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فارسي فارسيزبانو ادبيات   دقيقهدقيقه 1818وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبانو ادبيات 
 اند؟ ها همگي درست معني شده در كدام گزينه، واژه-1

1) و ايوان) )قدح: كاسه(،)حرز: تعويذ(،)جرز: اتاق
2) )طالع: برآينده(،)هرّا: آواز مهيب(،)منكَر: ناپسند)
3) )بر: خفتانگ(،)صبوح: باد صبحگاهي(،)جبهه: پيشاني)
4) )طومار: لولۀ كاغذ(،)واپژوهيدن: جستجو نكردن(،)بهره: حقّ مالك)

 ها است؟ ترتيب، معاني كدام واژهبه»دارنده، اطاعت كردن، قدم اسب سرخ مو، مدّت«هاي واژه-2
خُطوه)1  كُرند، متواتر، مطاوعه، گام)2 كهَر، متمادي، طوع،

خُطوه)3  باره، متقارب، مطاع، خطوات)4 كُميت، مُمد، مطيع،
 درست است؟»همگي«ها، معني كدام گروه از واژه-3

1) (2)مصابيح: ستارگان(ناورد: پيكار)،) )مهجور: متروك(،)خُّره: فروغ ايزدي)
3) (4)دَهِش: سرگشتگي(،)ترين مِهين: بزرگ) به اشباح: سياهي) )حضيض: نشيب(،)نظر رسد اي كه از دور

 اماليي وجود دارد؟ غلطر كدام گروه كلمه،د-4
و بيزاري، نطق غرّا)1 و دوستي، برائت و مأوا، اخّوت  ملجأ
و وقار)2 و نسق، تأّني و دوستي، شيوه و وبال، مؤانست  وزر
و نفرت)3 و تالفي، انزجار و اثنا، بقاع متبركه، تقاس  بحبوحه
و حضر، سياق مطلب،)4 و درخشان، سفر و لحظه متأللئ  لمحه

 است؟ غلطدر متن زير، امالي كدام واژه-5
و به آخر معامله چيزي مسامحه كند« و ضامن مستقلّات را كه دخل به مشروط وفا نكرده باشد در استيفاي مضمون سخت نگيرد مستأجر بستان

»تر ارزاني دارد تا متنفع گردد.و بار ديگر عملي از آن با منفعت
 مستقلّات)4 مضمون)3 محهمسا)2 استيفا)1

به-6 چه آثار زير  كساني است؟ ترتيب از
»االخوان شرح اشعار متنبّي، اميرارسالن، تحفة«
 الّدين عبدالرزّاق كاشاني ابن حسام خوسفي، عمادالّدين فقيه كرماني، كمال)1
 الّدين عبدالرزّاق كاشاني الممالك، كمال ابوالعالي معّري، نقيب)2
 لعالي معّري، ابن حسام خوسفي، عمادالّدين فقيه كرمانيابوا)3
 الممالك، ابوالعالي معّري عمادالّدين فقيه كرماني، نقيب)4

 است؟ غلطكدام گزينه-7
به)1 اس خاطر ترجيع هاتف اصفهاني: سيّد احمد هاتف اصفهاني، شاعر معروف قرن دوازدهم، وي ت.بند عرفاني خود، شهرت فراواني كسب كرده
و صلح: رماني است از لئون تولستوي، در اين كتاب اوضاع اجتماعي روسيه در هنگام لشكركشي ناپلئون بدان كشور تشريح شده است.)2  جنگ
و نويسند| معاصر، از ترجمه)3 ميع. پاشايي: مترجم به هاي او و مرغان آواره«و»ذن چيست؟«توان  اشاره كرد.»ماه نو
و از مريدان ابوالقاسم قشيري بود. ابوعلي دقّاق:)4 و ششم، اهل نيشابور و عارف قرن پنجم  فقيه

و موضوع كدام اثر، كامالً درست است؟-8  نويسنده
و تربيت)2 اسرارالتّوحيد: ابوسعيد ابوالخير، حكايات عرفاني)1  چهارمقاله: احمد عروضي سمرقندي، تعليم

و سياسيالحياة: محمدرضا حكيمي، مسائل اجتم)3  الصّبيان: ابونصر فراهي، آموزش فنون شاعري نصاب)4 اعي
 درست است؟»تماماً«هاي مقابل كدام بيت، آرايه-9

ــازم1 و س ــود ــو ع ــوزم چ ــت س ــگ آرزوي ) در چن
و هم خنـدان شـدم2 ) تا در غمت گريان شدم هم شاد
) كي به اقيانوس وصلت دست مـي يـابم كـه هسـت3
د4 ـــاريكي ـــه ت ـــوان ب ـــمۀ حي ـــت) چش ر اس

چون چـنگم ار بسـازي، چـون عـودم ار بسـوزي
ــدنم ــرمايۀ خندي ــد س ــتانه ش ــۀ مس ــن گري اي
ـــو ـــوالني ت ـــران ط ـــاني از هج ـــالعم طوف ط
ـــراب ـــدر خ ـــنج ان و گ ـــر ـــدر بح ـــؤ ان لؤل

(ايهام تناسب، حسن تعليل)

)پارادوكس، حس آميزي(

)جناس، تضاد(

)تلميح، استعاره(

م«هاي آرايه-10 و اغراقتشبيه، اسلوب  ترتيب، در كدام ابيات آمده است؟به»عادله، ايهام، استعاره
كـه رسـيد از دلـم بـه خـرمن مـاههاالف) چه ناله

ز اسـباب بـه جـز محنـت نيسـتب) بهر| خواجه
ــده ــاري دل خن ــر گرفت ــذرمج) ب ــي گ ــان م زن

د) دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سـعدي
راه ـــــاق ـــــم آف ـــــش در زن ـــــتم آت ) گف

ـــاد ـــو ي ـــي آوردچ ـــاه خرگه ـــارض آن م ع
عــرق از بــار گــران قســمت حمّــال شــود
ــذرد ــتان گ ــيش دبس ــه از پ ــه ك ــو ديوان همچ
عجــب اســت اگــر نگــردد كــه بگــردد آســيابي
گفــــت: ســــعدي در نگيــــرد بــــا منــــت

ب،)1 دهج، دهج، ب، الف،)2، الف، جهد، ب، الف،)3، ج،)4، هد، الف، ب،
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گز همۀ آرايه-11 ، در بيت زير وجود دارد؟هاي كدام  ينه

و تيزي كن كـه مـا را تلـخ ننمايـد« »گويي چنين شيرين كه شوري در من افكنديچه ميترش بنشين

 ايهام تناسب، اغراق، حسن تعليل)2 ايهام، تلميح، تضاد)1

حس)3 حس)4 آميزي تضاد، تلميح،  آميزي، ايهام تناسب كنايه،

 نوع جمله است؟متن زير، فاقد كدام-12

و از سفر چشم پوشيد. فرداي آن روز چوپان دختر خود را به خيـر داد. خيـر پـس از رنـج بسـيار بـه« خير كه اين خبر را شنيد، شادمان شد

و كاميابي رسيد. »خوشبختي

و متمم)1  جزئي گذرا به متممسه)2 چهارجزئي گذرا به مفعول

و مسند)3  جزئي گذرا به مسندسه)4 چهارجزئي گذرا به مفعول

 ها، كامالً يكسان است؟ ساختمان كدام گروه از واژه-13

شب مايه، خون دست)1  چراغ، كمربند، سفيدرود شاهكار، چهل)2گل كاله، كاه بها،

سه چوب)3 ني)4 پرده تار، شترمرغ، پيش لباس، پس رادمرد،  بند كوچه، گردن شكر،

به»گرفتن«در كدام ابيات، فعل از مصدر-14  كار رفته است؟ در معناي يكسان،

الف) حـافظ ار خصـم خطـا گفـت نگيـريم بـر او

كنـي بـه حـال ضـعيفانب) شنيدمت كه نظر مي

ــان و مهرب ــان ــتان نامهرب ــردم دوس ــد م ج) گيرن

ــي ــي دان ــروان م ــم ره ــو رس ــو ت ــوفي چ د) ص

ور به حـق گفـت جـدل بـا سـخن حـق نكنـيم

ــا ــه انتظــار عي ــم خــوش ب و دل ــبم گرفــت دتت

و بـس هر روز خاطر با يكي ما خـود يكـي داريـم

ـــر ـــيار مگي ـــه بس ـــد نكت ـــردم رن ـــر م ب

د-ج)4ج-ب)3د-الف)2ب-الف)1

به-15  صورت گرفته است؟»قرينۀ معنوي«در كدام بيت، حذف فعل

ــيرين1 ــب ش ــت از ل ــيم) حكاي ــان س ــدامده ان

ــــب2 و اس ــــريف و تش دِرم داد ــــان را ) كس

تو ) به چشم3 ز چشـم برفتـيهاي دانـم كـه تـا

به4 جاي خاك، قـدم بـر دو چشـم سـعدي نـه)

تفـــاوتي نكنـــد گـــر دعاســـت يـــا دشـــنام

طبيعـــي اســـت اخـــالق نيكـــو نـــه كســـب

و ارادت نظـر بـه هـيچ نكــردم بـه چشـم عشـق

كــه هركــه چــون تــو گرامــي بــود بــه نــاز آيــد

 ها، يكسان است؟ در كدام گزينه، تعداد تكواژهاي همۀ واژه-16

 نويسي، پراكندگي جهانگيران، اسم)2 آزادانه، هزارتوماني، هر ساله)1

 حال بندان، پريشان زيباسازي، آينه)4 شناسي، ناسزاگويي، دانشجويي نشانه)3

 مفهوم بيت زير، با كدام بيت تناسب دارد؟-17

ز دريــاي جـــان« »كي كند اينجا مقـام مـرغ كـز آن بحـر خاسـتخلــق چــو مرغابيــان زاده

) منزلي خوش خانۀ دلكـش مقـامي دلگشاسـت1

ــم دوســت نخوانــد2 ) هــر لحظــه چــرا مــرغ دل

بدخبر مفكن سايه بـر خـراب]جغد[) چون بوم3

او4 ــايۀ و س ــب ــايون طل ــرغ هم ــت از م ) دول

و مطـرب خوشـگو كجاسـت ساقي گلچهـره كـو

ــده ــل دي ــده گ ــل ش ــه بلب ــروز ك ــاز ام ام ام ب

در اوج سِــدره كـــوش كــه فرخنـــده طـــايري

ــودز ــت نب ــهپر دول ــن ش و زغ ــا زاغ ــه ب ان ك

 مفهومي دارد؟»تقابل«بيت زير، با كدام بيت-18

»گــرددمگـر روزي كـه از ايـن بنــد غـم آزاد مـيگـرددبه زندان قفس مرغ دلـم چـون شـاد مـي«

ــــــرديم1 ــــــم نك ــــــد ك ــــــرواز بلن ) پ

) مرغ جان من در اين خاكي قفس محبوس توسـت2

چـ3 ون مـرغ قفـس) خود متـاع خانـۀ خويشـيم

) مـن نـه آن صـيدم كـه آزادي هـوس باشـد مـرا4

ـــديم ـــر فكن و پ ـــال ـــه ب ـــد ك ـــر چن ه

و هـم تـو بنـدش برشـكن هم تـو بـالش برگشـا

ايـــم ايـــم آزاد از قيـــد جهـــان آزاده گـــر نـــه

ــرا ــا در قفــس باشــد م ــويم نفــس ت از قفــس گ

به-19  جز: مفهوم كلي همۀ ابيات با يكديگر تناسب دارند،

ـــز1 ـــالمت گ ـــو س ـــم) ت ـــام دل ـــه ن ين ك

) عشـــــق را روي در ســـــالمت نيســـــت2

و سـر كـه نگـردانم از وصـال تـو روي3 ) به جان

هـا كـه خواهـد بـرد جـان نـازنين ) بس مالمت4

ــــاد ــــان افت ــــر زب ــــه ه ــــت ب از مالم

جــــز مالمــــت نيســــت راه عاشــــق بــــه

ــرم و س ــان ــه ج ــد ب ــت رس ــزار مالم ــر ه و گ

روز عــرض از دســت جــور نفــس ناپرهيزگــار
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زي-20  ر، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟بيت
ــاط« ــه رب ــن كهن ــر در اي ــزن ب ــس م ــۀ ان و بـيكه اساسش همـه بـيخيم »بنيـاد اسـتموقـع

) زين گلستان عاقبت چون باد مي بايـد گذشـت1
) قصــرش گلســتان ارم صــدرش دبســتان كــرم2
و بيابـان در پـيش3 و تو در خـواب ) كاروان رفت
آ4 و ـــا ـــم دني ـــر از غ ـــتيم پي ـــرت) گش خ

بر درختي هـر زمـان چـون تـاك پيچيـدن چـرا
ــه ــو پرداخت ــم بســتان ن ــتان از نع ــر شبس در ه

خبــر از غلغــل چنــدين جرســي وه كــه بــس بــي
ــت ــه اس ــر دو خان ز فك ــده ــان خمي ــت كم پش

 مفهوم كدام بيت، با ساير ابيات متفاوت است؟-21
ــت1 ــيري اس ــه اكس ــه طرف ــدايي در ميخان ) گ
بــه خلــق ) پادشــاهيت ميسّــر نشــود روز2
) اي پادشـــاه شـــهر چـــو وقتـــت فرارســـد3
ــروش4 ــلطنت مف ــه س ــان ب ــدايي در جان ) گ

ــرد ــواني ك ــاك زر ت ــي خ ــل بكن ــن عم ــر اي گ
ــي ــدايي نكن ــود گ ــر در معب ــب ب ــه ش ــا ب ت
تـــو نيـــز بـــا گـــداي محلـــه برابـــري
ـــاب رود؟ ـــه آفت ـــن در ب ـــايۀ اي ز س ـــي كس

 بيت زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟-22
ـــي« ـــكن دل ب ـــقبش ـــا را اي عش ـــواي م »تـر اسـتآهنـگاش خـوشاين سـاز شكسـتهن

) چو گل رفت از چمن با باغبان گفـت از وفـاداري1
ــت2 ــاه اوس ــي از نگ ــم چمن ــاره از دل ــر پ ) ه
ــود3 ــۀ وج ــه ميخان ) چــون شيشــۀ شكســته ب
ــار4 ــر از ي ــرم رفــت كــه آرد خب ز ب ) هــر كــس

كــه تــا بلبــل بــه بــاغ آيــد نگهــدار آشــيانش را
اي اسـت چون شكسـته شـد، آيينـه خانـهآيينه

ـــرا ـــر م ـــد ت ـــام نگردي ـــراب ك ـــب از ش ل
ــي ــن ب ــو م ــويش چ و از خ ــد ــاد بازآم ــر افت خب

 مفهوم كلي بيت زير، با كدام بيت تناسب دارد؟-23
و ايـن بـس عجـب مـداربي عمـر زنـده« ـــرام مـن ـــمار عم ـــد در ش ـــه نه ـــراق را ك »روز ف

ــات نباشــ1 ــود حي ــار كــه هجــران ب د) در آن دي
ــد2 ــه باش ــان چگون ــت آس ــم فراق ــر دل غ ) ب
) بســي نمانــد كــه كشــتي عمــر غرقــه شــود3
و هر چه در وي هست بس ناپايدار اسـت4 ) روزگار

ـــد ـــات نباش ـــر را ثب ـــدگي خض ـــاس زن اس
دل را قيامــت آمــد شــادان چگونــه باشــد؟

ــي ــر ب ــو در بح ــوق ت ــوج ش ــراقز م ــران ف ك
اي شـب هجــران تــو پنــداري بــرون از روزگــاري؟

بي«مفاهيمِ-24 ميبه» قراري عاشق، توصيه به فروتني پشت پا زدن به دنيا، صداقت،  شود؟ ترتيب، از كدام ابيات دريافت
رودالف) هر سر موي حـواس مـن بـه راهـي مـي

ــاف ــتن از ص ــه داش ــبب) رو نگ ــميران مطل ض
ــود ــق نش ــباب تعلّ ز اس ــرد ــت س ــا دل ج) ت

تزلزل نيست هر كس چون علم استاده اسـتد) بي

ــت ــاده اس ــاه افت ــانم نگ ــف پريش ــه آن زل ــا ب ت
ـــان مطلـــب عيـــب پوشـــيدن از آيينـــۀ عري

ــه ــا خان ــۀ م ــش از كوچ ــه آت ــب ب ــان مطل دوش
عشــرت روي زمــين از مــردم افتــاده اســت

ج)1 ب)2 الف، ب، د، ب)3 الف، ج، د، د)4 ج، الف، د،  ج، ب، الف،
 بيت زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟-25

ز مرغـــان بوســـتان بشـــنوســـرود عشـــ« ــدق ــان ش ــبز تاب ــرگ س ــل ب ز گ ــار ــال ي »جم

و برگي كـه هسـت يـاد خـدا مـي1 كنـد) هر گل
ــاخته2 ــن س ــار چم ــه ك ــد افراخت ــرو ش ) س
و بوســتانم بــه چــه دل بــود نگــارا3 ــاغ ) ســر ب
ـــه4 ـــد ) آيين ـــر برآي ـــگ اگ ـــۀ دل از زن خان

ــدگار ــاد خداون ــد، ي ــه خوان ــري چ و قم ــل بلب
و چنــارنعــره زنــان فاختــه بــر ســر بيــد

كه به چشم من جهان شـد همـه زرنگـار بـي تـو
نـوايي اسـت هر برگ سبز اين بـاغ طـوطي خـوش

 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان عربيزبان عربي

�) املفهوم و التعریب أو للّرتجمة الجواب فی األدّق و اّالصّح ):۲۶-۳۳عّین
الّلإ(-۲۶ یغّینَّ ال ماه یغیِّروا حتی بقوم ما :)بأنفسهمر

الله۱ بالشک اّالمنیدگرگون) را قومی هیچ دلکند در آنچه شود!اینکه داده تغییر است قوم آن های
خداوند۲ هامنا منی) تغییر هست قومی در را دهند!آنچه تغییر هست، درونشان در را آنچه اینکه مگر دهد
الله۳ قطعًا تغییچیزی) دارند خود درون در قومی که دهند!را تغییر را خویش درون ابتدا اینکه مگر داد نخواهد ر
اّال۴ نیست دارند خود نفس در قومی که چیزی کنندۀ دگرگون خداوند تردید بدون سازند!) دگرگون دارند دل در را آنچه نخست اینکه
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بأّنإن«-۲۷ الظاملین!نؤمن سیطرة من نیأس فلن زهوقاً، سیکون »:الباطل
ایام۱ اگر مسلّ) از بود، خواهد رفتنی بین از باطل که بیاوریم شد!ن نخواهیم ناامید ظاملان شدن ط
چنا۲ نابود) باطل که بیاوریم ایامن مسلّنچه ظاملان اینکه از است، شویم!شدنی منی ناامید شوند ط
مسل۳ّ از رفت، خواهد بین از باطل که باشیم داشته ایامن چنانچه نخ) نومید ظاملان شدن شد!ط واهیم
مسل۴ّ ظاملان اینکه از باشیم، داشته ایامن است، رفتنی بین از باطل اینکه به اگر منی) نومید شوند شویم!ط

خیٌر«-۲۸ کّلهناک ففی نستطیعإشّدة صدیأنّنا بها نعرف عدّوقنان »:نا!من
سختی۱ هر در میخیریای) ما چه دارد، راوجود خود دوست آن بوسیلۀ دشمنتوانیم بشناسیم!از مان
سختی۲ هر در آنجا توانسته) که است خیری بهای بشناسیم!ایم را خود دشمنان و دوستان آن وسیلۀ
سختی۳ همۀ در آنجا دارد!) پی در را دشمن از دوست شناخت زیرا است ما برای منفعتی و سود ها
سختی۴ هر در دشمن) و دوست شناخت که هست منافعی رای بهمان آن بواسطۀ دارد!ا دنبال

اّالالّتفییقعونالالناس«-۲۹ الّرصفرقة، عن ابتعدوا املستقیم!اذا عین»:اط ............... :الخطأمردم
منی۱ تفرقه در از) وقتی مگر دورصاطافتند، گردند!رمستقیم
می۲ تفرقه در وقتی فقط از) که دورصاطافتند گردند!رمستقیم
د۳ منی) تفرقه شوند!چار دور راست راه از که هنگامی مگر گردند،
از۴ که زمانی فقط میرصاط) دور منیمستقیم تفرقه در افتند!شوند

:الخطأعین-۳۰
دانشمّنأکرثلمیذالّتهذاّنإ)۱ این تالش الصف: فی اجتهاداً ماست!ا از بیشرت کالس در آموز
من۲ یسافر مل صدیقتیأ) األإوالد بزرگالّ فقط دوستم فرزندان از منهم: آنکرب است!ترین رفته مسافرت به ها
رزمنده۳ بیامرستان در شدیداً: ُجرح قد مقاتالً املستشفی فی شاهدُت شدیداً) که دیدم را بود!مجروحای شده
لن۴ بذریعهذهترکأ) اآلةالدنیا علی بهالحصول بهانۀ به را خود دنیای هرگز نکردهخرة: ترک آخرت آوردن ام!دست

املناسبعین-۳۱ للمفهوم:غیر
ه()۱ شیء :)وجههّالإکالکل

بســـــــــــــتاندۀداد ســـــــــــــپهر اللّـــــــــخـــــــــــــود مانـــــــــد!نقـــــــــش جـــــــــاودان ه
۲» العل) طلب الیمن »:یالیلّسهر

ـــــی ب ـــــت یاف ـــــی به ـــــیمنشـــــاید ب و ـــــج بـــیرن ســـیم!رنـــجکـــه ســـنگ، از نـــارد کـــس ،
بأتأ()۳ الناس أنفسکمالربّمرون تنسون :)و

اســــــفندیار ــــــه ب رســــــتم ــــــت گف ــــــین ـــــــارچن یادگ ـــــــا م ز ـــــــد مان ـــــــردار ک ـــــــه !ک
۴» تدرکأّنک) ال غایة الناس »:إرضاء

اســت بــس شــاد، شــود ــو ت از اگــر ــد چن ـــرد!خــاطری ک ـــوان نت ـــس ک ـــه هم ـــراد م ـــه ب ـــدگانی زن
الصحیح:-۳۲ عین

اینکه« نه شود غرق سنگ کردند، پرتاب بسویت سنگی اگر که باش شوی!دریا متالطم ...............»:تو کُن
ف۱ کالبحر َرإ) الحجرذا حجٌرإموا یُغرق مّواجاً!لیک، تصبح ال و
َر۲ فإن کالبحر حجراً) حجٌرإموا غرق هائجاً!نّأاللیک، تصیر ک
َر۳ فإن بحراً ح) تصبَحموا أن ال الحجر غرق نحوک، متالطامً!جراً
بحرا۴ً نحوک،َرفإذا) الحجر الیموا الحجر متالطامً!أغرق تصیر ن

برا«-۳۳ احرتام دریبا که برمی۴۰کسی خود جای از است، پرداخته تحصیل به عمرش از :»خیزیم!سالگی
من۱ نقف یقومأ) ملن باالحرتام بالدراسة!أماکننا عمره من سنة ربعین
ملک۲ نقف یعملا) ملن االحرتام مع سأننا بالدراسة!ربعین عمره من نة
لل۳ّ محرتمین مکاننا من نقوم قامذی) األبالّدقد فی عمره!راسة من ربعین
أل۴ نقوم الّ) لنحرتم لنا سّنماکن فی بالدراسة عمل عمره!األذی من ربعین
بدّقالنّصأقرإ� ثّمالتالی األأة عن (جب یناسب)۴۲-۳۴سئلة النص:مبا

مّن کثیراً الاّن عمراًّنأدرکنا یقللعمل ینضج.ضالبّد حتی یتوّقـإیه تاجرنا الّتـالـّربحعّن الیـوم موظّفـی و متجـره، لفـتح شـابّالی و ...فنـا و نا
الّ الحکیم ذلک نصیحة الی حیاتنا فی بحاجة فنحن لوکذلک! قال: قبلأذی عملی اترک ثم جبالً األأنأبنی الحجر قّمضع فی لحسـبتخیر تـه

فاشالً نحننفسی و بنا فکیف اساسها!تحققعنتوّق! نُحکم مل اُمور
اّاللواأسلقد ینفع ال النبوغ و ها أهمُّ فإنها املثابرة! املثابرة املثابرة فقال: الّنجاح عوامل عن الحکامء فأنهااحد فـاإمعها، تکـن مل یُّنلذا عتـرببوغ

وةّرُدکَ ید الیها تصل ال البحر، داخل بهاالفی انسان!ینتفع
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ی-۳۴ مل الذی املوضوع للفراغ: الصحیح النّصأعین فی الخسارة!ت ... هو
سبب۱ جربان۲) تحقق۳) موضوع۴) (

النص:-۳۵ ملفهوم املناسب عین
بالعجل۱ الظّفر الهزیمة!ة) الفرص!۲یسّبب نیل فی العّز فبلوغ (
من۳ الُعأ) سوء!یلراد فی وقع الجّد۴سهالً یفعل قد الکسل!) یفعل ال ما

کالمه-۳۶ من الحکیم مقصود هو جبالً...«ما أبنی ؟»لو
األ۱ بإمتامها!) األ۲مور عمل َمن العامل خیر!)
ی۳ُ الفعل بانیه!) عن األ۴خرب ب) وأعامل سفلها!أعالها

الصحیح:-۳۷ عین
ِم۱ لیس الّنأن) املثابرة!ّالإحجاسباب
الّت۲ علی ال) أن بایفکّاجر عمله!لّربحر فی
األ۳ نُضج یتحّق) بامللل!بالقعامل شعور دون من کثیراً بها قیام
حیاتنا۴ فی الشائع متمّسنّإ) األنا بظواهر تحسینها!إمنتبهینغیرمورکون لی
(أالخطعین� التشکیل :)۳۹و۳۸فی
متجره!إ«-۳۸ لفتح التالی الیوم فی الربح یتوقع تاجرنا »:ّن

تَاِجَر۲َمْتَجِر-َفْتحِ-الَیوِم)۱ بَح-یََتوقَُّع-) الَیوِم۳الرِّ الیوِم-الّربَح-یتوقَُّع)۴َفتحٍ-التَّالِی-)
جبالألو«-۳۹ أنبنی قبل عملی أترک األأثم الحجر »:خیر...ضع

أَضَع۲َقبَل-َعَملی-ترُُکأ)۱ َعَملی۳ِخیِراأل-الَحَجَر-) أبنی۴َضَعأ-َقبَل-) أترُُک-جبالً-)
�) الرصفی التحلیل و االعراب فی الصحیح )۴۰-۴۲عین
»:نتوّقع«-۴۰

متعد۱ٍّ الظاهر-لمعلوملمبنی-) االسم فاعله خربةالجمل»قتحّق«معرب/ و فعلیة
مضارع۲ فعل و-) املسمتعدٍّ-جوفأمعتل الضمیر فاعله و مرفوع، فعل الجملت/ و فعلیةةرت،
الغیرللمتکلّ)۳ مع تفّعل)-م باب (من ثالثی ضمیر-مزید فاعله و فعل مثال/ و املسترت»نحن«معتل
تفّع۴ باب (من ثالثی مزید ضمیر–ل)) فاعله الجمل»نحن«مبنی/ محالًةاملسترت، مرفوع و خرب و فعلیة

»:سألوا«-۴۱
ماٍض۱ فعل ثالثی-) و-مجرد للمعل-الزم-جوفأمعتل فعلیةمبنی جملة فاعله مع و فعل وم/
ثالثی۲ مجرد للمعلوم-متعدٍّ-) الجمل-مبنی و البارز الواو ضمیر فاعله و فعل ةفعلیةمبنی/
للغائب۳ فاعله-متعدٍّ-) نائب للمجهول/ الجمل»أحد«مبنی محالًةفعلیةو مرفوع و خرب و
ماٍض۴ و-للغائب-) ف-جوفأمعتل نائب للمجهول/ الظّاهرمبنی االسم »أحد«اعله

»:قتحّق«-۴۲
مشبه۱ صفة و مشتق تحقیق)ة) مفعول-معرب-(مصدره: منصوبمنرصف/ و به
مذکر۲ مفرد مفعول-معرب-جامد-) لفعلمنرصف/ منصوب و »عنتوّق«به
اسم۳ تفّع-) باب من (مصدر لفعل-ل)جامد فاعل مرفوع»عنتوّق«نکرة/ و
مصدر۴ و جامد باإلم-) مرفوع-ضافةعرف و مؤخر مبتدا معرب/
للجواب �� املناسب (ععین التالية االسئلة :)۴۳-۵۰ن

املعارف-۴۳ فیه ما تنّوعین :عاًأکرث
نحّق۱ أن نحاول حیاتنا!) فی اهدافنا لحّلإ)۲ق طریقة وجدت مشاکلی!يّن إحدی
ا۳ِ أعاملکم!) عن مسؤولون أنکم هؤال۴علموا بالدالتالمیذء) الّصحف!اریشتغلون بیع و سة

ما-۴۴ للمجهول:لیسعین املبنی فیه
الخمول۱ عن الطالب یُبعد ال معلّّالإ) املعل۲ّمیهم،تدابیر یواصل هکذا و أ) الموَن إن و تُقبل،عاملهم
یشج۳َّ مدة بعد الطّلبة و معلّ) اسلوب استخدام علی یفه۴میهم،عون حتی املعم) تُکتسب أن الکّد!ّالإالیوا و السعی بقدر

املعتلّاأل(فیأالخطنعّی-۴۵ ة):فعال
املطالعة،۱ الی اوالدهّن یَهدون الذکیات االمهات ی۲َ) أن علیهنَّ و لهم،) املناسبة الکتب جدن
جاهلین،۳ یعیشوا ال حتی لقراءتها یَدعونهم و لِیتعّر۴) و تَ) التی الخطیرة املسائل علی حفوا فی یاتهم!جری
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:مرفوعاً»ما«عین-۴۶
أ۱ علم مبا عمل من اللّ) ماعطاه ِعلَم یعلم!اله
الیوم!۲ عملک فاحذر غداً، تحصده الیوم تزرعه ما (
قّد۳ ما علی الرضا روُحک متلک أن السعادة اللّ) لک!ر ه
الورقة۴ علی کتبنا ما بلساننا!ّالإ) نقوله أن نستطع مل ما

ال-۴۷ اسم ضمیراً:لیسنواسخعین
رّب۱ یا خلقنّإ؛) کام انسان نی،َتی
ال۲ مالئکتک،أ) مثل طاهراً أکون أن قدر
األ۳ بعض بنعمک،) کفوراً اُصبح و اُخدع حیان
أعود۴ و أندم لکن و دامئاً!إ) مفتوح حضنک الّن لیک

ما-۴۸ فیه:لیسعین الفعول فیه
حاولی۱ زمیلتی؛ یا اوأ) تضّیعی ال باللّن عب!قاتلک
جودک!۲ من هو عندنا ما کّل االحسان؛ و الجود ذا یا (
قبل۳ تساعدنی أن علیک صدیقی!أ) کنت إن منک، أطلب ن
یتحّم۴ أن فعلیه املختلفة العلوم یطلب من دامئاً!) الصعوبات ل

الوصف-۴۹ :جملٌةعین
فی۱ علمیإاملسلمینکتاب) حقیقتهاقةشارات العلم اکتشف !د
اِستعنُت۲ خبیر) انسان هو و الجزیرة ساکنی بأحد الصید سالک!ملابفی
فّض۳ اشعة له و القمر ظهر و غربت الشمس جداً!ةّی) جمیل منظر مع
املتحل۴ّ االنسان یعجنبی ال یتحلّ) أن یسعی ال حین الدنیا بزینة املعنویّی باملکارم ة!ی

کلمة-۵۰ اال»أحسن«عین علی بهام:بَقیت
اآلخرین،۱ من أحسن تصبح أن تُحّب إن تلمیذاً،۲) أحسن تکون أن علیک فیجب (
کام۳ ربّأ) ربّن أحسن هو ولکّن۴،اًنا له!) عبداً أحسن لسنا نا

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

و ريشۀ كار عبث در چيست؟-51  خلقت حكيمانۀ خداوند متعال چه خصوصياتي دارد
و جلوگيري از غرايز ايجاد)1 و گرايشات و ناداني-تمايالت  جهل
و اعطاي امكانات الزم)2 و ناداني-خلقت براي هدف شايسته  جهل
و جلوگيري از غرايز)3 و گرايشات و خودپرستي-ايجاد تمايالت  كبر
و اعطاي امكانات الزم)4 و خودپرستي-خلقت براي هدف شايسته  كبر

و سياحت در زمين چه واقعيتي را درك خواهد كرد؟ با توجه به آيات-52  قرآن كريم اگر كسي اهل تعقل باشد، از سير
)ظُُروايَسيروا في األرضِ فَيَنْأَ فَلَمْ()2)اَتّقَوالَدَارُ اآلخِرَةِ خَيرٌ للّذينَ()1

و سَيَجِزي اهللا الشَّاكرينَفَلَنْ()3 ال()4)يَضُرَّ اهللاَ شيئاً بِأنفُسِهِمْإنَّ اهللا يُغَيِّروا مَا )ُيغَيرُ مَا بِقَومِ حَتَّي
وَ مَا في االرضِ(از ارتباط آيات-53 وَ االرضَ بِالْ(و)يُسَبِّحُ لِلّهِ ما في السَّماواتِ مي)حقِّخَلَقَ السَّماواتِ  شود؟ چه مفهومي برداشت

بي1 اس مانند مخلوقات آسمان ) نظم ت.ها علت منزه بودن خداوند
و مالكيت مطلق از آن اوست. مخلوقات آسمان تسبيح)2  گوي خدايند
به)3 و  سوي او در حركت است. تمام عالم در عين هدفمندي در تسبيح خدا
بي)4 و معلول نظم و تسليم همۀ موجودات اختياري  مانند هستي است. تسبيح

و ثمراتي عالوه بر نتايج شناخت سنت-54  شناخت تقديرات الهي براي ما خواهد داشت؟ هاي الهي چه فوايد
و رفتن به مراحل باالتر)1 و ظهور استعدادهاي انسان  ايجاد
و خداوند)2  تنظيم درست رابطۀ انسان با خود، ديگران، جهان
و بهره)3 و پديده درك عظمت خالق  هاي طبيعي مندي از طبيعت
هم)4 و كشف مسير تكاملي ۀ مخلوقات در جهانتأثيرگذاري بر يكديگر
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و وحدانيت در تدبير از يكديگر جدا نيستند«عبارت-55  از مفهوم كدام آيۀ شريفه، قابل دريافت است؟»وحدانيت در خلقت

َربُّكُمْ()1 وَ َربِّي مُسْفاَعْ انَّ اهللا )تَقيمٌبُدُوهُ هذا صراطٌ

مُحسِنٌ فَقَدِ اِستَمَسكَ بِالعروةِ الْوَجْ لِمْيُسْوَ مَنْ()2 و هوَ )قَيوُثْهَهُ الَي اهللا

َربِّكُم فَمَنْقَدْ()3 وَ مَنْ جَاءَكُم بَصَائرُ مِن َفلِنَفسِه عَلَيكُمْ أبصَرَ َ مَا أنَّا و فَعَلَيها )بِحَفِيظٍ عَميَ

وَ لَئِأن اهللا يُمْ()4 وَ األرضَ أن تَزوالَ بَعدهِنْسِكُ السَّماواتِ )زَالتاَ إنَّ أمسَكَهُمَا مِن أحَدٍ مِن

مي-56 آن در ميان تمام اديان الهي هيچ تضاد ذاتي وجود ندارد. اگر اختالفي بين اهل كتاب ديده و كدام آيۀ شـريفه، مؤيـد شود، ناشي از چيست

 است؟

و تعصب اهل كتاب پس از آگاهي به حقايق)1 هُوداً(-ظلم كُونُوا ...و قَالوا بَل مِلَّةَ إبراهيمَ حَنيفاً قُل )أؤ نَصاَري تَهتَدوا

و تعصب اهل كتاب پس از آگاهي به حقايق)2 وَ مَا اخْإنَّ الّدينَ عِند اهللاِ ألْ(-ظلم ...إسالمُ )تَلَفَ الذينَ أوتُوا الكِتَابَ

آن)3 هُوداً(-ها براي دعوت مسلمانان به مذهب خود كوشش كُونُوا ...و قَالوا بَل مِلَّةَ إبراهيمَ حَنيفاً قُل )أؤ نَصاَري تَهتَدوا

آن)4 وَ مَا اخْإنَّ الّدينَ عِند اهللاِ ألْ(-ها براي دعوت مسلمانان به مذهب خود كوشش ...إسالمُ )تَلَفَ الذينَ أوتُوا الكِتَابَ

مي-57  بايد به او كافر شوند، چه خصوصيتي دارند؟كه برند درحالي با توجه به آيات قرآن، كساني كه داوري را نزد طاغوت

وَ اطْ()1 رَضُوا بِالحياةِ الدُّنيا وَ )مَانُّوا بِهَاالَ يَرجونَ لقاءنا

مَْأواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَعَن آياتنا غَافلونَ()2 ) أُولئِكَ

أُ عِمُونَ أنَّهُمْيَْز()3 وَ مَا )نزِلَ مِن قَبلِكَآمَنُوا بِمَا أنزلَ إليكَ

سَعْ()4 َيحسَبُونَ أنَّهُمْفي الْ يُهُمْضَلَّ وَ هُم )سِنونَ صُنعاًيُحْ حَياةِ الدُّنيَا

مي6شيو| تربيت خود در دامان رسول گرامي اسالم حضرت محمد7امير المومنين حضرت علي- 58 و اين تربيت از مصـاديق كـدام را چه داند

ت؟اس6وظيفۀ پيامبر اسالم 

آن)1 و درِ و همراهي)2 مرجعيت علمي-شهر علم  واليت معنوي-تبعيت

و همراهي)3 آن)4 مرجعيت علمي-تبعيت دِر و  واليت معنوي-شهر علم

به6پيامبر گرامي اسالم-59 مي كدام آيه را درحالي كه با شتاب مي سوي مسجد و مصداق آن كيست؟ آمد، براي آگاهي مردم  خواند

و حسنين7حضرت علي-تطهير)1 و فرمود: خدايا اينان اهل بيت من هستند.:و حضرت زهرا  را در كنار خود جاي داد

و حسنين7حضرت علي-واليت)2 و فرمود: خدايا اينان اهل بيت من هستند.:و حضرت زهرا  را در كنار خود جاي داد

و7حضرت علي-تطهير)3 و امكان كتمان آن از بين برود.6از زبان پيامبر كه مردم به چشم خود ببينند  بشنوند

و از زبان پيامبر7حضرت علي-واليت)4 و امكان كتمان آن از بين برود.6كه مردم به چشم خود ببينند  بشنوند

و عجين شدن جان ما با آن، چه ثمره-60  اي خواهد داشت؟ توجه به حديث شريف سلسلة الذهب

گن)1 و سرپيچي از دستوراتاجتناب از  اه در حضور خداوند

و سرپيچي از دستورات طاغوت)2  اعتراف به خالقيت خداوند

و پذيرش واليت ايشان يادآوري سلسلۀ امامان دوازده)3  گانه

و اجتناب از شرك در خالقيت)4  پذيرش توحيد در ربوبيت

مي» صالحان حكومت«و» شدگان جانشيني ناتوان«از دقت در كدام آيات-61  گردد؟ در پايان تاريخ مفهوم

نَجْ()1 نَجَعَلَهُمُ الوارثِينَ عَلَهُمْوَ و )الَّذي ارتَضَي لَهُمِْدينَهُمْ لَيمَكَنَنَّ لَهُمْ(-)أَئِمَةً

عِباديَ الصَّالحُونَأنَّ الْ()2 )الَّذي ارتََضي لَهُمِْدينَهُمْ لَيمَكَنَنَّ لَهُمْ(-)اَرضَ يَرِثُها

عِباديَ الصَّالحُونَأنَّ الْ()3 ِفي االرضِ كَمَا اسْتَخْلَيَسْ(-)اَرضَ يَرِثُها )قَبلِهِمَتخلَفَ الذينَ مِنْلِفَنَّهُم

نَجْ()4 نَجَعَلَهُمُ الوارثِينَ عَلَهُمْوَ و فِي االرضِ كَمَا اسْتَخْلَيَسْ(-)أَئِمَةً )قَبلِهِمتَخلَفَ الذينَ مِنْلِفَنَّهُم

بَغيُكُم عَلي أنْ(آيۀ شريفۀ-62 َفنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْحياةِ الدّنيا ثمَّ اَلينَا مَْرفُسّكُم مَتَاعَ الْيَا ايَّهَا الناسٌ إنَّمَا به كدام واقعۀ پـس از مـرگ،)مَلونَتَعْ تُمْجِعُكُم

 اشاره نموده است؟

و گواهان)1 و عدل)2 حضور شاهدان  قضاوت بر معيار حق

و زمين مدهوشي اهل آسمان)4 برپاشدن دادگاه عدل الهي)3  ها

و سرانجام آنان چه خواهد بود؟-63  كدام آيۀ شريفۀ، بيانگر گفتگوي نگهبانان جهنم با جهنميان است

َربّكُمُرسُلٌ مِنْيَأتِكُمْأ لَمْ()1 عَلَيكُم آياتِ عَوَ لَكِنْ(-)كُمُ يَتلونَ كَلِمَةُ العذابَ )كَافِرينَلَي الْحَقَّت

َربّكُمُرسُلٌ مِنْيَأتِكُمْأ لَمْ()2 عَلَيكُم آياتِ و سَاءَتْ(-)كُمُ يَتلونَ مَأوَاهُمُ جَهَنَّمُ )مَصِيراًفَأولئِكَ

وَاسِعَةٌ فَتُهاجُِروا فِيهَا()3 كَلِمَةُ العذابَ عَلَي الْوَ لَكِنْ(-)اَلَم تَكُن أرضُ اهللاِ )كَافِرينَحَقَّت

وَاسِعَةٌ فَتُهاجُِروا فِيهَا()4 و سَاءَتْ(-)اَلَم تَكُن أرضُ اهللاِ مَأوَاهُمُ جَهَنَّمُ )مَصِيراًفَأولئِكَ
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چه-64 يَحْ(كساني با آيۀ شريفۀ عمل يُحْوَ هُم و معاد همراه با عمل صالح چيست؟)سِنونَ صُنعاًسَبونَ أنَّهُم و ثمر| ايمان به خدا  توصيف شده
سَعْا()1 ضَلَّ خَوفٌ عَلَيهِمْ(-)يُهُم في الحَياةِ الدُّنيَالذينَ يَحَزنُونَ فَالَ الَ هُم )وَ
خَوفٌ عَلَيهِمْ(-)آياتِنَا غَافلُونَ عَنْ الَّذينَ هُمْ()2 يَحَزنُونَ فَالَ الَ هُم )وَ
سَعْ()3 ضَلَّ يُظْ(-)يُهُم في الحَياةِ الدُّنيَاالذينَ الَ )نَلَمُووَ هُم
يُظْ(-)آياتِنَا غَافلُونَ عَنْ الَّذينَ هُمْ()4 الَ )لَمُونَوَ هُم

مي-65 مي كساني كه از مهاجرت در زمين با وجود ظلمي كه منجر به گناه  زنند، چه عاقبتي دارند؟ شود سر باز
وَوَ قُضِيَ بَينَهُمْ()2)فََويلُ لِلَّذينَ كَفَروا مِنَ النّارِ()1 يُظْ هُمْبِالحقِّ )لَمُونَالَ

عَشِيا()3 وَ غُدُوا يُعْرَضُونَ عَلَيْها و سَاءَتْ()4) النَّارُ )مَصيراًفَُأولئكَ مَاوَاهُمُ جَهَنَّمُ
وَ الطَيّباتِ مِنَ الرِّزق ... مَنْقُلْ(در آيۀ شريفۀ-66 لِعِبادهِ ِزينةً اهللاِ الَّتي أخرجَ  هايي ذكر شده است؟ چه ويژگيها براي اين نعمت)حَرَّمَ

 ها در آخرت به مؤمنان مندي از پاكي اختصاص بهره-مندي همگان در دنيا از الطاف الهي بهره)1
 هاي آخرتي براي مؤمنان هاي دنيا با پاكي جبران زيبايي-مندي همگان در دنيا از الطاف الهي بهره)2
 ها در آخرت به مومنان مندي از پاكي اختصاص بهره-ص خداهاي غير الهي براي بندگان مخل تحريم زينت)3
 هاي آخرتي براي مؤمنان هاي دنيا با پاكي جبران زيبايي-هاي غير الهي براي بندگان مخلص خدا تحريم زينت)4

هللاِ(و)كَحُبِّ اهللاُِيحِبُّونَهُمْ(عبارت-67 چهبه)أشَدٌ حُباً  كساني است؟ ترتيب، توصيف
وَ اليومِ الْالَ()1 يُومِنُونَ باهللا قَوماً )و الَّذينَ آمَنُوا(-)Ĥخِرِتَجِدُ
أَنْداداً()2 )و الَّذينَ آمَنُوا(-)وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَ اليومِ الْ()3 يُومِنُونَ باهللا قَوماً تَجِدُ )ُذنُوبَكُمْ لَكُمْ فِرْيَغْ(-)Ĥخِرِالَ
أَنْداداً()4 )ُذنُوبَكُمْ لَكُمْ فِرْيَغْ(-)وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

و خداوند متعال آنان را هدايت نموده است، كدام ويژگي-68  ها را دارند؟ بندگاني كه بشارت الهي شامل حال آنان شده
سَعْ()1 مَشْفَاولئِكَ كَانَ )سَنَهُلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْقَْوتَمِعُونَ الْيَسْ()2)كوراًيُهُم

َخلَقْ نَاهُمْوَ فَضَّلْ()3 وَ اليَومِ الْ مَنْ()4)نَا تَفضيالًعََلي كَثيرِ مِمَّن وَ عَمِلَ صَالِحاًآمَنَ بِاهللا )Ĥخِرِ
به ترين بخشحق مهم-69 و حقوق الهي  ترتيب چيست؟ الناس

 توحيد ذاتي-حقوق مردم)2 توحيد ذاتي-حقوق معنوي)1
 توحيد عبادي-حقوق مردم)4 توحيد عبادي-حقوق معنوي)3

و مؤمنان را پذيرفته-70 و رسول  اند، چيست؟ بشارت الهي براي كساني كه سرپرستي خدا
وَ اصْاسْ()1 )عِبادِهِيَشَاءُ مِنْيُورثُها مَنْ()2)بَرواتَعينُوا بِاهللا

اهللافَإنَّ حِْز()3 الَ هُمْ()4)غالِبُونَ هُمُ الْبَ وَ خَوفٌ عَلَيهِم الَ )َزنُونيَحْوَ
 گذاري شده بود؟ در راستاي واليت ظاهري بر مبناي كدام فروع دين، پايه:مجاهدات امامان معصوم-71

و جهاد)1 و نهي از منكر)2 تقيه  امر به معروف
و بصيرت)3 و شيو| درست)4 صبر  مبارزهآگاهي بخشي

و خانواد| او خواهد گذاشت؟-72 و پاكدامني از آغاز بلوغ چه اثري در زندگي آيند| انسان  تقويت عفاف
قُل ربِّ اْرفِضْوَ اخْ()1 وَ َجنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ صَغيراًحَمْلَهُمَا َربَّيانِي )هُمَا كَمَا
وَ الذَّاكراتِ()2 عَظيماًمَغْ أعَدَّ اهللاُ لَهُمْوَ الذّاكرينَ اهللاَ كَثيراً وَ أجراً )فِرَةً
وَ اتَّبَعَتْ()3 )ذُرِّيُتَهُمْ نَا بِهِمْبِايمانٍ اَلحَقْذُرِّيُتُهُمْ هُمْوَ الَّذينَ آمَنُوا
تَعْ()4 َربُّكَ اَالَّ وَ بِالْوَ قَضي )والَدينِ أحسَاناًبُدُوا االَّ إيَّاهُ

و كدام واجب است؟يك از اعم ترتيب كدامبه-73  ال مستحب
و بازي-قدم شدن در بازي براي سالمت اخالق پيش)1 و جان با ورزش  هاي ورزشي افزايش يابد. سالمتي جسم
 فراهم كردن امكانات ورزش اگر براي دوري از فساد ضرورت يابد.-قدم شدن در بازي براي سالمت اخالق پيش)2
و افر)3 و بازي-اد به ورزشكاراناهداي جايزه توسط نهادها و جان با ورزش  هاي ورزشي افزايش يابد. سالمتي جسم
و افراد به ورزشكاران)4  فراهم كردن امكانات ورزش اگر براي دوري از فساد ضرورت يابد.-اهداي جايزه توسط نهادها

و اختصاصاً هزينۀ كارهاي عام شيو| تأمين هزينه-74 ميالمنف هاي جامعه اسالمي چيست  شود؟ عه از چه طريقي تأمين
و ماليات)1 و مستحب انفاق-انفاق و كار)2 هاي واجب و مستحب انفاق-سرمايه  هاي واجب

و ماليات)3 و غيرمستقيم-انفاق و كار)4 ماليات مستقيم و غيرمستقيم-سرمايه  ماليات مستقيم
ا-75  اش چيست؟و نسبت به روزهاگر كسي كه روزه است، پيش از ظهر مسافرت كند، وظيفۀ

و در غير اين صورت بايد افطار كند. اگر نيت روزه كرده بايد روزه)1  اش را تمام كند
 اش را كامل نمايد. اگر تا ظهر عملي كه روزه را باطل كند انجام ندهد، بايد روزه)2
كه)3 و4بايد تا وقتي .دارد اش را نگه فرسخ برگشت دارد، روزه4فرسخ رفت
مي اش را نگه بايد تا حد ترخص روزه)4 و  تواند پس از آن افطار نمايد. دارد
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 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان انگليسيزبان انگليسي

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

76- Chris finds that specific British accent ............... because it’s quite quick. 
 1) difficult to understand 2) understanding difficult 
 3) difficult understand  4) for understanding difficult 
77- You have to prepare yourself for the interview in which you ............... a number of unexpected 

questions. 
 1) must have asked 2) might be asked 3) have to be asked 4) should have asked 
78- Don has such a big house ............... I actually got lost on the way to the bathroom. 
 1) that 2) so that 3) in there 4) which there 
79- When Mary saw her poor test result she was surprised; she was sure that there ............... a mistake. 
 1) to occur 2) would occur 3) has occurred 4) had occurred 
80- The benefit of investing in the scientific ............... is definitely economic progress for the whole 

country. 
 1) labor 2) sort 3) situation 4) endeavor 
81- There is concern that giant pandas, which are very rare animals, will soon become ............... . 
 1) anxious 2) serious 3) extinct 4) artificial 
82- Generally speaking, a healthy man is not ............... his breathing. 
 1) conscious of 2) involved in 3) harmful to 4) concentrated by 
83- To save your life, in times of emergency, you should ............... action as quickly as you can. 
 1) put 2) take 3) make 4) hold 
84- The only way I could understand the computer program was to fully make an ............... of every 

aspect of the program. 
 1) experiment 2) experience 3) expectation 4) exploration 
85- As I noticed that he was about to fall down, I took him next to a wall which he could ............... 

against. 
 1) rely 2) lift 3) lean 4) pick up 
86- Your facial ............... can help to emphasize parts of your speech too: try smiling, or raising your 

eyebrows. 
 1) connections 2) formations 3) expressions 4) instructions 
87- A number of psychologists argue that it is almost impossible to understand the nature of the human 

mind because it is more ............... than previously thought. 
 1) complex 2) voluntary 3) hardworking 4) emotionless 

Part B: CClloozzee TTeesstt
Directions: Questions 88- 92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

It is generally accepted that women still live significantly longer than men. Various reasons have 
been ...(88)... for this situation, such as the possibility that men may die earlier because they make 
more risks. But a team of British scientists have recently found a likely answer in the immune system 
...(89)... the body from diseases. The thymus is the organ which produces the T cells which actually 
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fight against illnesses. ...(90)... both sexes suffer from the problem of the thymus becoming weak as 
they age, women appear to have more T cells ...(91)... men of the same age. It is this, the scientists 
believe, ...(92)... women better protection from potentially deadly diseases such as influenza and 
pneumonia. 

88- 1) released 2) included 3) recalled 4) suggested 
89- 1) that it protects 2) it protects 3) is protecting 4) which protects 
90- 1) However 2) Although 3) Such 4) Since 
91- 1) for lack of 2) in comparison to 3) in a variety of 4) for the condition of 
92- 1) gives 2) to give 3) that gives 4) to be giving 

 

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

���� PPaassssaaggee 11::

For centuries there have been descriptions of unusual animal behavior happening before and 
related to earthquakes. In cases where animals show unusual behavior some tens of seconds before a 
quake, it has been suggested they are responding to the P-waves. These travel through the ground 
about twice as fast as S-waves that cause most severe shaking.  

They predict not the earthquake itself - that has already happened - but only the possible arrival of 
the more destructive S-waves. 

In the 1970s, scientists thought that a practical method for predicting earthquakes would soon be 
found, but by the 1990s continuing failure led many to question whether it was even possible. 
Demonstrably successful predictions of large earthquakes have not occurred and the few claims of 
success are not accepted by all scientists. For example, the most famous claim of a successful 
prediction is related to the 1975 Haicheng earthquake. A later study said that there was no valid 
short-term prediction. Extensive searches have reported many possible earthquakes signals, but, so 
far, such signals have not been reliably identified across significant spatial and temporal scales. While 
part of the scientific community hold that considering non-seismic signals or precursors and given 
enough resources to study them extensively, prediction might be possible, most scientists are not that 
positive and some say that earthquake prediction is inherently impossible. 

93- The word “They” in paragraph 1 refers to ............... . 
 1) P-waves  2) animals 
 3) S-waves  4) both S-waves and P-waves 
94- Which of the following can be understood from the passage about scientists’ opinion about 

earthquake prediction? 
 1) They do not agree with one another about the possibility of earthquake prediction. 
 2) They believe that using old methods such as animal behavior observation is very useful. 
 3) They argue that due to a change in earthquake types, earthquake prediction is not as exact as it 

used to be. 
 4) They state that success in earthquake prediction is more likely if they just engage themselves in 

short-term predictions. 
95- The writer mentions the 1975 Haicheng earthquake in paragraph 2 because it ............... . 
 1) is well known all over the word 
 2) was predicted pretty well and just in time 
 3) was one of the strongest earthquakes that could have caused much damage 
 4) is claimed to have been predicted, a claim with which not all scientists actually agree 
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96- There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 
 1) How much faster do P-waves travel compared to S-waves? 
 2) Why is it that S-waves are more destructive that P-waves are? 
 3) In what cases did scientists fail to predict earthquakes in the 1990s? 
 4) What kind of unusual animal behavior can be a signal of an upcoming earthquake? 

���� PPaassssaaggee 22::

One of the most important decisions at the time when people grow up and become adults is what 
job or career to choose. However, with so many possibilities to choose from, this decision is often a 
difficult one to make. In addition, there are many factors that may influence an individual in the 
choice of a career and some of these may be conflicting. For example, family pressure, the potential 
for earning money, and one’s own personal interest may all be factors that pull an individual in three 
different directions when trying to decide what career path so follow. 

Although it is often stated that by the time a person is a young adult they will know what they 
want to “do with their life,” in fact, the process of finding a career may take a long time. It is not 
uncommon for an individual to try more than one career before finding the one that leads to job 
satisfaction. 

Clearly young adulthood is a period of stress. It is a time for raising a family, finding and 
maintaining the “right” job, and keeping a balance among self, family, job, and society at large. It is a 
period of life that requires great energy. Fortunately, in terms of physical development, we are at 
something of a peak during our 20s and 30s. 

As Levinson (1986) has stated, “early adulthood is the era of greatest energy and abundance and of 
greatest contradiction and stress.” 

97- Why does the author mention “family pressure, the potential for earning money, and one’s own 
personal interest,” in paragraph 1? 

 1) To give examples of adult responsibilities 
 2) To explain why adults need to choose a career 
 3) To introduce some of the factors that influence an adult’s choice of a career 
 4) To discuss the positive and negative effects of every career choice 
98- The word “one” in paragraph 1 refers to ............... . 
 1) factor 2) career 3) decision 4) possibility 
99- Which of the following is NOT true, according to the passage? 
 1) Early adulthood is a period in which adults undergo stress. 
 2) Individual young adults do not all exactly know what they want to do with their life. 
 3) Keeping a balance among self, family, job, and society can be a source of stress for young adults. 
 4) It is highly unlikely for a young adult to change jobs before he/she starts the one he/she really 

comes to love. 
100- The passage is primarily intended to ............... . 
 1) inform 2) make a suggestion 3) introduce a finding 4) provide advice 
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2دفترچه شماره

 وقت پيشنهاديوقت پيشنهادي تا شمارهتا شماره از شمارهاز شماره تعداد سؤالتعداد سؤال مواد امتحانيمواد امتحاني

دقيقه20 125 101 25 زمين شناسيزمين شناسي  

دقيقه47 155 126 30 رياضياترياضيات  

دقيقه36 205 156 50 زيست شناسيزيست شناسي  

دقيقه37 235 206 30 فيزيـكفيزيـك  

دقيقه35 270 236 35 شيمـيشيمـي  

170170تعداد كل سؤاالت: تعداد كل سؤاالت: دقيقهدقيقه 175175گويي: گويي: مدت پاسخمدت پاسخ   

 1396سال- هاي كشور آزمون سراسري ورودي دانشگاه

 آزمون اختصاصي
 گروه آزمايشي علوم تجربي
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 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زمين شناسيزمين شناسي

مي شناسي به مطالعۀ سيالب كدام بخش از زمين- 101  پردازد؟ ها
 محيطي زيست)4 شناسي رسوب)3 فيزيكي)2آب)1

(مناطق تيره) بيا- 102 و سواحل نزديك به اقيانوس اطلس ميدر جنوب قارA آفريقا، سواحل نزديك به اقيانوس هند، جنگلي توانـد باني است. كدام مورد
 ها در اين منطقه شده باشد؟ سبب تشكيل اين بيابان

 طول جغرافيايي)1
 عرض جغرافيايي)2
 وزش بادهاي خشك)3
 هاي دريايي گرم جريان)4

 يك از عوارض سطحي كرA زمين است؟ هاي كدام تقارن از ويژگي- 103
 هاي عميق اقيانوسي ) گودال4 هاي بزرگ خوردگي ) چين3 هاي اقيانوسي ) پشته2 هاي مغاكي ) دشت1

و با سرعت5/0متر است. زماني كه آب با عمق12اي در زير پلي عرض رودخانه- 104 كنـد، دبـي آب رود چنـد متر بر ثانيه از زير پل عبور مـي5/0متر
 مترمكعب بر ثانيه است؟

1(32(8/43(304(48
 در تركيب شيميايي خود، منيزيم دارند؟ ها، همگي كدام كاني- 105

 ) اسپينل، اوژيت، بيوتيت4 ) آپاتيت، هورنبلند، پيروكسن3 ) آمفيبول، آزبست، كائولن2 ) اليوين، دولوميت، مسكوويت1
مي» گچ بنايي«كدام عبارت- 106  كند؟ را بهتر معرفي

شد1 ه است.) كربنات كلسيم آبداري كه با از دست دادن آب به ژيپس تبديل
مي ) سولفات كلسيم بدون آبي كه با آبگيري، ابتدا شكل2 و سپس سخت  شود. پذير
 ) سولفات كلسيم آبداري كه در كوره قسمتي از آب تبلور خود را از دست داده است.3
به4  طور كامل از دست داده است. ) سولفات كلسيم آبداري كه با حرارت دادن، آب خود را

 هاي آذرين است؟ دهندA كدام سنگ مهم تشكيل سديم از عناصر- 107
و خنثي1 و بازيك3 ) فقط اسيدي2 ) اسيد  ) اسيدي، بازي، خنثي4 ) خنثي

به- 108 مي شكل چوب كبريت با چشم قابل تشخيص است. اين بلور در يك نوع بازالت، فقط بلورهايي  توانند كدام كاني باشد؟ ها
س3 ) ارتوكالز2 ) بيوتيت1  دار ) پالژيوكالز كلسيم4 دار ديم) فلدسپات

بي واكنش- 109  تأثير است؟ هاي سري بوون در تشكيل كدام سنگ
 ) پريدوتيت4 ) ابسيدين3 ) بازالت2 ) ديوريت1

مي- 110  باشد؟» اوپال«مادA اوليۀ تأمينتواند راهي براي كدام مورد،
 يليسهاي پرس هاي غني از اسيد كلريدريك از روي سنگ ) عبور محلول1
و ايجاد سيليس محلول در اندازه ) هوازدگي شيميايي گرانيت2  هاي كلوئيدي ها
 داران كه زندگي پالنكتوني دارند. ) انحالل اسكلت سيليسي جانداراني چون روزن3
(حداقل4  هاي رسوبي تبخيري برابر حد طبيعي) در محيط10) باال رفتن شديد ميزان شوري

مي اند، با كدام هايي كه دگرگون شده بر روي سنگ دار تأثير فشار جهت- 111  شود؟ يك مشخص
 هاي جديد با رخ مشخص ) تبلور كاني2 اليۀ ظريف ) منظرA اليه1

و باال رفتن چگالي نسبي4 ) ميزان آب ساختار سنگ3  ) متراكم شدن
 براي تشكيل پديدA شكل زير در يك زمين هموار، كدام شرايط الزم است؟-112

 شده با جورشدگي خوب، وزش باد از چپ به راست ريز گرد هاي دانه ماسه)1
شن2 و جورشدگي خوب، وزش باد نامنظم، مانع)  ريز با گردشدگي
چپ3  ) بار بستري از جنس كوارتز، مانع، وزش باد از راست به
 ريز گردشده، مانع، وزش باد از چپ به راست هاي دانه ) ماسه4

 تر است؟ ها مهم بندي حركت مواد در دامنه كدام عوامل در تقسيمدر نظر گرفتن- 113
آب2 ) جنس مواد، نوع مواد، سرعت حركت1  ) اندازA ذرات، جنس مواد، مقدار

 بندي، اندازA ذرات ) شيب زمين، نوع اليه4 جايي ) چسبندگي ذرات، حجم مواد، مقدار جابه3
م- 114  ا، كمترين مقدار را دارد؟يك واحد نجومي، در چه هنگامي براي كشور

و پاييز3 ) اول زمستان2 ) اول تابستان1  ) تقريباً همۀ روزهاي مرداد4 ) اول بهار
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مي6شكل زير حدود- 115  دارد؟ شباهت گزينه كدامبه بيشتر،Aدهد. حالت مواد در محدودA درصد شعاع كرA زمين را نشان

 مايع بقيهو جامد آن درصد10تا1)1

 مايع درصد 50و جامدآن درصد50)2

 مايع بقيهو جامد آن درصد99تا90)3

 خميري بقيهو جامد آن درصد 10 از كمتر)4
 اند؟ شده تشكيل زمان كدام حدود در امروزي هاي اقيانوس بستر سنگ ترين قديمي- 116

 پرمين)4 ژوراسيك)3 پركامبرين اواخر)2 پركامبرين هاي ميانه)1
 كنند؟ مي تعيين مورد كدام اساس بر را زلزله يك بزرگي- 117

 زلزله بيروني مركز از آزادشده انرژي مقدار)2 بشر هاي ساخته به واردشده هاي خسارت ميزان)1
 نگار لرزه هاي دستگاه از آمده دست به هاي داده)4ها نقشه در شده رسم لرزA هم هاي منحني هاي فاصله)3

 دارند؟ كمتري تحرك بقيه، به نسبت زمين، قسمت كدام ذوب از حاصل مذاب مادA درون هاي يون-118
 سرعت كم اليۀ خميري مواد)2ها قاره در موهو روي سنگي هاي قسمت)1

 ورقه دو همگرايي در شده فرورانده ورقۀ)4 درياها در استنوسفر روي سنگي هاي قسمت)3
 است؟ تشخيص قابل سادگي به شناسي زمين ساخت كدام است. اسيشن زمين نقشۀ يك از قسمتي زير شكل-119

 تاقديس)1

 ناوديس)2

 روراندگي)3

 شيب هم ناپيوستگي)4

 است؟ بوده منطقه اين در مؤثري عامل فرسايشو هوازدگي زمان، كدام در زير، شكل به توجهبا- 120

 كربونيفر)1

 ژوراسيك)2

 پرمين)3

 ترياس)4

 است؟ درسترو روبه شكل براي عبارت،مكدا-121

1(Bازتر قديميDوEاز جديدتر F

2(Cازتر قديميFوAاز جديدتر F

3(Cاز جديدتر BوAازتر قديميD

4(Fاز جديدتر CوDازتر قديميA

 هستند: زير راهنماي هاي فسيل حاوي بينيد، مي شكل در كه رسوبي هاي اليه-122

A-ها تريلوبيت نخسيتن

B-داران مهره اولين 

C-زير خشكي جاندار نخستين 

D-ها خزنده نخستين

E-ها تريلوبيت آخرين

 دارد؟ وجود ناپيوستگي ها، اليه كدام فاصلۀ در

1(AوB2(BوC3(CوD4(DوE

A

F

D

BE
C

A

E

D

C

B

A
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 اند؟هشد ظاهر زمين روي بر زمان كدام حدود در پستانداران نخستين- 123
 مزوزوئيك اواخر)4 مزوزوئيك اوايل)3 سنوزوئيك اوايل)2 كواترنر اوايل)1

 مقياسبااي نقشهاز- 124
a
x

 ببريم؟ كار به بايد را مقياس كدام عكس، اين براي اند. شده برابر دو نقشه هاي ضلع كه ايم كرده تهيه عكسي،

1(
2
a
x

2(
2a

x
3(

4a
x

4(
2a
x

 شود؟ مي فراهم كاني كدام تشكيل براي شرايط اي، قاره ورقۀ زير به اقيانوسي هاي ورقه فرورانش محلدر-125
 اسفالريت)4 تورمالين)3 گرافيت)2 اسليت)1

 دقيقهدقيقه 4747وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: رياضياترياضيات

}دو تابع- 126 }2 5 6 3 3 7 4 1 1 9f ( , ) , ( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , و=(
1

xg(x)
x

=
−

1اند. اگر مفروض 2 6f (g( a))−  كدام است؟aباشد،=

1(1
2

2(3
4

3(3
2

4(5
2

72از دو معادلۀ دو مجهولي- 127 4 1x x y− +× 2و= 3log y log log x=  كدام است؟y، مقدار+
1(12(23(34(4

و ضلع مقابل به اين زاويه60ها در مثلثي يكي از زاويه- 128 3درجه  واحد باشد، اندازA ضلع سوم كدام است؟9واحد است. اگر ضلع ديگر اين مثلث7

1(6،32(7،43(4 3،2 34(5 2،3 2

اگر- 129
3 2
5 4

A
 

=  
 

و
4 6
3 5

B
− 

=  − 
1باشند، ماتريس 2A .( B)−كدام است؟ ،

1(
5 7
11 15

− 
 − 

2(
8 15
7 11

− 
 − 

3(
10 7
9 13

− 
 − 

4(
10 14
11 15

− 
 − 

در رو، تعداد كاركنان با مهارت اي روبه نمودار ميله- 130 ، چنـد درجـهBاي، زاويۀ مربوط به گـروه گروه متمايز است. در نمايش آن با نمودار دايره5فني،

 است؟

1(75

2(80

3(84

4(92
 هاي آماري زير، با فراواني تجمعي داده شده، كدام است؟ ضريب تغييرات، در داده- 131

1(16/0
2(18/0
3(24/0
4(28/0

و4مهرA سفيد،5اي در كيسه- 132 به3مهرA سياه مي مهرA آبي وجود دارد. سه مهره هـاي كنيم. با كدام احتمـال رنـگ مهـره تصادف از كيسه خارج
 شده، متفاوت است؟ خارج

1(5
22

2(3
11

3(7
22

4(4
11

3مجموعه جواب نامعادلۀ- 133 11 3
3

x
x
+

− < <
−

، به كدام صورت است؟

1(1
2

x <2(3x <3(1 3
2

x− < <4(1 3
2

x< <

4اگر- 134
3

tan x باشد، مقدار=
2 2
x xtan Cot−كدام است؟ ،

1(3
4

−2(3
2

−3(4
3

4(3
2

مركز دسته14121086

فراواني تجمعي504433167

30
42

74

87
100
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2اگر- 135 1
1

xf (x)
x
−

=
+

2و 2
2
xg(x)

x
+

=
−

g(fباشند، ضابطۀ تابع (x))كدام است؟ 

1(1x −2(1x +3(x4(2x

22حاصل- 136

6 1
22x

xlim ( )
xx x→

+
−

−−
، كدام است؟

1(5
2

−2(3
2

−3(1
2

4(3
2

تابع با ضابطۀ- 137
0

1 1
0

x ; x
f (x) x

a ; x


≠= − −

 =

0x، در نقطۀa، به ازاي كدام مقدار  پيوسته است؟=

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

22مشتق تابع- 138
6 4

xy Cos ( )π
= در نقطۀ−

6
x π
، كدام است؟=

1(3
2

−2(2
2

−3(2
4

4(2
2

و درصد جمعيت60در يك شهر صنعتي- 139 و18درصد آن زن هستند. اگر40مرد درصد زنان تحصيالت دانشگاهي داشـته باشـند،12درصد مردان
 چند درصد اين جمعيت تحصيالت دانشگاهي دارند؟

1(2/152(6/153(8/154(2/16
به دانش- 140 به گزينه4پرسش6آموزي مي اي  درست داده است؟پرسش را پاسخ3دهد. با كدام احتمال تصادف پاسخ

1(135
1024

2(135
512

3(45
512

4(27
512

ضابطۀ وارون تابع- 141
0

0

x ; x
f (x)

x ; x

 ≥= 
− − <

، كدام است؟

1(2x−2(2x3(x x4(x x−

ترين كران باالي دنبالۀ كوچك- 142
2

2
3 1

2
n

na
n n

+
=

+
، كدام است؟

1(7
6

2(13
10

3(4
3

4(3
2

2از دو معادلۀ- 143 1 2 3ln( x ) ln(y ) ln y ln+ + − − 2و= 3 2 0ln( y x) ln− + ، كدام است؟xy، مقدار=
1(62(83(94(10

22جواب كلي معادلۀ مثلثاتي- 144 2 0Cos x Cos x+ ، كدام است؟=

1(2
3

k π
π ±2(22

3
k π
π ±3(

3
k π
π ±4(

6
k π
π ±

3معادلۀ خط مماس بر منحني به معادلۀ- 145 9y x x+ 4در نقطۀ= 1( , ، كدام است؟(

1(9 37y x+ =2(6 25y x+ =3(2 3 14y x+ =4(3 13y x+ =

1اگر- 146 3A( , 3نقطۀ عطف منحني به معادلۀ−( 2 3y ax x x b= − −  باشد، مقدار تابع در نقطۀ ماكزيمم نسبي آن، كدام است؟+

1(4
3

2(5
3

3(7
3

4(8
3

شكل زير، منحني نمايش تغييرات تابع- 147
2 1axy

x b
−

=
+

aاست. b+كدام است؟ 

 صفر)1

2(1
4

3(1
2

4(2

y

x
2
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1محور تقارن يك سهمي با رأس- 148 3( , 5ها است. اگر اين سهمي از نقطۀxموازي محور−( 9( , بگذرد، فاصلۀ كـانون تـا خـط هـادي آن، كـدام(
 است؟

1(5/22(33(5/34(4

2در بيضي به معادلۀ- 149 216 5 10 75y x x+ − و عمود بر محور كانوني، بيضي را در= كـدام MNكنـد. انـدازA قطع ميNوMخط گذرا بر كانون
 است؟

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

2fاگر- 150 (x) x x= − باشد، حاصل−
4

0
f (x)dx∫كدام است؟ ،

1(22(33(44(5

21اگر- 151 1
3( x ) dx f (x) C

x x
+ = fباشد، آنگاه∫+ (x)كدام است؟ 

1(3 23 6 1x x+ −2(23 3 1x x+ −3(4 23 3 1x x+ −4(4 23 6 1x x+ −

، رابطۀ ABCDدر چهار ضلعي محدب- 152
� � � �5
3 4 5 12
A B C D
= = و�Aها برقرار است. زاويۀ حادA بين نيمسازهاي داخلي دو زاويۀ متقابل بين زاويه، =

�Cچند درجه است؟ ،
1(202(253(304(35
 چند واحد است؟ ABفاصلۀ االضالع ساخته شده است. هاي متساوي واحد، مثلث2بر روي دو ضلع مجاور مربعي به ضلع- 153

1(1 2 3+

2(3 3+

3(3 2+

4(6 2+

2االضالع است. اگر وسط ضلع متوازيMدر شكل زير، نقطۀ- 154
3

PC PB=هـا ترين مثلث زده، چند برابر مساحت بزرگ سايه باشد، مساحت مثلث

 است؟

1(1
12

2(1
9

3(1
8

4(3
16

2است. اگر يك گوي كروي وزين داخل آن قرار گيرد، ارتفاع مايع واحد پر از مايع10، تا ارتفاع8اي مدرج به قطر دهانۀ يك ظرف استوانه- 155
3

واحـد

 آيد. سطح اين كره كدام است؟ باال مي
1(6π2(8π3(12π4(16π

 دقيقهدقيقه 3636وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زيست شناسيزيست شناسي

به طور معمول، در كدام شرايط مولكولبه- 156 مي صورت مايع از طريق روزنه هاي آب  شود؟ هاي موجود در حاشيۀ برگ گياه گوجه فرنگي دفع
و دور شدن سلول1  ها از يكديگر هاي نگهبان روزنه ) افزايش كشش تعرقي
و نزد ) كاهش فشار ريشه2  ها به يكديگر هاي نگهبان روزنه يك شدن سلولاي
و كاهش ميزان رطوبت هوا ) زياد شدن فشار اسمزي در سلول3  هاي تاركشنده
آب4 و اشباع بودن اتمسفر از بخار  ) باال رفتن فشار آب در داخل آوندهاي چوبي

B PC

M

A

B
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 است؟ نامناسبكدام گزينه، براي تكميل عبارت زير- 157
ت« مي ها مخالف ژيبرلين زني دانه أثير بر جوانههورموني كه از نظر مي ها عمل .»شود ............... كند، همانند هورموني كه باعث ..............
بي-ها ) ريزش برگ1 و مي در شرايط غرقابي  يابد. هوازي كاهش
و افزايش رسيدگي ميوه2 مي در هنگام تنش-ها ) تسريع  يابد. هاي محيطي افزايش
ا3 مي رشد جوانه- هاي سلولي پذيري ديواره نعطاف)  دهد. هاي جانبي گياه را تحت تأثير قرار
و انتقال يونمي-ها ) سست شدن ميوه4  ها را كنترل نمايد. تواند در شرايطي سرعت رشد، سنتز پروتئين

 كدام عبارت، دربارA هر رفتار جانوري درست بيان شده است؟- 158
 خاب فرد قابل تفسير است.) براساس فرضيۀ انت1
مي ) در پاسخ به محرك2  نمايد. هاي مداوم تغيير
 ) در جهت افزايش سود خالص انتخاب شده است.3
مي4 و خطا يا تجارب گذشته انجام  شود. ) با استفاده از آزمون

شش- 159 مي كدام، ويژگي جانداراني است كه با كارايي باالي ا هاي خود  ندك اكسيژن هوا را جذب كنند؟توانند مقدار بسيار
مي1  گردد. ) گوارش مكانيكي مواد غذايي درون معده آغاز
مي ) مادA نيتروژن2  شود. دار سمي به همراه آب زيادي دفع
مي3  شود. ) نيروي حاصل از انقباض هر ماهيچه، به يك استخوان منتقل
و پايين رفتن دنده4 و استخوان جناغ سينه به عمل ) باال مي ها  كند. ديافراگم كمك

. وجه مشترك همۀ اعضاي تاژك- 160  داران جانورمانند با افراد شاخۀ .............. در اين است كه ..............
و سوراخ پوسته- داران ) روزن1  دار از جنس سيليس دارند. اي محكم
مي- هاي سبز ) جلبك2 و غيرجنسي توليدمثل  نمايند. به دو روش جنسي
 توانند ساختارهاي توليدمثلي پرسلولي را پديد آورند.مي-اي هاي قهوه ) جلبك3
مي با كمك آنزيم- داران ) هاگ4  دهند. هاي گوارشي، تركيبات آلي پيرامون خود را تغيير

به- 161 و لوب گيجگاهي  ترتيب، با چند لوب ديگر مرز مشترك دارند؟ در هر نيمكرA مخ انسان، لوب آهيانه
2و2)34و2)33و3)22و3)1

 اي، در فاصلۀ زماني وقوع سومين تا شروع پنجمين انقراض گروهي، كدام اتفاق رخ داد؟ براساس شواهد سنگواره- 162
و فاقد آرواره پديدار شدند. ) ماهي2 ) يك دورA خشكي وسيع حاكم گرديد.1  هاي كوچك

به3 ا) به4ز آن خود كردند.تدريج خزندگان، بيشترين فراواني را شش ) دوزيستان اوليه  دار شدند. منظور جذب اكسيژن هوا،
 هاي خوني يك فرد بالغ درست است؟ كدام عبارت، در مورد همۀ گلبول- 163

 داخلي غشاء تماس دارند.هاي سطح ها، با پروتئين ) ريز رشته2 گردند. چرخۀ سلولي مضاعف مي2Gها، طي مرحلۀچه ) ريز لوله1

مي ها، باعث پايداري پوشش هسته ) ريز رشته4 ها وجود دارند. ها در بخش مركزي سانتريولچه ) ريز لوله3  شوند. اي
رگ- 164 مي هايي كه خون قلب را به سمت بافت در انسان، همۀ  اي دارند؟ كنند، چه مشخصه هاي مختلف بدن هدايت

آن1 مي سانتي35ت متوسط ها با سرع ) خون در  كند. متر در ثانيه عبور
آن ) يك اليه از سلول2 Aها وجود دارد. هاي بافت پوششي در ديوار 
آن3 Aمي ها، ماهيچه ) در ديوار  شوند. هاي صاف حلقوي فراوان يافت
آن4 به ) در درون  طور پيوسته جريان دارد. ها، همواره خون

به- 165 ميط چند مورد، عبارت زير را  كند؟ ور مناسب كامل
مي در كشاورزي، براي خارج كردن پوستۀ دانه« .»شود، اين تركيب فقط .............. ها از نوعي تركيب آلي استفاده

و سازمان يافته توليد شود. الف) مي  تواند توسط جانداراني با هستۀ مشخص
ميب) بر مولكولي رشته و بدون انشعاب تأثير  گذارد. اي

 محيط حساس است. pHنسبت به تغييرات شديدج)
ميد) نوعي واكنش سنتز آب  رساند. دهي را به انجام

1(12(23(34(4
 است؟ نادرستطور معمول، كدام عبارت دربارA اتفاقات پس از تشكيل زيگوت در انسانبه- 166

به1 و تغذيه وجود آمدن اليه ) در زمان ت هاي محافظ ميكنندA جنيني،  گيرد. رشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت
 ) در زمان شروع تقسيمات ميتوزي سلول تخم، مرحلۀ فوليكولي تخمدان متوقف گرديده است.2
 ) در زمان رسيدن سلول تخم به رحم، تودA سلولي به شكل يك توپ توخالي در آمده است.3
و پرده4 مي هاي اطراف ) در زمان شروع عمل جايگزيني، رويان  كنند. آن به سرعت رشد
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 كدام گزينه، براي كامل كردن عبارت زير، مناسب است؟- 167
مي« »شود. در چرخۀ زندگي كاهوي دريايي .............. چرخۀ زندگي كپك مخاطي پالسموديومي، .............. ايجاد
 هاي ديپلوئيدي دار، سلول هاي تاژك از ادغام گامت- ) همانند1
 هاي متحرك هاپلوئيدي با ميوز هر سلول ديپلوئيدي، سلول- ) همانند2
 دنبال ميتوز هر سلول هاپلوئيدي متحرك، ساختاري پرسلوليبه- ) برخالف3
 هاي متحرك هاپلوئيدي از روييدن هاگ در شرايط مساعد، سلول- ) برخالف4

به Canis lupusبندي رايج امروزي، با توجه به نظام رده- 168 و كدام شاخه تعلق دارد؟به ترتيب  كدام راسته
سگ2 پستانداران- خواران ) گوشت1  خواران گوشت- سانان)

سگ4 طنابداران- خواران ) گوشت3  طنابداران- سانان)
به- 169 مي با توجه به يك سلول ميان برگ لوبيا، كدام گزينه، عبارت زير را  كند؟ طور مناسب كامل

چر« مي خۀ كالوين همانند گام .............. مرحلۀ اوّل تنفس، تركيب كربندر گام .............. »شود. دار يك فسفاته توليد
1(1-32(2-23(3–34(4–2

 بيان شده است؟ نادرسترو، كدام عبارت با توجه به شكل روبه- 170

 هايي با دو مجموعه كروموزوم دارد.، سلول4همانند بخش1) بخش1

مي، پس از جوانه1همانند بخش3) بخش2  شود. زني از زير خاك خارج

مي4برخالف بخش2) بخش3  شود.، جزئي از اسپوروفيت جديد محسوب

مي، نخستين عالمت جوانه2برخالف بخش3) بخش4  دهد. زني دانه را نشان
(بهيتهاي غيرتصادفي در جمع با فرض وقوع مستمر انواع مختلفي از آميزش- 171 غير از آميزش ناهمسان پسندانه)، قطعا كدام اتفاق، با گذشت زمـان ها

مي به  دهد؟ تدريج رخ
مي ) فراواني افراد هتروزيگوس جمعيت1 مي ) بر فراواني فنوتيپ2 گردد. ها نصف  شود. هاي غالب افزوده

مي هاي جمعيت ) فراواني نسبي الل3 مي داراي الل) از فراواني افراد4 يابد. ها افزايش  شود. هاي متفاوت كاسته
 هاي زندA قورباغۀ آفريقايي، درست است؟ كدام گزينه، در مورد سلول- 172

مي ها تعيين كنندA آمينو اسيدي است كه در ساختار پلي ) هر يك از كدون1  كند. پپتيد شركت
مي RNAهاي كوچك توسط يك نوع RNA) همۀ2  شوند. پليمراز رونويسي
ژن3 به mRNAايه) مي ساز همواره  شوند. صورت غيرتصادفي رونويسي
ميRNA) همۀ4  شوند. ها پس از كوتاه شدن به سيتوپالسم وارد

 اي گوش انسان قرار دارند؟ دايره هايي است كه در ديوارA مجاري نيم چند مورد، ويژگي بيشترين سلول- 173
 الف) در دو سمت خود اجزاي رشته مانندي دارند.

آنب)  ها فواصل بسيار اندكي وجود دارد. در بين
آنج) مژك مي هاي  شود. ها تحت تأثير مايع گوش دروني خم

 هاي عصبي را به لوب گيجگاهي مخ ارسال نمايند. توانند پيامد) مي
1(12(23(34(4
به كدام عبارت، دربارA سازگاري گياهان ساكن اكوسيستم- 174 و خشكي زياد، هاي بياباني در پاسخ  است؟ نادرستگرما

دي1 مي كربن از طريق روزنه اكسيد ) در هنگام شب،  شود. ها وارد گياه
مي، فرايندي مانع انجام واكنش ) در هنگام روز2  شود. هاي چرخۀ كالوين
دي3 مي اكسيدكربن آزاد شده به درون كلروپالست ) در هنگام روز،  يابد. ها انتشار
ش4 مي اكسيدكربن، در واكوئلدي ب، اسيدهاي آلي ناشي از تثبيت) در هنگام  شود. ها ذخيره

مي چند مورد، ويژگي- 175  دهد؟ همۀ عضالت داخل كرA چشم انسان را نشان
 كنند. الف) فرامين دستگاه عصبي پيكري را دريافت مي

و سلول  اي دارند. هايي تك هستهب) وضع متجانس
و تيزبيني چش م نقش دارند.ج) در دقت

د) با مايع زالليه در تماس هستند.
1(12(23(34(4
 هاي مغز گوسفند درست است؟ كدام عبارت، در مورد تاالموس- 176

مي1  ) توسط رابطي به يكديگر اتصال دارند.2 آيند. ) جزئي از مغز مياني به حساب
س4 اند. ) در ديوارA بطن چهارم مستقر شده3 Aاند. پتوم از يكديگر جدا شده) توسط پرد 

1

2

3

4
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كُالي، كدام عبارت، دربارA آلوالكتوز درست است؟- 177  پس از افزودن الكتوز به محيط كشت باكتري اشريشيا
مي1  شود. ) پس از توليد به درون باكتري منتقل
مي2  تواند به اپراتور متصل گردد. ) همانند مهاركننده
 كنندA اپران روشن شود. ئين تنظيمشود تا ژن سازندA پروت ) سبب مي3
سه4 مي ) تغييري در شكل  كند.بُعدي پروتئين تنظيم كنندA اپران ايجاد

و مايع ميان- 178 آن كدام عبارت، دربارA همۀ جانوراني درست است كه بين خون  ها، جدايي وجود دارد؟ بافتي
آن ) شباهت اساسي در ساختار استخوان1 مي هاي  شود. ها ديده
آن ترين سلول ) فراوان2 مي هاي خوني در مغز استخوان  شود. ها ساخته
آن3  اي براي تنفس تمايز يافته است. هاي ويژه ها، بخش ) در درون بدن
آن هاي غيرماهيچه ) در سلول4 به اي مي صورت ها نيز حركت  شود. هاي مختلف ديده

 كدام گزينه، درست بيان شده است؟- 179
گ1 مي) در سيرابي  شود. او برخالف رودA باريك اسب، گوارش سلولز انجام
مي ) در هزارالي گاو برخالف معدA اسب، آنزيم2  گردد. هاي گوارشي جانور ترشح
 كنندA سلولز وجود دارند. هاي تجزيه ) در نگاري گاو برخالف رودA بزرگ اسب، ميكروب3
مي) در رودA باريك گاو برخالف رودA كور اسب، مواد حاص4  شود.ل از گوارش سلولز جذب

 هاي مترشحه از غدA تيروئيد انسان صادق است؟ چند مورد، دربارA همۀ هورمون- 180
 گذراند. الف) بر بافت استخوان تأثير مي

 ها نقش دارند.ب) در ترشح مواد از سلول
 هاي اسكلتي نقش دارند.ج) در انقباض ماهيچه

ميحلقوي بر بافت AMPد) از طريق  گذارند. هدف اثر
1(12(23(34(4

به- 181 مي كدام عبارت، دربارA هر ويروسي درست است كه  شود؟ طور كامل وارد سلول ميزبان
مي1  شود. ) پس از تخريب ديوارA سلول ميزبان آزاد
مي2  تواند بر فعاليت آنزيم روبيسكوي ميزبان تأثير گذارد.)
مي3 ژن تواند با كمك انواعي)  هاي ويروسي را بسازد. از پليمرهاي ميزبان،
 هاي سطحي خود را از غشاي سلول ميزبان قبلي تأمين نموده است. ) همۀ پروتئين4

مي هايي كه در تجزيۀ كربوهيدرات سلول- 182  كنند، چه ويژگي مشتركي دارند؟ هاي موجود در مواد غذايي انسان شركت
10اي بين ) اندازه1 mµ100تا mµ.دارند 
و جذب غذا قرار دارند.2  ) در مكان اصلي گوارش شيميايي
مي3  رسانند. ) در صورت لزوم، پنچ مرحلۀ چرخۀ سلولي را به انجام
مي4  دار بسازند. توانند بدون دخالت اكسيژن، تركيبات سه كربني فسفات)

بهكدام گزينه، عبار- 183 ميت زير را  كند؟ طور مناسب كامل
.»طور معمول در يك فرد بالغ، هر اووسيتي كه ............... دارد، ...............به«
مي- ) در لولۀ فالوپ وجود1 به- ) دو جفت سانتريول2 كند. دو سلول نابرابر ايجاد  وجود آمده است. در درون تخمدان

مي- هاي مضاعف شده ) كروموزوم3 مي- هاي پيكري ) در اطراف خود سلول4 سازد. يك سلول جنسي را  دهد. دوك تقسيم را تشكيل
 اي دارد؟ هر يك از مراكز مغزي در انسان، چه مشخصه- 184

مي دهنده ) فقط انتقال2 ) در باالي ساقۀ مغز قرار گرفته است.1  كند. هاي عصبي توليد
و غيرعصبي تشكيل) از سلول3 مي4 شده است.هاي عصبي  پردازد. ) به پردازش اطالعات حسي مربوط به همۀ نقاط بدن

به- 185 مي چند مورد، عبارت زير را  كند؟ طور مناسب كامل
.»به طور حتم، در تمام مدتي كه دانۀ گردA كاج در درون اتاقك گرده قرار دارد، ...............«

 الف) تخمك تنها يك پوسته دارد.
ميب) بافت آن  شود. دوسپرم تشكيل
 شدن هستند. هاي ماده در حال بازج) مخروط

 آيد.د) دانۀ گرده از حالت نارس به حالت رسيده در مي
1(12(23(34(4
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شود. توليد چند نـوع آلبـومن فاقـد الـل كنترل مي5aو1a،2a،3a،4aهاي در جمعيتي از گياهان شبدر، نوعي ژن خودناسازگار توسط الل- 186

3aدر اين جمعيت محتمل است؟ ،

1(122(153(184(20
مي كامل مولكولشدن هاي پانكراس انسان، پس از آماده در سلول- 187  دهد؟ هاي ليپاز براي ترشح، كدام اتفاق روي

مي ) وزيكول1  كنند. هاي انتقالي به سوي غشاهاي پالسمايي حركت
مي هايي از غشاي شبكه ) وزيكول2  زنند. هاي آندوپالسمي به بيرون جوانه
مي پپتيدهاي ساخته شده به درون شبكه ) پلي3  شوند. هاي آندوپالسمي وارد
مي هاي قند به پلي هاي كوچكي از مولكول زنجيره)4  گردند. پپتيدهاي ساخته شده، اضافه

و−Oظاهر سالم)، پسري مبتال به تحليل عضالني دوشن بـا گـروه خـوني(هر دو به+Bو زني با گروه خوني+Aاز ازدواج مردي با گروه خوني- 188

توانـدو مبتال به تاالسمي مـاژور، كـدام مـي+Bدختري مبتال به تاالسمي مينور متولد گرديد. در اين خانواده، احتمال تولد دختري با گروه خوني
 باشد؟

1(1
64

2(1
128

3(3
64

4(3
128

مي- 189 مي با توجه به تأثير انتخاب طبيعي بر صفات پيوسته در توان بيان داشت كه وجه مشترك انتخابي كه در محيط متغير صورت و انتخابي كه گيرد
ميA كوتاه، فراواني فنوتيپدهد، در اين است كه پس از طي يك دور محيط ............... رخ مي  نمايد. هاي اوليۀ ................

 هر دو آستانه، تغيير- ) پايدار2 حد واسط، افزايش- ) ناهمگن1
 حد واسط، افزايش- ) پايدار4 هر دو آستانه، كاهش- ) ناهمگن3

 كدام عبارت، دربارA چرخۀ زندگي كالميدوموناس درست است؟- 190
مي) هر سلول حاصل1  شود. از ميتوز، پس از رشد به سلول بالغ تبديل
مي ) هر سلول ديپلوئيدي، ابتدا سلول2  سازد. هايي با توانايي ادغام شدن
مي3  شود. ) هر سلول زئوسپور، مستقيماً از ميوز سلول ديپلوئيدي ايجاد
مي4 به اي از سلول تواند مجموعه ) هر سلول بالغ .وجود آورد هاي هاپلوئيدي را

 هاي مختلف ريشۀ گياه نخودفرنگي صادق است؟ كدام عبارت، در مورد سلول- 191
و سلول ) در سلول1 ژن هاي مريستمي  هاي متفاوتي وجود دارد. هاي فعال تاركشنده، مجموعه
مي ) در سلول2  كند. هاي پارانشيمي، هر ژن از طريق توليد يك آنزيم تأثير خود را اعمال
ژن3 و سلول ها در سلول ) محصول بعضي  هاي تاركشنده يكسان است. هاي مريستمي
ژن ) فقط در سلول4  ها غيرفعال هستند. هاي پارانشيمي زنده، بعضي از

مي- 192  است. تر از نقطۀ ...............، كمCتوان بيان داشت كه ............. در هنگام ثبت نقطۀ با توجه به منحني زير
D-ها ) حجم خون بطن1

D- هاي باز قلب ) تعداد دريچه2

B- اي دهليزها ) طول تارهاي ماهيچه3

B- ) فشارخون در ابتداي سرخرگ آئورت4

مو- 193 هـا باشـد، فراوانـي هاي مغلوب دو برابر هتروزيگوت رد بررسي قرار گرفته است. اگر فراواني هموزيگوتدر جمعيت متعادلي، نوعي صفت اتوزومي
به الل و غالب  ترتيب، كدام است؟ هاي مغلوب

1(6/0–4/02(7/0–3/03(8/0–2/04(9/0–1/0
 است؟ نادرستكدام عبارت، دربارA يك جمعيت طبيعي- 194

مي) بيش از يك عام1  هاي آن شود. تواند سبب افزايش تنوع اللل
مي2  هاي آن عمل نمايد. تواند در جهت افزايش نوعي از الل ) انتخاب طبيعي
مي3  هاي آن باشد. تواند ناشي از افزايش تنوع الل ) كاهش توان زيستي افراد
 است. هاي نامطلوب آن مؤثر ها، بر كاهش الل ) هر عامل تغيير دهندA فراواني الل4

به- 195 مي چند مورد، عبارت زير را  كند؟ طور مناسب كامل
مي« »شود تا ...............كاهش يابد. در انسان، كاهش غيرطبيعي هورمون ............... سبب

ها بازجذب كلسيم در نفرون-ب) غدد پاراتيروئيد بازجذب اوره به مايع بين سلولي- الف) آنتي ديورتيك

 غلظت پتاسيم در خون-د) آلدوسترونها به درون نفرون+Hترشح-ج) انسولين
1(12(23(34(4
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مي كدام عبارت، ويژگي نخستين سلول- 196 به هاي دفاعي را نشان منظور دادن پاسخ التهابي مناسب بـه هـر نـوع آسـيب كبـدي وارد عمـل دهد كه
و توانايي دياپدز مي ؟ندارندرا شوند

مي1  زا شناسايي نمايند. هاي خاصي را از ساير عوامل بيماريژن توانند آنتي)
 هاي دفاع غيراختصاصي بدن نقش دارند. ) در توليد پروتئين2
ميژن ) در واكنش با آنتي3  سازند. ها، تعدادي سلول خاطره
 اند. ) بلوغ نهايي خود را در خون طي نموده4

مي كدام عبارت،- 197 هم در مورد هر قارچي درست است كه  زيستي برقرار كند؟ تواند با نوعي جاندار رابطۀ
مي ) در پي الحاق نخينه1  آيد. ها، ساختار توليدمثل جنسي پديد
مي هاي هاپلوئيدي درون كيسه ) هاگ2  شوند. هاي ميكروسكوپي تشكيل
ميهاي جديد تشكي هاي غيرجنسي، ميسليوم ) با رها شدن هاگ3  گردد.ل
ميDNA) همۀ4 و خارج سيتوسل مضاعف  گردند. هاي خطي، درون سلول

به- 198 مي در پي مصرف گلوكز در نوعي سلول، پيرووات  شود. كدام عبارت، درباA اين نوع تنفس درست است؟ طور مستقيم توسط مولكولي پرانرژي احيا

به1  گردد. مصرف مي+NADمولكول، يك2COدنبال آزاد شدن)
 يابد. به تركيب دو كربني انتقال ميNADHهاي يك مولكول ) الكترون2
سه ) توليد مولكول3 مي هاي پرانرژي  گيرد. فسفاته در غياب اكسيژن صورت
هم4  شود. توليد ميNADHزمان با توليد اگزالواستات از تركيب چهار كربني،)

و با ماهيچۀ ............... سر ران ارتباط مستقيم دارد، ...............- 199 . هر تار عصبي كه به مسير انعكاس زردپي زير زانو تعلق دارد
دو1 مي پيام-) ميبا نوعي نورون رابط سيناپ- ) چهار2 نمايد. هاي عصبي را به نخاع ارسال  كند.س برقرار

مي- ) چهار3 دو4 نمايد. در شرايطي، پيرووات را به الكتات تبديل  دهد. تحت تأثير نوعي مادA شيميايي، پتانسيل الكتريكي خود را تغييرمي-)
و صفت صافي دانه بر چروكيدگي دانه- 200 و رنگ زرد دانه بر رنگ سبز از در گياه نخودفرنگي، صفت بلندي ساقه بر كوتاهي غالب است. اگر افرادي كـه

هـايي كـه هايي كه فقط در يك صفت هموزيگوت هستند به زاده نظر هر سه صفت هتروزيگوت هستند، خود لقاحي نمايند، در نسل اول، نسبت زاده
؟از نظر هر سه صفت هتروزيگوتند، كدام است

1(1
3

2(33(3
11

4(11
3

 كدم گزينه، درست است؟- 201
مي1 به ) باكتري غيرگوگردي ارغواني همانند نيتروزوموناس  عنوان منبع الكترون براي فتوسنتز استفاده كند. تواند از تركيبات آلي
مي ) باكتري گوگردي سبز همانند سيانو باكتري2 غي ها ديتواند با كمك تركيبات  اكسيدكربن جو را تثبيت نمايد. رآلي،
مي ) باكتري گوگردي ارغواني برخالف بعضي باكتري3 و پاكسازي محيط مؤثر باشد. هاي شيميواتوتروف  تواند در استخراج معادن
بههاي شيميواتوتروف، انرژي خود را از طريق برداشتن الكترون از تركيبا ) باكتري گوگردي سبز برخالف همۀ باكتري4 ميت گوگردي  آورد. دست

به- 202 مي كدام گزينه، عبارت زير را  كند؟ طور مناسب كامل
.»طور معمول، در همۀ جانداران پرسلولي فتوسنتزكنندA ...............به«
 ) گلدار، گامتوفيت داراي تعداد كمي سلول است.1
 ها دارد.يتتر از گامتوف ) فاقد آوند، اسپوروفيت بالغ، ساختاري كوچك2
و وابسته به اسپوروفيت است. ) ريشه3  دار،گامتوفيت، غيرفتوسنتزكننده
مي4  كند. ) فاقد گل، سلول حاصل از لقاح با تقسيم ميتوز يك ساختار پرسلولي ايجاد

هر- 203  سياهرگ بدن انسان صادق است؟ چند مورد، دربارA خون
مي الف) محتويات مويرگ  ند.ك هاي لنفي را دريافت

و مقادير فراواني دي  اكسيدكربن دارد.ب) مقادير ناچيزي گلوكز
ج) بيش از نيمي از هموگلوبين آن توسط اكسيژن اشباع شده است.

 يابد.د) فقط تحت تأثير باقي ماندA فشار سرخرگي به سمت قلب جريان مي
1(12(23(34(4

به- 204 كا كدام گزينه، عبارت زير را ميطور مناسب  كند؟ مل
و مادر سالم دارد ازدواج كند،« احتمـال دارد كـه .............. دودمانۀ زير مربوط به نوعي صفت ............... است. اگر فرد شمارA ............... با فردي كه پدر

»درصد فرزندان اين خانواده سالم باشند.
75-14- ) اتوزومي غالب1

25-18- اتوزومي مغلوب)2

به3 50-11- غالبX) وابسته

به4  100-17- مغلوبX) وابسته

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18
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 كدام گزينه، در مورد چارلز داروين درست بيان شده است؟- 205
به اي مبني بر تغيير گونه كننده ) نتوانست شواهد قانع1  دست آورد. ها
 استفاده نمايد.هاي خود ) نتوانست از نظريۀ المارك در جهت پژوهش2
 ها تعميم دهد. ) توانست انديشۀ مالتوس را دربارA جمعيت انساني به همۀ گونه3
 هاي يك جمعيت به اثبات برساند. ) توانست اثر انتخاب طبيعي را بر فراواني نسبي الل4

 دقيقهدقيقه 3737وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: فيزيكفيزيك

در- 206 2به صورتSIبردار مكان متحركي 24 2 8r (t ) i ( t t) j= − + −
� ��

2tاست. بزرگي شتاب متوسط اين متحرك در بازA زماني s=4تـاt s=،
 چند متر بر مجذور ثانيه است؟

1(4 22(5 23(2 54(4 5
ميبه به طور قائم روVبا سرعت اوليۀhاز ارتفاعAگلولۀ- 207 از باال پرتاب و پس مي5شود بـا سـرعت4hاز ارتفـاعBرسـد. گلولـۀ ثانيه به زمين

مي طور قائم روبه به′Vاوليۀ از باال پرتاب و پس مي10شود رسد. ثانيه به زمين
V
V
′

210كدام است؟
m(g )
s

=

1(12(23(34(4

در- 208 3به صورت SIمعادلۀ حركت جسمي 22 12 10 5x t t / t= − 1است. در بازA زماني+ 2t s=2تا 4t s=ثانيه متحـرك خـالف جهـت چند

 حركت كرده است؟xمحور 
1(5/02(13(5/14(2

مي- 209 هُل و صندوق، به ترتيب، هـر يـك شخصي روي سطح افقي، يك صندوق را به سمت غرب دهد. در اين عمل، نيروهاي اصطكاك وارد به شخص
 به كدام جهت است؟

و شرق1 و غرب3 ) هر دو غرب2 ) غرب دو4 ) شرق  شرق ) هر
شود. اگر ضريب اصطكاك ايسـتايي وارد مي1m به جسمFروي سطح افقي قرار دارند. نيروي افقي2Wو1Wهاي در شكل زير، دو جسم به وزن- 210

1در كليۀ سطوح برابر
2

ميباشد 210شود؟، كدام نتيجه حاصل
m(g )
s

=

مي1  مانند. ) هر دو جسم ساكن
مي2  آيند. ) هر دو جسم با يك شتاب به حركت در
مي ) دو جسم با شتاب3  آيند. هاي مختلف به حركت در
 لغزد. مي2mروي1mماند ولي ساكن مي2m) جسم4

مي- 211 مي شخصي در طبقۀ سوم ساختمان، سوار آسانسور و به طبقۀ دهم و يك كوله70kgرود. جرم شخص شود بـر5kgپشـتي بـه جـرم است
مي2را در مدت6mدوش دارد. آسانسور بين طبقات پنجم تا هفتم مسافت ثانيه كار نيرويي كـه آسانسـور2كند، در اين ثانيه با سرعت ثابت طي

210كند، چند ژول است؟ به شخص وارد مي
m(g )
s

=

 4500)4 4200)3 3900)2 ) صفر1
آن رو به10cmآينۀ مقعري به شعاع- 212 (تصوير خورشـيد) را ببينـيم، و نقطۀ نوراني خورشيد قرار داده شده است. اگر از موقيعت مناسبي نگاه كنيم

و فاصله نقطه را كجا مي  متر است؟ اش تا آينه چند سانتي بينيم
10) پشت آينه،54) پشت آينه،103) جلو آينه،52آينه، جلو)1
م- 213 مي اي قرار دارد. يك دسته پرتو تك رنگ به پهناي يك سانتي تري از پردهيك عدسي واگرا، در فاصلۀ يك و متر به موازات محور اصلي بر عدسي تابـد

و لكۀ نوراني به قطر به مي سانتي6صورت واگرا از عدسي خارج شده  دهد. توان اين عدسي چند ديوپتر است؟ متر روي پرده تشكيل
1(4+2(4-3(5+4(5-

i،(iبق شكل زير، پرتو نوري تحت زاويۀ تابش مطا- 214 )< α1به آينۀ تختMو پس از بازتاب از آينۀ مي سـازد. اگـر را ميβبا پرتو اوليه زاويۀ2Mتابد

زا (i)زاويۀ تابش   كند؟ چگونه تغيير ميβويۀنصف شود،
مي1  ماند. ) ثابت

مي2  شود. ) نصف

مي3  شود. ) دوبرابر

مي4  شود. ) چهار برابر

15F N=1 20W N=

2 30W N= 2m

1m

1M

α

i β

2M
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ـا بـدهيم، باشدو به هر دو يك اندازهB، نصف گرماي ويژAAاست. اگر گرماي ويژهBچگالي جسم8/0و چگاليآنB، دو برابر حجم جسمAحجم جسم- 215 گرم
 شود؟ميB، چند برابر افزايش دماي جسمAافزايش دماي جسم 

1(5
4

2(4
5

3(3
2

4(2
3

و سطح مقطع سانتي25گيري رسانندگي گرمايي يك ميلۀ فلزي به طول براي اندازه- 216 و آب صـفر27cmمتر ، يك طرف آن را در ظرف محتـوي يـخ
و طرف ديگر آن در بخار آب مي 100درجۀ سلسيوس گرم يخ ذوب شـود، رسـانندگي گرمـايي 200دقيقه10دهيم. اگر در مدت درجۀ سلسيوس قرار

ميله چند 
J

s m k⋅ ⋅
336000f است؟

J(L )
kg

=

1(238 2(400 3(418 4(600 

آن پر از آب است. اگر همۀ آب اين مكعب را درون استوانه60cmمكعبي به ضلع- 217 Aمترمربع است بريزيم، فشاري كه اين36/0اي كه مساحت قاعد
ميكند، چند برا آب در كف استوانه ايجاد مي  كند؟ بر فشاري است كه در كف مكعب ايجاد

1(π2(
2
π3(24(1

و مقداري گاز كامل در طرف راست لوله محبوس است. اگر- 218 جيوه به شـاخۀ سـمت در شكل زير، در ابتدا ارتفاع جيوه در دو طرف لوله يكسان است
به طوري چپ افزوده شود به مي متر برسد، ارتفاع ستون گاز چند سانتي سانتي38كه اختالف ارتفاع جيوه در دو طرف لوله (فشـار هـوا متر 76شود؟

و دما ثابت فرض شود) سانتي  متر جيوه است
1(5

2(10

3(15

4(20

سه در شكل زير، سه بار نقطه- 219 1qموازي خـط واصـل3qبرايند نيروهاي الكتريكي وارد بر بار3Fاند. اگر اي ثابت شده الزاويه رأس مثلث قائماي در

چند نيوتون است؟3Fباشد،2qو
2

9
29 10

N.m(k )
C

= × 

1(8 5

2(12 5

3(16 5

4(20 5

 يابد؟ چند ميكروكولن افزايش مي2Cرا وصل كنيم، بار خازنkقطع است. اگر كليدkرو، ابتدا كليد در مدار روبه- 220

 ) صفر1

2(72

3(108 

4(144 

1خازن- 221 2C F= µ2به طور موازي به خازنCو مجموعه به يك باتري هاي پر شده را از باتري جدا ولتي متصل است. اگر خازن50وصل شده است

و صفحه ن كنيم آنهاي 2C،160ها را به هم وصل كنيم، بار خازن اهمنام Cµ2يابد. كاهش ميCچند ميكرو فاراد است؟ 

1(82(63(54(4
ن دهد؟آل، عدد صفر را نشا سنج ايده چند اهم شود تا ولتRرو، مقاومت در مدار روبه- 222

1(25/1
2(5/1
3(5/2
4(3

1 2C F= µ 2 6C F= µ

k

24VΕ =

−+

30

1Ε = Ε 2Ε = Ε

2 2r = Ω
1 0 5r /= Ω

R

V

2F

1q

3 2q C= µ

2 1q C= µ

6cm

3cm
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1nبهnرو، اگر در مدار روبه- 223 16تبديل شود، شدت جريان عبوري از باتري+
15

 كدام است؟nشود، برابر مي

1(5

2(4

3(3

4(2

و 100روي المپ اعداد- 224 و با همان ولتاژ روشن است. اگر به علت افت ولتاژ، توان مصرفي المـپ 200وات درصـد كـاهش19ولت نوشته شده است
 پيدا كند، افت ولتاژ چند ولت خواهد بود؟

1(122(193(204(88
االضـالع را تشـكيل ها با صفحه يك مثلـث متسـاوي عمود بر صفحه قرار دارند. نقطۀ تالقي سيم،Iسه سيم بلند، موازي، هر يك حامل جريان- 225

و موازي با سيم′Iدهد. سيمي حامل جريان مي هاي ديگر عبور كرده اسـت. اگـر نيـروي مغناطيسـي وارد بـر سـيم حامـل از وسط قاعدA مثلث
و جهت جريان1Iجريان  كدام است؟′Iبرابر صفر باشد، اندازه

1(3
2

Iو�

2(3
2

Iو⊗

3(Iو�

4(Iو⊗

0شكل به مقاومتUدر شكل زير، رساناي- 226 2R /= Ω0در ميدان مغناطيسي يكنواخت 1B / T=آن با سرعت قرار دارد. ميلۀ رسانا رويVدر
0حركت است. اگر جريان القايي 5I / A=باشد، سرعت ميله چندمتر بر ثانيه است؟ 

1(1

2(4

3(1/0

4(4/0

20به انتهاي فنري كه ثابت آن200gنوسانگري به جرم- 227
NK
m

و= حركـت10cmخطـي بـه طـول روي سطح افقي روي پارهاست، بسته شده

از دهد. انرژي جنبشي نوسانگر در لحظه هماهنگ ساده انجام مي مي سانتي2اي كه  ژول است؟ كند، چند ميلي متري مركز نوسان عبور
1(42(103(214(25

در- معادلۀ سرعت- 228 2صورت بهSIمكان نوسانگري 2
2

25
2500 1V x+ =

π
؟- است. نمودار مكان  زمان آن كدام است

1(2(

3(4(

R

n

R

R

0r =

Ε

x(cm)

2

1
20

� t(s)

x(cm)

2

1
40

� t(s)

x(cm)

4

1
20

� t(s)
1

40

x(cm)

4

� t(s)

2I

I′

3I

1I

25cmVR

I

B
�

��� �

��� � �

��

�

��� � ��

��� � ��
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كشـد تـا نقش موجي كه در يك طناب در حال انتشار است، در يك لحظه مطابق شكل زير است. از اين لحظه به بعد حداقل چند ثانيه طول مـي- 229

Aّسرعت ذرM8به
m
s

+ πبرسد؟ 

1(3
1600

2(1
1600

3(3
800

4(1
800

و جرم25/0هاي ويولن به طول يكي از سيم- 230 ي5/0متر هرتـز تغييـر 1000تا 500كننده با بسامد متغير كه بسامد آن بينك نوسانگرم در نزديكي
و اين سيم فقط براي دو بسامد مي مي 900و 600كند، قرار دارد  آيد، نيروي كشش سيم چند نيوتون است؟ هرتز به تشديد در

1(452(503(8/554(14/66
چنـد ترين گره از يك انتهـاي لولـه، فاصلۀ نزديك كند!مين باز است، هماهنگ سوم خود را توليدآ متر كه هر دو طرف سانتي 120اي به طول لوله- 231

 متر است؟ سانتي
1(202(303(404(80
و پردA نوارها به فاصلۀ فاصلۀ دو شكاف در آزمايش يانگ، يك ميلي- 232 در وسـط نـوار روشـنAمتر از صفحۀ دو شكاف قرار دارد. اگر نقطۀ2/1متر

و نقطۀ وBسوم 3در وسط نوار تاريك سوم طرف ديگر نوار مركزي قرار داشته باشد 3AB / mm=باشد، بسامد نور چند هرتز است؟ 

83 10
m(c )
s

= × 

1(144 10×2(145 10×3(146 10×4(147 5 10/ ×
 كدام يك از موارد زير از كاربردهاي ليزر است؟- 233
و تاريكي1  هاي مايكروويو ) استفاده در اجاق2 ) عكاسي در مه

 ) ضد عفوني كردن تجهيزات پزشكي4 ) برش فلزات3

2فلزيتابع كار- 234 5/ eV154است. بسامد قطع فلز چند تراهرتز است؟ 10(h eV .s)−= × 
1(1600 2(625 3(625/04(100 

و انفعال هسته- 235 1اي در فعل 235 141 1
92 56 3A

Zn u Ba X ( n)+ → + +� و پروتون، تعداد نوترونX، براي عنصر�  است؟ها كدام ها
54و92)544و94)363و56)362و58)1

 دقيقهدقيقه 3535وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: شيميشيمي
 كدام عبارت درست است؟- 236

35) در يون1 Br−،1الكتروني با اعداد كوانتومي
2sm = −،1lm = +،1l 4nو=  شود. يافت مي=

به هاي هيدروژن، از بازگشت الكترون ) بخش مرئي طيف نشري خطي اتم2 مي ها به پايدارترين تراز انرژي  آيد. وجود
از ) هنگام تخليۀ الكتريكي در لولۀ محتوي گاز هيدروژن، اتم3  شوند. توليد مي2Hهاي هيدروژن با انرژي جنبشي كمتر
مي شدن الكترون ) بر اثر برانگيخته4  شود. هاي فلز آلومينيوم به تراز انرژي باالتر، نوري به رنگ نارنجي متمايل به سرخ منتشر

با- 237  به اليۀ سوم آن برانگيختـه شـده باشـند، ها قبالً است. انرژي يونش آن، وقتي الكترون−12350kJ.molانرژي نخستين يونش اتم هليم برابر

و است. تفاوت انرژي اليـه−11550kJ.molها قبالً به اليۀ دوم برانگيخته شده باشند، برابرو هنگامي كه الكترون−11350kJ.molحدود هـاي اول
و دوم است؟ سوم اين عنصر، چند برابر تفاوت انرژي اليه  ها فرضي هستند.)(داده هاي اول

1(25/02(25/13(51/14(74/1
 هاي جدول زير كه به الكترونگاتيوي عنصرهاي دورA دوم جدول تناوبي مربوط است، كدام گزينه درست است؟ با توجه به داده- 238

GMDEAXZJعنصر
5/15/35/232410الكترونگاتيوي

1(EوM3، تركيبي آمفوتر با فرمولEMدهند. تشكيل مي 
2(DوX4، تركيب كوواالنسي قطبي با فرمولDXدهند. تشكيل مي 
3(DوM2، تركيبي كوواالنسي با فرمولDMدهند. با ساختار خطي تشكيل مي 
4(XوJ3، تركيبي كوواالنسي با فرمولJXمر تشكيل مي  كزي آن چهار قلمرو الكتروني دارد.دهند كه اتم

yu (cm)

2

10
� x(cm)

2−
M

35

80 mV s=
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Siترتيب:- 239 P S Cl< < ، دربارA چند مورد از خواص بيان شده براي اين عنصرها درست است؟>
 انرژي نخستين يونش� نقطۀ جوش�
 هاي ناپيوندي در تركيب با هيدروژن شمار جفت الكترون� هاي اليۀ آخر شمار الكترون�
1(12(23(34(4

 هاي اكسيژن در آمونيوم سولفات، برابر با نسبت شمار كاتيون به شمار آنيون در كدام تركيب است؟ هاي نيتروژن به شمار اتم نسبت شمار اتم- 240
مس3 ) آلومينيوم نيتريد2 استات ) كلسيم1 ((II)سرب4 فسفات ((II)كربنات 

( كدام گزينه درست- 241 11است؟ 16 32 64H ,O ,S ,Cu g .mol−= = = =(
مس26)1 مي(II)درصد از جرم  دهد. سولفات پنج آبه را آب تشكيل
 ) انرژي شبكۀ بلور آلومينيم فلوئوريد از انرژي شبكه بلور آلومينيم اكسيد بيشتر است.2
شم3  ها است. ار بارهاي مثبت يا منفي يون) عدد كوئورديناسيون هر يون در شبكۀ بلور، برابر با
2) نام4 4 3Cr (SO و در آن، عدد اكسايش گوگرد دو برابر عدد اكسايش كروم است.( ، كروميك سولفات است

با به2ZHو−2AH،2DHهاي پايدار كه زاويۀ پيوندي در گونه با توجه به اين- 242 ( مي�105و�180�،105ترتيب برابر عنصرهايZوA،Dباشد

د)، ممكن است كه:دورA دوم جدول تناوبي هستن
 ) هر سه گونه با آب پيوند هيدروژني تشكيل دهند.1
و دو مولكول ديگر ناقطبي باشند.2ZH) مولكول2  قطبي

، قطبيت كمتري نسبت به دوگونۀ ديگر داشته باشند.2ZH) پيوندها در مولكول3

به در گونهZوA،Dهاي ناپيوندي روي اتمايه ) شمار جفت الكترون4  باشد.2و2ترتيب برابر با صفر، هاي داده شده،
(ويتامين باتوجه به ساختار تركيب روبه- 243 و نقطۀ ذوب آن نسبت به استون چگونه است؟ي چهار قلمرو الكتروني)، چند اتم در آن داراCرو  اند

، باالتر8)1
، باالتر7)2
تر، پايين8)3
تر، پايين7)4

مي- 244 ؟شود در هر دو فراوردA واكنش كدام تركيب با سديم هيدروكسيد، رزونانس مشاهده
م4 ) هيدروسيانيك اسيد3 ) فرميك اسيد2 ) آسپرين1  تيل ساليسيالت)
؟رو، درست هستند ها، دربارA تركيبي با ساختار روبه كدام عبارت- 245

15الف) فرمول مولكولي آن، 24 3C H O N.است 

 اند. اتم در آن، هر يك داراي سه قلمرو الكتروني5ب)

و الكلي است.پ) داراي گروه  هاي عاملي آميني، استري

 الكترون ناپيوندي وجود دارد.14هاي آن، اتمت) در اليۀ ظرفيت
پ2پ- ) الف1 ب4ت-پ- ) الف3ت-) ت-پ-)
دي- 246 و چند مول كربن به از سوختن كامل يك مول از هگزانوييك اسيد، به ترتيب از راست به چپ، چند مول آب مي اكسيد  آيد؟ وجود

1(6-42(7-43(6-64(7-6
و روي است، به ازاي هر اتم روي، سه اتم مس وجود دارد. چند درصد جرمي ايـن آليـاژ را فلـز روي تشـكيلاي در نمونه- 247 از آلياژ برنز كه داراي مس

( مي 165Znدهد؟ : g.mol−=،64Cu =(
1(75/192(25/203(20/214(29/25
(موازنه نشده- 248 2):با توجه به واكنش 2 2(g) (g) (s) (g)H S SO S H O+ → مول از هر دو واكنش دهنـده وارد ظـرف واكـنش شـوند،10، اگر+

و چند مول فراوردA جامد توليد مي  شود؟ كدام تركيب، واكنش دهندA محدودكننده است
دي302) هيدروژن سولفيد،1 15اكسيد، ) گوگرد

دي154) هيدورژن سولفيد،3 30اكسيد، ) گوگرد
ــــۀ- 249 ــــراي تهي ــــول500mLب ــــفرو1/0محل ــــوالر فس از م ــــرم ــــد گ ــــيد، چن ــــه PI(s)3اس (موازن ــــنش ــــق واك طب

3نشده): 2 3 3(s) ( ) (aq) (aq)PI H O H PO HI+ → +�) 131، الزم است؟ 127P ,I g.mol−= =(

1(86/62(6/203(28/354(2/41

O
O2NH

OH

O

O
OH

OH

OHHO
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(دماي زير3KNOو3CaCOازگرم 505مخلوطي به وزن- 250 500بر اثر گرما Cبا ) تجزيه مي� مـول متـان5/0شود. در صورتي كه گاز خروجي

 در اين مخلوط كدام است؟3CaCOطور كامل واكنش دهد، درصد جرمي به

)112 14 16 39 40C ,N ,O ,K ,Ca g.mol−= = = = =(
1(202(303(454(60
 فرمول تجربي كدام الكل با فرمول مولكولي آن، متفاوت است؟-251

 ) گليسرين4 ) اتيلن گليكول3 ) اتانول2 ) متانول1
؟رو كه دربارA دو واكنش فرضي است، چند مورد از مطالب زير، همواره درست است هاي جدول روبه با توجه به داده-252
و تنها در دماهاي باال خودبه2واكنش�  در آن عامل مساعد است.∆Hخودي
و تنها در دماهاي باال خودبه1واكنش� ل مساعد است.در آن عام∆Sخودي است
آن در هر دمايي خودبه1واكنش� و در  هاي مساعدند. عامل∆Hو∆Sخودي است
آن در هر دمايي خودبه2واكنش� و در  هاي مساعدند.، عامل∆Hو∆Sخودي است
1(12(23(34(4
و شمار مول- 253 و بمبي يكسان باشد و دماي آغازين دو گرماسنج ليواني مواد، درست به اندازA نسبت اسـتوكيومتري نوشـته هاي اگر ظرفيت گرمايي

تفاوت دماي بيشتري را هاي اين دو گرماسنج، شود كه دماسنج شده در معادله، درون هر دو گرماسنج وارد شده باشند، انجام كدام واكنش، سبب مي

(فرض كنيد واكنش  ها در هر دو گرماسنج انجام پذيرند.) نشان دهند؟

1(181H KJ∆ = +،2 2 2(g) (g) (g)N O NO+ →

2(572H kJ∆ = −،2 2 22 2(g) (g) ( )H O H O+ → �

3(111H kJ∆ = −،2
1
2 (g) (g)O CO+ s,(C(گرافيت→

4(823H kJ∆ = −،2 3 2 32 2(s) (s) (s) ( )Al Fe O Al O Fe+ → + �

و واكـنش سـوختن هيـدروژن، بـه- 254 باشـد، بـا توجـه بـه واكـنش−572kJو−1204kJترتيـب برابـر بـا اگر آنتالپي واكنش سوختن منيزيم

37H kJ∆ = +،2 2(s) (s) ( )Mg(OH) MgO H O→ + ، آنتالپي استاندارد تشكيل منيزيم هيدروكسيد جامد، چنـد كيلـوژول بـر مـول�

(شرايط را  در نظر بگيريد)STPاست؟

1(595 -2(851-3(925 -4(1527-

و نمونه- 255 و خالص، در اكسيژن سوخته 17اي از يك هيدروكربن سير شده 6/ gودي كربن 10اكسيد 8/ gو كنـد. انرژي توليد مي312kJآب مايع

) 11آنتالپي استاندارد سوختن اين تركيب چند كيلوژول بر مول است؟ 12 16H ,C ,O g.mol−= = =(

1(780 -2(1040-3(1248 -4(1560 -

2موالر9/0ليتر محلول ميلي 100براي تهيۀ- 256 4H SO11اسيد تجاري با چگـالي درصد جرمي سولفوريك98ليتر محلول، چند ميلي 8/ g.mL−،

11الزم است؟( 16 32H ,O ,S g.mol−= = =(

1(5/22(5/73(54(10

و با بازA درصدي19000ppmغلظت يون كلريد در آب دريا حدود- 257 %، گاز كلر از آب دريا استخراج شـود،90گزارش شده است. اگر با روش برقكافت

مي است، به25Lاز هر ليتر آب دريا، به تقريب چند ليتر گاز كلر در شرايطي كه حجم مولي گازها برابر با  آيد؟ دست

)11g.mL−≈،135چگالي آب دريا 5Cl / g.mol−=(

1(02/62(7/63(04/124(4/13

11موالر آن با چگالي6در محلولNaOHدرصد جرمي- 258 2/ g.ml−و، كدام اس طـور اسـيد را بـه گرم از اين محلول، چند مول سـولفوريك10ت

( كامل، خنثي مي 11كند؟ 16 23H ,O ,Na g.mol−= = =(

1(20،02/02(20،025/03(4/25،025/04(4/25،02/0

و كلروف كنش بين ذره برهم-259 و با برهمر اي ميان مولكول استون  است................ پروپانو بوتان ميان مولكولاي ذرهبين كنشم از نوع ............... بوده

دو1 دو2 دوقطبي القايي، متفاوت- قطبي القايي)  دوقطبي، يكسان- قطبي)

دو3 دو4 دوقطبي القايي، يكسان- قطبي القايي)  قطبي، متفاوتدو–قطبي)

∆S∆Hواكنش
1+-

2-+
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وا هاي جدول روبه با توجه به داده- 260 4كنش فرضي:رو كه با بررسي سينتيكي 3 2(g) (g) (g)A B C+ دست آمده است، چند مورد از مطالب، به→

 زير، درست است؟ 
به�  است.2، از مرتبۀAواكنش نسبت

به� 2Rصورت: رابطۀ قانون سرعت k[A] [B]=.است ،

3، برابر با(k)ثابت سرعت� 2 2 15 10 L .mol .min−  است.×−
باد اگر غلطت اوليۀ هر دو واكنش� مول بر ليتر باشد،3/0هنده برابر

1 1120R mol.L .min−  خواهد بود.=−

1(12(23(34(4
 اند؟ كدام موارد از مطالب زير، درست- 261

 تواند، يك واكنش معين را سرعت ببخشد. الف) هر كاتاليزگر مي
پب) كاتاليزگرها، بايد در برابر شرايط انجام واكنش  ايدار بمانند.هاي شيميايي

و روديم هستند. كاتاليستي خودروها، توري هايپ) مبدل  هايي از جنس فلزهاي پالتين، پاالديم
2Nت) گاز O2خروجي اگزوز خودروها در مجاورت مبدل كاتاليستي، به سرعت به گازNOشود. مبدل مي 

ب1 ب2 ) الف، پ) الف، ت3، ت4 ) پ،  ) ب، پ،
 اند؟ هاي زير، درست چند مورد از مطالب بيان شده دربارA واكنش-262

2 2 82(s) ( ) (aq)a)CaO H O Ca(OH) , H kJ+ ∆ = −� �

3 2 178(s) (s) (g)b)CaCO CaO CO , H kJ+ ∆ = +�

4 2 510 4 1528(s) (g) (g)c)P Cl PCl , H kJ+ ∆ = −�
مي در جهت رفت جابهbبا افزايش دما، واكنش�  شود. جا
 يكسان است.∆Hدر جهت رفت با عالمتw، عالمتcر واكنشد�
 در صورت وجود هر سه تركيب، از نوع تعادل ناهمگن دو فازي است.aسامانۀ واكنش�
مي تر، سبب جابه به ظرف كوچكcشدر دماي ثابت، انتقال واكن�  شود. جا شدن آن در جهت رفت
1(12(23(34(4

3با توجه به واكنش تعادلي:- 263
2 2 2 22 2 3 6 10(g) (g) (g) (g)CO H S CS H O ,K / −+ + = و2COمول از هـر يـك از گازهـاي2، اگر�×

2H Sاز4و 2Hو2CSهر يك گازهاي مول Oو ليتري در دماي آزمايش وارد شوند، واكنش در كدام جهت پـيش مـي5/0در يك ظرف در بستۀ رود
2اگر غلظت (g)H O 2مول بر ليتر برسد، غلظت76/1بهCO،2H S2وCSگزينه)  ها را از راست به چپ بخوانيد) به چند مول بر ليتر خواهد رسيد؟

88/4و12/7،24/10) برگشت،76/92و76/5،52/7) رفت،1
24/10و56/5،24/10) برگشت،76/94و12/7،56/5) رفت،3

و15- 264 و در مجاورت كاتاليزگر) وارد شده5مول گاز هيدروژن (در دماي مناسب در لحظـۀ انـد. اگـر مول گاز نيتروژن در يك ظرف دو ليتري دربسته

2(برحسبKمول بر ليتر برسد، مقدار1تعادل، غلظت آمونياك به  2L .mol−(و براي توليد آمونياك بيشتر، بهتر است كدام به تقريب كدام است
 دهندA اضافي وارد سامانه كرد؟ دهنده را به عنوان واكنش اكنشو 

1(32 3 10/ 32)2، هيدروژن×− 3 10/ 31)3، نيتروژن×− 85 10/ 31)4، هيدروژن×− 85 10/ ، نيتروژن×−
با4/3برابر باHAحلول اسيد ضعيفمpHاگر- 265 و5/2و درصد يونش آن برابر ليتـر از آن، ميلـي 200درصد باشد، غلظت موالر آن، كـدام اسـت

(گزينه چند مول سديم هيدروكسيد را خنثي مي 0ها را از راست به چپ بخوانيد، كند؟ 4 0 4log / /≈ −(

1(21 4 10/ −×،31 6 10/ −×2(21 4 10/ −×،33 2 10/ −×

3(21 6 10/ −×،31 6 10/ −×4(21 6 10/ −×،33 2 10/ −×

1اسيد نوييكچند گرم تري كلرواتا- 266 12 5 10a(K / mol .L )− −≈  برسد؟1محلول بهpHرا بايد در يك ليتر آب حل كرد تا×

)11 12 16 35 5H ,C ,O ,Cl / g.mol−= = = =(
1(54/62(17/83(35/164(89/22
و الكل سازندA آن، كدامكخط زير است. اسيد كربوكسيلي- بوي موز، اغلب مربوط به تركيبي با ساختار نقطه- 267  اند؟ اسيد

 پنتانول-1) استيك اسيد،1
 بوتانول-1) فرميك اسيد،2
 بوتانول-1) استيك اسيد،3
 پنتانول-1) فرميك اسيد،4

آزمايش
Aغلظت اوليه

1(mol.L )−

Bغلظت اوليه
1(mol.L )−

سرعت اوليه
1 1(mol .L .min )− −

11/01/05

23/01/045

31/02/010

43/02/090

O

O
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3CHموالر1/0ليتر محلول ميلي10و ديگري دارايKClموالر1/0ليتر محلول ميلي10دو ظرف مطابق شكل زير، يكي داراي- 268 COONa.اسـت

آن  محلول ...............pHاضافه شود،HClموالر1/0ليتر محلول ميلي1ها، اگر به هر يك از
و در ظرفII) در ظرف1  يابد. افزايش ميIكاهش

و در ظرفI) در ظرف2 مي IIكاهش  يابد. افزايش

مي3  يابد. ) در هر دو ظرف، به مقدار يكسان كاهش

 خواهد داشت.Iكاهش كمتري نسبت به ظرف II) در ظرف4

مـول گـاز اكسـيژن شـركت كنـد، تفـاوت جـرم1/0يدروكسيد بـه فريـك هيدروكسـيد، اگر در فرايند زنگ زدن آهن، در واكنش تبديل فروه- 269

( واكنش 11دهندA جامد با جرم فراورده، چند گرم است؟ 16 56H ,O ,Fe g.mol−= = =(
1(7/12(2/33(8/64(5/8
 با توجه به واكنش زير، كدام گزينه درست است؟- 270

4 2 2 4 2 2 2(aq) (aq) (aq) (s) ( ) (g)MnO H C O H MnO H O CO− ++ + → + +�
مي pHام اين واكنش، سبب كاهش ) انج1  شود. محلول
مي2  يابد. ) هر اتم منگنز در اين واكنش سه درجه كاهش
 هاي اكسيژن، نقش اكسنده دارند. ) در اين واكنش اتم3
2مول1/0) با مصرف4 2 4H C O (ag)،1/0مي  شود. مول الكترون مبادله

KCl 3CH COONa

I II

(aq)HCl (aq)HCl
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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
2پاسخ: گزينۀ-1

 ها: ها در ساير گزينه معني درست واژه

و ايوان1  ) جرز: ديوار اتاق

مي3 و نيروي معنوي  شود. ) صبوح: آن چه باعث سرخوشي

 تفتيش-بازجست-) واپژوهيدن: بازرسي4

1پاسخ: گزينۀ-2

:ها واژهمعني درست

ب و استر(ه تيرگي كهَر: رنگ سرخ مايل )مخصوص اسب

 دراز-طوالني-دارنده متمادي: مدّت

 اطاعت كردن-طوع: فرمان بردن

 قدم-خطوه: گام

2پاسخ: گزينۀ-3

 ها: در ساير گزينهها معني درست واژه

 جمع مصباح-ها ) مصابيح: چراغ1

 بخشش-انصاف-) دهش: دادگري3

به ) اشباح: سياهي4  جمع شبح-رسدنظر هايي كه از دور

3پاسخ: گزينۀ-4

 : تقاص واژهامالي درست

4پاسخ: گزينۀ-5

 خيز هاي غلّه زمين-: مستغلّات: امالك اجاري واژهامالي درست

2پاسخ: گزينۀ-6

 نام پديدآورندگان آثار:

 الدين عبدالرزّاق كاشاني كمال االخوان: الممالك/ تحفة شرح اشعار متنبّي: ابوالعالي معّري/ اميرارسالن: نقيب

4پاسخ: گزينۀ-7

و پنجم و عارف قرن چهارم  ابوعلي دقّاق: فقيه

2پاسخ: گزينۀ-8

3پاسخ: گزينۀ-9

 جناس: دست، هست/ تضاد: وصل، هجران

 ها: بررسي ساير گزينه

)معني نادرستتناسب با چنگ/(نوعي ساز-2)معني درست(نوعي چوب-1) ايهام تناسب: عود:1

)تناسب با چنگ/ معني نادرست(وسيلۀ نواختن آهنگ-2)معني درست(بن فعل ساختن-1ساز:

 حسن تعليل: ...............

و خندان شدن/ اين2  كه گريه سرمايۀ خنديدن شود. ) پارادوكس: در آنِ واحد گريان

 آميزي: ............... حس

چ4  شمۀ آب حيات) تلميح: اشاره به روايت

 استعاره: ...............

1پاسخ: گزينۀ-10

 : خود به ديوانه)»ج«بيت(تشبيه

ز اسباب)»ب«بيت(اسلوب معادله  عرق/ حمّال/ قسمت از بار گران=: محنت/ خواجه/ بهره

 ور كردن شعله-2اثر كردن-1: در گرفتن:)»ه«بيت(ايهام:

 : استعاره از يار)دوم(: ماه)»الف«بيت(استعاره:

 : اين كه اشك بتواند سنگ آسياب را بگرداند.)»د«بيت(اغراق:
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4پاسخ: گزينۀ-11
 تيزي كردن كنايه از تندخويي-كنايه: ترش بودن كنايه از بدخلقي

 شيرين سخن گفتن-آميزي: تلخ نمودن حس
و شيرين/ معني نادرست)تناس(نوعي مزه-2)معني درست(هيجان-1ايهام تناسب: شور: ب با ترش، تلخ

3پاسخ: گزينۀ-12
 ها: بررسي ساير گزينه

و متمم1  ) فرداي آن روز چوپان دختر خود را به خير داد: چهارجزئي گذرا به مفعول
و متمم  اين خبر را شنيد: چهارجزئي گذرا به مفعول

سه2  جزئي گذرا به متمم ) از سفر چشم پوشيد:
سهخير پس از و كاميابي رسيد:  جزئي گذرا به متمم رنج بسيار به خوشبختي

سه4  جزئي گذرا به مسند ) خير... شادمان شد:
1پاسخ: گزينۀ-13

 اسم←اسم+گل: اسم كاه-كالهشب-بها خون-مايه دست
 ها: بررسي ساير گزينه

)اسم+صفت(سفيدرود-)اسم+اسم(كمربند-)اسم+ صفت(چراغ چهل-)اسم+اسم() شاهكار2
)اسم+صفت/ قيد(پرده پيش-)اسم+اسم(شترمرغ-)اسم+صفت(تارسه-)اسم+اسم(لباس ) چوب3
)اسم+اسم(بند گردن-)اسم+صفت/ قيد(كوچهپس-)اسم+اسم(شكرني-)اسم+صفت() رادمرد4

2پاسخ: گزينۀ-14
و خرده گرفتن«در معني»د«و»الف«هاي در بيت»گرفتن«فعل  رفته است. كاربه»مؤاخذه كردن

 ها: بررسي ساير گزينه
ب) گرفتن: مبتال شدن

و اختيار كردن ج) گرفتن: انتخاب
3پاسخ: گزينۀ-15

تو به چشم مي(هاي كه سوگند و ارادت نظر به هيچ نكردم)خورم ز چشم برفتي/ به چشم عشق  دانم كه تا
2: گزينۀ پاسخ-16

ا ينجهانگيران: جهان/ گير/ ه/-، اسم نويسي: اسم/ نويس/ ي)گ(پراكندگي: پراكند/
 ها: بررسي ساير گزينه

ي-) آزادانه: آزاد/ انه1 ه-هزارتوماني: هزار/ تومان/  هر ساله: هر/ سال/

ي ) نشانه3 ه/ شناس/ ا/ گو/-شناسي: نشان/ ي�نشجويي: دان/دا-ي)يي(ناسزاگويي: نا/ سز/ (يي) ش/ جو/
ي4 ا/ ساز/ ا آينه-) زيباسازي: زيب/  حال: پريش/ ان/ حال پريشان-نبندان: آينه/ بند/

3پاسخ: گزينۀ-17
 : بازگشت به اصل)3(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت
 ها: مفهوم ساير گزينه

 طلبي ) عشرت1
 ) شادي در اثر ديدار يار2
و سلوك) ضرورت4  ياري گرفتن از مردان حق در راه سير

4پاسخ: گزينۀ-18
و رنج است./ آزادي طلبيسؤالمفهوم بيت  : اسارت موجب اندوه

و رنج نيست./ اسارت طلبي)4(مفهوم گزينۀ  : اسارت موجب اندوه
 ها: مفهوم ساير گزينه

و مشكالترو روبه) موفقيت با وجود1 ب2 يي با حوادث ه رهايي از جهان مادي/ بازگشت به اصل) تمايل
بي3 و آزادگي)  تعلّقي

4پاسخ: گزينۀ-19
 : ضرورت جهاد با نفس)4(مفهوم گزينۀ

 كشي ها: مالمت مفهوم مشترك ساير گزينه
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1پاسخ: گزينۀ-20
دل)1(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت  بستن به دنيا : نكوهش
 ها: مفهوم ساير گزينه

و بزرگي ممدوح)2 بي4 ) نكوهش غفلت3 شرح جالل  نصيبي در دو دنيا)
3پاسخ: گزينۀ-21

 در برابر مرگها انسان: يكسان بودن)3(مفهوم گزينۀ
 ها: ارزشمندي خاكساري در برابر يار مفهوم مشترك ساير گزينه

2پاسخ: گزينۀ-22
 شمندي است.: شكستن موجب ارز)2(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت
 ها: مفهوم ساير گزينه

بي3 ) وفاداري عاشقانه1 بي4 نصيبي)  خبري عاشقانه)
1پاسخ: گزينۀ-23

 شود. : دوران هجران جزو زندگي عاشق محسوب نمي)1(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت
 ها: مفهوم ساير گزينه

 ) گدازندگي هجران2
هج3  ران) طلب عنايت از معشوق/ گدازندگي
 ) ناپايداري دنيا/ اميد به پايان يافتن هجران4

4پاسخ: گزينۀ-24
بي»ج«بازگرداني بيت و ماديات  ور است، نباش. عالقه نشوي، خواهان عشقي كه در وجود ما شعله : تا زماني كه نسبت به دنيا

 مفهوم: پشت پا زدن به دنيا
با»ب«بازگرداني بيت ك : عارفان  ها را بازگو نكند. تواند عيب كه آيينه نمي طور همانردن ندارند؛ صفا توان پنهان

 مفهوم: صداقت
بي ام، در اثر شيفتگي با تمام وجود پريشان : از زماني كه زلف پريشان يار را ديده»الف«بازگرداني بيت و گويي هر ذّر� وجودم  قرار است. خاطرم

 قراري عاشق مفهوم: بي
و جلوه: سرا»د«بازگرداني بيت و اين انسان موجبگري سرانجام فرازي و سقوط است مي لغزش  شوند. هاي متواضع هستند كه كامياب

 مفهوم: توصيه به فروتني
1پاسخ: گزينۀ-25

 ها در حال ستايش خداوند هستند. هاي خداوند در اجزاي طبيعت/ همۀ پديده : نشانه)1(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت
 ها: گزينه مفهوم ساير

 ) وصف طبيعت2
و لذت، بي يار ميسّر نيست.3  ) عيش
 دلي الزمۀ درك حقيقت است. ) پاك4

زبان عربـيزبان عربـي
گزینۀ-۲۶ ۲پاسخ:

یغیروا حتی الیغیر/ کلیدی: کلامت
یَُغیُِّر منیال تغییر گزینه: (رد است. منفی مضارع فعل »)۴«و»۳«هایدهد؛

یَُغیِّروا: گزینهحتی (رد است. معلوم و منصوب مضارع فعل دهند؛ تغییر »)۴«و»۱«هایتا
گزینۀ-۲۷ ۱پاسخ:

نُ إن کلیدی: سیکوُنؤکلامت نیأَسِمن/ لَن /
بیاوریم: ایامن اگر نُْؤِمَن: گزینه»إْن«إن (رد است. رشط »)۴«و»۳«یهاحرف

سسیکوُن (رد است. مستقبل مضارع فعل بود؛ خواهد گزینه: ها)ایر
به مضارع فعل شد؛ نخواهیم ناامید نیأَس: حرفلن می»لَن«همراه ترجمه منفی آیندۀ صورت گزینهبه (رد »)۴«و»۲«هایشود.
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گزینۀ-۲۸ ۱پاسخ:
دارد؛ وجود خیری خیٌر: هناک کلیدی: معنای»هناک«کلامت به جمله دارد«ابتدای کنیـد»وجود دقـت نیز و (رد»خیـر«است اسـت. مفـرد

ها)گزینهسایر
گزینۀسختیشّدة: (رد است. مفرد ،»۳(«

می گزینهنسَتطیُع: سایر (رد است. مضارع فعل ها)توانیم،
گزینۀ-۲۹ ۴پاسخ:

خواستسؤال را اشتباه منی»اِبتَعدوا«.استهگزینۀ پس است بهتوانماضی را وقتـاخبـاریمضـارعشـکلآن نیـز و کـرد درترجمـه ترجمـهی
باشیم»فقط«،مستثنی بیاید.،داشته باید مثبت صورت به فعل حتامً

گزینۀ-۳۰ ۴پاسخ:
حرف با منصوب مضارع فعل کرد؛ نخواهم ترک أترَک: می»لن«لن ترجمه منفی آیندۀ صورت نیـزبه و الـدنیا«شود معنـای»هـذه ایـن«بـه

است.»دنیا
گزینۀ-۳۱ ۳پاسخ:

گزینه ا:هترجمه
به۱ است نابودشدنی چیزی هر او) چهرۀ .جز
بخواهد۲ را بزرگی کس هر میشب،) بیدار را ماند.ها
می۳ دستور نیکی به را مردم آیا می) فراموش را خودتان و ؟کنیددهید
منی۴ درک که است هدفی مردم داشنت نگه راضی گویا شود.)

) گزینۀ در آی۳توضیح: مفهوم داد«ه) نکردندستور نیکی خود و نیکی به روبه»ن بیت با که کارهـایاست دادن انجـام بـه اشـاره که رویش
ندارند. مفهومی ارتباط دارد، ماندگار

گزینۀ-۳۲ ۳پاسخ:
نگفته فارسی عبارت در بحراً؛ باش«دریا: دریا عربی»مانند عبارت در گزینه»ک«پس (رد بیاید. »)۲«و»۱«هاینباید

ح گزینهسنگی: (رد است. نکره »)۴«و»۱«هایجراً؛
است. درست شکل دو هر به است رشط جواب چون ُغرَِق؛ یُغرق، شود: غرق

گزینۀ-۳۳ ۳پاسخ:
معادل نیز و است مفرد مکاننا: ِمن خود: جای ج»از«از حرف گزینه»ِمن«ر، سایر (رد ها)هست.

محرت اإلحرتام، َمَع باإلحرتام، احرتام: گزینۀبا (رد »)۴«میَن؛
(رد است. ماضی فعل ِبـ؛ قام قد است: ها)گزینهسایرپرداخته

مطلب:� درک مطلب:ترجمۀ درک ترجمۀ
کثیراً ندرکبسیاری(هامناِمّناإنَّ ال ما) البـّدأاز اسـت) عمـری کـار برای که کنیم منی (درک عمراً للَعَمِل (کـهّن ینضـَج. حتـی یَقضـیه أْن

رس تا بگذرد باید متجـرهناچار لَِفـتحِ التـالی الیوِم ِفی دارد) سود توقع ما تاجر (هامنا بح الرِّ یََتَوقَُّع تاِجرنا إنَّ شود.) بـرای،یده آینـده روز (در
مغازه موگشودن و شابّظّاش) و وفنا ما...نا جوان و ما کارمند (و است!)وکذلک! گونه این ذلـَک... نصـیحِة إلـی حیاتنـا فـی بحاَجـٍة َفنحُن

زندگی در ما (پس قال: الّذي سـپسالحکیم کنم بنا را کوهی (اگر عميل أترک ثّم جبالً أبني لَو گفت:) که داریم نیاز حکیم آن نصیحت به مان
(بایـ فاشـالً! نَفسـی لَحسـبُت دهم) قرار آن قلّۀ در را آخر سنگ اینکه از (قبل قّمتِه فی األخیر الحجر أضع أْن َقبل کنم) رها را رادکارم خـود

را کارهـایی شـدن محقـق کـه حـالی (در اُمـور تحّقـق نتوّقُع نحُن و است) چگونه ما حال (پس بنا َفکیَف بیاورم!) حساب بح خورده شکست
آن پایۀ (که أساسها! نُحکم مل داریم) عوامـلتوقع عـن پرسـیدند) حکـیامن از یکـی از (قطعـاً الحکـامء أَحـَد سـألوا لقد نکردیم!) محکم را ها

الّنبـوُغا و أهّمها فإنّها پایداری) پایداری، پایداری، گفت: (پس املثابرة! املثابرة املثابرة فقاَل: موفقیت) عوامل (دربارۀ َمعهـا،اللّنجاح إّال ینفـع
مهم آن آن(پس منیترین سود هوش و یعتربهاست فالنبوُغ نباشد) آن اگر (و تکن مل إذا فإنّها آن،) با همراه مگر البحر،رساند داخل فی کَُدّرة

به دریا درون در مرواریدی مانند هوش می(و الشامر منـیآید،) آن به دستی (که ید إلیها التصل و آنرسـد) از انسـانی (و إنسـان بهـا ینَتفـع
منی برد.)سود

گزینۀ-۳۴ ۲پاسخ:
است نیامده منت در که موضوعی سؤال: عبارت زیانترجمۀ ست.ا...............

گزینه ها:ترجمۀ
علت۱ جربان۲) شدن۳) محقق موضوع۴) (

دربارۀ منت در خسارت«توضیح: است.»جربان نشده صحبتی هیچ
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گزینۀ-۳۵ ۱پاسخ:
گزینه ها:ترجمۀ

با۱ پیروزی میعجله) شکست فرصت۲شود.باعث به یافنت دست در عزت به رسیدن هاست.)
همراه۳ را بزرگی کس هر در) بخواهد راحتی می۴افتد.میاشتباهبا انجام تالش گاهی منی) انجام تنبلی که را آنچه .دهددهد،

کرد. کار باید شتاب بدون پس شود، رسیده کاری تا بگذرد باید عمری شد گفته که منت اول خط به توجه با توضیح:
گزینۀ-۳۶ ۱پاسخ:

عبارت سخنسؤالترجمۀ از حکیم منظور کنم...اگ«: بنا را کوهی چیست؟»ر
گزینه ها:ترجمۀ

آن!۱ شدن متام با کارها دهد!۲) انجام را کار آخرین که است کسی کارگر (
می۳ خرب کار آن!) سازندۀ از کارها۴دهد پایینبا) و آنباالترین ها!ترین

گزینۀ-۳۷ ۱پاسخ:
گزینه ها:ترجمۀ

علت۱ از پا) تنها موفقیت است!های یداری
کند!۲ فکر کارش در سود به نباید تاجر (
با)۳ کارها آنرسیدن به بیشرت میپرداخنت محقق خستگی احساس بدون گردد!ها
آن۴ بودن خوب به باشیم آگاه اینکه بدون کارها ظواهر به بزنیم چنگ ما است این ما زندگی در مشرتک سهم ها!)

گزینۀ۳۸ ۳پاسخ:
گ عبارت:حرکت کامل ذاری

بَْحیََتوقَُّعتاجرَناإّن الیوِمالرِّ َمتَجرِهتحَِفلِالتالیفی
منصوبّنإاسم منصوبمفعولو و وبه (مضاف)مجار مجرورمضافجرور و الیه

) گزینۀ ):۳اشتباهات
منقو←التالِی (اسم فتحٍصالتالی دارد.)/ تقدیری اعراب جر حالت (م←در منیفتحِ تنوین گیرد.)ضاف

گزینۀ-۳۹ ۲پاسخ:
عبارت: کامل گذاری حرکت

أضَعترُکأثّمجبالًأَبنیلَو أن َقْبَل األخیَرالَحَجَرَعَملی
منصوبمفعولبهمفعول و منصوببه و تبعیتبهصفت

) گزینۀ ):۲اشتباهات
منصوب←األخیِر و (صفت تبعیت)بهاألخیَر

۳گزینۀپاسخ:-۴۰
گزینه سایر رد ها:دالیل

الظاهر۱ االسم فاعله ضمیر←»تحقق«) املسترت»نحن«فاعله
أجوف۲ و معتل مثال←) و معتل
مبنی۴ معرب←)

گزینۀ-۴۱ ۲پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

أجوف۱ و معتل الزم←) مهموز/ و متعدٍّ←صحیح
للمجهول۳ مبنی للمعل←) فاعلهمبنی نائب ضمیر←»َحدأ«وم/ البارز»الواو«فاعله
أجوف۴ و معتل و←) للمجهولمهموزصحیح مبنی الظاهر←/ االسم فاعله نائب للمعلوم/ ضمیر←»حدأ«مبنی البارز»الواو«فاعله

گزینۀ-۴۲ ۲پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

تحقیق)۱ (مصدره: مشبهه صفة و مشتق جامد←)
لِفعل۳ فاعل مرفوع»نتوقع«) لِفعلمفعول←و منصوب»نََتوقَّع«به و
باألضافة۴ معرف مرفوع←) و مؤخر مبتدا منصوبمفعول←نکرة/ و به
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گزینۀ-۴۳ ۴پاسخ:
گزینه ها:بررسی

ضمیر۱ به معرفه نا: اضافه/ به معرفه حیاة: اهداف، معرفه۲←) نوع
می تالش هترجمه: زندگیدفکنیم در را گردانیم.هایامن محقق مان

ضمیر۲ به معرفه ی: اضافه/ به معرفه مشاکل: احدی، حّل، معرفه۲←) نوع
یافتم. را مشکالتم از یکی حل راه من هامنا ترجمه:

اضافه۳ به معرفه أعامل: ضمیر/ به معرفه کم: معرفه۲←) نوع
کارهایتا مقابل در شام که بدانید هستید.ترجمه: مسئول ن

ال۴ به معرفه حف: الصُّ الدراسة، التالمیذ، اشاره/ به معرفه هؤالء: اضافه/) به معرفه معرفه۳←بیع: نوع
دانش این هستند.ترجمه: مشغول فروشی روزنامه و تحصیل به آموزان

گزینۀ-۴۴ ۱پاسخ:
یُْبِعُد« باب»ال از مضارع آ»إفعال«فعل ابتدای ضمۀ و بههست وزنن باشد.می»یُْفِعُل«خاطر

دانش معلمترجمه: تدبیرهای فقط را میازهایشانآموزان دور کند.تنبلی
گزینه سایر ها:بررسی

مجهول۲ مضارع تُقَبُل: ال (
می ادامه را کارهایشان معلامن گونه این و نشوند.ترجمه: پذیرفته اگرچه دهند،

ی۳ُ مجهول) مضارع عوَن: َشجَّ
دانش و بهترجمه: به مدتی از بعد روشآموزان معلمکارگیری میهای تشویق شوند.هایشان

مجهول۴ مضارع تُکتسب: ال (
فقط بزرگی که بفهمند که این تا بهاندازۀبهترجمه: کوشش و میسعی آورده شود.دست

گزینۀ-۴۵ ۱پاسخ:
صیغۀ←یهدوَن در ناقص معتل مضارع (فعل ریشۀ»للغائبات«یهدیَن از است.)»هدی«و

می راهنامیی مطالعه به را فرزندانشان باهوش مادران کنند.ترجمه:
گزینۀ-۴۶ ۲پاسخ:

گزینه سایر ها:بررسی
ما۱ ما←) محالً/ جّر حرف به محالًمضاف←مجرور مجرور و الیه

آن به هرکه آچهترجمه: دانِش او به خدا کند، عمل دانست منیمی که را مینچه بخشد.داند،
ما۲ محالً←) مرفوع و مبتدا

می درویش فردا بکاریش امروز هرچه باشترجمه: حذر بر کارت از امروز پس .کنی،
ما۳ محالً←) جّر حرف به مجرور

است. فرموده مقدر برایت خدا آنچه از باشد راضی روانت که است آن سعادت ترجمه:
ما۴ نفی←) محالًحرف منصوب و مستثنی (موصول) ما: /

نوشتیم. برگه روی بر بگوییم، زبامنان بر نتوانستیم که را آنچه فقط ترجمه:
گزینۀ-۴۷ ۴پاسخ:

نیست.»أّن«اسم»حضن« ضمیر و است
می پشیامن ولی بهترجمه: و میشوم باز تو است.،گردمسوی باز همیشه آغوشت زیرا

گزینه سایر ها:بررسی
اسم۱ انّی: »ی«ضمیر»ّنإ«)

هامن هستم انسان یک من هامنا پروردگارم ای آفریدی.ترجمه: مرا که طور
ضمی۲ آن اسم أکون: »أنا«مسترتر)

باشم،منی:ترجمه پاک فرشتگانت مثل که توانم
مسترت۳ ضمیر آن اسم اُصِبُح: »أنا«)

می فریب اوقات گاهی نعترجمه: به و میمتخورم کفر ورزم.هایت
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گزینۀ-۴۸ ۱پاسخ:
مفعول عبارت این ندارد.در وجود فیه

همترجمه: نکنیکالسیای ضایع کردن بازی با را اوقاتت که کن تالش .ام
گزینه سایر ها:بررسی

عند۲ فیهمفعول←)
باشی! دوستم اگر کنی، کمک بخواهم، تو از اینکه از قبل مرا باید ترجمه:

قبَل۳ فیه←) مفعول
دامئا۴ً فیهمفعول←)

بخواهد را مختلف علوم کس هر سختی،ترجمه: باید کند!پس تحمل همیشه را ها
گزینۀ-۴۹ ۱پاسخ:

عبارت این اکتشف«در است.»قد وصفیه جملۀ
اشاره مسلامنان کتاب در است.ترجمه: کرده کشف را آن حقیقت علم که دارد وجود علمی های

گزینه سایر ها:بررسی
انساٌن۲ هو و حال←) صاحب برای حالیه، »احد«جملۀ

به آگاه انسانی او که حالی در گرفتم کمک جزیره ساکنان از یکی از شکار در بود.هاراهترجمه:
ظهر۳ أشعة←) له و معطوف/ حال←جملۀ صاحب برای حالیه »قمر«جملۀ

ما و کرد غروب خورشید نقرهترجمه: اشعۀ که حالی در شد آشکار داشت.ه زیبایی بسیار منظرۀ با همراه ای
املعنویة۴ املکارم و املتحلی االنسان است.←) مفرد صفت

متعّج مرا دنیا زینت به آراسته انسان منیمنیبترجمه: تالش که هنگامی شود.کند آراسته معنوی مکارم به که کند
گزینۀ-۵۰ ۱پاسخ:

کلمۀگزینه آن در که کنید مشخص را باقی»احسن«ای خود ابهام متییبر آن از بعد (یعنی است. است.)زمانده نیامده
) گزینۀ در نداریم:۱فقط متییز (

نظر؟) چه (از شوی، دیگران از نیکوتر که داری دوست اگر ترجمه:
گزینه سایر ها:بررسی

متییز۲ تلمیذا: (
نیکوتری باید پس دانشترجمه: نظر از باشی.ن آموزی

متییز۳ ربّاً: (
هامن است.ترجمه: نیکوترین پروردگاری نظر از پروردگارمان که طور

متییز۴ عبداً: (
ب بندگی نظر از ما ولی نیستیم.رایترجمه: بهرتین او

و زندگي و زندگيدين دين
2پاسخ: گزينۀ-51

و بيهوده نمي ميشود، زيرا خداي حكيم، مرتكب كار عبث و ناداني سرچشمه اي خلـق گيرد. هر موجودي را براي هدف شايسته كار عبث از جهل
مي مي و امكانات رسيدن به آن هدف را هم به او عطا و گرايش كند و اگر تمايالت هايي در وجـودش قـرار داده، پاسـخ مناسـب آن را هـم نمايد

 بيني كرده است. پيش
1پاسخ: گزينۀ-52

و(سور� يوسف: 109با توجه به آيۀ فِي الْأَْرضِ فَيَنْظُُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَِّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَسِيُروا تَعْقِلُونَ أَفَلَمْ : آيالَدَارُ الĤْخِرَةِ خَيْرٌ لِلَِّذينَ اتَّقَوْا أَفَلَا
و قطعاً سراي آخرت بر  ميدر زمين نگشته اند تا بنگرند عاقبت گذشتگان چگونه بود )كنند، بهتر است. آيا نمي انديشيد؟ اي آنان كه تقوا پيشه

و سياحت در زمين)افال تعقلون(اگر كسي اهل تعقل باشد سـرانجام-1، دو واقعيـت را درك خواهـد كـرد:)افلم يسـيروا فـي االرض(، از سير
 بهتر بودن سراي آخرت نسبت به دنيا.-2گذشتگان 

3پاسخ: گزينۀ-53
و سپس گزينهسؤالبه اين براي پاسخ اي را انتخاب كنيم كه ميـان ايـن دو مفهـوم، ابتدا بايد مفهوم هر يك از آيات را جداگانه در نظر بگيريم

 برقرار كرده است. ارتباط
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و ما في االرض( هللا ما في السّماوات و منزه دانستن خدا از هر عيبي از جانب)يسبح هاآن: تسبيح خدا توسط تمام عالم
و اليه المصير( و االرض بالحق ... و)خلق السّماوات  سوي خدابههاآن حركتهدفمندي تمام عالم

مي با توجه به اين مفاهيم گزينه  كنيم تا ببينيم كدام گزينه پاسخ درست است: ها را بررسي
بي1 و در ضمن اين ) در اين دو آيه به نظم علت منزه بودن خدا از هر عيب نيسـت، بلكـه آيـۀ اوللهمسأمانند مخلوقات آسمان ها اشاره نشده

مي مي  دانند. گويد همۀ مخلوقات عالم، خدا را از هر عيبي منزه
(نه در قسمت مطرح شده) گويي مخلوقات آسمان ) در آيۀ اول تسبيح2 اسـت ولـي هـيچ آمـدهو مالكيت مطلق براي خدا در ادامۀ همين آيه

گ  زينه نيست. در نتيجه پاسخ درست نيست.مفهومي از آيۀ دوم در اين
وبه»تسبيح خدا«و»هدفمندي تمام عالم«)3 و اول است به«ترتيب مفهوم آيۀ دوم است. در نتيجه آمدهدر ادامۀ آيۀ دوم»سوي خدا حركت

 اين گزينه ارتباط ميان اين دو آيه را بيان نموده است.
وهاآنه ولي تسليم در آيۀ نخست آمد»تسبيح همۀ موجودات«)4  يك از آيات نيست.ي مانند هستي نيز مفهوم هيچب»نظم«نيامده است

2پاسخ: گزينۀ-54
ميها انسانشناخت قوانين حاكم بر زندگي و خداوند  گردد.، موجب تنظيم درست رابطۀ انسان با خود، ديگران، جهان خلقت

4پاسخ: گزينۀ-55
و پرورش همۀ مخلوقات را نيـز در اختيـار دارد طوربه،)وحدانيت يا يكي بودن در خلقت(جهان است خداوند كه تنها خالق تمام طبيعي، تدبير

و ربوبيت ارتباط مستقيم وجود دارد. حال گزينه)وحدانيت يا يكي بودن در تدبير( هـا را بررسـي، با توجه به اين مفهوم، ميان توحيد در خالقيت
 درست كدام است: كنيم تا بببينيم پاسخ مي

مي)1 و توحيد در عبادت رابطه برقرار  كند. اين آيه ميان توحيد در ربوبيت
و نتيجۀ آن اشاره نموده است.)2  اين آيه به توحيد در عبادت
و اختيار انسان در قبول يا رد اين هدايت اشاره دارد.)ربوبيت(اين آيه به هدايت توسط خدا)3
و زمين از منحرف شدنه نگه داشتن آسمان)4 هم مظهري از خالقيت خداوند است، زيـرا بقـاي هـر لحظـۀ)نياز مخلوقات به خداوند در بقا(ا

ميهاآنموجودات يعني اينكه  و هـم از لحظۀ خلق تا فنا توسط خداوند حيات خود را ادامه و خالقيت خداونـد همچنـان وجـود دارد دهند
بيمظهري از ربوبيت الهي است. زيرا بي و نيازي به خداوند در ادار� جهان اسـت. بـا توجـه بـه ايـن انگر نيازمندي مخلوقات در كارهاي خود

 توضيحات، اين گزينه پاسخ درست است.
2پاسخ: گزينۀ-56

و كفر بـه به ريشۀ پيدايش اديان مختلف اشاره دارد. كساني سبب تفرقه در دين شدند كه به حقيقت آگاه بودند، اما با سركش سؤالاين و ظم ي
 آيات الهي دست به اين كار زدند.

 ذاتي وجود ندارد تضاد: در ميان تمام اديان الهي هيچ)انّ الّدين عند اهللا االسالم: همانا دين نزد خدا اسالم است(
و اهل كتاب اختالف نكردند،( ازو ما اختلف الّذين اوتوا الكتاب االّ مِن بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم: ازكهآنمگر بعد از حقيقت آگـاه شـدند

و تجاوز بينشان و تعصب اهل كتاب پس از آگاهي به حقايق است. اگر اختالفي بين اهل كتاب ديده مي)روي ستم  شود، ناشي از ظلم
3پاسخ: گزينۀ-57

 سور� نساء داريم:60با توجه به آيۀ
أَ( أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَلَمْ تَرَ إِلَي الَِّذينَ يَْزعُمُونَ وو نَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ ُأنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُِريدُونَ أَنْ يَكْفُُروا بِهِ مَا )قَدْ أُمُِروا

 برند در حالي كه بايد به او كافر شوند. داوري را نزد طاغوت مي
2پاسخ: گزينۀ-58

و خداوند بزرگ«اند: ره فرمودهدر اين با7حضرت علي و روز راه كسـب مكـارم ترين فرشتۀ خود را همراه رسول خدا قرار داد. آن فرشته، شب
مي زيبايي و هاي اخالقي را به ايشان نشان و من، در نهايت عشق ميداد و ايشان را همراهـي شيفتگي از آن حضرت تبعيت (معيـت) مـي كردم
»نمودم.

، از مصاديق واليت معنوي ايشان است زيرا در6يك نكتۀ بسيار مهم دارد. تربيت حضرت علي در دامان رسول خدا،سؤالقسمت دوم اين
حضـرت كـه از همـانآناسـت.7در رفتار ايشان با حضرت علي6گوييم كه: نمونۀ كامل هدايت معنوي رسول خدا واليت معنوي مي

بيقرار گرفت،6دوران كودكي تحت تربيت رسول خدا  و عمل به سرعت پيمود. با استعداد  نظير خود مراتب كامل را در ايمان
4پاسخ: گزينۀ-59

و مصداق آن حضرت علي در حالي كه آيۀ واليت را مي خواند، با شتاب به6پيامبر اسالم بود تا مردم به چشم خود7سوي مسجد آمد
و از زبان پيامبر  م6ببينند و و امكان كتمان  خفي كردن آن از بين برود.بشنوند

1پاسخ: گزينۀ-60
اهللا«حديث سلسلةالذهب به اهميت كلمۀ و پيرامون»ال اله اال و» دژ مستحكم خداوند«اشاره دارد آمده است: هر چـه انسـان بـه درك بـاالتر

و سرپيچي از راهنماي ايمان قوي مييتر نسبت به اين عبارت برسد؛ بيشتر از گناه در حضور خداوند  كند. هاي او دوري
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4پاسخ: گزينۀ-61
أَنْ نَمُنَّ عََلي الَّذينَ( وَ اسْتُضْعِفُواوَ نُريدُ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَفِي الْأَْرضِ وَ أَئِمَّةً مينَجْعَلَهُمْ و ، انـد شـدهناتوان شمرده خواهيم بر كساني كه در زمين:

و و وارثانهاآنمنت نهيم  : جانشيني ناتوان شدگان.)زمين قرار دهيم را پيشوايان
فِي الْأَْرضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَِّذ( َوعَمِلُوا الصَّاِلحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ و ينَ مِن قَبْلِهِمَْوعَدَ اللَّهُ الَِّذينَ آمَنُوا مِنكُمْ : خداوند به كساني از شما كه ايمان دارند

حكومـت-)كه قبل از آنـان كسـاني را جانشـين قـرار داد طور همانداده كه آنان را جانشين زمين قرار دهد دهند وعده عمل صالح انجام مي
 صالحان
، به اسقرار دين الهي اشاره دارد، نه حكومـت مفهـوم بـه قـدرت آمده)2(و)1(هاي كه در گزينه)ليمكننّ لهم دينهم الّذي ارتضي لهم(عبارت

و و حكومت، از جانشيني  آيد.مي دستبهاستخالف رسيدن
3پاسخ: گزينۀ-62

تَعْمَلُونَ(عبارت فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ بهثُمَّ إَِليْنا مَرْجِعُكُمْ مي : پس بازگشت شما و شما را به آنچه انجام داده ايدآگاه : حاكي از)كنيم سوي ما است
مي»بر پا شدن دادگاه عدل الهي«در مرحلۀ واقعۀ پس از مرگ است. آگاهي انسان از همۀ اعمال خود  افتد در اين مرحله آمده است، ابتـدا اتفاق

و بزرگ ثبت كتابي قرار داده مي وشود كه در آن كتاب، همۀ اعمال انسان از كوچك ميرامردم اعمال خود است  بينند. در آن كتاب
و عدل« و مطابقت آن با اعمال پيامبران اشـاره دارد، آمده است، به سنجش2كه در گزينۀ» قضاوت بر معيار حق اعمال در ترازوي عدل پرودگار

 نه آگاهي مردم از اعمالشان.
1پاسخ: گزينۀ-63

 سور� زمر:71با توجه به آيۀ
ُزمَرًا(  : سوق داده شدن جهنميان به جهنم)...َوسِيقَ الَِّذينَ كَفَُروا إِلَي جَهَنَّمَ
وقَالَ لَهُمْ خََزو( َربِّكُمْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ ُرسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ يَْأتِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَي نَتُهَا أَلَمْ يَْومِكُمْ : آيا رسوالني از خودتان برايتان نيامدنـد يُنْذُِرونَكُمْ لِقَاءَ

و شما را از ديدار اين روزتان بترسانند  گوي نگهبانان جهنم با جهنميانو : گفت)كه آيات پرورگار را براي شما بخوانند
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَي الْكَافِِرينَ(  : سرانجام جهنميان): اما فرمان عذاب بر كافران مسلم شده استوَلَكِنْ حَقَّتْ

1پاسخ: گزينۀ-64
هَلْ نُنَبِّئُكُمْ(سور� كهف پاسخ داد: 103را بايد با توجه به آيه سؤالقسمت اول اين وَ بِالْأَخْسَرينَ أَعْماالًقُلْ فِي الْحَياةِ الـدُّنْيا سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذينَ

يُحْسِنُونَ صُْنعاً أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ در كسانيچهكار ترين در كارها : بگو آيا به شما خبر دهيم كه زيانهُمْ و تالششـان هستند؟ كسـاني كـه سـعي
و مي پندارند كه بهت )رين عملكرد را دارندزندگي دنيا گم شد

يَحَْزنُـونَ(سور� مائده طرح شده:69با توجه به آيه سؤالقسمت دوم اين ال هُـمْ وَ خَْوفٌ عَلَيْهِمْ وَ عَمِلَ صالِحاً فال وَ الْيَوْمِ الĤْخِرِ : مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
و عمل صالح انجام دهد، پس نه ترس بر اوست و معاد ايمان آورد مي هركس به خدا )شودو نه اندوهگين

4پاسخ: گزينۀ-65
 سور� نساء طرح شده است:97از آيۀ سؤالاين
أَنْفُسِهِمْ( تََوفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِِمي ميهاآن: همانا كساني كه فرشتگان جانإِنَّ الَِّذينَ : ظلمي كه منجـر)اند گيرند در حالي كه به خويش ظالم را

.شود به گناه مي
فِي الْأَْرضِ( مُسْتَضْعَفِينَ ميقَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا  : توجيه گناهكاري.)در چه حال بوديد. گويند در زمين ناتوان بوديم)در دنيا(گويند::
فِيهَا( فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً أَرْضُ اللَّهِ تَكُنْ أَلَمْ وس)فرشتگان(:قَالُوا  در زمين. مهاجرت: سرباز زدن از)يع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟گويند آيا زمين خدا
و( مَْأوَاهُمْ جَهَنَّمُ و بد جايگاهي استسَاءَتْ مَصِيرًافَُأولَئِكَ .هاآن: عاقبت): پس آنان سرانجامشان جهنم است

1پاسخ: گزينۀ-66
هِيَ لِلَّذينَ(فرمايد: با توجه به ادامۀ اين آيه كه مي يَوْمَ الْقِيامَةِقُلْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً براي كساني است كه ايمـان)ها نعمت(بگو اين: آمَنُوا

به اند آورده مي از آن بهره مؤمنانهاي الهي در دنيا براي همه است، ولي . نعمت)اختصاص داردهاآنو در روز قيامت (بهره اي درست منـدي برند.
و در آخرت اختصاص به همگان از الطاف ال (اختصاص بهره مؤمنانهي) به دارد. .)مؤمنانمندي از پاكي ها در آخرت

2پاسخ: گزينۀ-67
 سور� بقره: 165با توجه به آيۀ

وَ( كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ َأنْدَادًا ) حُبا لِلَّهِ الَِّذينَ آمَنُوا أَشَدَُّومِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
2پاسخ: گزينۀ-68

 سور� زمر طرح شده است:18و17از آيات سؤالاين
 آنان شده. حال: بندگاني كه بشارت الهي شامل)فبشّر عباد: پس بندگان را مژده ده(
أَحْسَنَهُ( يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ بهالَِّذينَ و ميآنترين : آنان كه سخن را مي شنوند  : ويژگي اين بندگان.)كنند را پيروي
و( هَدَاهُمُ اللَّهُ و اينانند خردمندانالْأَلْبَابِاأُولَئِكَ هُمْ أُولُو أُولَئِكَ الَِّذينَ و خردمنـدي): اينانند كه خداوند آنان را هدايت كرده : هـدايت الهـي

 آنان.
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3پاسخ: گزينۀ-69
از حقوق مـادي اسـت. حـقتر مهمنيست، مردم نسبت به يكديگر حقوق معنوي هم دارند كه بسيارهاآني حقوق مردم منحصر در حقوق ماد

و بندگي خدا، همان توحيد عبادي است.آنترين ديگر، حق خداوند بر مردم است كه مهم و بندگي اوست. اطاعت ، حق اطاعت
3پاسخ: گزينۀ-70

مي65با توجه به آيۀ وَوَ(مايد:فر سور� مائده كه وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ : بشارت الهي براي كساني كـه)الَِّذينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِْزبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونََرسُولَهُ
و  و رسول و غلبۀ آنان است. را پذيرفته مؤمنانسرپرستي خدا  اند، پيروزي

2پاسخ: گزينۀ-71
و به احكام»واليت ظاهري مجاهد� امامان در راستاي«پيرامون آمده است: امامان بزرگوار معتقد بودند كه اگر حاكمي، حقوق مردم را زير پا گذارد

و مبارزه كرد. معروفاسالمي عمل نكند، بر اساس وظيفۀ امر به  و نهي از منكر، بايد با او مقابله
3پاسخ: گزينۀ-72

و ارزشمندترين دور� بلوغ تا ازدواج حساس و پاكدامني بگذراند، راه رسيدن به بهشت ترين دور� عمر انسان است. اگر جوان، اين دوره را با پاكي
و فرزندان خود بسيار هموار كرده  و خانواد� او، هموار كردن راه استرا براي خود و پاكدامني، در آيند� انسان . طبق اين جمالت، اثر تقويت عفاف

و فرزندان  سـور� طـور21اي را انتخاب كنيم كه به اين نتيجه اشاره نمـوده اسـت. آيـۀ خود است. بنابراين بايد آيهرسيدن به بهشت براي خود
وَوَ(فرمايد: مي ذُرِّيَّتُهُمْ الَِّذينَ آمَنُوا و فرزندانشان در ايمان از آنان پيروي كردند، فرزندانشان را بـه آنـان ملحـق اتَّبَعَتْهُمْ : آنان كه ايمان آوردند
و پاسخ درست است.)نيمك مي و خانواد� انسان اشاره نموده  : اين آيه به هموار كردن راه رسيدن به بهشت براي خود

2پاسخ: گزينۀ-73
و سالمت اخالقي افراد خانواده در بازي و همسايگان و ورزش هاي دسـته جمعـي پـيش كساني كه براي تقويت رابطۀ صميمانه ميان خويشان ها

ا قدم مي گر مستحب بودن اين عمل است. اهـداي جـايزه توسـطي از پاداش اخروي، بيانمند بهرهخواهند شد. مند بهرهز پاداش اخروي شوند،
و بازي و افراد به ورزشكاران جايز است نه مستحب. اگر ورزش بي نهادها و هاي كنـوني بندو باري هاي ورزشي براي دور شدن افراد جامعه از فساد

 واجب كفايي است.آنامكانات كردنم ضرورت يابد، فراه
1پاسخ: گزينۀ-74

و ماليات. تأمين هزينه راه و شـكاف هاي تأمين نيازهاي جامعۀ اسالمي عبارتند از: انفاق و كارهـاي هاي ناشي از خألها هـاي موجـود در جامعـه
.)مثل صدقه(و مستحب)و زكات خمس(المنفعه از راه انفاق است. انفاق نيز خود بر دو قسم است: انفاق واجب عام

4پاسخ: گزينۀ-75
مي اگر كسي كه روزه است پيش از ظهر مسافرت كند، بايد تا حد ترخص روزه و  تواند پس از آن افطار كند. اش را نگه دارد

زبان انگليسيزبان انگليسي

1پاسخ: گزينۀ-76
خا كريس احساس مي ص دشوار است، چون كه نسبتاً سريع است.كند كه متوجه شدن آن لهجۀ بريتانيايي

با)difficultدر اين تست(توضيح: بعد از صفت در وسط جمله  رود.مي كاربهto، فعل به صورت مصدر
2پاسخ: گزينۀ-77

 غيرمنتظره پرسيده شود. سؤالآماده كنيد كه در آن ممكن است از شما تعدادياي شما بايد خودتان را براي مصاحبه
قبل از جاي خالي آمـده،)you(ها يك فعل متعدي دومفعولي است. با توجه به اين كه يكي از مفعول)كردن سؤالپرسيدن،( askوضيح: فعلت

و به فعل مجهول جمله ساختار مجهول پيدا مي به)3و2هاي گزينه(كند و امكـان نياز داريم. عالوه بر اين، دليل مفهوم جمله كه بيانگر احتمال
نه mightاست، شكل مجهول  .have toمد نظر است،

1پاسخ: گزينۀ-78
 دان چنان خانۀ بزرگي دارد كه من در واقع در مسير دستشويي گم شدم.

با داريم. بنابراين، جمله suchتوضيح: قبل از جاي خالي، مي همراهبه thatوار� نتيجه، طبق ساختار زير  شود: جملۀ كامل بيان
 such a /an+)صفت(+اسم قابل شمارش مفرد+)that+جمله(

4پاسخ: گزينۀ-79
 وقتي مري نتيجۀ ضعيف امتحانش را ديد، تعجب كرد؛ مطمئن بود كه اشتباهي رخ داده بود.

 كنيم.مي استفاده).had +p.p(توضيح: براي اشاره به عملي كه در گذشته پيش از عمل ديگري اتفاق افتاده است، از گذشتۀ كامل
4پاسخ: گزينۀ-80

در قطعاً مزيت سرمايه  علمي، پيشرفت اقتصادي براي تمام كشور است. تالشگذاري
 سعي/ تالش)4 وضع/ موقعيت/ شرايط)3 نوع/ گونه)2 كار/ نيروي كار)1
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3پاسخ: گزينۀ-81
 خواهند شد. قرضمنهستند، به زودي پيكر كه حيوانات بسيار نادري اين نگراني وجود دارد كه پانداهاي غول

 مصنوعي)4 شده منقرض/ منقرض)3 جدي/ خطرناك)2 دلواپس/ مشتاق)1
1پاسخ: گزينۀ-82

 كلي يك انسان سالم نسبت به تنفس خودش هشيار نيست. طور به
از)1 در)2 آگاه از/ هشيار ت)4 بار براي مضر براي/ زيان)3 درگير در/ گرفتار  وسطمتمركز

2پاسخ: گزينۀ-83
 تر اقدام كنيد. شما براي نجات جان خودتان در شرايط اضطراري، بايد هر چه سريع

... شدن)3 بردن/ گرفتن)2 قرار دادن/ گذاشتن)1  نگه داشتن/ برگزار كردن)4 درست كردن/ باعثِ
take action: اقدام كردن 

4پاسخ: گزينۀ-84
 هاي برنامه بود. كامل تمام جنبه بررسيبرنامۀ كامپيوتري را درك كنم، انجام توانستمميكهتنها راهي

 كاوش/ اكتشاف/ بررسي)4 انتظار/ توقع)3 تجربه)2 آزمايش)1
3پاسخ: گزينۀ-85

به چون كه متوجه شدم كه او در حال زمين خوردن است، او را كنار يك ديوار بردم كه مي .تكيه دهدآنتوانست
 برداشتن، بلند كردن)4 تكيه زدن، تكيه دادن)3 برداشتن، بلند كردن)2 ابسته بودن، متكي بودنو)1

3پاسخ: گزينۀ-86
مي حاالت هايي از صحبت خودتان نيز تأكيد كنيد. لبخند زدن يا باال بـردن ابروهايتـان را امتحـان توانند كمك كنند تا بر روي بخش چهر� شما
 كنيد.

پي)1 (3 گيري تشكيل/ شكل)2 ونداتصال/  دستورالعمل)در جمع(آموزش)4 حالت/ بيان/ اصطالح)چهره)
1پاسخ: گزينۀ-87

شـد، قـبالً فكـر مـي كـهكنند كه درك كردن طبيعت ذهن انسان تقريباً غير ممكن است چون كه از چيزي تعدادي از رواشناسان استدالل مي
 تر است. پيچيده

 بي احساس)4 كوش سخت)3 انهداوطلب)2 پيچيده)1

CClloozzeeترجمۀ ترجمۀ �� TTeesstt

مي زنان هنوز به نحو قابل توجهي طوالنيكهعموماً پذيرفته شده است  پيشـنهادكنند. براي اين وضعيت، داليل مختلفي تر از مردان زندگي
مي شده است، مثل احتمال اينكه ممكن است مردان به ند. اما اخيراً تيمي از دانشمندان بريتانيايي يـك كنند، زودتر بمير دليل اينكه بيشتر خطر

ميها پاسخ احتمالي در سيستم ايمني كه از بدن در برابر بيماري كنـد را توليد مـيTهاي اند. تيموس عضوي است كه سلول، يافتهكند حفاظت
مي كه در واقع با بيماري ض اگرچهكنند. ها مبارزه ميهر دو جنس، در حال پير شدن، از مشكل رسـد كـهمي نظربهبرند، عيف شدن تيموس رنج

و دانشمندان اعتقاد دارند اينTهاي با مردان داراي همان سن، سلول در مقايسهزنان، است كه به زنان حفاظت بهتـري)موضوع(بيشتري دارند
.دهدميو سينه پهلو آنفوالنزامرگبار، همچون بالقوههاي در مقابل بيماري

4نۀ پاسخ: گزي-88
 پيشنهاد كردن/ اشاره كردن)4 آوردن خاطربهبه يادآوردن/)3 شاملِ ... بودن)2 آزاد كردن/ ترشح كردن)1

4پاسخ: گزينۀ-89
در كاربه)immune system(وار� بعد از ويرگول، براي توضيح بيشتر در مورد اسم قبل از جاي خالي توضيح: با توجه به اينكه جمله رفته است،

مي ينجا جملها  داريـم.)which(، ضمير موصولي)4(ها فقط در گزينۀ شود. در بين گزينه وار� وصفي نياز داريم كه اصوالً با ضمير موصولي آغاز
مي)protectingيعني(وار� وصفي دقت كنيد كه در اينجا، شكل مخفف جمله  توانست درست باشد. هم

2پاسخ: گزينۀ-90
ت و هرچند( even thoughو though ،althoughضاد توضيح: حروف ربط دو دادنبراي نشان)به معني اگرچه، گرچه تضاد غيرمنتظـره بـين

 روند.مي كاربهجمله 
2پاسخ: گزينۀ-91

با)2 براي فقدان)1  براي شرايطِ)4 در انواع)3 در مقايسه
3پاسخ: گزينۀ-92

و بنابراين در جاي خالي به ضمير موصولي وار� وصفي سروكا در اين تست نيز با جمله  نياز است.)thatدر اين قسمت(ر داريم
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11ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب ��

و در ارتباط با زمين براي قرن ميها لرزه ها، توصيفاتي از رفتارهاي عجيب حيواني كه قبل افتند، وجود داشـته اسـت. در مـواردي كـه اتفاق
ميل حيوانات چند ده ثانيه بيش از زمين كه رزه، رفتارهاي عجيبي بروز ميهاآندهند، اشاره شده است در دهند. اين به امواج پي واكنش نشان ها

(بيشتر لرزه اِس كه باعث مي زمين، تقريباً با دو برابر سرعت امواج مي هاي شديد) لرزه را كه قبالً اتفاق افتاده خود زمينهاآنكنند. شوند، حركت
اِس مخرب بيني نمي است، پيش مي تر را پيش كنند، بلكه صرفاً رسيدن احتمالي امواج  كنند. بيني
مي1970در دهۀ به، دانشمندان فكر  1990پيـدا خواهـد شـد، امـا تـا دهـۀ هـا لرزه بيني زمين زودي يك روش علمي براي پيش كردند كه

را(دار باعث شد بسياري هاي ادامه شكست هـاي موفـق بينـي . پـيش)يا نـه(پذير بود حتي امكانآنكه آيا مورد ترديد قرار دهند)اين موضوع
و چند ادعاي موفقيت، مورد قبول تمام دانشمندان نيستند. براي مثال، مشهورترين ادعاي پيش انكار، اتفاق نيافتاده غيرقابل بيني موفـق بـه اند

مي 1975لرز� سال زمين هي هايچنگ موبوط هاي بزرگ وجـود لرزه مدت معتبري براي زمين بيني كوتاهچ پيششود. يك تحقيق بعدي بيان كرد كه
اتكايي ها به نحو قابل گونه سيگنال . اما تاكنون ايناند دادههاي زمين لرز� احتمالي بسياري را گزارش هاي گسترده، سيگنال وجوي نداشت. جست

و زماني  حالي كه بخشي از جامعـۀ علمـي اعتقـاد دارد كـه بـا در نظـر گـرفتن . در اند نگرفته، مورد شناسايي قرار توجه قابلدر مقياس فضايي
و به شرط هاي غيرلرزه سيگنال پذير باشـد، بيشـتر بيني احتمال دارد امكان، پيشهاآنمنابع كافي براي مطالعه گسترد�)وجود(اي ياپيشگامان

مي دانشمندان آنقدر مثبت و بعضي  ه، ذاتاً غيرممكن است.لرز بيني زمين گويند كه پيش نگر نيستند
1پاسخ: گزينۀ-93

 به ............... اشاره دارد.1 پاراگرافدر»they«كلمۀ
پي)1 اِس)3 حيوانات)2 امواج اِس)4 امواج و هم امواج  هم امواج پي

1پاسخ: گزينۀ-94
مي كدام  متوجه شد؟ها لرزه بيني زمين پيش توان از متن دربار� ديدگاه دانشمندان در مورد يك از موارد زير را

هم بيني زمين در مورد امكان پيشهاآن)1  عقيده نيستند. لرزه، با يكديگر
 هاي قديمي همچون مشاهد� رفتار حيوانات، بسيار مفيد است. اعتقاد دارند كه استفاده از روشهاآن)2
ميهاآن)3 به استدالل  لرزه به انداز� گذشته دقيق است. بيني زمين، پيشهاهلرز دليل تغيير انواع زمين كنند كه
ميهاآن)4  تر است. لرزه محتمل بيني زمين مدت كنند، موفقيت در پيش كوتاههاي بيني كنند كه فقط اگر خودشان را درگير پيش بيان

4پاسخ: گزينۀ-95
مي 1975لرزه، زمين2نويسنده در پاراگراف .كند چون هايچينگ را ذكر  كه آن ...............

 در سرتاسر جهان شناخته شده است.)1
و درست سروقت پيش)2  بيني شد. نسبتاً خوب
مي لرزه ترين زمين يكي از قوي)3  توانست باعث خسارت بسياري شود. هايي بود كه
مي)4  نيستند. بيني شده است، ادعايي كه تمام دانشمندان در واقع با آن موافق شود كه پيش ادعا

1پاسخ: گزينۀ-96
از در متن اطالعات كافي وجود دارد تا به كدام  زير پاسخ دهد؟ سؤاالتيك

چه)1 اِس مي قدر سريع امواج پي در مقايسه با امواج  كنند؟ تر حركت
اِس از امواج پي مخرب)2  تر هستند؟ دليل اين كه امواج
م1990در دهۀ)3  نشدند؟ها لرزه بيني زمين وفق به پيش، دانشمندان در چه مواردي
مي)4  رو باشد؟ لرز� پيش تواند نشانِ زمين كدام نوع از رفتار حيواني عجيب

22ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب ��

مي يكي از مهم و بالغ اي را انتخاب كنند. با اين حال، بـا وجـود شوند، اين است كه چه شغل يا حرفه ترين تصميمات در زماني كه افراد بزرگ
زيادي وجود دارند كه ممكن است بر روي شـخص عواملاين همه احتمال براي انتخاب كردن، اغلب گرفتن اين تصميم دشوار است. عالوه براين 

و ممكن است بعضي از اين و عالقۀ شخصي خـود در انتخاب حرفه تأثير بگذارند ها متضاد باشند. براي مثال، فشار خانواده، پتانسيل كسب پول
ميفرد ممك كند تا تصميم بگيرد كدام مسير شغلي را دنبال كند، او را به سه مسير مختلفن است همگي عواملي باشند كه وقتي شخص تالش

 بكشانند.
مي اگرچه ، در واقع»اش چه كار كند با زندگي«خواهدمي)كه(تا زماني كه شخص يك فرد بالغ جوان شد، خواهد دانستكهشود اغلب گفته

بكشد. غيرعادي نيست كه شخص پيش از يافتن شغلي كه به رضايت شغلي منجر شود، بـيش طولروند يافتن شغل مدتي طوالني ممكن است
 از يك حرفه را امتحان كند.
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و حفظ شغلآن، اوان بلوغ دوران استرس است. وضوح به و»مناسب«زمان تشكيل خانواده، يافتن و حفظ تعادل بين خود، خـانواده، شـغل
مـان، از نظـر رشـد زنـدگي30و20زندگي است كه نيازمند انرژي زياد است. خوشبختانه، ما در طول دهۀازدورانيآنكلي جامعه است.رطو به

 جسماني، در چيزي مثل اوج هستيم.
و است«بيان كرده است:)1986(كه لوينسون طور همان و بيشترين تضادها و وفور »رس است.اوان بلوغ، دوران بيشترين انرژي

3پاسخ: گزينۀ-97
و عالقۀ شخصي خود فرد«1چرا نويسنده در پاراگراف مي»فشار خانواده، پتانسيل كسب پول  كند؟ را ذكر

 هاي بلوغ مثال هايي ارائه كند تا از مسئوليت)1
 افراد بالغ نياز دارند شغلي را انتخاب كنند چراتا توضيح دهد)2
مي تا تعدادي از عواملي)3  كند گذارند، معرفي را كه بر روي انتخاب شغل يك فرد بالغ تأثير
و منفي هر انتخاب شغلي را مورد بحث قرار دهد)4  تا آثار مثبت

3پاسخ: گزينۀ-98
 اشاره دارد.»decision«به1در پاراگراف»one«كلمۀ

 امكان/ احتمال)4 تصميم)3 شغل/ حرفه)2 فاكتور/ عامل)1
4پاسخ: گزينۀ-99

؟نيستيك از موارد درست طبق متن، كدام
مي)1  گيرند. اوان جواني دوراني است كه در آن افراد بالغ تحت استرس قرار
مي تمامي افراد بالغ جوان دقيقاً نمي)2  شان چه كار كنند. خواهند با زندگي دانند
مي)3 و جامعه و خانواده، شغل  استرس باشد. منشأ تواند حفظ تعادل بين خود
 داشته باشد، بسيار غيرمحتمل است كه كار عوض كند. دوستپيش از اين كه يك فرد بالغ جوان، شغلي را آغاز كند كه آن را واقعاً)4

1پاسخ: گزينۀ-100
.  اين متن در اصل قصد دارد تا ...............

 اي را ارائه كند توصيه)4 اي را ارائه دهدهيافت)3 پيشنهادي را مطرح كند)2 رساني كند اطالع)1
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زمين شناسيزمين شناسي

گز-101 2ۀنيپاسخ:
مي زمين مي شناسي فيزيكي به مطالعۀ فرايندهايي كه در زير زمين يا سطح آن رخ به دهد هـا، هـا، كـوه فشـان عنوان مثال مطالعۀ آتـش پردازد،
و سيالب ها، رودخانه لرزه زمين  اند. ها از اين جمله ها

گز-102 3ۀنيپاسخ:
( در تشكيل بيابان عواملي كه و25ها مؤثرند، عبارتند از: عرض جغرافيايي و تبخير شـديد30درجۀ شمالي درجۀ جنوبي)، وزش بادهاي خشك

و غربي جنوب قار� آفريقا در يك محدود� عرض جغرافيايي واقع كه در مورد ذكر ايجـاد بيابـان در ايـن اند، بنابراين عامـل شده، مناطق شرقي
 منطقه وزش بادهاي خشك بوده است.

 ها وجود ندارد. عامل ايجاد بيابان ناميب در سواحل نزديك به اقيانوس اطلس، جريان آب سرد ساحلي است كه در گزينه
گز-103 2ۀنيپاسخ:

و طويل كف اقيانوس كوه به رشته مي هاي خطي و در امتـداد كوه گويند. اين رشته ها، پشتۀ اقيانوسي هاي مرتفع زيردريايي شكل متقارني داشته
 هاي عميقي وجود دارد. ها، دره محور مركزي آن
 هاي اقيانوسي درست است. ها نيز داراي تقارن هستند ولي تأكيد بر عوارض سطحي بوده، گزينۀ پشته خوردگي نكته: البته چين

گز-104 1ۀنيپاسخ:
مي حجم آبي را كه در يك ثانيه از مي زير پل عبور 12توانيم در مكعبي با سطح مقطع كند 0 تصور كنيم كه حجم اين مكعـب5/0و ارتفاع×/5

برابر است با: 
3

12 0 5 0 5 3
m/ /

s
× × ِدبي آب رود برابر با =  مترمكعب بر ثانيه است.3، بنابراين

توان از فرمول همچنين مي
ــعسرعت   سطح مقط

Q A V=  دبي نيز استفاده نمود.×

3
12 0 5 0 5 3

mQ ( / ) /
s

= × × = 

گز-105 4ۀنيپاسخ:
 دار است. شد� اليوين است، بنابراين يك نوع سيليكات منيزيم اسپينل نوع متراكم

و منيزيم  دار است. اوژيت، نوعي پيروكسن بوده كه در اصل سيليكات كلسيم، آهن
و پتاسيم آبدار است.بيوتيت: سيليكات آهن، منيز  يم

و مسكوويت فاقد منيزيم هستند.  آپاتيت، كائولن
گز-106 3ۀنيپاسخ:

(سولفات كلسيم آبدار) را در كوره كمي حرارت مي  دهند تا قسمتي از آب تبلور خود را از دست بدهد. براي تهيۀ گچ بنايي، ژيپس
گز-107 1ۀنيپاسخ:

كه6-1با توجه به جدول شـود كـه سـديم از عناصـر مهـم هاي آذرين است، مشـاهده مـي دهند� تركيب عمومي سنگ نمايش كتاب درسي
(خنثي) است. دهند� سنگ تشكيل و متوسط  هاي آذرين اسيدي

گز-108 4ۀنيپاسخ:
و تركيب كاني كتاب درسي كه رده6-9شكل با توجه به مي شناسي سنگ بندي مي هاي آذرين را نشان هـاي غالـب كه كانيشود دهد، مشاهده

و پالژيوكالز كلسيم-سنگ آذرين بازالت عبارتند از: اليوين  خواهد بود.4ها، پاسخ، گزينۀ دار، بنابراين با توجه به گزينه پيروكسن
گز-109 3ۀنيپاسخ:

مي شكل در فرايندي كه منجر به و اكنشي بوون م شود، بر اثر سرد شدن تدريجي ماگما، كاني گيري سري و در نتيجه سنگهاي هاي آذرين ختلف
و طبيعتاً واكنش آيند. ولي در فرايند تشكيل ابسيدين، سرعت سرد شدن سنگ متفاوت به وجود مي هاي سري بوون هاي آذرين بسيار زياد است

 اثر است. در تشكيل آن تقريباً بي
گز-110 2ۀنيپاسخ:

و در اندازه مي هاي گرانيتي يا انحالل اسكلت دياتومۀ هوازدگي شيميايي سنگهاي كلوئيدي در نتيج مقداري سيليس محلول شود كـه ها حاصل
به اين سيليس مي  شكل كاني جديدي به نام اوپال درآيد. تواند

گز-111 1ۀنيپاسخ:
مي يافتگي در كاني دار، با جهت شده، تأثير فشار جهت هاي دگرگون در سنگ و شود. چنان كه كاني هاي سنگ مشخص و رقههاي اي، مـوازي هـم

و سنگ منظر� اليه عمود بر جهت فشار قرار مي مي گيرند  كند. اليۀ ظريفي پيدا
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گز-112 4ۀنيپاسخ:
مي پديد� رسم به دهد كه براي تشكيل آن حركت ذرات ماسه شده يك تلماسه را نشان و اي الزم است كه صورت بار بستري توسط باد حمل شده

ك آندر برخورد با موانعي مي ها قرار گرفتهه بر سر راه و در تلماسه اند، روي هم انباشته كم شوند آن ها پهلوي گيـرد، ها رو به بـاد قـرار مـي شيب
 بنابراين وزش باد از چپ به راست بوده است.

به : در اين گزينه ويژگي1بررسي گزينۀ و جهت وزش باد ع هاي رسوبات تلماسه وامل اصلي تجمع ماسه كه وجود درستي بيان شده ولي به يكي از
 اي نشده است. مانع است، اشاره

گز-113 1ۀنيپاسخ:
مي بندي حركت مواد در دامنه در تقسيم و سرعت حركت را در نظر  گيرند. ها، عوامل مختلفي مثل جنس، نوع مواد

گز-114 2ۀنيپاسخ:
كه 150ميانگين فاصلۀ خورشيد از زمين حدود مي ميليون كيلومتر است گويند. البتـه ايـن مقـدار در اول تيرمـاه بـه به آن، يك واحد نجومي

دي 152حداكثر مقدار خود يعني  و در اول (اول زمستان) به حداقل خود، يعني حدود ميليون كيلومتر مي 147ماه .رسد ميليون كيلومتر
گز-115 3ۀنيپاسخ:

مي6شكل حدود (حدود درصد شعاع كر� زمين را نشان و قسمت 400 دهد در كيلومتر)، بنابراين شامل پوسته و هاي فوقاني گوشته خواهد شد
و ذوب مي آن شود، يعني سست اين محدوده تنها قسمتي كه از حالت جامد خارج شده درصد مـواد حالـت10تا1كره يا استنوسفر است كه در

و مايع دارند، بنابراين   درصد آن جامد است.99تا90مذاب
گزپ-116 3ۀنياسخ:

ميليون سـال پـيش 208تا 144ميليون سال است كه اين عدد در محدود� زماني ژوراسيك يعني 200ها هاي بستر اقيانوس حداكثر سن سنگ
 گيرد. قرار مي

گز-117 4ۀنيپاسخ:
به هاي لرزه هايي كه از دستگاه لرزه را بر اساس داده بزرگي زمين مي نگار مي دست  كنند. آورند، تعيين

گز-118 1ۀنيپاسخ:
و اكسيژن دارند. در نتيجه، در اين گدازه هاي اسيدي نسبت به گدازه گدازه و بازي مقدار بيشتري سيليسيم ها، پيوندهاي موقـت هاي حد واسط

مي بيشتري بين يون آن شوند كه موجب كاهش تحرك يوني در گدازه نسبت به گدازه ها ايجاد و بعد از شـود. هاي بازي مـي گدازههاي حد واسط
و در نتيجه تحرك يوني كمتري دارند. قسمت (پوسته) نسبت به موارد ديگر سيليس بيشتري داشته  هاي سنگي روي موهو

گز-119 1ۀنيپاسخ:
ال دهند� وجود چين ها، نشان شود كه داراي تقارن است. تقارن اليه در شكل يك مجموعه اليه مشاهده مي و چون تر هاي قديمييهخوردگي است

 خوردگي از نوع تاقديس است. خوردگي قرار دارند، لذا چين در مركز چين
 جديد←قديم

 دونين-سيلورين-اردووسين-كامبرين
گز-120 3ۀنيپاسخ:

مي-در شكل يك مجموعه اليه شامل كوارتزيت مربوط به كربونيفر و آهك ژوراسيك ديده گيـري از شـكلشود كه بعد شيست مربوط به ترياس
و اگر به توالي زماني زمين آن هـاي مربـوط بـه شناسي در اين مجموعه دقت كنيم، اثري از سنگ ها تود� آذرين گرانيتي كرتاسه نفوذ كرده است

(كربونيفر دور� پرمين ديده نمي و فرسـايش كرتاسه). بنابراين مقطع زماني مربوط به پرمين بيشترين هوازدگي-ژوراسيك-ترياس-پرمين-شود
 شود. را متحمل شده كه اثري از آن ديده نمي

گز-121 4ۀنيپاسخ:
(دگرشيبي) سطح ناپيوستگي زاويه-DوEوBهاي رسوبي هاي موجود در شكل عبارتند از: اليه پديده ازFو گسلAتود� آذرين-Cدار ، بعد

مي ها به بررسي زمان وقوع پديده مشخص شدن پديده مي با توجه به وجود ناپيوستگي زاويهپردازيم. ها توان نتيجه گرفت كه ابتدا مجموعـه دار،
(ايجاد سطح ناپيوستگي رسوب كرده، سپس از حالت افقي خارج شدهEوBهاي اليه و فرسايش و پس از خروج از آب روي ) دريـا پـيشCاند

و اليۀ   برجاي نهاده شده است.Dكرده
ك از طرف ديگر مشاهده مي ( تمام اليهAه تود� آذرين شود و سطح ناپيوستگيB-E-Dهاي رسوبي موجود در شكل (Cرا قطع كرده اسـت؛

 ترين پديد� موجود در شكل است. نيز تود� آذرين را قطع كرده، پس جوانFتر است، از آن طرف گسل ها جوان پس از همۀ آن
ازFتوان گفت بنابراين مي از قديميDوCجديدتر  است.Aتر

گز-122 3ۀنيپاسخ:
و پديده ابتدا مشخص مي  اند. اي بوده ها مربوط به چه دوره كنيم هر يك از موارد

Aكامبرين←ها : نخستين تريلوبيت-Bاردوويسين←داران : اولين مهره–Cسـيلورين←زي : نخسـتين جانـدار خشـكي-Dنخسـتين :
 پرمين←ها : آخرين تريلوبيتE-كربونيفر←ها خزنده

www.konkur.in

forum.konkur.in



16

 شناسي: هاي زمين با توجه به توالي دوره
ABCDE

 پرمين–كربونيفر–دونين–سيلورين–اردوويسين–كامبرين
 رخ داده است.DوCهاي بين اليهشود كه اليۀ مربوط به دونين وجود ندارد، بنابراين ناپيوستگي مشخص مي

گز-123 3ۀنيپاسخ:
به نخستين آثار پستانداران را در مزوزوييك مي (يعني در ابتـداي مزوزوييـك يابيم. اين جانداران كه تدريج تا دور� كرتاسه تكامل حاصل كردند

و خزنده مانند بوده اند)، بيشتر كوچك وجود داشته و جثه و ازدياند  اد پستانداران در سنوزوييك رخ داده است.تكامل اصلي
گز-124 4ۀنيپاسخ:

a
x

=
فاصلۀ دو نقطه روي نقشه

مقياس نقشه=
فاصلۀ همان دو نقطه روي زمين

اند، بنابراين مقياس جديد برابر است با: هاي نقشه دو برابر شده با توجه به اينكه در سؤال آمده كه ضلع
2a
x

.

گز-125 2ۀنيپاسخ:
مي هاي فرورانش كه دگرگوني ناحيه در محل مي اي صورت و رسوبات به اعماق زمين برده و گرافيـت شوند، كاني گيرد هاي غيرفلزي ماننـد تالـك

 شوند. تشكيل مي

رياضياترياضيات

گز- 126 2ۀنيپاسخ:

a)دانيم اگر مي ,b) f∈1باشد، آنگاه(b ,a) f 1است. با توجه به فرض سؤال چون∋− 2 6f (g( a))− 6، داريم= 2f ( ) g( a)=پس در تـابع ،f
6مرتـب باشد، بنابراين زوج6مرتبي باشيم كه مؤلفۀ اول آن عدد بايد به دنبال زوج 3( , كـافي اسـتaردنظر مـا اسـت، حـال بـراي يـافتن مـو(

2 3g( a)  را قرار دهيم:=
2 33 2 6 3 4 3

2 1 4
a a a a a

a
= ⇒ = − ⇒ = ⇒ =

−
گز- 127 3ۀنيپاسخ:

 شده مقدارهاي مجهول را بيابيم: كافي است از دو معادلۀ داده
7 7 2 2 7 2 22 4 1 2 2 1 2 1 2 7 2 2 0 3 2 7 0 (1)x x y x x y (x ) ( x y) (x ) ( x y) x y− + − + − + +× = ⇒ × = ⇒ = = ° ⇒ − + + = ⇒ + − =

ــرفينحذف 2 از ط 22 3 3 3 9 (2)
log

log y log log x log y log log x log y log( x) y x= + ⇒ = + ⇒ = × → =

(حال كافي به1است در معادلۀ  را قرار دهيم.9xمقدارy جاي)

9 7 13 2 7 0 3 2 9 7 0 21 7 0 21 7
21 3

y x: x y x ( x) x x x=+ − = → + − = ⇒ − = ⇒ = ⇒ = =)1(

 بنابراين:
19 9 3
3

y x y ( )= ⇒ = =

گز- 128 1ۀنيپاسخ:

2 2 2 2

2 2

1
3 7 9 2 9 60 63 81 18

2

63 9 81 9 18 0 6 3 0 3 6

( ) x (x).( ).Cos x x

x x x x (x )(x ) x ,x

= + − ° ⇒ = + − ×

⇒ = − + ⇒ − + = ⇒ − − = ⇒ = =
گز- 129 4ۀنيپاسخ:

1براي محاسبۀ حاصل ماتريس 2A .( B)−2ابتدا كافي است ماتريسB1و سپس ماتريسA−و سـپس را به را در مـاتريس−1Aدست آوريـم
2B.ضرب كنيم 

18 12 1
2

6 10 12 10
B , A−− 
= = − − 

2

1

2 14 2
5 35 3
2 2

2 1 8 12 10 14
2 5 3 6 10 11 15

2 2
A .( B)−

− −   =   − −    

−  − −    = =     − −−      

 

x 3 7

60°
9
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گز- 130 2ۀنيپاسخ:
بهبر به را از روي نمودار ميلهBاي كافي است فراواني مربوط به گروه در نمودار دايرهBدست آوردن زاويۀ گروه اي  دست آوريم: اي

100 74 30 87 42 333= + + + + و= Bفراواني گروه=74تعداد كاركنان

� � 74360 360 80
333

Bf
:

n
α = × ° ⇒ α = × ° = Bزاويۀ مركزي گروه°

گز- 131 3ۀنيپاسخ:
 ها، تغييري در مقدار واريانس نخواهيم داشت. نكته: با كم كردن يا اضافه كردن مقداري ثابت از داده

مي ابتدا با توجه به جدول داده و سپس ميانگين داده شده از روي فراواني تجمعي، فراواني مطلق هر دسته را و بـا داشـتن يابيم ها را محاسـبه كـرده
مي ميانگين به  رويم: سراغ محاسبۀ واريانس

مركز دسته14121086

فراواني تجمعي504433167

فراواني مطلق6111797

10ها تر شود. در اينجا از تمامي داده ها كم كنيم كه محاسبات ما سريع توانيم مقداري ثابت از تمام داده حواستان باشد كه براي محاسبۀ ميانگين مي
 كنيم:مي واحد كم

14
4

12
2

10
0

8
2−

6
 مركز دسته−4

فراواني مطلق6111797

7 4 6 4 9 2 11 2 17 0 4 4 0 0
50 50

( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x− + + − + + − +
⇒ = = = ⇒ =

به مي و انحراف معيار و تفريق داده دانيم واريانس با جمع 0xها حساس نيست. بنابراين مي به محاسبۀ آن=  پردازيم: ها
2 2 2 2

2 7 4 0 9 2 0 11 2 0 6 4 0 7 16 9 4 11 4 6 16 288 5 76
50 50 50

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /− − + − − + − + − + + +
⇒ σ = = = = 

2 45 76 2 4 0 24
10
/: / / C.V /= ⇒ = ⇒انحراف معيار=

 ها را به ميانگين اضافه كنيم.هدقت كنيد كه براي محاسبۀ ضريب تغييرات بايد عدد كم شده از داد
گز- 132 2ۀنيپاسخ:

 هاي متفاوتي داشته باشند، داريم: شده بايد رنگ هر سه مهر� خارج

4 5 3
1 1 1 4 5 3 3

12 11 1012 11
3 2 13

P

     
     

× ×     = = =
× × 

  × × 

 

گز- 133 1ۀنيپاسخ:
1x 1كند، زيرا به ازاي آن داريم در نامعادله صدق نمي= 2 3− < − ( پس گزينه> (2هاي ،(3) و (4) و در نتيجه گزينۀ  ) پاسخ است.1) نادرست

گز- 134 2ۀنيپاسخ:
2شده بايد از فرمول براي محاسبۀ مقدار خواسته 2Cot tan Cotα − α = α.استفاده كنيم 
مي با استفاده از فرمول مطرح  بگيريم كه: توانيم نتيجه شده

2
2 2

1 1 6 3
2 2 2

42 2 4 2
3

Cot tan Cot

x xtan Cot Cotx ( ) ( )
tan x

α α
− = α

− = − = − = − = − = −

گز- 135 4ۀنيپاسخ:
gofبراي محاسبۀ ضابطۀ تابع (x) g(f (x))=جاي بايد بهxدر تابعg(x)،f(x):را قرار دهيم. داريم 

2 1 4 2 2 2 62 2 61 1 1 2
2 1 2 2 2 1 3 32

1 1 1

x x x x( ) xx x xg(f (x)) xx x x( )
x x x

− − + +
+

+ + += = = = =
− + − +

−
+ + +
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گز- 136 1ۀنيپاسخ:
ميابتدا بين دو كسر، مخرج مشت ميرك و سپس حد را محاسبه  كنيم: گيريم

2

02 22 2 2
0

6 1 6 2 1 5
2 2 2 22 2

Hop

x x x

x x x xlim ( ) lim lim
x xx x x x→ → →

+ − − − − −
− = =

− −− −
 

گز- 137 4ۀنيپاسخ:
0xدرfبراي آنكه تابع و چپ با مقدار تابع برابر باشد. يعني= پيوسته باشد بايد حد راست

0
0

x
lim f (x) f ( )
→

=.

00 0 0
0

1 1
2

1 11 1 0
22 1

Hop

x x x

xlim f (x) lim lim
x

x
→ → →

= = =
−− − −
−

0
0

0
0 2x

lim f (x) f ( )

x
a f ( ) a lim f(x) a a→

=

→
= ⇒ = → = ⇒ 0x«درfمقدار تابع= =«

گز- 138 3ۀنيپاسخ:

2دانيم مي 2y Cos u y u .Sin u′ ′= ⇒ = ، بنابراين داريم:−

2 1 1 1 22 2 2 2
6 4 4 3 2 6 2 3 12 2 4 4

u
x xy Cos ( ) y u Sin u ( ) Sin( ) y ( ) Sin( ) Sin( )π − π π π π π′ ′ ′= − ⇒ = − × × = − × × − ⇒ = × − = =

�����

گز- 139 2ۀنيپاسخ:
مي شده راحتي مقدار احتمال خواسته با استفاده از نمودار درختي به  كنيم: را محاسبه

گز- 140 1ۀنيپاسخ:

(پيروزي) براب احتمال پاسخ صحيح به هر پرسش چهارگزينه 1ر اي
4

p (شكست) برابـر= و در نتيجه احتمال پاسخ غلط 31است
4

p− خواهـد=

به بود. از طرفي چون دانش مي6آموز 6nدهد، پرسش پاسخ و احتمال اينكه فقط به= )پرسش پاسخ درست بدهد3بوده 3)k ، با توجـه بـه=
 است با: برابراي جمله فرمول توزيع احتمال دو

36 3 3
3 3 53

6 1 3 3 27 5 135
3 20

3 4 4 10244 4 4
n
k

P(X ) ( ) ( )=
=

  ×
→ = = × × = × = = 

× 
 

گز- 141 3ۀنيپاسخ:
 كنيم: از عددگذاري استفاده مي

) (2گزينۀ 11) درست است.3) يا 1 1 1 1 1 1x f( ) ( , ) f ( , ) f −= ⇒ = ⇒ ∈ ⇒ ∈ ⇒

) 11) درست است.3گزينۀ 1 1 1 1 1 1x f ( ) ( , ) f ( , ) f −= − ⇒ − = − ⇒ − − ∈ ⇒ − − ∈ ⇒

4ۀنيگز پاسخ:- 142

3صعودي است. از طرفي حد دنباله برابرnaتوان ثابت كرد كه دنبالۀ با استفاده از مشتق مي
2

 است. لذا داريم:

1
4  حــد دنبالــه3
3 2n na a a≤ < ⇒ ≤ <

3پس
2

 ترين كران باال است.، كوچك

گزپا- 143 4ۀنيسخ:
به را بهyوxشده مقدار براي حل سؤال كافي است از دو معادلۀ داده  دست آوريم: صورت جداگانه

2 1 2 3: ln( x ) ln(y ) lny ln ln+ + − − = ⇒
2 1 2( x ) (y )( ) ln

y
+ × −

= 3 3 2 4 2 2 2 4 2y xy x y y xy x⇒ = − + − ⇒ = − −)I(

1000 6 0 18 0 4 0 12 0 156 15 6/ / / / / /×= × + × = → P(داشتن تحصيالت دانشگاهي)%

درصد 18

درصد 12

 تحصيالت دانشگاهي

 درصد مرد 60
زن 40  درصد

 تحصيالت دانشگاهي
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2 3 2 0 2 3 2 1 4 6 1 4 1 6: ln( y x) ln ln(( y x) ( )) ln y x y x− + = ⇒ − × = ⇒ − = ⇒ = +)II(
2 4 1 62 2 4 2 4 4 8 4 1 6 1 6 8 4y x: y xy x y xy x x ( x)x x× = += − − → = − − → + = + − −)I(

2 2 21 6 6 8 4 6 13 5 0 4 169 4 6 5 169 120 289x x x x x x b ac ( )( )⇒ + = + − − ⇒ − − = ⇒ ∆ = − = − − = + = 

1 2
13 289

x ,x
±

=

17
1

2

30 5 54 4 10
12 2 2

4 1 112
12 3 4

x y yx

x y


= = ⇒ = ⇒ = × =⇒ 

− − − = = ⇒ =


�

�

گز- 144 3ۀنيپاسخ:

2Cosجاي براي حل اين معادله كافي است به x22مقدار 1Cos x  را جايگذاري كنيم.−

2 2 2 2 2 2

 اجتماع 

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

4
1 2

1 2 3
1 22 32

2 3

Cos x Cos x ( Cos x ) Cos x Cos x Cos x Cos x

Cosx x k
Cosx x k

Cosx x k

+ = ⇒ − + = ⇒ − = ⇒ = ⇒ =

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


گز- 145 1ۀنيپاسخ:

و نقطۀ داده كافي است از ضابطۀ داده بهشده را در ضابطۀ مشتق شده مشتق گرفته و شيب خط مماس در آن نقطه را و سپس دست قرار دهيم آوريم
0از  0y y m(x x )− =  آوريم. دست معادلۀ مماس را به−

1 3 2 1 1
ــيريم ــي گ 43 مشــتق م 3 2 3 2 2

1
1 3 1 39 9 0 4 0
3 2 3 2

x
y

y x x y x y y x y ( )
−

=
=

′ ′+ = ⇒ + = → × + = → + =

1 9 4 9 37: y (x ) y x− = − − ⇒ = − 3معادلۀ مماس+ 0 9
3
y y
′

′⇒ + = ⇒ = − ⇒

گز- 146 3ۀنيپاسخ:

1چون 3A( , نقطۀ عطف منحني است، بنابراين طول نقطۀ عطف−(
ضــريب2

( )
3I

(x )
x

a
−

 باشد:مي1برابر=

1 1 11
3 3 3I
( )x a
a a

− −
= = = ⇒ =

 كند، بنابراين داريم: از طرفي چون نقطۀ عطف در خود تابع صدق مي
1

3 23

2

1 2 1 23 1 1 3 3 4 3
3 3 3 3

2 3 3 1

a
a( ) b b b y x x x

y x x (x )(x )

=
− = − − + → − = − + ⇒ = ⇒ = − − +

′⇒ = − − = − +
1 3x

f
−

′ + − +� � 3 21 2 1 2 1 71 1 1 3 1 1 3 2
3 3 3 3 3 3

f ( ) ( ) ( ) ( )− = − − − − − + = − − + + = + =

گز- 147 2ۀنيپاسخ:
0xخط 0xبراين باشد، بنا مجانب قائم مي=  ريشۀ مخرج است. داريم:=

0
0 0 0 0

x
: x x b b b

=
= ⇒ + + = ⇒  مجانب قائم=

2يابيم كه نقطۀ با توجه به نمودار درمي 0( , روي نمودار تابع(
2 1axf (x)

x b
−

=
+

 قرار دارد، بنابراين:

22 1
2 0

2
a( )f ( )

b
−

= ⇒
+

0

0

1 1
0 4 1 0 4 1

4 4
ba a a a b== ⇒ − = ⇒ = ⇒ = → + =

گز- 148 2ۀنيپاسخ:
مي ها است، بنابراين سهمي، افقي ميxچون محور تقارن سهمي موازي محور را باشد، حال با نوشتن معادلۀ سهمي توانيم فاصلۀ كانون تا خط هـادي

 حتي بيابيم:را به
5 2 را صدق مي دهيم9 2 24 3 4 1 9 3 4 5 1 36 4 6

6 3
4 2

( , )(y ) p(x ) (y ) p(x ( )) ( ) p( ) p

p

−β = − α ⇒ − = − − → − = + ⇒ = ×

⇒ = =
 

 است.3باشد كه برابر مي2pفاصلۀ كانون تا خط هادي برابر

max
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گز- 149 2ۀنيپاسخ:
مي ابتدا معادلۀ بيضي داده و سپس با داشتن مقادير شده را استاندارد ميbوaكنيم  كنيم. وتر كانوني را محاسبه

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2802 2

16 5 10 75 16 5 2 75 16 5 1 1 75 16 5 1 5 75

1 2 2 5 5
16 5 1 80 1 2 5

5 16 4 2

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

y (x ) b ( )y (x ) MN /
a

÷

+ − = ⇒ + − = ⇒ + − − = ⇒ + − − =

− ×
⇒ + − = → + = ⇒ = = = =

 

گز- 150 3ۀنيپاسخ:
 شده بهترين روش رسم نمودار است. داريم: براي محاسبۀ حاصل انتگرال داده

4 4
1 2 30 0

2 8 4 4x x S (S S )= − − = − + = − =∫ 2fشده حاصل انتگرال داده∫ (x) x x= − − ⇒

گز- 151 4ۀنيپاسخ:

2 2 2 2 2
2

3 4 2

1 1 1 1 1
3 3 9 6 9 6

1 13 6 3 1 6x

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

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

−

×

+ = × + ⇒ + = + + = + +

−
= + + = × → − + =

∫ ∫ ∫ ∫
 

گز- 152 1ۀنيپاسخ:
به در نظر ميtشده در صورت سؤال را برابر ابتدا رابطۀ داده  راحتي بتوانيم مقدار عددي هر زاويه را محاسبه كنيم: گيريم كه

� � � � � � � �5 123 4 5
3 4 5 12 5
A B C D tt A t , B t , C t , D= = = = ⇒ = = = = 

 است، يعني داريم:°360دانيم مجموع زواياي يك چهارضلعي محدب برابر از طرفي مي

� � � �

� �

� �

12 12360 3 4 5 360 12 360
5 5
6

12 360 30 30 25
5 5 5

75 125

100 60

t tA B C D t t t t

t t(t ) t t t

A , C

B , D

+ + + = ° ⇒ + + + = ° ⇒ + = °

⇒ + = ° ⇒ + = ° ⇒ = ° ⇒ = °

 = ° = °⇒ 
= ° = °

 داريم: OABCدر چهارضلعي
� � � 75 125360 100 360 360 200 160
2 2 2 2
A CB x x x° °
+ + + = ° ⇒ + ° + + = ° ⇒ = ° − ° = °

180 180 160 20x= ° − = ° − ° = ⇒زاويۀ حاده°

گز- 153 4ۀنيپاسخ:
و سپس با استفاده از قضيۀ كسينوسxشكل زير، زاويۀ با توجه به شده را محاسـبه ها مقدار خواسته را محاسبه كرده

:كنيم مي
60 90 60 360 210 360 150x x x+ ° + ° + ° = ° ⇒ + ° = ° ⇒ = °

مي ABها فاصلۀ با استفاده از قضيۀ كسينوس  كنيم: را محاسبه

2 2 2 2 32 2 2 2 2 150 4 4 8 8 4 3
2

AB ( )( )Cos AB ( )−
= + − ° ⇒ = + − × = + 

8برابر2ABمقدار 4 8بايد جذر ABشده است، حال براي يافتن مقدار+3 4 را+3
هـا را بـه كنيم هر كدام از گزينه بگيريم كه شايد كار نسبتاً دشواري باشد، به شما پيشنهاد مي

و ببينيد كه حاصل كدام گزينه2توان  8برسانيد 4  شود. داريم: مي+3
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گز- 154 2ۀنيپاسخ:

ميDBوACموازي بودن AOBCاالضالع بودن از متوازي 2نيز نسبتPDشود، بنابراين روي ضلع نتيجه
3
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گز- 155 4ۀنيپاسخ:
 حجم در حالت دوم=حجم حالت اول+شده حجم كر� اضافه
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زيست شناسيزيست شناسي
گز- 156 4ۀنيپاسخ:

به در جريان فرايند تعريق، مولكول ميۀ برگ گياه گوجههاي آبي موجود در حاشي صورت مايع از طريق روزنه هاي آب شوند. از آنجـايي كـه فرنگي دفع
(خروج آب بـه اي است؛ با افزايش فشار ريشه هاي بارز فشار ريشه تعريق از نشانه و صعود شير� خام، در صورت عدم وجود يا كاهش تعرق صـورت اي

مي شود. همان بخار)، تعريق انجام مي و رنگي در جريان بسته شدن روزنـهف دانيد، تعرق در گياهاني مانند گوجه طور كه هـاي هـوايي در هـواي گـرم
مي شب (اشباع شدن اتمسفر از بخار آب) كاهش و افزايش رطوبت هوا و اشـباع بـودن ها يابد، بنابراين با باال رفتن فشار آب در داخل آوندهاي چوبي

مي اتمسفر از بخار آب، تعريق انجام مي (افزايش  يابد). شود
 ها: ينهبررسي ساير گز

و در هنگام» باز شدن روزنه«هاي نگهبان روزنه در هنگام ) سلول2و1 مي» بسته شدن روزنه«از يكديگر دور شوند. همچنـين بـا به يكديگر نزديك
و كاهش فشار ريشه مي افزايش كشش تعرقي  يابد. اي، تعريق كاهش

آب ) زياد شدن فشار اسمزي در سلول3 و صعود آن در آونـد هاي تار كشنده، سبب جذب و به پيوسته بودن شير� خام از خاك در ناحيۀ ريشه شده
مي چوبي كمك مي و تعرق افزايش  يابد. كند ولي با كاهش ميزان رطوبت هوا، تعريق كاهش

گز- 157 1ۀنيپاسخ:
مي زني دانه ها سبب جوانه ژيبرلين كنـد. مقـدار هـا عمـل مـي دانه، مخالف ژيبرلين اسيد هورموني است كه با ايجاد خفتگي شوند ولي آبسيزيك ها
و آبسيزيك بازدارنده (اتيلن و نيز هنگـام تـنش هاي رشد و اسيد) در طي پيري، ريزش برگ، رسيدگي ميوه (ماننـد شـرايط غرقـابي هـاي محيطـي

مي بي  يابند. هوازي) افزايش
 ها: بررسي ساير گزينه

و افزا2 مي يش رسيدگي ميوه) اتيلن هورموني است كه سبب تسريع مي ها هاي اسيد همانند اتيلن در هنگام تنش توان گفت آبسيزيك شود، بنابراين
 يابد. محيطي افزايش مي
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مي پذير ساختن ديواره ) هورمون اكسين با انعطاف3 شود. همچنين اكسـين بـا هاي سلولي، سبب خميدگي گياه به سمت نور در جريان فتوتروپيسم
مي انهجلوگيري از رشد جو  مي هاي جانبي، سبب چيرگي رأسي (با ايجاد خفتگـي در جوانـه توان گفت آبسيزيك شود؛ بنابراين هـا) هماننـد اسيد
مي اكسين، رشد جوانه  دهد. هاي جانبي گياه را تحت تأثير قرار

مي تواند باعث سست شدن ميوه ) هورمون اتيلن مي4 اسيد همانند اتيلن، در شرايطي، سـرعت يزيكتوان گفت آبس هايي مانند گيالس شود؛ بنابراين
و انتقال يون مي رشد، سنتز پروتئين  نمايد. ها را كنترل

گز- 158 3ۀنيپاسخ:
مي شكل اگرچه رفتارهاي جانوري به آن هاي متفاوتي بروز و افزايش سود خالص انتخاب شده ها در جهت كاهش هزينه كنند، اما همۀ  اند. هاي مصرفي

 ها: گزينهبررسي ساير
مي1 آن ) بعضي از رفتارهاي جانوري و بعضي از  ها نيز مشاركتي هستند. توانند براساس فرضيۀ انتخاب فرد قابل تفسير باشند
و زياني براي او ندارند صرف ) در بعضي از رفتارهاي جانوري مثل رفتارهاي عادي شدن، جانور از محرك2 مي هاي دائمي كه هيچ سود  كند. نظر
و خطا، با ارتباط برقـرار)4 و در رفتار حل مسئله، جانور بدون استفاده از آزمون و خطا استفاده شده كـردن در رفتارهاي شرطي شدن فعال از آزمون

به كند؛ اما اين موضوع را نيز نمي بين تجارب گذشته، با كمك استدالل، مسئلۀ جديد را حل مي الً همۀ رفتارهـاي جـانوري تعمـيم داد. مـث توان
و خطا يا استفاده از تجارب گذشته انجام مي و الگوي عمل ثابت بدون آزمون  شود. رفتارهاي غريزي جوجۀ كوكو

گز- 159 1ۀنيپاسخ:
مي پرندگان جانوراني هستند كه با كارايي باالي شش توانند مقدار بسيار اندك اكسيژن هوا را جذب كنند؛ همچنين در گنجشك كه نـوعي هاي خود

مي پرنده و شيميايي مواد غذايي درون معده آغاز  شود. است، گوارش مكانيكي
 ها: بررسي ساير گزينه

 اسيد است كه براي دفع، به آب زياد احتياج ندارد. دار پرندگان، اوريك ) ماد� دفعي نيتروژن2
و ) اوالً بايد توجه داشت كه نيروي حاصل از انقباض هر ماهيچه، لزوماً به استخوان3 اي قلبي يـا انقبـاض شود؛ مثالً انقباض تارهاي ماهيچه ارد نميها

رگ ماهيچه و ماهيچه هاي صاف ديوار� (به هيچ ها يا عنبيه شوند)! ثانياً نيروي حاصل از انقباض ماهيچـه، ممكـن استخواني وارد نميهاي مژكي
(نه يك) استخوان منتقل شود.  است به دو

 ) پرندگان ديافراگم ندارند.4
گز- 160 4ۀنيپاسخ:

مي همۀ تاژكداران جانورمانند همانند هاگ و از توانند با كمك آنزيم داران، هتروتروف بوده و هاي گوارشي، تركيبات آلي پيرامـون خـود را تغييـر داده
 ها انرژي كسب كنند. آن

 ها: بررسي ساير گزينه
و سوراخاي محك داران برخالف تاژكداران جانورمانند پوسته ) روزن1 (نه سيليس) دارند.م  دار از جنس آهك
و توليـدمثل جنسـي دارنـد؛ بنـابراين2 ) درحالي كه بيشتر تاژكداران جانورمانند فقط توليدمثل غيرجنسي دارند، بعضي ديگر گامت توليـد كـرده

تو توان گفت همۀ تاژكداران جانورمانند همانند جلبك نمي و غيرجنسي ميهاي سبز، به دو روش جنسي  نمايند. ليدمثل
 آورند. ) تاژكداران جانورمانند ساختارهاي توليدمثلي پرسلولي به وجود نمي3

گز- 161 2ۀنيپاسخ:
و پس (گيجگاهي، پيشاني پس لوب آهيانه با سه لوب ديگر و (پيشاني، آهيانه و لوب گيجگاهي با سه لوب ديگر  سري) مرز مشترك دارد. سري)

گز- 162 3ۀنيپاسخ:
به65و پنجمين انقراض گروهي حدود 245مين انقراض گروهي در حدود سو  350وقوع پيوسته است. همچنين خزنـدگان حـدود ميليون سال قبل

و با توجه به آنكه حدود ميليون سال قبل به وجود آمده از 300اند ميليون سال قبل يك دور� خشكي وسيع بر كر� زمين حاكم شده است، خزندگان
به65ميليون سال قبل تا حدود 300حدود  توان گفـت داران از آن خود كردند، بنابراين نمي تدريج بيشترين فراواني را در ميان مهره ميليون سال قبل

در طول انقراض گروهي سوم تا پنجم، يك دور� خشكي وسيع حاكم گرديد؛ زيرا اين دور� خشكي پيش از انقراض گروهي سوم حـاكم گرديـده بـود 
((رد گزي  )).1نۀ

 ها: بررسي ساير گزينه
و بدون آرواره حدود ) ماهي2 (پيش از نخستين انقراض گروهي) پديدار شده بودند. 500هاي كوچك  ميليون سال قبل
شش ) دوزيستان اوليه داراي كيسه4 (نه آنكه به هاي هوايي مرطوب يعني شش بودند قـرار منظور جذب اكسيژن هـوا مـورد اسـتفاده دار شدند) كه

 گرفت. مي
گز- 163 2ۀنيپاسخ:

و اسكلت سـلولي هسـتند كـه در فضـاي درونـي سـلول، ريزرشـته هاي قرمز، سلول گلبول و داراي غشا و ريزلولـه هايي زنده بوده هـاي چـه هـا
 هاي سطح داخلي غشا تماس دارند. هاي) اسكلت سلولي با پروتئين(ميكروتوبول
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 ها: بررسي ساير گزينه
و چرخۀ سلولي مانند آنچـه در سـاير سـلول ) گلبول1 و توانايي تقسيم بوده و1G،S،2Gهـا وجـود دارد ( مثـل هاي قرمز فاقد هسته ، ميتـوز

 سيتوكينز) ندارند.
از ) سانتريول3 سه9ها تچه(ريزلوله تايي ميكروتوبول دستۀ صـورت يـك اسـتوانۀ توخـالي قـرار اند كه در مجموع بـه شكيل شدههاي پروتئيني)

(ريزلوله اند؛ يعني ميكروتوبول گرفته  ها قرار ندارند. ها)، در بخش مركزي سانتريولچه ها
به هاي اسكلت هسته ) پروتئين4 (كه از جنس ريزرشته نيستند) و موجب پايد رفته صورت شبكۀ درهم اي و اي در هسته قرار دارند اري شـكل هسـته

مي پايداري پوشش هسته  هاي قرمز بالغ فاقد هسته هستند. ها مانند گلبول شوند. توجه داشته باشيد كه بعضي سلول اي
2ۀنيگز:پاسخ- 164

رگ«منظور از مي هايي كه خون قلب را به سمت بافت همۀ مي»كنند هاي مختلف بدن هدايت در هـا، مـويرگ توانـد سـرخرگ، و حتـي مـواردي هـا
آن سياهرگ (يك ها در دروني ها باشند كه همۀ  اليه) دارند. ترين اليۀ ديوار� خود، بافت پوششي سنگفرشي ساده

 ها: بررسي ساير گزينه
 متر بر ثانيه است. ميلي5/0ها متر بر ثانيه است، اما اين سرعت در مويرگ سانتي35ها در حدود ) سرعت متوسط خون در سرخرگ1

و نفوذپذيري آن زياد است، در حالي كه در ديوار� سرخرگ ار� مويرگ) ديو3 (سنگفرشي ساده) ساخته شده و سـياهرگ ها از يك رديف سلول هـا هـا
(سرخرگ ماهيچه  هاي صاف حلقوي فراوان دارند). هاي كوچك در ديوار� خود، ماهيچه هاي صاف حلقوي وجود دارد

خو ) سرخرگ4 و در دياستول به خون برميها با ديوار� قابل ارتجاع و بـه ايـن د، بخشي از انرژي سيستول قلب را در ديوار� خود ذخيره كرده گردانند
مي ترتيب پيوستگي خون در رگ رگ كنند، اما نمي ها را تأمين به توان گفت در درون طـور پيوسـته جريـان دارد؛ زيـرا در ابتـداي ها همواره خون

و مويرگ بهها يك ماهيچۀ صاف حلقوي مي جود دارد كه مي صورت يك دريچه عمل و با انقباض خود باعث بسته شدن دهانۀ مويرگ در كند شـود.
مي ها باز هستند؛ بنابراين عبور خون از مويرگ ها در هر لحظه، فقط تعدادي از مويرگ اغلب بافت و وصل شود. ها و قطع  تواند ناپيوسته بوده

گز- 165 1ۀنيپاسخ:
آ (تركيب آلي) است كه در كشاورزي از آن براي خارج كردن پوستۀ دانهسلوالز، نوعي مي نزيم درسـتي عبـارت بـه»ب«شود. تنها مـورد ها استفاده

 كند. سؤال را تكميل مي
(مولكولي رشته مي سلوالز با تأثير بر سلولز و بدون انشعاب)، باعث تجزيۀ آن  شود. اي

 بررسي موارد نادرست:
و بيان مـي شود ولي ژن سازند� آن در برخي باكتري هاي جانوري ساخته نميط سلولالف) سلوالز توس و برخي از آغازيان وجود داشته شـود؛ امـا ها

و سازمان توان گفت سلوالز فقط توسط يوكاريوت نمي (جانداراني با هستۀ مشخص مي ها  شود. يافته) توليد
محـيط pHتوان گفت سلوالز فقط نسـبت بـه تغييـرات شـديد حيط حساس هستند؛ اما نميم pHها به تغييرات شديدج) درست است كه آنزيم

 ها به تغييرات شديد دماي محيط نيز حساس است. حساس است؛ بلكه همانند ساير آنزيم
(نه سنتز آبدهي) انجام مي  دهد.د) سلوالز با تجزيۀ سلولز، نوعي هيدروليز

گز- 166 4ۀنيپاسخ:
مي9تا5درسي، بر اساس شكل كتاب و بر اساس متن كتاب حدود شش روز پس از لقاح، بالستوسيست به جدار� رحم متصل آن روز شود كـه بـه
و پـرده جايگزيني گفته مي و تغذيـه شود، در حالي كه در هفتۀ دوم بعد از لقاح، يعني اندكي بعد از جايگزيني، رويان هـايي كـه رويـان را حفاظـت

ميسرعت خواهند كرد، به ( نمو پيدا (تأييد نادرستي گزينۀ گيـرد كـه سـبب )) در اين زمان ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صـورت مـي4كنند؛
( جلوگيري از ريزش ديواره مي (رد گزينۀ  )).1شود

 ها: بررسي ساير گزينه
به2 مي) و ايـن بـدان براين بايد تخمكشود؛ بنا طور معمول، تقسيمات ميتوز سلول تخم پس از لقاح درون لولۀ فالوپ شروع گذاري انجام شده باشد

 معناست كه يك خانم سالم، در اين حالت در مرحلۀ لوتئال چرخۀ جنسي خود است.
به ) بايد توجه داشت كه تخم به رحم نمي3 و تود� سلولي حاصل از تقسيمات تخم است كه مي رسد و به رحم رسد. امـا شكل يك توپ توخالي بوده

گ (نادرستي  تر است. ) واضح4زينۀ
گز- 167 1ۀنيپاسخ:

مي هاي كپك هاي كاهوي دريايي تاژكدار هستند؛ همچنين گامت گامت شـكل باشـند؛ بنـابراين توانند تاژكدار يا آميبـي هاي مخاطي پالسموديومي
مي هاي تاژكدار، سلول توان گفت در هر دو جاندار، از ادغام گامت مي .شوند هاي ديپلوئيدي ايجاد

 ها: بررسي ساير گزينه
مي ) در چرخۀ كپك2 و بعد از تبـديل هاي مخاطي پالسموديومي، از ميوز هر سلول ديپلوئيد داراي توانايي ميوز، هاگ به وجود آيد كه متحرك نيست

مي به سلول آميبي  كند. شكل يا تاژكدار، توانايي حركت پيدا
 ها توانايي ميتوز ندارند. وئيدي متحرك، توانايي انجام ميتوز را ندارند؛ مثالً گامت) در چرخۀ زندگي كاهوي دريايي، هر سلول هاپل3
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(هاگ4 (روييدن) زئوسپورها (نه سلول ) در چرخۀ زندگي كاهوي دريايي، از رشد هـاي متحـرك هاپلوئيـدي) بـه ها)، ساختارهاي پرسلولي گامتوفيتي
هاي هاپلوئيدي به وجود ها در شرايط مساعد، سلول مخاطي پالسموديومي، از روييدن هاگهاي آيند؛ در حالي كه در چرخۀ زندگي كپك وجود مي

(متحرك) باشند. آيند كه ممكن است آميبي مي  شكل يا تاژكدار
گز- 168 3ۀنيپاسخ:

Canis lupus د� سـانان، سـرسگ خواران، تير� از فرمانرو جانوران، شاخۀ طنابداران، رد� پستانداران، راستۀ گوشتCanis و گونـۀCanis lupus 
 است.

گز- 169 2ۀنيپاسخ:
سه در گام دوم چرخۀ كالوين، تركيب شش و به دو تركيب شـود؛ همچنـين در گـام دوم كربني يك فسفاته تبديل مـي كربني دو فسفاته، شكسته

(مرحلۀ اول تنفس سلولي)، تركيب شش مي كربني دو فسفاتۀ ناپايدار، به دو تركيب گليكوليز  شود. سه كربني يك فسفاته تبديل
گز- 170 4ۀنيپاسخ:

) ( ) لپه1در شكل صورت سؤال، عدد (2ها، عدد ( ) برگ3) ريشۀ روياني، عدد و عدد (گياه دولپـه) را نشـان4هاي روياني (پوشش) دانۀ لوبيا ) پوستۀ
و همان مي مي دهد (ي است؛ بنابراين نميزني، ظهور ريشۀ رويان دانيد نخستين عالمت جوانه طور كه (يعنـي بـرگ3توان گفت بخش هـاي رويـاني))

) (يعني ريشۀ روياني)، نخستين عالمت جوانه2برخالف بخش مي)  دهد. زني دانه را نشان
 ها: بررسي ساير گزينه

( ) چه لپه1 (بخش (1ها (بخش و چه پوشش دانه (داراي دو مجموعۀ كروموزومي) هستند.4))  ))، ديپلوئيد
به2 ( طور معمول لپه ) در گياهان دولپه، (بخش ( )) همانند برگ1ها (بخش مي )) پس از جوانه3هاي روياني  شوند. زني، از زير خاك خارج
3) (والد ماده) است؛ در حالي كه بخش4) بخش ( ) كه پوشش دانه است، پوستۀ تخمك بوده كه جزئي از اسپوروفيت قديمي (1هاي ،(2) و ) پـس3)

مياز لقا  و جزئي از اسپوروفيت جديد محسوب  شوند.ح تشكيل شده
گز- 171 4ۀنيپاسخ:

و درون هاي همسان پسندانه، آميزش هاي غيرتصادفي غير از آميزش ناهمسان بر اساس كتاب درسي، آميزش (كه شـديدترين حالـت پسندانه آميزي
(داراي اللشود كه در هر دو حالت از فراواني آن خودلقاحي است) را شامل مي و بـه افراد هتروزيگوس افـراد فراوانـي هاي متفـاوت) كاسـته شـده

( در عبارت صورت سؤال، نمي» قطعاً«شود؛ اما توجه داشته باشيد كه با توجه به وجود واژ� هوموزيگوس افزوده مي عنـوان پاسـخ ) را بـه1توان گزينۀ
و مقـدار دقيـق كـاهش فراوانـي افـراد هتروزيگـوس در مـواردي مثـل آميـزش صحيح در نظر گرفت، زيرا اين حالت فقط در خودلقاحي رخ دا ده

( همسان (رد گزينۀ (1پسندانه، قابل تعيين نيست و تأييد گزينۀ (4.(( 
 ها: بررسي ساير گزينه

و درون هاي همسان ) از آنجايي كه در آميزش2 (و خودلقاحي) از فراواني هتروزيگوس پسندانه مي آميزي و بر فراواني هوموزيگوس ها كاسته هـاي شود
و مغلوب افزوده مي مي غالب و بر فراوانـي فنوتيـپ توان گفت در اين آميزش شود؛ هـاي مغلـوب افـزوده ها از فراواني فنوتيپ غالب كاسته شده

 شود. مي
و ها را در جمعيت تغيير نمي هاي غيرتصادفي، فراواني الل هاي درسي، آميزش ) بر اساس كتاب3  نمونۀ بارز آن، خودلقاحي است. دهند

گز- 172 3ۀنيپاسخ:
و از يوكاريوت ژن«ها است. با توجه به وجود قورباغۀ آفريقايي نوعي جانور مي در سلول» تنظيم بيان ژن هاي يك جاندار،  mRNAهـاي توان گفـت

مي صورت هدف ساز همواره به و غيرتصادفي رونويسي  شوند. دار
 ها: بررسي ساير گزينه

به1  گيرد. پيتيد مورد استفاده قرار نمي عنوان الگو براي قرارگيري يك آمينواسيد در ساختار پلي ) كدون پايان
ازIIمراز پلي RNAها ) در يوكاريوت2 و هاي كوچك را انجـام مـيRNAرونويسي برخي از IIIمـراز پلـي RNAدهـد رونويسـي بعضـي ديگـر

RNAمي  كند. هاي كوچك را كاتاليز
مي RNAهاي يوكاريوتي در جهت بلوغ RNA) يكي از تغييراتي كه در اغلب4 اوليه است؛ بنابراين لزوماً همـۀ RNAشود، كوتاه شدن اوليه انجام

RNA!هاي اوليه كوتاه نمي شوند 
گز- 173 1ۀنيپاسخ:

 صحيح است.»ب«تنها مورد
هاي بافت پوششي، فواصـل بسـيار هاي پوششي هستند. در بين سلول قرار دارند، سلول اي گوش دايره هايي كه در ديوار� مجاري نيم بيشترين سلول

 اندكي وجود دارد.
 بررسي موارد نادرست:

(الف) مشخص نيست ولي احتماالً با توجه به صورت سؤال، منظور طراح محترم از اجـزاي رشـته هـاي ماننـد، پـروتئين الف) گرچه معني دقيق مورد
كه رشته مي در كنار پلياي است اند؛ بنـابراين هاي بافت پوششي قرار گرفته دهند كه در زير سلول ساكاريدهاي چسبناك، غشاي پايه را تشكيل

دانـيم. دقـت كنيـد در سـمت را پسنديده نمي» مانند رشته«مانند قرار دارند؛ گرچه استفاده از واژ� ها، اجزاي رشته تنها در يك سمت اين سلول
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مي ها، مژك ديگر اين سلول (نـه سـلول هاي گيرنده هاي سلول فرماييد، وجود دارند كه مژك هايي كه در شكل مالحظه هـاي هاي مكانيكي حـس
و زوايد سلولي لوله (نه رشته پوششي) هستند  مانند) هستند. مانند

(نه بيشتر سلول هاي گيرندهج) فقط مژك سلول ميدايره، تحت تأثير مايع هاي) مجاري نيم هاي حس هـاي پوششـي شوند؛ سـلول گوش دروني خم
 داير� گوش مژك ندارند. مجاري نيم

و توانايي ارسال پيام عصبي را ندارند. هاي پوششي گيرنده محسوب نميد) سلول  شوند
گز- 174 2ۀنيپاسخ:

و سازشي مهم برا نوعي از اختصاصي شدن فتوسنتز كه در گياهان بياباني مانند كاكتوس ديده مي وي گياهان ساكن اكوسيسـتمشود هـاي بيابـاني
( خشك است؛ متابوليسم اسيدكراسوالسه ميCAMاي  شود. ) ناميده

مي در شب از طريق روزنه2COدر اين گياهان به ها وارد گياه و مي كربني به نام ماليك4صورت اسيدي شود و در واكوئل ذخيره شـود. اسيد تثبيت

((تأييد درستي گزينه (1هاي و و چرخۀ كـالوين به درون2COكند. آزاد مي2COكربني،4)). در هنگام روز اين اسيد4) كلروپالست منتشر شده

( انجام مي (تأييد درستي گزينۀ به )). در اين حالت با اينكه روزنه3شود كـافي آنـزيم2COعلـت وجـود علت گرماي زياد بسته هستند؛ اما بـه ها

و تنفس نوري نمي روبيسكو فعاليت اكسيژنازي انجام نمي فت دهد (تواند مانع (تأييد نادرستي گزينۀ  )).2وسنتز شود
گز- 175 2ۀنيپاسخ:

و ماهيچه هاي عنبيه، ماهيچه عضالت داخل كر� چشم ماهيچه رگ هاي مژكي مي هاي ديوار� هاي صـاف شوند كه همگي از جنس ماهيچه ها را شامل
 به مطالب صحيحي اشاره دارند.»ج«و»ب«هستند. موارد 

 بررسي موارد صحيح:
و سول هاي ماهيچه سلولب) تك اي صاف، وضع متجانس  اي دارند. هسته هايي

و چه ماهيچه رگج) چه عنبيه و چه مي هاي مژكي اي اسـت كـه واژه» نقـش«توانند در دقتو تيزبيني نقش داشته باشند! هاي خوني در ساختار چشم
مي طيف گسترده ما اي از موارد را شامل و در هر صورت اين و تيزبيني نقش دارند. هيچهشود و در دقت  ها براي كاركرد طبيعي چشم مورد نياز بوده

 بررسي موارد نادرست:
مي الف) همۀ اين ماهيچه و پاراسمپاتيك) را دريافت (سمپاتيك  كنند، نه دستگاه عصبي پيكري! ها فرامين دستگاه خودمختار

رگد) ماهيچه ه در تماس نيستند.هاي خوني، با مايع زاللي هاي ديوار�
گز- 176 2ۀنيپاسخ:

 اند. مغز گوسفند داراي دو عدد تاالموس است كه توسط رابطي به يكديگر متصل شده
 ها: بررسي ساير گزينه

و تاالموس ) تاالموس1 و هيپوتاالموس در باالي مغز مياني قرار دارد  آيند. ها جزئي از مغز مياني به حساب نمي ها در باالي هيپوتاالموس
و تاالموس3 و در جلوي مخچه قرار دارد (ساقۀ مغز)  ها در جلوي بطن سوم قرار دارند. ) بطن چهارم در پشت پل مغزي
و ارتباطي با تاالموس4  ها ندارد. ) سپتوم در جلوي مثلث مغزي قرار داشته

گز- 177 4ۀنيپاسخ:
شـود. سـپس آلوالكتـوز بـه ود، اين ماده، درون باكتري بـه آلوالكتـوز تبـديل مـيش وقتي الكتوز به محيط كشت باكتري اشريشياكالي افزوده مي

(سه و تغييراتي در شكل (پروتئين تنظيم مهاركننده متصل شده مي بعدي) آن ( كنند� اپران) پديد (تأييد درستي گزينۀ (4آورد و رد گزينۀ (1.(( 
 ها: بررسي ساير گزينه

(عامل تنظيم2 به تنظيم برخالف پروتئينكننده) ) آلوالكتوز (مهاركننده)  شود. طور مستقيم به اپراتور متصل نمي كننده
و پروتئين تنظيم ) ژن پروتئين تنظيم3 و بـه كننده در حال ساخته شدن است. اتصال آلوالكتوز به پروتئين تنظـيم كننده همواره روشن بوده كننـده

(سهكننده به اپر دنبال آن عدم اتصال پروتئين تنظيم و توليـد آنـزيم اتور، به علت تغيير در شكل هـاي بعدي) آن، سبب روشن شدن اپران لـك
و تجزيه مي جذب  شود. كنند� الكتوز

گز- 178 4ۀنيپاسخ:
و همۀ مهره (مانند كرم خاكي و مايع ميان در جانوراني كه گردش خون بسته دارند (بافتي جدايي وجود دارد. بـر اسـاس فصـ داران)، بين خون ) كتـاب8ل

) به1زيست مي هاي مختلف در همۀ سلول صورت)، حركت  اند. اي اختصاصاً براي حركت تمايز يافته هاي ماهيچه شود، ولي سلول هاي زنده ديده
و ماكروفاژها با حركات ها، مونوسيت ها، نوتروفيل ائوزينوفيل،اي هاي ماهيچه داران عالوه بر سلول توجه كنيد كه در مهره كننـد. آميبي حركت مـي ها

مي هاي داراي تاژك مانند اسپرم يا سلول همچنين سلول و يا مايع پيرامون خود را به حركت درآورند. عالوه حركتتوانند هاي داراي مژك بـر آن كرده
و انتقال وزيكول درون هر سلول يوكاريوت، حركت اندامك هـا بـه هنگـامت سانتريولها، حرك هاي سلول توسط اسكلت سلولي وجود دارد؛ حركت

و حركت كروموزوم و ميوز  اي است. هاي غيرماهيچه هاي وجود حركت در سلول ها در آنافاز به سمت قطبين سلول، همگي نمونه ميتوز
 ها: بررسي ساير گزينه

و در نتيجه مغز استخوان ندارد.2و1  ) كرم خاكي استخوان
 بدن آن قرار دارد.) كرم خاكي تنفس پوستي دارد كه در سطح3
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گز- 179 1ۀنيپاسخ:
و نگاري جانور، به غذاي نيمه هاي تجزيه در لولۀ گوارش نشخواركنندگان مانند گاو، باكتري مي جويده كنند� سلولز، در سيرابي در شده اضافه و شـوند

مي اين قسمت و فيل، ميكروب ها تجزيۀ سلولز آغاز و رود� كور زنـدگيي تجزيهها شود؛ در حالي كه در لولۀ گوارش اسب كنند� سلولز در رود� بزرگ
ميمي (بعد از رود� باريك) آغاز و كور و گوارش سلولز در لولۀ گوارش اين جانوران در رود� بزرگ ( كنند (تأييد درستي گزينۀ در1شود )). بنابراين هـم

و هم در رود� بزرگ اسب، ميكروب (كنند� سلولز وجود هاي تجزيه نگاري گاو (رد گزينۀ  )).3دارند
 ها: بررسي ساير گزينه

و در شيردان اين جانوران آنزيم2 مي ) در هزارالي نشخواركنندگان، آب جذب شده  شوند. هاي گوارشي ترشح
(نه برخالف) رود� كور اسـب، مـواد حاصـل از گـوار4 (كه بعد از معد� چهارقسمتي جانور قرار دارد)، همانند ش سـلولز جـذب ) در رود� باريك گاو

 شود. مي
گز- 180 3ۀنيپاسخ:

و هورمون كلسي ( تونين (ج) دربار� همـۀ هورمـون ) از تيروئيد ترشح مي3T،4Tهاي تيروئيدي و (ب) (الف)، هـاي مترشـحه از غـد� شوند. موارد

 كند. تيروئيد انسان صدق مي
ص  حيح:بررسي موارد
و هم هورمون الف) هم كلسي مي تونين و افـزايش كلسيم اضافي در اسـتخوان تونين سبب رسوب گذارند، كلسي هاي تيروئيدي بر استخوان تأثير هـا

و هورمون استحكام استخوان مي هاي تيروئيدي عالوه بر تأثير بر رشد استخوان ها شده آن ها، و ساز د.ها نيز مؤثر باشن توانند بر سوخت
ج) از آنجايي كه در ترشح مواد از سلولب و انقباض ماهيچهو مي ها و هم انرژي نقش دارد، (بـا توان گفت هم كلسي هاي اسكلتي، هم كلسيم تونين

و هم هورمون و تأمين انرژي) مي تواننـد در ترشـح مـواد از سـلول تأثير بر كلسيم خون) و ساز (با كنترل سوخت ان هاي تيروئيدي و قبـاض هـا
 هاي اسكلتي نقش داشته باشند. ماهيچه

 بررسي مورد نادرست:
( حلقوي، پيك ثانويۀ گلوكاگون است. به خاطر داشته باشيد كه هورمون AMPد) )، نيـاز4T،3Tهاي تيروئيدي يددار كه در هسته گيرنده دارند

 تونين نياز به پيك ثانويه دارد. كلسي ند؛ ولي هورمونبه پيك ثانويه ندار
گز- 181 3ۀنيپاسخ:

(كه تنها نوكلئيك اسيد خود را بـه درون سـلول ميزبـان تزريـق مـي عبارت صورت سؤال، شامل ويروس و همچنـين هايي مانند باكتريوفاژ كننـد)
ن ويروس ها هنگامي است كه با كمك دسـتگاه زايي ويروس شود. بيماري كنند، نميميهاي داراي پوشش ليپيدي كه پوشش خود را وارد سلول ميزبان

(انواعي از پليمرهاي) خود را تكثير كند؛ بنابراين مي و ترجمۀ ميزبان زنده، مي همانندسازي، رونويسي از توان گفت هر ويروسي تواند با كمك انـواعي
(كه سبب تخريب سلول ميزبان نمي ويروس . در ضمن حتي اگرهاي خود را بسازد پليمرهاي ميزبان، ژن ژن وارد چرخۀ ليزوژني نيز شود هـايش شـود)

مي در جريان همانندسازي ژن  شود. هاي ميزبان، تكثير
 ها: بررسي ساير گزينه

(و ديوار� سلولي) ميزبان نمي1 (مثالً در جريان چرخۀ ليزوژوني) كه بخواهد ) هر ويروس لزوماً باعث تخريب سلول پس از تخريب ديوار� سـلول شود
 ميزبان آزاد شود. عالوه بر آن، توجه كنيد كه ممكن است سلول ميزبان، ديواره نداشته باشد.

گـذارد؛ در ضـمن فرامـوش نكنـيم كـه همـۀ ) در صورتي كه ويروس وارد چرخۀ ليزوژني شود، لزوماً بر فعاليت آنزيم روبيسكوي ميزبان تأثير نمي2
و آنزيم روبيسكو ندارند.ه هاي ويروس ميزبان و چرخۀ كالوين را نداشته  اي ذكرشده در صورت سؤال، توانايي انجام فتوسنتز

 اند. هاي سطحي خود را از غشاي سلول ميزبان قبلي تأمين كرده دار، پروتئين هاي پوشش ) فقط ويروس4
گز- 182 4ۀنيپاسخ:

و شـايد سـلول هاي ترشح(آميالز ضعيف) سلولهاي پوششي غدد بزاقي بناگوشي با ترشح پتيالين سلول هـاي رود� كنند� كربوهيدراز در پانكراس
مي هاي توليد همراه پروكاريوتبهباريك  هاي موجود در مواد غذايي انسان، شركت كننـد. در همـۀ توانند در تجزيۀ كربوهيدرات كنند� آنزيم سلوالز،
مي سلول كه هاي زنده فرآيند گليكوليز انجام سه شود ( كربني فسـفات طي آن بدون دخالت اكسيژن، تركيبات (در گـام كربنـي6)) از تركيـب2دار

 آيد. دوفسفاته به وجود مي
 ها: بررسي ساير گزينه

1ها بين ) انداز� بيشتر باكتري1 mµ10تا mµو جانورو انداز� بيشتر سلول (يوكاريوتي) بين هاي گياهي 10ي mµ100تـا mµاسـت؛ بنـابراين
10هاي ذكرشده در باال، داشتن انداز� بين مشترك همۀ سلول توان گفت ويژگي نمي mµ100تا mµ.است 

و2 شـود؛ ها در انسـان در دهـان آغـاز مـي جذب غذا در انسان، رود� باريك است؛ در حالي كه گوارش كربوهيدرات ) مكان اصلي گوارش شيميايي
 شود. همچنين گوارش سلولز در رود� بزرگ انجام مي

 شود. ها وجود دارد، ديده نمي اي، مانند آنچه در يوكاريوت ها چرخۀ سلولي پنج مرحله ) در پروكاريوت3
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گز- 183 2ۀنيپاسخ:
(باقي منظور از هر اووسيتي كه دو جفت سانتريول دارد، همۀ اووسيت اي هستند كه در لولـۀ هاي ثانويه ) يا اووسيتIمانده در پروفاز ميوز هاي اوليه

و چه ثانويه) درون تخمدان به وجود آمده است. فالوپ تقسيم مي (چه اوليه  شوند؛ در هر صورت هر اووسيتي
 ها: بررسي ساير گزينه

و فقط در صورتي كه اسپرم با آن برخورد كند، تقسيم ميـوز ) هر اووسيتي كه در لولۀ فالوپ وجود دارد، اووسيت ثانويه1 و يـكIIاست انجـام داده
و دومين گويچۀ قطبي را ايجاد مي (تخمك تمايزنيافته) ميIIكند؛ در غير اين صورت بدون انجام ميوز سلول بزرگ  شود.، دفع

و در پروفازIهاي اوليه، ميوز با توجه به آنكه اووسيت)3 شـده هسـتند ولـي هاي مضاعف اند، همگي داراي كروموزوم باقي ماندهIخود را آغاز كرده
و سلول جنسي به وجود نمي آن همگي لزوماً تقسيم نشده مي ها پس از يائسگي در درون تخمدان باقي آورند؛ بيشتر و تحليل  روند. مانده

(پيكري) وجود دارد، اما در اطراف هر اووسيت ثانو4 اي يـه) درون هر تخمدان يك خانم سالم بالغ، در اطراف اووسيت اوليه تعدادي سلول فوليكولي
مي كه طي فرايند تخمك (پيكري) وجود دارد. اما بايد توجه داشت حتي گذاري از هر تخمدان در ماه خارج اگـر شود نيز تعدادي سلول فوليكولي

هاي ثانويه تنها در صـورت برخـورد بـا اسـپرم، دوك هاي اوليه را داراي دوك تقسيم در نظر بگيريم؛ اووسيت، همۀ اووسيتIبه جهت آغاز ميوز 
و تقسيم مي  ها صحيح نيست. شوند، پس اين مطلب دربار� همۀ اووسيت تقسيم تشكيل داده

گز- 184 3ۀنيپاسخ:
ع و بافت عصبي، هم داراي سلولهمۀ مراكز مغزي داراي بافت و هم داراي سلول صبي هستند (نورون) (نوروگليا) است. هاي عصبي  هاي غيرعصبي

 ها: بررسي ساير گزينه
و در پشت ساقۀ مغز قرار دارد.1  ) مخچه، يك مركز مغزي بوده
2) و مهاركننده كنندهتوسين، آزاد، اكسيADH) هيپوتاالموس يك مركز مغزي است كه توانايي توليد هورمون دهنـد� ها) را دارد؛ پس فقط انتقال ها

 كند. عصبي توليد نمي
مي4 و حركتي در قشر خاكستري مخ انجام و نمي ) بيشتر پردازش اطالعات حسي توان گفت پردازش اطالعات حسي مربوط به همۀ نقاط بـدن شود

 شود. در هر يك از مراكز مغزي انسان انجام مي
گز- 185 1ۀنيپاسخ:

مي افشاني، دانه پس از گرده مانند؛ زيرا تخمك در سال اولِ تشكيل، نـارس هاي گرده بيش از يك سال در محلي از تخمك به نام اتاق دانۀ گرده باقي
و امكان لقاح ندارد. با توجه به عبارت  ميبه» الف«، تنها مورد»طور حتمبه«است  نمايد. درستي عبارت سؤال را تكميل

 مورد صحيح:بررسي
و تبديل به پوستۀ دانه مي  شود. الف) در بازدانگان، پوستۀ تخمك يك عدد بوده

 بررسي موارد نادرست:
ب) بهتر است بگوييم در طول تبديل تخمك نارس به رسيده، بافت آندوسپرم در حال تشكيل است، نه آنكه در تمام مدت بافت آندوسپرم تشـكيل

مي از سلولشود؛ زيرا در ابتدا يكي مي آن هاي پارانشيم خورش با تقسيم ميوز، چهار سلول به وجود مي آورد كه يكي از و بـا انجـام ها باقي مانـد
 شود. تقسيمات ميتوزي آن، آندوسپرم تشكيل مي

و تشكيل دانه، مخروطج) به مخروط مي هاي ماده بعد از لقاح و دانه ها بعد از رسيدن دانه شود. اين مخروط هاي دانه گفته ها به اطـراف پراكنـده ها باز
(كه دانۀ گرد� كاج در اتاقك گرده قرار دارد) مخروط ماده باز نمي مي و تا قبل از لقاح  شود. شوند

 آيد نه در اتاقك گرده!د) دانۀ گرد� رسيده درون كيسۀ گرده از دانۀ گرد� نارس به وجود مي
گز- 186 1ۀنيپاسخ:

دودانيد آلب همان طور كه مي و سلول مي هسته ومن از لقاح گامت نر بايسـت آيد، بنابراين بـراي نوشـتن حـاالت مختلـف آلبـومن مـي اي به وجود
به هاي نر را با تكرار گامت گامت مي هاي ماده لقاح داد. پس با توجه  توان به اين سؤال پاسخ داد: صورت سؤال به دو راه

 راه اول:
كه به طور كامل آلبومن آنميهايي را و از بين  هاي موردنظر را حساب كنيم كه خواهيم داشت: ها آلبومن توانيم داشته باشيم، بنويسيم

5 5a a4 4a a3 3a a2 2a a1 1a a
تكرار گامت ماده

گامت نر

5 5 1a a a4 4 1a a a3 3 1a a a2 2 1a a a1 1 1a a a1a

5 5 2a a a4 4 2a a a3 3 2a a a2 2 2a a a1 1 2a a a2a

5 5 3a a a4 4 3a a a3 3 3a a a2 2 3a a a1 1 3a a a3a

5 5 4a a a4 4 4a a a3 3 4a a a2 2 4a a a1 1 4a a a4a

5 5 5a a a4 4 5a a a3 3 5a a a2 2 5a a a1 1 5a a a5a
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1هـاي توانيم ژنوتيـب توضيح: با توجه به وجود ژن خودناسازگار در جمعيت شبدرها، نمي 1 1a a a،2 2 2a a a،3 3 3a a a،4 4 4a a a5و 5 5a a aرا

به براي آلبومن نـوع12را به حسـاب آورد كـه در ايـن حالـت،3aهاي داراي يك يا دو الل صورت سؤال نبايد آلبومن ها در نظر گرفت؛ اما با توجه

ت.آلبومن خواهيم داش
 راه دوم:

2Nبا توجه به اينكه انواع آلبومن در شبدرهاي داراي ژن خودناسازگار از رابطۀ N−و با توجه به آنكـه از الـل تـوان نمـي3aقابل محاسبه است

به به و مي مادهگامت عنوان تكرار عنوان گامت نر و در اين حالت خواهيم داشت:4الل،5جاي بهNبراي توان استفاده كرد،  الل محاسبه نمود

نوع آلبومن
3

ــذف ــه ح 25 با توجه ب 4 16 4 12
a

N N N N= → = ⇒ − = − =

گز- 187 1ۀنيپاسخ:
(ترشحي) براي ترشح، وزيكول انتقالي به سوي غشاي پالسمايي مي (كامل) پروتئين رود تا محتويـات بر اساس متن كتاب درسي، پس از آماده شدن

 را به خارج از سلول ترشح كند. خود
و فعال ترشحي در شبكۀ آندوپالسمي زبر حاصل مي پس از آمـاده شـدن«شود اما با توجه به عبارت البته بايد توجه داشته باشيد كه پروتئين كامل

(»براي ترشح به1، بهتر است گزينۀ  عنوان پاسخ صحيح در نظر بگيريم. ) را
گز- 188 4ۀنيپاسخ:

ه بهر سؤال ديگر مربوط به مسائل بيماريمانند و مادر است. با توجه و+Aها، نخستين قدم، تعيين ژنوتيپ پدر و تولـد+Bبودن پدر بودن مادر

و گروه خوني  و−Oپسري مبتال به ديستروفي دوشن به، ژنوتيپ پدر  صورت زير است: مادر
D dBO Rr X X Ttمادر:DAO Rr X Y Ttپدر:

3 تاالسمي ماژور مثبتB تولد دختربا توجه به صورت سؤال احتمال
128

 است.

1 3 1 1 3
4 4 4 2 128

× × × = 

گز- 189 2ۀنيپاسخ:
ميدار در محيط انتخاب جهت مي متغير صورت (انتخاب پايداركننده) رخ و همانند انتخابي كه در محيط پايدار دهـد، پـس از طـي يـك دور� گيرد

مي كوتاه، فراواني فنوتيپ عدد بـوده، 1000در صورتي كه در پراكنش اوليه،40cmاي با انداز� هاي داراي جثه نمايد؛ مثالً تعداد اسب هاي اوليه تغيير
نفر بوده، پس از يـك 2000اند، اگر در پراكنش اوليه گرم داشته 900عدد نيست يا مثالً تعداد نوزادان آدمي كه جرم 1000پس از يك دور� كوتاه ديگر 

ج نيست! عالوه بر آن در انتخاب پايداركننده هر دو فنوتيپ آستانه كاهش مـي 2000دور� كوتاه ديگر  و در انتخـاب دار، يـك فنوتيـپ هـتيابنـد
مي آستانه و ديگري افزايش مي يابد پس در هر دو نوع انتخاب، فنوتيپ آستانه اي كاهش  كنند. اي تغيير

 ها: بررسي ساير گزينه
مي3و1 و فراوانـي افـرا ) انتخاب گسلنده در محيط ناهمگن رخ د حـد واسـط دهد؛ در انتخاب گسلنده افراد موجود در هر دو آستانه افزايش يافته

مي دار، يكي از آستانه يابد در حالي كه در انتخاب جهت كاهش مي  شود. ها انتخاب
مي دار يكي از آستانه ) در انتخاب جهت4 مي ها انتخاب  شوند. شود در حالي كه در انتخاب پايداركننده افراد حد واسط انتخاب

گز- 190 4ۀنيپاسخ:
(كالميدوموناس) بالغ، ابتدا مجموعـهدر چرخۀ زندگي كالميدوموناس چه در تو و چه در توليدمثل غيرجنسي جاندار، هر سلول از ليدمثل جنسي اي

مي سلول مي هاي هاپلوئيدي را با تقسيم ميتوز به وجود و پس از رسيدن از آن خارج  شوند. آورد كه ابتدا در ديوار� همان سلول بالغ اوليه هستند
 ها: بررسي ساير گزينه

ميت) گام1 (نه آنكه با رشـد بـه سـلول ها در توليد مثل جنسي كالميدوموناس حاصل ميتوز هستند ولي با انجام لقاح، زيگوسپور را به وجود آورند
 بالغ تبديل شوند)!

مي ) تنها سلول ديپلوئيدِ چرخۀ كالميدوموناس، زيگوسپور است كه با ميوز، سلول2 هـا بايـد ابتـدا بـه سلولآورد كه اين هاي هاپلوئيدي را به وجود
 هاي بالغ تبديل شوند! سلول

مي3 (نه ميوز) به وجود و از تقسيم ميتوز  آيد. ) زئوسپور كالميدوموناس در توليدمثل غيرجنسي جاندار
گز- 191 3ۀنيپاسخ:

س هاي مختلفي مانند سلول در ريشۀ گياه نخودفرنگي، سلول (از بافت اپيدرم)، و سلول هاي بافت زمينه لولهاي مريستمي، تار كشنده هاي بافـت اي
و آبكشي ديده مي و همۀ اين سلول هادي چوبي ژن شوند ( ها، (رد گزينۀ  )).1هاي مشتركي دارند

ژن تفاوت سلول ژن هاي مختلف يك جاندار در نوع بيان مي ها كه در سلول هايشان است، ولي ممكن است تعدادي از شـوند بـا هاي مريستمي بيان
ژنتعدا در دي از مي سلولهايي كه  شوند، يكسان باشند. هاي تار كشنده بيان
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 ها: بررسي ساير گزينه
به2 ژن رود؛ زيرا همۀ پروتئين كار نمي ) لزوماً هر ژن براي ساخت يك آنزيم و رونوشت بعضي از ژن هـا، ترجمـه نمـي ها، آنزيم نيستند (ماننـد شـوند

rRNA ،tRNAو پلي  كنند. توليد نمي پيتيد يا آنزيم)
و داراي بافت، تعدادي ژن غيرفعال وجود دارد.4  ) در هر سلول زند� يك جاندار پرسلولي

گز- 192 1ۀنيپاسخ:
و اسـتراحت عمـومي دهند� انقباض دهليزها، نزديك به انتهاي انقبـاض بطـن ترتيب نشانبهDوB،Cدر نمودار صورت سؤال، نزديك به نقاط هـا

آ  و كمي ديرتر به كمترين حد خـود در بطـن ها قرار دارد، خون هنوز در حال خروج از بطن در انتهاي انقباض بطنCنجايي كه هستند. از هـا ها است
همTرسد؛ در حالي كه بعد از موج مي يابـد؛ ها تجمـع مـي هاي سيني، مجدداً خون در بطن زمان با شروع استراحت عمومي، با بسته شدن دريچهو

 است.Dها كمتر از نقطۀ حجم خون بطنCدر هنگام ثبت نقطۀ بنابراين
 ها: بررسي ساير گزينه

و دريچه، دريچهC) در نقطۀ2 و آئورتي) باز بوده (ششي سه هاي سيني و و، دريچهDاند. در حالي كه در نقطۀ لختي بسته هاي ميترال هـاي ميتـرال
و دريچه سه عدد است، اما اينجا توجه به اين نكتـه2هاي باز قلب تعداد دريچهCهمانندDبنابراين در نقطۀ اند؛ هاي سيني بسته لختي باز بوده

در هاي سيني را نيز دريچه هاي سرخرگي هستند، نه دريچۀ قلبي، ولي طراح دريچه هاي سيني، دريچه خالي از لطف نيست كه دريچه هاي قلبـي
 نظر گرفته است.

حB) در نقطۀ3 و طول تارهاي ماهيچهدهليزهاي در آن ال انقباض بوده  است.Cها كمتر از طول اين تارها در نقطۀ اي
و در حال ورود به آئورت است، بنابراين فشار خون در آئورت در نقطـۀ، خون در حال خروج از بطنBبرخالف نقطۀC) در نقطۀ4 ازCها B، بيشـتر

 است.
گز- 193 3ۀنيپاسخ:

ص و جمعيت در تعادل است، قدم اول نوشتن رابطۀ تعادل با توجه به آنكه  است؛ بنابراين خواهيم داشت: H.Wفت اتوزومي بوده
2

1

2(A a) AA Aa aa+ = + +�	
 

به هاست؛ پس بايد فراواني الل هاي مغلوب، دو برابر هتروزيگوت همچنين با توجه به آنكه فراواني هوموزيگوت  دست بياوريم: ها را به اين صورت

2 2( A a ) a a= 4
4

5 41 1 5 4 0 8 0 2
4 5

aA a A

aA a a a / A /

⇒ = ⇒ =

+ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = = ⇒ =

گز- 194 4ۀنيپاسخ:
(شارش) بـه ها، بر كاهش الل توان گفت هر عامل تغييردهند� فراواني الل نمي هاي نامطلوب آن مؤثر است؛ مثالً در صورت مهاجرت تعداد زيادي بيمار

و يا رخ دادن جهش و بيماري يك جمعيت مي هاي نامطلوب آن جمعيت زا، الل هاي كشنده  يابد. افزايش
 ها: بررسي ساير گزينه

مي ) عواملي كه مي توانند سبب افزايش تنوع الل1 و شارش ژن به جمعيت مقصد باشند. هاي يك جمعيت طبيعي شوند  توانند مواردي مانند جهش
(سازگار) يك جمعيت طبيعي عمل نمايد. تواند در جهت افزايش نوعي از الل ) انتخاب طبيعيمي2  دار مثال خوبي براي اين مطلب است. انتخاب جهتهاي
و سازگاري ) در جمعيت3 در هايي كه انتخاب پايداركننده دارند، جاندار براي مدت زيادي در يك محيط نسبتاً پايدار زندگي هاي الزم را بـراي زيسـتن

(افزا  مي يش تنوع اللاين محيط پيدا كرده است. در اين حالت، بروز تغييرات قابل توجه در هر صفتي و همـاهنگي انـدام ها)، و توانـد تـوازن هـا
و سبب كاهش توان زيستي افراد شود. هاي گوناگون بدن را كه در مدت طوالني حاصل دستگاه  شده است، برهم زده

گز- 195 2ۀنيپاسخ:
(ب) به و (الف) مي موارد  نمايند. درستي عبارت سؤال را تكميل
 بررسي موارد صحيح:

د مي(هورمون آنتي ADHر صورت كاهش غيرطبيعي الف) و ادرار رقيق شود؛ بنابراين با توجه بـه كـاهش غلظـت ادرار، ديورتيك)، خون غليظ شده
مي بازجذب اوره به مايع بين  يابد. سلولي نيز كاهش

(پاراتورمون)، بازجذب كلسيم در نفرون و در نتيجه غلظت كلسيم خون نيز كاهشميها كاهشيب) با كاهش غيرطبيعي هورمون غدد پاراتيروئيد  يابد. افته
 بررسي موارد نادرست:

(مثالً در جريان ديابت نوع و در اين حالت سلول)، گلوكز كمتري وارد سلولIج) در صورت كاهش غيرطبيعي هورمون انسولين ها بـه جهـت ها شده

و پروتئين تأمين انرژي از چربي مي ها در ها استفاده و دفع كنند كه مي از كليه+Hاين حالت خون اسيدي شده (نه كاهش)  يابد. ها افزايش

و ترشح+Naصورت غيرطبيعي كاهش يابد، مقدار بازجذبد) در حالتي كه آلدوسترون به در(پتاسيم) نيز كاهش مي+Kكاهش يافته يابد كـه
(نه كاهش) مي  يابد. اين حالت غلظت پتاسيم خون افزايش
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گز- 196 2ۀنيپاسخ:
مي در جريان پاسخ التهابي، نخستين سلول ديـده مسـتقر كنند، ماكروفاژهايي هسـتند كـه در آن بافـت آسـيب هاي دفاعي كه در التهاب شركت

بههستند. همچنين ماكروفاژها توانايي دياپدز ندارند! ماكر  و كبد در توليد پروتئين همراه سلول وفاژها (پـروتئين هاي پوششي روده هـاي هاي مكمـل
 دفاع غيراختصاصي بدن) نقش دارند.

 ها: بررسي ساير گزينه
و بر اساس كتاب درسي، توانايي شناسايي آنتي3و1 آنژن ) ماكروفاژها جزئي از دفاع غيراختصاصي هستند و واكنش با و همچنـين ها از يكديگر ها

و توليد سلول  هاي خاطره را ندارند. توانايي تقسيم
و ورود به بافت ) مونوسيت4 به ها بعد از خروج از خون آيند. بنابراين شايد ميكرون به نام ماكروفاژ درمي80هاي درشتي به قطر صورت سلول هاي بدن

د.شو بتوان گفت بلوغ نهايي ماكروفاژها در خارج از خون انجام مي
گز- 197 4ۀنيپاسخ:

مي در ابتدا بايد بدانيم كه رابطۀ هم به زيستي هم تواند هم صورت اي ريشـه- ها در جريان تشكيل ساختارهاي قارچ سفرگي يا انگلي باشد. قارچ ياري،
مي يا گلسنگ مي د برفك دهان با مخاط دهـان رابطـۀ انگلـي تواند با ايجا توانند رابطۀ همياري داشته باشند. همچنين قارچي مانند كانديدا آلبيكنز

 تواند با انگشتان پاي انسان رابطۀ انگلي داشته باشد. داشته باشد. يا قارچ الي انگشتان پا مي
و قارچ اي شركت دارند، بيشتر از بازيديوميست ريشه- هايي كه در ساختار قارچ قارچ از ها هايي كـه در سـاختار گلسـنگ شـركت دارنـد، بيشـتر
( وميستآسك مي ) نوعي صفت سلول4ها هستند. اما گزينۀ هاي يوكاريوتي صـادق اسـت. در همـۀ كند كه دربار� همۀ سلول هاي يوكاريوتي را بيان

ميDNAهاي يوكاريوتي، همۀ سلول و مضاعف و خارج سيتوسل) همانندسازي كرده (درون سلول  گردند. هاي خطي درون هسته
 بررسي ساير گزينه:

م3و1 و الحاق نخينه) (مانند قـارچ الي انگشـتان پـا) ها را هم ندارند. دئوتروميست خمرها مثل كانديدا آلبيكنز توانايي تشكيل نخينه، ميسليوم ها
 توانايي انجام توليدمثل جنسي ندارند.

(آسك) تشكيل نمي ) بازيديوميست2 و يـا كيسـهدهند، همچنين اگر ها در جريان توليدمثل جنسي، كيسۀ ميكروسكوپي اي هم بازيدي را ساختار
مي هاي بازيدوميست ميكروسكوپي در نظر بگيريم، هاگ (بازيدي) تشكيل  شوند؛ نه درون آن! ها بر روي اين كيسه

گز- 198 3ۀنيپاسخ:
به در جريان تنفس هوازي، پيرووات اكسيد مي و با توجه بهصورت سؤال، در جريان تخمير الكتيكي است كه پيروو شود طور مسـتقيم بـا گـرفتن ات

ميNADHهاي الكترون مي شود. اما در همۀ سلول، احيا و طي آن در غياب اكسيژن مولكول هاي زنده فرآيند گليكوليز انجام هاي پرانرژي سـه شود
مي»4«فسفاته در گام   آيد. از مولكول سه كربني دو فسفاته به وجود

 ها: بررسي ساير گزينه
تخ1 و تنفس هوازي استكه آزاد نمي2COمير الكتيكي، ) در جريان  شود. آزاد مي2COشود؛ بلكه در جريان تخمير الكلي
(كه پس از آزاد شدن NADHهاي ) در جريان تخمير الكلي است كه الكترون2 مياز2CO، تركيب دوكربني  كنند. پيرووات به وجود آمده) را احيا
 شود. استات توليد نمي ) در جريان تخمير الكتيكي برخالف تنفس هوازي، اگزالو4

گز- 199 4ۀنيپاسخ:
و آكسون (جلو) ران  هـاي هـاي حركتـي ماهيچـه هاي نورون تارهاي عصبي متعلق به انعكاس زردپي زير زانو، دندريت نورون حسي ماهيچۀ چهارسر

(پشت) ران هستند. در مسير انعكاس زردپي زانو، فعاليت آكسون نورون حركتي ماهيچۀ دوسر ران مهار مي و دوسر (جلو) ران و ايـن چهارسر شـود
(انتقال دهند� عصبي مترشحه از پايانۀ آكسوني نورون رابط) پتانسيل الكتريكي خود را تغيير مي .دهد تار عصبي تحت تأثير نوعي ماد� شيميايي

 ها: بررسي ساير گزينه
(جلو) ران، پيام1 (پشت) ران برخالف نورون حسي ماهيچۀ چهارسر مي ) نورون حركتي ماهيچۀ دوسر  رساند. هاي عصبي را از نخاع به ماهيچه
(و آكسون آن) با نورون2 (جلو) ران  كنند. هاي رابط، سيناپسي برقرار نمي ) نورون حركتي ماهيچۀ چهارسر
(در عدم حضور اكسيژن) از ويژگي) تخمير3 و نه سلول هاي ماهيچه هاي سلول الكتيكي  هاي عصبي! اي است

گز- 200 2ۀنيپاسخ:
و با توچه به سه صفت مطرح شده، در صورتي كه الل با بر اساس صورت سؤال ، الـلA، الل رنگ زرد دانـه را بـاl، الل كوتاهي ساقه را باLبلندي ساقه را

(bو الل چروكيدگي دانه را باB، الل صاف بودن دانه را باaرا با سبزي دانه  صورت زير خواهد بود: ) با توجه به خودلقاحي بهPنشان دهيم، ژنوتيپ والد
P: AaBbLl AaBbLl×

هوموزيگوس در صفت سوم
 هتروزيگوس در بقيۀ صفات

مهوموزيگوس در صفت دو
 هتروزيگوس در بقيۀ صفات

هوموزيگوس در صفت اول
 هتروزيگوس در بقيۀ صفات

1F : 3=

1 1 1
2 2 2

( )× ×+
1 1 1
2 2 2

( )× ×+
1 1 1
2 2 2

( )× ×
=

هايي كه فقط در يك صفت هوموزيگوتزاده
 هستند

1 1 1
2 2 2

( )× ×

هاي داراي ژنوتيپ زاده
AaBbLl

هايي كه از نظر هر سه صفت زاده
 هتروزويگوت هستند
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گز- 201 2ۀنيپاسخ:
2Hگوگردي سبز، تركيبات گوگرددار مانند هاي منبع الكترون باكتري Sها، آب است؛ بنابراين با توجـه بـه آنكـه هـمو منبع الكترون سيانوباكتري

و هم سيانوباكتري باكتري مي هاي گوگردي سبز (ماننـد توان گفت اين سلول ها، فتوسنتزكننده هستند؛ 2Hها با كمك تركيبـات غيرآلـي S،(و آب

مي كربن دي  نمايند. اكسيد جو را تثبيت
 ها: بررسي ساير گزينه

و كربوهيدرات ) باكتري1 (اسيدها به هاي غيرگوگردي ارغواني برخالف نيتروزوموناس، از تركيبات آلي عنوان منبع الكترون براي فتوسـنتز اسـتفاده ها)
و نيتروزوموناكنند. نيترو مي (ماننـد باكتر 2Hو3NHس با استفاده از برداشتن الكترون از تركيبـات غيرآلـي Sكننـد. ) انـرژي كسـب مـي

 كند. نيتروزوموناس فتوسنتز نمي
مي هاي شيميواتوتروف برخالف باكتري ) از باكتري3 و هاي گوگردي ارغواني،  پاكسازي محيط استفاده كرد. توان در استخراج معادن
و برخالف شيميواتوتروف هاي گوگردي سبز مانند ساير فتواتوتروف ) منبع انرژي باكتري4  ها، انرژي نوراني خورشيد است. ها

گز- 202 1ۀنيپاسخ:
عـدد7دانگـانو گامتوفيت مـاد� نهـان2 دانگان داراي دانگان هستند. گامتوفيت نر نهان منظور از جانداران پرسلولي فتوسنتز كنند� گلدار، نهان

 دانگان، تعداد كمي سلول دارند. هاي نهان توان گفت، گامتوفيت سلول دارد كه بر اين اساس مي
 ها: بررسي ساير گزينه

و خزه، جانداران فتوسنتز ) كاهوي دريايي، اسپيروژير، جلبك2 يي اسـپوروفيت بـالغ كنند� فاقد آوند هستند؛ در كـاهوي دريـا هاي پرسلولي ديگر
و گامتوفيت ندارد. تر از گامتوفيت بزرگ  هاست، همچنين، اسپيروژير، تناوب نسل، اسپوروفيت

و نهان ) نهان3 (نهـان دانگان، جانداران پرسلولي فتوسنتزكنند� ريشه زادان آوندي، بازدانگان زادان آونـدي)، گامتوفيـت دار هستند؛ اما در سـرخس
و  فتوسنتزكننده است. ساختاري سبز، مستقل

و جلبك4 به ) اسپيروژير، كاهوي دريايي و همۀ گياهان در جز نهان هاي پرسلولي ديگر دانگان، جانداران پرسلولي فتوسنتزكنند� فاقد گـل هسـتند.
و باعث رويش رشته اسپيروژير، سلول (نه ميتوز) كرده مي هاي حاصل از لقاح، ميوز  شوند. هاي هاپلوئيد

1ۀنيگز پاسخ:- 203
(ج) در مورد هر سياهرگ بدن انسان صادق است.  تنها مورد

 بررسي مورد صحيح:
و چه در سياهرگ شده است. زيرا حتي در خون سياهرگي كه از يك بافت بـاز ها، بيش از نيمي از هموگلوبين توسط اكسيژن اشباعج) چه در سرخرگ

از78گردد، هموگلوبين هنوز در حدود مي (بيش  نيمي) توسط اكسيژن اشباع شده است.درصد
 بررسي ساير موارد:

مي الف) در ابتدا بايد بدانيم كه محتويات مويرگ و تواند به هر سرخرگ، مويرگ يا سـياهرگ وارد شـود امـا هاي لنفي در نهايت وارد جريان خون شده
مي احتماالً منظور طراح محترم اين بود كه هر سياهرگ مستقيماً محتويات مويرگ  كند. هاي لنفي اطراف خود را دريافت

و گلوكز است. همچين سياهرگب) سياهرگ و هاي بند ناف داراي مقادير زيادي اكسيژن و مقادير بااليي اكسـيژن دارنـد هاي ششي نيز خون روشن
 رود، محتوي مقادير زيادي گلوكز است. اندكي پس از خوردن غذا سياهرگ روده كه از روده به كبد مي

مي ها، باقي ) در همۀ سياهرگد به ماند� فشار سرخرگي باعث هـا رسان به خون سياهرگ سمت قلب جريان بيابد، اما اين تنها عامل ياري شود كه خون
(مكش) قفسۀ سينه كه به سياهرگ براي بازگشت به مي سمت قلب نيست. عوامل ديگري مانند فشار منفي بر هاي اين ناحيه وارد شود، فشاري كه

به اثر پايين آمدن پرد� ديافراگم در هنگام دم بر شكم وارد مي و هـاي مجـاور خـود اثـر ها كه بـه سـياهرگ خصوص حركات موزون ماهيچه شود
مي گذارند، كمك مؤثري به جريان خون در سياهرگ مي به ها يك هاي النه عالوه دريچه كند. ها كه به سوي قلب باز طرفي در اغلب سياهرگ كبوتري
مي مي  كنند. شوند نيز بازگشت خون را به سوي قلب تسهيل

گز- 204 3ۀنيپاسخ:
(مردان شمار� (دختران شمار�6و4با توجه به آنكه در دودمانۀ سؤال، از پدري سالم (زنان شمار�11و9)، دختري بيمار و همچنين از مادراني بيمار (

(پسران شمار�5و3 به12و8،10)، پسراني سالم به دنيا آمده، اين دودمانه نمي) (xتواند مربوط به يك صفت وابسته (رد گزينۀ  )).4مغلوب باشد
و مادر سالم دارنـد،11غالب باشد، در صورت ازدواج فرد شمار�Xاما اگر دودمانۀ سؤال مربوط به يك بيماري وابسته به (خانم بيمار) با مردي كه پدر

و مادر سالم، خواهيم داشت:11در صورت نوشتن ژنوتيپ فرد و فرد داراي پدر

 دختر سالم
 پسر سالم

دختر بيمار

 فرزندان بيمار

b B bX Y X X× bXBX
b bX XB bX XbXكه با توجه به داشتن11فرد شمار�

 پدري سالم، حتماً هتروزيگوس است.
و مادرش بيماري فردي كه پدر

bX غالب ندارند.Xوابسته به YBX YY
↑

پسر بيمار
(50حالت، در صورت ازدواج اين دو فرد، در اين (تأييد درستي گزينۀ  )).3درصد از فرزندان اين خانواده سالم خواهند بود
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 ها: بررسي ساير گزينه
 كه با توجه به داشتن پـدر سـالم، هتروزيگـوس14) در صورتي كه دودمانۀ سؤال مربوط به صفت اتوزومي غالب باشد، در صورت ازدواج فرد شمار�1

)Bb) و مادر سالم داشته (75(نه50)،bb) است با فردي كه پدر  ) خواهند بود.bb) درصد از فرزندان سالم
(18) در صورتي كه دودمانۀ سؤال مربوط به صفت اتوزومي مغلوب باشد نيز در صورت ازدواج فرد شمار�2 و داراي باaaكه قطعاً هوموزيگوس ) است،

و مادر سالمي  (كه ممكن است فردي كه پدر  توان احتمال دقيقي براي فرزندان در نظر گرفت. باشد) نميAAياaa،Aaداشته
گز- 205 3ۀنيپاسخ:

 هاست. داروين به اين نتيجه رسيد كه انديشۀ مالتوس دربار� جمعيت انساني، قابل تعميم براي همۀ گونه
 ها: بررسي ساير گزينه

(در تأييد تغيير گونه ) داروين در سفر خود، شواهدي عليه1  ها كشف كرد. ها) گونه نظريۀ ثابت ماندن
و نيز از چگونگي انتقال صفات بين ) از آنجايي كه داروين از منشأ گوناگوني افراد جمعيت2 و كـار ها، اطالع چنداني نداشت، نمي نسل ها توانست ساز

 را پذيرفته بود.» ثتي بودن صفات اكتسابيورا«انتخاب طبيعي را توضيح دهد؛ بنابراين نظريۀ المارك يعني 
هم4 و و ...) اطالع چنداني نداشتند. ) داروين (ژنتيك، الل  عصران او از نحو� وراثت صفات

فيزيكفيزيك
گز- 206 3ۀنيپاسخ:

ــتق 2 مش 2

1 1

2 2

4 2 8 2 4 8

2 2 2 4 2 8 4

4 2 4 4 4 8 8 8

drr (t )i ( t t)j V ( t)i ( t )j
dt

t s V ( )i ( )j i

t s V ( )i ( )j i j

= − + − → = = + −

 = ⇒ = × + × − =


= ⇒ = × + × − = +

���� � � �� � �

��� � � �

���� � � � �
 

2 2
2

8 4 8 0 2 4 2 4 20 2 5
4 2

V ( )i ( )j m: a i j a
t s

∆ − + −
= = = + ⇒ = + = =

∆ −

���� � �� � � �
 بردار شتاب متوسط

م روش سريع بهتر: بردار شتاب 2صورت تحرك 4
dVa i j
dt

= = +

��� � �
و شتاب متوسط در هر باز� زمـاني برابـر است. بنابراين شتاب متحرك ثابت بوده

 اي است. شتاب لحظه

2 2
22 4 2 4 2 5

ma a i j a
s

= = + ⇒ = + =
� � � � �

گز- 207 2ۀنيپاسخ:

21 10 5 5 125 5
2

: h V h V− = − × × + × ⇒ − = − Aگلولۀ+

2
0

1
2

y gt V t∆ = − + ⇒

214 10 10 10 4 500 10
2

: h V h V− ′ ′− = × × + × ⇒ − = − Bگلولۀ+

 تقســـيم طـــرفين
ــديگر ــر يك ــه ب  دو رابط

125 5 500 10 500 20 2
4 500 10
h V VV V
h V V

′− − + ′→ = ⇒ − + = − + ⇒ =
′− − +

گز- 208 3ۀنيپاسخ:
 كند، عالمت سرعت آن منفي است. بنابراين داريم: حركت ميxزماني كه متحرك در خالف جهت محور

3 2 2

2

2 12 10 5 6 24 10 5

6 4 1 75 6 3 5 0 5

dxx t t / t V t t /
dt

V (t t / ) (t / )(t / )

= − + ⇒ = = − +

= − + = − −
0ن در باز� زماني بناراي 5 3 5/ s t / s< كند. با توجه بـه حركت ميxمتحرك در خالف جهت محور>

) 2باز� زماني مدنظر سؤال 4s t s≤ 1)، در اين باز� زماني، متحرك≥ 5/ sدر خـالف جهـت محـورx
( حركت مي 2كند 3 5s t / s< ≤)  ) صحيح است.3). بنابراين گزينۀ

h

A
V

t(s)

mV ( )
s

0 5/ 3 5/
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گز- 209 1ۀنيپاسخ:
مي با توجه به اينكه صندوق به كند، بنابراين نيروي اصـطكاك وارد بـر آن در خـالف سمت غرب حركت

و به مي جهت حركت مي سمت شرق دانيم عاملي كه باعث راه رفتن شخص بر روي سطح باشد. از طرفي
مي ب زمين ميشود، وجود اصطكاك و پاي شخص باشد. نيروي اصـطكاك وارد شـده بـر ين سطح زمين

به شخص، باعث حركت شخص به و در نتيجه ( سمت غرب شده )1سمت غـرب اسـت. بنـابراين گزينـۀ
 صحيح است.

گز- 210 4ۀنيپاسخ:

1

2

1

2

1 20 10
2
1

30 20 25
2

s

s

f N N

f N ( ) N


= µ = × =


 = µ = × + =


) (2بيشينۀ نيروي اصطكاك ايستايي بين جسم و سطح زمين (2sf15)، بيشتر از نيرويF N=) از ) نمي2است. بنابراين جسم تواند حركت كند.

1sFطرفي  f>) و وزنۀ مي1بوده () (2تواند بر روي وزنۀ  ) صحيح است.4) بلغزد. بنابراين گزينۀ

گز- 211 4ۀنيپاسخ:
(يافت ميگام اول: كند): با توجه به اينكه بين طبقات پنجم تا هفتمن نيرويي كه آسانسور به شخص وارد

) 0aسرعت آسانسور ثابت است =،(N mg=باشد. مي 

70 5 75m kg= + =

0 0 750ya F N mg N= ⇒ = ⇒ = =∑
(يافتن كار):  گام دوم:

750 6 0 4500
N

N

W NdCos
W Cos J

= α

= × × =
 

گز- 212 1ۀنيپاسخ:

بي با توجه به مي شكل مقابل، آينۀ مقعر تصوير پرتوهايي كه از در آيند را بـه نهايت دور شـكل حقيقـي،

(يعني در فاصلۀ  و بر روي كانون  دهد. از آينه) تشكيل مي5cmجلوي آينه

10 5
2 2
Rf cm= = = 

گز- 213 4ۀنيپاسخ:

0 5 3 1 1
5

1 5
/: f m D d
f f f

= ⇒ = − ⇒ = = −
+

ها تشابه مثلث

→شكل ســاده شــده

3cm

1mf
F

0 5/ cm

پرده

1cm 6cm

1m

2sf 2m
1m

1 20W N=

1sf 15F N=

2 30W N=

5f cm=
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گز- 214 1ۀنيپاسخ:
و مقدار آن از2αبرابرβشده، زاويۀ در شكل نشان داده و با نصف شدنiاست ، تغييرiمستقل است

 كند. نمي
90 90 180( i) ( i )
i i

′α + − + − =
′α = +

 

2 2 2 2: i i (i i )′ ′β = + = + = αبررسي مثلث هاشورخورده 
 كند. تغيير نميβ، مقدارiبنابراين با نصف شدن زاويۀ تابش

به دقت: پاسخ ارائه iشرطي صحيح است كه در دو حالت شده < αباشد كه در اين تست اين وضعيت
ز   اويۀ تابش نصف شده است.رخ داده است، زيرا

گز- 215 1ۀنيپاسخ:
 كنيم: را مقايسه ميBوAگام اول: ابتدا جرم دو جسم

2 0 8

0 8 2 1 6

A B A B

A A A A

B B B B

V V , /
m V mm m V / /

V m V m

= ρ = ρ

ρ
ρ = ⇒ = ρ ⇒ = × ⇒ = × =

ρ

 داريم:θ∆گام دوم: در ادامه براي مقايسۀ
1
2

1 2 51 1 6
2 1 6 4

A
A B A B

B

A A A A A A

B B B B B B

Q Q , c c , ?

Q m c
Q mc /

Q m c /

∆θ
= = =

∆θ

∆θ ∆θ ∆θ
= ∆θ ⇒ = × × ⇒ = × × ⇒ = =

∆θ ∆θ ∆θ

 

گز- 216 2ۀنيپاسخ:

و داريم:گرماي الزم براي ذو ب يخ، از طريق رسانش گرمايي تأمين شده است

 شده جرم يخ ذوب

4

2
7 10 10 60 100 0

0 2 336000
25 10

400

f
KAt K ( )Q m L /

L
JK

m.s.K

−↑

−
∆θ × × × × × −

= = ⇒ × =
×

⇒ =

گز- 217 4ۀنيپاسخ:

Pفشار ناشي از آب را در يك ظـرف از رابطـۀ gh= ρدسـت بـه

و سـطح مقطـع كـف دو طـرف مي آيد. با توجه به اينكه حجم آب

آنيكسان است، بن و فشار ها نيـز يكسـان ابراين ارتفاع ستون آب

 است.

گز- 218 4ۀنيپاسخ:

 هاي مقابل، قانون گازها را بنويسيم: شكل كافيست با توجه به

1 1 2 2

1 2

76 30 114

20

P V P V ( A) (hA)
T T T T

h cm

× ×
= ⇒ =

⇒ =

27A cm=

25cm 0 C°100 C°

90 i−

90 i′−

i′i′

i
i

α

β

30cm

1 0

1 1

76
30

P P cm Hg
V A ,T T
= =

= × =

ــوه اضافه شــدن جي
در دمــاي ثابــت

→

38cm h

2 0

2 2

38 114P P cm Hg
V h A ,T T

= + =

= × =

20 36A / m=

60cm

60cm
60cm

20 6 0 6 0 36A / / / m= × =
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گز- 219 4ۀنيپاسخ:
 شده توجه كنيد: به شكل نشان داده

2رابطۀ 3

3

 ظلع مجــاور
ر ت و

,F
: Cos : I

F
α =  هاشورخوردهمثلث =

9 12
2 3

2 3 2 2 2
9 10 2 1 10

20
3 10

,
kq q

F N
r ( )

−

−
× × × ×

= = =
×

2 2

3 3 1
3 5 53 6

: Cosα = = =
+

 مثلث بزرگ سمت چپ

ــادير  جايگــذاري مق
3 در رابطه3

1 20
20 5

5I
F N

F
→ = ⇒ =

گز- 220 3ۀنيپاسخ:

اسـت3xبرابـر1Cفرض كنيم، ولتاژ خـازنxرا2Cحالت اول: قبل از اتصال كليد، اگر ولتاژ خازن

(چرا؟). بنابراين داريم: 

2 2 2

3 24 6
6 6 36

x x x V
q C V C
+ = ⇒ =
= = × = µ

و ولتاژ خازن1Cحالت دوم: پس از اتصال كليد، خازن شـود،مي ولت24برابر2Cاتصال كوتاه شده

 بنابراين داريم:

2

2 2 2

2

24
6 24 144

144 36 108

V V
q C V C

q C

′ =
′ ′= = × = µ

∆ = − = µ

 

گز- 221 1ۀنيپاسخ:

به در حالت اتصال خازن  صورت مقابل است: ها به باتري: در ابتداي كار وضعيت

1

2 2

2 50 100
50

q C
q C C

= × = µ

= × µ
 

و ولتاژ خازن و اتصـال صـفح1Cمحاسبۀ بار و پـس از جداسـازي ات پس از اتصال: در مرحلۀ بعـد

 نام دو خازن داريم: ناهم

مي 2C،160با توجه به اينكه بار هر صفحه از خازن  شود. منتقل مي1Cيابد، اين بار به صفحات خازن ميكروكولن كاهش

ــترك  مش
1

1

60
30

2
q

V V
C

′
= = = 

 كمك رابطۀ ولتاژ مشترك: به2Cمحاسبۀ ظرفيت

ــترك  مش
2 1 2

2 2 2
2 1 2

50 100
30 50 100 30 60 8

2
q q C

V C C C F
C C C

− −
= ⇒ = ⇒ − = + ⇒ = µ

+ +
 

گز- 222 2ۀنيپاسخ:

2
2 5

I
R /R r)

Ε Ε
= =

+( +
∑

∑
2 2 2 0A B:V r l V l+Ε − = ⇒ Ε −  صفر است.BوAاختالف پتانسيل=

22 0 1 5
2 5

R /
R /

Ε
⇒ Ε − × = ⇒ = Ω

+

1 2C F= µ

2V x=

24VΕ =

2 6C F= µ

1 3V x=

24 V
1C 2C

2C

1 2C F= µ

50V

R

A

1Ε = Ε 2Ε = Ε

1 0 5r /= Ω 2 2r = Ω
I

B

2C

1 2C F= µ

50V

+
+
+

−
−
−

+
+
+

−
−
−

−+

1 100q C= µ

2 250q C= ــال  اتص
ــام ــاهم ن صفحات ن

→ 2 100 160 60q C′⇒ = − + = µ

+
+
+

−
−
−

1 100 160 60q C′ = − = − µ1 100 160 60q C′ = − + = − µ

+
+
+

−
−
−

2 250 160q C′ = −

160 c+ µ

α

2 1q C= µ

3 2q C= µ

1q

6cm

2 23 6 cm+
2 3,F

3F

1 3,F

3cm

3q

α
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گز- 223 3ۀنيپاسخ:
 تعيين كنيم: كافيست مقاومت معادل را در دو حالت

2 1

2 1
2 1

1
16 16
15 0 15 0

T T

T T

R RR R , R R
n n

I l
R R

= + = +
+

Ε Ε
= ⇒ =

+ +

2

1

 بررســي گزينــه هــا
2

1 2115 2 151 1 1 3
1 116 1611

T

T

R nRR n(n )n n n nR nR (n )R
n n n

+
+ + ++ + += ⇒ = = = = → =

+ ++ +
 

گز- 224 3ۀنيپاسخ:
 با توجه به اطالعات سؤال داريم:

2 1 1 1

2
2 2 2 22 2

2
1 1

19 81
100 100

81 9
180 180 200 20

100 200 10 200

P P P P

P V V VVP ( ) ( ) V V V V
P VR

= − =

= ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ ∆ = − = −

 ولت كاهش يافته است.20يعني ولتاژ
گز- 225 2ۀنيپاسخ:

هم هاي داراي جريان دانيم سيم مي ميجهت يكد هاي و بـالعكس، يگر را جذب كننـد

(′Iبنابراين سيم  را3Fو2Fبتوانـد براينـد′F) را دفع كند تا نيروي1بايد سيم

 خنثي كند، با توجه به اين موضوع داريم:

1 17 7

3
2

2 30 2 10 2 2 10 30

3
2

d a

I I I I
F FCos ( l) Cos

d a

I I

− −

=

′× ×
′ = ° ⇒ × × = × × × °

′→ = ⊗

مي كند، بنابراين جريان آن درون را دفع مي1I، سيم′Iدقت: چون سيم  باشد. سو

گز- 226 2ۀنيپاسخ:

20 1 25 10 0 2 0 5 4e
mRI BVL RI / V / / V
s

−Ε = → = ⇒ × × × = × → =

گز- 227 3ۀنيپاسخ:
 با توجه به روابط زير داريم:

k:
m

ω و فنر=  در نوسان جرم

2 2 2 2 2 2 2

2 2 4 3

1 1 1
2 2 2

1
20 5 2 10 21 10 21

2

k
m kK m (A x ) K m( )(A x ) k(A x )

m

K ( ) J mJ

ω=

− −

= ω − → = − = −

⇒ = × × − × = × =

 

گز- 228 4ۀنيپاسخ:
 شده، داريم: با توجه به معادلۀ داده

ــه 2 جايگــذاري در معادل 10 0 2500 1 2
50

: x A , V A A m cm= = → + = ⇒ = دانيم مي=

ــه 2 جايگــذاري در معادل 2 2 2 2 2
2 2

25 25 1
0 0 1 1 100

50max: x ,V V A (A ) ( )= = = ω → ω + = ⇒ × ω = ⇒ ω = π
π π

دانيممي 

10
rad

s
⇒ ω = π

R

R R
Ε

0r =

n

F′

1I I=

3F F=

2F F=

30°
30°

a

a

2
a

2
a

I′

2I I=

3I
360

2
d aSin a= ° =

60°
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2 2 210
10

T s
T T
π π

ω = ⇒ π = ⇒ =

( بنابراين  ) صحيح است.4گزينۀ

گز- 229 1ۀنيپاسخ:
به محاسبۀ اختالف و  بر روي دايره:Mدست آوردن مكان نوسانگر فاز

2 2 40 35
40 4MNk x x ( ) radπ π π

∆ϕ = ∆ ⇒ ∆ϕ = ∆ = × − =
λ

(چـرا؟)، بنـابراين در لحظـۀ سمت انتهـاي نوسـان نزديـك مـي بهMذر� شـود

5شده، در فاز داده نشان
4

radπد.قرار دار

80 2
200 2 400 400 8

4 100
10

max
V V rad mf Hz f V A
f s s

λ = ⇒ = = = ⇒ ω = π = π ⇒ = ω = × π = π
λ

3بايد تغيير فازMبنابراين ذر�
4
πو سرعت آن به 8maxبدهد تا به مركز نوسان رسيده

mV V
s

= + = + πزمـان الزم بـراي ايـن برسد. مدت

 تغييرفاز برابر است با:
3 3400
4 1600

t t t sπ
∆ϕ = ω∆ ⇒ = π∆ ⇒ ∆ =

گز- 230 1ۀنيپاسخ:
)  ) است.1fدر يك تار دو سربسته، تفاضل دو بسامد متوالي برابر بسامد اصل آن

1 2
1

3

900 600 300 300 150
2 0 25

0 25150 45
0 5 10

Vf
L V mf Hz V

/ s
F FL F /V F N

m /

=

−

= − = → = ⇒ =
×

×
= = ⇒ = ⇒ =

µ ×
گز- 231 1ۀنيپاسخ:

 در يك لولۀ صوتي دو انتها باز، داريم:

120 3 80
2 2

L n cmλ λ
= ⇒ = × ⇒ λ =

80 20
4 4

cmλ
= =  ترين گره از يك انتهاي لولهيكفاصلۀ نزد =

مي * اين سؤال را به به كمك رسم شكل نيز  راحتي پاسخ داد. توان
گز- 232 3ۀنيپاسخ:

)  ):wمحاسبۀ عرض نوارها
3 42 3 2 3 1 3 3 10 11 3 10: AB w ( )w / w w m− −= × + × − ⇒ × = ⇒ = BوAفاصلۀ ×

4 7
3

1 2
3 10 5 10

2 2 1 10

D /w m
a

− −
−

λ λ×
= ⇒ × = ⇒ λ = ×

× ×
 

8
14

7
3 10

6 10
5 10

Vf Hz
−

×
= = = ×

λ ×
گز- 233 3ۀنيپاسخ:

ت ميبا هاي فشـرده، چاپگرهـا، توان به بازخواني اطالعات از روي لوح وجه به متن كتاب درسي فيزيك سال چهارم در فصل هشتم، از كاربردهاي ليزر
و دستگاه شبكه ( هاي مخابرات كابل نوري  ) صحيح است.3هاي برش فلزات اشاره كرد. بنابراين گزينۀ

گز- 234 2ۀنيپاسخ:

16
15

2 5 1
10 625

164 10

W /W hf f Hz THz
h −

= ⇒ = = = × =
×

�
� � � 

120L cm=

x(cm)

1
4 20
T s=

0 t(s)

4
20T s=

2A cm=

yu (cm)

10 40
4

cm cmλ
= ⇒ λ =

0 x(cm)
N

2A cm=

35
40

M

80 mV
s

=
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گز- 235 2ۀنيپاسخ:
و عدد جرمي در دو طرف واكنش، مي  توان نوشت: با توجه به برابري عدد اتمي

1 235 141 3 1 92: A A+ = + + × ⇒  تساوي عدد جرمي=
0 92 56 0 36: Z Z+ = + + ⇒  تساوي عدد اتمي=

92هاي آن برابرو تعداد نوترون36برابرXهاي عنصر بنابراين تعداد پروتون 36 56− =)  ) صحيح است.2است. پس گزينۀ

شيميشيمي
1ۀنيگز: پاسخ- 236

35آرايش الكتروني Br−36مانند آرايش الكتروني گاز نجيب دور� چهارم( Kr)و به 2است 64 4s pداده شـده شود. اعداد كوانتـومي ختم مي

 است.4pنيز مربوط به آخرين الكترون زير اليۀ 
1+01-

↑↓↑↓↑↓

= −
1
2sm

 هاي نادرست: بررسي گزينه
ا2 =ها به تراز هاي هيدروژن، از بازگشت الكترونتم) بخش مرئي طيف نشري خطي 2nكه به وجود مي =آيد. در صورتي 1nپايدارترين تراز انرژي

 براي هيدروژن است.
 شوند. توليد مي2Hاز هاي هيدروژن با انرژي جنبشي بيشتر ) هنگام تخليۀ الكتريكي در لولۀ محتوي گاز هيدروژن، اتم3

آن شدن الكترون ) بر اثر برانگيخته4 و بازگشت مي ها به تراز انرژي پايين هاي فلز آلومينيم به تراز انرژي باالتر  شود. تر، نوري به رنگ سفيد منتشر
2ۀنيگز: پاسخ- 237

ي و در حالت گازي، كه به توليد به انرژي الزم براي خارج كردن يك مول الكترون از ك مول اتم در حالت پايه
انجامد، انرژي نخستين يونش گويند. انرژي نخستين يـونش يك مول يون يك بار مثبت در حالت گازي مي

در است. يعني اگر به هر يك از الكترون12350kJ.mol−اتم هليم برابر  هاي هلـيم كـه در حالـت پايـه

= 1n21هستند( s و از اتـم خـارج2350kJبه مقدار( انرژي دهيم، از اليۀ اول به آخـرين اليـه رفتـه
 شود. مي

با با توجه به متن سؤال، انرژي الزم براي خارج كردن هر يك از الكترون و انرژي الزم براي خارج كردن هر يـك از1550kJها از اتم از اليۀ دوم برابر
با الكترون  است.1350kJها از اتم از اليۀ سوم برابر

= =
1000 1 25
800

kJ /
kJ

و سوم تفاوت انرژي اليه هاي اول
⇒

= − =2350 1350 1000kJال و سوميهتفاوت انرژي هاي اول

و دوم تفاوت انرژي اليه =هاي اول − =2350 1550 800kJو دوم تفاوت انرژي اليه هاي اول

3ۀنيگز: پاسخ- 238
به عنصر  صورت زير هستند: هاي مورد نظر

GMDEAXZJهاگونه

 Be OCNBFLi Neنماد شيميايي

 بررسي چهار گزينه:
 تواند آمفوتر باشد.، نميOوN، يعنيMوEحاصل از ) تركيب1
از2 و يك تركيب كوواالنسي ناقطبي است.4CFصورت، بهFوC، يعنيXوD) تركيب حاصل

از3 به، ميCوO، يعنيDوM) تركيب حاصل .و با ساختار خطي باشد2COصورت تواند

4(Jيعني ،Neدهد. گونه تركيب شيميايي تشكيل نمي، هيچ 
2ۀنيگز: پاسخ- 239

>ترتيب < <Si P S Clبه را مي و شمار جفت الكترون شمار الكترون توان  هاي ناپيوندي در تركيب با هيدروژن نسبت داد. هاي اليۀ آخر
د كمنقطۀ جوش: نقطۀ جوش گاز كلر از سه عنصر جامد به يگر >صورت تر است. ترتيب درست < <2 4 8Cl P S Si.است 

15براي1IEانرژي نخستين يونش: P16(عنصـر گـروه پـانزدهم) بيشـتر از Sصـورت(عنصـر گـروه شـانزدهم) اسـت. ترتيـب درسـت، بـه

< < <Si S P Cl.است 
 الكترون در اليۀ آخر خود هستند.4و7،6،5ترتيب دارايبه SiوCl ،S،Pهاي اليۀ آخر: شمار الكترون

1
(

)
kJ

.m
ol

−

1n =

2n =

3n =

4n =
5n =
6n =

n = ∞

2e−

2e−
2e−

23
50

15
50 13

50
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 هاي ناپيوندي در تركيب با هيدروژن: به ساختارهاي زير توجه كنيد: شمار جفت الكترون

1ۀنيگز: پاسخ- 240

= =
2 1
4 2

Nهايشمار اتم
4 2 4(NH ) SO :

Oهايشمار اتم

=
1
1

هاشمار كاتيون
AlN :)2= =

2 1
4 2

هاشمار كاتيون
3 2Ca(CH COO) :)1

هاشمار آنيونهاشمار آنيون

=
1
1

هاشمار كاتيون
3PbCO :)4=

3
2

هاشمار كاتيون
3 4 2Cu (PO ) :)3

هاشمار آنيونهاشمار آنيون
4ۀنيگز: پاسخ- 241

5 18
100 100 36

160 5 18
( )

( )
×

× = × =
+ ×

%
جرم آب

=4 22 5[CuSO . H O]H O)1
جرم مولي تركيب

2از3AlF) انرژي شبكۀ2 3Al Oآن كم F)−تر است، زيرا انداز� بار آنيون O)2−تر از انداز� بار آنيون آلومينيم اكسيد كم(  است.(
 نام در مجاورت يون مورد نظر است. هاي ناهم ترين يونن هر يون در شبكۀ بلور، برابر با شمار نزديك) عدد كوئورديناسيو3
2) نام4 4 3Cr (SO  سولفات يا كروميك سولفات است.(III)، كروم(

− + − = − ⇒ = +2
4 4 2 2 6: SO : S ( ) S عدد اكسايش گوگرد 

)3+و دو برابر عدد اكسايش كروم+6برابرSعدد اكسايش  است.(
4ۀنيگز: پاسخ- 242

و ساختار به2AHدهند كه ساختار نشان مي�105و�180زواياي پيوندي −صورت خطي
2DH2وZHصورت خميده است. به 

A،DوZترتيببهBe،NوO.هستند كه در دور� دوم جدول جاي دارند 
1(2BeHتواند با آب پيوند هيدروژني تشكيل دهد. نمي 

−) ذر� باردار2
2DH2نيز مانندZH.قطبي است 

در3 O−يعني پيوند2ZH) قطبيت پيوند Hبيشتر از پيوندهاي−N Hو−Be Hاست، زيرا الكترونگاتيويOازNوBe.بيشتر است 
 ) به ساختارهاي رسم شده توجه كنيد.4

1ۀنيگز: پاسخ- 243
Cهـاي ويتـامين بيشتر از جرم مولي استون اسـت. از طرفـي ميـان مولكـولCجرم مولي ويتامين

O−شود كه علت آن وجود پيوندهاي پيوندهاي هيدروژني زيادي تشكيل مي Hاست. در صورتي كه
و ميان مولكـول دروالسي در استون نيروهاي بين مولكولي از نوع وان هـاي آن پيونـد هيـدروژني است

 از استون باالتر است.Cشود. به همين علت نقطۀ ذوب ويتامين تشكيل نمي
مي همان  قلمرو الكتروني هستند:4دارايCاتم در ويتامين8بينيد، طور كه در ساختار فوق

و اكسيژن داراي پيوندهاي يگانه را شما(كافيست فقط اتم  رش كنيد.)هاي كربن
1ۀنيگز: پاسخ- 244

→

(ساليسيليك(سديم (آسپرين)اسيد)استات)
 پيوندهاي دوگانه در هر دو فراورد� واكنش فوق، دليلي بر وجود ساختارهاي رزونانسي است.

)−در كنكور سراسري: آسپرين داراي هر دو گروه كربوكسيل اشتباه علمي COOH)و استري− −( COO NaOHهـا بـا است. هر دوي آن(
مي واكنش مي و آب (عامل اسيدي) منجر به توليد نمك س دهند. واكنش سود با گروه كربوكسيل و آب فاقد  اختارهاي رزونانسي است.شود

HO C
O C +3CH NaOH

O

O HO C
+ 3OH CH C − +O Na

O

O

H

Si

H

HH
⋅⋅
P

H
HH

⋅ ⋅⋅ ⋅S
H H H

⋅⋅
⋅⋅

:Cl<<<

⋅⋅
⋅⋅O

⋅⋅

⋅⋅
O

..
: O H

⋅⋅

⋅⋅
O H

⋅⋅

⋅⋅
O H

⋅⋅

⋅⋅
H O

⋅ ⋅⋅ ⋅D
H H

− 
 
 

⋅ ⋅⋅ ⋅Z
H HH A H− −
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2ۀنيگز: پاسخ- 245
 صورت مقابل است: ساختار گسترد� تركيب داده شده به

15آ) فرمول مولكولي اين تركيب 23 3C H O N.است 

انـد. اند كه با * مشخص شده اتم در آن، هر يك داراي سه قلمرو الكتروني6ب)
 ير يك پيوند دوگانه هستند.)هايي را شمارش كنيد كه درگ(اتم

و الكلي است. هايپ) داراي گروه  عاملي آميني، استري
كنيـد كـه در اليـۀ ظرفيـتت) اگر به ساختار گسترده توجه كنيد مشاهده مي

يا7هاي اين تركيب، اتم (14جفت الكترون ناپيوندي 12الكتـرون ناپيونـدي
و  به نيتروژن) وجود دارد.الكترون مربوط2الكترون مربوط به اكسيژن

3ۀنيگز: پاسخ- 246
 صورت مقابل است: معادلۀ موازنه شد� واكنش سوختن كامل هگزانوييك اسيد به

6 12 2 2 2 28 6 6C H O O CO H O+ → +

و موازنه كردن آن نيست. كافيست شمار اتم ن2COهاي كربن را برابر ضريب نيازي به نوشتن معادله هاي هيدروژن را برابـر ضـريب صف شمار اتمو

2H O.در نظر بگيريد 

4ۀنيگز: پاسخ- 247
مس2وجود دارد،(Zn)مول اتم روي1صورت سؤال، اگر فرض كنيم در اين آلياژ با توجه به ميوجود دارد؛ بن(Cu)مول هم اتم  توان نوشت: ابراين

651 65
1

gmol Zn g Zn
mol

= ×  جرم روي موجود در آلياژ =

65 641 3 257
1 1

g g( mol Zn ) ( mol Cu ) g
mol mol

= × + ×  جرم كل آلياژ =

ــاژ جرم روي موجود در آلي 65
100 100 %25 29

جرم كــل آليــاژ257
/= × = ×  درصد جرمي روي در آلياژ =

3ۀنيگز: پاسخ- 248
به معادلۀ موازنه  رو است: صورت روبه شد� واكنش

2 2 22 3 2H S(g) SO (g) S(s) H O(g)+ → +

مي دهنده با توجه به اينكه اطالعات مربوط به هر دو واكنش  كنيم: را داريم، ابتدا محدودكننده را پيدا

2SOو 2H، اضافي S.محدودكننده است ،
2

2

10 مول
5

 ضــريب2
10 مول 10

 ضــريب1

molH S :

molSO :


= = 

 ⇒
= =


گ حاال به كمك واكنش دهند� محدودكننده، مي ميتوان مقدار به وگرد كه فرآورد� جامد حساب  دست آورد: شود را

 مــول هيــدروژن ســولفيد مول گوگــرد210
15

ــريب ــريب ض ض 2 3
mol H S xmol S x mol S= ⇒ = ⇒ =

2ۀنيگز: پاسخ- 249
به معادلۀ موازنه  صورت مقابل است: شد� واكنش مورد نظر

3 2 3 33 3PI (s) H O( ) H PO (aq) HI(aq)+ → +

1
3 3 3

3
0 1 500

20 6
1 412 1 1000

x g PI / mol .L H PO mL
x / g PI

− ×
⇒ = ⇒ =

× ×

 غلظت مولي×ليتر محلول ميلي
=

 گرم

ضريب×جرم موليضريب×1000
4ۀنيگز: پاسخ- 250

 صورت زير است: به3KNOو3CaCOمعادلۀ واكنش تجزيۀ

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)∆→ +)1

3 2 22 2KNO (s) KNO (s) O (g)∆→ +)2

CH)4تواند با متان، تنها اكسيژن مي2Oو2COاز ميان گازهاي  واكنش دهد:(

4 2 2 22 2CH (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +

به5/0در اين واكنش مي مول متان مصرف شده است، با استفاده از اين اطالعات، ميزان گاز اكسيژن مصرفي را  آوريم: دست

H
C

C

H

C

C

C

C
*

*
*

*
H

:N

H

H

H

3CH* C
C

H H

C

C

HH

CH

H

3CH

C*
..
..O*..

..O

3CH

H ..
..O

H
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4 2
2

0 5
1

1 2
/ mol CH xmol O

x mol O⇒ = ⇒ =
مول اكسيژن

=
مول متان

ضريبضريب
مي از طرفي از واكنش تجزيۀ پتاسيم نيترات، گاز اكسيژن آزاد مي توان مقدار پتاسيم نيترات را برحسب گـرم شود. با توجه به مقدار مول گاز اكسيژن

 دست آورد: به

3 21
202

2 101 1
x g KNO mol O

x g⇒ = ⇒ =
×

مول
=

گرم

ضريب×جرم موليضريب
مي گرم است، حاال جرم كلسيم 505جرم كل مخلوط برابر  كنيم: كربنات را در مخلوط محاسبه

505 202 303g= − م كل مخلوطجر=3CaCOجرم+3KNOجرم⇒3CaCOجرم=

3 303 جرم
100 100 60

ــوط505 جرم كل مخل

CaCO
= × = × =  در مخلوط3CaCOدرصد جرمي%

3ۀنيگز: پاسخ- 251
2صورت فرمول مولكولي اتيلن گليكول به 6 2C H O3صورتو فرمول تجربي آن بهCH O.است 

و فرمول تجربي سه CH)4الكل متانول فرمول مولكولي O)2، اتانول 6(C H O)3و گليسرين 8 3(C H O  يكسان است.(

1ۀنيگز: پاسخ- 252
 فقط عبارت سوم درست است. به جدول زير دقت كنيد:

 كنشتوضيح وا∆S∆Hواكنش

خودي است.در هر دمايي خودبه(مساعد)-(مساعد)+1

خودي نيست.در هيچ شرايطي خودبه(نامساعد)+(نامساعد)-2

2ۀنيگز: پاسخ- 253
مي را اندازه∆Hو گرماسنج ليواني مقدار∆Eگرماسنج بمبي مقدار  كند. گيري

يك واكنش بيشتر باشد∆Vبستگي دارد. در واقع، هر چه∆Vاست كه در شرايط يكسان، به(w)شده اوت اين دو كميت در مقدار كار انجامتف
ا بزرگwمقدار و مطابق فرض سؤال،  ختالف دماي ايجاد شده بيشتر است.تر بوده

 بررسي چهار واكنش:
و در نتيجه ) شمار مول1 0wهاي مواد در دو سمت اين واكنش گازي برابر است  است.=
 مول گاز است.3) تغييرات حجم، معادل2
 مول گاز است.5/0) تغييرات حجم، معادل3
و به تقريب، ) واكنش تنها از مواد جامد4 ∆0Vو مايع تشكيل شده 0wتوان گفت است. در نتيجه مي=  است.=
3ۀنيگز: پاسخ- 254

 شود: با توجه به سؤال، اطالعات زير حاصل مي

2 12 2 1204Mg(s) O (g) MgO(s) ; H kJ+ → ∆ = −)1

2 2 2 22 2 572H (g) O (g) H O(l) ; H kJ+ → ∆ = −)2

2 2 3 37Mg(OH) (s) MgO(s) H O(l) ; H kJ→ + ∆ = + )3
 صورت زير است: از طرفي معادلۀ واكنش هدف به

2 2 2: Mg(s) O (g) H (g) Mg(OH) (s)+ +  واكنش هدف→

) (3براي رسيدن به واكنش هدف كافيست كه واكنش (1) را معكوس كرده، واكنش و در2) 1) را
2

و هرسه را با هم جمع مي  كنيم: ضرب كرده

2
1

1
2

) Mg(s) O (g) MgO′ + → 1

2 2 2

1204
602

2
1

2
2

(s) ; H kJ

) H (g) O (g) H O

−′∆ = = −

′ + → 2
572

286
2

3

(l) ; H kJ

) MgO

−′∆ = = −

′ 2(s) H O+ 2 3 37(l) Mg(OH) (s) H kJ′→ ∆ = −

ــي 2 كل 2 2 1 2 3 925Mg(s) O (g) H (g) Mg(OH) (s) H H H H kJ′ ′ ′+ + → ∆ = ∆ + ∆ + ∆ = −
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4ۀنيگز: پاسخ- 255

3CH
 فرمول تجربي

2
2

2
10 8 1 2

18
mol H/ gH O / mol H
g H O

× =

2
2

1
17 6 0 4

44
mol C/ gCO / mol C
gCO

× =

2كربن است، هاي هيدروژن سه برابر تعداد اتم هاي تنها هيدروكربني كه در آن، تعداد اتم 6C H.است 

0
2 6

2 6

2 312
1 1560 1560

1 0 4
HmolC kJmol C H kJ H kJ

molC H / mol C
∆ <× × = → ∆ = −

3ۀنيگز: پاسخ- 256

110 10 98 1 8
18

98
w / w d / mol.L

M
−× × × ×

= =  غلظت موالر =

ــظ ــظ غلي ــظ رقيــق رقيــق غلي ــظ غلي 18 غلي 0 9 100 5M V M V V / V mL× = × ⇒ × = × ⇒ =

1ۀنيگز: پاسخ- 257

مي در نظر مي−11g.mLمطابق صورت سؤال، چگالي آب دريا را برابر با و از رابطۀ زير استفاده  كنيم: گيريم

محلول  

ميلي گــرم حــل شــونده
19000 19000 19

ــول1 ــتر محل  لي
x mgppm x mg gCl

L
−= ⇒ = ⇒ =  هاي بسيار رقيق)(براي محلول =

به واكنش انجام نيم  صورت زير است: شده

22 2Cl (aq) Cl (g) e− −→ +

2
2

9019
100 6 02

2 35 5 1 25

gCl x LCl
x / L Cl

/

− ×
⇒ = ⇒ =

× ×

(غير )STPليتر گاز
=

100
R

گرم يون كلريد×

ضريب×جرم موليضريب×25
2ۀنيگز: پاسخ- 258

 است.−140g.molكنيم. جرم مولي سديم هيدروكسيد برابر را در اين محلول محاسبه ميNaOHابتدا با استفاده از رابطۀ زير، درصد جرمي
10 10 1 26 %20

40
w / w d w / w / w / w

M
× × × ×

= ⇒ = ⇒  غلظت موالر=

2باNaOHمعادلۀ واكنش 4H SOصورت زير است: به 

2 4 2 4 22NaOH(aq) H SO (aq) Na SO (aq) H O(l)+ → +

در ابتدا حساب مي  وجود دارد:NaOHگرم از محلول سديم هيدروكسيد مورد نظر، چند گرم10كنيم
جرم

100 20 100 2
جرم محلول10

NaOH x x g NaOH= × ⇒ = × ⇒ NaOHدرصد جرمي=

 توان نوشت: حاال با استفاده از واكنش مورد نظر مي

2 4
2 4

2 0 025
2 40 1

xmol H SOg NaOH x / mol H SO⇒ = ⇒ =
×

مول
=

گرم

ضريب×جرم موليضريب
4ۀنيگز: پاسخ- 259

3ون هاي است مولكول 3(CH CO CH )− CHCl)3و كلروفرم − و برهم( دردو- قطبيها از نوعدو اي ميانآن كنش بين ذره قطبي بوده قطبـي اسـت.

3هاي پروپان صورتي كه مولكول 8(C H 4و بوتان( 10(C H و برهم( دوقطبـي القـايي- قطبـي القـاييها از نـوعدو اي ميانآنن ذرهكنشبي ناقطبي بوده

 است.
3ۀنيگز: پاسخ- 260

aصورت قانون سرعت را به bR k[A] [B]=گيريم. در نظر مي 

و سرعت،Bولي غلظت سه برابرA: غلظت2و1مقايسۀ آزمايش 45ثابت بوده 9
5
2از مرتبـۀAدر نتيجه واكنش نسـبت بـه برابر شده است.=

 است.

و سرعت،Bثابت بوده ولي غلظتA: غلظت3و1مقايسۀ آزمايش 10دو برابر شده 2
5
1از مرتبـۀBبرابر شده است. در نتيجه واكنش نسبت به=

2Rصورت است. با توجه به نتايج باال، قانون سرعت به k[A] [B]=(!و دوم تست درست هستند (مورد اول  است.
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مي هاي آزمايش را در قانون سرعت جاي، يكي از دادهkدست آوردن براي به  كنيم. گذاري
12آزمايش2 2 3

25 0 1 0 1 5 10
mol mol mol LR k[A] [B] k ( / ) ( / ) k

L.min L L mol .min
= → = × × ⇒ = × 

 پس مورد سوم هم درست است.

به با اي كه غلظت هر دو واكنش در لحظهRدست آوردن براي 10دهنده برابر 3/ mol.L−مي  توان نوشت: است،

2 3 2 1 15 10 0 3 0 3 135R k[A] [B] R ( / ) ( / ) mol .L .min− −= ⇒ = × × × = 

 در نتيجه تنها مورد آخر نادرست است.

1ۀنيگز: پاسخ- 261

 هاي نادرست: بررسي عبارت

و روديم پوشانده هايي از جنس كاتاليستي خودروها، توري هايپ) مبدل  اند. شدهسراميك هستند كه با فلزهاي پالتين، پاالديم

به NOت) گاز  شود. مبدل مي2Nسرعت به گاز خروجي اگزوز خودروها در مجاورت مبدل كاتاليستي،

3ۀنيگز: پاسخ- 262

 جز مورد دوم، بقيۀ موارد درست هستند. به

)0در جهت رفت گرماگيرbمورد اول: واكنش H )∆ جايي اين واكنش در جهت مصرف كردن گرما يعني جهت رفت دما موجب جابه است. افزايش<

 شود. مي

)0در جهت رفت گرمادهcمورد دوم: واكنش H )∆ و از طرف محيط بـر روي است. از طرفي اين واكنش با كاهش تعداد مول> هاي گازي همراه بوده

0wشود، يعني سامانه كار انجام مي  يكسان نيستند.wو∆Hهاي كنيد كه عالمت است. مشاهده مي<

م(CaO)در صورت وجود هر سه تركيب، از نوع تعادل ناهمگن دوفازي شـامل يـك فـاز جامـدaمورد سوم: سامانۀ واكنش حلـولو يـك فـاز

2 H)و2 O Ca(OH)  است.(

و در صورتي كه به يك ظرف كوچكcمورد چهارم: واكنش و در جهت رفت با كاهش تعداد مول گازي همراه است تر منتقل شود، يعني حجم كـاهش

كم فشار افزايش يابد، به مي تر يعني در جهت رفت جابه سمت تعداد مول گازي  شود. جا

2ۀنيگز: پاسخ- 263

مي را بهQابتدا مقدار  آوريم: دست

رود. واكنش در جهت برگشت پيش مي
2 2

2 2
2 2

2 2

4 4 8
2 2

K Q[H O] [CS ] ( ) ( )Q
[H S] [CO ] ( ) ( )

<= = = →

 دهيم: از آنجا كه غلظت تعادلي يكي از اجزاء داده شده است، جدول زير را برحسب غلظت تشكيل مي

22H O(g)2CS (g)��⇀�↽���22H S(g)2CO (g)ها گونه

غلظت اوليه8844

2x−x−2x+x+تغيير غلظت

8 2x−8 x−4 2x+4 x+غلظت نهايي

2Hصورت سؤال، غلظت با توجه به Oمول بر ليتر است:76/1در لحظۀ موردنظر برابر با 

1
2 8 2 1 76 312[H O] x / x mol.L−= − = ⇒ =

اxبا توجه به مقدار مي، مقدار غلظت ساير  كنيم: جزاء را نيز محاسبه

2 4 4 3 12 7 12[CO ] x / /= + = + =

2 4 2 4 2 3 12 10 24[H S] x ( / ) /= + = + =

2 8 8 3 12 4 88[CS ] x / /= − = − =

1ۀنيگز: پاسخ- 264

به ابتدا غلظت هر كدام از گونه مي ها را  آوريم: دست

1 1
ــه ــه اولي ــه اولي 2 اولي 2 3

15 57 5 2 5 0
2 2
mol mol[H ] / mol.L ,[N ] / mol.L ,[NH ]
L L

− −= = = = =
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 دهيم: سپس جدول زير را تشكيل مي

3 تعـــادلي 1 2 1 0 5[NH ] x x /= ⇒ = ⇒ =32NH (g)��⇀�↽���23H (g)2N (g)ها گونه

2 تعـــادلي 7 5 3 7 5 3 0 5 6[H ] / x / ( / )= − = −  غلظت اوليه05/75/2=

2 تعـــادلي 2 5 2 5 0 5 2[N ] / x / ( / )= − = − =2x+3x−x−تغيير غلظت 

17 5 3/ x−2 5/ x−غلظت تعادلي

مي ثابت تعادل واكنش تعادلي به  شود: صورت زير محاسبه
2 2

3 3
3 3

2 2

1 1 2 3 10
4322 6

[NH ] ( )K /
[N ][H ] ( )( )

−= = = ×�

 كنيم: توجه ميQسؤال،ابتدا به رابطۀ براي قسمت دوم اين
2

3
3

2 2

[NH ]
Q

[N ][H ]
=

مي همان دارد؛ بنابراين افزايش غلظت هيدروژن بر روي كـاهش مقـدار1ولي غلظت نيتروژن توان3، غلظت هيدروژن توانQبينيد، در رابطۀ طور كه
Qو سامانه تمايل بيشتري براي جابه و توليد آمونياك بيشتر، تأثير بيشتري گذاشته ميجايي به سمت فراورده عنـوان كند. پس هيدروژن را بـه پيدا

مي واكنش  افزاييم. دهند� اضافي، به سامانه
4ۀنيگز: پاسخ- 265

n)1، تك ظرفيتي بوده HAاسيد  است.5/2و درصد يونش آن=(
3 4

3 4 3 41010 1 0 025 10 40 10
0 025

/
pH / /M.n. M / M

/

−
− − −α = ⇒ × × = ⇒ = = × 

0صورت سؤال، با توجه به 4 0 4log / /=  است:−
0 40 4 0 4 10 0 4/log / / /−= − ⇒ =

0 4
3 4 3 0 4 3 2 140 10 40 10 10 16 10 1 6 10

/
/ /M / mol.L− − − − − −= × = × × = × = × 

 صورت زير است:به NaOHبا HAواكنش اسيد

2NaOH(aq) HA(aq) NaA(aq) H O(l)+ → +

2 11 6 10 200
1 1 1000

x mol NaOH / mol.L mL HA− −× ×
⇒ =

×

 مول=غلظت مولي×ليتر محلول ميلي

ضريبضريب×1000
33 2 10x / mol NaOH−⇒ = × 

4ۀنيگز: پاسخ- 266

بهكلرو فرمول مولكولي تري 3CClصورت اتانوييك اسيد COOHاست. ابتدا مقدارaK
M

 كنيم: را محاسبه مي

1 110 1 10 0 1pHpHM.n. M M. /=− −α = → × ×α = ⇒ α =
0 1

2
1 5

2 5 10 2 5 2 5 2 5 3 5
1 1 7

/

a
(M . )MK / / / / /− α ×αα

= ⇒ × = ⇒ − α = α ⇒ = α ⇒ α =
− α − α

 

1 15
10 1 10 0 14

7
pHM.n. M M / mol.L− − −α = ⇒ × × = ⇒ =

ــونده1 مول حل ش
0 14 0 14

ــول1 ــتر محل لي
nmolM / mol.L n / mol

L
−= ⇒ = ⇒ (غلظت مولي)=

3CClجرم مولي COOH1163برابر 5/ g.mol−:است 

3
163 50 14 22 89

1
/ g?gCCl COOH / mol / g

mol
= × = 

1ۀنيگز: پاسخ- 267
و الكل سازند� استر، كافيست محل پيوند يگانۀ كربن C)اكسيژن- براي تشخيص كربوكسيليك اسيد O)−و بـه را شكسته شده در نظر بگيـريم

و الكل سازند� استِر مشخص شود.Hيك اتمOو به اتم−OHيك گروهCاتم   اضافه كنيم تا به اين ترتيب اسيد
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پنتانول-1استيك اسيد
4ۀنيگز:خپاس- 268

و+H، غلظت HClواضح است كه با اضافه كردن مقداري اسيد ميpHافزايش (حذف گزينه كاهش (2و1هاي يابد. −Cl)، آنيـونI). در ظـرف

و يك باز ضعيHClوجود دارد كه باز مزدوج اسيد قوي مياست و تمايلي به جذبف محسوب  ندارد.+Hشود

مي pHبنابراين ( به مقدار مشخصي كاهش 3CH)، آنيون IIيابد. اما در ظرف COO−3وجود دارد كه باز مـزدوج اسـيد ضـعيفCH COOH

و يك باز قوي محسوب مي و مقداري است ( را جذب مي+Hشود و در نتيجـه كم+H) افزايش غلظتIكند. بنابراين نسبت به ظرف  pHتر است
 كاهش كمتري خواهد داشت.

3ۀنيگز: پاسخ- 269
 صورت مقابل است: معادلۀ واكنش مورد نظر به

2 2 2 34 2 4Fe(OH) (s) O (g) H O(l) Fe(OH) (s)+ + →

ج واكنش و همچنين جـرم2Oمول گاز1/0مورد نياز براي واكنش با2Fe(OH)است. ابتدا جرم3Fe(OH)و فراورده،2Fe(OH)امد، دهند�

مي فراورد� به  كنيم: دست آمده را محاسبه

2 2
2

0 1
36

4 90 1
x g Fe(OH) / mol O

x g Fe(OH)⇒ = ⇒ =
×

مول
=

گرم

ضريب×جرم موليضريب

2 3
3

0 1
42 8

1 4 107
/ molO y g Fe(OH)

y / g Fe(OH)⇒ = ⇒ =
×

گرم
=

مول

ضريبضريب×جرم مولي
42 8 36 6 8y x / / g= − = −  اختالف جرم=

2ۀنيگز: پاسخ- 270

4 2 2 4 2 2 22 3 2 2 4 6MnO (aq) H C O (aq) H (aq) MnO (s) H O(l) CO (g)− ++ + → + + 

اي1 و كاهش غلظت ) با انجام مي pH، مقدار+Hن واكنش  يابد. محلول افزايش
و منگنز Mn) عدد اكسايش اتم2  است.+4و+7ترتيب برابر اكسيد، به(IV)در پرمنگنات

با ) در تمامي گونه3 و برابر تـوان نقـش اكسـنده در نظـر هاي اكسيژن نمي است. بنابراين براي اتم-2هاي اين واكنش عدد اكسايش اكسيژن ثابت
 گرفت.

2مول1/0) در معادلۀ داده شده، با مصرف4 2 4H C O (aq)مي2/0، تعداد  شود. مول الكترون مبادله

2 2 4 23 4H C O : C , CO : C= + = +

2در 2 4H C Oدو اتمC2مول1/0اين با مصرف وجود دارد، بنابر 2 4H C Oمي2/0، تعداد  شود. مول الكترون مبادله

HO

O

O

O
OH

H

OH

4MnO− 2MnO

7+  كاهش درجه4+3
→

www.konkur.in

forum.konkur.in


	to
	te
	tp



