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فارسي فارسيزبانو ادبيات   دقيقهدقيقه 1818وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبانو ادبيات 
 ها، درست است؟ دركدام گزينه، معني همۀ واژه-1

(سحاب: باران)1 (خسته: زخمي)، (سوفار: تيردان)2) (بنان: انگشتان)، (
(عنود: ستيزه3 (كومه: آغل)، (مكيدت: نيرنگ)4 كار)) (رفع كردن: دادخواهي كردن)، (

 هاست؟ ترتيب، معاني كدام واژهبه» اي كه روي جامۀ ديگر پوشند به خاك آلودن بيني، روشن ساختن، بدخواهي، جامه«-2
 ) عتاب، توقيع، وقيعت، جُبّه2 ) رغم، تقرير، شرارت، ردا1

دُرّاعه4 ) تضرّع، تجلّي، وقيعت، خلعت3  ) اهمال، تلبيس، زعارت،
 ترتيب، كدام است؟به» ثمين، آخته حميّت، بيغوله،«هاي معني واژه-3

كُشنده2 ) تالش، شاهراه، وزين، تيز1  ) جوانمردي، بيراهه، گرانقدر،
و گوشه، پربها، بيرون كشيده4 ) مردانگي، خرابه، ارزشمند، بُرّان3  ) غيرت، كنج

 ها، همگي درست است؟ امالي كدام گروه از واژه-4
و مقهور، مي صبوح2 ) مست مالهي، زادِ ولد، سورت سرما1  ) ضاللِ جهل، مقلوب

و مغاذي3 و نفرت، سيره و نادان، انضجار و نيايش4 ) سفله و منابع، تحجّد و پستي، مأخذ  ) رزالت
 است؟ غلطها همگي با توجه به متن زير، امالي كدام واژه-5

آنشگال گفت: من از مذلّت اين تهمت بيرون نيايم، تا ملك حيلتي نسازد كه صحّ« و روشني كار بدان بشناسد، با كه به براعـت سـاحتو كمـالت حال
و متيقّنم كه هر چند حزم بيش و خدم ظاهرتر گردد. ديانت خويشسِقَطي تمام دارم و رجحان من در اخالصو مناصحت بر همۀ حشم »تر شود، مزيّت

 ) رجحان، ساحت4 ) حزم، مناصحت3 ) براعت، سِقَط2 ) مذلّت، متيقّن1
و ويژگي نثر كتاب-6  كدام است؟» انتقام«نام نويسنده، موضوع

و روان ) عباس خليلي، وضع اسف1  بار ايران، نثر ساده
 آميز زنان، نثر آميخته با شعر عربي ) مشفق كاظمي، وضع حقارت2
و آكنده از لغات عربي ) عباس خليلي، تيره3  روزي زنان، نثر احساساتي
و آكنده از لغات عربي) مشفق كاظمي، اوضاع4  نابسامان اداري ايران، نثر احساساتي

و فرانتس فانون«آثار-7  اند؟ ترتيب، كدامبه» داستايوسكي، چارلز ديكنز، لئون تولستوي
 ) ابله، داستان دو شهر، رستاخيز، انقالب آفريقا1
 هاي خشم ) خانۀ اموات، ديويدكاپرفيلد، آنا كارنينا، خوشه2
 كارامازوف، آرزوهاي بزرگ، مادام كامليا، دوزخيان روي زمين) برادران3
، كنت4  مونت كريستو، سه پرسش، واپسين دم استعمار ) دهكدx استپانچكوف

به در كدام كتاب-8 و تربيت«هايي در زمينۀ ترتيب، به قصه ها درو قصه» تعليم و رسوم كشورداري«هايي ، اشاره شده است؟»فنون
و يكشب ) قابوس2، عقل سرخنامه ) سياست1  نامه، هزار

 مثيلالتّ نامه، جامع ) قابوس4 ) چهارمقاله، سيرالملوك3
به-9 و استعاره هر دو  كار رفته است؟ در كدام ابيات، تشبيه

وصـال بـودالف) شب وصـال تـو چـون بـاد بـي
ــوب ــو خ ز ت ــواب نبينــدب) روح ــه خ ــر ب ت
ــي ــد روح م ــزج) پيون ــاد مشــك بي ــن ب كنــد اي

ز دام زلـف چـو بـر خـاك مـيد) جان فشـاند ها

غـــم فـــراق تـــو گـــويي هـــزار ســـال بـــود
ـــد ـــاب نبين ـــو آفت ـــك چـــون ت چشـــم فل
ــز ــديم خي ــت اي ن ــحر اس ــت س ــام نوب هنگ
ــو ــبا بگ ــت اي ص ــه گذش ــا چ ــب م ــر آن غري ب

ب3ج-) الف2ب-) الف1 ج4د-) د-)
ا آرايه-10  ست؟هاي بيت زير، در كدام گزينه تماماً درست آمده

ــا همــه شــيريني اگــر لــب بگشــايي« »پيش نطـق شـكرينت چـو نـي انگشـت بخايـدنيشــكر ب

حس1 حس2 آميزي، مجاز، حسن تعليل ) استعاره،  آميزي، نغمۀ حروف، كنايه ) استعاره،
 ) تشبيه، ايهام، نغمۀ حروف، مراعات نظير4 ) تشبيه، مجاز، حسن تعليل، ايهام تناسب3

حس«هاي به لحاظ داشتن آرايهترتيب ابيات زير-11 ، كدام است؟»آميزي ايهام تناسب، استعاره، كنايه،
و بـه ده روز كشـيداي مـيالف) هفته رود از عمـر

ــل ــن گ ــرم دام ــم نب ــار بترس ــن از خ ــر م ب) گ
ــاق بگــرد ــردx عشّ ــن پ ج) آخــر اي مطــرب از اي

تر اندر حـق مـن خواهـد گفـتد) هر چه زان تلخ

يي ندميـــدكـــز گلســـتان صـــفا بـــوي وفـــا
كــام در كــام نهنــگ اســت ببايــد طلبيــد
چند گـويي كـه مـرا پـرده بـه چنـگ تـو دريـد
و لذيـذ گو بگو از لـب شـيرين كـه لطيـف اسـت

د1 د2 ) الف، ب، ج، ج4 ) ج، د، ب، الف3 ) ج، الف، ب،  ) د، الف، ب،
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 تعداد تكواژهاي كدام تركيب، متفاوت است؟-12
 هاي خبرساز بررسي روزنامه)2 ) سرسپردگي مزدوران بيگانه1

 پيشۀ تاريخ ) فرمانروايان عدالت4 هاي ادبي ) ارزشيابيِ دانشنامه3
به-13  ترتيب كدام است؟ در عبارات زير، زمان افعال

بي« مي نيازم كني. بيچاره خبر نداشت كه بانك، فقط هزينۀ هفته دلّاك جوان ايل، پيام فرستاده بود كه بايد »اد.د اي از ماهم را
 ) ماضي بعيد، مضارع التزامي، ماضي مستمر، مضارع اخباري2 ) ماضي ساده، مضارع مستمر، ماضي مستمر، ماضي استمراري1

 ) ماضي بعيد، مضارع التزامي، ماضي ساده، ماضي استمراري4 ) ماضي نقلي، مضارع اخباري، ماضي ساده، ماضي استمراري3
ل صورت گرفته است؟جايي ضمير متص در كدام بيت، جابه-14

تـرهـا كنـد در چشـم) طفل اشكم خاك بـازي1
) هنـــوزت اجـــل دســـت خـــواهش نبســـت2
را3 ــخنداني ــرّ س ــن س ــه م ــه ب ــت گفت ــا لب ) ت
) گفــتم كــه بــر خيالــت راه نظــر ببنــدم4

ــاب ــردد كامي ــه گ ــاك درت روزي ك ــده از خ دي
ـــــت ـــــاه دادار دس ـــــه درگ ـــــرآور ب ب

ــخن ــلطان س ــرده س ــخنم ك ــول س ــنج قب س
ــب ــه ش ــا ك ــدگفت ــر آي ــت او از راه ديگ رو اس

 اسم مركب است؟» اليه وابستۀ مضاف«در كدام بيت-15
نظـــران صـــيد نكـــردي) مـــرغ دل صـــاحب1
) صباي روضـۀ رضـوان نـدانمت كـه چـه بـادي2
) من از اين هر دو كمان خانـۀ ابـروي تـو چشـم3
ســاق ) چــون تــو بتــي بگــذرد ســرو قــد ســيم4

ـــده ـــروي خمي ـــرx اب ـــان مه ـــه كم ـــا ب الّ
ــويين ــه ب ــه چ ــدانمت ك ــان ن ــدx جان ســيم وع

ـــر ـــه تي ـــد ب ـــرم چشـــم بدوزن ـــرم وگ برنگي
ــر ــا حقي ــود ي ــرده ب ــرد، م ــه در او ننگ ــر ك ه

؟ندارددر منظومۀ زير، كدام نوع جمله وجود-16
مي« مي مور، چه مي داند كه بر ديوارx اهرام س گذرد/ يا بر خشتي خام/ تو، آن بلندترين هرمي، كه فرعون تخيّل اخت/ چگونه اين چنين كه تواند

َزبَر ماسوا ايستاده مي بلند بر  ...»گيري اي/ در كنار تنور پيرزني جاي
دو1 سه2 جزئي ناگذر) سه3 جزئي گذرا به مسند) و متمم4 جزئي گذرا به مفعول)  ) چهارجزئي گذرا به مفعول

 متن زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟-17
ميي كه به هنگام نوشيدن ساغر مرگ، در اين كاخكجا هستند پادشاهان« و عصر ويرانچه بناهايي كه كردند؟ ها، فرمانروايي »گشت. صبح برپا بود
) در تابِ توبه چنـد تـوان سـوخت همچـو عـود1
بينـت كـو ) گفـتم اي مسـند جـم جـام جهـان2
) دهان تنگ شيرينش مگر ملك سـليمان اسـت3
ــ4 ــاقيان ب ــادا دراز اي س ــان ب ــع) عمرت زم جم

ــت ــام رف ــر در ســر ســوداي خ ــه عم ــي ده ك م
ــت ــدار بخف ــت بي ــه آن دول ــوس ك ــت افس گف
كــه نقــش خــاتم لعلــش جهــان زيــر نگــين دارد
ــه دوران شــما ــر مــي ب گرچــه جــام مــا نشــد پُ

 مفهوم كدام بيت با ساير ابيات، تفاوت دارد؟-18
) صبا از عشق من رمزي بگـو بـا آن شـه خوبـان1
ــاردز ) تكيــه بــر اختــر شــب2 د مكــن كــاين عيّ
ــي3 ــور م ــه گ ــرام ك ــر ) به ــه عم ــي هم گرفت
و حال اهل دل بشـنو ) بيفشان جرعه4 اي بر خاك

و كيخسـرو غـالم كمتـرين دارد كه صد جمشـيد
ـــرو ـــر كيخس و كم ـــرد ـــاووس بب ـــاج ك ت
ـــت ـــور بهـــرام گرف ـــه گ ـــه چگون ـــدي ك دي
و كيخسـرو فــراوان داســتان دارد كـه از جمشــيد

ب-19 آن«ترتيب،هاز مفهوم كدام بيت، و به هدف خوردن مي» پرتاب تير  شود؟ دريافت
) چـــو بوســـيد پيكـــان سرانگشـــت اوي1
ـــگ2 ـــه چن ـــتم ب ـــد رس ـــان را بمالي ) كم
) چــو ســوفارش آمــد بــه پهنــاي گــوش3
و ســــينۀ اشــــكبوس4 ــــر ــــر ب ) بــــزد ب

ــــت اوي ــــرx پش ــــر مه ــــرد ب ــــذر ك گ
بـــه شســـت انـــدر آورده تيـــر خـــدنگ
ـــــروش ـــــد خ ـــــان برآم ـــــاخ گوزن ز ش

ــــپهر آن ــــوسس ــــت او داد ب ــــان دس زم

و توشه بودن، نكوهش آزمندي، پروردهبي«مفاهيم-20 ميبه» گويي، اوضاع نابسامان زاد  شود؟ ترتيب، از كدام ابيات، دريافت
الف) نان جو خور در بهشتِ سير چشمي سير كـن

ـــه ـــد لقم ـــوهر ده ز گ ـــانب) ـــر نيس ات اب
ــي ــر شكســت قفــس جســم از آن م ــرزيج) ب ل

گشـت مـوري شـير را عـاجز كنـدد) چون ورق بر

ــي ــرا؟م ــوان چ ــراي نعمــت ال خــوري خــون از ب
اگـــر چـــون صـــدف پـــاك ســـازي دهـــان را
ــو را ــت ت ــري نيس و پ ــال ــن ب ــزاوار چم ــه س ك
ــن را ــان حس ــت قهرم ــت دس ــويي بس ــط م خ

د1 د3 ) ج، ب، د، الف2 ) الف، ب، ج، ب4 ) ج، الف، ب،  ) الف، ج، د،
 ابيات متفاوت است؟ مفهوم كليِ كدام بيت، با ساير-21

) اي روي دالرايــــت مجموعــــۀ زيبــــايي1
) همي دانم كه فريادم به گوشش مي رسد، لـيكن2
و خمـار بـاز نباشـد3 ز خـواب ) تو را كـه ديـده
ــز4 ــداري گري ــاي ن ــق پ ــر درد عش ــي اگ ) گفت

ــانم؟ ــه پريش ــن ك ــم دارد از م ــه غ ــوع چ مجم
ــوده ــم آس ــه غ ــكيبايي چ ــال ناش ز ح ــاطر را خ
تـا سـحر نشسـته چـه دانـي رياضتِ مـنِ شـب

ــي ــدم كش ــو كمن ــا ت ــت ت ــوانم گريخ ــون بت چ
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 بيت زير، با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟-22
و ببـــين« و خـــــارچشـــم بگشـــا بـــه گلســـتان صـــــاف در گــــل »جلــــوx آب

) نيست مجنون مرا حاجت به صحرايي كه عشـق1
) پرتــو خورشــيد عشــق بــر همــه افتــد وليــك2
تــر جــواني طرفــه) چشــم فلــك نبينــد زيــن3
ــاز نشــد4 ــت ب ــه من ــايي ب ــۀ چشــم رض ) گوش

ــت ــاخته اس ــحرا س ــان ص ــاطرم دام ــار خ از غب
سنگ به يك نـوع نيسـت تـا همـه گـوهر شـود

ــن خــوب ــر نگــاري در دســت كــس نيفتــد زي ت
ــاحب ــّزت ص ــين ع ــن چن ــي اي ــران م داري؟ نظ

مي» ناتواني عقل«از كدام بيت، مفهوم-23  شود؟ دريافت
ح1 والــه كانــدر ره عقــل) بــا چــرخ مكــن
ـــاقالن2 ـــزد ع ـــت ن ـــدنامي اس ـــه ب ) گرچ
ــاني مــي3 ــر خــرد نقــل مع ــرد ) دل چــو از پي ك
ــــد4 ــــرين يكديگرن ــــت ق و دول ــــل ) عق

تــر اســتچــرخ از تــو هــزار بــار بيچــاره
ــــي ــــا نم را م ــــام و ن ــــگ ــــواهيم نن خ

گفت به شرح آنچـه بـر او مشـكل بـود عشق مي
هـــر كـــه را عقـــل نيســـت دولـــت نيســـت

زي-24  ر، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟منظومۀ
مي دست« مي ها »پايم/ كه به در كس آيد سايم/ تا دري بگشايم/ بر عبث
ــق1 ز دســت خل ــزي ــرفتن چي ــود گ ) مشــكل ب
) هــر چنــد شــمع رهــروانم چــو آفتــاب2
ده3 ) يـــا مـــرا يـــك روزگـــاري دســـت
ــته4 ــي ) نشس ــار ب ــن غب ــار اي ــوار ام در انتظ س

ــي ــت م ــر دس ــر اگ ــي بگي ــت كس ــددس ده
ـــه ديـــوار مـــي كشـــم از احتيـــاط دســـت ب

ـــدار ـــن ب ـــار م ـــت از روزگ ـــه دس ـــا ك ي
زنــد دريــغ كــز شــبي چنــين ســپيده ســر نمــي

 بيت زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟-25
ـــــوي او راه« ـــــابي س ـــــر ني ـــــا گ ــــاهبگفت ــــد در م ــــايد دي ــــت از دور ش »بگف

) در آن چمن كه گـل وصـل دسـته بنـدد غيـر1
ز دست عشـق تـو2 روم دسـتي هرجـا كـه مـي)
بيـنم ) كنون گر گلستان در دامـنم باشـد نمـي3
ــاه4 ــو، م ــيد ت ــو خورش ــرت روي همچ ) از غي

مــرا بــس ايــن كــه نگــه را بــه پشــت پــا بنــدم
و خـاري شكسـته در پـاي اسـت نهاده بـر سـر

رفـتم گذشت آن كز پي يك گل به صد گلـزار مـي
ـــي ـــاب م ـــري اســـت كـــه ماهت ـــد دي پيماي

 دقيقهدقيقه 2020ت پيشنهادي:ت پيشنهادي: وقوق زبان عربيزبان عربي

(عّین �� التعریب أو املفهوم أو للرتجمة األجوبة يف األدّق و ):۲۶-۳۳األصّح
الّصالحون(-۲۶ عبادي یرثها األرض :)إّن

می۱ ارث به من صالح بندگان را زمین هامنا برند!)
برد!۲ خواهند ارث به صالح بندگان که است زمین قطعاً (
ب۳ تردید بدون می) ارث به را زمین من شایستۀ گذارند!ندگان
شایسته۴ بندگان بالشک برد!) خواهند ارث به را زمین که آنان هستند ای

بها!«-۲۷ العمل يف مسؤوالً نفَسه یعترب وعدٌة اآلخرین یعد إذا :»املؤمن
وعده۱ دیگران به وقت هر مؤمن می) بهای مسئول آن انجام در را خود میدهد آورد!شامر
آن۲ می) مسئول آن انجام برای را خود دادنی، وعده داد وعده دیگران به مؤمن که داند!گاه
می۳ وعده دیگران به وقتی فقط مؤمن انسان به) مسئول آن به کردن عمل در که بیاید!دهد شامر
وعده۴ مؤمنی انسان هرگاه داد) دیگران به آن،ای به کردن عمل در را خود میحتامً داند!مسئول

اآلخرین!«-۲۸ مساعدة إلی الّرضورُة تُلجئهم الّناس أّن طبیعّي أمر »:هذا
می۱ سوق دیگران کمک به را مردم رضورت، که است طبیعی مسأله، این دهد!)
می۲ وادار دیگران به کردن کمک به رضورت را، مردم که است طبیعی امری این کند!)
است۳ طبیعی امر، این می) وادار دیگران به کمک به را مردم که است هامن رضورت کند!که
مسأله۴ این به) که است طبیعی میای وادار دیگران به کردن کمک به مردم که است رضورت شوند!سبب

خلقک!«-۲۹ بحسن الهدوء و الّرسور فاعطهم اآلخرین تعطیه مال لک یکن مل »:إذا
چنان۱ به) بخشیدن برای مال آنچه به را آرامش و رسور خوبت اخالق با نداشتی کن!سایرین عطا ها
آن۲ به را آرامش و شادی اخالقت خوبی با پس ببخشی دیگران به که نداری مالی هرگاه کن!) اعطا ها
خوش۳ پس نداشتی سایرین به بخشش برای مالی که هنگامی آن) به را آرامش و شادی تا باش ببخشی!اخالق ها
منیآن)۴ دیگران به چیزی و نداری مالی که میگاه آنبخشی به را آرامش و رسور خود خلق حسن با بدهی!توانی ها
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الصحیح:-۳۰ عّین
می۱ دور باطلی امر هر از را خود عاقالن آن باطل: أمر کّل عن أنفسهم یُبعدون العقالء اُولئک کنند!)
ا۲ جّدهم: مثرة سیشاهدون الطّالب هؤالء دانش) دید!ینها خواهند را خود سعی نتیجۀ که هستند آموزانی
آن۳ الناس: لهدایة کثیرة مشّقة تحّملوا األنبیاء اُولئک کردند!) تحمل بسیاری مشّقت مردم، هدایت برای که هستند پیامربانی ها
کسانی۴ دخرتان این الجبهة: يف کان حین الحنون ألبیهّن رسائل کتنب البنات هؤالء محبت) نامۀ بود جبهه در وقتی پدرشان برای که نوشتند!هستند آمیز

بالـّم(-۳۱ صدقاتکم تُبطلوا األذیال و اآلیة:األقربعّین)ن مفهوم من
املّنة!۱ الفتی آفة نیرزد!۲) رسزنش به بهشت األبنیة!۳) تهدم املّنة آن۴) هر ننهد مّنت احسان!) بنمود که

انسان«-۳۲ قلب نغرضبان زیباترین است!از هستی آفرینش در موسیقی الصحیح:»امت عّین
العاملّیة!۱ الخلقة يف للموسیقی نغامت أحسن من دّقات اإلنسان لقلب إّن (
العامل!۲ خلق يف املوسیقّیة أصوات أحسن من دّقات اإلنسان لقلب تکون (
عامل۳ يف املوسیقّیة ألحان أجمل من اإلنسان قلب دّقات تکون الخلقة!)
العامل!۴ خلقة يف املوسیقی نغامت أجمل من اإلنسان قلب دّقات إّن (

ثانیه«-۳۳ و دقایق تا بجوی دوری تنبلی از و کن شتاب کردن تالش نشود!برای تباه تو عمر »:های
ثوانیه!۱ و عمرک دقائُق تُضیَّع ال حّتی الکسل عن ابتعد و الّسعي إبتدر (
أ۲ و سعیاً بادري فناُء!) ثوانیه و عمرک دقائق یُفنی ال حّتی الکسل عن عريض
فانیاً!۳ ثوانیها و العمر دقائق تصیر ال حّتی الکسل عن أعريض و بجّد اسبقي (
ثوانیها!۴ و العمر دقائق عنک تزول ال حّتی نفسک عن الّتکاسل أبعد و بالجّد بادر (
األسئلة �� عن أجب ثّم بدّقة الّتايل الّنص یناسب)۳۴-۴۲(إقرأ الّنص:مبا

تعامالً بینهام نری حیث الطّیور، من مخلصاً صدیقاً للَتمساح أّن وعجیباًأتعلم الواسـعین فکّیـه فـتح قـد الّتمساح نشاهد ما فکثیراً أقبـل!
ف لذا الطّعام! من الحیوان ذلک أسنان بین علّق ما کّل مبنقاره لیجمع طأمنینة بکّل فمه يف دخل و اسـتحکمتالطّائر و اآلخر منهام کّل أنس قد

بیته! یدخل کأنّه و الّتمساح فم یدخل الطائر تری أنّک حّتی الّصداقة أسباب بینهام
أخری خدمة إنـذاریقّدمهاهناک إلـی أرسع خطـراً، أو صیداً شاهد فإذا القوت، لطلب رحالتها يف التامسیح یتبع فهو للّتمساح، الطّائر هذا

ص بإیجاد طعمته!الّتمساح (=صید) الصطیاد املناسبة الحیلة إتّخاذ إلی أو االبتعاد إلی فیرسع معناه، الحیوان یدرک وت
الصحیح:-۳۴ عّین

أبداً!۱ منه یقرتب ال و الَتمساح، من الطّائر یخشی (
اآلخر!۲ إلی الواحد باحتیاج الشعور املوّدة، أسباب من (
ب۳ الّشعور عند صوتاً الّتمساح یصّوت الخطر!) من الطّائر فیفّر الخطر،
فیه!۴ دخوله بعد الّتمساح فم من الجراثیم إزالة هي لِلطّائر املهّمة الفائدة (

لـِ.-۳۵ الّسفرات يف الّتمساح للطّائر یالزم للفراغ: الصحیح ...عّین
الّتمساح!۱ إنذار رفیقه!۲) و مونسه أنَّه الطّعام!۳) علی الحصول فم۴) تنظیف الّتمساح!)

الّتمساح؟-۳۶ فم الطّائر یدخل متی
الطّعمة!۱ أکل قبل بالخطر!۲) الّتمساح یشعر حین الطّعمة!۳) اصطیاد بعد طعامه!۴) الّتمساح أکل حین (

األصّح-۳۷ توصیفعّین النّص:»طائر«يف
نذیر!۱ و نظیف شاهد!۲) و مونس ُمنظّف!۳) و ُمنذر مأکول!۴) و صدیق (
التشکیل(أالخطّینع� :)۳۹و۳۸يف
۳۸-»... الصداقة أسباب بینهام استحکمت و اآلخر منهام کّل أنس »:قد

أنَِس۱ اآلَخَر۲ِمْنُهام-کُلٌّ-) کُل۳ٌّبَْیَنُهام-إسَتْحکََمْت-) إسَتْحکََمْت۴أْسباُب-اآلَخَر-) داقِة-أسباَب-) الصِّ
مع«-۳۹ الحیوان یدرک صوت االبتعادبإیجاد إلی فیرسع ...»:ناه

أیجاِد۱ َصوٍت۲یُدرُِک-َصوٍت-) الَحیواُن۳الَحیواَن-یُدرُِک-) یُدرُِک۴یُِرسُع-ناُهَمْع-) االبِتعاِد-الَحیواُن-)
�) الرصيف التحلیل و اإلعراب يف الصحیح ):۴۰-۴۲عّین
»:أقبل«-۴۰

للغائب۱ ثاليث-) للمع-متعدٍّ-مزید ضمیرمبنی فاعله املسترت»هو«لوم/
ماٍض۲ فعل مثال-للغائب-) و فعلیة-معتل جملٌة فاعله مع و فعل مبنی/
إفعال)۳ باب (من ثاليث مزید فاعله-) و فعل فعلیة»الطائر«مبنی/ الجملة و
ثاليث۴ مجرّد للمعلوم-الزم-صحیح-) فاعله-مبنی ظاهر»الطائر«مبنی/ اسم
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»:یقّدم«-۴۱
أجوف۱ و معتل الظاهر-) االسم فاعله و مرفوع فعل »الطائر«معرب/
للغائب۲ تفّعل)-) باب (من ثاليث فاعله-مزید و مرفوع فعل »هذا«معرب/
تفعیل)۳ باب (من ثاليث مزید ضمیر-صحیح-) فاعله و فعل فعلیة»الهاء«متعّد/ الجملة و
مضارع۴ فعل فاعلهمبن-متعّد-صحیح-للغائب–) و مرفوع فعل للمعلوم/ فعلیة»هذا«ی الجملة و

»:عجیباً«-۴۲
اسم۱ مذکر-) بالتبعیة-معرب-مشتق-مفرد منصوب و منعوت أو صفة مقصور/
مذکر۲ مفرد مشّبهة)-) (صفة للمنعوت-مشتق بالتبعیة منصوب و نعت »تعامالً«نکرة/
نکرة۳ با-معرب-) منصوب و صفة أو نعت للمنعوتمنرصف/ مطلق»تعامالً«لتبعیة مفعول هو و
اسم۴ عجب)-) (مصدره: مشّبهة صفة و الحال-مشتق صاحب و منصوب و حال »تعامالً«معرب/
�� ) التالیة األسئله عن للجواب املناسب ):۴۳-۵۰عّین

حرف-۴۳ الحروف»ن«عّین للفعل:األصلّیةمن
منه۱ لترشب الّنهر إلی الخیول اِندفعت صافیاً!) ماًء
األطفال!۲ لعب مشاهدة حین املشاهدین وجه ینبسط (
الظّلم!۳ مواجهة عند خاصة الّشدائد من املساکین ینزعج (
الخریفّیة!۴ الّریاح بسبب األرض علی األشجار أوراق انترشت (

الفعل-۴۴ تظهرعّین آخره:مل يف اإلعراب عالمة
دامئ۱ حیاته يف الله یرجو اإلنسان ینجح!۲اً!) أن علی الّشخص یُعین الواجبات أداء (
الحّق!۳ رصاط إلی الّناس یهدي أن الّصالح األنسان علی املدرسة!۴) إلی الّتالمیذ أولیاء من أحدعرش یدعو أن املعلّم یرید (

للمجهول:-۴۵ املبني عّین
األحوال!۱ جمیع يف املتکّربات تُجالس ال املؤمنة إنَّ أست۲) ال فقط!) رسوله و الله اُطیع و الظّاملین أمام سلم
أبداً!۳ صوتک یُسمع ال عّني، بُعدک بسبب اآلخرین!۴) قبل نفسه بتهذیب املسلم لُیحاول (

املفرد-۴۶ الخرب والعّین منعوتاً:المضافاً
الباطل!۱ عن یبتعدون العقالء اُولئک املدرسة!۲) يف زمیالتنا هؤالء (
ا۳ اُولئک جّداً!) موّفقون فاضالت!۴ملجتهدون اُّمهات هؤالء (

النواسخ):الخطأعّین-۴۷ عمل (فی
الحیاة!۱ يف یتقّدمن مّجداٍت مجتمعنا نساء مادامت فیهام!۲) باسقتین شجرتین ألنَّ جمیالن، الزّقاقین هذین إنَّ (
غیري!۳ مساعدة ال و مساعديت إلی محتاجین والداي لیس هات۴) لعّل الّدرس!) يف زمیالتهام تساعد أن تستطیعان الطّالبتان ان

جملة:-۴۸ النعت عّین
العظیمة!۱ خطراته من تنجو ال إلنََّک فاجتنبه، عار الجنب األشجار!۲) فوق عّشه یبني نشیط طائر العصفور إنَّ (
الَسیَِّئة!۳ عاداتهم یُغّیروا أن إالّ قوم حالة تتغّیر ال عطّی۴) العافیة ُذکرت!) ُفقدت فإذا مخفّیة ة

ما-۴۹ فیه:لیسعّین املفعول فیه
الکریم!۱ فهو القدرة عند یعُف من دامئاً!۲) الکسالن عن الخیرات تُبعد الکسالة (
الّصیف!۳ فصل يف الحاّر الهواء تُعاين أ بالفرح!۴) أشعر اآلخرین مبساعدة تشتغل أراک متی (

الحالخطاعّین-۵۰ اُسلوب ال:يف
أعاملهام!۱ يف نشیطتان املزرعة يف تعمالن الفالحتین إنَّ أعاملهّن!۲) يف نشیطات املزرعة يف یعملن الفّالحات کانت (
الّسنة!۳ من أشهر مثانیة نشیطاً املزرعة يف الفّالح هذا یعمل الّسنة!۴) من أشهر تسعة نشیطین املزرعة يف یعمالن الفّالحان هذان (

 دقيقهدقيقه 1717وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:ييدينو زندگدينو زندگ
و النَّهارَ آلياتٍ ...(از آيۀ شريفۀ-51 وَ إختِالفِ اللَّيْلِ و الْأرضِ مي)إنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ  گردد؟ كدام مفهوم دريافت

مي1 و پيوستگي مجموعه اجزاي عالم به شاخصۀ هدفمندي پي  برند. ) خردمندان از همكاري

مي2 بهتواند حقيق ) كسي و خردمندي بر او حاكم باشد.ت جهان را  درستي دريابد كه عقالنيت

مي ندي موجودات جهان، انسان جستجوگر را به مخلوقيت پديدهم ) مشاهدx نظام3  كند. ها رهنمون

و مجموعه جهان خلقت، نظامي واحد است. ندي پديدهم ) نظام4 و پيوستگي است  ها، نشاني بر همكاري

www.konkur.in

forum.konkur.in



6

آن« مفهوم عبارت-52 و مجموعۀ مي هر يك از مخلوقات و پيوستگي دقيق براي رسيدن به هدف از دقـت در كـدام» باشند ها داراي انسجام كامل

مي آيه به  آيد؟ دست

مُسَمَّي()1 أَجَلٍ وَ وَ ما بَيْنَهُما إالَّ بِالحَقَّ وَ األرضَ )مَا خَلَقْنا السَّماواتِ

فُطُور مَا تََري في خَلْقِ الرَّحمنِ()2 هَلْ تَري مِن )مِنْ تَفاوتٍ فَارجعِ الْبصَرَ

وَ إليْهِ الْمَصِيرُ()3 صُوَرَكُمْ صَوَّرَكُمُ فأحسن وَ وَ األرضَ بِالْحَقِّ )خَلَقَ السَّماواتِ

وَ كَرْهاً()4 طَْوعاً وَ األْرضِ فِي السَّماواتِ وَ لَهُ أسْلَمَ مَنْ ِدينِ اهللاِ يَبْغُونَ فَغَيْرَ )وَ إليْهِ يُرْجَعُونَأ

خَلْقَاً آخَرَ(عبارت قرآني-53 مي)ثُمَّ أنْشَأنَاهُ بُعدي از حيات انسان را نشان و چه استداللي بر آن، براي همگان وجود دارد؟ چه  دهد

سَوَّيْتُهُ()1  آيات قرآني بر آن داللت دارد.-)فَإذَا

سَوَّيْتُهُ()2 خ-)فَإذَا  ود دارد.هركس درك روشني از

ُروحِي()3  آيات قرآني بر آن داللت دارد.-)وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ

ُروحِي()4  هركس درك روشني از خود دارد.-)وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ

مي-54 بي حاكميت تدبيري حساب شده در جهان، چه ضرورتي را ايجاب و  اعتقادي به آن چه عقوبتي را به همراه دارد؟ نمايد

يَوْمِ الْقِيامَةِ()1 )فََويْلٌ لِلَِّذينَ كَفَروا مِنَ النّارِ(-)لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلي

يَوْمِ الْقِيامَةِ()2 وَ آثارَهُمْ(-)لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلي قَدَّمُوا )وَ نَكْتُبُ مَا

يَوْمِ يُْبعَثُونَ()3 وَرَائهِمْ بَرْزَخٌ إَلي قَدَّ(-)وَ مِنْ وَ آثارَهُمْوَ نَكْتُبُ مَا )مُوا

يَوْمِ يُبْعَثُونَ()4 وَرَائهِمْ بَرْزَخٌ إَلي )فََويْلٌ لِلَِّذينَ كَفَروا مِنَ النّارِ(-)وَ مِنْ

ِذلَّةٌ(مصاديق آيۀ شريفۀ-55 وَ تَرْهَقُهُمْ كَسَبُوا السَّيِئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئةٍ بِمِثْلِهَا  اند؟ كدام لطف الهي را ناديده گرفته)وَ الَِّذينَ

يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إلَي النُّورِ ...()1 )اهللاُ وَِليُّ الَّذينَ آمَنُوا

َرسُوالً مِنْ أنْفُسِهِمْ ...()2 بَعَثَ فِيهِمْ ) لَقَدْ مَنَّ اهللاُ عََلي الْمُومِنِينَ إذْ

وَ()3 ِذلَّةٌ ... لِلَِّذينَ أحْسَنُوا الْحُسْنَي الَ وَ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ الَ يَرْهَقُ وَ )ِزيَادَةٌ

رََزقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...()4 وَ وَ الْبَحْرِ فِي الْبَرٌّ وَ حَمَلْنَاهُمْ )وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَِني آدَمَ

تُدِْركَ الْقَمَ(از آيۀ شريفۀ-56 يَسْبَحُونَالَ الشَّمسُ يَنْبَِغي لَهَا أنْ ِفي فَلَكٍ كُلِّ وَ الَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَ مي)رَ و مربـوط بـه كدام مفهوم دريافت گردد

 مندي است؟ كدام قانون

و جايگاه1  تقدير الهي-هاي ماه را معين فرموده پي ببرد ) انسان بتواند به قدرت خدا كه مسير خورشيد

ك2 و جايگاه) انسان بتواند به قدرت خدا  سنت الهي-هاي ماه را معين فرموده پي ببرده مسير خورشيد

مي3 و نظم آن، برنامه ) انسان و اطمينان از دقت و با اعتماد و عمل تواند ايام را تنظيم نموده  تقدير الهي-كند ريزي

مي4 ب ) انسان و نظم آن، و اطمينان از دقت و با اعتماد و عمل كند رنامهتواند ايام را تنظيم نموده  سنت الهي-ريزي

مي-57 و كدام آيۀ شريفه، حاكي از آن و پشتكار و اميددهنده به كسي است كه اهل همت، تعقل  باشد؟ كدام امر، كمك كننده

رَحْمَتِهِ(-) توكّل1 هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ )أوْ أرَاَدنِي بِرَحْمَةٍ

هُ(-) تحرك2 هَلْ رَحْمَتِهِأوْ أرَاَدنِي بِرَحْمَةٍ )نَّ مُمْسِكاتُ

وَ إنَّ اهللاَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ(-) توكّل3 ِفينَا لَنَهِْديَنَّهُمْ سُُبلَنَا )وَ الَِّذينَ جَاهَدُوا

وَ إنَّ اهللاَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ(-) تحرك4 ِفينَا لَنَهِْديَنَّهُمْ سُُبلَنَا )وَ الَِّذينَ جَاهَدُوا

هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ(آيۀ شريفۀ-58 وَ كُلِّ شَيءٍ  با كدام آيه از نظر مفهومي تناسب دارد؟)قُلِ اهللاُ خَالِقُ

ال تُرْجَعُونَ()1 وَ انَّكُمْ إَلينَا عَبَثاً فَحَسِبْتُمْ أنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ )أ

ِفي حُكْمِهِ أحَ()2 يُشِْركُ ال و )داًمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَِليٍّ

بِعَِزيزٍ()3 وَ مَا ذلِكَ عََلي اهللاِ جَِديدٍ ِبخَلْقٍ يَأتِ وَ يُذْهِبْكُمْ يَشَأ ) إنْ

مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُْروَةِ الْوُثْقَي()4 هُوَ وَ وَجْهَهُ إلي اهللاَ يُسْلِمْ )وَ مَنْ

چه-59 ي خواهند بود؟كساني مشمول رحمت واسعۀ اله براساس آيات قرآن كريم

عَشْرُ أمْثَالِهَا()1 فِينَا لَنَهِْديَنَّهُمْ سُبُلَنَا()2)مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ )وَ الَِّذينَ جَاهَدُوا

َربَّكَ()3 عَطَاءِ هَُؤالءِ مِنْ و هَُؤالَءِ عَ()4)كُالّ نُمِدُّ وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا لَوْ أنَّ أهْلَ الْقَُري آمَنوا )لَيْهِمْ بَرَكَاتٍوَ
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الَ تَتَّبِعْ أهْوَاءَهم(مفهوم آيات-60 قُلْ آمَنْتُ بِمَا أنْزَلَ اهللاُ مِنْ كِتِابٍ(و)وَ  ترتيب، كدام است؟به)وَ

 واحد بودن دين خدا-هاي مردم ) پيروي نكردن از هوس1

 واحد بودن دين خدا-) توجه نكردن به شماتت دشمنان2

و استواري انبياء الهي-هاي مردم از هوس ) پيروي نكردن3  قاطعيت

و استواري انبياء الهي-) توجه نكردن به شماتت دشمنان4  قاطعيت

مي اميه به چه انديشه حاكمان بني-61 و ثمرx اين تحريفات چه بود؟ هايي ميدان  دانند

و تفسير كالم امامان مطابق منافع قدرتمندان1 ميمردم-) ترويج دنيادوستي  گرداند. را مطيع آنان

و تفسير كالم امامان مطابق منافع قدرتمندان2 مي-) ترويج دنيادوستي  نمود. پيروان ائمه را گمراه

و داستان3 مي-هاي خرافي دربارx پيامبران ) افكار جبرگرايانه  نمود. پيروان ائمه را گمراه

و داستان4 مي-رانهاي خرافي دربارx پيامب ) افكار جبرگرايانه  گرداند. مردم را مطيع آنان

و مطابق فرمايش پيامبر اسالم-62 و يقين چيست؟ بزرگ6عصر غيبت چگونه ترسيم شده است  ترين خصوصيت مردمان داراي ايمان

و ترديد1 مي-) دودلي، شك  كنند. با اعتقاد به گذشته سرخ، براي گسترش عدالت تالش

مي-يخ) پويايي جامعۀ شيعه در طول تار2  كنند. با اعتقاد به گذشته سرخ، براي گسترش عدالت تالش

و ترديد3 مي-) دودلي، شك و سنت مي با وجود غيبت امام، هدايت را از كتاب و به آن ايمان  آورند. يابند

مي-) پويايي جامعۀ شيعه در طول تاريخ4 و سنت و به آن ايما با وجود غيبت امام، هدايت را از كتاب مييابند  آورند.ن

و حاكمان ستمگر بر آنان چيره شدند، لذا در بيان اميرالمؤمنين علي-63 چگونه7بسياري از مسلمانان در تشخيص مسير صحيح به خطا رفتند

 توان راه سعادت را تشخيص داد؟ مي

و پيرو قرآن باشيد.1 و پيمان را تشخيص دهيد  ) شكنندگان به عهد

پش2 و  كنندگان به صراط مستقيم را شناسايي نماييد.ت) ابتدا رهاكنندگان

آن رو شخصيت ) دنباله3 و  ها را الگو قرار دهيد. هاي برجستۀ جامعۀ خود باشيد

و گويا است.4 و دين در ميان شما شاهدي صادق  ) هرگز با دين مخالفت نكنيد

 براي مردم چيست؟ با توجه به آيات قرآن كريم، ثمرx هجرت گروهي از مؤمنان با هدف تفقه-64

يَحْذَُرونْ()1 يَأتِيهِ الْبَاطِلُ()2)لَعَلَّهُمْ نَْجعَلَهُمْ الْوَارثِينَ()3)الَ لَوْ كَِرهَ الْمُشْرِكُونَ()4)وَ )وَ

بي-65 مي كدام گرايش دروني است كه دو گروه را به و اضطراب از مرگ و قرآن زيان توجهي به مرگ يا ترس چه كارترين افراد كشاند  داند؟ كسانيميرا

مي كساني كه كوشش-) غفلت از مرگ1 و خود مي شان در زندگي دنيا گم شده  دهند. پندارند كه كار خوب انجام

و به آن اطمينان يافته-) غفلت از مرگ2 و به زندگي دنيا خشنودند  اند. افرادي كه اميدي به ديدار خداوند ندارند

گمه كوششك كساني-) ميل به جاودانگي3 مي شان در زندگي دنيا و خود مي شده  دهند. پندارند كه كار خوب انجام

و به آن اطمينان يافته-) ميل به جاودانگي4 و به زندگي دنيا خشنودند  اند. افرادي كه اميدي به ديدار خداوند ندارند

َربِّ(وقتي-66 َفإذَا هُمْ مِنَ الْأجْدَاثِ أَلي ِفي الصُّورِ مي)هِمْ يَنْسِلُونَوَ نُفِخَ مي اتفاق  گويند؟ افتد، مردمان چه

يُْومِكُمْ هذَا()1 وَ يُنْذُِرونَكُمْ لِقَاءَ َربِّكُمْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ ُرسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ يَأتِكُمْ )أ لَمْ

َوعْالْ()2 صَدَقَنَا مِحَمْدُ لِلَّهِ الَِّذي وَ أورَثَنَا الْأْرضَ نَتَبَوَّأ نَشَاءَُدهُ )نَ اْلجَنَّةِ حَيْثُ

هُوَ قَائِلُهَا()3 كَلِمَةٌ لَعلِّي أعْمَلُ صَاِلحاً فِيما تَرَكْتُ كَالَّ إنَّهَا )َربِّ ارْجِعُونِ

صَدَقَ الْ()4 وَ َوعَدَ الرَّحْمنُ بََعثَنَا مِنْ مَْرقَِدنَا هذَا مَا َوْيلَنَا مَنْ )مُْرسَلُونَيَا

ال كدام نعمت-67  هي در جهان آخرت مخصوص مؤمنان خواهد بود؟هاي

لِعِبادِهِ()1 رَحْمَةْجَعَلَ بَيْ()2)لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا(-)ِزينَةَ اهللاِ الَّتِي أخْرَجَ وَ مَوَدَّةْ )لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا(-)نَكُمْ

لِعِبادِهِ()3 رَحْمَةْجَعَلَ بَيْ()4)الْطَيِّبَاتِ مِنَ الْرِّزْقِ(-)ِزينَةَ اهللاِ الَّتِي أخْرَجَ وَ مَوَدَّةْ ) الَْطيِّبَاتِ مِنَ الْرِّزْقِ(-)نَكُمْ
و اين عذاب الهي نتيجۀ كدام گناه است؟-68  هيزم آتشي كه براي كافران فراهم شده چيست

َكلِمَةُ ال1ْ  باز نگشتن از شك دربارx وحياني بودن قرآن كريم-عَذَابِ)

ال2 وَ الْحِجَا)  باز نگشتن از شك دربارx وحياني بودن قرآن كريم-رةُنَّاسُ

كَلِمَةُ ال3ْ و هدايت انسان توسط قرآن كريم-عَذَابِ)  ترديد در بعثت پيامبر اسالم

ال4 وَ الِْحجَارةُ) و هدايت انسان توسط قرآن كريم-نَّاسُ  ترديد در بعثت پيامبر اسالم
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و-69 ؟نفساني در زندگي مسلمانان چه خواهد بود نتيجۀ اصل قراردادن تمايالت دنيايي

و يا همان ) پرستشبت1 و چوب ها هايي غير از جنس سنگ

و خطرناك ) گرفتاري در شرك پيچيده2  تري از عصر جاهليت تر

و گرفتار شدن به شرك در خالقيت3  ) انكار گام به گام مراتب توحيد

ع ) نديدن تدبير خداوند در كوچك4 و غفلت از توحيد ذاتيترين حوادث  الم

و پاسخ كدام ديدگاه را به روشني بيان نموده است؟» ما احب اهللا من عصاه«روايت شريف-70  نفي

و زيبايي1 مي ) اگر عشق از محدودx دنيا فراتر رود، انسان دل به سرچشمۀ كماالت  سپارد. ها

مي2 و ايثارگر شود.شود انسان از خود محوري درآيد، خود را فرام ) محبت سبب  وش كند

و از خودگذشتگي، با حيات دنيايي قابل جمع نيست. ) آدمي نفع3 و ايثار  پرست است

و ظاهر انسان مهم نيست.4  ) قلب انسان با خدا باشد كافي است، اعمال ظاهري

و دانش در چه زمينه-71 ا6اي به پيامبر گرامي اسالم كاربرد اجتماعي اندرز  ست؟دستور داده شده

َربَّكَ()1 ِهيَ أحْسَنُ()2)إدْعُ إلَي سَبِيلِ وَ أصْبُِروا()3)جَاِدلْهُمْ بالَّتِي عَلَيْكُمْ شَهِيداً()4) إسْتَعِينُوا باهللاِ ) يَكُونَ الرَّسُولُ

مي-72  باشد؟ با توجه به آيات قرآن كريم، دليل برتري يك قوم بر ديگر اقوام، وجود كدام خصوصيات در ايشان

وَ تؤمِنُونَ باهللاِ()1 وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )تَأمُُرونَ بِالْمَعُْروفِ

َرسُولَهُ اُولئكَ سَيَرْحَمُهُمُ اهللاُ إنَّ اهللاَ عَزيزٌ حَكِيمٌ()2 وَ يُطِيْعُونَ اهللاَ )وَ

وَ اذْكُُرواوَ اعْ()3 الَ تَفَرَّقُوا وَ بِحَبْلِ اهللاِ جَمِيعاً عَلَيْكُمْ تَصِمُوا )نِعْمَةَ اهللاِ

فَأنْقَذَكُمْ مِنْهَا()4 وَ كُنْتُمْ عََلي شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ )فَأصْبَحْتُمْ بِِنعْمَتِهِ إخْوانَاً

بي:در كالم پيشوايان معصوم-73  اند؟ بركت دانسته شده كدام گروه از افراد

خا1 xو اجاز و پسراني كه بدون اذن مي) دختران  كنند. نواده اقدام به ازدواج

و شرك2 مي ) مرداني كه همسراني را با خصوصيات غيرديني  گزينند. آلود به همسري بر

مي ) زناني كه فقط با تعيين مهريه3 و شرايط مالي سنگين حاضر به ازدواج  شوند. هاي زياد

و پسراني كه بدون توجه به نقش4 بههاي اختصاصي فقط با اهدا ) دختران  دنبال ازدواج هستند.ف مادي

(ره) اگر بچه-74 به اي سرمايه مطابق نظر امام خميني و از آن منافعي  دست آيد، حكم آن چيست؟ اي داشته باشد

 هاي ساالنه او نباشد، خمس ندارد. ) اگر بيش از مصرف هزينه2 ) بنابر احتياط مستحب بايد وليّ يا قيّم او خمس آن را بدهد.1

و منافع آن خمس ندارد. ) چون3  ) بنابر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.4 به سن تكليف نرسيده، سرمايه

و روزx مسافري كه در ماه رمضان پيش از ظهر به محل قصد ده روزه برسد، چيست؟-75  حكم نماز

و اگر مبطل روزه1  اش را كامل كند. انجام نداده، روزه) بايد نمازهاي پس از آن را تمام بخواند

به2 و قضاي روزx آن روز را و اگر پيش از اذان صبح نيت نكرده  جا آورد. ) بايد نمازهاي پس از آن را تمام بخواند

به3 و قضاي روزx آن روز را و اگر پيش از اذان صبح نيت نكرده  جا آورد. ) پس از آن روز، نمازهايش را تمام بخواند

در4 و اگر مبطل روزه انجام نداده، روزه) و پس از آن روز، نمازهايش را تمام بخواند  اش را كامل كند. آن روز قصر

 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- There is now ............... by East-West Network which has attracted the attention of millions of 
viewers throughout the word. 

 1) a new TV program is produced  2) a new TV program produced 
 3) produced a new TV program 4) a new TV program that produced 
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77- We all need to be careful at all times …………… we would not hurt other people’s feelings. 
 1) since 2) so that 3) whereas 4) when 
78- My mother once said that she was so unhappy …………… took a great deal of her time. 
 1) that cooking  2) to cook she 3) for cooking that 4) to cook and 
79- …………… the other team members agree to help me or not, is not going to make me change my mind 

about what I plan to do next. 
 1) As 2) While 3) Which 4) Whether 
80- Either he works …………… hours or his health suffers. 
 1) active 2) efficient 3) reasonable 4) comfortable  
81- The president filled with …………… when he was made aware of the fact that many people in the 

country were living in poverty. 
 1) pressure 2) emergency 3) imagination  4) embarrassment 
82- We unfortunately now live in a society which views success …………… with consideration to the 

material things that we have. 
 1) terribly 2) primarily 3) physically 4) previously 
83- The young girl is …………… the possibility of finding a job for herself in a foreign company with a good 

pay. 
 1) suggesting 2) comparing  3) weighing  4) preparing 
84- The children were saved but the fire …………… their home. 
 1) caught 2) suffered  3) destroyed 4) shook 
85- The woman’s attempt to get college education is part of her …………… to better support her children 

financially. 
 1) income  2) struggle 3) labor 4) confidence  
86- I am tired of you; please don’t complain about things you are not …………… to work hard to change. 
 1) willing 2) social  3) specific 4) responsible 
87- Immediately after we arrived in Paris, we left the hotel to begin …………… the big city. 
 1) entering 2) realizing 3) performing 4) exploring 

 

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. 

Galileo was born is Pisa, Tuscany, on February 15, 1564. His father, Vincenzo Galileo, was a 
musician who helped forward the theory and practice of music. The family moved to Florence in the 
early 1570s, where the Galileo family …(88)… for many years before. In his middle teens Galileo 
attended Vallombrosa, near Florence, and then in 1581 went to the University of Pisa, ...(89)... where 
he was to study medicine. However, he became ...(90)... mathematics and decided to make the 
mathematical subject and philosophy his profession, ...(91)... his father wanted him not to do so. 
Galileo then began to prepare himself to teach Aristotelian philosophy and mathematics, and several 
of his class presentations have ...(92)... to the present day. In 1585 Galileo left the university without 
having obtained a degree, and for several years he gave private lessons in the mathematical subject in 
Florence and Siena. 

88- 1) to live 2) had lived 3) living there 4) that lived there 
89- 1) the university   2) was the university  
 3) the university is was  4) that it was the university  
90- 1) based on 2) interested in 3) confident about 4) distracted by 
91- 1) although 2) so that 3) whether 4) since 
92- 1) stretched 2) informed 3) survived 4) generalized 
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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::

Protein plays a very important role in a successful health, beauty, and–again program. It is the 
basic material of life. In fact, the word protein comes from an ancient Greek word meaning “of first 
importance.” 

The body could not grow or function without it. As protein is digested, it breaks down into amino 
acids, which are then used by the cells to repair themselves. Since the human body can manufacture 
only 11 of the 20 amino acids that are essential for life, the remaining 9 must be provided through the 
intake of dietary protein  

Without enough protein, our bodies enter into a fast again mode. Our muscles, oranges, bones, 
cartilage, skin, and the antibodies that protect us from disease are all made of protein. Even the 
enzymes that take part in essential chemical reactions in the body-from digestion to building cells- are 
made of protein. If your cells do not have complete access to all the essential amino acids, cellular 
repair will be incomplete and also much slower. 

It’s important to note that protein cannot be stored in our bodies; therefore, we need to have a 
good source of quality protein at each meal for optimum health and cellular repair. 

93- What aspect of protein does the passage mainly discuss? 
 1) What is does   2) What it is made up of 
 3) How it is produced  4) Where it can be found 
94- Which of the following is TRUE about the origin of the word “protein”? 
 1) It is related to words meaning health, beauty, and anti-aging. 
 2) The actual word which it originally comes from means something that matches the importance of 

protein for the human body. 
 3) It comes from a word in the English language which has a similar meaning to a word in Greek 

meaning “of first importance.” 
 4) It goes back to a word in the Greek language which was invented when the role of protein in 

protecting our health was first discovered. 
95- Which of the following is NOT true about protein, according to the passage? 

1) It is the source of amino acids that human cells need to repair themselves. 
 2) What the human body uses to protect itself against illnesses is made of protein. 
 3) The source of all the amino acids that human body needs to function properly is the protein we 

consume. 
 4) In order to repair themselves, our cells require a number of amino acids some of which are 

provided through the intake of dietary protein. 
96- It can be understood from the passage that, enzymes ………….. . 
 1) take part in the cell-building process 
 2) are needed for the production of protein in the body 
 3) make it possible for our cells to have access to the essential amino acids 
 4) are the product of a number of essential chemical reactions in the human body 

PPaassssaaggee 22::

Dolphins are highly social animals, often living in pods of up to a dozen individuals, though pod 
sizes an structures vary greatly between species and locations. In places with a high abundance of 
food, pods can go together temporarily, forming a super pod; such groupings may go beyond 1,000 
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dolphins. Membership in pods is not rigid; interchange is common. Dolphins can, however, have 
strong social relations; they will stay with injured or ill individuals. Even helping them to breathe by 
bringing them to the surface if needed. 

This altruism does not appear to be limited to their own species. 
The dolphin Moko in New Zealand has been observed guiding a female Pygmy Sperm Whale 

together with her baby out of shallow water they had stranded several times. They have also been 
seen protecting swimmers from sharks by swimming circles around the swimmers or attacking the 
sharks to make them go away. 

97- What is the best title for the passage? 
 1) Dolphins: Highly Intelligent 2) Humans and Dolphins 
 3) The Most Playful Animal 4) Social Behavior of Dolphins 
98- According to the passage, a super pod …………… .  
 1) is rarely formed   2) includes hundreds of dolphins 
 3) stays as it is once it is formed  4) can be seen where there is much food 
99- What does the phrase “This altruism” in paragraph 1 mean? 
 1) Coming to the surface to breathe 2) To establish strong social relations 
 3) Dolphin’s becoming injured or ill 4) Dolphins’ helping each other 
100- The passage mentions the dolphin Moko in New Zealand to …………… .  
 1) support an earlier statement  
 2) give an example of dolphins’ family life 
 3) show that there are various dolphin species 
 4) prove that dolphins are more intelligent than other sea animals 
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 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زمين شناسيزمين شناسي

 وجود كدام يون در محيط زيست، خطرات بيشتري را براي انسان به همراه دارد؟- 101

1(2
3CO −2(4NH+3(3NO−4(2

3SO −

و يكسان قرار دارند. مخزن دماسنجHوFدماسنجدو- 102 مي را در پارچهFدر محيطي با شرايط ثابت از اي مرطوب پيچـيم. دمـاي دو دماسـنج بعـد

 كنند؟ خشك شدن پارچه چه تغييري مي

1(H،بدون تغييرFشود. كمتر مي 

2(F،بدون تغييرHشود. بيشتر مي 

3(H،بدون تغييرFود.ش بيشتر مي 

مي4  دهند. ) هر دو دماي يكساني را نشان

آب- 103  تر، كدام است؟ هاي پايين هاي سرد اقيانوس منجمد شمالي به عرض عامل اصلي انتقال
آب2 ) باد1  ) اختالف ارتفاع4 ) گرانش زمين3 ) دماي

رس- 104  ها سبب شده تا براي ساخت سدهاي خاكي از آن استفاده كنند؟ كدام ويژگي
آب1 و نامحلول بودن در مي2 ) چگالي نسبتاً باال  آيد. ) با تركيبات آهكي آب به صورت سيمان در

مي3 و جذب كمي آب نفوذناپذير مي4 شود. ) با وارد شدن فشار  كند. ) سيمان به راحتي در بين فضاهاي خالي آن نفوذ
 ها، جالي فلزي دارند؟ كدام كاني- 105

ار1  ) مانيتيت، گارنت، آمتيست4 ) گالن، اسفالريت، گارنت3 ) اسفالريت، پيريت، گالن2 توز، پيريت) كالكوپيريت،
مي- 106 و غليظ و دولوميت، قطره قطره اسيد كلريدريك گرم مي بر روي بلورهاي كلسيت  دهند؟ ريزيم هريك چه واكنشي نشان

دي ) بر روي هر دو، حباب1 مي هايي از گاز كربن  شود. اكسيد، تشكيل
دي2 مي ) دولوميت، گاز كربن  شود. كند، كلسيت تركيب نمي اكسيد متصاعد
دي ) كلسيت ايجاد حباب3 مي هاي كربن  شود. كند، دولوميت تركيب نمي اكسيد
مي4 دي ) دولوميت فقط مي جوشد ولي كلسيت عالوه بر جوشش، كربن  كند. اكسيد متصاعد

از- 107 ؟ نيستيك مادe مذاب بازي، نيازي به سري واكنشي بوون براي تبلور كدام فلدسپات
 دار ) سديم كلسيم4 دار ) كلسيم3 دار ) پتاسيم2 دار ) سديم1

مي مجموعۀ كدام كاني- 108  توانند، تقريباً حجم كامل يك سنگ آذرين را تشكيل دهند؟ ها،
 دار پات سديم) كوارتز، پيروكسن، فلدس2 دار ) آمفيبول، اليوين، فلدسپات كلسيم1

 دار ) پيروكسن، آمفيبول، فلدسپات پتاسيم4 دار ) اليوين، پيروكسن، فلدسپات كلسيم3
 ها از اين ماگما وجود دارد؟ اي تشكيل شده است. احتمال تشكيل كدام سنگ هاي رويي پوستۀ قاره ماگمايي از ذوب بخش- 109

، كيمبرليتپا، پوكۀ معدني ) سنگ2 ) ابسيدين، بازالت، آندزيت1
 ) ابسيدين، ريوليت، گرانيت4 ) گرانيت، گابرو، پوكۀ معدني3

 دارد؟»گِلسنگ«هاي كدام مورد، اشاره به برخي از ويژگي- 110
 شكلاي ناپذير، توده ) لمس صاف، تورق2 شكلاي ) لمس زبر، خاصيت چسبندگي به زبان، توده1

 شكلاي پذير، اليه ) لمس صاف، تورق4 سيلتناپذير، همۀ ذرات بندي ظريف، تورق ) اليه3
 شدگي، بلورهاي كوارتز سازندe يك سنگ، ممكن است متحمل كدام تغيير شوند؟ در طي فرايند دگرگون- 111

 ) بدون تغيير در تركيب شيميايي فقط رشد كنند.1
 ) بدون تغيير در تركيب شيميايي به كاني ديگري تبديل شوند.2
و سنگ داراي شيستوزيته شود. بر فشار جهت ) در جهت عمود3  دار قرار بگيرند
و كاني جديدي مانند والستونيت را به وجود آورند.4CaSO) با كاني ديگري مانند4  تركيب

 اند؟ آوري شده هاي نشان داده شده در شكل مقابل، از كدام محل جمع سنگ- 112

 ستان ) كوه2 ) ساحل دريا1

 ) بيابان4 ) رودخانه3
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و شست- 113 و شعبه كدام مورد، نقش مهمّي در فرسايش  هاي آن دارد؟ وشوي خاك در سطح حوضۀ آبريز يك رود
و حفر بيشتر سنگ1  هاي حوضه طي فرايند فرسايش قهقرايي ) فرسايش
 هاي خيلي تند حوضه هاي سست در شيب ) هوازدگي شيميايي سنگ2
آبج ) جابه3 و پراكنده خاك توسط  هاي سطحي ايي ذرات منفصل
و آبراهه4  هاي كوچك در سطح وسيعي از زير زمين ) وجود مجاري

مي بيشتر براي اندازه Parallaxاخترشناسان از روش- 114  كنند؟ گيري كدام مورد استفاده
و ماه با زمين1  اي نزديكه ) تعيين فاصلۀ زمين تا ستاره2 ) فاصلۀ متوسط خورشيد

مي4 هاي دوردست جايي ظاهري ستاره ) جابه3  شوند. ) مقدار واقعي تشعشعاتي كه از يك ستاره خارج
 تر است؟ در محدودe كشور ما، انفصال موهوروويچ در كدام محل به سطح زمين نزديك- 115

 خوردگي زاگرس اد چين) در امتد4 ) در امتداد ساحل درياي عمان3 ) بستر درياچۀ سبالن2 ) كوير لوت1
 ها براي بار دوم شد؟ جايي قاره پس از مرگ وگنر، كدام كشف تازه، سبب مطرح شدن مسئلۀ جابه- 116

و آمريكا در حدود عرض هاي حاصل از ميدان مغناطيسي قاره ) متفاوت بودن منحني1  درجه30هاي هاي اروپا
 هاي اقيانوسي ور، در دو طرف محور پشته) معكوس بودن كامل خاصيت مغناطيسي نوارهاي مجا2
 هاي مختلف هاي زمان هاي مانيتيت موجود در گدازه ) متفاوت بودن كامل آرايش دانه3
 هايي با سن متفاوت در امتداد خطوطي در بستر اقيانوس آرام ) كشف آتشفشان4

در لرزه كانون زمين- 117 مي حاصل از اين زمينPكيلومتري سطح زمين قرار دارد. امواج30اي  رسد؟ لرزه، حدود چند ثانيه بعد به مركز بيروني
60تا35)354تا25)53تا4)32تا2)1

و سيليسيم در يك مادe مذاب، كدام ويژگي- 118  ها را در پي دارد؟ فراواني اكسيژن
و مهاجرت سريع1 و افزايش گرانروي ) پيونده2 ) پيوندهاي موقت بيشتر، افزايش تحرك يوني  اي موقت بيشتر، كاهش تحرك يوني

آن3 eو انداز آن4 ها بزرگ ) تعداد مراكز تبلور بيشتر، تعداد بلورها اندك eو انداز  ها كوچك ) تعداد مراكز تبلور بيشتر، تعداد بلورها زياد
و گرابن را در يك نقشۀ توپوگرافي نشا- 119 ميشكل مقابل، قسمتي از ساختار هورست  چند سطح گسل قابل مشاهده است؟ABدهد. در فاصلۀن

1(2

2(4

3(6

4(8

 شناسي در آن قابل مشاهده است؟ شناسي است. كدام ساختمان زمين شكل زير بخشي از يك نقشۀ زمين- 120

 ) تاقديس1

 ) چين تك شيب2

 ) ناوديس نامتقارن3

 يافته ) گسل عادي فرسايش4

نا- 121  هاي مقابل، از نظر چگونگي تشكيل، شباهت بيشتري به هم دارند؟ هاي موجود در شكل پيوستگيكدام
ب1  ) الف،
د2  ) الف،
د3  ) ب،
د4  ) ج،

 تر است؟ بندي جانداران، به كدام جاندار امروزي نزديك فسيل مقابل، در طبقه- 122

 ) حلزون1

 ) خرچنگ2

 ) اسكوئيد3

 ) عروس دريايي4
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 شناسي براي ائون فانروزوييك به درستي آمده است؟ در كدام گزينه، ترتيب واحدهاي زماني زمين- 123
 ) عهد، دوران، دوره4 ) دوره، دوران، دور3 ) دوران، دور، عهد2 ) دوران، دوره، عهد1

آن متر، دو طرف دره90به طولABپل- 124 و رودي در آن جري60اي كه شيب هر طرف ان دارد را به هم وصل كرده است. اگر عمـق آب در درصد است

 متر باشد، ارتفاع پل تا سطح آب چند متر است؟2مركز دره 

1(25

2(29

3(52

4(54

مي- 125  كنند؟ معموالً در صنايع فوالد، براي كاهيدن اكسيد آهن، از كدام ماده استفاده
كك4 ) گرافيت3 ) ليگنيت2 ) آنتراسيت1 (

 دقيقهدقيقه 4747وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: ياتياترياضرياض

}دو تابع- 126 }5 2 7 3 1 4 3 6 9 1f ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , 5و=( 9g(x) x= 1اند. اگر مفروض+ 1 8(g of )(a)− −  كدام است؟aباشد،=

1(22(33(64(7

23از دو معادلۀ دو مجهولي- 127 9 3x y x y+ −= 2و × 1log(x y) log y+ =  كدام است؟x، مقدار+
1(2/12(4/13(5/14(6/1

8و12اندازe دو قطر از متوازي االضالع- 128  االضالع كدام است؟ درجه متقاطع هستند، مساحت اين متوازي60واحد است. اين دو قطر با زاويۀ3
1(482(543(644(72

اگر- 129
7 3
4 2

A
 

=  − − 
و

2 3
1 4

B
 

=  
 

12Bباشند، ماتريس ( A ، كدام است؟⋅−(

1(
8 15
14 25

− − 
 − − 

2(
8 15
14 25

− 
 − 

3(
7 12
9 10

− − 
 − − 

4(
8 15

14 25
− 

 − 
و برگ داده شده است. اگر اين دادههاي آماري داده- 130 در با نمودار ساقه  بندي شوند، درصد فراواني نسبي دستۀ وسط، كدام است؟ طبقه دسته5ها

1(16

2(18

3(20

4(24

 است؟ هاي آماري زير، كدام ضريب تغييرات، در داده- 131
1(10/0
2(15/0
3(20/0
4(25/0

و5اي در كيسه- 132 و3مهرe سفيد مي2مهرe سياه كنيم. با كدام احتمـال فقـط دو مهـره مهرe قرمز وجود دارد. سه مهره به تصادف از كيسه خارج
 رنگ هستند؟ خارج شده، هم

1(41
120

2(37
60

3(79
120

4(31
60

3اگر عبارت- 133 24
2

2 9 2
2

x x
x

− +  در كدام بازه است؟x، عدد حقيقي باشد، مجموعۀ مقادير−

1(2 2
3

[ , ]2(2 2
3 3

[ , ]−3(2 0 0 2
3

[ , ) ( , ]− ∪4(2 20 0
3 3

[ , ) ( , ]− ∪

ساقهبرگ

97542111

854311002

876422213

مركز دسته2018161412

فراواني تجمعي6111797
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7اگر- 134
3

Cosα در ربع چهارم باشد، مقدارαو انتهاي كمان=
4 4

Cos( ) Cos( )π π
− α − + αكدام است؟ ،

1(2
3

−2(1
3

−3(1
3

4(2
3

2اگر- 135 3
2
xf (x)

x
+

=
−

1و 3
2
xg(x)

x
−

=
+

g(fباشند، ضابطۀ تابع (x))كدام است؟ 

1(x2(x-3(1x− −4(1x +

21حاصل- 136

2
11x

xlim ( )
xx→−

−
+−

، كدام است؟

1(2-2(3
2

−3(14(3
2

تابع با ضابطۀ- 137
1

1

2 1

x ; x
f (x) x x

ax a ; x

−
>= −

 − + ≤

1xدر نقطۀa، به ازاي كدام مقدار  ت؟ پيوسته اس=

a) هيچ مقدارa4) هر مقدار23)12)1

مشتق تابع- 138
Cosx Sinxy
Cosx Sinx

−
=

+
در نقطۀ

4
x π
، كدام است؟=

2)14)3 ) صفر1-2)1
مال الاقل يكي از آنـان، در ايـن آزمـون است. با كدام احت75/0در همان آزمونBو احتمال قبولي فرد84/0در يك آزمونAاحتمال قبولي فرد- 139

 شوند؟ قبول مي
1(92/02(94/03(96/04(98/0

1دانيم احتمال مغلوب بودن رنگ چشممي- 140
4

eآن3فرزندي، با كدام احتمال رنگ چشم4براي هر فرزند، ثابت است. در خانواد  ها مغلوب است؟ فرزند

1(3
64

2(3
32

3(9
64

4(27
256

4نمودار تابع- 141
2

xf (x)
x
+

=
−

}، با دامنۀ  كند؟، نمودار وارون خود را با كدام طول قطع مي�−2{

1(1 4,− −2(1 4,−3(1 4,−4(1 4,
و صعودي است؟ يك از دنباله كدام- 142  هاي زير، كراندار

1(
1 n

n
( )c

n
−

=2(
2

2
n n

nd =3(
2

2
2 1

3
n

na
n

+
=

+
4(

23 1
5 9n
nb
n
+

=
+

1از دو معادلۀ- 143 2 3 0ln(y x ) ln( y )+ − + + 4و= 2 2ln(x y) ln− ، كدام است؟ xy، مقدار=
1(2-2(1-3(14(2

2هاي معادلۀ مثلثاتي مجموع جواب- 144 0
2

Sin x Cos( x)π
+ − =e0، در باز 2, π  كدام است؟ 

1(14
3
π2(4π3(9

2
π4(5π

2معادلۀ خط مماس بر منحني به معادلۀ- 145 2 8x y x y− 2در نقطۀ= 4( , ، كدام است؟(
1(2 0y x− =2(2 8y x+ =3(2 10y x+ =4(4 12y x+ =

1اگر- 146 2A( , 3نقطۀ عطف منحني به معادلۀ−( 2 3 1y ax bx x= + −  ام است؟ باشد. مقدار تابع در نقطۀ ماكزيمم نسبي آن، كد−
 ) فاقد ماكزيمم نسبي64)53)42)1

شكل زير، منحني نمايش تغييرات تابع- 147
22 axy

b x
+

=
+

aاست. b−كدام است؟ 

1(1-

2(1
2

−

 ) صفر3

4(1
2

y

x2
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2سهمي با كانون- 148 3F( , 4xو خط هادي به معادلۀ( =  كند؟ ها را با كدام طول، قطع ميx، محور−

1(1
2

−2(1
4

−3(1
4

4(1
2

1هايونبيضي به كان- 149 1( , 1و−( 1( , 1و خروج از مركز(
2

2y، خط x=مي را با كدام طول  كند؟ ها قطع

1(1 1
2

,−2(1 1
4

,−3(11
2

,−4(1 2
2

,−

2اگر- 150 2f (x) x= − باشد، حاصل−
6

f (x)dx∫كدام است؟� ،

1(5/2-2(2-3(5/1-4(1-

3اگر- 151 2
1 1

2

x dx f(x) C
x x
−

= fگاه باشد، آن∫+ (x)كدام است؟ 

1(2 1x− +2(2x− +3(2x −4(2 1x −

رابطۀ،ABCDدر چهارضلعي محدّب- 152
4 3 11

ˆ ˆˆ ˆA B C D+
= وÂسازهاي داخلـي دو زاويـۀ مجـاور ها برقرار است. زاويۀ حاده بين نيم، بين زاويه=

B̂چند درجه است؟ ،
1(502(603(704(75
 چند واحد مربع است؟ ABCاالضالع ساخته شده است. مساحت مثلث هاي متساوي واحد، مثلث2بر روي دو ضلع مجاور مربعي به ضلع- 153

1(3 1−

2(1 3
2

3(1

4(3

3هاي ذوزنقه در شكل زير، نسبت قاعده- 154
5

 زده، چند برابر مساحت ذوزنقه است؟ است. مساحت مثلث سايه

1(3
4

2(7
8

3(14
15

4(15
16

155 -eمي واحد، بزرگ5و ارتفاع4از داخل يك استوانۀ قائم توپُر، به شعاع قاعد اي كنيم. جسم حاصـل را بـا صـفحه ترين مخروط قائم ممكن را حذف
مي3موازي قاعدe مخروط به فاصلۀ ح واحد از آن قطع  اصل، كدام است؟ دهيم. مساحت مقطع

1(10 36/ π2(11 28/ π3(12 56/ π4(13 44/ π

 دقيقهدقيقه 3636وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زيست شناسيزيست شناسي

شش- 156 مي كدام، ويژگي جانداراني است كه در مرحلۀ بازدم، هوا به درون  ود؟ش ها وارد
 عدد كيسۀ هوادار وجود دارد.9) در هر نيمه از بدن،1
 دار به آب زيادي احتياج دارد. ) دفع مواد زايد نيتروژن2
مي3 و مكانيكي مواد غذايي در درون معده آغاز  شود. ) گوارش شيميايي
و پايين رفتن دنده4 مي ) باال و جناغ سينه به عمل ديافراگم كمك  كند. ها

و لوب پردازش در هر نيمكرe مخ انسان، بزرگ- 157  كنندe اطالعات شنوايي به ترتيب با چند لوب ديگر، مرز مشترك دارند؟ ترين لوب
3و3)24و3)33و2)22و2)1

B

A
C
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 داران جانورمانند صادق است؟ كدام عبارت، در مورد همۀ تاژك- 158
 از جنس سيليس دارند. داران چرخان، پوشش حفاظتي ) همانند تاژك1
تك ) همانند جلبك2 آب هاي سبز، و در مي سلولي هستند  كنند. هاي شيرين زندگي
مي داران، انرژي خود را از تجزيۀ مولكول ) همانند روزن3  آورند. هاي آلي محيط به دست
مي ) همانند كپك4  زيگوت بسازند. هاي هاپلوئيدي، توانند با الحاق سلول هاي مخاطي پالسموديومي،

 با توجه به شكل زير، كدام عبارت درست است؟- 159

، دو مجموعه كروموزوم همتا دارد.4برخالف بخش3) بخش1

مي1برخالف بخش4) بخش2  شود.، جزيي از اسپوروفيت جديد محسوب

مي، به هنگام جوانه2برخالف بخش1) بخش3  شود. زني از زير خاك خارج

مي، به هنگام رويش دانه، نخستين عالمت جوانه2برخالف بخش3) بخش4  دهد. زني را نشان

مي- 160  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به طور درست كامل
 ...............»هر رفتار جانوري،«
مي1  ) براي بروز به محرك شرطي خاصي نياز دارد.2 شود. ) براساس فرضيۀ انتخاب فرد تفسير

مي4 هاي مصرفي انتخاب شده است. در جهت كاهش هزينه)3  كند. ) به منظور دادن پاسخ مناسب به محرك بيروني بروز
مي- 161  كند؟ چند مورد، عبارت زير را به طور مناسب كامل

مي در انسان، بعضي از مولكول« و از طريق ..... ها و ............... »اي چشم وارد شوند. هاي استوانه ........... غشا به سلولتوانند در ............... شيب غلظت
 هاي ترين مولكول فراوان- با كمك انرژي جنبشي خود- الف) جهت

در پمپ- با كمك انرژي جنبشي خود-ب) خالف جهت  هاي موجود
 هاي كانالي پروتئين- در پي مصرف شدن انرژي زيستي-ج) جهت

 هاي فاقد كانال پروتئين- انرژي زيستيدر پي مصرف شدن-د) خالف جهت
1(12(23(34(4

مي هاي آب به صورت مايع از طريق روزنه در كدام شرايط، مولكول- 162  شود؟ هاي موجود در انتهاي برگ گياه گندم دفع
و افزايش ميزان جذب آب توسط ريشه ) افزايش خروج بخار آب از برگ1  ها
و اشباع بودن بخار آب در اتمسفر آب در سلول) باال رفتن سرعت جذب2  هاي تاركشنده
و كاهش يافتن فشار ريشه هاي نگهبان روزنه ) نزديك شدن سلول3 اي هاي هوايي به يكديگر
و افزايش ورود بخار آب به اتمسفر4  ) زيادتر شدن تمايل گازهاي محلول به خروج از شيرe خام

مو- 163  جود در هر سياهرگ بدن انسان درست است؟ كدام عبارت، در مورد خون
و مقادير فراواني مواد زايد نيتروژن1 مي ) مقادير ناچيزي گلوكز  كند. دار را حمل
دي2  اكسيدكربن در آن نسبت به خون سرخرگي بيشتر است. ) فشار
مي ) حركت آن به سبب وجود دريچه3  شود. هاي سياهرگي تسهيل
 لوبين آن به گاز اكسيژن اتصال دارد. ) بيش از نيمي از هموگ4

 اي دارند؟ اي گوش انسان مستقرند، چه مشخصه دايره هايي كه در ديوارe مجاري نيم بيشترين سلول- 164
 اند. اي قرار گرفته هاي رشته اي از پروتئين ) بر روي شبكه1
 هاي خود با مايع گوش دروني در ارتباطند. ) توسط مژك2
مي3  هاي عصبي را به مركز حس تعادل ارسال نمايند. پيامتوانند)
 هاي متفاوت دارند. مانندي با طول ) در دو سمت خود اجزاي رشته4

مي- 165  دهد؟ پس از حضور الكتوز در محيط كشت باكتري اشريشياكُالي، كدام اتفاق روي
مي1  شود. ) آلوالكتوز در محيط كشت باكتري توليد
مي) توليد گاالكتو2  گردد.ز در درون باكتري متوقف
بُعدي پروتئين تنظيم3 مي ) شكل سه  نمايد. كنندe اپران تغيير
مي4  يابد. ) توليد پروتئين مهاركننده توسط ژن ساختاريِ اپران لك ادامه

مي در كشاورزي، براي خارج كردن پوستۀ دانه- 166  ............... شود. اين تركيب فقط ها از نوعي تركيب آلي استفاده
و سازمان1 مي ) توسط جانداراني با هستۀ مشخص  شود. يافته توليد
مي2 و بدون انشعاب اثر بگذارد. تواند بر نوعي مولكول رشته)  اي
مي3  ماده بگسلد. تواند پيوندهاي پپتيدي را در مولكول پيش)
 ) نسبت به تغييرات شديد دما حساس است.4

4

2

1

3
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 ت، در مورد چرخۀ زندگي كالميدوموناس صادق است؟ كدام عبار- 167
مي دار، با انجام تقسيم ميتوز سلول ) هر سلول تاژك1  سازد. هايي شبيه به خود را
مي ) هر سلول تاژك2  شود. دار، در شرايط مساعد محيطي با سلول نظير خود ادغام
مي) هر سلول بالغ، در چرخۀ زندگي خود، دو ساختار توليدمثلي3  نمايد. پرسلولي ايجاد
مي اي از سلول ) هر سلول بالغ، در شرايط محيطي متفاوت، مجموعه4  سازد. هاي هاپلوئيدي

مي ها مخالف ژيبرلين زني دانه هورموني كه از نظر تأثير بر جوانه- 168  كند، همانند نوعي هورمون ............... رشد ............... ها عمل
بي- ) بازدارنده1 و مي در شرايط غرقابي مي- ) بازدارنده2 يابد. هوازي كاهش  شود. در اثر سوختن ناقص نفت نيز حاصل

 هاي تمايز نيافته نقش دارد. در تشكيل ساقه از سلول- ) محرك4 هاي مختلف گياه تأثيرگذار است. بر رشد بخش- ) محرك3
ان- 169  سان صادق است؟ چند مورد، دربارe همۀ عضالت داخل كرe چشم

و شفاف كرe چشم در تماس * با مادe ژله  اند. اي
 * تحت كنترل دستگاه عصبي محيطي هستند.

 ترين اليۀ چشم اتصال دارند. * به داخلي
آن * تارچه  ها، وضع نامتجانس دارد. هاي

1(12(23(34(4
ميهاي جنسي در انسان، به طور معمول، پس از لقاح سلول- 170  دهد؟ كدام اتفاق روي

مي ) قبل از رسيدن بالستوسيست به رحم، تشكيل بافت1  شود. هاي مقدماتي آن آغاز
هم2 و پرده) مي زمان با شروع عمل جايگزيني، رويان  كنند. هاي اطراف آن به سرعت رشد
هم3  شود.مي زمان با شروع تقسيمات ميتوزي در سلول تخم، مرحلۀ فوليكولي تخمدان شروع)
و تغذيه ) در زمان تشكيل اليه4 مي هاي محافظ  گيرد. كنندe جنين، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت

 كدام عبارت، در مورد يك سلول زندe پروانۀ شب پرواز فلفلي درست است؟- 171
مي1  متصل گردد. tRNAتواند به يك نوع ) هر آمينواسيد فقط
هر2 (RNA اي دارد. هاي خود توالي نوكلئوتيدي ويژهناقل در انت 
هر3 (mRNA مي و غيرتكراري را به سيتوپالسم  آورد. پيامي ويژه
هر4 (RNA مي  انداز يك نوع ژن را شناسايي كند. تواند فقط راه پليمراز

رود در جمعيتي از اين گياه، چنـد نـوع آلبـومنِ داراي مفروض است. انتظار مي4aو1a،2a،3aدر گياه شبدر، ژن خودناسازگاري با چهار الل- 172
 يافت شود؟3aالل 

1(62(93(124(16
د در انسان، كدام ويژگي نخستين سلول- 173 مي فاعي است كه به منظور دادن پاسخ التهابي مناسب به عفونتهاي و توانـايي هاي روده وارد عمل شوند

؟ ندارنددياپدز را 
 هاي لنفاوي قرار دارند. ) در گره1
 اند. ) مرحلۀ بلوغ نهايي خود را در خون طي نموده2
د. هاي دفاع غير اختصاصي بدن نقش دارن ) در توليد برخي از پروتئين3
مي4  ها شناسايي نمايند. توانند يك نوع ميكروب خاص را از ساير ميكروب)

 كدام عبارت، درست بيان شده است؟- 174
 ها را ارائه كرد. ) داروين براي اولين بار، انديشۀ تغيير گونه1
 ) المارك براي اولين بار، دربارe نحوe وراثت صفات اطالعات زيادي به دست آورد.2
 ها تعميم داد. مالتوس براي اولين بار، انديشۀ خود را دربارe جمعيت انساني به همۀ گونه)3
مي هاي قابل پيش ) مندل براي اولين بار، دريافت كه صفات به نسبت4  رسند. بيني به ارث

رگ- 175  نقش مهمّي دارند؟ هاي مختلف بدن يك فرد سالم، هايي است كه در توزيع خون به قسمت كدام عبارت، ويژگي همۀ
مي1 آن2 شوند. ) در برابر كمبود اكسيژن گشاد eهاي حلقوي فراواني وجود دارد. ها، ماهيچه ) در ديوار 

آن3  هاي بافت پوششي دارند. ) در ديوارe خود يك اليه از سلول4 ها، همواره خون به طور پيوسته جريان دارد. ) در درون
 هاي موجود در سلول اسپرماتيد انسان درست است؟ ولهچند مورد، دربارe ريزل- 176

 الف) در تشكيل اسكلت سلول نقش دارند.
ميب) در بخش مركزي سانتريول  شوند. ها يافت

ميج) باعث جابه  شوند. جايي سلول در مايع پيراموني
ميد) در صورت لزوم به سانترومر كروموزوم  گردند. ها متصل

1(12(23(34(4
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 اي دارد؟ هر ويروسي كه بر سلول داراي آنزيم روبيسكو تأثيرگذار است، چه مشخصه- 177
مي1 و سپس خارج  شود. ) با همراه داشتن كارآمدترين شكل كپسيد به سلول ميزبان وارد
مي2  هاي ويروسي را بسازد. مولكول تواند با كمك انواعي از پليمرهاي ميزبان، درشت)
 حتم، پوشش ليپيدي خود را از سلول ميزبان قبلي تأمين نموده است. ) به طور3
مي4  هاي مكمل ميزبان غيرفعال شود. تواند توسط پروتئين)

و كدام رده تعلق دارد؟ Canis lupusبندي رايج امروزي، با توجه به نظام رده- 178  به ترتيب به كدام شاخه
 سانانسگ- خواران ) گوشت4 خواران گوشت- ) پستانداران3 پستانداران- ) طنابداران2 طنابداران- ) جانوران1
 به طور معمول در يك فرد بالغ، هر اووسيتي كه ............... دارد، به طور حتم ...............- 179

مي- هاي همتا ) كروموزوم1 ج- هاي مضاعف شده ) كروموزوم2 شود. در درون لولۀ فالوپ يافت مييك سلول  سازد. نسي
مي- ) دوك تقسيم3  در درون تخمدان ساخته شده است.- ) دو جفت سانتريول4 آورد. ساختارهاي چهاركروماتيدي پديد

 هاي مختلف ريشۀ گياه نخودفرنگي درست است؟ كدام عبارت، دربارe سلول- 180
ژن ) تنها در سلول1  اند. ها غيرفعال هاي پارانشيمي زنده، بعضي از
ژن ) در سلول2 و پارانشيمي، فقط مي هاي فعال آندودرمي  شود. هاي غيريكسان بيان
ژن3  هاي فعال پوست وجود دارد. هاي مريستمي در سلول هاي سلول ) فقط بعضي از
ژن4 و تار كشنده يكسان است. هاي موجود در سلول ) محصول بعضي از  هاي آندودرمي

را- 181  است؟ نادرستها در تشتك طوري قرار دهيم كه سطح پشتي آن به سمت باال باشد، كدام عبارت، دربارe تاالموسدر صورتي كه مغز گوسفند
 اند. ) توسط رابطي به يكديگر متصل شده2 ) در مجاورت بطن سوم قرار دارند.1

شد4 ) در سطح پشتي مجراي سيلويوس قرار دارند.3  اند.ه) در باالي مركز تنظيم دماي بدن واقع
و مايع ميان بافتي آن جدايي وجود دارد؟- 182  كدام عبارت، دربارe هر جانوري درست است كه بين خون

 اند. هاي بدن فعال ها، در محيط خارج از سلول ) بعضي از آنزيم1
 اي براي تنفس تمايز يافته است. هاي ويژه ) در درون بدن آن، بخش2
رگ) در حفرات مغز استخوان آن،3  هاي خوني وجود دارد. انشعاباتي از
 هاي زندe آن وجود دارد. هاي مختلف فقط در بعضي از سلول ) حركت به صورت4

 به طور معمول، در ماهيچۀ مورب خارجي يك پسر بالغ ............... يك سلول زندe پروتال سرخس ...............- 183
 فاقد غشا وجود دارد. انواعي از ساختارهاي سلولي- ) همانند1
مي- ) همانند2  شود. پس از ناپديد شدن دوك تقسيم، سيتوكينز آغاز
مي ATPاكسيژن هواي تنفسي، كارآيي توليد- ) برخالف3  دهد. را افزايش
 ها جاي دارند. هاي متابوليسمي درون غشاي اندامك بسياري از آنزيم- ) برخالف4

عب- 184  ارت زير مناسب است؟ كدام موارد، براي تكميل
مي در يك دختر جوان، همۀ هورمون«  ...............»شوند، هايي كه توسط ............... ساخته

مي- الف) تيروئيد  گذارند. بر بافت استخواني اثر
مي-ب) تخمدان  گذارند. بر فعاليت ترشحي يكي از مراكز مغزي تأثير

مي فعاليت ترشحي غدe-ج) هيپوتاالموس  دهند. هيپوفيز را افزايش
 نقش اصلي را دارند.12Bدر حفظ ويتامين-د) لولۀ گوارش

ب1 و د2 ) الف و ج3 ) الف و ب د4) و ج (
 كدام گزينه، براي كامل كردن عبارت زير مناسب است؟- 185

ا«  ...............»تاق دانۀ گرده قرار دارد، به طور حتم، در تمام مدتي كه دانۀ گردe كاج در درون
مي2 زا وجود دارد. ) در درون هر آركگن، يك سلول تخم1  كند. ) گامتوفيت ماده بر روي اسپوروفيت زيست

مي ) در هر تخمك سلول3 مي4 شود. هاي ديپلوئيدي يافت  شود. ) دانۀ گرده نارس به تدريج به دانۀ گردe رسيده تبديل
 است؟ نادرستاي، كدام عبارت توجه به شواهد سنگوارهبا- 186

 ) بعد از انقراض گروهي دوم، خزندگان از تحول دوزيستان ايجاد شدند.1
هم2  زمان با پيدايش خزندگان، يك دورe خشكي وسيع در زمين حاكم شد.)
و بدون آرواره به وجود آمدند. ) قبل از انقراض گروهي اول، ماهي3  هاي كوچك
 هاي ساكن خشكي از بين رفتند. ) ضمن آخرين انقراض گروهي، بيش از نيمي از گونه4
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 كدام عبارت، دربارe ريشۀ يك گياه علفي دولپه درست است؟- 187

و فضاهاي برون هاي آب فقط از طريق ديواره ) مولكول1 مي سلولي بين سلول هاي سلولي  كنند. ها حركت

و كالهك نقش دارد. هاي زمينه در تشكيل اپيدرم، بافت ) مريستم نوك ريشه فقط2  اي

مي3  شود. ) در انتهاي هر سلول آوند چوبي، صفحۀ منفذداري يافت

 هاي آندودرمي قرار دارد. ) نوار كاسپاري در سطوح جانبي سلول4

و فاقد آنتي، پسري كوررنAو زني سالم با گروه خونيBاز ازدواج مردي كوررنگ با گروه خوني- 188 هاي خـوني متولّـد گرديـد. در ايـن هاي گروهژنگ

و فقط با يك نوع آنتي به ژن گروه خانواده، احتمال تولّد دختري داراي الل كوررنگي (كوررنگي صفتي وابسته و مغلوب)xهاي خوني، كدام است؟

1(1
8

2(1
4

3(3
8

4(1
16

مي- 189  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل

 ...............»در چرخۀ زندگي كاهوي دريايي همانند چرخۀ زندگي«

مي1 و تقسيم سلول تخم اسپوروفيت ايجاد  شود. ) پالسموديوم مولد ماالريا، با رشد

مي ) كلپ، با تقسيم هر سلول ديپلوئيدي، سلول2  آيد. هاي متحرك هاپلوئيدي به وجود

مي هاي تاژك ) كپك مخاطي پالسموديومي، از ادغام گامت3  آيد. دار، سلول زيگوت به وجود

مي4  شود. ) اسپيروژير، با ميوز هر سلول موجود در ساختار توليدمثلي، تعدادي زئوسپور ايجاد

ميد مورد، ويژگي مشترك سلولچن- 190 مي دهد كه در تجزيۀ كربوهيدرات هايي را نشان  كنند؟ هاي موجود در مواد غذايي انسان شركت

مي را در سطح پيش ATPالف)  كنند. ماده توليد

و جذب غذا قرار دارند. ب) در مكان اصلي گوارش شيميايي

ب ميج) در هنگام تقسيم، هر چهار مرحلۀ ميتوز را  رسانند.ه انجام

 هاي پهني دارند كه به يكديگر متصل هستند.د) در سيتوپالسم خود كيسه

1(12(23(34(4

مي هاي كلسي هاي غدe تيروئيد انسان، پس از آماده شدن كامل مولكول در سلول- 191  دهد؟ تونين براي ترشح، كدام اتفاق روي

آن هاي هاي كوچكي از مولكول ) زنجيره1 مي قند به  شود. ها اضافه

ميچه ) كيسه2  نمايند. هاي انتقالي به سوي غشاهاي پالسمايي حركت

مي هاي انتقالي به دستگاه ) محتويات وزيكول3  گردند. هاي گلژي منتقل

مي هايي از غشاي شبكه ) وزيكول4  زنند. هاي آندوپالسمي به بيرون جوانه

 ساز، ............... هاي اسپرم بالغ، هر سلول ............... موجود در لوله به طور معمول در يك فرد- 192

مي- ) ديپلوئيدي1  دهد. تقسيم ميوز را انجام

 در درون حفرe شكمي قرار گرفته است.- ) ديپلوئيدي2

 هاي سر اسپرم را دارد. هاي مربوط به آنزيمژن- ) هاپلوئيدي3

خو- ) هاپلوئيدي4 تكد كروموزومدر هستۀ  كروماتيدي دارد. هاي

بي كدام عبارت، دربارe واكنش- 193  برگ اطلسي، درست است؟ هوازي تنفس در يك سلول ميان هاي مرحلۀ

مي ATPدار دو فسفاته، دو مولكول ) با توليد هر تركيب كربن1  گردد. مصرف

ميا ATPدار بدون فسفات، دو مولكول ) با توليد هر تركيب كربن2  شود. يجاد

مي NADHدار دو فسفاته، يك مولكول ) با توليد هر تركيب كربن3  شود. توليد

 گردد. مصرف مي+NADدار يك فسفاته، يك مولكول ) با توليد هر تركيب كربن4

و با ماهيچۀ ...- 194  ............ سر ران ارتباط مستقيم دارد، ............... هر تار عصبي كه به مسير انعكاس زردپي زير زانو تعلق دارد

دو1 مي-)  شود. باعث آزاد شدن كلسيم از شبكۀ ساركوپالسمي سلول بعدي خود

 تواند در صورت كمبود اكسيژن، الكتيك اسيد بسازد.مي- ) چهار2

مي- ) چهار3  شود. جزيي از دستگاه عصبي پيكري محسوب

دو4 ر نورون رابط قرار دارد. تحت تأثي-)

هـا باشـد، فراوانـي برابر هتروزيگوت6هاي مغلوب در جمعيت متعادلي، نوعي صفت اتوزومي مورد بررسي قرار گرفته است. اگر فراواني هموزيگوت- 195

و غالب به ترتيب كدام است؟ الل  هاي مغلوب

1(65/0-35/02(92/0-08/03(85/0-15/04(75/0-25/0
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و غشاي پالسـمايي آن فاقـد رنگيـزه كدام عبارت، دربارe هر سلولي درست است كه توانايي انجام همۀ فعاليت- 196 هـاي هاي متابوليسمي خود را دارد
 جاذب نور است؟ 

مي1  كند. ) با مصرف گلوكز در غياب اكسيژن، تركيبات مختلف سه كربني ايجاد
مي ATP) هر مولكول2  ها بسازد. انرژي حاصل از انتقال الكترون تواند با كمك را
دي3 شش اكسيدكربن به مولكول پنج ) با اضافه كردن يك مولكول مي كربني، تركيبي  سازد. كربني
مي NADHهاي ) الكترون4  نمايد. را به پيرووات حاصل از گليكوليز يا يك پذيرندe آلي ديگر منتقل

ا- 197  ست؟ چند مورد، دربارe انسان، درست
 هاي تيروئيدي ايجاد كند. تواند اختاللي در توليد هورمون الف) نوعي بيماري وراثتي مي
 ها مؤثر باشد. رساني به سلول تواند در كاهش اكسيژنب) نوعي بيماري گوارشي مي

 تواند باعث تغيير در فشار اسمزي خون شود.ج) نوعي بيماري خودايمني مي
ميند) نوعي بيماري غدد درو  تواند سبب ناتواني در انعقاد خون شود. ريز

1(12(23(34(4
 كدام گزينه، براي كامل كردن عبارت زير مناسب است؟- 198

كه« دودمانۀ زير به نوعي صفت ............... تعلق دارد. اگر فرد شمارe ............... با فردي

و مادر بيمار دارد ازدواج كند، احتما توانـدل تولد فرزند سالم در اين خانواده مـيپدر

».............. درصد باشد.

25-11- ) اتوزومي غالب1

25-12- ) اتوزومي مغلوب2

به3 50-14- غالبx) وابسته

به4 50-13- مغلوبx) وابسته

همكدام عبارت، دربارe بخشي از چرخۀ زندگي هر قارچي درست است كه با نوعي جاندا- 199 مي ر، رابطۀ  كند؟ زيستي برقرار
مي هاي موجود در نوك نخينه ) با رهاسازي هاگ1  شود. ها تكثير
مي پيچيدن رشته ) از درهم2 و بلند، ساختارهاي توليدمثلي به وجود  آيد. هاي باريك
مي ) به دنبال ادغام هسته3  شود. هاي هاپلوئيدي، سلولي محتوي چندين زيگوت ايجاد
ه4 مي مۀ كروموزوم) و در خارج سيتوسل دوكروماتيدي  گردند. هاي خطي درون سلول

مي- 200 مي با توجه به تأثير انتخاب طبيعي بر صفات پيوسته و انتخـابي كـه توان بيان داشت كه وجه مشترك انتخابي كه در محيط ناهمگن صورت گيرد
پس در محيط ............... روي مي مي از طي يك دورe كوتاه، فراواني فنوتيپدهد، در اين است كه  يابد. هاي اوليۀ ...............

 هر دو آستانه، افزايش- ) پايدار4 هر دو آستانه، تغيير- ) متغير3 حد واسط، كاهش- ) پايدار2 حد واسط، افزايش- ) متغير1
 كدام عبارت، درست بيان شده است؟- 201

مي ) در نگاري گاو1  شود. همانند رودe باريك اسب، گوارش سلولز انجام
مي2  گردد. ) در هزارالي گاو برخالف معدe اسب، مواد غذايي به طور موقت ذخيره
مي3  گردد. ) در سيرابي گاو برخالف رودe كور اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب
ت ) در شيردان گاو همانند رودe بزرگ اسب، باكتري4 مي جزيههاي  شوند. كنندe سلولز يافت

مي- 202  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل
»eپُرسلولي فتوسنتزكنند  ...............»به طور معمول، در هر جاندار
مي دار، هاگ ) دانه1  كنند. ها در بخش اسپوروفيتي شروع به رشد
و ريشه ) بدون آوند، بخش گامتوفيتي ضمائم برگ2  مانند دارد. مانند
مي3  شود. ) بدون گل، در مرحلۀ اسپوروفيتي ساختار پرسلولي ديپلوئيدي ايجاد
و سلول تخم ) ريشه4 مي دار، گامت نر در دانۀ گرده  شود. زا در درون تخمك تشكيل

(به جز آميزش ناهمسان با فرض وقوع مستمر انواع مختلفي از آميزش- 203 و با گذشت زمـان، كـدام پسندانه) در جمعيت هاي غيرتصادفي ها به تدريج
 دهد؟ اتفاق به طور حتم رخ مي

مي ) فراواني افراد ناخالص جمعيت1 مي هاي مغلوب جمعيت ) فراواني الل2 گردد. ها نصف  يابد. ها كاهش
مي ) فراواني افراد داراي الل3 مي جمعيت هاي ) فراواني نسبي الل4 يابد. هاي يكسان افزايش  شود. ها دچار تغيير

1 2

3 4 5 6

7 98 10 11 12

13 14 15 16

17 18

www.konkur.in

forum.konkur.in



11

مي- 204 ، ............... كمتر از نقطۀ ............... است.Dتوان بيان داشت كه در زمان ثبت نقطۀ با توجه به منحني زير،

C- ) فشار خون در ابتداي سرخرگ آئورت1

B- ) تعداد حفرات قلبي در حال انبساط2

B- زهااي دهلي ) طول تارهاي ماهيچه3

C- هاي باز قلب ) تعداد دريچه4

 كدام عبارت، درست بيان شده است؟- 205
 ) هر باكتري كه در استخراج معادن نقش مؤثري دارد، هتروتروف است.1
مي ) فقط بعضي از باكتري2  توانند بخشي از انرژي تركيبات آلي را آزاد نمايند. ها
 دار خاك نقش مؤثري دارد، اتوتروف است. روژن) هر باكتري كه در توليد تركيبات نيت3
مي ) بعضي از باكتري4 دي هاي كربوهيدرات توانند با كمك الكترون ها  اكسيدكربن جو را تثبيت نمايند. ها،

 دقيقهدقيقه 3737وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: فيزيكفيزيك

مي- 206 و معادله متحركي در صفحه حركت در كند به صورتSIهاي مكان آن

2

3 2

4
1 5
6

x t t

y t t

 = +


= + +


4tاست. شتاب متحرك در لحظـۀ s=چنـد

 متر بر مجذور ثانيه است؟ 
1(82(103(124(14
ر ارتفاع خود از سطح زمـين به حداكثAاي كه گلولۀ شود. در لحظه از سطح زمين در راستاي قائم رو به باال پرتاب مي�Vبا سرعت اوليۀAگلولۀ- 207

(h) رسد، گلولۀميBاي كه گلولۀ از همان نقطهAاي از زمـين شود. دو گلوله در چه فاصـله پرتاب شده بود با همان سرعت اوليه، روبه باال پرتاب مي
 رسند؟ به هم مي

1(
4
h2(

2
h3(2

3
h4(3

4
h

مي- نمودار شتاب- 208 متر باشد، 156ثانيه10جايي متحرك در اين كند به صورت شكل زير است. اگر جابه زمان متحركي كه در مسير مستقيم حركت
 سرعت اوليۀ متحرك چند متر بر ثانيه است؟ 

1(20

2(15

3(10

4(5

22اي توسط يك نيروسنج از سقف يك آسانسور آويزان است. در حالت اول آسانسور با شتاب وزنه- 209
m
s

و نيروسـنج تندشونده بـاال مـي را1Fرود

22دهد. در حالت دوم آسانسور با شتاب نشان مي
m
s

پو به ميصورت تندشونده و نيروسنج نيروي ايين 2دهـد. نسـبت را نشـان مـي2Fرود

1

F
F

10چقدر است؟
N(g )
kg

=

1(5
4

2(2
3

3(24(4

ك- 210  كدام است؟Fدهد. را ميaشتابMبه جرمFاست. نيروي افقيkµليۀ سطوح در شكل زير، ضريب اصطكاك جنبشي بين

1(1
2 kM(a g)+ µ 

2(3
2 kM(a g)+ µ 

3(2 kM(a g)+ µ

4(4 kM(a g)+ µ

•
•

•
B

C
D

2
ma( )
s

4

4−

4
10 t (s)0

2M m=

m

F
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مي سانتي40اي به شعاع گرم كه در مسيري دايره 500اي جسمي به جرم مكان زاويه- 211 در متر حركت 24به صـورتSIكند 12t tθ = باشـد. مـي +
1tنيروي مركزگراي وارد بر جسم در لحظۀ  s=چند نيوتن است؟ ،

1(402(2/513(804(120 
پر- 212 متـر سـانتي 125برابر بزرگي جسم است. اگر فاصلۀ جسم تا تصوير4ده تشكيل داده است كه بزرگي آن يك عدسي از يك جسم تصويري روي

 باشد، توان عدسي چند ديوپتر است؟ 
1(22(5/23(44(5
و در فاصلۀ سانتي40شعاع انحناي يك آينۀ مقعر- 213 اگـر جسـم را روي محـور متري آن قرار دارد. سانتي24متر است. جسمي روي محور اصلي آينه

مي سانتي16اصلي به   شود؟ متري آينه انتقال دهيم، بزرگي تصوير نسبت به حالت قبل، چند برابر

1(12(23(2
3

4(3
2

214 -) مي1مطابق شكل مقابل، پرتو نوري به آينۀ تخت آي) و در نهايت از (تابد مي2نۀ تخت ( ) بازتاب ) با پرتـو بارتـابش از آينـۀ1شود. پرتو تابش به آينۀ

مي)، چه زاويه2(  سازد؟ اي

1(α

2(2α

3(180 − α

4(90+ α

6يخ با دماي گرم 500در گرماسنجي كه ظرفيت گرمايي آن ناچيز است،- 215 C− آن 750وجود دارد. اگر يك گرمكن الكتريكي كه تـوان آن° و بـازده وات

از 80 مي 5/122درصد است درون يخ قرار گيرد، پس خماند؟ ثانيه چند گرم يخ در گرماسنج باقي ي  2100 336000f
J J(C , L )

kg K kg
= =

⋅
1(300 2(254 3(200 4(150 

مي يك لولۀ- 216 و جرم آن را نصف مي مسي را بريده و گرماي ويژe آن به ترتيب چند برابر  شوند؟ كنيم، ظرفيت گرمايي

1(1
2

1)12و
2

1و
2

1و1)3
2

1و1)4

اس- 217 هم را پر از آب ميAاست. ظرفAاي، دو برابر ابعاد ظرف استوانهBاي توانهابعاد ظرف و ريزيم. فشـاري جيوه ميBجرم با آب در استوانۀ كنيم
جيوهآبكند؟، وارد ميBكند، چند برابر فشاري است كه جيوه بر كف ظرف وارد ميAكه آب بر كف ظرف  13 6( / )ρ = ρ

1(1
13 6/

2(1
4

3(6/134(4

27ليتر گاز كامل در دماي4اي درون استوانه- 218 C°4قرار دارد. فشارسنج، فشار گاز راatmبه نشان مي 87دهد. اگر دماي گاز را C°آنو حجـم
مي8را به (فشار هواي بيرون ليتر برسانيم، فشارسنج فشار گاز را چند اتمسفر نشان  است.)1atmدهد؟

1(12(23(34(4
باشـد، بـردار براينـد نيروهـايxموازي محـور2qو1qاند. اگر خط واصل سه ذرe باردار مطابق شكل مقابل، در سه رأس يك مثلث ثابت شده- 219

سازد؟ ميxزاويۀ چند درجه با محور3qالكتريكي وارد بر بار 
2

9
29 10 53 0 8

N m(k , Sin / )
C
⋅

= × ° = 

 ) صفر1

2(37

3(45

4(53

(1)

α
(2)

•

• •

3 5q C= µ
y

x

1 7q C= µ 2 1q C= − µ53°53°
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كلkدر مدار مقابل، ابتدا كليد- 220  يابد؟ چند ميكروكولن افزايش مي2Cيد را وصل كنيم، بار خازن قطع است. اگر

1(40

2(60

3(80

4(120 

1خازني به ظرفيت- 221 8C F= µمي50را با باتري پُر مي ولتي پُر شدن، باتري را جدا و پس از يـ كنيم و صفحات آن را بـه صـفحات ك خـازن كنيم

 چند ميكروفاراد است؟2Cولت كاهش يابد،1C،10كنيم. اگر اختالف پتانسيل دو سر خازن وصل مي2Cخالي به ظرفيت

1(322(103(84(2
چند اهـم2Rدر همان مدت باشد،2Rبرابر انرژي مصرفي در مقاومت3در يك مدت معين،1Rت در مدار مقابل، اگر انرژي مصرفي در مقاوم- 222

 تواند باشد؟ مي

1(9

2(12

3(15

4(24

س17Vاختالف پتانسيل- 223 و شعاع مقطع30ر يك سيم مسي به طول به دو شود. آهنگ توليد انرژي گرمايي در سيم چنـد اعمال مي1mmمتر

81وات است؟  7 10 3( / m , )−ρ = × Ω ⋅ π =

1(1700 2(100 3(170 4(10
مي سنجش ايده رو، ولت در مدار روبه- 224  دهد؟ آل چند ولت را نشان

 ) صفر1

2(2/6

3(6/5

4(6/13

آن- 225 و مقـدار  500در شكل مقابل، ميدان مغناطيسي به صورت افقي در جهت غرب بـه شـرق اسـت

و جريان 25Iگاوس است. سيم افقي است A=كنـد. اگـر درجهت شمال شـرقي از آن عبـور مـي

80cm=و ميد� باشد، نيروي مغناطيسي وارد بر اين قسمت از سيم، چند°37انو زاويۀ بين سيم

و به كدام جهت است؟  37نيوتون 0 6(Sin / )° =

، قائم رو به پايين8/0)1

، قائم رو به پايين6/0)2

، قائم رو به باال8/0)3

، قائم رو به باال6/0)4

م- 226 (يك حلقۀ (1سي با سرعت ثابت از موقعيت مي3) تا موقعيت كند. اگر جريـان القـاء ) از يك ميدان مغناطيسي يكنواخت مطابق شكل زير عبور

) (1شده در حلقه در موقعيت  يك از موارد زير درست است؟ باشد، كدام3Iو1I،2I) به ترتيب3) تا

1(2 0I  ساعتگرد3Iو=

2(2 0I  ساعتگرد1Iو=

3(1Iو  ساعتگرد3Iساعتگرد

4(1Iو  پادساعتگرد3Iساعتگرد

k

1 3C F= µ 2 6C F= µ

20V
+−

1I

2I
3I

2R

3 12R = Ω

1 8R = Ω

4Ω

10Ω

8Ω

2Ω

4Ω

V

1

1

10
1

V
r
Ε =

= Ω

3

3

8
1

V
r
Ε =

= Ω

2

2

22
1

V
r
Ε =

= Ω

�

I

B
�

(1)

(2)

(3)
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4كه حركت هماهنگ ساده دارد، مطابق شكل مقابل اسـت. در لحظـۀ100gزمان نوسانگري به جرم- نمودار شتاب- 227
3

t s=نوسـانگر در چنـد ،

 نوسان قرار دارد؟ متري مركز سانتي

1(3
4

2(3
2

3(3

4(2 3

زe سـرعت آن باشـد، در هـر دوره چنـد مرتبـه انـداVكننده كه حركت هماهنگ ساده دارد، در لحظۀ عبور از مبدأ اگر سرعت يك نوسان- 228
3
V

 شود؟ مي
1(22(33(44(8

و قطر مقطع سانتي30تار مرتعشي به طول- 229 و چگالي ميلي5/0متر 38متر
g

cm
مي60بين دو نقطه با نيروي آن نيوتون كشيده و در طول 4شود

)3چند هرتز است؟ شود. بسامد صوت حاصل گره ايجاد مي )π =

1(502(100 3(250 4(1000 
 در لحظۀ نشان داده شده، چند متر بر ثانيه است؟Mرو، سرعت نقطۀ در شكل روبه- 230

1(12π

2(6π

3(12 3− π 

4(6 3− π 

Bو نسبت دو بسامد طبيعي متوالي كـه هـواي داخـل لولـۀ2/1تواند ايجاد كند، برابر ميAنسبت دو بسامد طبيعي متوالي كه هواي داخل لولۀ- 231
 است. در مورد اين دو لوله كدام درست است؟4/1تواند ايجاد كند، برابر مي

و لولۀA) لولۀ1  ) دو انتهاي هر دو لوله باز است.2 يك انتها بسته است.Bدو انتها باز
و لولۀB) لولۀ3  ) يك انتهاي هر دو لوله بسته است.4 يك انتها بسته است.Aدو انتها باز

تك- 232 600nmλرنگي به طول موج آزمايش يانگ را بدون تغيير فواصل، يك بار با نور انجـامλ′رنگـي بـه طـول مـوج نور تـكو بار ديگر با=
در آن نقطـه تشـكيلλدر محلي تشكيل شود كه نوار تاريك پنجم از طول موجλ′چند نانومتر باشد تا نوار روشن چهارم مربوط بهλ′دهيم. مي
 شود؟ مي

1(750 2(675 3(600 4(500 

آنFM ،75بسامد يك فرستندe راديويي- 233 و توان تشعشع آنتن 44مگاهرتز 8 10/ وات است. در هر ثانيه چنـد فوتـون از ايـن آنـتن گسـيل×

19گردد؟ مي 151 6 10 4 10(e / C , h eV s)− −= × = × ⋅

1(30102(207 5 10/ ×3(2016 10×4(1016 10×

و فوتوالكترون به الكترود فلزي ميλدر آزمايش فوتوالكتريك، نوري با طول موج- 234 آن تابد 198هـا هايي كه بيشينۀ انرژي جنبشي 10 J−×،اسـت

191هـا، شود، بيشينۀ انرژي جنبشـي فوتـوالكترون2λشوند. اگر طول موج نور فرودي گسيل مي 6 10/ J−×شـود. تـابع كـار فلـز چنـد مـي 

191ولت است؟- الكترون 6 10(e / C)−= × 
1(22(33(44(5

و انفعال هسته- 235 4اي، در فعل 27 1
2 13

A
ZHe Al X n+ → + �،AوZاند؟ب كدامبه ترتي 

15و31)154و30)143و31)142و30)1

4
3

2
cma( )
s

2

4
π

2

2
π−

0 t(s)

x(cm)

12 5/

6+

3−
0

10 mV
s

=yu (cm)

M
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 دقيقهدقيقه 3535وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: شيميشيمي

و كوچك فلزهاي واسطه در هر دوره از جدول تناوبي، در كدام گروه- 236  ترين عدد اتمي ممكن براي اين فلزات، كدام است؟ ها جاي دارند
12،22تا2)12،224تا3)12،213تا2)13،212تا3)1
مي- 237  هاي يك اتم، نسبت داد؟ توان به يكي از الكترون كدام مجموعه عددهاي كوانتومي را

1(2 2 1ln , l , m= = = −2(4 0 1ln , l , m= = = −3(3 1 0ln , l , m= = =4(15 3
2ln , l , m= = = +

 كدام گزينه درست است؟- 238
2H) با توجه به الكترونگاتيوي عنصرها، برخي از پيوندهاي شيميايي در1 NOHاند. ناقطبي 

مي2  يابد. ) با افزايش تفاوت الكترونگاتيوي اتم هيدروژن با اتم متصل به آن، قدرت اسيدي تركيب به دست آمده، همواره افزايش
ع3 آن نصرها در گروه) روند تغيير الكترونگاتيوي و انرژي نخستين يونش هم هاي جدول تناوبي، با روند تغيير شعاع اتمي  سو است. ها،
(بـدون در نظـر گـرفتن ) تفاوت الكترونگاتيوي بين عنصرهاي دورe ششم جدول تناوبي، از تفاوت الكترونگاتيوي بين عنصرهاي دوره4 هاي بـاالتر

و   ) كمتر است.Hگازهاي نجيب
 اند؟ هاي زير درستا توجه به جدول مقابل كه بخشي از جدول تناوبي عنصرها است، چند مورد از عبارتب- 239

*E.خاصيت شبه فلزي دارد ،
مي، همواره تركيبXبا عنصرA* عنصر  دهد. هاي دوتايي قطبي تشكيل

 وجود دارند.D(g)2وA(g)2هاي صورت مولكول، بهDوA* عنصرهاي

مي4، با از دست دادنZ* اتم  رسد. الكترون به آرايش الكتروني گاز نجيب دورe قبل از خود،
1(12(2

3(34(4
دي تفاوت شمار اتم- 240 با هاي سازندe هر مول آمونيوم دو هاي هر مول آمونيوم فسفات، برابر با تفاوت شمار اتم شمار اتمكرومات هاي يك مول از كدام

 تركيب است؟ 
 استانو پرمنگنات- ) روي هيدروژن سولفات2 اسكانديم نيترات- ) باريم كلرات1

 آلومينيم هيدروژن كربنات- سولفات (III)) كروم4 آمونيوم منگنات- ) كوپريك استات3
تو- 241 )51كه آنتيموان جه به اينبا Sb)83در باالي بيسموت( Bi)از جدول تناوبي جاي دارد، دليل اين15، در گروه كه شعاع يون پايـدار آنتيمـوان

 تر است، كدام است؟ شعاع يون پايدار بيسموت بزرگ
آن ) شمار الكترون1  با هم تفاوت دارد.ها هاي اليۀ ظرفيت اتم
 تر است. ) شعاع اتمي آنتيموان از شعاع اتمي بيسموت بزرگ2
 هاي الكتروني يون پايدار آنتيموان در مقايسه با يون پايدار بيسموت بيشتر است. ) شمار اليه3
مي4 و يون منفي ايجاد مي ) آنتيموان شبه فلز است و يون مثبت تشكيل  هد.د كند ولي بيسموت فلز است

 اند؟ هاي زير، درست چند مورد از عبارت- 242
 بيشتر است. NaClاز نقطۀ ذوب بلور KBr* نقطۀ ذوب بلور

 ها، رابطۀ مستقيم دارد. * نقطۀ ذوب بلورهاي يوني، با انرژي شبكۀ بلوري آن

2Mgو+Naهاي * يون  نشان داد.Mg(II)وNa(I)به صورت توان را مي+
و فروسولفيد، به ترتيب  است. FeSو CuS* فرمول شيميايي كوپروسولفيد

 هاي فلزهاي واسطه، بدون داشتن آرايش الكتروني گازهاي نجيب، پايدارند. * بسياري از يون
1(12(23(34(4
 اند؟ ها درست دام عبارتك- 243

، مشابه هم است.+4PFو−4ClFهايآ) شكل هندسي يون

16ب) در مولكول 4SFهشتايي پيروي مي eكند.، اتم مركزي از قاعد 

17پ) در مولكول 3ClFداراي پنج قلمرو الكتروني است.، اتم مركزي 

 تر است. بزرگ+2NO، از زاويۀ پيوند در يون−2NOت) زاويۀ پيوند در يون

ميث) طول پيوند كوواالنسي بين دو اتم را برابر با فاصلۀ تعادلي ميان هستۀ آن  گيرند. ها در نظر
ث1 و پ آ2) ت) ث3و پ4 ) ب، ت،  ) آ، ب،

17 161514
گروه

 دوره

DA2

XE3

Z4
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 هاي ناپيوندي به شمار قلمروهاي الكتروني اتم مركزي، كدام است؟، نسبت شمار جفت الكترون−4Al(OH)در ساختار لوويس يون- 244

1(12(5/13(24(5/2
 عبارت درست است؟ اگر براي تهيۀ الماس ساختگي، از گرافيت خالص استفاده شود، كدام- 245

مي- ) طول پيوندهاي كربن1  يابد. كربن افزايش
مي هاي اتم ) فاصلۀ اليه2  يابد. هاي كربن از يكديگر، اندكي افزايش
مي3  يابد. ) رسانايي الكتريكي نمونه طي اين فرايند، رفته رفته افزايش
ثا ) محل قرار گرفتن اتم4 ميهاي كربن طي تبديل گرافيت به الماس،  ماند. بت

 اند؟ درستها عبارتدربارe تركيبي با فرمول ساختاري مقابل، كدام- 246
آ) داراي يك گروه عاملي آميني است.
ب) داراي دو گروه عاملي استري است.

مي25پ) هر مول از آن، با  سوزد. مول اكسيژن
يك10ت)  قلمرو الكتروني دارند.3اتم در مولكول آن، هر
 هاي كربن در مولكول آن وجود دارد. جفت الكترون پيوندي بين اتم17ث)

ت1 ت2 ) آ، ب،  ) ب، پ،
ث3 ث4 ) آ، ب، پ،  ) ب، پ، ت،

4در واكنش:- 247 3 2 2(g) (g) (g) (g) (g)CH NH O HCN H O+ + → ، پس از موازنه، ضريب استوكيومتري چند گونه با يكديگر برابر است؟+

1(52(23(34(4
و روي، در مقدار كافي از محلول هيدروكلريك اسيد انداخته شده است. اگر در پايان واكـنش،گر20- 248 ليتـر گـاز در شـرايطي كـه2م از آلياژ نقره

مي08/0چگالي گاز حاصل برابر با  165دهد؟ گرم بر ليتر است، آزاد شود، چند درصد جرم اين آلياژ را نقره تشكيل 107(Zn , Ag g mol )−= = ⋅

1(702(743(804(84
و مجموع ضريب- 249 و اگـر واكنش روي هيدروكسيد با فسفريك اسيد از كدام نوع 49هاي استوكيومتري مواد، پس از موازنۀ معادلۀ آن، كـدام اسـت

11شود؟ گرم فسفريك اسيد در اين واكنش مصرف شود، چند مول روي فسفات تشكيل مي 16 31(H , O , P g.mol )−= = = 
جا1 12،25/0جايي دوگانه، ) جابه11،25/04جايي يگانه، ) جابه12،20/03جايي دوگانه، ) جابه11،20/02جايي يگانه،به)
از- 250 با8/16مخلوطي مي9/15گرم سديم هيدروژن كربنات و چند گـرم نمـك گرم سديم كربنات، با چند مول هيدروكلريك اسيد واكنش كامل دهد

(عددها را از راست به چپ بخوانيد.) خوراكي تشكيل مي 11شود؟ 12 16 23(H , C , O , Na : g.mol )−= = = = 
1(4/0،4/232(4/0،25/293(5/0،4/234(5/0،25/29

2گرم آب، دماي آب به اندازe 900با انجام يك آزمايش در يك گرماسنج داراي- 251 C°گـرم اتـانول بـا دمـاي 460ان، از رود. اگر در شرايط يكس باالتر مي
20 C°از گرماي جذب شده توسط بدنۀ گرماسنج چشم به جاي آب استفاده شود، دماي پاياني گرماسنج به چند درجۀ سلسيوس مي)  پوشي شود.) رسد؟

2
1 1 1

ــانول 75، ات 110 1 12 16H O(c , c J mol C H , C , O g mol )− − −= = ⋅ ⋅ ° = = = ⋅

1(2/242(8/263(6/284(6/33
به- 252 2واكنش:∆Hهاي زير، واكنش با توجه 4 2 4(g) (g) (g) (g)C H F CF HF+ → ، پس از موازنه، چند كيلوژول است؟+

2 2 4 2گرافيـــت1 2 52(g) (g)(sC , ) H C H , H kJ+ → ∆ = (آ−

2 2 22 537(g) (g) (g)HF F H , H kJ→ + ∆ = (ب +

4 2 ــت3 گرافيـ 2 680(g) (g)(sCF C , ) F , H kJ→ + ∆ = (ج +

1(3560 -2(3456 -3(2382 -4(736 -
به- 253 مي واكنش با توجه و هر دو گرماده هاي زير كه در فشار ثابت انجام  اند؟ اند، چند مورد از مطالب زير درست گيرند

2 22 2 2(g) (g) (g) (g)I) CO NO N CO+ → +

4 2 2 22 2(g) (g) (g) (g)II)CH O CO H O+ → +

 است.∆Hبرابر با∆II ،E* در واكنش
 دهد.، سامانه روي محيط، كار انجام ميII* در واكنش

 توان به كاهش آلودگي هوا كمك كرد.، ميI* با انجام واكنش
و واكنش، از نوع جابهI* واكنش ، از نوع سوختن است. IIجايي دوگانه

1(12(23(34(4

C 3N CH−
O

O

C O

3H C O−
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12يك سامانۀ گازي با حجم قابل تغيير، در فشار ثابت،- 254 5/ kJeو انرژي دروني آن به انـداز يابـد. افـزايش مـي10kJگرما از محيط جذب كرده
، كدام است؟kJمقدار كار انجام شده با يكاي 

1(5/2-2(5-3(2 5/+4(5+
ض- 255 ميشير منيزي كه به عنوان داروي  رود، جزء كدام گونه از كلوييدها است؟د اسيد به كار

ژل2 ) سول1  ) سول جامد4 ) امولسيون3)

10موالر آن با چگالي10درصد جرمي آمونياك در محلول- 256 935/ g mL−⋅11تر است؟، به كدام عدد نزديك 14(H , N g mol )−= = ⋅

1(92(2/123(2/184(22
با5- 257 1pHليتر محلول هيدروكلريك اسيد و حجـم80به طور كامل واكنش داده است. اگر بازده درصدي واكنش NaClO(aq)، با افزودن= %

 ليتر باشد، حجم گاز كلر به دست آمده چند ليتر است؟25مولي گازها
1(5/122(103(25/64(5
258 -25g100از يك نمونۀ سنگ داراي كلسيم كربنات، باmLموالر نيتريك اسيد به طور كامـل واكـنش داده اسـت. درصـد جرمـي6/0محلول

) 112كلسيم كربنات در اين نمونه، كدام است؟ 16 40C , O , Ca g mol−= = =  اي سنگ تأثير نداشته است.)ه، اسيد بر ساير سازنده⋅
1(62(83(124(18

4هاي جدول زير، كه به واكـنش: با توجه به داده- 259 9 4 9(aq) (aq) (aq) (aq)C H Br OH C H OH Br− −+ → مربـوط اسـت، چنـد مـورد از+

 اند؟ مطالب زير درست

1* يكاي ثابت سرعت، 1mol L s− −⋅  ست.ا⋅

31* مقدار عددي ثابت سرعت واكنش، برابر  است.×−10
 * يون هيدروكسيد در اين واكنش، نقش كاتاليزگر را دارد.

4صـورت * رابطۀ قانون سرعت، به 9R k C H Br OH−  =    
 است.

2هـا، از مرتبـۀ دهنده * سرعت واكنش نسبت به هر يك از واكنش
 است.

1(12(23(34(4
 اند؟ چند مورد از مطالب زير درست- 260

مي هاي واكنش گيري مناسب ميان ذره * هر برخورد با جهت  انجامد. دهنده، به توليد فراورده
 دهنده، مرتبۀ آن در رابطۀ سرعت است. هاي شيميايي، ضريب استوكيومتري هر واكنش * در واكنش

مي ورت كاتاليزگر مناسب، با كمترين مقدار انرژي فعال* فرايند هابر، در مجا  پذيرد. سازي ممكن، انجام
و يكاي زمان بستگي دارد. هاي واكنش * بر پايۀ نظريۀ برخورد، سرعت واكنش به شمار برخوردها ميان ذره  دهنده بر يكاي حجم

1(12(23(34(4

مي- 261 آ كدام نمودار را kJ)1زاد شده بر واحد زمان توان به مقدار گرماي s  نسبت به پيشرفت واكنش:⋅−(

2 2 2 0(g) (g) (g)A B AB , H+ → ∆ (واكنش از مرتبۀ صفر است.)، نسبت دا>  د؟

1(2(3(4(

آن با توجه به شكل- 262 گ هاي زير كه در  اند؟ اند، چند مورد از مطالب زير، درست رفته شدهها، دو ظرف آب به عنوان دو سامانه در دماي اتاق در نظر
) )، يك سامانۀ تعادلي است.1* سامانۀ ظرف

) مي1* در ظرف  گيرد.)، تنها عمل تبخير انجام
)  ) از نوع سامانه در فشار ثابت است.2* سامانۀ ظرف

) به2* در ظرف و ميعان هم)، در دماي ثابت، عمل تبخير م صورت  گيرد.يزمان صورت
1(12(2

3(34(4

 آزمايش
4غلظت 9C H Br
1(mol L )−⋅

−OHغلظت

1(mol L )−⋅

سرعت اوليۀ واكنش
1 1(mol L s )− −⋅ ⋅ 

11/01/051 10−×
22/02/054 10−×
305/02/051 10−×

(1) (2)
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دي- 263 و اگر يك مول گاز هيدروژن با دو مول گاز كربن Kاكسيد در يك ظرف يك ليتري دربسته مخلوط شده، به گونۀ تعادلي با هم واكـنش دهنـد

2باشد، نسبت جرم8/1برابر با (g)H O 2به جرم(g)H11لوط به حالت تعادل، كدام است؟ در مخ 16(H , O g mol )−= = ⋅

1(6/32(2/53(94(27
(حجم ظرف، ده ليترKهاي گازي مربوط است، مقدار به فراوردهA(s)با توجه به نمودار مقابل كه به تجزيۀ تعادلي- 264 در شرايط آزمايش كدام است؟

 است.) 

1(2 21mol L−⋅

2(13 375/ mol L−⋅

3(3 3 39 10 mol L− −× ⋅

4(3 4 42 7 10/ mol L− −× ⋅

5، برابر با HAاسيدaKمقدار- 265 12 10 mol L− −× 1pHبـا HClدر يك ليتر محلـول HAاست. اگر يك مول⋅ A−حـل شـود،= 
 بـه

 رسد؟ تقريب، به چند مول بر ليتر مي

1(42 10−×2(34 5 10/ −×3(32 10−×4(24 5 10/ −×

 اند؟ چند مورد از مطالب زير درست- 266
مي pH* با تنظيم گل خاك،  ها را تغيير داد. توان رنگ برخي از

3Al* با اسيدي شدن خاك، غلظت يون  يابد. در آن افزايش مي+

3Alهاي * براي حذف يون  توان مقداري آهك به خاك اضافه كرد. خاك، مي+
ميها با تول دان * شيمي  كنند. يد كودهاي شيميايي مناسب، در آمايش خاك به كشاورزان كمك

1(12(23(34(4
به5/0ليتر محلول ميلي80- 267 موالر هيدروكلريك اسيد اضافه شده اسـت. پـس از كامـل شـدن1/4ليتر محلول ميلي20موالر باريم هيدروكسيد

و واكنش، چند مول باريم كلريد تشكيل مي (گزينه محلول باقي pHشود  ها را از راست به چپ بخوانيد.) مانده، كدام است؟
1(02/0،7/12(02/0،7/23(04/0،7/14(04/0،7/2
 با توجه به شكل مقابل، چند مورد از مطالب زير درست است؟- 268

كم * بهره  ترين روش براي تهيۀ گاز كلر است. هزينه گيري از سلول دانز،
مي5/0ازاي توليد هر مول فلز سديم، * به  شود. مول گاز كلر در آن توليد

 شود. سلول برقكافت خارج ميBو سديم مايع از دهانۀA* گاز كلر از دهانۀ
و در نتيجه، افزايش صرفۀ اقتصادي مي3CaCO* افزودن مقداري  شود.، سبب كاهش دماي ذوب

1(12(23(34(4
و قوي هاي زير، قوي واكنش با توجه به نيم- 269 و واكنش كدام دو گونۀ شيميايي بـا هـم، ترين كاهنده، به ترتيب از راست به چپ كدام ترين اكسنده اند

 پذير است؟ در شرايط استاندارد انجام
2 2 0 14(s)(aq)Sn e Sn , E / V+ −+ → ° = −

2 2 0 85( )(aq)Hg e Hg , E / V+ −+ → ° = +�

3 3 0 04(s)(aq)Fe e Fe , E / V+ −+ → ° = −

1 68(aq) (s)Au e Au , E / V+ −+ → ° = + 

1(2
(aq)Hg +،(s)Fe،(aq)Au+با(s)Sn2(2

(aq)Hg +،(s)Fe،(s)Au2با(g)Cl 

3((aq)Au+،(s)Sn،2
(aq)Hg Sn4((aq)Au+،(s)Sn،2(s)با+

(aq)Hg Au(s)با+

و چند مول الكترون بـين عامـل01/0ليتر محلول ميلي50در واكنش- 270 هـاي موالر فرمالدهيد با مقدار كافي نقره اكسيد، چند مول نقره توليد شده
و كاهنده، مبادله مي  شود؟ اكسنده

1(310−،310−2(45 10−×،310−3(310−،32 10−×4(45 10−×،32 10−×

2

3

4

5

1

A
B
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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
4پاسخ: گزينۀ-1

 ها: در ساير گزينهها معني درست واژه
 ) سحاب: ابر1
 ) بنان: انگشت/ سوفار: دهانۀ تير، جايي از تير كه چلۀ كمان را در آن بند كنند.2
و علف كه كشاورزان در آن مي نشينند؛ آلونك، كَپَر، كلبه ) كومه: خانه3 )زاغه: آغل(اي از ني

1پاسخ: گزينۀ-2
:ها واژهمعني درست

 رغم: به خاك آلودن بيني، خالف ميل كسي عمل كردن، برخالف ميل، كراهت
 تقرير: بيان كردن، روشن ساختن

 انگيزي شرارت: بدي كردن، بدخواهي، فتنه
 اي كه روي جامۀ ديگر پوشند. ردا: جامه

4پاسخ: گزينۀ-3
:ها واژهمعني درست

 حميّت: غيرت، مرّوت، جوانمردي
 بيغوله: كنج، گوشه، ويرانه

 قيمت، گرانبها گرانثمين: پربها،
 آخته: بيرون كشيده، برآورده، كشيده، برافراشته

1پاسخ: گزينۀ-4
 ها: در ساير گزينهها واژهامالي درست

 خورده ) مغلوب: شكست2
ها جنگ) انزجار: نفرت/ مغازي:3
شب)4 شب رذالت: پستي/ تهجّد:  داري براي عبادت زنده بيداري،

2پاسخ: گزينۀ-5
)سقط: دشنام(/ ثقت: اعتماد)براعت: برتري(: برائت: پاكي، بيزاريها واژهامالي درست

3پاسخ: گزينۀ-6
و آكنده از لغات عربي دربارa تيره»انتقام«عباس خليلي، رمان ي زنان نوشت.روز را با نثري احساساتي

1پاسخ: گزينۀ-7
 ابله: داستايوسكي/ داستان دو شهر: چارلز ديكنز/ رستاخيز: لئون تولستوي/ انقالب آفريقا: فرانتس فانون

 ها: بررسي ساير گزينه
بك هاي خشم: جان اشتاين ) خوشه2
 ) مادام كامليا: الكساندر دوما3
 ) كنت مونت كريستو: الكساندر دوما4

3خ: گزينۀ پاس-8
و»چهارمقاله«هاي آثاري مانند قصه بـن وشـمگير، نمونـۀ بن اسكندر قابوس اثر عنصرالمعالي كيكاووس»نامه قابوس«احمد عروضي سمرقندي

و تربيت قصه و هـايي در فنـ الملك توسي، نمونۀ قصـه خواجه نظام)سيرالملوك(نامه هاي سياست اند. همچنين حكايت هايي در زمينه تعليم ون
و آيين فرمانروايي،  و اميران است. مملكترسوم كشورداري و وزيران و سيرت نيكوي پادشاهان  داري، لشكركشي، بازرگاني، علوم رايج زمان، عدل

 ها: بررسي ساير گزينه
ن سهروردي: نمونۀ قصه»عقل سرخ«)1 و ديني به وجه تمثيلي يا و شرح مفاهيم عرفاني، فلسفي .)سمبليك(مادين هايي در توضيح
و يك شب: نمونۀ قصه2 كهها سرگذشتهايي عاميانه كه حاوي ) هزار و زناني گمنام است با برحسبو ماجراهاي شاهان، بازرگانان، مردان تصادف

و وقايعي عبرت .اند شدهرو روبهو حوادثي شگفت آموز حكمتانگيز
بر رودي: نمونۀ قصه التّمثيل حبله ) جامع4 و عربي تنظيم هايي كه و حكم فارسي .اند شدهاساس امثال

3پاسخ: گزينۀ-9
ب) تشبيه: يار به آفتاب

و فلك استعاره: جان  بخشي به روح
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د) تشبيه: زلف به دام
 بخشي به باد صبا استعاره: جان

 ها: بررسي ساير بيت
 الف) تشبيه: شب وصال به باد

 استعاره: ...............
 ...............ج) تشبيه:

 بخشي به باد استعاره: جان
2پاسخ: گزينۀ-10

 بخشي به نيشكر استعاره: جان
 آميزي: نطق شكرين حس

)بار6(»ش«نغمۀ حروف: تكرار صامت
 گويي/ انگشت خاييدن در اين جا كنايه از حسرت خوردن كنايه: لب گشودن كنايه از اقدام به سخن

2پاسخ: گزينۀ-11
)معني نادرست/ تناسب با مطرب(پردa موسيقي-2)معني درست(پوشيدن-1:)دوم(: پرده)»ج«بيت(يهام تناسبا

بو)»الف«بيت(استعاره  : نسبت دادن دميدن به
و كامياب شدن : دامن گل بردن كنايه از بهره)»ب«بيت(كنايه:  مند
و لذيذ گفتن)»د«بيت(آميزي حس  : تلخ گفتن/ لطيف

؟پاسخ: گزينۀ-12
و سؤالدقت كنيم: و شمرده شوند، باز هم پاسخ درستي وجود ندارد. اشتباه در شمارش تكواژ قطعاً بي پاسخ است. هر طور هم تكواژها تفكيك

و بارها اتفاق افتاده  است. واژه در كنكور بارها
ه/1 ا)گ() سر/ سپرد/ ، وگرنه ايـن واژه پيشـينۀ شده انجاملي طراح طبق نظر احتما»مزدور«تقطيع()تكواژ10(/ ـِـ/ بيگانهني/ ـِـ/ مزد/ ور/

و بهتر است به دو تكواژ تفكيك نشود. )تاريخي دارد
ي/ ـِـ/ روز/ نامه/ ها/2 )تكواژ10(ـِـ/ خبر/ ساز)ي() بر/ رس/
3/ ش / نامه / ها ي/ ـِـ / دان / ـِـ ش/ ياب/ ي)ي() ارز/ ـِـ / )تكواژ12(ـِـ / ادب
ا/4 )تكواژ9(ـِـ/ تاريخ)ي(/ ـِـ/ عدالت/ پيشه/نا)يـ() فرمان/ رو/

4پاسخ: گزينۀ-13
 فرستاده بود: ماضي بعيد

 كني: مضارع التزامي
 نداشت: ماضي ساده

 داد: ماضي استمراري مي
2پاسخ: گزينۀ-14

 هنوزت اجل دست خواهش نبست: هنوز اجل دست خواهشت نبست.
1پاسخ: گزينۀ-15

)نظر+صاحب(: مركب نظران احبصمرغ دل
 ها: بررسي ساير گزينه

 : مشتقجانان: ساده/ نسيم وعدa رضوان) صباي روضه2
 : سادهتوخانۀ ابروي ) كمان3
4............... ( 

4پاسخ: گزينۀ-16
مي مور، چه مي )با توجه به سابقۀ كنكور(گذرد: دو جزئي داند كه بر ديوارa اهرام

 : دو جزئي)گذردمي(تي خام يا بر خش
 جزئي گذرا به مسند تو، بلندترين هرمي: سه

سه كه فرعون تخيّل مي  با مفعولبه گذراجزئي تواند ساخت:
َزبَر ماسوا ايستاده دو چگونه اين چنين كه بلند بر  جزئي اي:

سه در كنار تنور پيرزني جاي مي  متممبه گذراجزئي گيري:
به جملۀ چهار سؤالۀ مورد دقت كنيم! در منظوم و پاسخ و همين براي رد گزينه و متمم وجود ندارد  كافي است، سؤالجزئي گذرا به مفعول

سه»گذشتن«هرچند، ممكن است طراح يا را  را دوجزئي در نظر گرفته باشد.»جاي گرفتن«جزئي

www.konkur.in

forum.konkur.in



3

2پاسخ: گزينۀ-17
 قدرت دنيوي : ناپايداري)2(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك عبارت

 ها: مفهوم ساير گزينه
بي1 بي4 ) سلطۀ معشوق3 نصيبي)  نصيبي)

1پاسخ: گزينۀ-18
 رساني باد صبا : واالمرتبگي معشوق/ پيام)1(مفهوم گزينۀ

 ها : ناپايداري قدرت دنيوي مفهوم مشترك ساير گزينه
1پاسخ: گزينۀ-19

سر : وقتي نوك)1(بازگرداني گزينۀ  سريع رها شد كه از مهرa پشت اشكبوس نيز گذشت. چنانآنانگشت رستم را لمس كرد، تير تير،
 ها: در ساير گزينه

و با شست، تير خدنگ را آمادa پرتاب كرد.2  ) رستم كمان را در چنگ گرفت
 ) همين كه انتهاي تير به گوش رستم نزديك شد، از كمان فريادي برخاست.3
و سين4 و تشكّر، دست او را بوسيد.) رستم به پهلو و آسمان به نشانۀ قدرداني ۀ اشكبوس تير زد

3پاسخ: گزينۀ-20
و مفهوم ابيات:  بازگرداني

و شايسته براي آخرت خود فراهم نكرده ترسي كه توشهج) بازگرداني: به اين دليل از مرگ مي بي اي مناسب و توشه بودن اي./ مفهوم:  زاد
ب و داشتهالف) بازگرداني: و طمع را كنار بگذار، انسان نبايد براي رسيدن به نعمات دنيوي خون دل بخورد./ مفهوم:ه روزي هاي اندكت قناعت كن

 نكوهش آزمندي
و سخني بر زبان نياوري، ابر بهار مي طور همانب) بازگرداني: اگر دهانت پاك باشد د كه صدف را صاحب مرواريد اد./ كند به تو نيز جايزه خواهـد

 گويي مفهوم: پرورده
و نامساعد شود، حتي مورچه و اوضاع پريشان ميد) هنگامي كه بخت برگردد ي از موي روييـده بـرخطكه طور همانتواند بر شير غلبه يابد؛ اي

و از زيبايي بيندازد./ مفهوم: اوضاع نابسامان صورت مي  تواند قهرمان زيبايي را گرفتار كند
4پاسخ: گزينۀ-21

 : رهايي از عشق غيرممكن است.)4(مفهوم گزينۀ
مي مفهوم مشترك ساير گزينه  كند. ها: بي خبري معشوق از حال عاشق/ فقط عاشق حال عاشق را درك

2پاسخ: گزينۀ-22
ها : متفاوت بودن پديده)2(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت
 ها: مفهوم ساير گزينه

بي3 ) پريشاني عاشق1  ) طلب عنايت از معشوق4 متايي معشوقه)
3پاسخ: گزينۀ-23

 : ناتواني عقل/ غلبۀ عشق بر عقل)3(مفهوم گزينۀ
 ها: مفهوم ساير گزينه

بي1 و چرخ در سرنوشت) و اتفاقات جهانها انسانتأثير بودن روزگار
 ) رسوايي عاشقانه2
 ) ارزشمندي خرد/ خرد الزمۀ سعادت است.4

گ-24 4زينۀ پاسخ:
و ناآگاهي در جامعه)4(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك منظومۀ و بيداري مردم/ ترسيم خفقان  : نااميدي از آگاه شدن

 ها: مفهوم ساير گزينه
 ) دعوت به دستگيري بدون توقّع1
 ) احتياط در عين الگو بودن2
او3 و طلب عنايت از  ) اتمام حجّت با معشوق

1پاسخ: گزينۀ-25
كم)1(و گزينۀ سؤالفهوم مشترك بيتم  ترين بهره از معشوق : بسنده كردن به

 ها: مفهوم ساير گزينه
 نشدني بودن داغ عشق ) فراموش2
بي3  نيازي از معشوق ) تغيير شرايط نامطلوب به مطلوب/
 ) اغراق در زيبايي معشوق4
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زبان عربيزبان عربي
گزینۀ-۲۶ ۱پاسخ:

کلیدی الّصالحونعبا/هایَرثُ:کلامت دي
می ارث به گزینهیَرُِث: سایر (رد است. اخباری مضارع فعل ها)برند،

ضمیر است. اضافی وصفی ترکیب من؛ صالح بندگان الصالحون: ترجمۀ»ي«عبادي از بعد گزینه»الصالحون«باید (رد )»۴«و»۲«هایبیاید.
گزینۀ-۲۷ ۱پاسخ:

املؤمُن کلیدی: مؤإکلامت یَعد: میذا وعده وقت هر کنید،من دقت از»ذاإ«دهد؛ بعـد یعنـی بگیرد؛ قرار خود مناسب جای ترجمـه»مـؤمن«در
فعل نیز و گزینه»یَِعُد«شود سایر (رد است. مضارع ها)فعل

به مییعتَِربُ: گزینهشامر سایر (رد ها)آورد
گزینۀ-۲۸ ۲پاسخ:

کلیدی: طبیعیهکلامت أمٌر تُلِجئُهذا م/
اسم اشاره اسم از بعد کنید دقت است؛ طبیعی امری این : طبیعیٌّ أمٌر منی»ال«هذا پس ندارد. وجود بهدار امر«صورتتوانیم کنـیم»این ترجمه

نیز برای»طبیعّی«و همراه»أمٌر«صفت آن ترجمۀ پس است نکره وصفی ترکیب می»ی«و وحدت یا گزینهنکره (رد »)۳«و»۱«هایباشد.
(آن میتُلِجئهم: وادار را) هایها گزینه (رد است. معلوم مضارع فعل »)۴«و»۱«کند،

می گاهی کنید بهدقت را ضمیر مرَجعِ ترجمه در بهتوان ضمیر بردجای می،کار وادار رضورت را مردم الرضورُة: تُلجئُهم الناس کند.مانند:
گزینۀ-۲۹ ۲پاسخ:

کلیدی: یکنإکلامت مل ماٌلذا خلقک/أعِطهم/تعطیه/لک ِبُحسِن
هرگاهملذاإ نداری؛ مالی هرگاه ماٌل: لَک معنای»اسم+لـِ«یکن باشد مقدم بهمی»دارد«خرب است رشط فعل چون نیز و مضـارع«صـورتدهد

می»التزامی گزینهترجمه (رد »)۳«و»۱«هایشود.
است مضارعی فعل ببخشی؛ را) (آن بـهکهتُطیعِه: اسـت، مضـارع فعـل نیـز آن از قبـل چـون و اسـت شده واقع وصفیه مضـارع«صـورتجملۀ

می»التزامی گزینهترجمه (رد گزینۀ»)۳«و»۱«هایشود. (رد است. مثبت مضارع فعل این نیز »)۴«و
آن به گزینهأعطهم: (رد است. امر فعل کن؛ عطا »)۴«و»۳«هایها

گزینۀ-۳۰ ۱پاسخ:
گزینهبررسی ها:سایر

اسم۲ اشاره، اسم از بعد به»ال«) اشاره اسم پس است، می»مفرد«صورتدار شود.ترجمه
صحیح: دید.دانشاینترجمۀ خواهند را خود سعی نتیجۀ آموزان،

۳) گزینۀ مانند (۲» شود.»اولئک) ترجمه مفرد
صحیح: بسیاریآنترجمۀ سختی مردم، هدایت برای کردند.پیامربان، تحمل را

معادل:۴ که«) نیز»کسانی و نیست عربی عبارت ال«در همچنین»نونَحابیهنَّ است. اضافی و وصفی است.»رسائل«ترکیب نکره و جمع
پدر برای دخرتان این صحیح: بود،شانمهربانترجمۀ جبهه در که نوشتند.هایینامههنگامی را

گزینۀ-۳۱ ۴پاسخ:
عبارت: نکنید.صدقهترجمۀ باطل اذیت و رساندن آزار با را هایتان
گزینه (ترجمۀ (۱های و (۳:(

جوامن۱ آفت نهادرد) منت ساختامن۳است.نی منت، می) بین از را برد.ها
) گزینۀ با دقیقاً سؤال عبارت نزدیک۴توضیح: ا) گذاشنت منت بدون احسان و صدقه به دو هر زیرا دارد. را مفهوم دارند.ترین شاره

گزینۀ-۳۲ ۴پاسخ:
اإلنسان قلب دّقات انسان: قلب گزینه؛رضبان رد ) است. اضافی »)۲«و»۱«هایترکیب

گزینه (رد أجمل »)۲«و»۱«هایزیباترین:
املوسیقی نغامت موسیقی: گزینه؛نغامت سایر (رد است. اضافی ها)ترکیب

اضاف ترکیب العامل؛ خلقة هستی: گزینهآفرینش (رد است. »)۳«و»۱«هایی
گزینۀ-۳۳ ۱پاسخ:

اِبَتِدْر؛ کن: معنای»بادر«شتاب کن«به معنای»اْسَتبِقی«و»اقدام بگیر«به گزینه»سبقت سایر (رد ها)هستند.
ضمیر عمرک؛ تو: گزینه»تو«عمر (در بیاید. تعریب در »)۴«و»۳«هایباید
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مطلب:� درک مطلب:ترجمۀ درک ترجمۀ
میَأَتْع (آیا الطیور، ِمن مخلصًا صدیقًا ِللتمساِح أّن عجیبـًا!َلُم تعـامًال بیـنهام َنـری حیـث دارد،) پرنـدگان از بااخالصـی دوسـت متساح که دانی

میطوری(به عجیبی تعامل دو آن میان التمساحبینکه ُنشاهد ما َفکثیرًا مییم!) را متساح بسیار فَتح(پس قد فـکالواسـعیَنفکّیهبینیم) دو (کـه
بکّل فمه يف َدَخَل و الطائر أقبَل و است) کرده باز را آرامشطبزرگش با و آمده جلو پرنده (و لَیجمـَعأمنینِة اسـت) شده دهانش وارد مِبنقـارهمتام

دندان میان چه هر منقارش با (تا الطعام! ِمن الحیوان ذلک أسنان بین علق ما شدکّل آویزان غذا از حیوان آن أنـسهای فقـد لـذا کنـد) جمع را ه
آن از یک هر (بنابراین اآلخر منهام دوسـتیکّل اسـباب دو آن میـان (و الصـداقة أسـباب بیـنهام اسـتحکمت و اسـت) گرفتـه انـس دیگـری بـه ها

گونه (به الطائر تری أنَّک حتی است) یافته میاستحکام را پرنده تو که یدُخُلای کأنَُّه و التمساح فم یدخُل دهـانبینی) وارد (کـه تمسـاحللبیتـه!
درحالیمی خانهشود وارد او گویا پرنـدهکه ایـن (که للتامسح، الطائر هذا ُیَقدمها دارد) وجود دیگری (خدمت ُأخری خدمٌة هناک است!) شده اش

می تقدیم متساح بهبه او که است (آن القوت، ِلطلب رحالتها فی الّتامسیح یتبع فهو متساحکند) مـیدنبال غـذا طلـب بـرای سفرهایشـان رود)در
متسـا دادن هشدار (به صوت بایجاد التمساح إنذار إلی أرسع ببیند،) را خطری یا شکاری که هنگامی (پس ، َخَطرًا أو صّیادًا شاَهَد ایجـادفإذا بـا ح

می معنایشیشتابد)صدایی (نیز) (حیوان معناه، الحیوان َفُیسمیرادرک اإلبـرفهمد) إلی (ُع الصـطیاد املناسـبة الحیلة اتخاذ إلی أو صـید)=تعاِد
بهتطعم (پس حیه! گرفنت یا شدن دور طعمهلسوی شکار برای مناسب میۀ شتابد.)اش

منت: کلامت معنای
آنفکَّیه فک آمدأقَبَلدو الطأمنینةجلو آرامشبکل کامل با
شدُعلِّق ِسّن)دندانأسنانآویزان (مفرد: اندهَفمها
گرفتَأِنَس غذاالقوتدوستیالصداقةانس
ُم میُیَقدِّ رفتبهَتِبَعهکندتقدیم او شتافتأرسعدنبال
شکاراصطیادهشدارإنذار

گزینۀ-۳۴ ۲پاسخ:
گزینه ها:ترجمۀ

می۱ متساح از پرنده هیچ) و منیترسد نزدیک او به شود!گاه
علت۲ از نیا) احساس دوستی، استهای دیگری به (نفر) یک !ز
می۳ آواز خطر احساس هنگام صدایی با متساح می) فرار خطر از پرنده پس کند!دهد،
میکروب۴ بردن بین از پرنده مهم فایدۀ است!) آن به شدن وارد از بعد متساح دهان از ها

به پس هستند سودمند هم برای دو هر پرنده و متساح سودمندتوضیح: همین دارند.خاطر نیاز هم به ی
گزینۀ-۳۵ ۳پاسخ:

عبارت: به«ترجمۀ سفرها در همپرنده ............... میخاطر متساح »شود.نشین
گزینه ها:ترجمۀ

متساح۱ به دادن هشدار این۲!) است!که) رفیقش و دوست او
به۳ غذا!) آوردن متساح!۴دست دهان کردن متیز (

متساح اگر بهتوضیح: میغذایی غذا به هم پرنده پس بیاورد، بهدست پس میرسد، همراهی را او همین کند.خاطر
گزینۀ-۳۶ ۴پاسخ:

می متساح دهان وارد پرنده زمانی چه سؤال: عبارت شود؟ترجمۀ
طعمه!۱ خوردن از قبل احساس۲) متساح که هنگامی کند!میخطر)
طعمه!۳ صید از بعد هنگامی۴) خورد!) را غذایش متساح که

گزینۀ-۳۷ ۳پاسخ:
صحیح سؤال: عبارت گزینترجمۀ کنهترین مشخص را منت (پرندۀ) توصیف :یددر

گزینه ها:ترجمۀ
هشداردهنده۱ و پاکیزه شاهد۲) و همدم پاک۳) و هشداردهنده شده۴کننده) خورده و دوست (

پاک بلکه نیست، پاکیزه خودش پرنده دندانتوضیح: گزینۀکنندۀ (رد است. متساح »)۱«های
گزینۀ-۳۸ ۴پاسخ:

عبارت:حرکت کامل گذاری
َأِنَس بینهاماآلَخَرِمْنُهامُکلٌَّقْد اسَتحَکَمْت داقِةَأسباُبَو الصَّ

مرفوع و منصوبمفعولفاعل و مرفوعبه و مجرورمضاففاعل و الیه
(اشتباه ):۴گزینۀ
است.)←أسباَب مرفوع و (فاعل أسباُب
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گزینۀ-۳۹ ۲پاسخ:
عبارت:حرکت کامل گذاری

ُعالَحیواُنیُْدرُِکَصوٍتبإیجاِد َفُیْرسِ إلبتعاِداإلیَمعناُه
مجرور و مرفوعالیهمضافجار و مجرورفاعل و جار

) گزینۀ ):۲اشتباه
است.)←الَحیواَن مرفوع و (فاعل الحیواُن

گزینۀپ-۴۰ ۳اسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

متعد۱ِّ ضمیر/الزم←) مثال۲»الطائر«فاعله←املسترت»هو«فاعلُُه و معتل سامل←) و صحیح
ثالثی۴ مجرد باب←) (من ثالثی فعال)إمزید

گزینۀ-۴۱ ۴پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

اجوف۱ و معتل سامل←) و الظاهرفاعلُُه/صحیح »هذا«فاعله←»الطائر«االسم
باب۲ (من ثاليث مزید ل«) باب←»)تََفعُّ ِمن »تفعیل«مزید
ضمیر۳ فاعله »هذا«فاعله←»الهاء«)

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

مقصور۱ اآلخر←) صحیح
مطلق۳ مفعول هو و مفعول←) هو بهو
صا۴ و منصوب و حال الحال) منصوب←»تعامالً«حب و نعت

گزینۀ-۴۳ ۴پاسخ:
عبارت این فعل»ن«در یعنی»انترشت«در فعل اصلی حروف است.»نََرش«از

برگ بهترجمه: زمین روی بر درختان میهای پخش پاییزی باد شد.خاطر
گزینه سایر ها:بررسی

اِندفعت۱ باب←) آن»انفعال«از ریشۀ است.»َدَفَع«و
اسب بهترجمه: بنوشند.ها را گوارایی آب آن از تا شدند رهسپار رودخانه سوی

ینبسُط۲ باب←) آن»انفعال«از ریشۀ است.»بََسَط«و
شد. گشوده کودکان بازی دیدن هنگام متاشاگران چهرۀ ترجمه:

ینزعج۳ باب←) آن»انفعال«از ریشۀ است.»زعج«و
سختیبیچارگانترجمه: بهاز میها نگران ستم با رویارویی هنگام شوند.خصوص

گزینۀ-۴۴ ۱پاسخ:
اعراب عالمت که فعلی سؤال: عبارت نـاقصانتهایترجمۀ مضـارع کـردن مشـخص عبـارت ایـن از (منظـور کن. مشخص را است نشده ظاهر آن

صیغه در و مرفوعی حالت در است.)فقط بارز ضمیر های
گزینه ها:بررسی

یَرجو۱ منی←) ظاهر آن روی (ـُـ) ضمه حرکت و است ناقص و معتل و مضارع شود.فعل
زندگی در خدا به همیشه انسان دارد.ترجمه: امید اش

یُعیُن۲ می←) را آخر اعراب و است أجوف و مرفوع مضارع پذیرد.فعل
این بر شخص به واجبات انجام میترجمه: کمک شود، موفق کند.که

یَهدَی۳ أْن فعل←) و است ناقص معتل مضارع میفعل را (ــَـ) حرکت نصب حالت در ناقص معتل گیرند.های
کند! هدایت حق راه به را مردم باید صالح انسان ترجمه:

یدُعَو۴ أن فعل←) و است ناقص معتل مضارع میفعل را (ــَـ) حرکت نصب حالت در ناقص معتل پذیرند.های
م میترجمه: دانشعلم اولیای از تا یازده که خواند.خواهد فرا مدرسه به را آموزان
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گزینۀ-۴۵ ۳پاسخ:
گزینه ها:بررسی

به←تُجالُِسال)۱ آن ابتدای ضمه (حرکت معلوم مضارع بابفعل است.)»مفاعله«خاطر
انسان با مؤمن هامنا همترجمه: احوال همۀ در متکرب منیهای کند.نشینی

ال۲ معلوم←اُطیُع،استسلُِم) مضارع فعل
منی تسلیم ستمگران مقابل در میترجمه: اطاعت پیامربش و خدا از فقط و کنم.شوم

ال۳ مجهول←یُسَمُع) و منفی مضارع فعل
به دوریترجمه: منیخاطر شنیده هرگز صدایت من، از شود!ات

یُحاوْل۴ معلوم←) و مجزوم مضارع فعل
کند.تر تالش دیگران از قبل خود نفس تهذیب به باید مسلامن جمه:

گزینۀ-۴۶ ۳پاسخ:
(موصوف): منعوت نه است مضاف نه که کن انتخاب را مفردی خرب سؤال: عبارت ترجمۀ

گزینه ها:بررسی
یبتعدوَن۱ است.)←) جمله نوع (از خرب

می دور باطل از عاقالن آن شوند!ترجمه:
زمیالت۲ مضاف←) و مفرد خرب

هم اینان هستند!شاگردیترجمه: مدرسه در ما های
موفقوَن۳ نیست.←) موصوف و مضاف اما است، مفرد خرب

هستند. موفق بسیار کوشا افراد آن ترجمه:
اُّمهات۴ (موصوف)←) منعوت و مفرد خرب

مادرانی اینان هستند.بزرگوارترجمه:
گزینۀ-۴۷ ۴پاسخ:

الطلعّل الطالبتیِن.←لبتاِناهاتاِن هاتین اعـراب»لعّل«لعلَّ بـا اسـت مثنـی چـون و باشد منصوب باید آن اسم است. بالفعل مشبهة حروف از
ومی»یاء«فرعی فرعی»بتینلالطا«آید اعراب با باید آن تبعیت به بیاید.»یاء«نیز

دانش دو این شاید همترجمه: به بتوانند کنند.شاگردیآموز کمک درس در خود های
گزینۀ-۴۸ ۲پاسخ:

گزینه ها:بررسی
فعلیه۱ جملۀ اجتِنْب: خرب/) جملۀ تنجو: »ألّن«ال

منی نجات بزرگش خطرهای از تو که چرا کن، دوری آن از پس است ننگ ترس یابی!ترجمه:
وصفیه۲ جملۀ یبنی: (

النه که است فعالی پرندۀ گنجشک هامنا میترجمه: درختان باالی را سازد!اش
فعلیه۳ جملۀ یُغیروا: أن تتغّیر، ال (

منی تغییر قومی (هیچ) حالت اینترجمه: مگر عادتکند، دهند.که تغییر را زشتشان های
ُف۴ رشط) فعل رشط/ِقدت: جواب ُذِکرت:

هدیه سالمتی میترجمه: آورده یاد به شود، گم هرگاه پس است، مخفی شود.ای
گزینۀ-۴۹ ۳پاسخ:

مفعول عبارت این ندارد.در وجود فیه
می رنج تابستان فصل در گرم هوای از آیا بری؟ترجمه:

گزینه سایر ها:بررسی
ِعنَد۱ فیهمفعول←)

است. بخشنده او پس ببخشد، قدرت هنگام به که هر ترجمه:
دامئا۲ً فیهمفعول←)

خوبی کسالت همیشه میهاترجمه: دور تنبل از کند.را
َمتی۴ فیهمفعول←)

میوقتیترجمه: را هستیبینتو کردن کمک مشغول که می،م شادی احساس کنم.من
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گزینۀ-۵۰ ۱پاسخ:
فرعیتطینش←اِنتشیطن اعراب با است مثنی اسم اینجا در چون و باشد منصوب باید (حال آید.)می»یاء«یِن

کشا دو هامنا میترجمه: کار مزرعه در فعالند.ورز کارهایشان در که حالی در کنند،

و زندگي و زندگيدين دين
2پاسخ: گزينۀ- 51

وها آسمانكه در اين آيه آمده كه همانا در آفرينش با توجه به اين و روز نشانه آمدو زمين توانـد هايي براي خردمندان اسـت، كسـي مـيو شد شب
كه حقيقت جهان را به و خردمندي بر او حاكم باشد. درستي دريابد  عقالنيت

2پاسخ: گزينۀ- 52
و پيوستگي ميان مخلوقات جهان از دو كلمۀ كليدي بي«انسجام ما تري في خلـق الـرحمن(شود. آيۀ برداشتمي»فطور: شكاف«و»نظمي تفاوت:

 پاسخ درست است.)البصر هل تري من فطور من تفاوت فارجع 
4پاسخ: گزينۀ- 53

پاسـخ)و نفخت فيه مـن روحـي(اشاره به بعد روحاني انسان دارد. آيۀ»سپس او را به آفرينشي ديگر باز آفريديم.«)ثمّ انشأناهُ خلقاً آخر(ارت عب
 درست است.
لي را انتخاب كنيم كه پذيرند خواسته شده است، بايد استدالميها انسانبعد روحاني كه همۀ وجود، استدالل سؤالكه در قسمت دوم با توجه به اين

مي)ها انسانهمۀ(مربوط به همگان  گوييم: هر كس درك روشـني از خـود باشد. يكي از داليل وجود بعد روحاني، ثابت بودن خود است. در اين مورد
و در اثبات آن به هيچ  گونه استداللي احتياج ندارد. دارد

1پاسخ: گزينۀ- 54
و كارهايشهد اين و به تعبير صورت كه خداوند حكيم )واجـب(اي در جهان حاكم است، ضرورت معاد را ايجاب، تدبير حساب شدهسؤالفمند است
مي«:)الي يوم القيامةلَيَجْمَعَنَّكُمْ(كند كه آيۀ مي  حاكي از آن است.»كند. حتماً شما را در روز قيامت جمع
مي بي ز اعتقادي به معاد، موجب افتادن در آتش جهنم و در نتيجـه، يرا كسي كه به معاد اعتقادي نـدارد، بـراي كـار نيـك تـالش نمـيشود، كنـد

 حاكي از آن است.»پس واي بر كافران از آتش جهنم«:)فويل للذين كفروا من النّار(سرانجامش آتش است كه آيۀ 
4پاسخ: گزينۀ- 55

مي آن مي كسي كه تصميم و مرتكب گناه و كرامت خدادادي خود گيرد مي را لكه شود و الّذين كسبوا(كند، خود انسان است. مصاديق آيۀ شريفۀ دار
.اند گرفتهكه همان گناهكاران هستند، در حقيقت كرامتي را كه خدا به انسان بخشيده، ناديده)السّيَئات

و زيادة ...(آيۀ و در نتيجه)للذين احسنوا الحسني ، خداوند نيز نتيجۀ اين عمل را دوري از گرد ذلـت مربوط به انساني است كه از گناه دوري نموده
 نتيجۀ عمل خودشان است.كهكندو برخورداري از پاداشي بيشتر بيان كرده است. در حقيقت به نيكوكاران بيان مي

3پاسخ: گزينۀ- 56
و گردش كه عبارتند از: عدم برخورد ماه كندميهاي جهان را بيان مندي سورa يس برخي از قانون40آيۀ در مـدار خـود.هاآنو خورشيد به يكديگر

و قانون و نظم اين تقدير و اطمينان از دقت و با اعتماد و عمل كنـد. البتـه ايـن، برنامهآنمندي سبب شده است كه انسان ايام را تنظيم نموده ريزي
و در كتاب درسي جديد حذف شده است.  مفهوم در كتاب درسي قديم طرح

لَهَالَا الشَّ(آيۀ يَنْبَغِي  گر تقدير الهي است. : بيان)...مْسُ
1پاسخ: گزينۀ- 57

و ندانم و پشتكار است. كاري افراد نيست، بلكه كمك توكل، جانشين تنبلي و اميددهنده به كسي است كه اهل همت، تعقل  كننده
او«:)ت رحمتهاو ارادني برحمة هل هنّ ممسكا(اي كه بر توكل بر خدا اشاره دارد، آيۀ آيه اگر خدا براي من رحمتي خواهد آيا آنان بازدارنـدa رحمـت

 است.»هستند؟
3پاسخ: گزينۀ- 58

 با توجه به مفاهيم مطرح در اين آيه:
شئ(  خالقيت خداوند»: بگو خدا آفرينندa همه چيز است«:)قل اهللا خالق كل
و او يكتاي قهار است: وحداني)و هو الواحد القهّار( و توانايي خداوند: و نيرومندي ت

 ارتباط مفهومي دارد:)3(با گزينۀ
و يأت بخلق جديد()3 مي)اِن يشأ يذهبكم مي : اگر بخواهد شما را و آفرينش جديدي  آورد: قدرت خالقيت خداوند برد
و اين كار بر خدا دشوار نيست: توانايي خداوند)و ما ذلك علي اهللا بعزيز( :

و فقط)1(گزينۀ را مفهومبه عبث نبودن خلقت انسان اشاره نموده است كامل ندارد. از طرف ديگر مفهوم دوم، يعني قدرت خداونـد نيـز طوربهاول
و در نتيجه، پاسخ درست نيست.آندر   آيه نيامده

و با هيچ توجيهي اين گزينه نمي)4(را سؤالالبته سازمان سنجش، كليد اين* در زده است  ست باشد.تواند پاسخ
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3پاسخ: گزينۀ- 59
و چه بدكار مي و هوالء من عطاء ربك(رساند. آيۀ طبق سنت امداد، رحمت الهي به همۀ افراد جامعه، چه نيكوكار  : پاسخ درست است.)كال نمد هوالء

1پاسخ: گزينۀ- 60
 را بايد با توجه به ترجمۀ آيه پاسخ داد: سؤالاين
تَتّبع أهواءهم( ال از)و  هاي مردم هاي آنان پيروي نكن: پيروي نكردن از هوس هوس:
و بگو به هر كتابي كه خدا نازل كرده است، ايمان آوردم: واحد بودن دين خدا)و قل ءامنت بما انزل اهللا من كتاب( :

4پاسخ: گزينۀ- 61
ميهاآنبرخي از و داستان در مساجد مر نشستند ميهاي خرافي دربارa پيامبران براي  كردند. دم نقل

و بني حاكمان بني مي عباس اغلب به انديشه اميه مي دادند كه به قدرت آنان كمكمي هايي ميدان و مردم را مطيع آنان  گرداند. كرد
 پاسخ درست است.)4(اميه بوده است. با توجه به همۀ اين موارد، گزينۀ گري از اقدامات بني از طرف ديگر رواج عقيدa جبري

 آمده، نادرست است.)2(و)1(هاي كه در گزينه»ويج دنيادوستيتر«
3پاسخ: گزينۀ- 62

و محبت به امام«پيرامون و ترديدهاست. آمده: عصر غيبت، عصر دودلي» تقويت معرفت، ايمان  ها، شك
مي7به حضرت علي6پيامبر اكرم و يقين، بزرگ«فرمايند: در اين خصوص كساني هستند كه در روزگاران آينده زندگي ترين مردمان در ايمان

و احاديـث معصـومينهاآناند، امام كنند، پيامبرشان را نديده مي و فقط به سبب خواندن قرآن كريم در:در غيبت است ايمـان هـاآنو تفكـر
 پاسخ درست است.3گزينۀ» آورند. مي

2پاسخ: گزينۀ- 63
مياميرالمؤمنين مسلمانان را چنين راهنما مي«كند: يي توانيد در آن شرايط راه رستگاري را تشخيص دهيد كه ابتدا رهاكننـدگان آگاه باشيد كه وقتي

»مستقيم را شناسايي نماييد. صراطو پشت كنندگان به 
1پاسخ: گزينۀ- 64

ال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا المؤمنونو ما كان(با توجه به آيۀ و لينـذروا قـومهم اذا رجعـوا الـيهم لعلهـم لينفروا كافة فلو في الـدين
و توجه مردم در احكام الهي است.)يحذرون ، ثمرa هجرت گروهي از مؤمنان با هدف تفقه براي مردم، مواظبت

3پاسخ: گزينۀ- 65
مي گرايشي كه منكرين معاد را بي اس توجهي به مرگ يا ترسو اضطراب از مرگ ت.كشاند، ميل به جاودانگي

مي 104و 103با توجه به آيات أَعْمَالًا(فرمايد: سورa كهف كه بِالْأَخْسَرِينَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ أَنَّهُـمْ(،)قُلْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِينَ
صُنْعًا چهدر كارترين بگو آيا به شما خبر دهيم كه زيان«:)يُحْسِنُونَ و خـود كارها كساني هستند. كساني كه كوشش شان در زندگي دنيـا گـم شـده

 است.)3(پاسخ درست گزينۀ»پندارند كه بهترين عملكرد را دارند. مي
4پاسخ: گزينۀ- 66

رَبِّهِوَ(فرمايد: سورa يسمي52و51طبق آيات إِلَي مِنَ الْأَجْدَاثِ هُمْ فَإِذَا فِي الصُّورِ يَنْسِلُونَنُفِخَ وَعَـدَمْ مَرْقَـدِنَا هَـذَا مَـا مِنْ بَعَثَنَا مَنْ وَيْلَنَا يَا قَالُوا
وَ مي«:)صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ الرَّحْمَنُ و هنگامي كه نفخ صور دوم اتفاق ميكافر افتد مي ان از قبرها بيرون از گويند اي واي بـر مـا چـه آيند، كسـي مـا را

و  و پيامبران راست گفتند.قبرهايمان بيرون آورد »اين وعدa خداي رحمان است
3پاسخ: گزينۀ- 67

مي32با توجه به آيۀ وَ(فرمايد: سورa اعراف لِعِبَادِهِ أَخْرَجَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي حَرَّمَ مَنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا هِيَ قُلْ مِنَ الرِّزْقِ خَالِصَـةً الطَّيِّبَاتِ ا
چه«:)يَوْمَ الْقِيَامَةِ و روزي بگو ها براي كساني اسـت كـه ايمـان هاي پاكيزه را. بگو اين كسي زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده حرام كرده

و در روز قيامت، خاص  »ان است.آندارند در زندگي دنيا
2پاسخ: گزينۀ- 68

 سورa بقره داريم:24و23با توجه به ترجمۀ آيات
وَ( مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَي نَزَّلْنَا مِمَّا رَيْبٍ فِي كُنْتُمْ صَادِقِينَوَإِنْ كُنْتُمْ إِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شُهَدَاءَكُمْ در)ادْعُوا و اگر شك داريد بر بنـدaچهآن:

ميخود نازل كرديم پس يك سوره مانند آن بيا  و شاهدانتان را غير از خدا فراخوانيد اگر راست گوييد: شك دربارa وحيـاني بـودن قـرآن كـريم وريد
وَ( تَفْعَلُوا لَمْ تَفْعَلُوافَإِنْ و هرگز انجام نخواهيد داد: بازنگشتن از اينشك)لَنْ  : پس اگر انجام نداديد
وَ( وَقُودُهَا النَّاسُ لِلْكَافِرِينَالْ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ و)حِجَارَةُ ، كه براي كافران آمـاده شـده اسـت بترسـيد،ها سنگ: پس از آتشي كه هيزمش مردم

و .هاست سنگهيزم آتش كافران از مردم
2پاسخ: گزينۀ- 69

و بت ازآنپرستي جديد ريشۀ شرك و دستوراتها انساناست كه برخي كننـد آن را در متن زندگي خود وارد نمي در عين قبول داشتن خداوند، دين
و نفساني خود را اصل قرار مي و نفسـاني در زنـدگي مسـلمانان، گرفتـاري در شـركو تمايالت دنيايي دهند. نتيجۀ اصل قرار دادن تمايالت دنيـايي

و خطرناك پيچيده از تر  جاهليت است. عصرتري
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4پاسخ: گزينۀ- 70
ميمدهآ»پيروي از خداوند«پيرامون و ظـاهر : برخي و عمل به احكام ديني ضرورتي ندارد، اعمال ظاهري گويند: قلب انسان با خدا باشد، كافي است

و باطن انسان است.چهآنانسان مهم نيست،   اهميت دارد، درون
مي«:»ما احب اهللا من عصاه«فرمودند:7امام صادق و پاسـخ7روايت امام صادق»رد.كند او را دوست ندا كسي كه از فرمان خدا سرپيچي نفي

بي به ديدگاهي را بيان مي و اعمال ظاهري انسان را مي كند كه پيروي ازخداوند  داند. اهميت
1پاسخ: گزينۀ- 71

و جادلهم بالتي هي احسن(با توجه به آيۀ و الموعظة الحسنة در)الحكمـة(شو دانـ)الموعظة الحسنة(كاربرد اندرز)ادع الي سبيل ربك بالحكمة
 دستور داده شده است.6به پيامبر گرامي اسالم)ادع الي سبيل ربك(زمينۀ دعوت مردم به راه الهي

1پاسخ: گزينۀ- 72
وَ(سورa آل عمران: 110با توجه به آيۀ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ عَنِ الْمُكُنْتُمْ وَتَنْهَوْنَ بِاللَّهِنْكَرِ : دليل برتري يـك قـوم بـر)تُؤْمِنُونَ

و ايمان به خدا در آنان مي و نهي از منكر  داند. ديگر اقوام را وجود امر به معروف
3پاسخ: گزينۀ- 73

مي پيشوايان ما زناني را كه فقط با تعيين مهريه و شرايط مالي سنگين حاضر به ازدواج بي هايي زياد .اند دانسته بركت شوند،
4پاسخ: گزينۀ- 74

از اي سرمايه اگر بچه و از دستبهمنافعيآناي داشته باشد  بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.كهآنآيد، بنابر احتياط واجب بعد
1پاسخ: گزينۀ- 75

دركهمسافري پجاآنپيش از ظهر به محلي برسد كه قصد كرده ده روز  ماند.ميجاآنس از آن را تمام بخواند، چون ده روز در بماند، بايد نمازهاي
و اگـر چيـزي، بايد روزه)نداده انجاممبطل روزه(در خصوص روزه نيز، چون پيش از ظهر رسيده اگر چيزي نخورده يا نياشاميده باشد اش را كامل كند

.آوردجابهخورده يا آشاميده باشد، بايد بعداً قضاي آن روز را 

ا ازبان نگليسينگليسيزبان
2پاسخ: گزينۀ-76

ها بيننده را از سرتاسـر جهـان در حال حاضر، يك برنامۀ تلويزيوني جديد كه توسط شبكۀ ايست وست توليد شده، وجود دارد كه توجه ميليون
 جلب كرده است.

از)عبارت وصفي(كوتاه شده وارa وصفي است. در جمله سؤالوارa وصفي مورد توضيح: با توجه به مفهوم جمله در اين تست، جمله معموالً يكـي
 تواند درست باشد: دو گزينۀ زير مي

)قسمت سوم فعل( .p.p-2)شكل سادa فعل+ ing(دار ingفعل-1
a(ها كه عبارت ذكر شده در گزينه با توجه به اين new TV program(فعل عبارت وصفي مفعول)produce(اسـت، قسـمت سـوم فعـل

د.باش درست مي
و تبديل به عبارت وصفي بيشتر بدانيد: در واقع جمله  زير بوده است: صورتبهوارa وصفي ساختار مجهول داشته كه قبل از كوتاه شدن

…West Network-which/ that is produced by EastThere is now a TV program 
وارa وصفيجمله

…West Network-by Easts now a TV program produced There i→
عبارت وصفي

2پاسخ: گزينۀ-77
 نكنيم. دار خدشهما همگي بايد در تمام مواقع مراقب باشيم تا احساسات ساير افراد را

ضم توضيح: با توجه به اين و بعد از جاي خالي، و مقصود است مي so thatرا داريم،)we(ير فاعلي كه اين جمله بيانگر هدف  باشد. پاسخ درست
1پاسخ: گزينۀ-78

 از وقتش را گرفت. قدرآنگفت كه خيلي ناراحت بود كه آشپزي مادرم زماني مي
از)ناراحت( unhappyتوضيح: بعد از و با استفاده ،that-clause ب اطالعات بيشـتر ارائـه مـيآن، در مورد ازشـود. دقـت كنيـد كـه  عـد

that-clause و بنابراين اگر بخواهيم فعل را در جايگـاه فاعـلكهبايد در جايگاه فاعل قرار گيرد. توجه كنيد cookبه جملۀ كامل نياز داريم
 دار كنيم. ingقرار دهيم بايد آن را 

4پاسخ: گزينۀ-79
قركهكه آيا اعضاي تيم ديگر موافقت كنند اين كـنم، تغييـر كـارچهكه قصد دارم در ادامه ار نيست نظرم را در مورد اينبه من كمك كنند يا نه،

 دهد.
 پرسشي غيرمستقيم يا شك در انتخاب بين دو امكان را بيان مي دارد.)به معني آيا، كه آيا( whetherتوضيح: حرف ربط
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3پاسخ: گزينۀ-80
مي معقولييا او ساعات مي كند يا سالمتي را كار  ند.بي اش آسيب

 راحت/ آسوده)4 منطقي/ معقول)3 / كارآمدمؤثر)2 فعاالنه)1
4پاسخ: گزينۀ-81

مي وقتي كه رئيس از)وجود(كردند، مطلع شد، جمهور از اين واقعيت كه افراد زيادي در اين كشور در فقر زندگي  پُر شد. شرمسارياو
 خجالت/ شرمندگي/ شرمساري)4 تصور/ تخيل)3 حالت اضطراري، اورژانس)2 فشار)1

2پاسخ: گزينۀ-82
مي ما االن در جامعه متأسفانه را اي زندگي ميكهبا توجه به چيزهاي مادي عمدتاًكنيم كه موفقيت  گيرد. داريم، در نظر

/ عمدتاً)2 شدت/ خيليبه)1 / پيش از اين)4 به لحاظ جسماني)3 اساساً  سابقاً
3پاسخ: گزينۀ-83

ميختر جوان، امكان يافتن يك شغل مناسب را براي خودش در يك شركت خارجي با درآمد مناسب،د آن .كند ارزيابي
 آماده كردن/ مهيا كردن)4 وزن كردن/ ارزيابي كردن)3 مقايسه كردن/ سنجيدن)2 پيشنهاد كردن/ اشاره كردن)1

3پاسخ: گزينۀ-84
.ويران كردرا شان نجات يافتند، اما آتش خانهها بچه

به)1  تكان دادن/ تكان خوردن)4 تخريب كردن/ ويران كردن)3 رنج بردن/ درد كشيدن)2 گرفتن/ رسيدن
2پاسخ: گزينۀ-85

 هايش است. او براي حمايت مالي بهتر از بچه تالشاقدام آن خانم براي كسب تحصيالت كالج، بخشي از
 اعتماد/ اعتماد به نفس)4ر/ نيروي كاركا)3 تقال/ كشمكش/ تالش)2 درآمد)1

1پاسخ: گزينۀ-86
كه از دست تو خسته شده تا مايلام، لطفاً در مورد چيزهايي  تغيير دهي، گاليه نكن.)راهاآن(نيستي سخت كار كني

 مسئول)4 خاص/ ويژه)3 اجتماعي)2 مايل/ مشتاق)1
4پاسخ: گزينۀ-87

تاكه بالفاصله بعد از اين  در شهر را شروع كنيم. گشتنبه پاريس رسيديم، هتل را ترك كرديم
 تشخيص دادن/ فهميدن)2 وارد شدن/ وارد كردن)1

 كاوش كردن/ اكتشاف كردن/ گشتن)4 انجام دادن/ اجرا كردن)3

CClloozzeeترجمۀ ترجمۀ���� TTeesstt

و عملـي توسكاني متولد شد. پدرش،)در(، در پيزا 1564فوريه سال15گاليله در وينچنزو گاليله، موسيقي داني بود كه به پيشرفت تئوري
. گاليله زندگي كرده بودندها به فلورانس نقل مكان كردند، جايي كه خانوادa گاليله قبالً براي سال 1570موسيقي كمك كرد. خانواده در اوايل دهۀ 

در دانشگاهيبه دانشگاه پيزا رفت، 1581و سپس در سال در والومبروسا، نزديك فلورانس، حضور يافتاش در اوسط دوران جواني كه قرار بـود
و فلسفه را به حرفهشد مند عالقهآن پزشكي بخواند. با وجود اين، او به رياضيات پـدرش هرچنداش تبديل كند،و تصميم گرفت مباحث رياضي

خو از او مي و چندين خواست كه اين كار را نكند. گاليله سپس شروع به آماده كردن و رياضيات نمود )مـورد(دش براي تدريس فلسفۀ ارسطويي
و به مدت چند سال، در فلورانس 1585. گاليله در سال اند آورده دوامهاي كالسي او تا امروز از سخنراني ، دانشگاه را بدون كسب مدرك ترك كرد

مي)صورتبه(و سينا، در مباحث رياضي،  داد. خصوصي درس
2 پاسخ: گزينۀ-88

، از زمـان شـده انجـامتـر باشند، براي اشاره به عملي كه قبـل شده انجامتوضيح: در صورتي كه دو عمل در گذشته با فاصلۀ زماني از يكديگر

مي)p.p. +had(گذشتۀ كامل  شود. استفاده
1پاسخ: گزينۀ-89

و همين whereضمير موصولي وجودبهتوضيح: با توجه كننـدa كامـل1طور با در نظر گرفتن مفهوم جمله، در اينجا گزينـۀ بعد از جالي خالي
 جمله خواهد بود.

2پاسخ: گزينۀ-90
 پريشان توسط/ سردرگم توسط)4 مطمئن در مورد)3به مند عالقه)2 بر مبناي)1

1پاسخ: گزينۀ-91
 روند.مي كاربهبراي نشان دادن تضاد غيرمنتظره بين دو جمله)هبه معني اگرچه، گرچ( even thoughو although ،thoughتوضيح: حروف ربط

3پاسخ: گزينۀ-92
 اطالع دادن به/ مطلع كردن)2 كشيدن/ كش دادن)1

 تعميم دادن/ عموميت بخشيدن)4 زنده ماندن/ جان سالم به دربردن/ دوام آوردن)3
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11درك مطلب درك مطلب ترجمۀ ترجمۀ����

ميپروتيئن نقش بسيار مهمي را در برنا و ضدپيري موفق ايفا ازآنكند. مۀ سالمت، زيبايي مادa ابتدايي حيات است. در واقع، كلمۀ پروتئين
مي»داراي اهميت اوليه«يك لغت يوناني باستاني به معني   گيرد. ريشه

مي نميآنبدن بدون مي توانست رشد يا كار كند. وقتي كه پروتئين هضم  هـا سـلولكه سپس توسـط شود شود، به اسيدهاي آمينه تجزيه
ميكهگردد. از آن جايي براي ترميم خودشان استفاده مي از11تواند بدن انسان، تنها اي را كه براي حيـات ضـروري هسـتند، اسيد آمينه20تا

 مانده بايد از طريق مصرف پروتئين خوراكي تأمين شود. مورد باقي9توليد كند، 
مي هاي ما، بدون پروتئين وارد حالت بدن و آنتيها استخوان،ها اندام،ها عضلهشود. پيري زودرس در بادي، غضروف، پوست هـايي كـه از مـا

مي برابر بيماري مي ها محافظت از هضـم غـذا-هايي كه در واكنش شيميايي ضروري در بـدن شوند. حتي آنزيم كنند، همگي از پروتئين تشكيل
مي-ها سلولگرفته تا ساخت  پ شركت ميكنند، از را شوند. اگر سلول روتئين درست هاي شما، دسترسي كامل به تمام اسيدهاي آمينۀ ضـروري

و همچنين بسيار كندتر خواهد بود.  نداشته باشند، ترميم سلولي ناقص
و ترميم شدن در بدن توجه به اين نكتۀ ضروري است كه پروتئين قابل ذخيره سلولي بايد در هاي ما نيست؛ از اين رو ما براي سالمت مطلوب

 هر وعدa غذايي، منبع خوبي از پروتئين با كيفيت داشته باشيم.
1پاسخ: گزينۀ-93

مي متن عمدتاً در مورد چه جنبه  كند؟ اي از پروتئين بحث
مي)1  چيزي كه از آن تشكيل شده استآن)2 دهد كاري كه انجام

ميچهآن)كه اين()3 (4 شود طور توليد ميآن)كه اين)  توان يافت را كجا
2پاسخ: گزينۀ-94

 درست است؟»پروتئين«يك از موارد زير در مورد ريشۀ كلمۀ كدام
و ضد پيري هستند، مرتبط است. آن با كلمه)1  هايي كه به معني سالمت، زيبايي
آن)پروتئين(آنكلمۀ واقعي كه در اصل،)2 امي نشأتاز  هميت پروتئين براي بدن انسان منطبق است.گيرد، به معني چيزي است كه با
.»داراي اهميت اوليه«گيرد كه معناي مشابهي با يك كلمۀ يوناني دارد، به معنيمي نشأتاي در زبان انگليسي از كلمهآن)3
مي آن به كلمه)4  شد، ابداع گرديد.گردد كه وقتي نقش پروتئين در حفاظت از سالمت ما در ابتدا كشف اي كه در زبان يوناني بر

3پاسخ: گزينۀ-95
؟نيستيك از موارد زير دربارa پروتئين درست طبق متن، كدام

 هاي انسان براي ترميم خودشان نياز دارند. اي است كه سلول منبع اسيدهاي آمينهآن)1
مي آن چيزي كه بدن انسان براي محافظت از خودش در برابر بيماري)2 از ها استفاده مي كند،  شود. پروتئين تشكيل
مي منبع تمام اسيدهاي آمينه)3  كنيم. اي كه بدن انسان براي كاركرد مناسب نياز دارد، پروتئيني است كه ما مصرف
از سلول)4 ميهاآنهاي ما براي ترميم خودشان به چند اسيد آمينه نياز دارند كه تعداد زيادي .شود از طريق مصرف پروتئين خوراكي تأمين

1پاسخ: گزينۀ-96
. توان از متن متوجه شد كه آنزيم مي  ها ...............

 در فرايند توليد سلول نقش دارند.)1
 براي توليد پروتئين در بدن مورد نياز است.)2
مي هاي ما امكان دسترسي داشتن به اسيدهاي آمينه ضروري را براي سلول)3  كنند. پذير
وا)4  كنش شيميايي ضروري بدن انسان هستند.محصول تعدادي

ميسؤال صورتبهتوضيح: با توجه كه صورتبهرود كه پاسخ اين تست، در متن، انتظار و قابل استنباط از متن باشد، چرا صريح ذكر نشده باشد
understood مي جا در تست نشان و)، طبق پاراگراف3(ه گزينۀك استنباطي مدنظر است. بنابراين، با توجه به اين سؤالدهد در اين هاي دوم

باشد، اما در كليد نهاييمي)3(گزينۀتر مناسبشده است. پاسخ ذكرصريح طوربهدر متن)1(سوم متن، قابل استنباط از متن است اما گزينۀ 
 پاسخ درست ذكر شده است. عنوانبه)1(سازمان سنجش، گزينۀ 

22درك مطلب درك مطلب ترجمۀ ترجمۀ����

مي تي بسيار اجتماعي هستند كه اغلب در دستهها حيوانا دلفين و ساختار هايي داراي تا دوازده عضو زندگي  هـا دسـتهكنند، هر چند اندازه
و صورتبهتوانندميها دستههاي داراي فراواني غذا، بسيار متفاوت است. در محل)ي مختلف(ها مكانوها گونهبين موقتي با هم ادغام شـوند

ت ابردسته ازها گروهگونه؛ اينشكيل دهنداي را در 1000ممكن است به بيش بين(تبادل)و(سخت گيرانه نيست؛ها دستهدلفين برسند. عضويت
مي متداول است. با وجود اين، دلفين)ها دسته با اعضاي مجروح يا بيمار خواهند مانـد،هاآنتوانند روابط اجتماعي مستحكمي داشته باشند؛ ها

رسد كه اين نوع دوسـتي بـه گونـۀ خودشـان نمي نظربهكمك خواهند كرد.هاآنبه تنفس)آب(به سطحهاآننياز باشد با آوردن حتي اگر)و(
 محدود باشد.
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كماش بچه همراهبهرااي مادهعنبر مشاهده شده است كه دلفين موكو در نيوزلند، چندين بار، نهنگ گيـر افتـادهآندر كـهعمقـي، از آب
ياهاآن، به بيرون هدايت كرد. همچنين ديده شده است كه بودند به)با(با شنا كردن مدور به دور شناگران ، هـاآنبراي دور كردنها كوسهحمله

.اند كردهمحافظتها كوسهاز شناگران در برابر
4پاسخ: گزينۀ-97

 بهترين عنوان براي اين متن چيست؟
و دلفين سانان)2 ها: بسيار باهوش دلفين)1 ها رفتار اجتماعي دلفين)4 ترين حيوان بازيگوش)3ها ها

2پاسخ: گزينۀ-98
.  طبق متن، يك ابرگروه ...............

ميشكبه ندرت)1  شامل صدها دلفين است.)2 گيرد.ل
مي)3 مي وقتي شكل  است. جايي كه غذاي وجود دارد/ قابل مشاهده)4 ماند. گيرد/ به همان شكل

و اشكال خاصي ندارد، اما)2(است. هرچند گزينۀ)2(توضيح: گزينۀ مورد نظر سازمان سنجش در كليد نهايي اين تست گزينۀ نيز درست است
مي)4(گزينۀ  و آن را به هيچ دليلي نمي نيز كامالً درست  توان نادرست در نظر گرفت. باشد

4پاسخ: گزينۀ-99
 به چه معني است؟1در پاراگراف)اين نوع دوستي(»this altruism«عبارت

 تشكيل دادن روابط اجتماعي مستحكم)2 آمدن)آب(براي نفس كشيدن به سطح)1
 ها به يكديگر كمك كردن دلفين)4ها مجروح يا بيمار شدن دلفين)3

1پاسخ: گزينۀ-100
.برد تا ......... متن، دلفين موكو را در نيوزلند نام مي ...... 

 ها مثالي ارائه كند. از زندگي خانوادگي دلفين)2 تر را تقويت كند. يك جملۀ قبل)1
 هستند.تر باهوشها از ساير حيوانات دريايي ثابت كند كه دلفين)4 ها وجود دارد. اي متفاوت دلفين نشان دهد كه گونه)3
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 زمين شناسيزمين شناسي

3ۀني: گز پاسخ- 101
ما برخي تركيب و... در محيط زيست براي سالمت انسان مضر هستند. نند نيتراتها و عناصري مانند جيوه، آرسنيك، سرب، كادميم  ها

4ۀني: گز پاسخ- 102
شـود، مقـداري گرمـا از مخـزن دهد، زيرا آبي كه از اطراف پارچه تبخير مـي دماسنج تر معموالً دماي كمتري را نسبت به دماسنج خشك نشان مي

و مي شدن پارچۀ دماسنج مرطوب، چون فرايند تبخيري از پارچه وجود ندارد، بنابراين هر دو دماسنج دماي يكسـاني را نشـان لي پس از خشكگيرد،
 دهند. مي

1ۀني: گز پاسخ- 103
مي هاي پايين هاي سرد را به عرض جريان دريايي البرادور كه آب هـال اصلي ايجاد اين جريـانهاي اقيانوسي سطحي بوده كه عام برد، از نوع جريان تر

 باد است.
گز- 104 3ۀنيپاسخ:

هـاي رسـي اسـتفاده ها از هسـتهآن يكي از خصوصيات مهمي كه سدهاي خاكي بايد داشته باشند، جلوگيري از عبور آب است. بنابراين در ساخت
رُس فضاي ميان ذرات چنان كوچك است كه آب نمي مي از كنند. زيرا در و تـراكم نيـز از فضـايآن تواند به آزادي ها بگذرد، همچنين عمل فشردگي

 كاهد. ميان ذرات مي
2ۀني: گز پاسخ- 105

و كاني كاني و اسفالريت، جالي فلزي و آمتيست جالي غيرفلزي دارند. هاي پيريت، گالن، مانتيت، كالكوپيريت  هاي ارتوز، گارنت
و مانيتيت از جم مي له كانينكته: اسفالريت، گالن، كالكوپيريت  شوند. هاي فلزي هستند كه نتيجۀ دگرگوني مجاورتي محسوب

1ۀني: گز پاسخ- 106
و غليظ تركيب مي و دولوميت با اسيد كلريدريك گرم و رقيق و گاز كلسيت با اسيد كلريدريك سرد كنند كه طبيعتـاً بـر روي آزاد مي2COشوند

و غليظ حبابهر دو واكنش با اسيد كل دي ريدريك گرم مي هايي از گاز كربن  شود. اكسيد تشكيل
گز- 107 2ۀنيپاسخ:

مي6-9و6-6هاي با توجه به شكل (ارتوكالز) مربوط به مراحل پاياني سـري واكنشـي كنيم كه تشكيل فلدسپات پتاسيم كتاب درسي مشاهده دار
و در زمان شكل دار مهيا نيسـت. در ضـمن ارتـوكالز پـس از انجمـاد بازي شرايط براي تبلور فلدسپات پتاسيمهاي با تركيب گيري سنگ بوون بوده
مي قسمت اعظم ماگما از باقي  شود. ماندa مادa مذاب متبلور

3ۀني: گز پاسخ- 108
مي6-9همانگونه كه در شكل و فلدسپات كلسـيم شود كاني كتاب درسي مشاهده دهنـدaي اصـلي تشـكيلهـا دار، كـاني هاي اليوين، پيروكسن

و حجم اصلي اين گروه از سنگ هاي فوق سنگ و بازي هستند مي بازي هـاي ذكرشـده يـا در كنـار هـم دهند. ولي در موارد ديگركاني ها را تشكيل
و يا در آن مجموعه مقدار كمي را به خود اختصاصمي تشكيل نمي  دهند. شوند

4ۀني: گز پاسخ- 109
و احتمال تشكيل سنگ هاي رويي پوستۀ قاره بخش و اسيدي دارد و تركيبي حد واسط و اي غني از سيليسو آلومين است هـاي ريوليـت، گرانيـت

 ابسيدين در آن زياد است.
 نشاني تركيبي اسيدي دارد، ولي فاقد بلور است. نكته: سنگ ابسيدين يا شيشۀ آتش

و ها: سنگ بررسي ساير گزينه  كيمبرليت تركيبي فوق بازي دارد.هاي گابرو بازالت تركيبي بازي
2ۀني: گز پاسخ- 110

رُس تشكيل شده، مثل شيل لمس صاف دارد، تورق و بهگِلسنگ از ذرات تقريباً مساوي سليت و  شود. اي يافتمي صورت توده پذير نيست
1 گزينۀ: پاسخ- 111

مي در طي فرايند دگرگوني كاني ، مانند رشد بلورهاي كوارتز در سنگ.كنند ها بدون تغيير تركيب شيميايي رشد
 ها: بررسي ساير گزينه

مي2 و اليـوين بـه اسـپينل ) كاني بدون تغيير در تركيب شيميايي تواند به كاني ديگري تبديل شود، ولي اين مورد شامل تبديل گرافيت به المـاس
و شامل كوارتز نيست. مي  شود

و ) قرارگيري در جهت عمود بر فشار جهت3  اي مانند ميكا است. هاي ورقه ايجاد شيستوزيتۀ خاص كاني دار
SiO)2) كوارتز4 و كاني والستونيت مي3CaCOبا(  سازد. تركيب شده

4 گزينۀ: پاسخ- 112
مي» بادساب«شكل، قطعات چ را نشان هاي پراكنده در سطح بيابان اسـت سنگ ند جهت به تكهدهد كه حاصل برخورد مداوم ذرات ماسه در يك يا

 كه ممكن است سطح يا سطوح صافي ايجاد شود.
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3 گزينۀ: پاسخ- 113
شود. هر قطرa باران، در لحظۀ برخورد به زمين، داراي مقداري انـرژي جنبشـي اسـت كـه فرسايش سطح زمين از لحظۀ فرود قطرات باران شروع مي

سس مي آنتواند ذرات خاك را و پراكنده كند. آبت مي گاه اين ذرات توسط اي خوانـده شوند. اينگونه فرسايش، كه فرسايش ورقه هاي سطحي شسته
 وشوي خاك در سطح حوضۀ آبريز دارد. شود، نقش مهمي در فرسايشو شستمي

2 گزينۀ: پاسخ- 114
و حدود مي (Parallax)نظر اند، با استفاده از روشي به نام اختالفعاي كه در نزديكي زمين واق ستاره 6000اندازa فاصلۀ ميان زمين  شود. محاسبه

3 گزينۀ: پاسخ- 115
و ضخامت پوسته در زير رشته انفصال موهورويچ نشان و گوشته است ها حداكثر مقدار خود را دارد. ضـخامت پوسـته هاي قاره كوه دهندa مرز پوسته

از در دشت و در فالت قاره ميها كمتر است در شود. بنابراين با توجه به گزينه آن هم كمتر ها در امتداد ساحل درياي عمان ضخامت پوسـته كمتـر،
 تر است. نتيجه انفصال موهورويچ به سطوح زمين نزديك

3 گزينۀ: پاسخ- 116
اق ها افتاد كه عده ها براي بار دوم وقتي بر سر زبان جا شدن قاره مسئلۀ جابه اي كـه در دهـۀ مند شدند. مطالعـه ها عالقه يانوساي به كاوش در بستر

هـاي هـاي مانيتيـت موجـود در گـدازه اي منجر شد. به اين معنا كه آرايـش دانـه، در اروپا روي مغناطيس ديرين انجام گرفت، به كشف ارزنده1950
 هاي مختلف، كامالً با هم تفاوت داشت. زمان

2 گزينۀ: پاسخ- 117
در كانون زمين و سرعت امواج30لرزه كيلومتر بر ثانيـه تغييـر7تا6در پوسته بينPكيلومتري سطح زمين قرار دارد، بنابراين در پوسته واقع شده

(مركز بيروني) حدود مي  ثانيه است.5تا4كند، بنابراين زمان رسيدن اين امواج به سطح زمين
2 گزينۀ: پاسخ- 118

و اكسـيژن فشان است. هر چه گدازه كنندa گرانروي گدازa خارج شده از دهانۀ آتشا حد زيادي تعيينت2SiOمقدار ها مقدار بيشتري سيليسـيم

مي داشته باشند، پيوندهاي موقت بيشتري بين يون مي ها ايجاد و افزايش گرانروي  شود. شود كه موجب كاهش تحريك يوني در گدازه
2 گزينۀ: پاسخ- 119

و گـرابن مشخص شدن وضعيت هورستبراي هـا در نقشـۀ توپـوگرافي هـا

يك نـيم رخ توپـوگرافي ماننـد شـكل ABموردنظر، در امتداد خط مقطع 

مي روبه مي كنيم. همان رو رسم سه طور كه مشاهده و شود شامل دو هورست

 گرابن است كه حاصل عملكرد چهارگسل است.

1 گزينۀ: پاسخ- 120

و چـون شـيب اليـه دهنـدa وجـود يـك چـين شـود كـه نشـان اي رسـوبي مشـاهده مـيه اليه در شكل تقارن »« هـا خـوردگي اسـت

و به عبارتي جهت شيب اليه به مي سمت خارج است  دهندa يك تاقديس است. شوند، نشان ها از هم دور

4 گزينۀ: پاسخ- 121

 نيم:ك ها را مشخصمي ابتدا نوع ناپيوستگي

(دگرشيب)ب) ناپيوستگي زاويه الف) ناپيوستگي آذرين پي  دار

هم شيب كه سطح ناپيوستگي واضح است.ج) ناپيوستگي هم  شيبد) ناپيوستگي

هم»د«و»ج«هاي طور كه مشخص است، ناپيوستگي همان و هر دو از نوع  شيب هستند. شباهت بيشتري به هم دارند

2 گزينۀ: پاسخ- 122

مي شكل، بي فسيل يك تريلوبيت را نشان و از نظر طبقه مهره دهد كه از اي وابسته به گروه بندپايان است بندي جانداران به خرچنگ كه اين جانـدار

 تر است. گروه بندپايان است، نزديك

نر ها: حلزون بررسي ساير گزينه و عروس دريايي از گروه تنان، اسكوئيد از گروه نرمم از گروه (كيسه تنان  تنان) هستند. مرجانيان

1 گزينۀ: پاسخ- 123

به شناسي، هر انون به واحدهاي كوچك بندي واحدهاي زمين از نظر تقسيم مي تري كه  شود. ترتيب شامل دوران، دوره، دور يا عهد است، تقسيم

BA

400
500
600
700
800
900

1 2 3 4
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1 گزينۀ: پاسخ- 124
و سطح آب است. براي شكل زير نمايش و رود و دره حـل مسـئله، مثلـث دهندa وضعيت پل

BNC مي  درصد است.60گيريم كه بنا بر دادa مسئله داراي شيب را در نظر

100×
اختالف ارتفاع

شيب متوسط=
فاصلۀ دو نقطه

(متر) 60ارتفاع پل تا كف دره 100 60 100 27
45

BN BN BN
CN

⇒ = × ⇒ = × ⇒ =

بيو اگر بخواهيم ارتفاع پل تا سطح آب را به  اوريم:دست
 ارتفاع آب

27متر 2 25
↑

− :ارتفاع پل تا كف دره=
4 گزينۀ: پاسخ- 125

به سنگ انواع مختلفي دارد كه هر نوع آن كاربرد ويژه زغال (براي احياي آهن) مي اي دارد. بعضي از انواع مرغوب آن در صنايع فوالد و بـه نـام كار رود
 كك معروف است.

رياضياترياضيات
2 گزينۀ: پاسخ- 126

a)دانيم اگر مي ,b) f∈1باشد، آنگاه(b ,a) f 1است. از طرفي ديگري مي دانيم∋− 1 1g of (x) (fog) (x)− − ، بنابراين داريم:=−

1 1 18 8 8 8(g of )(a) (fog) (a) fog( ) a f (g( )) a (I)− − −= ⇒ = ⇒ = ⇒ =

)8gحال به محاسبۀ  پردازيم: مي(

5 9 8 40 9 49 7 7 3(I)g(x) x g( ) f ( ) a a= + ⇒ = + = = → = ⇒ =

4 گزينۀ: پاسخ- 127

و لگاريتمي داده و سپس از حل دستگاه دو معادله دو مجهـولي حاصـل، مقـدار ابتدا معادلۀ نمايي راxشده را از شكل نمايي لگاريتمي خارج نموده

 كنيم، داريم: مشخص مي

2

10

9 32 2 23 9 3 3 3 2 2 1

2 1 2 10 2 10 2

f g

a a

log

a a f gx y x y x y x y

log f log g f g
x y x y ( )

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

= = ⇒ =+ − + + −

= ⇒ =

↓


= × → = → + = + −


 + = + ⇒ + = → + =


كنيـــم كم مــي  1 2 2 2 1 8 1610 2 1 6
8 0 5 5 10

( ) ,( ) x y
y y x /

x y
+ =

→ → = ⇒ = ⇒ = = =
− =

4 گزينۀ: پاسخ- 128

1 1 360 8 3 12 72
2 2 2

S (AC DB Sin )= × × ° = × × × =

1 گزينۀ: پاسخ- 129

و سپس حاصل ماتريس خواستهAكافي است ابتدا وارون ماتريس  شده را بيابيم: را محاسبه كرده

1 1

317 3 2 3 2 31 2 2
4 2 4 7 7 4 714 12 2

2

A A A
( )

− −

 
 − −     
 = ⇒ = × = ⇒ =     − − − −− − −       − −  

 

1 2 3 2 3 8 15
2

1 4 4 7 14 25
B ( A )− − −     

⇒ ⋅ = =     − − − −     

A B

C N

M

45

60°

A B

CD
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 ؟؟؟ گزينۀ: پاسخ- 130
ت تعداد دسته و بزرگ باشد. بنابراين با توجه به كوچكمي5وجه به صورت سؤال، ها با مي ترين و برگ طول دسته را  يابيم. ترين داده در نمودار ساقه

11 2738 11 27 5 4
38 5

min RR , R C K C /
max K

=
⇒ = − = = ⋅ ⇒ = = =

=
و دسته4/5به اندازa طول دسته،11ترين داده يعني اكنون كافي است براي پيدا كردن دستۀ سوم، از كوچك  ها را بسازيم. داريم: جلو برويم

 دستۀ سوم

) ) ) )11 16 4 16 4 21 8 21 8 27 2 27 2 32 6 32 6 38, / , / , / , / , / , / , / , / ,
↑

          
21(صورت بنابراين دستۀ سوم به 8 27 2/ , /و برگ داده مي (داده3شده برابر باشد كه فراواني اين دسته در نمودار ساقه 25و23،24هـاي است

ميدر اين دسته قرار دارند). حال به محاسبۀ درصد فر  پردازيم: اواني نسبي
3 100 13

23
×  درصد فراواني نسبي دستۀ سوم�

به»1«ها موجود نيست، از طرفي سازمان سنجش گزينۀ دست آمده در گزينه توجه: جواب به  عنوان جواب صحيح اعالم كرده است. را
2 گزينۀ: پاسخ- 131

جـاي فراوانـي شده طراح محترم به اشتباه فراواني تجمعي را بـه مطرح كنيم. در جدول فراواني دادهدر ابتدا الزم است توضيحي دربارa صورت سؤال
و جدول به (ظاهراً اشتباه تايپي بوده است!!!)  رو است؛ صورت روبه مطلق مطرح كرده است كه در حقيقت منظور ايشان همان فراواني مطلق بوده است.

د به ادهبراي حل سؤال ابتدا بايد ميانگين و سپس با استفاده از ميانگين  ها را محاسبه نماييم. دست آمده واريانس داده ها را محاسبه كنيم
مي16ها براي محاسبۀ ميانگين از همۀ داده  تر شود. كنيم كه محاسبات ما راحت واحد كم

مركز دسته2018161412

فراواني مطلق6111797

20
4

18
2

16
0

14
2−

12
 مركز دسته−4

فراواني مطلق6111797

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

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

+ + + +
 

 اف معيار ندارد. بنابراين:ها تأثيري در محاسبۀ واريانسو انحر دانيم كم كردن عددي ثابت از داده مي
2 2 2 2

2 7 4 9 2 11 2 6 4 13 16 20 4 208 80 288 5 76
50 50 50 50

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /− + − + + + +
σ = = = = ها : واريانس داده =

5 76 2 4/ /σ = ⇒: انحراف معيار =

CVبراي محاسبۀ ضريب تغييرات
x
σ

و سپس محاسبه كنيم. بايد عدد كم شده از داده=  ها را به ميانگين اضافه كرد

2 4 0 15
16
/CV /= = 

3 گزينۀ: پاسخ- 132
 راه حل اول:

5 5
2 1

   
   
   

=

50
3 7
2 1

   
+    

   

21
2 8
2 1

   
+    

   

8

10
3

 
 
 
120

79
120

Pشده) رنگ بودن دو مهرa خارج(هم=

 راه حل دوم:
 خواهيم از كيسۀ مقابل سه مهره به تصادف خارج كنيم. بنابراين تعداد اعضاي فضاي نمونه برابر است با: مي

10 10 9 8 10 3 4 120
3 1 3 2

n(S)
 

= = × × = × × = 
 

 

يا3يا سياه3 و1سفيد و1قرمز  سفيد1سياه

هم3هر رنگ مهره  

5 3
30 10 1 41

3 3
   

+ = + + =   
   �������

يا

+

رنگمهره غيرهم3  

5 3 2
1 1 1

n(A )
     ′⇒ = × ×     
     ���������

Aرنگ باشند فقط دو مهره هم =

41 791 1
120 120

P(A) P(A )′⇒ = − = − =
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4 گزينۀ: پاسخ- 133
 راه حل اول:

0x 2مخرج كسر=
2

x
2xغلط است. از طرفي»2«كند. پس نبايد در دامنه باشد، لذا گزينۀ را صفر مي را منفـي4زيـر راديكـال بـا فرجـۀ=

( كند، پس نبايد در دامنه باشد. لذا گزينه مي (1هاي و و در نتيجه گزي3)  درست است.4نۀ ) غلط
 راه حل دوم:

 دانيم عبارت زير راديكال با فرجۀ زوج بايد نامنفي باشد:مي
22 2 0 2 2 2

2 2
2 9 4 9 4 2 2

0 0 4 9 0 9 4
2 9 3 32

xx x x x x
x x

>−
− ≥ ⇒ ≥ → − ≥ ⇒ ≤ ⇒ ≤ ⇒ ≤ ≤

2از طرفي عدد صفر مخرج كسر عبارت
2

x
2صـورت كند، پس در دامنۀ اين تابع نيست. بنابراين دامنۀ ايـن تـابع بـه را صفر مي 20 0

3 3
[ , ) ( , ]− ∪

 است.
1 گزينۀ: پاسخ- 134

2 1
3

Sin ( )α = −
α2 در ربع چهارم 2 2 27 7 2 21 1 1

9 9 9 3
Cos Sin Sin Sin Sinα + α = ⇒ + α = α = − = ⇒ α = ±

 شده داريم: حال براي محاسبۀ عبارت داده

4 4 4 4 4 4
Cos( ) Cos( ) Cos( )Cos Sin Sin (Cos Cos Sin Sin )π π π π π π

− α − + α = α + α − α − α

12 22 2 2
4 2 3

( )
Sin Sin ( )Sin Sinπ

= α = α = α −

3 زينۀگ: پاسخ- 135

1 3 2 3 2 6 91 3 7 72 2 2 1
2 3 2 3 4 22 3 72
2 22

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

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

2 گزينۀ: پاسخ- 136
و سپس حاصل حد را مي يابيم: شده مخرج ابتدا بين دو كسر داده  مشترك گرفته

2 2

2 2 2 21 1 1 1 1

2 2 1 2 2 2 1 3
1 1 1 21 1 1 1x x x x x

x x(x ) x x (x x ) (x )(x )lim ( ) lim lim lim lim
x (x )(x )x x x x→− →− →− →− →−

− − − + − − − − − +
− = = = = = −

+ − +− − − −
 

3 گزينۀ: پاسخ- 137
1xدرfبراي پيوسته بودن تابع و چپ تابع را= 1xدر بايد حد راست  با مقدار تابع در اين نقطه برابر هم قرار دهيم. داريم:=

1 1 1

1 1 1 1
2 2 1 2 2

1 1 11 1
2 22

Hop

x x x

xlim lim , lim (ax a ) a( ) a
x x

x
+ + −→ → →

−
= = = − + = − + =

− − −
 

1 1 2 2f ( ) a a= × − + =
1fبنابراين (  است.2برابر باaبه ازاي هر مقدار(

1 گزينۀ: پاسخ- 138
 حل اول: راه

به سبۀ مشتق تابع در نقطهبراي محا طول اي
4

x π
مي، چون صورت كسر در اين نقطه صفر مي= توانيم از مشـتق عامـل صفرشـونده كمـك شود،

 بگيريم. داريم:

ــوندهدر ــل صفرش  عام
4

1

x

Cos x Sin xy ( Cos x Sin x )
Cos x Sin x Cos x Sin xπ

=

−
= = − ×

+ +�������

ــونده ــل صفرش ــتق عام مش

1
1

4
Sin x Cos xy ( ) ( Sinx Cos x )

Cos x Sin x Cos x Sin x
π +′ = − − × = − = −

+ +�������

 حل دوم: راه
و مخرج را به Cosكافي است ابتدا صورت xمشتق توابع شبه aو سپس از قاعد  هموگرافيك كمك بگيريم. داريم: تقسيم كرده

�

�
2

2
1 1 1 1

1 1
1 1 41

u

u

tan x tan xy y ( tan x) y ( )
tan x tan x (tan x )

− − + − − π′ ′= = ⇒ = × + ⇒ = −
+ + +
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3 گزينۀ: پاسخ- 139
، نسبت به هم مستقل هستند، پس داريم:Bو قبولي فردAدو پيشامد قبولي فرد

0 84P(A) A : قبولي فرد=/
0 75P(B) B: قبولي فرد=/

 راه حل اول:
0 84 0 75 0 84 0 75 0 96P(A B) P(A) P(B) P(A) P(B) / / / / /= = + − × = + − × P(الاقل يكي از آنان قبول شوند)∪=

 حل دوم: راه
0 04

1 0 16 0 25 0 96
/

/ / /= − × =
	�
��

=P1كدام قبول نشوند)(هيچ  P(الاقل يكي از آنان قبول شوند)−
1 گزينۀ: پاسخ- 140

1احتمال مغلوب بودن رنگ چشم برابر
4

(پيروزي) در نظر بگيريم بنابراين، احتمـال موفقيـت برابـر است. اگر احتمال مغلوب بودن چشم را موفقيت

1
4

3و احتمال شكست برابر
4

فرزند رنگ چشم مغلوب داشته باشد، با استفاده از فرمـول3فرزندي، احتمال اينكه4دa باشد. حال در يك خانوا مي

 اي برابر است با: احتمال دوجمله

4 3 1
3 33

4 1 3 1 3 3 33 4
3 4 4 4 644 4

n
k

P(X ) ( ) ( )=
=

 
→ = = × × = × × = = 

 
 

2 گزينۀ: پاسخ- 141
مي را بهfابتدا ضابطۀ تابع وارون  آوريم: دست

14 4 2 4 2
2 4 4 2 1 4 2

2 1 1
x y xy yx y x yx x y (y )x y x f (x)
x y x

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

− − −

1fوfد نمودارهاي براي محاسبۀ محل برخور  كنيم: معادلۀ زير را حل مي−

1 2 2 24 4 2 4 1 2 4 2 3 4 2 8 3 4 0
2 1

4 1 0 4 1

x xf (x) f (x) (x )(x ) (x )( x) x x x x x
x x

(x )(x ) x ,

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

− −
⇒ − + = ⇒ = −

3 گزينۀ: پاسخ- 142

چون حد دنبالۀ
23 1

5 9n
nb
n
+

=
+

(يعني باشـند. دار مـي ر، همگـي كـرانكران است. سه دنبالۀ ديگ ) است، پس اين دنباله قطعا بي∞+، نامتناهي

دنبالۀ 
1 n

n
( )c

n
−

1دليل وجودبه= n( و غيريكنوا است. براي بررسي يكنوايي دنبالۀ−( ، عالمتش عوض شده
2

2
n n

nd ، كافي است چند جملۀ=

 اول آن را بنويسيم. داريم:
2 1 9 25

1 1
2 8 322

n n
nd { } { , , , , , }= = �

مي همان و سپس نزولي ميndكنيم، دنبالۀ طور كه مشاهده و گزينۀ4و1،2باشد. در نتيجه سه گزينۀ ابتدا صعودي  صحيح است.3غلط
2 گزينۀ: پاسخ- 143

و استفاده از قوانين با استفاده از دو معادلۀ داده  يابيم:ميراyوxهر يك از مقادير lnشده

1 2 3 0 1 2 3 1 1ln(y x ) ln( y ) (y x )( y ) ( )+ − + + = ⇒ + − + =

4 2 2 4 4 4 4 2ln(x y) ln x y x y ( )− = ⇒ − = ⇒ = +

(xبه جاي (2مقدار مساوي آن را از معادلۀ مي1)، در معادلۀ  دهيم. داريم: ) قرار
2 25 3 2 3 1 9 21 10 1 10 21 8 0 441 320 121( y )( y ) y y y y ,+ + = ⇒ + + = ⇒ + + = ∆ = − =

2
11

2

x
xy

y

=
⇒ ⇒ = −

= −

)8
5

y = 2در دامنۀ− 3ln( y غ+( 21قق نيست.) 11 32 8
20 20 5

− − − −
= =

1 2
21 11

20
y , y − ±

= =
221 11 10 1 2

20 20 2
( ) x− + −

= = − → =
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4 گزينۀ: پاسخ- 144

2 0 2 0 2 1 0
2

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

⇒ 2 40 2 5
3 3
π π

= + π + π + + = πها مجموع ريشه⇒

0 2x , ,⇒ = π π

2 4
3 3

x ,π π
⇒ =

0Sin x =

1
2

Cos x = −

4 گزينۀ: پاسخ- 145

2
2

2 2 1
2 8 0

11 2
2

x
x

y

y( x) yf
f (x ,y) x y x y y

f x ( ) x
y

′ − ×
′= − − = ⇒ = − = −

′ × − ×

16 4 122 4 4
4 1 3

y ( , ) −′= = − = − = −
−

2در نقطۀmمماس 4( , )

2حال با معلوم بودن شيب خط مماس، معادلۀ خط مماس در نقطۀ 4( ,  صورت زير است. داريم: به(
4

2 4
4 4 2 4 12m

( , )
y (x ) y x=−→ − = − − ⇒ + =

4 گزينۀ: پاسخ- 146

1نقطۀ 2A( , 3نقطۀ عطف منحني درجۀ سوم به معادلۀ−( 2 3 1y ax bx x= + − دانـيم در هـر تـابع درجـۀ سـوم بـا ضـابطۀ است، مـي−

3 2y ax bx cx d= + + صورت، طول نقطۀ عطف به+
3
bx
a

= مي مي−  كند. بنابراين داريم: باشد. از طرفي نقطۀ عطف در خود تابع نيز صدق

 عطف

3 1 2 2
1 3

1 3 0
3

a b a b
a ,bbx a b

a

+ − − = − ⇒ + = 
 ⇒ = − =

= − = ⇒ + = 
به پس منحني داده 3صورت شده 23 3 1y x x x= − + −  است.−

به براي به  دست آوريم: دست آوردن ماكزيمم نسبي بايد نقاط بحراني تابع را
2 20 3 6 3 0 3 1 0 1y x x (x ) x′ = ⇒ − + − = ⇒ − − = ⇒ =

1تنها نقطۀ بحراني اين تابع 2( , ۀ عطف تابع است. بنابراين اين منحني فاقد ماكزيمم نسبي است.است كه همان نقط−(
2 گزينۀ: پاسخ- 147

با توجه به نمودار تابع
22 axy

b x
+

=
+

خط، به راحتي پي مي 0xبريم مجانب اين تابع، 0xها) است، پسy(محور= مخـرج هـم قطعاً ريشـۀ=

 خواهد بود. داريم:
2200 0

axxb x b y
x

+=+ ⇒ = ⇒ =

2از طرفي نمودار اين تابع از نقطۀ 0( , پس مي( 2گذرد. 0( ,  كند، داريم: در تابع صدق مي(
2 4 1 1 10 2 4 0 0

2 2 2 2
a a a a b+

= ⇒ + = ⇒ = − ⇒ − = − − = −

2 گزينۀ: پاسخ- 148

2 6 3
1 3

p FH p
S( , )

= = ⇒ =


−

 سهمي افقي رو به راست
4x = : خط هادي−

2 3F( , : كانون(

23 4 3 1(y ) ( )(x )− = +
 معادلۀ سهمي

 دهيم. داريم: صفر قرار ميyها، در ضابطۀ سهمي به جايxحال براي تعيين طول نقطۀ برخورد با محور
0 19 12 12

4
y x x=→ = + ⇒ = −

2 3F( , )
2p

4x = −

H

Cos
1
2

2
3
π

4
3
π

Sin

0π

2π
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1 گزينۀ: پاسخ- 149
بيضي قائم است

هم كانون 1 اند طول ها 1 1 1F( , ) ,F ( , )′ − 1 0
2

F FO ( , )
′+

= =

2 2 1c FF c′= = ⇒ =

2 21 0 1
3 4

(x ) (y )− −
+ 1 معادلۀ بيضي= 2 2 21 1 2 4 1 3

2 2
cce a b a c

a
== ⇒ = → = ⇒ = − = − =

2yحال معادلۀ بيضي را با خط x=دهيم. داريم: قطع مي 
2 2 12 2 2 2 21 2 1 4 1 3 2 12 4 2 1 3 4 12

3 4
(x ) ( x) (x ) ( x) (x x ) ( x )×−

+ = → − + = ⇒ − + + =

2
1

16 8 8 0 1
2

x
x x

x

=
⇒ − − = ⇒ 

= −
2 گزينۀ: پاسخ- 150

 حل اول: راه

2چون نمودار تابع 2f (x) x= − خطي است، پس بـراي محاسـبۀ حاصـل−
6

0
f (x)dx∫از روش

مير به كمك نقطهترسيم نمودا  دار بـين نمـودار هاي عالمت گيريم. حال با توجه به مساحت يابي كمك

و دو خطxو محورfتابع  0xها 6xو= ، داريم:=

4
2 2 0 2 2

0
x

f (x) x x
x
=

= − − = ⇒ − = ⇒ 
=

6 6
1 20 0

2 2 4 2 2f (x)dx ( x )dx S S= − − = − + = − + = −∫ ∫ 

 حل دوم: راه

� �

2 2 2 2 4 2 2 626 2 2

0 0 0 ــت20 ــي مثب  منف
2 2 2 2 4 2 0 6 6 22 2

2 2

x x x x
x x( x )dx ( )dx (| x | )dx ( x) ( ) ( ( ))| x |

− + − =− − − = −

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

 

1 گزينۀ: پاسخ- 151
1 ــي 2 ــك م كنيـــم تفكي  2 3

3 2
1 1 1

1 2 2

x x xdx (x x )dx C C
xx x

− −
− −−

− = − + = − + +
− −∫ ∫ 

2 2
2 1 1

2 1 2 1
2 2 f (x)

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

− +
= + = − + + ⇒ = − +��� 

3 گزينۀ: پاسخ- 152
به قرار ميkرابطۀ داده شده در صورت سؤال را برابر  دست بيايد. دهيم كه به راحتي مقدار عددي هر زاويه

4

3
4 3 11

11

Â k
ˆ ˆˆ ˆA B C D ˆk B k

ˆ ˆC D k

 =
+ = = = ⇒ =


+ =

1
1

F

1
1

F′
−

2c
O


402

A= °

A
B

C

D

O
1

2

1 1


302

B= °

1 3

y

x2
4 60

2−

2

1S

2
2S

2

www.konkur.in

forum.konkur.in



22

 است، داريم:°360اي داخلي هر چهارضلعي محدب برابر چون مجموع زواي

 نيمســاز1
 نيمســاز

1

80 4080 2
6060 30
2

Â OA
B̂ OB

ÂÂ

B̂ B̂

°
= = ° = ° ⇒ → 

°= °  = = °


360 4 3 11 18 360 20ˆ ˆˆ ˆA B C D k k k k k+ + + = ° ⇒ + + = = ° ⇒ = °

 است، داريم:°180كافي است بدانيم مجموع زواياي داخلي مثلثBوAحال براي تعيين زاويۀ حادa بين نيمسازهاي داخلي دو زاويۀ

1 2110 180 110 70ˆ ˆO O= ° ⇒ = ° − ° = 1: زاويۀ حاده° 1 1 1180 40 30 180ˆ ˆ ˆˆA B O O+ + = ° ⇒ ° + ° + = °  OAB: در مثلث⇒

3 گزينۀ: پاسخ- 153

1 160 90 60 360 150ˆ ˆA A+ ° + ° + ° = ° ⇒ = °

، با معلوم بودن دو ضلع مجاور زاويـۀ ABCحال براي تعيين مساحت مثلث

1Âزاويۀ a1و اندازÂ:داريم ،

1
1
2

1 1
2 2 150 1

2 2ABC

ˆS AB AC Sin A Sin= × × = × × × ° =� �����

4 گزينۀ: پاسخ- 154

ــرج ــيل در مخ 2 تفض 9 9
1

25 16
ABC ABC ABC

BCED
AED AED ABC

S S S
BCBCDE BC || ED ( ) ( )

S ED S S S
⇒ ⇒ = = → = =

−

� � �

� � �
 ذوزنقه است 

ــب در مخــرج 3 تركي 3 (*)
5 8

BC BC
ED ED BC

= → =
+

*
1

( ) 32
1 8
2

BCD

BCDE

S h BC BC
S ED BCh (BC ED)

× ×
= =

+× × +

�

) (1از روابط و  ) داريم:2)

9 3 15
16 8 16

ABC BCD

BCDE

S S

S

+

= = + =
�  مساحت ذوزنقه�

مثلث هاشورزدهمساحت
4 گزينۀ: پاسخ- 155

مي سطح مقطع حاصل، قسمت رنگي در شكل روبه  كنيم: رو است كه مساحت آن را محاسبه
2 8

4 5 5
x x= ⇒ كل : قضيۀ تالس جزء به=

2 28 64 3364 16 13 44
5 25 25

( ) ( ) ( ) /= π − π = π − = π = πسطح مقطع رنگيS

زيست شناسيزيست شناسي
3 گزينۀ: پاسخ- 156

پ ششدر دستگاه تنفس مي رندگان، در مرحلۀ بازدم هوا به درون و هاي جانور وارد شود. در گنجشـك كـه نـوعي پرنـده اسـت، گـوارش مكـانيكي
و چاره شيميايي مواد غذايي در درون معده آغاز مي  اي جز تعميم دادن آن وجود ندارد. شود

 ها: بررسي ساير گزينه
اس9هاي هوادار در پرندگان ) تعداد كيسه1 و يك عدد بين دو نيمۀ بدن مشترك است.4ت كه عدد  عدد در هر نيمه قرار داشته
 دار پرندگان، اوريك اسيد است كه براي دفع، به آب زيادي احتياج ندارد. ) مواد دفعي نيتروژن2
 ) پرندگان برخالف پستانداران، ديافراگم ندارند.4

2 گزينۀ: پاسخ- 157
پ» ترين لوب بزرگ«منظور از و منظور از لوب لوب گيجگاهي است. در هر نيمكـرa مـخ انسـان، لـوب» كنندa اطالعات شنوايي لوب پردازش«يشاني

و لوب گيجگاهي با سه لوب ديگر مرز مشترك دارد. و آهيانه) (گيجگاهي  پيشاني با دو لوب

A
C

B

1
150°

60°

60°
2

2

22
150°

A

C B

h

A

B C

E D

x

2

3

5

4
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3 گزينۀ: پاسخ- 158
و انرژي خود را از تجزيۀ مولكول داران، از آغازيان هتروتروف داران جانورمانند همانند روزن تاژك به بوده مي هاي آلي محيط  آورند. دست

 ها: بررسي ساير گزينه
داران اي از سيليس پوشيده شده است؛ در حـالي كـه تـاژك داران چرخان يك پوشش محافظتي از جنس سلولز دارند كه اغلب با اليه ) بيشتر تاژك1

 جانورمانند، پوشش سيليسي ندارند.
تك اري از جلبك) بسي2 آب هاي سبز و در مي سلولي بوده آن هاي شيرين زندگي و برخي ديگر از آب كنند و سـاكن هـاي شـور ها پرسـلولي، بـزرگ

به هستند، در حالي كه بعضي از تاژك هم داران جانورمانند مي صورت آن زيست درون لولۀ گوارش موريانه زندگي و همۀ تك كنند  سلولي هستند. ها
و زيگوت ندارند. تر تاژك) بيش4 و توانايي توليد گامت  داران جانورمانند فقط توليدمثل غيرجنسي داشته

3 گزينۀ: پاسخ- 159
( شماره (1هاي ،(2) ،(3) و به4) (دولپه ها، ريشۀ روياني، برگ ترتيب به لپه) (پوستۀ) دانۀ گياه لوبيا و پوشش اي) اشاره دارند. در گياهان دولپـه، روياني

مي طور معمول لپه به به ها از خاك خارج و از خاك خارج نمي شوند، در حالي كه ريشۀ روياني  شود. سمت پايين رشد كرده
 ها: بررسي ساير گزينه

( ) برگ1 (بخش (3هاي روياني (بخش (نه برخالف) پوشش دانه (داراي دو مجموعه كروموزوم همتا) است.4)) همانند  )) ديپلوئيد
2) و جزئي از اسپوروفيت قديمي است؛ در حالي كـه بخـش كه نشان)4) بخش (والد ماده) ( دهندa پوشش دانه است، همان پوستۀ تخمك )،1هـاي

)2) و به3) و جزئي از اسپوروفيت جديد مي)، بعد از لقاح تشكيل شده  آيند. حساب
( ) نخستين عالمت جوانه4 (بخش  )) است.2زني، ظهور ريشۀ روياني

3 گزينۀ:خپاس- 160
و افزايش سود خالص، انتخاب شده است. هر رفتار جانوري در جهت كاهش هزينه  هاي مصرفي

 ها: بررسي ساير گزينه
ا1 و عنكبوت بيوa سياه نر كه براي بقـاي گونـه (مثل رفتارهاي فداكارانۀ زنبورهاي عسل كارگر نجـام ) رفتارهاي جانوري ممكن است مشاركتي باشند

و مي  شود. يا بر اساس فرضيۀ انتخاب فرد تفسير شوند؛ بنابراين هر رفتار جانوري لزوماً بر اساس فرضيۀ انتخاب فرد تفسير نمي شوند.)
و بروز آن بـه محـرك شـرطي2 و لزوماً هر رفتار جانوري، از الگوي شرطي شدن كالسيك تبعيت نكرده ) شرطي شدن كالسيك نوعي يادگيري است

و الگوهاي وراثتي هستند. خاصي نياز ندارد؛ مثل و الگوي عمل ثابت كه تابع غريزه  رفتار جوجۀ كوكو
مي ) رفتار به عمل يا مجموعه4 مي اي از اعمال گفته مي شود كه جانور در پاسخ به محرك از خود بروز و اين محرك يا دهد (مثل گرسنگي تواند دروني

(مثل بوي غذا، مشاهدa دشمن يا فر  د ديگر) باشد.تشنگي) يا بيروني
2 گزينۀ: پاسخ- 161

ميبه»د«و» الف«موارد  كنند. درستي عبارت صورت سؤال را تكميل
 بررسي موارد صحيح:

(مانند الف) در انسان، بعضي از مولكول 2Hيا2Oها Oج (با انتشار ساده) از طريـق ) مي توانند در جهت شيب غلظت، با كمك انرژي نبشي خود

(فراوان  اي چشم وارد شوند. هاي استوانه هاي) غشا به سلول ترين مولكول(فضاي بين) فسفوليپيدهاي

(مانندد) در انسان، بعضي از مولكول ز+Kها (ماننـد(يون پتاسيم)) مي توانند در خالف جهت شيب غلظت، در پي مصرف انرژي و ATPيستي (
(پروتئين از طريق پمپ (مانند پمپ سديم هاي  اي چشم وارد شوند. هاي استوانه پتاسيم) به سلول- هاي فاقد كانال) غشا

 بررسي ساير موارد:
( ها در عرض غشا از طريق پمپب) در انسان، در انتقال مولكول و در خالف جهت شيب غلظت، به انرژي زيستي ژي حاصل از انتقـال يا انر ATPها

 ها) احتياج است. الكترون
و در جهت شيب غلظت از عرض غشا، نيازي به صرف انرژي زيستي نيست.ج) براي انتقال مولكول  ها از طريق كانال

2 گزينۀ: پاسخ- 162
به منظور از دفع مولكول مي است كه از طريق روزنه» تعريق«صورت مايع، فرايند هاي آب در هاي آبي انجام (مـثالً شود. در صورت جذب آب از ريشـه

به شب (خروج آب و كاهش تعرق هاي هوايي يا اشـباع بـودن اتمسـفر از بخـار، فراينـد صورت بخار) مثالً در شرايط بسته شدن روزنه هاي تابستان)
 شود. تعريق انجام مي

 ها: بررسي ساير گزينه
(افزا ) در صورت افزايش خروج بخار آب از برگ1  شود. يش تعرق)، فرايند تعريق كاهش يافته يا انجام نميها

و بسته شدن روزنـه هاي نگهبان روزنه در جريان از دست دادن آب توسط اين سلول ) نزديك شدن سلول3 (كـاهش تعـرق) ديـده ها هـاي هـوايي
 يابد. اي، تعريق نيز كاهشمي تن فشار ريشهاي است، در صورت كاهش ياف هاي بارز فشار ريشه شود، اما از آنجايي كه تعريق از نشانه مي

مي4 شود، همچنين گازهاي محلول در شيرa خام در جريان تعرق شديد، تمايـل بـه ) افزايش ورود بخار آب به اتمسفر در جريان افزايش تعرق ديده
 يابد. كنند كه در اين حالت، تعريق كاهشمي خروج پيدا مي
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4 گزينۀ: پاسخ- 163
ب ميه سمت بافتدر خوني كه مي97رود، هموگلوبين در حدود ها و در خـون سـياهرگ درصد توان خود اكسيژن هـا بـاز هـايي كـه از بافـت گيـرد

(بيش از نيمي)، توسط اكسيژن اشباع شده است.78گردند، هموگلوبين هنوز در حدود مي  درصد
 ها: بررسي ساير گزينه

گ2و1 (زايد) نيتـروژن) در سياهرگ بند ناف مقادير زيادي و مقادير كمي مواد دفعي دار وجـود دارد. همچنـين در سـياهرگ بنـد نـاف فشـار لوكز
دي دي دي اكسيدكربن در سرخرگ اكسيدكربن كمتر از فشار هاي ششي كمتـر از ايـن اكسيدكربن در سياهرگ هاي بند ناف است. همچنين فشار

و غلظت مواد دفعي نيتر فشار در سرخرگ  دار در سياهرگ كليه، كمتر از سرخرگ كليه است. وژنهاي ششي بوده
يك ) دريچه3 (دريچه هاي سياهرگي (نه همۀ) سياهرگ طرفه و به بازگشـت خـون بـه سـمت قلـب كمـك هاي النه كبوتري) در اغلب ها وجود دارند

 كنند. مي
1 گزينۀ: پاسخ- 164

ان دايره هايي كه در ديوارa مجاري نيم بيشترين سلول انـد. هاي بافت پوششي هستند كه بر روي غشاي پايه قرار گرفته سان مستقرند، سلولاي گوش
و پلي هاي رشته اي از پروتئين غشاي پايه داراي شبكه  ساكاريدهاي چسبناك است. اي

 ها: بررسي ساير گزينه
و مژك دايره هاي پوششي ديوارa مجاري نيم ) سلول2 اس اي گوش انسان مژك ندارند  هاي گيرندa مكانيكي حس!ت به سلولها مربوط
 هاي پوششي توانايي ارسال پيام عصبي ندارند. ) سلول3
هـاي هـاي سـلول ها مژك اند، در حالي كه در سمت ديگر اين سلول هاي پروتئيني غشاي پايه قرار گرفته هاي پوششي رشته ) در يك سمت سلول4

(نه رشت گيرندa حس وجود دارند كه حالت لوله و در مايع موجود در مجاري نيمهمانند  اند. دايره قرار گرفته اي) دارند
3 گزينۀ: پاسخ- 165

(نه در محيط كشت باكتري) به آلوالكتوز تبديل مي ( وقتي الكتوز در محيط باشد، درون باكتري (رد گزينـۀ )). در ايـن حـال، آلوالكتـوز بـه1شـود
(سه بعد  و تغييراتي در شكل ميي) پروتئين تنظيممهاركننده متصل شده (مهاركننده) ايجاد ( كننده (تأييد گزينۀ و از روي اپراتور برداشـته3كند ((

و با باز شدن مسير حركت مي مي پلي RNAشود و گلوكز تجزيه مـي مراز، اپران لك مجدداً روشن و با روشن شدن آن الكتوز به گاالكتوز شـود شود
)  )).2(رد گزينۀ

و ژن پروتئينتوليد پروتئين مهارك و در حال بيان شدن اسـت. تنظيم ننده، ارتباطي با حضور يا عدم حضور الكتوز در محيط ندارد كننده دائماً روشن
) (رد گزينۀ ))4اين ژن در اپران لك وجود ندارد.

2 گزينۀ: پاسخ- 166
(تركيب آلي) است كه در كشاورزي از آن براي خارج كردن پوستۀ مي دانه سلوالز نوعي آنزيم شود، اين آنزيم با شكستن پيونـدهاي بـين ها استفاده

(نوعي مولكول رشته مولكول مي هاي گلوكز در ساختار سلولز و بدون انشعاب)  تواند سبب تجزيۀ آن شود. اي
 ها: بررسي ساير گزينه

(داراي مولكول ) سلوالز هم توسط برخي پروكاريوت1 و هم توسط برخي يوك DNAها (داراي مولكـول اريوتحلقوي) و DNAها خطـي در هسـته
DNA مي  شود. حلقوي در سيتوپالسم) توليد

 ) مولكول پيش ماده سلولز است كه فاقد پيوند پپتيدي است.3
 هم حساس هستند.pHها غير از تغييرات شديد دما، به تغييرات شديد ) آنزيم4

4 گزينۀ: پاسخ- 167
(در شرايط (در شرايط مساعد)، از هر سلول بالغ با تقسـيم ميتـوز مجموعـه چه در توليدمثل جنسي و چه در توليدمثل غيرجنسي از نامساعد) اي

مي سلول مي هاي هاپلوئيد ابتدا درون ديوارa سلولي مادري به وجود و پس از رسيدن با پاره كردن ديواره خارج  شوند. آيند كه تاژك ندارند
 ها: بررسي ساير گزينه

به هايي تاژك اي كالميدوموناس سلوله ) گامت1 و زيگوسپور را (لقاح كرده) (بدون انجام ميتوز) با يكديگر ادغام شده و مي دار هستند  آورند. وجود
مي2 (زئوسـپور) بـا يكـديگر ادغـام هـاي تـاژك دهد كه طي آن سـلول ) كالميدوموناس در شرايط مساعد محيطي توليدمثل غيرجنسي انجام دار

(در شرايط نامساعد محيطي) اين جاندار، سلول شوند. نمي را هاي تاژك همچنين در توليدمثل جنسي و زيگوسـپور دار با يكـديگر ادغـام شـده
مي به  هاي هاپلوئيد به وجود آورد. آورند تا در شرايط مساعد، زيگوسپور با انجام ميوز، سلول وجود

 سلولي است. ) كالميدوموناستك3
3 گزينۀ: پاسخ- 168

مي زني دانه آبسيزيك اسيد هورموني است كه از نظر تأثير بر جوانه و سبب خفتگي دانه ها، مخالف ژيبرلين عمل مي كند شـود. آبسـيزيك اسـيد ها
(بخش مي سرعت رشد و انتقال يون را در شرايط نامساعد محيطي كنترل  كند. هاي مختلف گياه) سنتز پروتئين

و سيتوكينين ها، ژيبرلين اكسين هاي محرك رشد نيز مانند هورمون مي ها  هاي مختلف گياه تأثيرگذار باشند. توانند بر رشد بخش ها
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 ها: بررسي ساير گزينه
و آبسيزيك اسيد) در درون پيكرa گياه طي پيري، ريزش برگ، رسيدگي ) مقدار هورمون1 (مثل اتيلن و هنگـام تـنش هاي بازدارندa رشد هـاي ميـوه

(نه كاهش) مي  يابد. محيطي افزايش
و نوعي تركيب آلي گازي شكل است كه برخالف آبسيزيك اسيد در اثر سوختن ناقص نفت توليد مي2  شود. ) اتيلن نوعي هورمون بازدارندa رشد
و برخالف سيتوكينين4 و جوانه است نم ) نقش اصلي آبسيزيك اسيد در خفتگي دانه هـاي تمايزيافتـه نقـش تواند در تشكيل ساقه از سـلوليها،

(مثبتي) داشته باشد.
1 گزينۀ: پاسخ- 169

و ماهيچه هاي عنبيه، ماهيچه هاي داخل كرa چشم شامل ماهيچه ماهيچه رگ هاي مژكي aهـاي هاي خوني است. همۀ ماهيچـه هاي موجود در ديوار
 صحيح است.»ب«مورد داخل كرa چشم از جنس ماهيچۀ صاف هستند. تنها 

 بررسي مورد صحيح:
(دستگاه عصبي محيطي) هستند.ب) همۀ ماهيچه  هاي داخل كرa چشم انسان تحت كنترل اعصاب خودمختار

 بررسي موارد نادرست است:
و شفاف كرa چشم، زجاجيه است. ماهيچه الف) منظور از مادa ژله و ماهيچه اي ت هاي عنبيه  ماس نيستند.هاي مژكي با زجاجيه در

و به شبكيه اتصال ندارند. ترين اليۀ چشم شبكيه است؛ اما ماهيچهج) داخلي و عنبيه، بخشي از مشيميه بوده  هاي مژكي
 هايي متجانس دارند! هاي صاف تارچهد) ماهيچه

4 گزينۀ: پاسخ- 170
كر در هفتۀ دوم پس از لقاح يعني اندكي بعد از جايگزيني، رويان به و پردهسرعت رشد و تغذيـه خواهنـد كـرد نيـز بـه ده هايي كه رويان را حفاظت

( سرعت نمو پيدا مي (رد گزينۀ مي14-16)). از آنجايي كه لقاح در حدود روزهاي2كنند و در صورت لقاح، جسـم چرخۀ قاعدگي يك خانم اتفاق افتد
و به ترشح پروژسترون ادامه مي ( زرد تا چند هفته بعد باقي مانده (دهد. ))4تأييد گزينۀ

 ها: بررسي ساير گزينه
مي1 (بعد از جايگزيني نه قبل از رسيدن بالستوسيست به رحم) سـلول ) همچنان كه جفت تشكيل داخلـي بالستوسيسـت چنـد اليـۀ هـاي شود

آن مقدماتي را تشكيل مي و تمايز مي ها بافت دهند كه از رشد  شود. هاي متفاوت جنين ساخته
را3 مي14-16در فاصلۀ روزهاي ) اگر لقاح شود، اين زمـان چرخۀ قاعدگي يك خانم در نظر بگيريم كه پس از آن تقسيمات ميتوزي سلول تخم آغاز

 با آغاز مرحلۀ لوتئال يك خانم همزمان است.
2 گزينۀ: پاسخ- 171

آن» tRNAانتهاي«اگر منظور طراح محترم از مي جايگاه اتصال آمينواسيد باشد، اين گفـت ايـن قسـمت داراي تـوالي نوكلئوتيـدي ويـژهتوا گاه
)CCA.است ( 

 ها: بررسي ساير گزينه
هر1 (tRNA )RNA ناقل) با توجه به آنتي كدون خود، توانايي حمل يك نوع آمينواسيد را دارد، ولي هر آمينواسيد ممكن است بـه بـيش از يـك

 متصل شود. tRNAنوع 
مي هايي كه از روي يكژنmRNA) همۀ3 مي رونويسي و براي ترجمه به سيتوپالسم  روند. شوند، پيامي مشابه با هم داشته
مي مراز وجود دارد كه هر يك، راه پلي RNAهاي يوكاريوتي سه نوع ) در سلول4  RNAتوان گفـت هـر كنند؛ پس نمي انداز تعدادي ژن را شناسايي

مي مراز فقط راه پلي .كند انداز يك نوع ژن را شناسايي
1 گزينۀ: پاسخ- 172

آن12توانيم در اين جمعيت مي 1هـاي هـا ژنوتيـپ نوع آلبومن داشته باشيم كه از ميـان 1 3a a a،2 2 3a a a،3 4 4a a a،1 3 3a a a،2 3 3a a aو

3 3 4a a a،6مي  ها را در نظر گرفت. آن3aتوان با كمك الل نوع آلبومني هستند كه

4 4a a3 3a a2 2a a1 1a a
تكرار گامت ماده

گامت نر

4 4 1a a a3 3 1a a a2 2 1a a a1 1 1a a a1a

4 4 2a a a3 3 2a a a2 2 2a a a1 1 2a a a2a

4 4 3a a a3 3 3a a a2 2 3a a a1 1 3a a a3a

4 4 4a a a3 3 4a a a2 2 4a a a1 1 4a a a4a

1هاي توانيم ژنوتيپ توضيح: با توجه به وجود ژن خودناسازگار در شبدرها، نمي 1 1a a a،2 2 2a a a،3 3 3a a a4و 4 4a a aها در نظـر را براي آلبومن

و با توجه به صورت سؤال بايد آلبومن  نوع آلبومن خواهيم داشت.6حساب بياوريم كه در اين حالت را به3aهاي داراي الل بگيريم
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3 گزينۀ: پاسخ- 173
هـاي روده وارد كه بـه مبـارزه بـا عفونـتهايي هستند هاي مستقر در بافت روده، نخستين سلول هاي پوششي رودa باريك به همراه ماكروفاژ سلول
مي ها با توليد پروتئين شوند. بايد توجه داشت كه اين سلول مي و اليـۀ پردازند؛ اگرچه سلول هاي مكمل به مبارزه هاي پوششي روده جزئـي از مخـاط

مي اگ مخاطي نيز محسوب هـاي پوششـي روده را نـوعير بتوانيم سلولشوند كه مربوط به خط اول دفاع غيراختصاصي است. با توجه به اين توضيح
(پروتئين ها در توليد برخي از پروتئين توان گفت اين سلول سلول دفاعي در نظر بگيريم، مي  هاي مكمل) نقش دارند. هاي دفاع غيراختصاصي بدن

 ها: بررسي ساير گزينه
 ند.هاي لنفي قرار ندار هاي پوششي روده برخالف ماكروفاژها در گره ) سلول1
به ) واژa بلوغ در كتاب درسي براي لنفوسيت2 هاي بافت پوششي هم بلوغ در نظر بگيريم، بايد بـدانيم كـه كار برده شده است، اما اگر براي سلول ها

مي اين سلول و تكامل  يابند. ها در جدار روده توليد شده
 به شناسايي انواع عوامل از يكديگر نيستند. ها متعلق به دفاع غيراختصاصي هستند قادر ) از آنجايي كه اين سلول4

4 گزينۀ: پاسخ- 174
(براي اولين بار) مشاهده كرد صفات به نسبت مي هايي كه قابل پيش بر اساس تيتري از كتاب درسي، مندل  رسند. بيني است، به ارث

 ها: بررسي ساير گزينه
(نه ) انديشۀ تغيير گونه1  داروين) ارائه كردند. ها را اولين بار فيلسوفان رومي
هم2 و (و المارك كه پيشتر از او بوده است) اطالع چنداني دربارa چگونگي وراثت صفات نداشتند. ) داروين  عصران او
(نه مالتوس) به اين نتيجه رسيد كه انديشۀ مالتوس دربارa جمعيت انساني قابل تعميم بـراي همـۀ گونـه3 اهـ ) بر اساس متن كتاب درسي، داروين

 است.
4 گزينۀ: پاسخ- 175

و حتي سياهرگ ها، مويرگ سرخرگ آن هاي بدن، در توزيع خون به قسمت ها و همۀ ها در ديوارa خود يـك هاي مختلف بدن يك فرد سالم، نقش دارند
 اليه بافت پوششي سنگفرشي دارند.

 ها: بررسي ساير گزينه
و افزايشدي ) درست است كه تغييرات حاصل از متابوليسم، مانند1 رگ كاهش اكسيژن aو گرما مستقيماً بر ديوار مي اكسيدكربن و باعـث ها اثر كند

مي گشاد شدن رگ رگ ها  شوند. ها در برابر كمبود اكسيژن تنگمي هاي هواييشش هاي ديوارa كيسه شود، اما
م هاي كوچك در ديوارa خود، ماهيچه ) سرخرگ2  ها در ديوارa خود ماهيچه ندارند. ويرگهاي صاف حلقوي فراوان دارند؛ ولي
مي3 و در يك لحظه در اغلب بافت ) در ابتداي هر مويرگ بافتي، ماهيچۀ صاف حلقوي وجود دارد كه مانند يك دريچه عمل هـا، فقـط تعـدادي كند

و خون در اغلب مويرگ مي ها ناپيوسته بوده ها جريان ندارد؛ يعني جريان خون در مويرگ مويرگ باز هستند و وصل  شود.و قطع
1 گزينۀ: پاسخ- 176

(ميكروتوبول دربارa ريزلوله» الف«فقط مورد (اسپرم تمايز نيافته كه با تمايز خود، اسپرم را بـه هاي آورد) وجـود مـي هاي) موجود در سلول اسپرماتيد
 انسان درست است.

و ريزلوله است، بنابراين مي گ اسكلت سلولي از جنس ريزرشته  ها، در تشكيل اسكلت سلولي، نقش دارند. فت ريزلولهتوان
 بررسي موارد نادرست:
سه9ب) هر سانتريول از (ريزلوله) تشكيل شده كه در قسمت محيطي آن قرار گرفته دستۀ و نه در بخش مركزي! تايي ميكروتوبول  اند
ميج) تاژك باعث جابه و با اينكه ميكر جايي سلول در مايع پيراموني و سانتريول در ساخت تاژك نقـش دارد؛ امـا از شود وتوبول در ساخت سانتريول

و توانايي حركت ندارد، نمي به آنجايي كه اسپرماتيد هنوز تاژكدار نشده (اسـپرماتيد) در مـايع عنوان عامل جابه توان ميكروتوبول را جايي سـلول
 پيراموني در نظر گرفت.

و در نتيجه نميد) اسپرماتيد همانند اسپرم توانايي تق  ها متصل شود. تواند دوك تقسيم تشكيل دهد كه به سانترومر كروموزوم سيم شدن نداشته
2 گزينۀ: پاسخ- 177

آن، ويروس»هر ويروسي كه بر سلول داراي آنزيم روبيسكو تأثيرگذار است«منظور از و هـا، سـلول هايي هستند كه ميزبـان هـاي گيـاهي، آغازيـان
ميهاي فتوسن باكتري (آنزيم تواند با كمك انواعي از پلي تزكننده هستند. هر ويروسي با هر نوع ميزباني و مرهاي ميزبان هاي همانندسازي، رونويسـي

و پروتئين) را بسازد. ترجمه) درشت مولكول (نوكلئيك اسيد  هاي ويروسي
 ها: بررسي ساير گزينه

1(TMV م نوعي ويروس است كه به سلول كند ولي كپسيد آن مـارپيچي اسـت، در حـالي كـه كارآمـدترين شـكل كپسـيد،يهاي گياهي حمله
 چندوجهي است.

(مثل ) ويروس3 و ويروسTMVهاي گياهي  هاي باكتريايي پوشش ليپيدي ندارند.)
و باكتري4  ها فاقد پروتئين مكمل هستند. ) گياهان، آغازيان
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2 گزينۀ: پاسخ- 178

Canis lupus پستانداران، راستۀ گوشتاز فرمانرو جانور aسگ ان، شاخۀ طنابداران، رد aخواران، تير aسـانان، سـردCanis و گونـۀCanis lupus 

 است.

4 گزينۀ: پاسخ- 179

و چه اووسيت اوليه طور معمول در يك خانم سالم بالغ، چه اووسيت به پرم اي كه به دنبال برخورد اسـ هاي ثانويه اي كه داراي دو جفت سانتريول است

ميIIها درون لولۀ فالوپ ميوز به آن و داراي دو جفت سانتريول هستند، در درون تخمدان ساخته شده را انجام  اند. دهند

 ها: بررسي ساير گزينه

و در لولـۀ هاي اوليه در يك خانم سالم بالغ، داراي كروموزوم ) اووسيت1 (ديپلوئيد) هستند ولي در تخمـدان قـرار داشـته فـالوپ يافـت هاي همتا

 شوند. نمي

(با توجه به آغاز ميوز ) اووسيت2 آن)، داراي كروموزومIهاي اوليه در يك خانم سالم بالغ ها ميـوز هاي مضاعف شده هستند، ولي در هر ماه يكي از

و خيلي از آن اي كه در هر مـاه از يـك تخمـدان ثانويهو توليد سلول جنسي را ندارند. در ضمن اووسيتIها فرصت تكميل ميوز را تكميل كرده

ميIIشود، تنها در برخورد با اسپرم، ميوز خارج مي مي انجام (تخمك يا اوول) پديد و سلول جنسي  آورد. دهد

و براي انجام آن، دوك تقسيم تشكيل مـيIIثانويه كه هاپلوئيد است در صورت برخورد با اسپرم، ميوز ) اووسيت3 تار دهـد، ولـي سـاخ انجام داده

(تتراد) پديد نمي  آورد. چهاركروماتيدي

4 گزينۀ: پاسخ- 180

(تمايزيافتـه از بافـت اپيـدرم) سـلول هاي مختلفي مانند سلول در ريشۀ گياه نخود فرنگي سلول اي هـاي بافـت زمينـه هاي مريستمي، تاركشنده

مي(سلول و آبكشي) ديده (چوبي و سلول هاي بافت هادي و...) ژن شود. در همۀ سلول هاي پارانشيمي (فعال) يك جاندار، aهـاي يكسـاني هاي زند

(رد گزينۀ  ژن»)3«وجود دارد مي ولي در هر سلول، تعدادي از اين (رد گزينۀ ها بيان ژن»)1«شوند هـايي كـه در سـلول، بايد توجه داشت بعضـي از

ژن آندودرمي ريشۀ گياه نخودفرنگي بيان مي كه شوند، با بعضي از ميهايي اند؛ پس محصول يكساني نيـز خواهنـد شوند، يكسان در تاركشنده بيان

(تأييد درستي گزينۀ   »).2«و رد گزينۀ»4«داشت.

3 گزينۀ: پاسخ- 181

( ها كه توسط رابطي به يكديگر متصل شده در مغز گوسفند، تاالموس (تأييد درستي گزينۀ (مركز تنظيم دمـاي2اند، بـدن) )) در باالي هيپوتاالموس

) (تأييد درستي گزينۀ (4قرار داشته (تأييد درستي گزينۀ (مجاورت) بطن سوم قرار دارند و در جلوي هـا در پشـت توان گفت تـاالموس )). اما نمي1))

( اند؛ زيرا برجستگي مجراي سيلويوس قرار گرفته (تأييد نادرستي گزينۀ ))3هاي چهارگانه در پشت مجراي سيلويوس قرار دارند.

1 گزينۀ: پاسخ- 182

و همۀ مهره و مايع ميان كرم خاكي و در نتيجه بين خون آن داران گردش خون بسته دارند هـا در سـلول ها جدايي وجود دارد. گروهي از آنـزيم بافتي

آن فعاليت مي مي» هاي درون سلولي آنزيم«ها كنند كه به آنها در بيرون از سلول فعا شود. گروهي ديگر از آنزيم گفته هـاي آنزيم«ها ليت دارند كه به

مي» سلولي برون و هم در همۀ مهره گفته (در لولـۀ گـوارش) فعاليـت هاي گوارشي در خارج از سـلول داران آنزيم شود. هم در كرم خاكي هـاي بـدن

 كنند. مي

 ها: بررسي ساير گزينه

و سطح بدن آن براي تنفس تمايز يافته2 و بخش ويژه ) كرم خاكي تنفسي پوستي داشته  اي درون بدنش كه براي تنفس تمايز نيافته است. است

و در نتيجه مغز استخوان ندارد.3  ) كرم خاكي استخوان

4) (8) بر اساس فصل به1) كتاب زيست مي هاي مختلف در همۀ سلول صورت)، حركت  شود. هاي زنده ديده

1 گزينۀ: پاسخ- 183

و...) وجود دارد.هاي يوكاريوتي، انواع در همۀ سلول (مانند ريبوزوم، اسكلت سلولي ي از ساختارهاي سلولي فاقد غشا

 ها: بررسي ساير گزينه

و چندهسته ) ماهيچه2  اي هستند. هاي مخطط اسكلتي انسان پس از تولد توانايي سيتوكينز نداشته

(نه بر خالف) سلول ) در ماهيچه3 وج هاي مخطط انسان همانند ميهاي زندa سرخس، و كـارايي توليـد ود اكسيژن تواند باعث تنفس هـوازي شـده

ATP .را افزايش دهد 

از هاي پروتال آن كه توانايي فتوسنتز نيز دارند، اندامك ) در سرخسو سلول4 و كلروپالسـت وجـود دارد كـه بسـياري هـايي ماننـد ميتوكنـدري

 اند. هاي متابوليسمي را در غشاي خود جاي داده آنزيم
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1 گزينۀ: اسخپ- 184
(ب) مي و (الف) به موارد  درستي تكميل كنند. توانند عبارت صورت سؤال را

 بررسي موارد صحيح:
و چه هورمون الف) چه كلسي مي4Tو3Tهاي تيروئيدي( تونين مي ) كه از تيروئيد ترشح تـونين واني تأثير بگذارند. كلسـيتوانند بر بافت استخ شوند،

و هورمون باعث رسوب كلسيم در استخوان و ساز سلول هاي تيروئيدي هم بر رشد استخوان ها شده و هم بر سوخت مي ها  گذارند. ها تأثير
و پروژسترون در يك خانم جوان از تخمدانب) هورمون مي هاي استروژن مي ها ترشح فع شوند كه (يكي از مراكـز توانند با تأثير بر اليت هيپوتاالموس

و مهاركننده) را تنظيم كنند. (ترشح آزادكننده  مغزي) با اثر خودتنظيمي، فعاليت ترشحي آن
 بررسي موارد نادرست:

و مهاركننده ها، آزادكننده توسين(ضدادراري)، اكسي ADHهايج) در هيپوتاالموس هورمون مي ها هـا نـدهشـوند كـه مهاركن هاي مختلفي ساخته
 توانند فعاليت ترشحي غدa هيپوفيز را كاهش دهند. مي

و از اين طريق، نقـش مهمـي در حفـظ ويتـامين هاي حاشيه تواند با اثر بر سلولد) گاسترين مي اي معده، ترشح فاكتور داخلي معده را افزايش داده

12Bبيهاي معده داشته باشد، ولي در برابر آنزيم  كربنات پانكراس، اثر مستقيمي بر اين جريان ندارد. سكرتين، با اثر بر ترشح

3 گزينۀ: پاسخ- 185
مي هاي گرده پس از گرده در كاج، دانه مانند تا تخمك نـارس، رسـيده شـود، افشاني بيش از يك سال در محلي از تخمك به نام اتاق دانۀ گرده باقي
(ديپلوئيد) يافتمي سلولطور حتم در هر تخمك بنابراين به  شوند. هاي پارانشيم خورش

 ها: بررسي ساير گزينه
مي2و1 و پس از مدتي درون تخمك به وجود و نمي ) گامتوفيت مادa بازدانگان، آندوسپرم است توان گفت گامتوفيت ماده در تمـام مـدتي كـه آيد

ميدانۀ گرده در درون اتاق دانۀ گرده قرار دارد، بر روي اسپورو  درون آن چندين آركگن بـه» پس از تشكيل آندوسپرم«كند؛ همچنين فيت زيست
 زا وجود دارد! آيد كه درون هر يك، يك عدد تخم وجود مي

به4 (نه در اتاق دانۀ گرده) از دانۀ گردa نارس  وجود آمده است. ) دانۀ گردa رسيده درون كيسۀ گرده
2 گزينۀ: پاسخ- 186

كه 350خزندگان در حدود (بعد از انقراض گروهي) از تحول دوزيستان ايجاد شدند، در حالي (50ميليون سال قبل ميليـون 300ميليون سـال بعـد
 سال قبل)، يك دورa خشكي وسيع حاكم شده است.

 ها: بررسي ساير گزينه
در 500هاي كوچك بدون آرواره در حدود ) ماهي3 (قبل از انقراض گروهي اول به 440ميليون سال پيش  اند. وجود آمده ميليون سال قبل)
(بيش از نيمي از) گونه76) طي انقراض گروهي پنجم حدود4  هاي ساكن خشكي از بين رفتند. درصد

4 گزينۀ: پاسخ- 187
(چوب ها در محل آندودرم با اليه در ريشۀ گياهان، سطوح جانبي سلول نو هايي از جنس سوبرين ميپنبه) پوشيده شده كه به آن  شود. ار كاسپاري نيز گفته

 ها: بررسي ساير گزينه
مي1 و واكوئل ) در محل ريشۀ گياهان، آب (فضاي دروني سلول و همچنين از طريـق مسـير غيرپروتوپالسـتي تواند از طريق مسير پروتوپالستي ها)

و فضاهاي برون(ديواره  ها) حركت كند. سلولي بين سلول هاي سلولي
ميت اپيدرم، زمينه) هر سه نوع باف2 و آبكشي) (چوبي و هادي و تمايز سلول اي به توانند از تقسيم  وجود بيايند. هاي مريستمي نزديك نوك ريشه
(نـه صـفحۀ هاي غربالي هستند. عناصر آوندي كه از آوندهاي چوبي به حساب مـي ) صفحات منفذدار، مخصوص لوله3 آينـد، داراي منافـذ بـزرگ

 خود هستند. منفذدار) در انتهاي
2 گزينۀ: پاسخ- 188

و مادر خانواده را تعيين مي  كنيم: در ابتدا ژنوتيپ پدر
اوژن در قدم اول بايد بدانيم فردي فاقد آنتي باشد! با توجه به كوررنگ بودن پسر بايـد بـدانيم كـه ژنوتيـپOهاي گروه خوني است كه گروه خوني

ب (با توجه Rه سالم بودن مادر)، مادرش دربارa بيماري كوررنگي rX Xو پسر به و مادر  صورت زير است: است! پس ژنوتيپ پدر
rXRXOA

rBO X Yپدر:
R rAO X Xمادر:
rOO X Yپسر:

دختر داراي
r→ الل كوررنگي rX XR rX XrX

فقط داراي يك نوع
BOABB→ ژن براي گروه خوني آنتي

rX YRX YYOOAOO

( فقط يك نوع آنتيو تولد دختري داراي الل كوررنگيبنابراين احتمال B(1ياAژن گروه خوني
4

است.

1
4

=
1
2×

1
2
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3 گزينۀ: پاسخ- 189
آن هاي كاهوي دريايي تاژك گامت و از ادغام هم دار هستند به ها در فرايند مي جوشي، زيگوت هاي مخـاطي آيد. همچنين در چرخۀ زندگي كپك وجود

مي پالسموديومي، گامت به شكل باشند كه در صورت ادغام دو گامت تاژكبيدار يا آمي تواند تاژك ها مي دار، بازهم زيگوت  آيد. وجود
 ها: بررسي ساير گزينه

 داران ساختاري به نام اسپوروفيت وجود ندارد؛ در جانداران داراي چرخۀ تناوب نسل، اسپوروفيت وجود دارد. ) در چرخۀ زندگي هاگ1
(سـاختار ديپلوئيـد پرسـلولي) ) در چرخۀ زندگي كاهوي دريايي همانند2 (نوعي سلول ديپلوئيد)، اسـپوروفيت چرخۀ زندگي كلپ از تقسيم زيگوت

مي به  آيد. وجود
و توانايي توليد زئوسپور ندارد.4  ) اسپيروژير فاقد ساختار توليدمثلي بوده

1 گزينۀ: پاسخ- 190
(آميالز ضعيف) (تجزيۀ) كربوهيدرات در دهان توسط و در رودa باريك با اثـر مترشحه از سلولگوارش شيميايي هاي غدد بزاقي بناگوشي، آغاز شده

و شايد سلول كربوهيدراز مترشحه از سلول از هاي پانكراس و در رودa بزرگ با اثر سـلوالز مترشـحه (پس از كنده شدن)، ادامه يافته هاي رودa باريك
مي سلول مي ويژگي مشترك همۀ اين سلول»الف«پذيرد. تنها مورد هاي پروكاريوتي، پايان  كند. ها را بيان

مي از آنجايي كه در همۀ سلول مي هاي زنده، گليكوليز انجام ( توان گفت در همۀ سلول شود؛ در ATP) گليكـوليز4هاي ياد شـده در بـاال، در گـام
مي سطح پيش  شود. ماده ساخته

 بررسي موارد نادرست:
و جذ و رودa بـزرگب) مكان اصلي گوارش شيميايي ب غذا در انسان رودa باريك است؛ در حالي كه اين تجزيه در نقاط ديگر لولۀ گوارش مانند دهان

 گيرد. نيز صورت مي
د) پروكاريوت و و نميج (شبكۀ آندوپالسمي زبر) در سيتوپالسم خـود داشـته باشـند. توانند كيسه ها فاقد اندامك هستند هاي پهن متصل به هم

 دهند. هم انجام نمي ضمناً ميتوز
2 گزينۀ: پاسخ- 191

(ترشحي) مثل كلسي (كامل) پروتئين مي پس از آماده شدن رود تا محتويات خود را بـه تونين براي ترشح، وزيكول انتقالي به سوي غشاي پالسمايي
 خارج از سلول ترشح كند.

3 گزينۀ: پاسخ- 192
و اسـپرم ساز، اسپرماتوسيت اسپرم هاي هاي هاپلوئيد موجود در لوله منظور از سلول هـا هسـتند كـه همگـي ماننـد همـۀ هاي ثانويه، اسپرماتيدها

ژن سلول در هاي هاپلوئيدي يا به اسپرم كامل تبـديل شـده هاي سر اسپرم را دارند؛ زيرا همۀ اين سلول هاي مربوط به آنزيم هاي بدن انسان و يـا انـد
 حال تبديل شدن هستند.

 ها: بررسي ساير گزينه
(نه ميوز) سلول ها، سلول هاي اوليه همانند اسپرماتوگوني ) اسپرماتوسيت1 و از ميتوز هـاي هاي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسـيت هايي ديپلوئيد هستند

 شوند. اوليه حاصل مي
(و لوله ) بيضه2 و سلول هاي اسپرم ها آن ساز بع هاي داً در داخل كيسۀ بيضه در خارج از بدن قـرار ها) در دوران جنيني در حفرa شكم قرار دارند ولي

 گيرند. مي
، دوكروماتيدي هستند.IIهاي ثانويه كه هاپلوئيد هستند در زمان انجام ميوز ) اسپرماتوسيت4

2 گزينۀ: پاسخ- 193
(مرحلۀ بي ( هوازي تنفس) در يك سلول ميان در جريان گليكوليز هر4برگ اطلسي، در گام (تركيـب سـه كربنـه)، به دنبال توليد مولكول پيرووات

مي ATPبدون فسفات) دو مولكول   شود. ايجاد
 ها: بررسي ساير گزينه

(3و1 (1) هم در گام و هم در گام مي هاي كربن، تركيبزيكوليگل)3) ( دار دوفسفاته ايجاد ( توليد نمي NADH)1شوند. در گام و در گـام )3شـود
ATP شود. مصرف نمي 

() در جريا4 (سه كربني) يك فسفاته تبديل مـي2ن گام و طـي ايـن گـام، ) مولكول شش كربني دو فسفاته به دو تركيب مصـرف+NADشـود
 شود. نمي

4 گزينۀ: پاسخ- 194
(جلو) و نورون تارهاي عصبي متعلق به مسير انعكاس زردپي زير زانو، مربوط است به دندريت نورون حسي ماهيچۀ چهارسر هاي حركتي ماهيچـۀ ران

(پشت) ران در جريان انعكاس زردپي زير زانو، تحت تأثير سيناپس مهـاري (پشت) ران. نورون حركتي ماهيچۀ دو سر و دو سر (جلو) ران بـا چهارسر
 پايانۀ آكسوني نورون رابط قرار دارد.
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 ها: بررسي ساير گزينه
از هاي ماهيچه ) در صورتي در سلول1 مياي در شود كه سلول ماهيچه شبكۀ ساركوپالسمي، كلسيم آزاد اي بخواهد به انقباض بـرود، در حـالي كـه

(پشت) ران نبايد به انقباض برود؛ پس از شبكۀ ساركوپالسمي سلول هاي بعد از تار عصبي نورون حرك تي انعكاس زردپي زير زانو، ماهيچۀ دو سر
 شود. ماهيچۀ دو سر، كلسيم آزاد نمي

مي»اي ماهيچه«هاي سلول)2 و الكتيك اسيد توليد  كنند. در صورت كمبود اكسيژن، وارد تخمير الكتيكي شده
مي3 و هم شامل نورون حركتي اين ماهيچه است؛ همانطور كه دانيد نورون حسـي، ) تارهاي عصبي مرتبط با ماهيچۀ چهارسر هم شامل نورون حسي

 دستگاه عصبي پيكري مربوط به بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي است. جزئي از دستگاه عصبي محيطي است، ولي
2 گزينۀ: پاسخ- 195

و اتوزومي بودن صفت، نخستين قدم، نوشتن رابطۀ تعادل  است. H.Wبا توجه به تعادلي بودن جمعيت
2

1

2(A a) AA Aa aa+ = + +��� 

 هاست، خواهيم داشت: برابر هتروزيگوت6ب، هاي مغلو صورت سؤال كه فراواني هوموزيگوت همچنين با توجه به

6 2 12aa ( Aa) a A= ⇒ =

11 13 1 0 08 0 92
13

A a A A / a /+ = ⇒ = ⇒ = ⇒� � 

1 گزينۀ: پاسخ- 196
به عبارت صورت سؤال، دربارa همۀ سلول مي جز پروكاريوت هاي زنده مي كند. در همۀ سلول هاي فتوسنتزكننده صدق شـود هاي زنده گليكوليز انجام

(سهو در جري يك ان آن با مصرف گلوكز در غياب اكسيژن، تركيبات مختلف سه كربني سه كربني سه فسفاته، و پيرووات كه كربنـي كربني دوفسفاته
 شود.و بدون فسفات است) ايجاد مي

 ها: بررسي ساير گزينه
2(ATPح هاي ساخته شده در سطح پيش (مثالً در گام چهار گليكوليز) بدون كمك انرژي ميماده  شوند. اصل از انتقال الكترون، ساخته

بي در باكتري و فقط تنفسبي هاي مي هوازي مانند كلستريديوم بوتولينم، زنجيرa انتقال الكترون وجود ندارد (تخمير) انجام شود؛ ايـن سـلول هوازي
مي ATPفقط از دو عدد   نمايد. خالص توليدي در گليكوليز استفاده

به ) همۀ سلول3 (مثالً هتروتروفآن هايي كه و تثبيت ها اشاره شده،  در جريان چرخۀ كالوين را ندارند.2COها) توانايي انجام فتوسنتز

، اكسيژن اسـت كـه يـك پذيرنـدa آلـي NADHهاي هاي داراي تنفس هوازي در جريان انجام تنفس هوازي، پذيرندa نهايي الكترون ) در سلول4
 نيست.

4 گزينۀ: پاسخ- 197
 هر چهار مورد، جمالت درستي در مورد انسان هستند.

 بررسي موارد صحيح:
(كه در اثر اختالل ژني به مي الف) بيماري فنيل كتونوريا نوعي بيماري وراثتي است مي وجود و (نقص آنـزيم تواند در توليد هورمون آيد) هاي تيروئيدي

 ين) اختالل ايجاد كند.آالنين به تيروز كنندa فنيل تبديل
و جـذب هاي حاشيهب) در صورتي كه يك بيمار گوارشي، دچار نقص در توليد يا ترشح فاكتور داخلي معده از سلول اي شود، به واسطۀ عدم حفاظت

و در نتيجه مي تواند دچار كاهش اكسيژن، اين فرد دچار كم12Bويتامين  (آنمي) شده  ها شود. رساني به سلول خوني

و بايسـت از چربـي ها به جهت مصرف انـرژي مـي، نوعي بيماري خودايمني است كه در صورت عدم درمان، از آنجايي كه سلولIج) ديابت نوع هـا
مي ها استفاده كنند، در اثر شكستن پروتئين پروتئين  شود. هاي خون، فشار اسمزي خون دستخوش تغيير

پاد) كم a(هيپوپاراتيروئيديسم) يا افزايش ترشح كلسيكاري غد مي راتيروئيد و در نتيجـه بـروز تونين از تيروئيد تواند سبب كـاهش كلسـيم خـون
 ناتواني در انعقاد خون شود.

1 گزينۀ: پاسخ- 198
به دودمانۀ صورت سؤال نمي (مردانXتواند مربوط به نوعي صفت وابسته (دختران6و4مغلوب باشد؛ زيرا از پدراني سالم و11و9)، دختراني بيمار (

(زنان (پسران5و3از مادراني بيمار ( ) به دنيا آمده12و8،10)، پسراني سالم (رد گزينۀ  ))!4اند
aپـ11اما اگر دودمانه مربوط به نوعي صفت اتوزومي غالب باشد، ابتدا بايد بدانيم فرد شمار (و با توجه بـه داشـتن دري سـالم)، داراي زني بيمار بوده

و مـادري بيمـار متولـد مـي است، اما با توجه به صورت سؤال نمي Bbژنوتيپ  شـود، داراي چـه توان گفت فردي كه در الگوي اتوزومي غالب از پدر
هم BBتواند ژنوتيپي است!! زيرا هم مي و .bbيا حتي Bbباشد

و مادر بيمار متولد مي و با فردي داراي ژنوتيـپ Bbشود، داراي ژنوتيپ اما در صورتي كه فردي كه از پدر )11(فـرد Bbباشد كه يكي از حاالت است
 درصد از فرزندان خانواده سالم خواهند شد.25ازدواج كند،
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 ها: بررسي ساير گزينه
2aتن مادر بيمـار، داراي ژنوتيـپ كه با توجه به داش12) اگر دودمانه متعلق به نوعي بيماري اتوزومي مغلوب باشد، از ازدواج فرد شمارAaاسـت بـا

(و حتماً داراي ژنوتيپ  و مادر بيمار دارد (در هـيچ صـورتي)50است) احتمال تولد فرزندان سالم در اين خانوادهaaفردي كه پدر و درصد بـوده
 درصد باشد.25تواند نمي

به3 بx) اگر دودمانه را متعلق به نوعي بيماري وابسته BXكه داراي ژنوتيپ14گيريم، در صورت ازدواج فرد شمارa غالب در نظر Yاست با زني كـه

(و داراي ژنوتيپ  و مادري بيمار داشته Bپدر BX XياB bX X(است، يعني اگر اين خانمB BX Xتولد فرزنـد سـالم در ايـن باشد، احتمال

و همچنين اگر اين خانم  Bخانواده صفر خواهد بود bX Xو تحت هـيچ شـرايطي25باشد، احتمال تولد فرزند سالم در اين خانواده درصد است
 درصد باشد.50تواند نمي

4 گزينۀ: پاسخ- 199
مي رابطۀ هم به زيستي هم تواند هم صورت اي يـا گلسـنگ، ريشـه- ها در جريان تشكيل ساختارهايي مثل قـارچ سفرگي يا انگلي باشد. قارچ ياري،

مي مي تواند با ايجاد برفك دهان با مخاط دهان رابطۀ انگلي داشـته باشـد توانند رابطۀ هم ياري داشته باشند. همچنين قارچي مانند كانديدا آلبيكنز
پ يا قارچ الي انگشتان پا مي تواننـد بـا جانـداران ديگـر رابطـۀ هاي مختلفي مـي وست انگشتان پا، رابطۀ انگلي داشته باشد. بنابراين قارچتواند با

آن هم و از ويژگي سلول زيستي برقرار كنند كه همۀ مي ها يوكاريوت هستند ( هاي يوكاريوتي هـا ) را در نظر گرفت؛ زيرا همۀ ايـن سـلول4توان گزينۀ
و در و خـارج سيتوسـل) بخشي از چرخۀ خود با فرايند همانندسازي، همۀ كروموزوم توانايي تقسيم داشته (درون سلول هاي خطي درونِ هستۀ خود

 نمايند! را دو كروماتيدي مي
 ها: بررسي ساير گزينه

(آسكوميست2و1 تك ) مخمرها و رشته سلولي) مانند كانديدا آلبيكنز، كه با انسان رابطۀ انگلي دارد، توانايي تشكيل هاي  هاي بلند را ندارند. نخينه
(بازيديوم) بازيديوميست ) درون هر آسك آسكوميست3 و درون بازيدي مي ها (يك زيگوت) به وجود هـا آيد. همچنـين دئوتروميسـت ها يك سلول

و تشكيل زيگوت را ندارند.  توانايي انجام توليدمثل جنسي
3 گزينۀ: پاسخ- 200

ميانتخاب گسلنده در محيط ناه و در انتخاب گسلنده همانند انتخاب جهـت مگن صورت (كـه در محـيط متغيـر رخ مـي گيرد دهـد)، فراوانـي دار
مي فنوتيپ  كند. هاي اوليۀ هر دو آستانه پس از طي يك دورa كوتاه، تغيير

 ها: بررسي ساير گزينه
ا ) در انتخاب جهت1 (در محيط متغير) برخالف انتخاب گسلنده، تنها يكي و فراواني همان آستانه افزايشميز آستانهدار  يابد. ها انتخاب شده
بـ4و2 و پس از طي يك دورa كوتاه يا طـوالني (در محيط پايدار) بر خالف انتخاب گسلنده، افراد حد واسط انتخاب شده ر ) در انتخاب پايداركننده

مي فراواني آن آ ها افزوده ستانه افزايش مي يابد، ولي در انتخاب پايداركننـده، فراوانـي هـر دو آسـتانه شود. در انتخاب گسلنده، فراواني هر دو
 يابد. كاهش مي

4 گزينۀ: پاسخ- 201
و نگاري گاو به غذاي نيمه هاي تجزيه از آنجايي كه ميكروب مي كنندa سلولز در سيرابي مي جويده شده اضافه هاي ديگـر توان گفت در قسمت شوند؛
ميو شيردان نيز اين ميكروبمعدa گاو همانند هزارال و فيل، باكتري ها يافت و كور اسب كننـدa سـلولز بـه هاي تجزيه شوند. همچنين در رودa بزرگ

 شوند. تركيبات غذايي اضافه مي
 ها: بررسي ساير گزينه

مي2و1 و فيل، گوارش سلول ) در نگاري نشخواركنندگان، گوارش سلولز انجام و كـور صـورت مـيشود، در حالي كه در اسب گيـرد.ز در رودa بـزرگ
و نمي  توان گفت محل ذخيرa موقت مواد غذايي است. همچنين هزارال محل جذب آب در نشخواركنندگان است

و كور است.3 و فيل، رودa بزرگ و در اسب  ) محل جذب مواد حاصل از گوارش سلولز در نشخواركنندگان، رودa باريك
1 گزينۀ: پاسخ- 202

و بازدانگان) جانداران پرسلولي فتوسنتزكنندa دانه دانه گياهان (نهاندانگان آن دار و در همۀ ها در بخش اسـپوروفيتي شـروع بـه ها، هاگ دار هستند
و هاگ هاي نر تبديل به دانه كنند. هاگ رشد مي و آندوسپرم مـي شـوند كـه همگـي در سـاختار هاي گردa رسيده هاي ماده تبديل به كيسۀ روياني

 سپوروفيت قرار دارند.ا
 ها: بررسي ساير گزينه

و خزه، جانداران پرسلولي فتوسنتزكننده هستند، ولي جلبك ) جلبك2 و برگ هاي پرسلولي، ضمائم ريشه هاي پرسلولي  مانند ندارند. مانند
ج ) جلبك3 (برخي از) و بازدانگان، جانداران پرسلولي فتواتوتروف هستند، ولي (معموالً) جلبك لبكهاي پرسلولي، خزه (همۀ) هاي سبز، و هاي قرمز

و در نتيجـه هاي قهوه جلبك و اسپوروفيت، در چرخۀ زندگي خود دارند؛ در حالي كه اسپيروژير چرخۀ سلولي تناوب نسـل اي، چرخۀ تناوب نسل
 اسپوروفيت ندارد.

به4 و تخمك ندارد. دار هستند، ولي سرخس دانۀ گرده تشكيل نمي جز خزه، ريشه ) همۀ گياهان  دهد
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3 گزينۀ: پاسخ- 203
به منظور از آميزش (شـديدترين حالـت پسـندانه، درون هـاي همسـان پسندانه، آميزش جز آميزش ناهمسان هاي غيرتصادفي و خودلقـاحي آميـزي

آن درون و به فراواني هوموزيگوس آميزي) است كه در همۀ ( ها از فراواني افراد هتروزيگوس كاسته شده هـاي يكسـان) افـزوده افـراد داراي الـلهـا
(غير از ناهمسان توان گفت كه فراواني هتروزيگوس شود، ولي نميمي پسندانه) به طور حتم نصف خواهـد شـد، زيـرا ايـن ها در آميزش غيرتصادفي

( پسندانه ديده نمي شود، ولي لزوماً در آميزش همسان مطلب در خودلقاحي ديده مي (رد گزينۀ تأ1شود و ()  )).3ييد درستي گزينۀ
 ها: بررسي گزينه

 دهند كه خودلقاحي مثال واضحي از آن است. هاي جمعيت را تغيير نمي هاي غيرتصادفي فراواني نسبي الل ) آميزش4و2
1 گزينۀ: پاسخ- 204

در نزديك به انتهاي سيستول بطنCهمزمان با انقباض دهليزها، نقطۀBنقطۀ (و نزديك بسته شدن و بـاز شـدن دريچـه يچهها هـاي هاي سـيني
و سه و نقطۀ دولختي ، آخرين خـوني كـه از بطـنCهمزمان با استراحت عمومي قلب رسم شده است. اگر درست در نظر بگيريم، در نقطۀDلختي)

و كمي ديرتر، ديگر خوني از بطن خارج مي اين فشار خون در ابتداي سرخرگ آئـورت شود. بنابر ها به آئورت وارد نمي شود، در حال ورود به آئورت است
 است.Dبيشتر از نقطۀCدر نقطۀ 

 ها: بررسي ساير گزينه
(نقطۀ2 هرD) در استراحت عمومي و بطن4)، (دهليزها و در نقطۀ حفره (بطنBها) (استراحت) هستند. دو حفره  ها) در حال انبساط
ان تارهاي ماهيچهB) در نقطۀ3 و در نتيجه طول كمتري نسبت به نقطۀ اي دهليزها در حال  دارند!Dقباض هستند
سه، دريچهC) در نقطۀ4 و و دريچه هاي ميترال و آئورتي) باز هستند. در نقطـۀ لختي بسته (ششي و، دريچـهDهاي سيني (ششـي هـاي سـيني

و دريچه سه آئورتي) بسته و  هاي باز قلب دو عدد است. اد دريچه، تعدCهمانندDلختي باز هستند، پس در نقطۀ هاي ميترال
4 گزينۀ: پاسخ- 205

به باكتري و كربوهيدرات مي هاي غيرگوگردي ارغواني از اسيدهاي آلي و بـا اسـتفاده از انـرژي نـوراني خورشـيد، عنوان منبع الكترون استفاده كنند
مي دي  نمايند. اكسيدكربن جو را تثبيت

 ها: بررسي ساير گزينه
و نيتروزوموناس) نيتروباكت1 (تركيبـات گـوگردي را تجزيـه مـي ها باكتري رها كننـد) ولـي هايي هستند كه در استخراج معادن نقش مؤثرتري دارنـد

از هتروتروف نيستند! اين باكتري  ها هستند. واتوتروفيميشها
و از كربوهيدرات ) بيشتر پروكاريوت2 به ها هتروتروف بوده هاي فتوسنتزكننده نمايند؛ همچنين بعضي از پروكاريوتمي عنوان منبع انرژي استفاده ها

مي از تركيبات آلي به  نمايند. عنوان منبع الكترون استفاده
 شوند. دار خاك دارند ولي اتوتروف محسوب نمي ها با تثبيت نيتروژن(تبديل نيتروژن به آمونياك)، نقش مؤثري در توليد تركيبات نيتروژن ) ريزوبيوم3

فيزيكفيزيك
2 گزينۀ: پاسخ- 206
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4 گزينۀ: پاسخ- 207

V� B

A

V�

V�

2
0

2
Vh

g
=

www.konkur.in

forum.konkur.in



33

 در شكل جديدAارتفاع اوليۀ

2
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�) )2: در شكل

(Aسرعت اوليۀ )2در شكل

مي در لحظۀ به هم رسيدن دو گلوله بهByمه به سادگي ارتفاعادر اد  آيد: دست
2 2
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3 گزينۀ: پاسخ- 208
و با در نظر گـرفتن�Vبراي پاسخ دادن به اين سؤال، سرعت اوليۀ متحرك را برابر فرض كرده

مي حركت متحرك در دو مرحله، به  كنيم: صورت زير عمل
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( در ادامه با توجه به دادa مسئله در مورد جابه  اول حركت) داريم: s10جايي در مجموع دو مرحله

1 كل 2 32 4 24 6 156 10
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2 گزينۀ: پاسخ- 209

همتوجه شود كه در حركت تندشونده، بردار شتاب در جهت مـيو سرعت باشـند.

 پردازيم: ادامه براي حل، به بررسي دقيق دو حالت در اين سؤال مفهومي مي

كنـد، بـردار : در هنگامي كه آسانسور تندشونده به سمت باال حركـت مـي1حالت

و اين يعني  1Fشتاب به سمت باال است mg>:و داريم  بوده

1 1 10 2 12F ma F mg ma F m(g a) m( ) m∑ = ⇒ − = ⇒ = + = + =

كه2حالت كنـد، بـردار آسانسور تندشونده به سمت پايين حركـتي : در هنگامي

و اين يعني  2mgشتاب به سمت پايين است F>:و داريم  بوده

2 2 10 2 8F ma mg F ma F m(g a) m ( ) m∑ = ⇒ − = ⇒ = − = = − =

 توان نوشت:و در نهايت با مقايسۀ دو حالت مي

2

1

8 2
12 3

F m
F m

= =

( )t S

2
ma( )
s

4−

4

4 10

6s

0V 4 4 16
mV (V )
s

+ × = +� �4s
16 m(V )

s
+�24

ma
s

= −

⇒ a m

1F

mg

V 22
ma
s

=

m

a m

2F

mg

⇒
V 22

ma
s

=m
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3 گزينۀ: پاسخ- 210

2 2 1 2
3 2k k

F M a F f f M a
F mg mg m a

∑ = ⇒ − − = ×

⇒ −µ − µ = ×
 

4 2 2 2 2k k kF mg ma m( g a) M( g a)= µ + = µ + = µ +

3 گزينۀ: پاسخ- 211

124 12 8 12 20t sd radt t t
dt s

=θ
θ = + ⇒ ω = = + → ω =

2 20 5 0 4 20 80cF mr / / N= ω = × × = 
4 گزينۀ: پاسخ- 212

به ابتدا بايد دقت شود كه چون تصوير جسم بر روي پرده تشكيل شده است، از نوع و عدسي قطعاً از نوع همگرا است، در ادامه صـورت حقيقي بوده
 كنيم: زير عمل مي

4 4
q

m q p
p

= = ⇒ = +

125 5 125 25d p q cm p cm p cm= + = ⇒ = ⇒ =

1 1 1 1 1 1
20 0 2

25 100
f cm / m

p q f f
+ = ⇒ + = ⇒ = = 

1 1 5
0 2

D d
f /

⇒ = = = 

1 گزينۀ: پاسخ- 213
و در نتيجـه رو توجه كنيد، در دو حالت مدن به شكل روبه ظر مسئله، فاصلۀ جسم از كانون يكسان است

و اندازa تصوير در هر دو حالت يكسان است. با توجه به رابطۀ نيوتون، بزرگ  نمايي

1 2 1 24
fm
aa a cm m m

=
= = → =

2 گزينۀ: پاسخ- 214
و هاي روبه براي حل سؤال به شكل و استفاده از زواياي مثلث هاي هاشورخورده (زاويۀ خارجي در يك رأس، برابر مجموع زوايـايتو ABCرو جه كنيد

 داخلي در دو رأس ديگر است.)

90 90
180
( i) ( i )

i i
′⇒ α = − + −

′⇒ α = ° − −

مثلث هاشورخورده

180 2 180 2
2 180 2

D ( i) ( i )
D ( i i )

′⇒ = − + −
′⇒ = − − = α

ABCمثلث

2M m= F

2 F

2 2 2k kf N (m m)g= µ = µ +
⇒2M m=

m

F

F F 2F
B′

A′

A

B2F

qp

1a 2a

24cm

16cm

2 40f cm= 20f cm=

⇒

α 90 i′−

90 i−
A

O B

DC

B

i′i′

i
iA

180 2i−

180 2i−O
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1 گزينۀ: پاسخ- 215
مي درصد توسط گرمكن80ثانيه با بازده 5/122ميزان گرمايي كه در طي  شود، برابر است با: به يخ داده

0 8 750 122 5 73500aA R Pt / / J= × = × × =

و براي اين منظور گرماي  الزم است:1Qبراي شروع فرايند ذوب يخ، نياز است در اولين مرحله دماي يخ به صفر درجل سلسيوس برسد

0 5 2100 0 6 6300/ ( ( )) J∆θ = × × − − mc 1Q=يخ=
1Qگرماي Q−و ميزان يخ ذوب شده برابر است با: صرف ذوب يخ مي  شود

1 73500 6300 336000 0 2 200fQ Q m L m m / kg g′ ′ ′− = ⇒ − = × ⇒ = =

و يخ ذوب g200بنابراين 500شده 200 300m g′′ = −  ماند. از آن در گرماسنج باقي مي=
1 گزينۀ: پاسخ- 216

ميگرماي ويژa به جرم جسم و با نصف شدن جرم لولۀ مسي، مقدار آن ثابت و بستگي ندارد ماند. از طرفي ظرفيت گرمايي به جرم جسم وابسته بوده

1با نصف شدن جرم، 
2

 شود. برابر مي

1
2

 برابر

m c
↑

↓
= ×) 1ظرفيت گرمايي

2
 برابر)

 ثابت

4 گزينۀ: پاسخ- 217
از4باشد، مساحت مقطع آنA، دو برابر ظرفBاگر ابعاد ظرف برابر است. در ادامه با توجه به ثابت بودن مقاطع ظرف، براي محاسـبۀ فشـار ناشـي

مي مايع به  كنيم: صورت زير عمل

2

2

4

4

A
A

A A

B B
B

B

F mgP
A Pa
F PmgP
A a


= =

 ⇒ =
 = =

2 گزينۀ:پاسخ- 218

مي در ادامه براي حل اين سؤال از قانون گازها به  كنيم: صورت زير استفاده

1 1 1

2 2 2

4 27 273 300 4 1 5
8 87 273 360

V L , T K , P atm
V L , T K , P ?

= = + = = + =
 = = + =

3 1 2P atm= − 1(عدد فشارسنج)= 1 2 2 2
2

1 2

85 4
3

300 360
P V P V P

P atm
T T

××
= ⇒ = ⇒ =

مي پيمانهنكتۀ مهم: با توجه به متن كتاب درسي جديد، در اينگونه مسائل فشارسنج عدد فشار از اي را نشان و ما بايد در رابطـۀ قـانون گازهـا، دهد

 شد. فشار مطلق گاز استفاده كنيم. شايان ذكر است كه اين موضوع در برخي كنكورهاي گذشته، توسط طراح رعايت نمي

3 گزينۀ: پاسخ- 219

فرض كنيم، نيـرويFرا برابر3qو2q، اگر نيروي بين3qو1qبا فاصلۀ بين3qو2qسؤال، با توجه به يكسان بودن فاصلۀ بيننبراي حل اي

ميF7برابر3qو1qبين   توان نوشت: است. در ادامه

7 7 53 7 53

53 53

F : ( FCo )i ( FSin ) j

F : (FCo )i (F Sin ) j

 ° + °


° − °

� �

� � 

8 53 6 53R ( FCos )i ( FSin ) j= ° + °
� ��

8 0 6 6 0 8 4 8 4 8R ( F / )i ( F / ) j / Fi / Fj⇒ = × + × = +
� � � ��

مي همان و قائم شود، مؤلفه طور كه مشاهده Rهاي افقي
�

ز و اين بردار با افق  سازد. مي°45اويۀ با يكديگر برابر هستند

a a
2a

2a

( )B( )A

y

x53°
53°

F

3 5q c= µ

2 1q c= µ1 7q c= µ

7F
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3 گزينۀ: پاسخ- 220
و داريم: اتصال كوتاه مي1C، خازنkبراي حل بايد دقت شود كه با بسته شدن كليد  شود

2 2 2 6 20 120q C V C′ ′⇒ = = × = µ1:حالت2:حالت

2 2 2
20 203 20 6 40
3 3

x V x V q C V C⇒ = ⇒ = ⇒ = = × = µ1حالت

120بنابراين بار الكتريكي آن 40 80q C∆ = − = µيابد. افزايش مي 
4 گزينۀ: پاسخ- 221

و ولتاژ آن پس از اتصال به خازن خالي50برابر1Cولتاژ اوليۀ خازن 50برابر2Cولت 10 40V−  توان نوشت: است. بنابراين مي=

1 1
2

1 2 2

0 8 50 0
40 2

8
C V

C F
C C C

+ × +
= ⇒ = ⇒ = µ

+ +
Vمشترك

4 گزينۀ: پاسخ- 222
به به دو مقاومت موازي وارد ميIتذكر: هنگامي كه جريان مي شود، اين جريان  شود: صورت زير بين اين دو مقاومت تقسيم

2
1كل

1 2

1
1كل

1 2

R
I I

R R
R

I I
R R


= +⇒ 

 = +
و اطالعات سؤال مي  توان نوشت: با توجه به تذكر فوق

3
2 1

2 32 2 2 2 2
1 2 1 1 2 2 1 2 1 2

2 2

12 12
3 3 8 3 8 3

12 12

R
I I

R RP P R I R I I R ( I ) R ( )
R R

=
+

= ⇒ = → = × ⇒ =
+ +

 

كه ها مشخصمي در ادامه با بررسي گزينه 2شود 24R = Ωو گزينۀ مي  صحيح است.4تواند صحيح باشد

1 گزينۀ: پاسخ- 223
مي ابتدا مقاومت سيم را به  آوريم: دست

8
3 2

301 7 10 0 17
10

LR / /
A ( )

−
−

= ρ = × × = Ω
π×

حال با توجه به رابطۀ
2VP

R
 توان نوشت: براي آهنگ انرژي مصرفي مقاومت، مي=

2 217 1700
0 17

VP W
R /

= = = 

2 گزينۀ: پاسخ- 224
دهـد، بنـابراين از شـاخۀ آل اجازa عبور جريان از خود را نمي سنج ايده دانيم ولت مي

وIكند. حال جريان كل شـاخۀ بيرونـي را برابـر ني عبور نميوسط جريا درنظرگرفتـه
 داريم:

 : يك دور چرخش در حلقۀ بيروني
8 22 1 4 2 10 1 4

20 12 0 6
A AV I I I I I I V

I I / A
− + − × − × − × − − × − × =

⇒ = ⇒ =

2 10 4 8C BV I I I V− − − − +  : يك دور چرخش در حلقۀ بااليي=

2 7 2 7 0 6 6 2C BV V I / /− = + = + × = νسنج : عدد ولت⇒

1 3C F= µ

20 V

1 2V x= 2V x=

2 6C F= µ

20V

2 20V′ =

2 6C F= µ

1I

2I
Iكل

1R

2R

A

4Ω

0I′ =

C

2 22VΕ =

B

2Ω
1 10VΕ =

I

10Ω

8Ω 4Ω

I

I I

3 8VΕ =

1 1r = Ω

2 1r = Ω

3 1r = Ω
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2 گزينۀ: پاسخ- 225

 توان نوشت: براي محاسبۀ اندازa نيروي مغناطيسي وارد بر سيم مي

4 8500 10 25 37 0 6
10

F BILSin Sin / N−= α = × × × × ° = 

در ادمه با توجه به قانون دست راست در شكل مقابل، اگر چهار انگشت خود را در جهت جريان در نظـر

آن بگيريم به گونه ست دسـت ها جهت ميان مغناطيسي را نشان دهد، جهت انگشتش اي كه خم شدن

مي راست كه جهت نيرو است، به و رو به پايين  باشد. صورت قائم

1 گزينۀ: پاسخ- 226
 كنيم: در هر سه موقعيت مسئله را بررسي مي

) مي1موقعيت كند، بنابراين شـار عبـوري از حلقـه ): چون در اين موقعيت، خطوط ميدان بيشتري از حلقه عبور

و ميدان مغناطيسي ال  سو باشد تا با افزايش شار مغناطيسي مخالفت كند. قايي بايد برونافزايش يافته

 با توجه به درون سو بودن ميدان القايي، بنابر قانون دست راست، جريان القايي بايد پادساعتگرد باشد.

) و در نتيجه جريان القايي برابر صفر است.2موقعيت  ): در اين حالت شار عبوري از حلقه ثابت بوده

(موقعي سـو ): در اين حالت شار عبوري از حلقه در حال كاهش است، بنابراين ميدان القايي نيـز بايـد درون3ت

 باشد تا با كاهش شار مخالفت كند.

) و در مجموع گزينۀ  ) صحيح است.1بنابراين با توجه به قانون دست راست، جريان القايي بايد ساعتگرد باشد

3 گزينۀ: پاسخ- 227

4شده، متحرك در مدت زمانر دادهمطابق نمودا
3

t s∆ 2، تغيير فـاز=
3
π

∆ϕ را داشـته=

 باشد.
2 4
3 3 2

radt
s

π π
∆ϕ = ω∆ ⇒ = ω× ⇒ ω =

 محاسبۀ دامنۀ نوسانگر:
22 2

2
2 2

2 2 2
maxa A

max
cma A ( ) A cm
s

= ωπ π π
= → × = ⇒ =

4محاسبۀ مكان نوسانگر در
3

t s=

4
3 42 2 2 2 3

2 2 3 3

t s
x ASin t Sin t x Sin( ) Sin( ) cm

=π π π
= ω = → = × = = 

3 گزينۀ: پاسخ- 228

(هنگام عبور از مبدأ) برابر مرتبه4باشد، بزرگي سرعت نوسانگرVبا توجه به شكل مقابل، اگر بيشينۀ سرعت نوسان

ميو در ربع تواند برابر هاي مختلف
3
V.شود 

4 گزينۀ: پاسخ- 229
د بهابتدا سرعت انتشار موج مير تار را  آوريم: دست

3 3
2 2 60 200

0 5 10 8 10 3

F F mV
A D s/ −

= = = =
ρ ρπ × × ×

 

 توان نوشت: در ادامه با كمك روابط تار مرتعش مي

3
3 2004 1 3 3 1000

2 2 0 3n
nVn f f Hz

L /
×

= − = ⇒ = ⇒ = ⇒ = =
×

 تعداد شكم

2
cma( )
s

t(s)

6
π

2
36 6
ππ π∆ϕ=π− − =

6
π

0

2
2 4

amax π=

a max

2
22

pamax− = −

0V′ =

0V′ =

V
3
V

3
V−

3
V

3
V−

B

B

I

I

B

B
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4 گزينۀ: پاسخ- 230
و فركانس موج را به مي ابتدا با كمك شكل طول موج  آوريم: دست

10 100
0 1

Vf Hz
/

= = =
λ

2 200
radf

s
ω = π = π

aدر ادامه با توجه به جهت حركت موج، ذرMو فاز نقطـۀ 7برابـرMبه سمت پايين حركت كرده
6
π

 برابر است باMست. بنابراين سرعت نقطۀا

6 7200 6 3
100 6

mV A Cos Cos( )
s

π
= ω ϕ = × π = − π 

1 گزينۀ: پاسخ- 231
و در لولۀ يك انتها بسته، نسبت دو بسامد متوالي برابـر نسـبت دو در لولۀ دو انتها باز، نسبت دو بسا مد متوالي برابر نسبت دو عدد صحيح متوالي

 عدد فرد متوالي است. بنابراين داريم:

12دو عدد صحيح متوالي است⇒از نوع دو انتها باز استAلولۀ 61 2
10 5

/ = = A: لولۀ⇒

14دو عدد فرد متوالي است⇒است از نوع يك انتها بستهBلولۀ 71 4
10 5

/ = = B: لولۀ⇒

 صحيح است.1بنابراين گزينۀ
2 گزينۀ: پاسخ- 232

 ها تا نوار روشن مركزي با يكديگر برابر باشد. براي تطابق دو نوار مطرح شده در دو آزمايش، بايد فاصلۀ آن

2 4 8
8 9 9 8 9 9 600 675

2 5 1 9 2 2
x xx w w D Dw w nm

x ( )w w a a
′∆ =∆′ ′ ′∆ = × × = ′ λ λ′ ′ ′→ = ⇒ = ⇒ λ = λ = × ⇒ λ =

∆ = × − =
1 ينۀگز: پاسخ- 233

Eبا توجه به رابطۀ nhf=:و با كمك رابطۀ توان تشعشع آنتن مي توان نوشت
4 15 19 6 304 8 10 1 4 10 1 6 10 75 10 10E P tE nhf P t nhf / n / n= ∆ − −

↓
= → ∆ = ⇒ × × = × × × × × × ⇒ =

 ولت به ژول تبديل الكترون

2 گزينۀ: پاسخ- 234
maxKبا توجه به رابطۀ hf W= −  توان نوشت: در دو حالت كلي مي�

19

19

1 8 10

2 1 6 10
2

max

hc( ) : W
cK hf W h W

hc( ) : / W

−

−

 × = − λ= − = − ⇒ 
λ  × = −

 λ

�
� �

�

مي به�Wحال با حل دو معادله دو مجهول فوق در دست مي-2آيد. براي حل، معادلۀ دوم را و دو معادله را با هم جمع  كنيم: ضرب كرده

19

19 ــه 19 ــديل ب 19 تب
19 ــت 19 ــترون ول  الك

8 10

3 2 10 2 4 8 104 8 10 3
4 8 10 1 6 10

hc W

hc/ W /W / J W eV
/ W /

−

−
−

−
− −


× = − λ

 − × = − + ×λ ⇒ = × → = =
× = ×

�

�
� �

�
3 گزينۀ: پاسخ- 235

و عدد جرمي ميبا توجه به تساوي عدد اتمي  توان نوشت: در دو طرف معادله
4 27 1
2 13 0

A
ZHe Al X n+ → +

2 13 0 15Z Z+ = + ⇒  : تساوي عدد اتمي=
4 27 1 30A A+ = + ⇒  : تساوي عدد جرمي=

6cm+

3cm−

6cm−

M

7
6
π

yV (cm)

x(cm)

5
12 5 10 0 1

4
/ cm cm / m

λ
= ⇒ λ = =

0
3−

6

M

10 mV s=
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شيميشيمي
1 گزينۀ: پاسخ- 236

و در گروه فلزهاي واسطه در دوره دا12تا3هاي هاي چهارم به بعد رند. آرايش الكتروني اتم نخستين عنصر واسـطه كـه در دورa جدول تناوبي جاي

و گروه  به3چهارم 1جدول جاي دارد، 23 4d sبا ختم مي و عدد اتمي آن برابر  است:21شود
1 2

21 18 3 4 18 1 2 21Sc : Ar d s Z  ⇒ = + + =  

3 گزينۀ: پاسخ- 237
3«مجموعۀ عددهاي كوانتومي 1 0ln , l ,m= =  است.p3هاي زيراليۀ مربوط به يكي از اوربيتال»=

 ها: بررسي ساير گزينه
كه1 0) از آنجا 1 1l , , , (n )= 2nاست، براي�− و نمي1برابر باl، حداكثر مقدار=  را اختيار كند.2تواند مقدار بوده
كه2 ll) از آنجا m l− ≤ ≤ 0lاست، براي+ به، تنها مي=  نسبت داد.lmتوان عدد صفر را

4(lmو نمي 1تواند مقدار يك عدد صحيح است
2

 را اختيار كند.+

4 گزينۀ: پاسخ- 238
با تفاوت ميان بيشترين بهو در دوره4/1و كمترين مقدار الكترونگاتيوي در عنصرهاي دورa ششم جدول برابر و دوم ترتيـب هاي پنجم، چهارم، سوم

 است.3و7/1،2،1/2برابر با 
 ها: بررسي ساير گزينه

2H) در ساختار1 NOH،پيوندهايH N−،N O−وO H−اند. وجود دارند كه همگي قطبي 

آن HClو HF) در اسيدهاي2 به كه ترتيب قدرت اسيدي HFصورت ها HCl<باشد، تفاوت الكترونگاتيوي ميHباCl از  است.FباHكمتر
به3 و انرژي نخستين يونش كاهشمي وبي، با افزايش عدد اتمي، شعاع اتمي افزايشميهاي جدول تنا طور كلي در گروه)  يابند. يابد، اما الكترونگاتيوي

2 گزينۀ: پاسخ- 239
و سوم درست هستند. عبارت  هاي اول

و(گوگرS(سيليسيم)، Si(فلوئور)،F(اكسيژن)،Oترتيب مربوط به عنصرهاي بهZوA،D،E،Xنمادهاي فرضي (ژرمانيم) هستند. Geد)
و ماننـد نافلزهـا Siيا همانEعبارت اول: ، خاصيت شبه فلزي دارد، به طوري كه مانند فلزها درخشان

 شكننده است.
به ميSباOيا همانXباAعبارت دوم: تركيب دوتايي حاصل از باشـد.3SOيا2SOصورت تواند

3SO2برخالفSOهاي ناقطبي تشكيل شده است. از مولكول 

و فلوئور بهDوAعبارت سوم: عنصرهاي F(g)2وO(g)2هـاي صـورت مولكـول يا همان اكسيژن

 وجود دارند.
، مانند اغلب عنصرهاي گروه چهاردهم، با به اشتراك گذاشـتن چهـار Geيا همانZچهارم: اتم عبارت

مي الكترون ظرفيتي خود به آرايش الكتروني گاز نجيب هم  رسد. دورa خود
4 گزينۀ: پاسخ- 240

4كرومات هر واحد فرمولي از آمونيوم دي 2 2 7((NH ) Cr O 4و آمونيوم فسفات( 3 4((NH ) PO و تفـاوت20و19ترتيب داراي به( اتم هسـتند

آن شمار اتم  برابر با يك اتم است.ها هاي
3) باريم كلرات1 2(Ba(ClO ) 3و اسكانديم نيترات( 3(Sc(NO ) آن13و9ترتيب داراي به( و تفاوت با اتم هستند اس4ها برابر ت.اتم

4) روي هيدروژن سولفات2 2(Zn(HSO ) 4و استانوپرمنگنات( 2(Sn(MnO ) آن11و13ترتيب داراي به( و تفاوت با اتم هستند اتم2ها برابر

 است.
3) كوپريك استات3 2(Cu(CH COO) 4مانند آمونيوم منگنات( 2 4((NH ) MnO و در شمار اتم15داراي(  ها با هم تفاوتي ندارند. اتم است

2سولفات (III)) كروم4 4 3(Cr (SO ) 3و آلومينيم هيدروژن كربنات( 3(Al(HCO ) آن16و17ترتيب داراي به( و تفاوت ها برابـر اتم هستند

 يك اتم است.
4 گزينۀ: پاسخ- 241

و آنيون تشـكيل، اين است كه آنتيموان جزء شبه(Bi)نسبت به يون پايدار بيسموت (Sb)تر بودن شعاع يون پايدار آنتيموانگدليل بزر فلزها است
مي مي و كاتيون توليد  كند. دهد، در صورتي كه بيسموت جزء فلزها است

2 گزينۀ: پاسخ- 242
و پنجم درست هستند. عبارت  هاي دوم
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 اي نادرست:ه بررسي عبارت

مي بزرگ−Clو+Naهاي ترتيب از يون به−Brو+Kهاي عبارت اول: از آنجا كه شعاع يون توان نتيجه گرفت كه انرژي شـبكۀ بلـور تر است،
KBr از و نقطۀ ذوب بيشتر تركيباست. NaClكمتر از نقطـۀ ذوب KBrهاي يوني، نقطـۀ ذوب با توجه به رابطۀ مستقيم ميان انرژي شبكۀ بلور

NaCl .كمتر خواهد بود 
تك Mgو Naعبارت سوم: براي فلزهايي مانند مي كه تنها يك نوع كاتيون به اتمي تشكيل  بريم. كار نمي دهند، هرگز عدد رومي

(عبارت چهارم: فرم (مس 2Cu) سولفيد) به صورتIول شيميايي كوپرو سولفيد S.است 

1 گزينۀ: پاسخ- 243

 صورت چهاروجهي منتظم است.به،−4ClFبرخالف،+4PFالف) شكل هندسي

و آرايشده5اتم مركزي داراي4SFب) در مولكول  تايي دارد: قلمرو الكتروني بوده

و آرايشده5اتم مركزي داراي3ClFپ) در مولكول  تايي دارد: قلمرو الكتروني بوده

به به+2NOو−2NOهايت) شكل هندسي يون و خطي است. ترتيب  صورت خميده

ميث) اتم آن هاي درگير در پيوند كوواالنسي، در امتداد محور پيوند، نوسان آن اي است كه همواره هسته ها به گونه كنند، اما نوسان هـا در يـك هاي
مي هاي دو اتم درگير گيرند. به فاصلۀ تعادلي ميان هسته فاصلۀ تعادلي از يكديگر قرار مي  گويند. در پيوند، طول پيوند

3 گزينۀ: پاسخ- 244

 صورت مقابل است: به−4Al(OH)ساختار لوويس

با مطابق ساختار مقابل، شمار جفت الكترون و شـمار قلمروهـاي الكترونـي اتـم8هاي ناپيوندي برابر

آنمي4مركزي برابر با ب باشد، در نتيجه نسبت 8ا ها برابر 2
4
 است.=

1 گزينۀ: پاسخ- 245
و با آرايش چهاروجهي منتظم به چهار اتم كربن ديگر متصل شده است. اما در گرافيت هر اتم كـربن بـ ا چهـار در الماس، هر اتم كربن با چهار پيوند

و با آرايش سه بن پيوند بهضلعي مسطح به سه اتم كربن ديگر اتصال يافته است. و گرافيت 11و1ترتيب برابربا ابراين مرتبۀ پيوند در الماس
3

است، در

كربن در الماس بيشتر از گرافيت است. به همين علت اگر براي تهيۀ الماس ساختگي از گرافيت خالص استفاده شود، طـول- نتيجه طول پيوند كربن
.كربن افزايش مي يابد- پيوندهاي كربن

 ها: بررسي ساير گزينه
 اي ندارد. ) الماس برخالف گرافيت، ساختار اليه2
 ) الماس برخالف گرافيت، فاقد رسانايي الكتريكي است.3
مي4 و همين مطلب موجب و گرافيت متفاوت است هـا بـا هـم تفـاوت هاي كربن در اين آلوتروپ شود كه محل قرارگيري اتم ) شكل هندسي الماس

.داشته باشد
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1 گزينۀ: پاسخ- 246

 ساختار داده شده، مربوط به مادa مخدر كوكائين است.

اين تركيب داراي يك گروه عاملي آميني-آ) درست
|

|
(: N C)−.است 

مطابق ساختار داده شده در اين تركيب، دو گروه عاملي استري-ب) درست

:O:
|| ..

..( C O )− −  ود دارد.وج−

و فراورده هاي آلي نيتروژن اي به سوختن تركيب در كتاب درسي اشاره-پ) نادرست آن دار و اين عبارت خـارج هاي حاصل از سوختن ها نشده است
(ت) كه در ادامه به آن پرداخ هاي درسي دبيرستان است. اما با توجه به درستي عبارت از چارچوب كتاب و نيز عبارت (ب) و (آ) شـود، ته مـيهاي

2CO،2Hدار، هاي آلي نيتروژن توان پاسخ درست را انتخاب كرد. با اين فرض كه بدانيم از سوختن تركيب مي O2وNآيـد، دسـت مـي بـه

:صورت زير است معادلۀ موازنه شدa واكنش سوختن كوكائين به

17 21 4 2 2 2 2
81 21 117
4 2 2

C H NO O CO H O N+ → + + 

به مشاهده مي 81شود كه هر مول از آن براي سوختن
4

 ) مول گاز اكسيژن نياز دارد.25/20(يعني

و6-ت) درست Cاتم موجود در دو گروه4اتم كربن حلقۀ بنزني O=قلمـرو الكترونـي3كول آن، هر يـك داراي اتم در مول10، يعني در مجموع
و اكسيژن درگير در پيوند دوگانه، داراي تر، اتم هستند. به عبارت ساده  قلمرو الكتروني هستند.3هاي كربن

مي-ث) نادرست كه با دقت در ساختار گستردa رسم شده، مشاهده ب وجـود هاي كربن در مولكول اين تركي جفت الكترون پيوندي بين اتم18شود
 دارد.

3 گزينۀ: پاسخ- 247
به موازنه را مي با توانيم به شدa واكنش داده انجام دهيم. شكل موازنهOو در نهايت باHوC،Nترتيب  صورت زير است: شده

4 3 2 22 2 3 2 6(g) (g) (g) (g) (g)CH NH O HCN H O+ + → +

 با هم برابر است.HCNو4CH،3NHگونۀ3شود كه ضريب استوكيومتري مشاهده مي

2 گزينۀ: پاسخ- 248

Eو با هيدروكلريك اسيد واكنش نمي كاهشي نقره برخالف روي، از صفر بزرگ� صـورت دهد. معادلۀ واكنش روي با هيدروكلريك اسـيد بـه تر است
 زير است:

2 22(s) (aq) (aq) (g)Zn HCl ZnCl H+ → +

2
2

2 2

0 08 1 65
2 5 2

1 1 1
/ g H mol Zn g Zn?g Zn L H / g Zn

L H mol H mol Zn
= × × × = 

20 5 2 14 8?g Ag / / g Ag= − =

14 8
100 100 %74

20
/ g

g
× = × =

جرم نقره
درصد نقره در آلياژ=

جرم آلياژ
4 گزينۀ: پاسخ- 249

و فسفريك اسيد كه از نوع جابه معادلۀ موازنه بهجايي شدa واكنش ميان دو تركيب روي هيدروكسيد  صورت زير است: دوگانه مي باشد،

2 3 4 3 4 2 23 2 6Zn(OH) H PO Zn (PO ) H O+ → +

3 2 1 6 12= + + +  هاي استوكيومتري مواد مجموع ضريب=

3 4 3 4 2
3 4 2 3 4 3 4 2

3 4 3 4

1 1
49 0 25

98 2
mol H PO mol Zn (PO )

?mol Zn (PO ) g H PO / mol Zn (PO )
g H PO molH PO

= × × = 

C
C

C

C
C

C
H

H
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4 گزينۀ: پاسخ- 250
 هاي موردنظر در زير آمده است: شدa واكنش معادلۀ موازنه

3 2 21 (s) (aq) (aq) (l) (g))NaHCO HCl NaCl H O CO+ → + + 

2 3 2 22 2 2(s) (aq) (aq) (l) (g))Na CO HCl NaCl H O CO+ → + + 

3
1واكنش 3

3 3

2 3
2واكنش  2 3

2 3 2 3

1 116 8 0 2
84 1

0 2 0 3 0 5
1 215 9 0 3
106 1

( )

( )

mol NaHCO mol HCl?mol HCl / gNaHCO / mol
gNaHCO mol NaHCO

?mol HCl / / / mol
mol Na CO mol HCl?mol HCl / gNa CO / mol

gNa CO mol Na CO


= × × = 

 ⇒ = + =
= × × = 

1واكنش

2واكنش

1 58 50 2 11 7
1 1

11 7 17 55 29 25
2 58 50 3 17 55
2 1

( )

( )

mol NaCl / gNaCl?gNaCl / mol HCl / g
mol HCl mol NaCl

?gNaCl / / / g
mol NaCl / gNaCl?gNaCl / mol HCl / g
mol HCl mol NaCl


= × × =  ⇒ = + =

= × × =


2 گزينۀ: پاسخ- 251
 از آنجايي كه شرايط دو آزمايش يكسان است، مقدار گرماي آزاد شده نيز با هم برابر خواهد بود.

2 2 5 2 2 5H O C H OH H O C H OHq q (m.c. ) (m.c. )= ⇒ ∆θ = ∆θ

2 2 5

1 1 1 1

1 1
75 110

900 2 460 6 8
18 46

H O C H OH
J mol C J mol C( g C) ( g ) / C

g mol g mol

− − − −

− −
⋅ ⋅ ° ⋅ ⋅ °

× × ° = × ×∆θ ⇒ ∆θ = °
⋅ ⋅

 

�20

2 1 26 8 26 8/ C / C⇒ θ − θ = ° ⇒ θ = °
3 گزينۀ: پاسخ- 252

به معادلۀ موازنه  صورت مقابل است: شدa واكنش هدف

2 4 2 46 2 4(g) (g) (g) (g)C H F CF HF+ → +

(آ) را معكوسو واكنش آن براي رسيدن به اين معادله، بايد واكنش (ج) را معكوسو ضرايب و (ب) ضـرب كـرد. سـپس هـر سـه2ها را در عدد هاي
 هم جمع كنيم: واكنش را با

2 12 52(g)H ; H kJ′+ ∆ = s(C22,(گرافيت + 4(g)C H آ'(→

2 2 22 2 4 2 537 1074(g) (g)F (g) H HF ; H ( ) kJ′+ → ∆ = − + ب'(−

2 4 34 2 2 680 1360(g) (g)F CF ; H ( ) kJ′+ → ∆ = − + = پ's(C2),(گرافيت−

2 4 2 46 2 4 52 1074 1360 2382(g) (g) (g) (g)C H F CF HF ; H ( ) ( ) kJ′+ → + ∆ = + + − + − = −

 هاي اين سؤال با اعداد واقعي مغايرت دارند.)(داده
2 گزينۀ:سخپا- 253

و سوم درست هستند. عبارت  هاي اول

2 22 2 2(g) (g) (g) (g)I) CO NO N CO+ → +

4 2 2 22 2(g) (g) (g) (g)II)CH O CO H O+ → +

و دوم: در واكنش عبارت و هيچ ها با حجم فراورده دهنده، حجم واكنش(II)هاي اول 0wشود. با توجه به اينكه گونه كاري انجام نمي ها برابر است =
كه است، مي  برابر است.∆Hبا∆Eتوان نتيجه گرفت

مي دو گاز آلوده COو NOعبارت سوم: تـوان ايـن گازهـا را بـهمي (I)شوند. از طريق انجام واكنش كنندa هوا هستند كه از اگزوز خودروها خارج
و از اين طريق به كاهش آلودگي هوا كمك كرد. ضررتر تبديل گازهاي كم  كرد

 جايي يگانه نيست. از نوع جابه (I)از نوع سوختن است، اما واكنش (II)عبارت چهارم: واكنش
1 گزينۀ: پاسخ- 254

10 12 5 2 5w E q ( / ) / kJ⇒ = ∆ − = + − + = −

E q w∆ = +
12 5q / kJ= +

10E kJ∆ = +
1 گزينۀ: پاسخ- 255

مي شير منيزي كه منيزيم هيدروكسيد سازندa اصلي آن به و سول نام دارد. شمار  آيد، يك كلوييد جامد در مايع است
3 گزينۀ: پاسخ- 256

 هاي موجود در صورت سؤال را در رابطۀ زير جايگذاري كنيم: كافي است داده

10 10 0 935
10 18 2

17

w w( ) d ( ) / ww w /
M w

× × × ×
= ⇒ = ⇒  غلظت موالر�
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4 گزينۀ: پاسخ- 257
 شده واكنش موردنظر به صورت زير است: معادلۀ موازنه

2 22 (aq) (aq) (l) (aq) (g)HCl NaClO H O NaCl Cl+ → + + 

1 1 11 10 10 0 1 0 1pHHCl : pH H / mol L HCl / mol L+ − − − − = ⇒ = = = ⋅ ⇒ = ⋅    

1
2

2

805 0 1
100 5

2 1 25

L / mol L HCl xLCl
x L Cl

−× ⋅ ×
⇒ = ⇒ =

×
(غير )STPليتر گاز

=
100
R

م× ليتر محلول×حلول غلظت مولي

ضريبضريب×25
3 گزينۀ: پاسخ- 258

 شدa واكنش موردنظر به صورت زير است: معادلۀ موازنه

3 3 3 2 2 22(s) (aq) (aq) (l) (g)CaCO HNO Ca(NO ) H O CO+ → + + 

ليتر محلول ميلي×غلظت مولي محلول
=

100
P

 گرم كلسيم كربنات ناخالص×

ضريب×جرم موليضريب×1000

13 3
25 100 0 6100 % %12

1 100 2 1000

PgCaCO mL / mol L HNO
P

−× × ⋅
⇒ = ⇒ =

× ×
 

2 گزينۀ: پاسخ- 259

به عبارت و چهارم درست هستند. رابطۀ قانون سرعت واكنش را 4صورت هاي دوم 9
nmR k C H Br OH−  =    گيريم: در نظر مي 

( با مقايسۀ آزمايش (1هاي و مي2) و سرعت واكنش چهار برابر شده است بنـابراين دهنده كه غلظت هر كدام از واكنشتوان نتيجه گرفت) ها دو برابر
 توان نوشت: مي

2 2 4 2m n m n× = ⇒ + =

( با مقايسۀ آزمايش (2هاي و مي3) با) 1توان نتيجه گرفت كه
4

4دهندa برابر شدن غلظت واكنش 9C H Br1، سرعت واكنش نيـز
4

شـده اسـت،

 توان نتيجه گرفت: بنابراين مي
1 1 1
4 4

m( ) m= ⇒ =

2mبا توجه به رابطۀ n+ 1mو= كهمي،= 1nتوان نتيجه گرفت  است.=

بهب 4صورت نابراين رابطۀ قانون سرعت 9R k C H Br OH−  =    .است 

مي براي به و يكاي ثابت سرعت واكنش،  ها را در رابطۀ قانون سرعت جايگذاري كرد. هاي يكي از آزمايش توان داده دست آوردن مقدار عددي
5 1 1 1 1 3 1 11 10 0 1 0 1 1 10mol L s k( / mol L )( / mol L ) k L mol s− − − − − − − −× ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⇒ = × ⋅ ⋅

 هاي نادرست: بررسي عبارت

1يكاي ثابت سرعت عبارت اول: 1L mol s− −⋅  است.⋅
و نقش كاتاليزگر را ندارد. عبارت سوم: يون هيدروكسيد در اين واكنش مصرف مي  شود
 ها از مرتبۀ يك است. دهنده عبارت پنجم: سرعت واكنش نسبت به هر يك از واكنش

2 گزينۀ: پاسخ- 260
و چهارم درست هستند. عبارت  هاي سوم

 هاي نادرست: رسي عبارتبر
مي هاي واكنش گيري مناسب ميان ذره عبارت اول: برخورد با جهت  انجامد. دهنده، در صورتي كه داراي انرژي كافي باشد، به توليد فراورده

 دهنده، مرتبۀ آن در رابطۀ سرعت است. هاي بنيادي، ضريب استوكيومتري هر واكنش عبارت دوم: در واكنش
1 ينۀگز: پاسخ- 261

و با سـرعت ثـابتي انجـام مـي شـود. مطابق توضيحات صورت سؤال، واكنش از مرتبۀ صفر است

هم kJ20عنوان نمونه، اگر در ثانيۀ اول، به شـود. گرمـا آزاد مـي kJ20گرما آزاد شود، در ثانيۀ دوم

و پس از مدتي كه واكنش  طـور كامـل مصـرف شـدند، واكـنش ها بـه دهنده البته با گذشت زمان

و طبيعي است كه گرمايي هم  شود. آزاد نمي پيشرفتي نخواهد داشت

kJ( )s
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2 گزينۀ: پاسخ- 262
و چهارم درست هستند. عبارت  هاي دوم
( عبارت و دوم: در ظرف مي1هاي اول و مولكول ) فقط عمل تبخير انجام در شود و امكان انجام عمل ميعان وجود نـدارد. هاي بخار از ظرف خارج شده

ميواقع ساما  تواند يك سامانۀ تعادلي باشد. شود، نمي نۀ ظرف كه نوعي سامانۀ باز محسوب
) و توليد بخار آب، فشار درون سامانه افزايشمي2عبارت سوم: سامانۀ ظرف  يابد. ) از نوع سامانۀ در حجم ثابت است. با انجام عمل تبخير

) آ2عبارت چهارم: سامانۀ ظرف و در مي) يك سامانۀ تعادلي است و ميعان به گونۀ همزمان صورت  گيرد.ن در دماي ثابت، عمل تبخير
4 گزينۀ: پاسخ- 263

2 2 2

1 2 0 0
1 2

(g) (g) (g) (g)H CO H O CO

x x x x

+ +

− −

�

 : مول اوليه
 : مول تعادلي

و شمار مول  هاي هر كدام از اجزاي واكنش از نظر عددي با غلظت مولي برابر است. حجم سامانه يك ليتر است

2 2

2 2
1 8 0 8 5 4 3 6 0

1 1 2
H O CO (x)(x)K / / x / x /

( x)( x)H CO

    = ⇒ = ⇒ − + =
− −      

 

22 65غقق 4 5 4 4 0 8 3 64 5 4 4 2
2قق  2 0 8 1 6 0 75

/ ( / ) ( / )( / )b b ac / /x
a ( / ) / /

+± − − − ± − ±
= = = 



2 2 2

2 2 2

: جرم 0 75 0 75 18 0 جرم 75 18
3 9 27

: جرم جرم 1 0 25 0 25 2 0 25 2
H O xmol / mol / g H O H O /
H ( x)mol / mol / g H H /

= ≡ ×  × ⇒ = = × =− = ≡ × ×
4 گزينۀ: پاسخ- 264

5 0 0
2 3 1
3 3 1

(s) (g) (g)aA bB cC+�

:مول اوليه
:مول تعادلي
:تغييرات مول

مي اندازa تغييرات مول را كه كوچك به ترين اعداد صحيح ممكن هستند، در عنوان ضرايب استوكيومتري گونه توان  نظر گرفت: ها
3 3(s) (g) (g)A B C+�

aمادAو غلظت آن در رابطۀ ثابت تعادل نوشته نمي  است:10شود. از طرفي حجم سامانه برابر جامد است

3 3 3 4 43 1 2 7 10
10 10

K B C ( ) ( ) / mol L− −= = = × ⋅       

1 گزينۀ: پاسخ- 265
1 11 10 10 0 1pHHCl : pH H / mol L+ − − − = ⇒ = = = ⋅  

5 4 1
0 1

2 10 2 10
1a

H A / A
HA : K A mol L

HA

+ − −
− − − −

     ×       = ⇒ × = ⇒ = × ⋅
   

 

با HAحاصل از يونش اسيد+H( از غلظت  نظر شده است.) صرف HClدر مقايسه
4 گزينۀ: پاسخ- 266

 هر چهار عبارت داده شده، درست هستند.
مي pHعبارت اول: با تنظيم گل خاك به توان رنگ برخي از با ها را تغيير داد. 7pHعنوان مثال گل ادريسي در خاك و در خـاك< به رنگ صورتي

7pHبا   شود. به رنگ آبي شكوفا مي>

و غلظت يون هاي آلومينيم به حالت محلول درمي هاي اسيدي، برخي نمك عبارت دوم: در خاك 3Alآيند  يابد. در خاك افزايش مي+

3Alعبارت سوم: غلظت يون مي هاي اسيدي باال است. براي حذف اين يون در خاك+ از ها توان از آهك كـه خاصـيت بـازي دارد اسـتفاده كـرد.
مي به3Al(OH)ها، واكنش ميان آن  آيد كه رسوب است. دست

و بيشتري توليد كنند. همچنين با تكيه بر ايـن هاي مرغوب ك، فراوردهخا pHكند تا بتوانند با كنترل عبارت چهارم: شيمي به كشاورزان كمك مي تر
 توان كودهاي شيميايي مناسبي توليد كرد تا در آمايش زمين مورد استفاده قرار گيرد. دانش، مي

3 گزينۀ: پاسخ- 267
به معادلۀ موازنه  صورت مقابل است: شدa واكنش موردنظر

2 2 22 2(aq) (aq) (aq) (l)Ba(OH) HCl BaCl H O+ → +
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مي بتدا واكنشا  كنيم: دهندa محدودكننده را تعيين
4 120 82

1
/ mol?mol HCl mL mmol HCl

L
= × = 

2 2
0 580 40

1
/ mol?molBa(OH) mL mmol Ba(OH)

L
= × = 

باريم هيدروكسيد محدودكننده است

2

40 82
1 2

Ba(OH) HCl

mmol mmol
<

����� �����

2
2 2 2

2

1
40 0 04

1
mol BaCl

?mol BaCl mmol Ba(OH) / mol BaCl
mol Ba(OH)

= × = 

2
2

2
40 80

1
mol HClmmolBa(OH) mmol HCl

mol Ba(OH)
= × mol?(مصرفي) = HCl

82 80 2mmol HCl= − mol?مانده)(باقي= HCl

2 12
2 10

20 80
mmol mol L

( )mL
− −= = × ⋅

+
HClمانده)(باقي  

2 12 10HCl H H mol L+ + − −   = ⇒ = × ⋅       

2 22 10 2 10 0 3 2 1 7pH log H log( ) (log log ) ( / ) /+ − − = − = − × = − + = − − =  

2 گزينۀ: پاسخ- 268
و سوم درست هستند. عبارت  هاي دوم
در عبارت اول: سلول دانز، روشي صنعتي براي توليد فلز سديم است كه

به آن گاز كلر نيز به مي عنوان فراوردa جانبي آيد. براي تهيـۀ گـاز دست
كم كلر در صنعت از روش تري مانند برقكافت محلـول سـديم هزينه هاي

 شود. كلريد در آب استفاده مي
ــۀ ــابق معادل ــارت دوم: مط 22عب 2(l) (l) (g)NaCl Na Cl→ +،

ازاي توليد هر مول فلز سديم در سلول دانز، نيم مول گاز كلـر توليـد به
 شود. مي

 شكل مقابل توجه كنيد. عبارت سوم: به
در،2CaClچهارم: افزودن مقداري عبارت و سبب كاهش دماي ذوب

 شود. نتيجه افزايش صرفۀ اقتصادي مي
3 گزينۀ: پاسخ- 269

مي * اكسنده گونه و سمت چپ نيم اي است كه كاهش مي يابد تـرين شود. قـوي واكنش كاهش نوشته

و با توجه به نيم�Eترين مقدار اكسنده نيز بزرگ  است.+Au(aq)داده شده، هاي واكنش را دارد

و سمت راست نيم اي است كه اكسايشمي * كاهنده گونه مي يابد  شود. واكنش كاهش نوشته

و با توجه به نيم�Eترين مقدار ترين كاهنده نيز كوچك قوي  است.Sn(s)هاي داده شده، واكنش را دارد

 صورت مقابل است: فلزهاي داده شده به�E* ترتيب

2خودي است. بنابراين، واكنش تر، خودبه * واكنش فلز آزاد بااليي با يون فلز پايين
(s) (aq)Sn Hg ++  پذير است. در شرايط استاندارد انجام→

1 گزينۀ: پاسخ- 270
به معادلۀ واكنش  صورت زير است: موردنظر

2 2 2(aq) (s) (aq) (s)H CO Ag O HCOOH Ag+ → +

2 3
2

2 2

0 01 20 05 10
1 1(aq)

(aq)

/ mol H CO mol Ag?mol Ag / L H CO mol Ag
L H CO mol H CO

−= × × = 

و عدد اكسايش نقره در آن از ، عدد اكسايش آن يـك Agرسد. يعني به ازاي هر مول اتممي Agبه صفر در فلز+1نقره اكسيد عامل اكسنده است
و مي درجه كاهش مي يابد Ag)2كند. اما چون در نقره اكسيد يك مول الكترون مبادله O)دو اتمAg مي توان گفت مطابق معادله، هر مـول داريم،

2Ag Oو دو مول فلز مي Ag، دو مول الكترون مبادله كرده ش كند. بنابراين تعداد مول الكترون توليد توليـد Agده برابر با تعداد مـول هاي مبادله

 شده است.

Sn 
Fe
Hg
Au

E°
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