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 سؤال طراحان اسامی
  ۹۸ - ۹۹ تحصیلی سال آموزشی خدمات

 عمومی های درس ترشیحی پاسخ
اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
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گـردد. کـارت برگـزار می ۹۸ اسـفند ۲۳دو روز جمعـه   گزینه ۸مرحلۀ ایشی آزمون آزم -۱

اند، نام کرده ورود به جلسۀ این آزمون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعد ثبت

 توزیع خواهد شد. اسفند ۲۲شنبه  در روز پنج
شـنبه نجدو روز پ گزینـه ۱۵تا  ۸های آزمایشی مراحل  نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲

اند و عالقـه دارنـد نام نکرده ها ثبت باشد. افرادی که در این آزمون می ۹۸ اسفند ۱۵

»۹۹داوطلبـان آزمـون رسارسی  -هـا معرفی آزمون«توانند به بخش  نام منایند می ثبت

  در پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایند.

های ان از طریـق مناینـدگیهای مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون داوطلب حوزه -۳

  رسد. کنندگان می دو در رسارس کشور به اطالع رشکت گزینه

نامه و کارنامـه درج شـده شامرۀ داوطلبی شام که بر روی کارت ورود به جلسه، پاسخ -۴

باشد. این شامره را حتامً در جـایی است، بهرتین راه شناسایی شام و پیگیری کارها می

  طر بسپارید تا در مواقع لزوم بدان دسرتسی داشته باشید.یادداشت منایید و به خا

تـدریج، از بعـدازظهر روز جمعــه به ۷مرحلـۀ های مقدماتی آزمون آزمایشی  کارنامه -۵

قـرار ir2www.gozine.دو بـه آدرس  بـر روی پایگـاه اینرتنتـی گزینـه ۹۸ اسفند ۹

۱۹توانیـد از سـاعت  می ۷مرحلـۀ های نهایی آزمـون  هدۀ کارنامهگیرد. برای مشا می

، بـه پایگـاه اینرتنتـی مؤسسـه مراجعـه مناییـد. در صـورت بـروزاسفند ۹روز جمعه 

  اشکال در دریافت کارنامه، موضوع را از طریق منایندگی شهر خود پیگیری منایید.

دیده است. افرادی که اینکارت ورود به جلسۀ داوطلبان برای متامی مراحل صادر گر  -۶
اند، دقت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایند. کارت را دریافت کرده

 ای مشـاوره و آموزشـی خدمات از استفاده جهت گرامی! داوطلب

، الؤ سـ بانـک ،هـا آزمـون هوشمند یها مشاوره، ها کارنامه مانند
ـــت ـــا تس ـــه یه ـــد طبق ـــده یبن ـــزوات ،ش ـــی،  کمک ج   آموزش

 یهـا لمیفـ ی(دارا تیـوا تلویزیـون در دو گزینـه اختصاصـی کۀشب
 یداوطلبــ ۀشــامر  از اســتفاده بــا ... و )یا مشــاوره و یآموزشــ

  عبـور) زرمـ عنـوان (بـه خـود یملـ کـد و )یکـاربر  نـام عنـوان (به
  .دیشو  gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
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 ۹۹رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

 علیرضا شجاعی  الدین  افشین محی ابوالفضل غالمی 

|....................................................... زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

  ثانی بهمن دانشیان مجد  حمید جوهری مصطفی خاکبازان 
  پدرام علیمرادی  پویا رضاداد 

 

|.................................................. دین و زندیگ
 اکبر آخوندی علیمسئول درس: 

 اکرب آخوندی علی علیرضا دلشاد 

|.............................................. نگلییسزابن ا
 حسان حیدریامسئول درس: 

 قریشی سید میالد رضا کیاساالر 
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|...................................... (گروه ریایض)ریاضیات 
  سید امیرمحمد سید شاکریرس: مسئول د

 رضا پورحسینی

  محسن میراسالمیسید  زاده  حسین شفیع مهرداد کیوان 
  محمدمجید نوری  یارس ارشدی  خطیبی  علیرضا رشیف

  سید صالح اعرابی
 

|........................................... (گروه تجریب)ریایض 
 سعید اکبرزادهمسئول درس: 

 پور محسن بهرام زاده  علی افضل

|.......................................... (گروه انساین)ریایض 
 سید امیرمحمد سید شاکریمسئول درس: 

 فراهانی علی شهرابی مهران موحدی 

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل

 
روه

ر گ
دی
م

  :
هی

دال
عب

ن 
سا

اح
مد

مح
  

|.............................................................. فیزیک
 فرد حمید فداییمسئول درس: 

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

|............................................................ شیمی
 یاسر عبدالهیمسئول درس: 

  سلیامنی یجه حااللّ  روح پور  بهنام ابراهیم ماشاءالله سلیامنی 
 علی فرزادتبار

|............................................. شنایس زیست
 موسی بیاتمسئول درس: 

 هادز  قلیلی ع  حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین
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|............................................................ اقتصاد
 حمید جعفریمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

|....................................... ادبیات اختصایص
 چی ا لمسهمحمدرضمسئول درس: 

 ابوالفضل قاضی

|........................................... عریب اختصایص
 چی محمدعلی لمسهمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

|............................................................... اتریـخ
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 پور محمداسامعیل سلامن

|............................................................ جغرافیا
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 زهرا نعمتی

|.............................................. شنایسجامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

|............................................. منطق و فلسفه
 الدین جاللی حساممسئول درس: 

 عظیم قاهری اکرم صفرنورالله 

|................................................. شنایسروان
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 سیمین زاهدی
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 ۹۸ - ۹۹ تحصيىل سال آموزىس�  خدمات معرىڡ� 

 سالم عزیز داوطلبان
 و ایـد کرده انتخـاب را دو گزینـه ،مسـیر ایـن طـی در کـه خوشـحالیم و اید شـده کنکـور کـارزار وارد جـّدیت با که شام به قوت خدا

  .هستیم همراهتان

 تغییـرات بـه توجـه بـا و بـود خواهد شام کنار ای مرحله هر در ۹۹ رسارسی آزمون رشتۀ انتخاب تا ۹۸ -۹۹ تحصیلی سال در دو گزینه

 همـراه را رو پـیش سـال کـه داوطلبـانی .است دیده تدارک شام برای را گذشته های سال از متامیز و ویژه ای برنامه آموزشی نظام

 وخم پرپیچ مسیر در که کرد خواهند دریافت ای ویژه جانبی خدمات ،اند کرده نام ثبت آزمایشی های آزمون در و هستند دو گزینه

  از: عبارتند ۹۸ -۹۹ تحصیلی سال در شده ارائه خدمات ترین مهم .راهگشاست و کاربردی بسیار ،۹۹ کنکور برای آمادگی

   دو نهگزی سؤال بانک افزار نرم )۱

 ایـن در .اسـت کـرده فـراهم را خـود تـألیفی سؤاالت بانک افزار نرم به دسرتسی امکان ها آزمون در کنندگان رشکت برای دو گزینه  

 شـده داده قـرار دوازدهـم و یـازدهم و دهـم های پایـه جدید درسی های کتاب با مطابق استاندارد و تألیفی های تست ،افزار نرم

 و کـرده انتخـاب سـؤال موضـوعی صـورت به حتی مختلف های درس و ها بخش ،ها فصل از توانید می زاراف نرم این کمک با .است

 دسرتسـی برای .منایید استفاده   ها آن از ها آموخته سنجش و مترین برای ،خود مطالعاتی برنامۀ و ها آزمون بندی بودجه با متناسب

  قسمت به سپس ،شوید خود کاربری پنل وارد و کرده مراجعه ir.2gozine.www سایت به است کافی سؤال بانک افزار نرم به

 های تسـت ... و ها سـؤال تعـداد ،زیرفصـل ،فصـل انتخـاب و مـوردنظر درس تعیـین بـا و رفتـه آموز" دانش سؤال بانک افزار "نرم

  .کنید دریافت را موردنظرتان

   آموزشی های فیلم )۲

 ارائـۀ بـرای )IPTV( اختصاصـی تلویزیـون بسـرت از ایـران در بار اولین برای )( تیوا اینرتنتی تلویزیون همکاری با دو نهگزی  

 طریـق از تواننـد می ها خانواده و مدارس اولیای ،آموزان دانش .مناید می استفاده خود کاربران به ای مشاوره و آموزشی محتواهای

 جدیـد نظام درسی های کتاب اساس بر که ای ویژه تصویری آموزشی های برنامه به  یزیونتلو در دو گزینه اختصاصی شبکۀ

  .کنند پیدا دسرتسی ،است شده آماده دبیرها برترین از گیری بهره با و

 آدرس بـه  تلویزیـون در دو گزینـه اختصاصـی شـبکۀ طریـق از تـدریج به و هـا آزمون بنـدی بودجه با متناسب ها فیلم این  

tv.tva.www و نکتـه قالب در یازدهم و دهم های پایه پراهمیت های درس به مربوط های فیلم ۹۸ تابستان در .گردد می ارائه 

 خواهـد ارائـه دوازدهـم پایـۀ مهم های کتاب به مربوط های فیلم ،تحصیلی سال طول در و گرفت قرار داوطلبان اختیار در تست

  .شد

 ،اشـرتاک هزینـۀ پرداخـت بـدون تواننـد می کـه است شده فراهم امکان این ،دو گزینه های آزمون در کننده رشکت داوطلبان ایبر   

  اپلیکیشـن یـا و tv.tva.www آدرس بـه  تلویزیـون در دو گزینـه اختصاصی شبکۀ طریق از را آموزشی های فیلم
   .کنند مشاهده

 آموزشی کمک های جزوه )۳
 هـا جزوه ایـن .شـوند می ارائـه آموزشـی کمک های جزوه ،درسی کتاب مختلف مباحث آموزشی نکات و دروس بهرت یادگیری برای  

  .گیرند می قرار شام اختیار در اینرتنتی صورت به و داده پوشش مختلف آزمایشی های گروه در را مهم دروس برخی

  .منایید مراجعه gozine2.ir سایت در آموزشی خدمات بخش به است کافی ،آموزشی کمک های جزوه به دسرتسی برای  

  موضوعی بندی طبقه های تست )۴

 ایـن .گردد می ارائه درسی کتاب مختلف موضوعات در شده بندی طبقه های تست ،ها آموخته آزمودن و مترین ،بهرت یادگیری برای  

 های تسـت بـه دسرتسـی بـرای .گیـرد می قـرار شـام اختیـار در اینرتنتـی صـورت به و بـوده ها آزمون محدودۀ با متناسب ها تست

  .منایید مراجعه دو گزینه سایت در آموزشی خدمات بخش به است کافی موضوعی بندی طبقه

 دو ینـهگز تلگـرام کانـال ،  تلویزیـون در دو گزینه اختصاصی شبکۀ و دو گزینه سایت بر عالوه که رسانیم می اطالع به پایان در

 برنامـۀ ،ها رسـانی اطالع توانید می و است عزیزان شام اختیار در نیز G2_konkur99@ آدرس به ۹۹ رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ

  .منایید دریافت آنجا از را مؤسسه عمومی خدمات و ها آزمون

  باشیـد رسبلند و موفق
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  )تجربی  علوم  آزمایشی  گروه( ۷ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ

 
 ۲ فارسي ۱۶۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱

  ۲ فارسي ۱۶۴ و ۱۶۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲
  .»جيوه« يعني »سيماب« و است »ها گنجينه« معني به و جمع »خزاين« و »كاري در كردن كوتاهي« معناي به »تفريط«  
  ۳ فارسي ۱۷۳ و ۱۷۲ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۳

   اند: شده معني نادرست كه هايي واژه درست معناي  
  اندوه غم، كُربت: دارنده/ نگاه گاه، تكيه عماد:  
  ۲ فارسي ۹ تا ۶ هاي درس * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۴

  .است »اهتزاز« آن درست و است نادرست اماليي نظر از »احتزاز« ،۲ گزينۀ در  
  ۳ فارسي ۱۱۷ و ۱۱۲ ،۱۱۰ ،۱۰۱ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۵

   ها: گزينه بررسي  
   ).است خوبي قرينۀ نيز اول مصراع در (هايل .داشت را قيامت روز وحشت) و (ترس »هول« او ساحت :۲ گزينۀ  
  .»كردن كار« معني به »تعمّل« نه است بيت مناسب كردن دقت و نگريستن معني به »تأمّل« :۳ ۀگزين  
  .نكنيد (حقير) »خوار« مرا خونين اشك :۴ گزينۀ  
  ۲ فارسي ۷۵ و ۵۹ ،۵۴ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶

  .آمد) وجود (به خاست ستيزه و خالف ايشان ميان است: آمده تنادرس امالي با عبارت انتهاي در »خاست« امالي ۲ گزينۀ در  
  ۲ فارسي ۸۵ و ۷۲ ،۶۵ ،۵۶ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷

   ها: گزينه ساير بررسي  
  .است مولوي الدين جالل اثر شمس، غزليات :۱ گزينۀ  
  .است مشروطه زمان از چهارپاره رواج :۲ گزينۀ  
  .است نوشته را آن بخشايش كامور كه است جزي رباط اصغر خاطرات موصل زندان :۴ گزينۀ  
  جامع ادبي هاي آرايه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸

  وارون ترقي تناقض: الف)  
  .ابروست از استعاره »محراب« و دل از استعاره »ويران مسجد« نخست، مصراع به توجه با استعاره: ب)  
  تشبيه. ادات »رنگ« و به مشبه »گل« است، مشبه »باده« دارد: تشبيه »رنگ گل بادٔه« :تشبيه ج)  
  .است تلخ مرگ آميزي: حس د)  
  جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۹

  قرارند: اين از ها آرايه و ندارد ايهام و تعليل حسن و تلميح آرايۀ بيت  
   تضاد  نشيري و تلخ  
   تناسب ايهام  دارد تناسب شيرين و تلخ با ديگر معناي در و است شوق معناي به شور.  
   تشبيه  است شكر همچو = است تر شيرين شكر از تو تلخ جواب.  
   آميزي حس  تلخ جواب  
   نما متناقض  است تر شيرين شكر از تلخ جواب.  
   استعاره  است استعاري اضافۀ جان كام.   
  جامع ادبي هاي آرايه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰

  .دارد وجود همسان جناس محبت معني به دوم مصراع در مهر و خورشيد معني به اول مصراع در مهر بين ۴ گزينۀ در  
   ها: گزينه ساير  
  .ندارند واحدي مفهوم مصراع دو ضمن در .ندنيست ديگري براي مثالي مصراع دو از كدام هيچ ها، مصراع استقالل وجود با :۱ گزينۀ  
  .ندارد تناقض عبارت اين شديم، بيگانه ديگران از شديم آشنا يار با تا :۲ گزينۀ  
  .است تشخيص فاقد بيت :۳ گزينۀ  
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  جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۱
  ها: گزينه از هركدام هاي استعاره بررسي  
 تشـبيه »عـذار گل« و اسـت تشبيهي اضافۀ »جهان گلستان« بيت اين در .است معشوق از استعاره »روان سرو« و دنيا از استعاره »چمن« )۱  

  .دارد اي واژه درون
   .»صبح دادن قرار  خطاب« همچنين است، تشخيص »صبح خنديدن« )۲  
  .هستند استعاري اضافۀ »صبا باد دامن« و »صبح دست« )۳  
  .ندارد وجود بيت در ديگري استعارٔه و است استعاره دوم مصراع در »لعل« )۴  
  ۲ فارسي ۶۳ و ۶۲ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲

   .ندارد وجود وابسته جملۀ و است پرسشي ضمير مصراع دو هر در »كه« ۱ گزينۀ در  
  ها: گزينه ساير در وابسته جملۀ  
  .است ساز وابسته پيوند »كاغوش« در »كه« شد؟: خوابت و آسايش زلمن كسي) (چه كه آغوش كه )۲  
  .است ساز وابسته پيوند »تا« سرابت: به نفريبد بيابان غول تا )۳  
  .است ساز وابسته پيوند »كه« شرابت: است مست كه )۴  
  ۲ فارسي ۷۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳

   از: عبارتند آن جزايا نقش و بيت شدٔه مرتب صورت  
   ندارد) وجود ( نيست (صفت) ثمري خوش (نهاد) نخل متمم) ( من چو دهر، باغ در  
  .است نگشته اليه) (مضاف من (مسند) هوادار قيد) ( عبث نهاد) به معطوف ( تبر و (نهاد) ارّه  
  ۲ فارسي ۷۹ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۴

   اند: رفته كار به سؤال صورت عبارت در كه ترتيبي به پيشين، هاي وابسته  
  مبهم صفت  برخي -۱  
  شاخص  ميرزا -۲  
  شاخص  شاه -۳  
  شمارشي صفت  هزاران -۴  
  عالي صفت  زيباترين -۵  
  اشاره صفت  اين -۶  
  ۲ فارسي ۵۶ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵

   نيستند: عادي و مرتب مالتج اجزاي گزينه اين در  
  .بيايد) فعل از قبل بايد همي و (متمم راست و چپ از همي ديديم را خار آيد)/ مي فعل از پيش عادي حالت در و است (قيد دمي نديديم سير را تو ما  
  .اند رفته كار به جايي جابه بدون و عادي جمالت اجزاي ها گزينه ساير در  
  ۳ فارسي ۱۰۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶

  معنـاي بـه دوم بيـت در »كـردن اثـر« معناي به اول بيت در اما ،است »كردن آغاز« معناي به ۴ گزينۀ بيت و سؤال صورت مصراع در »گرفت«  
  .باشد مي »پذيرفتن« معناي به سوم بيت در و »كردن فرض«
  ۲ فارسي ۵۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۷

  .است عشق و عقل تقابل مشهورتر تعبير به يا عشق برابر در عقل ناتواني ۱ گزينۀ و سؤال صورت بيت مشترك مفهوم  
   ها: گزينه ساير مفهوم  
  .دهد نمي اهميّتي ديگران نصيحت به عاشق :۲ گزينۀ  
  .است يار عاشق نيز عقل :۴ و ۳ هاي گزينه  
  ۲ فارسي ۶۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸

 سؤال صورت بيت و ها گزينه ساير مشترك مفهوم اما شود؛ اسرارش محرم و بفرستد را خويش خيال تا خواهد مي معشوق از شاعر ۳ گزينۀ در  
  .نيست عشق راز محرم و اليق هركسي كه است اين

  ۲ فارسي ۶۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۹
  .است نهادن راه در قدم شجاعت با و مردانه ها گزينه ساير مشترك مفهوم اما ،است نهادن يكسو را دنيا و دين مردانه ۱ گزينۀ هوممف  
  ۲ فارسي ۶۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۰

  .است حاكمان قدرت لافو ها گزينه ساير مشترك مفهوم اما ،است انصاف و عدل رعايت به توصيه ۴ بيت مفهوم  
  ۲ فارسي ۷۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱

 سرسبزي علّت ۲ گزينۀ بيت در كه حالي در شود مي ذكر آن بودن سرسبز هميشه و وابستگي عدم سرو آزادگي علت سؤال صورت عبارت در  
  .است تردور ها گزينه بقيۀ از نسبت به كه است شاداب افراد با زندگي سرو
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  ۳ فارسي ۹۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲
 هـا گزينه ساير مشترك مفهوم اما دانسته، يكسان مرگ با را زندگاني چنين شاعر و است معشوق حضور بدون زندگي دشواري ۱ گزينۀ مفهوم  

  .است مرگ از نهراسيدن
  .است ترسيدن معني به انديشيدن ۳ گزينۀ در توجه:  
  ۳ فارسي ۱۰۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳

 ماننـد كـه جهـان ايـن از هـم آجر يك و است كرده نابود و است كشته را ها انسان از تن هزار صدها روزگار اين گويد: مي شاعر ۳ گزينۀ در  
 ايـن ها گزينه ساير مشترك مفهوم اما ،است روزگار وسطت ها انسان كشتن و رساندن آزار ۳ بيت مفهوم پس است، نشده كم است خانه ندامت
  .كند مي ستم نيكان و پاكان آزادگان، به فقط روزگار كه است

  ۳ فارسي ۱۰۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۴
  .است ملّي زمينۀ بيانگر حماسي، تونم در قوم يك آيين و رسم به اشاره كه دانيم مي و است ايرانيان دفن و كفن مراسم توصيف در ابيات  
  ۳ فارسي ۱۱۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۵

  .است معشوق راه در جان كردن فدا از نداشتن  هراس اصلي مفهوم سؤال بيت همانند ۲ گزينۀ در  

  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۲۹ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۲۶

 آورنـده بیـرون ُمخـرج: /ها) گزینه سایر (رد آورد می بیرون یُخِرُج: /)۳ و ۱ های گزینه (رد هسته الّنوی: .است نادرست ۳ گزینۀ در »خداست«  

  )۴ گزینۀ (رد

  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۲۷

 /)۴ و ۲ هـای گزینـه (رد شوند می بزرگ که هنگامی تکُرب: عندما /)۴ گزینۀ (رد ها جوجه فراخ: /)۲ گزینۀ (رد دارد وجود جمله]: ابتدای [در ُهناک  

  )۳ و ۲ های گزینه (رد بلندشان النۀ املرتفع: عّشها /کند می نادرست را مفهوم که است شده ترجمه جا جابه »تکُرب  عندما« ۳ گزینۀ در

  ۲ قرآن زبان عربی، ۳۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: خصاتمش ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۲۸

 شـود مـی دفـن تُدفَن: /)۲ و ۱ های گزینه (رد بلوط سامل های دانه الّسلیمة: البلوط جوزات /)۴ و ۱ های گزینه (رد شود می فراموش گاهی یُنَسی: قَد  

  ها) گزینه سایر (رد

  ۳ قرآن زبان بی،عر  ۳۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۲۹

   کرد: ترجمه زیر حالت دو از یکی به را آن توان می پس است، حرص ساختار دارای جمله  

 ظـرويف /)۲ گزینـۀ (رد ام زنـدگی حیـايت: /)۳ و ۱ های گزینه (رد دیدم می آزادی در فقط را زیبایی ب) /دیدم منی آزادی در جز را زیبایی الف)  

  کنید] دقت حرص ساختار [به )۲ و ۱ های گزینه (رد دیدی ای،  ندیده ندیدی، تُشاِهْد: لَمْ  /)۲ و ۱ های گزینه (رد دشوارم رشایط القاسیة:

  ۳ قرآن زبان عربی، ۳۴ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۰

   /)۴ و ۲ هـای گزینـه (رد کننـد منـی نیـاز بـی را مـا تغنینـا: ال /اسـت زائـد ۲ گزینـۀ در »تواننـد منـی« /)۱ گزینـۀ (رد اسـت شده گفته قیَل: َقد  

  )۲ و ۱ های گزینه (رد سال هزاران الّسنین: آالف

  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۰ و ۳۸ های صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۱

   /هــا) گزینـه سـایر (رد توانسـتند ... فقـط مگــر، ... نتوانسـتند إّال: ... اسـتطاعوا مـا /)۴ و ۲ هـای گزینــه (رد دانشـمندان بیشـرت العلـامء: أکـرث  

  )۲ و ۱ های گزینه (رد خود علمی آثار العلمّیة: آثارهم

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴۴ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۲

   .هستند هم پیِ  در (،) ویرگول وجود به توجه با گزینه چهار هر های جمله که کنید دقت  

  !»باشند گویند، می آنچه به کننده عمل و« :۴ ۀگزین درست ترجمۀ  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴۴ و ۳۰ های صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۳

  !»کردند می فرار آن بوی از حیوانات و بود کهنسال که دیدم را درختی« :۱ گزینۀ درست ترجمۀ  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۳۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۴

ــه   ــا: چ ــۀ (رد ُربَّ  بس ــالش /)۱ گزین ــی ت ــی: م ــد، کن ــدین تجته ــۀ (رد تجته ــب« /)۳ گزین ــۀ در »کات ــد ۳ گزین ــت زائ ــدنش: /اس ــه خوان    قرائت

  )۴ و ۱ های گزینه (رد فائدةٍ  ای:  فایده /)۴ و ۳ های گزینه (رد تحصلینَ  ال تحصُل، ال آوری: منی دست به /ها) گزینه سایر (رد

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۵

  .است آمده ۲ گزینۀ در دقیقاً  مفهوم این و است جمله ترجمۀ »مبانی! امان در اشتباهات از تا بگو سخن سپس کن فکر«  
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 منت ترجمۀ:   

 آن در بــر معمــوالً کــه داشــت ای مغـازه دارا بــرادر بینــوا! ای فروشــنده دیگــری و دارا بازرگـانی دو آن از یکــی ؛داشــتند وجــود بـرادر دو

 شـهر هـای محلـه در را کـوچکش گاری بینوا برادر که حالی در زد می ورق را ها روزنامه یا کرد می گوو  گفت بازرگانش دوستان با و نشست می

 برابـر در ثرومتنـد [بـرادر] گذشـت، مـی بـرادرش [دکّـان] از هرگـاه بفروشد! ،دارد که را آنچه تا کرد می بلند را صدایش که حالی در کشید می

 دوسـتانش او، از رهایی برای !داشت اکراه وی با نشینی هم از همواره و شد می رشمسار او پوشش و خود دست تهی برادر ۀقیاف از دوستانش

 تـا بکننـد بـرادرش راه در را بزرگـی گـودال داد دسـتور خـدمتکارانش به ثرومتند [برادر] ها شب از یکی در پس کردند، مطرح وی با را فکری

 فردا که آنچه بر نگران را شب آن ثرومتند کنند! دفن را او و بریزند خاک او روی آنگاه بیفتد، آن در آید می بیرون خانه از بامداد که هنگامی

 تـا رفـت بیـرون خانـه] [از شـتابان آنگـاه شد! پشیامن آن [انجام] از و بازگشت فکرش از رسانجام و ماند بیدار داد، خواهد رخ برادرش برای

 تـاریکی در را وی خـدمتکاران، افتـاد! شـده، پنهـان گـودال هـامن در ناگـاه کـه دارد باز بود، داده دستور ایشان به که آنچه از را خدمتکاران

 شـنیدند: صـدایی دور از ناگـاه دند،بو  ثرومتند [دوست] منتظر دوستان که همچنان ساعت، چند از پس کردند! دفن آن در را او و نشناختند

 »رسد! می صاحبش به تنها بدی« کردند: پچ پچ خود میان پشیامنی با آنگاه ،»... انگور انار، سیب،«

   ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۶

 ها: گزينه ترجمۀ  

  افتاد! بود، داده را کندنش دستور که بزرگی گودال در ثرومتند برادر )۲  فروخت! می میوه خود گاری روی فقیر برادر )۱  

  خوابید! ،فقیرش برادر بر خوشحال را شب آن ثرومتند )۴  داشت! منی دوست را خود فقیر برادر با نشینی هم ثرومتند )۳  

  دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۷

 ها: گزينه ترجمۀ  

 فت!یا دیگران کمک بدون را برادرش از رهایی راه ثرومتند )۱  

 کرد! می نشینی هم ثرومتندش برادر ۀمغاز  جلوی خود دوستان با معموالً فقیر مرد )۲  

   !بودند پوشانده را بیفتد آن در تا بودند کنده فقیر مرد راه در که گودالی خدمتکاران )۳  

 شد! خارج خانه از است، یافته رهایی بینوایش برادر از اینکه از اطمینان با دارا مرد )۴  

   متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۸

  ها: گزينه ترجمۀ  

 کند! می درو پشیامنی بکارد، بدی کس هر )۲  !افتد می آن در [خود] بکند، گودالی برادرش برای کس هر )۱  

 شوند! می شناخته ها سختی هنگام دوستان )۴  کند! می درو زیان بکارد، دشمنی کس هر )۳  

  دشوار * سؤال: تمشخصا ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۹

 »رسد! می صاحبش به تنها بدی« سؤال: عبارت ترجمۀ  

  ها: گزينه ترجمۀ  

 برسد! صاحبش به بدی شاید )۲    رسد! می صاحبش به فقط بدی )۱  

 رسد! منی صاحبش به فقط بدی )۴    برسد! صاحبش به بدی کاش )۳  

 »إمّنـا« بـا مثبـت صـورت بـه را آن تـوان مـی بنـابراین .رود مـی شامر به حرص الگوی است، محذوف منه مستثنی جمله این در که آنجا از نکته:  

 .کرد بازنویسی

   متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۴۰

  ها: گزینه سایر بررسی  

 مسترت فاعله و فعل  محذوف فاعله و فعل /معلوم  مجهول /حرَفینِ  بزیادة  حروف ثالثة بزیادة )۲  

  فعلّية الجملة و فاعل و فعل  الحالية للجملة خرب /متعدٍّ   الزم /ح ف ص األصلّية: حروفه  »ف ح ص« ماّدة من )۳  

  »تََصّفح« مصدره  »تصفیح« مصدره )۴  

   دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۱

 ها: گزینه سایر بررسی  

 للغائبینَ   للغائَبْینِ  )۱  

  البارز »واو« ضمیر فاعله و لفع  محذوف فاعله و فعل /معلوم  مجهول )۳  

  »إفتعال« وزن علی مصدره  »نفعالإ « وزن علی مصدره )۴  

   متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۴۲

 ها: گزینه سایر بررسی  

 إضايف وصفي ترکیب  إضافة »الّتجار هئأصدقا« /صفة  إلیه مضاف /الفاعل اسم  املبالغة اسم /جمع  مفرد )۲  

  صفة  مفردة حال /ِبأَل ُمَعرَّفٌ   بالعلمّية معرفة )۳  

  ثاليثّ  مجرّد من  ثاليثّ  مزید من /تکسیر جمع  سامل مذکّر جمع )۴  
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  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۵ و ۳۹ های صفحه و ۲ قرآن زبان عربی، ۳۱ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۳

  .باشد مکسور باید آن الفعل عین لذا و »ترسناک« معنای به است فاعل اسم ُمرِعب؛  ُمرَعب  

  .است نیامده اینجا در که بیاید مّتصل ضمیر یا اسم باید آن از بعد و است مشّبهه حروف جزو »لِکنَّ « لِکْن؛  لِکنَّ   

  ۳ رآنق زبان عربی، ۴۲ و ۳۵ های صفحه و ۲ قرآن زبان عربی، ۴۵ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۴۴

   ها: گزینه سایر بررسی  

  ).نیستند (مرتادف تر سودمند أنفع: /تر بخش لذت أمتع: )۱  

  ).نیست »روزنامه َصحیَفة:« جمع و است مفرد کلمه (این نگار روزنامه َصَحفّي: )۲  

ُر: /ماند می بیدار یَسَهُر: )۴     ).نیستند (متضاد کند می تلخ یَُمرِّ

  ۲ قرآن زبان عربی، ۳۴ و ۳۳ های صفحه * دشوار * ال:سؤ  مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۵

  ها: گزینه بررسی  

  .شود منی محسوب علم به معرفه نتیجه در و »سعید« نام به شخصی نه و است »خوشبخت« معنای به اینجا در »سعید« کلمه )۱  

  م)لالّ (ذوا »ال« به معرفه الَقدیمِة: ،املکاتِِب  /علم به معرفه خوزستان: ،سابور ُجندي )۲  

  نکره َرسائَِل: )۳  

  نکره أفَضَل: )۴  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴۸ و ۴۷ های صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۶

  ها: گزینه ۀترجم  

  !خوانم می خریدم، دیروز که را مفیدی های کتاب )۱  

  !بکند کمک من به بیامریم درمان در که گردم می دارویی دنبال به )۲  

  !رفت می مادرش نزد رسعت به که دیدم را دکیکو  )۳  

   !کنم می تشویق نیک کارهای انجام به را او و کنم می نصیحت را دوستم دامئاً  )۴  

  ).دهد توضیح را نکره اسم آن دوم، فعل اینکه بر (مرشوط التزامی مضارع  مضارع  نکره اسم  مضارع نکته:  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴۸ و ۴۷ های صفحه * ردشوا * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۷

  ها: گزینه سایر بررسی  

  .کند) می (توصیف دهد می توضیح را (شجرة) خود ماقبل ۀنکر  اسم که است ای جمله خاّصٌة: ُمواصفاٌت  لَها )۱  

  .)کند می (توصیف دهد می توضیح را (تلمیذیِن) خود ماقبل ۀنکر  اسم که است مضارعی فعل الیَسَتمعاِن: )۳  

  .کند) می (توصیف دهد می توضیح را حون)(فالّ  خود ماقبل ۀنکر  اسم که است ای ماضی فعل أرسَعوا: )۴  

 توانـد منـی جملـه آن صـورت، این در و است جدید ۀجمل یک رشوع ۀدهند نشان بیاید، ای جمله رس بر »پس« معنای به »ف« حرف اگر نکته:  

  .کند توصیف را خود از پیش ۀنکر  اسم

  ۳ قرآن زبان عربی، ۳۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ سخ:پا -۴۸

  ها: گزینه در منه مستثنی  

   معرفه األصِدقاء: )۴  نکره أحداً: )۳  نکره شیئاً: )۲  نکره ُمُدناً: )۱  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۰ و ۳۸ های صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۴۹

  ها: گزینه بررسی  

  .دارد تخصیص و حرص ساختار و است نیامده »إّال « از قبل منه مستثنی ۱ ۀگزین در  

  »الّتالمیذُ  طالبايت، أحٌد،« از: عبارتند ترتیب به ها گزینه سایر در منه مستثنی  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۰ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۵۰

 .شود می تشکیل حرص اُسلوب و ساختار باشد، نشده ذکر منه مستثنی »إّال « از قبل که صورتی در  

  »طالٌِب  أحٌد، ،األفالمَ « :ترتیب به ها گزینه سایر در منه مستثنی  

  

  ۳ زندگي و دين ۸۳ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۱
 و كـرده ايسـتادگي نيـز دروني موانع برابر در تواند مي بيروني، موانع برابر در تادگيايس بر عالوه كه است موجودي انسان مخلوقات، ميان در  

  .نمايد انقالب و كند قيام خود ناپسند تمايالت عليه عقل، از پيروي با تواند مي كه معنا بدين كند؛ انقالب خود عليه حتي
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  ۲ زندگي و دين ۵۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۲
 اسالمي هاي سرزمين نظير بي امكانات و مسلمان ميليارد دو حدود قدرت از و كنيم تقويت را خود ميان وحدت بتوانيم مسلمانان ما اينكه براي  

 در را آنـان عوامـل و اسـتعمارگران افكـن تفرقـه هـاي نقشه كه هستيم دقيقي هاي برنامه اجراي نيازمند كنيم، استفاده خود پيشرفت براي
  .قلوب) (تقريب كند نزديك يكديگر به را مسلمانان هاي دل و كند خنثي اسالمي هاي سرزمين

  ۲ زندگي و دين ۶۸ و ۶۷ ،۶۵ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۳
   خدا رسول از بعد كه است اين دهندٔه نشان منزلت حديث در »بعدي نبيّ ال نّهأ الّا« عبارت  معنـاي بـه مفهوم اين .اردند وجود پيامبري 

  .است نبوت ختم
 از عبارتند كه شده مشخص مؤمنان سرپرست و ولي هاي ويژگي واليت آيۀ در: 
  )راكعون هم و الزّكاة يؤتون و الصّالة يقيمون الّذين آمنوا الّذين و(

      
 )۱(  )۲( )۳(  
  ۳ زندگي و دين ۸۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۴

 بـه دائماً گنهكار فرد ديگر، عبارت به .بياندازد فردا به را امروز كار انسان، كه است آن معناي به تسويف .كشاند مي تسويف به را انسان شيطان  
 شـيطان، حيلۀ اين .ودش مي خاموش او در توبه به ميل ديگر اينكه تا كند، مي تكرار قدر آن را گفته اين و »كنم مي توبه زودي به« گويد مي خود

  .رود مي كار به جوانان كردن گمراه براي بيشتر
  ۳ زندگي و دين ۸۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۵

  مردم حقوق و الهي حقوق جبران )۲ گناه از شدن دور جهت در تالش )۱ از: است عبارت توبه تكميلي مراحل  
   كه: خوانيم مي »مردم حقوق و الهي حقوق جبران« تيتر در  
 تـرين مهـم .است خداوند به مربوط حقوق، اين از اي دسته .نمايد جبران است، كرده ضايع خود گناه با كه را حقوقي كند مي تالش كننده توبه  

 مثال، براى كند؛ جبران خداوند پيشگاه در را خود هاى كوتاهي بكوشد بايد كننده توبه .اوست بندگي و اطاعت حق نيز،  اهللا) (حقّ خداوند حق
 .آورد جا به را شده ترك هاى عبادت و نمايد قضا تدريج به را داده دست از هاى روزه يا نمازها

 بقيۀ كند، جبران را گناهان همۀ نتوانسته و كرده را خود تالش كار توبه شخص كه ببيند اگر و است مهربان خود بندگان به نسبت خداوند البته  
  .كند مي عفو را او و نموده انجبر خود را موارد

  ۳ زندگي و دين ۸۵ و ۸۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۶
   او رحمـت جلـب و خداونـد نزد انسان شدن محبوب موجب بلكه نيست، خداوند از شدن دور معني به تنها نه باشد، واقعي اگر توبه، تكرار 

 :فرمايد مي خداوند .شود مي
  ).دارد دوست را پاكيزگان و دارد دوست كنند، مي توبه زياد كه را كساني خداوند المتطهّرين، يحبّ و التّوّابين يحبّ اهللا انّ(  
   دارد اشاره توبه، پيرايشگري خاصيت اثر در انسان قلب شدن پاك به )متطهّرين( عبارت به اشاره با آيه اين طرفي از.  
  ۳ زندگي و دين ۸۳ و ۸۲ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۷

   داود حضرت به خطاب خداوند :  
 شوق از شك بدون دارم، را بازگشتشان شوق و كشم مي را ها آن انتظار چگونه كه دانستند مي اند، گردانده روي من از كه آنان اگر !داود اي«    

  ».گسست مي هم از من محبت از وجودشان بندبند و دادند مي جان من سوي به آمدن
   از كـه را او و نشسـت »حـارث  بـن بُشر« قلب بر تيري چون ،»داشت مي نگه را خانه صاحب حرمت و كرد مي بندگي بود، مي بنده اگر« جملۀ 

  .داد قرار خداپرست و پرهيزكار مردان سِلك در بود، زادگان اشراف و عياشان
  ۳ زندگي و دين ۸۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۸

 از كـه آب« گويد مي مدام باشد، مأيوس الهي رحمت از كه فردي اما دارد، اشاره الهي رحمت و لطف به اميدواري اهميت به سؤال صورت شعر  
  .كند مي دوري توبه از و دهد مي ادامه خود گناهان به و »وجب صد چه وجب يك چه گذشت سر

  ۳ زندگي و دين ۸۵ و ۸۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۹
   فرمايـد: مي خداوند .كند مي تبديل حسنات به را گناهان بيايد، آن دنبال به نيز صالح عمل و ايمان اگر بلكه كند، مي پاك را گناه تنها نه توبه 

  )است مهربان و آمرزنده خداوند زيرا كند، مي تبديل حسنات به ار آنان گناهان خداوند ، دهد انجام صالح عمل و آورد ايمان و گردد باز كه كسي(
   كـه كسـي پس كند، مي پاك گناه از را قلب توبه، كه آنجا از .كند مي اشاره توبه تخليۀ و پيرايش خاصيت به »...القلوب تطهّر التّوبة« حديث 

  .است نكرده گناه اصالً كه ماند مي فردي مثل كند مي توبه
  ۳ زندگي و دين ۹۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ينۀگز پاسخ: -۶۰

 بـه نيـاز و شود مي مشكل آن اصالح بدواند، ريشه حق از انحرافِ تدريج به و نرسد جايي به جامعه دلسوزان اقدامات و كنند كوتاهي مردم اگر  
 تقـديم را خـود مال و جان بزرگي هاى انسان باشد نياز است ممكن كه آنجا تا شود مي پيدا زيربنايي و اساسي هاى فعاليت و بزرگ هاى تالش
  .شوند هدايت نور كامل خاموشي مانع و برهانند تباهي از را جامعه تا كنند
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  ۲ زندگي و دين ۶۶ و ۴۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۱
   خدا رسول  را احكـام جزئيـات بفهمند، را قرآن بلند معارف بتوانند مردم تا داد مي انجام را دين تبيين و تعليم همان يا ديني مرجعيت 

  .بياموزند را ها آن به كردن عمل شيؤه و دريابند
   پيـامبر نـزد انصاري عبداهللا جابربن ،)منكم االمر اولي و الرّسول اطيعوا و اهللا اطيعوا آمنوا الّذين ايّها يا( نساء سورٔه ۵۹ آيۀ بيان از پس  

   كـه بـود اينجـا .»بشناسـيم نيـز را اولـوااالمر تـا اسـت الزم .ايم شناخته را پيامبر و خدا ما خدا، رسول اي« كه: پرسيد ايشان از و رفت
  .نمودند بيان جابر حديث قالب در مردم براي را اولوااالمر مصاديق خود ديني مرجعيت اساس بر  خدا رسول

  ۲ زندگي و دين ۷۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۲
 و باشـد مـي  حسين امام و حسن امام و  علي امام ،(س)زهرا حضرت ، خدا رسول فقط تطهير آيۀ در شده بيان بيت اهل از منظور  

 اهـل گذشـت، مي (س)زهرا حضرت خانۀ در از مسجد به رفتن هنگام صبح، روز هر ها مدت تا  خدا رسول موضوع اين از مردم آگاهي براي
  .خواند مي را تطهير آيۀ و زد مي صدا بيت اهل را خانه

  ۲ زندگي و دين ۶۳ و ۵۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۳
 كـه مهـم مسـئوليت دو اين به نسبت نيست ممكن و است زندگي امور همۀ در مردم هدايتگر كريم، قرآن زيرا است؛ روشن فرض اين بطالن  

 اين جايگاه و اهميت به نسبت مردم ترين آگاه  اكرم پيامبر همچنين .باشد تفاوت بي ،است تأثيرگذار اسالمي جامعۀ وشتسرن در شدت به
 دليلي خود بزرگ، مسئلۀ اين به توجهي بي حقيقت، در .بگذرد توجهي بي و سكوت با مهمي مسئلۀ چنين كنار از تواند نمي و هاست  مسئوليت

 كامـل بـه اشاره نيز ۳ گزينۀ در (ره)خميني امام سخن .است الهي دين ترين كامل اسالم دين كه است حالي در اين و است؛ اسالم دين نقص بر
 .دارد آن جامعيت و اسالم بودن

  ۲ زندگي و دين ۵۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۴
 امروا قد و الطّاغوت الي يتحاكموا ان يريدون قبلك من انزل ما و اليك انزل بما واآمن انّهم يزعمون الّذين الي تر الم( :كنيد دقت شريفه آيۀ به  

 نازل تو از پيش آنچه به و شده نازل تو بر آنچه به كنند مي گمان كه را كساني اي نديده آيا بعيداً، ضالال يضلّهم ان الشّيطان يريد و به يكفروا ان
 خواهـد مـي شيطان و بورزند كفر آن به كه شده داده دستور آنان به آنكه حال برند، طاغوت نزد به را داوري خواهند مي اما دارند، ايمان شده
  ).بكشاند درازي و دور گمراهي به را آنان

 همـان يـا دراز و دور گمراهـي بـه را هـا آن خواهد مي شيطان كه است دارند) ايمان كنند مي گمان كه (كساني پنداران ايمان مورد در آيه اين  
  .بورزند كفر طاغوت به تا هستند مأمور مؤمنين كه حالي در بكشاند، طاغوت به راجعهم
  ۲ زندگي و دين ۷۷ و ۷۶ ،۵۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۵

 )بالقسط الناس ليقوم( تعبار و ».داشتند مي روا تبعيض عدالت، اجراي در كه شدند سقوط دچار سبب بدين پيشين ملل و اقوام« : پيامبر  
  .باشد مي اجتماعي عدالت اهميت ٔهدهند نشان

 خـود مهربـان پـدر را ايشـان مـردم، كـه بـود آميز محبت قدري به مردم با خدا رسول رفتار خوانيم: مي مردم با مدارا و محبت تيتر در   
 او نـزد را ديگـران عيـب كنند، نزديك او به را خود اينكه براي رهبر يك اطرافيان معموالً .بردند مي پناه ايشان به ها سختي در و دانستند مي

 از خـالي و پاك دلي با دارم دوست زيرا نكنيد؛ بازگو من پيش را يكديگر هاي بدي« :فرمود مي خود ياران به خدا رسول اما كنند، مي بازگو
  ».كنم معاشرت شما با كدورت

  ۲ زندگي و دين ۸۲ و ۸۱ هاي حهصف * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۶
   اميرالمؤمنين كه است آن دهندٔه نشان سؤال صورت در شده بيان حديث  مساوي تقسيم ايشان، رفتار در آن نمونۀ و است عدالت داراي 

  .است مردم بين المال بيت
   اميرالمؤمنين رفتار در مثالي شما از سؤال كه كنيد دقت  است گونه اين ۴ گزينۀ فقط كه خواسته.  
  ۲ زندگي و دين ۶۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۷

   پيامبر بر آيه اين خم غدير در و الوداع حجّة از بازگشت مسير در  تفعل لم ان و ربّك من اليك انزل ما بلّغ الرّسول ايّها يا( كه: شد نازل 
   برسـان، شده نازل تو بر پروردگارت سوي از آنچه ، رسول اي الكافرين، القوم يهدي ال هللا انّ النّاس من يعصمك اهللا و رسالته بلّغت فما
  ).كند نمي هدايت را كافران خداوند، كند؛ مي حفظ مردمان از را تو خداوند و اي نكرده ادا را رسالتش نكني چنين اگر و

  ۲ زندگي و دين ۷۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۸
 بـراي قطعـاً كثيراً، اهللا ذكر و اآلخر اليوم و اهللا يرجو كان لمن حسنة اسوة اهللا رسول في لكم كان لقد( كنيد: دقت آن ترجمۀ و شريفه آيۀ به  

  ).كند مي ياد بسيار را خدا و دارد اميد رستاخيز روز و خداوند به كه كسي براي است نيكويي سرمشق  خدا رسول در شما
  ۲ زندگي و دين ۸۳ و ۵۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ زينۀگ پاسخ: -۶۹

   شوند دچار گمراهي و انحراف به و بگيرند سرمشق او از مردم است ممكن نباشد، معصوم احكام اجراي و ظاهري واليت در پيامبر اگر.  
   از و فروتـر (قرآن) خالق سخن از را علي سخن حق به« است: نوشته البالغه نهج شرح در كه است سنت اهل علماي از يكي الحديد، ابي ابن 

  ».اند خوانده برتر ها) انسان (ديگر مخلوق سخن
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  ۲ زندگي و دين ۹۲ و ۹۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۰
   پيامبر حديث نوشتن منع اينكه با  پيامبر اصحاب حضور معد دليل به اما يافت، رواج نويسي حديث و شد برداشته  مـردم، ميان در 

 .نبود تشخيص قابل سادگي به غلط از صحيح احاديث كه طوري به شد، تحريف يا جعل زيادي احاديث شهادت، يا فوت دليل به
   شده مسلمان اهراًظ كه االحبار كعب مانند )مسيحي و يهودي( كتاب اهل علماي از گروهي و عباس بني و اميه بني به وابسته عالمان از برخي 

 خود افكار با مطابق اسالمي، معارف و قرآن آيات تعليم و تفسير به و كردند استفاده  معصوم امامان بركناري شرايط و موقعيت از بودند،
 .پرداختند قدرتمندان منافع با موافق و

  ۲ زندگي و دين ۹۴ و ۹۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۱
 و جهـادگر بـاتقوا، هـاي شخصـيت .شد مسلمانان اجتماعي زندگي وارد جديد شكلي با جاهليت ، خدا رسول رحلت از مدتي گذشت از سپ  

 مسـير تـدريج به نيز، عباس بني و اميّه بني حاكمان .يافتند منزلت و جايگاه ثروت و قدرت طالبان و شدند منزوي  پيامبر اعتماد و مورداحترام
 ايـن .كردنـد انباشـته قيمت گران جواهرات از را خود خزائن و ساختند مجلل و بزرگ هاي كاخ اطرافيانشان و خود براي و كردند ضعو را حكومت
 تبـديل  اكـرم پيـامبر روش و سيره به توجه بي و تسليم طلب، راحت اي جامعه به را   اكرم پيامبر عصر فداكار و مؤمن جامعۀ مسير، تغيير
  .كنند همراه خود با را دوره آن مردمان نتوانند و شوند رو روبه زيادي مشكالت با  اطهار ائمۀ كه شد سبب فرهنگ، تغيير اين .كرد

  ۲ زندگي و دين ۹۰ و ۸۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۲
 پيشـين [آيـين گذشـته به شما اعقابكم،آيا علي تمانقلب( كه است هشدار اين به توجهي بي و جاهليت به بازگشت مصداق اميه بني حكومت  

 و الشّـاكرين، اهللا سيجزي و شيئاً اهللا يضرّ فلن عقبيه علي ينقلب من و( كه شده بيان گونه اين هم آيه همين ادامۀ در كه )گرديد؟  بازمي خود]
 از منظـور اينجـا در كـه )دهـد مـي پـاداش را نسپاسـگزارا زودي به خداوند و نرساند زياني و گزند هيچ خدا به بازگردد گذشته به هركس
  .مانند مي قدم ثابت »امامت« همان يا پيامبر توسط شده ترسيم مسير در كه است كساني )الشّاكرين(
  ۲ زندگي و دين ۷۹ و ۵۲ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۳

   پيامبر معنوي واليت مقام مورد در  ئمها ساير البته كه  خدا رسول كه: خوانيم مي دارند، را آن نيز  و عبوديـت وظـايف انجام با 
 عالم در الهي اذن به و كند مشاهده را طبيعت ماوراي و غيب عالم توانست مي كه شد نائل كمال از اي مرتبه به الهي، قرب مسير در و بندگي
 در را مـردم حاجـات و نمايـد دور جامعـه يا شخص از را باليي بخشد، شفا را بيمار بود قادر الهي اذن به مثال، طور به .نمايد تصرف خلقت
  .سازد برآورده باشد، آن در ها آن صالح كه صورتي

   المؤمنين امير توسط شيطان اندوهگين آواي شنيدن طرفي از  است معنوي واليت همان يا غيب عالم مشاهدٔه از اي نمونه نيز.  
  ۳ زندگي و دين ۹۰ و ۲ زندگي و دين ۶۷ هاي صفحه * دشوار * ؤال:س مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۴

   خدا رسول كالم به توجه با ، ابدا تضلّوا لن ...« فرمايند: مي اينكه كما باشد، مي گمراهي از مسلمين هميشگي مصونيت راه ثقلين به تمسك«  
   باشد مي منكر از نهي و معروف به امر ظيفۀو انجام اجتماعي، توبۀ همان يا گناه از جامعه اصالح راه طرفي از.  
  ۳ زندگي و دين ۸۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۵

   )كـه مـن بنـدگان اي بگو الرّحيم، الغفور هو انّه جميعاً الذّنوب يغفر اهللا ان اهللا رحمة من تقنطوا ال انفسهم علي اسرفوا الّذين عبادي يا قل 
 آمرزنـدٔه او چراكـه بخشد، مي را گناهان همۀ خداوند نباشيد، نااميد الهي رحمت از ايد)، كرده گناه (بسيار ايد داشته روا تمس خود به بسيار
  ).است مهربان

   اهللا رحمة من تقنطوا ال( گناهكاران: به خدا دستور( (معلول)  )ّ(علت) )جميعاً الذّنوب يغفر اهللا ان  
   (معلول )جميعاً الذّنوب يغفر اهللا انّ( گناهكاران: به خدا وعدٔه(  )(علت) )الرّحيم الغفور هو نّها  

  

  ۲ انگليسي زبان ۶۵و  ۶۴هاي  هصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۷۶
  .ام نديده را او [ديگر] حاال تا موقع آن از ولي ديدم، صبح [امروز] را او من ترجمه:  
 حـال جملـۀ از گذشـته، زمان قيد حضور در توانيم نمي .دارد وجود (in the morning) گذشته زمان قيد يك اول، جملۀ انتهاي در ح:توضي  

 گزينۀ دارد، اول جملۀ با كه تضادي و دوم جملۀ معني به توجه با .گذاريم مي كنار را ۴ و ۳ هاي گزينه كه است همين براي .كنيم استفاده كامل
  .كنيم مي انتخاب را )۱ نۀ(گزي مثبت

   ۲ انگليسي زبان ۷۲ و ۶۷ هاي حهصف * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۷۷
  .ام نكرده تمرين را آن نواختن كه است ماه شش از بيش مدت به متأسفانه ولي زنم، مي هم فلوت من ترجمه:  
 خـاطر همـين بـه .آن شـروع ۀنقط نه است، زمان حجم دهندٔه نشان كه شده استفاده ماه) شش از (بيش عبارت از خالي جاي از بعد توضيح:  

 .آورد درمـي مصدر) (اسم gerund شكل به را خود از بعد فعل كه است هايي فعل جمله از practice فعل .گذاريم مي كنار را since هاي گزينه
 آن از بعـد فعل شكل و است ساز پايه هم ربط  حرف يك or كه دباش حواستان بايد برويد، ۱ گزينۀ سراغ خواهيد مي جمله معني به توجه با اگر
 بـا تـا دربياوريـد pp شـكل به را play فعل بايد باشد، درست ۱ گزينۀ اينكه براي ديگر، عبارت به .باشد يكسان آن از قبل فعل شكل با بايد

practiced شود همسان.  
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  ۲ انگليسي زبان ۷۳ و ۷۲ هاي هصفح * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۷۸
 احسـاس شـما به است، نيازمند مردم به كمك روي تمركزش كه سازماني مخصوصاً انتفاعي، غير خدماتي سازمان يك براي كردن كار ترجمه:  

  .دهد مي بودن مفيد
 بـين وصفي جملۀ اگر تست، اين در. كند بازي را جمله فاعل نقش عبارت) يك با همراه يا تنهايي (به تواند مي (gerund) مصدر اسم توضيح:  

  شود: مي ساده زير شكل به جمله بگذاريد، كنار را ويرگول دو
(a nonprofit service organization) gives you a sense of purpose. 

 ها گزينـه بـين در كه اسمي تنها. كند بازي gives شدٔه صرف و دار زمان فعل براي را فاعل نقش كه داريد نياز اسم يك به خالي جاي در يعني  
 بـاقي فاعـل بـدون gives فعـل كنيـد، انتخاب را ديگر گزينۀ سه از هركدام اگر. دارد حضور ۳ گزينۀ در كه است مصدري اسم دارد، وجود
 .ماند مي

  ۲ انگليسي زبان ۷۲ و ۶۵ هاي هصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۷۹
  .كني درك گيري ماهي به نسبت را مردم عشق كه است سخت برايت اشي،ب نرفته گيري ماهي به هرگز اگر ترجمه:  
 از بعـد كـه كنيد دقت. بگيرد شكل كامل حال زمان فعل تا داريم نياز (pp) فعل سوم قسمت به have كمكي فعل حضور به توجه با توضيح:  

  .۴ گزينۀ مثل درست، يمآور مي gerund شكل به را تفريحي يا و ورزشي حركتي، هاي فعاليت معموالً go فعل
  ۲ انگليسي زبان ۶۴ ۀصفح * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۸۰

 مهـم ابـزار يـك عنوان به ديگري زمان هر از بيش و كرده پيدا نفوذ اخير هاي سال در اجتماعي هاي رسانه اطالعات، فناوري توسعۀ با ترجمه:  
  .كنند مي عمل تجاري

  تأثير نفوذ، )۴  مأموريت )۳  زندگي  شيؤه زندگي،  سبك )۲  سرچشمه مبدأ، )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۵۷ ۀصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۸۱

 كردنـد  سـعي ها آن بنابراين ،شد خانه داخل به نشانان آتش ورود مانع كه بود كرده ريزش سقف از بخشي وسيع، سوزي آتش دليل به ترجمه:  
  .كنند خاموش ساختمان بيرون از را آتش

 شدن  گرم كردن،  گرم )۲  كشيدن  رنج كشيدن، درد بودن، دچار )۱  

  بردن  هجوم آمدن، رفتن/ عجله با كردن،  عجله )۴  نگذاشتن كردن،  جلوگيري شدن،  مانع )۳  
  ۲ انگليسي زبان ۷۶ ۀصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۸۲

. باشند داشته تري سالم هاي انتخاب بتوانند كنندگان مصرف تا اند داده قرار ها بسته روي را غذايي عاتاطال غذايي، مواد توليدكنندگان ترجمه:  
  .بودند كننده گيج باشند، مفيد آنكه از بيش جديد هاي برچسب ولي

 سخت فرسا، طاقت )۴  آور اعتياد )۳  كننده گيج )۲  بينانه پيش گويانه، پيش )۱  

  ۳ انگليسي زبان ۶۷ ۀصفح * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۸۳
  .انتقال دهند و پردازش منابع از بسياري به يا از را اطالعات نور، سرعت با و زياد هاي مسافت در توانند مي ها دستگاه اين ترجمه:  
  دادن انتقال )۴  كردن تصور )۳  بودن مرتبط )۲  شدن بازنشسته )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۲۸ ۀصفح * طمتوس :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۸۴

 و معاينـه كننـد مـي زندگي افتاده دور مناطق در كه را بيماراني پزشكي علوم متخصصان تا شود مي باعث دور راه از داروتلۀ  فناوري ترجمه:  
  .كنند معالجه

  ها نسبت ها، سهم )۴  فشارها )۳  متخصصين )۲  ارتعاشات )۱  
   ۲ انگليسي زبان ۴۹ ۀصفح * هساد :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۸۵

 كنيـد، كـار سـخت و باشـيد آماده باشيد، مصمم اگر. باشيد كرده تحصيل بسيار يا نابغه يك كه نيست الزم زندگي در موفقيت براي ترجمه:  
  .بود خواهيد موفق احتماالً

  عفوني )۴  افسرده )۳  عالقه مورد )۲  كرده تحصيل )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۷۹ ۀصفح * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۸۶

 بـاال بـا آن از پـس رسند، مي خود اوج به نوجواني سنين از قبل درست و شوند مي شروع كم سطح از عمر اوايل در رشد هاي هورمون ترجمه:  
  .يابد مي كاهش تدريج به سن رفتن

  معموالً بيشتر، عمدتاً، )۴  مدتاًع اساساً، اول، درجۀ در )۳  رفته رفته تدريج، به )۲  احتياط با دقت، با )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۵۱ ۀصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۸۷

  .بيرون رفتيم هم با مدرسه از بعد و بار  يك وقت هرچند حتي و داديم انجام اسپانيايي زبان به هم با را كالس هاي پروژه ما ترجمه:  
  از شدن ساخته )۴  به كردن فكر )۳  با رفتن بيرون )۲  به داشتن دسترسي )۱  
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 ترجمۀ Test Cloze:  
 منتشـر اي گلخانـه گـاز گونـه هيچ بـرداري بهره هنگام. است فسيلي هاي سوخت سوزاندن از شده توليد انرژي براي جايگزيني باد انرژي

 از استفاده كنيم؟ مي توليد را آن چگونه براينبنا شود، نمي تمام هرگز تر، مهم همه از و گيرد مي كمي فضاي كند، نمي مصرف آبي هيچ كند، نمي
. كنـد مي تبـديل بـرق بـه را باد جنبشي انرژي كه است اي وسيله بادي توربين. است پايدار باد انرژي توليد روش ترين رايج بادي هاي توربين
 بـادي تـوربين يـك كه اي انرژي ميزان. شدند ختهسا ايران و چين در بار اولين و اند شده استفاده ميالد از قبل سال ۲۰۰۰ از بادي هاي توربين
 يـا وات كيلـو ۱۰۰۰۰ تقريبـاً سال در تواند مي واتي كيلو ۱۰ بادي توربين يك. دارد بستگي پرّه بين باد سرعت و توربين اندازٔه به كند مي توليد

 توليـد بـرق بيشـتري هاي خانـه براي تر بزرگ بادي ينتورب. كند توليد برق معمولي خانۀ يك انداختن) كار (به برق تأمين براي كافي اندازٔه به
 .كرد خواهد

  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۸
  كردن  صرف كردن،  مصرف )۲  از كردن  پشتيباني كردن،  حمايت )۱  
  بودن (چيزي) حاوي )۴    گرفتن اندازه )۳  
  ۱ گزينۀ پاسخ: -۸۹

 آن از بعد و گيريم مي نظر در مفرد شخص سوم اسم يك را آن بارت)،ع يك همراه به چه تنهايي به (چه باشد gerund جمله فاعل اگر توضيح:  
  .است ۱ گزينۀ دارد، را خصوصيت دو اين كه اي گزينه تنها. كنيم مي استفاده مفرد دار زمان فعل يك از

  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۰
  وسيله )۴  منبع )۳  سوخت )۲  جا فضا، )۱  
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۱

. است شده حذف قبلي جملۀ فاعل قرينۀ به بادي) هاي (توربين آن فاعل كه است شده شروع جديد جملۀ كي and ربط حرف از بعد توضيح:  
 در رسـاني اطالع بـراي. »شـود مي اختراع« بلكه »كند نمي اختراع« توربين چون برويم، ۳ و ۲ مجهول هاي گزينه سراغ بايد معني، به توجه با

  . كامل حال نه كنيم، مي استفاده ساده گذشتۀ زمان از است، داده رخ گذشته در دور زمان در كه تاريخي و علمي رويدادهاي مورد
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۲

  كردن  رساني برق انداختن، كار به )۲    دادن پول پرداختن، )۱  
  كردن فاسد كردن،  آلوده )۴    كردن  توليد )۳  
 ۱ مطلب  درك ترجمۀ:  

 ماننـد تهديـدها، زيـرا اسـت، يافته تكامل گونه اين ما مغز. آورد مي ياد به مثبت موارد از تر حترا را منفي اتفاقات و تجربيات انسان مغز
 يـا غـذا مانند مثبت، چيزهاي با مقايسه در كردند) مي زندگي پيش ها مدت كه خانواده (اعضاي ما اجداد بقاي بر آني تأثير خطرناك، حيوانات
 كند؟ مي خوشحال را شما چيزي چه دانيد مي آيا اما شود، مي شما نارضايتي باعث چيزي چه دانيد مي احتماالً شما نتيجه، در. داشت پناهگاه

 شـرايط و هـا ژن -كنـيم كنترل را ها آن توانيم نمي كه دارد بستگي عواملي به حدودي تا ما خوشبختي سطح كه دهد مي نشان تحقيقات
 قـدرت و مـادي چيزهـاي شهرت، ثروت، دنبال به اگر. گيرد مي شكل دهيم مي نجاما كه هايي انتخاب با نيز ما خوشبختي سطح اما ما، زندگي
 افـراد شـدن شـادتر باعث زير عادات كه دهند مي نشان شناسان روان .باشيد شادي دنبال به نادرست هاي مكان همۀ در است ممكن هستيد،

  .شوند مي
 مهـم داريم كه دوستاني تعداد. هستند شادتر نيستند گونه اين كه فراديا به نسبت كنند مي برقرار نزديكي و تنگاتنگي روابط كه افرادي

 احتـرام احساسـات، گـذاري اشـتراك به شامل معموالً شود، مي خوشحالي موجب كه روابطي. ماست روابط كيفيت دارد اهميت آنچه. نيست
  .است همدلي و سرگرمي اعتماد، پذيرش، متقابل،

 يـا سـازمان يـك در شـدن داوطلـب شـامل اسـت ممكن اين. باشند مي شادتر دارند، ديگران حال رفاه از مراقبت به عادت كه افرادي
  .باشد خانواده و دوستان از مداوم دستگيري

  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۳
 .كرد خواهد پيدا ادامه...............  دربارٔه بحث با احتماالً متن ترجمه:  
 كنند مي استفاده متقابل احترام داشتن براي مردم كه مختلفي هاي راه )۱  
 مردم كردن شاد براي ديگري عادت )۲  
 گذارند مي اشتراك به را خود احساسات مختلف هاي فرهنگ با مردم چگونه )۳  
 آورد مي خاطر به را منفي تجربيات مثبت تجربيات از تر راحت ما مغز اينكه بر مبني ديگري دليل )۴  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۴

  كند؟ مي توصيف )۱( پاراگراف با رابطه در را )۲( پاراگراف عملكرد شكل بهترين به زير واردم از يك كدام ترجمه:  
  .استدرست  )۱( گرافاپار در شده مطرح ادعاي چرا كه دهد مي توضيح )۲( پاراگراف )۱  
 .دده نشان را )۱( پاراگراف در شده ذكر بودن شاد از بيشتري مثبت اثرات تا دارد قصد )۲( پاراگراف )۲  
 .كند مي بحث شده، داده توضيح )۱( پاراگراف در كه بودن شاد تأثيرات دربارٔه )۲( پاراگراف )۳  
 .دهد مي شرح )۱( گرافاپار در شده مطرح سؤال دربارٔه را بيشتري جزئيات )۲( پاراگراف )۴  
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  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۵
  ...............  زيرا آورد، نمي خاطر به منفي هاي بهتجر اندازٔه به را مثبت تجربيات ما مغز كه شده اشاره متن در ترجمه:  
  .بودند ضروري ما اجداد بقاي براي سرپناه و غذا داشتن مانند مثبتي تجربيات )۱  
  .بودند شاد و دلپذير هاي فعاليت درگير بيشتر خود خاطر به ما اجداد )۲  
 .نداشتند ميتياه منفي تجربيات اندازٔه به ما اجداد بقاي براي مثبت تجربيات )۳  
 .كنند كنترل را ما زندگي شرايط و ها ژن توانستند مين ما اجداد )۴  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۶

  است؟ شده تعريف متن در زير كلمات از يك كدام ترجمه:  
 دلي يك )۴  اجداد )۳  متقابل احترام )۲  ثروت )۱  
 ۲ مطلب  درك ترجمۀ:  

 برنـده كنـد، عبـور پايان خط از كه نفري اولين و دوند مي مايل ۲/۲۶ ها رقيب. است دندوي ورزش رويدادهاي دشوارترين از يكي ماراتن
 كس هيچ حال به تا. كنند مي تمرين سخت اي طوالني مسابقۀ چنين براي نياز مورد استقامت ساخت براي دوند مي ماراتن در كه افرادي. شود مي
 .است نكرده تمام را ماراتن يك ساعت دو از كمتر در

 ارتـش از شـدت بـه شمار حيث از يونان ارتش. است  شده گرفته ماراتن تاريخي نبرد دربارٔه باستان يونان افسانۀ يك از مسابقه اين ٔهايد
 بـدون آتن شهر به ماراتن از را راه تمام كه بود زده هيجان پيروزي اين از قدر آن قاصد يك. شدند برنده يونانيان وجود اين با. بود كمتر ايراني

 .درگذشت ناگهان رسيدن از بعد قاصد داستان، اين در. بود مايل ۲۶ حدود كرد طي او كه را مسافتي. برساند را خبر تا دويد، فتوق
 طـوالني هاي مسـافت كـردن طي براي انسان بدن. شود مي حساب پيروزي ماراتن يك كردن تمام فقط كه باورند اين بر مردم از بسياري

 يك اين. كنند مي تجربه را »خوردن ديوار به« اسم به چيزي مسابقه پايان به نزديك ماراتن دوندگان تمام تقريباً. دكن مي استفاده زيادي انرژي
 و شـود مي تمـام كنـد مي استفاده انرژي براي بدن كه قندي. شود مي استفاده ناگهاني شدن خسته بسيار براي كه است ها دونده بين اصطالح

 خسـتگي احسـاس بسـيار كنـد، سوخت به ها چربي كردن تبديل به شروع بدنش كه زماني تا دونده. كند مي اه چربي سوزاندن به شروع بدن
 .كند مي

 متـر ۱۰۰ شويد، برنده چيزي در خواهيد مي اگر« گفت: ورزش اين مورد در ۱۹۵۲ المپيك ماراتن برندٔه. است رقابت از بيش چيزي ماراتن
 ».بدويد را ماراتن يك يد،كن تجربه را چيزي خواهيد مي اگر. بدويد

  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۷
  ............... . چون است مايل ۲/۲۶  ماراتن متن، طبق ترجمه:  
 كشيد طول روز ۲۶ ماراتن نبرد )۱  
 كند طي تواند مي فرد يك كه است مسافتي بيشترين اين )۲  
 زندبياندا خطر به را جانشان است ممكن بدوند، اين از بيش ها دونده اگر )۳  
 دويد رسان پيام يك كه بود مسافتي يوناني، افسانۀ يك طبق )۴  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۸

  دارد؟ سروكار ماراتن از اي جنبه چه با دوم پاراگراف ترجمه:  
 دهد مي ارائه كه فردي به منحصر تجربۀ )۲    آن از ناشي سالمتي خطرات )۱  
 ماراتن براي سازي ادهآم براي الزم آموزش )۴    دارد كه اي تاريخي سابقۀ )۳  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۹

  چيست؟ »خورند مي ديوار به« ماراتن دوندگان اينكه دليل زياد احتمال به ترجمه:  
 . دوند مي تر سريع دوندگان ساير به نسبت ها آن )۲  .دوند مي نبرد در جنگ از پس ها آن )۱  
 .دوند مي دوندگان اغلب از بيشتر مسافت ها آن )۴  .خورند مي ها دونده ساير به نسبت كمتري قند ها آن )۳  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰

  ............... . كه است واقعيت اين بر تأكيد ۱۹۵۲ المپيك ماراتن برندٔه از قول نقل از نويسنده هدف ترجمه:  
  نيست ورزش يك واقع در ماراتن )۲  ببرد را ماراتن يك تواند نمي كس هيچ )۱  
  است ماراتن دو يك از تر سخت متري ۱۰۰ دو يك )۴  دارد برد از تربيش مزايايي ماراتن )۳  
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  )تجربی  علوم  آزمایشی  گروه(  ۷  ۀشامر   آزمون  اختصاصی  های درس  ترشیحی  پاسخ

  
  شناسي زمين ۷۴ۀ * صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۱

سـينا و  ي ماننـد ابوريحـان بيرونـي، ابـنتأثير مواد زمين بر تندرستي انسان، از هزاران سال پيش شناخته شده است. در ايران دانشـمندان  
  انـد، امـا ابوسـعيد سـجزي ها اشاره كرده ها براي درمان بيماري ها و كاني هاي خود به فوايد برخي از سنگ نصيرالدين طوسي در كتاب خواجه
  مركزي وارد كرد. نجوم تحقيق كرده و ايرادهايي بر نظريۀ زمين در مورد

  شناسي زمين ۷۴ۀ * صفح متوسطؤال: * مشخصات س ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۲
شناسي پزشكي بررسي  شوند را در علم زمين ها كه از طريق هوا، آب و غذا، وارد بدن ما و ديگر موجودات زنده مي نقش و تأثير عناصر و كاني  

هـا (ژئوشـيمي)،  ب شيميايي خاكپس تركي ،زاد است هاي زمين دنبال بررسي عامل بيماري به كنند. اين علم يك علم درماني نيست؛ بلكه مي
كه مفيد و مضر بودن عناصر  ۴شناسي بوده و گزينۀ  ها موضوع سنگ وجود عنصر سديم در كاني هاليت مربوط به شيمي و درجۀ سختي سنگ

  شناسي پزشكي است.  كند، در محدودٔه علم زمين را بررسي مي
  شناسي زمين ۷۵ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۳
) كتــاب درســي، عنصــر ۵-۲طبــق نمــودار (  

اكسيژن در هر دو سنگ آهك و گرانيت وجود 
دارد؛ ولي عناصر كلسيم، كربن، سيليسـيم و 

  شوند. ها مي آلومينيم باعث تفاوت آن
  
  
  
  

  

  شناسي زمين ۷۶ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۴
هاي سالم بدن وجود دارند و نبود يا كمبود و  هاي بدن، عناصر اساسي هستند. اين عناصر در تمام بافت عناصر موردنياز براي عملكرد دستگاه  

  شود. ها در مقادير بيشتر از حد نياز، باعث ايجاد بيماري مي حتي وجود آن
  شناسي زمين ۸۱تا  ۷۹هاي  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۵
جانوران و انسان، از راه آب آلوده به اين عنصر است. فلوئور، يك عنصر اساسي است كه  و آرسنيك از زمين به گياهان ترين مسير انتقال مهم  

  شود و منشأ اصلي و مسير ورود آن به بدن، از راه نوشيدن آب است. دو باعث بروز بيماري مي كمبود يا مصرف زياد آن، هر
  شناسي زمين ۷۶ۀ * صفح اردشومشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۶

  اهميت در بدن  عناصر  غلظت در پوسته  بندي عناصر طبقه
  اساسي  اكسيژن، آهن، كلسيم، سديم، پتاسيم و منيزيم  درصد ۱بيشتر از   اصلي
  اساسي  منگنز و فسفر  درصد ۱/۰تا  ۱بين   فرعي
  سمي -اساسي  و ...مس، طال، روي، سرب، كادميم   درصد ۱/۰كمتر از   جزئي

درصد هستند و جيوه كه يك عنصر جزئي است اگر در اطـراف معـادن طـال دچـار  ۱/۰شكل معمول كمتر از  ق جدول باال، عناصر جزئي بهطب  
داراي مقادير و واحدهايي هستند كه بـراي  ۳و  ۲هاي  درصد بيشتر شود. الزم به ذكر است كه گزينه ۱/۰آلودگي و افزايش مقدار شود، بايد از 

  ناصر متداول نيست. مقايسۀ غلظت ع
  شناسي زمين ۷۸ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۷
كننـد؛  ها وجود دارد، معرفي مـي هاي خاصي در آن شناسان با تهيۀ نقشۀ پراكندگي ژئوشيميايي عناصر، مناطقي را كه احتمال خطر بيماري زمين  

  ها پرداخت.  شناسي مؤثر بر ايجاد آن هاي خاصي شايع است به بررسي عوامل زمين يماريتوان با تهيۀ نقشه از مناطقي كه در آن ب يعني مي
  شناسي زمين ۸۵ۀ * صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۸
و از  كنـد شدن كف دست و پا و سرطان پوست را ايجاد مي  شدن و شاخي  هاي پوستي، سخت ايجاد لكه ،عوارض و بيماري حاصل از آرسنيك  

ها پيش مشخص شده است كه وجود عناصر كلسـيم و منيـزيم باعـث سـختي آب  ها است، از مدت كه ناراحتي كليه bتصوير در مورد طرفي 
شناسي هر منطقه مرتبط است. اين عامل، با انـواع خاصـي از  شود. ميزان سختي آب در مناطق مختلف متفاوت بوده و با زمين آشاميدني مي

  دارد. هاي كليوي رابطه  بيماري
  شناسي زمين ۸۶ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۹
هـا و عناصـري ماننـد  ها مانند نيترات اما برخي تركيب ،دنآهن در هموگلوبين، فسفر و كلسيم در ساختار دندان و استخوان نقش اساسي دار  

  براي سالمت انسان مضر هستند.  و ...جيوه، آرسنيك، سرب، كادميم 
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  شناسي زمين ۹۰ۀ * صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۰
هـاي  هاي مهندسي اهميت زيادي دارد. افزون بر آن، در تجمع آب ها و ساير سازه ها، تونل مطالعۀ درزه و گسل در هنگام ساخت سدها و جاده  

كه تصوير درزه و شكستگي اسـت، اهميـت  ۳پس گزينۀ  ،باشد ميت ميهاي گرمابي حائز اه زيرزميني و ذخاير نفت و گاز و تشكيل كانسنگ
  بيشتري دارد. 

  شناسي زمين ۹۱ۀ * صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱
علت مايل بودن سطح گسل و  را تشخيص داد كه به Bو  Aتوان دو گسل  در شكل مي  

يا فروديواره نسـبت بـه بوده  سمت پايين حركت فراديواره نسبت به فروديواره كه به
  باشند.  ها از نوع مايل و نرمال مي سمت باال حركت كرده است، گسل بهكه فراديواره 

  
  
  

  شناسي زمين ۹۲ۀ * صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲
اي، آزاد   صـورت امـواج لـرزه كستگي بهلرزه از محل ش ها دچار شكستگي شده و انرژي زمين چنانچه تنش از مقاومت سنگ فراتر رود، سنگ  

لرزه، معموالً كمتر از يك دقيقه  لرزه است. زمين لرزه، لرزٔه اصلي و پس شود كه شامل پيش ها صحبت مي لرزه، از گروه لرزه شود. در هر زمين مي
  كشد.  طول مي

  شناسي زمين ۹۵ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳
اي و   لرزه، يك مقياس مشاهده شود. در واقع شدت زمين لرزه بيان مي ها در هر زمين ه، مقياسي است كه بر اساس ميزان خرابيلرز شدت زمين  

  پردازد.  لرزه مي هاي ناشي از زمين گيري، به توصيف ميزان خرابي استفاده از دستگاه و ابزار اندازه توصيفي است كه بدون
  شناسي زمين ۹۴ۀ * صفح متوسطؤال: * مشخصات س ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴
هـا  ترين آن شوند. متداول ها و سطح زمين ايجاد مي مشترك اليه شوند، بلكه از برخورد امواج دروني با فصل امواج سطحي در كانون توليد نمي  

  شود.  نگارها ثبت مي ، توسط لرزهS، موجي است كه پس از موج Lهستند. موج  (R)و ريلي  (L)امواج الو 
  شناسي زمين ۹۴ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵
شود. اين موج بعد  است و اين موج دروني بوده و از كانون ايجاد مي Sشكل، مربوط به موج   

  كند. هاي جامد عبور مي ط از محيطشود. اين موج، فق نگارها ثبت مي ، توسط لرزهPاز موج 
  
  
  
  

  شناسي زمين ۹۶ۀ * صفح متوسطشخصات سؤال: * م ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶
شود. هرچه انرژي آزادشده، زيادتر باشد، ارتعاشات ناشي از  لرزه محاسبه مي لرزه، بر اساس مقدار انرژي آزادشده از زمين بزرگي (بزرگا) زمين  

  تر خواهد بود.  لرزه، بزرگ شديدتر و دامنۀ نوسانات امواج آن زمين ،آن
  شناسي زمين ۹۶ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۱۷
/پس  ،يابد برابر افزايش مي ۶/۳۱برابر و مقدار انرژي  ۱۰يك واحد بزرگي، دامنۀ امواج  ازاي هر به   / 6 5 5 5   يعني:  ؛1

log n n   110 1 10 10  
  شناسي ينزم ۹۸ۀ * صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۸
هـاي جديـدتر در  تر در مركز و اليه هاي قديمي هاي سنگي طوري خم شوند كه اليه در صورتي كه اليه  

تـر  هاي قديمي هاي جديدتر در مركز و اليه شود و چنانچه اليه حاشيه قرار گيرند، تاقديس تشكيل مي
  آيد.  وجود مي به در حاشيۀ چين قرار گيرند، ناوديس

  
  
  

  شناسي زمين ۹۹ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ينۀ پاسخ: گز -۱۱۹
فشان، شيب و ارتفاع كمتري دارد.  تر باشد، مخروط آتش روان  شوند. هرچه گدازه فشان خارج مي ها مواد مذابي هستند كه از دهانۀ آتش گدازه  

  اندازٔه ذرات خروجي و مقدار گازهاي خروجي ندارد.  ها ربطي به روان بودن گدازه
  شناسي زمين ۱۰۱ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰
هاسـت.  وجودآورندٔه آن به دهندٔه پوستۀ زمين و نيروهاي ساخت، علم شناسايي و بررسي ساختارهاي تشكيل شناسي ساختماني و زمين زمين  

هاي عمراني دارند. از طرفي به  ع زيرزميني و احداث پروژهها و ديگر ساختارهاي زمين، نقش مهمي در تجمع مواد و مناب ها، چين ها، درزه گسل
  پردازد.  كره نيز مي هاي سنگ هاي ورقه ها و حركت لرزه ها، زمين ها، اقيانوس كوه چگونگي تشكيل رشته
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  ۲رياضي  ۱۰۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲۱
fها، بايد yحور با م fبراي يافتن نقطۀ تقاطع تابع    (   را بيابيم. 0(

B( , )0 fها yنقطۀ تقاطع تابع با محور  1 ( )   00 5 1   
  يابيم: را مي Bتا  Aحال فاصلۀ   

A( , ) AB ( ) ( )     2 21 0 1 0 0 1 2   
  ۲رياضي  ۱۱۲ و ۱۱۱هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۲۲

n
c c c c clog a n log a , log (a b) log a log b    نكته :  

log log( ) log log log log / / /         2 218 3 2 3 2 2 3 2 2 0 5 0 3 1 3   
  ۲رياضي  ۱۱۶و  ۱۰۳هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲۳
xyنكته: نمودار تابع نمايي    a  وقتي كهa 0   رو است.  باشد مطابق شكل روبه 1

  

  
  كنيم. طبق مراحل زير نمودار تابع موردنظر را رسم مي  

  
  
  
  
  
  
  

  ۲رياضي  ۱۱۱ و ۹۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۲۴
alog ba bنكته :  

x x xa b (ab) نكته :  
  داريم:با توجه به نكات   

log log log log log log logA ( ) ( ) ( )         6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 2 7 72 2 24 9 4 9 36 6 6 6 7 49   
  ۲رياضي  ۱۰۳و  ۹۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲۵
  نكته (قوانين توان):  

    
x

x y xy x y x y x y
y

a(a ) a , a , a a a
a

  

دوم  هاي معادلۀ درجه نكته: مجموع ريشه    ax bx c2 bSدر صورت وجود برابر  0
a

  .است  

                           كنيم: دلۀ موردنظر را ساده ميابتدا معا  
x x

x x
x x

( )     
2

2 2

1 12 24 4 49 33 3 3 3
3 3

   

x                      ها در دو طرف تساوي داريم: حال با توجه به يكسان بودن پايه   x x x           2 21 12 2 0 4 1 3 04 4   

bS                                       رابر است با:دوم ب هاي اين معادلۀ درجه اين معادله دو جواب دارد، پس مجموع ريشه  
a

   2   
  ۲رياضي  ۱۱۱و  ۱۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲۶

c
ba b log a c   ۱ ۀ: نكت  

n
a a a a b b

blog a , log log b log c , log a n log a
c

   1 ۲ ۀ: نكت  

Aبا توجه به اينكه    5 A، ۱، پس طبق نكتۀ 49 log 5 AA              و داريم: 49 log log log log    25 5 5 549 7 2 7 7 2   

                  برابر است با: شده  مقدار خواسته  
     

A Alog / log log log5 5 5 5
7 21 4 7 5 15 2 2   

x

y

1

x

y

1 xy ( ) 
1
3

x

y

1

xy ( )
1
3

x

y
3

xy ( )  
1 33

2
¾M SLvº ¾¹Äo¤
IÀï−¼ö n¼d¶ −I£TºH keH» 3

¯IM ¾M 



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

ام
ش

 ۷  
   |

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
وم

عل
 

بی
جر

ت
  

۱۸

  ۲رياضي  ۱۱۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲۷

 a a a
blog log b log c
c

  : نكته 

blogنكته: در عبارت    a ،a .همواره عددي مثبت است  
cنكته: اگر    clog A log B،  آنگاهA B .است  
  كنيم. با توجه به قوانين لگاريتم، معادله را ساده و حل مي  

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

 
               

 
4 41 4 1 4 1 1 1 1 4 41 4 1 4   

x x x x x x x , 
             2 2 4 16 48 3 14 5 1 4 4 4 3 0 8 2 2   

xريشۀ    
3
xازاي  به قبول است، زيرا غيرقابل 2 

3
x1و  x1، عبارات 2   منفي هستند، پس داريم: 4

/ / /x log ( x ) log ( ) log log log           
1 20 5 0 5 0 5 22

1 22 5 1 5 4 2 2 22 1   

  ۲رياضي  ۱۱۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀگز: پاسخ -۱۲۸
n

a a a a a a
blog b n log b , log log b log c , log a
c

      : نكته 1

با توجه به اينكه    75 3 ، داريم 25 2
753
5

  ، پس:

log log log log log         275 75 75 75 752
75 3 6 13 75 5 1 2 5 1 2 18 8 45

   

  ۲رياضي  ۱۱۷و  ۱۱۳، ۱۱۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۲۹
b

aa c log c b   نكته :  
n

b a a a a a
a

blog a , log b n log b , log log b log c
log b c

   
  : نكته 1

ساعت از رابطۀ  tها، پس از  تعداد باكتري  
t
/f (t)   0 5100   آيد، پس: دست مي به 2

            
t t
/ / tf (t) log t log ( ) t log log

/
0 5 0 5 2 2 2 2

1005000 100 2 5000 2 50 50 2 2 100 20 5 2   

t log t t t t t /
log /

          2
2 2 17 172 2 10 1 2 1 2 1 2 2 82 0 3 3 6      

  ۲رياضي  ۹۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال خصاتمش ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۰
fنمودار دو تابع    (x) x xg(x)و  2    باشد؛ رو مي صورت روبه به 2
  كنند. يكديگر را قطع مي و  ۲، ۴هاي  اين دو تابع در نقاطي به طول  
  داريم: براي يافتن محدودٔه   


         f ( ) ( ) / , g( ) /

1
2 21 1 1 1 1 20 25 2 0 72 2 4 2 22

   

fاز آنجايي كه    ( ) g( )  
1 1
2 كمتر از  پس  ،2

1
  است. 2

  از طرفي:  

f ( ) ( ) , g( ) /       2 1 11 1 1 1 2 0 52   

fاز آنجايي كه    ( ) g( )  1   است، يعني:  -۱تر از  بزرگ يعني  gو  fپس محل تالقي  ،1
  
  
  
  

پس:      
11 2    1

21
g

f
y

x

 2 4 x

y
f

g



 

 

۱۹

سال 
 

صیلی 
تح

۹۹
 - 

۹۸
  |

  
داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۹ 

(نظام
 

جدید
(

 ۱۹ 

  ۲رياضي  ۱۰۹صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۱
ayنكته: دامنۀ تابع لگاريتمي    log g(x)  جواب نامعادلۀg(x)    است. 0
Dبا توجه به نمودار بازٔه  fدامنۀ تابع    ( , )  axگاريتم، يعني است، پس عبارت داخل ل 1 b ازاي  بهx    برابر صفر است. 1

a b b a     1 0   
fقطع كرده است، يعني  ۱اي به عرض  ها را در نقطه محور عرض fهمچنين نمودار تابع    ( ) 0   پس داريم: ،1

cf ( ) log ( b) b c      10 1 1 0   
bبنابراين    c a  ،  يعني تابعf صورت  به( a)f (x) log (ax a)  باشد و داريم: مي  

( a) ( a) ( a) ( a)f (a ) log (a(a ) a) log (a a a) log a log ( a)             2 2 21 1 2   
  ۳رياضي  ۹۰ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۲
f، اگر از تابع مشتق يعني fپذير  نكته: در تابع مشتق     مشتق بگيريم، حاصل آن را مشتق مرتبۀ دومf گوينـد و بـا نمـاد  ميf (x)  نشـان

  دهند. مي
  كنيم: ابتدا تابع مشتق مرتبۀ دوم را محاسبه مي  

xf (x) x x f (x) x x f (x) x x f (x) x f (x) x                     
4 2 3 3 2 24 2 23 5 3 2 5 6 5 3 6 2 66 6 3 3   

  شده برابر است با: بنابراين مقدار خواسته  

f ( ) ( )           23 2 3 6 2 9 6 18 6 12   
  ۳رياضي  ۸۷ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳۳

(fog) (x) g (x) f (g(x))   نكته :  
  شده برابر است با: مطابق نكته مقدار مشتق خواسته  

(fof ) ( ) f (f ( )) f ( ) f ( )         2 2 2 3 3 2 3 6   
  ۳رياضي  ۸۰ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۴
xدر نقطۀ  fاي چپ و راست تابع ه نكته: مشتق   a شوند. صورت زير تعريف مي به  

x a x a

f (x) f (a) f (x) f (a)f (a) lim , f (a) lim
x a x a  

 

   
 

   

A(xنكته: شيب خط گذرنده از دو نقطۀ    , y )1 B(xو  1 ,y )2   برابر است با: 2
y y

m
x x





2 1
2 1

   

  برابر است با: d2و  d1رو شيب خطوط  ه شكل روبهبا توجه ب  

dm 
  

1
0 3 1
7 1 2   

dm 
 

2
3 0 31 0   

xدر  fبرابر با مشتق راست تابع  d1شيب خط     در  fبرابر با مشتق چپ تابع  d2و شيب خط  1
x    است، پس داريم: 1

f ( ) , f ( ) f ( ) f ( ) ( )                
1 11 1 3 2 1 3 1 2 3 3 102 2   

  ۳رياضي  ۱۰۰و  ۹۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۵
xدر نقطۀ  fاي تابع  نكته: آهنگ تغيير لحظه   a  :برابر است باf (a)   
tآهنگ رشد جرم تودٔه باكتري در لحظۀ     mبرابر  4 ( )   است. بنابراين داريم: 4

m(t) t t m (t) t m ( ) / /
t

               3 2 21 1 12 6 4 6 4 6 16 96 0 25 96 2542 2 4
   

  
  

x71

3

y

d1d2
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  ۳رياضي  ۸۲و  ۸۱هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۶
  پذير نيست. اي ناپيوسته باشد در آن نقطه مشتق در نقطه fنكته: اگر تابع   
  پذير نيست. در يك نقطه نابرابر باشند، تابع در آن نقطه مشتق fنكته: اگر مشتق چپ و راست تابع   
  پذير نيست. نكته: اگر خط مماس بر يك تابع در يك نقطه عمودي باشد، تابع در آن نقطه مشتق  
  پذير نيست. ناپيوسته است، پس مشتق eو  a ،bتابع در نقاطي به طول   
هاي راست و چپ تابع  مماس همچنين مشتق راست و چپ يعني شيب نيم  

  پذير نيست. نيز مشتق dنابرابراند، پس تابع در  dاي به طول  در نقطه
عمودي است، پس تـابع  cو  gضمناً خط مماس بر تابع در نقاطي به طول   
  پذير نيست. ر اين دو نقطه نيز مشتقد

  پذير نيست. مشتق gو  a ،b ،c ،d ،eهاي  نقطه به طول ۶بنابراين تابع در   
  داراي خط مماس افقي بوده و مشتقي برابر صفر دارد. fاي به طول  توجه كنيد كه تابع در نقطه  
  ۳ي رياض ۸۰و  ۷۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۷
xدر نقطۀ  fهاي چپ و راست تابع  نكته: مشتق   a شوند. صورت زير تعريف مي به  

x a x a

f (x) f (a) f (x) f (a)f (a) lim , f (a) lim
x a x a  

 

   
 

   

xدر تابع       طرفه داريم: هاي يك با توجه به تعريف مشتقيوسته است. پ 1

x x x

f (x) f ( ) x xf ( ) lim lim lim
x x x  

  

       
  1 1 1

1 1 2 11 11 1 1   

x x x

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

  

        
  

2

1 1 1
1 1 2 1 11 21 1 1   

  است. ۱اختالف مشتق چپ و راست برابر بنابراين   
  ۳رياضي  ۸۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳۸
xدر  gو  fنكته: اگر    a پذير باشند، آنگاه: مشتق                                                     (f g) (a) f (a)g(a) g (a)f (a)      
f)چون    g) ( ) f ( )g( ) g ( )f ( )    1 1 1 1 fپس ابتدا  ؛1 g دست آورده، سپس مشتق اين تابع را در  را بهx    كنيم: محاسبه مي 1

(f g)(x) ( x x x)( x x x) x x x x         3 2 3 2 3 2 2 3   
f)بنابراين:    g) (x) x  f) :پس ،23 g) ( ) 1 3  
  ۳رياضي  ۹۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳۹
fبراي محاسبۀ نكته:    (x)  بايد از تابعf (x) .مشتق بگيريم  
fابتدا توابع      وf  كنيم: را محاسبه مي  

f (x) x x bx c f (x) x x b f (x) x           3 2 23 2 6 2   
f (a) a a      10 6 2 10 2   
f (a) f ( ) b b b               210 2 10 3 2 2 2 10 12 4 10 2   
f (a) f ( ) b c c c               3 210 2 10 2 2 2 10 8 4 4 10 2   

aبنابراين    b c   aپس:  ،2 b c   6  
  ۳رياضي  ۸۱و  ۸۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۴۰
xدر نقطۀ  fهاي چپ و راست تابع  نكته: مشتق   a شوند. صورت زير تعريف مي به

 

  

x a x a

f (x) f (a) f (x) f (a)f (a) lim , f (a) lim
x a x a  

 

   
 

   

  توان نوشت: مي fبا توجه به ضابطۀ   

x x x

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

  

     
  

23
31 1 1

11 11 1 1 1
   

x x x

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

  

     
  

23
31 1 1

11 11 1 1 1
   

fپس نمودار      در اطرافx    رو است. صورت روبه به 1
  
  
  

x  1

x

y

a b
c d

e f g
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  ۳رياضي  ۹۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۴۱

tباشد، سرعت متوسط در بازٔه  h(t)نكته: اگر معادلۀ حركت جسمي    , t  1 h(tبرابر  2 ) h(t )
t t



2 1
2 1

hبرابر  tاي در  و سرعت لحظه  (t )  

  است.
,سرعت متوسط اين متحرك در بازٔه     1   برابر است با: 6

h( ) h( ) ( ) ( ) ( )                
    



2 26 1 5 6 40 6 12 5 1 40 1 12 180 240 12 47 72 47 25 56 1 5 5 5 5   

hاي، ابتدا تابع  براي يافتن سرعت لحظه   (t) كنيم: را محاسبه مي  

h(t) t t h (t) t       25 40 12 10 40   
h (t) t t t /         5 10 40 5 10 35 3 5   

  ۳رياضي  ۷۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۴۲
xدر  fنكته: براي اينكه تابع    a پذير باشد، الزم است در اين نقطه پيوسته بوده و مشتق چپ و راست برابري داشته باشد. مشتق  
xدر  fچون     1 ير است، پس در اين نقطه پيوسته است:پذ مشتق  

x ( ) x ( )
lim f (x) lim f (x) f ( ) b a a b ( )

    
          

1 1
1 1 4 3 1   

  از طرفي بايد در اين نقطه مشتق چپ و راست برابري داشته باشد:  

f ( ) f ( )x b x
f (x) b a a b ( )

ax x
      

              

1 12 1 2 2 3 2 1 22 3 1   

aشود،  ) نتيجه مي۲) و (۱از (    bو  2  5پس ،: b a  7  
  ۳رياضي  ۸۷و  ۸۶هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴۳

ax b ad bc( ) , ( x ) , (f (u)) u f (u) , (f g) (x) f (x)g(x) g (x)f (x)
cx d (cx d) x

             
 

3
2 3 2

1
3

  : نكته

  داريم: fگيري از تابع  با مشتق  

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

x



            
   



2
3 3 3

23

5
3 1 3 1 3 1 21 2 2 2 3 13 2

   

f ( ) / /
( )

          3
3 2

5 53 8 3 2 3 2 1 25 0 753 43 8
   

  ۳رياضي  ۸۷ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۴۴
A(xنكته: معادلۀ خط گذرنده از نقطۀ    ,y )   با شيبm صورت زير است: به  

y y m(x x )      
fبرابر  aدر نقطۀ  fنكته: شيب خط مماس بر تابع    (a) .است  

(fog) (x) g (x) f (g(x))   نكته :  
yخط    x 2 fاي به طول يك مماس است، پس  در نقطه fبر تابع  1 ( )   1 2 1 f، همچنين 1 ( )   است.  ۲برابر شيب خط مماس يعني  1

f ( ) 1 2   
yضمناً خط    x 7 )gاست، پس اي به طول يك مماس  در نقطه gبر تابع  3 )   1 7 3 g، همچنين 4 ( ) برابر شيب خط مماس يعنـي  1

gاست:  -۳ ( )  1 3   
gof)ابتدا مقدار    )(   كنيم: را محاسبه مي 1(

(gof )( ) g(f ( )) g( )  1 1 1 4   
xدر  gofحال شيب خط مماس بر     gof)يعني  1 ) ( )   كنيم: را محاسبه مي 1

(gof ) ( ) g (f ( )) f ( ) g ( ) f ( ) ( )            1 1 1 1 1 3 2 6   
)معادلۀ خطي كه از نقطۀ    , )1   گذرد برابر است با: مي -۶با شيب  4

y (x ) y x       4 6 1 6 10   
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  ۳رياضي  ۸۶و  ۷۱هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۴۵
fبرابر  aاي به طول  در نقطه fنكته: شيب خط مماس بر تابع    (a) .است  
fدانـيم  بنـاميم، مـي bو  aرا  fمماس هستند، اگر نقاط تماس اين دو خط با تابع  fبر تابع  2و  1خطوط    (a) f (b)    bو  a، پـس 3

fهاي معادلۀ  ريشه (x)    هستند. 3
f (x) x x x x x x (x )(x ) x ,                    2 2 23 3 18 21 3 3 18 24 0 6 8 0 2 4 0 2 4   

قرار دارند، عـرض ايـن  fهستند. از آنجايي كه اين نقاط روي تابع  fبا تابع  2و  1هاي  نقاط تماس خط ۲و  ۴هاي  بنابراين دو نقطه با طول  
  نقاط برابر است با:

f ( )              3 22 2 9 2 21 2 11 8 36 42 11 3   
f ( )             3 24 4 9 4 21 4 11 64 144 84 11 7   

  صورت زير است: به 2و  1بنابراين معادلۀ خطوط   
: y (x ) y x     1 7 3 4 3 5   
: y (x ) y x     2 3 3 2 3 9   

مجموع عرض از مبدأ اين دو خط برابر      5 9   است. 14

  
  ۱شناسي  زيست ۹۷و  ۹۶هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶

دانيد تركيبات  طور كه مي ها وجود ندارد. همان در آن مادٔه پاداكسنده مثل تركيبات رنگي رنگيزه نشاديسه داراي مقدار زيادي نشاسته است و   
  پاداكسنده در جلوگيري از سرطان دخالت دارند.

  ها:  بررسي ساير گزينه  
  جاد مواد آلي در گياهان نقش دارند. ها در فتوسنتز و اي دانيد سبزديسه طور كه مي ديسه داراي كاروتنوئيد هستند. همان : سبزديسه و رنگ۱گزينۀ   
  شود. ديسه هم مشاهده مي : سبزديسه داراي سبزينه و كاروتنوئيد است. كاروتنوئيد در رنگ۳گزينۀ   
شـود.  ها به هم مي ديسه هر دو داراي تركيبات پاداكسنده هستند. تغيير شرايط نوري موجب تبديل اين نوع ديسه : سبزديسه و رنگ۴گزينۀ   

  شود.  ديسه مي اهش ميزان نور در پاييز موجب تبديل شدن سبزديسه به رنگمثالً ك
  ۱شناسي  زيست ۱۰۲ تا ۱۰۰ و ۹۴، ۹۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷
 ،دهـد ي راكيزه رخ مـيهاي زنده دارا كربن در همۀ سلول اكسيد شوند. توليد دي شامل گروهي از گياهان علفي و چوبي مي هگياهان چندسال  

انـد، تـنفس  هاي بافت اسكلرانشيمي اغلب مـرده پردازند نه همه! در ضمن سلول مي 2COاي به توليد  هاي بافت زمينه پس گروهي از ياخته
 پردازند، نه همه! مي 2COاي به توليد  هاي بافت زمينه هپس گروهي از ياخت ،كنند هم نقشي ايفا نمي 2COسلولي ندارند و در توليد 

  ها:  بررسي ساير گزينه  
و برگ خود به پديدٔه تورژسانس و جذب مداوم آب از ريشه احتياج دارنـد.   داشتن ساقه  علفي براي برافراشته نگه ۀ: گياهان چندسال۲گزينۀ   

  ند. گونه نيست اما گياهان چوبي اين
اي با ضخامت غيريكنواخـت دارنـد،  ها ديواره : كالنشيم، اسكلرانشيم و آوندهاي چوبي در استحكام گياه نقش دارند. همۀ اين سلول۳گزينۀ   

  ها نازك شده و الن را تشكيل داده است. هاي ديوارٔه آن زيرا بعضي از قسمت
   ديوارٔه عرضي در عناصر آوندي از بين رفته است.: ۴گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱۰۵و  ۱۰۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸
  ترين اليۀ آن اندام را تشكيل داده است. در ساقه و ريشۀ گياهان علفي، روپوست خارجي  
  ها:  بررسي گزينه  
  شود. نام پوست ديده نمي اي معموالً ساختار مجزايي به لپه : در ساقۀ گياهان تك۱گزينۀ   
  شود، نه دستجات آوندي. : در ريشه استوانۀ آوندي ديده مي۲گزينۀ   
 شود.  اي ديده نمي اي و ريشۀ گياهان دولپه لپه : مغز در ساقۀ گياهان تك۴گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱۱۴ تا ۱۰۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹
  بررسي موارد:   
  باشند. ها داراي هستۀ درشت بوده و فاقد ديوارٔه پسين مي دهد. اين ياخته نشان ميهاي سرالدي را  الف) ياخته  
  .كند، نه تار كشنده هاي قارچ اشاره مي ب) به رشته  
  ماده را دارند. در سطح پيش ATPهاي پوست ريشه بوده كه توانايي انجام قندكافت و توليد  ج) ياخته  
  شود. در آوند آبكش ديده ميد) به آوند چوبي اشاره دارد. صفحۀ آبكشي   
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  ۱شناسي  زيست ۱۱۵و  ۱۱۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰
كننـد، فراينـد تثبيـت  دار توليـد مـي پردازند، اما چون آمونيوم را از مواد آلي نيتـروژن ساز اگرچه به توليد آمونيوم مي هاي آمونياك باكتري  

  شود.  نيتروژن محسوب نمي
  ها: بررسي گزينه  
  ها در گرهك مستقر هستند. شود. ريزوبيوم ها بر ريشه برجسته مي : گرهك ساختاري است كه در اثر ورود باكتري۱گزينۀ   
  زيستي ندارند. ها با لوبيا هم : سيانوباكتري۲گزينۀ   
  شود. : نيترات در ريشۀ گياه به آمونيوم تبديل مي۳گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱۰۷و  ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۳هاي صات سؤال: * دشوار * صفحهمشخ ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱
  هاي روپوستي فتوسنتزكننده هستند.  هاي نگهبان روزنه تنها سلول درست است. سلول» ب«فقط مورد   
كنند. در ضمن هـر  ق كمك ميهاي كرك با ايجاد اتمسفر مرطوب در اطراف گياه، به كاهش تعر هاي هوايي و ياخته ها با بستن روزنه اين ياخته  

  باشند. دو نوع ياخته داراي پوستك نيز مي
  بررسي موارد:  
  ها داراي پروتوپالست زنده و فعال هستند.  هاي استحكامي در ساقه مانند كالنشيم الف) برخي از سلول  
 دام بـه بـاتواند  كرك نيز مي در گياه لوبيا،دهند. هاي هوايي ميزان تعرق گياه را كاهش  توانند با بستن روزنه هاي نگهبان روزنه مي ب) سلول  

  ها ايجاد كرده و از ميزان تعرق بكاهد.  روزنه اطراف در مرطوبي اتمسفر هوا، رطوبت انداختن
شوند، اما اين  صورت طولي بزرگ مي هاي نگهبان روزنه هم با جذب آب به هاي داراي ديوارٔه پسين توانايي رشد كردن ندارند. سلول ج) سلول  

  )  .تورژسانس رشد نيست پذير است. ( شود، زيرا برگشت يير اندازٔه رشد محسوب نميتغ
  هاي زنده در گياه مانند آوندهاي آبكش، هسته و در نتيجه دناي خطي ندارند.  د) برخي ياخته  
  ۱شناسي  زيست ۱۲۴و  ۱۰۷ تا ۱۰۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲
هاي باالتر، شيرٔه پرورده در انتهاي آونـدهاي آبكـش  دهد. اگر پوست درخت كنده شود، در بخش اي آبكش پسين را نشان ميآونده ۲بخش   

  )  ۷فصل  ۲۱شكل  شود. ( مانده مي جمع شده و موجب تورم پوست باقي
  ها:  بررسي ساير گزينه  
سـاز  پنبـه الد چـوب هاي بن شود. سلول ساز و پارانشيم ديده مي پنبه الد چوب پنبه، بن همان پيراپوست است كه در آن چوب ۱: بخش ۱گزينۀ   

  سازند كه ديوارٔه نازك دارد.  سمت داخل پارانشيم مي به
يـك از  دانيد هيچ طور كه مي دهد كه در توليد آوندهاي چوبي و آبكش پسين دخالت دارد. همان الد آوندساز را نشان مي بن ۳: بخش ۳گزينۀ   

  شوند.  وست محسوب نميآوندها جزء پيراپ
  پردازند، نه در پوست.  دهند كه به انتقال شيرٔه خام در استوانۀ آوندي مي آوندهاي چوبي پسين را نشان مي ۴: بخش ۴گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱۰۴و  ۱۰۳ تا ۱۰۰، ۹۳هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳
   ت هستند.هر دو ياخته مرده و فاقد پروتوپالس  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  هاي گياهي نقش دارد.  بخشي به اندام شده است و مانند كالنشيم در استحكام  : فيبر داراي ديوارٔه پسين چوبي۱گزينۀ   
  كند.  : فيبر نوعي سلول مرده است و پالسمودسم و غشا و سيتوپالسم ندارد. همچنين اين سلول رشد نمي۲گزينۀ   
  هاي سرالد نخستين هستند.  . اين سلول زيرمجموعۀ بافت اسكلرانشيم است كه حاصل تقسيم سلولديوارٔه پسين است ،شده مشخص بخش: ۳گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱۲۲و  ۱۲۰، ۱۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴
در گياه انجام شود بايد ميزان تعرق كاهش يابـد، امـا ميـزان آب در ها همان تعريق است. براي اينكه تعريق  خروج قطرات آب از حاشيۀ برگ  

  شود.  دهد و باال رفتن فشار آب در آوندهاي چوبي ريشه موجب تعريق مي گياه زياد باشد. اشباع بودن اتمسفر از بخار آب تعرق را كاهش مي
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  . باشدبه نفع تعريق  تواند اي مي  شود. افزايش فشار ريشه ق و كاهش تعريق مي: كاهش ميزان رطوبت هوا موجب افزايش تعر۱گزينۀ   
دهد. همچنين كاهش جذب  جايي رطوبت در اطراف گياه شده و تعرق را افزايش مي افزايش شدت وزش باد موجب جابهتوان گفت  مي: ۲گزينۀ   

  آب توسط تار كشنده به ضرر تعريق است. 
دهـد.  شود و در نتيجه تعريق را كاهش مي هاي هوايي و افزايش تعرق مي اي نگهبان روزنه موجب باز شدن روزنهه : تورژسانس سلول۴گزينۀ   

  كاهد. دهد كه از ميزان تبخير آب از سطح گياه مي در هواي بسيار گرم رخ ميهمچنين افزايش ترشح پوستك 
  ۱شناسي  زيست ۱۱۳ تا ۱۱۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵
  ) توسط گياه جذب شود.  يون منفي صورت يون فسفات ( به  فسفر در خاك  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
هـاي  كنندٔه نيتـروژن در خـاك روش هاي تثبيت پس با از بين رفتن باكتري ،شود نياز گياهان از خاك تأمين ميمورد: بيشتر نيتروژن ۲گزينۀ   

البتـه در گروهـي از  پردازنـد. ساز به توليد آمونيوم و آمونياك مـي هاي آمونياك وجود دارد. در ضمن باكتريديگري هم براي تأمين نيتروژن 
  گيرد. شده در دسترس گياه قرار مي ها نيز پس از مرگ، نيتروژن تثبيت باكتري

ست دادن مواد معدني آن بيشتر است. ي بيشتري پيدا كرده و احتمال از دوشو شستچه خاك داراي شن و ماسۀ بيشتري باشد، هر :۳گزينۀ   
  هاي رسي توانايي زيادي در نگهداري آب و مواد معدني محلول در آن را دارند. در ضمن خاك

 شود.  نمود آن انجام مي : تغيير رنگ گياه گل ادريسي بدون تأثير بر ژن۴گزينۀ   



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

ام
ش

 ۷  
   |

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
وم

عل
 

بی
جر

ت
  

۲۴

  ۱شناسي  تزيس ۱۱۹و  ۱۱۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶
  ترين اليۀ استوانۀ آوندي.  ترين اليۀ پوست است نه خارجي شود. آندودرم داخلي مسير آپوپالستي در آندودرم به مسير سيمپالستي تبديل مي  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  گر هستند. بينيد كه آوندهاي چوبي مركزي قطورتر از آوندهاي چوبي دي نگاه كنيد مي ۷فصل  ۱۳: اگر به شكل ۱گزينۀ   
  كشند.  سمت خود مي تر در عرض ريشه فشار اسمزي زيادي دارند و آب را به هاي داخلي : سلول۲گزينۀ   
اي در صـعود  ها به درون آوند چوبي و ايجاد فشار ريشـه هاي زنده در استوانۀ آوندي با انتقال فعال يون هاي آندودرم و سلول : سلول۳گزينۀ   

  شيرٔه خام دخالت دارند. 
  ۳شناسي  زيست ۵۵و  ۵۳و  ۱شناسي  زيست ۱۲۰و  ۱۰۷، ۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷
  ها مغز ريشه ندارند. اي بوده، پس دولپه است. دولپه  ، خرزهره داراي ميانبرگ نرده۶فصل  ۲۴شكل   با توجه به  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  شويد كه ضخامت پوستك بااليي در برگ خرزهره از پوستك پاييني بيشتر است.  متوجه مي ۶صل ف ۲۴: با نگاه به شكل ۱گزينۀ   
توان براي تقويت گياهان زراعي استفاده نمـود  ها مي هايي هستند كه از آن : خرزهره جزو گياهان خودرو است. اين گياهان داراي ژن۲گزينۀ   

  مختلف برويند. هاي بيشتري توليد كنند و در شرايط محيطي تا دانه
دهند. با كاهش پيدا كردن تعـرق و  ها نوعي سلول پوششي تمايزيافته در خرزهره هستند كه ميزان تعرق را در گياه كاهش مي : كرك۳گزينۀ   

  كند.  مكش ناشي از آن، صعود شيرٔه خام نيز در گياه كاهش پيدا مي
  ۱شناسي  زيست ۱۲۳و  ۱۲۲، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۰۸هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸
) از  نوعي اندام مكنده كمك خرطوم خود ( به كند. شته هم هاي مكنده است كه به درون دستگاه آوندي ميزبان نفوذ مي گياه سس داراي بخش  

  اي پارانشيم هوادار است. كند و در نتيجه دار هاي شمال كشور زندگي مي كند. آزوال در تاالب شيرٔه پرورده گياهان استفاده مي
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  كند. ها دريافت مي نياز خود را از اين باكتريموردها همزيستي دارد و آمونيوم  تواند فتوسنتز كند. آزوال با سيانوباكتري : سس انگل است و نمي۲گزينۀ   
گياه ميزبان دريافـت كنـد، نـه ساقۀ نياز خود را از موردهمۀ مواد آلي تواند فتوسنتز كند، پس بايد  : با توجه به اينكه گياه سس نمي۳گزينۀ   

  كند.  پس به رشد اين گياهان كمك مي ،بخشي از آن را. همچنين گياه آزوال براي تقويت مزارع برنج وارد كشور شده است
  مير جانوران آبزي شوند. و توانند موجب مرگ ميايي ميپيچد، نه ريشه. هم آزوال و هم كودهاي شي : سس به دور ساقه و برگ گياه ميزبان مي۴گزينۀ   
  ۱شناسي  زيست ۱۲۲* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹
هاي آبكشـي در  و ورود آب به ياخته ۱هاي آبكش در مرحلۀ  فصل هفتم، آزمايش مونش، ورود ساكارز و ساير مواد آلي به ياخته ۲۰طبق شكل   

  د. نشو ي، انجام م۲مرحلۀ 
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  كند.  فشار حركت مي : در مرحلۀ سوم شيرٔه پرورده در آوند آبكش از محل پرفشار به محل كم۲گزينۀ   
  شوند. هاي آلي از آوند آبكشي خارج شده و وارد محل مصرف مي : در مرحلۀ چهارم، مولكول۳گزينۀ   
صـورت فعـال و بـا صـرف انـرژي  صورت بارگيري و باربرداري آبكشي است و هر دو به به : حركت مواد قندي در مرحلۀ اول و چهارم۴گزينۀ   

  شود.  زيستي انجام مي
  ۱شناسي  زيست ۱۱۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰
اين كودهـا  .دهند مي افزايش را معدني خاك مواد خود، تكثير و فعّاليت با و مفيد خاك براي كه هستند هايي باكتري شامل زيستي كودهاي  

  روند.  كار مي معموالً همراه با كودهاي شيميايي به
  ها:  بررسي ساير گزينه  
 ها جلبك ها، باكتري سريع رشد باعث مواد اين حضور. شوند مي وارد ها آب به مواد اين ها، توسط بارش شدن كود شيميايي شسته با: ۱گزينۀ   

  .شود مي آبزي و گياهان
 مواد سرعت، كمبود به توانند مي گيرند؛ بنابراين مي قرار گياه اختيار راحتي در به كه هستند معدني شامل عناصر شيميايي : كودهاي۳ۀ گزين  

 را خـاك بافـت و زيست وارد  محيط و خاك به هاي زيادي آسيب تواند مي كودهاي شيميايي حد از بيش مصرف جبران كنند. را خاك مغذّي
  كند. تخريب

تر از سـاير  هزينه تر و كم حالي كه استفاده از كودهاي زيستي بسيار ساده اند. در جانداران تجزيۀ درحال بقاياي شامل آلي، : كودهاي۴ينۀ گز  
  كودها است. 

  ۱شناسي  زيست ۱۱۶ تا ۱۱۴ و ۱۱۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱
اسـتفادٔه موردپردازند. بيشتر نيتـروژن  نياز خودشان ميمورداي به جذب فسفات  ريشه  مك تشكيل قارچك دار به درصد گياهان دانه ۹۰حدود   

  رسد.  ها مي صورت آمونيوم و نيترات به آن گياهان به
  ها:  بررسي ساير گزينه  
خوار است و براي تـأمين نيتـروژن  گوشت واش كنند، اما توبره هاي شمال كشور زندگي مي واش در تاالب : گياهاني مانند آزوال و توبره۱گزينۀ   

  نيازي به همزيستي با باكتري ندارد. 
  خوار نيست.  هاي فقير از نظر نيتروژن زندگي كنند. گونرا از گياهان گوشت توانند در خاك خوار مي : گياهاني مانند گونرا و گياهان گوشت۲گزينۀ   
كنند و در  هاي همزيست در حفرات شاخه و دمبرگ گونرا زندگي مي همزيستي دارند. باكتري ها : گياهاني مانند آزوال و گونرا با باكتري۳گزينۀ   

  كنند.  نياز خود را از گياه دريافت ميمورداين بخش مواد آلي 
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  ۱شناسي  زيست ۱۱۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲
  ياد به كم: ترتيب از ز درست هستند. پتانسيل آب به» ب و د«موارد   
  هواي بيرون -فضاي برگ -برگ  ياختۀ -آوند چوبي ساقه -آوند چوبي ريشه -خاك  
  ۱شناسي  زيست ۱۲۰و  ۱۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳
 و درون پوسـت هـاي ياختـهتواند در روز حداكثر چندمتر شيرٔه خام را به باال بفرسـتد. در ايـن حالـت  اي در بهترين حالت مي فشار ريشه  

  .كنند مي منتقل چوبي آوندهاي درون به را معدني هاي يون انتقال فعّال و صرف انرژي، با ريشه، آوندي استوانۀ درون زندٔه هاي ياخته
  ها:  بررسي ساير گزينه  
رقي موجب مكش آب در آوند چـوبي از شد. مكش تع راحتي له مي به اي مستحكم نداشت در اثر مكش تعرقي : اگر آوند چوبي ديواره۲گزينۀ   

  دهد.  اي شيرٔه خام را از پايين هل مي شود در حالي كه فشار ريشه باال مي
  ترين علت صعود شيرٔه خام است.  شود. اين عامل، اصلي دنبال تبخير آب از سطح گياه ايجاد مي : مكش تعرقي به۳گزينۀ   
اسـت و  هـاي آب مولكول دگرچسبي و چسبي هم هاي علت ويژگي به پيوستگي اين .است پيوسته آوندهاي چوبي درون آب ستون: ۴گزينۀ   

  ها همواره در آب وجود دارند.  اين ويژگي
  ۳شناسي  زيست ۶۵و  ۶۴هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴
  قه مربوط به قند ريبوز)مربوط به آدنين و يك حل هحلق ۲داراي سه حلقۀ آلي است. ( ATP، ۶۴صفحۀ  ۱طبق شكل   
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  طي رونويسي نيز استفاده شود. RNAتواند در ساختار  با قند ريبولوز، مي ATP: ۱گزينۀ   
  است. ATPدر راكيزه، ساخته شدن اكسايش  ATP: توليد ۲گزينۀ   
  شود. انجام مي O2فسفات بدون نياز به  كمك كراتين به ATPدر قندكافت و توليد  ATP: توليد ۳گزينۀ   
  ۳شناسي  زيست ۸۳و  ۷۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵
تـرون بعـد از كـربس انجـام اي زنجيرٔه انتقـال الك  شود، ولي در تنفس ياخته در فتوسنتز ابتدا زنجيرٔه انتقال الكترون و بعد كالوين انجام مي  

  شود. مي
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
تر شدن فضاي بـين دو غشـاي راكيـزه  : پمپ پروتوني در كلروپالست سبب كاهش خاصيت اسيدي بستره و در راكيزه سبب اسيدي۱گزينۀ   

  شود. مي
  نيز در غشاي داخلي قرار دارد.ساز در غشاي تيالكوئيد كلروپالست قرار دارد و در راكيزه  ATP: آنزيم ۲گزينۀ   
سازي)، در فتوسنتز سبب اسيدي شدن بستره و در راكيزه سبب اسـيدي شـدن فضـاي درونـي ATP: كانال پروتئيني (با خاصيت ۳گزينۀ   

  شود. راكيزه مي
  ۳شناسي  زيست ۷۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۶
هاي آبكشي  هاي تراكئيد و عنصر آوندي نسبت به ياخته تر از آوند آبكش است، بنابراين ياخته نزديك در رگبرگ آوند چوبي به روپوست رويي  

  تر هستند. و همراه به روپوست رويي نزديك
  ها، كلروپالست دارند. لپه ياختۀ نگهبان روزنه (روپوست) ميانبرگ و غالف آوندي در تك  
  اي نيز توانايي تقسيم دارند.   چرخه ياخته Sجز مرحلۀ  ل تقسيم شوند، بنابراين در مراحلي بهطور مستق توانند به ميتوكندري و كلروپالست مي  
  ۳شناسي  زيست ۸۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۷
  يك فتوسيستم داراي يك مركز واكنش (نه مراكز) و چندين آنتن گيرندٔه نور است.  
  ) در بستري پروتئيني قرار دارند.700Pيا  a )680Pكلروفيل  در هر مركز واكنش چندين مولكول  
  هاي متفاوت و انواعي پروتئين ساخته شده است. هر آنتن از رنگيزه  
  ۳شناسي  زيست ۷۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۸
  دهد. داراي ميتوكندري است، اما در شرايط كمبود اكسيژن تخمير الكتيكي انجام ميياختۀ ماهيچۀ اسكلتي انسان   

  دهد. بازسازي نشود، قندكافت رخ نمي NADالزمۀ انجام تخمير همانند تنفس هوازي، انجام قندكافت و توليد پيرووات است. بنابراين اگر   
  ۳شناسي  زيست ۷۸* متوسط * صفحۀ  مشخصات سؤال: ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۹
كنندٔه پروكاريوتي  هاي رنگيزه داشته باشد. از طرف ديگر در جانداران فتوسنتز اي براي جذب انرژي نور بايد مولكول كننده هر جاندار فتوسنتز  

  كنند. آزاد نمي 2Oكنندگان  حلقوي وجود دارد. گروهي از فتوسنتز DNAها،  در كلروپالست يوكاريوت
  ۳شناسي  زيست ۷۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۷۰
  كنند. توليد نمي اسيد  هاي نوري چشم، الكتيك شود. گيرنده اي اسكلتي بدن انسان انجام مي هاي ماهيچه تخمير در ياخته  
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  ۳اسي شن زيست ۸۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷۱
  كند. اي شركت نمي  شود. روبيسكو در تنفس ياخته كربنه مي آنزيم روبيسكو، در چرخۀ كالوين سبب تشكيل تركيب شش  
  باشد كه دو فسفات دارد. مي ADPساز، مولكول ATPمادٔه آنزيم  پيش  
  ۳شناسي  زيست ۷۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۲
  بررسي موارد:  
د. كلروپالست جزئي از سيتوپالسم است. در ضمن رنا نيز نها دناي حلقوي دار و اين اندامك داشتهكننده، كلروپالست  هر سلول فتوسنتزالف)   

  شود. در سيتوپالسم مشاهده مي
  كند. منتقل مي NADPهاي آن را به مولكول  كند و در نهايت الكترون كننده، آب را اكسيد مي ب) هر سلول فتوسنتز  
شود. در واقع در زنجيرٔه انتقال الكتـرون غشـاي  كننده، ميتوكندري هم دارند و درون ميتوكندري اكسيژن مصرف مي هاي فتوسنتز ج) سلول  

  آخرين پذيرندٔه الكترون است. 2Oميتوكندري، 
  شوند. تيالكوئيد توليد مي هاي اكسيژن درون د) از تجزيه شدن نوري آب، مولكول  
  ۳شناسي  زيست ۷۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۳
  هاي زيستي سازندٔه ياخته دارند. هستند؛ بنابراين تمايل زيادي براي واكنش دادن با مولكول نشده جفتهاي  هاي آزاد داراي الكترون راديكال  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شود. رايند توليد الكتات، راديكال آزاد توليد نمي: در ف۱گزينۀ   
هـاي  هـا بـر مولكـول هاي آزاد مانع از اثر تخريبي آن شوند، بلكه در واكنش با راديكال ها مانع تشكيل راديكال آزاد نمي : پاداكسنده۳گزينۀ   

  شوند. زيستي مي
  ۳شناسي  زيست ۷۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۷۴
نياز براي گياه را تـأمين نمايـد و موردآكنۀ هوادار در گياهان آبزي و شش ريشه در درخت حرا، از سازوكارهايي است كه اكسيژن  تشكيل نرم  

  مانع از تخمير گردد.
  گردد. گردد كه وجود اكسيژن كافي در گياه مانع اين عمل مي در طي تخمير الكتيكي، پيرووات به الكتات تبديل مي  
  شود. توليد مي 2COتخمير الكلي، طي تشكيل اتانال، در   
  ۳شناسي  زيست ۷۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷۵
در هـاي غـذايي و هـم  شود. تخمير الكتيكي هم در توليد فراورده هاي پروكاريوت و هم يوكاريوت مشاهده مي تخمير الكتيكي هم در ياخته  

  فساد غذا نقش دارد.
  هاي درد فاقد پوششي بافت پيوندي در انتهاي دندريت هستند. كند. گيرنده هاي درد را تحريك مي الكتات گيرنده  
  ۳شناسي  زيست ۸۳و  ۸۲هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷۶
كند و سپس به مركز واكـنش در  نيز عبور مي Hرٔه انتقال الكترون عبور كرده كه در اين حين از پمپ ابتدا از زنجي 680Pالكترون خارج از   

  گردد. است و باعث كاهش آن مي 700Pرود كه  مي ۱فتوسيستم 
شود، بلكـه  جا نمي ها، الكترون جابه ن برانگيخته شود. در ضمن بين آنتنها ممكن است الكترو هاي رنگيزه در آنتن در پي تابش نور به مولكول  

  گردد.  جا مي فقط انرژي الكترون از رنگيزٔه آنتني به رنگيزٔه آنتن ديگر جابه
  ۳شناسي  زيست ۷۶و  ۷۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷۷
  گذارد: اي اثر مي به دو روش بر روي تنفس ياخته مونوكسيد كربن  
  دهد. الف) ظرفيت حمل اكسيژن در خون را كاهش مي    
  شود. كسيژن ميها به ا ب) سبب توقف واكنش مربوط به انتقال الكترون    
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شود. را مهار و باعث توقف زنجيرٔه انتقال الكترون مي 2Oها به  ل الكترونسيانيد واكنش نهايي مربوط به انتقا: ۱گزينۀ   
  شده. ريزي شود نه مرگ برنامه مردگي (نكروز) كبدي مي باعث بافت الكل: ۲گزينۀ   
  شود. در هموگلوبين متصل مي O2محل اتصال  به CO: گاز ۴گزينۀ   
  ۳شناسي  زيست ۷۸ساده * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷۸
هاي روپوستي هستند كـه فتوسـنتز انجـام  هاي نگهبان روزنه تنها ياخته هاي پارانشيمي مانند ميانبرگ، قدرت فتوسنتز دارند. ياخته ياخته  

  توجه نماييد. طور معمول بهدهند. در صورت سؤال به قيد  مي
  ۳شناسي  زيست ۷۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۹
  شود. آزاد مي 2COو هم طي چرخۀ كربس،  Aكوآنزيم  در تنفس هوازي، هم طي تبديل پيرووات به استيل  
  شود. توليد مي 2COدر طي تخمير الكلي در مرحلۀ تبديل پيرووات به اتانال نيز   
  شود. هيدروژن به اتانول تبديل مي اتانال با دريافت الكترون و  
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  ۳شناسي  زيست ۸۴مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۰
  باشند. درست مي» ب و ج«موارد   
  بررسي موارد:  

  شود. تبديل مي Hشوند و هيدروژن آب با از دست دادن الكترون، اكسيد شده و به  هاي آب تجزيه مي هاي وابسته به نور، مولكول در واكنش الف)  
  شوند. احيا مي NADPHهاي  با گرفتن الكترون 2COهاي  )، مولكول2COب) در چرخۀ كالوين (چرخۀ تثبيت   

  شوند. اكسيژن و الكترون تجزيه مي Hهاي  شوند و به يون هاي آب اكسيد مي ج) در غشاي تيالكوئيد مولكول  

  شوند. تبديل مي NADPHهاي وابسته به نور به  با گرفتن الكترون در واكنش NADPهاي  د) مولكول  
  ۳شناسي  زيست ۶۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۱

نوكلئوتيـد اسـت. از متابوليسـم  نـوعي دي NADشود.  توليد مي NADHو  هدچار كاهش گرديد NAD  در تبديل پيرووات به استيل،  
  شود. حاصل مي اسيد  نوكلئوتيدها، اوريك

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
، آمونياك و سپس )كه داراي نيتروژن هستند(ها آمينو اسيددانيم از متابوليسم  شود و مي رف ميمص 2CO: در ابتداي چرخۀ كالوين ۲گزينۀ   

  شود. اوره حاصل مي
  گيرد. شود كه توليد قند در بدن انسان صورت نمي مصرف مي Aكوآنزيم  : در ابتداي چرخۀ كربس، استيل۳گزينۀ   
شود كـه آن هـم فاقـد نيتـروژن اسـت و  دنبال آن، آب توليد مي دري يون اكسيد و به: در انتهاي زنجيرٔه انتقال الكترون در ميتوكن۴گزينۀ   

  كند. آمونياك توليد نمي
  ۳شناسي  زيست ۷۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۲

  شود. مصرف مي NADهوازي تنفس،  هاي سيتوپالسمي تنفس هوازي سلولي، گليكوليز نام دارد. در اين مرحلۀ بي واكنش  

  شوند. در غشاي تيالكوئيد مصرف مي NADPهاي  مولكول  

  د. در گليكـوليز از نـكن تبـديل مـي NADPHد و اين مولكـول را بـه نشو منتقل مي NADPبه  Iاز فتوسيستم  شده  هاي خارج الكترون  
  شود. توليد مي ATPهاي  لكولدوفسفاته مو اسيد

  شوند. مصرف مي NADPHهاي  در كالوين مولكول  
  ۳شناسي  زيست ۸۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۸۳
  پردازند. فسفاته) مي ، (نوكلئوتيد سهATPهاي پروتئيني با فعاليت آنزيمي به توليد  در غشاي تيالكوئيد، كانال  
  ها: زينهعلت نادرستي ساير گ  
  .ATPگيرد، نه انرژي  ها صورت مي ها در زنجيرٔه انتقال الكترون با انرژي خود الكترون : عبور الكترون۱گزينۀ   

  دهند. درون تيالكوئيد را كاهش مي pHكنند  را به درون تيالكوئيد پمپ مي Hهايي كه  : پروتئين۲گزينۀ   
  گيرند. هايي هستند كه اصالً در مجموعۀ زنجيرٔه انتقال الكترون قرار نمي ساز، آنزيمATPهاي  : مولكول۴گزينۀ   
  ۳شناسي  زيست ۷۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۴
، دچار كـاهش NADHگيرد. در اين نوع تخمير پيرووات با دريافت الكترون و هيدروژن از  كمك تخمير الكتيكي انجام مي توليد خيارشور به  

  گردد. شده و اسيد الكتيك توليد مي
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شود. توليد نمي 2COدر تخمير الكتيكي : ۲گزينۀ   
  شود. توليد مي ATPعدد  ۳۰ حداكثر ها طي تنفس هوازي از هر گلوكز در يوكاريوت: ۳گزينۀ   
  دهد. هوازي رخ مي اكسايش پيرووات در طي تنفس: ۴گزينۀ   
  ۳شناسي  زيست ۶۹و  ۸۴هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۵
باشند كه براي ساختن گروهي  هايي مي ها داراي پروتئين خطي (رنا) وجود دارد، زيرا اين اندامك اسيد  در كلروپالست و ميتوكندري، نوكلئيك  

  ند.ها به اين رناهاي خطي نياز دار از آن
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كربني در چرخۀ كالوين ناپايدار است. كربني است. مولكول شش : اولين تركيب پايدار در كالوين، مولكول سه۱گزينۀ   
  باشد. كربني نمي از تركيب شش 2COكربني است كه حاصل جدا شدن  فسفات، يك تركيب پنج بيس   : ريبولوز۲گزينۀ   
  .NADHشود و نه  مصرف مي NADPH: در چرخۀ كالوين ۳گزينۀ   
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  )۱-۲(تمرين  ۲فيزيك  ۴۲ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۶
با توجه به رابطۀ      q I tتواند از  اي است كه باتري مي ساعت)، بار الكتريكي -زمان عبور آن (با يكاي آمپر ضرب جريان در مدت ، حاصل

اي خواهد بود كـه  ضرب اين بار در ولتاژ برابر كل انرژي مدار عبور دهد تا تخليه شود. الزم به ذكر است بسته به ولتاژي كه باتري دارد، حاصل

Aو V۱۲ها بدهد؛ مثالً يك باتري خودرو  كننده تواند به مصرف باتري تا تخليۀ كامل مي h55،  داراي بار كـل/ C   555 3600 1 98 و  10

/انرژي كل  / J   5 61 98 10 12 2 376   است. 10
  ۲فيزيك  ۴۴ صفحۀ* ساده : * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۷
عبـارت ديگـر جريـان  ريان و ولتاژ بستگي ندارد؛ بهطبق قانون اهم در رساناهاي اهمي در دماي ثابت مقاومت رسانا مقدار ثابتي است و به ج  

Iعبوري از رسانا با ولتاژ دو سر آن متناسب بوده و رابطۀ خطي دارد:  V  
  ۲فيزيك  ۴۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۸

L / /R / / / / r m / mm r mm
A r / r

                 
 

8 8 4
2 2

31 4 31 42 2 5 5 10 2 2 5 5 10 5 10 0 5 2 1
3 14

   

  ۲فيزيك  ۵۱ صفحۀ*  متوسط: * السؤ مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۹
  رو جريان در مدار برابر خواهد بود با: اهمي برابر است؛ ازاين ۵دو سر مقاومت  پتانسيل اختالفهاي منبع با  پايانه پتانسيل اختالف  

V RI I I A     40 5 8   
  صورت زير است: دو سر منبع به پتانسيل اختالفرابطۀ   

V rI / V          40 0 25 8 42   
  ۲فيزيك  ۵۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۹۰

VU P t U t R
R R

              
2 22201320 1000 3600 30 10 3600 11   

شـوند كـه بـدون  اي انتخـاب مي گونـه تذكر: در محاسبات عددي بهتر است قبل از شروع محاسبه، اعداد را ساده نماييم. غالبـاً اعـداد بـه  
  حتي انجام داد.را توان محاسبات عددي را به حساب مي ماشين

  )۱۵(تمرين  ۲فيزيك  ۶۳و  ۵۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۹۱
ÁoUIM Â]»oi ÁoUIM ÁoUIMP V I , V rI      

V V V r
r , V

V V V r
                         

1 1
2 2

100 4 25 4 25 1 29120 5 24 5 24   

  ۲فيزيك  ۵۸تا  ۵۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹۲
اند (چـون  طور متوالي به هـم متصـل به R3و  R1 ،R2هاي  مقاومت  

خواهـد  6ها برابر  ها برابر است) و معادل آن جريان عبوري از همۀ آن
  موازي است. R4بود كه با 

, , ,R 
  

1 2 3 4
6 6 36 6   

,با  R5مقاومت    , ,R1 2 3   طور متوالي متصل شده است. به 4

eqR    6 3 9   
  ۲فيزيك  ۵۷و  ۵۶، ۵۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹۳
  آوريم: دست مي را به 6ابتدا جريان عبوري از مقاومت   

V RI I I A     12 6 2   
كه با ولتاژ دو سر باتري  6و  2رو ولتاژ دو سر مقاومت معادل  خواهد بود؛ ازاين A۲متوالي است برابر  6هم كه با  2جريان مقاومت   

  آيد: دست مي هم برابر است، به
V ( ) V   2 6 2 16   

  هاي دو شاخه خواهد بود؛ يعني: جريان عبوري از درون باتري مجموع جريان  
ÁoUIMI A  2 8 10   

Vاكنون با توجه به رابطۀ    rI   برابر است با:، نيروي محركۀ باتري  
V      16 1 10 26   

A


B


R  5 6 R  4 6

R  1 3

R  3 2

R  2 1
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  ۲فيزيك  ۵۸تا  ۵۶هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۹۴
ها با سومي متوالي است؛ به اين ترتيب مقاومت معـادل و جريـان مـدار برابـر  دو مقاومت با هم موازي بوده و معادل آن kقبل از بستن كليد   

  خواهد بود با:

eq
R RR R / R
R R


  


1 5   

I
R r / R


 
 

24
1 5 0   

  ها با چهارمي متوالي است؛ پس مقاومت معادل و جريان مدار برابر خواهد بود با: پس از وصل كليد، سه مقاومت با هم موازي بوده و معادل آن  

eq
RR R R I

R
     



4 24
43 3 03

   

I I R
/ RR

        
24 241 1 24 1 5

3
   

  )۲۴(تمرين  ۲فيزيك  ۶۴و  ۵۸تا  ۵۶هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ نۀگزي: پاسخ -۱۹۵
شود و جريان عبـوري از  كند (اتصال كوتاه) و به اين ترتيب مقاومت معادل كل مدار كم مي عبور نمي R3جرياني از مقاومت  kبا وصل كليد   

يابد  باتري افزايش مي
eq

(I )
R r




 
Vبا توجه به رابطۀ  . rI   سنج  با افزايش جريان، ولتاژ دو سر باتري و در نتيجه خواندٔه ولت

نيـز كـم  R1قاومـت نيز با ولتاژ دو سر باتري برابر است؛ به اين ترتيب جريان عبوري از م R1يابد. از طرفي ولتاژ دو سر مقاومت  كاهش مي
  يابد. (خواندٔه آمپرسنج) افزايش مي R2شود و با توجه به اينكه جريان عبوري از باتري زياد شده سهم جريان عبوري از مقاومت  مي

  )۳۱رين (تم ۳فيزيك  ۹۲و  ۶۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۹۶
  برابر است با: Bو  Aها را يك واحد فرض كنيم، طول موج  چنانچه ضلع هريك از مربع  

A A
B B

m
m

       

4 1
8 2   

  ها و در نتيجه تندي حركت دو موج يكسان است. اند، محيط انتشار آن از طرفي چون هر دو موج در يك طناب ايجاد شده  
A A A A
B B B B

vT T
vT T

        

1
2   

  ۳فيزيك  ۶۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: سخپا -۱۹۷
F F mv /m / s

L /

   


30 7 50 8
1 5

   

/L v t t / s
/

     
1 5 0 27 5   

  ۳فيزيك  ۹۰و  ۶۵تا  ۶۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۹۸
  دهد. ابتدا بايد بدانيم دورٔه تناوب چند ثانيه است. م مي) حركت هماهنگ ساده انجاxاز ريسمان در امتداد قائم (عمود بر محور  Aذرٔه   

v T / T T / s       0 5 10 0 05   
دهـد  يك برگشت) را انجام مي در اين مدت يك نوسان (يك رفت  Aرو ذرٔه  اين نظر سؤال دقيقاً برابر با دورٔه تناوب است؛ ازموردبازٔه زماني   

  برابر دامنۀ نوسان است. ۴كه 
/ / m cm   4 0 1 0 4   Aشده توسط ذرٔه  مسافت طي 40

  ۳فيزيك  ۶۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۹۹
رو تـوان متوسـط انتقـال انـرژي  ايـن هاي مكانيكي مقدار متوسط آهنگ انتقال انرژي با مربع دامنه و مربع بسامد متناسب اسـت؛ از در موج  

 4 4   ود.ش برابر مي 16
  )۱۹(تمرين  ۳فيزيك  ۹۱و  ۶۷هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۰۰

(E)اگر چهار انگشت باز دست راست را در جهت ميدان الكتريكي   


ها را خم كنيم در جهت ميـدان مغناطيسـي  طوري كه وقتي آن بگيريم به 
(B)


دست  به zرار گيرند، در اين حالت انگشت شست در جهت انتشار موج خواهد بود. با اين روش در اين سؤال جهت ميدان الكتريكي ق 
  آيد. مي

  ۳فيزيك  ۶۸ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۰۱
  صورت زير است: چپ بههاي الكترومغناطيسي از راست به  نظم افزايش طول موج  
  راديويي -ميكروموج -فروسرخ -نور مرئي (از بنفش تا قرمز) -فرابنفش -xپرتوهاي  -پرتوهاي گاما  
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  ۳فيزيك  ۷۳و  ۷۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰۲
I I W( dB)log log I /
I m




       10 12
12 210 100 10 10 10 0 01

10
   

av av
av

P P
I / P / W

A 
    

 40 01 0 004
4000 10

   

  ۳فيزيك  ۷۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰۳
برد؛ مثالً وقتي دو دياپازون را بـا بسـامد يكسـان ولـي  پي به شدت صوت مي ،پي به بسامد صوت و با شنيدن بلندي ،گوش با شنيدن ارتفاع  

طـور  ا بسامدهاي مختلف ولي بـهكند و وقتي دو دياپازون ب ها را درك مي هاي متفاوت آن هاي متفاوت به ارتعاش درآوريم، گوش بلندي ضربه
  هاست. كند كه دليل بر تفاوت در بسامد آن ها را با ارتفاع متفاوتي درك مي يكسان نواخته شوند، گوش آن

  )۱۰-۳(مثال  ۳فيزيك  ۷۹و  ۷۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰۴
m

v s m cm
f

s

      


2
3

330
10 1133 10

   

تر يا در همان حدود طول موج  بتوان ابعاد يك جسم را توسط بازتاب موج از روي آن تشخيص داد بايد ابعاد جسم بزرگطور كلي براي آنكه  به  
  باشد.

  ۳فيزيك  ۷۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰۵
  زاويۀ تابش زاويۀ بين خط عمود بر سطح آينه با پرتوي تابيده است.  

i i                  4 90 4 18 4 18 72   
رو زاويۀ بين پرتـوي تابيـده و  اين طبق قانون بازتاب عمومي زاويۀ تابش با زاويۀ بازتابش برابر است؛ از  

  بازتابيده برابر است با:
i r      2 72 144   

  ۳فيزيك  ۸۵صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰۶
ÍÄI¶ ÍÄI¶

ÍÄI¶ ÍÄI¶
H¼À

n nSin Sin / n n /
Sin n Sin( ) /

 
      

   
1
2

37 0 6 1 237 7 1 0 5   

  )۹-۳(پرسش  ۳فيزيك  ۸۴و  ۸۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: خپاس -۲۰۷

رو بـا توجـه بـه رابطـۀ  ايـن تر شده، از زاويۀ شكست بزرگ bبه محيط  aدر عبور نور از محيط   

Sin v
Sin v





1 1
2 2

bيابد ( تندي هم افزايش مي ، av vحيط ). در عبور نور از مb  بـه محـيطc 

bتر شده ( زاويۀ شكست كوچك cv vتر از زاويۀ تابش در محيط  طوري كه كوچك ) بهa  است

)a cv vصورت  رو نظم تندي نور در اين سه محيط به اين از )؛b a cv v v  .خواهد بود  

  ۳فيزيك  ۸۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰۸
شود. هر اندازه  شود كه به اين پديده پاشندگي نور گفته مي هاي مختلف طيف نور سفيد تجزيه مي پرتوي نور سفيد در عبور از منشور به رنگ  

براي نورهاي  ترتيب از راست به چپ به رو نظم ميزان شكست از كمتر به بيشتر اين طول موج نور كمتر باشد، ميزان شكست آن بيشتر است؛ از
  صورت زير است: طيف نور سفيد به

  بنفش -آبي -سبز -زرد -نارنجي -قرمز  
  ۳فيزيك  ۹۳و  ۸۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۰۹
بيشـتر  Rنتيجه تندي موج در محيط  جلوتر رفته است؛ در Iشده از امتداد اين جبهۀ موج در محيط  Rكه وارد محيط  cبخشي از جبهۀ موج   

هـا  بيش از فاصلۀ آن Rدر محيط  dو  cهاي  بينيم فاصلۀ بين جبهۀ موج رسم كنيم، مي Rرا در محيط  dاست. همچنين اگر ادامۀ جبهۀ موج 
  و  Rبـه محـيط مربـوط  ۲/۱رو ضـريب شكسـت  ايـن خواهد بـود؛ از Iبيشتر از محيط  Rاست كه در نتيجه طول موج در محيط  Iدر محيط 

  است. Iمربوط به محيط  ۵/۱ضريب شكست 
R I I I

R
I R R R R

n v f / nm
n v f /

 
       

  
1 2 400 5001 5   

  ۳فيزيك  ۸۲و  ۷۱، ۶۹ ،۶۴ هاي صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱۰
  نادرست) ۴يابد. (گزينۀ  تندي صوت به دماي محيط بستگي دارد و اغلب با افزايش دما تندي صوت افزايش مي  
  ها متن كتاب درسي هستند. زينهساير گ  
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  ۲شيمي  ۳۰تا  ۲۸هاي  * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۲۱۱

Cكربن (   s s p 2 2 26 1 2   الكترون دارد. ۴) عنصر اصلي سازندٔه نفت خام است كه در اليۀ ظرفيت اتم خود، 2
  ۲شيمي  ۳۶تا  ۳۰ هاي هصفح*  متوسط: * سؤال خصاتمش ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۲۱۲
H)براي هيدروكربن موردنظر، تنها يك ساختار    C CH )3 توان در نظر گرفت كه اين ساختار مربوط به اتـان بـا فرمـول شـيميايي  مي 3

C H2   پيوند اشتراكي وجود دارد. ۷ساختار مولكولي آن،  صورت گاز وجود دارد و در است كه در شرايط معمولي به 6
  ۲شيمي  ۳۵و  ۳۴هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۲۱۳
  يابد.  روي و نقطۀ جوش افزايش و فرّاريت كاهش مي هاي بين مولكولي، گران با افزايش جرم مولي آلكان و بيشتر شدن قدرت جاذبه  
  ه جرم مولي بيشتري داشته باشد، چگالي بيشتري دارد.در شرايط يكسان، گازي ك  
  بررسي مقايسۀ نادرست:  
Cت) فرّاريت:    H C H7 16 5 12   
   ۲شيمي  ۳۹تا  ۳۶هاي   * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۲۱۴

  متيل هگزان  دي -۴، ۲  
  ۲شيمي  ۴۱تا  ۳۹هاي  * صفحه سادهشخصات سؤال: * م ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۱۵
  هاي نادرست: بررسي گزينه  
C) اگر فرمول شيميايي ۱   H4   بوتن است.  -۲بوتن يا  -۱مربوط به يك آلكن بدون شاخۀ فرعي باشد، نام آن  8
  شود.  ها است، در جوش كاربيدي استفاده مي ) گاز اتين كه از خانوادٔه آلكين۲  
  توان اتانول تهيه كرد. ) از وارد كردن گاز اتن (كه سنگ بناي صنايع پتروشيمي است) در مخلوط آب و اسيد، مي۳  
  ۲شيمي  ۴۲ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۲۱۶
مول گاز هيدروژن نياز اسـت؛ بنـابراين،  ۵، به ازاي هر مول شدن اين تركيب به پيوند دوگانه وجود دارد كه براي سير ۵در هر مولكول نفتالن،   

  مول گاز هيدروژن نياز است. ۱مول نفتالن به تركيبي سيرشده تبديل شود، به  ۲/۰براي اينكه 
/  0 2 5 1   

  ۲شيمي  ۵۸تا  ۵۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۲۱۷
  هر چهار مورد نادرست هستند.  
  تغييرات دماي آن در برابر گرما شديدتر خواهد بود. ،لف) هرچه ظرفيت گرمايي يك ماده كمتر باشدا  
  پزد. درجۀ سلسيوس نمي ۷۵پزد، ولي در روغن زيتون  درجۀ سلسيوس مي ۷۵مرغ در آب  ب) تخم  
  شود. مي در دما جاري تفاوت دليل به كه است با مقدار انرژي گرمايي ارز هم پ) گرما  
  دارند. ها از چربي پذيري بيشتري ها واكنش رو روغن دوگانۀ بيشتري نسبت به چربي وجود دارد؛ ازاين پيوندهاي روغن، هاي ر ساختار مولكولد ت)  
  ۲شيمي  ۶۱ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۱۸
  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  بايد در سمت راست معادله قرار گيرد. Qژن و كلر، گرماده است و ) واكنش توليد هيدروژن كلريد از گازهاي هيدرو۱  

H (g) Cl (g) HCl (g) Q  2 2 2   
  ها وجود ندارد. ها و فراورده دهنده ) با توجه به ثابت بودن دما، تفاوت چشمگيري ميان انرژي گرمايي واكنش۲  
  ها است. ها باالتر از فراورده دهنده شهاي گرماده، سطح انرژي واكن ) در واكنش۳  
  ۲شيمي  ۶۹ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۲۱۹
  درست است.» ت«فقط عبارت   
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  پيوند دوگانه وجود دارد. ۴الف) در ساختار بنزآلدهيد،   
Cب) فرمول مولكولي اين تركيب    H O15   ست؛ بنابراين شمار پيوندهاي اشتراكي در آن برابر است با:ا 20

Â¨HoT{H ÁIÀkº¼ÃQ nIμ{ C H O ( )    
  

4 2 4 15 20 2 412 2   

  پ)   

C H O ( ) ( ) ( ) g mol        115 20 15 12 20 1 1 16 216   

1 3 52 4 6
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  ۲شيمي  ۶۸تا  ۶۶، ۵۸هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۲۲۰
H (g) Cl (g) HCl (g) 2 2 2   

   H kJ      436 242 2 431 184   
Q mc Q / J / kJ       100 4 2 92 38640 38 64   

mol HCl?mol HCl / kJ / mol HCl
kJ

  
238 64 0 42184   

  ۲شيمي  ۷۳تا  ۷۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۲۲۱

1با استفاده از قانون هس، كافي است واكنش اول را در   
1و واكنش دوم را وارونه و در  4

  دست آيد: كنيم تا فرايند تبخير آب به ضرب 4

H O(l) H O(g)

H ( ) ( ) kJ



       

2 2
1 12220 2056 414 4

   

  ۲شيمي  ۷۴ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۲۲
  ها: بررسي ساير گزينه  
  كيلوژول است. ۹۱) با توجه به نمودار، واكنش توليد هيدرازين گرماگير و آنتالپي آن برابر با ۱  
  آمونياك پايدارتر از هيدرازين است؛ زيرا سطح انرژي آمونياك كمتر از هيدرازين است.) در شرايط يكسان ۲  
  شود. كيلوژول گرما آزاد مي ۹۲مول آمونياك،  ۲ازاي توليد  ) به۳  
  ۳شيمي  ۶۶ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۲۲۳
پذيري كم، استحكام زيـاد و پايـداري  بر فراواني و در دسترس بودن، بايد واكنش مانده از گذشتگان، افزون جاي مواد اوليه براي ساخت آثار به  

  ي اين مواد نيست.ها پذيري زياد و سطح انرژي باال، جزء ويژگي مناسبي داشته باشند؛ بنابراين واكنش
  ۳شيمي  ۶۷ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۲۲۴
شـوند و  طال و مواد ديگر استخراج مي kg1و ديگر مواد؛ بنابراين از هر تن از اين نوع خاك رس،  Au در ستون آخر جدول عنوان شده است  

  خواهد بود. kg1شده كمتر از  طالي استخراج
  ۳شيمي  ۶۹و  ۶۸هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۲۲۵
  درست است.» الف«رت فقط عبا  
  شود. فلز در پوستۀ زمين محسوب مي ترين شبه ترين عنصر در پوستۀ زمين است و فراوان پس از اكسيژن فراوان Siالف)   
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  شده در عبارت دوم را دارد. برده خواص نام SiO2ب)   
  اليه و دوبعدي است. بعدي ولي ساختار گرافيت اليه سه SiO2ار پ) ساخت  
  ۳شيمي  ۷۰و  ۶۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۲۶
  شده درست است. هاي داده همۀ عبارت  
  ۳شيمي  ۷۲و  ۷۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۲۲۷
  .هستنددرست » ت«و » پ«هاي  تعبار  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  الف) يخ جزء جامدهاي مولكولي است.  
  ب) يخ برخالف سيليس، زودگداز است.  
  ۳شيمي  ۷۳و  ۷۲ هاي همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۲۲۸
پيوند كووالنسي وابسته اسـت، امـا در مـواد مولكـولي رفتـار  در جامدهاي كوواالنسي، رفتارهاي فيزيكي و شيميايي هر دو به نوع و قدرت  

  شوند. مولكولي بررسي مي شيميايي بر اساس نوع پيوند اشتراكي و رفتارهاي فيزيكي بر اساس نوع و قدرت نيروهاي بين
  ۳شيمي  ۷۴و  ۷۳هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۲۲۹
  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  دهد. پتانسيل، رنگ سرخ تراكم بار الكتريكي منفي بيشتر و رنگ آبي تراكم بار الكتريكي منفي كمتر را نشان مي ۀدر نقش) ۲  
  شود. با خاصيت نافلزي بيشتر با رنگ سرخ مشخص مي  هاي دواتمي ناجور هسته، اتم ) در مولكول۳  
شـوند. همچنـين   هاي متفاوتي نمايش داده د، ممكن است هر سه اتم، با رنگاتمي مانند كربونيل سولفي هاي سه ) در نقشۀ پتانسيل مولكول۴  

  الزاماً اتم مركزي رنگ متفاوتي ندارد.
  ۳شيمي  ۷۵و  ۷۴هاي  صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۳۰
  اما قطبي است. ،) كربونيل سولفيد خطي۲  اكسيد ناقطبي، اما غيرخطي است. ) گوگرد تري۱  
H)) اتين ۴  اما قطبي است. ،نيتروژن مونوكسيد خطي دي )۳   C C H)   .خطي و ناقطبي است  
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  ۳شيمي  ۷۶ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۳۱
  ا در اين سامانه دشوار است.ه شدن آن  دليل باال بودن نقطۀ ذوب، ذوب جامد كواالنسي هستند و به SiO2و  Si) ۲و  ۱  
H) اختالف نقطۀ ذوب و جوش ۳   O2.كم و براي اين سامانه نامناسب است ،  
  ۴ (KCl  مانندNaClتواند در اين فناوري استفاده شود. ، يك جامد يوني با اختالف نقطۀ ذوب و جوش مناسب است كه مي  
  ۳شيمي  ۷۸و  ۷۷هاي  * متوسط * صفحه مشخصات سؤال: ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۲۳۲
    درست هستند.» ت«و » ب«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  رود. كار مي ها در حالت جامد به ها و يون ها، مولكول بعدي و منظم اتم الف) واژٔه شبكۀ بلوري براي توصيف آرايش سه  
  گويند. هر يون در شبكۀ بلور، عدد كوئورديناسيون مي موجود پيرامون نام ناهمهاي  ترين يون شمار نزديك پ) به  
  ۳شيمي  ۷۸ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۲۳۳
تر خواهـد بـود. بـه ايـن  تر و هرچه بار آنيون بيشتر باشد، شعاع يوني بزرگ در يك دوره، هرچه بار كاتيون بيشتر باشد، شعاع يوني كوچك  

Xشكيل يون با ت ۱۵ترتيب عنصر گروه  3،  با تشكيل يون  ۱۳بيشترين شعاع يوني و عنصر گروهX 3، .كمترين شعاع يوني را دارد  
  ۳شيمي  ۸۱ و ۸۰هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۳۴
كمتر است؛ بنابراين عدد اول بايد  NaFاز  NaBrشبكۀ  آنتالپي فروپاشيلوئوريد است، تر از يون ف با توجه به اينكه شعاع يون برميد بزرگ  

  )۳و  ۱هاي  (رد گزينه .كمتر باشد ۹۲۴از 
كمتر است؛ بنابراين عدد دوم بايد از  AlF3از  MgF2شبكۀ  آنتالپي فروپاشيبا توجه به اينكه بار يون منيزيم كمتر از يون آلومينيم است،   

  )۲  ۀ(رد گزين .كمتر باشد ۵۴۹۲
  ۳شيمي  ۸۲ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۳۵
جـا  حال جابـه ها آزادانه در نالكترو ،ها هاي مثبت است كه در بين آن ساختار فلزها، آرايش منظمي از يون  

  شدن هستند.
  
  
  
  

  ۳شيمي  ۸۴و  ۸۳هاي  فحهمشخصات سؤال: * ساده * ص ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۲۳۶
  Fe O2   هاي معدني است. دانه كه در خاك رس وجود دارد، يكي از رنگ 3
  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  كند. مرئي را جذب (و نه بازتاب!) مي هاي شود، همۀ طول موج رنگ سياه ديده مي ) جسمي كه به۱  
  هاي پوششي، نوعي كلوئيد (مخلوط ناهمگن) هستند. ) رنگ۲  
  كرد. ها تهيه مي ) در گذشته انسان، مواد رنگي را از منابع طبيعي همچون گياهان، جانوران و برخي كاني۴  
  ۳شيمي  ۸۴ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۳۷
Vاي است كه   ونهگ بهدگي روي قدرت كاهن   5  بهV 4 ،V 4  بهV 3  وV 3  را بهV 2 كند، اما قادر نيسـت  تبديل ميV 2  را بـه

V .تبديل كند  
  ۳شيمي  ۸۵ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۲۳۸
، اما در سـختي، نقطـۀ ذوب و تنـوع pو  sپذيري مشابه فلزهاي دستۀ  در جالء، رسانايي الكتريكي، رسانايي گرمايي و شكل dفلزهاي دستۀ   

  تفاوت دارند.ها  عدد اكسايش با آن
  ۳شيمي  ۸۵ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۲۳۹
  كتاب درسي، نقطۀ ذوب و مقاومت در برابر خوردگي تيتانيم بيشتر از فوالد است: ۸۵طبق جدول صفحۀ   

ماده
  فوالد  تيتانيم  ويژگي

)نقطۀ ذوب  C)  ۱۶۶۷  ۱۵۳۵  

g)چگالي  mL ) 1  ۵۱/۴  ۹۰/۷  
  متوسط  ناچيز  هاي موجود در آب دريا واكنش با ذره

  ضعيف  عالي  مقاومت در برابر خوردگي
  عالي  عالي  مقاومت در برابر سايش

q±Î ·¼ÃUI¨Âº»oT§²H ÁIÄnj
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  ۳شيمي  ۸۸ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۲۴۰
   كنيم: تايي مي ها را هشت ابتدا همۀ اتم  

( ) ( )    3 4 9 6   ها هاي اليۀ ظرفيت اتم مجموع الكترون 66
   هاي پيوندي و ناپيوندي مجموع الكترون 72

q    66 72 6  
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