك دنبالۀ اعداد- 126 3a 2nو براي هر= 12داريم:≤ 2n na a −= 8حاصل.− 7a a−كدام است؟ ،

1(322(483(564(64

yمساحت ناحيۀ محدود به نمودارهاي دو تابع- 127 x x= 32و−
2

y x= ، كدام است؟−

1(8
3

2(43(16
3

4(6
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2از معادلۀ لگاريتمي- 128 6 3 2 5log (x x ) log (x ) log ( x )− − − − = 3اريتم، مقدار لگ− 1x ، كدام است؟4در پايۀ+

1(1
3

2(1
2

3(2
3

4(1

اگر- 129
3

5 2
a

A
a
− 

=  + 
و

1 3
2 1

B
− 

=  
 

2A ماتريسaباشند، به ازاي كدام مقدار B+؟نيستپذير، وارون

1(7 5,−2(5 7,−3(7 4,−4(3 5,−

به دادG آماري، ميانگين دنباله23اي در نمودار جعبه- 130 و سمت راست و روي جعبـهو ميانگين داده33و6/21يب ترت هاي سمت چپ 25هاي داخـل
 ها كدام است؟ باشد. ميانگين كل اين داده مي

1(8/252(263(1/264(2/26
 باشد. ضريب تغييرات كدام است؟مي 2190هاو مجموع مربعات اين داده 240ها برابر دادG آماري، مجموع تمام داده30در- 131

1(225/02(275/03(325/04(375/0
مي- 132  با كدام احتمال دو عدد رو شده، متوالي هستند؟.اندازيم دو تاس را با هم

1(2
9

2(5
18

3(7
18

4(4
9

22مجموع جواب نامعادلۀ- 133 1 2 1x x x+ − − >  ها است؟ صورت كدام بازه، به+

1(2 1( , )−2(1 1( , )−3(1 2( , )−4(1 2( , )

اگر- 134
1

1 2
Sin
Cos
α

=
+ α

باشد، مقدار
2 2

tan( )π α
 است؟، كدام+

1(2-2(1
2

−3(1
2

4(2

2اگر- 135 1g (x) x= 28و+ 6 5(fog)(x) x x= + fباشند، تابع+ (x)برابر كدام است؟ 

1(22 3 1x x+ +2(22 2 3x x− +3(22 4x x− +4(22 3x x+ +

اگر- 136
2

3 2 1
2x

x xlim
ax b→

− −
=

+
 كدام است؟bگاه باشد، آن

1(2-2(1-3(14(2

2تابع با ضابطۀaبه ازاي كدام مقدار- 137
2 0

0

Sin x Sin x ; x
f (x) x

a ; x

−
≠= 

 =

0xدر نقطۀ  پيوسته است؟=

a) هيچ مقدار1-4)23)12)1

4در تابع با ضابطۀ- 138 5
3

xf (x)
x
+

=
+

، حاصل
0

1 1
h

f ( h) f ( )lim
h→

+ −
، كدام است؟

1(7
48

2(5
24

3(7
24

4(7
16

و4اي در جعبه- 139 و3مهرG سفيد تص2مهرG سياه مي3ادف مهرG قرمز است. به ها سفيد با كدام احتمال فقط يكي از مهره.آوريم مهره از آن بيرون
 است؟

1(8
21

2(17
42

3(10
21

4(9
14

2احتمال جوانه زدن هر دانه نوعي بذر- 140
3

مي4است. اگر  زند؟ دانه از اين بذر در شرايط يكسان كاشته شوند، با كدام احتمال حداقل سه دانه،جوانه

1(44
81

2(15
27

3(46
81

4(16
27

3fتابع با ضابطۀ- 141 (x) x=چگونه است؟�با دامنۀ ،

يك4 ) وارون ناپذير3 ) صعودي2 ) نزولي1  ) يك به

2تمام جمالت، برابر در يك دنبالۀ هندسي نزولي، مجموع مجذورات- 142
3

 مجذور مجموع تمام جمالت آن است. قدر نسبت اين دنباله، كدام است؟

1(2/02(25/03(3/04(4/0
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1جواب كلي معادلۀ مثلثاتي- 143
4 4 4

Cos(x )Cos(x )π π
+ − ، كدام است؟=

1(
6

k π
π ±2(

3
k π
π ±3(2

6
k π
π ±4(2

3
k π
π ±

در تابع با ضابطۀ- 144
0

1
2 0

Sin x ; x
Cos xf (x)

Sin x ; x


> += 

 ≤

0، مقدار 0f ( ) f ( )− +′  ،كدام است؟−′

1(75/02(13(25/14(5/1

2در نقاطي از منحني به معادلۀ- 145 24 3 1 0x xy y− + +  ها است. طول نقاط تماس، كدام است؟x، خط مماس بر منحني موازي محور=
-1و2)4-1و1)3-2و2)2-2و1)1

1اگر- 146 11A( , 3نقطۀ عطف نمودار تابع با ضابطۀ−( 2f (x) x ax bx= + 1fگاه مقدار باشد، آن+ (  است؟ كدام−(
1(32(43(54(6

2رو، نمودار تابع شكل روبه- 147
2axf (x)

x b
+

=
+

 نيمم نسبي اين تابع كدام است؟، ميbوaاست. با تعيين

1(1
8

−

2(1
4

−

3(3
8

−

4(1
2

−

و مركز آن، بر روي نيم3و1هاي ها را در دو نقطه به طولxاي، محور دايره- 148  ساز ربع اول است. شعاع اين دايره كدام است؟ قطع كرده

1(32(23(54(3
ب در يك هذلولي افقي، معادلۀ مجانب- 149 2صورتهها 4y x= 2yو− x=  باشند. خروج از مركز اين هذلولي، كدام است؟ مي−

1(3
2

2(1 5
2

3(34(5

حاصل- 150
2

1
[x] x dx

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

1(1
2

2(13(3
2

4(2

اگر- 151
25 3x x dx x x f(x) C

x
+

= fگاه باشد، آن∫+ (x)كدام است؟ 

1(2x +2(3x +3(2 2x +4(2 3x +
اس واحد است. مجموع ارتفاع15و10هاي دو ضلع در مثلثي اندازه- 152 ت؟هاي وارد بر اين دو ضلع، برابر ارتفاع ضلع سوم است. اندازG ضلع سوم، كدام

1(62(73(5/74(8

9مساحت يك شش ضلعي منتظم، برابر- 153  واحد مربع است. اندازG قطر كوچك آن، كدام است؟3

1(2 62(3 23(2 34(3
مي5و7و9ع درون مثلثي به اضال- 154 تـرين ضـلع ايـن كنيم كه اضالع آن موازي اضالع مثلث اصلي باشد. اگر بزرگ واحد، مثلث ديگر را طوري رسم

 تر است؟ واحد باشد، مساحت محدود به اين دو مثلث، چند برابر مساحت مثلث كوچك6مثلث 
1(75/02(13(25/14(5/1

9آن برابر مساحت مقطع يك مكعب با صفحۀ قطري- 155  باشد. اندازG قطر مكعب كدام است؟ مي2

1(2 32(3 23(2 64(3 3

2

y

x
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 دقيقهدقيقه 3636وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زيست شناسيزيست شناسي

د-156  هاي گياهي درست است؟ ربارG حركتكدام عبارت،
مي گياه به تكيهۀخودي، فقط ساق ) با انجام هر حركت خودبه1  شود. گاه محكم
مي2  دهند. ) همۀ حركات تنجشي فقط در گياهان داراي برگ مركب رخ
 كنندG رشد الزامي است. ) براي انجام نوعي حركت فعال، وجود تنظيم3
ب4 ميGهاي زندخش) حركات گياهي فقط در  شوند. گياه انجام

 كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟-157
»هاي موجود در پالسماي خون انسان كه توانايي ............... را دارند، ................ همۀ سلول«
مي-خواري ) ذره1  نمايند. در دومين خط دفاع غيراختصاصي بدن شركت
در2 مي-هاي لنفاوي گره ) استقرار و لنف در گردش  باشند. پيوسته بين خون
مي-شكل ) انجام حركات آميبي3 و اندازه ثابت  مانند. در طي حيات خود، از نظر ساختار
ميخو هاي خودي را از غير در مغز استخوان، توانايي شناسايي مولكول-چرخۀ سلولي2G) ورود به مرحلۀ4  كنند. دي پيدا

 كدام عبارت، با توجه به چرخۀ زندگي عامل مولد بيماري ماالريا درست است؟-158
مي ها درون سلول ها همانند مروزوئيت ) اسپوروزوئيت1  نمايند. هاي بدون هسته تغيير
مي ها برخالف اسپوروزوئيت ) مروزوئيت2  دار را آلوده نمايند. هاي هسته توانند سلول ها
مي ها همانند گامتوسيت ) اسپوروزوئيت3  شوند. ها در بدن دو ميزبان يافت
مي ها برخالف گامتوسيت ) گامت4  آيند. ها درون غدد بزاقي پشه به وجود

؟ دهد نميدر يك فرد سالم، در فاصلۀ زماني شروع صداي اول قلب تا خاتمۀ صداي دوم، كدام اتفاق روي-159
 در منحني الكتروكارديوگرامT) ثبت موج2 در سرخرگ ششي ) افزايش فشار خون1

 در نوار قلبP) ثبت موج4ها ) كاهش فشار خون درون بطن3
 چند مورد، براي تكميل عبارتِ زير مناسب است؟-160

»در انسان، بخشي از اليۀ مياني چشم ...............«
و شفاف درآمده است. * به  صورت برجسته

ت مي أثير ناقل* تحت  دهد. هاي عصبي تغيير وضعيت
و بر روي عدسي متمركز نمايد. * مي  تواند نور را همگرا نموده
پس تواند پيام * مي  سري مغز ارسال نمايد. هاي عصبي را به لوب

1(12(23(34(4
و بيشتر باكتريهاي گوگ كدام عبارت، در ارتباط با مراحل مصرف يك مولكول گلوكز در باكتري-161  ها درست است؟ ردي سبز

دي1 مي NADHاكسيد كربن، ) در مرحلۀ آزاد شدن  گردد. توليد
 گردد.، احيا ميNADHهاي ) يك تركيب آلي با پذيرفتن الكترون2
و صرف توليد NADH) انرژي ذخيره شده در مولكول3 مي ATPآزاد  شود. بيشتري

فس4  شود. مصرف مي+NADفات به تركيب سه كربني يك فسفاته، ) در پي افزوده شدن گروه
مي در يك سلول جانوري، پروتئين-162 مي هاي سطحي غشا كه به ................ متصل  توانند ............... باشند،

 منافذي براي عبور مواد ايجاد كنند.-هاي اسكلت سلولي ) ريزرشته1
 به زنجيرG كوتاهي از مونوساكاريدها پيوند يابند.-هاي اسكلت سلولي شته) ريزر2
 هاي اسكلت سلولي متصل شوند. رشتهبه ريز-هاي سراسري عرض غشا تئين) پرو3
 هاي غشا در تماس باشند. با بخش آب گريز مولكول-هاي سراسري عرض غشا ) پروتئين4

 كدام عبارت درست است؟-163
مي) هر رفت1  تواند تحت تأثير تجربه، تغيير نمايد. ار غريزي
مي2 و خطا باشد. ) عدم بروز يك رفتار در جانور  تواند نتيجۀ آزمون
 ) بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پيام عصبي از سمت مغز است.3
مي پذيري قطعاً در دوره ) نقش4  كند. هاي مختلفي از زندگي هر جانور بروز
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مي-164 مي هر هورمون گياهي كه ............... را ممكن  تواند ............... سازد،
 هاي بافتي افزايش يابد. در واكنش به زخم-ها ) رسيدگي سريع ميوه1
 زا كاهش يابد. در پاسخ به عوامل بيماري-ها ) برداشت مكانيكي ميوه2
و امالح براي قلمه3  هاي در حال خواب شود. دانهباعث بيداري-ها ) جذب آب
و سيتوكينز سلول4  هاي سلولي را بيشتر نمايد. پذيري ديواره انعطاف-ها ) ميتوز

و با كمك نتيجه-165 و تيتوم از آزمايشات خود گرفتند، كدام عقيده بيان شد؟ با گذشت زمان  اي كه بيدل
ژن ) جهشمي1 مت كنندG واكنش هاي كنترل تواند در  ابوليك رخ دهد. هاي مهم
ژن2 مي ) تعداد كمي از  آنزيمي را به رمز درآورند. هاي غير توانند پروتئين ها
مي3  كند. ) يك ژن تأثير خود را از طريق توليد يك آنزيم اعمال
مي4  تواند حاصل بيان بيش از يك ژن باشد. ) توليد يك پروتئين

 انقباضي ............... اي انسان، هنگام انجام ذوزنقهۀدر ماهيچ-166
مي1  شود. ) با كشش ثابت، از طول نوارهاي روشنِ ساركومرها كاسته
مي ) از نوع ايزوتونيك، رشته2 و نازك ساركومرها كوتاه  گردند. هاي ضخيم
و مداوم، رشته3  گردند. ها به نوبت منقبضمي هاي موجود در تارچه ) خفيف
 شوند. مربوط به هر ساركومر، به يكديگر نزديكميz) از نوع ايزومتريك، خطوط4

 است؟ نادرستساز يك فرد بالغ، هاي اسپرم كدام عبارت، دربارG هر اسپرماتوسيت موجود در لوله-167
مي ) با تقسيم خود، سلول1 ژن2 سازد. هاي هاپلوئيدي مي ) حاوي ژن يا  باشد. هاي سازندG تاژك

مي3 (Gنوكلئوتيدي دارد. ) هر كروموزوم آن، چهار رشتۀ پلي4 كراسينگ اور قرار گيرد. تواند در معرض پديد 
مي-168  گيرد؟ در مهندسي ژنتيك، پس از مرحلۀ كلون شدن ژن مورد نظر، كدام عمل زودتر از سايرين انجام

و ژن خارجي توسط ژل از يكديگر تفكيكمي1  گردند. ) پالزميد
سل2 ميول) تركيبي به محيط كشت  شود. هاي تكثير شده افزوده
مي ) از يك ژن خارجي نسخه3 و متعددي ساخته  شود. هاي يكسان
از4 مي DNA) توالي خاصي  گيرد. نوتركيب توسط نوعي آنزيم مورد شناسايي قرار

 هاي انسان درست است؟ كدام عبارت، دربارG كليه-169
فق ) پديده1 ميط در بخش مركزي كليهاي كه مخالف بازجذب مواد است،  گيرد. ها انجام
 خوردG نزديك نسبت به نوعي تركيب نفوذپذيري دارد. كننده همانند لولۀ پيچ ) لولۀ جمع2
مي، همواره مقداري آب به داخل لولهNaCl) همراه با بازجذب3  شود. هاي سازنده ادرار وارد
مي هاي پيچ ) در لوله4  ها منتقل شود. با دو روش متفاوت به فضاي درون نفرونتواند خورده، نوعي تركيب

و مادري سالم، دو فرزند پسر با گروه خوني-170 ميABوOپدر و هموفيلي مبتال آن دارند كه هر دو به زالي هـا باشند. احتمال اين كه فرزند سوم
و از نظر گروه خوني با برادرانش متفاوت باشد، كدام است؟   سالم

1(3
8

2(12
16

3(3
32

4(9
32

 ها درست است؟ هاي ترشحي پالسموسيت چند مورد، دربارG پروتئين-171
 اند. پپتيدي تشكيل شده * از چندين رشتۀ پلي

ميهاي موجود در سيتو * توسط ريبوزوم  شوند. زول ساخته
 ها متصل گردند. هاي موجود در بافت توانند به بعضي از سلول * مي
 هاي دفاعي شوند. هاي بعضي سلول توانند باعث فعاليت آنزيم * مي

1(12(23(34(4
 قرار دارد، درست است؟Iاز ميوز زايي در يك فرد بالغ، كدام عبارت دربارG هر سلولي كه در مرحلۀ پروف با توجه به مراحل تخمك-172

 ) توسط تعدادي سلول پيكري احاطه شده است.1
 ) در ابتداي يك چرخۀ جنسي به وجود آمده است.2
مي3  دهد. ) مرحلۀ دوم تقسيم ميوز خود را خارج از تخمدان انجام
مي ) تحت تأثير هورمون4  شود. هاي استروئيدي، به مرحلۀ بلوغ نزديك

م عبارت، دربارG چرخۀ زندگي كاهوي دريايي درست است؟ كدا-173
مي1 هم تواند سلول ) هر ساختار پرسلولي  جوشي بسازد. هايي با قابليت
مي2  تواند با تقسيم خود، هاگ تاژكدار توليد نمايد. ) هر سلول ديپلوئيدي
مي ) سلول3  وز بسازند. هايي با توانايي ميت توانند سلول هاي ديپلوئيدي توليدمثلي
مي ) هر سلول تاژك4  كند. دار، با تقسيم خود ساختار پرسلولي فتوسنتزكننده ايجاد
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مي-174  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل
»در هر جانوري كه ............... وجود دارد، ...............«
ت به اندازG بدن، بيشترين مقدار را دارد. خوردG مخ نسب سطح چين-هاي بدون هسته ) اريتروسيت1
 دستگاه عصبي از دو بخش اصلي تشكيل شده است.-) گردش خون مضاعف2
 ها بيش از فشار تراوش است. فشار اسمزي در انتهاي مويرگ-) رگ شكمي3
مي-) چهار نوع بافت اصلي4  نمايد. پروتئين شير توسط آنزيم رنين رسوب

 است؟ نادرستترين منطقۀ مريستمي موجود در ريشۀ هويج دربارG مهمكدام عبارت،-175
مي ) در بخش1 مي هاي غير ) توسط سلول2 شود. هايي از پوست يافت  گردد. زنده محافظت

مي ) حاصل تقسيم سلول4 ) در تشكيل سه گروه بافت اصلي نقش دارد.3  باشد. هاي بدون واكوئل
ميبا توجه به منحني اسپير-176 مي وگرام در يك فرد سالم،  شود. توان بيان داشت كه هواي ............... جزئي از ظرفيت تنفسي محسوب

 ) مكمل همانند هواي مرده2 مانده ) مكمل همانند هواي باقي1
 دمي مانده برخالف هواي ذخيره ) باقي4 ) ذخيرG بازدمي برخالف هواي مرده3

 باشند؟ متفاوت مي1FوPي زير در نوعي پرنده، چه نسبتي از افراد نسل دوم، از نظر ژنوتيپ با افرادها با توجه به آميزش-177

1(1
2

2(1
4

و چشم تيره :×دم بلند و چشم روشن Pدم كوتاه

3(3
4

و چشم :×دم متوسط و چشم تيره 1Fدم متوسط

4(5
8

تك-178  اي داشتند؟ سلولي پديدار شده بر روي زمين، چه مشخصه نخستين جانداران
ميهاي آلي از تركيبات غيرآلي، بر تنو ) ضمن توليد مولكول1  افزودند.ع گازهاي موجود در محيط
مي2 و به مصرف  رساندند. ) به كمك اكسيژن، انرژي موجود در تركيبات آلي را آزاد
مي ) با كمك تركيبات آلي محيط، مولكول3  ساختند. هاي مورد نياز خود را
مي ) ضمن مصرف تركيبات آلي، گاز اكسيژن را به جو4ّ  كردند. زمين آزاد

ميكد-179  كند؟ ام گزينه، عبارتِ زير را به طور مناسب كامل
»در شكلِ زير، بخش شمارG ............... معادل بخشي از مغز انسان است كه ...............«

مي-1)1 و بينايي  پردازد. به پردازش اطالعات بويايي

 هاي پيچيده دارد. بيشترين قابليت را براي انجام فعاليت-2)2

و انجام حركات ماهرانه، نقش اصلي را دارد.-3)3  در حفظ تعادل

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

 هاي موجود در برگ گياه گندم درست است؟ كدام عبارت، دربارG همۀ روزنه-180
مي1 مي ريشه) در پي افزايش فشار2 شوند. ) تحت تأثير آبسيزيك اسيد، بسته  شوند. اي، باز

مي4 ) در تداوم شيرG خام در آوندهاي چوبي نقش دارند.3  پردازند. ) به مبادلۀ گازهاي تنفسي با محيط خارج
مي-181  كند؟ چند مورد، عبارتِ زير را به طور مناسب كامل

»به دنبال افزايش ترشح انسولين در خون هر فرد، ...............«
مي ليد انرژيِ سلول* بر ميزان تو  شود. هاي بدن افزوده

مي * ورود گلوكز به اغلب سلول  گردد. هاي بدن تسهيل
مي * گيرنده  گردند. هاي درون سلولي اين هورمون فعال

 يابد. هاي سنتز آبدهي در عضالت بدن افزايشمي * ميزان واكنش
1(12(23(34(4
بaدر مگس سركه، الل-182 و اللXه كروموزوم وابسته عامل بروز رنگ قرمز چشم است. اگـر در جمعيـت درAو مسئول بروز رنگ سفيد چشم

و 225حال تعادلي،  هاي نر، چشم قرمز مگس مادG چشم قرمز مشاهده گردد، در اين جمعيت، چند درصد مگس 9775مگس مادG چشم سفيد
ج مي (تعيين جنسيت در مگس سركه همانند تعيين  نسيت در انسان است.) باشند؟

1(25/372(5/423(5/744(85

(1) (2)

(3) (4)
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مي-183  كند؟ با توجه به يك سلول فتوسنتزكننده در برگ عشقه، كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل
»در ............... تيالكوئيد، ............... كلروپالست، ...............«
مي آنزيم تجزيه-دو غشاي همانند فضاي ميان-) فضاي1  نمايد. كنندG مولكول آب فعاليت
 هاي جاذب نور به همراه تعدادي پروتئين وجود دارند. مولكول-برخالف غشاي دروني-) غشاي2
مي-همانند فضاي محصور شده توسط غشاي دروني-) فضاي3  شود. تركيب شش كربني ناپايدار توليد
مي-هاي برانگيخته در پيوندهاي كربن انرژي الكترون-نيبرخالف غشاي بيرو-) غشاي4  گردد. هيدروژن ذخيره

مي-184  آورد كه ............... هر گياهي كه بتواند از طريق ............... تكثير شود، در چرخۀ زندگي خود گامتوفيتي را به وجود
جن-يافته ) ساقۀ تغيير شكل1 ميكه در سطح زيرين آن ساختارهاي  شود. سي چند سلولي يافت
 مانند دارد. ضمائم برگ-هايي كه براي توليدمثل رويش تخصص نيافته ) بخش2
مي-) دانه3  كند. مواد غذايي را براي اسپوروفيت جديد تأمين
 به اسپوروفيت بالغ وابسته است.-) پيوند زدن4

مي قارچ-185 ب هايي كه ............... تشكيل ميدهند، در  هاي غيرجنسي را ............... ايجاد كنند. توانند هاگ خشي از چرخۀ زندگي خود
 هاي ميكروسكوپي ويژه درون كيسه-هاي به هم بافتۀ فنجاني شكل ) نخينه1
 بر روي ساختار توليدمثلي گرز مانندي-اي هاي دو هسته ) نخينه2
 انژدرون اسپور-اي ضخيم ) زيگوسپورانژ با ديواره3
 يافته هاي تخصص خارج از نخينه-) استولون4

مي هاي پر انرژي در اندامك به منظور توليد مولكول-186  شود؟ هاي دو غشايي يك سلول پارانشيم مغز ساقۀ لوبيا، كدام واكنش انجام
هم1 مي NADHزمان با پيدايش هر تركيب چهاركربني،)  شود. توليد
مي) در مرحلۀ توليد تركيب2  گردد. پنج كربني، نوعي مولكول پر انرژي توليد
هم3 دي) مي زمان با تشكيل تركيب شش كربني، بر مقدار  شود. اكسيد كربن محيط افزوده
2) با شكسته شدن تركيب شش كربني دو فسفاته به دو تركيب سه كربني يك فسفاته،4 ATPگردد. مصرف مي 

يك-187 مي فرد بزرگسال، به دنبال مرگ گلبول در  دهد؟ هاي قرمز پير، كدام اتفاق روي
 هاي پهن ) انتقال آهن به مغز استخوان2 صفراۀ) توليد بيلي روبين در كيس1

و طحال ) تجزيۀ كامل گلوبين توسط سلول4 ) تجزيه هموگلوبين بدون مصرف انرژي زيستي3  هاي كبد
و شدتدي هر گياهي كه قادر است-188 . اكسيد كربن را فقط ............... تثبيت نمايد، در دماهاي باال  هاي زياد نور، ...............

شب1 مي اسيدهاي آلي را در واكوئل-) هنگام  نمايد. هاي خود ذخيره
 سازد.مي NADHبدون حضور اكسيژن،-) توسط چرخۀ كالوين2
ر-) هنگام روز3 ميفعاليت اكسيژنازي  شود. وبيسكو را باعث
مي-) در تركيب چهار كربني4  سازد. قند سه كربني

 شوند؟ هاي بو، تحريكمي اي است كه مستقيماً توسط مولكول هاي تمايز يافته در انسان، كدام ويژگي سلول-189
 دار قرار دارند. هاي پوششي مژكي سلولال ) در البه1
 اي بويايي در ارتباط هستند.ه هاي بلند نورون ) با اكسون2
مي3  نمايند. ) موكوز را در بخش فوقاني حفرات بيني ترشح
مي ) تغييري در پتانسيل الكتريكي سلول4  كنند. هاي لُب بويايي ايجاد

 در چرخۀ زندگي ...............، هر سلول ............... بسازد.-190
 تواند نوعي سلول هاپلوئيدي متحركمي توليد شده در هاگدان-هاي مخاطي ) كپك1
مي-) كالميدوموناس2 هم تواند با تقسيم خود، سلول ديپلوئيدي  جوشي هايي با توانايي
مي-) اسپيروژير3 را ديپلوئيدي  تواند با تقسيم خود، ساختار اسپوروفيت
مي-ها ) كلپ4  تواند با تقسيم ميوز، تعدادي زئوسپور ديپلوئيدي

مي نامناسبگزينه، عبارت زير را به طور كدام-191  كند؟ كامل
مي در هر مهره« و سپس به خارج »راند، ............... دار بالغي كه قلب، خون تيره را دريافت
 ) اسكلت دروني از سه نوع استخوان تشكيل شده است.1
مي ) حركات بدن توسط سه نوع بافت ماهيچه2  گردد. اي ممكن
از3 مي پالسماي خون به فضاي ميان سلول) بخشي  كند. ها نفوذ
مي ) خون پس از تبادل گازهاي تنفسي، ابتدا به سمت اندام4  رود. هاي مختلف بدن
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و در كيسۀ گردG آفتاب چند مورد، دربارG هر يك از چهار سلول هاپلوئيدي كه به يكديگر چسبيده-192 مي اند  شوند، درست است؟ گردان يافت
و خارجي دارد. * دو  ديوارG داخلي

 شود. * يك گامتوفيت نر محسوب مي
مي * در شرايطي ميتوز هسته  دهد. اي انجام

 اي متشكل از چهار سلول را ايجاد نمايد. تواند مجموعه * مي
1(12(23(34(4
مي يي، رشتههاي غشا هاي سيتوپالسمي با همكاري پروتئين ها، پروتئين در بعضي از سلول-193 سازند. كدام عبارت، دربـارG همـۀ ايـن هاي دوك را

 ها درست است؟ سلول
 هاي حاصل از رونويسي، با رشتۀ غير الگوي ژن مكمل هستند. ) مولكول1
آن ) آنزيم2 مي هايي كه جزء مونوساكاريدي دارند، در سيتوپالسم  كنند. ها فعاليت
ه3 مي مه مولكول) به دنبال وقوع تغييراتي، از طول  شود. هاي حاصل از رونويسي كاسته
مي هاي همتا، گامت ) به دنبال مبادلۀ قطعاتي از كروموزوم4  شوند. هاي نوتركيب تشكيل

 است؟ نادرستهاي كوچك طبيعي، كدام عبارت، دربارG جمعيت-194
مي ) نيروهاي تغييردهندG گونه1  باشند. ها فعال
اف2  رادي با فنوتيپ يكسان وجود دارد. ) امكان آميزش ميان
 ها وجود دارد. ) احتمال وقوع تغييرات شديد در فراواني نسبي الل3
و زادآوري افراد افزايشمي4  يابد. ) در پاسخ به هر تغيير محيطي، شانس بقا

مي-195  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل
ميدودمانۀ زير، نوعي صفت .....« و ............... .......... را نشان »دهد
ممكـن15بـرخالف فـرد شـمار17Gتعيين ژنوتيپ فرد شمارG-) اتوزومي غالب1

 است. 
غيـرممكن11همانند فرد شمار10Gتعيين ژنوتيپ فرد شمارG-) اتوزومي مغلوب2

 است. 
ر، تمام پسران سالم با فردي بيما7از ازدواج فرد شمارG-) وابسته به جنس غالب3

 خواهند بود. 
از10از ازدواج فـرد شـمارG-) وابسته به جنس مغلوب4 بـا فـردي سـالم، نيمـي

 دختران، بيمار خواهند بود. 
 ناف، ............... خون ............... ماهي، ............... است. در جنين انسان، خون سياهرگ بند-196

 تيره-سرخرگ آبششي-) برخالف2 روشن-سياهرگ شكمي-) همانند1
 تيره-سرخرگ شكمي-) برخالف4 روشن-سرخرگ پشتي-) همانند3

 ها، كدام عبارت درست است؟ با توجه به تأثير انتخاب طبيعي بر روند تكاملي اسب-197
ر سازگارتر بودند. ) پس از طي يك دورG كوتاه، افراد واقع در يك انتهاي نمودار، براي زندگي در محيط علفزا1
 هاي فيزيكي، با محيط جنگل سازگارتر بودند. ) پس از گذشت يك دورG طوالني، افراد ميانۀ طيف، از نظر ويژگي2
 تري نسبت به افراد ميانۀ طيف داشتند. ) بعد از گذشت يك دورG كوتاه، افراد واقع در دو انتهاي نمودار، اندازG بزرگ3
ط4 Gوالني، افراد واقع در دو انتهاي نمودار، از نظر شكل ظاهري انگشتان به يكديگر شباهت داشتند. ) پس از طي يك دور 

مي در يك دختر بالغ، افزايش شديدي در ميزان ترشح هورمون-198 به هاي ............... رخ و كاهشمي دهد. در اين فرد، ...............  يابد. ترتيب افزايش
و ذخيرG چربي بدن-) يددار تيروئيد1  كلسيم خون
و غلظت ادرار-) موجود در هيپوفيز پسين2  ترشح هورمون آزادكننده
و ضخامت ديوارG رحم ترشح هورمون-) هيپوفيزي مؤثر بر تخمدان3  هاي جنسي
و ميزان رشته-) بخش قشري غدد فوق كليه4  هاي كالژن در بافت زير پوست فشار خون

مي به دنبال تحريك-199 مي زياد ............... در انسان، نوعي واكنش دفاعي آغاز  شود. گردد. در اين واكنش، ابتدا ..............
 زبان كوچك به سمت باال متمايل-ها ) نايژه1
 با باز شدن ناگهاني حنجره، هوا با فشار خارج-) مجاري بيني2
 ها فرستادهشش حجم زيادي از هوا به درون-هاي روده ) گيرنده3
 هاي حلقوي بخش انتهايي مري كاسته از انقباض ماهيچه-هاي معده ) گيرنده4

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 14 1513

16 17 18
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 هاي موجود در كلستريديوم بوتولينم درست است؟ RNAكدام عبارت، دربارG همۀ-200
 پپتيد را به همراه دارند. ) الگوي ساختن چند پلي1
 ني دارند. ) در يك انتهاي خود، توالي نوكلئوتيدي يكسا2
مي3  شوند. ) در درون يك يا چند تودG متراكم هسته توليد
مي ) در پي اتصال نوعي آنزيم به توالي بخش تنظيم4  شوند. كنندG ژن ساخته

ژن-201  است؟ نادرستهاي اپران لك اشريشيا كالي كدام عبارت، دربارG تنظيم بيان
ژن ) ژن تنظيم1 و يك كننده ميهاي ساختاري با  شوند. نوع آنزيم رونويسي
مي ) بيان ژن تنظيم2 ژن كننده هم تواند با عدم بيان  زمان شود. هاي ساختاري
دي3 مي ) تركيبي  كننده متصل شود. تواند پس از عبور از غشاي پالسمايي به پروتئين تنظيم ساكاريدي
مي ) به دنبال بروز تغييراتي در شكل پروتئين مهاركننده، امكان رونويسي از ژن تنظيم4  شود. كننده فراهم

 داران درست است؟ چند مورد، دربارG ويژگي مشترك اعضاي سه شاخۀ عمدG تاژك-202
مي * از فتواتوتروف  شوند. هاي آب شيرين محسوب
ژن * هر والد مي  خود را به فرزندان منتقل نمايد. هاي تواند نيمي از

مي هاي نوتركيب خود، ژنوتيپ * به واسطۀ گامت  آورند. هاي جديدي را به وجود
مي ها، دوراهي * در صورت نياز درون هستۀ آن  گردد. هاي همانندسازي مختلفي تشكيل

1(12(23(34(4
 ............... توانند نميهاي ديوارG رودG كور در فيلد سلولهاي ديوارG ............... در گنجشك، همانن سلول-203

 در مجاورت با واحدهاي سازنده سلولز قرار گيرند.-) معده2 مواد حاصل از تجزيۀ سلولز را جذب كنند.-) روده1
 را در سطح پيش ماده بسازند. فسفات آدنوزين تري-) سنگدان4 هاي هيدروليزكنندG سلولز را ترشح نمايند. آنزيم-دان ) چينه3

 دار را دارد؟ هاي ديواره كه توانايي آلوده كردن سلولاست كدام عبارت، دربارG هر ويروسي درست-204
مي ) به دنبال ميتوز سلول ميزبان، به سلول1  شود. هاي نسل بعد منتقل
مي ) با كمك آنزيم2  سازد. هاي ميزبان، پليمرهاي ساختاري خود را
از3 مي هاي رونويسي انواع آنزيم)  نمايد. كنندG ميزبان استفاده
 ) پوشش ليپيدي خود را از ميزبان قبلي تأمين نموده است.4

 كدام عبارت، دربارG دستگاه عصبي انسان درست است؟-205
به1 مي طور مستقل به سلول دريافت ) در يك عصب نخاعي، پيام هر رشتۀ عصبي . شود كنندG بعدي منتقل
مي ) انواع پيام2  شود. هاي توليدشده در هر اندام حسي، ابتدا به قشر خاكستري مخ وارد
 باشند. هاي موجود در پوشش خارجي هر عصب، بسيار به يكديگر نزديكمي ) سلول3
مي4  كند. ) رشتۀ بلند هر نورون، پيام عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود هدايت

 دقيقهدقيقه 3737دي: دي: وقت پيشنهاوقت پيشنها فيزيكفيزيك

 زمان متحركي است كه در مسير مستقيم حركت كرده است. بيشينۀ سرعت آن چند متر بر ثانيه است؟- شكل زير، نمودار مكان- 206

1(3

2(5

3(7

4(9

از سطحBرسد، گلولۀ به نقطۀ اوج ميAاي كه گلولۀ ود. در لحظهش به طور قائم از سطح زمين به طرف باال پرتاب مي�Vبا سرعت اوليۀAگلولۀ- 207
مي زمين، با همان سرعت اوليه، به طور قائم روبه باال پرتاب مي (از مقاومت هوا صرف شود. در چه ارتفاعي دو گلوله از كنار هم  نظر شود.) گذرند؟

1(
2

4
V

g
�2(

2

8
V

g
�3(

23
4
V
g
�4(

23
8
V
g
�

در- 208 2صورتبه SIبردار مكان متحركي 310 5 15r t i ( t t) j= + − +
� ��

كم است. لحظه مي اي كه بزرگي شتاب متحرك به رسد، بـردار ترين مقدار خود
و شتاب، زاويۀ چند درجه با هم مي  سازند؟ سرعت

90)534)303)2 ) صفر1

10 20
t (s)

60
x(m)

30
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ها چنـد متـر را حذف كنيم، شتاب حركت وزنهFكند. اگر نيروي قائم تحت تأثير نيروهاي وارده با سرعت ثابت حركت مي1Mدر شكل زير، وزنۀ- 209

210شود؟ بر مجذور ثانيه مي
m(g )
s

=

1(2

2(4

3(6

4(8

شـود؟ برابر شود، نيروي اصطكاك جنبشي چند برابـر مـيF،2شكل زير، جسم با سرعت ثابت در سطح افقي در حال حركت است. اگر نيرويدر- 210

237 0 6 10
m(Sin / , g )
s

° = = 

1(3
8

2(5
8

3(1
4(2

211 -GماهوارAز ميدر جهت حركت وضعي يك چرخد كه در هر شبانه مين طوري به دور زمين بار در يك مكان معين به وسيلۀ نـاظري سـاكن روز فقط
بـه دور زمـين،BوAهـاي باشـد، دورG گـردش مـاهوارهAبرابر شعاع مدار ماهوارB،9Gشود. اگر شعاع گردش ماهوارG در سطح زمين رؤيت مي

 ترتيب از راست به چپ چند ساعت است؟ به
 324و24)4 324و12)3 648و24)2 108و12)1

5به اندازmGاگر سرعت متحركي به جرم- 212
m
s

5افزايش پيدا كند، افزايش انرژي جنبشي آن
4

سرعت اوليۀ متحـرك.شود انرژي جنبشي اوليه مي

 چند متر بر ثانيه بوده است؟ 
1(25/62(103(154(20
و فاصلۀ تصوير مستقيم آن تا جسم- 213 برابر طول جسـم5متر است. اگر طول تصوير سانتي48جسم كوچكي روي محور اصلي آينۀ مقعري قرار دارد

و كانون چند سانتي  متر است؟ باشد، فاصلۀ بين جسم
1(22(43(64(8

ق- 214 مييك عدسي را رو به خورشيد در.دهيم رار مي سانتي20تصوير حقيقي خورشيد آن متري عدسي تشكيل و تـوان شود. نوع عدسي كدام است
 چند ديوپتر است؟ 

0+/) همگرا،1 -5) واگرا،4+5) همگرا،3-05/0) واگرا،052
مي سانتي12اي كه به فاصلۀ واضح روي پرده يك عدسي همگرا، از يك جسم تصويري- 215 و موازي آن است، تشكيل را متري عدسي دهد. اگر عدسـي

را سانتي2 متر به جسم نزديك كنيم تا دوباره تصوير واضحي از جسم روي پـرده تشـكيل شـود. فاصـلۀ سانتي2متر از جسم دور كنيم، بايد پرده
 متر است؟ كانوني عدسي چند سانتي

1(42(63(84(9

، مقداري جيوه در دو طرف لوله، در يك سطح قرار دارد. ارتفاع هـواي موجـود در طـرف21cmشكلي به سطح مقطعUدر شكل زير، داخل لولۀ- 216

مو متر است. چند سانتي ميلي77بستۀ لوله برابر متـر برسـد؟ ميلي50جود در طرف بستۀ لوله به متر مكعب جيوه درون لوله بريزيم تا ارتفاع هواي

جيوه(  313500
kg
m

ρ =،210
mg
s

=،510P Pa=�(.و دماي هوا ثابت است

1(30

2(40

3(7/42

4(4/45

F
37°

5 5/ kg

0 5k /µ =

60F N=

1M4kg

2M

0 2k /µ =
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هم- 217 آنBوAجنس دو كرG فلزي و شعاع و شعاع خارجي آن20cm، اولي توپر 10cmو شعاع حفـرG داخلـي آن20cmاست. دومي توخالي

و تغيير دماي آن به است. اگر به دو كره به يك اندازه گرما بدهيم Bت باشد، نسبB∆θوA∆θترتيب ها

A

∆θ
∆θ

 كدام است؟

1(12(8
7

3(5
4

4(2

آن- 218 5در وسط يك صفحۀ فلزي نازك كه ضريب انبساط سطحي 13 6 10/ K− متـر را در دمـاي صـفر سـانتي25هاي است، دو دايره به شعاع×−

س به لسيوس خارج نمودهدرجۀ مي چند ميلي ABدرجۀ سلسيوس برسانيم، فاصلۀ 200ايم. اگر دماي صفحه را به آرامي از صفر  شود؟ متر

1(4/496 

2(2/498 

3(8/501 

4(6/503 

و فشار در نقاط2ρو1ρهاي شكل دو مايع مخلوط نشدني با چگاليuدر شكل زير، درون لولۀ- 219 APترتيب درون دو مايع بهBوAريخته شده

 است. كدام رابطه در اين مورد درست است؟BPو

1(2 1ρ > ρوB AP P<

2(2 1ρ > ρوB AP P>

3(2 1ρ < ρوB AP P<

4(2 1ρ < ρوB AP P>

2qاندازG برآيند نيروهـاي الكتريكـي وارد بـر بـار هم1qاند. اگر برآيند نيروهاي الكتريكي وارد بر بار اي مطابق شكل زير ثابت شده سه بار نقطه- 220

3باشد،

1

q
q

 كدام است؟

1(8
13

2(13
8

3(13
72

4(72
13

است. اگـر بـار الكتريكـي2Cبرابر اختالف پتانسيل بين دو صفحۀ خازن1C،3در شكل زير، اختالف پتانسيل الكتريكي بين دو صفحۀ خازن- 221

18برابر2Cخازن  Cµ،1باشدC2وCمي به (از راست به چپ) ترتيب چند ميكروفاراد  باشند؟

1(1،3
2(3،1
3(6،2
4(2،6

س هاي مساوي، به يك مولد متصل به طولBوAمطابق شكل زير، دو سيم فلزي توپر- 222 Gيم اند. اگر مقاومت ويژA،3سـيم Gبرابر مقاومت ويـژB
 است؟Bچند برابر سطح مقطع سيمAباشد، سطح مقطع سيم

1(3
2

2(4
3

3(2
4(6
ا1Εرو، اختالف پتانسيل الكتريكي دو سر مولد در مدار روبه- 223  ست؟ چند ولت

 ) صفر1

2(3

3(6

4(12

A B

25cm
50cm

25cm

AB

1ρ

1ρ

d 2d

1 0q > 2q 3 0q >

2 1q q= −

AR

BR

3
I

2
3
I

ΕI

1C 2C

12VΕ =

3r = Ω

1 1 5r /= Ω

1R = Ω

1 6 VΕ =

1 0 5r /= Ω

2 6VΕ =
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مي- 224 12Aدهد. اگر شكل زير، قسمتي از يك مدار را نشان BV V V− = مي سنج ايده باشد، ولت−  دهد؟ آل چند ولت را نشان

1(8

2(9

3(10

4(11

و موازي- 225 و از سيم متر از يكديگر قرار سانتي20به فاصلۀBوAدو سيم بلند 10AIجريانAدارند A=از از پايين به طرف باال عبور مـي كنـد.

63برابـرPجريان چند آمپر از باال به طرف پايين عبور كند تا اندازG ميدان مغناطيسي حاصل از دو سـيم در نقطـۀBسيم  تسـال باشـد؟×−10

74 10
T m( )

A
− ⋅

µ = π×�

2) فقط1

3) فقط2

8يا2)3

9يا3)4

2متر در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت با سرعت سانتي30يك ميلۀ فلزي به طول- 226
m
s

و در راستاي عمود بر خطوط ميدان حركـت مـي كنـد

 ولت است؟ تسال باشد، نيروي محركۀ القا شده در اين ميله چند ميلي05/0ميله نيز بر خطوط ميدان عمود است. اگر اندازG ميدان مغناطيسي 
1(152(303(454(60

آن سانتي10گرم در نيم دوره برابر 100كنندG ساده به جرم جايي يك نوسان اگر بيشينۀ جابه- 227 و انرژي مكـانيكي 2متر 21 25 10/ −× π،ژول باشـد
درزم- معادلۀ سرعت  كدام است؟ SIان متحرك

1(0 5 10V / Cos t= π π2(0 5 100V / Cos t= π π3(0 1 5V / Cos t= π π4(5V Cos t= π π

هر نوسان ميNوMاي كه به فنري متصل است در يك سطح افقي بدون اصطكاك، بين دو نقطۀ گلوله- 228 و در نوسان كامل انجـام2ثانيه4/0كند

220دهد. اگر بيشينۀ شتاب نوسان مي
m
s

2متر است؟ چند سانتي MNباشد، فاصلۀ 10( )π =

1(22(2 103(44(4 10

0طنابي بلند به جرم واحد طول- 229 2
kg/
m

منتشر شود،10cmو دامنۀ5Hzقرار دارد. اگر در طناب موجي با بسامد320Nتحت نيروي كشش

2مقدار متوسط توان انتقال انرژي از هر نقطۀ طناب در مدت يك دوره چند وات است؟  10( )π =

1(12(43(104(40
مي- 230 ثانيـه چنـد نوسـان كامـل20در هرAدهد كه در يك محيط در حال انتشارند. چشمۀ موج شكل زير، نقش دو موج را در لحظۀ معيني نشان

 دهد؟ انجام ميBبيشتر از چشمۀ موج 

1(25

2(75

3(100 

4(500 

شد- 231 2تر است؟ تر چند برابر شدت صوت ضعيف بل است. شدت صوت قوي دسي3ت دو صوت برابر با اختالف تراز 0 3(log / )=

1(22(33(204(30
و فاصلۀ پردG نوارها تا صفحۀ دو شكاف نور ميلي3در يك آزمايش يانگ، فاصلۀ پنجمين نوار روشن تا نوار روشن مركزي برابر- 232 است.120cmمتر

 متر است؟ متر باشد، اختالف فاصلۀ دو شكاف نور از پنجمين نوار روشن، چند ميلي اگر فاصلۀ بين دو شكاف نور برابر يك ميلي

1(41 5 10/ −×2(32 5 10/ −×3(43 10−×4(35 10−×

1921انرژي بستگي الكترون در اتم هيدروژن در حالت پايه- 233 76 10/ J−×است. اگر الكترون از مدارnبه مدارn′و انرژي فوتون گسيلي آن برود
1916 32 10/ J−×،باشدnوn′است؟ كدام 

1(3،12(2،33(2،14(4،3

20cm 20cm

BI ?=

A B

P

2 6 VΕ =

V

A 4Ω 6Ω 3Ω1 10VΕ = B

1 2r = Ω 2 1r = Ω

A

30 mV s=

x(cm)
30

B

yU (cm)
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اسـتفاده شـود، بيشـينۀ انـرژي جنبشـي12fشود. اگر به جـاي آن از نـوري بـا بسـامد انجام مي1fآزمايش فوتوالكتريك با نوري با بسامد- 234

مي فوتوالكترون ب ها سه برابر  است؟1fراي فلز در اين آزمايش، چند شود. بسامد قطع

1(1
4

2(1
2

3(2
3

4(3
4

ا 5/931اگر انرژي معادل يكاي جرم اتمي برابر- 235 و انفعال هسـتهمگا الكترون ولت باشد، 223اي نرژي آزاد شده در فعل 219 4
88 86 2Ra Rn He→ +

(جرم هسته اتم به چند ژول است؟ و هليم و رادون 223ترتيب هاي راديم 018/ u219و 009/ u4و 003/ u191و 6 10e / C−=  است.) ×

1(105 975 10/ −×2(138 9424 10/ −×3(155 975 10/ −×4(198 9424 10/ −×

 دقيقهدقيقه 3535وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: شيميشيمي

 ها، قابل توجيه است؟ چند مورد از مشاهدات زير با توجه به بسط نظريۀ اتمي بور به ساير اتم- 236
ا  هاي تبليغاتي نئونيز المپ* تابش نور

 ها بر پايۀ قاعدG هوند * پر شدن زيراليه
 * تفاوت انرژي يونش فلزهاي قليايي با يكديگر

zوx،yدر سه بعدpهاي گيري اوربيتال * جهت
ها هاي مختلف در طيف نشري خطي اتم * وجود طول موج

1(12(23(34(4

84پ داراي سه ايزوتوAعنصر- 237 A،86 A88و Aآن است. اگر درصد فراواني سبك و جـرم اتمـي ميـانگين20ترين ايزوتوپ %A4/86برابـر
(عدد جرمي را به تقريب ترتيب از راست به چپ كدام باشد، درصد فراواني دو ايزوتوپ ديگر به معادل جـرم يـك مـول از هـر ايزوتـوپ در نظـر اند؟

 بگيريد.) 
1(20،602(40،403(50،304(60،20
وژول بـر مـول به تقريب، چند كيل5IEو2IEپي يك عنصر است، تفاوت انرژي يونشدر هاي يونشپي با توجه به شكل زير كه مربوط به انرژي- 238

 است؟ 

1(100 

2(900 

3(1000 

4(9000 

پي بهZوA،X،Dعنصرهاي- 239 (بهدر صورت ترتيب از راست به چپ) بر اساس افزايش عدد اتمي در دورG چهارم جدول تناوبي جاي دارنـد. اگـر پي
A2با كلر دو تركيب پايدارAClوACl ،اين عنصرها درست است؟ را تشكيل دهد Gكدام مورد دربار 

1(Zو در گروه  جاي دارد.4، فلز واسطه است
2(Xو هم  گروه فلز منيزيم است.، فلزي دو ظرفيتي
، دو الكترون وجود دارد.A) در باالترين اليۀ الكتروني اشغال شدG عنصر3

1lداراي عددهاي كوانتوميD) آخرين الكترون اتم4 1و=
2sm =  است.+

و دورG ششم جدول تناوبي جاي داشته باشد، چند مورد از مطالب زير دربارG آن درست است؟14اگر عنصري در گروه- 240
33* با عنصر Yگروه است. هم 

 تواند تشكيل دهد. مي4XSO* تركيبي با فرمول

 * در آخرين زيراليۀ اشغال شدG اتم آن، چهار الكترون وجود دارد.
3l* الكتروني با عددهاي كوانتومي 3nو=  در اتم آن وجود دارد.=

1(12(23(34(4
(عدد اتمي در كدام گزينه، آرايش الكتر- 241 و آنيون در هر دو تركيب، مشابه آرايش الكتروني اتم گاز نجيب دورG سوم جدول تناوبي است؟ وني كاتيون

و برم به  است.)35و11،12،16،17،20ترتيب برابر سديم، منيزيم، گوگرد، كلر، كلسيم
1(2Na S2وCaBr2(2K S2وCaCl3(2Na S2وMgCl4(KCl2وMgCl

• •

• • • • • • • •

• •

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
(k

J
m

ol
)

−
⋅ 3 0/

3 5/
4 0/
4 5/
5 0/
5 5/

2 5/
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مي- 242 كدXشود. مطابق شكل زير، با برقراري جريان، المپ روشن (رسـانايي الكتريكـي بايد محلولي شامل ام ماده باشد تا نور چراغ، بيشـتر شـود؟
 ها در محلول يكسان فرض شود.) يون

 مول استيك اسيد1/0)1
 مول استيك اسيد2/0)2
 مول سولفوريك اسيد1/0)3
 مول هيدروفلوئوريك اسيد2/0)4
و شعاع وان- 243  است؟pm، برابر چندAالسي عنصر درو با توجه به شكل زير، تفاوت شعاع كوواالنسي

1(6/56

2(5/66

3(3/13

4(32/11

 هاي هيدروژن در مولكول استون، كدام است؟ ها غير از اتم مجموع شمار قلمروهاي الكتروني همۀ اتم- 244
1(132(143(154(16
(با شما38/2اگر جرم مولي يك آلكان- 245 هاي كربن يكسان) بيشتر باشد، فرمول مولكـولي ايـن آلكـان، كـدامر اتم% از جرم مولي آلكن نظير خود

112است؟  1(C , H :g mol )−= = ⋅

1(6 14C H2(7 16C H3(5 12C H4(4 10C H
 ند؟ا چند مورد از مطالب زير، درست- 246

و كتوني در گروه * ويژگي مشترك گروه هاي عاملي آلدهيدي

O
||
C.است 

و تفاوت خواص مواد آلي، به دليل آرايش ويژG اتم آن * گستردگي  ها است. ها در مولكول
و بوي خوش برخي از گل و ميوه * طعم آن اي از مواد آلي به نام ها، به دليل وجود دسته ها  ها است. استرها در
در هاي ناپيوندي اليۀ ظرفيت اتم * مجموع شمار جفت الكترون  هاي پيوندي بيشتر است. دي برمواتان از مجموع شمار جفت الكترون-1،2ها

1(12(23(34(4
مي- 247 م مقداري پتاسيم پرمنگنات را گرم و گاز اكسيژن آزاد كنـد. بـه (IV)نگنز كنيم تا به طور كامل تجزيه شده، پتاسيم منگنات، تقريـب اكسيد

155شود؟ چند درصد از جرم نمونۀ جامد در اين فرآيند، كاسته مي 39 16(Mn , K , O :g mol )−= = = ⋅

1(102(203(5/274(7/37
و مس را در مقدار كافي محلول5/32- 248 ميموالر هيدروكلريك اسيد قرار داد4گرم از يك قطعۀ آلياژ روي و گرم كنيم تا واكنش كامل انجام گيـرد.ه

و بـراي انجـام كامـل ايـن24/2اگر در اين فرآيند،  ليتر گاز هيدروژن در شرايط استاندارد آزاد شده باشد، درصد جرمي مس در اين آلياژ كدام است

(گزينه واكنش، دست كم چند ميلي چپ ليتر از محلول اين اسيد الزم است؟ 164بخوانيد؛ ها را از راست به 65(Cu , Zn :g mol−= = ⋅

2ولت 0 34(s)(aq)E (Cu / Cu ) /+ = 2، ولت�+ 0 76(s)(aq)E (Zn / Zn ) /+ = −�

1(60،252(60،503(80،254(80،50
 چند مورد از مطالب زير، دربارG واكنش فلز روي با محلول فريك كلريد، درست است؟- 249

ه  مراه است. * با تغيير عدد اكسايش دو فلز
 جايي يگانه است. هاي جابه اي از واكنش * نمونه

مي2* همراه تشكيل هر مول روي كلريد،  شود. مول فلز آهن آزاد
 شود. * به ازاي مصرف هر مول روي، نيم مول فريك كلريد، مصرف مي

 است.10* مجموع ضرايب استوكيومتري مواد در معادلۀ موازنه شدG آن، برابر
1(12(23(34(4
2مقدار- 250 3Al Oآيـد، از واكـنش كامـل چنـد گـرم دسـت مـي % بـه80درصـدي مول آلومينيم سـولفات بـا بـازده2/0را كه از تجزيۀ گرمايي 

116توان تهيه كرد؟ فريك اكسيد با مقدار اضافي گرد آلومينيم مي 27 56(O , Al , Fe :g mol )−= = = ⋅

1(5/182(6/253(284(32

138pm

2A 2A

271pm

x
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251 -H∆2تشكيل 4(g)C H ،2 ( )H O به CO(g)2و� 70اسـت.−394و−286،+52ترتيب برابر با يكاي كيلوژول بر مول، 6/ kJانـرژي

به گرمايي را به تقريب از سوختن چند گرم گاز اتن، مي 11دست آورد؟ توان 12(H , C :g mol )−= = ⋅
1(4/12(8/23(5/34(2/4
و تبديل آن به∆Hاگر- 252 و بخـار آب در شـرايط آزمـايش∆Hو−908kJو بخار آب برابر NO(g)واكنش سوختن آمونياك تشكيل آمونياك

 بر مول است؟، چند كيلوژول NO(g)تشكيل∆Hكيلوژول بر مول باشد،- 245و-46ترتيب برابر به

1(378 -2(378+3(5/94-4(94 5/+
73خودي اما در دماي واكنشي در دماي اتاق غير خودبه- 253 C− هـاي زيـر، در دمـاي خودي است. كدام مقايسه دربارG مقدار عددي كميت خودبه°

73 C−  درست است؟°
1(H S T S∆ > ∆ > ∆2(S T S H∆ > ∆ > ∆3(S H T S∆ > ∆ > ∆4(H T S S∆ > ∆ > ∆
2با توجه به واكنش:- 254 2 2 22 2 196( ) ( ) (g)H O H O O , H kJ→ + ∆ = −� ، اگر با تجزيۀ كامل يك كيلوگرم از محلول ايـن مـاده در آب،�

ازد 25ماي محلول C°48به 4/ C°برسد، غلظت موالل اين ماده به تقريب، كدام است؟ 
1 1 1

16؛آب محلول 1 4 2(O , H :g mol c c / J g C )− − −= = ⋅ = ≈ ⋅ ⋅ °

1(12(5/13(24(5/2
 موالل مواد داده شده، درست است؟2/0كدام مقايسه دربارG نقطۀ جوش محلول- 255

ك1  پتاسيم فسفات<منيزيم سولفات<لريد ) روي
 پتاسيم فسفات<سديم نيترات<) روي نيترات2
 آلومينيم سولفات<پتاسيم فسفات<كلسيم كلريد<) روي سولفات3
 آلومينيم سولفات<روي سولفات<پتاسيم فسفات<) كلسيم كلريد4

2گرم22/3- 256 4 2Na SO xH O⋅آ و حجم محلول را به را در مي ميلي 200ب مقطر حل كرده از ايـن محلـول بـا مقـدار100mLرسانيم. اگر ليتر
 كدام عدد است؟xتشكيل دهد،4BaSOگرم رسوب165/1كافي باريم كلريد، 

11 16 23 32 137(H , O , Na , S , Ba :g mol )−= = = = = ⋅
1(52(63(74(10
و ميلي25ليتر محلول يك مادG رنگي با دماي معين را در دو ظرف مشابه به دو قسمت ميلي 100اگر- 257 ليتري تقسـيم كنـيم، چنـد ميلي75ليتري

 هاي محلول درون هر ظرف، ثابت خواهد ماند؟ مورد از ويژگي
 * غلظت مادG رنگي * ظرفيت گرمايي ويژه * چگالي

 نقطۀ جوش* * فشار بخار * ظرفيت گرمايي
1(32(43(54(6
مي5/2ليتر محلول موالل سديم هيدروكسيد، چند ميلي5گرم محلول24با- 258  توان تهيه كرد؟ موالر آن را

11 16 23(H , O , Na :g mol )−= = = ⋅
1(202(253(404(50
ا- 259 ــس ــه شــده اســت. پ ــيظ انداخت ــك اســيد غل ــز مــس درون ظــرف داراي نيتري ــه فل ــك تك ــنش: ي ــل شــدن واك و كام ــردن ــرم ك ز گ

3(موازنه نشده): 3 2 2 2(s) (aq) (aq) (g) ( )Cu HNO Cu(NO ) NO H O+ → + + به94دقيقه،10، در مدت� دست آمده گرم تركيب يوني

1mLدر ايـن واكـنش، چنـد2NOاست. سرعت متوسـط توليـد گـاز  s−⋅حجـم مـولي گازهـا در شـرايط آزمـاي) اسـت.24Lش اسـت؟
164 16 14 1Cu , O , N , H :g mol−= = = = ⋅(
1(202(403(604(80

2كه ثابت سرعت واكنش: در صورتي- 260 2(g) (g) (g)A B C→ 6ليتري در حال انجام است، برابر10كه در يك ظرف+ 110 s− و غلظـت اوليـۀ−

Aهــاير ليتــر باشــد، شــمار مولكــولمــول بــ1/0، برابــرAشــوند، بــه تقريــب كــدام اســت؟ كــه در ثانيــۀ نخســت واكــنش تجزيــه مــي

)236 10 ، R k A≈ × =   (عدد آووگادرو 

1(176 10×2(171 2 10/ ×3(166 10×4(181 2 10/ ×
2اگر در واكنش فرضي:- 261 2 2(g) (g) (g)A B AB+ →،H∆80واكنش برابرkJ+،(ــت و30kJدر مجـاورت كاتـاليزگر برابـرaE(برگشـ

و  اند؟ باشد، چند مورد از مطالب زير، درست120kJدر نبود كاتاليزگر برابر تفاوت سطح انرژي پيچيدG فعال در مجاورت كاتاليزگر
رفت)* در نبود كاتاليزگر، )aE230برابرkJ.است 

ــت)* در نبود كاتاليزگر،  است.150kJ، برابرaE(برگشـ

رفت)واكنش با∆H* در مجاورت كاتاليزگر، تفاوت )aE70، برابرkJ.است 

و سطح انرژي واكنش  ها در مقايسه با فرآورده باالتر است. دهنده * واكنش، گرماده
1(12(23(34(4

@Moshavereh_Gharebaghi

www.Telegram.me/Moshavereh_Gharebaghi


18

25Kبا توجه به شكل زير، كه به واكنش فرضي:- 262 =،2 2 2(g) (g) (g)A B AB+ درQو مقـدار1در مرحلۀ∆G، مربوط است، عالمت�

هم2مرحلۀ  (هر ذره وAمول از ماده، حجم ظرف يك ليتر،2/0ارز كدام است؟  گرفته شود.) سياه در نظرBسفيد

23/1) صفر،1

44/0) صفر،2

23/1) منفي،3

44/0) منفي،4

3ليتري تا رسيدن به تعادل گازي:2مول بخار متانول را در يك ظرف دربستۀ6مقدار- 263 22(g) (g) (g)CH OH CO H+دهـيم.، گرما مي�

غل80اگر در لحظۀ برقراري تعادل،  (به2Hظت درصد متانول تجزيه شده باشد، و ثابت تعادل ترتيب از راسـت در حالت تعادل برابر چند مول بر ليتر

 اند؟ به چپ)، كدام

1(8/4،2 292 16/ mol L−⋅2(8/4،2 262 15/ mol L−⋅3(4/2،192 16/ mol L−⋅4(4/2،162 15/ mol L−⋅

و فشار اتاق) در جهـت رفـت، پيشـرفتAواكنش در حالت تعادل كدام دو ماده با يكديگر در ظرف- 264 (در دما ، پس از باز شدن شير ميان دو ظرف
 كند؟ مي

و يد جامد1  ) گاز هيدروژن سولفيد
و استيك اسيد مايع2  ) اتانول مايع
دي3 و اكسيژن ) گازهاي گوگرد  اكسيد
و اكسيژن ) گاز4  هاي نيتروژن مونواكسيد

52دو محلول جداگانه از اتانوييك اسيد pHاگر- 265 10a(K )−≈ 32و كلرو اتانوييك اسيد× 10a(K )−≈ باشد، نسبت غلظت مـوالر3، برابر×
 تقريب كدام است؟ محلول اسيد قوي به غلظت موالر محلول اسيد ضعيف، به

1(01/02(03/03(1/04(3/0
گرم كلسيم ليتر از اين محلول، با چند ميلي ميلي 100كنيم تا حجم آن به يك ليتر برسد.، آب مقطر اضافه ميHClموالر2ليتر محلول ميلي10به- 266

11شود؟ كربنات خنثي مي 12 16 40(H , C , O , Ca :g mol )−= = = = ⋅

1(102(203(100 4(200 
ا- 267  اند؟ز مطالب زير، درستچند مورد

مي- * اكسيد فلزهاي قليايي هنگام حل شدن در آب، اسيد لوري  آيند. برونستد به شمار
و سولفورو اسيد را به  نشان داد. SO(aq)2و CO(aq)2صورت * بهتر است كه كربنيك اسيد

آن هاي كربن * با افزايش شمار اتم  يابد. ها، افزايشمي در مولكول كربوكسيليك اسيدهاي تك عاملي سير شده، قدرت اسيدي

3Alهاي خاك در اثر باران اسيدي، غلظت يون pH* با افزايش  يابد. هاي آلومينيم افزايشمي در خاك به دليل حل شدن برخي نمك+
1(12(23(34(4

يك- 268 1350gآب نمك با غلظـت1000Lكارخانۀ برقكافت آب نمك غليظ، در هر ساعت، در L−⋅و بـا غلظـت وارد سـلول الكتروليتـي شـده
1233g L−⋅شود. در هر ساعت در اين كارخانه چند متر مكعب گاز كلر در شرايط از آن خارج ميSTP ميت (از تغييـر حجـم محلـول وليد شود؟

135پوشي شود، چشم 5 23Cl / , Na :g mol−= = ⋅(
1(2/112(4/223(6/334(8/44
 كدام مورد دربارG فرآيند استخراج صنعتي آلومينيم، درست است؟- 269

 است.6شدG آن، برابر ها در معادلۀ كلي موازنه ) مجموع ضرايب استوكيومتري فرآورده1
به2 به ) فلز آلومينيم مي دست آمده، از باالي سلول الكتروليتي  شود. صورت مذاب خارج
مي3 (آلوميناي خالص) استخراج  شود. ) در صنعت، اين فلز از سنگ معدن بوكسيت
 دهنده نيز دارد. ) برخالف سلول دانز، الكترود آند در اين فرآيند نقش واكنش4

مس1/0محلول200mLاز فلز آلومينيم در2gاي به جرم تيغه- 270 سولفات انداخته شده است. پس از پايان واكنش، چند گرم آلومينيم (II)موالر

مي سولفات به 164آيد؟ دست 27(Cu , Al :g mol )−= = ⋅

1(43/82(84/63(42/34(28/2

(1) (2)

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

 گان: بهره: حقّ مالك، قسمت صاحب زمين/ اعاظم: بزرگان، بزرگتران معناي درست واژ
3پاسخ: گزينۀ-2

به معناي درست واژ دُرّاعه: جُبّه، جام7 ماند جاي مانده، باقي گان: تتمّه: شيۀ چيزي/ چارق: كفش چرمي/ و وخ پوشـند، بـاالپوش/ بلند كه زاهدان
 غازه: گلگونه، سرخاب

1پاسخ: گزينۀ-3
بي بررسي معني واژه  دين، زنديق، ملحد ها: جرگه: گروه، زمره/ سورت: تندي، تيزي، شدّت اثر/ غريبه: نو، عجيب، شگفت/ دهري:

3پاسخ: گزينۀ-4
(سالح: جنگ امالي درست واژه ب) صالح: خير، نيكي ج) مالهي ها: (ملّاح: دريانورد)افزار)/  : جمع ملهي، آالت لهو

4پاسخ: گزينۀ-5
(ضالل: گمراهي) و جاري  امالي درست واژه: زالل: روان

1پاسخ: گزينۀ-6
 الصّبيان: ابونصر فراهي/ موضوع: تعليم لغت نصاب

 الكشّاف[في تفسير القرآن]: جاراهللا ابوالقاسم محمود زمخشري/ موضوع: تفسير قرآن
 احمد/ موضوع: سفرنامهآل ميقات: جالل خسي در

4پاسخ: گزينۀ-7
 رجعت سرخ ستاره: علي معلّم

(آثار ديگر: در كوچۀ آفتاب، آينه ظهر روز دهم: قيصر امين  هاي ناگهان، تنفّس صبح، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو) پور
(آثار ديگر: از اين ستاره تا آن  خورشيد)ۀستاره، دري به خاناز آسمان سبز: سلمان هراتي

 پور از گلوي كوچك رود: مصطفي علي
4پاسخ: گزينۀ-8

 الطّير از آثار منظوم عطّار است. منطق
2پاسخ: گزينۀ-9

و گدايي1گزينۀ و آزادي/ توأم بودن سلطنت  : توأم بودن اسارت
بي3گزينۀ  زباني : زبان بودن
و موجود بودنكه دعويِ هستي دليل نيست : اين4گزينۀ ي باشد./ توأم بودن فاني بودن

3پاسخ: گزينۀ-10
 استعاري)، رخساره مانند جارويي براي رفتنۀ استعاره: بوي محبّت(اضاف»د«بيت
 كنايه: از دايره بيرون كردن كنايه از راندن از خود/ سر بر خطّ فرمان داشتن كنايه از اطاعت محض»ـه«بيت
بوآميزي:حس»ج«بيت  شنيدن
(ناقص)» الف«بيت  جناس: كوي، بوي
 تناقض: غريبِ شهر خود بودن»ب«بيت

1پاسخ: گزينۀ-11
ز دست دادن كنايه از بي (راه) استعاره از عشق كنايه:  بهرگي/ استعاره: ره

2پاسخ: گزينۀ-12
 وصال دگر بودي خودتو

 بدل

2پاسخ: گزينۀ-13
 اليه)ف(صفتِ مضا سوخته اسرار دل
 اليه) اليهِ مضاف(مضاف ميخانه: نشان در1ِگزينۀ
 اليه) اليهِ مضاف(مضاف يلدا: حديثشب3گزينۀ
آب4گزينۀ  اليه) اليهِ مضاف(مضافرخ: طلب

3پاسخ: گزينۀ-14
(سال + انه) (بچّه + انه)-ساالنه (جان + انه)-بچّگانه (شب + انه): اسم + انه-جانانه  شبانه

 ناتوان: نا + بن فعل-نامنظم: نا + صفت/ ناگذر-: ناخلف1گزينۀ
ي منشي-گري وحشي-گري : شيعه2گزينۀ +  گري: صفت+گري/ رويگري: اسم + گر
ي-هميشگي-: آلودگي4گزينۀ + ي/ خانگي: اسم +  پيوستگي: صفت
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4پاسخ: گزينۀ-15
ِمي مي الف) آب پرستي پر رساند خانۀ تن را به  ستاري ندارم بر سر بالين بيماريب)

و متمّم  سه جزئي با مفعول چهارجزئي با مفعول

 گزاره نهاد گزاره نهاد

 فعل مفعول[من] متمّم فعل پرستي مفعولِمي

 پرستاري ندارم رساند خانۀ تن آب مي
ز گفتنج) ديديم به رفتن قد آن سرو روان را د) من عاجزم

 سه جزئي با مسند سه جزئي با مفعول

 گزاره نهاد گزاره نهاد

 من مسند فعل فعل مفعول
[ما]

آ (هستم)ن سرو روان ديديمقد م  عاجز

ام خانه دوش آمد ناصحي سوي مالمته)د) خلق از شنيدنش
 دوجزئي جزئي با مسند سه

 فعل نهاد گزاره نهاد

 آمد ناصحي خلق مسند فعل

(هستند)] [ند  عاجز
و متمّم است.» رساندن«كنيم: فعل دقّت  چهارجزئي گذرا به مفعول

4پاسخ: گزينۀ-16
و گذرا به مفعول است.به» سوزاندن«در معني»4«نۀ در گزي» سوختن«فعل  كار رفته

2پاسخ: گزينۀ-17
و گزين  نهراسيدن عاشق از مالمت»:2«ۀ مفهوم مشترك بيت سؤال

 : نفي ظاهربيني در عشق1گزينۀ
و تعلّقات دنيوي3گزينۀ  : نكوهش بخل
 : ضرورت مبارزه با نفس4گزينۀ

3پاسخ: گزينۀ-18
م و گزينمفهوم و حريص شدن/ حرص پيري»:3«ۀ شترك بيت سؤال  توأم بودن افزايش سن
بي1گزينۀ و  بهرگي پيران از لذّت دنيا : ناكامي
 / نكوهش تمسخر پيران: از گذر عمر گريزي نيست2گزينۀ
 : ضرورت پرهيز از گناه در پيري4گزينۀ

1پاسخ: گزينۀ-19
 وفاداري عاشقانه

4پاسخ: گزينۀ-20
 مفهوم بيت سؤال: تحمّل سختي هجران به اميد وصل/ ارزشمندي وصل

بي»:4«گزينۀ  ارزشي وصل عدم تحمّل سختي هجران به اميد وصل/
و همدردي1گزينۀ و دوستي  : اظهار محبّت
 بخشي عشق به عاشق : ارزشمندي وجود عاشق/ كمال2گزينۀ
مي3گزينۀ  كني. : هرچه بكاري همان را درو
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1پاسخ: گزينۀ-21
و گزينۀ  ماندگاري سخن»:1«مفهوم مشترك بيت سؤال

 : ضرورت سخنوري در شرايط مطلوب2گزينۀ
 : اشاره به شاهنامۀ فردوسي3گزينۀ
 : ادعاي صحّت سخن4گزينۀ

3پاسخ: گزينۀ-22
آنۀ اند./ الزم حاكمان خادمان ملّت و اطاعت  هاست. پادشاهي مردم، همكاري

م و ساير گزينهمفهوم (بي شترك بيت سؤال  نيازيِ) عارفان ها: استغناي
4پاسخ: گزينۀ-23

و گزينۀ  بخشي عشق كمال»:4«مفهوم مشترك بيت سؤال
بي1گزينۀ بي : گله از و  وفايي يار مهري
 : استغنا2گزينۀ
و مناعت طبع3گزينۀ  : فقر عارفانه/ قناعت

2پاسخ: گزينۀ-24
و گزينمفهوم مشترك بي  ناپذيري/ گريز موجب گرفتاريِ بيشتر است. رهايي»:2«ۀت سؤال

 : نكوهش غفلت1گزينۀ
 : غلبه بر نفس الزمۀ رسيدن به اخالص است.3گزينۀ
و ضرورت غافل نشدن از ناپايداري دنيا4گزينۀ  : حتمي بودن مرگ

4پاسخ: گزينۀ-25
و ديرينگي جهان:4مفهوم گزينۀ  قدمت

م بي شترك ساير گزينهمفهوم  اعتباري وجود انسان/ حتمي بودن مرگ ها:

زبان عربيزبان عربي
گزینۀ-۲۶ ۴پاسخ:

مکن اطاعت آنان از تُِطعهام: ال نیستی/ آگاه بدان علم: به لک لیس دهی/ قرار رشیک که ترشک: أن کلیدی: کلامت
گزینه در کلیدها ها:بررسی

(بدان نیستی آگاه بدان علم: به لک گزینهلیس [رد نداری) »]۳«و»۲«هایعلم
گزینه [رد است نهی فعل نکن؛ اطاعت آنان از تُِطْعهام: »]۲«و»۱«هایال

کنید: جاهداک«دقت معنای»إن بجنگد«به تو با هیچ»اگر در که گزینهاست از بهیک است.ها نشده ترجمه درستی
گزینۀ-۲۷ ۱پاسخ:

تکن إن کلیدی: میتََر:-کلامت باشد... هاگر کوچک/ صغیرة: خطاها/ أخطاء: امرذبینی/ این األمر: ا
گزینه در کلیدها ها:بررسی

تکن می-إن ... باشد اگر بهتََر: رشط فعل است؛ رشط جمله بـهبینی؛ رشط جـواب و التزامـی مضـارع ترجمـهصورت اخبـاری مضـارع صـورت
گزینهمی سایر [رد ]هاشود.

ا کوچک؛ گزینهصغیرة: [رد نیست. تفضیل »]۴«و»۳«هایسم
گزینۀ-۲۸ ۱پاسخ:

(بچه کودکان األطفال: تعلّم مباش/ تکن: ال کلیدی: میکلامت آموزش را آنها) عنک: تُبعدهم میدهی/ دور تو از را کند.ها
گزینه در کلیدها ها:بررسی

گزینه سایر [رد است. مخاطب نهی فعل (مباش)؛ نباش تکن: ها]ال
بچه األطفال: میتعلّم آموزش را معنای»تعلّم«دهی؛ها به تفعیل باب می«در (میآموزش گزینه»آموزی)دهی [رد »]۳«و»۲«هایاست.
آن عنک: میتبعدهم دور تو از را تو«کند؛ها گزینه»از [رد شود. ذکر ترجمه در »]۴«و»۳«هایباید

گزینۀ-۲۹ ۳پاسخ:
کلید نگهکلامت اِحفظ: پرتقـالیی: درخـت الّتی: الربتقال شجرة رسسبز/ مخرضة: وجودت/ درخت وجودک: شجرة الّشـتاء:دار/ فـی حّتـی کـه/

زمستان. در حتی
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گزینه در کلیدها ها:بررسی
نگه گزینۀإحفظ: [رد »]۲«دار

گزینۀ [رد وجودت درخت وجودک: »]۲«شجرة
پرتقا درخت اّلتی: الربتقال اسمیلشجرة از بعد خاص موصول اسم به»ال«که؛ می»که«صورتدار گزینۀترجمه [رد »]۱«شود.

گزینۀ [رد زمستان در حتی الشتاء: فی »]۴«حّتی
گزینۀ-۳۰ ۲پاسخ:

گزینه سایر ها:بررسی
داشتم؛إ:۱گزینۀ عقلی اگر عقٌل: لی کان +کان«ن معنای»ِلـ«» أخطـ»داشت«به کنـت ما =است./ ماضـی + کـان بـودم؛ نکـرده خطـا أت:

بعید ماضی
بودم. نکرده خطا پس داشتم، امروز عقل مثل عقلی اگر درست: ترجمۀ

بگیریم.۳گزینۀ عربت نعترب: :
بگیریم. عربت خود گذشتۀ خطاهای از باید پس درست: ترجمۀ

آثارشان۴گزینۀ از بعضی آثارها: بعض نحذر:بپرهیزیم/ :
و درست: ویرانترجمۀ آثارشان از بعضی زیرا بپرهیزیم خطاها از است.همیشه کننده

گزینۀ-۳۱ ۲پاسخ:
سپیده با را شکار که کسی که بدان و کن آغاز را تالشت پس شعر: میترجمۀ شکار کند، رشوع اشـارهدم زودهنگـام تـالش به عبارت این کند.

گزینهمی همۀ با که بهکند گزینۀها م»۲«جز نظر گزینۀاز است. نزدیک شکارچی«به»۲«فهومی افتادن می»دام کند.اشاره
گزینۀ-۳۲ ۳پاسخ:

می ثانیًا:وقتی است، مضارع فعل اوًال: تأخذ؛ عندما معنای»أخذ«گیری: به مجرد گزینه»گرفت«ثالثی سایر [رد ها]است.
اآلخرین؛ معنای»أخری«دیگران: گزینه»دیگری«به [رد »]۴«و»۱«هایاست.

گزینه [رد باشد. باید منصوب مضارع فعل تساِعَدهم)؛ (حّتی ِلتساعَدهم کنی: یاریشان »]۲«و»۱«هایتا
گزینۀ-۳۳ ۲پاسخ:

گزینهغرق [رد (الغریقون) الغارقون »]۳«و»۱«هایشدگان:
گزینه [رد است. وصفی ترکیب الدنیوّیة؛ اللّذات دنیوی: »]۳«و»۱«هایلّذات

غیرمستأهلیَن نیستند: بهمضاف»مستأهلیَن«؛شایسته باید و است فرعیالیه اعراب با مجرور گزینه»یاء«صورت [رد »]۴«و»۱«هایبیاید.
مطلب: درک ترجمۀ

آن« (اولـین التـنّفس أّولها ویژگی)؛ سه (به ثالث بخصائص هستند) مشرتک زنده (موجودات الحّیة الکائنات تـنتشرتک ثانیهـاهـا و اسـت) فس
آن دومین (و کالعطش الغریزّیة آنحوائجها غریزی نیازهای ادامۀها آخری (و حیاتها نهایة إلی منّوها ِاستمرار أخیرًا و تشنگی)، مانند است ها

زندگی پایان تا منـیرشدشان توصیف ویژگی سه این با که آنچه هر (و الثالث الصفات بهذه یّتصف ال ما کّل و حّیـًاشـشان) کائنـا یعتـرب ال ود)
زنده به(موجود منیای آید)!حساب

منی مانع این (ولی هذا یمنع ال (خواستهولکن الخاّصة متطّلباته باشد) داشته موجودی هر (که کائن لکّل تکون أن را)؛شود) خـود ویـژۀ هـای
الب أّن میعفرنی (پس املاء فی یعیش میَض زندگی آب در برخی که دیگـرکننبینیم برخی (و الیابسة علی املاء خارج یعیش اآلخر البعض و د)

می زندگی خشکی روی بر آب از اآلخـرخارج بعضها و دارند) نیاز رسما به زندگی انواع از (بعضی الربودة إلی تحتاج الحیاة أنواع بعض کنند)؛
آن از برخی (و الحرارة مخلإلی از (قسمتی املخلوقات من قسم گرما)، به میها تغذیه گیاه (با بالنبات یتغّذی بـالحیوانوقات) اآلخـر و کنند)

(آن سومین (و جمیعها! من یأکل الثالث و حیوان) با دیگری آن(و همه از میها) ازها (برخـی سـاعات عـّدة یعـیش الحیوانـات بعض خورد)!
می زندگی ساعت چند چندحیوانات دیگر (برخی) (و سنواٍت عّدة اآلخر و درختـانکنند) (پـس آخـر شـیء أیَّ من أکرث تعیش فاألشجار سال)

مـی زندگی دیگر چیز هر از هـبیشرت فـی فاإلنسـان برکـتذکننـد). بـه (و الطبّیـة التقـّدمات بفضـل و زمینـه) ایـن در انسـان (پـس املجـال ا
بالنسبةپیرشفت بکثیر أکرث اآلن یعیش بهداشتی) توّجهات (و الصحّیة العنایات و پزشکی) بـههای نسـبت بیشـرت بسـیار (اکنـون املاضـی إلـی

می زندگی »کند)!گذشته
مهم: کلامت برخی ترجمه

موجودات۱ الکائنات: زنده۲) الحّیة: (
(ویژگی۳ خصوصیات خصائص: آخری۴ها)) أخیرًا: (
ادامه۵ استمرار: رشد۶) منّو: (
خشکی۷ الیابسة: رسما۸) الربودة: (
م۹ تغذیه یتغّذی: چیزی۱۰کند.ی) هر شیء: أّی (
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چند۱۱ عّدة: زمینه۱۲) املجال: (
پیرشفت۱۳ التقّدمات: پزشکی۱۴ها) الطبّیة: (
َتَوّجهات۱۵ العنایات: (

گزینۀ-۳۴ ۴پاسخ:
موجودی منیکههر ............... احساس وجودش نیست!در زنده موجودی پس کند،
گزینه ها:ترجمۀ

رش۱گزینۀ گرسنگی۲گزینۀد: رشد۳گزینۀ: ادامۀ عمرش۴گزینۀ: اندازۀ :
ویژگی سهتوضیح: هست.های رشد ادامۀ و غریزی نیازهای کشیدن، نفس زنده: موجودات گانۀ

گزینۀ-۳۵ ۱پاسخ:
ویژگی از جزئی نیست!............... زنده موجود مشرتک های

گزینه ها:ترجمۀ
زندگی۱گزینۀ مکان زندگی۲ینۀگز: و مرگ غذا۳گزینۀ: به نیاز هوا۴گزینۀ: به نیاز :

منت به توجه با ویژگی،توضیح: سهجزو نبود.های زندگی مکان گانۀ
گزینۀ-۳۶ ۲پاسخ:

گزینه ها:ترجمۀ
منی۱گزینۀ گیاهان عمر با مساوی حیوانات عمر باشد.:
می۲گزینۀ زندگی زنده موجود که زمانی کمرتین است.: روز یک هامن کند،
آن۳گزینۀ به پایبندی و بهداشتی توجهات می: سبب کند.ها زندگی بیشرت آفریده که شود
ویژگی۴گزینۀ از زندگی در پایان و ابتدا وجود است!: مخلوقات میان مشرتک های

است. باقی از بیشرت گیاهان عمر منت آخر پاراگراف به توجه با توضیح:
۳گزینۀپاسخ:-۳۷

به منت در که مواردی خطاست: گزینه ...............کدام از است عبارت است آمده ترتیب
گزینه ها:ترجمۀ

غری۱گزینۀ نیازهای انسانز: عمر گیاهان، عمر ی،
بهداشتی۲گزینۀ کارهای درختان، عمر آب، در زندگی :
حیوانات۳گزینۀ نزد گرما و رسما تغذیه، تکامل، :

ویژگی۴ینۀگز مشرتک، صفات موجودات: عمر خاص، های
است. نیامده منت در سخنی تکامل مورد در توضیح:اصًال

گزینۀ-۳۸ ۲پاسخ:
عبارت:حرکت کامل البعَضَن«گذاری َأنَّ الیابسِةَیعیُشَری علی املاء خارَج َیعیُش اآلَخَر البعَض و املاء »فی
مرفوع←یعیَش مضارع (فعل هیچیعیُش زیرا است.)است، نیامده آن رس بر ناصبه ادوات از یک

گزینۀ-۳۹ ۴پاسخ:
عبارت:حرکت کامل املاضی«گذاری إلی بالنسبِة ِبکثیٍر أکرَث اآلن َیعیُش الطّبّیِة التقّدماِت ِبَفضِل »االنساُن
منی←فضٍل تنوین (مضاف گیرد.)فضِل

(مضاف←التقّدماَت والتقّدماِت است.)الیه مجرور
گزینۀ-۴۰ ۳پاسخ:

گزینه سایر رد ها:دالیل
ضمیر۱گزینۀ فاعله »هذا«فاعله←املسترت»هو«:
ضمیر۲گزینۀ فاعله »هذا«فاعله←املسترت»هو«:
الزم۴گزینۀ مبنی←: / خرببمعر←متعدٍّ خربًا←/ لیس

گزینۀ-۴۱ ۱پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

مبنی۲گزینۀ معرب←:
متعد۳ٍّگزینۀ الزم←:
مرجعه۴گزینۀ »قسم«مرجعه←»املخلوقات«:
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گزینۀ-۴۲ ۱پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

نکرة۲گزینۀ باإل←: مرفوعمعرّف و مفرد خرب منصوب←ضافة/ و ظرف
مکان۳گزینۀ اسم نکرة←: فاعل/ باإل←اسم ضافةمعرّف
ممنوع۴گزینۀ الرصف: منرصف←من

گزینۀ-۴۳ ۱پاسخ:
الّالتی العلمّیة الّتی←الساحة العلمّیة العلمّیة(«الساحة بیاید.)»الساحَة مؤنث مفرد باید آن خاص موصول اسم پس است مؤنث مفرد

گزینۀ-۴۴ ۱پاسخ:
ترجو صیغه←مل در ناقص معتل و مجزوم مضارع (فعل ترُج بارز،مل ضمیر بدون علهای میۀحرف حذف شود.)آن

گزینۀ-۴۵ ۱پاسخ:
گزینه ها:بررسی

یُؤیَُّد۱گزینۀ تفعیل←: باب از مجهول مضارع
هیچ بیهوده سخن هامنا منیترجمه: تأیید شود!گاه

یُرشُِک۲گزینۀ ال إفعال←: باب از معلوم مضارع
رشی پروردگارش با ندارد علم بدان که را آنچه مؤمن منیترجمه: کند.ک

َسلَبوا۳گزینۀ معلوم←: ماضی
کردند. سلب را دشمنانشان قدرت مجاهدان ترجمه:

یُدرِکوا۴گزینۀ لن افعال←: باب از معلوم و منصوب مضارع
زندگی در را شیطان نقشۀ مردم کرد.ترجمه: نخواهند درک شان

گزینۀ-۴۶ ۳پاسخ:
بار ضمیر آن اسم و ناقصه فعل بهبطلًة»/یاء«زستصبحین: خرب و اسم (پس منصوب و ناقصه فعل خرب آمده: اند).ترتیب

گزینه سایر ها:بررسی
مقدم۱گزینۀ خرب املعلّم: عند مؤخر»/لیس«: اسم أوراُق:
مقدم۲گزینۀ خرب ید: فی یکن«: مؤخر»/مل اسم ما:
مقدم۴گزینۀ خرب لهذا: کانت«: مؤخرمحاولٌة»/ما اسم :

گزینۀ-۴۷ ۴پاسخ:
ترُج است.←ال عله حرف حذف به مجزوم آن از بعد فعل زیرا است، نهی الی

باش. نداشته خیر امید کرد، اهانت (نفس) آن به و کرد کوچک را نفسش که کسی از ترجمه:
گزینۀ-۴۸ ۴پاسخ:

عبارت این ومفعول»هذا«در است منصوب محالً و مفع»الیوم«به پس است. ندارد.تابع وجود فیه ول
دانش بزرگداشت برای را روز این معلم عبارت: کرد.ترجمۀ انتخاب کوشا آموزان

گزینه سایر ها:بررسی
فیه۱گزینۀ مفعول أین: :

می گریه چرا گفتم فرزندم به کردی؟ترجمه: گم کجا را کتابت کنی،
فیه۲گزینۀ مفعول أینام: :

بیا را تالش که جا هر بگرد.ترجمه: پیرشفت دنبال به پس بی
فیه۳گزینۀ مفعول سنین: :

سال که است روزی امروز کنیم.ترجمه: محافظت آن بر باید و هستیم منتظرش ها
مرفوع و خرب یوٌم: مرفوع/ و مبتدا الیوُم: نکته:

گزینۀ-۴۹ ۱پاسخ:
مفعول موضوعاً: منصوب/ و فیه مفعوٌل مهاّمًیوماً: منصوب/ و دوم منصوببه و صفت :

پرسید را مهمی موضوع تحصیل، روزهای از روزی من از من معلم .ترجمه:
گزینه سایر ها:بررسی
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مطلق۲گزینۀ مفعول ذکرًا: :
کنند؟ یاد زیبایی به آینده در را تو تا کردی کار چه تاکنون ترجمه:

نوعی۳گزینۀ مطلق مفعول الله: سبحان :
است منزه و پاک سالگیترجمه: چهل در سؤال این به که نتوانی اگر دهی،خدا! پاسخ ات

الفعل۴گزینۀ محذوف مطلق مفعول حّقًا: :
زندگی تو پس سالترجمه: در را گذشتهات کردههای نابود حقیقتًا ای.ات

گزینۀ-۵۰ ۱پاسخ:
گزینه ها:بررسی

مفعول۱گزینۀ و حال صاحب أخا: حال/ ناجحًا: به:
دیدم.ترجمه: موفق امروز را کوچکت برادر تنها
حال۲گزینۀ صاحب و الف بارز ضمیر فاعل حال/ مشفَقین: :

بیاموزید. هستید، آنان دلسوز که حالی در را فرزندانتان مادر؛ و پدر ای ترجمه:
حال۳گزینۀ صاحب و واو بارز ضمیر فاعل حال/ مجتهدین: :

کردن درست سوی به دوستانم؛ بشتابید.ترجمه: تالش با کارهایتان
بارز۴گزینۀ ضمیر فاعل حال/ مشتاقًا: حال»ُت«: صاحب و

کردم. استقبال دیدارشان به اشتیاق با را مکرمه مکه از بازگشتگان ترجمه:

و زندگي و زندگيدين  دين
3پاسخ: گزينۀ-51

و ظنّوا انّهم احيط بهم دعوا(با توجه به آيات: اهللا مخلصين له الّدين لئن انجيتنا من هذه لنكـوننَ مـن الشّـاكرينو جاءهم الموج من كلّ مكان
و موج از همه جا آن مي فلمّا انجاهم اذا هم يبغون في األرض بغير الحقّ، و پندارند كه در محاصر7 بال گرفتارند، خدا را از روي اخالص ها را فرا گيرد

(خطر) نجات دهي، حتماً مي و از سپاسخوانند كه اگر ما را از اين گزاران خواهيم شد. پس هنگامي كه نجاتشان داد، در زمين به ناحق سركشـي
مي، اغلب انسان)كنند ستم مي و سركشي فَلمّا انجاهم اذا هم يبغون فـي األرض بغيـر(پردازند ها پس از نجات از درياي طوفاني دوباره به ستم
.)الحقّ

2پاسخ: گزينۀ-52
و األرض ربّنا ما خلقت هذا باطالً الّذين(با توجه به آيات و يتفكّرون في خلق السّماوات و علي جنوبهم و قعوداً ، توصيف قرآن)يذكرون اهللا قياماً

و تفكر در آفرينش است. كريم در مورد كساني كه به اين آگاهي مي  رسند كه آفرينش بيهوده نيست يا همان اولوااللباب، ياد دائمي خدا
1پاسخ: گزينۀ-53

و مسخر شدن دريا براي انسان اشاره شده است. همين نكته در آيۀ)اهللا الّذي سخّر لكم البحر(در آيۀ و)آدمو لقد كّرمنا بني(به رام نيز آمده
و برتري«هاي انسان شود، زيرا يكي از ويژگي يكي از مصاديق آن محسوب مي  اسـت. در ايـن ويژگـي» اش بـر بسـياري از مخلوقـات كرامت او

و توانايي بهره گوييم: خداوند آنچه را كه در آسمان مي و زمين است، براي ما آفريده آن ها  ها را در وجود ما قرار داده است. مندي از
4پاسخ: گزينۀ-54

مي«عبارت: و آيۀ» برد خداوند، جهان را به سوي آن مقصدي كه برايش معين فرموده، به پيش ام(بيانگر توحيد در ربوبيت است أ أنتم تزرعونـه
مي)نحن الزّارعون  باشد. مرتبط با توحيد در ربوبيت

2پاسخ: گزينۀ-55
آن(سور7 زمر پاسخ داد:38اين سؤال را بايد با توجه به آيۀ و اگر از و األرض ليقولنّ اهللا، ها بپرسي چه كسـيو لئن سألتهم من خلق السّماوات

مي آسمان و زمين را آفريده مي)خدا گويند: ها خوانند اما به آفرينندگي سپس ادامۀ اين آيه به شرك مشركان اشاره دارد كه در عمل، غير خدا را
 خداوند اعتقاد دارند.

2پاسخ: گزينۀ-56
آل 178اين سؤال را بايد با توجه به آيۀ ال يحسبنّ الّذين كفروا انّما نملي لهم خير النفسهم انّما(عمران پاسخ داد: سور7 نملـي لهـم ليـزدادواو
مي اثماً، آنان كه كفر پيشه كرده آن اند تصور نكنند اگر به آنان مهلت مي دهيم به نفع دهيم كه بر گناهان هاست، فقط به اين خاطر به آنان مهلت

و بدكاران، افزايش گناهانشان است.)خود بيفزايند.  طبق اين آيه، دليل خداوند براي مهلت دادن به كافران
4پاسخ: گزينۀ-57

و دين است، در اختيار انسان قرار داده است:ۀ گويد كه خداوند برنام اين آيه مي انّ هذا القرآن يهدي للّتي هـي(صحيح زندگي را كه همان قرآن
به اما عقل انسان نمي)كند اقوم، همانا اين قرآن به راهي كه استوارتر است، هدايت مي انسـان از جملـه برنامـۀ صورت كامل نيازهاي برتـر تواند

 زندگي را پاسخ دهد.
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3پاسخ: گزينۀ-58
و امرت العدل بينكم(آيۀ اشاره دارد، بيـانگر واليـت ظـاهري6كه به اجراي عدالت توسط پيامبر اكرم)و قل آمنت بما انزل اهللا من كتاب

 ايشان است.
و گزينۀ»1«تذكر: گزينۀ وال»2«به واليت معنوي اشاره دارد و گزينۀ به از جانب خدا6بيانگر ارسال پيامبر»4«يت مطلق الهي اشاره دارد

و مرجعيت ديني پيامبر اكرم  و ابالغ وحي و ادامۀ آن نيز به دريافت  اشاره دارد.6براي مسلمانان است
2پاسخ: گزينۀ-59

و ما انزل الي ابراهيم(با توجه به آيۀ و ما انزل الينا و نحن له مسلمون، بگوييد به خدا ايمـان قولوا آمنّا باهللا ال نفرّق بين احد منهم و اسماعيل ...
و اسماعيل نازل شده ... ميان هيچ و آنچه به ابراهيم و به آنچه به ما نازل شده و ما تسليم فرمان اوييم. يك فرق نمي آورديم بدان جهت)گذاريم

م آنبايد به همۀ پيامبران الهي ايمان داشته باشيم كه و ميان هيچ حتواي اصلي دعوت همۀ آن ها يكسان بوده و اختالفي نيست. يك از  ها فرق
و منزلتي كه دارند، انسان مي پيامبران، با وجود مقام و كارهاي خود را با اختيار انجام و چنان مرتبه اند و تقوا را دارند كه هيچ دهند گاه اي از ايمان

 روند. به سوي گناه نمي
1گزينۀ پاسخ:-60

ال نبيّ بعدي، جز اين«با توجه به عبارت: بـراي7و امام علي7براي موسي7، تفاوت منزلت هارون»كه بعد از من پيامبري نيست الّا انه
اس» من كنت مواله فهذا علي مواله«دليل خاتميت بود. جملۀ:به6پبامبر اسالم  ت.پس از برگزاري حجةالبالغ با حجةالوداع بيان شده

4پاسخ: گزينۀ-61
آن6در نتيجۀ خروج جريان رهبري از مسير امامت، پس از مدت كوتاهي، جانشيني رسول خدا و كينه بـا به دست كساني افتاد كه با نفرت

و فقط هنگامي حاضر به اسالم آوردن شدند كه پيامبر اكرم  را6حضرت مبارزه كرده بودند و آنـان هـي جـز شهر آنان، مكه را تصرف كـرد
و بـه ظـاهر،  و اطاعت نداشتند. ابوسفيان كه رهبري مشركان را برعهده داشت، حدود دو سال قبل از رحلت پيامبر به ناچار تسليم شـد تسليم

 را به سلطنت تبديل كرد.6خالفت رسول خدا6اعالم مسلماني كرد. معاويه، پسر او در سال چهلم هجري به نام جانشيني پيامبر 
گ-62 3زينۀ پاسخ:

و يقين، كساني هستند كه در روزگـاران آينـده زنـدگي مـي بزرگ«كه فرمود:6با توجه به سخن پيامبر اكرم كننـد، ترين مردمان در ايمان
آن پيامبرشان را نديده و احاديث معصومين اند، امام و فقط به سبب خواندن قرآن كريم »3«گزينـۀ» آورنـد. ايمـان مـي:ها در غيبت است

خوشا به حال كسي كه به حضـور«اند: پاسخ داد. ايشان فرموده6خ درست است. قسمت دوم سؤال را نيز بايد با توجه به سخن پيامبر پاس
»قائم برسد، در حالي كه پيش از قيام او نيز پيرو او باشد.

و استوارتر از صخره«تذكر! خصوصيت به6است، نه پيامبر اكرم7، از امام صادق آمده»4«و»2«هاي كه در گزينه»ها سرشار از يقين و
 همين جهت نادرست است.

1پاسخ: گزينۀ-63
ال يغيّر ما بقوم ...(آيۀ و ملتمي)انّ اهللا و شرايط آنان را تغيير نخواهند داد. طبق اين آيه، ظهـور فرمايد تا اقوام ها تغيير نكنند، خداوند اوضاع

مي كه يك(عج)(نه حضور) امام عصر   شود، نيازمند تحول افراد جامعه است. تغيير بزرگ محسوب
4پاسخ: گزينۀ-64

و فداكاري در راه خدا آسان نهراسيدن از مرگ سبب مي و شجاعت به مرحلۀ عالي آن برسد. شود كه دفاع از حق مظلوم  تر شود
1پاسخ: گزينۀ-65

مع)و اهللا الّذي ارسل الّرياح ...(آيۀ اد جسماني يا امكان آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح در آخرت با توجه به نظام مـرگ بيانگر امكان
و زندگي در طبيعت است.

4پاسخ: گزينۀ-66
و ينذرونكم لقاء يومكم هذا(فرمايد: با توجه به ادامۀ آيه كه مي ، هنگـام ورود)و قال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربّكم

و شما را از ديـدار به جهنم، نگهبانان دوزخ به كافران مي گويند: آيا رسوالني از خودتان برايتان نيامدند كه آيات پروردگارتان را براي شما بخوانند
 امروزتان بترسانند؟

2پاسخ: گزينۀ-67
م» يومئذٍ«با توجه به كلمۀ كه فرد از دنيا رفته، پروند7 عملـش همچنـان عناست كه با ايندر اين آيه ناظر بر عالم قيامت است. آثار ماتأخر بدان

 گشوده است.
3پاسخ: گزينۀ-68

و باور به اين مي«كه ايمان و بزرگ، زنده»توانيم ما و گذر از گردنه كنند7 تمدن اسالمي هاي سخت آن اسـت. ترين نيروي محركه، براي پيمودن راه
 است.» عمومي تقويت عزت نفس«اين موضوع در رابطه با 

2پاسخ: گزينۀ-69
و أصلح فانّ اهللا يتوب عليه(با توجه به آيۀ و آمرزش الهي به انسان بازمي)فمن تاب من بعد ظلمه و جبران گذشته، لطف  گردد.، در صورت توبه
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1پاسخ: گزينۀ-70
و ارزش- بهبراي تبي6هاي اصيل او از عناصر اصلي برنامۀ پيامبر احياي منزلت زن مي ين جايگاه خانواده  رفت. شمار
و پاكدامني توأم شد.- و حضور زن در جامعه با عفاف  با گرويدن مردم به اسالم، زن منزلت انساني خود را كسب كرد

2پاسخ: گزينۀ-71
ب«كه فرمود:6با توجه به سخن پيامبر اكرم راي نصف ديگر از خـدا پـروا كسي كه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است، پس بايد

و پروا از خداوند است.6، توصيۀ پيامبر»داشته باشد.  براي حفظ دين، ازدواج
4پاسخ: گزينۀ-72

مي مهم و عمل به اين درك و مرد و مكمل هم بودن زن  باشد. ترين عامل پايداري خانواده، پس از ازدواج، درك درست زوجيت
و مطالعۀ كتاب براي خود برنامههر جواني بايد قبل از ازدواج، و تربيت و با آموزش نزد معلمان تعليم هاي مناسب، به درك درسـتي اي تنظيم كند

و زندگي خانوادگي برسد، تا بتواند يك خانواد7 موفق را تشكيل دهد.  از ازدواج
1پاسخ: گزينۀ-73

مي به همان اندازه كه رشته- ن هاي عفات در روح انسان ضعيف بهشود، مي وع آراستگي و پوشش جنبـۀ خصوص آراستگي در پوشش تغيير كند
مي خودنمايي به  گيرد. خود

و بدن«فرمود:7امام صادق- و ضعف دين است. لباس نازك »نما نپوشيد، زيرا چنين لباسي نشانۀ سستي
2پاسخ: گزينۀ-74

د. اي، حكم ابزار مشترك را دارن هاي ماهواره ابزار دريافت شبكه
و بي و بازي«باري كه در بحثو بند دور كردن افراد جامعه از فساد  آمده، واجب كفايي است.» ورزش

3پاسخ: گزينۀ-75
از»الف«در شهر مي4، از آنجا كه رفتن او كمتر و كمتر از ده روز در فرسخ شرعي نيست و نبايد روزه بگيـرد. خواهد بماند، نمازش شكسته است

مياز»ب«شهر  و بايد روزه بگيرد. آنجا كه بيشتر از ده روز  ماند، نمازش تمام است

زبان انگليسيزبان انگليسي
2پاسخ: گزينۀ-76

 آيا مريم قبل از جلسه، از بقيۀ شما پرسيد كه قصد داشتم چه كار كنم؟
(در اينجا توضيح: در جمله بهWhatوار7 وصفي، بعد از كلمۀ پرسشي مي ) ساختار خبري درست است. دقـت كنيـد»2«براين گزينۀ رود. بنا كار

به گونه جمالت، كلمۀ پرسشي، نقش ربط كه در اين و بايد در وسط جمله  كار رود. دهند7 دو بخش جمله را دارد
4پاسخ: گزينۀ-77

و دوستش چند ويدئو را تماشا كردند كه تعدادي حيوان صحرايي عجيب را نشان مي  دادند. امين
ميوار توضيح: در جمله (عبارت وصفي) معموالً يكي از دو گزينۀ زير،  تواند درست باشد:7 وصفي كوتاه شده

( ing) فعل1 (قسمت سوم فعل) p.p)2 + شكل ساد7 فعل) ingدار
مي ingاست، فعل (show)فاعل فعل عبارت وصفي (videos)كه اسم قبل از جاي خالي با توجه به اين  باشد. دار درست
بهد: در واقع، جملهبيشتر بداني و تبديل به عبارت وصفي  صورت زير بوده است: وار7 وصفي، ساختار معلوم داشته كه قبل از كوتاه شدن

… .which/ that showed some strange desert animals…Some videos  
 وار7 وصفي جمله

⇒ … Some videos showing some strange desert animals … . 
ت وصفي عبار

3پاسخ: گزينۀ-78
مي اي كه از معلمش گرفته است هيجان آن دختر آنقدر از هديه مي زده است كه هر جايي  برد. رود آن را با خودش

با داريم. بنابراين، جملهsoتوضيح: قبل از جاي خالي مي thatوار7 نتيجه، طبق ساختار زير،  شود. آغاز
+ صفthat(جملۀ كامل soت+ ) + قيد/

1پاسخ: گزينۀ-79
مي آن  گردند، كه مسئول خسارت زدن به ساختمان بود. ها دنبال مردي

مي responsibleحرف اضافۀ مناسب براي forتوضيح:  باشد.(مسئول، مسبب)
1پاسخ: گزينۀ-80

ح اين احتمال وجود دارد كه كارمندان بار ديگر به مديران ارشد شكايت كنند، مگر اين .افزايش يابدقوقشان كه
 ) بازگو كردن4 ) توسعه دادن، پرورش دادن3 ) باعث ... شدن، سبب ... شدن2 ) باال بردن، افزايش دادن1
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3پاسخ: گزينۀ-81
به اگرچه آن  مان بايستيم. دوستانه، موافقت كردند، به ما كمك كنند در مقابل دشمن رفتاريعنوان ها راضي نبودند،

 ) حالت بدن، طرز ايستادن4 ) ژست، رفتار3 ) صحنه، منظره2 ) هدف، مقصود1
2پاسخ: گزينۀ-82

 ديده بود. قبالًنسيم با دوستانش به سينما نرفت، چون گفت فيلم را
يك1 به3 ) سابقاً، قبال2ً راست ) مستقيماً، به) بي4 طور كوتاه طور مختصر،  درنگ ) فوراً،

4پاسخ: گزينۀ-83
ميورزشكاران از .بهبود ببخشندها نياز داشتند، هايي را كه براي موفقيت در بازي كردند تا مهارت هر فرصت موجودي استفاده

[فضاپيما] پرتاب كردن2 ) اطاعت كردن، پيروي كردن1  ) بهبود بخشيدن، باال بردن4 ) حدس زدن، تفكر كردن3)
1پاسخ: گزينۀ-84

 نيست كه وقتي تصميمش را گرفت، نظرش را عوض كند. پذير انعطاففي ديگر با او بحث نكن؛ او به انداز7 كا
 ) خاص، مطمئن4 ) ذهني، روحي3 ) مؤثر، كارآمد2 پذير، قابل تغيير ) انعطاف1

3پاسخ: گزينۀ-85
مي اصلي كه انسان هاي ويژگييكي از  كند، توانايي فكر كردن است. ها را با حيوانات متفاوت

 ) اثر، تأثير4 ) ويژگي، خصوصيت3 ارائه، سخنراني)2 ) انتظار، توقع1
1پاسخ: گزينۀ-86

تا دانش .پيش برودبقيه در كالس پاي پابهآموز دو ماه است در تخت، بيمار بوده است، او حاال بايد خيلي سخت كار كند
 كردن) نقش خود را ايفا4 ) اقدام كردن3 ) تفاوتي ايجاد كردن2 پاي ... پيش رفتن ) پابه1

4پاسخ: گزينۀ-87
 بود. واقعيهاي ما از تعميرات مورد نياز، بسيار كمتر از هزينه تخمين

 ) واقعي، حقيقي4 ) مختلف، گوناگون3 ) مصنوعي، ساختگي2 ) اقتصادي، مقرون به صرفه1
:Cloze Testترجمۀ
باشـد. شود، شامل بيشتر حوز7 رود آمـازون آمريكـاي جنـوبي مـيميجنگل آمازون كه با عنوان جنگل باراني آمازون يا آمازونيا نيز شناخته«

و7مساحت كلي اين حوزه،  تـرين جنگـل ميليون كيلومتر مربع از آن، شامل جنگل است. جنگل آمازون، بزرگ5/5ميليون كيلومتر مربع است
و ناحيه مي جهان است هاي جهان. جنگل آمازون در قلمروهاي نه كشور واقع جنگل پوشاند كه تقريباً برابر است با نيمي از مجموع مساحت اي را

مي60شده است. بيشتر جنگل كه حدود  آن10كه كلمبيا شـامل درصد جنگل است، در حالي13باشد. پرو شامل درصد است در برزيل درصـد
»باشد. مي

4پاسخ: گزينۀ-88
..3 ) مشاهده كردن، ديدن2 ) كش دادن، امتداد داشتن1  ) شاملِ ... بودن4 . را پيدا كردن) جاي

3پاسخ: گزينۀ-89
و طبيعتاً بالفاصله بعـد از آن، فعـل مـي ”The total area of this basin“توضيح: عبارت آيـد(مساحت كلي اين حوزه) فاعل جمله است

به»).4«و»3«هاي(گزينه ب دقت كنيد كه وقتي فاعل جمله، يك عبارت باشد، فعل ميهصورت مفرد  رود، نه جمع. كار
1پاسخ: گزينۀ-90

در2 ) شاملِ ... بودن1  ) درگير بودن در، مشاركت داشتن
با3  ) تمركز كردن بر روي4 ) مقايسه كردن با، سنجيدن

2پاسخ: گزينۀ-91
با ) ناحيه2 اي هست ) برابر با ناحيه1 با ) ناحيه3 اي كه برابر است كه) يك ناح4 اي؛ آن برابر است  يۀ متساوي

4پاسخ: گزينۀ-92
به whereasو whileتوضيح: حروف ربط تضاد و تضاد مستقيم بين دو جمله مي براي نشان دادن تقابل  روند. كار

(ترجمۀ ):1درك مطلب
[جديد] نيست. در دهۀ»تكنولوژي مناسب«حتي اگر اصطالح اتما گاندي ادعا كـرد كـه، ماه1930، اصطالحي نسبتاً جديد است، اين ايده يقيناً

[يعني] هند نبود. دسـتگاه هـاي مـورد تكنولوژي پيشرفتۀ مورد استفاده توسط كشورهاي غربي، نمايانگر مسير صحيح پيشرفت براي ميهن او
مي عالقۀ او، ماشين خياطي، وسيله و دوچرخه بود، وسيلۀ حمـل» با عشق«گفت اي كه او اش زنـدگينقلـي كـه او در تمـامو درست شده است

آن استفاده كرد. او مي مي خواست روستائيان فقير هند از تكنولوژي به نحوي استفاده كنند كه آن ها را قوي و به كرد قادر باشند ها كمكمي كرد
و استانداردهاي زندگي  شان را بهبود ببخشند. به خودشان متكي باشند
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منتشر شد، تكامل يافت كـه 1970كه در دهۀ» كوچك زيباست«در كتاب مشهورش اي بود كه توسط اي. اف. شوماخر نيز اين همچنين فلسفه
مي» تكنولوژي ميانه«[مردم را] به راهكارهاي  مي دعوت مي كرد. او استدالل [بعد از آن] ببينيد كه آن و [كه] با تكنولوژي آغاز نكنيد توانـد كرد

چه«كار كند. در عوض، براي مردم چه ميك پي ببريد كه مردم آن ار و سپس به [گفتـه كنند هـاي] ها كمك كنيد آن را بهتر انجام دهنـد. طبـق
و شوماخر، اهميتي نداشت كه راهكارهاي فناورانه براي نيازهاي مردم، ساده بودند يا پيچيده. آنچه مهم بود اين بود كه راهكارها بلندمدت، عملي

ميآن فراتر از همه چيز قاطعانه در دست افرادي بودند كه از »كردند. ها استفاده
3پاسخ: گزينۀ-93

 كند؟ متن عمدتاً در چه موردي بحث مي
 هاي مدرن استفاده از تكنولوژي پيشرفته ) روش2 هاي تكنولوژي غربي ) ضعف1

و كمتر پيشرفته4 ) رويكردي متفاوت به كاربرد تكنولوژي3  ) مقايسۀ بين تكنولوژي پيشرفته
2پاسخ: گزينۀ-94

مي2ا نويسنده در پاراگراف چر  كند؟ به اي. اف. شوماخر اشاره
 تأييد شده است رد كند.1اي را كه در پاراگراف ) تا ايده1
 توضيح بيشتري ارائه كند.1) تا در مورد نكتۀ اصلي مطرح شده در پاراگراف2
 شوند.) تا ثابت كند كه مردم حتي بدون تكنولوژي پيشرفته نيز قادر هستند، موفق3
 ) تا نظر گاندي را در مورد مشكل مربوط به استفاده از تكنولوژي در كشورهاي غربي نشان دهد.4

2پاسخ: گزينۀ-95
.  طبق متن، ماهاتما گاندي اعتقاد داشت كه فقر در روستاهاي هند ...............

به1 آن)  ها از ابزارهاي بسيار ساده بود. دليل استفاد7
مي ئيان از تكنولوژي به شيوه) اگر روستا2  شان مناسب بود، قابل حذف بود. كردند كه براي ميهن اي استفاده
 كه روستائيان به دريافت كمك مالي از كشورهاي غربي عادت كرده بودند. تر شده بود، چون اش سخت ) مديريت3
مي4 مي ) اساساً از اين حقيقت نشأت  شان آنقدر بزرگ بودند كه از طريق تكنولوژي محلي قابل حل نيستند. كردند مشكالت گرفت كه روستائيان فكر

1پاسخ: گزينۀ-96
 به ............... اشاره دارد.2در پاراگراف ”it“كلمۀ

مي1  ) استفاده از تكنولوژي4 حل، راهكار ) راه3 ) تكنولوژي ميانه2 دهند. ) آنچه مردم انجام
(ترجمۀ ):2درك مطلب
[كلمۀ] التين ANIMALكلمۀ« مي ANIMA(حيوان) از [و] موجود زنده اسـت. درك نشأت گيرد كه به معناي مبناي حيات، تنفس، هوا، روح

و احترام گذاشتن به آن به جوهر معنوي حيوانات هم ها هاي مختلف، پذير كردن تبادل ذهني بين گونه نوع هوشمند، براي امكان عنوان موجودات
ق آن ادر هستند با انسانضروري است. حيوانات ها مقاصد، احساسات، تصـاوير هايي كه در برابر ارتباط ذهني گشوده هستند، ارتباط برقرار كنند.

به يا تفكرات پسِ كلمات را درك مي  طور كامل درك نشوند. كنند، حتي اگر خود كلمات
م1971ام. از سال ام با حيوانات ارتباط برقرار كرده من در تمام زندگي و مشـكالت ها در سختي اي كه به انسان هاي مشاورهن از همان تكنيك، هـا

به كمك مي و مشـاوره دادن بـه ام. در طول سال طور موفقي براي حيوانات استفاده كرده كنند، و صحبت كردن با هزاران حيـوان هاي گوش دادن
و انسان آن مي ام كه ناراحتي هايشان، معموالً ديده ها و مشكالت حل مي ها مي رود، بيماري شوند، رفتار منفي از بين و جراحات زود خوب شـوند ها

و دوستي بين انسان ميو گرما و حيوانات ظاهر و افزايشمي ها آن شود و به مدرك فيزيكي براي ارتباط ذهني يابد. براي هايي كه اين را باور ندارند
 نياز دارند، اين تغييرات اغلب شديد؛ دليلي هستند.

و تمايـل بـه يـادگيري مجـدد وجـود دارد، گـم اگ رچه در فرهنگ ما، توانايي ارتباط ذهني معموالً در دوران كودكي، جايي كه عشق به حيوانات
مي مي و شادي براي انسان تواند ياد گرفته شود. پاداش شود، آن توانايي دوباره [آن] ارتباط نزديك و غير هاي  ها است. انسان ها

مياولين چيزي كه [به حركت] كنيد، دور ريختن هر نگرشي منفي اسـت شما توانيد انجام دهيد تا در مسير ارتباط مستقيم با حيوانات، شروع
كم كه حيوانات پايين  تري هستند. هوش تر، يا موجودات

مي طور كه با انسان شود، درست همان اين نوع نگرش، مانع ارتباط واقعي با حيوانات مي [مانع] به شود. ها و وانعن حيوانات را با احترام، ديدگاه باز
به معلمان بالقوه در نظر بگيريد آنو اين و سرچشـمه تنهايي شما را قادر خواهد ساخت تا به آن ها با نوري تازه بنگريـد هـا اي از اطالعـات را از

و حالشان چطور است، باز كنيد. دربار7 اين »كه چه كسي هستند
2پاسخ: گزينۀ-97
ميب  يابد.ه احتمال زياد متن با بحث دربار7 ............... ادامه
[اين1 مي)  كنند كه] حيوانات چگونه بين خودشان ارتباط برقرار
به2  طور مستقيم با حيوانات ارتباط برقرار كنيد ) كار ديگري كه بايد انجام دهيد تا
[اين3 م كه] حيوانات وقتي با انسان)  كنند، چه احساسي دارنديها ارتباط برقرار
 هاي طوالني است كه براي انسان راز باقي مانده است كه جهان حيوانات مدت ) دليل اين4
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4پاسخ: گزينۀ-98
به2طبق پاراگراف آن، كدام يك از موارد زير مي هاي مشاوره هايي كه از تكنيك عنوان  برند، ذكر نشده است؟ اي بهره

اه ) انسان2 ) حيوانات1
و هم انسان3 آن4ها ) هم حيوانات  اي ندارند. هايي كه نسبت به ارتباط ذهني ديدگاه گشوده)

3پاسخ: گزينۀ-99
به نويسنده به كدام مي يك از موارد زير (پاراگراف عنوان تغييري شديد اشاره )؟2كند

و جراحات ) وجود بيماري2ها ) از بين رفتن ارتباط ذهني در انسان1  ها
 ) گوش دادن به حيوانات4 ) از بين رفتن رفتار منفي3

2پاسخ: گزينۀ-100
مي كدام  توان از متن برداشت كرد؟ يك از موارد زير را

مي1 مي ) افرادي كه التين حرف  توانند با حيوانات ارتباط برقرار كنند. زنند بهتر
مي هاي ابتدايي زندگي ها در سال ) انسان2 س شان بهتوانند با  صورت ذهني ارتباط برقرار كنند. ايرين
 تر هستند. توانيم افرادي را بيابيم كه اين نگرش منفي را داشته باشند كه حيوانات پايين ) امروزه ما نمي3
به ) دليل تأييد4  صورت روزانه در حال افزايش است. كنند7 واقعيت ارتباط ذهني با حيوانات،
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 زمين شناسيزمين شناسي

گز-101 1ينۀ پاسخ:
و تركيب سنگ شناسي، شيو7 تشكيل، منشأ، رده در شاخۀ پترولوژي يا سنگ مي بندي شوند. فرآيندهاي دگرگوني، آتشفشـاني، نفـوذ ها بررسي

مي هاي آذرين در درون زمين، در شاخۀ سنگ توده و دگرگوني بررسي شود كه بررسي نحو7 تشكيل هالۀ دگرگوني الونـد از گرمـاي شناسي آذرين
مي يۀ باتوليت، در شاخۀ سنگاول  شود. شناسي آذرين انجام

 ها: بررسي ساير گزينه
 شناسي : ديرينه4شناسي اقتصادي، گزينۀ : زمين3: ژئوفيزيك، گزينۀ2گزينۀ

4پاسخ: گزينۀ-102
و كتاب زمين21صفحۀ2-4بر اساس شكلbوaهاي منحني هـاي تبخير ساالنه را در عـرض شناسي سال سوم، رسم شده كه مقدار بارندگي

 دهد. جغرافيايي مختلف نمايش مي
( نشانaمنحني و در عرض0-10دهند7 ميزان بارندگي بوده كه در منطقۀ استوا و به تدريج در مناطق خشك، كاهش يافته 50تـا40هاي ) زياد

 يابد. درجه مجدداً افزايش مي
ميbمنحني در ميزان تبخير را نشان ميدهد كه و در مناطق پرباران كاهش و در استوا ميزان بارندگي برابـري مناطق خشك، افزايش يافته يابد
 كند. مي

2پاسخ: گزينۀ-103
و الي با آب درياست كه در مناطق حاشيۀ قاره نوعي ديگر از جريان (جريان عميق)، مخلوط شدن گل (فالت هاي مربوط به اختالف چگالي ها

ميشيب قاره)+قاره  مي گيرد. اين قبيل جريان صورت گلت ها را معموالً در نقاطي مي وان يافت كه رودي شود يا رسوبات آلود وارد دريايي آرام
و در سراشيب قاره حركت كنند.  نزديك لبۀ فالت قاره بر اثر زلزله به لرزش درآيند

3پاسخ: گزينۀ-104
و مدت زمان بارندگي يكسا ميدر شرايطي كه شيب، شدت و نفوذپـذيرين باشند، عواملي كه بر روي ميزان رواناب تأثير گذارند، پوشش گيـاهي

 جا عامل نفوذپذيري خاك مورد نظر است. باشد كه در اين خاك مي
مي همان مي سنگ دانيم ماسه طور كه و از ميزان رواناب و آب را به داخل زمين كشانده  كاهند. ها نفوذپذير بوده

ميرُس در نقطۀ مقابل، و باعث افزايش رواناب  شوند. ها نفوذپذير نبوده
درCشود كه در خاك نوع حال با دقت در جدول، مشاهده مي (كائولن) بيشترين است؛ پـس رُس و مقدار (ماسۀ كوارتزي) كمترين مقدار ماسه

رُس اين نوع خاك، رواناب بيشتري جريان مي  كم دارند.ها تخلخل زياد اما نفوذپذيري يابد، زيرا
2پاسخ: گزينۀ-105

 شود. تخلخل عبارت است از حجم فضاهاي خالي يك نمونه سنگ يا رسوب به حجم كل آن، كه معموالً به صورت درصد بيان مي
ــالي حجم فضاهاي خ

100
حجم كل

=  تخلخل×

3پاسخ: گزينۀ-106
ها در جهات مختلف دارد. هر قدر، بستگي به نحو7 پيوندهاي اتمتواند به سادگي به صورت الياف درآيد اين خاصيت كاني آزبست است كه مي

مي تر باشد، كاني در آن جهت، آسان قدرت پيوند اتمي در امتداد سطوحي ضعيف  شكند. تر
1پاسخ: گزينۀ-107

 آپاتيت: فسفات كلسيم با كمي كلر يا فلوئور است.
 انيدريت: سولفات كلسيم بدون آب

و آهن آبدارآمفيبول: سيليكات كلس  يم، منيزيم
و منيزيم  اوژيت(نوعي پيروكسن): سيليكات كلسيم، آهن

4پاسخ: گزينۀ-108
(درجۀ سختي مي5/7نوع كدر كاني گارنت، به علت سختي نسبتاً زيادي كه دارد  شود.)، در تهيۀ كاغذ سمباده استفاده

3پاسخ: گزينۀ-109
كم واژه و ، اشاره به محلت تشكيل سنگ آذرين دارد.»دروني«به تركيب شيميايي سنگ آذرين دارند، ولي واژ7 سيليس اشاره هاي تيره، بازي

1پاسخ: گزينۀ-110
ته كه به صورت اليه هاي آذرآواري، به علت اين سنگ مي اليه و به علت ايـن شوند شبيه به سنگ نشين كـه در همـان محـل هاي رسوبي هستند
و جاب نشيني باقي ته مي جا نميهمانده  باشند. شوند، از اين نظر شبيه به بِرِش
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4پاسخ: گزينۀ-111
مي اين دو سنگ، در يك هالۀ دگرگوني قرار دارند، زيرا هر چه سنگ به ماگما نزديك  دهد. تر باشد، مقدار آب زيادتري از دست

3پاسخ: گزينۀ-112
مي و صيقلي ذرات شن، مانند سمباده عمل و سبب صاف مي كنند هم شدن بستر يخچال هاي بسـتر، تر، در سنگ هاي درشت چنين مورن شوند.

 كنند. خطوط موازي ايجاد مي
4پاسخ: گزينۀ-113

2با توجه به رابطۀ 3p d=،pاست.8در اين سؤال برابر با 

2فاصلۀ سيارك تا خورشيد: 3 38 64 4d d d= ⇒ = ⇒ =

(با فاصلۀ بنابراين اين (مريخ با فاصلۀ واحد ستاره2/5سيارك مابين مشتري و شناسي از خورشيد)، قـرار واحد ستاره52/1شناسي از خورشيد)
 گرفته است. 

2پاسخ: گزينۀ-114

32اي هاي قاره چگالي سنگ 8
g/

cm
33هاي پوستۀ اقيانوسيو چگالي سنگ

g
cm

 باشد. مي

و ضخامت پوستۀ قاره  اي از پوستۀ اقيانوسي بيشتر است. در مابقي موارد، مقدار سيليس، سن متوسط
2پاسخ: گزينۀ-115

به، وضعيت ورقه2شكل موجود در گزينۀ مي هاي سازند7 ليتوسفر در اقيانوس اطلس را  دهد. درستي نشان
4پاسخ: گزينۀ-116

يا قطب  تر هستند. هاي بازالتي فراوان هاي مانيتيت در گدازه كانينماهاي فسيل
1پاسخ: گزينۀ-117

مي شكل صورت سؤال، كانون زلزله اند اي آمريكاي جنوبي به وقوع پيوسته دهد كه در محل فرورانش ورقۀ اقيانوسي به زير ورقۀ قاره هايي را نشان
ميو به وسيلۀ آن  وسي در داخل گوشته را رديابي كرد. توان مسير فرورانش ورقۀ اقيان ها

4پاسخ: گزينۀ-118
و پيوندهاي موقـت بيشـتري اسيديa، دارد بنابراين گدازb7، گرانروي بيشتري نسبت به گدازa7گداز7 و منيزيم كمتري داشته و آهن تر بوده

و همچنين نسبت به گداز7 بين يون و اكسيژن بيشتري هم داردbهايش دارد  بيشتر است.aنسبت به گدازb7اما تحرك يوني گداز7 سيليسيم
1پاسخ: گزينۀ-119

(از نوع گسل) نمايش داده شـده اسـت. واكنش سنگ و شكستگي است كه در شكل يك نوع شكستگي ها در برابر تنش، به دو صورت خميري
و دماي كم كه در گزينۀ شود عبارتند از: خشك بودن، تنش ناگه عواملي كه باعث ايجاد اين نوع واكنش مي آن1اني، عمق كم هـا، به سه مـورد

 اشاره شده است. 
و مواردي كه در گزينه توجه: ممكن است گفته شود كه چون در شكل، يك گسل ديده مي مي3و2هاي شود توانـد ايجادكننـد7 اشاره شده نيز

و سنگ آن باشد، بايد گفته شود كه عواملي چون اليه  باشند. رسوبي عوامل ايجادكنند7 شكستگي نمي هاي بندي موازي
3پاسخ: گزينۀ-120

و ديگـري يـك»پي آذرين«شود، يكي در شكل صورت سؤال، دو نوع ناپيوستگي مشاهده مي و اردوويسـين رخ داده كـه مـابين پركـامبرين
و باعث فقدان اليه» شيبهم«ناپيوستگي  و كربونيفر رخ داده و دونـين شـده كـه هاي مربوط به دوره است كه مابين اردوويسين هاي سيلورين

 طبيعتاً شروع اين ناپيوستگي از سيلورين بوده است. 
3پاسخ: گزينۀ-121

مي12به كربن14دار، ابتدا نسبت كربن دانشمندان، براي تعيين عمر نمونۀ كربن كنند، سپس آن نسبت را با نسبتي كـه ايـن دو نـوع را تعيين
ج ميكربن در بدن  سنجند. انداران زنده دارند،

1پاسخ: گزينۀ-122
و كوه خوردگي در اواسط دوران پالئوزوييك، چين و پـس از آن، فرآينـدهاي فرسايشـي، هاي مهمي در زمين روي داد هاي مرتفعـي پديـد آمـد

و بقاياي گياهان فراوان اين زمان، كه همگـي هاي بزرگي به همين سبب پديد آمد هاي آن زمان مسطح كردند. مرداب هاي وسيعي را از قاره قسمت
و به ويژه نهان از جملۀ گياهان بي و فسـاد، آثـار زادان بودند، در آن مرداب گل و پس از تحمـل مراحـل تجزيـه و الي مدفون مانده و زير گل ها

 سنگي بزرگي را پديد آوردند. زغال
3پاسخ: گزينۀ-123

ميشناسي پنج اليه مشاه در نقشۀ زمين آن ده ها دهند7 افقي بودن اليه ها با خطوط تراز، موازي است كه اين حالت نشان شود كه خطوط همبري
 باشد. مي

@Moshavereh_Gharebaghi

www.Telegram.me/Moshavereh_Gharebaghi


15

2پاسخ: گزينۀ-124
( 111درجه، برابر با يك درجه عرض جغرافيايي است كه برابر42و41فاصلۀ دو مدار 11كيلومتر 100 000,  شد، بنابراين: متر) خواهد سانتي,

1 11 100 000
5 55

2 000 000 11 100 000 2 000 000
x , ,x /

, , , , , ,
= ⇒ = = 

1پاسخ: گزينۀ-125
و مواد تبخيرشدني ديگر، همراه مواد اصلي متبلور نمي را در مراحل آخر تفريق ماگمايي، چون آب شوند، درصد بااليي از بخش مذاب ماند7 ماگما

و در اين محيط، كه آزادي تحرك براي يون در آخر كار تشكيل مي و دهند ها فراهم است، ممكن است در آخر، بلورهايي بسيار درشت پديد آينـد
 هاي پگماتيتي شكل بگيرند. سنگ

رياضياترياضيات
4پاسخ: گزينۀ- 126

1 13 2 2 2n na , a a ;(n )−= = − ≥

2 1

3 2

4 3

5 4

2 2 2 2 3 2 4
3 2 2 2 4 2 6
4 2 2 2 6 2 10
5 2 2 2 10 2 18

n a a ( )
n a a ( )
n a a ( )
n a a ( )

= ⇒ = − = − =

= ⇒ = − = − =

= ⇒ = − = − =

= ⇒ = − = − =

1a،02كنيم. اگر به جملۀ با كمي دقت الگوي جمالت اين دنباله را مشخص مي و اگـر بـه2aرا اضافه كنـيم، جملـۀ دوم=1 بـه دسـت آمـده

2a،12جملۀ مي به3aواحد اضافه كنيم، جملۀ=2 ج دست 3a،22، بايد به جملۀ4aملۀ آيد. براي تعيين و به همـين=4 واحد اضافه كرده
 كنيم، داريم: ترتيب جمالت بعدي را مشخص مي

1 2 3 4 5 6 7 8 8 73 4 6 10 18 34 66 130 130 66 64a , a , a , a , a , a , a , a a a= = = = = = = = ⇒ − = − =

3پاسخ: گزينۀ- 127

1yدارهاي دو تابع براي تعيين مساحت ناحيۀ محدود بين نمو x x= 2و−
32
2

y x= −

 كنيم، داريم: نمودار اين دو تابع را در دستگاه مختصات رسم مي

1
0 0

2 0
, x

y x x
x , x

≥
= − = 

− <
را به عنوان ارتفاع معرفي كنيم. بـراي ايـنA، بايد عرض نقطۀ OABبراي تعيين ارتفاع مثلث

د 1و خط منظور 2y x= 2و−
32
2

y x=  دهيم، داريم: را با هم قطع مي−

2
3

2 2 4 8 4 8 83 22
2

4 83 3 4 4 1632 0 2 0
2 2 3 3 2 2 3OAB

y x
x x x , y A( , ) AH h

y x

OB AHy x x x B( , ) S

= −
 ⇒ − = − ⇒ = − = ⇒ − ⇒ = =

= −

××
= − = ⇒ = ⇒ = ⇒ ⇒ = = =�

2پاسخ: گزينۀ- 128

mنكته:
n

b c c cb
n alog a log a , log a log b log
m b

= − =

سپ براي حل اين معادلۀ لگاريتمي، بايد در دو طرف تساوي، دو لگاريتم هم و  ها را برابر قرار دهيم، داريم: هاي جلوي لگاريتمس عبارتمبنا ساخته
2 6 3 2 5log(x x ) log(x ) log( x )− − − − = −

2 2
26 62 5 2 5 6 3 2 5

3 3
x x x xlog log( x ) x x x (x )( x )

x x
− − − −

⇒ = − ⇒ = − ⇒ − − = − −
− −

 

2 2 2 3عضــو دامنــه معادلــه نيســت
6 2 11 15 10 21 0

7
x

x x x x x x
x
= ⇒

⇒ − − = − + ⇒ − + = ⇒ 
=

3حال حاصل لگاريتم 1x ميبه4را در پايۀ+  آوريم. داريم: دست

2
3 3

4 4 4 22
1 171 7 1 2 2 2
2 2

xlog x log log log log=+ + = = = =

12 2+ =02 1+ = 22 4+ = 32 8+ = 42 16+ = 52 32+ = 62 64+ =

y

2
B

8

H O 4
3

x

2
32
2

y x= −

1 0y =

A
1 2y x= −
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1پاسخ: گزينۀ- 129
2Aابتدا ماتريس B+دهيم، داريم: را تشكيل مي 

3 1 3 3 2 6 2 3
2 2

5 2 2 1 5 2 4 2 9 4
a a a

A B
a a a
− − − − −         

+ = + = + =         + + +         
آن مي  پذير نباشد، بايد دترمينان آن را برابر صفر قرار دهيم، داريم: كه ماتريسي وارون دانيم براي

22 3 7
2 2 0 0 2 4 27 0 2 35 0

9 4 5
a a

A B A B (a )(a ) a a
a a

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

+ =
 پذير نيست وارون

2پاسخ: گزينۀ- 130
را23اگر و آن ،1x،2x،3xداد7 آماري را از كوچك به بزرگ مرتب كنـيم
⋅ ⋅ ⋅،22x23وxبه اه نمودار جعبهگ بناميم، آن  صورت مقابل است: اي آن

5 21 6 108/= × 1هاي دنبالۀ سمتچپ مجموع داده= 2 3 4 5 21 6
5

x x x x x
: /

+ + + +
=  دنبالۀ سمت چپ⇒

5 33 165= × 19هاي دنبالۀ سمت راست مجموع داده= 20 21 22 23 33
5

x x x x x
:

+ + + +
=  دنبالۀ سمت راست⇒

و روي جعبه برابر صورت سؤال ميانگين دادهاز طرفي طبق  باشد، بنابراين داريم:مي25هاي داخل

25 13 325= × و روي جعبه مجموع داده= 6هاي داخل 7 8 1825
13

x x x x+ + + ⋅ ⋅ ⋅+
= ⇒

آن ها، كافي است مجموع تمام داده حال براي محاسبۀ ميانگين كل داده كن ها را بر تعداد  يم: ها تقسيم
108 165 325 598 26

23 23
+ +

= = ها ميانگين كل داده =

4پاسخ: گزينۀ- 131

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

=(

مي در صورت سؤال صحبت از مجموع مربعات داده  يم:كن ها شده است، بنابراين از فرمول دوم واريانس استفاده
ــات داده ها مجموع مربع

2 2 2
1 22 2nx x x

(x)
n

+ + ⋅ ⋅ ⋅+
σ = −

���������

آن حال با استفاده از تعداد داده و مجموع مي ها ميانگين داده ها مي ها را به دست و سپس به محاسبۀ ضريب تغييرات  پردازيم: آوريم
240 8
30

x = =

9 3= 2انحراف معيار= 22190 8 73 64 9
30

( )σ = − = − = و⇒  اريانس:

3 0 375
8

: CV /
x
σ

= = ⇒ضريب تغييرات =

2پاسخ: گزينۀ- 132
26 36n(S) = = 

{ }1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3 4 5 5 4 5 6 6 5A ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) , ( , ) ,( , Aاند: دو عدد رو شده متوالي⇒=(
10 510
36 18

n(A) P(A)⇒ = ⇒ = = 

4پاسخ: گزينۀ- 133
 راه حل اول:

 همواره مثبت

22 1 2 1x x x+ − − > +

ــا 22 اشــتراك ب 2

ــا 22 اشــتراك ب 2

2 2 1 2 1 2 0 1 2 (1)

2 2 1 2 1 3 2 0 1 2 1 2 (2)

x

x
x : x (x ) x x x x x

x : x (x ) x x x x x

≥

<

 ≥ + − − > + ⇒ − − < ⇒ − < < → ∈∅⇒ 
 < + + − > + ⇒ − + < ⇒ < < → < <

(1) (2)
 اجتماع 

1 2x→ < <∪

min max

1 6Q x= 3 18Q x=

2 12Q x=
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 راه حل دوم:
به با حذف گزينه به روش عددگذاري نيز مي به توانيم به گزينۀ درست برسيم. شده به عبـارت در نامعادلۀ دادهxجاي طور مثال با جايگذاري عدد صفر

1 1− مي3و1،2هاي است. پس گزينه رسيم كه نادرست مي<  شوند، نادرست هستند. كه مقدار صفر را شامل
1پاسخ: گزينۀ- 134

22نكته: 2 1 2 2Sin Sin Cos , Cos Cosα = α α + α = α

2

21 1 12 2 2
1 2 2 2 22

2 2

Sin Cos SinSin tan
Cos Cos Cos

α α α
α α

= ⇒ = = ⇒ =
α α+ α

دانيم مي
2

tan( ) Cotπ
+ = −○ ، پس داريم:○

1 1
2

12 2 2
2 2

tan( ) Cot
tan

π α α
+ = − = − = − = −

α

3پاسخ: گزينۀ- 135

�
2 22 1 8 6 5 2 1 8 6 5

t
g (x) x , (fog)(x) f (g (x)) x x f ( x ) x x= + = = + + ⇒ + = + +

 دهيم، داريم: قرار ميtرا برابرfورودي تابع

2 2 2 2

1
2 1

2
1 18 6 5 2 1 3 1 5 2 4 2 4

2 2

tx t x

t tf (t) ( ) ( ) (t ) (t ) t t f (x) x x

−
+ = ⇒ =

− −
⇒ = + + = − + − + = − + ⇒ = − +

2پاسخ: گزينۀ- 136

2

3 2 1
2x

x xlim
ax b→

− −
=

+

2xدر حد باال، چون به ازاي مي صورت كسر صفر مي= 2xد به ازاي گيريم كه مخرج كسر نيز باي شود، پس نتيجه صفر شـود كـه ابهـام=
0
0

2xرخ دهد. چون اگر مخرج به ازاي صفر نشود،=
0

عدد
1برابر

2
 نخواهد شد. پس داريم:

2
0 2 0 (1)

x
ax b a b

=
+ ⇒ + = 

حال براي رفع ابهام
0
0

 گيريم. داريم:، از روش هوپيتال بهره مي

2 2

0
بهام ا  

0

3 31 13 2 1 1 12 3 2 4
4 2 2Hopx x

x x xlim lim a
ax b a a a→ →

− −− − − = = = ⇒ =
+

(1) 12 0 1
2

( ) b b→ + = ⇒ = −

4پاسخ: گزينۀ- 137
0xدرfكه تابع براي آن 0xدرfپيوسته باشد، بايد حد تابع= و برابر با مقدار تابع=  در اين نقطه قرار دهيم. داريم:fرا محاسبه كرده

ارزي هم  
02 2 20 0 0 0 بهام 0 ا  
0

2 2 1 1
0x x x x x

Sin x Sin x x x xlim f (x) lim lim lim lim
xx x x→ → → → →

− −
= = = = = ∞

0xدرfچون تابع و مشخصي نيست، پس اين تابع به ازاي هيچ مقدار= 0xدرaداراي حد موجود (به عبارتي ايـن تـابع پي= وسته نخواهد بود
0xدر   هرگز پيوسته نيست).=

1پاسخ: گزينۀ- 138

نكته:
2
u( u )

u
′

′ =

@Moshavereh_Gharebaghi

www.Telegram.me/Moshavereh_Gharebaghi


18

1xدرfحد صورت تست، تعريف مشتق تابع  است. پس داريم:=

2 2

0

12 5 7 7
4 5 1 1 73 4 161

33 484 5 9 22 2 23 4
h

x f ( h) f ( )(x )f (x) f (x) lim f ( )
x hx ( )

x
→

−

+ + −+′ ′= ⇒ = ⇒ = = = =
+ +

+
3: گزينۀ پاسخ- 139

 مهر7 قرمز2مهر7 سياه3مهر7 سفيد4

9
84

3
n(S)

 
= = 

 
 

مهره ســفيد1 هاي ديگــر مهره از رنگ2  

ــط  مهره ســفيد1فق

4 5
4 10 40

1 2
n(A)

↓

   
= × = × =   

   
 

40 10
84 21

n(A)P (A)
n(S)

⇒ = = =

4پاسخ: گزينۀ- 140
(توزيع دوجمله آن نكته بار پيروزي حاصـل شـود، برابـرkيقاً بار تكرار كنيم، احتمال اينكه دقnاست،pاي): اگر آزمايشي را كه احتمال پيروزي در

1kاست با:  n kn
P (X k) p ( p)

k
− 

= = − 
 

 

 اي، داريم: با توجه به فرمول توزيع احتمال دوجمله

3 1 4 04 4 42 1 2 1 8 1 16 32 16 48 163 3 4 4 1 1
3 43 3 3 3 27 3 81 81 81 81 27

n
P (X ) P(X ) P(X ) ( ) ( ) ( ) ( )

=    
≥ = = + = + = × × + × × = + = =   

   
 

3پاسخ: گزينۀ- 141

3yابتدا نمودار تابع x=3دار كنيم. براي اين منظور ابتدا نمو را رسم ميxو سپس آن قسمتي از نمودار رسم شده كه در زير محـور را رسم كرده

xها قرار دارد را نسبت به محورxكنيم. داريم: ها قرينه مي 

و غير يك و نه نزولي) (نه صعودي  است.3يك است. پس جواب درست، گزينۀبه اين تابع غير يكنوا
گ- 142 1زينۀ پاسخ:

(يعنـي مجذورات جمالت يك دنبالۀ هندسي نزولي، خود يك دنبالۀ هندسي نزولي جديدي است كه جملۀ اولش، مجذور جملـۀ اول دنبالـۀ اوليـه
2
1aيعني) و قدر نسبت آن نيز مجذور قدر نسبت دنبالۀ اوليه (2qباشد. پس داريم ) مي:

جملۀ اول
 مجموع تمام جمالت دنبالۀ هندسي نزولي=حد مجموع=

1-قدر نسبت

2مجموع تمام جمالت دنبالۀ هندسي(2 (
3

 مجموع مجذورات تمام جمالت دنبالۀ هندسي نزولي=

� �
2 3

2 2 2
1 1 1 12 2 2 2 4 2 2

1 1 1 1 2 3 2 2 2
2 2 2
3 3 1 31 1 1a a

a a a a
a a q a q (a a a ) ( )

qq q ( q)
⇒ + + + ⋅ ⋅ ⋅ = + + + ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ = ⇒ = ×

−− − −
 

2 مجموع ضــرايب صــفر اســت 2 2 2 2
1ققغ

3 1 2 1 3 2 1 2 2 5 6 1 0 1 0 2
5

q
( q) ( q ) (q q ) q q q

q /

=
⇒ − = − ⇒ − + = − ⇒ − + = → 

= =

y
3x

3y x=
y

xx ⇒
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1پاسخ: گزينۀ- 143
)Cosنكته: ) Cos Cos Sin Sinα ± β = α β α β∓
2Cosxنكته: Cos x k= α ⇒ = π ± α

1 1
4 4 4 4 4 4 4 4

Cos(x )Cos(x ) (Cos x Cos Sin x Sin )(Cos x Cos Sin x Sin )π π π π π π
+ − = ⇒ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ =

2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 4 2

( Cos x Sin x)( Cos x Sin x)− + = ⇒ 2 2 1
4

(Cos x Sin x)− =

1
2

12 2 2 2
2 3 3 6

Cos x Cos x Cos x k x kπ π π
⇒ = ⇒ = ⇒ = π ± ⇒ = π ±

4پاسخ: گزينۀ- 144

2
2

2 1 1 12 2 0 1 0 0 1 0
1 2 2 2 2 22

2 2 2 0 0 2 0 2
2 0

x xSin CosSin x x xtan x ( tan ) x f ( ) ( )xf (x) f (x)Cos x Cos
Cos x x f ( ) Cos

Sin x x

+

−


  ′= = > + > ⇒ = + = ′= ⇒ =+ 
  ′< ⇒ = = ≤

1 30 0 2 1 5
2 2

f ( ) f ( ) /− +′ ′⇒ − = − = = 

2پاسخ: گزينۀ- 145
0F(xنكته: مشتق تابع ضمني , y)  برابر است با:=

yx بودن ثابت فرض باx به نسبت مشتق

y

Fdy
dx F

′
= − = −

′ x بودن ثابت فرض باy به نسبت مشتق

ص ها باشد، مشتق منحني در آنxدر نقاطي كه خط مماس بر منحني موازي محور ميها  شود. پس داريم: فر

2 2 2 44 3 1 0 0 2 4 0 2
4 6

x
x

y

fdy x yf (x ,y) x xy y y y x y x y
dx f x y

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

 حال كافيست رابطۀ به دست آمده در باال را با ضابطۀ منحني قطع دهيم. داريم:

2 2 2 2 2 2 2

2 يا 
2

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

2 2 4

xx y y

x xx xy y x x( ) ( ) x x x


= =


 − + + = ⇒ − + + = ⇒ − + + =


2
21 4 2

4
x x x⇒ = ⇒ = ⇒ = ±

3پاسخ: گزينۀ- 146
1طبق فرض سؤال، نقطۀ 11( , ن−( مينقطۀ عطف  كند. داريم: مودار است. بنابراين نقطۀ داده شده بر روي تابع صدق

1 113 2 1 11 12 (1)( , ) ff (x) x ax bx a b a b− ∈= + + → + + = − ⇒ + = −

3از طرفي در تابع درجۀ سوم 2y ax bx cx d= + + طول نقطۀ عطف از رابطۀ+
3
bx
a

=  آيد، داريم: به دست مي−

1 (1)1 3 3 12 9
3 3

xa ax a b b=− −
= → = ⇒ = − → − + = − ⇒ = −

ميحال مق  كنيم، داريم: ادير به دست آمده را در تابع جايگذاري
3 2 3 23 9 1 1 3 1 9 1 1 3 9 5f (x) x x x f ( ) ( ) ( ) ( )= − − ⇒ − = − − − − − = − − + =

1پاسخ: گزينۀ- 147
2يابيم نقطۀ با توجه به نمودار مطرح شده در صورت سؤال درمي 0( ,  بر روي نمودار تابع قرار دارد، داريم:(

2 0
2

2 2 2
0 2 2 0 1

4
( , ) fax af (x) a a

bx b
∈+ +

= → = ⇒ + = ⇒ = −
++

0xطرفي نمودار تابع در از 0xباشد، بنابراين داراي انفصال مضاعف مي= 0bبايد ريشۀ مكرر مرتبۀ زوج مخرج باشد، بنابراين=  باشد: مي=
2 0 0x b b+ = ⇒ =
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ميfتابعbوaحال با معلوم شدن مقادير  آيد، داريم: به صورت مقابل به دست

2
2xf (x)

x
− +

=

و مكرر مرتبۀ فرد هاي نقاط اكسترمم تابع، بايد ريشه دانيم براي تعيين طول مي fهاي ساده  را مشخص كنيم، داريم:′
2

2 2 2
2 1 2 2x ( )(x ) ( x)( x )f (x) f (x)

x (x )
− + − − − +′= ⇒ =

2 2 2

4 4 4 3

42 4 4 4 4 xx x x x x x(x ) xf (x) f (x)x x x x
− + − − − −′⇒ = = = = ⇒

− +

↘ ↗

4xنيمم يعني، طول ميfحال براي تعيين مقدار مينيمم نسبي تابع  كنيم، داريم: را در ضابطۀ تابع جايگذاري مي=

4
2 2

2 4 2 2 1
4

16 84
x

min
xf (x) y f ( )
x

=− + − + −
= → = = = = −

3پاسخ: گزينۀ- 148
اس3و1هاي ها را در دو نقطه به طولxطبق صورت سؤال، دايره محور 1ت. بنابراين نقاط قطع كرده 0( , 3و( 0( , روي دايره قـرار دارنـد. از طرفـي(

مي مركز دايره روي نيم )Oباشد. بنابراين، مختصات مركز دايره به صورت ساز ربع اول , )α α:است، حال داريم 
2 2 2

2 2 2
2 2 2

1 0 1 0

3 0 3 0

( , ) ( ) ( ) R
(x ) (y ) R

( , ) ( ) ( ) R

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

گـــيريم جذر مي  2 2 2 2 2 2 ق  ق 1غ 3 1 3
1 0 3 0 1 3

1 3 2 4 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

− α = − α ⇒ =
⇒ −α + − α = − α + − α ⇒ −α = − α → 

− α = α − ⇒ α = ⇒ α =

2 2 2 21 2 0 2 1 4 5( ) ( ) R R R⇒ − + − = ⇒ + = ⇒ =

4پاسخ: گزينۀ- 149
2هاي هذلولي افقي طبق فرض سؤال به صورت معادلۀ مجانب 4y x= 2yو− x= هـا در هـذلولي افقـي بـه باشد. از طرفي شيب مجانـب مي−

صورت 
bm
a

=  باشد، بنابراين داريم: مي±

2 2
b b
a a

± = ± ⇒ =

 حال براي محاسبۀ خروج از مركز هذلولي افقي داريم:

2
2 2

21 1 1 2 5b be ( ) ( )
aa

= + = + = + = 

2پاسخ: گزينۀ- 150
2 0 1 2 0 2 0 2

1 1 0 1 1 1 1 1
2 2

1 0 1

0 2 1 4 1 1 3
0 1

1 12 2 2 2 2 2 2

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

x x ( ) ( )

− − − −
= + + = − − + + = +              

= + = − + − = − + =
−

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

3پاسخ: گزينۀ- 151

n nx dx x c (n )
n

+= + ≠ −
+∫ 11 1

1
 نكته:

3 11 11 1 3 12 2 2 22 2 2 2 25 3 5 3 5 3 5 3 5 3
3 11 1
2 2

x x x x x xdx dx dx x x dx x x dx x dx x dx
x x x

+ +
− −+

= + = × + × = + = × + ×
+ +

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 

2 22 2
5 3 2 2 2 2 2 2

5 3
f (x)

x x x x x x x x x x ( x ) c f (x) x= × × + × × = + = + + ⇒ = +����

@Moshavereh_Gharebaghi

www.Telegram.me/Moshavereh_Gharebaghi


21

1پاسخ: گزينۀ- 152
2 2 2

2 2 2
a b c

a b c
h a h b h c S S SS h ,h ,h

a b c
× × ×

= = = ⇒ = = = 

2 2 2 1 1 1
a b c

S S Sh h h
a b c a b c

= + ⇒ = + ⇒ = +

1 1 1 1 3 2 5 30 6
10 15 30

a a
a a

+
⇒ = + ⇒ = ⇒ = ⇒ =

2پاسخ: گزينۀ- 153
دو ين قطر كوچكششباشد. همچن ميaاالضالع به ضلع برابر مساحت مثلث متساويa،6ضلعي منتظم به ضلع مساحت هر شش ضـلعي منـتظم

 االضالع است، پس داريم: برابر ارتفاع مثلث متساوي

2 236 9 3 6 6
4

S ( a ) a a= = ⇒ = ⇒ =

32 3 3 2
2

d a a= × = ⇒ضلعي منتظم قطر كوچكشش =

3پاسخ: گزينۀ- 154
بـر بـا ها برابر مجذور نسبت تشابه است. نسبت تشابه برا در دو شكل متشابه، نسبت مساحت

پس نسبت دو ضلع متناظر مي 6باشد.
9

k  خواهد بود. بنابراين داريم:=

1 1 22

2 1

6 4 4 5
1 25

9 9 5 4
S S S

( ) /
S S S
= = ⇒ = ⇒ = = 

4پاسخ: گزينۀ- 155

و عرض2aمقطع حاصل، يك مستطيل به طول  است، پس:a(قطر يك وجه)
22 9 2 9 3S a a a a= × = ⇒ = ⇒ =

3 3 3d a=  : قطر مكعب =

زيست شناسيزيست شناسي
3پاسخ: گزينۀ-156

(و از حركات فعال گياهي) به مي از آن جايي كه نورگرايي نوعي حركت گرايشي (از هورمـون كه اكسين آيد، با توجه به اين حساب هـاي محـرك ها
 را درست دانست!»3«ن گزينۀ توا رشد)، در ايجاد نورگرايي نقش دارند؛ بنابراين مي

 ها: بررسي ساير گزينه
مي : در حركات خودبه1گزينۀ مي خودي وقتي نوك ساقه به جسم باريكي مانند شاخۀ گياهي ديگر برخورد شود ساقه كند، حركت پيچشي باعث
است؛ مثالً نوك برگ بعضي گياهان نيز پيچش خودي در گياهان فقط پيچش نوك ساقه توان گفت حركات خودبه گاه محكم شود؛ اما نمي به تكيه
 دهد. انجام مي
شب2گزينۀ و حركات لرزه : براساس كتاب درسي، حركات و گل ابريشم شـود كـه بـرگ تنجي در گياه حساس ديده مـي تنجي در گياهان اقاقيا

ن تنجي چيزي از مركب بودن برگ مركب دارند، اما در مثال بساوش توان گفت همۀ حركـات تنجشـي يامده، بنابراين نميهاي گياه ديونه به ميان
 دهند. فقط در گياهان داراي برگ مركب رخ مي

و در بخش4گزينۀ مي هاي غير : حركات غيرفعال نيز از حركات گياهي محسوب شده  شوند. زند7 گياه ديده
1پاسخ: گزينۀ-157

(نوتروفيل توان گرانولوسيت مي و ائوزينو ها، بازوفيل ها و مونوسيت فيلها و ماكروفاژهـا را فاگوسـيت ها را فاگوسيت ها) هـاي هاي پالسماي خون
مي بافتي در نظر گرفت. همان مي دانيم همۀ اين سلول طور كه و هم گلبـول ها جزئي از دفاع غيراختصاصي محسوب (هم در پاسخ التهابي شوند

 ترين بخش دومين خط دفاع غيراختصاصي است). سفيد كه مهم

a CB

A

10b =15c =

ah
bh

ch

a
a

a

a

a
a

A a B

D

2a

C

75

9

61S

2S
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 ها: رسي ساير گزينهبر
و ماكروفاژها از سلول : لنفوسيت2گزينۀ در هاي خـوني محسـوب نمـي هاي لنفاوي هستند؛ اما ماكروفاژها، سلول هاي مستقر در گره ها شـوند؛

مي كه در گره توان گفت هر لنفوسيت همين حال بايد توجه داشته باشيم كه نمي و هاي لنفاوي مستقر لنـف در گـردش شود؛ پيوسته بين خون
 است.
(گرانولوسيت : فاگوسيت3گزينۀ و مونوسيت هاي خون هـا در هنگـام دياپـدز بـا شكل را دارند؛ اما مونوسيت ها) توانايي انجام حركات آميبي ها

از توان گفت همۀ فاگوسيت شوند. يعني نمي افزايش قطر خود، در بافت تبديل به ماكروفاژ مي و انـدازه هاي خون در تمام عمرِ خود، نظر ساختار
 اند. ثابت
به4گزينۀ و قصد تقسيم داشته باشند. لنفوسيت وارد مي2Gهايي در چرخۀ زندگي خود به مرحلۀ طور معمول سلول: وBهاي شوند كه توانايي

Tهاي(و سلولBو ه خاطره) از سلولTخاطره چرخۀ سلولي را دارند2Gستند كه توانايي ورود به مرحلۀ هاي موجود در پالسماي خون انسان

و توانايي شناسايي مولكولTهاي ولي لنفوسيت مي در تيموس بالغ شده  كنند. هاي خودي را از غيرخودي پيدا
3پاسخ: گزينۀ-158

(پالسموديوم)، اسپوروزو هايي كه در بزاق پشۀ آلوده هستند از طريق نيشِ پشـه وارد بـدنِِ فـرد ئيتدر چرخۀ زندگي عامل مولد بيماري ماالريا
مي شوند؛ در اين حالت اسپوروزوئيت سالم مي و در كبد تبديل به مروزوئيت شوند؛ سپس مروزوئيت به درون گلبول قرمز فرد مبتال ها به كبد رفته

و تكثير مي مي رفته و تعدادي از آن به گامتوسيت نمو اي كه آلوده نيست؛ فردِ مبتال به ماالريا را نيش بزند، در هنگـام ورود بند. اگر پشهيا شوند
مي خون، از فردِ بيمار به بدن پشه، گامتوسيت در ها همانند گامتوسيت شوند؛ بنابراين اسپوروزوئيت ها از خون فرد بيمار به بدن پشه منتقل هـا،
و انسان) يافت مي (پشه .شوند بدن هر دو ميزبان

 ها: بررسي ساير گزينه
(سلول : اسپوروزوئيت2و1هاي گزينه و مروزوئيت دار) به مروزوئيت هاي هسته ها درون كبد (سلول ها در گلبول ها نمو يافته هاي بـدون هاي قرمز

و به گامتوسيت مي هسته) تكثير شده  يابند. ها نمو
آن4گزينۀ آل كه گامتوسيت : پس از وده به ماالريا، پس از نيش زده شدن به بدن پشۀ غيرآلوده وارد شدند، در ايـن هنگـام از ها توسط خونِ فردِ

به ها، گامت تغيير گامتوسيت مي ها آن وجود و از ميوزِ زيگوت، اسپوروزوئيت آيند كه از لقاح مي ها زيگوت شوند. براسـاس مـتن كتـاب ها حاصل
مي درسي، اسپوروزوئيت مي توان گفت، گامت بنابراين نمي روند؛ ها به غدد بزاقي پشه  شوند. ها در غدد بزاقي پشه يافت

4پاسخ: گزينۀ-159
مي همان فرماييد، شروع صـداي اول قلـب در اثـر بسـته شـدن طور كه در شكل مالحظه
سه دريچه و (در نقطۀ لختي در ابتداي سيستول بطن هاي ميترال و صـدايSها ) آغاز شده

ش و آئورتي در آغاز اسـتراحت عمـومي دن دريچهدوم قلب در اثر بسته هاي سيني ششي
(رد گزينۀ ) خاتمه ميT(پس از موج  در نوار قلـبPها، تنها موج، از بين گزينه»)2«پذيرد
(شروع تا پايان سيسـتول بطـن است كه به هـا) ثبـت طور كامل خارج از اين فاصلۀ زماني

 شود. مي
 ها: بررسي ساير گزينه

ف1گزينۀ مي شار خونِ سرخرگ ششي در هنگام ورود خون به درون سرخرگ: يابد كه به لحاظ زماني پس از صـداي اول قلـب هاي ششي افزايش
مي(آغاز سيستول بطن  افتد. ها) اتفاق

مي : همان3گزينۀ (حدود نقطۀ ها، در نيمۀ سيستول بطن فرماييد، كاهشِ فشار درون بطن طور كه در شكل مالحظه مي) اتAها در فاق افتـد كـه
و دوم است.  فاصلۀ بين صداي اول

1پاسخ: گزينۀ-160
 مكمل صحيحي براي عبارت صورت سؤال است.»ب«اليۀ مياني چشم، مشيميه است؛ تنها، مورد

 بررسي مورد درست:
و ماهيچه مي اند كه از جنس ماهيچه هاي مژكي بخشي از مشيميهب) عنبيه و هـاي عصـبي تغييـر تحت تـأثير ناقـلتوانند هاي صاف هستند

 وضعيت دهند.
(اليۀ بيروني چشم) است كه به و برجسته درآمده است. الف) قرنيه بخشي از صلبيه  صورت شفاف

ميج) نور در هنگام عبور از محيط مي هاي مختلف شكسته و زجاجيه دچار شكست  شود. شود؛ مثالً نور در هنگام عبور از قرنيه، زالليه، عدسي
به نور در هنگام عبور از اين قسمت مي ها و بر روي شبكيه متمركز و عدسي همگرا شده  شود. خصوص قرنيه

(اليۀ دروني چشم) با استفاده از گيرنده و با تبديل آن به پيام عصبي، اين پيام را به سـمت مغـزد) اليۀ شبكيه هاي نوري خود، نور را حس كرده
و سپس لوب پس مي(ابتدا تاالموس و يا از ابتدا به مخچه) ارسال  نمايد. سري
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4پاسخ: گزينۀ-161
بي در ابتدا بايد توجه داشت كه باكتري و ارغواني) داراي تنفس (سبز هـا تـنفس هـوازي دارنـد. هوازي هستند، ولي بيشتر باكتري هاي گوگردي

و همچنين بايد بدانيم كه در همۀ سلول (چه داراي تنفس هوازي بيهاي زنده مي چه داراي تنفس شـود كـه در مرحلـۀ هوازي)، گليكوليز انجام

و تركيب سـهNAD+كربني يك فسفاته، سوم گليكوليز، در پي افزوده شدن گروه فسفات به تركيب سه كربنـي با گرفتن الكترون، احيا شده
مي دوفسفاته به  آيد. وجود

 ها: بررسي ساير گزينه
دي : در صورتي1گزينۀ كـربن، اكسـيد كه براي باكتري گوگردي سبز، تخمير الكلي در نظر بگيريم؛ حتي در تخمير الكلـي، در مرحلـۀ آزاد شـده

NADH 2گردد. در تخمير الكتيكي مصرف ميCO2شود ولي در تنفس هوازي در هنگام توليد آزاد نميCOو گام هاي در اكسايش پيرووات

مي NADHچرخۀ كربس،»3«و»2«  شود. توليد

مي NADHهاي : در جريان تخمير، الكترون3و2هاي گزينه (پيرووات يا تركيب دوكربني) تا به يك پذيرند7 آلي بازسازي شودNAD+رسند
و توليد دو عدد  (اكسـيژن)2Oبـه NADHهـاي هـا، الكتـروند. اما در جريان تنفس هوازي در بيشتر بـاكتريادامه ياب ATPتا گليكوليز

تا مي تا ATPرسند  عدد توليد شود.38بيشتري
3پاسخ: گزينۀ-162

مي هاي سطحي غشا كه به پروتئين در يك سلول جانوري، پروتئين هـاي اسـكلت وانند بـه ريزرشـتهت هاي سراسري عرض غشا متصل هستند،
 سلولي متصل شوند.
 ها: بررسي ساير گزينه

 توانند منافذي براي عبور مواد ايجاد كنند. هاي سطحي نمي : پروتئين1گزينۀ
مي : همان2گزينۀ و نمـ فرماييد، زنجير7 كوتاهي از مونوساكاريدها در سطحي بيروني سلول قرار گرفته طور كه در شكل مالحظه تواننـد بـهياند

مي هاي سطحي غشا كه به ريزرشته پروتئين (در سطح دروني غشا قرار گرفته هاي اسكلت سلولي متصل  اند) متصل شوند. باشند
 هاي آبدوست فسفوليپيدها در تماس هستند. هاي سطحي با بخش : پروتئين4گزينۀ

2پاسخ: گزينۀ-163
و خطا«در ميكه نوعي يادگيري است، جانو» آزمون گيرد كه انجام يك عمل يا رفتار خاص، منجر به پاداش يا تنبيه خواهد شد. اگر انجـامر ياد

رو شود، احتمال دوبار7 آن رفتار يابد، ولي اگر با انجام آن، جانور با تنبيه روبه رفتاري به دريافت پاداش منتهي شود، احتمال تكرار آن افزايش مي
مي كاهش مي و خطا و يا اين يابد. با آزمون  كه آن را انجام ندهد. توان به جانور ياد داد كه در موقعيت خاص رفتار مشخصي انجام دهد

 ها: بررسي ساير گزينه
مي1گزينۀ مي : تغيير رفتاري كه حاصل تجربه باشد، يادگيري ناميده تواند تحت تـأثير تجربـه شود ولي اين بدان معنا نيست كه هر رفتار غريزي

و تحت تأثير تجربه قرار نميتغيير نمايد (مثالً الگوي عمل ثابت، نوعي رفتار غريزي بوده .)گيرد.
مي»عادي شدن«: يادگيري از نوع3نۀ گزي هـا را رفتـار توان انعكـاس حتي در مورد رفتارهاي بسيار ساده مانند انعكاس هم وجود دارد. بنابراين

و همان مي دانست م دانيد در مهره طور كه آنها ركز برخي از انعكاسداران و در انجام بيشتر ها، مغز فاقد نقـش اسـت(مـثالً رفتـار، نخاع است
ميعادي شدن در شقاي و عروس دريايي هم ديده .)كه اين جانوران فاقد مغز هستند حاليدرشودق

(نه : نقش4گزينۀ مي در دورهپذيري شكل خاصي از يادگيري است كه در دور7 مشخصي از زندگي يك جانور  دهد. هاي مختلف زندگي) رخ
1پاسخ: گزينۀ-164

و افزايش رسيدگي ميوه مي از هورمون اتيلن براي تسريع مي ها استفاده و و برداشـت تواند باعث سست شدن ميوه شود هايي مانند گيالس شود
و شـرايط غرقـابي ها، آلودگي هوا، عوامل بيماري يكي بافتهاي مكان ميزان اين هورمون در واكنش به زخم.ها را تسهيل كند مكانيكي اين ميوه زا
بي(قرار گرفتن بخش و (رد گزينۀ هوازي افزايشمي هايي از گياه درون آب به مدت طوالني) »)1«و تأييد درستي گزينۀ»2«يابد.
 ها: بررسي ساير گزينه

ميها است دار كردن قلمه : در كشاورزي از اكسين براي ريشه3گزينۀ مي فاده و و امـالح بـراي قلمـه شود هـا را ممكـن دانيد كه ريشه جذب آب
(بيداري دانه سازد؛ اما ژيبرلين سبب جوانه مي مي زني  شود. هاي در حال خواب)

مي4گزينۀ به توان گفت از آنجايي كه محرك: مي هاي رشد مي طور كلي سبب رشد گياه و سـيتوكين شوند؛ هـاز سـلولتوانند سبب انجام ميتوز
به شوند، اما براساس متن كتاب درسي، سيتوكينين و كاهش سرعت پير شدن برخي از اندام ها هاي طور اختصاصي سبب تحريك تقسيم سلولي

و اين هورمون گياهي مي  نمايند. پذيري سلولي را بيشتر نمي ها، انعطاف ها برخالف اكسين شوند
4پاسخ: گزينۀ-165

بهيك-طبق نظريۀ يك ژن مي آنزيم، هر ژن باعث (رد گزينۀ وجود آمدن يك آنزيم ژن»).3«شود (نه تعداد كمي) از را ها، پروتئين بسياري هايي
(رد گزينۀ به رمز درمي يك پپتيدي تشكيل شده ها از چند زنجير7 پلي بسياري از پروتئين»)2«آورند كه آنزيم نيستند، اند كه توليد هر زنجيره را
ميژن خاص رهب  تواند حاصل بيان بيش از يك ژن باشد. ري كرده است، يعني توليد يك پروتئين
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و تيتوم جهش ژن بيدل و آمينواسيدها هاي مهم متابوليك، از قبيل توليد ويتامين كنند7 واكنش هاي كنترل هايي را بررسي كردند كه مربوط به ها
بي بود؛ بنابراين نمي و بعد از ميتوان گفت با گذشت زمان و تيتوم بيان شد كه جهش ژن دل هـاي مهـم كننـد7 واكـنش هـاي كنتـرل توانـد در

(رد گزينۀ   »).1«متابوليك رخ دهد.
1پاسخ: گزينۀ-166

مي»انقباض با كشش ثابت«منظور از هـاي شود، در اين حالت رشـته، انقباض ايزوتونيك است كه در هنگام اين نوع انقباض طول ماهيچه كوتاه
مي ضخيم به و فضاهاي اين نوارها را محدود  كنند. نوارهاي روشن وارد شده

 ها: بررسي ساير گزينه
و يا متغير)، رشته : در انواع مختلف انقباض2گزينۀ (چه با طول ثابت و نازك ساركومرها، كوتاه نمي ها،  شوند. هاي ضخيم
از3گزينۀ و مداوم«: منظور (نه رشته اي تارهاي ماهيچه . در جريان تونوس ماهيچهاي است تونوس ماهيچه» انقباض خفيف در اي هـاي موجـود
 آيند. به تناوب به انقباض درمي»ها تارچه
(طول ساركومرها) كوتاه نمي4گزينۀ پديـدZاي در فاصـلۀ دو خـط شود؛ بنابراين تغيير قابـل مالحظـه : در انقباض ايزومتريك، طول ماهيچه
 آيد. نمي

3 پاسخ: گزينۀ-167
و نمي اسپرماتوسيت  اور قرار گيرند. توانند در معرض پديد7 كراسينگ هاي ثانويه هاپلوئيد بوده

 ها: بررسي ساير گزينه
به هاي اوليه، اسپرماتوسيت اسپرماتوسيتI: از ميوز1گزينۀ مي هاي ثانويه هاي اسپرماتوسيتIIآيند كه هاپلوئيد هستند. همچنين ازميوز وجود

بهثانويه،  مي اسپرماتيدها آن وجود مي آيند كه هاي داراي قدرت تقسيم با تقسيم خـود، توان گفت همۀ اسپرماتوسيت ها نيز هاپلوئيداند؛ بنابراين
مي سلول  سازند. هاي هاپلوئيدي
مي : همان2گزينۀ ژن دانيد، در هر سلول هسته طور كه يا دار ديپلوئيد هر فرد سالم، همۀ  هاي سازند7 تاژك وجود دارد.ژن هاي آن از جمله ژن
و چه اسپرماتوسيت : چه اسپرماتوسيت4گزينۀ طـور ها در شروع تقسيم هستند، پـس بـه هاي ثانويه را مدنظر قرار دهيم، اين سلول هاي اوليه

مي معمول هر كروموزوم آن (داراي چهار رشتۀ پلي ها  ) باشند.DNAنوكلئوتيدي بايست دو كروماتيدي
2: گزينۀ پاسخ-168

(آنتي در مهندسي ژنتيك، پس از مرحلۀ كلون شدن ژن مورد نظر، مي و طي آن، تركيبي بيوتيك) به محيط كشـت بايست غربالگري انجام شود
و باكتري DNAهاي داراي مولكول هاي تكثير شده افزوده شود تا باكتري سلول  هاي فاقد آن از بين بروند. نوتركيب باقي مانده

 ها: بررسي ساير گزينه
مي4و1هاي گزينه مي : براي استخراج ژن از الكتروفورز در ژل استفاده شود. براي انجام ايـن مرحلـه، شود كه اين مرحله پس از غربالگري انجام

ژن بايست پالزميدهاي نوتركيب توسط آنزيم محدودكننده برش داده شوند تا پالزميـدها پيش از استفاده از دستگاه مي هـاي خـارجي جـدا از
 شوند.
مي3گزينۀ (در مرحلۀ كلون شدن) انجام به : در جريان فرآيند همانندسازي كه پيش از تقسيم دوتايي عمل شود، از يك ژن خارجي همانندسازي
 آيد. مي

2پاسخ: گزينۀ-169
(مجاري جمع لولۀ جمع ب كنند7 ادرار) همانند لولۀ پيچ كننده و آب(نوعي تركيب) نفوذپذيري دارد. NaClه خورد7 نزديك، نسبت

 ها: بررسي ساير گزينه
مي خورده : چه ترشح در نظر گرفته شود كه بيشتر از طريق پيچ1گزينۀ و نزديك انجام و يا حتي تراوش مدنظر باشد كـه از طريـق هاي دور شود

 ها در بخش قشري كليه قرار دارند. شود؛ اين قسمت كپسول بومن انجام مي
مي NaCl: در ابتداي بخش باالروي هنله،3گزينۀ  شود، در حالي كه بخش باالروي هنله نسبت به آب نفوذناپذير است. با انتشار بازجذب

−خورده، هاي پيچ : در لوله4گزينۀ
3HCO(انتقال غيرفعال) از پيچ و با انتقال فعال از پيچ با انتشار (دو روش متفاوت)خ خورد7 نزديك ورد7 دور

(خروج از فضاي نفرون و نه ورود به فضاي درون نفرون بازجذب و ورود به رگ خوني مي ها مي ها) و ترشـح شود. آب همواره با اسمز بازجذب شـود
و صرف انرژي همراه است.  همواره با انتقال فعال

4پاسخ: گزينۀ-170

ا ي  H:(AO BO) AaX Yپدر 

ا ي  H h:(AO BO) AaX Xمادر 
و مادري با ژنوتيپ به در اين حالت از آميزش پدر و هموفيلي  صورت زير خواهند بود. هاي فوق، سه گروه خوني، زالي

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
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و:سالم از نظر هموفيلي، سالم از نظر زاليبنابراين احتمال تولد فرزند و چه پسر) (متفاوت با برادران ديگرش)BياAداراي گروه خوني(چه دختر

 صورت مقابل قابل محاسبه است: به

× × =
3 3 1 9
4 4 2 32

3پاسخ: گزينۀ-171
 توانند دربار7 پادتن صادق باشند.مي»د«و»ج«،»الف«ها، پادتن است؛ موارد هاي ترشحي پالسموسيت منظور از پروتئين

 بررسي موارد درست:
 پپتيدي ساخته شده است. دتن از چند رشتۀ پليالف) هر مولكول پا

(آنتي (آلرژي)، پس از اولين مواجهۀ بدن با آلرژن هـاي توليـد شـده توسـط زا)، پادتن ژن حساسيتج) در روند ايجاد واكنش ازدياد حساسيت
و پالسموسيت (بعضي از سلول در سطح ماستوسيت ها به بافت وارد شده مت هاي موجود در بافت ها درميصل ها) گردند تا نقش گيرند7 آلـرژن را

 دومين مواجهه برعهده داشته باشند.
(از سلو هاي سطح عوامل بيگانه، سبب افزايش فعاليت فاگوسيتوز توسط فاگوسيتژن ترين روش، با خنثي كردن آنتيد) پادتن در ساده هايلها

د.شو دفاعي) مي
 بررسي مورد نادرست:

برب) وظيفۀ ساخت پروتئين  هاي موجود بر روي شبكۀ آندوپالسمي زبر است: عهد7 ريبوزوم هاي زير
 هاي غشايي الف) پروتئين
 هاي ليزوزومب) پروتئين
 هاي واكوئل يا وزيكولج) پروتئين
 هاي ترشحي مانند پادتند) پروتئين

1پاسخ: گزينۀ-172
جن در خانم (نه در ابتداي يك چرخۀ شـود هاي اووگوني، تعداد زيادي اووسيت اوليه حاصل مـي سي) از تقسيم ميتوز سلولها در دوران جنيني

آن»)2«(رد گزينۀ  اند. هـر اووسـيت اوليـه بـا تعـدادي سـلول متوقف شدهIخود، در مرحلۀ پروفازIها با آغاز ميوز كه پيش از تولد، همگي
و در قالب يك فوليكول قرار دارد. فوليك ول عبارت است از تعدادي سلول سوماتيك(پيكري) كه يك گامت نابالغ را احاطه فوليكولي احاطه شده

مي كرده و به آن مواد غذايي (تأييد درستي گزينۀ اند  »).1«رسانند
 ها: بررسي ساير گزينه

(تحت تأثير هورمون 400تا 300: در سراسر طول زندگي يك زن، تنها4و3هاي گزينه مي هاي استروئيدي) گامت او شوند. از اين پس تنهـا بالغ
(كه موفق به انجام لقاح شده مي چند عدد اووسيت ثانويه و سـايرينIIتوانند در يك زن سالم، ميوز اند) خود را درون لولۀ فالوپ انجام دهنـد

مي به مي شوند. همچنين ساير اووسيت صورت اووسيت ثانويه دفع  روند. هاي اوليه بدون نزديك شدن به بلوغ از بين
3پاسخ: گزينۀ-173

به هاي ديپلوئيدي توليدمثلي موجود در اسپورانژ در چرخۀ زندگي كاهوي دريايي، هاگ از تقسيم ميوز سلول (زئوسپور) آينـد كـه وجـود مـي ها
و با ميتوزِ خود، گامتوفيت را توانايي انجام ميتوز داشته ميبه ها  آورند. وجود

 ها: بررسي ساير گزينه
مي1ۀ گزين به تواند سلول : اسپوروفيت (اسپور) را و با ميوز خود، هاگ وجود بياورنـد. هاي ديپلوئيدي بسازد كه قابليت انجام تقسيم ميوز را دارند

(كه توسط گامتوفيت ها برخالف گامت اما هاگ مي ها هم ها توليد  جوشي ندارند. شوند)، توانايي انجام
و فقط سلولهاي اسپوروفي : همۀ سلول2گزينۀ (ساختار توليدمثلي ديپلوئيدي)، توانايي انجام تقسيم ميوز ندارند هاي ديپلوئيدي توليدمثليت

(هاگدان) مي (زئوسپور چهارتاژكي) توليد نمايند. همچنين زيگوت هم از سلول توانند با ميوزِ خود، هاگ موجود در اسپورانژ هـاي ديپلوئيـدي ها
ميچرخۀ زندگي كاهوي دريايي محس  دهد. شود ولي ميوز انجام نمي وب

(هاگ ها همانند زئوسپور : در چرخۀ زندگي كاهوي دريايي، گامت4گزينۀ (گامت ها و زئوسپور چهارتاژكي!) ولي گامـت ) تاژكدارند. هـا ها دوتاژكي
(تخم) را تشكيل مي و با لقاح خود، زيگوت و از ميتـوز هـاگدهند از ميتوز زيگوت، اسـ توانايي انجام تقسيم نداشته (زئوسـپور)، پوروفيت هـا

مي گامتوفيت به و فتوسنتز وجود  اند. كننده آيند كه همگي سبز، مستقل

ــرد زال ــي ف ــر هموفيلـ ــالم از نظـ ــتران سـ ــي دخـ ــر زال ــالم از نظ ــراد س  اف

ــي ــر هموفيلـ ــي پسـ ــر هموفيلـ ــالم از نظـ ــر سـ پسـ

H hX XA a
H H H hH

H h
A AA Aa X X X XX
a Aa aa Y X Y X Y

3
4

3
4

1
2
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2پاسخ: گزينۀ-174
به گردش خون مضاعف در بيشتر مهره (همه مي جز ماهي داران و محيطي تشكيل ها) ديده و دستگاه عصبي اين جانوران از دو بخش مركزي شود

 است. شده
 ها: بررسي ساير گزينه

(گلبول : اريتروسيت1گزينۀ و بسياري ديگر از جانوران بدون هسته هستند. اما نمي ها توان گفت در همۀ اين جـانوران، هاي قرمز بالغ) در انسان
خـوردگي دارد؛ ثانيـاً بيشـترين خورد7 مخ نسبت به انداز7 بدن، بيشترين مقدار را دارند، زيرا اوالً قشر مخ فقط در پستانداران چـين سطح چين

و سپس پريمات خوردگي قشر مخ نسبت به انداز7 بدن فقط در انسان چين و وال ها  ها وجود دارد. ها
و مويرگ ندارد!3گزينۀ  : خرچنگ دراز داراي رگ شكمي است ولي داراي گردش خونِ باز بوده
«4گزينۀ و بسياري از پستانداران نه همۀ مهرهداران وجود دارد؛ در مهره» چهار نوع بافت اصلي: و اما آنزيم رنين در نوزاد انسان داران وجـود دارد

(كازئين) مي  شود. سبب رسوب پروتئين شير
1پاسخ: گزينۀ-175

و علفي، مريستم مهم و شاخه هاي رأسي هستند كه در نوك ساقه ترين مناطق مريستمي موجود در گياهان جوان و بـرگهاي جانبي، كنار ها هـا
 ساز است كه نوعي مريستم پسين است. پنبه شود كامبيوم چوب نيز در نزديكي نوك ريشه قرار دارند؛ مريستمي كه در پوست يافت مي

 ها: بررسي ساير گزينه
(نخستين) در نوك ريشه : مريستم2گزينۀ (داراي سلول هاي رأسي مي ها توسط كالهك ريشه  شوند. هاي غيرزنده) محافظت

و بـا تقسـيم خـود، هاي رأسي سلول : گروهي از سلول4و3هاي زينهگ و فاقـد واكوئـل هسـتند هاي بنيادي نام دارند كه هستۀ بزرگ داشـته
م مريستم و سه گروه بافت اصلي به نام ها به نوبۀ سازند. اين مريستميها را (اپيدرم)، بافت خود تقسيم شده و هاي زمينـه هاي بافت روپوست اي
به بافت مي هاي هادي را  آورند. وجود

2پاسخ: گزينۀ-176

شش»ظرفيت تنفسي«منظور از (كه هواي مـرده، ظرفيت حياتي است. ظرفيت حياتي (مكمل)، هواي جاري 1ها به مجموع هواي ذخير7 دمي
3

و هواي ذخير7 بازدمي اطالق مي و هواي باقي از حجم آن است)  نده جزئي از آن نيست.ما شود
4پاسخ: گزينۀ-177

و چشم روشن باشد، ولي متأسفانه در دفترچه مي1Fهاي فنوتيپ ماده از بايست دم متوسط هاي سازمان سنجش كه در اختيار داوطلبان خارج

مي» روشن«قرار داشت، واژ957كشور  د از قلم افتاده بود! همچنين و مادهبايست ، عالمت (+) گذاشته شود!1Fهاير بين نرها

و ماده به و صـفتو يكسان بودن طول دم در آن1Fهاي واسطۀ تفاوت رنگ چشم در نرها ها، صفت رنگ چشم نوعي صفت وابسته بـه جـنس

 طول دم نوعي صفت اتوزومي است.
مي با توجه به و به سؤال پاسخ داده شود! با توجه به خالص بودن افراد1FوPبايست ژنوتيپ افراد صورت سؤال كه صفتو اينPمشخص شده

و در صفت رنگ چشم، تيرگي بر روشني غالب است خواهيم داشت:  طول دم نوعي صفت غالب ناقص است
b b BZ Z SS Z WLL

و چشم تيرهم و چشم روشن×اده دم بلند Pنر دم كوتاه :
و چشم تيره+ماده دم متوسط چشم روشن 1Fنر دم متوسط :

B b bZ Z LS Z WLS

مي ZZيين غالب يا مغلوب بودن صفت وابسته به جنس، به دقت كنيد كه براي تع  كنيم زيرا براي اين صفت دو الل دارد. نسل اول نگاه
ـــراد ـــبتي از اف ـــه نس ـــا2Fچ ـــاوت ب ـــپ متف ـــپ1FوPژنوتي ـــراد ژنوتي ـــبتي از اف ـــه نس ـــي چ ـــد يعن ـــاي دارن ه

b b B B b b(Z Z SS ,Z WLL, Z Z LS , Z WLS):را ندارند، در اين حالت 

− + + + = − × + × + × + × = =
1 1 1 1 1 2 1 2 10 51 1
4 4 4 4 4 4 4 4 16 8

b b B B b b(Z Z SS Z WLL Z Z LS Z WLS) [( ) ( ) ( ) ( )] 

3پاسخ: گزينۀ-178
بي سلولي پديدار شده بر روي زمين، احتماالً پروكاريوت نخستين جانداران تك هوازي هتروتروف بودند؛ يعني با اسـتفاده از تركيبـات آلـي هاي

مي محيط، مولكول مو هاي مورد نياز خود را و ميسازند  كنند. اد آلي را به مواد آلي مورد نياز خود تبديل

ــد  دم بلنــ

دم كوتــــاه دم متوســــط

L S
L LL LS
S LS SS

ــر چشــم روشــن ــيرهن ــم ت ــر چش  ن

ــيرهمــاده چشــم روشــن ــاده چشــم ت  م

B bZ Z
B b b bb

B b
Z Z Z ZZ

W Z W Z W
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 ها: بررسي ساير گزينه
و آزاد كردن گاز اكسيژن را نداشتند.4و1هاي گزينه  : از آنجايي كه هتروتروف بودند؛ توانايي تبديل مواد غيرآلي به مواد آلي
بي2گزينۀ  موجود در تركيبات آلي به كمك اكسيژن نبودند. هوازي بودند؛ قادر به آزاد كردن انرژي : از آنجايي كه

2پاسخ: گزينۀ-179
مشخص شده كه ايـن قسـمت در آدمـي بيشـترين قابليـت را بـراي انجـام»2«كر7 مخ با شمار7 دهد، نيم شكل سؤال، مغز ماهي را نشان مي

و تفكر داراست. هاي پيچيده فعاليت  اي چون حل مسئله
 ها: بررسي ساير گزينه

لب نشان»1«: شمار17نۀ گزي و ارتباطي با اطالعات بينايي ندارد. دهند7  هاي بويايي بوده
(قسمت نشان»3«: شمار47و3هاي گزينه و انجـام»)4«مشخص شده با شـمار7 دهند7 لب بينايي بوده در حالي كه مخچه در حفـظ تعـادل

و ضـربانلحركات ماهرانه، نقش اصلي را دارد. اين در حالي است كه بص (نه مخچه) در تنظيم بسياري از اعمال حياتي بدن مانند تنفس النخاع
 قلب نقش داشته باشند.

3پاسخ: گزينۀ-180
و روزنه هاي موجود در برگ گياه گندم، روزنه منظور از همۀ روزنه (بيشتر در اپيدرم پاييني برگ) دو هاي هوايي (در نوك برگ) است كه هر هاي آبي

ميقال آب درون آوندهباعث انت و بدين اي چوبي و صعود شير7 خام در آوندهاي چوبي نقش دارند. ترتيب شوند  در تداوم
 ها: بررسي ساير گزينه

و نمي هاي آبي در منتهي : روزنه2و1هاي گزينه و همواره بازند و بسته شوند. اليه آوندهاي چوبي قرار داشته  توانند باز
ه : روزنه4گزينۀ بههاي (خروج آب به وايي مسئول انجام تعرق آن صورت بخار) هستند؛ يعني بخش اعظم تعرق شـود، امـا انجـام مـيها وسيلۀ
به روزنه و نمي هاي آبي مسئول انجام تعريق(خروج آب  توانند به مبادلۀ گازهاي تنفسي با محيط خارج بپردازند. صورت مايع) است

1پاسخ: گزينۀ-181
ميصور با توجه به و هم افراد مبتال به ديابت را مدنظر قرار داد. اما چه در فرد سالم، چه در فرد مبـتال بـه ديابـتت سؤال بايست هم افراد سالم

ميIIشيرين نوع  و يا سلول، وقتي ترشح انسولين افزايش ها بـراي توليـد انـرژي در فرآينـد يابد كه يا ميزان گلوكز موجود در خون زياد باشد
اي را كـه در حقيقت تنها گزينـهو توانند درست باشندمي»د«و» الف«لي نيازمند دريافت گلوكز از خون باشند؛ در اين حالت موارد تنفس سلو

 است.»ج«توان با قطعيت نادرست در نظر گرفت، مورد مي
:بررسي موارد درست احتمالي

و ماهيچـه گلوكز به درون سلولدنبال افزايش ترشح انسولين، با ورودد) در يك فرد سالم، به (كبدي و تبـديل آن بـه گليكـوژن، ميـزان ها اي)
مي واكنش (براي ساخت گليكوژن) افزايش هـا يابد؛ اما در فرد ديابتي، با توجه به عدم ورود گلوكز به درون سـلول، سـلول هاي سنتز آبدهي

ك مجبورند براي مصرف انرژي از مولكول و پروتئين استفاده مي ATPنند، در هر حال در اين حالت نيز هاي چربي و همان ساخته كه شود طور
مي ATPبه ADPدانيد تبديل مي به شود! گرچه اين مورد را نيز نمي يك واكنش سنتز آبدهي محسوب عنوان پاسخ درسـت توان با قطعيت

 سؤال برگزيد.
به الف) در اين مورد نيز مي ك تواند جزء موارد درست بهحساب آيد چرا ها بر ميزان انـرژي دنبال افزايش ورود گلوكز به درون سلوله در فرد سالم

مي آن در ها، نمي شود؛ گرچه در يك فرد بيمار، به واسطۀ عدم ورود گلوكز به درون سلول ها افزوده (گلـوكز) توان گفت در نبود سوخت اصلي
مي ها بر ميزان توليد انرژي سلول سلول ا هاي بدن افزوده و پروتئين براي توليـد انـرژي شود. لبته بايد توجه داشت كه در اين حالت از چربي

و همان استفاده مي مي شود مي ها در مقايسه با كربوهيدرات دانيد، اين مولكول طور كه با كنند، اما نمي ها انرژي بيشتري آزاد توان در اين مورد
 اطمينان صحبت كرد!

 بررسي موارد نادرست:
م بهIIبتال به ديابت نوعب) در فرد  شود. هاي بدن تسهيل نمي دنبال افزايش ترشح انسولين نيز، ورود گلوكز به اغلب سلول حتي

و گيرند7 آن در غشاي سلول هدفش نه درون سلول است. هاي پليج) هورمون انسولين از هورمون  پپتيدي بوده
4پاسخ: گزينۀ-182

در نظر گرفته شود؛ بنابراين براسـاس رابطـۀ تعـادل در جمعيـتAXصورتو الل قرمزي رنگ چشم بهaXصورت الل سفيدي رنگ چشم به
مي مگس  توان نوشت: هاي سركۀ ماده،

+ = + +����������
2

2259775
2A a A A A a a a(X X ) X X X X X X

مو اين بدان معناست كه فراواني مگس =ها ادههاي سركۀ ماد7 سفيد در بين
225
10000

a af (X X مي ( توان گفت كه فراوانـي الـل است؛ بنابراين

=سفيدي رنگ چشم در جمعيت 
15
100

af (X  است؛ پس: (

= ⇒ = − = − =
15 151 1 0 85
100 100

a A af (X ) f (X ) f(X ) /
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مي كه چند درصد از مگس در اين حالت براي محاسبۀ اين كه هاي نر، چشم قرمز  ضرب كنيم. 100فراواني الل را در باشند؛ فقط كافي است

= × = × =( ) ( ) 100 0/85 100 %85A Af X Y f X 
2پاسخ: گزينۀ-183

هاي يوكاريوتي داراي كلروپالست ها قرار دارند؛ در سلول مانندي از جنس غشاي سلول هستند كه درون كلروپالست هاي قرص تيالكوئيدها كيسه
(ساختارهايي داراي مولكول ها، فتوسيستم دروني كلروپالستكننده)، در غشاي تيالكوئيدها، برخالف غشاي(فتوسنتز كننـد7 نـور هاي جذب ها
و مولكولa،bهايي مانند كلروفيل(رنگيزه  هاي پروتئيني وجود دارند.و كارتنوئيدها))

 ها: بررسي ساير گزينه
و كلروپالسـت، آنـزيم تجزيـه برخالف فضاي ميان دو غشاي II : در غشاي تيالكوئيدها در مجاورت فتوسيستم1گزينۀ كننـد7 آب وجـود دارد

 كند. فعاليت مي
(مرحلۀ سوم فتوسنتز) از تركيب ريبولوز3گزينۀ و كـربن بيس : تركيب شش كربني در جريان چرخۀ كالوين اكسـيد توسـط آنـزيمدي فسفات

مي روبيسكو به بهآيد. چرخۀ كالوين در فضاي دروني كلروپالست در بستره يا است وجود مي روما  پيوندد. وقوع
(در مرحلۀ اول فتوسنتز) براي ساخت پيوندهاي كـربن : در جريان چرخۀ كالوين، از انرژي الكترون4گزينۀ هيـدروژن اسـتفاده-هاي برانگيخته
 شود. مي

4پاسخ: گزينۀ-184
(نهان و بازدانگان) پيوند زدن نوعي تكثير رويشي گياهان است كه در درختان ميدانگان شود. در اين گياهان گامتوفيـت در تمـام مـدت ديده

و به اسپوروفيت بالغ وابسته است.  زندگي خود قابليت فتوسنتز نداشته
 ها: بررسي ساير گزينه

مي : نهان1گزينۀ (غيرجنسي) بپردازند؛ اما در نهان دانگان و وفيتدانگان، گامت توانند از طريق ساقۀ تغييرشكل يافته به توليدمثل رويشي هاي نر
و نمي (آنتريدي يا آركگن) داشته باشند. ماده ميكروسكوپي بوده  توانند در سطح زيرين خود ساختارهاي جنسي چندسلولي

و برگ2گزينۀ  يافتـه باشـند، توليدمثل رويشـي تخصـصهايي هستند كه بدون آنكه براي هاي بنفشۀ آفريقايي بخش : قطعات ساقۀ برگ بيدي
آن توليدمثل رويشي (گياه اصلي) خـزه دانه هستند. ضمائم برگ پذير است. اين گياهان نهان ها امكان از طريق هاسـت مانند مخصوص گامتوفيت

و برگ واقعي ندارند.  كه ريشه، ساقه
مي : گياهان دانه3گزينۀ و نمي دار به كمك دانه توليدمثل جنسي انجام غـ تـوان گفـت در نهـان دهند ذايي را بـراي دانگـان گامتوفيـت مـواد

 كند. اسپوروفيت جديد تأمين مي
3پاسخ: گزينۀ-185

مي ها، زيگوسپورانژ با ديواره زيگوميست (در جريان توليدمثل جنسي) ايجاد ها كه بيشـتر توليـدمثل غيرجنسـي كنند. در اين قارچ اي ضخيم
مي دهند، هاگ انجام مي  شوند. هاي غيرجنسي درون اسپورانژ ايجاد
 ها:ر گزينهبررسي ساي

هم هايي هستند كه نخينه ها، قارچ : آسكوميست1گزينۀ مي بافتۀ فنجاني هاي به ها در بخشي از چرخۀ زندگي خود دهند، اين قارچ شكل تشكيل
(نه غيرجنسي) را درون كيسه توانند هاگ مي (آسك) ايجاد كنند. هاي جنسي  هاي ميكروسكوپي ويژه

و بازيد : آسكوميست2گزينۀ مي يوميستها اي تشكيل دهند؛ اين در حالي اسـت هاي دوهسته توانند نخينه ها در جريان توليدمثل جنسي خود
(بازيدي يا بازيديوم) تشكيل نمي ها، ساختار توليدمثلي گرز كه آسكوميست و بازيديوميست مانند (تقسـيم دهند ها در جريان توليدمثل جنسي

را ميوز)، هاگ (نه غيرجنسي) مي بر روي ساختار توليدمثلي گرز هاي جنسي  دهند. مانند خود تشكيل
مي : استولون در ساختار زيگوميست4گزينۀ وجـود يافتـه بـه هـاي تخصـص هاي غيرجنسي در نوك نخينـه ها، هاگ شود. آسكوميست ها ديده
 آيند. مي

2پاسخ: گزينۀ-186
از گلوكز طـي فرآينـد تـنفس ATPيك سلول پارانشيم مغز ساقۀ لوبيا، ساخت هاي دوغشايي هاي پرانرژي در اندامك منظور از توليد مولكول

كربني بـه تركيـب سلولي درون ميتوكندري اين سلول است. در جريان تنفس هوازي درون ميتوكندري، در گام دوم چرخۀ كربس، تركيب شش
يك پنج و در اين مرحله ش2COكربني تبديل شده و يك مولكول آزاد به NADHده مي(مولكول پرانرژي)  آيد. وجود

 ها: بررسي ساير گزينه
) NADH(نـه2FADH: در گام چهارم چرخۀ كربس، در پي تبديل تركيب چهاركربني حاصل گام سوم به تركيب چهاركربني ديگـر1گزينۀ

 شود. توليد مي
كه3گزينۀ (سيتريك تركيبشش: توجه داشته باشيد و چرخۀ كربس از تركيب اگزالو»1«اسيد يا سيترات) در گام كربني (چهاركربني) استات

(دوكربني) به مي بنيان استيل و همزمان با اين گام، وجود  شود. توليد نمي2COآيد

بهگليكوليز درو»1«كربني دوفسفاته در گام : تركيبشش4گزينۀ و ايـن فرآينـد»2«خـود در گـام صورت خودبـهن سيتوپالسم تشكيل شده
به مي  شود. توليد يا مصرف نمي ATPطور مستقيم شكند كه در جريان شكستن اين مولكول،
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2پاسخ: گزينۀ-187
مي همان و بخشي از استخوان دانيد، مغز قرمز در بخش مياني استخوان طور كه تنهاي دراز متصلِ هاي پهن سـازي را برعهـده ه، وظيفۀ خـونبه

هـاي قرمـز در مغـز قرمـز هاي قرمز فرسوده، در اثر جدا شدن آهن، اين ماده به چرخۀ ساخت مجدد گلبـول د؛ بنابراين در اثر تجزيۀ گلبولدار 
مي هاي خون استخوان  گردد. ساز باز

 ها: بررسي ساير گزينه
قر : در جريان مرگ گلبول4و1هاي گزينه (نه سلولهاي و طحال به تجزيۀ هموگلـوبين مـي مز، ماكروفاژها و هاي كبد يا طحال) در كبد پردازنـد

و بيلي تركيباتي مانند بيلي مي روبين به وردين ساخته مي شود كه پس از انتقال به كيسۀ صفرا  شوند. عنوان رنگ صفرا شناخته
(آندوسيتوز) هموگ3گزينۀ مي: ماكروفاژها طي عمل فاگوسيتوز  كنند. لوبين، انرژي زيستي مصرف

2پاسخ: گزينۀ-188
به، گياهاني هستند كه دي3Cگياهان و سه اكسيدكربن را فقط توسط چرخۀ كالوين مي صورت قند كنند. اين گياهان در دماهـاي كربني تثبيت

و شدت خ باال و مي شك شدن، روزنههاي زياد نور، براي جلوگيري از تعرق شديد بندند، اما تا وقتي اين گياهان زنـده هسـتند، هاي هوايي خود را
مي فرآيند گليكوليز در آن مي ها انجام و  بسازند. NADHتوانند بدون حضور اكسيژن، شود

 ها: بررسي ساير گزينه
 فقط در شب انجام دهد.را2CO: گياهي وجود ندارد كه همۀ مراحل تثبيت1گزينۀ

، بـراي3Cبرخالف گياهـان4Cنمايند؛ اما گياهان را فقط در هنگام روز تثبيت مي2CO، گياهاني هستند كه4Cو3C: گياهان3گزينۀ

 اند. غلبه بر فعاليت اكسيژنازي روبيسكو، سازگاري پيدا كرده
(به4گزينۀ سه : در همۀ گياهان در نهايت چرخۀ كالوين و نمي صورت قند كه كربني) انجام شده را فقـط در تركيـب2COتوان گياهي را يافت

 چهاركربني تثبيت نمايد.
4 پاسخ: گزينۀ-189

ت هاي تمايزيافته منظور از سلول در سلول شوند، هاي بو تحريكمي وسط مولكولاي كه مستقيماً (گيرند7 بويـايي) اسـت. هاي تمايزيافتۀ مژكدار
(رد گزينۀ هاي پوششي استوانه الي سلول البه با اند. اين سلول قرار گرفته»)1«اي فاقد مژك هـاي نورون ها در باالي جمجمه در محل پياز بويايي

(سلول مي هاي لب بويايي) سيناپس برقرار كرده ديگري و آن اند  ها، تغيير ايجاد كنند. توانند در پتانسيل الكتريكي
 ها: بررسي ساير گزينه

(گيرند7 بويايي) با دندريت : سلول2گزينۀ و جسم سلولي نورون هاي گيرند7 شيميايي مژكدار  هاي بويايي در ارتباط هستند. ها
(نه گيرنده : سلول3گزينۀ مي هاي پوششي (سقف) حفره هاي حس)  هاي بيني ترشح نمايند. توانند موكوز را در بخش فوقاني

1پاسخ: گزينۀ-190
مي در چرخۀ زندگي كپك شـكل، يـك تواند با نمو به يك سـلول آميبـي هاي مخاطي سلولي، هر سلول توليدشده در هاگدان، پس از رها شدن

شكل نمـو دار يا آميبي هاي تاژك ها در شرايط مساعد محيطي به سلول هاي مخاطي پالسموديومي، هاگ رك بسازد. همچنين در كپكسلول متح
مي مي مي هاي مخاطي، هاگ توان گفت در چرخۀ زندگي كپك يابند؛ بنابراين  هاي هاپلوئيدي متحرك بسازند. توانند سلول ها

 ها: بررسي ساير گزينه
د2گزينۀ و سپس كالميدوموناس: ر چرخۀ زندگي كالميدوموناس، تنها سلول ديپلوئيد، زيگوت است كه با انجام ميوز ابتدا كالميدوموناس جوان

 آورد. بالغ را پديد مي
و در نتيجه در چرخۀ زندگي آن اسپوروفيت وجود ندارد.3گزينۀ  : چرخۀ توليدمثل جنسي اسپيروژير از نوع تناوب نسل نبوده
هاي ديپلوئيد است. امـا توجـه داشـته : در چرخۀ زندگي كلپ كه از نوع تناوب نسل است، اسپوروفيت وجود دارد كه ساختاري با سلول4ۀ گزين

و فقط تعدادي از سلول باشيد كه همۀ سلول  هاي توليدكنند7 هاگ جنسي، توانايي انجام ميوز دارند. هاي اسپوروفيت قابليت انجام ميوز نداشته
4سخ: گزينۀپا-191

(در آبشش مي ها)، ابتدا به سمت اندام در ماهي، خون پس از تبادل گازهاي تنفسي (داراي گـردش كه در ساير مهـره رود در حالي هاي بدن داران
و سپس به اندام مي خون بستۀ مضاعف)، خون پس از تبادل گازهاي تنفسي ابتدا به قلب بازگشته  رود. هاي بدن

 ها: بررسي ساير گزينه
مي : گزينۀ بحث1گزينۀ در»1«تواند همين گزينۀ برانگيز اين تست، باشد، زيرا براساس اين تست بايد اين گزينه را درست در نظر بگيريم، يعنـي
مي كه در اصل اسكلت دروني مهره داران اسكلت دروني از سه نوع استخوان تشكيل شده است؛ در حالي مهره يا داران غضـروفي تواند استخواني

 باشد.
از داران سه نوع بافت ماهيچه : در همۀ مهره3و2هاي گزينه و از آنجايي كه داراي گردش خـون بسـته هسـتند؛ تنهـا بخشـي اي وجود داشته

مي پالسماي خون به فضاي ميان سلول  كند. ها نفوذ
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1پاسخ: گزينۀ-192
چ«منظور از و در كيسۀ گرد7 آفتاب سبيدههريك از چهار سلول هاپلوئيدي كه به يكديگر مي اند شوند؛ چهار هـاگ(گـرد7 نـارس) گردان يافت
 هستند.

و تطابق آن با پاسخ كنكور سراسري داخل، در اين سؤال تنها مورد و ظـاهراً»ج«براساس پاسخ سازمان سنجش بايد درست در نظر گرفته شود
مي بايد اين دانگـان اي داشته باشند. البته بايد توجه داشته باشيم كه هستۀ هر هاگِ نر نهـان وز هستهتوانند ميت گونه ياد بگيريم كه گياهان نيز

و ارتبـاطي بـا تقسـيم شود، اما سلول، سيتوكينز انجام نمي در جريان تقسيم ميتوز تقسيم مي و در عين حال ميتوز، تقسيم هسته بـوده دهد
 سيتوپالسم ندارد.

 بررسي موارد نادرست:
مير دانۀ گرد7 نارس در داخل يك ديوارالف) هر چها هـاي گـرد7 هـايي كـه دانـه اي همانند پوستهو هيچ پوسته گيرند7 سلولي مادر گرده قرار

آن رسيده را فرا مي  هاي گرد7 نارس، يك اليه ديواره دارند. ها وجود ندارد؛ در واقع دانه گيرد، در اطراف
د) از ميتوز هريك از هاگ و ميههاي نر، مجموعب (دانۀ گرد7 رسيده) حاصل  شود كه گامتوفيت نر است. اي دوسلولي

2پاسخ: گزينۀ-193
و از سلول هاي گياهان دانه سلول هـاي يوكـاريوتي، بـدون شـركت هاي يوكاريوتي هستند؛ زيرا در تقسيم سلول دار است فاقد سانتريول بوده

مي سانتريول، رشته د.شون هاي دوك در هنگام تقسيم ساخته
( RNAهايي كه جزء مونوساكاريدي دارند، منظور از آنزيم و در ساختار ريبـوزوم rRNAهاي ريبوزومي هـا ها) هستند كه داراي قند ريبوز بوده

مي اي كه فعاليت پروتئين هاي زنده اند. ريبوزوم درون سيتوپالسم همۀ سلول كار رفته به و فعاليت  كنند. سازي دارند، وجود داشته
 ها:ي ساير گزينهبررس
و بازهاي آلي نيتـروژن RNAهاي حاصل از رونويسي : مولكول1گزينۀ و در ساختار خود قند ريبوز آنUوA،G،Cدار بوده كـه دارنـد؛ حـال

و بازهاي DNAرشتۀ غير الگوي ژن،  و در ساختار خود قند دئوكسي ريبوز تواننـد مكمـل دارد، بنابراين اين دو رشته نمـيTوA،G،Cبوده
 هستند. DNAيكديگر باشند زيرا هر دو مكمل يك رشتۀ 

 اوليه است. RNAهاي يوكاريوتي، كوتاه شدن مولكول RNA: يكي از تغييرات در اغلب(نه همه)3گزينۀ
به4گزينۀ به اور كه نوعي نوتركيبي است، در سلول طور معمول كراسينگ: آن وقوع نمي هاي هاپلوئيد اي جايي كه در صورت سؤال اشارهپيوندد، از

(ميتوز، ميوز و يا نوع تقسيم هاي داراي خاصيت ذكر شـده توان گفت در همۀ سلول ) نشده است؛ نميIIيا ميوزIبه هاپلوئيد يا ديپلوئيد بودن
(مبادلۀ قطعاتي از كروموزوم در باال، كراسينگ مي اور  افتد. هاي همتا) اتفاق

4پاسخ: گزينۀ-194
به طور معمول در جمعيت به مي هاي كوچك طبيعي پاسخ به تغييرات محيطي با شدت بيشتري هاي ها در همۀ جمعيت آيد. مثالً فراواني الل وجود

مي هاي كوچك شديد كند، اما اين تغييرات در جمعيت واقعي تغيير مي انجامـد. در ايـن تر است. رانش ژن معموالً به كاهش تنوع درون جمعيت
ميدر توان گفتيحالت نم و زادآوري افرادش افزايش يابد؛ زيرا بـا كـاهش هر جمعيت كوچك طبيعي در پاسخ به هر تغيير محيطي، شانس بقا

و زادآوري افراد يك جمعيت كاهش مي  يابد. تنوع، شانس بقا
1پاسخ: گزينۀ-195

به»8«از آنجايي كه خانم شمار7 تواند مربوط به صفت وابسته بـه جـنس غالـب آورده؛ اين دودمانه نميدنيا كه مادري سالم است، پسري بيمار
(رد گزينۀ  (»)3«باشد. (15اما اگر دودمانه مربوط به صفت اتوزومي غالب باشد؛ تنها تعيين ژنوتيپ افراد و پذير نيست(تأييد درستي ) امكان18)

»)1«گزينۀ 
 ها: بررسي ساير گزينه

(: در صورتي كه دودمان2گزينۀ (فرد شمار107ه مربوط به صفت اتوزومي مغلوب باشد، از آنجايي كه فرد شمار7 و مادري بيمار ) دختري سالم است
مي5( (هتروزيگوس يا ناخالص) باشد. همچنين از آنجايي كـه )) داشته؛ حتماً و براي اين صفت ناقل بايست يك الل بيماري از مادر دريافت كرده

) دخ) كه دختري11فرد شمار7 (سالم است، (فرد شمار7 مي )) دارد17تري بيمار در آن هم بايست از نظر اين صفت هتروزيگوس باشند، بنـابراين
) (10صورتي كه دودمانه اتوزومي مغلوب باشد، تعيين ژنوتيپ افراد و  پذير است. ) امكان11)

به4گزينۀ (مغلوب باشx: در صورتي كه دودمانه مربوط به نوعي صفت وابسته H) كه دختري سالم اسـت(10د، از ازدواج فرد شمار7 hX X(بـا

) HXمردي سالم Y(آن، هيچ مي يك از دختران هاي وابسته به جنس مغلوب اگر دانيم كه در بيماري ها بيمار نخواهند شد. ذكر اين نكته را الزم
ن سالم خواهند بود.پدر سالم باشد، همۀ دخترا 

3پاسخ: گزينۀ-196
و سرخرگ شكمي مـاهي در جنين انسان، خون سياهرگ بند ناف همانند خون سرخرگ پشتي ماهي، روشن است. اين در حالي است كه سياهرگ

 خون تيره دارند.
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1پاسخ: گزينۀ-197
آن روند تكاملي اسب و تغيير محيط زندگي مث ها دار است كه در اين نوع انتخاب، افراد موجود در يـك الي از انتخاب جهتها از جنگل به علفزار

و جمعيت به سمت آن آستانه حركت مي كند. در اين مثال، پس از طي يك دور7 كوتاه، افراد واقع در يك انتهـاي نمـودار، آستانه انتخاب شده
 ها بودند كه براي زندگي در محيط علفزار سازگارتر بودند. اكوئوس

 ها: سي ساير گزينهبرر
 هاي فيزيكي، با محيط علفزار سازگارتر بودند. ها بودند كه از نظر ويژگي : پس از گذشت يك دور7 طوالني، افراد ميانۀ طيف، اكوئوس2گزينۀ
(در يك آستانه) جثۀسها بودند كه نسبت به اكوئو : پس از گذشت يك دور7 كوتاه، افراد ميانۀ طيف مريكيپوس3گزينۀ و كوچك ها نسـبت تـر

(در آستانۀ ديگر)، انداز7 بزرگ به هيراكوتريوم  تري داشتند. ها
(اكوئوس4گزينۀ و مريكيپوس : پس از طي يك دور7 طوالني، افراد واقع در دو انتهاي نمودار ها بودند كه از نظر شـكل ظـاهري انگشـتان بـه ها

 يكديگر شباهت داشتند.
4پاسخ: گزينۀ-198

مي غد7 فوق از بخش قشري آن كليه چندين هورمون ترشح و كورتيزول است؛ آلدوسـترون بـا افـزايش بازجـذب شود كه دوتاي ها، آلدوسترون
+Na(دفع) توانـد ي، مـيهـا بـراي مصـرف انـرژ شود. همچنين كورتيزول با شكسـتن پـروتئين، سبب افزايش فشار خون ميK+و ترشح

(پيوندي) را از بين ببرد. بنابراين پروتئين كليـه بخش قشري غد7 فوقدر دختر بالغي كه با پركاري هاي ساختاري مانند كالژن در بافت زيرپوست
و كاهش ميزان رشته مواجه است، مي افزايش فشار خون  شود. هاي كالژن در بافت زيرپوست ديده

 ها: بررسي ساير گزينه
از1گزينۀ و كلسي4Tو3T» هاي يددار تيروئيد هورمون«: منظور آنتونين(تيروكسين) است مي با در ساختار خـود شود كه از تيروئيد ترشح

(كه بـه كلسـيهاي يددار تيروئيد دارد، افزايش يد ندارد؛ بنابراين در دختر بالغ كه افزايش شديد هورمون و پاراتيروئيـد در كلسيم خون تـونين
 ذخير7 چربي بدن كاهش يابد. در اين فرد انتظار داريم مرتبط است) نداريم ولي

مي،(ضد ادراري) ADHهاي : هورمون2گزينۀ و اكسي كه افزايش بازجذب آب سبب تغليظ ادرار در شود و توسين در هيپـوفيز پسـين ذخيـره
و مهاركنند7 هيپوتاالموس، اثري بر هورمون شوند. توجه داشته باشيد كه هورمون مواقع لزوم ترشح مي هاي هيپوفيز پسين ندارند هاي آزادكننده

 يابد.، غلظت ادرار افزايش ميADHو بالعكس! اما با افزايش شديد 
از3گزينۀ آن FSHو LHهاي است. غلظت هورمون FSHو LH،»هاي هيپوفيزي مؤثر در تخمدان هورمون«: منظور ها در نواحي مختلفو اثر

به چرخۀ جنسي خانم مي طور كل، اين هورمون ها، متفاوت است اما و پروژسـترون)، توانند با افزايش ترشح هورمون ها (اسـتروژن هـاي جنسـي
 طور غيرمستقيم سبب افزايش(نه كاهش) ضخامت ديوار7 رحم شوند. به

3پاسخ: گزينۀ-199
ا و گيرندهاستفراغ يك و بيماري نعكاس دفاعي است كه در اثر تحريك ناحيۀ گلو و روده به هاي معده مي هاي مختلف آيد. اين انعكـاس بـا وجود

شش يك دم عميق آغاز مي مي شود؛ بنابراين در ابتدا اين واكنش دفاعي، حجم زيادي از هوا وارد (تأييد درستي گزينۀ ها توانو نمي»)3«شوند
مي داي اين واكنش دفاعي، از انقباض ماهيچهگفت در ابت (كارديا) كاسته (رد گزينۀ هاي حلقوي بخش انتهايي مري »)4»شوند.

 ها: بررسي ساير گزينه
مي : حساسيت زياد ناي، نايژه2و1هاي گزينه و سرفه و مجاري بيني سبب ايجاد عطسه آن ها ها در ابتدا حنجره بسته شده شوند كه براي انجام

ميو راه ناي براي چند لحظۀ كوتاه مسدود مي شود. همچنين در هنگام خـروج هـوا، شود. سپس با باز شدن ناگهاني حنجره، هوا با فشار خارج
 شود تا هوا با فشار از راه بيني خارج شود. زبان كوچك به پايين كشيده مي

4پاسخ: گزينۀ-200
(پروكاريوت مي ) است. همانكلستريديوم بوتولينم نوعي باكتري و ها انجام مـي ها، تنظيم بيان ژن توسط اپران دانيد در پروكاريوت طور كه شـود

(راه مراز به قسمتي از بخش تنظيم پلي RNAها، در پي اتصال آنزيم در اپران و در صورتي كـه اتصـال پـروتئين تنظـيم كنند7 ژن كننـده انداز)
ميهاي RNAسد شدن راه آنزيم نشده باشد،(مهاركننده) با اتصالِ خود به اپراتور سببِ  شود. جاندار ساخته

 ها: بررسي ساير گزينه
مي1گزينۀ پپتيد باشد از سـوي ديگـر، بـر تواند الگوي يك يا چند پلي : بخش ساختاري هر اپران، از يك يا چند ژن ساختاري تشكيل شده كه
 ندارد.پپتيد وجود ها الگويي براي ساخت پلي rRNAو tRNAروي 
در2گزينۀ :tRNA اسيد ها، توالي جايگاه اتصال آمينو(CCA) وmRNA ها، رمز آغاز(AUG) و رمز) ) UAG ،UGAو UAAهـاي پايـان

ها، در يك انتها، توالي نوكلئوتيـدي RNAتوان گفت در همۀ انواع ها وجود دارند ولي نمي mRNAو tRNAتوالي يكساني هستند كه در همۀ 
و   جود دارد.يكسان
(به ها هستۀ سازمان : پروكاريوت3گزينۀ  ها وجود دارد.) جاي آن ناحيۀ نوكلئوئيدي در پروكاريوت يافته ندارند
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4پاسخ: گزينۀ-201
به در اپران (آلوالكتوز) به پروتئين دنبال اتصال عامل تنظيم لك در اشريشياكالي (مهاركننده)، با تغيير شكل تنظيم كننده و كننده اين پـروتئين

مي پلي RNAبرداشته شدن آن از روي اپراتور، مسير حركت  ژن مراز باز و امكان رونويسي از (نه ژن تنظيم هاي ساختاري اپران شود كننـده) لك
مي  شود. فراهم

 ها: بررسي ساير گزينه
ژن : در پروكاريوت1گزينۀ ( پلي RNAها با يك نوع ها، همۀ ميمراز پروك پلي RNAمراز  شوند. اريوتي) رونويسي
از كننده پيوسته در حال بيان شدن است، در حالي كه در صورت وجود گلوكز يا عدم وجود الكتوز، اپران : ژن تنظيم2گزينۀ و لك خاموش بـوده
به ژن  آيد. عمل نمي هاي ساختاري آن رونويسي

دي3گزينۀ (نوعي تب : در صورت وجود الكتوز و عبور از غشاي پالسـمايي، بـا اتصـال آلوالكتـوز بـه ساكاريد) در محيط با ديل آن به آلوالكتوز
مي پلي RNAكننده، مسير حركت پروتئين تنظيم  شود. مراز باز

1پاسخ: گزينۀ-202
و اوگلناها هستند. بنابراينمنظور از سه شاخۀ عمد7 تاژكداران، تاژكداران چرخان، تاژكداران جانورم به ويژگي مشترك اعضاي تنها مورد آخر، انند

 سه شاخۀ عمد7 تاژكداران اشاره دارد.
و هستۀ سازماند) با توجه به آن مي كه تاژكداران يوكاريوت بوده آن يافته دارند، هـاي هـا، دوراهـي تـوان گفـت در صـورت نيـاز درون هسـتۀ

 شود. همانندسازي مختلفي تشكيل مي
 بررسي موارد نادرست:

و بعضي از اوگلناها فتواتوتروف هستند، تاژكداران جانورمانند هتروتروف هستند.كه تاژكدا الف) با اين  ران چرخان
و توليد گامت و بسياري از تاژكداران جانورمانند، توانايي انجام توليدمثل جنسي ج) تاژكداران چرخان، اوگلناها در ب، و هاي نوتركيب را نداشـته

(نه نيمي  ژنجريان توليدمثل غيرجنسي، همۀ  هاي خود را به فرزندان منتقل كنند. از)
3پاسخ: گزينۀ-203

(سلوالز) را ندارند؛ بنابراين سلول هاي جانوري توانايي ساخت آنزيم هيدروليز سلول دان در گنجشـك، هماننـد هاي ديـوار7 چينـه كنند7 سلولز
ر سلول و فيل، ميكروبهاي ديوار7 رود7 كور در فيل توانايي سلوالز را ندارند. اما درون و رود7 كور اسب مي ود7 بزرگ كه هاي مفيدي زندگي كنند

و رود7 كور كمك مي و به اين جانوران در جذب گلوكز حاصل از تجزيۀ سلولز درون رود7 بزرگ  كنند. توانايي توليد آنزيم سلوالز را دارند
 ها: بررسي ساير گزينه

ب1گزينۀ و فيل، سلولز در فضاي رود7 و در همين قسمت: در اسب و رود7 كور، تجزيه شده مي زرگ  شود. ها جذب
مي2گزينۀ و شيميايي مواد غذايي است، بنابراين تـوان گفـت : گلوكز واحد سازند7 سلولز است. در گنجشك، معده محل آغاز گوارش مكانيكي
(كه گلوكز هاي ديوار7 معد7 گنجشك همانند سلول سلول ميهاي ديوار7 رود7 كور در فيل مي حاصل از تجزيۀ سلولز را جذب در كنند)، تواننـد

 مجاورت با گلوكز قرار بگيرند.
آن هاي ديوار7 سنگدان گنجشك همانندسلول : سلول4گزينۀ و فرآيند گليكوليز در مي هاي ديوار7 رود7 كور در فيل، زنده هستند شود. ها انجام
مي همان پ طور كه (در سـطح پـيش مـاده) سـاخته ATPكربني دوفسفاته به پيـرووات،سهي تبديل تركيب دانيد در گام چهارم گليكوليز در
 شود. مي

2پاسخ: گزينۀ-204
آن ها درست است؛ زيرا همۀ ويروس دربار7 همۀ ويروس2گزينۀ (چه آن هاي ديواره كردن سلول هايي كه توانايي آلوده ها و چه كه دار را دارند هايي

و نوكلئيـك هاي ميزبان، پلي هاي بدون ديواره را دارند)، با كمك آنزيمولتوانايي آلوده كردن سل (مثل كپسيد پروتئيني اسـيد) مرهاي ساختاري
 سازند. خود را مي

 ها: بررسي ساير گزينه
مي1گزينۀ به : تنها در صورتي كه ويروس در چرخۀ ليزوژني باشد، م تواند (مثالً از طريق هاي نسل بعـد يتوز)، به سلولدنبال تكثير سلول ميزبان

 توانند تقسيم ميتوز انجام دهند. هاي پروكاريوتي آلوده به ويروس، ديواره دارند ولي نمي منتقل شود، عالوه بر آن، سلول
آن : باكتريوفاژها به باكتري3گزينۀ (كه بيشتر مي ها ديواره ها دا پلي RNAها فقط يك نوع كنند، باكتري دارند) حمله  رند.مراز
به : بعضي از ويروس4گزينۀ و باكتريوفاژها كه به سلول خصوص ويروس ها مي هاي گياهي  كنند، پوشش ليپيدي ندارند. هاي داراي ديواره حمله

1پاسخ: گزينۀ-205
و دندريت در دستگاه عصبي هر انسان سالم هر عصب نخاعي از مجموعي از آكسون به ها و هر نورون ت مجزا با سلول بعدي صور ها تشكيل شده

به سيناپس برقرار مي (نورون) مي طور مستقل به سلول دريافت كند كه در اين حالت، پيام هر رشته  شود. كنند7 بعدي منتقل
 ها: بررسي ساير گزينه

قش هاي حسي در انسان ابتدا به تاالموس : بسياري از پيام2گزينۀ و سپس به قسمت مناسب در ميها رفته، تقويت شده  شوند.ر خاكستري مخ وارد
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(رشتهي: هر عصب را پوشش3گزينۀ مي(غالفي) از جنس بافت پيوندي و همان اي) مي پوشاند (بـرخالف بافـت طور كه دانيد در بافت پيونـدي
 ها زياد است. پوششي)، فاصلۀ بين سلول

تااناي از نورون تا پايانۀ آكسون امك : هدايت پيام عصبي از هر نقطه4گزينۀ پذير است. ممكن است پيام عصبي در يك نورون از اواسط آكسون
مي (نورون بعـدي) سـيناپس پايانۀ آكسوني هدايت شود كه اين در حالتي اتفاق افتد كه پايانۀ آكسوني نورون قبلي با اواسط آكسون اين نورون

ن برقرار كرده باشد؛ در اين حالت نمي كنـد. ورون، پيام عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود هدايت مـيتوان گفت در هر عصب رشتۀ بلند هر
(آكسون يا دندريت بلند) ندارد.  در عين حال هر نورون، رشتۀ بلند

فيزيكفيزيك
3پاسخ: گزينۀ- 206

0tدر حركت اين متحرك، از لحظۀ ، سرعت متحـرك در حـال افـزايشAتا=
(شيب مماس ترس BتاAيمي بر نمودار در حال افزايش است)، در ادامه از است

از- نمودار مكان و در نهايـت و سرعت متحرك ثابت است Bزمان خط صاف بوده
و در نهايت به صفر مي رسد. با توجه به اين موضوع بيشترين سرعت كاهش يافته

و كافيسـت شـيب خـطBتاAسرعت بين  از ABاست (هـر يـك را بيـابيم
2sهاي محور افقـي معـادلو هر يك از خانه6mهاي محور قائم معادل خانه

 است):
54 12

7
16 10

B A
AB AB AB

B A

x x mV V V
t t s

− −
= = = ⇒ =

− −
 

4پاسخ: گزينۀ- 207

و به اندازA7در لحظۀ رسيدن گلولۀ به نقطۀ اوج، سرعتش صفر شده
2

2
V

g

 باال رفته است كه مسئلۀ جديدي به شكل زير داريم:

نســـبي 0V V V= + = 

2

2 نســـبي 2
V V

h V t V t t
g g

= × ⇒ = × ⇒ =
 


 : لحظۀ به هم رسيدن

2 21 1
2 2 2 2B B

V V
y gt V t y g ( ) V

g g
= − + ⇒ = − × + ×
 



 
درB: موقعيت گلولۀ 
2
V

t
g

= 


23
8B

V
y

g
⇒ = 


4پاسخ: گزينۀ- 208
2 3 210 5 15 20 15 15r t i ( t t) j , V ti ( t ) j= + − + = + − +
� � � ���

2 220 30 20 30a i ( t) j a ( t)= + − ⇒ = + −
� �� �

مي همان در طور كه مشاهده 0tشود و شتاب برابر است با:= و در اين حالت، زاويۀ بردار سرعت  انداز7 شتاب متحرك كمترين مقدار را دارد

و شتاب ⇒ است.90°زاويۀ بين بردارهاي سرعت
y(0راستاي(سرعت در 0 15t V i j= ⇒ = +

� ��

x(0يا(شتاب در راست 20 0t a i j= ⇒ = +
� ��

1پاسخ: گزينۀ- 209
(زمان اعمال و شتاب صفر است ) سرعت وزنهFدر حالت اول هاي ثابت بوده

و داريم: 

2 1

2 2

0
10 0 2 60 40 0 2

kM g N
M / ( ) M kg
− µ =

⇒ × − × + = ⇒ =

 داريم:Fروي پس از حذف ني

2 1 1 2

220 0 2 40 4 2 2

kM g N (M M )a
m/ ( ) ( ) a a
s

′−µ = +

⇒ − × = + × ⇒ =

0AV =

BV V=

2

2
V

h
g

= 


60F N=

1 4M kg=
kf

2M

0 2k /µ =

x(m)

•
B

•
• A

30

54Bx =

12Bx =

10At =
16Bt =

20
t (s)
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2پاسخ: گزينۀ- 210
 حالت اول:

0a⇒  سرعت جسم ثابت است.=

0 0 8 0 5 5 5 10 0 6 0 25x

N

F / F / ( / / F ) F N⇒ ∑ = ⇒ − × × − = ⇒ =
������

 

2حالت دوم: در اين حالت، 50F F N′ = و نسبت به نيروي اصطكاك در دو حالت برابر است با:=  شده

2

1

2 2

1 1

5 5 10 0 6 50 25 5
5 5 10 0 6 25 40 8

k k

k k

f N N / /
f N N / /

µ × − ×
= = = = =
µ × − ×

3پاسخ: گزينۀ- 211
روز يك دور به دور زمين با فرض ساكن بودن آن بچرخد. چون بايد در هر شبانهAتر بررسي كنيم، بايد گفت ماهوار7 اگر بخواهيم موضوع را مفهومي

آن2بايدAروز ماهوار7 چرخد، پس در هر شبانه در اين مدت زمين هم يك دور كامل مي و يعني دور7 است. از12hدور كامل به دور زمين بچرخد
 توان گفت: ميBطرفي براي ماهوار7 

9
9 3 324

12
B A B B B B

B
A A A

r r T r r T
T h

T r rT r r

= ⇒ = × ⇒ = × ⇒ =
∝

هم در نتيجه با كمي دقت از روي گزينهباشد، ماهواره همواره نسبت به شخص در يك نقطه قرار دارد.24hبرابرAاگر زمان تناوب ماهوار7 ها
 است.12hبرابرAتوان فهميد زمان تناوب ماهوار7 مي

2پاسخ: گزينۀ- 212
 با توجه به اطالعات سؤال داريم:

2 1 2 1 1 1 1
5 95
4 4

mV V K K K K , V ?
s

= + ⇒ = + = =

ــرفين 2 جذر از ط 2 1 12 2 2
1

1 1 1 1

5 51 9 3
10

2 4 2
K V V V mK mV ( ) ( ) V
K V V V s

+ +
= ⇒ = ⇒ = → = ⇒ =

1پاسخ: گزينۀ- 213
ميبا توجه به اطال  كنيم: عات سؤال، به صورت زير عمل

5 5

ــت  ــازي) اس (مج ــتقيم ــوير مس . تص 48

8
5 48

40

qm q p
p

q p cm

p cm
p p

q cm


= = ⇒ =


 ⇒ ∆ = + =

=
⇒ + = ⇒  =
1 1 1 1 1 1

10
8 40

f cm
p q f f
+ = ⇒ − = ⇒ =

8pدر اين سؤال cm=10وf cm=و فاصلۀ جسم تا كانون برابـر است
2a cm=.است 

3پاسخ: گزينۀ- 214
و20cmبه تشكيل تصوير حقيقي از خورشيد در فاصلۀ با توجه 20fاز عدسي، عدسي همگرا بوده cm=.است 

1ديوپتر 1 5
0 2

D
f /

= = = +

1پاسخ: گزينۀ- 215
 هاي زير كه دو حالت مطرح شده در سؤال را بررسي كرده، داريم: با توجه به شكل

)1(
1 1 1

12p f
+ =

)2(
1 1 1

2 8p f
+ =

+

37FSin °

37°

5 5/ kg

0 5k /µ =

0 5k /µ =
kf

37FCos °

F

F•

A

B

a qp

A′

B′

5m =

q 12q cm=

2cm
2cm

2p p′ = + 4 8q q cm′ = − =
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21 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2 48 0

12 2 8 2 8 12 2 24
p p

p p p p p(p )
+ = + ⇒ − = − ⇒ = ⇒ + − =

+ + +
(1هاي( : تساوي سمت چپ رابطه  و (2(

ها ريشــه
ــه حاصل ضرب دو ريش  48 8

جمع دو ريشــه حاصل6  2

c
pa

b p
a


= = − = − → 

= + = − = −


�

�

 برابر است با:f، مقدارpپس از محاسبۀ
1 1 1 3 1 4
6 12 12

f cm
f f

+ = ⇒ = ⇒ =) )1: رابطۀ

4پاسخ: گزينۀ- 216
و سمت راست27mmبا اضافه كردن جيوه، سمت چپ و ارتفاع27mmپايين رفته  رسيده است.50mmبه77mmاز1hباال رفته

21

1 2

1 2

ــع ــع سطح مقط 77 سطح مقط 50

C D Hg DB P P P P ghP P P

V A V A
T T T T

= = = + ρ= =
 = → = → 

 = =  





1 1 2 2
1 1 2 2

1 2

P V P V
P V P V

T T
⇒ = ⇒  قانون گازها براي هواي محبوس شده=

5 510 77 10 13500 10 50 0 4 40D DA ( h ) A h / m cm⇒ × = + × × × ⇒ = = 

اضــافه 45 4h / cm=اضــافه 5 4Dh h / cm= − ⇒

3
اضــافه اضــافه 45 4 1 45 4V h A / / cm= × = × = 

2پاسخ: گزينۀ- 217

3 3 34 4 8
20 20 10

3 3 7
A

A B
B

V
V , V ( )

V
= π× = π − ⇒ =:Aو  لي است.توخاBتوپر

8
7

A B A A

A B B B

m m m Vm
V V V m V

ρ = ⇒ = ⇒ = =

8
7

B A
A B A A A B B B

A B

m
Q Q m c m c

m
∆θ

= ⇒ ∆θ = ∆θ ⇒ = =
∆θ

 

3پاسخ: گزينۀ- 218

5 5 1
2 3 6 10 2 1 8 10/ /

K
− −= α ⇒ × = α ⇒ α =  ضريب انبساط سطحي ×

ــب�  برحس
5500 1 8 10 200 1 8

mm

AB ABL L / / mm−∆ = α∆θ = × × × = 
500 1 8 501 8AB AB ABL L L / / mm′ = + ∆ = +  AB: طول جديد=

1پاسخ: گزينۀ- 219
هم(NوMبا توجه به تساوي فشار در نقاط  شود: به صورت زير مقايسه مي2ρو1ρتراز)، چگالي سطح

1 1 2 2N MP P gh P gh P= ⇒ ρ + = ρ +
 


)1 2h h>و كسر بزرگ 1تر از يك است.) است
1 1 2 2 2 1 2 1

2

h
h h

h
⇒ ρ = ρ ⇒ ρ = ρ ⇒ ρ > ρ

A B

AP P= 
 B AP P P= = 


1 77h mm=
• •

• hاضــافه•

27mm
27mm 27mm

2 50h mm=D C

AB

1ρ

ρ2

2h
1h

NM
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همبه صورتBوAدر مقايسۀ فشار  گيريم: كمكميNوMتراز زير از فشار نقاط

2M BP P gh
↓

= + ρ

بهhبه اندازB7اگر از نقطۀ و فشار معادل با آن برابرميMپايين بياييم  است.2ghρرسيم

1N AP P gh= + ρ

2 1M N B A B AP P P gh P gh P P
↓

= ⇒ + ρ = + ρ ⇒ <

از بزرگ  است.1ghρتر

(Bروش تستي: اگر  بيشتر است:BازA) فرض كنيم، واضح است كه فشار2را سطح مايع

B
A B

A

P P
P P

P P gh
= ⇒ > ′= + ρ







4پاسخ: گزينۀ- 220

مي به صورت زير  كنيم: عمل

3 3
21 12 31 322 2 23 2

kq q kq qkq qF F , F , F
d ( d) ( d)
×

= = = = 

2 2
3 3

1 2 21 31 32 12 2 2 2 29 4

kq q kq qkq kqF F F F F F
d d d d

∑ = ∑ ⇒ − = − ⇒ − = −

2
3 3

2 2
2 13 72

36 13
kq q qkq

qd d
⇒ = ⇒ =

4پاسخ: گزينۀ- 221
و داريم: در خازن  هاي متوالي، ولتاژ با ظرفيت رابطۀ عكس دارد

ل ك  1 2
1 2

1
12

2 1
2

12 4 12 3
18

218
6 9

3

q q q
V V x x V

q
C Fq

C F V
V

= =
+ = ⇒ = ⇒ =

 → = = = µ = = = µ


1پاسخ: گزينۀ- 222
و داريم:  دو سيم موازي بوده

 يكســان
2

3 3

1
2A B

LRV A B B B AA
I II ,IB A A A B

I R L A
I R L A

=ρ

= =

ρ
→ = → = × ×

ρ

1 1 3
1

2 3 2
A A

B B

A A
A A

⇒ = × × ⇒ =

1پاسخ: گزينۀ- 223

1 2

1 2

12
4

1 1 5 0 5
I A

R r r / /
Ε +Ε

= = =
+ + + +

 : محاسبۀ جريان 

1 1 6 1 5 4 0A B A B A BV r I V V / V V V+Ε + = ⇒ = − × = ⇒ − =

AB

1ρ

ρ2

NM

AB
h′

321 2d

3q2q q= −1q q=31F 21F 12F 32F
d

1C 2C

12 VΕ =

2
2 18

V x
q C

=
= µ

1
1

3
18

V x
q C

=
= µ

1R = Ω

1

1

6
1 5

V
r /
Ε =

= Ω

2

1

6
0 5

V
r /
Ε =

= Ω

• •
A

B
I

@Moshavereh_Gharebaghi

www.Telegram.me/Moshavereh_Gharebaghi


37

4پاسخ: گزينۀ- 224
و به صورت زير فرض كنيم:Iاگر جريان را برابر

4 10 2 6 6 1 3A BV I I I I I V− × + − × − × − − × − × =

1
4 16 8 16

2A BV V I I I A
↓

− = − + ⇒ − = ⇒ = −

12طبق صورت سؤال برابر V−.است 

و داريم: عالمت منفي يعني جهت جريان را اشتباه انتخاب كرده  ايم
110 2
2C AV V− − × = 

11C AV V V−  سنج : عدد ولت=

3پاسخ: گزينۀ- 225
 حالت اول:

7 5 610 12 10 10 5 10
0 4 2AB T T

/
− − −= × × = × = × 

T A BB B B=  سو باشد. درونP: اگر ميدان مغناطيسي برآيند در نقطۀ−

6 6 73 10 5 10 2 10 2
0 2

B
B

I
I A

/
− − −× = × − × × ⇒ =

 حالت دوم:

6 7 63 10 2 10 5 10 8
0 2

B
P B A B

I
B B B I A

/
− − −= − ⇒ × = × × − × ⇒  سو باشد. برونP: اگر ميدان مغناطيسي برآيند در نقطۀ=

2پاسخ: گزينۀ- 226
 نيروي محركۀ القا شده داريم: براي محاسبۀ

0 05 2 0 3 0 03 30BVL / / / V mVΕ = = × × = =

1پاسخ: گزينۀ- 227
2دور7 تناوب، دو برابر دامنه يعني برابر جايي در نيم بيشينۀ جابه A:و داريم (از يك انتهاي مسير، به انتهاي ديگر برويم)  بوده

�

2

2 2 2 2 1 4 2

ــب جرم برحس

2 10 5 5 10

1 11 25 10 10 25 10 10
2 2

kg

A cm A cm m

radE mA /
s

−

− − −

 = ⇒ = = ×


 = ω ⇒ × π = × × × ×ω ⇒ ω = π


3پاسخ: گزينۀ- 228
0گلوله در هر 4/ sو به مي صورت روبه، دو نوسان كامل انجام داده  كنيم: رو عمل

0 4 0 2
2

t /T / s
n

= = = 

2 4A cm=2خط نوسان : طول پاره 22 220 2
0 2 100maxa A A ( ) A m cm

/
π

= ω ⇒ = × ⇒ = = ⇒

4پاسخ: گزينۀ- 229
ا بهمقدار متوسط توان مي نتقال انرژي از يك نقطه در يك دوره،  شود: صورت زير محاسبه

2 2 2 2 1 2320 1600 40 2 2 10 0 2 40 5 10 40
0 2

F mV P Vf A / ( ) W
/ s

−= = = = = π µ = × × × × × =
µ

20cm 20cm

A B

P

BI10AI A=

•AB

BB

A 4Ω 6Ω 3Ω B

2

2

6
1

V
r
Ε =

= Ω
1

1

10
2

V
r
Ε =

= Ω

I

A C

1
2

I A=

V

1 10VΕ =

1 2r = Ω
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4پاسخ: گزينۀ- 230
30

100
0 3

A
A

A

V
f Hz

/
= = =

λ

30 300
0 4 4

B
B

B

V
f Hz

/
= = =

λ

A Bn n−20: اختالف نوسانات كامل در مدت زمانs
300100 20 20 500
4A B A Bn n f t f t⇒ − = − = × − × = 

1پاسخ: گزينۀ- 231
و صداي قويBاگر  تر باشد، داريم: صداي ضعيفAتر

10 B
B A

A

I
log

I
β − β =

3 10 0 3 2 2B B B

A A A

I I I
log / log log

I I I
= ⇒ = = ⇒ =

2پاسخ: گزينۀ- 232
 پنجميــن نــوار روشــن

از مركزي
2 3 2 5 0 3x nw w w / mm= → = × × ⇒ =

3 6
3

1 20 3 10 0 5 10
2 2 1 10

D /w / / m
a ( )

− −
−

λ ×λ
= ⇒ × = ⇒ λ = ×

× ×
 

6 35 2 5 10 2 5 10n / m / mm− −λ = λ = × =  : اختالف راه امواج از نوار روشن پنجم×

31 3 1 2 5 10
1200 400

ax mm / mm
D

−×
δ = ⇒ δ = = =  : راه دوم×

3پاسخ: گزينۀ- 233
 با توجه به انرژي فوتون گسيلي داريم:

1921 76 10RE / J−= × 
19 19

19
2 2

21 76 10 21 76 1016 32 10n n
/ /E E / ( )

n n

− −
−

′
× ×

= − ⇒ × = − +
′

 انرژي فوتون گسيلي

1 ســاده كــردن طــرفين بــه19 6 10
2 ــت2 ــه الكــترون ول ــديل واحــد ب ــراي تب  ب

13 6 13 610 2/ / //
n n

−×→ = − +
′

1n′ 2nو= و اول هيدروژن برابر كنند. در واقع به سرعتمي در رابطۀ فوق صدق مي= 10توان گفت اختالف انرژي مدار دوم 2/ eV.است 
2پاسخ: گزينۀ- 234

 با مقايسۀ دو حالت مطرح شده، داريم:

maxK hf W hf hf= − = −
 


1

1

1حالت : (1)
2حالت : 3 2 (2)

max

max

K h f hf
K h f hf

= × −
 = × −







1
1

1

2(2)
3 2

(1)
f f

f f
f f

−
⇒ = ⇒ =

−








2پاسخ: گزينۀ- 235
مي براي حل اين سؤال، به  كنيم: صورت زير عمل

′m=جرم تبديل شده به انرژي=) Ra(جرم-)Rnجرم+He(جرم

223 018 219 009 4 003 0 006m ( / u) ( / u / u) / u′⇒ = − + =
131 6 10 13

 تبــديل واحــد
0 006 931 5 5 589 8 9424 10( / )E / / / MeV E / J

−× × −′ ′= × = → = ′m: انرژي معادل با جرم ×

A

30 mV s=

x(cm)
30

B

yU (cm)

3 30
4A B cmλ = λ =
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شيميشيمي
3پاسخ: گزينۀ- 236

و تابش نور از المپ هاي مختلف در طيف نشري خطي اتم هايي مانند وجود طول موج پديده هاي تبليغاتي ها، تفاوت انرژي يونش عنصرهاي يك گروه
و تفاوت در سطح انرژي اليهي كه به وجود اليهنئون هـايي ماننـد ها مربوط هستند، با نظريۀ اتمي بـور قابـل توجيـه هسـتند. در عـوض، پديـده ها

و اصل طرد پائولي كه به وجود زيراليه، پر شدن زيراليهzوx،yدر سه بعدpهاي گيري اوربيتال جهت و اوربيتـال ها بر پايۀ قاعد7 هوند ا مربـوطهـ ها
 شوند. هستند، با نظريۀ اتمي بور توجيه نمي

2پاسخ: گزينۀ- 237
 صورت جدول زير است: اطالعات داده شده به

2 3 2 3 3 20 2 1 0 8 0 8/ / /+ α + α = ⇒ α + α = ⇒ α = − α

88 A86 B84 Aايزوتوپ

3α2α2/0فراواني

1 1 2 2 3 3M M M= α + α + αجرم اتمي ميانگين 

3 20 8
2 3 2 286 4 84 0 2 86 88 86 4 16 8 86 88 0 8// ( / ) ( ) ( ) / / ( / )α = −α

= + α + α → = + α + − α

2 2 2 2 386 4 16 8 86 70 4 88 2 0 8 0 4 0 4/ / / / / , /⇒ = + α + − α ⇒ α = ⇒ α = α =

4پاسخ: گزينۀ- 238
 توان نوشت: با توجه به شكل ارايه شده مي

3
2 2 1

5 24
5 5

3 10 1000
10000 1000 9000

4 10 10000

log IE IE
IE IE kJ mol

log IE IE
−

= ⇒ = =  ⇒ − = − = ⋅
= ⇒ = = 

4پاسخ: گزينۀ- 239
 (Cu)باشد. در دور7 چهارم جدول تنـاوبي، فقـط مـسمي2و1داراي دو ظرفيت پايدارAتوان فهميد كه عنصر مي2AClو AClهاي تركيب از

به2و1هاي داراي ظرفيت مي است. بنابراين چهار عنصر مورد نظر  شوند. صورت زير شناسايي
گروه14131211
ZDXA

 عنصر
32Ge31Ga30 Zn29Cu

 بررسي چهار گزينه:
1(Zو در گروه  جاي دارد.14فلز اصلي ژرمانيم است
2(Xفلز واسطۀZn هم و  گروه منيزيم نيست. است

10به29Cu ) آرايش الكتروني3 13 4d sو در باالترين اليۀ الكتروني اشغال ختم مي  شد7 آن يك الكترون وجود دارد. شود
 ) به آرايش الكتروني اتم گاليم توجه كنيد:4

10 2 1
31 18

14 1 1
2

3 4 4

l sn , l m , m

Ga : Ar d s p
↓
= = =− =+

   

1پاسخ: گزينۀ- 240
شش14عنصري كه در گروه  است. (Pb)م جدول تناوبي جاي دارد، عنصر سربو دور7

 شده: ترتيب داده بررسي چهار عبارت به
 جدول تناوبي قرار دارد.15در گروه33عنصر- * نادرست
مي4و2هاي ظرفيت Pbعنصر- * درست و  سولفات تشكيل دهد. (II)يا سرب4PbSOتواند تركيي با فرمول دارد

2به Pbآرايش الكتروني- * نادرست 26 6s pشد7 اتم آن، دو الكترون وجود دارد. شود. بنابراين در آخرين زيراليۀ اشغال ختم مي 
1nتا0)، از�عدد كوانتومي فرعي يا اوربيتالي(- * نادرست 3nكند. بنابراين اگـرميتغيير− 3lباشـد، هرگـز= و چنـين= نخواهـد بـود

 الكتروني وجود ندارد. 
2پاسخ: گزينۀ- 241

18گاز نجيب دور7 سوم جدول تناوبي، Arباشد. مي 
2

19 18 20 18
2 22

16 18 17 18

K : Ar Ca : Ar
K S CaCl

S : Ar Cl : Ar

+ +

− −
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3گزينۀ پاسخ:- 242
مي هر چه تعداد يون و نور چراغ بيشتر CH)3شود. استيك اسـيد هاي حاصل از يونش اسيد بيشتر باشد، رسانايي محلول بيشتر بوده COOH)

آن (HF)و هيدروفلوئوريك اسيد و از انحالل مي اسيدهاي ضعيفي هستند  شود. ها، مقادير ناچيزي يون حاصل
2فوريك اسيد در عوض سول 4(H SO  شود. اسيد بسيار قوي است كه يونش مرحلۀ اول آن كامل انجام مي(

مي2/0( كامل شود.) مول يون توليد  
2 4 40 1 0 1 0 1(aq) (aq) (aq)/ H SO / H / HSO+ −→ +

و−4HSOاز طرفي 2و+Hنيز تا حدي يونيده شده
4SO 2مول1/0دهد. بنابراين از يونش تشكيل مي− 4H SOشود. مول يون توليدمي2/0بيشتر از 

2پاسخ: گزينۀ- 243
 توان نوشت: با توجه به شكل داده شده مي

271271 135 5
2 135 5 69 66 5

138
138 69

2

w w
w c

c c

L pm r / pm
r r / / pm

L pm r pm


= ⇒ = =  ⇒ − = − =

= ⇒ = =


2پاسخ: گزينۀ- 244
آن هاي استون، غير از اتم اتمتعداد قلمروهاي الكتروني همۀ  باشد.مي14ها برابر هاي هيدروژن، در شكل مقابل نمايش داده شده است كه مجموع

1پاسخ: گزينۀ- 245
2ها با فرمول جرم مولي آلكان 2n ( n )C H 14برابر+ 2n 2nها با فرمولكنو جرم مولي آل+ nC H14برابرnهاي مسئله باشد. با توجه به داده مي

 توان نوشت: مي
2 3814 2 14 14 0 3332 2 6

100
/( n ) ( n) ( n) / n+ − = ⇒ = ⇒ =

6صورت بنابراين فرمول مولكولي آلكان به 14C Hباشد. مي 
3پاسخ: گزينۀ- 246

و6برمو اتان دارايدي-1،2  جفت الكترون پيوندي است. بنابراين عبارت آخر نادرست است.7جفت الكترون ناپيوندي

H H
| |.. ..

: Br C C Br :.. ..| |
H H

− − − 

1پاسخ: گزينۀ- 247
 رو است: صورت روبه معادلۀ واكنش انجام شده به

4 2 4 2 22 (s) (s) (s) (g)KMnO K MnO MnO O→ + + 

مو در واكنش (هاي) توليد شده است. فـرض مـيهاي تجزيه، كاهش جرم مـول پتاسـيم پرمنگنـات2كنـيم اد موجود در ظرف ناشي از خروج گاز
2 158 316( g)× و به انداز7= گرم از جـرم نمونـۀ جامـد،32در ظرف موجود باشد. با تجزيۀ كامل اين دو مول، يك مول گاز اكسيژن توليد شده

 شود. كاسته مي

2

4

32 جرم يك مول
100 100 %10

جرم دو مول316
O

KMnO
= × = ×  درصد جرم كاهش يافته ==

4پاسخ: گزينۀ- 248
مي همان مي دانيد طور كه و گاز هيدروژن آزاد مي اغلب فلزها با اسيد واكنش داده خوانيم كه شش فلز مس، نقره، جيوه، كنند. در الكتروشيمي

و طال در جدول  در پايين°Eپاالديم، پالتين و (داراي يون نتيجه نميتر از گاز هيدروژن قرار دارند  ) واكنش دهند.+Hتوانند با اسيدها
مي (Zn)بنابراين از بين فلزهاي موجود در آلياژ، فلز روي و گاز هيدروژن آزاد  كند. با هيدروكلريك اسيد واكنش داده

2 22(s) (aq) (aq) (g)Zn HCl ZnCl H+ → +

22 ــاز 24 ــتر گ گرم لي  
6 5

22 ضــريب جرم مولي ضــريب 4 1 65 1 22 4
/ L H(STP) xg Zn x / g Zn

/ /
= ⇒ = ⇒ =

× × × ×
 

32 5 6 5 26/ / g Cu= −  جرم مس موجود در آلياژ=جرم آلياژ- جرم موجود در آلياژ=
ــاژ26 100 جرم مس در آلي 100 %80

32 جرم كــل آليــاژ 5/
= × = ×  درصد جرمي مس در آلياژ =

3 3

: O :
||

CH C CH− −

(3)

(4)(4) (3)
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 توان حداقل حجم محلول اسيد را پيدا كرد: با استفاده از مقدار روي مصرف شده در واكنش، مي
ــي1 ــول ميل ــتر محل لي 6 غلظت مولــي  5 4

50
100 ضــريب 1 65 2 1000

/ Zn mol L xmL HCl x mL HCl
−× ⋅ ×

= ⇒ = ⇒ =
× × ×

گرم
×جرم مولي ضــريب

3پاسخ: گزينۀ- 249
 معادلۀ واكنش انجام شده به صورت زير است:

3 23 2 3 2Zn FeCl ZnCl Fe+ → +

به بررسي عبارت  شده: ترتيب داده ها
به Znعدد اكسايش- * درست مي+3از Feو عدد اكسايش+2از صفر  رسد. به صفر
 شده است.3FeClدر Feجانشين Zn- * درست

هر- * نادرست مي2مول روي كلريد،3همراه تشكيل  شود. مول فلز آهن آزاد

2به ازاي مصرف هر مول روي،- * درست
3

 شود. مول فريك كلريد مصرف مي

3مجموع ضرايب استوكيومتري برابر- * درست 2 3 2 10+ + +  است.=
2نۀ پاسخ: گزي- 250

 رو است: معادلۀ واكنش تجزيۀ آلومينيم سولفات به صورت روبه

2 4 3 2 3 33(s) (s) (g)Al (SO ) Al O SO→ +

ــول ــه م ــومينيم ســولفات ب ــدار آل ــه مــول مق ــومينيم اكســيد ب ــدار عملــي آل 100مق
ضــريب ضــريب

R
×

=

2 4 3 2 3
2 3

800 2
100 0 16

1 1

/ mol Al (SO ) xmol Al O
x / mol Al O

×
⇒ = ⇒ =

 مول آلومينيم اكسيد نياز است:2/0اكسيد براي توليد (III)حال بايد محاسبه كرد، در واكنش زير به چند گرم آهن

2 3 2 32 2(s) (s) (s) ( )Al Fe O Al O Fe+ → + �

2 3 2 3
2 3

0 رم 16 گ 25 مول  61  جرم مولي ضــريب ضــريب1601
/ mol Al O xg Fe O

x / g Fe O= ⇒ = ⇒ =
××

1پاسخ: گزينۀ- 251
 معادلۀ واكنش سوختن گاز اتن به صورت زير است:

ــش 2واكن 4 2 2 23 2 2(g) (g) (g) ( )C H O CO H O ; H+ → + ∆�

ــش=]ها هاي تشكيل فرآورده مجموع آنتالپي[-]ها دهنده هاي تشكيل واكنش مجموع آنتالپي[ ∆Hواكن

1
ــش واكن 2 394 2 286 1 52 1412H [ ( ) ( ) [ ( ) ] kJ mol−∆ = − + − − = − ⋅ 

 كنيم: با استفاده از تناسب زير، مقدار گاز اتن مورد نياز را محاسبه مي

2 4
2 4

گرم  70 ا 6 گرم  1 4
1 28  جرم مولي ضــريب1412

xgC H / kJ x / gC H
H

= ⇒ = ⇒ =
∆ × −×

4پاسخ: گزينۀ- 252
 معادلۀ موازنه شد7 واكنش سوختن گاز آمونياك به صورت زير است:

3 2 24 5 4 6 980(g) (g) (g) (g)NH O NO H O ; H kJ+ → + ∆ = −

ــش=]ها هاي تشكيل فرآورده مجموع آنتالپي[-]ها دهنده واكنشهاي تشكيل مجموع آنتالپي[ ∆Hواكن

1908 4 6 245 4 46 4 378 94 5[ x ( ) ] [ ( ) ] x x / kJ mol−− = + − − − ⇒ = + ⇒ = + ⋅

2پاسخ: گزينۀ- 253
200 0 (1)K : G H T S H T S∆ ⇒ ∆ − ∆ < ⇒ ∆ < 73Tيا∆ C= − °

)298كه واكنش در دماي اتاق با توجه به اين K)و با كاهش دما غير خودبه )200خودي است K)مي خودبه مي خودي كه شود، توان نتيجه گرفت
0S∆  است:>

0 (2)S S T S∆ < ⇒ ∆ > ∆

(1) : 
(2) :

H T S
S T S H

T S S
∆ < ∆

⇒ ∆ > ∆ > ∆
∆ < ∆
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1پاسخ: گزينۀ- 254
از ابتدا گرماي الزم براي تغيير دماي يك كيلوگرم 25آب C°48تا 4/ C°كنيم: را محاسبه مي 

100 4 2 48 4 25 98280 98 28
Jq m c T g / ( / ) C J / kJ

g C
= ⋅ ⋅ ∆ = × × − ° = =

⋅ °
2حال بايد محاسبه كنيم به ازاي تجزيۀ چند مول 2H O98، گرما به ميزان 28/ kJشود: آزاد مي 

2 2 2 22 2 196( ) ( ) (g)H O H O O ; H kJ→ + ∆ = −� �

2 2
2 2

ا گرم  98 28
1

2 196
xmolH O / kJ x molH O

H
= ⇒ = ⇒

∆ −
�

مول
ضــريب

ــونده1 مول حل ش 1
1

ــالل ــرم ح 1 كيلوگ
molm mol kg
kg

−= = = (موالليته)⋅

3پاسخ: گزينۀ- 255
حل هر چه تعداد ذره 2شونده غير فرار موجود در محلول بيشتر باشد، نقطۀ جوش محلـول بـاالتر اسـت. از انحـالل هـر مـول هاي 4 3Al (SO )،

3 4K PO،2CaCl4وZnSOحل2و5،4،3ترتيب، به مي مول ذر7  شود. شوند7 غير فرار حاصل

4پاسخ: گزينۀ- 256
و باريم كلريد به  صورت زير است: واكنش ميان سديم سولفات

2 4 2 4 2(aq) (aq) (s) (aq)Na SO BaCl BaSO NaCl+ → +

مي ابتدا غلظت موالر محلول سديم سولفات را با استفاده از اطالعات داده شده به  آوريم: دست
1

2 4 4

1

100 غلظت مولــي 1 گرم 165 ــول  ــتر محل ــي لي  ميل
1000 ضــريب 1 1000 1  جرم مولي ضــريب233

0 05

xmol L mLNa SO / g BaSO

x / mol L

−

−

⋅ ××
= ⇒ =

× × ××

⇒ = ⋅
مي اكنون با استفاده از تناسب زير، مقدار آب تبلور نمك متبلور را به  آوريم: دست

گرمغلظت مولــي ــول ــتر محل ــي لي ميل
 جرم مولي ضــريب1000 ضــريب
×

=
××

1
2 4 2 2 43 22 0 05 200

1 42 0 18 3 22 0 18 1 8 10
142 18 1 1000

/ gNa SO xH O / mol L mLNa SO
/ / x / / x / x

x

−⋅ ⋅ ×
⇒ = ⇒ + = ⇒ = ⇒ =

+ ×
 

3پاسخ: گزينۀ- 257
به با تغيير مقدار يك ماده، كميت  هاي گزارش شده شدتي هستند. جز ظرفيت گرمايي، ساير ويژگي هاي شدتي تغييري نخواهند كرد.

3پاسخ: گزينۀ- 258
مي5گرم آب، محلول 1000ابتدا با  كنيم: موالل سديم هيدروكسيد را تهيه

2
ــالل1 ــرم ح ــونده موالل5محلول كيلوگ 5 مول حل ش

1000 200 1200( ) (s) (aq)gH O gNaOH gNaOH+ =���������� ���������� ������������

 موالل سديم هيدروكسيد چند مول از آن موجود است:5گرم محلول24ل بايد ديد در حا
محلول ــيد  ــديم هيدروكس 1200 س 200 14 4 0 1
محلول  ــيد  ــديم هيدروكس 24 س 40(s)

g g molx gNaOH ?molNaOH g / mol
g xg g


⇒ = = × =



∼
∼

با5/2توان حجم محلول اكنون با استفاده از رابطۀ زير، مي به1/0موالر كه مي مول سديم هيدروكسيد تهيه شده است،  آيد: دست

ــونده1(حجم محلول) مول حل ش 0 1 0 1
2 5 0 04 40

ــول  ــتر محل 2 لي 5
/ mol /M / mol L x / L mL
xL /

−= ⇒ ⋅ = ⇒ = = (غلظت موالر) =

2پاسخ: گزينۀ- 259
 صورت زير است: معادلۀ موازنه شد7 واكنش به

3 3 2 2 24 2 2(s) (aq) (aq) (g) ( )Cu HNO Cu(NO ) NO H O+ → + + �

3 2 2
2

94
24000

1 188 2 24000
gCu(NO ) xmLNO

x mLNO⇒ = ⇒ =
× ×

( ــير (غ ــاز ــتر گ ــي لي ميل
24000 ضــريب

STP
=

×
گرم  

×جرم مولي ضــريب

2
2

124000 40
60

NO
NO

V mLR mL s
t s

−∆
= = = ⋅

∆
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4پاسخ: گزينۀ- 260
بهقانون سرعت واكن  صورت زير است:ش داده شده

R k A=   

R s / mol L mol L s− − − − − −= × ⋅ = ⋅ ⋅6 1 1 7 1 110 0 1 10
A A

R mol L s A mol L
a t ( s)

− − − − −∆ ∆      = ⇒ ⋅ ⋅ = ⇒ ∆ = × ⋅  ∆ ×
7 1 1 7 110 2 10

2 1
بهAليتر است، در نتيجه تغيير مول10حجم ظرف برابر مي در ثانيۀ نخست واكنش  شود: صورت زير محاسبه

7 610 2 10 2 10A
A

n molA n L mol
V L

− −∆
∆ = ⇒ ∆ = × × = ×   

 دست آورد: را در ثانيۀ نخست بهAشد7 اتم هاي تجزيه اد مولكولتوان تعد اكنون مي
23

6 186 10 2 مولكول  10 1 2 10 مولكول 
1

mol /
mol

− ×
= × × = Aتعداد مولكول تجزيه شد7 ×

2پاسخ: گزينۀ- 261
 صورت مقابل است: نمودار تغيير انرژي واكنش موردنظر به

رفــت برابــرaEبــا توجــه بــه شــكل، در نبــود كاتــاليزگر،- * درســت
80 30 120 230kJ+ +  است.=

120برگشت برابرaEبا توجه به شكل، در نبود كاتاليزگر،- * درست 30 150kJ+ =

 است.
رفـت در مجـاورت كاتـاليزگر، برابـرaEو+80kJواكنش برابر∆H- * نادرست
110kJ110ها برابر است، كه تفاوت آن 80 30kJ−  شود. مي=
و سـطح انـرژي فـرآورده- * نادرست هـا در مقايسـه بـا واكـنش گرمـاگير اسـت
 ها باالتر است. دهنده واكنش

4پاسخ: گزينۀ- 262
 (Q)قسمت واكـنش، ابتدا خارج1در مرحلۀ∆Gباشد. براي تعيين عالمتمي3و2،3ترتيب برابربه ABو2A،2Bهاي، تعداد ذره1مرحلۀ در

و با ثابت تعادل را در اين حالت به  كنيم.ميمقايسه (K)دست آورده
2 2 25

2 2

3
1 5

2 3
KAB ( ) / Q K

( )( )A B
=  = = = → <

      
Q)1(مرحلۀ 

كه از آن از كوچكQجا به است، واكنش در جهت رفت پيشرفت ميKتر و طور خودبه كند. به عبارت ديگر، واكنش در جهت رفت خودي انجام شده
G∆2هاي، تعداد ذره2آن منفي است. در مرحلۀA،2BوAB باشد.مي2و3،3ترتيب برابربه 

2 2

2 2

2 4
0 44

3 3 9
AB ( ) /

( )( )A B
  = = = =

      
Q)2(مرحلۀ 

1پاسخ: گزينۀ- 263
 كنيم: جدول مقابل را رسم مي

 درصد از متانول تجزيه شده است:80هاي سؤال در لحظۀ تعادل مطابق داده
80 3 2 4
100

x ( ) /= =  شد7 متانول مقدار تجزيه=

12 2 2 4 4 8x ( / ) / mol L−= = = 2Hغلظت تعادلي⋅

3 22CH OH CO H+گونه� 

 غلظت اوليه003

2x+x+x−ر غلظتتغيي

2xx3 x−غلظت تعادلي 
2 22 2 2

3

2 4 4 8 4 23 04 92 16
0 6

CO H ( / )( / )K / / mol L
( / )CH OH

−    = = = × = ⋅
  

 

1پاسخ: گزينۀ- 264
آن با باز شدن شير ميان دو ظرف، حجم سامانه افزايش مي و شرط ا يابد هـاي گـازي ست كه تعداد مـولكه واكنش در جهت رفت پيشرفت كند، آن

 چنين شرايطي حاكم است.1ها بيشتر باشد. در معادلۀ واكنش گزينۀ دهنده هاي گازي واكنش ها از تعداد مول فرآورده

2 2
1 گاز2 گاز

2(g) (s) (g) (s)
mol mol

H S I HI S+ → +
����������� ����������

120

30

80

(k
J)
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2پاسخ: گزينۀ- 265

3 3
3 10 1 10 2 10 1pH

aH O K M( ) M( )+ − − −  = = ⋅ − α ⇒ = × − α (كلرواتانوييك اسيد)  : اسيد قوي

2به تــوان6 6 3 4
3

10
10 2 10 1 1 5 10

2 10
M( ) M( )

−
− − −

−
→ = × − α ⇒ −α = = ×

×

�
3

4 3 4 4 3 35 10 10 5 10 5 10 10 1 5 10
H O

M M M M /
+

− − − − − −− α = × ⇒ − = × ⇒ = × + = × 

3 5
3 10 1 10 2 10 1pH

aH O K M( ) M( )+ − − −  = = ⋅ − α ⇒ = × − α  (اتانوييك اسيد)اسيد ضعيف : 

2به تــوان6 6 5 2
5

10
10 2 10 1 1 5 10

2 10
M( ) M( )

−
− − −

−
→ = × − α ⇒ − α = = ×

×

�
3

2 3 2 2 3 35 10 10 5 10 5 10 10 51 10
H O

M M M M
+

− − − − − −

 
  

− α = × ⇒ − = × ⇒ = × + = × 

3

3
ــوي ــيد ق 1 غلظت اس 5 10

0 03
غلظــت اســيد ضــعيف 51 10

/ /
−

−
×

=
×

�

−1البته اگر از αو در پاسخ نهايي هم اشـكالي بـهمي05/0ي كنيم، غلظت اسيد ضعيف برابر پوش در محاسبات مربوط به اسيد ضعيف چشم شود

 آيد. وجود نمي

3پاسخ: گزينۀ- 266

به ابتدا با استفاده از رابطۀ زير، غلظت محلول را بعد از رقيق مي سازي  آوريم: دست

1 1
ــظ رقيــق غلي 2 10 1000 0 02(M V) (M V) mol L mL M mL M / mol L− −⋅ = ⋅ ⇒ ⋅ × = × ⇒ = ⋅

 صورت زير است: معادلۀ واكنش انجام شده به

3 2 2 22 (aq) (s) (aq) (g) ( )HCl CaCO CaCl CO H O+ → + + �

1
گرم3  0 02 100

2 جرم مولي ضــريب 1000 1 100
xgCaCO/ mol L mLHCl−⋅ ×

⇒ =
× × ×

غلظت مولــي ــول ــتر محل ــي لي ميل
1000 ضــريب
×

=
×

30 1 100x / g mgCaCO⇒ = =

1پاسخ: گزينۀ- 267

 شده: ترتيب داده بررسي چهار عبارت به

و باز لوري- * نادرست به- اكسيد فلزهاي قليايي هنگام حل شدن در آب، باز آرنيوس  آيند.مي شمار برونستد

به- * درست و تاكنون و كربنيك اسيد ناپايدارند 2انـد. از ايـن رو بـه جـاي فرمـول شـيميايي صورت خالص جدا نشـده سولفورو اسيد 3H SOو

2 3H COبه بهتر است كه آن  نمايش دهيم. CO(aq)2و SO(aq)2ترتيب با نمادهاي ها را

تك با افزايش شمار اتم- * نادرست آن هاي كربن در مولكول كربوكسيليك اسيدهاي  يابد. ها كاهشمي عاملي سيرشده، قدرت اسيدي

3Alهاي خاك در اثر باران اسيدي، غلظت يون pHبا كاهش- * نادرست  يابد.ميدرخاك افزايش+

2پاسخ: گزينۀ- 268

1350در هر ساعت 233 117g L−− = مي از غلظت آب نمك كاسته مي⋅ به شود. با توجه به حجم آب نمك، دسـت توان جرم نمك مصرف شده را
 آورد: 

3117 1000 117 10
g L gNaCl
L

= × =  شده جرم نمك مصرف×

به1، مقدار NaClمول2در برقكافت آب نمك غليظ، در ازاي برقكافت مي مول گاز كلر )22آيد. دست NaCl Cl )∼
3

2 3
2

117 گــرم كلــر 10
71 10

2 جرم مولي ضــريب 58 5 1 71
xgClgNaCl x gCl

/
×

= ⇒ = ⇒ = ×
× × ×

ــد ــديم كلري ــرم س گ
ضــريب ×جرم مولي

3
2 23 3 3

2 2 2
2 2

ــا حجم مولي گازه

1 22 4 1
71 10 22 4

71 1 1000
molCl / LCl m?m Cl gCl / m Cl

gCl molCl L
= × × × × =

����
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4پاسخ: گزينۀ- 269
 بررسي چهار گزينه:

به1  صورت زير است: ) واكنش كلي انجام شده
4 3 7= + 2ها مجموع ضرايب استوكيومتري فرآورده= 3 22 3 4 3(s) (s) ( ) (g)Al O C Al CO ;+ → +�

به2 به ) فلز آلومينيم مي دست آمده، از پايين سلول الكتروليتي  شود. صورت مذاب خارج
مي3  شود. ) در صنعت، فلز آلومينيم از سنگ معدن بوكسيت يا آلوميناي ناخالص استخراج
س4 به لول دانز، الكترود آند نقش واكنش) در فرآيند هال برخالف طوري كه آند گرافيتي با اكسيژن حاصـل در آنـد در دمـاي بـاال دهنده را نيز دارد،

و گاز   شود. خارج مي2COواكنش داده
4پاسخ: گزينۀ- 270

 صورت زير است: معادلۀ واكنش انجام شده به

4 2 4 32 3 3(s) (aq) (aq) (s)Al CuSO Al (SO ) Cu+ → +

 دهند7 محدودكننده را پيدا كنيم: ابتدا بايد واكنش

1
4

گرم  2 1
2 جرم مولي ضــريب 27 27

ــول  ــتر محل ــي لي 0 غلظت مولــي ميل 1 200 1
1000 ضــريب 3 1000 150

gAl :

/ mol L mLCuSO :
−


= = × × 


× ⋅ × = = × × 

1سولفات محدودكننده است. (II)محلول مس 1
27 150

⇒ > ⇒

به اكنون به كمك واكنش مي دهند7 محدودكننده، جرم آلومينيم سولفات توليدشده را  آوريم: دست
ــول ــتر محل ــي لي غلظت مولــيميل رم گ

1000جرم مولي ضــريب ضــريب
×

=
××

1
4 2 4 3

2 4 3
0 1 200

2 28
3 1000 1 342

/ mol L mLCuSO xgAl (SO )
x / gAl (SO )

−⋅ ×
⇒ = ⇒ =

× ×
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