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1-  

 اشاره میکنند؛ چرا که مؤمن مرگ را راهی براي جاودانه شدن نزد نترسیدن مؤمن از مرگ» هر دو به 1 و بیت گزینه ي «سؤالعبارت صورت 
 پروردگار می داند. 

» نیز به نترسیدن 4» و «3» بیتی عاشقانه است که «مرگ در پاي یار» را بهتر از «دوري از نظرِ یار» میداند. ابیات گزینه هاي «2بیت گزینهی «
از مرگ اشاره می کنند، اما این امر را ناشی از بی نوایی، دل زدگی از دنیا و امید نداشتن در زندگی می دانند، نه شوق پروردگار. 

2-  
نثر مسجع نثري است که در پایان جمالت آن کلمات هم آهنگی که «سجع» نامیده می شوند، وجود داشته باشند. سجع در نثر مانند قافیه است 

 در شعر.
» واژههاي 3» واژههاي «رسیده» و «کشیده»، در عبارت گزینه ي «2» سجعی دیده نمی شود. در عبارت گزینه ي «1در عبارت گزینه ي «

 » واژههاي «بریخت» و «آویخت» سجع دارند.4«می کردم» و «می خوردم» و در عبارت ِگزینه ي «
3-  

هیچ یک از بخش هاي مشخّص شده ي عبارت  صورت سؤال، نادرستی نگارشی ندارد.  
4-  

«دوچرخه» واژهاي مشتقـ مرکّب است: دو + چرخ + ه  
5-  

 »، «فرو آر» و «بمال» گذرا هستند. افعال گذرا و ناگذر باقی ابیات: 1در بیت گزینهی «
 »: «مانده»، «رفت»، «بازنیاید» ناگذر و «دریابی» گذرا2گزینه ي «

 »: «بخشند» و «نکنی» گذرا و «برو» ناگذر3 «گزینه ي
 »: «رفت» و «نیامد» ناگذر و «شد» و «اندرباز» گذرا4 «گزینه ي

6-  
»، نقش مفعولی دارد و جملهی این گزینه سهجزئی گذرا به مفعول است، اما 3عبارت «متون ادب و دانشهاي شرعی و دینی» در گزینهی «

  سایر گزینهها، سهجزئی گذرا به مسند است. جملهی
7-  

. بیت هستند»، واژههاي جمع 4» و «خالیق» در بیت گزینهی «2»، «باغبانان» و «ایام» در بیت گزینهی «1«دل آویختگان» در بیت گزینهی «
» اسمی که جمع باشد، ندارد. 3گزینهی «

8-  
 » نادرست نوشته شدهاست.4واژهی «ثمرت» در گزینهی «

9-  
نادرستی سایر گزینهها: 

»: «گویش»، به شکلهایی از زبان گفته میشود که عالوه بر تلفّظ، در انتخاب کلمات و قواعد دستوري نیز با هم فرق کنند. 1گزینهی «
»: ویژگی دوساختی بودن زبان موجب میشود که زبانهاي انسانی به امکانات پیچیده و گستردهاي دست یابند. 2گزینهی «
 »: ما چون گونههاي مختلف زبان را در جاي خودشان به کار میبریم، متوجه تفاوتهاي بسیار زیاد آنها با یک دیگر نمیشویم.3گزینهی «

10-  
اسامی خاص، جمع بسته نمیشوند و معموالً یکی از راههاي تشخیصِ این اسامی همین است. البتّه گاه اسامی اشخاصِ بزرگ در عباراتی نظیرِ 

 »، به منظور تشبیه افراد دیگري به آنان، جمع بسته میشوند:2عبارت گزینهی «
ایران، سرزمین ابنسیناها، خواجهنصیرها و غزّالیهاست. / این سرزمین به چشمِ خود، آرشها و رستمها و تهمینهها دیدهاست. 

11-  
 است. پند و اندرزمضمون قطعه غالباً 

12-  
بیت صورت سؤال در وصف کسانی است که از هر چه رنگ ِتعلّق میپذیرد، آزاد هستند، یعنی «وارسته»اند. 

13-  
 میدانیم«سالم باغ»، «قیام سرو»، «پیاده رفتن سبزه» و «سواره رسیدِن غنچه» تشخیص دارند. «پیاده» و «سوار» در بیت، متضاد هستند و ضمناً، 

هر کاربرد تشخیص، آرایه ي استعاره هم محسوب می شود؛ زیرا در تشخیص، مشبه به (که انسان است) از جمله حذف شده است.  
14-  

  ادامه مییابد. فریدون شروع میشود و تا ظهور کیومرثدورهی اساطیريِ شاهنامه از عهد 
15-  

»، به کنایه، از مقام بلند خود یاد می کند. 4» شاعر به تملّق پادشاه زمان خود می پردازد. شاعر بیت گزینه ي «3» و «2»، «1در ابیات گزینهها ي «
16-  

نسیان: فراموشی و غفلت / آکنده: پر، مملو، لبریز / رعب: ترس، دلهره  / سوله: سالن هاي بزرگ و بدون ستون میانی با سقف شیب دار که براي 
 انبار یا کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. / تکلّف: رنج بر خود نهادن، خودنمایی و تجمل / حاذق: ماهر، چیره دست

پاسخ سؤال ھاي زبان و 
 )1ادبیات فارس (
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17-  

بازگردانی بخشی از ابیات سایر گزینهها که در آنها جابهجایی ضمیر وجود دارد: 
 پراندیشه بود. ش دل: دلش»: پراندیشه بود1گزینهی «
 تیره گشت. ش تیره گشت، جهان [اندر] پیش چشمش»: جهان پیش چشم اندر2گزینهی «
 بودم. ت رهنماي: رهنمايت»: بودم4گزینهی «

18-  
 در عبارت صورت سؤال، یک تشبیه وجود دارد: دنیا (همچون) قفسی تنگ است.

19-  
 واژههاي «مزعفر» و  «مضمحل» در متن صورت سؤال نادرست نوشته شدهاند.

20-  
»، مخاطب را به رضا داشتن نسبت به سرنوشت 3» و «2»، «1» در تقابل معنایی با سایر ابیات قرار دارد. ابیات گزینههاي «4بیت گزینهی «

 يضاگر رنصیب نداري. ا انيز خوبرو، «بیش از این احافظ» مفهومِ مقابله با قضا (سرنوشت) را دارد: 4می خوانند، در حالی که بیت گزینهی «
 (تغییر بده)».  بگردان راحکم قضانیستی، 

 
 

 
21-  

 «هکذا»: این چنین، «ابتلعتْه»: او را بلعید، «األرض»: زمین، «ذهبت»: رفت، (در این جا، از بین رفت)، «الزّینۀ»: زینت، «الموکب»: کاروان، 
«القُصور»: قصرها، «أصبح»: شد، «عبرةً»: عبرتی، «لألجیال»: براي نسلها 

22-  
«التکونوا»: نباشید، «کالّذینَ»: مانند کسانی که،  «خَرَجوا»: بیرون رفتند، خارج شدند، «من دیارِهم»: از خانه هایشان،  «بطَراً»: سرمستانه، با 

حالت سرمستی 
23-  

،  بیهوده)حرف(«اللّغو»: ، «عن»: از، «أعرِض»: دوري کن، : دلسوز نادان»«المشفق الجاهل، کنن«التُشاوِر»: مشورت ، «یا أخی»: اي برادرم
 گناهان «المعاصی»:

24-  
 «دور شوید»: فعل امر است از جمع مذکر مخاطب و صحیح آن «إبتَعدوا» می باشد.

25-  
«تفضَّلوا» فعل امر، صیغهی جمع مذکّر مخاطب و از باب «تفعل» است. در گزینه هاي دیگر، فعل هاي مزید «هیأ» از باب «تفعیل»، «أقبلَ» از 

باب «إفعال»، «استقبلَ» از باب «استفعال»، «علَّقَ» از باب «تفعیل»، «تَنعقد» از باب «انفعال» و«نستمع» از باب «افتعال» هستند. 
26-  

 الظّالمینَ» و همگی مشتقّ هستند. – المظلومینَ –در این عبارت، فقط سه اسم وجود دارد، که عبارت اند از: «المؤمنونَ 
» به ترتیب «التلمیذة، المسابقات، تعلیم، طریقۀ و رزق» جامد هستند. 3 و 2، 1در گزینه هاي «

27-  
حرکت گذاري صحیح کل عبارت این چنین است: «القُرآنُ هو الدلیلُ، یرْشد إلی خَیرِ سبیلٍ.» 

28-  
»: خبر و مرفوع و «والدة»: فاعل و مرفوع است. محتاجۀٌدر جمله ي مذکور، «

29-  
 «المعلِّم» و «الماهر» هر دو اسم فاعل هستند.

تشریح گزینه هاي دیگر: 
»: «محسنۀ» اسم فاعل از ثالثی مزید و «المحرومینَ» اسم مفعول از ثالثی مجرّد است. 2گزینه ي «
 اسم مفعول از ثالثی مزید است. » اسم فاعل از ثالثی مزید و «المعتمد» «متعجبونَ»:3گزینه ي «
  «المنکَرات» اسم مفعول از ثالثی مزید و «المذنبینَ» اسم فاعل از ثالثی مزید است.»:4گزینه ي «

30-  
«ینفقونَ» فعل مضارع از باب «إفعال» است. 

پاسخ سؤال ھاي عربي 
)1( 
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31-  
 و میکنندآیات اول تا چهارم سورهی مؤمنون از مؤمنینی یاد میکند که اهل نمازند و در نماز خود خشوع دارند، از کارهاي لغو و بیهوده دوري 
 زکات خود را میپردازند. تمام این موارد کارهاي نیکی است که دل را نورانی میکند و رشتهی محبت به خداوند را استوارتر میسازد.

32-  
 و آنان را از تاریکی ها به فرمان خود (خداوند) به سوي روشنایی ها میبرد و آنها را  ویهدیهم الی صراط مستقیم:باذنهویخرجهم من الظُّلمات الی النّور «

به سوي راه راست هدایت میکند» با توجه به مفهوم آیه، براي خروج از ظلمات، حرکت به سوي روشنایی و رسیدن به صراط مستقیم، تنها وجود 
 پیامبر (ص) و قرآن کافی نیست، بلکه لطف و اراده ي خدا هم الزم است.

33-  
 سورهی انعام: «و این چنین به ابراهیم نمایاندیم ملکوت آسمانها و زمین را و تا آنکه از اهل یقین باشد.» ترجمهی آیهی 75ترجمهی آیهی 

 سورهی انعام: «پس زمانی که ماه درخشان را دید گفت این پروردگارم است پس زمانی که افول کرد گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند 77
قطعاً از گروه گمراهان خواهم بود.» 

34-  
 سوره ي اسراء: «هر کس امر زودگذر (و لذّات فانی دنیا) را خواستار است، آن مقدار از آن را که بخواهیم به او می دهیم، 19 و 18ترجمه ي آیات 

به هر کس که بخواهیم سپس دوزخ را براي او قرار می دهیم تا با خواري و سرافکندگی در آن وارد شود و آن کس که حیات آخرت را خواستار 
باشد، و سعی و کوشش خود را براي آن انجام دهد، در حالی که ایمان داشته باشد، (مؤمن باشد) سعی و تالش او (از سوي خدا) پاداش داده 

خواهد شد.» 
35-  

 خودتدر یکی از مناجات هاي امام سجاد (ع) آمده است: «اي آرمان دلهاي مشتاقان و اي نهایت آرزوهاي عاشقان، دوست داشتن تو را از 
درخواست می کنم. و دوستی آنان را که تو را دوست دارند. و دوستی هر کاري که مرا به قرب تو می رساند.» 

36-  
 آن در سوره ي توبه: «خداوند به مردان و زنان باایمان باغ هایی وعده داده است که از زیر (درختان) آن نهرها جاري است و 72با توجه به آیه ي 

(عمارت هاي نیکوي بهشت) جاودانه خواهند بود و (هم چنین) منزل هاي نیکو و پاك در بهشت هاي عدن و خشنودي خداوند (از هر نعمتی) برتر و 
بزرگ تر است؛ این است پیروزي بزرگ»، می توان فهمید که نعمت ها و زیبایی هاي بهشتی، درجه بندي و مراتبی دارد که باالترین آن، مقام 

رضایت و خشنودي پروردگار می باشد. 
با توجه به دو ویژگی «متنوع بودن استعدادهاي انسان» و «بی نهایت طلبی او» اگر هدفی که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخ گوي این دو 

 باشد، آن هدف، کامل تر است. ویژگی
37-  

 براي» و مفهوم «درخواست حیات طیبهاي داریم که با یاد او، و ایاك نستعینبه ترتیب مضمون «طلب مدد و یاري از خداوند»، از آیهی شریفهی «

 » برداشت میشود.قل انّ صالتی و نسکی و محیاي ومماتی هللا رب العالمیناو و به سوي او زندگی کنیم.»، از آیهی شریفهی «

38-  
براي او پسران و دخترانی پنداشتند از روي بی دانشی. پاك و برتر است او از و : و خرقوا له بنیَن و بنات بغیر علمٍ سبحانه و تعالی عما یصفون «از آیه ي

 خداوند از این یعنیآن چه توصیف می کنند»، داشتن فرزند که از جمله صفاتی است که از نقص و نیاز ناشی میشود، از خداوند سلب شده است، 
 صفت مبرّاست. این موضوع با جملهی «خداوند از هر نقصی و عیبی منزه است»، هم مفهوم است.

39-  
شرط قبولی عمل صالح را چه براي مردان و چه زنان، ایمان معرفی » … من عمل صالحاً من ذکرٍ او انثی « سوره ي نحل:97خداوند در آیه ي 

 .می کند
40-  

 کریم مصداقی از توجه به نعمت هاي خداوند نیست. قرآنقرائت 

پاسخ سؤال ھاي دین و 
 )1زندگ (
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41-  
ترجمه ي جمله: «هوا کامالً تاریک بود و من از تنهایی در شب احساس ترس کردم.» 

) بیدار 4) عصبانی 3) عاقل، عاقالنه 2) ترسیده، نگران 1

42-  
ترجمه ي جمله: «(صداي) موسیقی آن قدر بلند بود که ما نمی توانستیم صداي او را بشنویم.» 

) بلند (صدا) 2) تمیز  1

) بزرگ 4) کوتاه  3

43-  

«از کیک خیلی لذت بردم. می توانم تکه ي دیگري از آن را بردارم؟» : Aترجمه ي جمله: 

                     B «.حتماً، بفرمایید بردارید» :

) (خوراك) برداشتن، براي خود غذا کشیدن 2) مهم نیست  1

) چقدر باحال 4) موفق باشید  3

44-  

 ”more“ از ”most“ باید به جاي ”important“» مقایسه ي برتري صورت گرفته است، قبل از صفت 1نکته: از آن جایی که در گزینه ي «

 استفاده شود. 

45-  
«بعد از تصادف، پلیس به من کمک کرد تا اتومبیلم را  به خارج از جاده هل بدهم.» ترجمه ي جمله: 

) پرداخت کردن 2) استراحت کردن  1

) فراموش کردن  4) هل دادن   3

46-  
«هوا خیلی بد بود، بنابراین ما خانه ماندیم و تلویزیون تماشا کردیم.»  ترجمه ي جمله: 

) فکر کردن 2 احساس کردن  )1

) ماندن 4) دانستن  3

47-  
ترجمه ي جمله: «او نمی خندد. او ممکن است یک مشکل بزرگ در زندگی  اش داشته باشد.» 

) باال رفتن 2) خندیدن  1

  ) حس کردن4) مردن   3

48-  
ترجمه ي جمله: «علی نمی تواند خودکارش را  پیدا کند. او نمی داند آن کجاست؟» 

) فراموش کردن 2) پیدا کردن  1

) حل کردن 4) به  یاد آوردن  3

49-  
با توجه به مفهوم جمله از صفت عالی که نشان دهنده ي برتري یکی بر چندتاست، استفاده می کنیم.  

مطلق تفضیلی عالی 
the best better good 

50-  
ترجمه ي جمله: «فردریک به تنهایی در باغ بازي می کرد، زیرا او هیچ دوستی نداشت.» 

پاسخ سؤال ھاي انگلیسي 
)1( 
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51-  
 که از شکل پیداست، بیش ترین فاصله ي مورچه از مبدأ، برابر فاصله ي مرکز دایره از مبدأ به عالوه ي شعاع است. همان طور
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52-  
 تومان x25تومان و x10تومان، x5 تومانی به ترتیب 25 تومانی و 10 تومانی، 5 فرض کنیم، ارزش سکه هاي xاگر تعداد هر نوع سکه را 

62404024025105می شود. بنابراین داریم:  =⇒=⇒=++ xxxxx 
 تاست. 6 تومانی نیز 10یعنی از هرنوع سکه، شش عدد وجود دارد. لذا تعداد سکه هاي 

53-  
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54-  
- عددي صحیح هست، ولی طبیعی نیست. 5هر عدد صحیح، عددي طبیعی نیست. مثالً 

55-  
. است اگر دو نقطه روي محور اعداد صحیح قرینه ي یکدیگر باشند، فاصله ي هر کدام از آن دو نقطه تا مبدأ محور، یعنی عدد صفر، یک سان 

122122122 =+⇒+−=⇒−−= aaaa)a(a 

4
3

12123 ==⇒=⇒ aa 

8422 بنابراین: را خواسته است. a2 نظیر  ي  را نخواسته بلکه نقطهa سؤال مقدار صورتاما  =×=a 
56-  

 <<−⇒<−<− A1211 ⇒−>−>−⇒−>−>−⇒<< » 1 گزینه ي «:212111221221

35135454133413316139 » 2گزینه ي «:>>⇒>>⇒−<−<−⇒−>−>−

2121351 <<⇒<−<⇒ B 
224 =⇒= C:» 3 گزینه ي «

32 <<⇒ D 311021411013410316109 » 4 گزینه ي «:>>⇒>>⇒−>−>−⇒>−>
57-   

» همیشه صحیح نیست. 2 گزینه ي «عبارت
CA(B( طور که از شکل هم مشخص است، در این حالت همان −⊄ .
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58-  
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59-  
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پاسخ سؤال ھاي ریاضي 
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63-  
33 3943105 /)/( =− =−+=×−×−− − 3333 33 33 4 3103233310323 /)( 

64-  
 را از مساحت نیم دایره کم کنیم. طبق روابط مربوط به زوایا و ABCبراي به دست آوردن مساحت بخش هاشورخورده، باید مساحت مثلث 

 90=Âقوس دایره ها، داریم: 

22
1 2aaa  ABC  مساحت مثلث=××=

22 222222 aBCaaaACABBC : فیثاغورس =+=+=⇒=

22
2

2
aaBC

 ⇒ شعاع دایره ===

4

2aπ
⇒ مساحت نیم دایره =

π
=π=

222

2a)a()a( مساحت دایره 

)(aaaaa 2
44

2
24

22222
−π=

−π
=−

π
مساحت قسمت هاشورخورده =

65-  

244422 242424 ++−=−+−+=−+ x)x()xx(xx 

)x)(x)(x()x()x( 11212 222 −++=−+= ])x()[x()x()x)(x( 122222 22222 +−+=+++−= 
66-  

bcaccabba)c)(ba(c)ba()cba( 2222 222222 +++++=++++=++ 

acbcabcba)cba( 2222222 +++++=++⇒ 

=++ acbcab ⇒=
++

 →=++ 
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cba
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)acbcab(cba)cba( +++++=++ 22222 

121 2222222 =++⇒+++=⇒ cba)(cba  
67-  

 (قاعده) ×(ارتفاع) 
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68-  
  فرض کنیم، داریم:xاگر عدد مورد نظر را

 مخرج مشترك

جرم الکترون 
 بار الکترون
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70-  
 اضالع مثلث را به دست می آوریم: طول

134923 2222 =+=−+−=−+−= )()()xx()yy( ABAB  طولAB 

134923 2222 =+=−−+−=−+−= )()()xx()yy( ACAC  طولAC 

41622 2222 =+=−−+−=−+−=  )()()xx()yy( BCBC طولBC 

 413241313 +=++=++= |BC||AC||AB| محیط
 

 

71-  
با توجه به این که از تقسیم میوز یک سلول اولیه، تنها یک سلول جنسی حاصل شده است، پس سلول جنسی تشکیل شده، ماده است. در سلول 

جنسی ماده، مقدار سیتوپالسم زیاد است، اما مقدار سیتوپالسم سلول جنسی نر بسیار کم است. 
تشریح سایر گزینه ها: 

 B، تعداد کروموزوم ها بیش از سلول A»: در تقسیم میوز تعداد کروموزوم هاي سلول هاي حاصل، نصف می شود. بنابراین در سلول 2گزینه ي «
»: سلول هاي جنسی هم مانند همه ي سلول هاي 4»: سلول هاي جنسی ارتباط میان نسل ها را برقرار نگه می دارند. / گزینه ي «3است. / گزینه ي «

دیگر سیتوپالسم دارند.  

72-  
 در نور کم می شود که به این بیماري شب کوري گفته می شود.ما ، منجر به کاهش دید A ویتامینکمبود

73-  
از یک بار تقسیم میتوز یک سلول، دو سلول دختر حاصل می شود که تعداد کروموزوم هاي هر یک از آن ها با تعداد کروموزوم هاي سلول مادر 

1266برابر خواهد بود. بنابراین مجموع تعداد کروموزوم هاي این دو سلول به این صورت خواهد بود:  =+  
74-  

. باعث بیماري بري بري می شود. ویتامین ها از مواد آلی هستند. در همه ي مواد آلی کربن به صورت عنصر اصلی وجود دارد1Bکمبود ویتامین 
تشریح گزینه هاي دیگر: 

 قابل حل در آب هستند. B»: ویتامین هاي گروه1گزینه ي «
 با تابش نور خورشید بر پوست ساخته می شود.  D»: ویتامین 3گزینه ي «

 بود.  B اولین ویتامین کشف شده از ویتامین هاي گروه 3B»: ویتامین 4گزینه ي «
75-  

سوخت رایج بسیاري سلول ها گلوکز است که یک نوع مونوساکارید است. مونوساکاریدها، کوچک ترین هیدرات هاي کربن هستند. 
»: به گلیکوژن اشاره می کند. 4»: به ساکارز و گزینه ي «2»: به سلولز، گزینه ي «1گزینه ي «

76-  
جانوران (مثل زنبور عسل) فتوسنتز نمیکنند و موجوداتی مصرف کننده هستند. 

77-  
کلسترول چربیهاي گیاهی بسیار کم تر از چربیهاي جانوري (جامد) است. مصرف چربیهاي جانوري با افزایش کلسترول خون، احتمال ابتال به 

بیماري هاي قلب و رگ ها را افزایش میدهند.  
چربیهاي گیاهی معمولی بیش تر مایع هستند. محل عمده ي ذخیره ي چربی ها در بدن انسان بیش تر در زیر پوست است. 

78-  
 تبدیل می شود.  Aترکیب نارنجی رنگ موجود در هویج که کاروتن نام دارد، در بدن ما به آسانی به ویتامین

پاسخ سؤال ھاي علوم 
 زیست و بھداشت
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79-  

بدن ما می تواند بعضی از آمینواسیدها را بسازد. آمینواسیدهایی که بدن ما نمی تواند آن ها را بسازد، آمینواسیدهاي اساسی نام دارند.  

80-  
امولسیون کننده ها و پایدارکننده ها مواد غذایی را به ژله تبدیل می کنند و از این طریق موجب انسجام و پایداري غذاها می شوند. افزودنی هاي 

 می دهند. در افزایشغذایی می توانند طبیعی یا مصنوعی باشند. برخی محافظت کننده ها باعث مهار رشد میکروب ها می شوند و عمر مواد غذایی را 

 ضمن برخی از مردم نسبت به افزودنی هاي خاصی حساسیت دارند. 

81-  
  واکنش هايدر گیاهان که سبزینه یا کلروفیل نام دارد، آغازکننده يموجود  انجام می گیرد. ماده ي سبز ،بخش هاي سبز گیاهانهمه ي  در فتوسنتز

  است.يفتوسنتز

82-  
هوشمندانه  و منطقی است که پژوهشگران براي توضیح علت یک پدیده ارائه می کنند.  فرضیه حدس 

83-  
 بنابراین  بیش تر است. گرم از هر یک از مواد دیگر100 میزان آب موجود در  ازکلم  گرم100 موجود درآب ، میزان  غذایی مواد ایندر بین

پس از خشک کردن کامل، وزن کلم بیش تر از سایر مواد غذایی نام برده شده، کاهش می یابد. 

84-  
  تشکیل شده است.O و C ،H جزو لیپیدها میباشد و همانند سلولز که جزو هیدراتهاي کربن است از سه نوع عنصر تري گلیسرید

85-  

728
71

83
2 /~

)/(
شاخص توده ي بدن ==−

 به معنی 30 به معنی اضافه وزن و بیش از 30 تا 25 وزن مناسب، بین 25 تا 19 باشد کمبود وزن، بین 19 که عدد حاصل کم تر از صورتیدر 

چاقی است. بنابراین، این فرد اضافه وزن دارد اما چاق نیست.  

86-  
 خون بگیرد. O بوده و میتواند به همهی گروههاي خونی، خون بدهد ولی نمیتواند از هیچ یک از گروههاي خونی غیر از Oگروه خونی فرد 

87-  
 قرار می گیرد. با توجه به این مطلب G در مقابل C و T در مقابل A طوري است که همیشه DNAترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها در ساختار 

 نوکلئوتید:  100 با DNAدر مولکول دو رشته اي 





→
→

C%G%
T%A%

2525
2525

 

88-  
ترتیب مراحل اصلی روش علمی به صورت زیر است: 

 ـ تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري 4 ـ آزمون فرضیه / 3ـ فرضیه سازي / 2 / مشاهدهـ 1

89-  
 درصد وزن بدن است. پس در بدن 95 تا 65مقدار آب (یکی از مهم ترین مواد معدنی) موجود در بدن موجودات زنده به طور متوسط بین 

موجودات زنده، وزن مواد معدنی بیش تر از مواد آلی است.  

تشریح سایر گزینه ها: 

55270750 گرم به ازاي هر کیلوگرم جرم بدن است. بنابراین:  گرم75/0»: نیاز روزانه ي یک فرد معمولی به پروتئین 1گزینه ي « // =× 

»: لیپیدها بخش مهمی از غشاي سلولی را تشکیل می دهند. هیچ کدام از لیپیدها در آب حل نمی شوند.  2گزینه ي «

»: بخش اصلی دیواره ي سلول هاي گیاهی، سلولز است.  3گزینه ي «

90-  
 برابر است. در نتیجه همواره مجموع بازهاي G با C و تعداد T با A قرار می گیرد. پس تعداد G در مقابل C و T در مقابل A همیشه DNAدر 

A و C با هم، برابر با مجموع بازهاي G و Tخواهد بود؛ پس حاصل کسر 
TG
CA

+
 است.  یک همواره برابر با +

جرم (کیلوگرم) 
 مجذور قد (متر)
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91-  

با توجه به این که مقاومت الکتریکی وسیله در حالت هاي اول و دوم با هم برابر است، می توان نوشت: 
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92-  

( اهم قانونطبق 
I
V

R(  می توان نوشت:  =

)(RR
RRIRV
RRIRV

ba
bbbbb

aaaaa Ω+=⇒
Ω=⇒=⇒=
Ω=⇒=⇒=

2
2510
4520

 

  اهم بیش تر است.b( ،2( رساناي الکتریکی از مقاومت)a(رسانايالکتریکی بنابراین مقاومت 
93-  

kJ: 440022200  گرم شکالت 200انرژي شیمیایی حاصل از مصرف ×=
kJ: 18804740  دقیقه بازي بسکتبال 40انرژي مصرفی براي ×=
kJ: 252018804400  انرژي باقی مانده براي دوچرخه سواري −=

hrmin: 160
42

2520
زمان دوچرخه سواري ==

94-  

2 را مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی در نظر می گیریم: B نقطه ي
2
1

2 mVLmgKUE: AAA  Aانرژي مکانیکی در نقطه ي =+=+

+=+= mgLKUE: CCC انرژي مکانیکی در نقطه يC 

mgLmVLmgEE CA =+⇒= 2
2
1

2  پایستگی انرژي

s
m|V|gL|V|

mVmgL
m/L

s

mg
416

22 61

2102
== →=⇒=⇒

=

=


 

95-  
سطح زمین را مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی در نظر می گیریم. 

J(mmmghUE(لحظه ي رها کردن گلوله:  1001010111 =××=== 

2لحظه  اي که گلوله در نیمه ي راه قرار دارد: 
22222 2

1 mvmghKUE +=+= 

2 گلوله به سطح زمین: رسیدنلحظه ي 
333 2

1 mvKE == 

 در نیمه ي راه سقوط:  گلولهسرعت 

s/m|v|v 10100 2
2
2 =⇒=⇒ 2

2
5

2
122

22121 2
150100

2
1 vmvmghmghEE

m
h

h
+= →+=⇒=

==
 

2 در لحظه ي رسیدن به سطح زمین: گلولهسرعت 
3

2
3131 2

1100
2
1 vmvmghEE = →=⇒= 

s/m|v|v 210200200 3
2
3 ==⇒= 

پاسخ سؤال ھاي فیزیك 
)1( 

  از طرفینmحذف 

  از طرفینmحذف 
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96-  

تنها داراي انرژي پتانسیل گرانشی است. وقتی شروع به حرکت می کند، رفته رفته از انرژي پتانسیل گرانشی جسم کم شده و Aجسم در نقطه ي
% انرژي مکانیکی 20جسم دیگر انرژي پتانسیل گرانشی ندارد و فقط انرژي جنبشی دارد. وقتی Bبه انرژي جنبشی آن افزوده می شود. در نقطه ي

 در نقطه ي جنبشی تبدیل به انرژي A% از انرژي مکانیکی اولیه ي گلوله در نقطه ي80اولیه ي گلوله در مسیر تلف می شود، یعنی این که فقط 

B :22 می شود. پس داریم
2
125010

10
8

2
1

100
80

BBA v/mv)mgh( =××⇒= 

s
m|v|vv BBB 242

2
1 22 =⇒=⇒=⇒ 

97-  

هاي خورشیدي است که نور خورشید را مستقیماً به الکتریسیته تبدیل  بهره گیري از انرژي خورشیدي، به کار بردن سلولروش هايیکی از 
 کنند.می

98-  

BA EE = 

BK+ انرژي پتانسیل کشسانی فنر در نقطه يB =+ AA UK 

BA KU 2=  → =AK
BK: انرژي پتانسیل کشسانی فنر در نقطه يB 

s
m|v|v)v(/ BBB 5252

2
1252102 22 =→=⇒×××=×× 

99-  
طبق تعریف، گرماي ویژه ي یک جسم، مقدار گرمایی است که به یک کیلوگرم از آن جسم داده می شود تا دماي آن یک درجه ي سلسیوس 

افزایش یابد، بنابراین هرچه گرماي ویژه ي جسمی بیش تر باشد، براي یک تغییر دماي مشخص، باید گرماي بیش تر به جسم بدهیم و یا از جسم 
 بگیریم. یعنی در این جسم به ازاي دادن و گرفتن گرماي یکسان، به ترتیب دماي آن کم تر افزایش و کم تر کاهش می یابد. 

100-  
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101-  

وقتی دو جسم مشابهاند، یعنی جرم و گرماي ویژه و جنس آنها با هم یکسان است. پس از تبادل گرما، دماي دو جسم از رابطهی زیر به دست 

C)(BB. می آید °=−−=θ−θ′= BC)(BA تغییرات دمایی در جسم 15510
BA ⇒°=

−+
=

θ+θ
=θ′=θ′ 10

2
525

2
 

 J/cmQ BBBB 15001550020 =××=θ∆= 

102-  

با توجه به فرض صورت سؤال، تمام شرایط در طول تابستان و زمستان یکسان است و تنها عاملی که باعث شده نسبت گرماي منتقل شده تفاوت 
، نسبت اختالف دماي اتاق با بیرون در تابستان و زمستان است. در نتیجه داریم: باشدداشته 

C)( 251004310553
35

53
2

1 =θ⇒=θ⇒θ−=+θ⇒=
θ−
−−θ

⇒=
θ∆
θ∆

= 

103-  

 A:   و   گلوله ي سنگین ترB:سبک ترگلوله ي 
 مبادله شده در دو گلوله برابر است، بنابراین می توان نوشت: گرماياندازه ي 

BA دماي گلوله ي سنگین تر، کم تر است. تغییرپس 
BcAc
BmAm

BBBAAABA cmcm|Q||Q| θ∆<θ∆ →θ∆=θ∆⇒=
=

> 

گرماي هدر رفته در زمستان 
 گرماي داده شده در تابستان
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104-  

Jmv 1000400
2
5

2
1 2 انرژي جنبشی اولیه گلوله ==×=

J7502501000 =−= =×=⇒انرژي باقی مانده  J2501000
100
 انرژي اتالفی در اثر برخورد به جداره ي اول 25

Jmv 250100
2
5

2
1 2

2  انرژي جنبشی گلوله هنگام برخورد به جداره ي دوم ==×=

J500250750 انرژي اي که به صورت گرما به مایع منتقل شده =−=

CJmc °=θ∆⇒=θ∆××⇒=θ∆ 15002502500 
105-  

Ω=== 50
44

220
1

1
/I

V
R 

V/VRIV 1855073222 =×=⇒= 
106-  

هم باید بار موافق با میله از میله  ي دورتر ) باشد و کره 1) بار همنام القا کند، پس بار میله باید مخالف بار کره ي (1میله نمی تواند در کره ي (
) می تواند مثبت باشد و میله 1) انتقال می دهد. پس بار کره ي (2) در اثر القا بار هم نام میله را دفع می کند و به کره ي (1اشد زیرا کره ي (داشته ب
) بار منفی داشته باشند.  2و کره ي (

107-  
 ریال است، نتیجه می شود که در این خانه 7200 ریال و هزینه ي برق مصرفی در یک ماه 100 به این که بهاي هر کیلووات ساعت برق توجهبا 

 برق مصرف می شود.  kWh72توسط این المپ، هر ماه 

AII)(IWh

tRIU

5252430472000 22

2

=⇒=⇒×××=⇒

=
 

1919الکترون 10512106145 ×=⇒××=×⇒=⇒ − /n/nneIt 

108-  

 انرژي شیمیایی موجود در سیبزمینی پخته:
g
J

g
kJ 40004 = 

JmghUانرژي الزم براي بلند کردن وزنه:     4000210200 =××== 

Jxمقدار انرژي که فرد براي بلند کردن وزنه نیاز دارد: 
x

J
400000

1
10040004000

100
1

دصرد
=

×
=⇒ 

5  تعداد سیب زمینی ها برابر است با: عددبنابراین
80000

400000400020400000 ==⇒××= nn 

109-  
اگر بار دو کره یکسان باشد، بار از کره ي کوچک تر به کره ي بزرگ تر جریان می یابد و اگر بارها و اندازه هاي دو کره متفاوت باشد، در مورد 

جهت شارش بار نمی توان اظهار نظر کرد.  
110-  

C201535 =−=θ∆ 
% انرژي الکتریکی مصرفی در گرم کن صرف گرم کردن آب موجود در آن می شود. 90% است، یعنی 90 به این که بازده ي این گرم کن توجهبا 

QUپس داریم:  =
100
90 

θ∆=== mcQ,t
R

VtRIU
2

2 

st
)(

t
V

mcRtmct
R

V 700
2009

204200130010
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2
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×

××××
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θ∆××
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111-  

//mL موجود در هواي آزمایش شده برابر است با: اکسیژنحجم  6442025 =− 

418100
25

64 //:  درصد اکسیژن هواي مورد آزمایش ×=

112-  
به   کتاب درسی، دما به صورت الیه اي، در ارتفاعات کره ي زمین تغییر می کند و نحوه ي تغییرات آن با توجه52 صفحه ي 2با توجه به جدول 

» است. 2 این جدول، به صورت گزینه ي «داده هاي
113-  

فشار، مقدار نیرویی است که بر واحد سطح وارد می شود (
A
FP  سطح مقطع می باشد)، بنابراین هر چه مساحت A نیرو و F فشار، P که =

قاعده ي یک جسم معین بیش تر باشد، فشار کم تري به سطح زیرین خود وارد می کند.  
114-  

ورود آب کاهش می یابد و خصلت اسیدي پیدا می کند. بنابراین pHبا ورود پساب اسیدي و فاضالب برخی از کارخانه ها به آب هاي طبیعی
 پساب و فاضالب هاي صنعتی به آب، همواره موجب قلیایی شدن آب هاي طبیعی نمی شود.

115-  
)N(اجزاي اصلی سازنده ي هواکره عبارت ا ند از: نیتروژن  )O( درصد حجمی و اکسیژن 78 با 2  درصد حجمی. اجزاي جزئی سازنده ي 21 با 2

)CO( درصد حجمی و کربن دي اکسید 96/0 با )Ar(هواکره عبارتند از آرگون   درصد حجمی. 03/0 با 2
116-  

اکسیژن به آسانی با عنصرهاي دیگر واکنش می دهد و ترکیب هایی را به وجود می آورد که اکسید نامیده می شود.  
117-  

 شیمیاییویژگیهایی که آب را به یک مایع زندگیبخش تبدیل کرده است میتواند آن را به مادهاي کشنده نیز مبدل کند زیرا بسیاري از مواد 
در آب حل میشوند (انحاللپذیري) یا به کمک آن مواد شیمیایی از جایی به جایی انتقال مییابند و سرانجام نیز به دریاها و اقیانوسها وارد 

می شوند. 
  دیگر ویژگیهاي دیگر آب را بیان میکند که به نوبهی خود میتوانند مفید و مضر باشند.گزینههاي

118-  
 جنبش مولکولی گازها؛ در یک دماي معین، ذره هاي سازنده ي یک گاز، سرعت ها و انرژي هاي جنبشی متفاوتی دارند.  نظریه يطبق 

119-  
Al ،2+ به عنصر آلومینیم، مربوطCa 2، مربوط به کاتیون کلسیم وH  .مربوط به مولکول هیدروژن می باشد

120-  
آب، محلول فراسیر شده در g 50 از این ماده در g 30آب است، پس با انحالل g 100 در g40، تقریباً KCl، انحالل پذیري C°42در دماي 

، فراسیر شده است. A به دست می آید، بنابراین محلول C°42دماي
 به دستآب، محلول سیرشده g 200 از این ماده در g 140آب است، پس با انحالل g 100 در 3KNO ،g 70، انحالل پذیري C°50در دماي 

، سیرنشده است. Bمی آید، بنابراین محلول 
121-  

آب هنگام یخ زدن، انبساط می یابد، بنابراین چگالی یخ کم تر از آب است و این سبب می شود که آب از سطح شروع به انجماد کند. ایجاد یک 
 در مناطق می توانندالیه ي عایق از یخ در سطح دریاچه ها، از یخ زدن الیه هاي زیرین جلوگیري می کند. در این شرایط ماهیان و آبزیان دیگر 

گرم تر زیرین به زندگی خود ادامه دهند.  
122-  

با توجه به درصد فراوانی منابع آب شیرین در کره ي زمین، یخ هاي قطبی و یخچال هاي طبیعی اولین منبع و آب هاي زیرزمینی دومین منبع فراوان 
آب شیرین در کره ي زمین محسوب می گردند. 

تشریح سایر گزینه ها: 
»: منابع آب شیرین در سراسر جهان، به طور یک نواخت پراکنده نشده اند. 1«گزینه ي

 کشاورزي»: سرعت ذوب شدن یخچال هاي طبیعی و یخ هاي قطبی آهسته تر از آن است که براي تأمین نیازهاي انسانی، صنعتی و 2گزینه ي «
قابل بهره برداري باشند.  

 جهان در کشور ما وجود دارد.  شیرین درصد از منابع آب 36/0»: تنها 4 «گزینه ي

پاسخ سؤال ھاي شیمي 
)1( 
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123-  

g200100300 جرم آب =جرم محلول−3KNOجرم=−=

gx گرم است. 50 آب، g100در C40 در دماي3KNOانحالل پذیري
x

KNOgOHg
50

100
100200

32
=⇒ 

124-  

Aکاتیون است، زیرا مولکول هاي آب از سمت قطب منفی خود (اتم  اکسیژن)،یک A .را احاطه کرده اند
125-  

) و پایین 2) باالتر قرار دارد پس نسبت به این دو منحنی فراسیرشده است. هم چنین این نقطه روي منحنی (3) و (1نسبت به منحنی (Aنقطه ي
  ) به ترتیب سیرشده و سیرنشده خواهد بود.4) و (2)  است، پس نسبت به منحنی (4منحنی (

126-  

gg
/

/m

/
m
/

V
m
V
m

d
d

V
md

VV

B

B

B

B

A

A

B

A

BA

161000
52

040

52040

=×=⇒

===⇒=

=

 

127-  

 کلسیمسختی موقت آب به دلیل وجود کلسیم هیدروژن کربنات (محلول) در آن است که با حرارت دهی و جوشاندن به راحتی برطرف می شود. (
کربنات نامحلول رسوب می کند.) 

128-  

 کشورهابراي جلوگیري از رشد جلبک ها، گاه مقدار کم و کنترل شده اي از بلورهاي کات کبود را به آب (منبع) می افزایند. همچنین در برخی 

 به آب می افزایند.  F−)، یون ppm1براي جلوگیري از پوسیدگی دندان و پوکی استخوان، گاه مقدار بسیار اندکی (در حدود 
129-  

 کم تر از فشار هوا (در این منطقه) می باشد، پس داریم: mmHg 80) به اندازه ي 1 گاز در حباب شیشه اي مانومتر (فشار

mmHgA 66080740 =−= 

 بیش تر از فشار هوا (در این منطقه) می باشد، پس داریم: mmHg 140) به اندازه ي 2فشار گاز در حباب شیشه اي مانومتر (

mmHgB 880140740 =+= 

 می توانیم بنابراین
B
A :را به صورت زیر محاسبه کنیم 

4
3

880
660

==
B
A 

130-  

 درصد متغیر است. 3 تا 1% رطوبت داشته باشند، اگرچه در بیش تر مناطق بخار آب از 5 واقعی هوا ممکن است تا بیش از نمونه هاي
 سایر گزینه ها: تشریح

»: الیه اي از هواکره که ما در آن زندگی می کنیم، تروپوسفر نام دارد.  1 «گزینه ي
 و برخی دیگر از گازهاي ناچیز موجود در هواکره را تغییر می دهد. 2CO»: فعالیت هاي گوناگون انسان غلظت 3 «گزینه ي
 »: متان از اجزاي ناچیز سازنده ي هواکره است.4 «گزینه ي

 



  

  
  
  
  
  
  

  

  9933 ماه  ماه ديدي  2626  آزمون غيرحضوريآزمون غيرحضوري
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  ) وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--64636463: :  تلفن تلفن––  923923 پالك  پالك ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

   وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش13841384چي در شهريور چي در شهريور   ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم  تمام داراييتمام دارايي
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   كدام گزينه، مفهومي نزديك به عبارتِ زير دارد؟بيت -1
  »هراسد آن كس كه به جاودانگي روح خويش در جوار رحمت حق آگاه است؟ كجا از مرگ مي«

  آنك آيد خوش تو را مرگ اندر آن/ شد نشانِ صدقِ ايمان اي جوان ) 1
  تر كه به هجرانت پيش قدمت مردن خوش/ با داغ تو رنجوري، به كز نظرت دوري ) 2
  دستان خامشي را از هوا گيرد چراغ تنگ/ برگ و نوايان را   ز مرگ تلخ پروا نيست بي) 3
  شمع ماتم ز چه دلگير ز مردن باشد؟/ ي هستي را  زدهنيست پرواي اجل دل) 4

 ؟نيستنثر كدام عبارت مسجع . اند ي گلستان سعدي برگزيده شده  زير همگي از مقدمهعبارات -2
    .ست و بر هر نعمتي شكري واجب ا هر نفسي دو نعمت موجود در)1
  .دريغش همه جا كشيده حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي) 2
3(يك شب تأم كردم و بر عمر تلف ام گذشته ميل اي خوردم ف ميكرده تأس.  
  . دامن گل بريخت و در دامنم آويخت،حالي كه من اين حكايت بگفتم) 4

 ي متنِ زير، ايرادِ نگارشي دارد؟شدهكدام بخشِ مشخّص -3
  ».، كوشيدند مشكالتغلبه بر براي از جان و دل خوبي داشتند و   عملكردِ  بودند،  مديرِي كهدورانِايشان در «
   بخش دوم)2     بخش نخست)1
  كدامهيچ) 4     بخش سوم)3

  ... .ي گزينهاي در  واژهجزبه ،ها مركّب هستندي گزينههاي همهواژه -4
 برد ـ نوروزپشت ـ چهارراه ـ دستالك) 2  تراشگير ـ قلم كن ـ گل دوچرخه ـ مدادپاك) 1
  گذار سرا ـ رهاورد ـ كاركرد ـ بنيان مهمان) 4  خانه كش ـ كتاب درازدست ـ مادرزن ـ آب) 3

        .دشو يافت مي» گذرا«و هم فعل » ناگذر«، هم فعل ... بيت استثنايبهي ابيات  در همه -5
  نواز بر آستان خداوندگار بنده/ سر اميد فرو آر و روي عجز بمال ) 1
  باز چه رفت به غفلت دگر نيايدكه آن/ چه مانده دريابي مگر ز مدت عمر آن) 2
  برو كه خو نكني هرگز از گدايي باز/ اي بخشند  گرت چو سعدي از اين در نواله) 3
    بازگرت دريغ نيامد، بقيت اندر/  شد يعچه به بازيچه رفت و ضاز عمرت آن) 4

 ؟ استمتفاوتها ي ساير گزينهاجزاي اصلي ساختمان كدام جمله، با جمله -6
  .پس از سقوط صفويان به دست محمود افغان، قلمرو متصرّفات اين سلسله تجزيه گرديد) 1
  .نويسي فراهم شدراي سادهني، زمينه، بيش از پيش بمقام فراهابه همت و ذوق قائمدر نويسندگي فارسي ) 2
  .هاي شرعي و ديني را در زادگاه خويش، شهر تربت جام، از استادانش فراگرفت جامي، متون ادب و دانش) 3
  .استر بودهثّزبان مؤبدون شك نثر روان و داستاني كتاب حاجي بابا در توفيق و شهرت آن در ميان خوانندگان فارسي) 4

 ؟ندارد وجود ،شد اسمي كه جمع با،در كدام بيت -7
 كان كه جايي به گل افتاد دگر جا نرود/ ي عالم تنگ است  آويختگان عرصه بر دل) 1
  كه در ايامِ گل، از باغچه، غوغا نرود/ اند باغبانان به شب از زحمت بلبل چون) 2
  شبمي نيسراجلوه بر من كرد در خلوت /  اوستي كه دل سرگشته از سوداي، معنشاهدِ) 3
  كه مه را بر زمين بينند و مه بر آسمان باشد/  است الحق اند و جاي حيرتق در تو حيرانخالي) 4

 ؟ اماليي داردنادرستي ،كدام تركيب -8
  آفريناعجوبه و شگفت) 2    سودمند و مغتنم) 1
  صمرت و نتيجه) 4    آغاز فاجعه ) 3

 كدام عبارت، درست است؟ -9
  .شودات و قواعد دستوري با هم فرق دارند، گويش گفته ميي از زبان كه فقط در انتخاب كلميها به شكل)1
  .اي دست يابندامكانات پيچيده و گسترده هاي انساني بهشود زبان، موجب مي»ساختي بودنتك«) 2
  .بريمشان به كار ميهاي مختلف را در جاي خودشويم كه هر كدام از اين گونههاي زبان ميهاي بسيار زياد گونهما به اين دليل متوجه تفاوت) 3
  .ماندچنان زباني يگانه به جاي مي هم هاي فراوان،هاي گوناگون و تغيير و تحولي شكلهر زباني با وجود همه) 4

 ؟».شونداسامي خاص، جمع بسته نمي«ي كدام عبارت، مثالِ نقضي است براي گزاره -10
  . شونديهايي است كه در شهر ديده نمجا، پر از ستارهآسمان اين) 1
  .استها ديدهها و تهمينهها و رستماين سرزمين به چشمِ خود، آرش) 2
  .فرهاد، مجنونِ ليليِ خويش است، شيرين) 3
  .استهاي پاييزي، هواي شهر را كمي پاكيزه كردهباران) 4

  . مراجعه نماييدir.kanoon.wwwي پاسخ سؤاالت، به آدرس الكترونيكيآموزان عزيز براي مشاهده دانش
)1( زبان و ادبيات فارسي هايسؤال

  
  )1(ادبيات فارسي 
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  )1(زبان فارسي 
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   است؟نادرست ،كدام عبارت -11

  .مضمون قطعه غالباً شكايت از روزگار است. گويندميقافيه است، قطعه ها همهاي زوج آنوزن كه مصراعبه چند بيت هم) 1
  . ها و مطالب طوالني مناسب استاين قالب براي سرودنِ داستان. اي جداگانه داردهر بيت مثنوي، قافيه) 2
  .موضوع غزل غالباً بيان عواطف و احساسات است. آيدهاي زوج ميي غزل در مصراع نخست و تمام مصراعقافيه) 3
  . اما مضامين آن غالباً ستايش، وصف طبيعت يا مسائل اخالقي است، قصيده مثل غزل استيهارارگيري قافيهشكل ق) 4

 ستايد؟ و صفت انساني را ميشاعر در بيتِ زير، كدام ويژگي -12
  »  آزاد است،ز هرچه رنگِ تعلّق پذيرد/ غالم همت آنم كه زير چرخ كبود «
  ادعاييبي) 4  خيرخواهي) 3  مهرباني) 2  وارستگي) 1

 ؟استنرفتهدر بيت زير كدام آرايه به كار  -13
 »رسد  ميرود، غنچه سوار سبزه پياده مي/ كند  كند، سرو قيام مي باغ سالم مي«
  استعاره) 4  تضاد) 3  تشخيص) 2  تشبيه) 1

  است؟نادرست ،كدام عبارت -14
  .استاي سرودنِ شاهنامه بودهي منثور ابومنصوري و برخي روايات مكتوب، از منابع فردوسي برشاهنامه) 1
  .يابدشود و تا به دنيا آمدنِ زالِ سپيدموي ادامه ميي اساطيريِ شاهنامه از عهد فريدون شروع ميدوره) 2
  .ي پهلواني شاهنامه، از قيام كاوه است تا قتل رستمدوره) 3
  .ي تاريخي شاهنامه استاز اواخر عهد ِكيانيان به بعد، مربوط به دوره) 4

 ؟نداردهوم كدام بيت با ساير ابيات هماهنگي مف -15
 ز خاك بارگه كبرياي شاه شجاع/ ي حافظ خدا جدا مكناد  جبين و چهره) 1

  همي رود ظفر و فتح بر يمين و يسار/ تو آن شهي كه تو را هر كجا شوي، شب و روز ) 2
  ر ركاب قزل ارسالن دهدبتا بوسه / نه كرسي فلك نهد انديشه زير پاي ) 3
  زي زهره برده دست و به مه بر نهاده پاي/ من چون ملوك سر ز فلك برگذاشته ) 4

 ؟ندا معنا شده كدام گزينه درستدر ترتيببه، »حاذق  ـف تكلّ ـ سوله ـ رعب ـ آكنده ـنسيان«هاي  واژه -16
  غفلت ـ پر ـ ترسو ـ سالن بزرگ ـ برعهده گرفتن ـ ماهر) 1
  وار كردن ـ خواري ـ هوشيارخبري ـ لبريز ـ ترس و وحشت ـ س بي) 2
  ناآگاهي ـ انباشته ـ هراس ـ انبار كردن ـ تجمل ـ ماهر) 3
  دست هاي بزرگ و بدون ستون مياني ـ خودنمايي و تجمل ـ چيره فراموشي ـ پر ـ دلهره ـ سالن) 4

   ؟شود نميجايي ضمير ديده   جابه،در بيتِ كدام گزينه -17
  ديشه بودش دل و روي زردپران/ وزان آب چون شد به جاي نبرد ) 1
  جهان پيش چشم اندرش تيره گشت/ چو بشنيد رستم سرش خيره گشت ) 2
  بدانست كاو هم نماند به زير/ زدش بر زمين بر به كردار شير ) 3
 نجنبيد يك ذره مهرت ز جاي/ اي بودمت رهنماي  ز هر گونه) 4

 در متن زير، چند تشبيه وجود دارد؟ -18
كننـد، چـون    پرستند و به هدفِ آن زنـدگي مـي         اما آنان كه دنيا را مي      ،نگ است كه بايد براي رهايي از آن بكوشد        دنيا براي آزاده، قفسي ت    «

  ».افتندوقتِ مرگ رسد، به سختي مي
  يك) 2    صفر) 1
  سه) 4    دو) 3

   اماليي وجود دارد؟نادرستيدر متن زير چند  -19
»اي روغن ستاند و از غالم گوشت را فروخت و پاره. بودا گوشت مضمهل شدهخواجه زهرمار كرد و به غالم گفت نخودي مذعفر بسازد، ام

گذرد، به نيتِ خدا اگر هر آينه خيري در خاطر مبارك مي. چنان غالم ِتو باشمبگذار تا من به گردن خود هم«: آن طعامي ساخت و گفت
  »».اين گوشت پاره را آزاد كن

  سه) 2    دو) 1
  پنج) 4    چهار) 3

 ؟ندارد گزينه با ساير ابيات قرابت معنايي بيتِ كدام -20
  زيكه در مقام رضا باش و از قضا مگر /  دوش با من گفتخانهي كه هاتف مايب) 1
  زندي كه با زورمند بستستيكه شرط ن/ ي  كن سعداريرضا به حكم قضا اخت) 2
  ري خرده مگ، نه به وفق رضاستيگر اندك /  حضور ما كردندي بيچو قسمت ازل) 3
   حكم قضا بگردانيي رضاستتيگر ن / ستي قدر نني بختت جز اانيروافظ ز خوبح) 4
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 ) 21-23: ( عين األصح و األدقّ في الجواب للتّرجمة للعبارات التّالية■

   :».و أصبح قارونُ عبرة لألجيال! هكذا ابتلعتْه األرض و ذهبت الزّينة و الموكب و القُصور« -21
  .هاي آينده شدو قارون عبرتي براي نسل!  و زمين او را بلعيد و زيور و عظمت و قصرهايش از بين رفتاين بود عاقبت قارون) 1
  .ها گرديدو قارون عبرتي براي نسل! اين چنين زمين او را بلعيد و زينت و كاروان و قصرها از بين رفت) 2
  .هاي آيندهو قارون عبرتي شد براي نسل! بله، عاقبت زمين او و زينت و عظمت و قصرهايش را در خود فرو برد) 3
  .ها ساختو قارون را عبرتي براي نسل! اين چنين زمين قارون را در خود فرو برد و زينت و موكب و قصرها را از بين برد) 4

 :».ن ديارِهم بطَراًال تكونوا كالّذينَ خَرَجوا مِ« -22

  .رفتندهايشان بيرون   مانند كساني مباشيد كه سرمستانه از خانه)1
  .اش بيرون رفت  مانند كسي نباشيد كه سرمستانه از خانه)2
  .هايشان بيرون رفتند  مانند كساني باشيد كه سرمستانه از خانه)3
  .  مانند كساني مباشيد كه با حالت سرمستي به خانه آمدند)4

  . .! . اي برادرم:»!ض عن اللّغو و المعاصي الجاهل و أعرِشفقَر المشاوِالتُ! يا أخي« -23

  !كنم  بيهوده و گناهان دوري مي)حرف( و از كنم مي با دلسوز نادان مشورت ن)1
 ! دوري كن،گويي و گناه  پس از بيهوده،مشورت كردن با دلسوز نادان خطرناك است) 2

 !شوي  از گناهان و بيهودگي دور مي،اگر با دلسوز نادان مشورت كني) 3

 ! بيهوده و گناهان دوري كن)حرف( با دلسوز نادان مشورت نكن و از )4

 : الخطأعين  -24

  ».، بدأ بالبكاءِ)س(لما شاهد سلمانُ ألبسةَ فاطمةَ «: را ديد، شروع به گريه كرد) س(هاي فاطمه  هنگامي كه سلمان لباس) 1
 ».ت الصحيفةُ المسائيةُ خبراً مهماًنَشَرَ «:.ي عصر خبر مهمي را منتشر كرد هروزنام) 2

  ».نحن تحملنا صعوبةَ الحياة بين هذه الوحوش«: واري زندگي را ميان اين حيوانات وحشي تحمل كرديمما دش) 3
 » .إبتَعدتُم عن طَريقي: قالَ قارون«: راه من دور شويد) سر(از : قارون گفت) 4

 :»تفعل«عين العبارة الّتي الفعل فيها من باب  -25

  .علَّقَ علي عنقه وسام النَّشاطأقبلَ سعيد و استقبلَه المدير بحفاوةٍ و ) 2  .الة الظّهرصهيأ نفسه للذّهاب فذَهب وحده ل) 1
  .  بدأت المراسيم و نَستمع إلي اُنشودةٍ! تفضَّلوا) 4  هل نذهب معاً؟. تَنعقد حفْلَةٌ في المدرسة! اُماه) 3

  اسم جامد؟ماجاءفي أي عبارةٍ  -26

  .اجتهد المعلّمونَ في تعليم الطُّلّاب بطريقة نافعةٍ لهم) 2  . و قد نَجحت في المسابقاتِ فرحةًرأيت التّلميذة مسرورةً) 1
  .المؤمنونَ يدافِعونَ عن المظلومينَ و يحاربونَ الظّالمينَ) 4  .هذا رزقٌ رزقه اهللاُ عباده المخلصينَ في الدنيا) 3

27- ة؟اليشكيل للعبارة التّحيح في التّما هوالص 

  .».القرآن هو الدليل، يرشد إلي خير سبيل«
  خَيرِ- يرْشِد –الدليلُ ) 2     سبيلَ- يرشَد –القُرآنَ ) 1

  سبيلٍ- خَيرٍ –الدليلَ ) 4     سبيلِ– خَيرٍ –القُرآنُ ) 3

 :عين الصحيح في اإلعراب -28

 ». اِلي الرِّعايةِكَلَّمت والِدتي، هي محتاجة«
1 (»تة«) 2  »هي« فعلٌ و فاعله ضمير :»كَلَّمخبر و منصوب: »محتاج  
  به و منصوب مفعولٌ: »والِدة«) 4  مجرور بحرفٍ جرٍّ: »الرِّعاية«) 3

 : فيها اسم الفاعل و اسم المفعول معاًما جاءتي عين العبارة الّ  -29

1(حسنة و تَُ) 2  .ر إلي المكتبةعلِّم الماهِ ذهب المحرومينَينَساعدأنتِ مالم . 

  .بينَ و المذنِراتِاِبتعدت صديقتي عن المنكَ) 4  .جل المعتمد من كالم الرّنحن متعجبونَ) 3
 ».الدفاع عن الحقّ بأموالهم في سبيل المؤمنونَ ينفقونَ «؟عبارةِهذه الما هو الصحيح عن نوع الفعل في  -30

  »إفعال« مِن باب -غائبينَ لل– فعلٌ مضارع) 2  »مفاعلة« مِن باب - للمخاطبينَ-فعلُ أمرٍ) 1
    مجرّد ثالثي- للمخاطبينَ-فعلُ أمرٍ) 4   مجرّد ثالثي- للغائبينَ–فعلٌ ماضٍ ) 3

 )1(عربي هاي سؤال
  
  )1(عربي 

  

 52ي   تا صفحه1ي  صفحه

   دقيقه10
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ي محبـت خـود     تر كنيم و با دوري از گناهان رشته       ها نوراني بايد بكوشيم دل خود را با عمل به نيكي        « -31

  كند؟دايت ميرا به اين راه ه ، كدام آيه ما»استوارتر سازيمخدا را با 
  »يا ايها الّذين ءامنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم«) 2  »يا ايها الّذين ءامنوا اذكروا اهللا ذكرا كثيرا« )1
  »في صالتهم خاشعونهم ين ذقد افلح المؤمنون الّ«) 4  »اليات الولي االلبابو اختالف الّيل و النّهار « )3

  شود؟  برداشت ميمفهوم كدام »تقيممس هديهم الي صراطي لي النّور باذنه و الماتخرجهم من الظُّيو «يشريفه ي آيهتدبر در از  -32
  .ي خود به آن خواهد رسيدصراط مستقيم راهي است كه انسان با اراده )1
  .سوي نور خارج شود كافي است تا انسان از ظلمت بهقرآنگيري از هدايت تنها بهره) 2
  .لمات، حركت به سوي روشنايي و رسيدن به صراط مستقيم استي خروج از ظي خداوند، الزمهاراده )3
  ها براي خارج شدن از تاريكي و بشارتي است براي مسلمانان  قرآن هدايتي است براي انسان)4

 .يندآ به دست مي. . . و . . .  آيات ازبه ترتيب » گمراه شدن در صورت نبودن هدايت الهي«و » به مقام اهل يقين) ع(رسيدن ابراهيم « -33
  »…فلما رأي القمر بازغاً قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني  «-»…و كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات و االرض « )1
  »…فلما رأي القمر بازغاً قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني  «-»…ماوات و االرض حنيفاً الس انّي وجهت وجهي للّذي فطر« )2
  »…و حاجه قومه قال اتحاجوني في اللّه و قد هدان و ال اخاف ما تشركون به  «-»…ماوات و االرض حنيفاً الس وجهت وجهي للّذي فطرانّي « )3
  »…و حاجه قومه قال اتحاجوني في اللّه و قد هدان و ال اخاف ما تشركون به  «-»…و كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات و االرض « )4

 ترتيب خطاب به كدام گروه از افراد آورده شده است؟ به» فاولئك كان سعيهم مشكوراً«و » يصالها مذموماً مدحوراً« قرآني هاي عبارت -34
  ناپذير و اهداف پايان مؤمنان خواستار آخرت-ند خواهان امر زود گذري كه تنها افراد)1
  اند اصل قرار دادهكساني كه اهداف دنيوي را -ند خواهان امر زود گذري كه تنها افراد)2
  ناپذير و اهداف پايان مؤمنان خواستار آخرت- مؤمنان خواستار آخرت)3
  اندكساني كه اهداف دنيوي را اصل قرار داده - مؤمنان خواستار آخرت)4

 ؟كند طلب نمييك از موارد زير را از خدا  هاي خود، دوستي كدام در يكي از مناجات) ع(امام سجاد  -35

   دوستي هر كاري كه او را به قرب خداوند برساند)2   )خداوند(خودش اوند از  دوست داشتن خد)1
   دوستي آنان كه خداوند را دوست دارند)4  ترين چيزها در دنيا  دوستي محبوب)3

هتـر   كـه ب   ،تر اسـت    چنين هدفي كامل     هم .شود   برداشت مي  . . .ي   شريفه ياز آيه » هاي بهشت   ها و زيبايي    رتبه و درجه داشتن خوبي    « -36
 .گو باشد  انسان را پاسخ. . . و . . .هاي  بتواند ويژگي

  نهايت طلبي  بي- قدرت تفكر-»… مناتؤمنين و المؤاهللا الم دعو «)1
   متنوع بودن استعدادهاي-نهايت طلبي بي -»… مناتؤاهللا المؤمنين و الم وعد «)2
   استعدادهاي متنوع بودن- قدرت انتخاب-»… ما عندكم ينفد و ما عنداهللا باق« )3
   قدرت انتخاب- قدرت تفكر-»… ما عندكم ينفد و ما عنداهللا باق« )4

از او درخواسـت     . . .ي  ي شـريفه  آوا شده و نيز با تفكـر در آيـه         هم… ي  ي شريفه در طلب مدد و ياري از خداوند متعال با آيه          -37
 .اي را داريم كه با ياد او، براي او و به سوي او زندگي كنيمحيات طيبه

  »كلّ من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجالل و االكرام« -»و خلق كلّ شيء فقدره تقديرا«) 1
  »قل انّ صالتي و نسكي و محياي ومماتي هللا رب العالمين« -»و خلق كلّ شيء فقدره تقديرا«) 2
  »قل انّ صالتي و نسكي و محياي ومماتي هللا رب العالمين« -»و اياك نستعين«) 3
  »كلّ من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجالل و االكرام« -»و اياك نستعين«) 4

 ؟، با كدام آيه تناسب دارد»خداوند از هر نقصي و عيبي منزه است« عبارت مفهوم -38
  »هو اهللا الّذي ال اله الّا هو عالم الغيب و الشّهادة هو الرّحمن الرّحيم«) 1
  » االسماء الحسنيهو اهللا الخالق البارئ المصور له«) 2
  »و له المثل االعلي في السماوات و االرض و هو العزيز الحكيم«) 3
  » و بناتٍ بغيرِ علمٍ سبحانه و تعالي عما يصفون و خَرَقوا له بنينَ«) 4

    ايمان معرفي شده است؟ يك از عبارات قرآني زير، شرط قبولي عمل صالح،  كدامدر -39
  »من عمل صالحاً من ذكرٍ او انثي و هو مؤمنٌ فَلَنُحيينَّه حياةً طيبةً«) 2  »ملون الصالحات إنَّ لهم اجراً كبيراًو يبشِّر المؤمنين الّذين يع«) 1
  »خوان توأمان و رفيقان اليفترقانااليمان و العمل اَ«) 4  »و في االرض ءايات للموقنين و في انفسكم افال تبصرون«) 3

  است؟نادرست ارتباط  كداممؤثر است، كه در تقويت ايمان در مورد عواملي -40
   گانه پنجحكمت نمازهاي : توجه دائم به خداوند و ذكر و ياد او) 1
  كريمقرائت قرآن : هاي خداوندتوجه به نعمت) 2
  روي گرداني از سخنان بيهوده: ها و دوري از گناهان  انجام نيكي) 3
  جهاد در راه خدا: ها و دوري از گناهان انجام نيكي) 4

 )1( دين و زندگيهاي سؤال
  

  )1(دين و زندگي 
  87ي   تا صفحهمقدمه

   دقيقه10
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41- It was quite dark, and I started to be … of being alone at night.  

1) afraid  2) wise 
3) angry  4) awake 

42- The music was so . . . that we couldn’t hear his voice. 
1) clean  2) loud 
3) short  4) great 

43- I enjoyed the cake very much. May I have another piece of it? 
     B: Sure, . . .  . 
1) never mind  2) help yourself 
3) good luck  4) how fun 

44- Which sentence is grammatically WRONG? 
1) Some exams are most important than others. 
2) I think you should ask for help for your new project. 
3) Sam’s cooking is not as good as Jack’s. 
4) What must I do to get the job? 

45- After the accident, the policeman helped me … my car off the road. 
1) rest    2) pay 
3) push   4) forget 

46- The weather was very bad, so we . . . home and watched TV. 
1) felt   2) thought 
3) knew  4) stayed 

47- He doesn’t . . .  . He may have a big problem in his life. 
1) laugh  2) climb 
3) die  4) feel 

48- Ali can’t . . . his pen. He doesn’t know where it is. 
1) find   2) forget 
3) remember  4) solve 

49- She is . . . student in our class. 
1) as good as   2) good 
3) better   4) the best 

50- Friedrich played alone in the garden because . . . 
1) he had a lot of friends. 2) he didn’t have any friends. 
3) children liked to play with him. 4) children paid much attention to him. 

  
  

 
),(  و به مركز   2اي به شعاع      اي روي محيط دايره     مورچه -51 43      تـرين    بـيش .  در حال حركت اسـت

  قدر است؟ تواند از مبدأ مختصات داشته باشد، چه اي كه مورچه مي فاصله
1 (3  2( 5  3( 9  4( 7  

 240اگر تعداد هر سه نـوع سـكه بـا هـم مـساوي و در مجمـوع،                   .  توماني وجود دارد   25 و   10 ،   5ي    ، تعدادي سكه  قلكيدر   -52
   توماني موجود در قلّك، كدام است؟10هاي  اشد، تعداد سكهتومان در قلّك ب

1 (2  2 (3  3 (6  4 (10  
73203270اگر  -53 /a/  9456256294 و /b  ،باشد ba كدام است؟ ،  

1 (900  2( 990   3( 9000   4( 9900  
   است؟نادرست گزينه، كدام -54

  .تر است ود آن عدد طبيعي كوچكي هر عدد طبيعي، از خ  قرينه)1
  . صفر، عددي حسابي است)2
  .هست حسابي هم ي هر عدد طبيعي، عدد)3
  . طبيعي نيز هستي عدد هر عدد صحيح،)4

روي محور اعداد تـا      متمايزي نقاط نظير اين دو عدد         فاصله.  را روي محور اعداد صحيح در نظر بگيريد        12a و عدد    a2عدد   -55
 دهد؟  كدام نقطه از اين محور را نشان ميa2عدد . مبدأ با هم مساوي است

1( 4  2( 8  3 (10  4( 8-  

 )1(يسي انگلهاي  سؤال
  

  )1(انگليسي 
  

 57ي   تا صفحه1ي  صفحه

   دقيقه10

   دقيقه25 ) 1(رياضي اي هسؤال
  
  )1 (رياضي

  

 116ي   تا صفحه2ي  صفحه
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 تر است؟ يك از بقيه بزرگ در بين اعداد زير، كدام -56

1( 21A  2( 135 B  3 (4C  4( 110D  
ABاند، به طوري كه       هاي ناتهي دلخواهي     مجموعه C و   A  ،Bفرض كنيد    -57    و AC در اين صـورت كـدام گزينـه        .  است

 ؟نيستلزوماً صحيح 

1( )CA(B   2( )CA(B   3( A)BC(   4( A)CB(   
A}3مضارب صحيح عدد {ي اشتراك دو مجموعه -58  9مضارب طبيعي عدد { و{B ؟ كدام است 

1(  ,...,,, 12963    2(  ,...,,, 3627189  
3(  ,...,,,,..., 6336     4(  ,...,,,,..., 189918   

حاصل عبارت  -59     BACBA   همواره كدام است؟ )A ،B و Cاند  ناتهي(. 

1(   2( BA  3 (BA  4( CBA   

)a(حاصل عبارت مقابل كدام است؟       -60   ?
a...aa

a...aa





 943
621  

1 (9a  2( 9a  3( 8a  4( 8a  
251019جرم الكترون تقريباً برابر    -61 /191061ي بار آن حدوداً برابر   گرم و اندازه /جرم الكتـرون تقريبـاً چنـد    .  كولن است

 ي بار آن است؟ برابر اندازه

1( 441075 /  2( 610695 /  3 (61053 /  4 (4410483 /  

حاصل عبارت  -62
2
1

2
1

2
1

2
1

77

77






كدام است؟  

1( 2
7  2( 7

8  3 (2  4( 3
4  

/?  رو كدام است؟     حاصل عبارت روبه   -63  333 00302481 

1( 3 305 /  2( 3 394 /  3 (3 3  4( 3 390/  
|a|ACاگر . الساقين است  الزاويه و متساوي      قائم  ABCمركز دايره، مثلث    Oي  در شكل مقابل، نقطه    -64    باشد، مـساحت بخـش 

 هاشورخورده كدام است؟ 

1( )(a 12
2 
  

2( )(
a 12

2
  

3 ()(
a 24

2
  

4 ()(a 12   
xx?  ي عبارت مقابل، كدام است؟         تجزيه شده -65  224 

1( )x)(x( 22 22     2( )x)(x)(x( 1122     
3 ()x)(x)(x( 1132     4 ()x)(x( 12 22   

1اگر  -66 cba و 
cba

222باشد، حاصل 111 cba  كدام است؟ )c,b,a(   
1 (2  2( 3  3( 1  4( 4  

)x(، برابر باي شكل مقابل الزاويه اگر مساحت مثلث قائم -67 12 2  باشد، مقدار x ،؟ استدام ك 

1 (5
22  

2 (5
11  

3 (3  
4 (10

11  2
14 x

3
16 x
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 اين عدد كدام است؟. شود تر مي  واحد از ثلث آن عدد بيش11 ، واحد كم كنيم، حاصل7اگر از نصف عددي  -68

1 (97  2 (101  3 (115  4 (108  
10834ي  در معادله aمقدار  -69 1212   )a()a(كدام است؟  

1( 2
2 )4   صفر)3  1 )2  3

1
  

محيط مثلثي كه سه رأس آن نقاط  -70







 3


A،









2

Bو 










2

Cكدام است؟هستند ، 

1 (4132   2 (2132   3 (426   4 (226   
  

  
يـك از     كـدام . حاصل شـده اسـت     B، در نهايت يك سلول جنسي       A ي  ل اوليه وميوز سل تقسيم  از   -71

  ؟نيستموارد زير صحيح 
  .ي حاوي مواد وراثتي است ، هستهBجم سلولتر ح بيش) 1
  .است Bتر از سلول ها بيش ، تعداد كروموزومAدر سلول) 2
  .ها را برقرار نگه دارد تواند ارتباط ميان نسل مي  Bسلول ) 3
  .، سيتوپالسم وجود داردA سلول همانند Bدر سلول) 4

   ؟شود ميدر نور كم، ما ديد باعث كاهش كمبود كدام ويتامين در بدن،  -72
1( D  2 (1B  3 (3B  4(A  

شـوند، در      كـه در نهايـت حاصـل مـي         ييها  يتوز انجام دهد، سلول   ميك بار تقسيم    اگر سلول شكل زير،      -73
 ؟مجموع چند كروموزوم خواهند داشت

1 (6    2 (3  
3 (12    4 (24 

 . . .  ، شود بري مي اي كه كمبود آن باعث بيماري بري ماده -74
  .داراي كربن به عنوان عنصر اصلي است) 2    .در چربي محلول است) 1
  .بودBدر گروه ويتاميناولين ويتامين كشف شده ) 4  .شود  ساخته ميبا تابش نور آفتاب بر پوست) 3

 تري به كار رفته است؟ هاي كم ، تعداد اتم مورددر ساختار مولكول كدام -75
  قند خوراكي) 2  )جانوران (خواران غذاي بسياري از گياه) 1
   در قارچاي گلوكز منبع ذخيره) 4  ها سلولاز سوخت رايج بسياري ) 3

  ؟نيست توليدكننده ،يك از جانداران زير كدام -76
   گياه ذرت)4  زنبور عسل )3   درخت بيد)2  فرنگي  گياه گوجه)1

   هستند؟نادرستاز جمالت زير چند مورد  -77
  .تر مايع هستند  بيشهاي گياهي معمولي،  چربي)الف
  .استتر در زير پوست  بدن انسان، بيشهاي  ي چربي ي ذخيره محل عمده) ب
  . فاقد كلسترول هستند،گياهيهاي  ي روغن  همه)ج
  .دهند قلبي را افزايش ميهاي ابتال به بيماريجامد، احتمال هاي  مصرف چربي) د
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

   است؟نادرستكدام گزينه  -78
  . رسوب كند) جگر(ها  شود كلسيم به جز استخوان در ساير بافت باعث ميD از حد ويتامين مصرف بيش) 1
  . دهد در بيماري كبد چرب، به سبب تجمع چربي در بافت كبد، اين اندام كارايي خود را از دست مي) 2
  .شود ميCتركيب نارنجي رنگ موجود در هويج كه كاروتن نام دارد، در بدن ما به آساني تبديل به ويتامين) 3
  . سازد را مي)4TوT3(هاي ر حنجره و در جلوي گردن قرار دارد، هورموني تيروئيد كه مجاو غده) 4

   است؟نادرستكدام گزينه،  -79
  .كردن مواد غذايي، راهي براي تأمين آمينواسيدهاي اساسي بدن ما است  تركيب)1
  .مرغ و سويا از نوع كامل هستند هاي تخم پروتئين) 2
  . صورت محلول است مرغ و شير به تئين تخمپرو) 3
  .ي آمينواسيدهاي مورد نياز خود را بسازد تواند همه بدن ما مي) 4

   دقيقه15
  

  علوم زيستي و بهداشت
  

 53ي   تا صفحه1ي  صفحه

لوم زيستي و بهداشتعهايسؤال
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 ؟كدام گزينه درست است -80

  . باشند ها مي ها و رنگ ها، چاشني كننده ها همگي موادي مصنوعي هستند كه شامل شيرين  افزودني)1
  . شوند غذاها ميها موجب انسجام و پايداري  كننده  امولسيون)2
  . كنند هاي غذايي ايجاد حساسيت مي ي افزودني  همه)3
  . دهند ها، عمر مواد غذايي را افزايش مي ها، با مهار رشد ميكروب  پايداركننده)4

   كدام است؟ ،هاي فتوسنتزي ي واكنش آغازكننده -81
  نيتروژن) 4  اكسيدكربن دي )3  كلروفيل )2  آب) 1

  عني است؟در روش علمي، فرضيه به چه م -82
  .بيني طراحي و اجراي يك آزمايش براي آزمودن درستي يا نادرستي يك پيش) 1
  . هاي اطراف خود به دقت مشاهده كردن پديده) 2
  . زند حدس هوشمندانه و منطقي كه پژوهشگر براي توضيح علت يك پديده مي) 3
  . يدهي يك پد تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمايشات يك پژوهشگر درباره) 4

  شود؟ تري در وزن آن مي ي غذايي زير، موجب كاهش بيش  گرم از كدام ماده100خشك كردن كامل  -83
 لوبياي سفيد) 4  ذرت )3  كلم )2   سويا)1

 ؟ دقيقاً مشابه هم هستند ،سازنده عناصرنوع آلي زير از نظر  كدام مواد -84

  گلوكز، پروتئين كراتين ناخن) 2     گليسريد، سلولز تري) 1
  شكر، پروتئين ماهيچه) 4    گليسريد وبين، تريهموگل) 3

 كدام گزينه در مورد وي صحيح است؟.  كيلوگرم وزن دارد83متر قد و   سانتي170فردي،  -85

  .دچار كمبود وزن است) 2    . چاق است)1
  .اضافه وزن دارد اما چاق نيست) 4    . وزن طبيعي دارد) 3

يـك از     كـدام .  وجـود دارد   Aي ضـد     و در سرم خون وي مـاده       ندارد  وجود Bي    هاي قرمز خون يك فرد، ماده     بر روي گلبول   -86
 قرمـز   ي روي گلبـول  ي موجود در سرم خون و ماده      فقط با فرض در نظر گرفتن ماده       (؟هاي زير، در مورد وي صحيح است        گزينه
 )خون

  . خون بدهدA به يك فرد داراي گروه خوني تواندنمي اين فرد )1
  . خون بدهدB فرد داراي گروه خوني تواند به يكاين فرد مي )2
    .  خون بگيردAتواند از يك فرد داراي گروه خوني  اين فرد مي)3
     . خون بگيردBتواند از يك فرد داراي گروه خوني  اين فرد مي)4

 %25 و Aنوكلئوتيـدها داراي بـاز آلـي    % 25نوكلئوتيـد وجـود داشـته باشـد و        DNA  ،100اي    اگر در يك مولكول دو رشته      -87
   خواهند بود؟T باشند، چند درصد از نوكلئوتيدهاي اين مولكول داراي باز آلي Gنوكلئوتيدها داراي باز آلي 

1( 25  2( 50  3( 75  4 (100  
از راسـت بـه     ترتيب    به (د؟نگير   قرار مي  مراحلسازي، كدام     قبل و بعد از فرضيه    بالفاصله   روش علمي،    اصليدر مورد مراحل     -88

  )چپ
  گيري تجزيه و تحليل و نتيجه آزمون فرضيه ـ )2     آزمايش مشاهده ـ كنترل)1
  مشاهده ـ آزمون فرضيه) 4  آوري اطالعات جمع ـ  كنترل آزمايش)3

  كيلوگرمي صحيح است؟70معمولي  از موارد زير در مورد يك انسان بالغ يك كدام -89

  . گرم پروتئين مصرف كند150روزانه بايد حدود ) 1
  .شوند هايش در آب حل مي در غشاي سلولي مواد به كار رفته  همه) 2
  .سلولز به كار رفته استعمدتاً  ،هاي وي ي سلول در ديواره) 3
  .وزن مواد معدني در بدن وي بيش از مواد آلي است) 4

  است؟و يكسان  عددي ثابت ،ي جانداران كدام مورد در همه -90
1( 

C

A  2( 
TG

CA


  3( 

G

T  4 (
C

TA   
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اگـر ايـن وسـيله را بـه اخـتالف         .  نوشته شـده اسـت     W2000 و   V200ي برقي اعداد      بر روي يك وسيله    -91

ـ                    100پتانسيل الكتريكي    د وات   ولت متصل كنيم بدون آن كـه دسـتگاه آسـيب ببينـد، تـوان مـصرفي آن چن
  .) كند مقاومت الكتريكي در دو حالت تغييري نمي(شود؟  مي

1( 500    2( 1000  
3( 850    4( 1500 

 و  )a(الكتريكـي دو سـر رسـاناهاي مجـزاي           تغييرات اختالف پتانسيل      نمودار ،در شكل زير   -92
)b(   رسانايالكتريكي  مقاومت  . استده   رسم ش  ها  عبوري از آن   برحسب جريان الكتريكي)a( ،

  .)دما ثابت است (.است . . . )b(رسانايالكتريكي اهم از مقاومت . . . 

  تر  ، كم2) 4  تر ، بيش2) 3  تر  ، بيش25/0) 2  تر  ، كم25/0) 1
ي ايـن انـرژي    بـا بقيـه  . كنـد   دقيقه بـسكتبال بـازي مـي      40 شكالت،   g200آموزي با بخشي از انرژي حاصل از مصرف         دانش -93

انرژي شيميايي موجود در شـكالت       (سواري كند؟     تواند دوچرخه   حداكثر چند ساعت مي   
g

kJ22          و آهنـگ مـصرف انـرژي بـازي

سواري به ترتيب از راست به چپ          بسكتبال و دوچرخه  
min

kJ47   و
min

kJ42 درصـد فـرض   100آموز را   ي بدن دانش    بازده. است 
 .)كنيد

1 (5/1  2 (1  3 (5/0  4 (2   
 يـك   C ي  شـود و در نقطـه      پرتاب مي  v ي   با سرعت اوليه   A ي  آونگي مطابق شكل از نقطه     -94

از جرم  (بر ثانيه است؟     متر  چند v ي  اندازه. كندايستد و دوباره سقوط مي    لحظه ازحركت مي  
m/Lنخ و مقاومت هوا صرف نظر شود،  61210و

s

m
g (  

1( 2  2 (4  3(22  4( 8   
ي راه و در هنگام رسيدن به سطح          رعت اين گلوله در نيمه    ي س   اندازه. كنيم   متري سطح زمين رها مي     10اي را از ارتفاع       گلوله -95

210كنيم و  از اتالف انرژي در تمام مسير صرف نظر مي(زمين به ترتيب از راست به چپ چند متر بر ثانيه است؟  
s

m
g ( 

  50 و 10) 4  10 و 210) 3  10 و 50) 2  210 و 10) 1
 اي بـه شـعاع      كـره    نـيم  داخـل  Aي    را از نقطه   g200اي به جرم     گلوله ،مطابق شكل  -96

cm25  گلولـه در  ي    اوليـه انـرژي مكـانيكي     از  % 20اگـر   . كنـيم   رها مي  از حال سكون 
چنـد  ) روي سطح زمـين   ( Bي    ي سرعت گلوله در نقطه      تلف شود، اندازه   B  تا Aمسير

(متر بر ثانيه است؟
s

m
g( 210  

1(  2  2 (2  3 (4  4 (1  
  است؟نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام -97

  .ها تأمين كرد هاي برقي، مخابراتي و ماهواره توان انرژي الزم را براي دستگاه هاي خورشيدي، مي با اتصال تعداد زيادي از سلول )1
  .هاي با دماي كم است كن گيري از انرژي خورشيدي، در آب گرم ترين راه بهره  راحت)2
اي  براي متمركز كردن پرتوهاي خورشيد در ناحيه) ي خورشيدي كوره(ر بزرگ هاي مقع  براي توليد دماهاي زياد از انرژي خورشيدي، از آينه      )3

    .شود كوچك استفاده مي
  .كنند هاي خورشيدي نور خورشيد را مستقيماً به گرما تبديل مي  سلول)4

 )مبدأ پتانسيل(

   دقيقه20 )1(فيزيك هاي سؤال
  

  )1(فيزيك 
  

 76ي   تا صفحه1ي  صفحه

  
  

v
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ي سـطح   متـر 5/2 به ارتفاع Aي از نقطه را   كيلوگرمي   2 اي  مطابق شكل، گلوله   -98

بـه  رسيدن به سطح زمين در مسير حركت افقـي          گلوله پس از    . كنيم  مي رها   زمين
 در  ،در حـين فـشرده شـدن فنـر        . كند   كرده و آن را فشرده مي       برخورد ي افقي فنر

. شـود   با انـرژي پتانـسيل كشـساني فنـر برابـر مـي             گلوله انرژي جنبشي    B ي  نقطه
از ابعاد جسم و هرگونه اتالف      (چند متر بر ثانيه است؟       Bي   در نقطه  گلولهسرعت  
210 صرف نظر شود و انرژي

s

m
g ( 

1 (50   2 (25  3( 5  4( 2
50  

 بگيريم، دمـاي  سپسبدهيم و ابتدا هاي برابر هستند، مقدار يكساني گرما  هاي مختلف كه داراي جرم  از جنسدو جسم اگر به    -99
اجسام تغييـر فـاز    (.يابد كاهش مي  . . . وافزايش. . . ، ترتيب يسه با جسم ديگر به     در مقا  تري دارد   ي بيش   جسمي كه گرماي ويژه   

 .)دهند نمي
   تر بيش – تر كم) 4   تر كم – تر كم) 3   تر كم – تر بيش) 2  تر بيش – تر بيش )1

ايـن  . ددهـ    درجه نشان مـي    100 درجه و دماي جوش آب را        20دماسنج مخصوصي در فشار يك اتمسفر، دماي ذوب يخ را            -100
 دهد؟  را چند درجه نشان ميC50دماسنج در اين فشار دماي 

1 (30  2 (40  3 (70  4 (60  
گـرم و    200سـان      و هـر دو داراي جـرم يـك         باشد  مي -C5 و   C25اند به ترتيب     كه كامالً مشابه   B و   Aدو جسم   دماي   -101

ي  ژهگرماي وي 
Ckg

J


دمـا   هـم طور كامل تبادل گرمايي انجـام دهنـد و            به تا   بدهيم اگر اين دو جسم را با هم تماس          .هستند 500

 .)از تبادل گرما با محيط صرف نظر شود( چند ژول است؟ گيرد ميBگرمايي كه جسم  شوند، مقدار
1 (5/1   2 (1500  3 (2500  4 (5/2  

اگر نسبت مقدار گرمايي كه در زمستان از اتـاق بـه هـدر              . ي سلسيوس است    درجه طول سال برابر با     دماي اتاقي در تمام      -102
طـور متوسـط       باشـد و دمـاي هـوا در زمـستان بـه            3شود، برابر با      رود به نسبت گرمايي كه در تابستان از محيط وارد اتاق مي             مي
C5   ان   و در تابستC35   ،باشد   سـان در نظـر    تعداد روزهـاي زمـستان و تابـستان را يـك          (ي سلسيوس است؟       چند درجه

 .)ها انجام شده است بگيريد و انتقال حرارت در طول اين مدت تنها از طريق ديوارها، درها و پنجره
1( 30  2 (25  3 (15  4 (5   

پـس از  . تـر دارد  ي سبك تري نسبت به گلوله تر ابتدا دماي بيش    ي سنگين   گلوله. دهيم  جنس را با هم تماس مي       ي هم   دو گلوله  -103
 ): با ناديده گرفتن هرگونه اتالف انرژي(برقراري تعادل گرمايي 

  .تر است تر بيش ي سنگين تغيير دماي گلوله) 2  .دهند هر دو گلوله به يك اندازه تغيير دما مي) 1
  .شود انرژي دروني هر دو گلوله مساوي مي) 4  .تر است تر كم ي سنگين ر دماي گلولهتغيي) 3

افقي  با سرعت   ،  kg5به جرم   اي  ، گلوله  زير مطابق شكل  -104
s

m20     كرده،  اي برخورد ي شيشه ه محفظه  در راستاي مشخص شده ب
كند و با سـرعت    مي عبوردر همان راستا    ن آن   شكند، از مايع درو   آن را مي  ي    جداره

s

m10    ي طـرف مقابـل     اشيـشه ي    جـداره  بـه
ي انـرژي     اول بشود و همه   ي  اشيشهي    جداره شكستن   صرف ، گلوله ي   از انرژي اوليه   25%اگر. شكند و آن را نيز مي     برخورد كرده 

 افـزايش   ي سلـسيوس    ، دماي مايع درون ظرف چند درجه      ايع گردد تلف شده در مسير عبوري گلوله از مايع صرف گرم كردن م           
جرم مايع، kg2(يابد؟  مي

Ckg

J


250مايعcريزد و هيچ مايعي در اثر برخورد از ظرف بيرون نمي (. 

1( 1     2( 10  
  صفر )4    5/1) 3

/A است، جريان  V220تريكي دو سر آن     از المپي كه اختالف پتانسيل الك      -105 اگر اين المپ را در مدار ديگـري  . كند  عبور مي 44
/Aقرار بدهيم و مالحظه كنيم كه جريان عبوري از آن          باشد، اختالف پتانسيل دو سر المپ در اين مـدار چنـد ولـت اسـت؟                73

 .) المپ ثابت فرض شودمقاومت الكتريكي(
1 (165  2 (170  3 (175  4 (185  

) 1(ي  اي كـه نزديـك بـه كـره       و ميله  هاي عايق قرار دارند   ، كه بر روي پايه    )2(و  ) 1(رساناي  ي  هاكرهنوع بار   ،  زيردر شكل    -106
 ) .در تماسند ها كرهميله باردار است و  (؟د باشدتوانهاي زير مي حالتاز  يك  كداماست، به ترتيب از راست به چپ

   منفي- مثبت - مثبت )1
   منفي- منفي –مثبت ) 2
   مثبت- منفي -مثبت ) 3
   منفي- مثبت -منفي ) 4

 مبدأ پتانسيل
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بـا  .  ريال اسـت 7200ي برق مصرفي اين خانه در يك ماه  هزينه. هميشه روشن است 4در يك خانه، يك المپ به مقاومت       -107

سيم ايـن   مشخص از   مقطع  يك  ز  اهاي عبوري    در اين خانه روشن نباشد، تعداد الكترون       يگري برقي دي  وسيلهفرض اين كه هيچ     
C/e فرض كنيد و  روزه30 ريال، ماه را 100 برق برابر با kWhبهاي هر  (؟قدر است ه ثانيه چ4المپ در هر  191061 ( 

1 (201027 /    2 (191027 /  
3 (2110251 /    4 (1910512 /  

عـدد    چنـد  مـصرف بـا     وي . متـر بـاال ببـرد      2با سرعت ثابت از سطح زمـين         راkg200به جرم    اي  تواند وزنه برداري مي وزنه -108
زميني پختـه    سيبموجود در   ي شيميايي   انرژ (؟تواند اين كار را انجام دهد      مي گرمي 20 ي  زميني پخته  سيب

g

kJ4     اسـت، بـازده 
210است و % 1زميني به انرژي براي باال بردن وزنه  بدن وي در تبديل سيب

s

m
g (  

1 (50    2( 5  
3 (2    4( 20  

م، جهت شـارش بـار در كـدام شـكل قطعـاً             جنس رسانا را با يك سيم رسانا به هم متصل كني            ي هم    دو كره  گزينهاگر در هر     -109
 .)ي مقدار بار موجود در هر كره است دهنده   نشان-تعداد عالمت (درست نشان داده شده است؟ 

1(    2(   
  
  
3(     4(  

ن را درون يـك كيلـوگرم آب        ك    گرم.  متصل است  V200، به اختالف پتانسيل ثابت      300كن الكتريكي با مقاومت       يك گرم  -110
C15   كـشد تـا دمـاي آب بـه       چند ثانيـه طـول مـي   ،باشد% 90  در توليد انرژي گرماييكن ي اين گرم  اگر بازده . دهيم  مي قرار
C35 برسد؟ )

Ckg

J


4200آبc(  
1 (400   2( 500  3 (600   4( 700   

  
 
اي سـمت راسـت برابـر         با توجه به شكل زير، اگر در پايان آزمايش حجم هواي موجـود در سـرنگ شيـشه                  -111

mL/ ي اكـسيژن     فرض كنيد همـه   (دهد؟     شود، چند درصد از هواي مورد آزمايش را اكسيژن تشكيل مي           420
  .)سان در نظر بگيريد يكدماي هواي دو سرنگ را . هواي مورد آزمايش مصرف شده است

1 (20    
2 (4/18  
3 (4/19    
4 (6/19  

  ي تغييرات دماي هوا بر حسب ارتفاع از سطح زمين باشد؟  گر نحوه تواند به طور تقريبي بيان كدام نمودار زير، مي -112
 

  
1(    2(  
 
 
 
 

  
3(    4(  
  

 

   دقيقه15 ) 1(شيمي هاي سؤال
  

  )1(شيمي 
  

 64ي   تا صفحه1ي  صفحه

 چراغ گاز

 شويي سيم ظرف

اي  مقدار هواي موجود در سرنگ شيشه  اي خالي سرنگ شيشه
 mL 25پيش از آغاز آزمايش 
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   است؟نادرست  كدام گزينه -113

  .يابد كاهش ميبا افزايش ارتفاع از سطح زمين، چگالي هوا ) 1
  .يابد ، فشار افزايش ميسيالبا افزايش عمق در يك ) 2
  .يابد كاهش ميهوا هاي موجود در واحد حجم  با افزايش ارتفاع از سطح زمين، تعداد كل ذره) 3
  . كند تري به سطح زيرين خود وارد مي تر باشد، فشار بيش ي يك جسم معين بيش هرچه مساحت قاعده) 4

 ؟نيست كدام گزينه صحيح -114
  . آب دريا، خصلت قليايي دارد) 1
  .شود  آن ميpHهوا در آب باران موجب كاهش 2COحل شدن ) 2
  .شود هاي طبيعي مي هاي صنعتي به آب، همواره موجب قليايي شدن آب ورود پساب و فاضالب) 3
  . دارند (H)اغلب اسيدها در فرمول شيميايي خود يك يا چند اتم هيدروژن ) 4

 . شود ي هواكره محسوب مي  جزو اجزاي جزيي سازنده. . .ي هواكره و   جزو اجزاي اصلي سازنده. . . -115
   كربن مونواكسيد– نيتروژن) 2     آرگون - اكسيژن) 1
   آمونياك-نيتروژن ) 4    اكسيد دي  كربن–آرگون ) 3

   است؟نادرستكدام گزينه  -116
  .كردن مقدار زيادي گرما، صوت و نور همراه استواكنش احتراق، با ايجاد شعله و آزاد ) 1
)OFe(اكسيژن، آهن را به زنگ آهن) 2   . كند تبديل مي32
  . آورد وجود مي دهد و تركيباتي به نام هيدروكسيد را به عناصر واكنش ميبرخي آساني با  اكسيژن به) 3
  . آب يك اكسيد است) 4

  ي كشنده تبديل كند؟ه يك مادهتواند آن را بكدام ويژگي آب مي -117
  كشش سطحي زياد) 1
  انقباض و انبساط غيرعادي) 2
  گرماي تبخير و ظرفيت گرمايي باال) 3
  ها از جايي به جاي ديگر قابليت انحالل بسياري از مواد شيميايي در آن و يا انتقال آن) 4

  ؟نيستي جنبش مولكولي گازها صحيح  ي اصول نظريه كدام مورد درباره -118
  .ي گاز را در مقايسه با حجم اشغال شده توسط گاز، ناديده گرفت توان حجم هر ذره  مي)1
  .تواند تغيير كند ها مي تك آن ديگر انرژي جنبشي تك هاي گاز با يك در اثر برخورد ذره) 2
  .ي گازها در يك دماي معين با هم برابر است ي همه هاي سازنده ميانگين انرژي جنبشي ذره) 3
  .هاي جنبشي يكسان دارند ها و انرژي ي يك گاز سرعت  دماي معين، ذرات سازندهدر يك) 4

  ؟نمايش داده شده استمولكول  يك كاتيون وعنصر، يك   راست به چپ، يككدام گزينه به ترتيب از در -119
1(2CO ،Na ،OH2  2(Al ،2Ca ،2H  3(C ،F ،OHC 63  4(H ،2

3CO ،NaCl  

 اند؟ امترتيب از راست به چپ كد  بهB و Aهاي  نوع محلول -120

   سير نشده–فراسير شده ) 1

   سير شده         –سير نشده ) 2

     سير نشده–سير نشده ) 3

   سير شده–فراسير شده ) 4

  
  ؟شود نميمربوط است، نوشته شده هايي كه در مقابل آن  به ويژگي  زيري پديدهكدام  -121

  )آبزياد كشش سطحي (: روي آب بنشيند تواند يك پشه مي) 1
  )انقباض آب در هنگام يخ زدن(: ها زمستان در درياچه درو آبزيان ديگر ها  ي ماهيزندگتداوم ) 2
: ي بـدون آب ماننـد مـريخ    ، نسبت به يك كـره )آيد كه بر اثر تابش نور خورشيد به وجود مي(ي زمين  متعادل كردن تغييرات دمايي كره  ) 3
  )ظرفيت گرمايي باالي آب(
  )رماي تبخير باالي آبگ(: ها خنك بودن هواي اطراف حوضچه) 4

 AB محلول
  g(  50  200(آب  جرم
  KCl  3KNO  شونده حل
  g(  30  70( شونده جرم حل
  C(  42  50(دما 
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 كدام عبارت زير درست است؟  -122

  .اند نواخت پراكنده شده منابع آب شيرين در سراسر جهان، به طور يك) 1
  .هستندهاي طبيعي براي تأمين نيازهاي انساني، صنعتي و كشاورزي مناسب  يخچال) 2
  .شوند يي زمين محسوب م هاي زيرزميني، دومين منبع فراوان آب شيرين در كره آب) 3
  .  درصد از منابع آب جهان در كشور ما وجود دارد36/0تنها ) 4

)KNO(پتاسيم نيترات گرم   100 سانتيگراد   ي  درجه 40دماي   در اگر -123 طـور كامـل حـل شـده      بـه آن گرم محلـول     300در  3
  ؟چند گرم استاين دما  آب در g100 در 3KNOپذيري ، انحاللباشد

1 (3/33  2 (100  3 (60  4 (50  
  . . .توان دانست كه  دهد، مي در آب را نمايش مي A يونپوشي آببا توجه به شكل، كه فرايند  -124

1(Aاند هاي آب از قطب منفي خود، آن را در بر گرفته  آنيون است، زيرا مولكول يك.  
2( Aاند هاي آب از قطب مثبت خود آن را در بر گرفته  آنيون است، زيرا مولكول يك.  
3( A  اند هاي آب از قطب مثبت خود آن را در بر گرفته كاتيون است، زيرا مولكوليك.  
4( Aاند آب از قطب منفي خود آن را در بر گرفتههاي   كاتيون است، زيرا مولكول يك.  

 ترتيب چه نوع محلولي به   ،  )4( و   )3(،  )2(،  )1( موادپذيري    انحاللهاي   منحني  نسبت به هريك از    A ي  با توجه به موقعيت نقطه     -125
  خواهيم داشت؟ در دماي مشخص شده اين مواد  ازاز راست به چپ

   سيرنشده-فراسيرشده–  سيرشده-فراسيرشده) 1
     فراسيرشده-  سيرنشده- سيرشده-سيرنشده) 2
   فراسيرشده- سيرشده- سيرنشده-سيرنشده) 3
   سيرنشده– سيرنشده – سيرشده -فراسيرشده) 4

  چند گرم است؟B باشد جرم5/2برابر BبهAو نسبت چگاليA ،kg/040ي ، جرم مادهBوAهاي مساوي از مواد اگر در حجم -126
1 (16  2 (016/0  3 (6/1  4 (16/0  

 . . .براي از بين بردن سختي موقت آب  -127

  . دادتوان آن را از صافي عبور مي) 2    .توان آن را جوشاند مي) 1
 .كربنات به آن اضافه كرد بايد سديم) 4  .توان كربنيك اسيد به آن اضافه كرد مي) 3

  .افزايند به آب مي. . . اي از   شده ، گاه مقدار اندك و كنترل. . .براي جلوگيري از  -128

  Cl-پوسيدگي دندان و پوكي استخوان) 2  پوسيدگي دندان و پوكي استخوان ـ بلورهاي كات كبود) 1
  Clها ـ  رشد جلبك) 4  ها ـ بلورهاي كات كبود رشد جلبك) 3

 فـرض   Bرا برابـر  ) 2(اي مـانومتر       و فشار گاز درون حباب شيشه      Aرا برابر ) 1(اي مانومتر     اگر فشار گاز درون حباب شيشه      -129
، كنيم

B

A كدام است؟ )Aو Bرا برحسبmmHgدر نظر بگيريد(.  

1(7
3     

2(5
4                

3 (3
2             

4 (4
3  

  درست است؟گزينه كدام  -130
  .كنيم، ترموسفر نام دارد اي از هواكره كه ما در آن زندگي مي اليه) 1
  .متغير است% 3 تا %1تر مناطق بخار آب هواكره از  در بيش) 2
  . اثري بر غلظت گازهاي ناچيز موجود در هواكره نداردهاي انسان  فعاليت) 3
 .هواكره استي  متان از اجزاي جزئي سازنده) 4

 گاز
mm80

 mmHg 740= فشار هوا 

 جيوه 
)(1

  mmHg 740 =فشار هوا

 گاز 
mm140

 
)(2
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