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  :نام
  :خانوادگي نام

  :محل امضا
  
  

  درخت تو گر بار دانش بگيرد 
  به زير آوري چرخ نيلوفري را

  
  
  

  داوطلبي: ةشمار  نام و نام خانوادگي:
  

  دقيقه 75مدت پاسخگويي:   100تعداد سؤال: 

  
  

  گويي سؤاالت و مدت پاسخة علوم تجربي، شمار و هاي آزمايشي علوم رياضي گروهرغ التحصيالن فاعنوان مواد امتحاني آزمون عمومي 
  

  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 18  25  1  25  فارسيزبان و ادبيات   1

  دقيقه 20  50  26  25  زبان عربي  2

  دقيقه 17  75  51  25  فرهنگ و معارف اسالمي  3

  دقيقه 20  100  76  25  زبان انگليسي  4
  

  

 1شماره ةدفترچ

  التحصيالنالتحصيالن  فارغفارغ  آزمون عمومي گروهآزمون عمومي گروه

  ))تجربيتجربيوورياضيرياضي((

  13991399  سـالسـال––مردادمرداد2424ونونــآزمآزم
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   2: ةصفح   
 

 ؟هاي كدام گزينه، تماماً درست است واژه معني - 1

  (حرز: ديوار اتاق)، (طومار: دفتر)، (سهم: ترس) )1

  (شوال: خرقه)، (استيصال: درماندگي)، (وعاظ: پنددهنده)) 2

  ور)، (عقار: آب و زمين) (قدح: كاسه)، (محظوظ: بهره) 3

  چيني)، (تموز: ماه اول بهار)، (بنان: انگشت) (سعايت: سخن )4

 ؟كدام است» صفوت، زعارت نمط، مضيق،«هاي  معني واژه - 2

  نوعي پارچة كلفت، تنگنايي، حشمت، سرزنش )1

  طريقه، تنگنا، برگزيده، تندمزاجي) 2

  خانه، برگزيده، بدگويي نوعي پارچة كلفت، مهمان) 3

  روش، كار سخت و دشوار، مهابت، بدخلقي )4

 ؟آمده است نادرستكدام گزينه هاي  معني واژه - 3

  ب) لنگ و لوك: مجازاً ضعيف و ناتوان  حالت سرخوشي و مستي: نشئتلف) ا

  تضرع، التماس، احساس نيازد) البه:   زنداني، گرفتار، شهرنشينج) شهربند: 

 و) صحبت: همنشيني  گري، شفاعت گري، ميانجي خواهشهـ) پايمردي: 

  الف، هـ )4  ج، و) 3  ب، د) 2  ج، د )1

 ... .... زج شود، به فت مياماليي يا غلطها  در همة گزينه - 4

  عمرها گه جنگ با من داشتي، گاهي عتاب  گاه و گاه  كه در اهمال سعي خدمتش بي ) آن1

  از برش آري بود گر سازي از زر تيغ را  يـوهر مردانگـردد جـگـت نـنـع با زيـمـ) ج2

  من است كند هر كس حسابش بر حسابي مي بي  ال ـوبو رمانروايي نيست جز وذر ـل فـاصـ) ح3

ممالك محمل بود بي   بـالـش تـو صـدر وزارت خـالـي بـود بـي) 4   حشمت تو كار 

 ؟شود مياماليي ديده  غلطدر كدام بيت  - 5

  نمد اش معاينه بيرون ندا جز ديده  يـل رحمتي ولـمسحاب ا زاجست  مي )1

  ام وز خدا دولت اين غم به دعا خواسته  ام و خواستهنعاشق روي جواني خوش و ) 2

يا دير  م قدسم ليكنـي صومعة عالـوفـص) 3 ل لتگاهمغم حا   ان است حوا

  ست اليمي اروح را صحبت ناجنس عذاب  ي چه كنميچاك خواهم زدن اين دلق ريا )4

 ؟پديدآورندگان بعضي از آثار كدام گزينه نادرست معرفي شده است - 6

  وه)، (مختارنامه: خواجوي كرماني)ز(از نخلستان تا خيابان: عليرضا ق )1

  )احمد جالل آل (تحقيق ماللهند: ابوريحان بيروني)، (مدير مدرسه:) 2

  بك) نكوب)، (مراتع بهشتي: جان اشتاي (بامداد اسالم: عبدالحسين زرين) 3

  االسرار: رشيدالدين ميبدي) (سه قطره خون: صادق هدايت)، (كشف )4

  فارسيادبيات  زبان و 
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   3: ةصفح   
 

 ؟اند نادرستتاريخ ادبيات  ةها از جنب كدام عبارت - 7

  است. نيماييدورة سوم عصر  يها يا شعر منثور از ويژگيالف) شعر سپيد 

  از آثار سلمان هراتي است. ،ب) دري به خانة خورشيد، از اين ستاره تا آن ستاره

  هاي موفق اواخر عهد قاجار است. ج) ترجمة ناصرالملك از اُتللوي ويليام شكسپير از ترجمه

 صورت نمادين آمده است. در شرح مفاهيم عرفاني و ديني بههايي  قصه» الطير التمثيل و منطق جامع«د) دو كتاب 

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

 ؟اند »ور، منظومث، منثور، منوممنظ«ترتيب  كدام آثار به - 8

  هاي خشم ها، خوشه ها و خرچنگ هشت كتاب، خانة اموات، آدم )1

  مرد، سراب بوي جوي موليان، االيام، گيله) 2

  ملة حيدري، رسالة دلگشا، كتاب احمدكمدي الهي، ح) 3

  ، تهران مخوفدر زندان االوليا، در حياط كوچك پاييز ةچمن الله، تذكر )4

 هاي بيت زير در كدام گزينه به درستي آمده است؟ آرايه - 9

  »گردد  به چشم / زين سبب باشند دائم ابرها گوهرنثار از فروغ الله و گل آب مي«

   ، تشخيص، تناقض) تلميح، تشبيه2  تعليل، كنايه استعاره، حسن، مراعات نظير )1

  اغراق، كنايه، پارادوكس، مجاز) 4  آرايي، اسلوب معادله تناسب، واج) استعاره، 3

 بيت درست آمده است؟ هاي مقابل كدام آرايه -10

  )دلهاسلوب معا ،تعليل نسي (حمان پسته دهن ميز آنكه گفتم كه بدان   نددـخ هيچ داني كه چرا پسته چنان مي) 1

  تلميح) ،چو يوسف بفروشند هنوز ارزاني (ايهام هم  يك سر موي تو گر ز آنكه به صد جان عزيز) 2

  )تشبيه ،شيني و بال بنشاني (جناسبنچه بود گر   تـز قيامت برخاس) چند خيزي كه قيامت 3

  )ناقضت ،پوشاني (كنايه ه ميچ پرده اكنون كه دريدي ز  را ـخبر نيست مكه ) دل ما بردي و گويي 4

 در ابيات زير كدام است؟» ، اسلوب معادله، ايهام تناسبضحسن تعليل، تناق«هاي  ترتيب آرايه -11

شمع   به اميدي كه بيابم ز تو پروانة وصلالف)  دل،  آتش  ز  ا ز تنم  گدا يافت    صفت 

كه سر مي   حسن گفتار نگهبان حيات ابد اسـتب)  است  تيززباني  ز  ا ازد شمع    ب

ه) ج   پشت چون موي سر زلفش از آن روي دوتاست   يدن پايت داردتو، سرِ بوس  چرخ نُ

مي  بس شكستگي از صفحة جهان شد محو د) ز  ه  ست شك م  ا ج ز  رست  د ا  د د ص ي   آ

  ) الف، د، ج، ب 2    ) ج، الف، ب، د1

  ) ب، ج، د، الف4    ج، د، ب، الف )3

 وجود دارد.» مسند«نقش دستوري  ...... جز در همة ابيات به -12

  نسبتي دارد ز لفظش زان عزيز آمد گهر   يش زان بلند آمد فلكقوتي دارد ز را) 1

  ش محترم نداشتسك  هر جا كه رفت هيچ  ) با اين همه هر آن كه نه خواري كشيد از او 2

ني مي) 3 ي ب م  ب ا و خ ه  ب ه  ر ا ب ر گ د   پنداشت كه بعد از آن مرا خوابي هست   گفت 

  و زان كرسي فروتر داشتندعرش ناميدند    چه از نقصان و پستي يافتند واندر نور آن) 4
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   4: ةصفح   
 

 يابيد؟ مي» اضافي«و » وصفي«در متن زير چند تركيب  -13

ق فبردند و مردم روزگار بر تقوا و زهد او متّ نيد و شاگردان و پيروان بسياري از حضورش بهره مياگذر الدين، روزها به شغل تدريس مي اللجدر اين ايام كه «
  ».برابرش نمايان شدبودند، ناگهان آفتاب عشق و شمس حقيقت در 

  هفت چهار،) 2    هشت سه،) 1
  شش چهار،) 4    هفت سه،) 3
 است؟ متفاوتدر كدام گزينه » وابستة وابسته«نمودار  -14

  چاك ) دل هر كس شود از تيغ مالمت صد2  ) خار اين وادي مكرر برق را در پا نشست1
  ن كنمار روم تا خزاه) در خون صد ب4  ي رخت افتاده در بازارهادا) گل ز سو3
 در كدام گزينه درست آمده است؟» ، واو ربط، حذف فعل و شيوة بالغينقش تبعي«ترتيب توالي ابيات به لحاظ داشتن  -15

  برد چون شوم مست از شرابِ ناب خوابم مي  سبزة خوابيده را بيدار سازد آب و من )الف
خاست )ب ن يرت  ت ه  ب د  ا ت ف ي ب كه  ر  ست  ه ج َ ن مندت  ك ه  ب د  م آ ر د كه  ن ا   و
شه  ندنوق و عقل به يك جاي نشفرمان عش )ج د ا پ و  د د  و ب ا  غ و تي غ ي ال و ر  د ن   ا
خدا  گناه كردن پنهان به از عبادت فاش )د گر  مباشي ا پرست  هوا   پرستي 
  ) الف، ج، ب، د 2    ج، الف، د، ب )1
  ) ج، الف، ب، د4    ) الف، ج، د، ب3
 است؟ متفاوتمفهوم رديف در كدام گزينه  -16

  حاصل به يك در ساختم تا از اين درهاي بي  كه بود رروي من هر د ) باز شد از شش جهت بر1
  نمك از شور محشر ساختم داغ خود را خوش   غمانم گرچه من شمارند اهل درد از بي مي) 2
كبوتر ساختم   پردازي به ديدارش فزود شوق من از نامه) 3 حلقة پاي  ا    چشم خود ر
مي) 4 معرفت  وسيع آفتاب  ميدان    ده من تر ساختمدامن خود را به جاي دي  خواست 
 گزينه قرابت معنايي دارد؟ با كدام» جز شرمندگي نبود بهحاصلي  بيمجنون در تمام عمر سر باال نكرد / حاصل  بيد«بيت  -17

  ز ثمر آزاد كن مرااچون سرو و بيد    حاصلي ز سنگ مالمت بود حصار بي) 1
  شود گلشن مي هعافيت پيدا در اين فيروز  ) ميوة شيرين اگر پيدا شود در سرو و بيد2
  هاي پرثمر سر بر زمين گذارد شاخ مي   حاصلي است سركشي با زيردستان شاهد بي) 3
  بيد را جز عرق بيد نباشد ثمري  دستان را نيست جز خجلت از احباب تهي) 4

 قرابت معنايي دارد. ...... بيت جز بيت زير با همة ابيات به -18

  »گر گه خزان شودگاهي شود بهار د    دوران روزگار به ما بگذرد بسي«
  بلبل ضرورت است كه نوبت دهد به زاغ  د و گل شكفت و ريخت شدميد و خشك  ه) سبز1
  يار استـكه گلستان تو را نوبهار بس  يد ـ) به يك خزان مكن از حسن خويش قطع ام2
  تـصد فصل در ميان خزان و بهار اوس  گزاف باغي است تازه باغ عذارش كه بي) 3
  ي فصل خزان آرم تو راـرگـب يـاد از بـي  اگر نج اي باغبان گاهيدر بهار از من مر) 4
  ؟مفهوم كلي كدام گزينه با بقيه درتقابل است -19
 كه در اين پرده نيست كس را بار    اي همي سازد همطربم پرد) 1

 همي راز خويش از تو دارد نهان    چنين است رسم جهانِ جهان) 2

 حرف معما نه تو خواني و نه منوين     اسرار ازل را نه تو داني و نه من) 3

 راز خود بر جان ما كرد او پديد    اين جهان و آن جهان چون آفريد) 4

  دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -20
 هـمـّت و كارشـنـاسـي كـند آسانش  گـرچـه دشـوار بـود كـار و بـرومندي) 1

 ـار كـه دشوار نمايدمـگـريـز از آن ك  در همـّت مـردانـه اگر كوتهيي نيست) 2

 همت پير طريقت اگرش همراه است  سـالـك راه بـه مـنـزل برسد آخر كار) 3

 در كمين جذبة خورشيد تابان نيستم  برم بر آسمان ) شبنم خود را به همت مي4

  فارسيادبيات  زبان و 
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   5: ةصفح   
 

 كدام ابيات با هم تناسب معنايي دارند؟ -21

  امتياز نيست گل را به بزم شعله ز خار    خو نشناسد جوان ز پير عشق پلنگ )الف
  پشمين كاله خويش به صد تاج خسروي    كنم ) درويشم و گدا و برابر نميب
  درويش كجا خيمه زند در حرم شاه    خواجو نبرد ره به سراپردة وصلت )ج
آ )د كه  محبت  بزم  به  نازم    گدايي به شاهي مقابل نشيند    جا نب

  ) ب، ج2    ) الف، ب1
  ) الف، د4    ) ج، د3
 ت قرابت مفهومي دارد به جز ...متن زير با همة ابيا -22

 »واسطه؛ كه در او گنج معرفت تعبيه خواهم كرد. سازم بي خانة آب و گل آدمي، من مي«

  به دوش باري كز حد پيل افزون است  كشم به قوت عشق ترم و مي ز مور كم )1
  ويرانه نهاديم منزلتا روي در اين   ج غم عشق به ما دادـلطان ازل گنـس) 2
  بني آدم از اوست ]مركز قلب[چه در سرّ سويداي  آن  راست مسلم نه ملك را حاصل نه فلك) 3
  ساية دولت بر اين كنج خراب انداختي  گنج عشق خود نهادي در دل ويران ما )4
 ها يكسان است به جز ...... مفهوم ابيات همة گزينه -23

  نگار آيينه راآرايد از نقش و  كس نمي  در طريقت دل به رنگ و بوي دادن ابلهي است )1
  ماسواست اكنون كه وقت بستن ديده ز  تـاريـه عـرم بـيـك گـنـيـر ز عـم دگـشـچ
  ها كه خار از پا برون آرد كسي با نيش عقرب  دردان عالج درد خود جستن به آن ماند ز بي) 2
  عالج خرمن گردون به يك شراره كنم  م از دلـشـركـار بـر برـو آه شـي تـب وـچ
  هالك خويشتن از خويشتن ساخت  ه دل هم دل خورد ز آنكنون اندوـك) 3

  در دنيا نديد رهيچ كس از زادة خود خي  د شكستابينخل اين بستان ز بار خويشتن 
ا هيچ كس نمي )4 نشود  گويم حديث عشق تو ب ما جدا    شرر ز آتش سوداي 

  اين راز استآتش برآوردم، گل اخفاي ز خويش   گردد غم جانسوز عاشق از نهفتن فاش مي
با كدام گزينه هـم مفهـوم   » .پذيرفت ايمان وصل بود كه خوب و بد را به عنوان مشيت الهي مية هر عصب و فكر به منبع بي شائب«عبارت  -24

 ؟نيست

  وستدتسليم از آن بنده و فرمان از آن   گر دوست بنده را بكشد يا بپرورد) 1
قضا) 2 اوك  ن سپر  ود  ب ا  دع   ش رادر كار خير صرف كن اقبال خوي  دست 
  تر است شكر شيرين دوز قضا از ني ر دلتي  نبض تسليم و قضا را گر به دست آرد كسي) 3
  زني طلب ما رضاي توست ور تيغ مي  دهي غرض ما قبول تو ) گر تاج مي4
 دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -25

  شرط عشق است بال ديدن و پاي افشردن  بند بر پاي توقّف چه كند گر نكند) 1
خاري نمي  ) ترسم كزين چمن نبري آستين گل2 تحمل  گلشنش    كني كز 
  بايد كرد دور ز گلزار نمي راخار   نگهبان چو شود حسن خطرها دارد بي) 3
  تر مست آيي و عذر آري، آزار چنين خوش  هر روز به هشياري، نو نو دلم آزاري) 4
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   6: ةصفح   
 

 ):٣٣ - ٢٦ب أو اْلمفهوم (عّين األصّح و األدّق ِفي اْلجواب للّترَجمة أو التعري ■■
  ﴿َو ُنريُد أْن َنُمنَّ علی اّلذيَن اسُتضِعفوا في األرِض و َنجعَلهم أئّمًة َو نجعَلهم الوارثيَن﴾: -26
   قرار دهيم!) پادشاهانو وارث ( گردانيمها را پيشوا (خلق)  و آن بنهيممنّت  ،زمين شدگان بر ضعيف ارادة ما اين است كه و) 1
ها را پيشوا (خلق) قرار دهيم و وارث  و آن بنهيممنّت  هستنددر زمين ضعيف كساني كه بر  ن است كهارادة ما اي و )2
   !) گردانيمپادشاهان(
 ان(خلق) قرار دهيم و وارث يها را پيشوايان و آن يمگذاربمنّت  اند شده مستضعفدر زمين كساني كه بر  خواهيم ميو ما  )3
   !) گردانيمپادشاهان(
 انپيشوايان (خلق) قرار دهيم و وارثچون ها را  و آن يمگذاربمنّت  اند مستضعفدر زمين آنان كه بر  خواهيم ميو ما  )4
  !) گردانيمپادشاهان(
صورتها القديمة و يقّصون علينا من ماضيات  ُيمثِّلونَ و  خّطتهاأولئك العلماء يعرفوَن تاريخ دمشق و « -27

  »:أّيامها!
هاي  و از گذشتهگذارند  به نمايش ميشناسند و عكس قديمي آن را  اش را مي قشه) آن دانشمندان تاريخ دمشق و ن1

  گويند! روزگارش براي ما قصه مي
و از  گذارند به نمايش ميشناسند و عكس قديمي آن را  اش را مي ها دانشمنداني هستند كه تاريخ دمشق و نقشه ) آن2

  گويند! هاي روزگارش قصه مي گذشته
و از  گذارند به نمايش مياش را  دانند و تصاوير قديمي اش را مي ني هستند كه تاريخ دمشق و نقشهها دانشمندا ) آن3

  گويند! هاي روزگار آن براي ما قصه مي گذشته
هاي  و از گذشته گذارند به نمايش ميهاي قديمي آن را  دانند و عكس اش را مي ) آن دانشمندان تاريخ دمشق و نقشه4

  گويند! ميروزگار براي ما قصه 
 !»:دونه في الحياةع من يمتلك أصدقاء يساداقة كنز ال يعرف معناه إالّ الصَّ  إنّ « - 28

  داند! كنند، معناي آن را مي اش كمك مي ) همانا دوستي گنج است و فقط كسي كه دوستاني دارد كه او را در زندگي1
  داند! نند، معناي آن را ميك مي) دوستي گنجي است كه فقط كسي كه دوستاني دارد كه در زندگي كمكش 2
  كنند! داند، مگر كسي كه دوستانش او را در زندگي كمك مي ) دوستي گنجي است كه معناي آن را نمي3
  كنند! داند، مگر كسي كه دوستانش او را در زندگي كمك مي كه دوستي گنج است و معناي آن را نمي ) به درستي4
  »:هربَن جميعهّن خائفات! الحيوانات قد كأنّ  صوت فيها، ُيسمع ال ولكن للّصيد، الغابة في الّصيادون دخل« -29
  اند! شود، گويا همة حيوانات با ترس فرار كرده ) شكارچيان براي شكار وارد جنگل شدند، اما صدايي در آن شنيده نمي1
  اند! گريختهشنوند، انگار همة حيوانات با ترس  در آن صدا نمي ولي) صيادان براي شكار به جنگل وارد شدند، 2
  اند! اند و فرار كرده هيچ صدايي در آن نشنيدند، گويا همة حيوانات ترسيده ولي) شكارچيان براي صيد وارد جنگل شدند، 3
  اند! شود، انگار حيوانات ترسان گريخته شوند، اما هيچ صدايي در آن شنيده نمي ) صيادان براي شكار وارد جنگل مي4
  :الخطأعّين  -30
  و ستم نابود شود! يابد كاش صلح در جهان استقراراي  و يزهق الّظلم!: مالعالَ  يَم َيستِقرُّ فَليَت السَّال) 1
برما هاي كشور ما را غارت كنند و  خواستند ثروت دشمنان مي !:يتسّلطوا علينايريُد األعداء أن ينهبوا ثروات بلدنا و ) 2

  !چيره شوند
  هايش محقّق شود! كه هدف نااميد نخواهد شد تا اينخود تالشگر از كوشش  :هدافه!أ تحّققت حّتی مجاهدته من الساعي ييأس لن) 3
  هر كس صبر كرد، پيروز شد و هر كس شتاب كرد، پشيمان شد! :َمن َصبر ظفَر و َمن ابتدَر نِدم! )4
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  عّين الّصحيَح في المفهوم:  -31

  زر هميان و كيسه ابترستقيمت هميان و كيسه از زرست / بي ز  :»قيمة اإلنسان ما ُيحسُنه!« )1

 دوروئي بگذر چو بنفشه از/  خوئي چون گل بگذار نرم ال َخيَر في ُودِّ امرٍئ ُمتلّوٍن!: )2
 چنان باد كه مرغ / نتواند كه برو سايه كند غير همايات)  (معاليجاودان قصر معاليت  ِبقدر الَکّد ُتکتسُب المعالي!: )3

 كه زندگاني او در هالك بودن اوست/  تا هالك شود دوست در محبت دوستب :َمن ليس له حکيٌم ُيرِشده! كَهلَ  )4
تـا مـا را بـه وابسـتگي      كننـد  با ما مخالفت مـي  متجاوز خواهيم مگر استقالل براي همين دشمنان هيچ چيزي نمي« -32

  !»:بكشانند
  !لّتبعّيةستقالل، فلهذا يخالفنا األعداء الّطاغي حّتی يجّرونا إلی اال شيء نريد إّال اال )1
  !ستقالل، فلهذا يخالفنا األعداء الّطغاة ليجّرونا إلی التّبعّيةإّال اال أّي شيء ال نريد )2
  الّطاغي حّتی نجّر إلی الّتبعّية!  األعداء يعارضنا و لهذا ستقالل،اال غير نريد ال )3
  عّية!الّطغاة لنجّر إلی الّتب األعداء يعارضنا و لهذا ستقالل،اال غير ليس عندنا )4
  :»!ها را از نظر درس بيازمايم به من اصرار كردند كه امروز آن با خوشحالي آموزانم دانش« -33
  !رهّن اليوم درساً تبأن أخ ي مسروراتلميذاتتّ ال يتنحّ أل )1
  !هم اليوم درساً ر تبأخأن  ي المسرورونَ تالميذ ينحّ أل )2
  !هّن اليوم درساً ر تبأخأن  مسرورات عَليّ  يطالبات تحّ أل )3
 !هم اليوم دروساً ر تبأخأن  ي مسرورينَ الب منّ الطّ  حّ أل )4
 :ُيناسب الّنّص ) بما ٤٢ - ٣٤ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة ( ■■

حتياجًا إلی العمل و االجتهاد. ألّنهم قد ابتعدوا عن المبادئ القرآنية اّلتي أشّد ا الحاضر عصرنا في االسالمية البلدان
و ال  حاضرةهِد و الثّبات. هذه فکرة قرآنّية بأّن الّتقدُّم و المجد و العّزة ال تنزل من الّسماء هم علی الجُتشّجع

  و الّدعاء فقط. يتتحّقق بالّتمنّ 
، تراها العين قريبة و لکّن الوصول الُمرتفعةإلی الُجهد و الّتضحية. َمعالي اُألمور َتشبُه القّمة  يحتاجم إّن الّتقدُّ 

  الّسير علی األشواك و الّصخور. ستلزميإليها أمر صعب 
في المهلکة اّلتي وقع فيها الغرب و هي االندفاع نحو التکاثر الماِدّي و  نحو الّتقدُّم علينا أن ال َنقع في حرکتنا

نتاج و االستهالك و ليس هناك اهتمام بارز قافة الغربية اليوم َتقوم علی اإل نسيان المعنوّيات لإلنسان. َفنَری الثّ 
  القيم األخالقّية و اإلنسانية!ب

  :الخطأعّين  -34
 المکان اّلذي يتوّقف الغرب عليه مهلك! )1
 تقّدم البالد يحتاج إلی الّسعي و الّتضحية! )2
 و الّدعاء! يالوصول إلی الّتقّدم تتحّقق بالّتمنّ  )3
 ابتعدت البلدان اإلسالمّية اليوم عن المبادئ القرآنّية! )4
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  الّنّص عنها:   يتکّلمالعّين العبارة اّلتي  -35
 الغرُب يريد أن يجّر األمم اُألخری إلی التّبعية! )1
 علينا أْن نتحّمل بعض المصاعب للحصول علی المجد! )2
 يبعد الغرب عن القيم األخالقّية و اإلنسانية! )3
 في المهلکة ألّنه قد نسي المعنوّيات! الغربيّ يقع العالم  )4
 لعنوان الّنص: األنسبعّين  -36
  الثقافة الغربّية و تأثيرها علی البلدان اإلسالمّية! )1
  !تفيدنااُألمور الّصعبة اّلتي  )2
  !الغربيّ تأثير المادّيات و المعنوّيات في العالم  )3
  !للتّقّدممن المبادئ القرآنية  االقترابالعمل و الجهد و  )4
  …!ِبـ  معالي اُألمورقد شّبه الّنّص  -37
 و الّصخورِ  كِ األشوا) 4  أمٍر صعبٍ  )3  اليةٍ قّمٍة ع )2  عيٍن قريبةٍ  )1
  :)٤٠- ٣٨عيِّن الّصحيح في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي ( ■

  »:ُتشّجع« -38
  مفعوله» هم«فعٌل و الجملٌة فعلّيٌة، و ضمير /  معلوم -) ع ج ش: األصلية حروفه( ثالثي مزيد )1
َع)  ثالثي مزيد - مضارع )2   فعلية جملةٌ  فاعله مع و فعل/ (ماضيه: َتَشجَّ
  فاعله محذوف و فعلٌ /  مجهول -) »يفّعل« وزن من( ثالثي مزيد - مضارع )3
  فعلية جملةٌ  فاعله مع و فعل /) تفعيل وزن من تشجيع،: مصدره( ثالثي مزيد - للغائب )4
  »:يستلزم« -39
  ةٌ معلوم/ فعل و مع فاعله جملٌة فعلّيٌة و وصفيّ  -») افتعل«مزيد ثالثي (من وزن  - للغائب )1
  فعل و مع فاعله جملٌة فعلّيةٌ » / استلزام«و مصدره » ل ز م«حروفه األصلّية  - للغائب -مضارع )2
  جملٌة فعلّيٌة و وصفّيةٌ »)/ افتعال«مزيد ثالثي (ماضيه: استلزم، مصدره: استلزام، علی وزن  - للغائب )3
  علّيةٌ فعل و مع فاعله جملٌة ف») / افتعل«مزيد ثالثي (من وزن  -فعل مضارع )4
  »:المرتفعة« -40
  »القّمة« للموصوف / صفة) رفع: فعله( فاعل اسم - مؤّنث مفرد )1
  »القّمة« للموصوف: صفة، و/  مفعول اسم -معّرف بأل  – مؤّنث مفرد – اسم )2
 »القّمة« للموصوف / صفة) إرتفاع: مصدره( فاعل اسم - مؤّنث - اسم )3
 »تشبهُ «مفعول لفعل ) / مجّردالثالثي الالفعل من ( فاعل اسم -معّرف بأل  – مؤّنث مفرد )4
  ):۴۲و  ۴۱في الّتشکيل ( الخطأعّين  ■

  !»و الّدعاء يو ال تتحّقق بالّتمنّ  حاضرةأّن الّتقدُّم و المجد و العّزة ال تنزل من الّسماء … « -41
  الدُّعاءِ  -نِزُل ال تَ  –الَمْجَد  )2    الدُّعاءِ  –الّسماِء  –التََّقدَُّم  )1
  ال َتَتَحقَُّق    –ال َتنِزُل  –التََّقدَُّم  )4    الّتَمنِّي –حاِضَرٌة  –زََّة العِ  )3
  »ّي!و هي االندفاع نحو التکاثر المادفي حرکتنا نحو الّتقدُّم علينا أن ال نقع في المهلکة اّلتي وقع فيها الغرب « - 42
  عُ نِدفااال -المهلکِة  -ال َنَقعَ  )2    الَغربَ  –المهلکِة  –َحرَکِة  )1
  التَّکاُثرِ  – َوَقعَ  –التََّقدُِّم  )4    الماّديِّ  –َوَقَع  –التََّقدُِّم  )3
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  ):۵۰- ۴۳مناسب للجواب عن األسئلة التّالية (عّيـن ال ■
  ت:عّين الّصحيح في المعتّال  -43
  َمن يتوب من ذنبه، يغفر اهللا ذنوبه!  ) 2  يا أّيها الکافرون، توبوا فإّن اهللا هو الّتواب! )1
  اهللا!      عَلیال تخاْف من األعداء و توکَّْل  )4  ه َلم َينهی أصدقاءه عن الکذب!إنّ  )3
  :ةيَّ اإلعراب المحل عالمةفيه  ليسعّين ما  -44
  أصل الفتی ما قد حصل!    )2  ما شاهد المعّلم الّتلميَذين الجديَديِن! )1
  جارب!     التّ  من اعتبر َمن العاقل) 4  أنت المسؤول في حياتك أمام اآلخريَن! )3
  فيه الّصفة: ليستعّين ما  -45
  !إلنترنتافي  طالعُت مقاالٍت جديدةً  )2  توجد المعّلمات صابراٍت في مدينتنا! )1
  ُأريُد أن أذهب إلی حفلة تنعقُد لتکريم الّشهداء! )4  ه قبل سنة!تُ قدکنُت ابحث عن صديق فَ  )3
  المبنّي للمجهول:فيها  ال يوجدالعبارة اّلتي عّين  -46
  لم نبعث لجمع المال و إّنما بعثنا إلنفاقه! )2  المدرسّيُة اُألسبوع الماضي! أموري تفعلَ  )1
  لن تدرك کالمي و إن تستمع إلّي! )4  سلبت قدرتنا ولکن ال نيأس من الجهد! )3
  عيِّن الّصحيح عن عمل النواسخ: -47
 إّن الّضوضاَء في الجلسة کانت کثيرٌة! )1
  کتشاف أسرار الَکون!العلميِّ في هذا کان سبُب تقّدم المسلمين ا )2
 ليَت المتلّوَن کاَنت سريرُته و عالنيُته لنا واحدًة!      )3
  إشتريتهما من صديقي! مجّلتينِ إّن هاتين  )4
  العبارة اّلتي يوجد فيها المفعول المطلق للّنوع:عّين  -48
  !تکّلمت مع ُأستاذي تکّلمًا و هو سمع کالمي )1
  !ب، يصدَّق کالمه تصديقاً َمن أبعد لسانه عن الکذ )2
  من يستغفر من ذنوبه إستغفارًا فهو مقّرب عند اهللا! )3
  !آمنت برّبي إيمانًا ال يزول عّني )4
  عّين کلمة تزيل اإلبهام: -49
  ال تقومي إلی صالتك متکاسلًة! )2  في اُألسبوع الماضي حزينًة! أّميکانت  )1
  الهواء تلّوثًا بعد حريق الغابة!ِاشتدَّ  )4  يتفّکر العاقل في أعماله تفّکرًا! )3
  فيها المنادي: ما جاءالعبارة اّلتي  عّين -50
  رّبنا هو اّلذي موجود في کّل مکان! )2  !رّبنا ال تجعْلنا من رحمتك محرومينَ  )1
  !خضراءَ أّيتها األرض ابلعي الماء و کوني  )4  يا أّيها الّطّالب ال َتنسوا احترام األکابر! )3
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 ي خود را از مسئولين حوزه دريافت كنند. هاي ويژه توانند سؤال اي مذهبي ميه داوطلبان اقليت

كه هدايت يك اصل عام و همگاني است، نتيجة درك كدام ويژگي در خلقت خداست و خداوند هر يك از موجودات را متناسب با  پي بردن به اين - 51
  ؟ كند چه چيزي هدايت مي

  اتهاي وجودي مخلوق ويژگي –حكيمانه بودن ) 1
  مندي از حيات ميزان بهره –حكيمانه بودن ) 2
  مندي از حيات ميزان بهره -مقتدرانه بودن ) 3
  هاي وجودي مخلوقات ويژگي –مقتدرانه بودن ) 4
  ؟ سالمي چيستروي امت ا ستايد و شرط ميانه اند، به چه عاقبتي مي آراسته» أمرونَ بِالمعروف و ينهونَ عنِ المنكري«خداوند امتي را كه به صفت  - 52
  »و يكونَ الرَّسولُ عليكم شَهيداً« -» البريةِاُولئك هم خيرٌ «) 1
  »يدعونَ إلي الخَيرِ« -» البريةِاُولئك هم خيرٌ «) 2
  »يدعونَ إلي الخَيرِ« -» اُولئك هم المفلحونَ«) 3
  »و يكونَ الرَّسولُ عليكم شَهيداً« -» اُولئك هم المفلحونَ«) 4
  ؟ شود چه اثري ايجاد مي ،نهد و با عمل به مفاد اين آيه را بر دوش كدام گروه مي» الكُفّار ياَشداء علَ«خداوند تبارك و تعالي وظيفة  - 53
1 (»هعالذينَ م انقالب عظيم در جايگاه كانون رشد - » و  
2 (»كعم ن تابم ها تحول در روابط بين ملت - » و  
3 (»كعم ن تابم انقالب عظيم در جايگاه كانون رشد - » و  
4 (»هعالذينَ م ها تحول در روابط بين ملت - » و  
علت  ،كند و طبق بيان ايشان معرفي مياز خودشان تر  حضرت علي (ع) در مناجات خود با خداوندگار خويش، او را براي اصالح كار چه كساني آماده - 54

  ؟ به درگاه خدا در مصائب چيستروي آوردن اولياي الهي 
  ».زيرا غير خدا كسي اختيار سود و زيان خود و ديگران را ندارد« -عاشقان خدا ) 1
  ».زيرا غير خدا كسي اختيار سود و زيان خود و ديگران را ندارد« - متوكالن بر خدا ) 2
  »وست.دانند سر رشتة كارها به دست ا مي چون« - متوكالن بر خدا ) 3
  »وست.ادانند سر رشتة كارها به دست  چون مي« -خدا  عاشقان) 4
  ؟ شود بهشت برين، طبق آيات قرآن كريم، به كدام سبب سراي سالمتي ناميده مي - 55
  »آمنَ بِاهللاِ و اليومِ اآلخر و عملَ صالحاً«) 1
  »الدنيا الّا لَهو و لَعب ةو ما هذه الحيا«) 2
  »ما خَلقناهما الّا بالحقِّ«) 3
  »فَال خَوف عليهم و ال هم يحزنونَ«) 4
  ؟ افتد تغييرپذيري بعد روحاني انسان به كدام معنا صحيح است و انحطاط آن تا اعماق جهنم در چه صورت اتفاق مي - 56
  ها تن دهد. اگر به رذيلت –هاي اخالقي  ها و رذيلت كسب فضيلت) 1
  فرشتگان نشود.اگر مسجود  –هاي اخالقي  ها و رذيلت كسب فضيلت) 2
  ها تن دهد. اگر به رذيلت –پذيري و فرسودگي و استهالك  تجزيه و تحليل) 3
  سجود فرشتگان نشود.ماگر  –پذيري و فرسودگي و استهالك  تجزيه و تحليل) 4
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در چه صورت  ،ح جامعهنعت از گسترش گناه در تمام سطواورد شوم چيست و ممادار شدن انحراف از حق، ره دشواري اصالح جامعه در اثر ريشه - 57
  ؟ شود انجام مي

  مردم در برابر گناهان اجتماعي حساسيت به خرج دهند. –هاي زيربنايي  هاي بزرگ و فعاليت انجام ندادن تالش) 1
  مردم در برابر گناهان اجتماعي حساسيت به خرج دهند. -وظيفة مقدس امر به معروف و نهي از منكر انجام كوتاهي در ) 2
  هاي اجتماعي در مراحل ابتدايي خود اصالح شوند. انحراف –وظيفة مقدس امر به معروف و نهي از منكر انجام ر كوتاهي د) 3
  هاي اجتماعي در مراحل ابتدايي خود اصالح شوند. انحراف - هاي زيربنايي  هاي بزرگ و فعاليت انجام ندادن تالش) 4
  ؟ خورد آيندة انسان بر اساس چه چيزي رقم مي...» اتّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم بركات من السماء و االرضِ  و لو أنَّ اَهل القري آمنوا و«مطابق با قانون الهي  - 58
  ميزان ايمان و تقواي اجتماعي مردم) 1
  .اند هايي كه پيشه كرده ده برابر نيكوكاري) 2
  .اند اعمالي كه در گذشته مرتكب شده) 3
  كنند. اه ميتالش و مجاهدتي كه با اخالص همر) 4
دارند، چه پيامد نامباركي را با نشان دادن عدم صداقت در دوستي خود با خداوند رقم » ما اَحب اهللا من عصاه«آنان كه رفتاري متناسب با حديث  - 59

  ؟ زنند مي
1 (»اَولياء ن دونهم «) 2    »اَفاتَّخذتُم ملَّةٌتَرهقُهذ«  
  »يأكلونَ في بطونهِم ناراً«) 4    »يتَّخذُ من دون اهللاِ انداداً«) 3
ديگر و محيط محبت و خيرخواهي باشد، در مورد تشكيل  ترها، شنيدن نظرات يك اعتماد به بزرگ ،دلي آل، محيط هم طور ايده اگر محيط خانواده به - 60

  ؟ خانواده چه رهاوردي به دنبال دارد
  .شود راه رسيدن به بهشت براي والدين و فرزندان بسيار هموار مي) 1
  دهد. ها را سامان مي خداوند به بهترين صورت زندگي) 2
  بخشد. يابد و سالمت اخالقي جامعه را دوام مي فشار جنسي و روابط نامشروع كاهش مي) 3
  شود. تر به حسرت و پشيماني منجر مي شود و كم ها گرفته مي بهترين تصميم) 4
، با سوء استفاده از چه موقعيتي، تفسير و تعليم آيات قرآن را مطابق با افكار خود و برخي علماي اهل كتاب يا گروهي از علماي وابسته به قدرت - 61

  ؟ منافع قدرتمندان انجام دادند و چه ثمرة شومي را به بار نشاندند
  از مسلمانان بسياريراهيابي انحراف به كتب تاريخي و تفسيري و گمراهي  –ظهور الگوهاي نامناسب ) 1
  بيت پيامبر (ص) هاي اصيل اسالمي به ويژه اهل انزواي شخصيت –سب ظهور الگوهاي نامنا) 2
  ياري از مسلمانانسراهيابي انحراف به كتب تاريخي و تفسيري و گمراهي ب  - بركناري امام معصوم  )3
  بيت پيامبر (ص)  هاي اصيل اسالمي به ويژه اهل انزواي شخصيت - بركناري امام معصوم ) 4
  ؟ چيست و شناخته شدن به اين ويژگي مربوط به كدام موضوع در حجاب است پوشش مناسب افراد، نشانة - 62
  ثمرات حجاب –عزت ) 2    حدود حجاب –عفاف ) 1
  ثمرات حجاب –عفاف ) 4    حدود حجاب –عزت ) 3
تأثير شدن نماز ناشي از  ز بياي را به دنبال دارد و راه رهايي ا مطابق روايات ائمة معصومين (ع)، نگاه افكندن توأم با خشم به والدين، چه نتيجه - 63

  ؟ غيبت كردن شخص مسلمان چيست
  شده كوتاهي و ظلمي به انسان كرده باشد. شخص غيبت –پذيرفته نشدن نماز ) 1
  شده كوتاهي و ظلمي به انسان كرده باشد. شخص غيبت -قبول نشدن نماز و روزه ) 2
  بخشد.كننده را ب شده، غيبت شخص غيبت –قبول نشدن نماز و روزه ) 3
  كننده را ببخشد. شده، غيبت شخص غيبت -پذيرفته نشدن نماز ) 4
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دهند و در جوابي قطعي  ها مي كنند، فرشتگان چه پاسخي به آن آنگاه كه بدكاران به عقوبت ناشي از اعمال اختياري خود نزد فرشتگان اعتراف مي - 64
  ؟ شنوند به درخواست بازگشت به دنيا از خدا، دوزخيان چه مي

  خواست به راه آيد؟ آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر كس مي -ر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ گم) 1
  كنيد؟ ميمگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت  -گر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ م) 2
  كنيد؟ ميمگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت  - دانند  را بيجا مي  پذيرند و آن ها را نمي آندرخواست تخفيف ) 3
  خواست به راه آيد؟ آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر كس مي - دانند  را بيجا مي  پذيرند و آن ها را نمي درخواست تخفيف آن) 4
كدام دسته آثار است و اجر شخصي كه به سنت نيكي ادامه دهد،  ،هاي الهي در برزخ پس از مرگ ل اصلي تخفيف يا تشديد عذاب يا نعمتعام - 65

  ؟ چگونه اعطا خواهد شد
  .شود دهنده به عدالت تقسيم مي گذار و انجام ميان سنت –ما تقدم ) 1
  .گيرد تعلق ميدون هيچ كاستي دهنده ب گذار و هم به انجام هم به سنت –ما تقدم ) 2
  .گيرد تعلق ميدهنده بدون هيچ كاستي  گذار و هم به انجام هم به سنت -ما تأخر ) 3
  .شود دهنده به عدالت تقسيم مي گذار و انجام ميان سنت -ما تأخر ) 4
چرا كسي كه  ،ند و طبق كالم آن حضرتدا هالكت مي ،رسول خدا (ص) در تشبيه نمودن ائمة بزرگوار (ع) به چه چيزي سرپيچي از ايشان را - 66

  ؟ ب استادشمني و كينة حضرت علي (ع) را در دل دارد، در دوستي با پيامبر (ص) كذ
  »زيرا من شهر علم هستم و تو درِ آن« - ستارگان آسمان ) 1
  »زيرا تو از من هستي و من از تو« –كشتي نوح ) 2
  »زيرا من شهر علم هستم و تو درِ آن« -كشتي نوح ) 3
  »زيرا تو از من هستي و من از تو « - ستارگان آسمان ) 4
  ؟ چه نسبتي با تمايالت الهي دارنداز لحاظ اهميت، اينكه تمايالت داني الزمة زندگي در دنيا هستند، به چه معناست و اين تمايالت  - 67
ايد تمايالت داني را اصل و اساس زندگي قرار داد و از نب -.مندي از تمايالت داني، به رشد و كمال واقعي خود برسد انسان بايد در عين بهره) 1

  تمايالت عالي غافل شد.
الهي را به جاي تمايالت داني قرار داد و نبايد تمايالت  – .مندي از تمايالت داني، به رشد و كمال واقعي خود برسد انسان بايد در عين بهره) 2

  از تمايالت داني غافل شد.
نبايد تمايالت داني را اصل و اساس زندگي قرار داد و از تمايالت  – .شود زندگي كرد يا زندگي سخت و مشكل مي توان ها يا نمي بدون آن) 3

  عالي غافل شد.
نبايد تمايالت الهي را به جاي تمايالت داني قرار داد و از تمايالت  - .شود توان زندگي كرد يا زندگي سخت و مشكل مي ها يا نمي بدون آن) 4

  شد.داني غافل 
  ؟ كدام ويژگي آن با ولي فقيه مشترك استهاي شناخت مرجع تقليد كدام است و  يكي از راه - 68
  شناس بودن زمان –يكي از فقيهان در ميان اصحاب رسانه بسيار مشهور باشد ) 1
  اعلم بودن –يكي از فقيهان در ميان اصحاب رسانه بسيار مشهور باشد ) 2
  اعلم بودن -ل و مورد اعتماد كه بتوانند فقيه واجد شرايط را تشخيص دهند معرفي كردن فقيه توسط دو نفر عاد) 3
  بودن شناس زمان –معرفي كردن فقيه توسط دو نفر عادل و مورد اعتماد كه بتوانند فقيه واجد شرايط را تشخيص دهند ) 4
  ؟ مرة آن كدام استگذشتگان به كدام دسته از افراد داده شده است و ث وعدة الهي جانشيني در زمين همانند - 69
  ...»لَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم اَمناً « -حق عليه باطل  فعاالن در جبهة) 1
  ...»لَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم اَمناً « - مؤمنان صالح ) 2
  »و نَجعلَهم الوارثينَ أئمةًنَجعلَهم «...  - مؤمنان صالح ) 3
  »و نَجعلَهم الوارثينَ أئمةًنَجعلَهم «...   -طل فعاالن در جبهة حق عليه با) 4
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محروم شدن امت اسالمي از نعمت وجود حجت الهي در ميان خود، بنابر كالم امام علي (ع) ناشي از چيست و اين حقيقت را خداوند تبارك و  - 70

  ؟ تعالي چگونه تبيين كرده است

  »انعمها نعمةمغَيراً « -دم قصد حكام در به قتل رساندن امام در عين مبارزة مر) 1

  »حتي يغيرّوا ما بانفسهِم« -قصد حكام در به قتل رساندن امام در عين مبارزة مردم ) 2

  »حتي يغيرّوا ما بانفسهِم« -شان در گناه  روي ها و زياده ستمگري انسان) 3

  »انعمها نعمةمغَيراً « -شان در گناه  روي ها و زياده ستمگري انسان) 4

را به عنوان  يك كدامكند،  اه كه اميرالمؤمنين علي (ع) با بصيرت و درك عميق خود، آيندة نابسامان جامعة اسالمي را پس از خود ترسيم ميگ آن - 71

  ؟ داند ترين مي شده نمايد و چه چيزي را شناخته ترين چيز معرفي مي رايج

  منكر و گناه –دروغ بر خدا و پيامبرش ) 1

  معروف و خير –رش دروغ بر خدا و پيامب) 2

  معروف و خير -قرآن كه به درستي خوانده شود ) 3

  منكر و گناه –قرآن كه به درستي خوانده شود ) 4

هاي امروزي چيست و كدام عامل موجب شده است كه جايي براي خلوت انس با خدا و درك معنويت نيـايش بـا او بـاقي     بت جديد انسان -72

  ؟نماند

  ها خدا به زندگي روزمرّه ـ فزوني يافتن شهوات در دلوارد نكردن دين و دستورات ) 1

  رساند. ـ غفلت از ياد خدا و آخرت هايشان مي ها را به هوس كس كه آن چه و آن هوي و هوس و آن) 2

  ها رساند. ـ فزوني يافتن شهوات در دل هايشان مي ها را به هوس كس كه آن چه و آن هوي و هوس و آن) 3

  تورات خدا به زندگي روزمرّه ـ غفلت از ياد خدا و آخرتوارد نكردن دين و دس) 4

نباشد، الزم است عمل به كدام عبارت قرآني را سرلوحة كار خود قرار دهد و ثمرة آن به » اهللاَ من عصاه  ما اَحب«كه انسان در زمرة  براي اين -73

  ؟گردد چه صورت متجلّي مي

  »يحبِبكُم اهللا« -»و الَّذين آمنوا اَشَد حباً هللا«) 2  »يحبِبكُم اهللا« -»تحبونَ اهللا فاتَّبعوني«) 1

  »يحبونَهم« -»و الَّذين آمنوا اَشَد حباً هللا«) 4  »يحبونَهم« -»تحبونَ اهللا فاتَّبعوني«) 3

  ؟ده استدر كدام آيه بيان ش» ها در وجود انسان و رابطة آن با وقوع معاد دليل آفريده شدن استعدادها و سرمايه« -74

1 (»ثَواب ريدن كانَ يرَ  منيا و اآلخالد اهللاِ ثَواب ندنيا فَعةِالد«  

2 (»ثًا وبع ا خَلَقْنَاكُمأَنَّم تُمبسونَ أَفَحعنَا لَا تُرْجإِلَي أَنَّكُم«  

 »ارِلُ الْمتَّقينَ كَالْفُجفي الْأَرضِ أَم نَجع الحات كَالْمفْسدينَعملُوا الص ذينَ آمنُوا وأَم نَجعلُ الَّ«) 3

4 (» ومنَّكُم الي يعلَيجم والريب فيه القيامةاهللاُ ال اله الّا ه«  

  ؟نتيجة كدام علل تجديد يافتن نبوت است» تكرار دعوت انبيا براي ابالغ تعليمات اصيل و صحيح«و » ماندگاري و پايايي يك پيام«ترتيب  به -75

  حفظ قرآن كريم از تحريف  استمرار و پيوستگي در دعوت ـ) 1

  آمادگي جامعة بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي ـ حفظ قرآن كريم از تحريف) 2

  تحريف تعليمات پيامبران پيشين  استمرار و پيوستگي در دعوت ـ) 3

  ت پيامبران پيشينتحريف تعليما آمادگي جامعة بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي ـ) 4
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  هاي ويژة خود را از مسئولين حوزه دريافت كنند. توانند سؤال هاي خارجي غيرانگليسي مي  داوطلبان زبان                
PART A: Grammar & Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 

 
 

76- My grandfather … this camera when he was a young man, but I’m not sure. 
1) should have used  2) might be used 
3) could be used  4) may have used   

77- Being yourself is one of the hardest things because it’s scary. You always wonder … you’ll be 
accepted for who you really are. 

1) that if  2) although 
3) what  4) whether 

78- All the bookshelves in the central library belong to the government and … and equipped 
recently. 

1) have made  2) made 
3) have been made  4) had been made 

79- She looked … with his endless … questions he kept asking the whole time without respecting 
her privacy. 

1) annoying – annoying 2) annoying – annoyed 
3) annoyed – annoyed 4) annoyed – annoying 

80- Body language is a very powerful tool. We used body language before we could … a speech, and 
actually, 80% of what you understand in a conversation is read through the body, not the 
words. 

1) do 2) raise  3) make 4) take 
81- In some schools, the students are required to … with each other in a foreign language. 

1) relate  2) join 
3) link  4) communicate 

82- One of my classmates has a problem with her speech which has made it difficult for her to … 
herself clearly. 

1) expect  2) accept 
3) express  4) respect 

83- She is absolutely … of her social position and is always trying to improve it by meeting upper- 
class people. 

1) serious  2) conscious 
3) various  4) continuous 

84- Unfortunately, the number of the people infected by the coronavirus in our country is … 
increasing in these months. 

1) formerly  2) efficiently 
3) constantly  4) separately 

85- Our team of negotiation is trying to … a number of conditions to the agreement achieved last 
week. 

1) compose  2) attach  
3) forward  4) access 

86- The prices usually go up because of the … demand following any news that is announced about 
the goods making up the people’s basic requirements. 

1) flexible  2) various  
3) straight  4) excess 

87- A: Why did Mary quit her job after ten years? 
B: As far as I know, she felt she had little chance of … in her job. 

1) promotion  2) impression  
3) involvement  4) confidence 

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

 
  Organisms have different types of relationships. ... (88)... the interaction between organisms and their 
environment is the study of ecology. Organisms compete for the ... (89)... they need to survive. These 
include air, water, food, and space. 
  When these are sufficient, organisms can live ... (90)... and coexist in the same community, ecosystem, or 
habitat. However, when these are limited, competition for them can be fierce. For example, one organism 
can kill and consume another. The one doing the killing, the predator, pursues potential prey by chasing 
it or by hiding and then ambushing it. 
...(91)... , one organism can live inside or outside another plant or animal. Known as a parasite, this 
organism doesn’t usually kill its host, although it does ... (92)... it harm. 
 
88- 1) To understanding 2) Understanding 3) Being understood 4) Have understood 
89- 1) nutrients   2) products 3) resources 4) chemicals 
90- 1) carefully  2) silently 3) firmly 4) comfortably 
91- 1) As an example  2) In other situations 3) In conclusion 4) So far 
92- 1) sort  2) cause 3) define 4) rise 
 

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

Passage 1 
  Two runners stand side by side at the starting line of a race. Both look very strong and fast. 
But one runner speeds ahead and wins the race. The other falls behind. Some athletes can 
reach great goals such as receiving an Olympic gold medal. Others never live up to their 
promises. What kind of preparation before a race or other events makes the difference? 

Everyone knows that athletes work out to strengthen their bodies. But a recent research 
shows that strengthening the mind may be just as important. The study indicates that some 
athletes win partly because they think they can win. Positive thinking seems to give the edge 
for success in sports. People who tell themselves repeatedly, “I know I can do this,” often find 
they have the advantage to win.  

One procedure that helps many athletes is creating pictures in their mind. They are told to 
think of each move they must make to win. Some use more fanciful pictures. One skater liked 
to imagine a star bursting inside her, filling her with energy. Another athlete who wanted to 
feel calm pictured himself as a bird floating in the air. 
     Next time you want to do something well, try training your mind to help you. Perhaps a 
teacher or an instructor can help you plan your training. If you imagine yourself doing better, 
you may soon see improvement in what you really can do.  

93- Which of the following can be the best title for the passage? 
1) Sports and Athletes 2) Mind and Body 
3) Achievement and Improvement 4) Positive and Negative Thinking 

94- The main idea of paragraph 2 is that … . 
1) athletes can achieve what they want only by physical exercises  
2) emotional preparation is the most important factor to win a race 
3) receiving an Olympic medal can be a result of both exercising and positive thinking 
4) athletes can live up to their promises by just thinking positively 

انگليسي   زبان

forum.konkur.in



   16: ةصفح   
 

95- Creating pictures in mind is … . 

1) a procedure that helps many athletes to win 

2) a great help to the instructors 

3) a physical procedure which helps athletes think positively 

4) a big help to both trainers and athletes 

96- According to the writer, an important aspect of winning seems to be … . 
1) positive thinking  2) a good instructor 

3) self-training  4) an Olympic gold medal 

Passage 2 

  Have you ever heard someone use the phrase “once in a blue moon?” People use this 

expression to describe something that they do not do very often. For example, someone might 

say that he tries to avoid eating sweets because they are unhealthy, but will eat chocolate 

“once in a blue moon.” Or someone who does not usually like to go to the beach might say “I 

visit the shore once in a blue moon.” While many people use this phrase, not everyone knows 

the meaning behind it. 

The first thing to know is that the moon itself is never actually blue. This is just an expression. 

The phrase “blue moon” actually has to do with the shape of the moon, not the color. 

 As the moon travels around the earth, it appears to change shape. We associate certain 

names with certain shapes of the moon. For example, when we can see a small part of the 

moon, it is called a crescent moon. A crescent is a shape that looks like the tip of a fingernail. 

When we cannot see the moon at all, it is called a new moon. When we can see the entire 

moon, it is called a full moon. Usually, there is only one full moon every month. Sometimes, 

however, there will be two full moons in one month. When this happens, the second full moon 

is called a “blue moon.” 

Over the next 20 years, there will only be 15 blue moons. As you can see, a blue moon is a 

very rare event. This fact has led people to use the expression “once in a blue moon” to 

describe very rare events in their lives. 
97-  When does a blue moon happen in nature? 

1) when there are two full moons in one month  

2) when the moon has a blue color  

3) when we cannot see the moon at all  

4) when we can only see a small part of the moon  

98-  As described in paragraph 3, what is another example of something that has a crescent shape? 
1) your thumb   2) a distant star  

3) the letter “C”   4) the letter "H"  

99- In the final paragraph, the author states: “Over the next 20 years, there will only be 15 blue 

moons.” This means that over the next 20 years, a blue moon will happen … . 
1) once a year   2) less than once a year   

3) more than once a year  4) not enough information is provided  

100-  In the final paragraph the author writes, "As you can see, a blue moon is a very rare event." 

The purpose of this statement is to … . 

1) answer an earlier question    

2) provide an example  

3) support an upcoming conclusion   

4) challenge a previous statement  

انگليسي   زبان
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 2: صفحه علوم تجربی شناسی زمین

 ؟ باشد نمیشناسی فیزیکی  زمین مطالعات یک از موارد زیر جزء کدام بررسی -101
 ها ها و سیالب تشکیل رودخانه ة) نحو2  زمین دهندة تشکیل مواد ۀ) مطالع1
 فرایندهاي زلزله و آتشفشان ۀ) مطالع4  ) مشخصات درختان اولیه3

  است. ..........، ..........از ابر  ........ارتفاع ابر  -102
   تر پایین –سیروکومولوس  –) سیرواستراتوس 2  تر پایین –سیروکومولوس  -سیروس ) 1
  باالتر  –سیرواستراتوس  –) آلتوکومولوس 4  تر پایین –آلتوکومولوس  –) آلتواستراتوس 3

 ؟ باشد نمیهاي اقیانوسی  یک از موارد زیر از مشخصات پشته کدام -103
 ناهاي فراو لرزه ) محل ایجاد زمین2 ها آن کزيهاي عمیق در امتداد محور مر ) وجود دره1
 ها ) محل فعالیت شدید آتشفشان4 ترین بخش اقیانوس ترین و عمیق ) مسطح3

 اند؟  ها و مسدود شدن مسیر رود ایجاد شده بر اثر ریزش کوه ،هاي زیر کدام یک از دریاچه -104
  بایکال و خزر ) 2  ولشت و السم) 1
 ر و السم خز) 4  شمال اروپا و سبالن) 3

 کند؟ ترتیب از راست به چپ چه تغییري می به ،برداري زیاد عمق سطح ایستابی با افزایش بارندگی و بهره -105
 کاهش  –افزایش ) 4 کاهش  –کاهش ) 3 افزایش  –افزایش ) 2 افزایش  –کاهش ) 1

 اند؟  بلورها متعلق به کدام کانیاین و سوزنی شکل با چشم دیده می شود.  ي سیاهها تعداد کمی بلور ،گابرو ۀدر یک نمون -106
 ) پالژیوکالز کلسیم دار4 ) هورنبالند3 ) اوژیت2 ) الیوین1

کنیم، شیاري باقی  گیرد. وقتی پودر را پاك می قرار می Nکشیم. پودري آجري رنگ روي کانی  می Nرا بر روي کانی  Mکانی  -107
 ن صورت: ماند. درای می
  آجري رنگ است. Nرنگ پودر کانی ) 2  تر است. سخت Mاز کانی  N) کانی 1
  آن آجري است. ۀتر است و رنگ خاک سخت Nاز کانی  M) کانی 4  آجري رنگ است. M) رنگ پودر کانی 3

  شود؟ وقت جدا می مذاب، چگونه و چه ةمیکاي سفید، از یک ماد -108
  هاي بوون مانده ـ پس از پایان واکنش مذاب باقی ةماد ) تبلور مستقیم از1
  هاي بوون مانده ـ در طی واکنش مذاب باقی ةمیکاي سیاه با ماد ) واکنش2
  مذاب ـ پس از کاهش آهن و منیزیم آن ة) با غنی شدن سدیم و پتاسیم ماد3
  هاي سنگین ) با از دست دادن آهن و منیزیم میکاي سیاه ـ پس از جدا شدن کانی4

  ؟تري دارند ها از نظر ترکیب شیمیایی شباهت بیش کدام سنگ -109
 ) گرانیت و ریولیت4 دیوریت و بازالت )3 ) گرانیت و بازالت2 ریولیت) پریدوتیت و 1

 تشکیل شده است؟ با نسبت تقریباً مساوي کدام سنگ رسوبی آواري از ذرات سیلت و رس، -110
 ) گلسنگ4 ) آرکوز3 ) برش2 ) شیل1

  شود؟ ها می چشمه ۀکدام عوامل سبب رسوب تراورتن در دهان -111
 ) کاهش فشار، افزایش گرما، افزایش آشفتگی آب2 گی آب، کاهش گرما، افزایش فشار) افزایش آشفت1
 اکسید دي ) کاهش گرما، افزایش فشار، افزایش کربن4 اکسید دي ) افزایش گرما، کاهش عمق، افزایش کربن3

 شود؟  گرگونی دیده میدر کدام نوع د ،تحت تأثیر توأم فشار و گرماي درونی زمین ،هاي موجود در سنگ تبلور مجدد کانی -112
  یب) گرما4 حرارتی –) حرکتی 3 ) دفنی2 ) مجاورتی1

  ؟اند هاي سفید کدام الیه ةدهند هاي تشکیل در سنگ دگرگونی گنیس کانی -113
 آمفیبول) ارتوز و 4 پیروکسن و کوارتز) 3 پیروکسنکوارتز و ) 2 و کوارتز  ) فلدسپات1

  ؟استیک  مؤثر است، کدامترین ویژگی بارندگی که در فرسایش زمین  مهم -114
  شدت و مدت بارش ) 2  بارش و فصل بارش  ۀزاوی) 1
 شدت و زاویۀ بارش ) 4  و فصل بارش  بارش نوع) 3

  است؟ نادرستکدام مورد، در ارتباط با حرکات زمین،  -115
  باشند. خودش می محور حاصل حرکت محور زمین به دور ،شب و روز) 1
  بین افزایش عرض جغرافیایی و اختالف شب و روز ارتباط مستقیم وجود دارد.) 2
 . شکل هست اي ها حاصل حرکت زمین به دور خورشید در مدارهاي دایره پیدایش فصل) 3
  بودن زمین است. هاي جغرافیایی مختلف ناشی از کروي اختالف زاویۀ تابش خورشید در عرض) 4
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  یایی همواره در تمام مدت سال سایه وجود دارد؟هاي جغراف یک از عرض در کدام -116
 درجۀ شمالی 5) 4 درجۀ جنوبی  25) 3 درجۀ جنوبی 10) 2 درجۀ شمالی 21) 1

هاي این منطقه به کدام  کنند. زلزله خوردگی زاگرس ثبت می طور متوسط هر روز یک زلزله روي چین نگار به هاي لرزه دستگاه -117
  پدیده مرتبط است؟

  بازشدن دریاي سرخ) 2  ج فارسبازشدن خلی) 1
 بازشدن قارة آسیا از اقیانوس هند تا دریاي سیاه ) 4 آسیا  –دورشدن ورقۀ عربستان از ورقۀ اروپا ) 3

  ریشتري است؟ 4ریشتر چند برابر دامنۀ امواج زلزلۀ  6اي با بزرگی  دامنۀ امواج زلزله -118
1 (100 2 (24 3 (5/1 4 (1000 

 است؟ نادرستاي، کدام عبارت  لرزه در مورد امواج زمین -119
 یابد.  لرزه کاهش می لرزه با دور شدن از کانون زمین دامنۀ امواج زمین) 1
  کنند. تر حرکت می تر باشد، امواج اولیه سریع هرچه تراکم سنگی بیش) 2
 و از سرعت امواج ریلی بیشتر است.  ودر امواج سطحی سرعت امواج ال) 3
  شوند. را شامل می Rو  Lسطحی هستند که فقط دو موج عامل اصلی تخریب، امواج ) 4

 مواد جامد خارج شده از دهانۀ یک آتشفشان شامل کدام موارد زیر هستند؟ -120
 سنگ، الپیلی و خاکستر قطعه) 2  تفرا، الوا، فومرول) 1
 هاي آتشفشانی توف و گدازه) 4  فومرول و خاکسترهاي آتشفشانی) 3

  لرزه ............... شدت زمین -121
  لرزه است. همان مقدار انرژي آزادشده از کانون زمین) 1
 در تمام نقاط روي زمین مقداري ثابت است. )2
  معروف است. intensityدرجه بوده و به  12داراي ) 3
 شود. نگار تعیین می به کمک اطالعات دستگاه لرزه) 4

 (از راست به چپ) کند؟ د به قدیم بازگو میهاي زیر را، از جدی کدام گزینه سن نسبی الیه -122

1 (C D E A B F M  

2 (M F E D C B A  
3 (B A M F E D C  
4 (M F E D B A C  

 توان یافت؟ هاي رسوبی اوایل مزوزوییک می نخستین آثار کدام جانداران را در سنگ -123

  خزندگان، دوزیستان) 2  گانپرندگان، خزند) 1
  پستانداران، دوزیستان) 4  پستانداران، دایناسورها) 3

  رو، مربوط به کدام محل است؟ شناسی روبه زمین ۀنقش -124

   هاي افقی اي در میان الیه ) دره1

   هاي مایل ) ناودیسی در میان الیه2
   هاي افقی الرأس کوهی با الیه ) خط3

  هاي عمودي الیهاي در میان  ) رودخانه4

هاي  تواند این ورقه شناسی می شود. کدام فرآیند زمین هاي چندین متر مربعی از طلق نسوز مشاهده می در برخی معادن، ورقه -125
  وجود آورد؟ به عظیم را

    ) تفریق ماگمایی اسیدي و آبدار1
   هاي رسوبی ) نفوذ ماگما در شکاف میان الیه2
   هاي کوچک میکا دار بر روي ورقه ) فشار جهت3
   اي قاره ۀاقیانوسی به زیر ورق ۀ) فرورانش ورق4
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 محل انجام محاسبات

  است. جملۀ بیستم این دنباله کدام است؟ 39جملۀ بعدي   و مجموع سه 3مجموع سه جملۀ اول  ،در یک دنبالۀ حسابی -126
1( 73 2( 75 3( 76 4( 77 

  قدر است؟ ایم. فاصلۀ پاي ساختمان تا پاي دیوار چه دادهمطابق شکل زیر نردبانی را به ساختمانی تکیه  -127
 
1( 5/3  
2( 3  
3( 4  
4( 5/4  

)ة باز -128 , )1 fتابع  در آن منحنی اي است که بزرگترین بازه 2 (x) ax bx2 y خط باالي 2 x   کدام است؟ a قرار دارد. 1

1( 1- 2( 3- 3( 1
2  4( 3

2  

yنمودار تابع  حدود بینمساحت ناحیۀ م -129 x 2 yو خط  1   کدام است؟ 3
1( 12 2( 14 3( 16 4( 18 

  باشد، کدام است؟ 10ها  ع دو رقم وسط آنوجممتعداد اعداد چهار رقمی که  -130
1( 450 2( 900 3( 810 4( 720 

  قدر است؟ باشد، چه 6تر از  که مجموع اعداد ظاهر شده عددي اول و بزرگ کنیم، احتمال این دو تاس را پرتاب می -131

1 (1
6  2( 2

9  3( 5
18  4( 11

36  

)Aنقاط  -132 , )1 2 ،B( , )7 2 ،C(x, )Dو  2( ,y)4 االضالع  رئوس متوازيABCD  االضالع کدام است؟ متوازياین هستند. محیط  
1 (18  2( 22  3( 24  4( 36  

2اگر -133 7
2و  3 7

axهاي معادلۀ درجه دوم  ریشه 3 bx2 2 aباشند، حاصل  0 b کدام است؟  

1 (2 2( 2- 3( 1 4( 1- 

سواري از تبریز به  صبح با یک تور دوچرخه 8کیلومتري تبریز روستاي زیباي کندوان قرار دارد. در آخر هفته ساعت  60در  -134
تر از سرعت ثابت رفت باشد،  کندوان رفتیم و برگشتیم. اگر سرعت ثابت برگشت ما از کندوان دو واحد (کیلومتر بر ساعت) بیش

 ایم؟  تر خواهد شد. ساعت چند وارد شهر کندوان شده زمان برگشت یک ساعت کوتاه
1 (13 2( 16 3( 14 4( 15 
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 محل انجام محاسبات

nدنبالۀ  -135
na ... ( )1 1 11 2 4   ست؟چگونه ا 2

2) همگرا به 1
   نه صعودي نه نزولی ،3

 نه صعودي، نه نزولی ،2 ) همگرا به2

2همگرا به  )3
   صعودي ،3

 صعودي ،2 ) همگرا به4

BC، شکل زیردر  -136 ساق ذوزنقه را به  خطی که وسط دو پاره اندازةتر است.  برابر مساحت مثلث کوچک 3و مساحت ذوزنقه  8
  است؟ کدامکند،  یکدیگر وصل می

 
1 (4  

2( 5  

3( 6  
4 (7   

ABC ،ABالزاویه  قائممثلث در  -137 AHو  12  HM طولباشد،  BCمیانۀ وارد بر  AMارتفاع وارد بر وتر است. اگر  6

  است؟ کدام

1 (2 3  2( 3 2  3( 4  4 (15 

fابع خطی تدو  -138 (x) x b3  وg(x) ax 4
aوارون یکدیگرند،  3 b کدام است؟ 

1 (11
3  2( 13

3  3( 8
3  4 (7

3  

cotاگر  -139 )sinحاصل گاه  ، آن2 ) cos( )

cos( ) sin( )

3
3 3
2 2

 کدام است؟ 

1 (1
3  2( 1

3  3( 2
3  4 (2

3  
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 محل انجام محاسبات

32از معادلۀ  -140 0 125
xlog   کدام است؟ xlog9، حاصل /

1 (1
3  2( 3  3( 4

3  4 (3
4  

xنمودار تابع  -141 ax bf (x)
x

32
aصورت زیر است. مقدار  به  1 b کدام است؟ 

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

aاي به فاصلۀ  جدا کرده و شکل حاصل را با صفحه aبزرگترین کرة ممکن را از داخل مکعبی به طول یال  -142
و موازي  از مرکز کره 4

 است؟  2aدهیم. مساحت مقطع حاصل چند برابر  قطع می هاي مکعب یکی از وجه

1 (1
4  2 (3

4  3 (1 4  4 (31 16  

3 تجربی، در کنکور Aموفقیت فرد احتمال  -143
1در کنکور تجربی،  Bو احتمال موفقیت فرد  4

و  Aکه نه فرد  است. احتمال این 3

  ست؟د، کدام ادر کنکور موفق شو Bنه فرد 

1(5
6  2( 1

12 3 (1
6 4 (3

4 

چند ها  است. ضریب تغییرات این داده 3و  3، 2، 2، 1، 1 ،1 ،1ترتیب  به 10هایی با میانگین  قدرمطلق اختالف از میانگین داده -144

  است؟ 15برابر 
1(/0 05  2( /0 1 3 (/0 15 4 (/0 2 

[x]حاصل  -145 xdx2 3
6برابر با  1 2a  .است[a] ) کدام است؟:[  جزء صحیح) [

1 (1- 2 (2- 3 (3- 4 (4- 

fاگر  -146 ( x ) (x ) x22 3 fنمودار تابع  آنگاه ،1 (x) ًکند؟ می مختصات عبور دستگاه از چند ناحیۀ دقیقا  
 ) چهار4 سه  )3 ) دو2 ) یک1

)اي به مرکز  طول وتري که دایره -147 , )1  کند؟  ها جدا میxکند، چند برابر طول وتري است که از محور  ها جدا میy از محور 5و شعاع  2

1 (/1 5  2 (2  3(  /2 5  4 (3  
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 محل انجام محاسبات

sinاز معادلۀ  -148 x cos x cos x4 4 0روي بازة  xچند جواب براي ، 3 2( ,   داریم؟ (
1 (3 2 (4 3(  5 4 (6 

a اگر -149 [ , ]2 داشته باشیم  و 4
x a
lim ( )

b sin x
  کدام است؟ ab، حاصل 1

1 (7
2  2 (5

2  3(  5
2  4 (7

2  

fداده شده، حاصل که در شکل زیر  fتابع  رنمودابا توجه به  -150 (x) f (x) نقاط  در کدام یک ازA،B،C  وD تر است؟ بیش 
 

1 (A  

2 (B   

3(  C   

4 (D  

xf تابع منحنی واقع بردر چند نقطه  -151 (x)
x

2
2 xبر خط  ،مماس بر منحنیخط  ،1 y5  عمود است؟ 4

  3) 4  2  )3  1) 2  ) هیچ1

fاگر  -152 (x) (x x g(x)و  10( (x x ) fحاصل گاه  ، آن10 ( )g( ) g ( )f ( )4 4 4  کدام است؟ 4
1 (/ 917 5 3  2 (935 3 3(  / 98 75 3 4 (/ 99 5 3 

axyشکل زیر نمودار تابع  -153
bx2 1

  کدام است؟ aدهد.  را نشان می 

1 (2   
2 (2-  

3(  1  

4 (4
3  

)فاصلۀ نقطۀ اکسترمم نسبی نمودار تابع  -154 x)f (x)
x

 از مجانب مایل آن کدام است؟  21

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

4خروج از مرکز یک بیضی افقی  -155
)، مرکز آن 5 , )4   هاي آن کدام است؟ واحد است. طول یکی از کانون 6و طول قطر کوچک آن  1

1 (1 2 (2- 3(  2 4 (8- 
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  ؟باشد زیر دیافراگمریز واقع در  درون ةنتیجۀ فعالیت یک غد تواند نمیکدام گزینه  -156
   اي هاي ماهیچه افزایش جذب گلوکز از طریق غشاي سلول) 1
  هاي نفرون  افزایش بازجذب سدیم از لوله) 2
  اه عصبی مرکزي در کودکی گتسنمو د) رشد و 3 

  اي و توخالی  افزایش ضخامت دیوارة داخلی اندام ماهیچه) 4
 . .........اي) در انسان بافت پیوندي سست ......... بافت پیوندي متراکم (رشته -157

 هاي دیگر نقشی ندارند.  ها به بافت در اتصال ماهیچه –) برخالف 1 
 پذیري زیادي است.  انعطاف داراي مقاومت کم و -همانند ) 2
 اي است.  هاي پروتئینی و مادة زمینه داراي رشته -د ن) همان 3
 بافت پوششی دارد.  نسبت بهاي بیشتري  فضاي بین یاخته -) برخالف 4

  است؟ نادرستکدام عبارت در مورد نقص ایمنی اکتسابی بدن انسان  -158
 ري خودایمنی است. ) نوعی بیما2 شود.  طور مستقیم باعث مرگ نمی ) به1
 ماه در بدن فردي نهفته باقی بماند.  20) این بیماري ممکن است 4 شود.  می ایمنی سلول) باعث اختالل در 3

  ؟دنک ل مییکمت ینادرستطور   زیر را بهۀ لمگزینه ج مکدا -159
  »ند.شو ا کم مییف قوتم در ......... هاي ......... نشواک«

 ) گلیکولیز ـ حضور اکسیژنATP  2مقدار زیاد ) چرخۀ کربس ـ حضور 1
 ـ نبود اکسیژن میتوکندري ) زنجیرة انتقال الکترون4 ـ نبود پیرووات  A) تولید استیل کوآنزیم 3

کدام  .شود هایی از هم جدا می هاي مختلف آن توسط ماهیچه خشبمخرج ادامه دارد که اي از دهان تا  در انسان لولۀ پیوسته -160
  ؟ها صحیح است این ماهیچه ةگزینه دربار

 شوند.  هاي پایینی باز می فقط براي ورود غذا به بخش) 1
 انقباض غیرارادي هستند.  صاف حلقوي و دارايهاي  از نوع ماهیچه گیهم) 2
 پاراسمپاتیک قرار دارند.  و همگی تحت کنترل اعصاب سمپاتیک) 3
 (نورون ها) در بدن قرار دارند. یاخته هاي عصبیتحت کنترل شبکه اي از ها  این ماهیچههمۀ فعالیت ) 4

  صحیح است؟ ،کدام گزینه دربارة همۀ آنزیم هاي بدن یک مرد سالم -161
 شود.  ها، در اثر تشکیل پیوند پپتیدي، آب تولید می ضمن تولید آن) 2 به مقدار زیادي از آن ها براي انجام واکنش نیاز است.) 1
  سرعت واکنش هاي شیمیایی بدن را افزایش می دهند.) 4 توانایی تجزیۀ مولکول(هاي) مختلف را دارند.  )3

 کند؟  درستی تکمیل می کدام عبارت جملۀ زیر را به -162
 ..................»هر آغازي که «

 د. اکسید کربن را ندار دو هسته دارد و فاقد اتصاالت سیتوپالسمی است، توانایی تثبیت دي) 1
 ی دارد. سدیواره سیلیسی دارد، فقط تولیدمثل غیرجن) 2
 کند.  تاژکدار و فاقد تولیدمثل جنسی است، در آب شیرین زندگی می) 3
  ر سلولی هاپلوئید تشکیل دهد.پتواند کلنی  کند، نمی با پاي کاذب حرکت می )4

  . .........بخش  ةهاي دیوار یاخته .........هاي دیوارة بخش  ، یاختهمقابلدر شکل   -163

 کنند.  می هاي مختلف وارد محیط داخلی یافته را با مکانیسم شوارگ، موادغذایی  »2« -برخالف» 3«) 1
 .دهند گوارش شیمیایی می طور کامل به ،هاي مترشحه از خود آنزیم به کمک ایی را ذ، موادغ»4«ـ  همانند » 3«) 2
 ، آدنوزین تري فسفات تولید کنند.هاي اکسیژن مولکولتوانند در غیاب  می، »1« -برخالف » 4) «3
 کنند.  پیکر جانور وارد محیط داخلی را از لولۀ گوارش توانند مواد جذب شده  ، می»2«ـ  ماننده» 5) «4

 حجمی از هوا که ......... با .........، برابر است. در رابطه با تنفس انسان می توان گفت،   -164
  شود می خارج ها از شش م عاديمقدار هوایی که در یک بازد –شود  می ها شش در یک دم عادي وارد) 1
  شود می ها خارج از آن یک بازدم معمولی با بازدمی عمیقحجمی از هوا که درپی  –شود  ها می وارد شش یک دم معمولی با دمی عمیق) درپی 2 
  شود وارد نمیاي  که به بخش مبادله در مجاري تنفسیموجود در  مقدار هواي –ماند  می ها باقی ق، در ششمیم ع) حتی بعد از یک بازد3 

  ماند می اقیبها  در شش حداکثر بازدماز هوا که پس از حجمی  –شود  می دمی گفته به آن حجم ذخیرة ) 4
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 ..................  ستمیفتوس ختۀیبرانگ يها سلول نگهبان روزنه، الکترون کی دیالکوئیت يدر غشا  -165

1 (Iشوند یم یگزینآب جا ۀیحاصل از تجز يها ، با الکترون. 
2( II به کاهش ،pH کنند یکمک م دیالکوئیت یداخل يفضا. 
3 (IIدهند یاز دست م ییخود را هنگام عبور از پمپ غشا ي، همۀ انرژ. 
4 (Iکنند یم نیمأرا تدر مرحله سوم فتوسنتز فسفات  -کربن يوندهایساخت پ يالزم برا ي، انرژ. 

از شبکه مویرگی زیر پوست خود جهت تبادل گازهاي تنفسی  کند و جانوري که بدون پا حرکت میمورد، در ارتباط با  مکدا -166
  کند، صحیح است؟ استفاده

 یک محل جهت ذخیره موقت غذا دارد.  فقط خوار بوده و چیز جانوري همه) 1
 کند.  اي است که همانند قلب ماهی خون تیره از آن عبور می این جاندار داراي یک قلب لوله )2
  مرتبط با هم جریان دارد. هاي رگ پشتی و شکمی و مویرگاي از  در سامانۀ گردش مواد آن ها، خون در شبکه )3
  دارد.در ساختار لولۀ گوارش آن ها، معده در گوارش شیمیایی مواد غذایی نقش ) 4 
در فاصلۀ زمانی بین اتصال بالستوسیت به جدارة رحم تا شروع به فعالیت کبد در جنین کدام دو رویداد زیر در یک ماه رخ  -167

 دهد؟  نمی
 گیري بازوها و پاها در رویان  شکل –هاي داخلی اصلی رویان  مشخص شدن اندام) 1
  استفاده از سونوگرافیتشخیص حاملگی با  –متر  میلی 5رسیدن اندازه رویان به )  2
 شروع تشکیل پانکراس در رویان  –تشخیص ضربان قلب رویان با سونوگرافی ) 3
 انجام مراحل نهایی نمو رویان  –رسیدن وزن رویان به یک گرم ) 4

3برابر  Rh براي مادري با گروه خونی A احتمال تولد پسري با گروه خونی -168
است. در این صورت چه نسبتی از فرزندان  16

  ها ژنوتیپ متفاوتی نسبت به پدر خود خواهند داشت؟ آن
1 (1

4  2 (3
4  3 (1

8  4 (3
8 

 جر به ایجاد نوعی جانور با عدد کروموزومی فرد شود. کدام ویژگی دربارة این جانور صادق است؟ نتواند م میبکرزایی  -169
 هاي خود را به نسل بعد منتقل کند.  طور مستقیم ژن تواند به میبا بکرزایی )  1
 گذارد.  ها اثر می وسیلۀ نوعی ترکیب شیمیایی بر رفتار سایر گونه به) 2 

 کند و رقابت زیادي در یک گونه آن وجود ندارد.  نرژي خود را صرف تولید مثل میبیشترین ا)  3
 هاست که در ایمنی غیراختصاصی جانور حائز اهمیت است.  هایی مشابه فاگوسیت هاي خود داراي سلول در مویرگ) 4

 »ژنتیک که .........اي از مهندسی  ر مرحلهد« ؟تکمیل می کند نادرستیبه گزینه، عبارت مقابل را  کدام   -170
 کند.  فعالیت می )پلیمراز  RNA(، آنزیم رخ می دهدتراژنی  پروکاریوتی هاي ) جداسازي یاخته1
 از کاربرد دارد. گ، آنزیم لیدافت نوترکیب اتفاق می (DNA) ) تشکیل دناي2
 هاي پروکاریوتی دخالت دارند.  نژمحصوالتی از به طور قطع افتد،  یماي از دنا اتفاق  ) جداسازي قطعه3
 منافذي در دیواره باکتري ایجاد شود.  دبایطور قطع  بهافتد،  یم) وارد کردن دناي نوترکیب به یاخته میزبان اتفاق 4

  .........نقطۀ  .........توان گفت در حوالی نقطۀ  می با توجه به منحنی نوار قلب مقابل، -171
1 (A  ـ ه   دارد.نو مانعی براي ورود خون به دهلیز وجود اند  بزرگتر قلب بستههاي  ، دریچه Cمانند 
2  (D    برخالفـBها سرخرگابتداي سینی همانند دریچه هاي بطنی  ـ هاي دهلیزي ، دریچه ،

 باز هستند.
3 (C  ـ ه   ست.ا بزرگتر شبکه هادي در حال انتشار در دهلیزها هرگ، پیام الکتریکی تولید شده توسط  Eمانند 
4 (B   ـ  ها در حال افزایش است.  هاي کوچک قلب به دلیل انقباض ماهیچه ، فشار خون در حفره Aبرخالف 

 در هر گیاه فتوسنتزکننده و داراي آوند چوبی تراکئید، قطعاً .................  -172
  هاي آندوسپرم دانه با عدد کروموزوم رویان دانه متفاوت است. ) عدد کروموزومی یاخته1
  گیرند. هاي گردة رسیده در روي کاللۀ گل(ها) قرار می در طی گرده افشانی، دانه) 2 
 باشد.  می کلروپالست، داراي آنزیم(هاي) روبیسکو در کلروپالست) هر یاختۀ داراي 3 
  باشد. هاي آب می ، مولکولهاي الزم براي فتوسنتز ن الکترون) منبع تأمی4 
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 ، درست است؟مغز انسان ساقۀ مغز میانی درکدام عبارت، در مورد  -173

 شود.  ترین بخش مغز محسوب می ) پایین1
  یلین ساخته شده است.مهایی فاقد  از یاخته اً) عمدت2
 ) در احساساتی مانند ترس، خشم و لذت نقش دارد. 3
 لی تنظیم تنفس قرار گرفته است. صدر مجاورت مرکز ا  )4

  ؟اي دارند چه مشخصه، دهند می درون خود جاي هایی که بیشترین حجم خون را گهمه ر ،در انسان -174
 د. ننک می یی قلب هدایتالرا به سمت حفرات با زیادکربن دي اکسید  حاويخون ) 1
 کنند.  ها یک طرفه می هستند که جهت حرکت خون را در آن داراي دریچه هایی) 2
 کند.  تمام انرژي سیستول را در دیوارة خود ذخیره میخود و حفرة داخلی گسترده،  ة) با مقاومت کم دیوار3
  وجود دارد. هاي چسبناك ساکارید اي و پلی هاي رشته پروتئیناي از  شبکه، ها آن ةهاي دیوار از یاخته گروهیدر زیر ) 4

 ....... مقدار خود استهاي تخمدانی در بیشترین  که اختالف غلظت هورمون زن سالم و بالغی یک سچرخه جن زمانی از ست دردر   -175
 ویه و نخستین جسم قطبی از تخمدان قابل انتظار است. نج اووسیت ثاو) خر1
 قابل مشاهده است.  LHو  FSHهاي  هورمونمقدار ی شجسم زرد و روند کاه ة) حداکثر انداز2
 یافته است. افزایش تروژن سون امثیر بازخورد مثبت هورأون آزادکننده تحت تمهورنوعی ) ترشح 3
  شود. بیشتر میرات آن فح وها  خوردگی چینمیزان  و کند ش میع به افزایوشر مرح دیوارةخامت ض) 4

 کند؟  درستی تکمیل می کدام عبارت، جملۀ زیر را به -176
  ..................»سلول حاصل از  ندارددر چرخه زندگی عامل ماالریا امکان «

 هاي بدن شود.  تقسیم مروزوئیت، باعث نابودي تعدادي از سلول) 1
 میوز سلول دیپلوئید، در محلی غیر از محل تولید خود تقسیم شود. ) 2
 هاي خونی مراحل نمو خود را طی کند.  تقسیم اسپوروزوئیت، درون سلول) 3
 ها، در خارج از غدد بزاقی پشه به اسپوروزوئیت تبدیل شود.  لقاح گامت) 4

 ؟ تاس قصاد  CAMو  C4 نهان دانۀ گیاهان زیر، به صورت همزمان دربارةهاي  تکدام یک از عبار  -177
 باشند.  می کلروپالستکربن، فاقد کنندة  تثبیت گروهی از یاخته هايالف)  
  .بگیرد تصور  NADPHتواند بدون مصرف  یم تثبیت کربنب)  
  .گیرد نور انجام می پرتو هاي عدم حضور ط درفق کربنج) تثبیت  
  .باشد نمی C3تر از گیاهان  ر شرایط دشوار بیشدوقوع تنفس نوري  حتمالد) ا 

 ) الف ـ ب4 ) ب ـ د3 د -) ج 2 ) الف ـ د 1
  ؟با صرف انرژي زیستی صورت گیرد مستقیماً دتوان می کند که می را بیان انسان از فرآیند تشکیل ادرار حله(هایی)مری مشترك گکدام گزینه ویژ -178

 ریز قرار گیرد.  درونهاي  یاخته اتثیر ترشحأت و!ند تحتت نمی) 1
 شود.  نیروي مورد نیاز براي خروج مواد از فشار خون تأمین می) 2
 شود.  در شبکه مویرگی که داخل محفظه بسته ابتداي هر نفرون قرار دارد، مشاهده نمی) 3
  انجام می شود. به محیط داخلی بازگشت مواد، خورده چپی ۀهاي لول تهخیابه کمک  )4

 باشد؟  چند مورد دربارة الگوي تغییرات جانداران در طول تاریخ حیات درست می  -179
 دهد.  ها را با وجود جانداران حد واسط توضیح می اي و تدریجی سیر تحول گونه الف) هر دو الگوي تعادل نقطه

 اند.  ناگهانی شده ات اندك محیطی باعث تغییراتتوان متوجه شد تغییر تدریجی می متغییرب) طبق الگوي 
 اند.  هاي سازگار به مدت طوالنی دچار تغییرات زیاد نشده اي گونه نقطه تعادل ج) در هر دو الگوي تغییر تدریجی و

  ییرات تدریجی را در جمعیت مشاهده نمود.اي از زمان تغ توان در بازه اي می نقطه عادلد) طبق الگوي ت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

  هر هورمونی که ..................... قطعاً ............................ -180
 در انتقال عصبی نیز نقش دارد.  –شود  موجب آماده کردن بدن براي شرایط اضطراري می) 1
 شود.  اي در زیر و پشت معده ترشح می توسط غده –شود  باعث تغییر در میزان قند خون می) 2
 کند.  هاي هیپوفیز پیشین را تنظیم می ترشح هورمون –شود  هاي خونی بین هیپوتاالموس و هیپوفیز آزاد می به رگ) 3
  .گذارد می مستقیماي اثر  هاي عصبی و ماهیچه بر سلول –شود  گلو ترشح می يشکل در جلو از غده سپري) 4

 در الگوي رشد لجیستیک ..................... الگوي رشد نمایی، .....................  -181
  کاهش تراکم به نفع افراد جمعیت نیست. –) برخالف 1
 شود. به متنوع بودن افراد گونه توجه می –) برخالف 2
 شود. با شدت یافتن رقابت، آهنگ رشد کند می –) همانند 3
 هاي مختلف درنظر گرفته نشده است. گونهکنش  برهم –) همانند 4
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  ؟نیستصادق  ،آید می یدها به دستتوئکه در نتیجۀ تجزیۀ آمینواسیدها و نوکل بسیار سمیة ماد رةچند مورد، دربا -182

 کند.  هاي سطحی بدن خود این ماده را دفع می پالناریا از همۀ سلول 
 تمایل آن به رسوب کردن و تشکیل بلور زیاد است.  
 امکان انباشته شدن و دفع با فواصل زمانی آن وجود دارد.   
 کنند.  همۀ جانوران آبزي این ماده را به روش انتشار دفع می 
1  (1 2 (2 3 (3 4  (4 

برابر  4هاي غالب  در جمعیت متعادلی، نوعی صفت اتوزومی مورد بررسی قرار گرفته است. اگر فراوانی هموزیگوس -183
 هاي مغلوب است؟  هاي غالب چند برابر الل هاي مغلوب باشد، فراوانی الل هموزیگوس

1  (4 2 (2 3 (3 4  (1 
 است؟ نادرستدر ارتباط با آزمایش آقاي پاولف،  کدام مورد -184

 شود.  پاسخ سگ به محرك غیرشرطی، توسط دستگاه عصبی خودمختار کنترل می) 1
 شود.  م لیزوزیم در بدن سگ مییپس از مدتی، استفاده از محرك شرطی به تنهایی موجب افزایش بیان ژن آنز) 2
 شود.  هاي گوش میانی سگ می محرك شرطی موجب ارتعاش استخوان) 3
 شود.  هاي سگ می وجب افزایش قطر سوراخ مردمک چشممحرك غیرشرطی در این آزمایش، م )4

 .........  نداردهاي انجام شده توسط ......... امکان  پژوهش براساس -185
 اي مارپیچی داشته باشد  مولکول دنا ساختار سه رشته –لکینز و فرانکلین ی) و1 

 برابر باشد.  DNAرشته هر مولکول میدینی در هر یهاي پیر هاي پورینی با باز تعداد باز – فگ) چار2
  .صورت گیرد شده از باکتري عصارة استخراجهاي پروتئاز به  نزیمآانتقال صفت پس از افزودن  – ) ایوري3
 اند موش زنده بماند.  داري که با گرما کشته شده هاي کپسول با باکتري – گریفیت ) 4

 باشد؟  شود، صحیح می طور کامل و با صرف انرژي وارد سلول میزبان می کدام گزینه در رابطه با ویروسی که به -186
 شود.  هاي این ویروس تامین می انرژي الزم براي ورود به سلول میزبان، توسط آنزیم) 1
 دهد.  دیوارة سلول میزبان، در حین ورود این ویروس تغییر شکل می )2
 غیرممکن است سرعت همانندسازي این ویروس به قدري آهسته باشد که سلول میزبان تخریب نشود. ) 3
 را مورد تهاجم قرار دهد.  Tهاي  تواند گروه خاصی از لنفوسیت می )4

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد تشریح مغز گوسفند  -187
 هایی حضور دارند. اجسام مخطط به صورت برجستگی، 2و  1هاي جانبی  ) در کف بطن1
 هاي مغزي باالتر از شیار پیشین واقع شده است. ) در بررسی اجزاي سطح شکمی، پایک2
 در ارتباط است. 4آل در باالي بطنی از مغز قرار دارد که از طریق مجراي سیلویوس با بطن  ) غدة پینه3
 گانه قرار دارد.4هاي  که جلوتر از برجستگی) جسم خاکستري متعلق به بخشی از مغز است 4

 ژن(هاي) مربوط به آنزیم روبیسکو وجود .........  ،که در آن ااي از برگ گیاه لوبی هر یاخته -188
  ها در هسته قرار دارند. نآهاي  نژهایی وابسته است که  نتز به پروتئینس) دارد، در فتو 1
 ت داده است. سخود را از دست ی شدن دیواره، پروتوپالچوب) ندارد، طی  2
 کند.  می دارد، فضاي بین روپوست و بافت آوندي را پر) 3
  فاقد توانایی تولید آدنوزین تري فسفات به روش نوري است.د، ر) ندا 4

 .........  دارد، غشاي پالسماییاي که ......... فاصله را از  یاخته ةاز دیوار ی، بخشو داراي دیوارة پسین زنده یدر یک یاختۀ گیاه -189
 گیرد.  تشکیل این الیه تنها توسط شبکۀ آندوپالسمی صورت می ـبیشترین ) 1
  یکسان است. دیگر نسبت به یک جهت گیري رشته هاي سلولزي الیه هاي آن ـ کمترین) 2
 . نیستها قابل مشاهده  در محل الن ـ کمترین) 3 

 اي است.  یاخته ةترین بخش دیوار مسن ـکمترین ) 4
  کدام مورد درست بیان شده است؟هان دولپه، بارة بیرونی ترین سلول هاي استوانۀ آوندي ریشۀ گیادر  -190

 شود.  ها سبب افزایش تعریق و افزایش پدیده حبابدارشدگی در گیاه می افزایش فعالیت این سلول) 1
 با آوندهاي چوبی نازك برخالف آوندهاي آبکش موجود در ریشه، در تماس هستند. ) 2
 کنند.  ان توده اي، انرژي زیستی مصرف میبراي ایجاد نوعی عامل مؤثر بر حرکت مواد در جری) 3
 کنند. ها از راه پالسمودسم ها منتقل میدر طی بارگیري چوبی در گیاه، مواد مختلف را تن) 4
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 کند؟  درستی تکمیل می کدام گزینه جملۀ زیر را به -191

  »هر قارچی که ..................«
 هایی با دیوارة عرضی بوجود آورد.  تواند نخینه هاي غیرجنسی را روي بازیدي بوجود آورد، می هاگ) 1
 تر از تولیدمثل جنسی است.  کنند، تولیدمثل غیرجنسی شایع درون هر ساختار تولیدمثلی فقط یک زیگوت تولید می) 2
 دهد.  ها ساختار تولید مثل تشکیل می ادغام هسته کند، قبل از ها از هم ایجاد می هاگ جنسی را بدون جدا کردن الل) 3
 باشد.  هاي باریک و پرسلولی می فقط تولیدمثل غیرجنسی دارد معموال داراي رشته) 4

  کند؟ تکمیل می درستیگزینه جمله زیر را به  کدام -192
  »......... توان گفت ی مییهنزایی هم م با توجه به فرایند گونه«

 شود.  زایی می نی باعث کندشدن روند این نوع گونهژرخداد فرایند شارش ) 1 
 دهد.  هاي مختلف روي می اهگهاي نزدیک به هم در زیست هاي گونه بین جمعیت )2
 انی ایجاد شد. هگونه جدید به صورت ناگ ،ريودو ي میوزي در والد دیپلوئید گیاه مورد مطالعه هوگو طا) در اثر خ3
 را دارند.  اد که در صورت لقاح با گونه نیایی خود توانایی تولید فرزند زایشو هایی می زادهزایی منجر به تولید  این گونه ) 4

 کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -193
گیرند، دیوارة ضخیمی به  سلولی که در شرایط سخت، از جمله کمبود مواد غذیی، خشکی و دماي زیاد، قرار می جاندارانی تک«

 ...............»سازند متعلق به فرمانرویی هستند که همۀ اعضاي این فرمانرو  دوسپور دورتادور خود مینام ان
 اند.  بهره ها بی ها از آن هاي متابولیسمی متعددي دارند که یوکاریوت توانایی) 1
 اي به سرده دیگر منتشر کنند.  ها را از سرده بیوتیک هاي مقاومت به آنتی ژن) 2
 کنند.  از غذایی که به وسیله جانداران دیگر ساخته شده است تغذیه می) 3
4 (DNA هاي همراه آن در تماس مستقیم با دیگر محتویات سلول هستند.  و پروتئین 

  است؟ نادرستکدام گزینه، در مورد انتخاب طبیعی  -194
  .دهد ونی را افزایش میگوناگهاي فردي و  ) تفاوت2  .کاهد ) از فراوانی افراد ناسازگار با محیط می 1
  .دهد نی جمعیت تغییر میژ ۀرا در خزان ها الل) فراوانی 4 آن، سازگاري بیشتر جمعیت با محیط است.  ۀ) نتیج3

یل عضالنی لبه تح الها پسري مبت نخستین فرزند آن ،Oی با زنی سالم با گروه خون Bفیل با گروه خونی مواز ازدواج مردي ه -195
است. با توجه به این   Oها پسري هموفیل با گروه خونی  ) و فنیل کتونوري و دومین فرزند آنمغلوبو  xدوشن (صفت وابسته به 

  ؟نیستممکن فرزند در این خانواده  مموارد، تولد کدا
 رمز ق ویچۀروي گ نیوه خوگر ژن آنتید قو فنیل کتونوري و فاضالنی عمبتال به تحلیل ) پسري با مشکالت انعقادي و 1
 قرمز  ویچۀروي گ نیگروه خو ژن آنتیونوري، فاقد تو فنیل ک نیل عضالیحلتر ظالم از تسي و دانعقا تکالش) دختري با م2 

 قرمز  ویچۀروي گ خونیگروه  ژن آنتیداراي  و و فنیل کتونوري عضالنیحلیل تبه  تالو مب یعیاد خون طبقي با انعتر) دخ3
 قرمز  ویچۀروي گ نیگروه خو ژن آنتیو فنیل کتونوري و داراي  نیضالعحلیل تبه  الو مبت یعیاد خون طبقانعري با پس) 4 
 ......... ،این ترکیب ابتدا ا تالزم است  ند تخمیر الکلی، ایطی فر گلیکولیزایی هگیاهی، به منظور تغییر محصول ن ةزند نوعی یاختۀدر  -196

 ل تبدیل شود. وبه اتان (ها)فتن الکترونگر) با 2  شود.م خارج سالپیتواي س مادة زمینه) از 1
  شود. NADاي سیتوپالسم، باعث تولید زمینه ة) در ماد4  دهد.بت س) یک مولکول کربن دي اکسید را از د3

از سطح گل  ههاي بودار آزاد شد توسط مولکول مستقیماً در بدن انسان هایی است که یاخته ۀکدام گزینه ویژگی مشترك هم -197
  ؟دشون می تحریک محمدي، 

 ند.شو یی میکنند و وارد پیاز بویا میبلند خود از منافذ استخوان جمجمه عبور  کسونبه کمک آ) 1
 ند. نرا می اينمت سهاي به دام افتاده را به  صیمخاطی و ناخال ةربانی خود مادضبا حرکات ) 2
 قرار دارند.  نیبی ةحفر سقف د درومژکدار موجی ششهاي پو ه) در بین یاخت 3
 ارند. دقرار  هاي خود یاخته مربوط به ساکاریدهاي چسبناك اي و پلی هاي رشته پروتئیناي از  در اتصال با شبکه )4

  ؟کند تکمیل می درستیناکدام گزینه عبارت مقابل را به  -198
 » باشند. می ......... هایی دارد که است، یاخته .........چشم که  ةاي از کر در انسان، الیه«
 تماس ، فاقد چشم ةدرون کر اي و شفاف ژله ةبا ماد –ی از آن به صورت شفاف شبخ) 1
  شاي نقی داردسرایی عگییر همغدر ت – هاي خونی دار و پر از مویرگ رنگدانه) 2
 در محل نقطه کور قابل مشاهده  –ی متصل دسیزي به عآوهاي  توسط تار) 3
  ها امکان تجزیۀ مادة حساس به نور موجود در آن –اف زاللیه شففاقد تماس با مایع ) 4
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 کند؟  می ب کاملسکدام گزینه، عبارت زیر را به طور منا  -199
کند.  می هایی را ایجاد یاختهپس از تمایز،  ،شود مین تکثیر ژ پس از شناسایی آنتی ی کهبه طور معمول، هر لنفوسیت ......... بالغ« 

 » توانند ......... می ایجاد شده هاي  این یاخته ۀهم
1 (B اي تقسیم شوند. یاخته ۀبا عبور از نقاط وارسی چرخ ـ 
2 (T وند. شاز جریان خون خارج  ،ها مویرگ ةبا عبور از دیوار ـ 
3 (T کند.  هاي آلوده تولید می هاي خاصی را براي مرگ سلول پروتئین ـ 
4 (B  ها را شناسایی کنند.  نژ پروتئینی در سطح خود، آنتی هایی با داشتن مولکولـ 

 کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می -200
  » .........همواره کند،  از ......... دریافت می هاي پر انرژي را مستقیماً ري، هر مولکولی که الکترونندوکتمیدر ون ترتقال الکنا نجیرةدر ز« 

1 (FADH2 - گیرد.  انتقال الکترون است که الکترون می ةولین مولکول در زنجیرا 
2 (FADH2 ند. ده هاي آب را تشکیل می در ابتداي زنجیرة انتقال الکترون مولکولا انتقال الکترون به اکسیژن مولکولی، ـ ب 
3( NADH کند ها را با صرف انرژي از بخش داخلی به فضاي بین دو غشا منتقل می پروتون ـ.  
4 (NADH  فته است. گرکند که در سرتاسر عرض غشا قرار  ها را به مولکولی منتقل می الکترونـ 

 ؟باشد می آبزي پوستان به سختها مشا ی مشترك همۀ جانورانی است که نحوه لقاح آنگچه تعداد از موارد زیر، ویژ -201
 یرد. گ میرشد یاخته تخم، درون بدن انجام  ییالف) مراحل ابتدا

 شود.  می ها یافت در آن حیافته براي انجام لقا هاي تخصص تولیدمثلی با اندام هاي اهگتسب) د 
 باشد.  میجنین ضروري براي رشد و نمو  میرح حفرة ماهیچه ايج) وجود  
 تغدیۀ جنین تا تولد بر عهدة اندوخته غذایی تخمک است. د)  

1 (1  2 (2 3 (3 4 (4 
  ؟باشد به درستی بیان شده است می اي آن اولین عالمت رویش دانه در گیاهان تک لپه خروجکدام گزینه در رابطه با بخشی که   -202

 ، قرار گیرد. شود می ها کردن بعضی میوه باعث درشتورمونی که هفعالیت ثیر أت تواند تحت می) ن 1
 کند.  میثر در ترابري مواد را ایجاد ؤبافتی م ۀانماس، به هم فشرده ییها یاخته ه کمکب) 2
 کند.  می ریعی پیداس، رشد کند تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی تنظیم میهورمونی که  ثیرأت تحت) 3
 شود.  می که در اثر رشد و نمو از خاك خارج بخش کوچکی را ایجاد می کند) 4

 کند؟  کامل می نادرستی بهکدام گزینه عبارت مقابل را  -203
  ...............»در قارچی که «

 هاي عرضی از هم جدا شده است.  شان توسط دیواره هاي نخینه هسته –کنند  هاي متنوع روي ساختار تولیدمثلی بالغ می هاگ) 1
 کنند.  هاي متنوع تولید می درون آسکوکارپ هاگ در صورت انجام تولیدمثل جنسی –صورت گلسنگ نقش دارند  زیستی به در ایجاد هم) 2
 اند.  اي در زیر خاك قرار گرفته هسته اي و تک ها کروي به صورت دوهسته میسلیوم –کنند  در داخل ریشه گیاهان نفوذ پیدا می) 3
 ها مشاهده کرد.  ها را بین نخینه جا شدن هسته توان جابه می –ها استفاده شد  یک آنزیم از آن –ژن  براي اثبات نظریه یک) 4

  ......... ممکن نیستشود  می تهخسا ......... هاي اسفنجی گل رز، پروتئینی که در ریبوزوم گهاي میانبر در یاخته  -204
 پپتید باشد که پیچ و تاب خورده و شکل فضایی خاصی پیدا کرده باشد.  تنها یک پلی ـ وپالسمسیتزاد در آ) 1
 د. نلژي حرکت کگمت جسم سیتوز به سزوگبه دنبال ا می ـبه شبکه آندوپالس هبیدسچ) 2
  کند.نولیپیدي عبور ففس ۀالی هیچبه منظور آغاز فعالیت خود از  ـ مسیتوپالسآزاد در ) 3
 ل باقی بماند. سلولژي، در گهاي جسم  پس از عبور از کیسه می ـسآندوپالچسبیده به شبکه  )4

  ......... به طور حتم ......... نآساختاري که در از نوع  کروموزومیجهش هر   -205
  شود. می جاندار امنجر به مرگ یک یاخته ی –نقش دارد  میک کروموزو فقط )1
 شود.  می در یاخته ها نژبب دوبرابر شدن تعداد بعضی از س – شوند قطعًا دو کروموزوم دچار تغییر می) 2
 شود.  جا می اي در کروموزوم غیرهمتا جابه با قطعهقطعه جدا شده  –ممکن است طول هیچ کروموزومی تغییر نکند ) 3
  جایگاه هاي ژنی به یکدیگر شباهت دارند. ،ها کروموزومآن در  – دو کروموزوم همتا نقش دارد) 4
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d ۀکوژي قرار گرفته و از آن تصویري در فاصل ۀاز مرکز آین d ۀجسمی در فاصل -206
  شده است. شعاع آینه کدام است؟ از مرکز آینه تشکیل  3

1 (d4  2 (d5  3 (d3
4  4 (d2  

/ جسمی به جرممطابق شکل زیر،  -207 kg1 حال سکون قرار دارد. اگر به  در 4/0ا ضریب اصطکاك ایستایی بافقی  یروي سطح 5

m(g ؟دهد م حالت رخ میوارد شوند، کدا F2 و F1 م نیروهايسج )
s2

10  

 است.  N6 نیروي اصطکاك وارد بر آناندازة گیرد و  حرکت قرار می جسم در آستانۀ) 1
 است.  N4 نیروي اصطکاك وارد بر آناندازة گیرد و  حرکت قرار می جسم در آستانۀ) 2
 است.  N4نیروي اصطکاك وارد بر آن اندازة ماند و  م ساکن میجس) 3
/نیروي اصطکاك وارد بر آن اندازة ماند و  جسم ساکن می) 4 N3  است.  6

مطابق شکل زیر متفاوت  ثابت فنرهايبا  Cو  A ،B فنر مجزاينیروي کشسانی برحسب تغییر طول، براي سه اندازة نمودار  -208
 ز، اm3جسمی به جرم Aر نفاز  کنیم. ها وزنه وصل می کنیم و به سر دیگر هر کدام از آن . فنرها را از سه نقطه آویزان میاست
 کنیم. پس از رسیدن به تعادل، کدام گزینه صحیح است؟ آویزان می m جسمی به جرم Cر نفو از  m2جسمی به جرم  Bفنر 

 نظر شود.) (از جرم فنرها صرف
 است.  Aبرابر تغییر طول فنر  B ،3تغییر طول فنر ) 1
 است.  Cبرابر تغییر طول فنر  B ،3تغییر طول فنر ) 2

B ،1 فنر تغییر طول) 3
 . است Cتغییر طول فنر  2

 تغییر طول هر سه فنر یکسان است. ) 4
 شود؟  دهد چند برابر می نشان می آل ایده بسته شود عددي که آمپرسنج Kدر مدار شکل مقابل اگر کلید  -209

1 (3 
2 (6 
3 (2 
4 (4 

  تر است؟ توان مصرفی کدام مقاومت بیش .دهد الکتریکی را نشان میقسمتی از یک مدار  ،شکل مقابل -210
1 (R1  
2 (R2  
3 (R3  
4 (R4  
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. مدت زمان شود می kJ2برابر  در آن ، گرماي تولید شدهعبور کند کولن بارالکتریکی 100اهمی  4از یک مقاومت الکتریکی اگر  -211
  جریان عبوري از مقاومت و مقاومت الکتریکی آن ثابت است.)( عبور این بار چند ثانیه است؟

1 (2 2 (4 3 (40 4 (20 

که این  اي در لحظه .است زیر کند مطابق شکل حرکت می روي خطی راست نمودار مکان ـ زمان متحرکی که با شتاب ثابت -212
  بزرگی سرعت آن چند متر بر ثانیه است؟ ،کند عبور میمکان متحرك از مبدأ 

1 (2 
2 (4 
3 (8 
4 (16 

متوقف  dبار پس از طی مسافت  ،کنیم تابپر یمیدان الکتریکی یکنواخت هاي در جهت خط v سرعترا با  mبا جرم  qاگر بار  -213

m با جرم q2شود. اگر بار  می
که تنها  میدان الکتریکی پرتاب کنیم با فرض آن همان طوطدر خالف جهت خ v2 سرعترا با  2

 .  ......... q2 بار یانرژي جنبش d وارد بر ذرات نیروي میدان الکتریکی باشد پس از طی مسافت روينی
 یابد.  جاه درصد کاهش مینپ) 2  شود.  صفر می) 1
 یابد.  درصد افزایش می 100) 4 یابد.  د افزایش میپنجاه درص) 3

qبار زیر، در شکل -214 در حالت تعادل قرار دارد. اگر صفحۀ  Aو در نقطۀ  که از مولد جدا شده در فضاي بین دو صفحۀ خازن 0
 هد؟ د جا کنیم، چند مورد از موارد زیر رخ می پایین خازن را کمی به سمت پایین جابه

 ماند.  الف) بار همچنان ساکن می
 یابد.  خازن کاهش می ۀب) بزرگی میدان الکتریکی بین دو صفح

 کند.  به سمت پایین شروع به حرکت می qبار پ) 
 یابد.  افزایش می Aت) پتانسیل الکتریکی نقطۀ 

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
 مغناطیسی قرار دارد. بزرگی نیروي mT50مت راست خود در یک میدان مغناطیسی به بزرگی مطابق شکل، یک مدار از س -215

  کدام است؟ برحسب نیوتون و جهت آن خالص وارد بر این قسمت از مدار

  صفر )1

2 (225   راست ،10

3 (/ 22 5   راست ،10
4 (/0   چپ ،25

0
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q1 ،qدر شکل زیر سه بار الکتریکی  -216 nC2 qو  1 nC3 . اگر میدان الکتریکی اند ثابت شده در نقاط نشان داده شده 8
  است؟ نانوکولنچند  q1، بار صفر باشد A ۀبرایند این سه بار در نقط

1( 9
4  2 (9

4  

3 (1
4  4 (1

4 

انرژي پتانسیل  250Jدر آن  کهایم  فشرده کرده طوري را ناچیزبه جرم  فنري ، kg4اي به جرم  مطابق شکل زیر توسط گلوله -217
7داراي اصطکاك بوده و به ازاي هر متر حرکت گلوله روي آن،  ABکشسانی ذخیره شده است. اگر مسیر  5/ J  از انرژي گلوله

210شود؟  چند متر بر ثانیه می C ۀگلوله در نقط سرعت  ،A ۀوله از نقطتلف شود، با رها کردن گل mg )
s

بدون  BCو مسیر  

 )اصطکاك است.

1( 15  
2 (20  

3 (10 5  
4 (25  

Iصورت  به SIدر  اي جریان متناوب عبوري از پیچه ۀمعادل -218 / sin( t)0 4  ملکا ثانیه چند دور 10است. این پیچه در هر  200
tاي بعد از   چرخد و در چه لحظه می   شود؟ براي اولین بار جریان عبوري از پیچه صفر می برحسب ثانیه 0

1( 100 ،t 1
200  2 (1000 ،t 1

200  

3 (100 ،t 1
100  4 (1000 ،t 1

100  
 وده است؟بل ب شود. تراز شدت صوت در حالت دوم چند دسی برابر می 4برابر کنیم، تراز شدت صوت  10اگر شدت صوتی را  -219

1 (1
3 2 (10

3 3 (4
3 4 (40

3 

.  دهد باید که عدسی شیئی تشکیل می کانونی عدسی شیئی قرار گیرد و تصویري ۀدر میکروسکوپ جسم باید . . . . . . . . . فاصل -220
 کانونی عدسی چشمی باشد. ۀ. . فاصل. . . . . . 

 داخل  ) داخل ـ2  ) خارج از ـ خارج از1
 ) داخل ـ خارج از4  ) خارج از ـ داخل3

دهد که  آزمایش شکل زیر نشان می .دهد چکان نشان می هاي روغن با دماي متفاوت را از دهانۀ دو قطره هرشکل زیر خروج قط -221
  شود. روغن می هاي مولکول ……وي رنی ……افزایش دما سبب 

  ) کاهش، دگرچسبی1
  چسبی هم ) افزایش، 2
  چسبی هم ) کاهش، 3
  ) افزایش، دگرچسبی4
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شکل در حال تعادل است و سطح مقطع لوله در سراسر آن یکسان است. در شاخۀ سمت چپ  Uدر شکل زیر آب در یک لولۀ  -222
 ؟متر باشد تا آب در شاخۀ سمت راست لبریز نشود روغن در شاخۀ سمت چپ چند سانتیآب و  ارتفاعحداکثر  .ریزیم روغن می

)30 8 g/
cm

31 ، روغن  g

cm
  )و شاخۀ سمت چپ به اندازة کافی بلند است. آب 

1 (/27 5 
2( /26 25  
3( /21 25  
4 (/32 5  

tهاي  شود و در لحظه اي از سطح زمین در راستاي قائم رو به باال پرتاب می در شرایط خأل، گلوله -223 s1  50به ارتفاع  t2و  2
ي گلوله چند متر بر ثانیه است؟ (مقاومت  چند ثانیه و سرعت اولیه t2ترتیب از راست به چپ،  رسد. به متري از سطح زمین می

mgهوا ناچیز و 
s210 (.است  

1( 5 ،35 2 (7 ،42 3 (6 ،40 4 (8 ،50  
027با دماي  Aکرة مقداري گاز کامل در مطابق شکل زیر،  -224 C  قرار دارد و کرةB است، اگر شیر اتصال دو کره را باز کنیم  ألخ

0100پس از رسیدن به تعادل دماي گاز  C شود؟ (شعاع کرة  میفشار گاز چند برابر  در این حالت یابد، افزایش میA  دو برابر
 )و حجم لولۀ اتصال ناچیز است. است Bشعاع کرة 

1 (8
9   2 (4

27  

3 (27
4  4 (32

27 

0250مدي در دماي جسم جا -225 C  34داراي چگالی g

cm
5است. اگر ضریب انبساط طولی این جسم   14 10

K
باشد، در چه  

324  تقریباًسلسیوس چگالی آن  ۀدمایی برحسب درج kg

m
  یابد؟ افزایش می

1 (400 2 (100 3 (300 4 (200 

اي را در  حلقه اگر کند، هاي ثابتی در یک جهت عبور می ) جریان2) و (1( و موازي بلند ،مطابق شکل زیر از دو سیم مستقیم -226
 جا کنیم، جریان القائی در حلقه در چه جهتی است؟ هب) جا2سیم ( ت) تا مجاور1سیم ( تفضاي بین دو سیم از مجاور

  ) پیوسته ساعتگرد1
  ) پیوسته پادساعتگرد2
  ) ابتدا ساعتگرد، سپس پادساعتگرد3
   ) ابتدا پادساعتگرد، سپس ساعتگرد4
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در حال تعادل است. وزنه را از متصل است و مجموعه در راستاي قائم  kثابت  به جرم ناچیز و به فنري mاي به جرم  وزنه -227
. اگر بیشینه و کمینۀ طول فنر کنیم تا مجموعه حرکت هماهنگ ساده انجام دهد کشیم و رها می حالت تعادل به سمت پایین می

 9cmمتر بر ثانیه است؟ (طول فنر در حالت عادي  وزنه چند سانتی سرعت بزرگی یشینۀباشد، ب 8cmو  12cmترتیب  به

10است و  Ng
kg

(  

1( 10 10   
2( 5 10   
3( 2 10   
4 (20 10   

  است؟کدام گزینه صحیح کند، در شکل زیر داده شده است.  حرکت می xزمان متحرکی که روي محور  –نمودار سرعت  -228
  است.xدرخالف جهت محور  2tتا  1t) بردار شتاب متوسط در بازة زمانی 1

  جایی با هم برابر است. هاي مسافت و جابه اندازة کمیت 3tتا1t) در بازة زمانی 2

  جهت حرکت متحرك عوض شده است. t3و  t1هاي  ) در لحظه3

  و نوع حرکت متحرك کندشونده است. xبردار شتاب درخالف جهت محور  4tتا3tازة زمانی ) در ب4

کند. زاویۀ بین امتداد پرتو بازتاب با سطح  تخت برخورد می ۀطح آینسازد به س می 50که با افق زاویۀ  SIدر شکل زیر، پرتو  -229
 افق چند درجه است؟

1(10   

2(20   

3(30   

4(50  

ABدر شکل زیر  -230 BC2 رتو نور از است. اگر پA  تاB  1را در مدتt  طی کند، مسافتBC کند؟ را در چه مدت طی می 
1(t1    

2(t12   

3(t1
3

2    

4(t13  
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 16خطی به طول  که بر روي پارهبرحسب انرژي جنبشی یک نوسانگر کشسانی شکل زیر نمودار تغییرات انرژي پتانسیل  -231
دورة تناوب آن چند ثانیه شد، با g500دهد. اگر جرم نوسانگر برابر با می نشاندهد را  متر حرکت هماهنگ ساده انجام می سانتی
)3است؟  )  

1( 3/0  

2(5
3  

3 (10
3  

4 (6/0 
شود. درصورتی که این سیم را  می v کشیم. سرعت انتشار امواج عرضی در آن می F را با نیروي m و جرم L سیمی به طول -232

 شود؟ (دما می v بکشیم، سرعت انتشار موج در طول آن چند F3 برابر شود و آن را با نیروي 2عبور دهیم تا طولش  از حدیده 
  ثابت و یکسان فرض شود.)

1 (2 6
3  2 (6

2  3( 6  4 (6  

فروسرخ در سري . . . و مقدار آن برابر . . . نانومتر است.  ۀترین طول موج گسیلی از اتم هیدروژن در ناحی کوتاه -233
10 01H(R / (nm) ) 

90000-) پفوند 1
  2500 -) پفوند 2  11

14400 -) پاشن 3
 900 -) پاشن 4  7

 ةیکسانی هستند. اگر جرم ماهوار ۀتکان ةکنند، داراي انداز اي به دور زمین حرکت می ایی دایرهکه در مداره Bو  A ة دو ماهوار -234
A ،40 ةتر از جرم ماهوار درصد بیش B ةباشد، شعاع مدار ماهوار B ةر شعاع مدار ماهوارچند براب A است؟  

1 (7
5 2 (49

25 3( 5
7 4 (25

49 

238هاي اورانیم طبیعی  ایزوتوپ ۀهاي زیر در مورد مقایس یک از گزینه کدام -235 235( U, U) است؟ نادرست  

  است. U235تر از ایزوتوپ  بیش U238) در طبیعت فراوانی ایزوتوپ 1

  است. U235تر از ایزوتوپ  بیش U238هاي ایزوتوپ  ) تعداد نوکلئون2

  است. U235تر از ایزوتوپ  از غشاء کم U238، در دماي مساوي، آهنگ عبور ایزوتوپ ) در فرایند پخش3

  است. U235تر از ایزوتوپ  بیش U238هاي کُند توسط ایزوتوپ  ) احتمال جذب نوترون4
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lالکترون با  11که  Xکدام گزینه دربارة اتم  -236   است؟ نادرستدارد،  1
 تعلق دارد.  تناوبی سوم جدول ةو دور 17به گروه ) 1
 برابر است.  Mn25 هاي الیه ظرفیت ظرفیت آن با شمار الکترون ۀهاي الی شمار الکترون) 2
 رسد.  قبل خود می ةفتن الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب دوربا گر Xاتم ) 3
n مجموع) 4 l باشد.  می 20ترین زیرالیۀ آن برابر  هاي خارجی الکترون 

1و  4n ،1l ،1lm، آخرین الکترون داراي عددهاي کوانتومی Xدر اتم  -237
2sm  موارد از مطالب زیراست. کدام 

 دربارة آن درست است؟ 
 فلز وجود دارد.  با این عنصر، سه عنصر شبه دورة در عناصر هم) آ

 است. 36Krدر  2lmهاي داراي  ر، چهار برابر شمار الکتروندر این عنص 1lmهاي داراي  شمار الکترونب) 
 باشد.  می 7فلزي برابر  بعدي این عنصر، نسبت شمار عنصرهاي فلزي به شمار عنصرهاي شبه دورةدر   پ)

 در آخرین الیۀ این عنصر، سه الکترون وجود دارد. ت) 
 »ت«و » آ«) 4 »ب«و » آ«) 3 »ت«و » پ«) 2 »پ«و » ب«) 1

A56یون اگر در  -238 چند برابر تعداد  Aهاي ظرفیت عنصر  باشد، تعداد الکترون 8/0ها برابر  ها به نوترون نسبت تعداد الکترون 2
  باشد؟ می Cu29 عنصر sهاي  هاي موجود در زیرالیه الکترون

1 (6
5  2 (6

7  3 (8
5  4 (8

7  
H نسبت ضریب ،ها هاي زیر، پس از موازنۀ معادلۀ آن با توجه به واکنش -239 O2 به N2 این نسبت در ) چند برابر1ش (در واکن 

  ) است؟2واکنش (
 CH N(g) O (g) CO (g) H O(g) N (g)5 2 2 2  )1: واکنش (2
 (NH ) Cr O (s) Cr O (s) H O(g) N (g)4 2 2 7 2 3 2  )2: واکنش (2

1 (4 2 (5 3 (5
4  4 (3

4  
 هاي زیر درست است؟  چند مورد از عبارت -240

 گذارد.  نمک سفید رنگی بر جاي می ،سدیم فلز پذیر است که در واکنش با ورنده و به نوبۀ خود بسیار واکنشالف) کلر گازي سمی و خ
 اند.  اند که در نتیجۀ داد و ستد الکترون به وجود آمده هاي بارداري تشکیل شده ها از ذره همۀ نمکب) 
 ها و در فواصل مختلف وجود دارد.  نیست بلکه در تمامی جهتمحدود به یک کاتیون و یک آنیون  ،در ترکیبات یونی نیروي جاذبهپ) 
 ها بتوانند آزادانه حرکت کنند رساناي خوبی براي جریان برق هستند.  هاي یونی در حالتی که یون ترکیبت) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ت؟یس کدام گونه بیشتر اسوهاي پیوندي و ناپیوندي در ساختار لو الکترون مجموع شمار جفت -241

1 (CO2
3  2 (PF4  3 (SCO  4 (N F2 2  

گلوکز، چند لیتر گاز اکسیژن  گرم 30 کامل براي واکنش ،انجام شود atm4و فشار C0 اگر واکنش اکسایش گلوکز در دماي -242
C)شود؟ ورده تولید میانیاز است و چند گرم فر مورد , O , H : g.mol )112 16 1  

 C H O (aq) O (g) CO (g) H O(l)6 12 6 2 2 26 6 6  
 62ـ  6/5) 4 62ـ  8/4) 3 82ـ  8/4) 2 82ـ  6/5) 1

  کدام گزینه درست است؟ -243
 یون ـ دوقطبی در محلول آن در آب است.  ۀو پیوندهاي هیدروژنی در آب کمتر از نیروي جاذب فسفات کلسیمدر  میانگین نیروي پیوند یونی) 1
H شود و معادله انحالل آن به صورت می حل در آب خوبی به باریم سولفات به صورت یونی) 2 O(l)BaSO (s) Ba (aq) SO (aq)2 224  است.  4
 پذیري کمتري دارد.  انحالل CO2 و در هر دمایی گاز atm1 بنابراین در فشار است؛ ناقطبی NOف برخال CO2 مولکول) 3
 بیشتر است.  N2 و O2 پذیري گازهاي از انحالل ،در شرایط یکسان NO پذیري گاز انحالل) 4
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  ، چند گرم یون آمونیوم وجود دارد؟ppm396 تن از محلول آمونیوم سولفات با غلظت 2در  -244

 (S , O , N , H : g.mol )132 16 14 1  
1 (54 2 (108 3 (216 4 (256 

A(N است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  -245 / mol)2360 2 10  
 کند.  گیري می اي با بار منفی جهت وردة فرایند هابر در میدان الکتریکی از سمت اتم مرکزي خود به سمت صفحهاالف) فر

ترکیبات  جوش باالتري نسبت به نقطۀ ،دار عنصر اول گروه ترکیب هیدروژن اي جدول دوره 17تا  14هاي  ب) در گروه
 د. ندار ها م این گروهعنصر دو دار هیدروژن

4«صورت  به 2Oو  NO ،4CH ،Arپذیري گازهاي  ترتیب تأثیر فشار بر انحاللپ)  2CH Ar O NO « .است 
242،کربنات (III)مول از ترکیب آهن  25/0ت) در  408  جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد.  /10

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
90گرم در دماي 34کرومات به جرم  محلول سیرشدة پتاسیم دي -246 C کنیم تا به دماي معین برسد، اگر پس  را به سرعت سرد می

سلسیوس بوده  ۀدماي نهایی محلول با توجه به نمودار زیر چند درج ،گرم رسیده باشد 28ها جرم محلول به  از جدا کردن رسوب
 است؟

 
 
1 (70 
2 (60 
3 (40 
4 (30 

 است؟  نادرست 2NOو  NO2 ،2NOدر مورد  زیر مطالب موارد از کدام -247
 کند.  تایی پیروي نمی است و از قاعدة هشت Nداراي الکترون منفرد بر روي اتم  2NOآ) مولکول 

2«صورت  ترتیب زاویۀ پیوندي براي این سه گونه بهب)  2 2NO NO NO « .است 
 داراي ساختار خطی است.  3Nمانند  2NOداراي شکل هندسی خمیده و  2NHمانند  2NOپ) 

 یوندي با یکدیگر برابر است. هاي پیوندي و ناپ الکترون تعداد جفت 2SnClو  2CSمانند  2NOت) در 
 »ت«و » پ«) 4 »ب«و » آ«) 3 »ت«و » ب«) 2 »پ«و » آ«) 1

  هاي بنزن و نفتالن درست است؟ کدام گزینه در مورد مولکول -248
 هاي حلقوي و غیرآروماتیک هستند.  هر دو جزء هیدروکربن) 1
 تعداد پیوندهاي دوگانه در نفتالن دو برابر بنزن است. ) 2
 اند.  و لباس کاربرد داشته شترتیب در صنایع شیمیایی و به عنوان ضدبید براي نگهداري فر فتالن بهبنزن و ن) 3
 ند. وش هاي سیرشده تبدیل می هاي یکسانی از هیدروژن، به ترکیب هر مولکول بنزن و نفتالن، با گرفتن تعداد مولکول) 4

تولید  STPچند لیتر گاز در  تقریب به زیر ةشدنبا آب طبق معادلۀ موازنه  %80 وصناخالص با خل LiAlH4گرم  5از واکنش  -249
127  باشد.) می %90 (بازده درصدي واکنش ؟شود می 7 1(Al , Li , H : g.mol )  
 LiAlH (s) H O(l) LiOH(aq) Al(OH) (s) H (g)4 2 3 2  
1 (49/8 2 (43/9 3 (8/11 4 (61/10 
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  است؟ نادرستکدام موارد از مطالب زیر  -250
 14تعداد عناصري از گروه  کمتر ازدارند،  الکتریکی خوب جریان که رسانایی جدول تناوبی سوم دورةالف) تعداد عناصري از 

 است که سطح درخشان و براق دارند. 
 است.  0l ي باها رابر با شمار الکترونظرفیتی بهاي  شمار الکترون 26Fe ب) در آرایش الکترونی

 هاي کربن در گاز فندك است.  برابر شمار اتم 2، کاربرد داشته استهاي کربن در هیدروکربنی که به عنوان ضد بید  پ) شمار اتم
 کمتر است.  ،اتم هیدروژن 8اتم کربن نسبت به آلکانی با  4نقطۀ جوش آلکنی با ت) 

 (الف)، (پ) و (ت)) 4 فقط (پ)) 3 (ب) و (ت)) 2 (پ) و (ت)) 1
خوبی مخلوط کنیم، واکنش زیر به آرامی انجام  هرگاه سدیم کربنات جامد و سیتریک اسید جامد را در هاون چینی بساییم و به -251

7خواهد شد. اگر پس از پایان واکنش،  غاز واکنش چند گرم بوده آم کاهش جرم مشاهده شود، جرم سیتریک اسید در گر /7
112اند.)  طور کامل مصرف شده ها به دهنده است؟ (واکنش 16 1(C ,O ,H :g.mol )  

Na CO (s) C H O (s) NaC H O (s) CO (g) H O(l)2 3 6 8 7 6 7 7 2 22 2  
1 (72/6 2 (91/9 3 (1/99 4 (2/67 

0/لیتر محلول پتاسیم یدید  میلی 10 -252 0نیترات (II) لیتر محلول سرب میلی 10موالر با  1 020موالر در گرماسنج در دماي  /1 C 
021مخلوط شدند. اگر دماي پایانی مخلوط  C ،3الپی تغییر آنت باشد 2 2 32 2KI(aq) Pb(NO ) (aq) PbI (s) KNO (aq) 

هاي  و ظرفیت گرمایی ویژة محلول 11g.mLتقریب برابر  هاي آغازي و پایانی به تقریب چند کیلوژول است؟ (چگالی محلول به
1تقریب برابر  آغازي و پایانی به 0 14 2/ J.g . C .صرف افزایش دماي محلول شده است.فرض کنید تمام گرماي آزاد شده  است(  

1 (84- 2 (168- 3 (84 4 (168 
  است؟ گزینه درستکدام عبارت  -253

 تر است.  هاي گرم و خشک براي نگهداري موادغذایی مناسب محیط) 1
 شود.  افزودن خاك باغچه به حبه قند باعث کاهش سرعت سوختن حبه قند می) 2
 شود.  سازي واکنش گازهاي اکسیژن و هیدروژن می جرقه باعث کاهش انرژي فعال) 3
 اي بیشتر باشد، زمان ماندگاري آن کمتر است.  هر چه آهنگ واکنش براي ماده) 4

 مجموع کیلوژول و 2810یک مول اتان  ها درآنتالپی پیوند مجموع کیلوژول، 1640یک مول متان  ها درآنتالپی پیوندمجموع  -254
 مجموع کیلوژول بر مول باشد، 380برابر  (C-O)؛ اگر میانگین آنتالپی پیوند استکیلوژول  920یک مول آب  ها درلپی پیوندآنتا

C)یک مول اتانول  ها درآنتالپی پیوند H OH)2  کدام است؟ (همۀ مواد حالت گازي دارند.) 5
1 (3240 2 (3420 3 (3810 4 (3180 

مول بر  096/0تا پایان واکنش  HClطبق جدول زیر، سرعت متوسط مصرف  HClلسیم کربنات با محلول اکنش کواگر در  -255
Oدقیقه باشد، جرم مخلوط واکنش در ابتدا چند گرم بوده است؟ ( , C : g.mol 116 12 ( 

 CaCO (s) HCl(aq) CO (g) CaCl (aq) H O(l)3 2 2 22  
 60 50 40 30 20 10 0 زمان (ثانیه)

 m 32/65 88/64 66/64 55/64 50/64 50/64 م)جرم مخلوط واکنش (گر
1 (61/66 2 (38/65 3 (26/66 4 (56/65 

 .........اتن، نقطۀ جوش  نسبت به مونومر سازندة پلی ،شود استفاده می پتوي آکریلیک ۀمونومر سازندة پلیمري که براي تهی -256
 .  ......... گیري مونومر سازندة تفلون، در میدان الکتریکی جهت .........داشته و 

  کند ـ برخالف ـ می يبیشتر) 2   کند ـ مانند ـ می يبیشتر) 1
  کند ـ برخالف ـ نمی يکمتر) 4   کند ـ مانند ـ نمی يکمتر) 3
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 هستند؟  نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت -257

030اي آب با دم mL50کلرید خشک در  گرم کلسیم 1حدود  در اثر انحالل الف) Cتواند  شود که می اي گرما آزاد می ، به اندازه
0100دماي محلول را تا حدود  C .باال ببرد 

 شود.  ها می باشد و سبب تنگ شدن رگ داراي خاصیت دارویی نیز می ب) نیتروگلیسیرین افزون بر خاصیت انفجاري،
 است.  qبرابر با  Eآن حجم ثابت است، پ) در فرایندي که در 

 هنگامی منفی است که محیط روي سامانه کار انجام دهد.  wت) عالمت 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 است؟  نادرست هاي زیر، چند مورد از عبارت -258
  هر نسبتی در آب محلول هستند. اتانول و استون به) آ

 شود.  هاي پوششی استفاده می کننده در رنگ است و به عنوان رقیق یرنگ هگزان مایع فرار و بیب) 
 شود.  در اثر نشت نفت خام به آب دریا، یک مخلوط دوفازي تشکیل میپ) 
 تغییر فاز یک ماده جزو تغییر شیمیایی است. ت) 

1 (4  2 (3 3 (2 4 (1  
برقرار شود. اگر در حالت  زیر کنیم تا تعادل کلرید را در یک سامانۀ بستۀ دو لیتري گرم می(V) گرم گاز فسفر 1/125 مقدار -259

است؟  1mol.Lکلرید در سامانه وجود داشته باشد، ثابت تعادل در دماي آزمایش، چند (III)گرم گاز فسفر 77تعادل، 
135 5 31(Cl / ,P :g.mol )  5 3 2PCl (g) PCl (g) Cl (g) 
1 (69/1  2 (92/3 3 (96/1  4 (38/3 

مقطر  آب با افزودن مقدار کافیسپس کنیم و  لیتر آب خالص حل می میلی 10در  STPلیتر گاز آمونیاك را در شرایط  2/11مقدار  -260
ثانیه  25 واکنش مدت زمان بوده و صددر 2. اگر درصد یونش محلول آمونیاك برابر رسانیم می حجم محلول را به یک لیتربه آن 
  ).پوشی کنید سرعت متوسط تولید یون هیدروکسید چند مول بر لیتر بر ثانیه خواهد بود؟ (از تغییرات حجم چشم باشد،

 NH (g) H O(l) NH (aq) OH (aq)3 2 4  

1 (210  2 (44 10  3 (410  4 (25 10  
  :pHتوان گفت  محلول استیک اسید و محلول هیدروکلریک اسید با موالریتۀ برابر در دماي یکسان، می ةدربار -261

 ها برابر است.  هر دو محلول یکسان است، زیرا موالریته آن) 1
 تر است.  اولی بزرگتر است، زیرا غلظت مولی یون هیدرونیوم در آن کم محلول) 2
 زیرا غلظت یون هیدرونیوم در آن بیشتر است.  ،تر است محلول دومی بزرگ) 3
 تواند یک پروتون آزاد کند.  مولکول هر یک از این اسیدها، میزیرا  ،هر دو محلول یکسان است) 4

pHلیتر محلول هیدروکلریک اسید با  یلیم 500را در  منیزیماي از جنس  تیغه -262  ةنشددهیم و واکنش موازنه  قرار می 1
H kJ120 ،Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)2  3/0شود، اگر با انجام واکنش جرم تیغه به اندازة  انجام می 2

Mgشود؟ ( وژول گرما آزاد مینهایی محلول کدام است و چند کیل pHگرم تغییر کند،  g.mol 124( (log / )5 0 7  
  2ـ  3/1) 4 2ـ  2/1) 3 5/1ـ  3/1) 2 5/1ـ  2/1) 1

  در کدام واکنش تغییر عدد اکسایش گونه اکسنده بیشتر است؟ -263
1 (CH O CO H O4 2 2 22 2  2 (H O H O2 2 22 2  
3 (CH H O CO H4 2 23  4 (CO H CH OH2 33  
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Al(s)آن نشدةموازنه  در مورد سلول گالوانی که واکنش کلی -264 Cu (aq) Al (aq) Cu(s)2 است، چند مورد از  3
Al) مطالب بیان شده زیر درست است؟ , Cu : g.mol )127 64  

 تیغه مس است.  م به سويها از تیغه آلومینی ریان الکترونآ) جهت ج
 شود.  مس ایجاد می ۀگرم تغییر جرم در تیغ 2/3آلومینیم،  ۀگرم تغییر جرم در تیغ 35/1ب) به ازاي 
 کاهنده است.  Al3اکسنده و کاتیون Cu2پ) کاتیون

 تري دارد.  پاییناه ت) در سري الکتروشیمیایی فلز آلومینیم نسبت به فلز مس جایگ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

22/میزان تغییرات جرم آند برابر  ،یند خوردگی آهنادر فر اگر -265 آید  دست می به Fe(OH)3 گرمچند باشد، در آن صورت  گرم 4
156 ؟است ا کدامبهاي مبادله شده برابر  آب، تعداد الکترون گرم 4/5و در صورت مصرف  16 1(Fe , O , H : g.mol ) 

236 02 10A(N / )  
1 (/42 /ـ  8 233 612 10   2 (/42 /ـ  8 231 806 10   
3 (/21 /ـ  4 233 612 10   4 (/21 /ـ  4 231 806 10  

 است؟ نادرستکدام عبارت  -266
 شود.  لیتی با اعمال ولتاژ بیرونی معین، یک واکنش اکسایش ـ کاهش دلخواه انجام میودر سلول الکتر) 1
 باشد.  AgNO3اند تو یند آبکاري قاشق مسی توسط فلز نقره میاجنس الکترولیت به کار رفته در فر) 2
Hهیدروژن ـ اکسیژن به صورت ینیم واکنش اکسایش در سلول سوخت) 3 (l) H (aq) e2 2  است.  2
1/بوده و در اثر مصرف  12مجموع ضرایب استوکیومتري برابر  لها یندادر فر) 4 گرم بر  2با چگالی  ازيوردة گالیتر فر 2/2کربن،  گرم 2

 آید.  به دست می لیتر
  کدام گزینه درست است؟ -267

 هاي گازي سازنده است.  گرماي آزاد شده در فشار ثابت براي فروپاشی یک مول از شبکۀ یونی و تبدیل آن به اتم ه،شبک آنتالپی فروپاشی) 1
 ت. اس NaClبیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکۀ  KCl ۀآنتالپی فروپاشی شبک) 2
 است.  6هاي سازنده در بلور ترکیبات یونی با هم مساوي و برابر  عدد کوئوردیناسیون هر یک از یون) 3
Ca« شعاع یونی به صورت ۀمقایس پتاسیم و کلسیمهاي کلرید، سولفید،  در یون) 4 K Cl S2  باشد.  می »2

AB(g)واکنش -268 A (g) B (g)2 کار بردن  است. اگر با به 380kJت آن، رفسازي  گرماده و انرژي فعال kJ180به اندازة  22
 سازي رفت چند خواهد شد؟ انرژي فعال ،کاهش یابد 20% ةسازي برگشت به انداز کاتالیزگر مناسب، انرژي فعال

1 (304 2 (244 3 (340 4 (268 
 است؟ نادرستکدام موارد از مطالب زیر  -269

 متر وجود دارند. میکرو 10تا  2هاي فلزي با قطر  هاي کاتالیستی، توده مبدل هاي درون سرامیک الف) در سطح
 نشانند.  آورند و کاتالیزگرها را روي سطح آن می هاي ریز در می ب) براي افزایش کارایی مبدل کاتالیستی، سرامیک را به شکل دانه

 شود.  زدایی می مسمومیت ،شده توسط برخی مواد شیمیایی گوگرددار و فسفردار کاتالیزگرهاي مسمومپ) 
ها با فلزهاي پالتین، پاالدیم و رودیم  هایی از جنس سرامیک هستند که سطح آن هاي کاتالیستی در واقع توري مبدلت) 

 پوشانده است. 
 ب، ت) 4 الف، پ) 3 پ، ت) 2 ب  الف،) 1

 ................. جز بههاي زیر درست هستند،  ارتهمۀ عب -270
N) در واکنش تعادلی گرماگیر1 (g) O (g) NO(g)2 2  شود.  ثابت تعادل می افزایش، افزایش دما موجب 2
NO مخلوط تعادلیبا کاهش دما ) 2 (g) N O (g)2 2  شود.  تر و سرعت انجام واکنش کم می رنگ ، کم42
Hگازي) در تعادل 3 (g) I (g) HI(g)2 2 کند ولی تعداد  تغییر می H2 در دماي ثابت، با افزایش فشار در دماي ثابت غلظت 2

 کند.  تغییر نمی HIهاي  مول
N تعادل دماي ثابت در ) در4 (g) H (g) NH (g)2 2 33 آمونیاك افزایش یافته و باعث افزایش  یمول درصد N2 با اضافه کردن 2
K شود.  تعادل می 
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  13139999ماه ماه   مردادمرداد  2424

  التحصيالنالتحصيالن  فارغفارغعمومي عمومي 

  تجربيتجربي  وو  هاي رياضيهاي رياضي  رشتهرشته
  

  

  

  فارسيزبان و ادبيات 
مقدم، افسين  ، محمدجواد قورچيان، حسين پرهيزگار، ابراهيم رضاييحسن وسكري،كاظم كاظمي،مريم شميرانيستوده،حنيف افخمي،محسن اصغري

  ير افضليداود تالشي، محسن فدايي، امالدين،  محي
  ، محمدرضا غفورانيپور، محمدمهدي رضايي ، اسماعيل يونسفاطمه منصورخاكي،حسين رضاييبهزاد جهانبخش،،درويشعلي ابراهيمي  عربيزبان 

  اصالحمحمد آق،سكينه گلشني، بقا محمد رضايي،سيداحسان هندي،كبيرمرتضي محسني،پورامين اسديان،محبوبه ابتسام  فرهنگ و معارف اسالمي
  علي عاشوري ،ميرحسين زاهدي ،اميرحسين مرادشهاب اناري، علي شكوهي، نسترن راستگو،آناهيتا اصغري، شهراد محجوبي،  زبان انگليسي

  
هاي برتر  ويراستاران دانشجو  و رتبه ستاريويراگروه  گزينشگر  مسئول درس نام درس

 مستندسازي كنكور

  فريبا رئوفي  ليال وظيفه  ، مرتضي منشاريمحسن اصغري  محمدجواد قورچيان  چيانمحمدجواد قور  فارسيزبان و ادبيات 

  ، حسين رضاييدرويشعلي ابراهيمي  فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  عربيزبان 
  ليال ايزدي  ـــــــــ  پوراسماعيل يونس

  محدثه پرهيزكار  ـــــــــ  محمدابراهيم مازني، سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  فرهنگ و معارف اسالمي

  ـــــــــ  ـــــــــ  پوريفرهاد حسين دبورا حاتانيان دبورا حاتانيان  معارف اقليت
  پيشه فاطمه فالحت  ـــــــــ  محدثه مرآتي نسترن راستگو آناهيتا اصغري  زبان انگليسي

  

  
 فاطمه منصورخاكي گروه انمدير

  پوري فرهاد حسين  ترچهمسئول دف
  ، مسئول دفترچه: ليال ايزدينسب فاطمه رسوليمدير:   مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  ييآرا صفحهنگار و  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

 طراحان  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  - 1
  هاي ديگر تشريح گزينه

  حرز: دعايي كه بر كاغذ نويسند و با خود دارند، تعويذ  »:1«گزينة 
  (جزر: ديوار اتاق و ايوان)

  گان، اندرزگوياندوعاظ: جمع واعظ، پنددهن»: 2«گزينة 
 تموز: ماه اول تابستان (آذار: ماه اول بهار)»: 4«گزينة 

  )تركيبي، لغت، 2 فارسيادبيات (   
----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچيان(  »2«گزينة  - 2
  نمط: روش، طريقه (نمد: نوعي پارچة كلفت)

  مضيق: تنگنا، كار سخت و دشوار
  صفوت: برگزيده و خالص از هر چيز (سطوت: حشمت، مهابت، غلبه، وقار)

 مزاجيزعارت: بدخويي، بدخلقي، تند 
  )تركيبي، لغت، 3 ادبيات فارسي(   

----------------------------------------------  
 )سبزوار - حسين پرهيزگار(  »1«گزينة  - 3

  ج) شهربند: زنداني، گرفتار، محبوس
 د) البه: تضرع، التماس، اظهار نياز

  )تركيبي، لغت، 3و ادبيات فارسي  دانشگاهي پيش ادبيات فارسي(   
----------------------------------------------  

  محسن اصغري)(    »1«گزينة  - 4
  ها: هاي اماليي و شكل درست آن غلط

  بهره عاري: فاقد، بي ←آري  »:2«گزينة 
  سنگين وزر: بار ←وذر »: 3«گزينة 
  مهمل: بيهوده و بيكار ←محمل  »:4«گزينة 

  ، امال، تركيبي)3 فارسيادبيات ( 
----------------------------------------------  

 )سبزوار - ن پرهيزگاريحس(  »2«گزينة  - 5
  يح اماليي:حتص

 ام نوخاسته ام: نوخواسته
  )تركيبي  امال،، 2 ادبيات فارسي(   

----------------------------------------------  
 )محمدجواد قورچيان(  »1«گزينة  - 6

 مختارنامه اثر عطار است.
  )تركيبي، ادبياتتاريخ ادبيات فارسي، (   

----------------------------------------------  
 )تالشيداود (  »4«گزينة  - 7

  است. نيماييهاي دورة دوم عصر  الف) شعر سپيد يا شعر منثور  از ويژگي
هايي هستند در شرح مفـاهيم عرفـاني و    قصه» الطير عقل سرخ و منطق«د) دو كتاب 

 در بيان ضرب المثل است.» جامع التمثيل« اند. صورت نمادين آمده بهكه ديني 
  )تركيبي، ادبيات تاريخ، دانشگاهي پيش ادبيات فارسي(   

----------------------------------------------  
 )داود تالشي(  »2«گزينة  - 8

، هشت كتاب (سـهراب سـپهري)، كمـدي الهـي     )شفيعي كدكني(بوي جوي موليان 
ودي)، سـراب (هوشـنگ ابتهـاج)، رسـالة دلگشـا      ) و چمن الله (موسوي گرمـار دانته(
در زنـدان  ، در حيـاط كوچـك پـاييز    )بـاذل مشـهدي  (حيدري  ة، حمل)عبيد زاكاني(
  اند. = منظوم)اخوان ثالث(

هاي خشم  ها (خوزوئه دوكاسترو)، خوشه ها و خرچنگ ، آدم)داستايوسكي( تخانة اموا
علـوي)، كتـاب احمـد     (جان اشتاين بك)، االيام (طـه حسـين)، گيلـه مـرد (بـزرگ     

 (عطار نيشابوري)، تهران مخوف (مشفق كاظمي) منثورند. االوليا ة(طالبوف)، تذكر
  )تركيبي، تاريخ ادبياتادبيات فارسي، (   

----------------------------------------------  
  )مريم شميراني(    »1«گزينة  - 9

» اشك آلود شدن چشـم «كنايه از » آب چشم گرديدن«مراعات نظير / » الله و گل«
» ابـر گـوهر نثـار   «و » بـاران «اسـتعاره از  » گـوهر » / «بارنده«كنايه از » گوهرنثار«و 

هـا باعـث    علت ريزش باران از ابرها آن است كه پرتو روي گـل «استعاره و تشخيص / 
  فارسي، آرايه، تركيبي)ادبيات (   حسن تعليل»: شود اشك آلود شدن چشم ابرها مي
----------------------------------------------  

  )كاظم كاظمي(   »2«گزينة  -10
  ) ارزنده، سزاوار، باارزش2بها  ) كم1 ←ايهام: ارزاني 

  تلميح: اشاره دارد به داستان حضرت يوسف
  هاي ديگر تشريح گزينه

حسن تعليل: دليل خندان بودن (شـكفته شـدن) پسـته، تشـبيه آن بـه      »: 1«گزينة 
  : ندارد.اسلوب معادله/ .استدهان يار، دانسته شده 

  : ندارد.تشبيه(برخاستن تو)/  تجناس: قيامت (رستاخيز) قيام»: 3«گزينة 
  .: نداردتناقض/ » فاش كردن راز« كنايه از » پرده دريدن«كنايه: »: 4«گزينة 

  ادبيات فارسي، آرايه، تركيبي)( 

  )مريم شميراني(   »3« گزينة -11
پشـتش   رو بوسـيدن پايـت را دارد، از آن   ج) حسن تعليل: چون چرخ نه طبقه قصـد 

  خميده است.
  آيد. جام شكسته مي كه از(سالم بودن) : صداي درست ضد) تناق

دهد، بايـد بـدانيم كـه     طوركه شمع به دليل زبان تيز، سرش را از دست مي ب) همان
  خوبي گفتار موجب حيات جاودان است.

اي زيبـا   نـام حشـره  ) 2ظـر شـاعر)   ن موردمعناي ) مجوز (1ايهام تناسب:  :الف) پروانه
  ادبيات فارسي، آرايه، تركيبي)(   )متناسب با شمع(

----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(   »3« گزينة -12

  به مسند نياز ندارند.» هست«و » پنداشت«، »بيني«، »گفت  مي«هاي  در اين بيت فعل
  هاي ديگر  تشريح گزينه

 بلنـد رفتـه و نيـاز بـه مسـند دارد: فلـك       به كار» شد«به معناي » آمد«»: 1«گزينة 
  گهر عزيز (مسند) شد. -(مسند) شد

 :به مفعول و مسند نياز دارد» نبه حساب آورد«به معناي » داشت«فعل »: 2«گزينة 
  : مسند)محترم(

د ياز به مفعول و مسنن» خواندند و صدا كردند«به معناي » ناميدند«فعل »: 4«گزينة 
  )تركيبي، زبان فارسي، 3 فارسيزبان (   (عرش: مسند) :دارد

----------------------------------------------  
  )ستوده حنيف افخمي(    »1« گزينة -13

  »بسيارپيروان «و  »بسيارشاگردان « -3و  2صفت اشاره، » ايام اين« -1: ها صفت
 -5و  4، »روزگـار دم مـر « -3ش (حضـورش)،   -2، »تدريسشغل « -1: ها اليه مضاف

  »برابرش«ش  -8، »شمس حقيقت« -7، »عشقآفتاب « -6، »او، زهد اوتقواي «
  )تركيبي، زبان فارسي، 3فارسي زبان ( 

----------------------------------------------  
  )مريم شميراني(   »3« گزينة -14

  اليه ه مضافالي اليه / ـَـ ت: مضاف : سودا: هسته / رخ: مضافتــر خي   سودا
  

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اليه اليه/ وادي: مضاف : خار: هسته/ اين: صفت مضافوادي   اين   خار»: 1«گزينة 

  
  اليه اليه/ كس: مضاف : دل: هسته/ هر: صفت مضافكس  هر  دل»: 2«گزينة 

  
  اليه اليه/ بهار: مضاف : خون: هسته/ صد: صفت مضافبهار  صد  خون»: 4«گزينة 

  
  )108و  107هاي  ، زبان فارسي، صفحه3فارسي زبان ( 

----------------------------------------------  
  )شيراز -محسن فدايي(    »1« گزينة -15

  معطوف است. (نقش تبعي)» عقل«در مصراع اول، عطف و » واو«بيت (ج): 
  در مصراع اول، ربط است.» واو«بيت (الف): 

  اع اول حذف شده است.در مصر» است«بيت (د): فعل 
  بعد از فعل آمده، بيت شيوة بالغي دارد.» متمم«بيت (ب): در هر دو مصراع، 

  ، زبان فارسي، تركيبي)3 فارسيزبان ( 
----------------------------------------------  

  )مريم شميراني(    »1« گزينة -16
هـاي   در گزينـه  آمده است؛ امـا  »مسازگاري كرد«در معني » 1«در گزينة » ساختم«

  فعل اسنادي است.» كردم، گردانيدم، نمودم«در معناي » ساختم«ديگر 
  )تركيبي، زبان فارسي، 3فارسي زبان ( 

----------------------------------------------  
  )الدين افشين محي(   »4« گزينة -17

  . ثمري است مساري به دليل بيرسؤال سخن از شصورت همانند بيت » 4«در گزينة 
  ستي است.د حاصل درخت بيد، عرق شرم و خجالت از تهي»: 4«معناي بيت گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  حاصلي سبب امنيت است. بي»: 1«گزينة 
شود، اگـر سـرو و بيـد     عافيت در دنيا وجود ندارد: در دنيا عافيت پيدا مي »:2«گزينة 

  ميوه دهند (كار غيرممكن، ممكن شود).
ن ارزشــمند متواضــع اســت. (تكبــر نســبت بــه زيردســتان، دليــل انســا »:3«گزينــة 

  ارزشي انسان است.) حاصلي و بي بي
  )138، مفهوم، صفحة 2فارسي ادبيات ( 

  بان و ادبيات فارسيز
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  )شيراز -محسن فدايي(   »3« گزينة -18
كنـد كـه    گزينه، شاعر باغِ عذار معشوق يا چهرة معشوق را توصـيف مـي  اين در بيت 

سـؤال و  صـورت  مفهـوم بيـت    دارد.گزاف، صـد فصـل در چهـرة معشـوق وجـود       بي
  دگرگوني و تغيير روزگار است.»: 4و  2، 1«هاي  گزينه

  هاي ديگر تشريح گزينه
  دهد. و بلبل در بهار جاي خود را به خشكي و زاغِ خزان مي هسبز»: 1«گزينة 
  دهد. خزان جاي خود را به بهار مي»: 2«گزينة 
  كنند. ميبهار و خزان جاي خود را با هم عوض »: 4«گزينة 

  )96، مفهوم، مشابه صفحة 2فارسي ادبيات ( 
----------------------------------------------  

  )مريم شميراني(   »4« گزينة -19
، مجهول بودن اسرار جهان بر آدمي اسـت، در  »3و  2، 1«هاي  مفهوم مشترك گزينه

  كند. عكس اين موضوع را بيان مي» 4«كه مفهوم گزينة  حالي
  هاي ديگر ينهتشريح گز

  كند. را درك نمي  نوازد كه كسي آن مطرب من موسيقي را مي »:1«گزينة 
  كند. رسم روزگار اين است كه اسرار خود را براي كسي آشكار نمي»: 2«گزينة 

 داند. ازل را كسي نمي اراسر»: 3«گزينة  
  )78، مفهوم، صفحة 2 فارسيادبيات ( 

----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(   »3«گزينة  -20

ت و اراده در انجـام    مفهوم مشترك ابيات مـرتبط: لـزوم بـه    دادن كارهـا و   كـارگيري همـ
  بخش بودن آن. نتيجه

  لزوم پيروي از پير و مرشد در طي طريق.»: 3«مفهوم بيت گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  كند. سان مياگرچه كار دشوار است اما همت آن را آ»: 1«گزينة 
  پس از كاري كه دشوار است، فرار مكن. ،چون در همت مردانه قصوري نيست»: 2«  گزينة

شـوم)   رسم (بلند مرتبه مـي  مانند شبنمي با همت و ارادة خود به آسمان مي»: 4«گزينة 
  در فكر كمك گرفتن از خورشيد (ديگران) نيستم.
  )98، مفهوم، صفحة 3فارسي ادبيات ( 

----------------------------------------------  
  )شيراز -محسن فدايي(   »4« گزينة -21

  وجه اشتراك: در درگاه معشوق بين گدا و شاه و يا بندگان تمايزي نيست.
  )153، مفهوم، صفحة 3فارسي ادبيات ( 

----------------------------------------------  
 )الهيجان - مقدم ابراهيم رضايي(  »1«گزينة  -22
عشق امـانتي اسـت مخصـوص    « ، »4و  3، 2«هاي  فهوم عبارت سؤال و بيت گزينهم

  به عبارت ديگر خداوند آدم را اليق معرفت و عشق دانست. »انسان
 بخشي عشق يا از عشق اقتدار كسب كردن قدرت»: 1«مفهوم بيت گزينة 

  )162 ، صفحةمفهوم، 3 ادبيات فارسي(   
----------------------------------------------  

 )الهيجان - مقدم ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  -23
طلب همـدرد، هركسـي اليـق شـنيدن سـخن عاشـقانه       »: 2«گزينة اول مفهوم بيت 

  .نيست
  غم و اندوه بسيار داشتن»: 2«گزينة دوم مفهوم بيت 

  مفهوم مشترك ساير ابيات:
  ترك تعلقات، آزادگي»: 1«گزينة 
هـا در انديشـه و كـردار     ت، ريشـة شكسـت انسـان   از ماست كه بـر ماسـ  »: 3«گزينة 

  هاست. آن
 فاش شدن راز عشق»: 4«گزينة 

  )تركيبي، مفهوم، دانشگاهي پيش ادبيات فارسي(   
----------------------------------------------  

  )ساري -حسن وسكري(   »2« گزينة -24
ايـن   .تسـليم بـود  مفهوم عبارت باال اين است كه در مقابل هر خوشي و ناخوشي بايد 

با دعـا  گويد كه  مي» 2«شود. گزينة  ها ديده مي گزينه ةدر هم» 2«مفهوم جز گزينة 
  .توان از وقوع قضا جلوگيري كرد مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اگر دوست مرا هالك كند يا بنوازد، من تسليم هستم و او فرمانده است.»: 1«گزينة 
  و راضي باش.به قضا و قدر الهي خرسند »: 3«گزينة 
  انديشيم. كني، ما فقط به رضاي تو مي هر شرايطي كه ايجاد مي»: 4«گزينة 

  )59، مفهوم، صفحة دانشگاهي پيشفارسي ادبيات ( 
----------------------------------------------  

  )امير افضلي(   »3« گزينة -25
مفهـوم بيـت   است. » همراهي عشق با آزار«و » كشي عاشقبال«مفهوم سه بيت ديگر 

گويد حضور خار، براي به  تأكيد بر محافظت از حسن و زيبايي است و مي» 3«گزينة 
  تاراج نرفتن گلزار الزم است.

  )45، مفهوم، مشابه صفحة دانشگاهي پيشفارسي ادبيات ( 
 

  
  

  قائمشهر) -(بهزاد جهانبخش   »3«گزينة  -26
»نَّ  أنْ») / «2و  1«هـاي   (رد گزينـه  خـواهيم  ميما »: نُريد يم گـذار بمنّـت  كـه  »: نَمـ

(رد  انـد  شـده  مستضـعف »: استُضـعفوا «كساني كـه /  »: الّذينَ/ «بر »: علي/ « (بنهيم)
قـرار   …هـا را   ن آ»: نَجعلَهـم / «زمين »: األرضِ/ «در »: في») / «4و  2، 1«هاي  گزينه
») / 2 و 1«هـاي   (رد گزينـه  (جمـع)  يپيشوايان»: أئمةً/ « گردانيم …ها را  ، آندهيم

» 4«در گزينـة  » چـون «كلمـة  ») / 2و  1«هاي  ان (جمع) (رد گزينهوارث »:الوارثينَ«
  )ترجمه(   اضافه است.

----------------------------------------------  
 (فاطمه منصورخاكي)  »1«گزينة  -27
اش /  نقشـه »: خطّتهـا «شناسـند /   مـي »: يعرفـونَ «آن دانشمندان / »: أولئك العلماء«
ون «عكس قـديمي آن /  »: القديمةصورتها / «گذارند به نمايش مي»: لونيمثّ« يقصـ :«

»: أيامهـا «هـا /   گذشـته »: ماضـيات «از / »: مـن «براي مـا /  »: علينا«گويند /  قصه مي
  روزگارش

  هاي ديگر تشريح گزينه
ترجمـه نشـده   » علينـا «نادرست است و » ها دانشمنداني هستند كه آن»: «2«گزينة 
  است.
  اند. نادرست» تصاوير«و » ها دانشمنداني هستند كه آن»: «3«ة گزين

  (ترجمه)     اند. نادرست» روزگار«و » ها عكس»: «4«گزينة 
----------------------------------------------  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »2«گزينة  -28
كه  »:يعرف ال«گنجي است/  »:كنز«دوستي/  »:داقةالص«كه /  همانا، به درستي »:إنّ«

ـ «معنـاي آن /   »:معنـاه «داند (جملة وصفيه) /  نمي كسـي كـه /    »:مـن / « مگـر »: اإلّ
كننـد (جملـة    مـي كه كمكـش   »:دونهعيسا«دوستاني /  »:أصدقاء«دارد /  »:يمتلك«

  زندگي»: ةالحيا«در /  »:في«وصفيه) / 
  نكتة مهم درسي

  يست.به جز در آيات قرآن و متون بالغي الزامي ن» إنّ«ترجمة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اند. نادرست» اش زندگي«و » گنج است و»: «1«گزينة 
  نادرست است.» دوستانش»: «3«گزينة 
  (ترجمه)    اند. نادرست» دوستانش«و » گنج است و»: «4«گزينة 

----------------------------------------------  
  قائمشهر) -(بهزاد جهانبخش   »1«گزينة  -29
شدند، شكارچيان (صيادان) بـه   …شكارچيان (صيادان) وارد  »:فييادون الص دخل«

/ ، ولـي امـا  »:ولكن«براي شكار (صيد) /  »:للصيد«جنگل /  »:الغابة«وارد شدند /  …
در  »:فيهـا «صـدايي (نكـره) /   »: صوت«شود (فعل مجهول) /  شنيده نمي »:يسمع ال«

همة حيوانات / »: الحيوانات جميعهنّ«اند /  فرار كرده»: هربنَ قد«گويا /  »:كأنّ«آن / 
  با ترس، ترسان (حال)»: خائفات«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست» شنوند نمي«و » صدا»: «2«گزينة 
  اند. اند نادرست ترسيده«و » نشنيدند«، »هيچ»: «3«گزينة 
  ترجمه نشده است.» جميعهنّ«نادرست است و » هيچ»: «4«گزينة 

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

 )حسين رضايي(  »2«گزينة  -30
»ريدفعل مضارع است در حالي كه به صورت ماضي استمراري ترجمه شده اسـت  » ي

  (ترجمه)     خواهند) (يريد األعداء: دشمنان مي
----------------------------------------------  

 ي)(فاطمه منصورخاك  »2«گزينة  -31
(هيچ خيري در دوستيِ فرد دورو نيسـت!) و بيـت   » 2«حديث به كار رفته در گزينة 

  روبه روي آن، هر دو به مذمت دورو بودن و پرهيز از آن اشاره دارند.

 عربيزبان 

forum.konkur.in



 

  4: ةصفح            )و تجربي رياضينظام قديم (عمومي                                           99مرداد  24جامع  آزمون          
    

  هاي ديگر تشريح گزينه
مفهوم عبارت عربي: كيفيت كار، ارزشي براي انسان است. / مفهوم بيـت:  »: 1«گزينة 

است كه درون آن است و بدون محتويات ارزشمند، ارزشـي  ارزش كيسة زر به چيزي 
  ندارد (درون انسان مهم است نه ظاهر او).

هـاي بلنـد بايـد تـالش      مفهوم عبارت عربي: براي به دست آوردن جايگاه»: 3«گزينة 
  كرد. / مفهوم بيت: شاعر آرزوي تداوم بزرگواري و منزلت را براي ممدوح دارد.

عربي: ارزش فرد راهنما در كارها و نتيجة بد عدم حضور او مفهوم عبارت »: 4«گزينة 
شود و ايـن هـالك    كند. / مفهوم بيت: دوست به خاطر دوستش هالك مي را بيان مي

  (ترجمه)    شدن براي او حيات است.
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »2«گزينة  -32
  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» الطّاغي»: «1«گزينة 
  اند. نادرست» نجرّ«و » الطّاغي« تعريب نشده و »هيچ چيزي»: «3«گزينة 
  (تعريب)    اند. نادرست» لنجرّ«و » ليس عندنا»: «4«گزينة 

----------------------------------------------  
  قائمشهر) -(بهزاد جهانبخش   »3«گزينة  -33

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» التّلميذاتي»: «1«ة گزين

  نادرست است.» المسرورونَ»: «2«گزينة 
  (تعريب)     نادرست است.» البالطّ»: «4«گزينة 

----------------------------------------------  
  ترجمة متن درك مطلب:

 اصـول  از هـا  آن زيرا دارند، كوشش و كار بهرا  نياز ترين بيش ما زمان در اسالمي كشورهاي
 اسـت  قرآني انديشة يك اين. اند شده كند، دور مي تشويقشان پايداري و تالش به كه قرآني

آرزو  بـا  تنهـا  و شـود  نازل نمي به صورت آماده بهشت از سربلندي و بزرگواري پيشرفت، كه
 .يابد نمي تحقق دعا و كردن

 را آن چشم كه است بلند قلة به يك شبيه امور واال مقدار. دارد ايثار و تالش به نياز پيشرفت
 و خارهـا  روي حركت كردن به نياز كه است دشوار به آن كاري رسيدن اما بيند، مي نزديك
 .دارد ها صخره
و  ،نيفتـيم  است، افتاده آن در غرب كه گاهي هالكت در پيشرفت به سوي حركت در ما بايد

 امروزه ما. است انسان معنويات براي كردن فراموش و مادي توليد سمت به رهسپار شدن نآ
 و اخالقـي  هـاي  ارزش به شاياني توجه و بينيم مي مصرف و توليد بر مبتني را غربي فرهنگ
  !ندارد وجود انساني

  (فاطمه منصورخاكي)  »3«گزينة  -34
  شود! مطابق متن، رسيدن به پيشرفت، تنها با آرزو كردن و دعا محقق نمي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ، درست است.»كه غرب بر روي آن ايستاده، كشنده است!مكاني »: «1«گزينة 
  ، درست است.»پيشرفت كشورها به تالش و فداكاري نياز دارد!»: «2«گزينة 
  ، درست است.»اند! امروزه كشورهاي اسالمي از اصول قرآني دور شده»: «4«گزينة 

  (درك مطلب و مفهوم)  
----------------------------------------------  

  (فاطمه منصورخاكي)  »1«گزينة  -35
» هـاي ديگـر را بـه تبعيـت بكشـاند!      خواهـد ملـت   غرب مي«كه  در متن در مورد اين
  صحبتي نشده است!

  ديگر هاي تشريح گزينه
تحمـل   سـربلندي هـا را بـراي بـه دسـت آوردن      ما بايد برخـي سـختي  »: «2«گزينة 
  ، در متن آمده است.»كنيم!

، در مـتن آمـده   »اخالقي و انسـاني دور شـده اسـت!   هاي  غرب از ارزش»: «3«گزينة 
  است.

قـرار گرفتـه اسـت، چـرا كـه آن، معنويـات را        گاه هالكتعالَم غرب در »: «4«گزينة 
  ، در متن آمده است.»فراموش كرده است!

  (درك مطلب و مفهوم)  

  (فاطمه منصورخاكي)  »4«گزينة  -36
بـه اصـول قرآنـي بـراي      كار و تالش و نزديك شـدن «ترين عنوان براي متن،  مناسب

  است.» پيشرفت!
  هاي ديگر تشريح گزينه

، عنوان مناسـبي بـراي   »فرهنگ غربي و تأثير آن بر كشورهاي اسالمي!»: «1«گزينة 
  متن نيست.

، عنوان مناسـبي بـراي مـتن    !»دنرسان مي ما سود بهكارهاي سختي كه »: «2«گزينة 
  نيست.
، عنـوان مناسـبي بـراي مـتن     »عالم غـرب! تأثير ماديات و معنويات در »: «3«گزينة 
  (درك مطلب و مفهوم)    نيست.

----------------------------------------------  
  (فاطمه منصورخاكي)  »2«گزينة  -37

  (درك مطلب و مفهوم)   اي بلند تشبيه كرده است. را به قلّه امور واالقدرمتن، 
----------------------------------------------  

  (فاطمه منصورخاكي)  »1«گزينة  -38
  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» ماضيه: تَشجع»: «2«گزينة 
  اند. نادرست» فاعله محذوف«و » مجهول»: «3«گزينة 
  (تحليل صرفي و نحوي)   نادرست است.» للغائب»: «4«گزينة 

----------------------------------------------  
  نصورخاكي)(فاطمه م  »2«گزينة  -39

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.»» افتعل«من وزن »: «1«گزينة 
  نادرست است.»» افتعال«علي وزن »: «3«گزينة 
  (تحليل صرفي و نحوي)   نادرست است.»» افتعل«من وزن »: «4«گزينة 

----------------------------------------------  
  (فاطمه منصورخاكي)  »3«گزينة  -40

  هاي ديگر گزينه تشريح
  نادرست است.» رفع: فعله»: «1«گزينة 
  نادرست است.» اسم مفعول»: «2«گزينة 
  اند. نادرست» تشبه«مفعول لفعل «مجرّد والثالثي المن الفعل »: «4«گزينة 

  (تحليل صرفي و نحوي)  
----------------------------------------------  

  (فاطمه منصورخاكي)  »3«گزينة  -41
زَّ    …«گذاري كامل عبارت:  تحرك العـ و د جـالم و مال تَ ةَأنَّ التَّقَـد    ماء نَ السـ نْـزِلُ مـ

  »ي و الدعاء!و ال تَتَحقَّقُ بِالتَّمنِّ ةًحاضرَ
  گذاري) (حركت   ).ةًحال است و بايد منصوب باشد (حاضرَ» ةحاضر«

----------------------------------------------  
  (فاطمه منصورخاكي)  »1«گزينة  -42

الّتي  المهلكَةِفي حركتنا نَحو التَّقَدمِ علَينا أنْ ال نَقَع في «گذاري كامل عبارت:  حركت
!يالتَّكاثُرِ الماد ونَح فاعي االنده و فيها الغَرب قَعو«  

  )گذاري (حركت   فاعل است و بايد مرفوع باشد (الغَرب).» الغرب«
----------------------------------------------  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »1«گزينة  -43

  هاي ديگر تشريح گزينه
حرف علّة فعل مضارع اجوف بدون ضمير، به هنگام مجزوم شدن، حـذف  »: 2«گزينة 

  شود (يتُب).     مي
حـذف  عامل جزم فعل مضارع است و حرف علـه را از فعـل نـاقص    » لَم»: «3«گزينة 

  كند (لَم ينه). مي
  با حذف حرف عله صحيح است (ال تَخَف).» يخاف -خاف «فعل نهي از »: 4«گزينة 

  (معتالت)  
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  )پور اسماعيل يونس(  »1«گزينة  -44
و منصـوب بـا عالمـت اعـراب     صفت آن و هر د» الجديدينِ«به و  مفعولٌ» التّلميذَينِ«

  هستند.» ينِ«فرعي 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  منصوب است. ، خبر و محلّاًموصول» ما»: «2«ينة گز
اليـه و محلّـاً مجـرور    ٌ  مضاف» ك«مبتدا و محلّاً مرفوع، ضمير بارز » أنت»: «3«گزينة 
  است.

  اسم موصول، خبر مفرد و محالً مرفوع است.» من»: «4«گزينة 
  (انواع اعراب)  

----------------------------------------------  
 (درويشعلي ابراهيمي)  »1«گزينة  -45
»حال است.» صابرات  

  هاي ديگر تشريح گزينه
  است.» مقاالت«صفت براي » جديدةً»: «2«گزينة 
  است.» صديق«جملة فعليه و وصفيه براي » … فقدته»: «3«گزينة 
  است.» حفلة«جملة فعليه و وصفيه براي » …تنعقد »: «4«گزينة 

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

 (درويشعلي ابراهيمي)  »4«گزينة  -46
هسـتند (و اگـر بـه مـن گـوش        هر دو معلوم» إن تستمع«، و »لَن تُدرك«در گزينة 

  نخواهي كرد!). درككني، سخنم را 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  فعل مجهول است.» : انجام شدتلَعفُ»: «1«گزينة 
فعـل مجهـول   » بعثْنا: فرسـتاده شـديم  «و » ايم نشده لم نُبعثْ: فرستاده»: «2«گزينة 

  هستند.
  (انواع جمالت)  فعل مجهول است.» سلبت: سلب شد»: «3«گزينة 

----------------------------------------------  
 (محمدمهدي رضايي)  »3«گزينة  -47

  هاي ديگر تشريح گزينه
بايد منصوب گردد و اسم افعال  خبر افعال ناقصه است، بنابراين» ةًكثير»: «1« ةگزين

  ).ةًباشد (صحيح: كثير مي» هي«ناقصه ضمير مستتر 
خبر افعال ناقصه است، بنابراين بايد منصوب گردد و اسم افعـال  » سبب»: «2« ةگزين

  باشد (صحيح: سبب). مي» هو«ناقصه ضمير مستتر 
د مرفـوع گـردد   بالفعل است، بنابراين بايـ  مشبهةخبر حروف » مجلّتين»: «4« ةگزين

  )انواع جمالت(    (صحيح: مجلّتان).
----------------------------------------------  

  پور) (اسماعيل يونس  »4«گزينة  -48
جملة وصفيه براي آن است، بنـابراين چـون   » ال يزول عنّي«مفعول مطلق و » يماناًإ«

ها بـه   ر گزينهشود. در ساي مفعول مطلق داراي صفت است نوعي يا بياني محسوب مي
هـا   مفعول مطلق تأكيدي هستند، زيرا پـس از آن » تكلّماً، تصديقاً و إستغفاراً«ترتيب 

(منصوبات)  اليه به كار نرفته است. صفت يا مضاف  
----------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل يونس  »4«گزينة  -49
تمييز و منصوب » تلوثاً«، »4«ت. در گزينة اي كه ابهام را از بين ببرد، تمييز اس كلمه

  آمده است . » اشتد«است كه بعد از فعل تمييزطلب 
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  و منصوب است.» كانت«خبر »  حزينةً»: «1«گزينة 
  حال و منصوب است.» متكاسلةً»: «2«گزينة 
  مفعول مطلق تأكيدي و منصوب است.» تفكّراً»: «3«گزينة 

  ت)(منصوبا  
----------------------------------------------  

   گرگان) -(محمدرضا غفوراني   »2«گزينة  -50
  .بلكه مبتداست ،نيستمنادا » رب«، »2«در گزينة 

  (منصوبات)  

  
  )بقا محمد رضايي(  »1« ةگزين -51

نه تنها انسان، بلكه هـيچ مخلـوقي را بـدون    او  ؛جهان، آفريدگاري حكيم است يخدا
كنـد و بـراي    نكرده است. او هر مخلوقي را براي هدفي معـين خلـق مـي    هدايت رها

فرمايد. پس هدايت، يك اصل عـام و   رسيدن به آن هدف، او را هدايت و راهنمايي مي
هايي  همگاني در نظام خلقت است. خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ويژگي

  كند. كه در وجودش قرار داده، هدايت مي
  )14و  13هاي  ه، صفح1، درس سوم دگي(دين و زن

----------------------------------------------     
  )مهدي آقاصالح(  »4« ةگزين -52

يدعونَ الي الخير و يأمرونَ بالمعروف و ينهونَ عنِ  اُمةٌو لتَكُن منكُم «طبق آية شريفة 
و نيكـي و امـر بـه معـروف و      : امتي كه دعوت به خير»المنكر و اولئك هم المفلحون

  رسد. دهد، به فالح و رستگاري مي نهي از منكر را سرلوحة كار خود قرار
رو، بايد پيامبر اسالم (ص) را اسوه و الگوي خود قرار دهد و اين موضوع در  امت ميانه

سـولُ علـيكم   وسطًا لتَكونوا شُهداء علَي الناسِ و يكـونَ الرَّ  اُمةًو كذلك جعلناكُم «آية 
  تبيين شده است.» شَهيداً

  )90 ، صفحة9، درس دانشگاهي پيش دين و زندگي، 145، صفحة 14دين و زندگي دوم، درس (
----------------------------------------------     

  )محبوبه ابتسام(  »4« ةگزين -53
: »الكُفّار رحمـاء بيـنهم   محمد رسول اهللا و الّذينَ معه اَشداء علَي«آية شريفة براساس 

گيري بر جبهة باطل و دوستي با جبهـة حـق مبـادرت     همراهان پيامبر بايد به سخت
  ها تحول ايجاد شود. ورزند تا در روابط بين ملت

  )85و  81هاي  ه، صفح8، درس دانشگاهي پيش (دين و زندگي
----------------------------------------------     

  )پور امين اسديان(  »3« ةگزين -54
تـر   خداوندا تو با آنان كه به تـو بـيش  «گويد:  امام علي (ع) در يكي از دعاهاي خويش مي

گيري و براي اصالح كار آنان كـه بـر تـو توكـل      ورزند، بيش از ديگران انس مي عشق مي
ها بر آنان فرو بـارد بـه تـو پنـاه      تري ... اگر مصيبت كنند (متوكالن) از خودشان آماده مي

  »دانند سر رشتة كارها به دست توست. آورند و روي به درگاه تو دارند، چون مي
  )106و  105هاي  ه، صفح10، درس دوم (دين و زندگي

----------------------------------------------     
  )بقا محمد رضايي(  »4« ةگزين -55

اي،  ني، غصـه نامند كه هيچ نقصـا  سالم) ميالبهشت را بدين سبب سراي سالمتي (دار
م يحزنـونَ  «جا نيست. نبودن غصـه، معـادل عبـارت     ترسي و ... در آن اسـت و  » ال هـ

  باشد. مي» فال خوف عليهم«نبودن ترس، معادل عبارت 
  )90و  51هاي  ه، صفح9و  5، درس دوم (دين و زندگي

----------------------------------------------     
  )محبوبه ابتسام(  »1« ةگزين -56

كند (تغييرپـذيري)   مي بهاي اخالقي را كس ها و رذيلت بعد روحاني است كه فضيلت
  كند. ها تن داد، تا اعماق جهنم سقوط مي و اگر به رذيلت

  )47 ، صفحة4، درس دوم (دين و زندگي
----------------------------------------------     

  )كبير مرتضي محسني(  »3« ةگزين -57
وظيفة مقدس امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر كوتـاهي كننـد و         اگر مردم در انجام

اقدامات دلسوزان جامعه به جايي نرسد و بـه تـدريج انحـراف از حـق ريشـه بدوانـد،       
  شود. اصالح آن مشكل مي

هاي اجتماعي بايد در همان مراحل ابتدايي خـود اصـالح شـوند تـا گسـترش       انحراف
  و ماندگار نشوند. نيابند

حساسـيت مـردم در برابـر گناهـان اجتمـاعي،      »: 2و  1«هـاي   ينـه دليل نادرستي گز
  موجب آسان شدن ممانعت از گناهان اجتماعي است.

  )73 ، صفحة7، درس دانشگاهي پيش (دين و زندگي
----------------------------------------------     

  )بقا محمد رضايي(  »3« ةگزين -58
نگر آن اسـت كـه آينـدة زنـدگي هـر فـرد و       رهنمودهاي قرآن كريم و پيشوايان دين بيا

دهد، در موارد بسياري تحت تأثير رفتارهاي گذشتة او، اعم از  اتفاقاتي كه براي او رخ مي
نيكـي يـا بـدي در    رفتارهاي خوب يا بد است. ايـن مفهـوم تحـت عنـوان سـنت تـأثير       

ماء  نحو لَو أنَّ اهلَ القُري آمنوا و اتَّقوا لَفَتَ«انسان در آية  سرنوشت نَ السـم ركاتليهم با ع
تبيين شـده اسـت. يعنـي مطـابق بـا      » و االرضِ و لكن كَذَّبوا فَاخذناهم بِما كانو يكسبونَ

    خورد. قانون الهي، آيندة انسان براساس اعمال و رفتار نيك و بد گذشتة خودش رقم مي
  )61و  57هاي  ه، صفح6رس ، ددانشگاهي پيش (دين و زندگي                               

 رهنگ و معارف اسالميف
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  )محمد آقاصالح(  »2« ةگزين -59
سرپيچي از فرمان خدا، نشانة عدم صداقت در دوستي با اوست و امـام صـادق (ع) در   

ن عصـاه: كسـي كـه از فرمـان خـدا سـرپيچي        «فرمايد:  اين زمينه مي اهللاَ مـ بما أح
، نشـانة عـدم   نـد فردي كه از فرمان خدا سرپيچي كپس » كند او را دوست ندارد. مي

يئةٍ بِمثلهـا و     «صداقت در دوستي است و طبق آية  سـ زاء جـ يِئات بوا السـالذينَ كَس و
  خواري و ذلت نتيجة آن است.» ذلَّةٌ ترهقهم

  )157، صفحة 13، دين و زندگي سوم، درس 117، صفحة 11دوم، درس  (دين و زندگي

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

  )پور امين اسديان(  »4« ةگزين -60
ترهـا، شـنيدن نظـرات     دلي، اعتماد به بـزرگ  شايسته است محيط خانواده، محيط هم

ها گرفته شود و كمتـر   ديگر و محيط محبت و خيرخواهي باشد تا بهترين تصميم يك
، نتـايج عفـاف و   »2و  1«هاي  به حسرت و پشيماني منجر شود. دقت شود كه گزينه

  نتايج ازدواج در زمان مناسب است.از » 3«ني قبل از ازدواج است و گزينة پاكدام
  )187 ، صفحة15، درس سوم (دين و زندگي

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

  )كبير مرتضي محسني(  »3« ةگزين -61
عبـاس و گروهـي از علمـاي اهـل كتـاب       اميـه و بنـي   برخي از عالمان وابسته به بنـي 

االحبار كه ظاهراً مسلمان شـده بودنـد، از موقعيـت و     عبكهودي و مسيحي) مانند (ي
شرايط بركناري امام معصوم استفاده كردند و به تفسير و تعليم آيات قـرآن و معـارف   

با منافع قدرتمندان پرداختند. ايـن مطالـب بـه    مي، مطابق با افكار خود و موافق اسال
  فت و سبب گمراهي بسياري از مسلمانان شد.هاي تاريخي و تفسيري راه يا كتاب

  )90 ، صفحة7، درس سوم (دين و زندگي

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

  )بقا محمد رضايي(  »4« ةگزين -62
است. شناخته شدن به عفاف و » عزت نفس«و » عفاف«هاي  پوشش مناسب از نشانه

  پاكي، از فوايد و ثمرات حجاب است.
  )137و  136 ،134هاي  ، صفحه13، درس دوم و زندگي (دين

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

  )محبوبه ابتسام(  »4« ةگزين -63
فرزندي كه از روي خشم به پدر و مادر خود نگـاه كنـد. هـر    «امام صادق (ع) فرمود: 

دا پذيرفتـه  چند والدين در حق او كوتاهي و ظلم كرده باشـند، نمـازش از سـوي خـ    
  »نيست.

هر كس غيبت مسلماني را كند، تا چهل روز نمـاز  «پيامبر اكرم (ص) به ابوذر فرمود: 
  »شده، او را ببخشد. كه فرد غيبت شود؛ مگر اين اش قبول نمي و روزه

  )181و  180 هاي ه، صفح16، درس دوم (دين و زندگي

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

  )سيداحسان هندي(  »4« ةنگزي -64
انـد   كه پيامبران برايشان داليل روشني آورده كه بدكاران اقرار كردند به اين پس از اين

تقاضاي تخفيف  نها بوده است، فرشتگا و اين عقوبت ناشي از اعمال اختياري خود آن
كـه  دانند. پاسخ قطعي خداوند به آنان  پذيرند و درخواستشان را بيجا مي ها را نمي آن

ازة كـافي بـه شـما    انـد  درخواست بازگشت به دنيا را دارند اين است كه آيا در دنيا به
  خواست به راه آيد؟ عمر نداديم تا هر كس مي

  )88و  85هاي  ه، صفح9، درس دوم (دين و زندگي

  )بقا محمد رضايي(  »3« ةگزين -65
آثـار  «آثار كه يابند. اين  برخي از اعمال داراي آثاري هستند كه پس از مرگ ادامه مي

ايـن  شـوند و بـه    نيز در پروندة اعمال انسان ثبت ميپس از مرگ نام دارند » ما تأخر
گردند. عامل اصلي  هاي او در برزخ مي ترتيب موجب تخفيف يا تشديد عذاب يا نعمت

  ارتباط برزخ با دنيا نيز همين آثار ما تأخر هستند.  
بـدون كـم شـدن از     ،م بخشـد طبق حديث پيامبر (ص) هر كس سنت نيكي را تـداو 

  رسد. گذار، به هر دو پاداش مي دهنده و سنت پاداش انجام
  )73و  72هاي  ، صفحه7، درس دوم (دين و زندگي

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

  )محمد آقاصالح(  »2« ةگزين -66
دروغ «رمود: مؤمنان علي (ع) ف روزي رسول خدا (ص) پس از بيان جايگاه علمي امير

پندارد مرا دوست دارد، در حالي كه دشمني و كينة تـو در دل   گويد كسي كه مي مي
اوست، زيرا تو از من هستي و من از تو ... مثَل تو و امامان از فرزندان تو، مثَل كشـتي  
نوح است؛ هركس بر آن سوار شود، نجات يابـد و هـر كـس سـرپيچي كنـد، هـالك       

  »شود.
  )80و  79هاي  ه، صفح6، درس سوم (دين و زندگي

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

  )محمد آقاصالح(  »3« ةگزين -67
توان زندگي كـرد يـا    ها يا نمي تمايالت داني، الزمة زندگي در دنيا هستند و بدون آن

شـوند كـه انسـان ايـن      شود. تمايالت داني وقتـي بـد مـي    زندگي سخت و مشكل مي
هـا باشـد و از    ا اصل و اساس زندگي قرار دهد و فقط در فكر رسيدن به آنتمايالت ر

  تمايالت  الهي خود غافل بماند.
  )163 ، صفحة13، درس سوم (دين و زندگي

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

  )بقا محمد رضايي(  »4« ةگزين -68
نفر عـادل و مـورد اعتمـاد كـه      دواز -1دو راه براي شناخت مرجع تقليد وجود دارد: 

  بتواند فقيه واجد شرايط را تشخيص دهد، بپرسيم.
چنـان مشـهور باشـد كـه      يكي از فقيهان در ميان اهل علم (نه اصحاب رسـانه) آن -2

  انسان مطمئن شود و بداند كه اين فقيه، واجد شرايط است.
عـادل بـودن،     -2، باتقوا بـودن -1انداز:  فقيه عبارت شرايط مشترك مرجع تقليد و ولي

  زمان شناس بودن -3
  )138و  137هاي  ، صفحه11، درس سوم (دين و زندگي

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

  )سكينه گلشني(  »2« ةگزين -69
كَمـا  فـي االرض  وعد اهللاُ الذينَ آمنوا منكم و عملوا الصالحات لَيستَخلفَنَّهم «طبق آية 
م ....: خداونـد بـه        استخلَف م الـذي ارتضـي لَهـم ديـنهمكّنَنَّ لَهلي ن قبلهم والذينَ م

اند وعـده داده اسـت كـه     كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده
طـور كـه قبـل از آنـان كسـاني را       قرار دهـد. همـان   ]خود[آنان را در زمين جانشين 

يني را كه براي آنـان پسـنديده اسـت، بـه سودشـان      قرار داد و آن د ]خود[جانشين 
مرا بپرسـتند و بـه مـن    اي كه  به گونهرا به امنيت مبدل كند  شانمستقر سازد و بيم

وعدة الهي جانشيني به مؤمنان صالح داده شده است كه از نتـايج آن  » .نورزندشرك 
  تبديل ترس به امنيت است.

  )117 ، صفحة10، درس سوم (دين و زندگي
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  )محبوبه ابتسام(  »3« ةگزين -70
مانـد. امـا خداونـد بـه      زمين از حجت خدا (امام) خالي نمي«فرمايد:  امام علي (ع) مي

شان در گناه، آنان را از وجود حجـت در ميانشـان    روي ها و زياده علت ستمگري انسان
  »سازد. بهره مي بي

ي خـود مـردم   ها را اعمال و رفتار اجتماع خداوند در قرآن، علت از دست دادن نعمت
اَنعمها علي قَـومٍ حتّـي يغيـرّوا مـا      نعمةًيك مغيراً  مذلك بأنَّ اهللاَ لَ«بيان كرده است: 

بانفسهمِ و أنَّ اهللاَ سميع عليم: خداوند نعمتي را كه به قومي ارزاني كرده است، تغيير 
ونـد شـنوا و   ها، خود وضع خود را تغيير دهند. همانـا كـه خدا   كه آن دهد مگر آن نمي

  »داناست.
  )111و  109هاي  ، صفحه9، درس سوم (دين و زندگي

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

  )بقا محمد رضايي(  »1« ةگزين -71
بيني و درك عميق خود از نتيجة رفتارها و وقايع در مـورد   حضرت علي (ع) با روشن

زماني فراخواهد رسيد  به زودي پس از من«فرمايد:  اسالمي مي ةآيندة نابسامان جامع
تـر از دروغ بـر خـدا و پيـامبرش نباشـد. در آن ايـام چيـزي         ... رايـج  كه در آن زمان

  »تر از منكر و گناه نيست. تر از معروف و خير و شناخته شده ناشناخته
  )87 ، صفحة7، درس سوم (دين و زندگي

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

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -72

هاي امروزي فزوني يافته  ات و شهوات چنان در دل انسانزرق و برق و زينت دنيا و لذّ
كه جايي براي خلوت انس با خدا و درك معنويت نيايش با پروردگـار بـاقي نگـذارده    

رسـاند،   هايشان مـي  چه و آن كس كه آنان را به هوس است. گويي هوي و هوس و آن
  پرستند. ها را مي و معبودشان شده و آنبت 

 )28و  27هاي  ه، صفح3، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (

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

 )آقاصالحمحمد (  »1«گزينة  -73

كسـي كـه از فرمـان خـدا سـرپيچي      »: «ما اَحب اهللاَ من عصـاه «امام صادق (ع):  روايت
، بيانگر اين است كه تبعيت و پيـروي از دسـتورات خداونـد،    »دوست ندارد.او را   كند، مي

قُل ان كنتم تحبون اهللا فـاتبعوني يحبِـبكُم   «شرط اصلي دوستي با اوست كه آية شريفة 
» بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد (علت) تا خدا دوسـتتان بـدارد...  »: «اهللا

  شدن توسط خداوند است. و آثار اين پيروي دوست داشتهنيز بيانگر پيروي از خداوند 
 )117و  113هاي  هصفح، 11درس ، دومدين و زندگي ( 

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

 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة  -74

وجود استعدادها در انسان بيهوده نيست و بنابر حكمت الهي بايـد معـادي باشـد تـا بـه      
ا خَلَقْنَـاكُم   «طور هدفمند توجه شود. آية  هاي انسان به توانايي استعدادها و أَنَّمـ تُمبسأَفَح

ثًا وبونَ ععنَا لَا تُرْجإِلَي به حكت الهي كه دليل بر ضرورت معاد است اشاره دارد.» أَنَّكُم  
 )64و  63، 61هاي  هصفح، 6درس ، دومدين و زندگي (

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

 )محبوبه ابتسام(  »3«گزينة  -75

  ماندگاري يك پيام ←استمرار و پيوستگي در دعوت
انبيـا بـراي ابـالغ تعليمـات اصـيل و       لزوم تكرار دعـوت  ←تحريف تعليمات پيامبران پيشين

  صحيح
 )26و  25هاي  هصفح، 2درس ، سومدين و زندگي (

 
  

 )نسترن راستگو( »4« ةگزين -76
ش از ايـن دوربـين اسـتفاده كـرده باشـد، امـا       ا پدربزرگم شايد در جواني: «ترجمة جمله

  »مطمئن نيستم.
 نكتة مهم درسي

براي بيان احتمال وقوع عملـي در گذشـته   » .may/might + have + p.p«ساختار 
  )گرامر(     شود. استفاده مي

----------------------------------------------  
 )يشهاب انار( »4« ةگزين -77

ترين كارهاست، چون ترسناك است.  كه خودتان باشيد يكي از سخت اين«ترجمة جمله: 
 .شـويد  واقـع مـي  واقعاً هستيد، مورد قبول شكلي كه  بهپرسيد كه آيا  هميشه از خود مي

 .»]يا نه[
  ) هرچند2  ) كه اگر1
  ) كه آيا4  ) چه چيز3

  )رامرگ(   مناسب هستند.» whether / if« كلمات  براي جاي خالي
----------------------------------------------  

 )آناهيتا اصغري( »3« ةگزين -78
مركزي بـه دولـت تعلـق دارد و اخيـراً      ةهاي كتاب در كتابخان قفسه ةهم«ترجمة جمله: 

  »ساخته و مجهز شده است.
  نكتة مهم درسي
عـول بـه جـاي    جملـه مف  به مفعول نياز دارد و در اين ”made“كه فعل  با توجه به اين

هـاي   توان نتيجه گرفت كه به ساختار مجهول نياز داريم. (رد گزينـه  فاعل آمده است، مي
» 4«گزينـة   ”recently“چنـين قيـد    و هـم با توجـه بـه معنـي جملـه،      .)»2«و  »1«

  )گرامر(    قبول نيست. قابل
----------------------------------------------  

 )ناهيتا اصغريآ( »4« ةگزين -79
پايانش كه تمام مدت بدون احترام به حـريم   بي ةهاي آزاردهند او از سؤال«ترجمة جمله: 
  »پرسيد، به ستوه آمده بود. شخصي او مي
  نكتة مهم درسي

بـه فعـل    ”ing“و صفات فاعلي بـا اضـافه كـردن     ”ed“صفات مفعولي با اضافه كردن 
اثـري يـا    ي يـا چيـزي  كه شخصـ  اين ،شوند. صفت فاعلي صفتي است اثرگذار ساخته مي

كـه صـفت مفعـولي صـفتي اسـت اثرپـذير و اثـر يـا          در حالي ؛كند احساسي را ايجاد مي
گزينة صـحيح بـا توجـه بـه      ،كند. با اين تفاسير احساس ايجادشده در شخص را بيان مي

  )گرامر(    است.» 4«معناي جمله، گزينة 
----------------------------------------------  

 )شهاب اناري( »3« ةگزين -80
سـخنراني  كه بتوانيم  زبان بدن ابزاري بسيار قدرتمند است. ما قبل از اين«ترجمة جمله: 

گـو  و چـه در يـك گفـت    % از آن80 ،واقـع  كـرديم و در  از زبان بـدن اسـتفاده مـي   كنيم 
  »شود، نه از كلمات. فهميد از بدن خوانده مي مي
  ) بلند كردن2  ) انجام دادن1
  ن) گرفت4  ساختن) 3

  نكتة مهم درسي
  )واژگان(   (سخنراني كردن) توجه كنيد. ”make a speech“به عبارت 

----------------------------------------------  
 )شهراد محجوبي( »4« ةگزين -81

بـه يـك زبـان خـارجي بـا       ملزم هسـتند آموزان  دانش ،در برخي مدارس«ترجمة جمله: 
  »ديگر ارتباط برقرار كنند. يك

  ) پيوستن، عضو شدن2  ط بودن) مربو1
  )واژگان(   ) ارتباط برقرار كردن4  ، وصل كردن) وصل شدن3

----------------------------------------------  
 )شهراد محجوبي( »3« ةگزين -82

واضح  مشكلكه  ]اين [هايم در گفتارش مشكل دارد  كالسي  يكي از هم«ترجمة جمله: 
  .»ساخته استر دشوابرايش بيان كردن منظورش را 

  ، قبول كردنپذيرفتن) 2  ) انتظار داشتن1
  )واژگان(  ) احترام گذاشتن4  ) بيان كردن3

----------------------------------------------  
 )شهراد محجوبي( »2« ةگزين -83

 كنـد آن  او از موقعيت اجتماعي خود كامالً آگاه است و هميشه تالش مي«ترجمة جمله: 
  »بهتر سازد. مرفهافراد قشر دن را با مالقات كر 

  ) آگاه، مطلع2  ) جدي1
  )واژگان(  ) مداوم، پيوسته4  ) متفاوت، مختلف3

----------------------------------------------  
 )شهراد محجوبي( »3« ةگزين -84

تعداد افرادي كه در كشور ما به ويروس كرونا مبـتال شـدند در    ،متأسفانه«ترجمة جمله: 
  ».دائماً در حال افزايش است ها ماهاين 

  طور مؤثر و كارآمد ) به2  ) سابقاً، قبال1ً
  )واژگان(  طور جداگانه ) به4  طور هميشگي ) دائماً، به3

  زبان انگليسي
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 )علي عاشوري( »2« ةگزين -85
كند تا تعدادي شرط را به توافقي كـه   ما دارد تالش مي ةكنند تيم مذاكره« ترجمه جمله:

  »گذشته حاصل شد الحاق كند. ةهفت
  الحاق كردن )2  نوشتن )1
  )واژگان(  دسترسي داشتن )4  فرستادن )3

----------------------------------------------  
 )علي عاشوري( »4« ةگزين -86

مازاد بعد از هر خبري كه در مورد كاالهايي كـه   يخاطر تقاضا ها به قيمت«ترجمه جمله:
  »رود. باال مي معموالً، شوددهند اعالم مي  هاي ضروري مردم را تشكيل مي نيازمندي

  متنوع )2  پذير انعطاف )1
  )واژگان(   مازاد )4  مستقيم )3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »1« ةگزين -87

  »سال كارش را ترك كرد؟ 10چرا مري بعد از  :الف« ترجمه جمله:
  »شغلش فرصت كمي براي ترفيع دارد. او احساس كرد كه در ،دانم كه مي جايي تا آن :ب«
  ثيرأت )2  ترفيع )1
  )واژگان(  اطمينان )4  درگيري )3

  ترجمة متن كلوزتست:
ها و  انواع مختلفي از روابط دارند. درك تعامل بين ارگانيسم(موجودات زنده) ها  ارگانيسم

 جهتياز ن ها براي منابع مورد است. ارگانيسم(بوم شناسي) اكولوژي  ةها مطالع محيط آن
  باشند.  ها شامل هوا، اب، مواد غذايي و فضا مي پردازند. اين زنده ماندن به رقابت مي

تگاه با توانند در همان جامعه، اكوسيستم يا زيس ها كافي باشند، موجودات زنده مي وقتي اين
ها  حال، وقتي اين موارد محدود باشد، رقابت براي آن زيستي زندگي كنند. با اين آسايش و هم

 .تواند ديگري را بكشد و مصرف كند مثال يك ارگانيسم مي برايتواند شديد باشد.  مي
هاي احتمالي را با تعقيب كردن آن يا مخفي  كند، شكارچي، طعمه كه اقدام به قتل مي كسي

  . كند كردن و سپس در كمين نشستن براي آن دنبال مي
زندگي كند.  يخارج گياه يا حيوان ديگرتواند در داخل يا  در شرايط ديگر، يك ارگانيسم مي

كشد، گرچه  شود، معموالً ميزبان خود را نمي عنوان يك انگل شناخته مي اين ارگانيسم كه به
  شود. باعث آسيب او مي

 )علي شكوهي( »2« ةگزين -88
  نكتة مهم درسي

 كـار  بـه در نقش فاعـل  كه عبارت مورد نظر در ابتداي جمله  با توجه به معني جمله و اين
  استفاده كنيم.» فعل اصلي+  ing«مصدر فعل يعني اسم بايد از  ،رفته است

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

 )علي شكوهي( »3« ةگزين -89
  ) محصول2  مغذي ة) ماد1
  )كلوزتست(   شيميايي ة) ماد4  ) منبع3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »4« ةگزين -90

  ) به آرامي2  دقت ) به1
  )كلوزتست(   با آسايش) 4  صورت مداوم ) به3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »2« ةگزين -91

  در شرايط ديگر) 2  به عنوان مثال) 1
  )كلوزتست(   تا حاال) 4  در نتيجه) 3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »2« ةگزين -92

  موجب شدن) 2  كردن سازي مرتب) 1
  )كلوزتست(   باال آمدن) 4  تعريف كردن) 3

  :1 درك مطلبمتنترجمة
نظر  به سريع و قوي خيلي دو هر. ايستند مي هم كنار مسابقه آغاز خط در دونده دو
 عقب يديگر. شود مي مسابقه برندة و گيرد مي سرعت دونده يك اما. رسند مي
 طالي مدال گرفتن قبيل از بزرگي اهداف به توانند مي ورزشكاران از بعضي ماند. مي

طور كه انتظار  آن موفقيت به رسيدن براي هرگز سايرين. دست يابند المپيك
اين  ديگر رويدادهاي يا مسابقه از قبل آمادگي نوع چه. كنند نمي رود تالش مي

 كند؟ مي ايجاد را تفاوت
. كنند مي ورزشي فعاليت بدنشان كردن قوي براي ورزشكاران كه اندد مي كسي هر
 به دقيقاً است ممكن ذهن كردن قوي كه دهد مي جديد نشان يك تحقيق اما

 برنده ورزشكاران بعضي از كه دهد مي نشان اين مطالعه. باشد مهم اندازه همان
مثبت  د.شون برنده توانند مي كنند مي فكر كه  عمدتاً به اين دليل شوند مي

 افرادي كه. دهد مي ارائه موفقيت براي امتيازي ورزش در رسد مي نظر به انديشيدن
 غالبا »دهم، انجام كار اين توانم مي من دانم مي« گويند: مي خودشان به مرتب
 دارند. را شدن برنده براي مزيتي كه شوند مي متوجه

 ذهن در تصاوير ردنك خلق كند مي كمك ورزشكاران از بسياري به كهفرآيندي 
ها منجر  كه لزوماً به پيروزي آن حركاتي كه به شود مي گفته ها آن به. است
 باز اسكيت يك. كنند مي استفاده تر تصاويري خيالي از ها بعضي. كنند د فكرنشو مي

 انرژي از پر او را شود و مي منفجر اي ستاره درونش در كه كند تصور داشت دوست
عنوان  به را آرامش كند خودش خواست احساس مي كه ريديگ ورزشكار. كند مي

 ت.اس شناور هوا در كه كرد مي اي تصور پرنده
 پرورش را ذهنتان كنيد سعي دهيد، انجام خوب را كاري خواهيد مي كه بعد دفعة
 تا كند كمك شما به بتواند يك مربي يا معلم شايد. كند كمك شما به تا دهيد
 انجام بهتر كاري را داريد كنيد تصور اگر. كنيد ريزي برنامه را تان كردن تمرين

 دهيد انجام توانيد مي واقعاً كه چه آن در است ممكن زودي به شما دهيد، مي
 . ببيند پيشرفت

 (ميرحسين زاهدي) »2«گزينة  -93
  »باشد؟ متن براي عنوان بهترين تواند مي زير موارد از كي م كدا« :ترجمة جمله

  ب)(درك مطل    »ذهن و جسم«
 ----------------------------------------------  

 (ميرحسين زاهدي) »3«گزينة  -94
تواند  ايدة اصلي پاراگراف دوم اين است كه دريافت مدال المپيك مي« :ترجمة جمله

  (درك مطلب)   ».نتيجة هم تمرين ورزشي و هم مثبت انديشيدن باشد
 ----------------------------------------------  

 (ميرحسين زاهدي) »1«گزينة  -95
 از بسياري به كه است فرآيندي ذهن در تصاوير كردن خلق« :ترجمة جمله

  (درك مطلب)     .»شوند پيروز تا كند مي كمك ورزشكاران
 ----------------------------------------------  

 (ميرحسين زاهدي) »1«گزينة  -96
 رسد مي نظر به پيروزي مهم ةجنبيك  نويسنده، ]نظر[ اساس بر« :ترجمة جمله

  (درك مطلب)     ».باشد كردن فكر مثبت
  :2 ترجمة درك مطلب

 ماه در بار يك( بخورد تخته به دري مگر« عبارت از كسي ايد شنيده تاكنون آيا
 كه كنند مي استفاده كاري توصيف براي عبارت اين از مردم كند؟ استفاده »)آبي

 از كند مي سعي كه بگويد كسي است ممكن ل،مثا عنوان به. دهند نمي انجام اغلب
 به دري مگر« را شكالت اما هستند، ناسالم ها آن زيرا كند پرهيز ها شيريني خوردن
 ممكن برود ساحل به ندارد دوست معموالً كه كسي يا. خورد مي »بخورد تخته
 از بسياري كه درحالي »..بروم ساحل كه بخورد تخته به دري مگر« بگويد است
  .دانند نمي را آن معناي افراد همة كنند، مي استفاده عبارت اين از دافرا

. نيست آبي هرگز خودش ماه واقع در كه است اين بدانيد بايد كه چيزي اولين     
 حقيقت در) انگليسي اصطالح در( »آبي ماه« عبارت. است اصطالح يك فقط اين
  رنگ. نه دارد ارتباط ماه شكل با

. كند مي تغيير شكلش رسد مي نظر به كند، مي سفر زمين دور هب ماه كه وقتي     
 وقتي مثال، عنوان به. دهيم مي قرار ماه معين اشكال براي را خاصي هاي نام ما

 شكلي هالل. شود مي گفته قمر آن به ببينيم، را ماه از كوچكي بخش توانيم مي
 ماه آن به ببينيم، متواني نمي را ماه اصالً وقتي. رسد نظر مي به ناخن نوك شبيه
 گفته كامل ماه يك آن به ببينيم، را ماه كل توانيم مي وقتي. شود مي گفته جديد
 بعضي وجود، اين با. دارد كامل وجود ماه يك فقط معموالً در يك ماه. شود مي

 كامل دوم ماه به بيفتد، اتفاق اين وقتي. دارد وجود كامل قمر دو ماه يك در اوقات
  شود. مي گفته »آبي ماه«

 متوجه كه طور همان. داشت خواهد وجود آبي ماه 15 فقط آينده، سال 20 طي
 مردم تا است شده باعث واقعيت اين. است نادر بسيار اتفاق يك آبي ماه شديد،
 بخورد تخته به دري مگر« عبارت از خود زندگي در نادر بسيار وقايع بيان براي

 .كنند استفاده »)آبي ماه در بار يك(

 )اميرحسين مراد( »1«زينة گ -97
  »دهد؟ يرخ م عتيدر طب يماه آب كي يچه زمان« :ترجمة جمله

  (درك مطلب)  »ماه وجود دارد. كيكه دو ماه كامل در  يهنگام«
 ----------------------------------------------  

 )(اميرحسين مراد »3«گزينة  -98
 يزياز چ يگريشد، نمونه د داده حيتوض 3همانطور كه در پاراگراف « :ترجمة جمله

 »ست؟يكه شكل هالل دارد چ
  (درك مطلب)     » ”C“ حرف«

 ----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد( »2«گزينة  -99

 15، فقـط   نـده يسال آ 20 يط«: ديگو يم سندهيدر پاراگراف آخر، نو« :ترجمة جمله
 ]پديـدة [ نـده يسـال آ  20 يناست كه طـ بدان مع نيا »وجود خواهد داشت. يقمر آب

  (درك مطلب)   »بار در سال اتفاق خواهد افتاد. كيكمتر از  يماه آب كي
 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -100
، ماه متوجه شديدطور كه  همان«نويسد:  در پاراگراف آخر نويسنده مي« :ترجمة جمله
 ةدر ادامگيري  از نتيجه تاهدف از اين جمله است  »اق بسيار نادر است.آبي يك اتف

 (درك مطلب)     »كند.حمايت  جمله
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 دانیال بهارفصل محمد وزیري –متین هوشیار  پور مبینا شرافتی نژاد ایمان حسین نژاد ایمان حسین شیمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گروه فنی و تولید 
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forum.konkur.in



 
 2:  ۀصفح تجربی نظام قدیماختصاصی   شناسی زمین –مرداد  24آزمون  -»8«پروژة         

  
 شناسی زمین

 

 )پور سمیرا نجف( »3«گزینۀ  -101

بررسی و مطالعه » شناسی تاریخی زمین«مشخصات درختان اولیه در 
  شود. می

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

 )روزبه اسحاقیان( »3«گزینۀ  -102

ترین  ترین ارتفاع تا کم کتاب درسی انواع ابرها از بیش 20 ۀبا توجه به صفح
  ارتفاع:

 -آلتوکومولوس  –سیروکومولوس  –سیرواستراتوس  –سیروس 
 باشند. و استراتوس می کومولونیمبوس –کومولوس  –آلتواستراتوس 

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

 )مهدي جباري( »3«گزینۀ  -103

 گویند. میدشت مغاکی  ،ترین بخش اقیانوس ترین و عمیق به مسطح
-------------------------------------------- 

 )اسدي آرین فالح( »1«گزینۀ  -104

ها در  اي مانند تار، ولشت و السم در کشور خودمان بر اثر ریزش کوه دریاچه
 اند.  ها به وجود آمده مسدود شدن مسیر رود

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

 )آزاده وحیدي موثق( »1«گزینۀ  -105

گوینـد کـه بـا     ح ایستابی را عمق سـطح ایسـتابی مـی   از سطح زمین تا سط
 اعمق سطح ایستابی کاهش و ب ،افزایش بارندگی و باالآمدن آب در زیرزمین

 یابد. عمق آن افزایش می ،برداري زیاد بهره
-------------------------------------------- 

 )89سراسري ( »3«گزینۀ  -106

شوري شکل و طویـل و بـه اصـطالح    من هورنبالند از انواع آمفیبولبلورهاي 
 است. سوزنی شکل

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

 )محمدرضا صفایی راد( »2«گزینۀ  -107

تر از کانی  بیش Mدهد سختی کانی  نشان می Nشیار ایجاد شده روي کانی 
N که سختی کانی  است با توجه به اینM ایجـاد   ۀتر است، رنگ خاکـ  بیش

رنـگ   Nگیریم که کانی  باشد، نتیجه می Mاند مربوط به کانی تو شده نمی

  خاکه و پودر آجري رنگ دارد.

 )89سراسري ( »1«گزینۀ  -108

در انتهاي سري واکنشی بوون و پس از انجماد قسمت اعظم ماگما، بلورهاي 

 شوند. مذاب متبلور می ةماد ةو کوارتز از باقیماند یتومسکوارتوکالز، 

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

 )مهدي جباري( »4«گزینۀ  -109

حاصل از یک  باشند که معادل هم می هاي آذرین درونی و بیرونی سنگ

شناسی شبیه به هم  مذاب هستند و از نظر شیمیایی و کانی ةنوع ماد

هاي آذرین اسیدي با ترکیب  هستند. گرانیت و ریولیت هردو سنگ

  ستند.شناسی یکسان ه شیمیایی و کانی

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

 )اسدي آرین فالح( »4«گزینۀ  -110

  تشکیل شده است. با نسبت تقریباً مساوي گلسنگ از ذرات سیلت و رس

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

 )88سراسري ( »2«گزینۀ  -111

افزایش آشفتگی هاي آهکی کاهش فشار، افزایش گرما و  چشمه ۀدر دهان

گذاري کربنات کلسیم و تشکیل  و رسوب CO2آب، باعث متصاعد شدن 

  شود. تراورتن می

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

 )پور سمیرا نجف( »2«گزینۀ  -112

در دگرگونی دفنی تأثیر توأم فشار و گرماي درونی باعث تبلور مجدد 

  شود. وجود در سنگ میهاي م کانی

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

 )مهدي جباري( »1«گزینۀ  -113

هاي روشن  متناوب تیره و روشن در گنیس نتیجه قرارگیري کانی ةمنظر

) در کنار میکاي سیاه یا بیوتیتغالباً هاي تیره ( ) و کانیفلدسپات و کوارتز(

  یکدیگر است.
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 3:  ۀصفح تجربی نظام قدیماختصاصی   شناسی زمین –مرداد  24آزمون  -»8«پروژة         

  
 )اسدي آرین فالح( »2«گزینۀ  -114

مدت  باشد، شدت و ترین ویژگی بارندگی که در فرسایش زمین مؤثر می مهم
  بارش است.

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

 )بهزاد سلطانی( »3«گزینۀ -115

ها حاصل حرکت زمین بر روي مدار بیضوي به دور  پیدایش فصل

اي محور زمین  درجه 5/23خورشید (حرکت انتقالی زمین) و انحراف 
  باشد. می

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

 )آزاده وحیدي موثق( »3«گزینۀ  -116

مدار  درجۀ جنوبی 5/23درجۀ شمالی مدار رأس السرطان تا  5/23در فاصلۀ 

اجسائم تابد پس  صورت عمود می به در مواقعی از سال الجدي خورشید رأس

هاي جغرافیایی  ولی در دیگر عرض نخواهند داشتقائم در ظهر محلی سایه 

  همواره سایه وجود دارد.

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

 )سحر صادقی( »2«گزینۀ  -117

سـمت   با بازشدن دریاي سرخ، ورقۀ عربستان از ورقۀ آفریقا جـدا شـده و بـه   

وجـود   س بـه کوه زاگـر  ورقۀ ایران حرکت کرده و به آن برخورد کرده و رشته

هـاي مکـرري    لرزه هاي آن زمین خوردگی آمده است. در روي زاگرس و چین

  دهد. رخ می

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

 )روزبه اسحاقیان( »1«گزینۀ  -118

 6 4 2  

 alog a a2
10 2 10 100  

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

 )زاده مهرداد نوري( »4«گزینۀ  -119

تـرین (نـه تنهـاترین)     هاي گوناگونی دارند. ولی متداول امواج سطحی، شکل
 هستند.  Rو  Lها امواج  آن

 )بهزاد سلطانی( »2«گزینۀ  -120

مواد جامد خارج شده براثر فعالیت آتشفشان تفرا نام دارد کـه شـامل ذرات   

  بمب هستند. کل باشندش و اگر دوکیسنگ  خاکستر، الپیلی، قطعه

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

 )روزبه اسحاقیان( »3«گزینۀ  -121

 درجه است.  12لرزه داراي  زمین (Intensity)شدت 

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

 )معصومه خسرونژاد( »4«گزینۀ  -122

انـد و   ترتیب از قدیم به جدید روي هم قرار گرفتـه  به Cهاي رسوبی تا  الیه

گیــرد و در آخـر کــه   قــرار مـی  Aنفـوذي   ۀ، الیــBبعـد از الیــۀ نفـوذي   

 است.  Cجدیدترین الیه 

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

 )بهزاد سلطانی( »3«گزینۀ  -123

دوران آثار مربوط به نخستین پستانداران و نخسـتین دایناسـور مربـوط بـه     

 باشد. می مزوزوییک

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

 )89سراسري خارج از کشور ( »1«گزینۀ  -124

اند.  ها افقی ین الیههاي تراز است. بنابرا ها به موازات منحنی خط همبري الیه

شود، شـکل مربـوط بـه     ها کم می هاي تراز به سمت مرکز الیه ارتفاع منحنی

 دره است.

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

 )89سراسري خارج از کشور ( »1«گزینۀ  -125

طلق نسوز همان مسکوویت (میکاي سفید) است که در مراحل آخر تفریـق  

 د.شو اسیدي و آبدار حاصل می ماگمايماگمایی و از 
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 4:  ۀصفح تجربی نظام قدیماختصاصی   ریاضی –مرداد  24آزمون  -»8«پروژة              

  
 ریاضی

 

 )جهانبخش نیکنام( »1«گزینۀ  -126

  باشد: dو قدرنسبت aفرض کنیم جملۀ اول دنبالۀ 

 a (a d) (a d) a d2 3 1  

 (a d) (a d) (a d) a d3 4 5 39 4 13  

 
a d a

a
a d d

1 3 3 4 19 73204 13 4  

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

 )حمید علیزاده( »2«گزینۀ  -127

 

 
MNsin AM
AM AMAMN
MN

tan AN
AN AN

3 4 360 82
4 360 3 4

 

  ، داریم:ABCبا استفاده از قضیۀ تالس در مثلث 

 8 4 36
AM AN NC
MB NC NC

 

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

 )صالح ارشادمحمد  سید( »4«گزینۀ  -128

) ةلۀ زیر بازامعادباید جواب ن , )1   باشد: 2

 2 22 1 1 3 0
P

ax bx x ax (b )x  

منفـی   aچنـین مقـدار    را داشته باشد و هم 2و  1دو ریشۀ  Pباید عبارت 

  باشد:

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

P( ) a b a b
P( ) a b a b

 

 
a b

a a
a b
2 2 8 32 34 2 5 2

  

 )ملکی اکبر کاله( »3«گزینۀ  -129

yهاي افقی و عمـودي نمـودار تـابع     به کمک انتقال x 2 را رسـم   1

 کنیم. مساحت خواسته شده مساحت یک مثلث است: می

 

 y x
x

y
2 1 2 1 33  

 
x

x
x

62 4 2  

 8 4 16
2 2

 مساحت

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

 )امیرهوشنگ انصاري( »3«گزینۀ  -130

گـان  دهانتخاب، براي رقـم صـدگان و    10مطابق شکل زیر براي رقم یکان، 
  انتخاب داریم: 9انتخاب و براي رقم هزارگان نیز  9روي هم 

 
 9 9 10 810  

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

 )امیرهوشنگ انصاري( »2«گزینۀ  -131

 6 6 36n(S)  

جمع دو تاس  3  2 4 8 9 10 11 125 6 7
1 تعداد حــاالت3  2 5 4 3 14 5 6 2  

 11یا  7شان  است (یعنی جمع 6تر از  شان عدد اول و بزرگ هایی که جمع آن
  است. 8تعدادشان  ؛ایم است) را مشخص کرده

  پس:

 8 2
36 9

 )Pباشد 6تر از  اول و بزرگ ع اعداد ظاهرشدهوجمم(

ارتفاع  قاعده
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 )امیرهوشنگ انصاري( »2«گزینۀ  -132

ــلعی ــوازي ABCDچهارضـ ــت  متـ ــالع اسـ ــر    ،االضـ ــا اگـ ــر و تنهـ اگـ
A C B D

A C B D

x x x x
y y y y

  باشد. پس: 

 x
y

1 7 4
2 2 2  

 
1 11 10
2 0 2

x x
y y

  

االضالع  آوریم تا محیط متوازي دست می را به BCو ABول اضالع حال ط
  دست آوریم. را به

 2 27 1 6 7 10 2 2 9 16 5AB ,BC ( ) ( )  

 2 2 6 5 22(AB BC) (  محیط(
------------------------------------------- 

 )نبخشمحمدامین روا( »1«گزینۀ  -133

axطبق معادلۀ  bx2 2  ها برابر است با: ضرب ریشه حاصل 0

 ( ) a
a
2 2 7 2 7 4 7 1 63 3 9 3  

 ها برابر است با: و حاصل جمع ریشه

 2 7 2 7 4 86 3 3 3
b b b
a

  

8  پس: 6 2a b  

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

 )نیا علی مقدم( »3«گزینۀ  -134

 باشد، داریم: tو زمان رفت  vاگر سرعت رفت از تبریز به کندوان 

vt v (I)
t
6060  

vو با توجه به اطالعات داده شـده سـرعت برگشـت     و زمـان برگشـت    2
t  است و داریم:  1

(v )(t ) v (II)
t
6060 2 1 2
1

  

  خواهیم داشت: (II)و  (I)حال براساس رابطۀ 
t

t t t t
60 60 60 62 22

1 1
  

t t t t t2 260 60 62 2 2 2 60 0  
t

t t
t

62 30 0 5  

  ایم. وارد کندوان شده 14وده است و ساعت ساعت ب 6بنابراین زمان رفت 

 )مهدي مالرمضانی( »1«گزینۀ  -135

a
lim an qn ( )

1 21
11 31 2

  

2دنباله، به 
3

  همگراست. 

a , a , a ( )
1 1 11 1 11 2 32 2 4

  

  دنباله نه صعودي است، نه نزولی
------------------------------------------- 

 )یچشایان عبا( »3«گزینۀ  -136

ED || BC وEDCB .ذوزنقه است  
 3EDCB AEDS S  

 4ABC AED EDCB AEDS S S S  

 2 1
4

AED
ABC

S ED( )
S BC

  

 1 4
2

ED ED
BC

  

EDخط  شود پاره از طرفی طبق قضیۀ تالس اثبات می BCGF
2

است.  

GF  پس: 8 4 6
2

  

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

 )یچشایان عبا( »1«گزینۀ  -137

 BH AB AH BH2 2 2 144 36 6 3  

 AH BH.HC HC HC2 36 6 3 2 3  

 8 3 4 32
BCBC BH HC ,BM  

 6 3 4 3 2 3HM BH BM  

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

 )ملکی اکبر کاله( »2«گزینۀ  -138

 x b x by x b x y b y3 3
3 3 3

  
 yو  xجاي 

 کنیم. را عوض می
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14 1333 3 3 34

ax bg(x) ax a b
b

 

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

 )سروش موئینی( »1«گزینۀ  -139

 sin( ) sin( ) sin  

 3cos( ) cos( ) cos  

 3
2cos( ) sin  

 3
2sin( ) cos  

1 1 2 1
1 1 2 3

sin
sin

sin cos cot
sin cos cot

   

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

 )آریان حیدري( »3«گزینۀ  -140

 /
3

3 210 125 2 2
8

  

xlog  درنتیجه: xlog x
3 3

3 2 23
32 2 3
2

  

xlog  پس: log log
29 3 3

33
23

2 4
3 3
2

  

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

 )بابک سادات( »2«گزینۀ  -141

اوالً نمودار از مبدأ مختصات عبور کرده پس عدد ثابـت صـورت کسـر صـفر     
bاست:  0  

xیعنـی   و حد داردحفره  )-1( طول نقطه بهثانیاً در  ریشـۀ مشـترك    1
x. بنابراین صورت در استرت و مخرج کسر صو  صفر است: 1

 b( ) a( ) b a b a032 1 1 0 2 2  
a درنتیجه: b 2  

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

 )حسین حاجیلو( »4«گزینۀ  -142

 
   با توجه به شکل داریم:

a a aAH OA OH
2 2 32 2
4 16 4  

 پس مقطع حاصل به شکل زیر است و مساحت آن برابر است با:

 

a a ( )a3 32 2 21
16 16

 مساحت مربع مساحت دایره  

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

 )امیرهوشنگ انصاري( »3«گزینۀ  -143

 P(A) P(A )3 1
4 4

  

 1 2
3 3

P(B) P(B )  

دانیم وقتی دو پیشامد مستقل  مستقل از یکدیگرند و می Bو  Aدرضمن 

  ند. پس:ا ها نیز مستقل هاي آن باشند، متمم

 1 2 1
4 3 6

P(A B ) P(A ) P(B )  

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

 )پور خان سهیل حسن( »1«گزینۀ  -144

  نسبت انحراف معیار به میانگین است. ها برابر با دادهضریب تغییرات 

 C.V
x

 

  گردد: صورت زیر محاسبه می انحراف معیار نیز به

 

8 2
2 2 2 2 2 2 2 21 3 3 2 2 1 1 1 1

8 8
i

i
(x x)

  

 30 15
8 2 
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15
2 0 05 15

10
C.V / 

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

 )حسین حاجیلو( »2«گزینۀ  -145

[x] xdx [x] xdx [x] xdx [x] xdx
2 0 1 23 3 3 3
1 1 0 1

1 0 1
  

xdx xdx ( x ) ( x )

0 24 4
0 2 3 33 3 3 3

1 1 4 4
1 1

  

( ) ( ) ( )
4 4 4

3 3 3 33 3 30 1 2 1 1 2 1 2
4 4 4 4

  

a a a
4 4 4

3 33 3 32 6 2 2 8 2 2 2
4

  

a a [a]4 53 2
3 3

  

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

 )محمدجواد محسنی( »3«گزینۀ  -146

 t t tx t x f (t) ( )23 3 32 3 1
2 2 2

 

 x x x xf (x) ( ) f (x) ( )2 23 3 5 31
2 2 2 2

 

 2 21 5 25 3 1 3134 2 4 2 2 4 4
xf (x) x x f (x) x x 

اسـت و از سـه ناحیـۀ مختصـات      0Sو  0Pو  0این تابع داراي 
 کند. عبور می

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

 )حسین حاجیلو( »2«گزینۀ  -147

2 2 21 2 5:(x ) (y ) (  معادلۀ دایره (

y
x (y ) y

y

x
y (x ) x

x

0120 2 4 2 2 42
0120 1 1 1 1 22

  

| نسبت خواسته شده برابر است با:  y y |
| x x |

42 1 222 1
 

 )سروش موئینی( »3«گزینۀ  -148

  کنیم: میتر  را ساده معادله طرف چپ

 sin x cos x (sin x cos x)(sin x cos x) cos x4 4 2 2 2 2 2  

cos  پس داریم: x cos x cos( x)3 2 2  

 
23 2 2 5

3 2 2 2

kx k x x

x k x x k
  

0با توجه به جدول زیر در  2( ,   پنج جواب داریم: (

 
0 1 2 3 4

3 5 7 9
5 5 5 5 5

k

x
  

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

 )حسنیمحمدجواد م( »3«گزینۀ  -149

xچون  a تـوان نتیجـه گرفـت کـه      داراي همسایگی دوطرفه است، می

بـودن   دهد و بـا توجـه بـه مثبـت     نمی عالمتاطراف این نقطه تغییر  مخرج

 0 صورت بهتوانیم نتیجه بگیریم که مخرج  بودن جواب، می صورت و 
|1همواره داریم:  1sinدر اطراف نقاطی که بوده است.  sin x |  

aبا توجه به  .آید دو حالت پیش می [ , ]2  داریم:  4

a ,b lim
b sin xx a

5  )1: حالت ( 112

a ,b lim
b sin xx a

7  )2: حالت ( 112

aپس  5
2

bو   abو در نتیجه  1 5
2

 . 

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

 )محمدجواد محسنی( »4«گزینۀ  -150

ــۀ در  ــمدار Dنقطـ f یـ (x) 0fو  0 (x) ــیش ــدار   و بـ ــرین مقـ تـ

f (x) f (x) آید دست می به.  
------------------------------------------- 

 )فر فرشاد صدیقی( »3«گزینۀ  -151

1شیب خط داده شده برابر 
5

مماس بر منحنـی بایـد   خط است. پس شیب  

  باشد. )-5(
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 2
55 5

2 1
f (x)

( x )
 

 22 1 1 2 1 1 0 1( x ) x x , 
------------------------------------------- 

 )فر فرشاد صدیقی( »1«گزینۀ  -152

fدانیم  می (x) f (x)g(x) g (x)f (x)( )
g(x) (g(x))2

  

 24 4 4 4 4 4ff ( )g( ) g ( )f ( ) ( ) ( ) (g( ))
g

 

 x

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

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

( ) ( x )(x x) ( )( ) (I)
g(x)

(g( )) (II)

10 2 10
10

42 9 9

2 20

10 2 1 10 7 12

4 2

 

18 حاصل      9 202 5 7 2 3 2
I II III

  

 9 1 95 7 3 2 17 5 3/ 
------------------------------------------- 

 )محمدمصطفی ابراهیمی( »1«گزینۀ  -153

)Aنقطۀ  , )1 1
2 2

2ماکزیمم نسبی تابع   1
axf (x)

bx
است. پس در تـابع   

  کند: صدق می

  1 1 12 1
2 2 2 414

a
bf ( ) a (I)b 

 فر است:مشتق در این نقطه برابر ص چنین هم

 
2

2 2
1 2 0

1
a(bx ) bx(ax)y

(bx )
 

صورت       =0 2 22 0abx a abx 

 
1

2 2 20 1 0 1 0 44
x ba abx a( bx ) b  

  آید. دست می به 2برابر  aمقدار  (I)از رابطۀ 

 )حسین حاجیلو( »3«گزینۀ  -154

lim ( )
x x xxf (x) x
x x

1 021 2 1 2  

: y x  مجانب مایل 2

f (x) x
x

1 21 0 12  

یا  1اي به طول  کند، باید فاصلۀ نقطه تغییر می 1xدر  fعالمت 

yرا از خط  fروي نمودار  1 x 2   دست آوریم: به 0

: ( , )1 fیکی از نقاط اکسترمم 4 ( )1 4  

4 1 2 1 2
22 2

| |d  

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

 )آرش عمید( »4«گزینۀ  -155

cبا توجه به صورت سؤال 
a

4
5

2و   6b 2 یاست. از طرف 2 2a b c 

  باشد. پس: می

2 2 2 2 2 2 2 2
2 6 4 93 9 254 5 25

5

a b c
b

a ( a) a ac
a

  

 5 4a c 

کافی است از مرکز بیضی  ،حال چون بیضی، افقی است، با توجه به شکل زیر

c :واحد به راست یا چپ حرکت کنیم  

 

 4 4 1 0 1F( , ) F( , ) 

 4 4 1 8 1F ( , ) F ( , ) 

  باشد. می -8ها صفر و  بنابراین طول کانون
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 شناسی زیست

 

 (سینا نادري) »  3«گزینۀ  -156

. قرار دارند زیر دیافراگمها در  و تخمدان ها ها، بیضه غدد لوزالمعده، فوق کلیه 
بی مرکزي در دوران جنینی صاه عگتسل نمو دئوهاي تیروئیدي مس هورمون

 ید در گردن قرار دارد. ئورستند. غده تیهو کودکی 
 ا: ه بررسی سایر گزینه 

هاي  انسولین (مترشحه از غده لوزالمعده) با اثر بر غشاي سلول»: 1«گزینۀ 
 ها گلوکز بیشتري جذب کنند.  شود آن اي سبب می ماهیچه
فـوق کلیـه) سـبب     ةري غدشون آلدوسترون (از بخش قموره»: 2«گزینۀ 

 شود.  دیم از ادرار میافزایش بازجذب س
داخلی رحم و  ةترون باعث رشد دیوارسن و پروژروژن استهورمو»: 4«گزینۀ 

 اي و توخالی است.  ماهیچهم یک اندام رحشوند.  شدن آن میتر خیم ض
---------------------------------------------- 

 )ورپ انیشجا ضامیرر( »  3«گزینۀ  -157

 ها: بررسی گزینه 

هاي پوششی  توانند از طریق غشاي پایه به بافت هر دو بافت می»: 1«گزینۀ 
 متصل شوند. 

پذیري زیادي  بافت پیوندي سست داراي مقاومت کم و انعطاف»: 2«گزینۀ 
اي) مقاومــت زیــاد و  اسـت. درحــالی کــه بافــت پیونــدي متــراکم (رشــته 

پذیري کمی دارد. علت این موضوع این است که، در بافت پیونـدي   انعطاف
هـاي   هاي کشسان (ارتجاعی) زیاد است و میزان رشـته  سست میزان رشته

باشد: اما این موضوع در بافت پیوندي متراکم برعکس است.  می کالژن کم
شـوند و   هاي کالژن باعث ایجاد خاصـیت مقاومـت مـی    دانیم که رشته می

 دهند.  می ها را افزایش پذیري بافت هاي کشسان، انعطاف رشته
افت پیوندي سست همانند بافت پیوندي متراکم داراي رشته ب»: 3«گزینۀ 

  هاي پروتئینی و مادة زمینه اي می باشد.
اي  ها نسبت به بافت پوششی فضاي بین یاخته هر دوي این بافت»: 4«گزینۀ 

 بیشتري دارند. 
---------------------------------------------- 

 (علیرضا رهبر) »  2«گزینۀ  -158

هاي بیگانه  هاي خودي را با یاخته در بیماري خودایمنی، دستگاه ایمنی یاخته
کند. نقص ایمنی اکتسابی (ایـدز) نـوعی    ها حمله می اشتباه گرفته و به آن

نـوعی   ایـن بیمـاري  در ») 2«بیماري خودایمنی نیست. (نادرستی گزینـۀ  
») 3«ۀ کند. (درستی گزین می حمله  Tهاي  لنفوسیت نوع خاصی به ویروس

شود حتی ابتالي فـرد بـه کـم     اختالل در عملکرد دستگاه ایمنی باعث می

طـور   هاي واگیردار به مرگ منجر شود؛ بنابراین ایـدز بـه   ترین بیماري خطر
شود بلکه با تضعیف سیسـتم ایمنـی بـدن باعـث      مستقیم باعث مرگ نمی

شـد.  شود که هر نوع بیماري واگیردار احتمال کشتن فـرد را داشـته با   می
سال در بدن فـرد   10ماه تا  6ایدز ممکن است بین ») 1«(درستی گزینۀ 

  »)4«نهفته باقی بماند. (درستی گزینۀ 
---------------------------------------------- 

 (یاسر آرامش اصل) »  2«گزینۀ  -159

هاي گلیکولیز مستقل از اکسیژن هستند و بود و نبود اکسـیژن در   واکنش
 تأثیر است.  یها ب انجام آن

باال باشد، نیازي به تولید انرژي بیشتر درون یاخته  ATPزمانی که مقدار 

شـود (رد گزینـۀ    هاي چرخۀ کربس متوقف یا کم می وجود ندارد و واکنش

وابسته به پـیش مـادة آن یعنـی     Aاز طرفی تولید استیل کوآنزیم »). 1«

و اگر اکسـیژن بـه عنـوان گیرنـدة نهـایی      ») 3«پیرووات است (رد گزینۀ 

داخلـی   يالکترون حضـور نداشـته باشـد، زنجیـرة انتقـال الکتـرون غشـا       

  »)4«شود. (رد گزینۀ  متوقف می میتوکندري

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

 )ستودهامین ( »  4«گزینۀ  -160

هـاي   دانیم تنظیم فعالیـت  لولۀ گوارش است. می هاي ماهیچهمنظور سوال  

هاي عصـبی موجـود    هاي یاخته تواند تحت کنترل شبکه می ها ماهیچهاین 
  در دستگاه عصبی باشد.

 ها: بررسی سایر گزینه

 انعکاس دفاعی استفراغ مثال نقض است.  :»1«گزینۀ  

هاي دیوارة لولۀ گوارش، در ناحیۀ دهـان و   ماهیچه :»3«و » 2«هاي  گزینه 

هاي  ابتداي حلق و انتهاي مخرج از نوع مخطط و ارادي هستند و در قسمت

 آیند.  اند و به صورت غیرارادي به انقباض می دیگر از نوع صاف

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

 (دانش جمشیدي) »  4«گزینۀ  -161

 یبـدن جانـداران کـه شـرکت مـ      ییایمیش يها در همه واکنش ها میآنز 

ها دست نخورده  واکنش انیکنند اما در پا یم ادیکنند؛ سرعت واکنش را ز
 لیـ دل نیها استفاده کنـد. بـه همـ    مانند تا بدن بتواند بارها از آن یم یباق
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 ینـ یهـا پروتئ  میآنـز  شـتر یب دارنـد.  ازیـ هـا ن  میها به مقدار کم به آنز اختهی

  .هستند
---------------------------------------------- 

 )زاده پیام هاشم( »  1«گزینۀ  -162

سلولی) از  آغازي که دو هسته دارد و فاقد اتصاالت سیتوپالسمی است (تک

باشد کـه ایـن جـانوران هتروتـروف و فاقـد توانـایی تثبیـت         مژکداران می
 باشد.  اکسید کربن می دي

 ها:  بررسی سایر گزینه

 ها معموال تولیدمثل غیرجنسی دارند.  دیاتوم»: 2«گزینۀ 
اوگلنا و تاژکداران چرخان فاقد تولیدمثل جنسی هستند کـه  »: 3«گزینۀ 

هـا در آب   اوگلنا در آب شیرین و تاژکداران چرخـان در انـواع کمـی از آن   

 کنند.  ها در دریاها زندگی می شیرین و بیشتر آن
داران و کپک مخاطی سلولی پاي کاذب دارند که  آسیب، روزن»: 4«گزینۀ 

هـاي محیطـی    سلولی و هاپلوئید هنگام تنش کپک مخاطی سلولی که تک
 کلنی پر سلولی هاپلوئید تشکیل می دهد. 

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

 )محمد عیسایی( »  4«گزینۀ  -163

 -2نگاري،  -1ه در شکل صورت سوال عبارت اند از: دهاي مشخص ش بخش 
روده. در روده گـاو موادغـذایی و در    -5سیرابی و  -4شیردان،  -3هزارال، 

 گردد.  می هزارال، آب موادغذایی جذب محیط داخلی

 ها:  بررسی سایر گزینه 
ل از گوارش نقش ص، در جذب مواد حاالف هزارشیردان برخال»: 1«گزینۀ 
  .غذایی نقش دارد ةالی که هزارال در آبگیري توددر ح ؛ندارد

بلعد و وارد سیرابی و  جویده می جانور ابتدا مواد گیاهی را نیمه»: 2«گزینۀ 
کننده سلولز  هاي تجزیه کند و در سیرابی و نگاري باکتري نگاري جانور می

 نماید و جانور هنگام استراحت غذاي مقدار قابل توجهی از سلولز را تجزیه می
بلعد و غذا  موجود در سیرابی را بار دیگر وارد دهان خود کرده و دوباره می

شود و بعد وارد شیردان براي ادامه گوارش  بار براي آبگیري وارد هزارال می این

  هاي گوارشی. شیمیایی با ترشح آنزیم
دقت کنید یاخته هاي دیوارة هردو بخش لولۀ گوارش، توانایی »: 3«گزینۀ  

  گلیکولیز و تولید انرژي زیستی در غیاب اکسیژن را دارند.انجام 

 )ل رحمانپورسهی( »  1«گزینۀ  -164

  

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

 مهرداد محبی)( »  2«گزینۀ  -165

هنگـام عبـور از پمـپ     II ستمیخارج شده از فتوس ختۀیبرانگ يها الکترون

 نیـ از ا ییپمپ غشـا  نی. ادهند یخود را از دست م ياز انرژ یبخش ییغشا

اسـتفاده   دیـ الکوئیت یداخلـ  يبه فضا دروژنیه يها ونیورود  يبرا يانرژ

آن کاهش  PH د،یالکوئیت يدر فضا دروژنیه ونیغلظت  شی. با افزاکند یم

  .ابدی یم

 :ها نهیگز ریسا یبررس

 ۀیحاصل از تجز يها با الکترون II ستمیخارج شده از فتوس هاي ) الکترون1

با  زین دهند یاز دست م I ستمیکه فتوس ییها . الکترونشود یم یگزینآب جا

 .شوند یم نیگزیجا II ستمیفتوس يها الکترون

هنگام عبور از  II ستمیاز فتوس ی) همانطور که گفته شد الکترون خروج3

 .دهد یخود را از دست م ياز انرژ یبخش ،ییپمپ غشا

 ي سـاخت بـرا  ازیـ مـورد ن  يانـرژ  l سـتم ی) الکترون خارج شده از فتوس4

 .کند یدر مرحلۀ سوم فتوسنتز را فراهم م دروژنیه -کربن يوندهایپ

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

 )علیرضا آروین( »  3«گزینۀ  -166

اي رگ پشتی  خاکی گردش خون بسته دارد که خون در آن در شبکه مکر
  باشد. ها در جریان می و شکمی و مویرگ
 ها:  بررسی سایر گزینه

باشد (سنگدان  کرم خاکی داراي دو محل ذخیره موقت غذا می»: 1«گزینۀ 
  دان) و چینه
  اي دارد. طبق شکل کتاب درسی کرم خاکی چندین قلب لوله»: 2«گزینۀ 
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 لولۀ گوارشی کرم خاکی معده ندارد. »: 4«گزینۀ 

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

 )زاده پیام هاشم( »  3«گزینۀ  -167

تشخیص ضربان قلب رویان با سونوگرافی در هفتـه هفـتم بعـد از لقـاح و     

 دهد.  هاي اصلی در انتهاي هفته چهارم رخ می شروع تشکیل اندام

 ها:  بررسی سایر گزینه

گیـري بازوهـا و    هاي داخلی اصلی و شکل مشخص شدن اندام»: 1«گزینۀ 

 دهد.  رخ می پاهاي رویان و در ماه دوم

تشخیص ضربان قلب رویان بـا سـونوگرافی و شـروع تشـکیل     »: 3«گزینۀ 

 دهد.  پانکراس در رویان در ماه اول رخ می

رسیدن وزن رویان به یک گرم و انجام مراحل نهایی نمو رویان »: 4«گزینۀ 

 افتد.  در ماه دوم اتفاق می

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

 (محمدمهدي روزبهانی) » 2« نۀگزی -168

3برابر  Aاگر احتمال تولد پسري با گروه خونی 
16

باشد، احتمال گروه  

3برابر  Aخونی 
8

1صـورت   توان آن را بـه  شود و می می  3
2 4

نوشـت.   

خواهـد   Rrصـورت   دارد؛ پس پدر الزاماً به (rr)مادر گروه خونی منفی 

1بود تا احتمال گروه خونی مثبت در فرزند برابر 
2

چنین احتمال  شود. هم

3زمانی برابر  Aگروه خونی 
4

AOصورت  شود که به می  AO   .باشـد

  صورت زیر است: پس ژنوتیپ والدین به

 AORr AOrr  

1احتمال ژنوتیپ مشابه با پدر 
4

  

1از پدر احتمال ژنوتیپ متفاوت  31
4 4

 

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

 )زاده پیام هاشم( »  3«گزینۀ  -169

شود. حشرات  بکرزایی در زنبورعسل ماده سبب ایجاد زنبور نر هاپلوئید می

ترین انرژي خود را صرف تولیـدمثل   طلب هستند که بیش جمعیت فرصت

طلب رقابت زیادي بین افراد یک گونه وجود  فرصتهاي  کنند در جمعیت می

 ندارد. 
 ها:  بررسی سایر گزینه

زنبور عسل نر فاقد تولید مثل غیرجنسی یا بکرزایی است، پس »: 1«گزینۀ 
 طور مستقیم به نسل بعد منتقل کند.  هاي خود را به تواند ژن نمی

گونه نه  ها ترکیب شیمیایی هستند که بر رفتار افراد هم فرمون»: 2«گزینۀ 

 گذارد.  ها اثر می سایر گونه
 حشرات مویرگ ندارند. »: 4«گزینۀ 

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

 نژاد) (سجاد خادم »  4«گزینۀ  -170

 ازی خاند شامل برتو میري نباشد تواند باکت میان بیک، میزتدر مهندسی ژن 
 نیز باشد.  گیاهانها مانند  کاریوتیو

ن ژفاده از تها اس شکی از رویراژنی، تهاي  هتاخیبراي جداسازي »: 1«گزینۀ 
ن مربوطه بیان ژد ی. براي استفاده از مقاومت، باتسا تیکویب یتمقاوم به آن

 . تسا مراز پلی RNAبراي بیان شدن نیاز به آنزیم  .شود
هست. این  زاگبه آنزیم لی زدناي جدا شده نیا ۀطعقصال تبراي ا»: 2«گزینۀ 

 کند.  ر ایجاد میتدي اسوآنزیم پیوند فسف
دهنده  هاي برش دنا نیاز به آنزیم تبراي جداسازي و برش قطعا»: 3«گزینۀ 

هایشان روي دنـاي   شوند و ژن تولید میها  يکه در سیتوپالسم باکتر تسا
  شوند. حلقوي بیان می

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

 )اشکان زرندي( »  4«گزینۀ  -171

 
هـا   افزایش حجم خـون در آن  -2هاي قلب و  انقباض ماهیچه -1 دو عامل 

شود. از این دو، عامل اول تاثیري  می قلبحفرات افزایش فشار خون در  باعث
 بیشتر بر افزایش فشار خون در قلب دارد. 

 بررسی سایر گزینۀ ها:  
هـاي   که مربوط به انقبـاض دهلیزهاسـت، دریچـه    Cدر نقطۀ »: 1«گزینۀ 

هاي سینی شکل) باز  هاي بزرگتر نسبت به دریچه بطنی (دریچه ـدهلیزي  

 هستند. 
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داهاي قلب هر صشدن  نیدهتواند در زمان ش هاي قلبی می دریچه»: 2«گزینۀ 

 د. ندو باهم بسته باشند ولی هیچگاه هردو باهم باز نیست

استراحت عمومی قلب واقـع   ةکه در محدود  Eدر مورد نقطۀ »: 3«گزینۀ 

 شده است، صادق نیست. 

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

 فرد) (امیرحسین بهروزي »  4«گزینۀ  -172

کند. منبع  دار و فتوسنتز کننده صحبت می صورت سوال دربارة گیاهان آوند 

 د. نباش هاي آب می الکترون این گیاهان، مولکولتأمین 
 ها:  بررسی سایر گزینه

 ) این مورد براي گیاهان بدون دانه مانند سرخس صادق نیست. 2و 1گزینۀ

 کلروپالسـت ، میانبرگهاي  ، در یاخته C4) دقت کنید در گیاهان 3گزینۀ
  ندارد.ها حضور  در آن یاختهوجود دارد اما آنزیم روبیسکو 

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

 (امیرحسین میرزایی) »  2«گزینۀ  -173

 . یانی در باالي پل مغزي قرار داردمغز م 
تشـکیل  هاي پشتیبان (نوروگلیا)  هاي عصبی و یاخته بافت عصبی از یاخته 

هاي عصبی است.  اختهیهاي پشتیبان، چندین برابر  د یاختهاشده است. تعد
یلین هسـتند)  مهاي پشتیبان (که فاقد  زي، یاختهغبنابراین، در هر مرکز م

 ترند.  فراوان
 ها:  بررسی سایر گزینه 

 النخاع است.  ترین بخش مغز بصل پایین»: 1«گزینۀ 
اساتی مانند ترس، خشم و لذت نقش (لیمبیک) در احس ۀسامان»: 3«گزینۀ 

 دارد. 
النخـاع اسـت. پـل مغـزي در      مرکز اصلی تنظیم تنفس بصـل  »: 4«گزینۀ 

 گیرد.  ن قرار میآمجاورت 
---------------------------------------------- 

 )علیرضا ذاکر( »  4«گزینۀ  -174

همان دهند.  می هایی که بیشترین حجم خون را در خود جاي منظور از رگ 
ی است که در پوششافت ها از ب باشند. الیه داخلی سیاهرگ می ها سیاهرگ

و  یینـ روتئپهـاي   غشـاي پایـه (شـبکه از رشـته     ،این الیـه هاي  زیر یاخته
 ) قرار دارد. گلیکوپروتئینی

 ها:  بررسی سایر گزینه

هـا بـه دهلیـز     هاي ششی که خون روشن را از شـش  رگهایس»: 1«گزینۀ  

 کنند، داراي خون روشن و بـا فشـار کـم کـربن دي اکسـید      می ردواچپ 

 باشند.  می

هاي یک طرفه کننده خون  بدن دریچههاي  در بیشتر سیاهرگ»: 2«گزینۀ  

 شود.  می ري دیدهتهمان النه کبو ای

که بخشی از انرژي سیستول قلب را در ها هستند  این سرخرگ»: 3«گزینۀ  

 کنند.  دیوارة خود ذخیره می

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

 (اشکان زرندي) »  3«گزینۀ  -175

هـاي اسـتروژن و پروژسـترون     هاي تخمـدانی، هورمـون   منظور از هورمون 
(هفته دوم  مها در حدود روز سیزده هستند که حداکثر اختالف غلظت آن

کـه  شود  تروژن مشاهده میسز حداکثر غلظت اوفولیکولی) است. در این ر

و   LHهاي  هورمون اًون آزادکننده و متعاقبمطی بازخورد مثبت ترشح هور
FSH   یافته است. افزایش 

 ها:  بررسی سایر گزینه 
خروج اووسیت ثانویه بـه همـراه نخسـتین گویچـه قطبـی در      »: 1«گزینۀ  

( درواقـع درسـت همزمـان بـا ایـن      گیـرد.  هاردهم صورت میچز وحدود ر

 خ نمی دهد).حداکثر غلظت استروژن ر

اي هفتـه اول مرحلـه لوتئـال    هحداکثر اندازه جسم زرد در انت»: 2«گزینۀ 

 شود.  دیده می

فته اول فولیکـولی (حـدود روز   هضخامت الیه داخلی رحم در  »:4«گزینۀ  
 کند.  می شبه افزای شروعپنجم) 

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

 )زاده هاشمپیام ( »  3«گزینۀ  -176

شوند مراحل نمو خود را  ها تولید می هایی که توسط اسپوروزوئیت مروزوئیت

 کنند.  هاي کبدي طی می در سلول

 ها:  بررسی سایر گزینه
هاي قرمز باعث ترکیـدن   ها با تکثیر خود در گلبول مروزوئیت»: 1«گزینۀ 

 شوند.  ها می آن
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ها که از تقسیم میوز سلول تخم در لوله گـوارش   اسپوروزوئیت»: 2«گزینۀ 

هاي کبد انسان تقسیم میتوز انجام داده و به  شوند درون سلول پشه تولید می
 شوند.  مروزوئیت تبدیل می

شوند  سلول تخم در لوله گوارش پشه به اسپوروزوئیت تبدیل می»: 4«گزینۀ 
 شوند.  می و سپس به غدد بزاقی پشه منتقل

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

 (محمدامین بیگی) »  3«گزینۀ  -177

 سـبزینه دارد.  CAMو  C4هر یاختۀ تثبیـت کننـدة کـربن در گیاهـان      
 نادرستی الف) (
کربنـه    4در قالب ترکیب  2CO، تثبیت اولیه CAM و 4Cدر گیاهان  

. دپـذیر  غیر از روبیسکو صورت می میتوسط آنزی  NADPHبدون مصرف 
 (درستی ب) 

کربنه  4را در قالب یک ترکیب  2COتوانند در شب،  می CAMگیاهان 
 تثبیت کنند. (نادرستی ج)

شرایط سخت  دربه منظور مقابله با تنفس نوري    CAMو 4Cمکانیسم  
این امکان وقوع تـنفس نـوري در ایـن گیاهـان کمتـر      ابراند. بن ایجاد شده
 ) (درستی دباشد.  می 3Cازگیاهان 

---------------------------------------------- 
 )علیرضا ذاکر( »  3«گزینۀ  -178
ستی صـورت  زیرژي ند با صرف انوانت می و ترشح فعال جذبهاي باز فرایند 

، مشـاهده  هـا درون کپسـول بـومن    دانیم هـیچ کـدام از آن   گیرند. که می
 شود.  می راوش مواد دیدهتشود. در کپسول بومن فقط  نمی

 ها: بررسی سایر گزینه
هـاي   هورمـون  تـأثیر  تحـت توانـد   مـی  باز جذب مواد در کلیه»: 1«گزینۀ  

 ضدادراري و آلدوسترون قرار گیرد. 
طبق متن کتاب درسی این تراوش است که نیروي الزم بـراي  »: 2«گزینۀ  

 شود.  می مینأانجام آن از طریق فشار خون ت
جذب صحیح است، و در ارتباط این مورد فقط در ارتباط با باز»: 4«گزینۀ  

 باشد.  می با ترشح نادرست
---------------------------------------------- 

 )زاده پیام هاشم( »  2«گزینۀ  -179
 باشند.  درست می» د«و » ج«هاي  عبارت

 ها:  بررسی عبارت
توان جانداران حد واسط را مشاهده  اي نمی گزینۀ الف) در الگوي تعادل نقطه

  نمود.
 اي قابل مشاهده است.  گزینۀ ب) تحویل ناگهانی در الگوي تعادل نقطه

هاي سازگار با محیط در مدت زمان طـوالنی   گزینۀ ج) در هر دو الگو گونه
 شوند.  دچار تغییرات زیاد نمی

ــۀ  ــودار  »: د«گزین ــه نم ــه ب ــا توج ــفحۀ  4 – 12ب ــاب درســی  85ص (کت
اي و قبل از تغییرات  توان متوجه شد طبق الگوي نقطه دانشگاهی) می پیش

 ی قابل مشاهده است. اي از زمان تغییرات تدریج ناگهانی در بازه
---------------------------------------------- 

 )صفاسروش ( »  3«گزینۀ  -180
هـاي آزادکننـده و مهارکننـده بـه داخـل       هیپوتاالموس با ترشح هورمـون 

هــاي خــونی بــین هیپوتــاالموس و هیپــوفیز، موجــب تنظــیم ترشــح  رگ
 شود.  هاي هیپوفیز پیشین می هورمون

 ها:  بررسی سایر گزینه
سـازي بـدن بـراي شـرایط      نفرین در آمـاده  نفرین و نوراپی اپی»: 1«گزینۀ 

نفـرین بـه عنـوان ناقـل      اضطراري نقش دارند که از بین این دو، تنهـا اپـی  
 شود.  ها نیز ترشح می عصبی از نورون

 اي در زیر و عالوه بر انسولین و گلوکاگون که از پانکراس (غده»: 2«گزینۀ 
نفـرین و کـورتیزول نیـز     اپـی  نفـرین، نـور   شوند، اپی پشت معده) ترشح می

 شوند.  موجب تغییر قند خون (افزایش آن) می
تونین را تولید و  و کلسی T4و  T3هاي  غدة تیروئید هورمون»: 4«گزینۀ 

 هاي عصبی اثر مستقیم ندارد.  تونین بر روي سلول کند که کلسی ترشح می
---------------------------------------------- 

 )خلیل زمانی(    »4« گزینۀ -181

هاي مختلف درنظر گرفته نشده است.  کنش گونه در هر دو الگوي رشد برهم
هـا شکارشـدن    ترین عامل محدودکنندة جمعیت در بسیاري از گونـه  اصلی

 توسط گونۀ دیگر است که در الگوي لجیستیک درنظر گرفته نشده است. 

 ها: بررسی سایر گزینه
بیان به نفع افراد جمعیت  ،ستیک کاهش تراکمیدر الگوي لج  »:1«گزینۀ 

 است.شده 
 راد گونه توجهی نشده است.در الگوي لجیستیک به تنوع اف»: 2«گزینۀ 
 در الگوي نمایی رقابت درنظر گرفته نشده است.»: 3«گزینۀ 

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

 )علیرضا آروین( »  3«گزینۀ  -182

  اول صحیح است.ا مورد نهت 
ا، دها و نوکلئوتیــدهتجزیــۀ آمینواســی ۀدر نتیجــمــادة بســیار ســمی کــه  

  آید. می به دست نیتروژن دار)(مادة آمونیاك

forum.konkur.in



 
 14:  ۀصفح تجربی نظام قدیماختصاصی   شناسی زیست –مرداد  24آزمون  -»8«پروژة            

  
 بررسی موارد: 

هـاي   پالناریا از همۀ سـلول ) آمونیاك بسیار سمی است و موارد اول وسوم 

وره از آمونیاك بسـیار  ای سمی بودن گویژ کند. سطحی خود آن را دفع می

کمتر است و بنابراین، امکان انباشته شـدن آن و دفـع بـا فواصـل زمـانی      

 پذیر است.  امکان

 ؛پذیري زیـادي در آب نـدارد   اللح) اوریک اسید (نه آمونیاك) انمورد دوم 

  بنابراین تمایل آن به رسوب کردن و تشکیل بلور زیاد است.

 بسیاري از جانوران آبزي قادرند آمونیاك دفع کنند.  ) مورد چهارم

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

 )امیررضا گراوند( »  2«گزینۀ  -183

 مغلـوب هاي  و فراوانی هموزیگوس p2هاي غالب را با  فراوانی هموزیگوس

pشویم که  دهیم. از صورت سوال متوجه می نشان می q2را با  q2 24 
گیـریم کـه    گیـریم و نتیجـه مـی    باشد. از دو طرف تسـاوي جـذر مـی    می

p q2 بنـابراین  هاي مغلوب است.  هاي غالب دو برابر الل که فراوانی الل
 باشد.  صحیح می» 2«گزینۀ 

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

 )سروش صفا( »  4«گزینۀ  -184

شـود کـه    محرك غیرشرطی (پودر گوشت) موجب افزایش ترشح بزاق مـی  

شود. تحریکات پاراسمپاتیک موجب  توسط اعصاب پاراسمپاتیک کنترل می
 شوند.  کاهش قطر سوراخ مردمک چشم می

 ها:  بررسی سایر گزینه

ترشح بزاق بـر اثـر تحریکـات پاراسـمپاتیک دسـتگاه عصـبی       »: 1«گزینۀ 
 د. شو خودمختار انجام می

محرك شرطی در این آزمایش صداي زنگ اسـت کـه پـس از    »: 2«گزینۀ 
شود. با توجه به این که آنزیم  مدتی به تنهایی موجب ترشح بزاق در سگ می

باشـد، بننـابراین هنگـام     هاي بزاق در پستانداران می لیزوزیم، یکی از آنزیم

ها  ولید پروتئینیابد. افزایش ت ترشح بزاق، میزان تولید این آنزیم افزایش می
 دهد.  ها رخ می نیز در اثر افزایش بیان ژن آن

هاي  صداي زنگ موجب ارتعاش پردة صماخ و در نتیجه استخوان»: 3«گزینۀ 

 شود.  گوش میانی سگ می

 (مجتبی عطار) »  2«گزینۀ  -185
 هاي پـورینی بـا   د بازاتعد دو رشتۀ DNAلکول ف اثبات کرد در موگچار 

هـر  مـورد   اف در گبرابر است. توجه شود که چاری هاي پیریمیدین تعداد باز
 اي است اظهار نظري نکرده بود.  نا که تک رشتهدمولکول رشتۀ 

 ها:  بررسی سایر گزینه
طبـق تحقیقـات ویلکینـز و فـرانکلین مولکـول دنـا سـاختار         »:1«ۀ گزین 

توانـد   هـا مـی   نآته دارد. بنـابراین طبـق نظـر    شمارپیچی و بیش از یک ر
 د. شه باشتی داپیچاي و مار هشتا سه ریساختار دو 

رار دادن قها و  وتئینپر ۀاز و تجزیتئافزودن پرو یقایوري از طر»: 3«گزینۀ 
 یاصل ها عامل  ک اسید نشان داد پروتئینیها در محیط داراي نوکلئ تريباک

 یز انجام شد. ازها نتئانتقال صفت نیستند و انتقال صفت پس از افزودن پرو
انـد مـوش را    داري که با گرما کشته شـده  هاي کپسول باکتري: »4« ۀنیگز 

 کشند.  نمی
---------------------------------------------- 

 )امیررضا گراوند( »  4«گزینۀ  -186

. آندوسـیتوز  شوند وارد سلول میزبان میهاي جانوري با آندوسیتوز  ویروس 
 HIVهاي جانوري، ویروس  خواه است. یک نمونه از ویروس فرایندي انرژي

دهـد.   را مورد تهاجم قـرار مـی   Tهاي  است که گروه خاصی از لنفوسیت

 باشد.  صحیح می» 4«بنابراین گزینۀ 
 ها:  بررسی سایر گزینه

هاي الزم براي متابولیسم را ندارند و  ها آنزیم کنید ویروسدقت »: 1«گزینۀ 
 شود.  تامین می میزبان توسط خود سلول مورد نیاز براي آندوسیتوز این انرژي

 هاي جانوري فاقد دیواره هستند.  سلول»: 2«گزینۀ 

تواننـد   ها می هاي جانوري ویروس مطابق متن کتاب، در سلول»: 3«گزینۀ 
 دسازي کنند که سلول میزبان تخریب نشود. آنقدر آهسته همانن

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

 (امیررضا پاشاپور یگانه)    »3« گزینۀ -187
قرار گرفته است، (نه در باالي این  3فیز (غدة پینه آل) در لبه پایین بطن  اپی

  بخش).
  ها: بررسی سایر گزینه

ها، اجسام  و در کف این بطن 2و  1هاي  بطنها،  کره در داخل نیم»: 1«گزینۀ 
  اند. مخطط قرار گرفته

  ، این عبارت درست است.50طبق متن فعالیت در صفحۀ »: 2«گزینۀ 
باشد که در جلوي  جسم خاکستري، بخشی از هیپوتاالموس می»: 4«گزینۀ 

  گانه قرار دارد.4هاي  برجستگی
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 )امیرحسین میرزایی( »  4«گزینۀ  -188
، ژن(هاي) مربوط به ان فتوسنتزکنندهیاهگ در دار زنده هسته در هر یاختۀ 

 و وجود دارند. بیسکآنزیم رو

قـدرت تولیـد    فاقد هسته) ةی (زندشبکآهاي آوند  هاي مرده و یاخته یاخته 
ATP .به روش نوري را ندارند  

 بررسی سایر گزینه ها:  

د ناي مان هپگیاهان دولالف آوندي موجود در برگ غهاي  یاخته»: 1«گزینۀ 
 فاقد سبزدیسه و فاقد توانایی فتوسنتز هستند. الوبی

 ین هستند. پس ةده و فاقد دیواروبکشی زنده بآآوند هاي  یاخته»: 2«گزینۀ 

دار مربوط  هاي زنده هسته هاي بافت روپوستی و نیز یاخته یاخته»: 3«گزینۀ 
 به بافت آوندي نیز داراي این ژن(ها) هستند. 

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

 پور) شانیج(امیررضا  »  3«گزینۀ  -189
یاخته  غشاي پالسماییبخش به ترین  پسین نزدیک ةها دیوار در این یاخته 

آن  غشاي پالسماییاي از  است و تیغۀ میانی نیز دورترین بخش دیواره یاخته
 باشد.  می یاخته

 ها:  بررسی همۀ گزینه 
تشکیل دیواره در گیاهان در مرحلۀ سـیتوکینز توسـط جسـم    »: 1«گزینۀ 

 گیرد.  گلژي نیز صورت می
هاي  هاي سلولزي در الیه گیري رشته جهتکتاب مطابق شکل »: 2«گزینۀ 

  مختلف دیوارة پسین متفاوت است.
 . شود نمیدیوارة پسین مشاهده ها  در محل الن »:3«گزینۀ 
هاسـت.   اي در این یاخته یاخته ةبخش دیوارترین  جواندیوارة پسین »: 4«گزینۀ 

 اي است.   یاخته ةبخش دیوارترین  ها تیغۀ میانی مسن در این یاخته
---------------------------------------------- 

 )مهدي روزبهانی محمد( »  3«گزینۀ  -190
تـرین الیـۀ    باشد کـه خـارجی   می دایرة محیطیه، الیۀ منظور صورت سوال 

ها به درون آوند چوبی در  استوانۀ آوندي است. این الیه با انتقال فعال یون
اي نقش دارد. فشار ریشه یکی از عوامل مـؤثر بـر جریـان     ایجاد فشار ریشه

  باشد. اي مواد می توده
 ها:  سایر گزینه بررسی
اي  زایش فشار ریشهاف هاي دایرة محیطیه  فعالیت زیاد سلول»: 1«گزینۀ 

  دارشدگی. کاهش حباب افزایش تعریق  

، دایـرة  1شناسـی و آزمایشـگاه    زیسـت  93طبق شکل صفحۀ »: 2«گزینۀ 

 محیطیه در مجاورت آوندهاي آبکش هستند. 
  باشد. میدقت کنید که این مورد مربوط به الیۀ آندودرم »: 4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 
 )زاده پیام هاشم( »  3«گزینۀ  -191

است  ها) هاگ جنسی حاصل میتوز (بدون جداکردن الل ها در آسکومیست
 شود.  ها ساختار تولیدمثلی تشکیل می که قبل از ادغام هسته

 ها:  بررسی سایر گزینه

هاي غیرجنسی روي بازیدي تشـکیل   ها هاگ در بازیدیومیست»: 1«گزینۀ 
 شوند.  نمی

ها درون اندام تولیدمثلی  ها و هم بازیدیومیست هم آسکومیست»: 2«گزینۀ 

هـا تولیـدمثل معمـوال     کننـد. در آسکومیسـت   فقط یک زیگوت تولید مـی 
 جنسی است.  الًوها معم غیرجنسی و بازدیدیومیست

ها تولیـدمثل جنسـی ندارنـد و قطعـا پرسـلولی       ئوترومیستد»: 3«گزینۀ 
 باشند.  مرها تک سلولی میخم ها اراي نخینه) هستند در قارچ(د

---------------------------------------------- 
 (اشکان زرندي) »  3«گزینۀ  -192

هد د خ نمیرجفرافیایی  جدایی زایی هم میهنی آنجا که در گونه»: 1«گزینۀ 
 نی باعث کند شدن روند آن نمی شود. ژبنابراین رخداد شارش 

اه گتسـ هایی کـه در یـک زی   زایی هم میهنی بین جمعیت گونه»: 2«گزینۀ 
 دهد.  می رخکنند  زندگی می

وانند در ت زایی هم میهنی، نمی در اثر گونه هدشهاي تولید  گونه »:4«گزینۀ 
بنابراین یک ، پدید آورند اهاي زای هبا افراد گونه نیایی خود زاد شنتیجه آمیز

 روند.  گونه جدید به شمار می
---------------------------------------------- 

 )مهدي جباري( »  4«گزینۀ  -193

و  DNAهــا  هــا اشــاره دارد کــه در بــاکتري صــورت ســوال بــه بــاکتري 
دیگـر محتویـات سـلول    هـاي همـراه آن در تمـاس مسـتقیم بـا       پروتئین
 هستند.

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

 (علیرضا آروین) »  2«گزینۀ  -194
یط است. با انتخاب حاري بیشتر جمعیت با مگانتخاب طبیعی، ساز ۀنتیج 

ونی کاهش (نه گوناگهاي فردي و در نتیجه  ارتر، تفاوتگدن افراد سازش
  یابد. افزایش) می
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 بررسی سایر گزینه ها:  

زیند و از گمی رارتر با محیط را بگانتخاب طبیعی افراد ساز»: 1«گزینۀ 
  .کاهد فراوانی دیگر افراد (افراد ناسازگار با محیط) می

 یط است. حاري بیشتر جمعیت با مگانتخاب طبیعی، سازۀ نتیج»: 3«گزینۀ 
  .دهد نی تغییر میژ ۀنرا در خزا ها اللانتخاب طبیعی فراوانی »: 4«گزینۀ 

---------------------------------------------- 
 (حسن محمدنشتایی) »  3«گزینۀ  -195

ر ظـ در آن در ن درا بایـ  نسفت وابسـته بـه جـ   صـ که دو  تیدر رابطه سواال 
 ید: نه کتوجیرید به دو نکته گب

 حبت نشده بود یعنی سالم است. صاه در مورد بیماري فردي گهر )1

 ید. سژنوتیپ مادر را از روي دو فرزندش بنوی )2
والـدین در رابطـه بـا صـفات      نوتیـپ ژبا توجه به اطالعات صـورت سـوال    

بـه صـورت زیـر اسـت (الـل بیمـاري تحلیـل         نیو تحلیل عضال لیهموفی
 ):  Bالل سالمتی آن و  bنیعضال

 h h H
B B bX Y X X  

 دهیم:  میوالدین را به کمک جدول پانت انجام  شآمیز 

Y  h
BX   

h
BX Y  h h

B BX X h
BX  

H
bX Y H H

b bX X  H
bX 

ر ظـ الم از نسـ ت دختـري  سـ بینیـد ممکـن نی   طور که در جدول می همان 

باشد. از طرف دیگر با ال هم مبت نیلیل عضالحمتولد شود که به ت لیهموفی

ده شـ اینکه در مورد بیماري فنیل کتونوري پدر و مادر صـحبتی ن  هتوجه ب

ایـن دو   شمین علت از آمیزهیریم. به گر بظالم و ناقل در نسها را آن دبای

شود و هم فرزند بیمار و هر دو حالت ممکن  میالم متولد سفرد هم فرزند 

 OO ژنوتیـپ و مـادر   BO ژنوتیـپ هم پدر  نیگروه خو بادر رابطه  .است

 ند. شداشته با  OOیا   BOنمود  نژتوانند  میها هم  دارند و بچه 

کراسینگ اور در طی میـوز در بـدن    در رابطه با گزینه یک دقت کنید اگر

مادر رخ دهد، احتمال تولد پسر مبتال به هموفیلی و تحلیل عضالنی وجود 

  دارد.

 (امیرحسین میرزایی) »  3«گزینۀ  -196

(پیرووات) یـک مولکـول    گلیکولیزطی تخمیر الکلی، ابتدا محصول نهایی  
شود.  تبدیل می ترکیب دوکربنیدهد و به  ت میسکربن دي اکسید را از د

کاهش یافته و به   NADHهاي  با دریافت الکترون ترکیب دوکربنیپس س
 د. شو اتانول تبدیل می

 ها:  بررسی سایر گزینه 
م است. درنتیجه پیرووات سیتوپالسع تخمیر الکلی وجایگاه وق»: 1«گزینۀ 

شود نیـاز بـه    م ایجاد میسیتوپالسلیکولیز در گترین مرحله  هایینکه طی 
 ج از آن ندارد. وخر

ــۀ  ــی،  »: 2«گزین ــر الکل ــی تخمی ــیط ــب دوکربن ــده  ترکی ــت کنن دریاف
 نه پیرووات.  ؛است  NADHهاي  الکترون
،پس از سـاخته شـدن ترکیـب دوکربنـی    در این نوع تخمیر، »: 4«گزینۀ 

NAD شود.  بازسازي می 
---------------------------------------------- 

 )پیمان رسولی( »  1«گزینۀ  -197

ل گـ طح سـ ده از شـ هاي بـودار آزاد  توسط مولکول که مستقیماًهایی  یاخته 
بلنـد   کسـون ند. آشـ با یی مـی هـاي بویـا   ند، همـان گیرنـده  شو میتحریک 

 پیـاز بویـایی   دبا عبور از منافـذ اسـتخوان جمجمـه وار    ییهاي بویا گیرنده
  می توان متوجه شد.را بویایی این نکته  ةکل گیرندشوند از ش می

 بررسی سایر گزینه ها:  

 یمخـاط  دةما شحدار توانایی ترژکهاي پوششی مخاط م یاخته»: 2«گزینۀ 
 یمخاط ةها با حرکات ضربانی خود، ماد این یاخته حطسهاي  كژرا دارند. م

 رانند.  میمت حلق سي به دام افتاده را به ها صیو ناخال

هـاي   دشان مژك دارند و در بین سـلول هاي بویایی خو گیرنده»: 3«گزینۀ 
 اند.  پوششی قرار دارند که فاقد مژك

اي از  بکهشـ اي پایـه ( غشی در اتصال با ششوپهاي بافت  یاخته»: 4«گزینۀ  

هاي موجـود   روتئینی) قرار دارند. اغلب یاختهپلیکوگو  نیروتئیپهاي  رشته
 اند.  كژفاقد م پوششی ۀبینی از نوع یاخت ةقف حفرسدر 

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

 )محمد عیسایی( »  3«گزینۀ  -198

با توجه به ی متصل است. دسویزي به عآچشم توسط تارهاي  ةکر یمیان ۀالی 

 . شود نمی کور مشاهده  ۀ، الیۀ میانی در محل نقطشکل کتاب درسی
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 ها:  بررسی سایر گزینه 

اي شفاف در جلوي  خارجی چشم به صورت پرده ۀبخشی از الی»: 1«گزینۀ 

اي و شفاف  ژله رد. الیۀ خارجی چشم با زجاجیه (مادة اچشم (قرنیه) قرار د

 چشم) تماس ندارد.  درون کرة 

هاي خـونی اسـت    دار و پر از مویرگ اي رنگ دانه مشیمیه الیه»: 2«گزینۀ 

 ۀبخشـی از الیـ  انی نیـز  گـ چشم تعلق دارد. جسم مژ که به الیۀ میانی کرة 

هـاي   انی اسـت. ماهیچـه  گهاي مژ چشم است که شامل ماهیچه میانی کرة 

 ی را تغییر دهند. دسی عیراگتوانند قطر و هم می انی با انقباض خودگمژ

الیۀ چشم (شبکیه) با مایع شـفاف زاللیـه تمـاس    ترین  داخلی»: 4«گزینۀ 

در آن به نـور  حساس  ةهاي نوري است که ماد راي گیرندهداندارد. شبکیه 

 . شود تجزیه می
---------------------------------------------- 

 فرید فرهنگ)( »  2«گزینۀ  -199

شـود و عـالوه بـر     می یرثکند تک می نی را شناساییژ آنتی ،وقتی لنفوسیت 
هـاي خـاطره    یتسهاي دیگري به نام لنفو کشنده) یاخته  T ا(پادتن ساز ی

 مانند.  می در خون باقیها  ه تا مدتکید آ می پدید
هـاي   وانایی خروج از خون را دارند. فرایند عبور گویچهت ،هاي سفید گویچه 

 ۀهاي همـ  از ویژگی دیاپدزمند. نا می (دیاپدز) ،ها مویرگ ةسفید را از دیوار
خاطره   Tهاي  یتسکشنده و لنفو Tهاي  یتسفید مثل لنفوسهاي  گویچه
 است. 

 ها:  بررسی سایر گزینه 
  Bهاي از (پالسموسیت) برخالف لنفوسیتس نتهاي پادیاخته  »:1«گزینۀ 

 اي هستند. قسیم یاختهتخاطره فاقد توانایی انجام 
هاي آلوده به  طور مستقیم به سلول کشنده به Tهاي  لنفوسیت»: 3«گزینۀ 

کنند و با تولید پروتئین خاص، به نام  هاي سرطانی حمله می ویروس و سلول
 شود.  ها می پرفورین موجب مرگ سلول

ع گیرنده دارد که پس از تبدیل به وفقط یک ن Bهر لنفوسیت »: 4«گزینۀ 
کند.  می را ساخته و ترشحخود  ةپادتنی مشابه با گیرند ،ساز پادتنهاي  یاخته

خـاطره فاقـد    Bهـاي  یتسـ سـاز بـرخالف لنفو   هاي پـادتن بنابراین یاخته
 نی در سطح خود هستند. ژ هاي آنتی گیرنده

 (علیرضا آروین) »  3«گزینۀ  -200

اي درونی آن به داخل غشدو غشا دارد: غشاي بیرونی صاف، و  میتوکندري 

، هر میتوکندريانتقال الکترون غشاي درونی  ةدر زنجیرخورده است.  چین

دریافـت    NADHاز  هـاي پـر انـرژي را مسـتقیماً     مولکولی کـه الکتـرون  

کند، نوعی پروتئین غشایی است که براساس انتقال فعـال و بـا صـرف     می

  .کند ها را از بخش داخلی به فضاي بین دو غشا پمپ می انرژي پروتون

 ها:  بررسی سایر گزینه 

انتقال الکتـرون غشـاي درونـی     ةاولین مولکولی که در زنجیر»: 1«گزینۀ 

از  هـاي پـر انـرژي را مسـتقیماً     گیـرد، الکتـرون   الکترون مـی  میتوکندري

NADH  کند دریافت می.  

هاي هیدروژن با اکسیژن ترکیـب و آب   در انتهاي زنجیرة یون»: 2«گزینۀ 

 دهند.  تشکیل می

انتقـال الکتـرون غشـاي درونـی      ةزنجیـر  ، درزیـر طبق شکل »: 4«گزینۀ 

  NADHاز  هاي پر انرژي را مستقیماً ، هر مولکولی که الکترونمیتوکندري

به یک مولکول کوچک که در بخشی از  داها را ابت الکترون ،کند دریافت می

فته است و سپس به مولکـولی کـه در سرتاسـر    گرقرار یاخته عرض غشاي 

  .کند می فته است منتقلگرشا قرار غعرض 

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

 )حسن قائمی( »  2«گزینۀ  -201
 ۀبنابراین منظور صورت سوال هم ؛دنباش می لیپوستان داراي لقاح داخ تسخ 

 باشند.  میوارد (الف) و (ب) صحیح مدارند.  لیجانورانی است که لقاح داخ
 موارد:  ۀبررسی هم

ی است، به طور قطع تشکیل یاخته لکه داراي لقاح داخالف) در هر جانوري  
 گیرد.  می رشد آن درون بدن جانور انجام ییتخم و مراحل ابتدا
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هـاي   اهگتسـ در هر جـانوري نیازمنـد د   خلیع لقاح داوی وقلب) به طور ک

 باشد.  می اي تولیدمثلی تخصص یافته

 باشند.  می وس فاقد رحمپ گذار مانند پالتی ج) پستانداران تخم 

اندوخته غذایی تخمک در پستانداران کمتر است چون جنین فقط چند د)  

کند و پس از آن با کمک جفت از خون مادر غذا و  روز از آن استفاده می

 کند.  اکسیژن دریافت می

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

 )پیمان رسولی( »  2«گزینۀ  -202

باشـد.   مـی دانـه   اولین عالمت رویـش دانـه در گیاهـان نهـان     رویش ریشه 
در این بخش به هم فشرده هستند و انجام تقسیمات  مریستمیهاي  یاخته
بافت آوندي ترابري مواد  ۀانماسشود.  می تیباف ۀانماسها باعث ایجاد  در آن

شناسـی و   زیسـت  208(طبـق شـکل صـفحۀ    در گیاهان را بر عهده دارد. 
 )2آزمایشگاه 

 ها:  بررسی سایر گزینه 
ید نقش مخالف را در رویش سیزیک اسون آبمهور »: 3«و » 1«هاي  گزینه

هورمون ژیبرلین باعث درشـت  ردد. گ میدانه دارد و موجب مهار رشد دانه 

هـاي در حـال نمـو     شود که در ساقه، ریشه و دانه ها می دن بعضی میوهکر

 شود.  تولید می

 شود.  از خاك خارج نمی ۀ رویانریش»: 4«گزینۀ 
---------------------------------------------- 

 )امیرحسین کارگر جدي( »  3«گزینۀ  -203

هاي  کنند و میسلیوم ها به داخل ریشه گیاهان نفوذ می بعضی بازیدیومیست

شوند و به صورت  ها در زیر خاك مشاهده می کروي بعد از ادغام شدن نخینه

 اي.  هسته اي هستند نه تک دو هسته

ها را روي ساختار تولیدمثلی بعد از میوز  ها هاگ بازیدیومیست»: 1«گزینۀ 

 کنند.  بالغ می

باشد که  ها می در گلسنگ جزئ قارچی معموال از آسکومیست»: 2« گزینۀ
 کنند. هاي متنوع تولید می درون آسکوکارپ هاگ

تـوانیم ایـن    کراسـا مـی   نوروسـپورا هایی مثل  در آسکومیست»: 4«گزینۀ 

 ها را مشاهده کنیم.  جایی هسته میان نخینه جابه

 )حسن محمدنشتایی( »  2«گزینۀ  -204

وند ش میتولید  سمیآندوپال ۀشبک متصل به هاي در ریبوزومکه هایی  پروتئین  
روند.  میلژي گمت جسم سپس به سبندي شده و  بستههایی  ابتدا در وزیکول

یتوز محسـوب  سـ زوگا میوزیکول از شبکه آندوپالس جتوجه کنید که خرو

 ) لول است نه اندامکسواد از میتوز خروج سزوگود. ( اش مین
 ها: بررسی سایر گزینه

شناسی و آزمایشگاه  زیست 8طبق متن کتاب درسی در صفحۀ »: 1«گزینۀ 

پپتید پیچ و تاب بخورنـد و شـکل فضـایی     ، ممکن است یک یا چند پلی1
 خاصی به وجود آورند. 

هاي سیتوپالسم در  هاي تولیدشده در ریبوزوم ینئبرخی از پروت»: 3«گزینۀ  

س از پشوند.  چ اندامکی نمیمانند و وارد هی قی میم باسیتوپالسهمان فضاي 
 کنند. میغشایی هم عبور ن

هـاي شـبکه    هاي تولیـد شـده در ریبـوزوم    از پروتئین وهیگر»: 4«گزینۀ 

ـ سـ گیرنـد و در نهایـت درون    میرار قها  در لیزوزوم میندوپالسآ اقی لول ب
 . انندم می

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

 )فاضل شمس( »  4«گزینۀ  -205

هـاي   دهد و کروموزوم مضاعف شدن بین دو کروموزوم همتا رخ می جهش 

 اند که اندازه، شکل و محتواي ژنتیک مشابه دارند.  هایی همتا کروموزوم

 ها:  بررسی سایر گزینه

هاي حذف و واژگـونی در یـک    طبق متن کتاب درسی جهش»: 1«گزینۀ 

دهند که جهش حذف در بسیاري از مـوارد باعـث مـرگ     کروموزوم رخ می

 شود.  سلول می

جایی  شدگی و جابه هاي مضاعف طبق متن کتاب درسی جهش»: 2«گزینۀ 
 هـاي ژن دو برابـر   ها تعداد نسـخه  دهد، اما در آن بین دو کروموزوم رخ می

هـاي   شدگی یکی از دو کروموزوم همتا از قسمت شود. مثالً در مضاعف نمی
 ها خواهد بود.  نسخه دارد و کروموزوم دیگر فاقد آن نسخه 2جا شده  جابه

طبق متن کتاب درسی در جهش واژگـونی طـول کرومـوزوم    »: 3«گزینۀ 

 شدن جـدا شـده و در   اي از کروموزوم بر اثر شکسته کند و قطعه تغییر نمی

  شود (در همان کروموزوم). جهت معکوس به جاي اول خود متصل می
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 فیزیک

 

 (غالمرضا محبی) »4« ۀگزین -206
ها، خواهیم  کوژ و به کمک تشابه مثلث ۀبا ترسیم تصویر تشکیل شده در آین

  داشت:

 

 
d

A BCAB CA B m
AB d

1 13
3 3 

باشـد،   mو بزرگنمـایی   dجسم تا تصویر  ۀها، اگر فاصل از طرفی در آینه
  یم:دار

 
dmmd df fdm d d d

1 21
3 33

22 1 41 13 3 9

 

 dr f2 2 

---------------------------------------------- 
 )(زهره آقامحمدي »  4« گزینۀ -207

ابتدا بقیه نیروهاي وارد بر جسم را تعیـین کـرده و سـپس نیـروي عمـودي      
 کنیم.  سطح را محاسبه می

کنیم چون جسـم در   ها استفاده میy ن در راستاي محورواز قانون دوم نیوت
  راستاي قائم حرکتی ندارد داریم:

  
 1N F mg  
 N N10  

 کنیم.  حرکت را محاسبه می ۀسپس اصطکاك ایستایی آستان

smax sf N  
 0 4 10 4smaxf / N  

2 چون smaxF f     مانـد و   و جسم در ابتدا ساکن اسـت پـس سـاکن مـی
3 یعنی 2Fنیروي اصطکاك ایستایی وارد بر آن برابر اندازة  6/ N  .است 

 )(زهره آقامحمدي »  4« گزینۀ -208

برحسـب واحـدهاي    به صورت نسبی و را Cو  A ،Bفنرهاي  ابتدا ثابت
  آوریم: دست می نمودار به

 3 11
2 2e A B CF kx k , k , k  

ن در حـال  ووزنه از هر فنر، با استفاده از قانون دوم نیوت نپس از آویزان کرد
 تعادل داریم: 

 
0 33a

e e A AF W ma F mg k x mg 32 Ax mg  

2 1x mg ( )A  

)2( B B B Bk x mg x mg x mg2 1 2 2  

)3( C C C Ck x mg x mg x mg1 2
2

  

A گیریم:  ) نتیجه می3) و (1از رابطۀ ( Cx x  
B گیریم:  ) نتیجه می2) و (1از رابطۀ ( Ax x  

 ست. یعنی تغییر طول هر سه فنر، با هم برابر ا
---------------------------------------------- 

 )(فاروق مردانی »  2« گزینۀ -209

کلید باز:
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2
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R
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 دهـد برابـر   بنابراین جریانی که آمپرسنج در حالت کلید باز نشان مـی 

6R
 

 باشد.  می
و  2Rو  2Rهاي  شود جریانی از مقاومت ید بسته: وقتی کلید بسته میکل

R شوند.  کند. پس از مدار حذف می عبور نمی 

  

 I
R®¨  

در این حالت آمپرسنج جریان عبوري از مولد یعنی
R

 دهد.  را نشان می 

 6

6

I R
I

R

¾TvMkÃ±¨ [¹woP¶A

pIMkÃ±¨ [¹woP¶A
  

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

 )(محمدرضا شریفی »  2« گزینۀ -210

 I I I¯IM ¾iI{ ¸ÃÄIQ ¾iI{®¨  

هـا تقسـیم    به نسبت عکس مقاومت هاي موازي، جریان انیم در مقاومتد می
 این داریم: شود. بنابر می

2شاخۀ باال  1
1
2

I I شاخۀ پایین 

 1 1
1
2

I I I®¨  

 1
3
2

I I کل 

2کل 
1
3

I I    1و  کل
2
3

I I  

 
22 2 2 2

1 2 3
2 120 5010 30 50
3 9 3 9
I I IP I , P ( ) I , P ( )  

 
22

4
1010

3 9
I IP ( )  

 هاست.  تر از بقیۀ مقاومت بیش 2Rاین توان مصرفی مقاومت بنابر

 )سلیمانیعلیرضا ( »  4« گزینۀ -211

انرژي الکتریکی مصرف شده که بـه گرمـا تبـدیل      با توجه به رابطۀ محاسبۀ
  توان نوشت: شده است می

 W RI t I t I t2 2 22000 4 500  
  بۀ جریان الکتریکی داریم:حاساکنون با استفاده از رابطۀ م

 
22 500 500q q qI ( ) t

t t t
  

 
4 410 10500 20

500
t s

t
  

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

 )(محمدرضا شریفی »  4« گزینۀ -212

2tبا توجـه بـه نمـودار متحـرك در      s  در مکـانx m32  ارد و قـرار د
  :سرعت آن صفر است

 
2 2

0 0 0

0 0

1 132 2 2 242 2
0 2

x at v t x (a) v

v at v a v
  

 
mv
s
ma
s

0

2

8

4
  

 2 2 2 2
0 2 8 2 4 0 24v v a x v ( )( )  

 16 m| v |
s

 

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

 )(امیرحسین برادران »  1« گزینۀ -213

جهت خطوط میـدان الکتریکـی    پس از پرتاب در qچون انرژي جنبشی بار 

 است.  0q بنابراین ،یابد کاهش می

K W K UE E  

 2 21 10
2 2

mv E | q | d E | q | d mv  

در خالف جهت خطوط میدان الکتریکی، انـرژي جنبشـی    2qبا پرتاب بار
 یابد.  بار کاهش می

 q q
mv v , m

k m v E | q | d 22
2

2 2

1
2  
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 2

2
1 2 2
2 2

mk ( v) E | q | d  

 
1 2

2 22 2 0
E|q|d mv

k mv mv  
---------------------------------------------- 

 )(امیرحسین برادران »  3« گزینۀ -214

 Q CV  

 V Ed
A

C
d

A
Q Ed

d
0

0
  

 Q
Q AE E

A0
0

  

QEن الکتریکی بین صفحات خازن از رابطۀ بزرگی میدا
.A

 آید.  دست می به 

چون خازن از مولد جدا است، بنابراین بار ذخیره شده در خازن ثابت است. لذا 
کند. به عبارت دیگر  بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات خازن تغییري نمی

 ماند.  بنابراین بار همچنان ثابت میثابت است و  qنیروي الکتریکی وارد بر بار 
با توجه به شکل زیر جهت میدان الکتریکی به سمت پایین اسـت. بـا پـایین    

که  یابد. با توجه به این از آن افزایش می Aآمدن صفحۀ منفی، فاصلۀ نقطۀ 
 برابر است با: Aصفحۀ منفی به زمین متصل است بنابراین پتانسیل نقطۀ 

 AV Ed  

  یابد. نیز افزایش می AVافزایش یافته بنابراین  dچون

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

 )سیدجالل میرنوري( »3«گزینۀ  -215

بر سیم حامل جربان در یک میدان مغناطیسی از رابطۀ  دانیم نیروي وارد می
F BILsin آید. دست می به  

را داریم. در این سؤال سیم عمود  Lو  B ةبا توجه به معلومات سؤال، انداز

sinسی است، پس: یبر جهت میدان مغناط 090 1 
  را محاسبه کنیم، داریم: Iپس در این سؤال نیاز داریم فقط مقدار 

VV RI I A
R

15 5
3

 

F ۀحال فقط کافی است مقادیر را در رابط BILsin  جایگذاري
  کنیم:

F BILsin F ( T)( A)( / m)( ) / N3 250 10 5 0 1 1 2 5 10 

 
و نیز با توجه به قاعدة دست راست، به سمت راست خواهد و جهت این نیر

 بود. 

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

 )زهره آقامحمدي( »2«گزینۀ  -216

 
 کنیم. را به صورت پارامتري محاسبه می E2و  E3هاي  میدان اابتد

333 2 2 2 2
3 2

22 2 2 2

8 2
2 4 4

1

k | q || q | k k
E k

( L) L L L | E | | E |
| q | k kE k
L L L

 

|چون  E | | E |3 |که برایند صفر شود باید  است پس براي این 2 E برابر  1|
| E E |3  هم منفی است. q1باشد. پس بار  E2و در جهت  2

E E E1 3 2 
| q | k k

k | q | | q | nC q nC
L L( L)

1 1 1 12 22
4 9 92 13 9 4 4

2

 

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

 )(علی ایرانشاهی »2«گزینۀ  -217

و کار نیروي اصطکاك در  ABابتدا با توجه به شکل صورت سؤال مسافت 
 کنیم: این مسیر را محاسبه می

f , ABsin AB m W / J
AB

0 3030 60 7 5 60 450 

ماند،  انرژي مکانیکی جسم یا سامانه پایسته نمی  ر نیروهاي اتالفی،در حضو
  می توان نوشت: Cو Aبنابراین بین نقاط 

f C A C C A AW E E (U K ) (U K ) 

f C gA eAW (mgh mv C) (U U )21
2
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C( v ) ( )21450 4 10 5 4 4 10 30 250

2
 

C( v ) ( )2200 2 1200 250 

C C C
mv v v
s

2 2450 200 2 1450 800 2 20 

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

 )بهنام نوبخت( »2«گزینۀ  -218

maxIصورت  به بشکل معادلۀ جریان متناو I sin( t)
T
باشد.  می 2

Tثانیه  برابر است با: Tبنابراین دورة تناوب 
T
2 1200

100
 

  آید. دست می تعداد دورها از رابطۀ زیر به

tدور 
t nT n

T
10 10001
100

  

  شود. صفر می بار در کمان  اولین یسینوسمعادلۀ 

t t s1200
200

 

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

 )(بابک اسالمی  »4«گزینۀ  -219

  بل داریم: با استفاده از تعریف تراز شدت یک صوت برحسب دسی

 

2
2 0

10 1
0

10

I
log

II
log II log

I

 

 4 2 12 1
0 0

4I I
log log

I I
 

 4 42 1 2 1
0 0 0 0

I I I I
log log( ) ( )

I I I I
 

 10 4 31 1 12 1
0 0 0

10 10I I I I I
( ) ( )

I I I
 

 1 1
0

13 10 3
I

log log B
I

 

 2 1
4 404 3 3B dB 

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

 (سپهر مهرور) »3« ۀگزین -220

کـانونی عدسـی    ۀجسـم خـارج از فاصـل    میکروسـکوپ مطابق شکل زیر، در 
ــرار دارد و از آن تصــویري وارونــه، حقیقــی و  oF2و  oFشــیئی و بــین  ق

e(Fکانونی عدسی چشمی  ۀداخل فاصل شـود. تصـویر نهـایی     تشکیل می (
   باشد. در میکروسکوپ وارونه و مجازي می

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

 )محمد اکبري(  »3« گزینۀ -221

 شود. هاي روغن می چسبی مولکول افزایش دما سبب کاهش نیروي هم
-------------------------------------------- 

 )امیرحسین برادران(  »1« ینۀگز -222

 
با توجه به شکل اگر آب در شاخۀ سمت 

باال بیاید در شاخۀ سـمت   5cmراست 
 رود. پایین می 5cmچپ 

 
فشار در نقاط هم تراز یک مـایع  

 ساکن برابر است. داریم:

0P gh روغن  gh آب  روغن  آب  0P  

0 8 13 3
10 0 8 1 10

g g/ ,
cm cm

h cm
/ h  

12 5h / cm  

حداکثر مجموع ارتفاع آب و روغن 15 12 5 27 5/ / cm  

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

 مصطفی کیانی)( »  1« ۀزینگ -223

 ،باالي مبدأ پرتاب، عبور کند hاز ارتفاع  t2و  t1هاي  اي در لحظه اگر گلوله

ــاع  ــا  hارتفـ ــر بـ hبرابـ gt t1 2
1
ــرعت اولیـــ  2 ــ ۀو سـ ه برابـــر گلولـ

v g(t t )1 2
1
  توان نوشت: است. بنابراین می 2

 h m,t sh gt t t t s50 211 2 2 2
1 50 5 2 52 

 آب روغن

 آب
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  m

v g(t t ) ( ) v
s1 2

1 5 2 5 352 

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

 )نژادي محمد حسین(  »4« گزینۀ -224

1 1 2 2
1 2

4 3 273 27 3001 13
4 43 3 273 127 4002 23 3

V V R ,T KA A

V V V R R ,T KA B BA

P V P V
T T

 

3 3 3 21 2
300 400

R RBA A A BP R P (R R )
 

P R P R PB B
P

3 38 9 321 2 2
300 400 271

 

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

 )پور اله علی روح( »4« ۀگزین -225

)صـورت   چگالی با تغییر دما به ۀرابط T)2 1 اسـت. در نتیجـه    1

خواهـد بـود.    T1صورت  اي به تغییر چگالی با دما داراي رابطه

  باعث افزایش چگالی خواهد شد:کاهش دما 

 3 524 4 10 3 4 101 T T 
 50T K 
 050 250 2002 1 2 2T C 

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

 )امیرحسین برادران( »2« ۀگزین -226

اي  جهت هستند بنابراین در نقطه هاي عبوري از دو سیم هم چون جریان
شود. با توجه به شکل چون  صلۀ بین دو سیم میدان برایند صفر میفا وسط

رود و ابتدا میدان برایند   ) به سمت راست می1حلقه از مجاورت سیم (
سو و در حال افزایش است، بنابراین با  نروسو و در حال کاهش سپس د برون

بق زیرا مطا توجه به قانون لنز جهت جریان القائی پیوسته پادساعتگرد است.
قانون لنز جریان القائی در حلقه درجهتی است که آثار مغناطیسی ناشی از 

 آن با عامل به وجود آورندة جریان القائی، مخالفت کند. 

 

 )امیرحسین برادران(»4«   »4« ۀگزین -227

دسـت   ابتدا طول فنر را در حالتی که جسـم در حالـت تعـادل قـرار دارد بـه     
 آوریم. می

 cm cm8 12 10 10 9 12 

  اکنون مطابق رابطۀ فنر داریم:

 
k
mk g gmg k x

m x x
 

 x cm / m
Ng
kg

rad
/ s

1 0 01
10

10 10 100 01 

  کنیم: اکنون دامنۀ حرکت را محاسبه می

12 8 22 2
max minA cm 

A cm
max rad

s

v A 2
10 10

 

max
cmv
s

20 10 

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

 (فاروق مردانی) »4«ینۀ گز -228

  ها: بررسی گزینه
 نادرست است. زیرا با توجه به رابطۀ شتاب متوسط داریم:»: 1«گزینۀ 

 v v vt t
v , v , tt t

v
a a

t
2 1

0 0 02 1
0  

جایی  هاي مسافت و جابه نادرست است. زیرا زمانی اندازة کمیت»: 2«گزینۀ 
به نمودار در  با یکدیگر برابرند که جهت حرکت متحرك تغییر نکند. با توجه

 جهت حرکت متحرك تغییر کرده است. 2tلحظۀ 
جهت بردار شتاب  t3وt1نادرست است. زیرا در لحظات »: 3«گزینۀ 

کند که  متحرك عوض شده است. جهت حرکت متحرك زمانی تغییر می
ر شود و عالمت سرعت متحرك قبل و بعد از آن لحظه صف اندازة سرعت
 متفاوت باشد.

که با گذشت  زمان هنگامی –درست است. زیرا در نمودار سرعت »: 4«گزینۀ 
یابد.  شود، اندازة سرعت کاهش می زمان، نمودار به محور زمان نزدیک می

کندشونده است. از طرفی  t4تا  t3بنابراین نوع حرکت در بازة زمانی 
زمان برابر شتاب متحرك است. چون  –شیب خط مماس بر نمودار سرعت 
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در این بازة زمانی شیب خط مماس منفی است. بنابراین شتاب متحرك نیز 

 باشد.  منفی می
-------------------------------------------- 

 سیده) (محمدصادق مام »3«گزینۀ  -229

برابـر   ۀ تخـت آینـ سـطح  و  SIپرتـو  دهد که زاویۀ بین  شکل زیر نشان می
درجـه اسـت.   10و آینـه نیـز    پرتو بازتابدرجه است. بنابراین زاویۀ بین 10

 درجه است. 30برابر با و سطح افقی  امتداد پرتو بازتاببنابراین زاویۀ بین 

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

 (بهادر کامران) »3«گزینۀ  -230

  :داریم ،اسنلمطابق رابطۀ قانون شکست 
 ˆ ˆn sin i n sinr n sin n sin n n60 30 31 2 1 2 2 1  

 نور در محیط شفاف داریم: تنديبا توجه به رابطۀ ضریب شکست و 

 v n vn n
v n v

132 1 22 1
31 2 1

  

 
ABt
v t v tAB BC t

vBCt
v

1 321 1 1 12 2 22
2 2

 

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

 )محمد اسدي( »1« ۀگزین -231

K / J
E K U / J

U / J
0 16 0 640 48  

max max maxE K mv / v2 3 21 10 64 500 102 2  

max
mv /
s

2

2
64 10 1 6
25 10  

 
v A ,A cmmax

T

/
T

82
2

8 21 6 100  

 T T / s3 0 3
10

 

 )فرد خسرو ارغوانی( »4« ۀنگزی -232

ماند ولـی طـول آن    دهیم، جرم آن ثابت می وقتی سیم را از حدیده عبور می
یابد. طبق رابطۀ زیر سرعت انتشار موج در طـول سـیم بـا جـذر      افزایش می

  طول سیم نسبت مستقیم دارد. جذر نیروي کشش آن و

 F FL v F Lv .
m v F L

3 2 6 

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

 (فاروق مردانی) »4« ۀگزین -233

ي  در اتم هیدروژن در سري لیمان و سري بـالمر، امـواج گسـیلی در ناحیـه    
ترین طول مـوج گسـیلی در اتـم     فرابنفش و مرئی قرار دارند. بنابراین کوتاه

n) سرخ در سري پاشن قرار دارد. ي فرو هیدروژن در ناحیه ,n )3  

R ( ) R ( )H H
minn n

1 1 1 1 1 1
2 2 2 23

 

RH nmmin minR /min H

1 9 9 9009 0 01
 

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

 )احسان هادوي( »4« ۀگزین -234

  دو ماهواره، داریم: ۀتکان ةبا توجه به برابري انداز

 
m m m mA B B B

A B A A B BP P m v m v
4 7

10 5 

 B A B B A Bm v m v v v
7 5
5 7 

  عکس دارد، بنابراین: ۀع رابطسرعت خطی ماهواره با جذر شعا

 A B B B

B A A A

v r r r
v r r r

5 25
7 49 

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

 )انزابی امیر محمودي( »4« ۀگزین -235

کند. بـه   جذب می U238با احتمال بیشتري از  U235هاي کُند را  نوترون
ها را بتوان کُند ساخت، احتمال جذب نوترون ناشی  نوترون عبارت دیگر، اگر

، افــزایش U238دیگــر، حتــی در حضــور  U235از شــکافت در یــک اتــم 
اي  شـکافت هسـته   راکتورهـاي یابد. این واقعیت تجربی مهم، اساس کار  می

 است.
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 شیمی 

 

 )هادي قاسمی اسکندر( »3«گزینۀ  -236

l ترتیب پر کنـیم تـا    ها را به است؛ پس باید زیرالیه pمربوط به زیرالیۀ  1

 شود:  11 با برابر pهاي زیرالیۀ  مجموع الکترون

sالیه ظرفیت:  p2 53 3  2 2 6 2 51 2 2 3 3X : s s p s p  

) کترونی مربوط به اتم کلرآرایش ال Cl)17    بوده که با گرفتن الکترون بـه

 رسد.  گاز نجیب هم دوره خود میالکترونی رایش آ
  ها: بررسی سایر گزینه

 قرار دارد.  جدول سوم ةو دور 17اتم کلر در گروه »: 1« نۀیگز

ــز  »: 2« نــــۀیگز ــا توجــــه بــــه آرایــــش الکترونــــی اتــــم منگنــ بــ

( Mn :[ Ar] d s )5 2
25 18 3  7همانند اتم کلـر   ظرفیت منگنز ۀدر الی ،4

 الکترون وجود دارد. 

 الکترون با 5ست که ا »p53« در این اتم، ترین زیرالیه خارجی»: 4« نۀیگز
n lو  3   پس داریم: ،دارد 1

 5 3 5 1 20( ) ( nمجموع( l هاي زیرالیۀ آخر الکترون 
-------------------------------------------- 

 )نژاد ایمان حسین( »2«گزینۀ  -237

[Ar])است.  Ga31عنصر مورد نظر  d s p )10 2 13 4 هـاي   عبـارت بنابراین 4

 ها:  رست هستند. بررسی عبارتد» ت«و » پ«

 وجود دارد.  As33و  32Geفلز  آ) در دورة چهارم جدول تناوبی، دو شبه

mlداراي شش الکترون با  Ga31ب)  و الکترون ، داراي دKr36و  1

mlبا   است.  2

 14، دورة پنجم جدول تناوبی اسـت. در ایـن دوره   Ga31پ) دورة بعدي 
 نافلز وجود دارد.  2فلز و  شبه 2فلز، 

، الیۀ چهارم است کـه در آن، سـه الکتـرون وجـود     Ga31یۀ ت) آخرین ال
 دارد. 

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

 )حسن رحمتی کوکنده( »4«گزینۀ  -238

  کنیم: را محاسبه می Aابتدا عدد اتمی عنصر 

 Z
Z

A
Z

56 2 2
56

IÀ·»oT§²HjHk÷U

IÀï·»oU¼ºjHk÷U
  

 Z/
Z

ــا شمار الکــترون ه  2 40 شمار نوترون هــا8  56 5  

 Z Z Z Z5 10 224 4 9 234 26 
آن را  ةاست. حال آرایـش الکترونـی فشـرد    Fe26 بنابراین عنصر موردنظر

جایی که  هاي ظرفیت را محاسبه کنیم. از آن کنیم تا تعداد الکترون رسم می
هـاي   بنابراین تعـداد الکتـرون   ؛قرار دارد (فلز واسطه) dدر دستۀ  Feعنصر 

و  s ۀهاي موجـود در آخـرین زیرالیـ    ت آن برابر مجموع تعداد الکترونظرفی
  قبل آن است، پس داریم: الیۀ d ۀزیرالی

 Fe [ Ar] d s6 2
26 18 3 4  

 6 2  هاي ظرفیت تعداد الکترون 8

  :Cu29 عنصر sهاي  هاي زیرالیه تعداد الکترون

 Cu s s p s p d s2 2 6 2 6 10 1
29 1 2 2 3 3 3 4  

 2 2 2 1 7  

8در نتیجه نسبت خواسته شده برابر با 
7

 است.  

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

 )علیزادهاهللا  روح( »3«گزینۀ  -239

  ت زیر است:ها به صور معادلۀ موازنه شدة واکنش
  ):1واکنش (

 CH N(g) O (g) CO (g) H O(g) N (g)5 2 2 2 24 9 4 10 2  

 KÄoò

KÄoò

H O
N
2
2

10 52  

  ):2واکنش (

 (NH ) Cr O (s) Cr O (s) H O(g) N (g)4 2 2 7 2 3 2 24  

 KÄoò

KÄoò

H O
N
2
2

4 41  

5بنابراین نسبت خواسته شده برابر 
4

 است.  

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

 )نژاد ایمان حسین( »4«گزینۀ  -240

 هاي بیان شده درست هستند.  همۀ عبارت
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 )محمدپارسا فراهانی( »2«گزینۀ  -241

هـاي ظرفیتـی    هاي پیوندي و ناپیوندي با مجموع الکتـرون  مجموع الکترون
سـت کـه   ا یس نیسـت، کـافی  وبرابر است؛ بنابراین نیازي به رسم ساختار لو

 را بشماریم.  هاي ظرفیتی تعداد الکترون

 هاي ظرفیتی  هاي پیوندي و ناپیوندي = مجموع الکترون مجموع الکترون 

CO   جفت الکترون: 12 ( ) e2
3 4 3 6 2 24  

PF  جفت الکترون:  16 ( ) e4 5 4 7 1 32  

SCO    جفت الکترون: 8 e6 4 6 16  

N   جفت الکترون: 12 F ( ) ( ) e2 2 2 5 2 7 24  
-------------------------------------------- 

 )فرد فاضل قهرمانی( »4«گزینۀ  -242

کنیم و در نهایت حجم مقدار معینی  مسئله را حل می STPبا فرض شرایط 

 کنیم.  گاز را در دو فشار متفاوت در دماي ثابت محاسبه می

 molO / LOmol
?LO g

g mol mol O
2 22

2
6 22 4130 180 1 1

q¨¼±¬q¨¼±¬ q¨¼±¬ q¨¼±¬  

 222 4/ LO (STP) 

 P V P V / V1 1 2 2 21 22 4  کند. چون مول و دما تغییر نمی4

 V / LO25 6  

 q¨¼±¬q¨¼±¬ q¨¼±¬ q¨¼±¬
mol CO mol H Omol

g
g mol

2 26 6130 180   g?وردهافر =1

 g
g

mol CO mol H O2 2
فـراورده   372 626 فـراورده  6 

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

 )زواره ینیبدرسول عا( »4«گزینۀ  -243

 ها: بررسی گزینه
و پیونـدهاي   فسـفات  کلسـیم میانگین نیـروي پیونـد یـونی در    »: 1« نۀیگز

بیشتر از نیروي جاذبۀ یون ـ دوقطبی در محلول آن است   ،هیدروژنی در آب

3 زیرا 4 2Ca (PO  »)1«در آب نامحلول است. (نادرستی گزینۀ  (
 )»2« نۀیگزمحلول است. (نادرستی باریم سولفات در آب نا»: 2« نۀیگز

در آب  CO2 پـذیري  و در هـر دمـایی انحـالل    atm1در فشار»: 3« نۀیگز
 »)3«است. (نادرستی گزینۀ  NOبیشتر از 

پـذیري   از انحـالل  ،در شـرایط یکسـان   NOپذیري گـاز   انحالل»: 4« نۀیگز

 هسـتند. قطبـی   NOهـاي   زیـرا مولکـول   ؛بیشتر است N2و O2گازهاي
 »)4«(درستی گزینۀ 

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

 )علیزادهاهللا  روح( »3«گزینۀ  -244

 استفاده از کسرهاي تبدیل انجام دهیم:توانیم تمام مراحل را با  می

 

ppm

g(NH ) SOg?g NH ton
ton g

6 4 2 44 6
396102

1 10
Ï¼±d¶

Ï¼±d¶
 

 mol(NH ) SO mol NH g NH
g(NH ) SO mol(NH ) SO molNH

4 2 4 4 4
4 2 4 4 2 4 4

1 2 18
132 1 1

 

 g NH4216 
-------------------------------------------- 

 )مسعود جعفري( »4«گزینۀ  -245

 ها نادرست هستند.  همۀ عبارت
 ها: بررسی عبارت

2 هـابر بـه صـورت   عبارت (الف): فرایند  2 33 2H (g) N (g) NH (g) 

 است و در این مولکول اتـم نیتـروژن سـر    NH3 وردة این واکنشااست. فر
دهد، بنابراین این  مثبت مولکول را تشکیل می هیدروژن سر هاي منفی و اتم

با  اي مولکول از سمت اتم مرکزي خود که اتم نیتروژن است به سمت صفحه
 کند.  گیري می بار مثبت جهت

NH3 ،Hعبارت (ب):  O2 وHF دار نخستین  به ترتیب ترکیب هیدروژن

هستند و به دلیل توانـایی  جدول تناوبی  17و  16، 15هاي  عنصرهاي گروه
دار  باالتري نسبت به ترکیب هیـدروژن  تشکیل پیوند هیدروژنی نقطۀ جوش

 14گونـه نیسـت. در گـروه     این 14ها دارند اما در گروه  عنصر دوم این گروه

نـایی  است که فاقد توا CH4دار نخستین عنصر این گروه  ترکیب هیدروژن

دار دومـین عنصـر ایـن     باشد و ترکیب هیدروژن تشکیل پیوند هیدروژنی می

دو ترکیـب نـاقطبی    SiH4و  CH4است. با توجه بـه اینکـه   SiH4وه گر
نقطۀ  ،هستند و در ترکیبات ناقطبی هر چه جرم و حجم مولکول بیشتر باشد

دارد.  CH4نسبت به  نقطۀ جوش باالتري SiH4شود، جوش هم بیشتر می
 مقایسۀ نقطۀ جوش:
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SiH: 14در گروه  CH4 NH: 15در گروه  4 PH3 3  

HF: 17در گروه  HCl   16در گروه :H O H S2 2   

شیمی سوم دبیرسـتان ترتیـب    87ۀ صفح 3طبق نمودار سوال عبارت (پ): 
 صورت زیر است:  پذیري گازهاي داده شده به درست تأثیر فشار بر انحالل

4 2CH O Ar NO  
ــن   ــیمیایی ترکیـــب آهـ ــول شـ ــه  (III)عبـــارت (ت): فرمـ ــات بـ کربنـ

Feصورت (CO )2 3 )در هر واحد از این ترکیـب   .است 3 )3 8 جفـت   24
 ناپیوندي وجود دارد.  الکترون

 
2

 Fe32 3  

 / mol Fe (CO )0 25 2 3   ?الکترون ناپیوندي جفت 3

ــدي ــدي جفت الکترون ناپیون  جفت الکترون ناپیون
ــدي  جفت الکترون ناپیون

mol /
mol Fe (CO ) mol

2324 6 02 10
1 12 3 3

 

/ جفـــت الکـــترون ناپیونـــدي  243 612 10 

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

 )رضا سلیمانی( »2«گزینۀ  -246

 شود:  جرم رسوب در یک فرایند از رابطۀ زیر محاسبه می

S جرم محلول  جرم رسوب  S
S

1 2
100 1

  

 توان نوشت:  بنابراین می
x x g7034 6 40

170
  

کرومـات در   پـذیري نمـک پتاسـیم دي    با توجه به نمودار داده شده، انحـالل 

 گرم آب است.  100گرم در هر  40برابر با  C060دماي 
-------------------------------------------- 

 )نژاد ایمان حسین( »4«گزینۀ  -247

آ) در
N O

/
O کند. تایی پیروي نمی اتم نیتروژن از قاعدة هشت  

هر  NO2و  NO2و  180داراي شکل هندسی خطی و زاویۀ  NO2ب)

اتـم نیتـروژن یـک جفـت الکتـرون       NO2دو خمیده هستند اما چـون در  

که تنها یـک الکتـرون منفـرد دارد، زاویـۀ      NO2ناپیوندي دارد، نسبت به 

 تري دارد. پیوندي کوچک

 پ)
   خطی          خمیده        خمیده          

جفت NO2 ،4شود که در  زیر معلوم می  ت) با توجه به ساختارهاي لوویس
ـ  4الکترون پیوندي و   4نیـز   CS2دي وجـود دارد. در جفت الکترون ناپیون

امـا در   ،ناپیونـدي وجـود دارد    جفـت الکتـرون   4پیونـدي و   الکتـرون  جفت
SnCl2 ،2  جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد. 7جفت الکترون پیوندي و  

 .. .. .. ..
O N O S C S.. .. .. .. 

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

 )هادي قاسمی اسکندر( »3«گزینۀ  -248

  ساختار بنزن و نفتالن به صورت زیر است:

                          
Cبنزن            H6 Cنفتالن                                    6 H10 8  

 :ي نادرستها بررسی گزینه
 هاي آروماتیک هستند.  بنزن و نفتالن جزء ترکیب: »1« نۀیگز

تعداد پیوندهاي دوگانه در نفتالن برابر پنج و در بنزن این تعداد »: 2« نۀیگز
  برابر سه است.

به ازاي هـر پیونـد دوگانـۀ مولکـول سیرنشـده، یـک مولکـول        »: 4« نۀیگز

الن، به پس بنزن و نفت ،هیدورژن براي تبدیل به مولکول سیر شده الزم است
هاي سیرشده تبدیل  ترتیب با گرفتن سه و پنج مولکول هیدروژن، به ترکیب

 شوند.  می

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

 )کامران جعفري( »1«گزینۀ  -249

هاي سوال بـه   ة واکنش را نوشته و سپس با استفاده از دادهموازنه شد ۀمعادل
  :پردازیم حل آن می
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 LiAlH (s) H O(l) LiOH(aq) Al(OH) (s) H (g)4 2 3 24 4  

 molLiAlH mol H
?LH gLiAlH

gLiAlH mol LiAlH
4 22 4
4 4

1 4805 100 38 1  

 / L H
/ L H

mol H
2 2

2
22 4 90 8 491 100 

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

 )مسعود جعفري( »1«گزینۀ  -250

 هاي (پ) و (ت) نادرست هستند.  عبارت

 ها: بررسی عبارت
 یالکتریکـ  خـوب جریـان   سوم کـه رسـانایی   دورةعبارت (الف): عناصري از 

که سطح درخشان  14عنصر) و عناصري از گروه  Al )3 و Na ،Mgدارند، 
 عنصر) هستند.  Sn )4و  Si ،Ge ،Pbدارند؛ 

  عبارت (ب):

 Fe : s s p s p d s2 2 6 2 6 6 2
26 1 2 2 3 3 3 4  

 هاي ظرفیتی شمار الکترونd3هاي زیرالیۀ شمارالکترون s4هاي زیرالیۀ رونشمار الکت 

 6 2 8 
l است. با توجه بـه اینکـه در آرایـش     sاي زیرالیۀ ه مربوط به الکترون 0

الکتـرون دارنـد،    2هر کـدام   s4و s1 ،s2،s3یرالیۀز 4الکترونی این اتم 
lالکترون با 8مجموعًا   در آرایش الکترونی این عنصر وجود دارد.  0

، نفتالن بـا  اشته استبه عنوان ضدبید کاربرد د عبارت (پ): هیدروکربنی که

Cفرمول مولکولی  H10 C و گاز فندك، بوتان با فرمول مولکـولی  8 H4 10 
 است. 

نقطـۀ جـوش بـاالتري    تر باشد،  عبارت (ت): هر چه یک هیدروکربن سنگین

Cاتم کربن،  4آلکنی با  دارد. H4 Cاتـم هیـدروژن،   8و آلکانی بـا   8 H3 8 

Cاست.  H4 Cتر از  سنگین 8 H3 C است، بنـابراین  8 H4 نقطـۀ جـوش    8
  باالتري دارد.

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

 )نژاد ایمان حسین( »4«گزینۀ  -251

اکسـید از سـامانه    کاهش جرم به خاطر آزاد شدن و خـروج گـاز کـربن دي   
 باشد:  می

1 22 6 8 77 76 8 7 2 44 12 2
molCO molC H O

?gC H O / gCO
gCO molCO

  

gC H O
/ gC H O

molC H O
192 6 8 7 67 2 6 8 71 6 8 7

  

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

 )نژاد ایمان حسین( »2«گزینۀ  -252

شده است. پس ابتدا محدودکننده را مشخص  مقادیر دو واکنش دهنده داده

 کنیم:  می

L / mol?mol Pb(NO ) mL / mol
mL L

1 0 110 0 0013 2 1000 1  

/1 0 001  
L / mol?molKI mL / mol /
mL L

1 0 1 210 0 001 0 00051000 1  

است. در ادامه به کمک رابطـۀ زیـر، مقـدار گرمـاي آزاد      KIمحدودکننده 

0/شده از واکنش   آوریم:  دست می مول پتاسیم یدید را به 001

q mc T / ( ) J / kJ20 4 2 21 20 84 0 084  

 آوریم:  دست می اکنون گرماي واکنش داده شده را به کمک استوکیومتري به

/ kJmol kJ
/ mol

0 0842 1680 001  

چون با انجـام واکـنش، دمـا افـزایش یافتـه پـس واکـنش گرمـاده بـوده و          

H kJ168  .است 

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

 )جواد سوري لکی( »4«گزینۀ  -253

 :ي نادرستها تشریح گزینه
تـر   هاي سرد و خشک براي نگهداري موادغذایی مناسـب  محیط»: 1« نۀیگز

 است. 
شـود حبـه قنـد     خاك باغچه نقش کاتالیزگر دارد و باعـث مـی  »: 2« نۀیگز
 . تر بسوزد تر و آسان عیسر
سازي واکنش گازهاي اکسـیژن و   جرقه باعث تأمین انرژي فعال»: 3« نۀیگز

 سازي ندارد.  بر اندازة انرژي فعال يثیرأت اما شود هیدروژن می
-------------------------------------------- 

 )پور احمدرضا جشانی( »1«گزینۀ  -254

Aپیشرفت واکنش فرضی  –نمودار انرژي  B AB22  را درنظر بگیرید:  2
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کردن مجموع آنتالپی  توان از کم با توجه به این نمودار، آنتالپی واکنش را می
دست  به (a)ها  از مجموع آنتالپی پیوند فراورده (b)ها  دهنده پیوند واکنش

ن آنتـالپی خواسـته شـده در سـوال     توا آورد. حال با توجه به این موضوع می
  مورد نظر را محاسبه کرد.

C)تـوان آنتـالپی پیونـد     با توجه به آنتالپی یک مـول متـان، مـی    H)  را

 حساب کرد. 

 
|

|

H

H C H(g) C(g) H(g) H (C H)

H

4 4  

 (C H)H kJ.mol 1410            (C H)1640 4  

C)ن آنتالپی پیوندبا داشت H)    تـوان   و آنتالپی پیوند مولکـول اتـان، مـی

C)آنتالپی پیوند  C) دست آورد: را به  

H (C H) (C C)6 1  
| |

| |

H H

H C C H(g) C(g) H(g)

H H

2 6   

 (C C)( ) (C C) H kJ.mol 12810 6 410 350  

O)مولکول آب داراي دو پیوند H)  بنـابراین بـراي محاسـبۀ     ؛باشـد  مـی

O)آنتالپی پیوند H) :خواهیم داشت  

 H (O H)2         H O H(g) O(g) H(g)2  

 (O H)(O H) H kJ.mol 1920 2 460  

C) که آنتالپی پیوند این با توجه به O)  کیلوژول بر مول است،  380برابر

 یک مول اتانول را حساب نمود.  ها درتوان آنتالپی پیوند می

 
| |

| |

H H

H C C O H (g) C(g) O(g) H(g)

H H

2 6  

 2 5 5C H OHH (C H) (C C) (C O) (O H)  

 5 410 350 380 460 3240H ( ) kJ  

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

 )نیمحمدپارسا فراها( »3«گزینۀ  -255

اکسید است. ابتـدا   دي کاهش جرم مخلوط واکنش به دلیل آزاد شدن کربن

به بعـد کـاهش جـرم     50را بیابیم. اگر دقت کنید از ثانیۀ  CO2باید جرم 

به پایان رسـیده و   50مخلوط واکنش رخ نداده است. یعنی واکنش در ثانیۀ 

 دیگر گاز تولید نشده است. 

HCl
mol n HCl n HCl

R ( ) n HCl / mol
min t min min

96 0 08501000
60

  

 mol CO g CO
?g CO / mol HCl

mol HCl mol CO
2 22

2
1 440 08 2 1  

 / g CO21 76 

/پس جرم مخلوط اولیـه  / /1 76 64 5 66 گـرم بـوده اسـت؛ زیـرا      26

 بوده است.  CO2کاهش جرم تا پایان واکنش به دلیل آزاد شدن

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

 )علی جدي( »2«گزینۀ  -256

شـود. مونـومر ایـن     اسـتفاده مـی   آکریلیک يپتوسیانو اتن براي تهیۀ  از پلی

پلیمر، سیانو اتن 
H

H

C C

H

CN

 باشد.  است که یک ترکیب قطبی می 

(اتن  ومونومر سازندة تفلون، تترا فلوئور
| |

| |

F F

C C

F F

یک ترکیب است که چون  )

 کند.  گیري نمی متقارن است، ناقطبی بوده و در میدان الکتریکی جهت
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جایی کـه   از آن ،ناقطبی است ی، اتن است. اتن ترکیبنات ر سازندة پلیوممون

پلی سیانو اتن قطبی بوده و جرم مولی بیشتري نسبت به اتن دارد، نیروهاي 

 بیشتري دارد. تر بوده و در نتیجه نقطۀ جوش  بین مولکولی آن قوي

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

 )نژاد ایمان حسین( »3«گزینۀ  -257

درست است. در فرایندي که حجم ثابت است، میزان کـار  » پ«فقط عبارت 

Eبرابر صفر است، درنتیجه  q  .است 

 ها:  بررسی سایر عبارت

آب بـا   mL5کلسـیم کلریـد خشـک در     g2از حل کردن »: الف«عبارت 

تواند دماي محلول را تـا   شود که می اي گرما آزاد می ، به اندازهC030دماي 

 باال ببرد.  C0100حدود 

 شود.  ها می نیتروگلیسیرین باعث گشاد شدن رگ»: ب«عبارت 

هنگامی منفی است که سـامانه روي محـیط کـار     wعالمت »: ت«عبارت 

 انجام دهد. 

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

 )نژاد ایمان حسین( »4«گزینۀ  -258

 نادرست است. » ت«فقط عبارت 

دهـد، ماهیـت    مـی  هنگامی که مادة خالصی تغییر فـاز »: ت«بررسی عبارت 

 بنابراین تغییر فاز، یک تغییر فیزیکی است.  ؛کند شیمیایی آن تغییر نمی

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

 )نژاد ایمان حسین( »2«گزینۀ  -259

3 25 3 2
5

[PCl ][Cl ]
PCl (g) PCl (g) Cl (g) , K

[PCl ]
 

molPCl
?mol PCl / gPCl / mol PCl

/ g PCl
1 5125 1 0 65 5 5208 5 5

  

mol PCl
?mol PCl g PCl / mol PCl

/ g PCl
1 377 0 563 3 3137 5 3

  

/ mol[PCl ] [Cl ] / mol.L
L

0 56 10 283 2 2
  

( / / )mol[PCl ] / mol.L
L

0 6 0 56 10 025 2
  

/ mol.L / mol.LK / mol.L
/ mol.L

1 10 28 0 28 13 9210 02
  

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

 )بوستانی ینرزف( »2«گزینۀ  -260

 mol NH
?mol NH / L NH / mol NH

/ L NH
33 3 3
3

111 2 0 522 4  

0 5 0 53 1
/ mol[NH ] / M

L
  

[OH ] M.n. [OH ] / M2 21 5 1 2 10 10  

MR(OH ) mol.L .s
s

210 4 1 14 10
25

  

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

 )رضا سلیمانی( »2«گزینۀ  -261

 ،تر است دو محلول اسید با هم برابر باشد؛ اسیدي که قوي ۀزمانی که موالریت

قطعاً به علت تفکیک بیشتر؛ غلظت یون هیـدرونیوم در محلـول آن بیشـتر    

حلول کمتر خواهد م pHتر است و  در نتیجه آن محلول اسیدي ،خواهد بود

دو  ۀتر در شـرایط برابـري موالریتـ    محلول اسید ضعیف pHبود، به عبارتی 

 اسید، مقدار بیشتري خواهد داشت. 

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

 )کیش مرتضی خوش( »2«گزینۀ  -262

 واکـــــــــنش موازنـــــــــه شـــــــــده بـــــــــه صـــــــــورت     

Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)2  است، تغییر جرم تنها 22

/اسـت، بنـابراین بـه ازاي مصـرف     Mgبه دلیـل مصـرف    g0 ، Mgفلـز  3

H]مقدار  آوریم: دست می مصرفی را به [

 ¾Ã²»H ¾Ã²»HpH [H ] / mol.L1 11 10 0 1  

 Ï¼±d¶ Ï¼±d¶
/ g Mg mol Mg mol H?mol H L

/ L g Mg mol Mg
0 3 1 21 0 5 24 1  
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/صرف شده م Hغلظت  mol.L 10 05 

 مانده باقیHغلظت اولیهHغلظت مصرف شده Hغلظت 

 ÂÄI¿ºpH log( / ) /0 05 1 3  

است، مقدار گرماي آزادشـده   kJ120واکنش برابر Hه با توجه به اینک

0/ به ازاي مصرف   آوریم: دست می را به Mgفلز گرم 3

 mol Mg kJ/ g Mg / kJ
g Mg mol Mg

1 1200 3 1 524 1  

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

 )حسن رحمتی کوکنده( »4«گزینۀ  -263

   

   

   

   

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

 )رسول عابدینی زواره( »1«گزینۀ  -264

  ها: بررسی عبارت

 Alاسـت. (  Cuبـه   Alها از آند به کاتـد یعنـی از    آ) جهت جریان الکترون

 فته است.) (درستی عبارت آ) کاهش یا Cu2اکسایش و

Alواکنش  ةب) معادلۀ موازنه شد Cu Al Cu2 32 3 2 اسـت.   3

 شود. (نادرستی عبارت ب) آلومینیم کم و جرم تیغه مس زیاد می ۀجرم تیغ

mol Al mol Cu g Cu?gCu / g Al / g Cu
g Al mol Al mol Cu

1 3 641 35 4 827 2 1
  

اکسایش یافته  Alبنابراین اکسنده است و  ؛کاهش یافته Cu2پ) کاتیون

 باشد. (نادرستی عبارت پ) و کاهنده می

کمتر که تمایل بیشتري به اکسایش  Eت) در سري الکتروشیمیایی فلز با

اسـت. (نادرسـتی عبـارت     Cuتر از  باال Alیعنی  ،تري دارد باالجایگاه  ،دارد

 ت)

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

 )نظر حامد پویان( »1«گزینۀ  -265

Fe(s)با توجه بـه واکـنش   H O(l) O (g) Fe(OH) (s)2 2 34 6 3 4 

  آید. دست می به Fe(OH)3 دانیم از جرم آهن کاسته و در نهایت می

 molFe(OH)molFe
?gFe(OH) / g Fe

gFe molFe
33

4122 4 56 4  

gFe(OH)
/ gFe(OH)

molFe(OH)
3 3
3

107 42 81 

 mol H O molFe mol/ g H O
g H O mol H O molFe

22
2 2

1 الکـــترون 4 35 4 18 6   ?الکترون 1

/الکترون  /
mol

23 الکـــترون23  6 02 10 3 612 الکـــترون10  1 

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

 )نظر حامد پویان( »3«گزینۀ  -266

ـ    نـــیم اکســـیژن،   واکـــنش اکســـایش در ســـلول ســـوختی هیـــدروژن 

Hصورت به (g) H (aq) e2 2  است.  2

 »: 4« نۀیگز

 Al O (s) C(s) Al(l) CO (g)2 3 22 3 4 3  

molCO gCO LCOmolC?LCO / gC
gC molC molCO gCO

2 2 22
2 2

3 44 111 2 12 3 1 2  

/ LCO2 2 2  
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12مجموع ضرایب استوکیومتري  3 4 3 2  

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

 )رسول عابدینی زواره( »4«گزینۀ  -267

  ها: بررسی گزینه

ه در فشـار ثابـت بـراي    گرماي آزاد شد شبکه، آنتالپی فروپاشی»: 1« نۀیگز

 .هاي گازي سازنده است ن به یونآفروپاشی یک مول از شبکه یونی و تبدیل 

  »)1«(نادرستی گزینۀ 

آنتالپی  ،Naاز شعاع یونی K تر بودن شعاع یل بزرگلبه د»: 2« نۀیگز

ــر از آنتــالپی ف KClفروپاشــی شــبکه  اســت  NaClروپاشــی شــبکه کمت

 »)2«(نادرستی گزینۀ 

(نـه همـۀ    NaClهـاي سـازندة    عدد کوئوردیناسـیون در یـون  »: 3« نۀیگز

 »)3« است. (نادرستی گزینۀ 6با هم مساوي و برابر ) یونیهاي  ترکیب

هـاي   ها درسـت اسـت. تعـداد الیـه     شعاع یونی این یون ۀمقایس»: 4« نۀیگز

ها بـا   در آنیون الکترون، هاي هم در یون .ر استالکترونی در هر چهار یون براب

شعاع یونی افزایش  مثبتها با کم شدن بار  زیاد شدن بار منفی و در کاتیون

  »).4«یابد. (درستی گزینۀ  می

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

 )می دهکرديسید رحیم هاش( »4«گزینۀ  -268

 SÎn Sz¬oM Sz¬oMH Ea Ea Ea180 380  

 Sz¬oMEa kJ.mol 1560 

 سازي برگشت هنگام استفاده از کاتالیزگر: کاهش انرژي فعال

 kJ20560 112
100

  

 دهد.  سازي رفت و برگشت را به یک اندازه کاهش می کاتالیزگر انرژي فعال

صـورت زیـر    بـه  سازي رفت هنگام استفاده از کاتـالیزگر  انرژي فعالبنابراین 

  :شود محاسبه می

 kJ380 112 268  

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

 )هادي قاسمی اسکندر( »3«گزینۀ  -269

  :ي نادرستها بررسی عبارت

هـاي   هاي کاتالیستی، توده هاي درون مبدل عبارت (الف): در سطح سرامیک

 نانومتر وجود دارند.  10تا  2فلزي با قطر 

ب کاتالیزگرهـاي جامـد بـا گذشـت زمـان بـا برخـی مـواد         اغلعبارت (پ): 

دهنـد. در ایـن    شیمیایی گوگرددار و فسفردار کارایی خـود را از دسـت مـی   

هاي کاتالیستی  گویند کاتالیزگر مسموم شده است. از این رو، مبدل حالت می

 اي تعویض شوند.  صورت دوره بایستی به

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

 )رضا سلیمانی( »4«گزینۀ  -270

  ها: گزینهبررسی 

هاي گرماگیر افزایش دما موجب افزایش ثابت تعادل  : در واکنش»1«گزینۀ 

 خواهد شد. 

NO در واکنش »:2«گزینۀ  (g) N O (g) q2 2 ، فـراوردة واکـنش   42

N یعنی O2 تـر   رنـگ  لی کمپس با کاهش دما، مخلوط تعاد ،رنگ است بی 4

 شود.  خواهد شد و سرعت واکنش نیز با کاهش دما کم می

H: در تعادل گازي»3«گزینۀ  (g) I (g) HI(g)2 2 هاي  ، چون مول2

یابد ولـی   گازي دو ظرف برابر است با کاهش حجم غلظت گازها افزایش می

 کند.  ها تغییر نمی مقدار مول آن

 کند.  ابت تعادل تغییري نمیدر دماي ثابت، مقدار ث»: 4«گزینۀ 
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