
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) نام درس ردیف
 نیا  سلیمان شاوله ـ اکرم صالحی فارسی  1
  امیرحسن نوشادکاظم غالمی ـ بهروز حیدربکی ـ  عربی، زبان قرآن  2
 محمد رضایی بقا ـ محمدرضا فرهنگیان ـ سکینه گلشنی دین و زندگی 3
 ـ روزبه شهالیی مقدمماژالن حاجی ملکی  زبان انگلیسی 4
 رضا ملکان پور شناسی زمین 5
  ـ عباس نعمتی فرمحسن رحیمی ـ آرش عمید ـ ماهان متش  ریاضی 6
 علی کرامت ـ مهرداد محبیمازیار اعتمادزاده ـ محمد مهدي روزبهانی ـ  شناسی زیست 7
 رضا خالو ـ امیرعلی میري فیزیک 8
  مراد مدقالچی کامران کیومرثی ـ  شیمی 9

 
 

 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)
 علیرضا کشتکار باقري ـ ـ میالد کرمی ـ محمدحسین قاسمی نژاد ـ  ویدا علیـ محمد زاهدي محمد امینی هرندي ـ 

 علیرضا وایقانی محمدرضا نوذري ـ علی ملکوتی ـ 
 ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا) گروه تایپ و

  معصومه علی بخشیمهدي شکري ـ علی الماسی ـ مریم بابایی ـ بهاره احدي ـ 
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 فارسی
 صحیح است.  3گزینه .1

 دهنــــده / ماللــــت: آزردگــــی، مانــــدگی /  ممــــد: مددکننــــده، یــــاري
 آسودگی  فراغت:

 صحیح است.  4گزینه .2
 ریسمان پیچیده گرد دوك / دژم: خشمگین  کالف:

 صحیح است.  4گزینه .3
 شکل درست کلمات هستند. » سپاسگزاري: خوالیگر«

 صحیح است.  3گزینه .4
 : صالح4 گزینۀگوي /  : صواب2گزینۀ : مظاهرت / 1گزینۀ 

 شکل درست امالیی کلمات است. 
 صحیح است.  4گزینه .5

 ، شبی چون شبه: تشبیه»ش«آرایی صامت  : واج1گزینۀ 
 ، یم قدرت حق: تشبیه»ــِـ«آرایی مصوت  : واج2گزینۀ 
 ، مرغان مانند بلبل در نوا: تشبیه»ا«آرایی مصوت  : واج3گزینۀ 
 د.، تشبیه ندار» س«آرایی صامت  : واج4گزینۀ 

 صحیح است.  1گزینه .6
 آمیزي) ایهام ندارد.  حس  : شیرین سخن (کنایه از زیبایی کالم،1گزینۀ 
 : مصراع اول (تشبیه) کلّ بیت (اغراق)2گزینۀ 
 تعلیل)  : علّت باریدن باران حیا کردن اوست (تشخیص و کنایه و حسن3گزینۀ 
 (تناقض): جام (مجاز از شراب)، با غم شادمانی کردن 4گزینۀ 

 صحیح است.  3گزینه .7
 )4: عربی، آثار، معتبر، یونان (1گزینۀ 
 )4: ها (در سنگالخ)، ها (در خار)، آزاردهنده، بیابان (2گزینۀ 
 )5بزرگان ( ها (در نگرش)، دینی، اخالقی، ان (در بزرگان)،  :3  گزینۀ
 ) 3: شنوا، ي (در لب)، خندان (4گزینۀ 

 صحیح است.  1گزینه .8
 تحول معنایی دارند.» رعناسوگند و «

 : کثیف داراي تحول معنایی هستند. 4گزینۀ شوخ / در   :2گزینۀ در 
 صحیح است.  4گزینه .9

 هاي پسین ندارد. : این صفت1گزینۀ 
 تر: صفت برتر : مصنوعی: صفت نسبی، قوي2گزینۀ 
دوستانه: صفت نسبی، پاك و تابناك: صـفت   : پرمهر: صفت بیانی، انسان3گزینۀ 

 یانیب
 صفت مفعولی، روزانه: صفت نسبی  : بینا: صفت فاعلی، خوانده:4گزینۀ 

 صحیح است.  1گزینه .10
شود که رهبري کبوتران قبـول کـرده و    گفته می» مطوقه«این عبارت از طرف 

 داند.  خود را مسئول حفاظت از دیگر کبوتران می
 صحیح است.  2گزینه .11

ها بـه   ها را گرفتند که در گزینه ها جاي ارزش زمان حکومت ضحاك، ضد ارزش
دو معتقد است بـه او ظلـم و نامهربـانی زیـادي     گزینۀ آن اشاره شده است و در 

 شده است. 
 صحیح است.  2گزینه .12

بر عمرو بن  ترسیدن کافران و نگران شدن مشرکان از پیروزي حضرت علی 
 عبدود

 صحیح است.  3گزینه .13
 کنند.  ها در راه عشق اشاره می همگی به تحمل سختی

 خبر است.  داند، از عشق بی : فردي که عاشقان را محترم و گرامی نمی3گزینۀ 
 صحیح است.  2گزینه .14

 : قبول مرگ و رفتن از این جهان1گزینۀ 
 : فروتن نبودن مغروران / تأثیر فروتنی در بزرگی و ارزشمندي2گزینۀ 
 تی و مشکالت در راه عشق : وجود سخ3گزینۀ 
 : فداکاري در راه حفظ وطن4گزینۀ 

 صحیح است.  2گزینه .15
 : نهایت بدبختی / عاقبت نیکی و بدي اعمال1گزینۀ 
 ناتوانی در پرواز با بال شکسته  : پرواز با بال شکسته 2گزینۀ 
 : عشق همراه خطر / تمام شدن خطر عشق 3گزینۀ 
 : پیروي از حق و رهایی از باطل / برگزیدن حق بر باطل 4گزینۀ 

 
 عربی، زبان قرآن

 صحیح است.  2گزینه .16
کلمات مهم: اتّقوا: پروا کنید، تقوا پیشه کنید، قوالً سدیداً: سخنی درست ترجمۀ 

 و استوار 
 ها:  بررسی سایر گزینه

اید)، باید پرواکننـد   آوردهاند (اي کسانی که ایمان  : آنانی که ایمان آورده1گزینۀ 
 بگویند (بگویید)  (پرواکنید)،

 زائد است، تا (و)، سخنانی (سخنی)» به خدا: «3گزینۀ 
تـر   دقیق» تقوا پیشه کنید(«اید)، بترسید  آورید (ایمان آورده : ایمان می4گزینۀ 

درست و استوار باشد (سخنی درست و استوار بگویید.)» سخنتان«است.)، 
ح است. صحی3گزینه .17

عاهد: قول بده، پیمان ببند ـ اُمک: مادرت ـ أن تستشیر: که مشـورت بگیـري ـ      
اُستاذ: استاد ـ فی االمور: در کارها ـ أن ال تغترّ: که فریب نخوري ـ خلّۀ: دوستی    
ـ الکذّابین: دروغگویان ـ لکی یقترب: تا نزدیـک شـود ـ بـک: بـه تـو ـ النجـاح:          

 موفقیت
  صحیح است. 3گزینه .18

کردم (معادل ماضی اسـتمراري)، أقـول    کلمات مهم: کُنت اُفکّرُ: فکر میترجمۀ 
ابتداي جمله به » کنت«گفتم (فعل ـ أقول ـ تحت تأثیر    فی نفسی: با خودم می

شـود.)، لـن ترجـع: بـاز نخواهـد گشـت (معـادل         صورت استمراري ترجمه می
 مستقبل منفی)، مضَی: گذشته است. 

 ا:ه بررسی سایر گزینه
 »دیگر«گفتم)، اضافی بودن  گویم (می کردم)، می کنم (فکر می : فکر می1گزینۀ 
ماضی است.)، هرگز بـر  » مضَی«: دوران (روزها)، بگذرد (گذشته است؛ 2گزینۀ 
 گردد (بر نخواهد گشت.) نمی

گـردد (برنخواهـد    گفتم)، بر نمـی  کردم)، گفتم (می : فکر کردم (فکر می4گزینۀ 
 گشت) 

 صحیح است.  2گزینه .19
دادیم ـ بدقّۀ: با دقت ـ کالم: سخن، سـخنان ـ محاضـرة:       کنّا نستمع: گوش می

ـ الحضارة: تمدن ـ االسالمیۀ: اسالمی  جامعۀ:  دربارة سخنرانی، کنفرانس ـ عن:  
 دانشگاه ـ أنقرة: آنکارا

 صحیح است.  3گزینه .20
گیرنـد،   بـه کـار مـی   کلمات مهم: المفردات الّتی: واژگانی که ـ یستخدم:  ترجمۀ 

آورند  کنند ـ الکلمات الدخیلۀ: کلمات وارد شده ـ ینْطقُ: به زبان می   استفاده می
 هایشان  ـ ألسنتهم: زبان

 ها:  بررسی سایر گزینه
اضافی اسـت،  » توسط«فعل مضارع است.)، » یستخدم(«: استفاده شده 1گزینۀ 
 آورند) می کنند (به زبان جمع است.)، تلفّظ می» أوزان(«وزن 

مضارع » ینطق(«اند  کنند)، به زبان آورده اند (استفاده می : استفاده کرده2گزینۀ 
 ترجمه نشده است. » دخیلۀ«است.)، 
هایشـان،   : ترتیب عبارت در ابتداي آن به هم خورده است، زبـان (زبـان  4 گزینۀ

 جمع است.)» ألسنۀ«
 صحیح است.  3گزینه .21

 ها: بررسی گزینه
» خلق شده است«ینْظُرُ (لینظرْ: باید ببینید، نهی است.) خلقوه (خُلقَ؛ : 1گزینۀ 

 باشد.) مجهول می
 : مفهوم عبارت رسانده شده ولی ترجمه صحیح ارائه نشده است. 2گزینۀ 
، بـه  4گزینۀ است، در صورتی که در » غایب«: عبارت فارسی به صورت 4گزینۀ 

 )صورت مخاطب بیان شده است، خلقک (خُلقَ
 صحیح است.  3گزینه .22

ها  اي ندارد ولی سایر گزینه این گزینه به این اشاره دارد که علم بدون عمل فایده
 گفتن داللت دارند.   بر کم سخن

ع اسارع است.)
زبانزبان
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 صحیح است.  3گزینه .23
به معناي زبان اردو هست و با کلمات دیگر که اسم شـهر  » اردیۀ«در این گزینه 

 هستند تناسب ندارد. 
 صحیح است.  4گزینه .24

تواند در دانشگاه تدریس کند.  دکتري دست یابد، می مدرك: هرکس به 1گزینۀ 
 (صحیح است.)

آخـرش تأکیـد کـرد قصـد دارد بازنشسـته شـود.       مصاحبۀ : بازیکن در 2گزینۀ 
 (صحیح است.)

هایشـان را بـه صـورت     تـا درس  تشکیل دادندهایی  آموزان گروه : دانش3گزینۀ 
 د. (صحیح است.)گروهی بخوانن

ها در ماه آینده، بیست درصد کـاهش   که قیمت برانگیخت: وزیر اقتصاد 4گزینۀ 
 استفاده شود.)» أشار: اشاره کرد«کلمۀ خواهند یافت. (در این عبارت باید از 

 
 متنترجمۀ 

کنند، واژگان بسیاري وجود دارند  برخالف چیزي که بسیاري از مردم گمان می
اي که بعضی از آنها در قرآن هم استفاده  اند. به گونه ربی شدهکه از فارسی وارد ع

گردد.  آغاز) انتقال واژگان از فارسی به عربی به عصر جاهلی بر مینقطۀ اند. ( شده
هـا و   دالیل بسیاري هم براي این موضوع وجود دارد از جمله: تجارت بین عـرب 

ها به پیـامبر   مان آوردن ایرانیها، وجود شاعرانی دو زبانه و بعد از آن دو، ای ایرانی
(ص) و آیاتش. نفوذ فارسی در عربی در عصر عباسی بیشتر شد. عصري کـه در  

هـا نـزد عـرب پدیـدار گردیـد. (از ایـن نمودهـا)         ایرانی  آن، نمودهایی از زندگی
هـا (منظـور    ها و رواج فارسی در امارت زندگی، ظاهر ساختمانشیوة توان به  می

اره کرد. هاي رسمی) اش امارت
 صحیح است.  2گزینه .25

عبارت سؤال: ... از دالیل وارد شدن واژگان فارسی در عربی بـه حسـاب   ترجمۀ 
 آید.  می

 ها: ترجمه و بررسی سایر گزینه
: خرید و فروش بین دو کشور (دقیقاً در متن به این موضوع اشاره شده 1گزینۀ 
 است.)
موضوع ربطی بـه شـروع پیـدایش    : وجود واژگان فارسی در قرآن (این 2گزینۀ 

 واژگان فارسی در عربی ندارد؛ بلکه از نتایج آن است.)
: شعر و نقش آن در جامعه (در متن اشاره شد کـه شـاعران دوزبانـه از    3گزینۀ 

 دالیل ورود واژگان فارسی به عربی و البته به عکس بوده است.)
هـا   هـا و عـرب   ن ایرانـی : ظهور اسالم (قطعاً با ظهور اسالم، تبادالت بـی 4گزینۀ 

 افزایش یافت.)
 صحیح است.  3گزینه .26

 ها: ترجمه و بررسی سایر گزینه
گمان رایجی بین مردم وجود دارد و آن، این است که فقـط عربـی بـر      :1گزینۀ 

 فارسی اثر گذاشته است. (ابتداي متن به همین موضوع اشاره شده!)
دانستند. (در متن اشـاره شـده    میها بودند که فارسی  : شاعرانی از عرب2گزینۀ 

 که شاعرانی دو زبانه وجود داشتند.)
نقطـۀ  : بسیاري از واژگان فارسی در عصـر جـاهلی وارد عربـی شـدند. (    3گزینۀ 

 عباسی بوده است نه جاهلی)دورة  شدت این نقل و انتقال واژگان،
أثیر هـا تـ   ها در عصر عباسـی فراتـر از موضـوع زبـانی، بـر عـرب       : ایرانی4گزینۀ 

 کند.) گذاشتند. (جمالت آخر متن، این را به خوبی تأیید می
 

 صحیح است.  3گزینه .27
 وصف شده است.» یدرس«که فاعل است توسط فعل » استاذ«در این گزینه 
 ها:  در سایر گزینه

 توصیف شده است. ...» یساعدنی «مفعول است که توسط » برنامجاً: «1گزینۀ 
 ت. : بیت نائب فاعل اس2گزینۀ 
 توصیف شده است. ...» یجب «: آداب مبتداي مؤخر است که توسط 4گزینۀ 

 صحیح است.  2گزینه .28
فهمیم که این فعل نهـی و   می» ال تقْرَبوا«در فعل » ن«: از حذف شدن 1گزینۀ 

 نزدیک نشوید مجزوم است 
ِ«: براي تشخیص 2گزینۀ  بـراي   ناصبه و جازمه، ترجمه بهترین راه است » ـل
 باید بیشتر و بیشتر تالش کنی.  موفّق شويدر کارت  اینکه

» یـنجح «ناصـبه اسـت و فعـل    » لــِ «دهد، پس  می» براي اینکه«چون معناي 

 مجزوم نیست. 
 کوتاهی نکردند. است » لَم«: یقصروا ـ فعل مضارع مجزوم توسط 3گزینۀ 
 . هایم اعتماد کنند تا مردم به حرف دوري کنماز دروغ  باید: 4گزینۀ 

 فعل مضارع مجزوم است. » ألبتعد«با توجه به ترجمه 
 صحیح است.  1گزینه .29

 ها:  بررسی گزینه
ها، برخالف سایر افعال، فاعـل و   از افعال ناقصه است. این فعل» یصبح: «1گزینۀ 

 مفعول ندارند. 
 » الکافرُ: فاعل«، »یقول: فعل: «2گزینۀ 
 : بعثَ: فعل، اهللاُ: فاعل3گزینۀ 
 : ألَّف: فعل، الفُرْس: فاعل4گزینۀ 

 صحیح است.  3گزینه .30
ِ«در این عبارت   دهد.  می» تا«از نوع ناصبه است و معناي » ـل

 آن صحبت کنیم.  وسیلۀبه  تا بتوانیمما باید زبان انگلیسی را یاد بگیریم 
 

 دین و زندگی
صحیح است. 3گزینه .31

امیه و بنی عباس و گروهی از علمـاي اهـل     مطالب برخی علماي وابسته به بنی
هاي تاریخی و تفسیري راه یافـت و سـبب گمراهـی بسـیاري از      کتاب به کتاب
 مسلمانان شد. 

ها:  نادرستی سایر گزینه
 الگوهاي نامناسب است. نتیجۀ ارائۀ : 1گزینۀ 
 طنت است.تبدیل حکومت عدل نبوي به سلنتیجۀ : 2گزینۀ 
 است.  ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم نتیجۀ : 4گزینۀ 

)98(صفحه 
 صحیح است.  4گزینه .32

جاهلیـت و رفتارهـا و   دورة سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت آنان هستند که به 
اي کـه پیـامبر از سـوي     هاي آن زمان باز نگردند و بر اساس همان برنامـه  ارزش

 ت، زندگی کنند. خداوند ارائه کرده اس
 )95ـ صفحه  7(درس 

 صحیح است.  1گزینه .33
خشونت و ستمگري حاکمان بنی امیه و بنی عبـاس در بیشـتر ایـن سـالها بـه      

شـدند بـه    امامان شناخته مـی شیعۀ اي بود که اگر کسانی به عنوان پیرو و  گونه
 رسـیدند. از  شدند و در بسیاري از مواقع به شـهادت مـی   سختی آزار و اذیت می

کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خـود را کـه    می اطهار ائمۀ این رو، 
پیش ببرند، یعنی اقدامات خود را » تقیه«دشمن به آن حساسیت دارد، در قالب 

اي که در عین ضـربه زدن بـه دشـمن، کمتـر ضـربه       مخفی نگه دارند، به گونه
 بخورند. 

 )113و  114هاي  (صفحه
 صحیح است.  3گزینه .34

بهـاتر از    نزد مردم آن زمـان، کـاالیی کـم   : «بخشی از سخنان حضرت علی 
تـر و   وقتی که بخواهد بـه درسـتی خوانـده شـود و کـاالیی رایـج        قرآن نیست،

تر از آن نیست، آنگاه که بخواهند به صورت وارونـه و بـه نفـع دنیاطلبـان      فراوان
 » معنایش کنند.

 » کنندگان قرآن را بشناسید.  اموشتوانید پیرو قرآن باشید که فر وقتی می«
 )107ـ صفحه  8(درس 

 صحیح است.  3گزینه .35
شیعه، این فایـده را دارد کـه   عقیدة در  مشخص بودن پدر و مادر امام زمان 

اگر ماجراجویان فریبکاري بخواهند خود را مهدي موعود معرفی کنند، به زودي 
 خورند.  شوند و مردم هوشیار، فریب آنها را نمی شناخته می

 )131(صفحه 
 صحیح است.  4گزینه .36

خواهیم بر مستضعفان زمـین،   ما می«فرماید  قصص، خداوند میسورة  5آیۀ در 
 » هیم و آنان را پیشوایان [مردم] قرار دهیم و آنان را وارثان [زمین] کنیم.منّت ن
پیامبران و ادیان، در اصل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ولـی خـدا بـراي    همۀ 

اي از آن در کتـاب زبـور و    برقراري حکومت جهانی اتّفاق نظر دارنـد کـه نمونـه   
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مورد اشاره قرار  ﴾…الزَّبورِ من بعد الذِّکرِو لَقَد کَتَبنا فی ﴿قرآنی آیۀ تورات، در 
 گرفته است. 

 صحیح است.  3گزینه .37
ذلک بأنّ اهللا لم یک متغیراً نعمۀً انعمها علـی قـومٍ حتّـی    ﴿آیۀ شریفۀ بر اساس 

علیم روا باَنفسهم و اَنّ اهللا سمیعسـاز هالکـت یـا     (شنوا و داناست)، زمینه ﴾یغی
 تار خود افراد همان جامعه هستند. عزت و سربلندي یک جامعه رف

 )126ـ صفحه  9(درس 
 صحیح است.  4گزینه .38

اسالمی را برعهده دارد باید مدیر و مدبر باشد و بتوانـد  جامعۀ فقیهی که رهبري 
 جهانی رهبري کند. پیچیدة جامعه را در شرایط 

 )145ـ صفحه  10(درس 
 صحیح است.  2گزینه .39

دهـد   آیه، بیانگر ادامه یافتن مرجعیت دینی است و در آن خداونـد دسـتور مـی   
مردم) وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین همۀ گروهی از مردم، (نه 

در دین بپردازند تا پس از کسب علم به شهرهاي خود بروند و » تفقّه«کنند و به 
مـردم باشـند. ایـن روش     قوانین اسالم را به مردم بیاموزند و پاسخگوي سؤاالت

 شد.  نیز براي مردمان شهرهاي دوردست انجام می حتی در زمان پیامبر 
 )142و  141ـ صفحه  10(درس 

 صحیح است.  4گزینه .40
هـاي اجتمـاعی در برابـر منـافع فـردي قـرار        در برخی موارد که اهداف و آرمان

داف اجتماعی تالش گیرند، باید بتوانیم از منافع فردي خود بگذریم و براي اه می
هاي داخلـی بـه تولیـد     شود که کارخانه کنیم. مثالً خرید کاالي ایرانی سبب می

 صدها هزار کارگر شوند.   خود ادامه دهند و مانع بیکاري
آورد و  طور که تفرقه و پراکندگی، به سرعت یک حکومت را از پاي در می همان
مـاعی، کشـور را قـوي    کنـد، همبسـتگی اجت   گران را بر کشور مسلط می سلطه
 هاي اسالمی را به اجرا درآورد.  دهد که برنامه کند و به رهبري امکان می می

 )148و  147هاي  (صفحه
 صحیح است.  3گزینه .41

دربـارة  بن یعقـوب کـه     در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق امام عصر 
لـذا ایـن   عصر غیبت سؤال کرد، حدیث مـذکور را فرمـود.   » رویدادهاي جدید«

شناس بودن فقیه اشاره دارد تا بتواند احکام دین را متناسـب بـا    حدیث به زمان
 نیازهاي روز به دست آورد. 

 )145و  143(صفحه 
 صحیح است.  2گزینه .42

بـراي کسـانی کـه نیکوکـاري     : «﴾للَّذینَ اَحسنُوا الحسنی و زیـادة ﴿ترجمۀ آیۀ 
به لطف بیشـتر خداونـد بـه    » ست.تر ا پیشه کردند، پاداشی نیک و چیزي فزون

 کند.  بندگان نیکوکارش اشاره می
آنـان کـه   : «﴾و الَّذینَ کَسبوا السیئات جزاء سیئَۀ بِمثلها و تَرهقُهم ذلَّۀ﴿آیۀ در 

آنـان غبـار     چهـرة بینند و بر  عمل خود می  اندازةبدي پیشه کردند، جزاي بد به 
ذلیـل، آلـودگی بـه گناهـان     چهرة علت نشستن غبار ذلّت بر » نشیند. ذلت می

 است. 
 )157(صفحه 

 صحیح است.  3گزینه .43
هر انسانی در درون خود با دو دعوت رو به روسـت: دعـوت عقـل و وجـدان یـا      

دهیم   خواهد در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ که از ما می» نفس لوامه«همان 
 رصتی فراهم کنیم که تمایالت معنوي و الهی در ما پرورش پیدا کند.و ف

خواهـد   دعوت دیگر، دعوت هوي و هوس یا همان نفس اماره است که از ما می
فقط به تمایالت بعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم و از تمایالت عـالی و برتـر   

 غافل بمانیم. 
 )162و  161صفحه ـ  11(درس 

 صحیح است.  2گزینه .44
هاي میان زن و مرد به جهت (علت) وظـایف مختلفـی اسـت کـه خـالق       تفاوت

هر یک از زن و شوهر نهاده است تا هر کـدام از آنهـا بتواننـد در    عهدة حکیم بر 
خـانوادة  هاي خاصی را برعهده بگیرند و یـک   زندگی مشترك و خانوادگی نقش

 متعادل را پدید آورند. 

هاي انسانی با هم مشترك هستند و خداونـد بـراي هـر دو     ژگیزن و مرد در وی
 هدف واحدي معین کرده است. 

 )171ـ صفحه  12(درس 
 صحیح است.  4گزینه .45

و اهللاُ جعلَ لَکُم من اَنفُسکُم اَزواجاً و جعلَ لَکُـم مـن اَزواجِکُـم بنـینَ و     ﴿آیۀ در 
 کند.  یبه هدف رشد و پرورش فرزندان اشاره م ﴾حفَدة

شـود کـه در    پذیري در هدف رشد اخالقی و معنوي تعریف می مسئولیتتجربۀ 
 مورد اشاره است. » مودة و رحمۀ«

 )169و  175(صفحه 
 

 زبان انگلیسی
 صحیح است. 2گزینه .46

به او بگویی که مـن بـه خـاطر رفتـارم در      توانی می، دیدياگر سارا را «ترجمه: 
 »مهمانی متأسفم؟

جواب شرط بـه  جملۀ شرط به زمان حال ساده و جملۀ ، 1ع نکته: در شرطی نو
توانیم می"will"جواب شرط، غیر از جملۀ زمان آینده است. دقت کنید که در 

 هم استفاده کنیم. "… ,can, must"مثل  modalاز دیگر افعال 
 صحیح است. 2گزینه .47

هاي  دقت کنید. (توجه کنید ترکیب "behave towards"اضافۀ نکته: به حرف 
"behave towards" ،"interested in" ،"have plans for"  و"think of"  در

 اند.) کتاب درسی به کار رفته
 صحیح است. 4گزینه .48

تواند بیاموزد، توانایی داشتن ذهـن   ترین مهارتی که کسی میارزشمند«ترجمه: 
 »مستقل است.

 ) ارزشمند4آمیز، مثبت     ) تصدیق3) کامل    2) هنري    1
 صحیح است. 1گزینه .49

هاي مختلف مـردم احتـرام    آموزد تا به گروه آموزانِ خود می او به دانش«ترجمه: 
 »هاي دیگر را درك کنند. فرهنگ تنوعبگذارند و 

 ) یادبود، سوغات4) رسم    3) عالقه    2) تنوع، گوناگونی    1
 صحیح است. 2گزینه .50

آن است  بازتابِ (نشانگر)ا هستند، ه این واقعیت که سربازها در خیابان«ترجمه: 
 »که دولت چقدر ترسیده است.

 ) شرط4) رابطه    3) انعکاس، بازتاب، نشانگر    2) سؤال    1
 صحیح است. 3گزینه .51

هـاي خودروسـازي ایـن پیـام را      در طول پنج سال گذشـته، شـرکت  «ترجمه: 
 »تعبیه کنند.هوا را کیسۀ مشتریان، حتماً باید  راضی کردندریافتند که براي 

 ) انتخاب کردن4) راضی کردن    3) گیج کردن   2) دست یافتن    1
 صحیح است. 4گزینه .52

گویید، اما به لحاظ عملی من گمـان   ، شما درست میبه لحاظ اخالقی«ترجمه: 
 »دهید شدنی باشد. کنم که آنچه شما پیشنهاد می نمی

 قاً) اخال4) به ویژه    3) منحصراً    2) سابقاً    1
 

 :Cloze Testترجمه 
دهنـد.   این روزها برخی مردم خورشید را به دالیل گوناگون مورد توجه قرار می

اگر خورشید نیروي کافی دارد که به کل زمین گرما و نور دهـد، حتمـاً نیـروي    
تـوانیم انـرژي خورشـید را بـراي      دارد. آیا می همکافی براي انجام کارهاي دیگر 

انـواع انـرژي معمـوالً     سایرکه نیروي برق یا  کارهاییجام برق یا حداقل ان تولید
 دهند، به کار ببریم؟ پاسخ، بله است. انجام می

 صحیح است. 2گزینه .53
 ) فراتر4) همچنین    3) هم    2) بیشتر    1

 صحیح است. 2گزینه .54
 ) بافتن4) احترام گذاشتن    3) تولید کردن    2) منعکس کردن   1

 صحیح است. 4گزینه .55
 ) کار، عملکرد4) پژوهش    3) آسیب    2) شرایط    1
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 صحیح است. 2گزینه .56
 ) دیگران4) همدیگر    3) سایر    2) یکی دیگر    1
 

 ترجمه متن: 
هاي غرق  کشتیدربارة رابرت باالرد هنگامی که یک پسربچه بود، دوست داشت 

همیشگی من این بـود  رؤیاي «گوید:  شده، به ویژه تایتانیک، مطالعه کند. او می
 »انگیز را پیدا کنم. که این کشتی شگفت

هـاي   ، آرزوي باالرد براورده شد. باالرد با اسـتفاده از دوربـین  1985اوت  31در 
ویدیویی و یک روبات زیردریایی، دو قسمت اصلی تایتانیک را که تقریبـاً چهـار   

انگیـز از عاقبـت    غـم  کیلومتر در زیر دریا بود، پیدا کرد. او بسیاري از یادآورهاي
تایتانیک را نیز مشاهده کرد، از جمله یـک جفـت کفـش بچگانـه کـه در کـف       

نفر جان باختـه   1500بیش از  1912اقیانوس آرمیده بود. در آن شب در سال 
 بودند.

در یک زیردریایی کوچک دوباره به تایتانیـک رسـید. او از    1986باالرد در سال 
هـایی از   استفاده کرد تـا عکـس  » ک شناورمردم«یک روبات دریاي عمیق، یک 

داخل کشتی بگیرد. دیگران نیز هنگامی که تصـاویر را دیدنـد، خواسـتند تـا از     
 بقایاي کشتی بازدید کنند.
بازگشت، کشتی را در شـرایط بـدتري یافـت.     2004هنگامی که باالرد در سال 

ها  نه، المپهاي عاشقا تکه، از جمله جواهرات، نامه 6000سایر کاوشگران حدود 
هایی از کشتی را برده بودند. آنها بر این باور بودند که ایـن چیزهـا    و حتی قطعه

 تر منتقل شوند، اما باالرد با آنها موافق نیست. باید به یک مکان امن
باالرد معتقد است که بردن چیزي از تایتانیک مانند سرقت از یک قبر است. بـه  

ر روي تایتانیک نور و دوربـین قـرار دهـد. بـا     جاي این کار، او امیدوار است که ب
توانند کشـتی غـرق شـده را از طریـق یـک       استفاده از این تکنولوژي، مردم می

انگیز را بـه خـاطر بسـپارند. بـاالرد      کامپیوتر مشاهده کرده و این کشتی شگفت
تایتانیک تا زمانی که به حفاظت نیاز داشته باشد، همیشه بخشـی از  «گوید:  می

 »ن خواهد بود.زندگی م
 صحیح است. 4گزینه .57
 صحیح است. 1گزینه .58
 صحیح است. 2گزینه .59
صحیح است.2گزینه .60

 
 شناسی زمین

 صحیح است.  2گزینه .61
 منگنز، تیتانیم و فسفر از عناصر فرعی و اساسی در بدن هستند. 

 صحیح است.  2گزینه .62
 گوییم.  با کمبود روي باعث کوتاهی قد، اختالل در سیستم ایمنی می

 صحیح است.  3گزینه .63
 شود.  از عنصر جیوه در فرایند ملقمه کردن طال استفاده می

 صحیح است.  4گزینه .64
 فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت باال حرکت کرده (رانده) F1در 
 حرکت کرده (نرمال)فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت پایین   F2در 

 صحیح است.  2گزینه .65
فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت باال حرکـت کـرده (اردویسـین در پـایین     

 سیلورین قرار دارد که به سمت باال حرکت کرده و روي سیلورین آمده است.)
 صحیح است.  1گزینه .66

 باشد.  حرکت عمودي در گسل قائم میدهندة  نشاناین شکل 
 صحیح است.  2گزینه .67

 گردد.  گسل عادي در اثر تنش کششی حاصل می
 صحیح است.  1گزینه .68

جدیـد (ائـومن) در   الیـۀ  هاي قدیمی (پرمین) در مرکـز   خوردگی که الیه چین
 تحدب چین واقع است را تاقدیس نامند. 

 صحیح است.  4گزینه .69
باشد  ی میهاي رسوب البرز داراي دو بخش شرقی و غربی و از جنس سنگپهنۀ 

 باشد.  سنگی می هاي زغال که داراي رگه
 صحیح است.  2گزینه .70

 باشد.  گسل مشا در راستاي شرقی غربی می
 
 ریاضی

 صحیح است. 4گزینه .71
sinتغییرات محدودة با توجه به شکل  x  بازة[ , ]11  است؛ پس: 2

1
2 m m

m

1 11 1 2 2 12 2
4 1

 
 صحیح است. 1گزینه .72

اي به طول مثبت که به ازاي آن مقدار تابع مینیمم  با توجه به شکل، اولین نقطه
xنقطۀ است،  -1و برابر  9

3برابر  sinاست. باید داخل  2
 باشد.  2

a a9 3 1
2 2 3 

 صحیح است. 1گزینه .73
/ /log E M11 8 1 5 

/
/ / / /: logE ( ) E 217

1 111 8 1 5 6 6 21 7  شهر بم 10
/

/ / / /: logE ( ) E 214
2 211 8 1 5 6 4 21 4  کرمانشاه 10

/
/

/

E ( ) ( )E

1 1217 03 3 31 10 3
2142

10 10 10 2 2
10

( )
1 3)(( )3)(( 

 صحیح است. 1گزینه .74
 روش اول: 

fبا توجه به نمودار داریم:  ( )1 )fو  0 )2  . بنابراین:1
a log ( b)

log ( b) log ( b)a log ( b)

1
2

1 1
1 2 2
2

0 1
1 1 21 2

 مک
.مینک یم

 
b b blog ( ) ( )b b b

1
1
2

1 1 1 11 22 2 2 2 
b b b4 2 1 3 

a log ( b) a log a a1 1
2 2

1 0 2 0 1 0 1 
a b 1 3 4 

 روش دوم:
yنمودار تابع  log x1

2
 به صورت مقابل است. 

1
1

2

 
yدانیم که نمودار  می a log (x b)1

2
این نمودار اسـت. بـا   یافتۀ انتقال  

واحد به سمت چـپ و یـک    3شویم که این نمودار  نمودارها متوجه میمقایسۀ 
bواحد بـه سـمت بـاال انتقـال یافتـه اسـت. پـس         aو  3 در نتیجـه:   1

a b 4.
 صحیح است.  4گزینه .75

x

x

limf (x) Lx
limg(x) K

x

lim f(x) g(x) L K
L Klim f(x) g(x)

1

1

1

1

2 4 2 4
2 52 5  

x

L
L lim f (x) g(x)K 1

13
1 1 555 13 6 13 6 7

5 55
  

 صحیح است.  4گزینه .76
x کند، پس باید صورت را هم صفر کند تا بتوانیم رفـع   مخرج را صفر می 1

 ابهام کنیم: 

نتقاانتقال

yبه صبه صورت

aaaa

22

b)b)

شـیبخشـی از

دوربـینو دوربـین
ق شـده رـرق شـده را از ط

خـاطربـه خـاطر بسـپارند
شد، همیششد، همیشه

نند سرنند سر
ک نور ونیک نور و د

غی غـر
 و د
غـرق

با آنهاد با آنها
انندانندک مانک مانند

دند. آنهاودند. آنها
 باالردا باالرد ب
کک

د با
کککک

بابازگشت2020
تکتکه، از6

 هنیز هنگ

200400420000

دیگرا. دیگران
 کننید کنند.
اا

 عمیقي عمیق،
دیگ دد. دیدیدی دیگد
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5

x
lim (ax b) a b b a

1
0  

x x
x

(ax a)( x )xax alim lim xx x1 1
4 4

4 5 34 5 3
4 5 94 5 3 4 5 3  

x
a (x )lim

1
1 ( x )

(x )
4 5 3

4 1
a( ) a a , b6 3 4 424 2 3 3  

b a3 6 4 8 12  
 صحیح است.  1گزینه .77

x ( )

x ( )

lim f (x) ( a)( )
a a alim f (x) ( a)( )

3

3

9 2
18 2 27 3 99 3  

 صحیح است.  4گزینه .78
x x
lim f (x) lim ([x] )

2 2
4 2 4 6  

x x x

x | x | x xlim f(x) lim lim| x | x

2 2

2 2 2
6 6

2 2  

                 x

(x )lim
2

2 (x )
(x )

3
2 5 

xنقطۀ پس در   حد ندارد و در نتیجه ناپیوسته است.  2

x ( ) x ( ) x ( )

x | x | x xlim f(x) lim lim| x | x

2 2

2 2 2

6 6
2 2  

x ( )

(x )lim
2

2 (x )
(x )

3
2 5 

x ( ) x ( )
lim f(x) lim ([x] )

2 2
4 3 4 1  

xنقطۀ پس در   نیز حد ندارد و ناپیوسته است.  2
 صحیح است.  3گزینه .79

x، 4و  3، 1هاي  در گزینه مخرج است و اگـر حـد تـابع را در ایـن     ریشۀ  2
 شود:  می 4سه حاصل حد برابر گزینۀ نقطه به دست آوریم، خواهیم دید که در 

x x
( x )( x )xxlim lim xx x2 2
4 8 8 48 44 8 48 168 4 8 4  

 صحیح است.  1گزینه .80
xبا توجه به این که  x216 xو  4 x2 12 2  داریم:  4

xx x x
x xx x x

( )lim lim lim
22 1

0 0 0
4 116 2 1 4 1 1 1 0

4 1 4 1
  

 صحیح است.  3گزینه .81

x x x

( cosx)sin x cos xlim lim limcos x cos x
2 2

0 0 0

11
1 1

( cosx)
cos x

1
1

x x
lim ([x ] a) lim [x] a a a

0 0

2

2 2 1 2 1
  

x x
(x )(x )xa a lim lim

x x

2
21 1

1 111 2 1
3 5 2 (x )1 ( x )3 2  

2 21 

 صحیح است.  2گزینه .82
x ( ) : x x x x2 2 22 2 2 2 1 1  

x ( ) x ( )
lim f ( x ) lim f (x)2

2 1
1 3  

x ( ) : x x x2 22 2 2 1 3  

x ( ) x
lim f( x ) lim f(x) A2

2 3
1 2 3 2 5  

 صحیح است.  3گزینه .83
 تا است، پس میانگین دو عدد وسطی میانه است:  12ها  تعداد داده

/
11 12 11  میانه 52

/Q1
4 5 4  چارك اول 52

Q3
17 19  چارك سوم 182

17 5 :تغییراتدامنۀ  12 , , , , ,5 8 11 12 13  هاي جدید داده 17
28 1  هاي اولیه تغییرات دادهدامنۀ  27

  شود. واحد کمتر می 15بنابراین 
 صحیح است.  2گزینه .84

/

/

x x x x x x x x
y y y y y y y y

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
1 6

2 5 104
3 5 216 y6yy 2

  

/
10 21 3  میانگین کل 110

  ها              تعداد کل داده
 صحیح است.  3گزینه .85

 آوریم: امتیازات دو نفر را به دست میابتدا میانگین 
Ax 22 23 24 27 29 125 255 5  

Bx 21 24 25 27 28 125 255 5  
 رویم:  حال سراغ واریانس می

A
( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 22 25 23 25 24 25 27 25 29 25

5  

/
34 6 85 

B
( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 21 25 24 25 25 25 27 25 28 25

5  
30 65  

 کمتر است.  Aت عمل بیشتر است؛ پس دق Aواریانس 
 صحیح است.  2گزینه .86

کنـیم   ها با هم برابرند. فرض مـی  داده برابر صفر است، پس داده 6انحراف معیار 
شـود.   می 6میانگین برابر  10و  8هاي   باشند. با اضافه کردن داده aها  دادههمۀ 
 پس: 

a a a a6 8 106 48 6 18 6 30 58  
 داده برابر است با:  8حال واریانس 

/
( ) ( ) ( )2 2 22 6 5 6 8 6 10 6 6 4 16 26 3 258 8 8  

 صحیح است.  2گزینه .87
 ها پشت بیایند.  سکههمۀ متمم حالتی است که » رو«پیشامد آمدن حداقل یک 

تـا پشـت برابـر     nها از هم مستقل است، پس احتمال آمـدن   چون پرتاب سکه
 است با: 

n( )1 1 1 1 1
2 2 2 2 2(

1 1(2 2(  n
n n) n1 90 1 11 2 10 4100 102 2

  )Pحداقل یک رو

 صحیح است.  4گزینه .88
عضـوي   7اي  تواند پسر باشد؛ پس فضـاي نمونـه   نمی» مریم«هر سه فرزند پدر 

 هاي مطلوب به صورت (پ، د، پ) و (د، پ، د) خواهند بود. پس:  است. حالت
P(A) 2

7  
 صحیح است.  3گزینه .89

وردي و انتخـاب شـدن در تـیم فوتبـال     پیشامد انتخـاب شـدن در تـیم کوهنـ    
 اند؛ پس:  مستقل

 Pکوهنوردي)= (فوتبال P(کوهنوردي) P(فوتبال)
 بنابراین داریم: 

P)يدرونهوک    لابتوف( / / /
/ / / / / /

0 3 0 8 024 24 12
0 3 0 8 0 3 0 8 11 024 86 43

 لابتوف(
P)يدرونهوک   لابتوف(

 
 صحیح است.  2گزینه .90

ها را کنار هم گذاشته و تکلیـف   چون هیچ دو زنی در کنار هم نیستند، ابتدا زن
 کنیم:  ها را معلوم می مردها را مشخص کرده، سپس وضعیت زن

nnn22nnn
11

11nn
9

««ررو««ک  یک 
 مستق از هم مستقل

 استح است.
داقلحداقل یک

11
8س 

6 2626
88

سواریانس واریانس

ههم
پس: 

 ایـن     در ایـن     
شودشود: 

اااااا

x ( )x ((( )

)

)(x
(x )(x )(x(x

xx
f (x) limlimlimlim

xx

))
x )x )

)) 5x
))))

x
| x| x

تیجتیج
| x || x |

x |x |
| x || x |||

xxxx

55
رد ودارد و در

22
xx
22x

x 66
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! !54 nجدید(33 (S مرد  مرد  مرد  مرد 
  پس:خواهیم مردان و زنان یک در میان باشند.  حال می

n(A) ! !4  مرد زن مرد زن مرد زن مرد 3
 بنابراین احتمال مورد نظر برابر است با: 

/
! !P(A | B)

! !

4 3 1 011054 33

  

 شناسی زیست
 صحیح است.  3گزینه .91

هـا داراي یـک    دانیم که بـاکتري  باشد و می نوعی باکتري می  عامل بیماري کزاز،
هاي مورد نیاز براي حیات و فعالیت بـاکتري بـر روي    ژنهمۀ کروموزوم بوده و 

 قرار دارد.   این کروموزوم
 ها:  بررسی سایر گزینه

فاقـد    قرمـز، گویچۀ بدن انسان مانند زندة هاي  : دقت کنید برخی یاخته1گزینۀ 
ندارند.   هسته بوده و کروموزم

ه دیپلوییـد هسـتند؛   : مثالً زنبور عسل نر هاپلویید بوده و زنبورهاي ماد2گزینۀ 
 ها در آنها متفاوت است.  پس تعداد کروموزم

باشد؛ پس تعـداد دسـت    می n6است و گیاه گندم زراعی  n3: گیاه موز 4گزینۀ 
 ها در گیاه موز نصف گیاه گندم زراعی است.  کروموزم

)6(فصل 
 صحیح است.  1گزینه .92

هـاي دختـري تشـکیل     در انتهاي تقسیم میتوز هماننـد تقسـیم میـوز، یاختـه    
هـاي   هایی هستند که بـه آنهـا کرومـوزوم    شوند که هر کدام داراي کروموزم می

هاي دختري در طی تقسـیم میتـوز یـا میـوز،      شود. کروموزوم دختري گفته می
 باشد. دقت کنیـد در طـی تقسـیم    حاصل جداشدن کروماتیدهاي خواهري می

 شود.  گاه تتراد تشکیل نمی میتوز، هیچ
 )6(فصل 

 صحیح است.  2گزینه .93
 اند. موارد اول و چهارم صحیح

 بررسی موارد: 
شود.  هاي دو کروماتیدي مشاهده می ، همواره کروموزم1در طی میوز   مورد اول:

هاي دو  ، کروموزوم2همچنین در طی مراحل پروفاز و متافاز و ابتداي آنافاز میوز 
 شوند. (درست) وماتیدي مشاهده میکر

هاي دختـري   کروموزوم ،2هاي حاصل از میوز  مورد دوم: دقت کنید به کروموزم
 شوند. (نادرست) دیده نمی 1شود و در میوز  گفته می

، 2شود و در طی میـوز   تتراد تشکیل می 1مورد سوم: فقط در طی تقسیم میوز 
 ست)شوند. (نادر تترادهاي کروموزومی تشکیل نمی

هـاي هاپلوییـدي مشـاهده     ، هسته2همانند میوز  1مورد چهارم: در پایان میوز 
هـاي   داراي کروموزوم  ،1حاصل از تقسیم میوز هستۀ شود؛ با این تفاوت که  می

هـاي   ، داراي کرومـوزوم 2حاصـل از تقسـیم میـوز    هستۀ دوکروماتیدي است و 
 کروماتیدي است. (درست)  تک

 )6(فصل 
 ست. صحیح ا 3گزینه .94

هاي  باشد و بسیاري از یاخته کروموزوم می 47فرد مبتال به نشانگان داون داراي 
هـایی   توانند ژن پیکري بدن این فرد قابلیت تقسیم میتوز را دارند؛ در نتیجه می

 اند را تکثیر کنند.  که از والدین خود دریافت کرده
 ها: بررسی سایر گزینه

هـاي قرمـز بـالغ، کرومـوزم (چـه       هاي بدن مانند گویچـه  : برخی یاخته1گزینۀ 
 جنسی و چه غیرجنسی) ندارند. 

 24ها در پدر رخ داده باشد و از پـدر   : ممکن است جدانشدن کروموزوم2گزینۀ 
 کروموزوم دریافت کند. 

هاي یک بیماري یـا یـک حالـت     اي از نشانه : دقت کنید نشانگان، آمیزه4گزینۀ 
 (نه چند بیماري!)است؛ 

 )6(فصل 
 صحیح است.  2گزینه .95

هـا در   نقش ژن  ها در بعضی جوامع، دقت کنید علت شیوع بیشتر برخی سرطان
 باشد.  بروز سرطان می

 ها:   بررسی سایر گزینه
درمـانی قـوي    هاي شدید یا شـیمی  بعضی از افراد که تحت تأثیر تابش  :1گزینۀ 
باشند، زیرا در پـی انجـام    یوند مغز استخوان میگیرند، مجبور به انجام پ قرار می

 شود. هاي مغز استخوان وارد می درمان، آسیب به یاخته
هـاي الکلـی و دخانیـات از     : عواملی مانند قرص ضدبارداري، نوشـیدنی 3گزینۀ 

 شوند.  زایی محسوب می عوامل مهم سرطان
در جذب مواد  گوارش، این افراد ممکن استدستگاه به علت آسیب به   :4گزینۀ 

 غذایی دچار اختالل شوند. 
 )6(فصل 

 صحیح است.  1گزینه .96
فقط مورد الف صحیح است. دقت کنید دستگاه تولید مثل مردان بالغ، چنـدین  
وظیفه دارد که عبارتند از تولید اسپرم، ایجاد محـیط مناسـب بـراي نگهـداري     

ستوسـترون؛ امـا   اسپرم، انتقال اسپرم به خارج از بدن و تولید هورمون جنسی ت
هـاي   اصلی دستگاه تولید مثل مردان فقـط تولیـد سـلول   وظیفۀ دقت کنید که 

 باشد و سایر اعمال وظایف جانبی هستند.  جنسی نر یا اسپرم می
 )7(فصل 

 صحیح است.  1گزینه .97
هـاي بینـابینی    دقت کنید در پی ترشح هورمـون تستوسـترون توسـط یاختـه    

کننـدة  بازخورد منفی، میزان ترشح هورمون آزاد ساز، با سازوکار  هاي اسپرم لوله
 یابد.  کاهش می LHهیپوتاالموسی و نیز هورمون 

 )7(فصل 
 صحیح است.  3گزینه .98

قطبـی (اولـین   گویچـۀ  دقت کنید در پی تقسیم اووسیت اولیه، در نهایت یـک  
شود. تقسـیم اووسـیت اولیـه نیـز      جسم قطبی) و یک اووسیت ثانویه تولید می

 گیرد.  درون تخمدان صورت می
 ها: بررسی سایر گزینه

شـود، بلکـه همگـی بـه      : دقت کنید در زن بالغ، اووگونی مشاهده نمـی 1گزینۀ 
 افتد.  اووسیت اولیه تبدیل شده و تقسیم اووگونی  اتفاق نمی

قطبی ممکن است تقسیم شود، اما تقسیم نخسـتین  گویچۀ : نخستین 2گزینۀ 
 گیرد.  رحمی صورت میلولۀ دهد، بلکه در  قطبی در تخمدان رخ نمی  گویچۀ
لولـۀ  گیرد، بلکـه در   : تقسیم اووسیت ثانویه نیز در تخمدان صورت نمی4گزینۀ 

 ند. ک دهد و در نهایت یک اووم و یک گویچه قطبی تولید می رحمی رخ می
 )7(فصل 

 صحیح است.  3گزینه .99
جنسی، با پایان یافتن قاعدگی میزان هورمون استروژن چرخۀ اول هفتۀ در طی 

داخلـی رحـم نیـز بیشـتر     دیوارة کند و در نتیجه ضخامت  شروع به افزایش می
 شود.  تر می تر و پرخون شود و آندومتر ضخیم می

 ها:  بررسی سایر گزینه
مهارکننـدة  گـاه هورمـون    هیپوتـاالموس هـیچ    سی،جنچرخۀ : در طی 1گزینۀ 
کند؛ بلکه در نتیجـه بـازخورد منفـی یـا مثبـت،       ترشح نمی FSHو  LHترشح 

 کند.  مقدار هورمون آزادکننده تغییر می
هاي جنسی مانند پروژسترون سـبب    دقت کنید کاهش مقدار هورمون  :2گزینۀ 

 شود.  رحم میدیوارة ناپایداري 
رحمی، سطح هورمون استروژن خون بـاالتر از سـطح   چرخۀ ان : در پای4گزینۀ 

 هورمون پروژسترون است.
 )7(فصل 

 صحیح است.  1گزینه .100
از قبل تولیـد شـده و     جدار لقاحی،  سازندةهاي حاوي مواد  دقت کنید ریزکیسه

در نزدیکی غشاي اووسیت ثانویه قرار دارند و در هنگام برخورد اسپرم و اووسیت 
طور  دهد. همان آزاد شده و جدار لقاحی را تشکیل می  ع فرایند لقاح،ثانویه و شرو
هـا بـه    کنید، ایـن ریزکیسـه   کتاب درسی مشاهده می 7فصل  12که در شکل 

 شوند.  رانی و با صرف انرژي آزاد می کمک فرایند برون
 )7(فصل 

 صحیح است.  3گزینه .101
اي موروال  یاخته  تودة، مورد ج، 2شناسی  کتاب زیست 7فصل  13مطابق شکل 
 دهد.  را نشان می

 )7(فصل 
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 صحیح است.  1گزینه .102
  دقت کنید وقتی که بالستوسیست در آنـدومتر رحـم جـایگزینی را انجـام داد،    

کنند، ولی قبـل از آن ایـن    را ترشح می HCGهاي تروفوبالست هورمون  یاخته
 شود.  هورمون ترشح نمی
 ها:  بررسی سایر گزینه

  مرحلـۀ اول هفتۀ فالوپ قرار دارد، تقریباً در لولۀ : هنگامی که موروال در 2گزینۀ 
هـاي جنسـی،    لوتئال هستیم که در این هفته به علت بازخورد منفـی هورمـون  

 یابد.  از هیپوتاالموس کاهش میآزادکننده میزان ترشح هورمون 
ــۀ  ــکل    :3گزین ــابق ش ــل  14مط ــایگزینی    7فص ــد از ج ــی بع ــاب درس کت
 شود.  جنینی تشکیل میزایندة اي درونی سه الیه  یاختهتودة سیست، از بالستو
سـازند کـه سـبب هضـم      هـایی را مـی   هاي تروفوبالست، آنـزیم  یاخته  :4گزینۀ 
هـا   شـود. ایـن یاختـه    داخلی رحم و ایجاد حفره درون آن میدیوارة هاي  یاخته

کـه سـبب   را دارنـد   HCGهمچنین بعد از جایگزینی توانایی ترشـح هورمـون   
 شود.  حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن می

 )7(فصل 
 صحیح است.  2گزینه .103

هاي بنیادي از یکدیگر جـدا شـوند و    در حین تقسیمات اولیه یاخته تخم، یاخته
درونی بالستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شود، در این حالت دو   تودةیا 

ه همگی همسان هسـتند. دقـت کنیـد در ایـن     گیرد ک یا چند جنین شکل می
دهد و فقط  حالت فقط یک اسپرم با یک اووسیت ثانویه فرایند لقاح را انجام می

 شود.  یک یاخته تخم تشکیل می
اگر دو اسپرم و دو اووسیت ثانویه با هم برخورد و فرایند لقـاح را شـروع کننـد،    

یاختـه تخـم مجـزا بـه     شوند که هرکدام از یک  دوقلوهاي ناهمسان تشکیل می
 اند.  وجود آمده

 )7(فصل 
 صحیح است.  3گزینه .104

هاي بند ناف جنین، داراي خون تیـره هسـتند و سـیاهرگ بنـد نـاف       سرخرگ
ها نیز سرخرگ شـکمی (آبششـی) و    باشد. در بدن ماهی داراي خون روشن می

 سیاهرگ شکمی هر دو خون تیره دارند و سرخرگ پشتی خون روشن دارد. 
 )7(فصل 

 صحیح است.  1گزینه .105
فقط مورد اول صحیح است.

 بررسی موارد: 
شود و هـر   رحم میدیوارة توسین سبب شروع انقباض  هورمون اکسی  مورد اول:

 دهد.  بار مقدار و شدت این انقباضات را افزایش می
نزدیـک  نشانۀ آمنیون قبل از شروع انقباضات رحم پاره شده و کیسۀ مورد دوم: 

 توسین ندارد.  ست و هیچ ارتباطی با هورمون اکسیبودن زایمان ا
توسین در زیرنهنج ساخته شـده و در بخـش پسـین     مورد سوم: هورمون اکسی

 شود.  زیرمغزي ذخیره میغدة 
توسین فقط در آزادسازي شیر نقش دارد و در تولید  مورد چهارم: هورمون اکسی

 آن هیچ نقشی ندارد. 
 )7(فصل 

 صحیح است.  1گزینه .106
هاي خود را بارور  کبد نوعی کرم پهن هرمافرودیت است که هر فرد تخمک کرم
دهـد،   گیري ندارد، اما زنبور عسل نر بکرزایی انجام نمی کند و نیازي به جفت می

نیـاز   یابد؛ پس  کند که با تخمک زنبور عسل ملکه لقاح می بلکه اسپرم تولید می
 گیري دارد.  به جفت

 )7(فصل 
 صحیح است.  4گزینه .107

هـوایی  ساقۀ کند و همانند  زمین ساقه (ریزوم)، به طور افقی زیر خاك رشد می
 انتهایی و جانبی دارد. جوانۀ 

 )8(فصل 
 صحیح است.  4گزینه .108

زمینی) در گیاهان وجود دارنـد کـه بـراي     ها (مانند غده در سیب انواعی از ساقه
 اند.  تولید مثل غیرجنسی (نه جنسی) ویژه شده

 ها:   بررسی سایر گزینه
بینید، دو سر ساقه رونده به  می 8ـ ت) فصل 3طور که در شکل ( : همان1گزینۀ 

 ریشه متصل است. 

شود که هر یـک خاسـتگاه    کوچک تشکیل می : از هر پیاز تعدادي پیاز2گزینۀ 
 شوند.  یک گیاه می

فرنگـی   کنـد. گیـاه تـوت    رونده، به طور افقی روي خاك رشد میساقۀ : 3گزینۀ 
 شوند.   ها، ایجاد می فرنگی جدیدي در محل گره رونده دارد. گیاهان توتساقۀ 

 )8(فصل 
 صحیح است.  1گزینه .109

 موارد الف و ب صحیح است. 
جنسـی   هـاي گیـاه کـدو تـک     بینید، گـل  می 8فصل  6ه در شکل طور ک همان

هستند. بنابراین، پرچم (شامل میله و بساك) یا مـادگی (حـاوي یـک یـا چنـد      
 شند.  با هاي متصل به هم و نهنج می برچه) دارند، اما همگی داراي گلبرگ

 )8(فصل 
 صحیح است.  3گزینه .110

وپالسم انجام نگیـرد، بافـت   تخمِ ضمیمه تقسیم شود، اما تقسیم سیتهستۀ اگر 
شود. شیر نارگیل مثالی از چنین آندوسپرمی  آندوسپرم به صورت مایع دیده می

است. در حالی که بخش گوشتی و سفید رنگ نارگیل، آندوسپرمی است که در 
هـا   آن تقسیم سیتوپالسم نیز انجام شده است. دقت کنید هر دو حالـت هسـته  

 شوند.  تقسیم می
 ها:  نهبررسی سایر گزی

یاختـۀ  مجموعه کروموزوم دارنـد. بنـابراین،    6هاي گندم زراعی  یاخته  :1  گزینۀ
 دست کروموزوم (سه الد) است.  3زایشی آن حاوي   یاختۀرویشی همانند 

دانگان فقط یک کیسه رویانی وجـود دارد و داخـل    : در هر تخمک نهان2گزینۀ 
 شود.  زا تشکیل می آن یک یاخته تخم

ـان   گرده  :4گزینۀ  افشانی بعضی گیاهان (مانند بلوط) وابسته به باد است. این گیاه
ـاي    کنند و فاقد رنگ هاي کوچک تولید می تعداد فراوانی گل ـان، بوه هاي درخش

 کنند.   افشانی می هایی مانند گل قاصد را گرده اند. زنبورهاي عسل گل قوي و شیره
 )8(فصل 

 صحیح است.  4گزینه .111
 لوبیا است. دانۀ هاي مختلف  شکل مربوط به بخش

رویانی (بخش ب)، جزیی از رویان دانه است. رویان دانه، پـس از تقسـیم   ریشۀ 
 آید.  کوچک پدید مییاختۀ یاخته تخم از 

 ها:   بررسی سایر گزینه
 اند.  ترین بخش رویان ها (بخش پ) مشخص لپه :1گزینۀ 
رویـانی  سـاقۀ  لوبیا و پیاز از نوع روزمینی اسـت. بنـابراین،   دانۀ رویش   :2گزینۀ 

 شوند.  زنی از خاك خارج می ها (بخش پ) هنگام جوانه (بخش الف) همانند لپه
آن نتیجـۀ  یابد کـه   اي آمیزش می دو هستهیاختۀ دانگان با  : اسپرم نهان3گزینۀ 

ـ     تشکیل تخم ضمیمه است. تخم ضمیمه با تقسیم ه نـام  هـاي متـوالی بـافتی ب
 کند.  دانه (آندوسپرم (بخش ت)) را ایجاد می درون

 )8(فصل 
 صحیح است.  2گزینه .112

کنـد و در   هاي جانبی را تحریک مـی  رأسی، تولید اتیلن در جوانهجوانۀ اکسینِ 
شود. اتـیلن در   هاي جانبی، رشد آنها متوقف می  نتیجه با افزایش اتیلن در جوانه

 ها نقش دارد.  ریزش میوه
 )9(فصل 

 صحیح است.  4گزینه .113
دهد در واقع این گیاه براي گل دادن  گیاه داوودي در روزهاي کوتاه پاییز گل می

دهد که طول شب از حدي کمتـر   هاي طوالنی نیاز دارد و زمانی گل می به شب
دهد، روز بلند است. این گیاه براي گل دادن  نباشد. شبدر که در تابستان گل می

دهد که طول شب از حـدي بیشـتر    دارد و زمانی گل می هاي کوتاه نیاز به شب
 دهد.  نور شب شکسته شود، شبدر گل میجرقۀ نباشد. بنابراین، اگر با یک 

 )9(فصل 
 صحیح است.  1گزینه .114

 اند.  موارد (الف) و (ب) صحیح
 بررسی موارد: 

پیچنـد. مـثالً    مورد الف: بعضی گیاهان، به دور گیاهان دیگـر بـا یـک پایـه مـی     
پیچد. پـیچش   مو در تماس با درختی دیگر و یا پایه، به دور آن میدرخت  قۀسا

گاه و سمت مقابـل آن   به علت تفاوت رشد ساقه در بخش قرار گرفته روي تکیه
 یابد.  ها در محل تماس کاهش می شود؛ به طوري که رشد یاخته ایجاد می

گرایـی نامیـده    هاي گیاه به گـرانش زمـین، زمـین    دار اندام مورد ب: رشد جهت
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 شود.  می
شود. این پاسخ  مورد ج: ضربه زدن به برگ گیاه حساس، باعث تا شدن برگ می

برگ قرار قاعدة دهد که در  هایی رخ می به علت تغییر فشار تورژسانس در یاخته
 دارند. 

هایی دارد که با برخـورد حشـره بـه     مانند گیاه گوشتخوار کرك مورد د: برگ تله
اندازند کـه سـبب بسـته شـدن بـرگ و در       هایی را به راه می امآنها تحریک و پی

 شود.  نتیجه به دام افتادن حشره می
 )9(فصل 

 صحیح است.  1گزینه .115
هـاي رشـد در گیاهـان اسـت، در مـرگ       کننـده  سالیسیلیک اسید که از تنظیم

)، این ترکیب را رهـا و  …گیاهی آلوده (به ویروس و یاختۀ اي نقش دارد.  یاخته
هاي آلـوده   نیز در انسان در یاخته Iکند. اینترفرون نوع  اي را القا می مرگ یاخته

 شود.  (به ویروس) تولید می
 ها:  بررسی سایر گزینه

هنگامی که نوزاد کرمی شکلِ حشره در حـال خـوردن بـرگ تنبـاکو       :2  گزینۀ
شود کـه نـوعی    برگ، ترکیب فراري متصاعد میدیدة  آسیبهاي  است، از یاخته

اي کـه در آن اطـراف زنـدگی     کند. زنبور مـاده  زنبور وحشی آن را شناسایی می
رسـاند و روي آن   کند، با ردیابی این مواد، خود را به نوزاد کرمی شـکل مـی   می

ذیـه  گذارد. نوزادان زنبور بعد از خروج، از تخم از نوزاد کرمـی شـکل تغ   تخم می
حشـرة  این رویداد کاهش جمعیـت  نتیجۀ کشند.  کنند و در نتیجه آن را می می

 آفت است. 
 افشانی درخت آکاسیا وابسته به زنبورهاست.  گرده  :3گزینۀ 
ساز درون پوست (نه زیر پوست) درختان سبب تولید  پنبه الد چوب بن  :4گزینۀ 

 شود.  بافت محافظ در گیاه می
 )9(فصل 

 فیزیک
 صحیح است. 1گزینه .116

 هنگامی که کلید باز است:

12

12

12

12

1212

12

A

B

يزاوم

12

يزاوم

يزاوم

يزاوم

 

6

6

6

6

A

B

یلاوتم

18 6

يزاوم

 
eq /

eq
RR

1 1 1 4 518 6 
 با بستن کلید داریم:

12

12

12

12

1212

12

12
A

B
 

A

66

6

6
A

C

B 4

A

هاتوک لاصتا

6 6

A

B

eqR 3

 
eq / /R 4 5 3 15 

 صحیح است. 2گزینه .117
باید یکسـان باشـد.    2و  1یکسان است، پس مقاومت در حالت  Rچون جریان 

در حالـت دوم   4در حالت اول باید با مقاومت  Rو  6یعنی مقاومت معادل 
 برابر باشد.

R RR R R RR RR
1 1

1

1 1 1
6 66 4 126 64

 

 صحیح است. 2گزینه .118
 کنیم: ها را محاسبه می با توجه به عدد ولتاژ، جریان هریک از مقاومت

A

R1 2 R2 4 V R3 10 R4 20
 

R

R

R

R

I A
I AV V
I A
I A

1

2

3

4

2
1

4
2

10
3

20
4

10
520
2
1

 

A10 بنابراین در این حالت جریان برابر است با: 5 2 1 18 
است، از مدار  A5که جریان آن برابر  R2برسد، باید  A13براي آنکه جریان به 

 کنار گذاشته شود.
 صحیح است. 3گزینه .119

ســنج  کنــد و ولــت ســنج قــرار دارد جریــان عبــور نمــی اي کــه ولــت در شــاخه
A BV V دهد. را نشان می 

15

12

18

r 1V30

5
5

15

C C

AB

 

10
1

V30

4 I A30 24 10 1

 

15

12

18

r 1V30

5
5

15

C C

AB
A4

3

A2
A2

3

/ A0 4
A2

/ A1 6

A C /

C B

A B

V V
V V

V V V

5 0 4
212 3

2 8 10

 

 صحیح است. 1گزینه .120
 است. 6پایینی شاخۀ و  12باالیی برابر شاخۀ مقاومت معادل 

4 8

2 4

12

6
 

شود. پس اگر جریان کـل   تقسیم می 1به  2جریان بین این دو شاخه به نسبت 

IIII 44IIII 3

A

گزین.119119
در شــاخ

BBVVBB

صلصل

ت. 
ست) درخست) درخت

)

نبورهاستزنبورهاست
ووووستزیر پوسه زیر پوست

رو

نبونبونبورنبوره زنبه زنبور

وجوج،
 ایناینتیجۀنتیجۀ

د.کند. زن
خود را خود را به نوز

عد بعد از خ

 برگبرگ،دة
کنکند ی مییی می

خخ
کند ی
خوخوخوخود

وز
سیبدید آسیبي   

شناس شناسایی

ا:
 که نوی که نوزا

آآ
نوز
س



 . پاسخنامه تجربی 4. آزمون  متوسطه)دوره دوم دهم (یاز هیپا        

9

 در نظر بگیریم: I3را 
12

6

8

4
I3

I2

I 4

2I2

I

 
P (RI ) (I) I I
P (RI ) ( I) I I

2 2 2 28 8
2 2 2 22 2

8 8 8 1
2 2 2 4 8

 

 صحیح است. 2گزینه .121
 هر چه توان بیشتر باشد روشنایی المپ بیشتر است.

ثابت بودن ولتاژ، توان وقتی بیشینه است که مقاومت کمینـه باشـد، مقاومـت    با 
 شود که دو مقاومت، موازي باشند. کمینه در حالتی ایجاد می

max
min

min
max

VP RVP R VP R

2
2

2

 يزاوم تمواقم ود ره
دنوش هتسب رادم رد
 هنیشیب تمواقم اهنت

دشاب رادم رد
 

 در روشنایی کمینه و بیشینه است پس: J170و  J60در هر ثانیه گرما برابر 

mint s min min

max
max max

V RR RVU tR V RR R

2
2 1

220 220 22 220170 170 17
220 220 22 22060 60 6

max minR R R R R
1 1 1 6 1 17 1 1

22 220 22 220 440 
R 440 

 کنیم: حال توان مصرفی را محاسبه می
VP WR

2 220 220 110440 
 صحیح است. 3گزینه .122

 نیروي وارد بر ذره برابر است با:اندازة 
F qVBsin 
F qVBsin qV B1 1 1

1150 2 
F qV Bsin qV B2 2 290 
F qV Bsin qV B3 3 3

130 2 
VF F V V F F V 3

1 3 1 3 1 2 2 2 
 صحیح است. 3گزینه .123

 ها نگاه کنیم داریم: اگر از باال به سیم
I I4

B3B1

B2
B4 I I1

I I3

I I2

P

 
 ها یکسان است پس: چون جریان و فاصله از براي سیم

B B B B B1 2 3 4 
B2

B2

B لک

 
 است.صحیح  1گزینه .124

NB میدان درون سیملوله برابر است با: I0 IN 
هـا   باشد. با توجه به اینکه حلقه تعداد حلقه تقسیم بر طول سیملوله می NNکه 

 کنار هم قرار دارند:
N

D
3

3
1 1 10

10
N

D
1

1
 

B T G7 3 44 10 10 4 16 10 16 

 صحیح است. 2گزینه .125
 صحیح است. 2گزینه .126

نـامیم در ایـن حالـت     مـی  طول سیمی که مربع از آن تشکیل شده است را 
a4

ول
a4  کهa      طول ضلع مربع است. در حالـت دوم از همـان سـیم دو پیچـه

)درآمده پس  r)2 2( r)2(2((  کهr هاي پیچه است. شعاع حلقه 
a r a r4 4 

r2
A               aپیچه r2 2 2

 Aمربع
(AB) r wbAB r

2
2 2

1 هقلح24
عبرم

هچیپ
عبرم هقلح

 
صحیح است.1گزینه .127

q N q cR
350 10100 15 

 صحیح است. 4گزینه .128
با حرکت به سمت مرکز آهنربا میدان مغناطیسی در حال کـاهش اسـت. پـس    

باشد.  میدان القایی در ابتدا در جهت خطوط میدان آهنربا می
B I

 
حال با توجه به جهت میدان القایی، جهت جریان در حلقه را با اسـتفاده  

) است. از مرکـز  1( آوریم که در جهت دست راست به دست میقاعدة از 
رویم، شدت میدان در حال افزایش اسـت. پـس    که می Nبه سمت قطب 

جهت میدان القایی مخـالف جهـت خطـوط میـدان مغناطیسـی آهنربـا       
 شود. ) می2باشد. پس جهت جریان القایی در جهت ( می

I B

 
 صحیح است. 4گزینه .129

Uانرژي درون سیملوله برابر است با:  LI21
انرژي براي زمانی بیشینۀ پس  2

 به بیشینه برسد. Iاست که 
maxI 2 
max / /U LI J21 1 002 4 0042 2 

 صحیح است. 1گزینه .130
گذشته  T4دور کامل یا  4اید شدن ب Maxبار  8رو، براي  با توجه به نمودار روبه

T/باشد. پس  s0  شود. می 25
I

/0 25
0 t

 
/T s T s4 1 0 25 

 جریان مثبت است. 0125/با توجه به نمودار در هر دوره 
/

/
tT NN N

2 5025 10 
/ /( ) s10 0125 1 25 

 
 

 
شیمی

 صحیح است.  2گزینه .131
بـار مصـرف     ساده گرماسنج لیوانی، استفاده از دو لیـوان یـک  نمونۀ عبارت الف: 

باشد. ترکیب فوق یـک پلیمـر اسـت و مونـومر آن اسـتیرن       (پلی استایرن) می
 باشد. (درست) می

CH CH2

O 

s
ن مثن مثب

و، برايرو، براي 
Tشو شود. میمی

 استح است.
و روبهر روبه

ه

گگز..129129
انرژي د

استاست

F qF q

VPP V
RR

minmRR
4

220 2220 2
44

min 22min

maxmaxmaxma

26

دردر

mimiRRR
220 20

دJJ 1701701وو 6
دم ر دم 
JJ  60ر ابر 

اقم اهن قم اهن
م رد م ررد ررر
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یک واکنش را در فشـار   توان گرماي عبارت ب: با استفاده از گرماسنج لیوانی می
 ارز آنتالپی واکنش است. (درست) ثابت به دست آورد که هم

عبارت پ: تأمین شرایط بهینه براي انجام این واکنش بسیار دشـوار و پرهزینـه   
آید.  این واکنش به صورت غیرمستقیم به دست می Hاست، به همین دلیل 

 (نادرست)
توان با استفاده از گرماسنج محاسبه  هایی را می چنین واکنشعبارت ت: گرماي 

 کرد. (نادرست)
 صحیح است.  4گزینه .132

: محلول آن دردماي اتاق به کندي تجزیه شـده و تولیـد گـاز اکسـیژن     1گزینۀ 
 کند:  می

H O H O O (g)2 2 2 22 2  
بـه محلـول    KI(aq): افزودن چند قطـره محلـول پتاسـیم یدیـد     2گزینۀ 

 کند.  آن را به صورت چشمگیري بیشتر میتجزیۀ هیدروژن پراکسید، سرعت 
آید زیرا آب حاصـل   اي به دست می : آب اکسیژنه طی واکنش دومرحله3گزینۀ 

Hدر واکنش  (g) O (g) H O( )2 2 2
1
2 اکسیژنه پایدارتر   نسبت به آب (

 است. 
H: واکنش 4گزینۀ  (g) O (g) H O (g)2 2 2 اي  یک واکنش دومرحله 2

 حاصل کمتر و پایداري آن بیشتر است. مادة و گرماده است. سطح انرژي 
 صحیح است.  1گزینه .133

:1
 1واکنش  4

NH3
1
2 N O23

4 N H O2 2
3
4 /H 1010 252 54      

:3
 2معکوس  4

N H H O2 4 2
3 3
4 4 N O23

4 H2
9
4 /H 318 3 238 54      

:1
 3معکوس  4

N H H O NH2 4 2 3
1 1 1
4 4 2 O2

1
8 H 144 364      

:9
 4واکنش  4

H2
9
4 O2

9
8 /H O H2

9 643 54      

/621 Nکل5 H O N H O H2 4 2 2 22  
 صحیح است.  1گزینه .134

 آن:  زندةبراي رسیدن به واکنش تشکیل گلوکز از عناصر سا
H (g) O (g) C H O (s)2 2 6 12 66 C(s,6(گرافیت3

) ضرب شـده  6کنیم. واکنش دوم در عدد ( ) ضرب می6واکنش اول را در عدد (
 گیریم.  و واکنش سوم را به همان صورت در نظر می

H ( a) ( b) c6 6  
 باشد.  گرماي محاسبه شده به ازاي تشکیل یک مول گلوکز می

gC H OgC H O molC H OmolC H O
6 12 6

6 12 6 6 12 6
6 12 6

180 118 1 10  

H (c a b)1 6 610  
 صحیح است.  1گزینه .135

x
H C C H H Cl

H

H
C C

H

Cl

y

 

  
او

عومجم
نکاو

نآ عومجم
Hهدروارف

 
[ ( ) x ] [ ( ) y ] x y kJ2 2 415 431 3 415 243 225 

 صحیح است.  2گزینه .136
 نادرست هستند. » ت«و » ب«هاي  عبارت

عبارت ب: محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با اسید آلی در دماي اتـاق بـه   
شود در حالی که بر اثـر گرمـا بـه سـرعت      رنگ می دهد و بی کندي واکنش می

 شود.  رنگ می بی
عبارت ت: محلول هیدروژن پراکسید در مجاورت یون یدید به سرعت واکـنش  

 کند.  از اکسیژن آزاد میداده و گ
 صحیح است.  3گزینه .137

 آوریم:  واکنش را با توجه به تغییرات غلظت هر ماده به دست می  معادلۀابتدا 
B D A C3 2 2  

 توان گفت:  پس در مقایسه سرعت ذرات موجود در واکنش می
A D CR R R2  

 صحیح است.  3گزینه .138
واکــــــنش داده شــــــده بــــــه صــــــورت مقابــــــل اســــــت:      

Zn (s) CuSO (aq) ZnSO (aq) Cu (s)4 4  
، جرم محلول به تدریج Cu2به جاي  Zn2هاي  : با جایگزینی یون1گزینۀ 

 شود.  بیشتر می
SO): تغییري در تعداد مول آنیون 2گزینۀ  )2

 شود. میایجاد ن 4
رنـگ   : تنها هنگامی در واکنش کامـل انجـام شـده، محلـول اولیـه بـی      3گزینۀ 

اولیه مصرف شده باشد. اگر فلز روي استفاده شده  CuSO4شود که تمامی  می
)، یـک واکـنش   CuSO4به طور کامل مصرف شده باشد (بدون مصرف کامل 

 کامل خواهیم داشت. 
هاي اتمی داده شده و با فرض اینکه تمامی فلـز مـس    : با توجه به جرم4گزینۀ 

فلـزي  تیغـۀ  ) قرار بگیرد، شاهد کاهش تدریجی جرم Znتولید شده روي تیغه (
 خواهیم بود. 

 صحیح است.  3گزینه .139
 Aمـادة  ربـوط بـه   باشد نمـودار م  با توجه به اینکه نمودار داراي شیب نزولی می

 باشد. بنابراین: می
/B

A /

mol
R molminR min

008
0042 2  

/A
A / /

( x)n molR xt lit
0 4004 0 610 5  

 صحیح است.  3گزینه .140
H: نمودار غلظت زمان 1گزینۀ  O( )2  تواند به صورت صعودي باشد.  نمی (
CaCO)جامد مادة شروع واکنش تنها یک لحظۀ : در 2گزینۀ  وجـود دارد   3(

(یک خط افقی در نمودار غلظت زمان باید وجود داشته باشد.)
CaCO): نمودار (مول زمان) نزولی براي ماده 3گزینۀ  و نمـودار صـعودي    3(

 تواند باشد.  براي هر یک از محصوالت تولید شده می
است که به صـورت (غلظـت زمـان) بیـان     : این نمودار هنگامی درست 4گزینۀ 
 شود. 

 صحیح است.  4گزینه .141
O / /

mol molR LL.min min2
018 10 18  

KCl O KCl / /
molR R R min2

2 2 1 8 123 3  
KCl

KCl / KCl /
RmolR R molKClmin1 2 0 420

60
  

/
/ /

g KClmolKCl g KClmolKCl
74 50 4 29 81  

/مانده باقی /g g KCl g KClO339 8 29 8 10  
/

/
/

molKClO g KClOmolKClg KCl g KCl molKCl molKClO
3 3

3

2 122 5129 8 74 5 2 1  
gمصرف شده  KClO349 

KClO3  اولیهg49 10 59  
 صحیح است.  1گزینه .142

: بنزوییــک اســید، یــک کربوکســیلیک اســید آروماتیــک بــا فرمــول  1گزینــۀ 
C H COOH6 باشــد کــه افــزودن متــانول بــه آن، اســتري بــا فرمــول  مــی 5

C H O8 8  دهد:  می 2
H SO

C H COOH CH OH C H COOCH H O2 4
6 5 3 6 5 3 2

H SO
5

H SO
C HC H2 4SO

6HH  
اي  بـه ایـن ترکیـب، تبـدیل بـه حلقـه       H2مـول گـاز    3: بـا افـزودن   2گزینۀ 

 شود:  غیرآروماتیک با یک گروه عاملی کربوکسیل می
C H COOH H C H COOH6 5 2 6 113  

نگهدارنـده) در کنـار مـواد غـذایی، سـرعت      ادة م: استفاده از این ماده (3گزینۀ 
 دهد.  غذایی را کاهش میمادة واکنش منجر به فساد 

KClKC
KCl

g Kg K

60
ClCl

KKRRRKKClKClRRKClKCKCKCKCKCRRKKKK
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 . پاسخنامه تجربی 4. آزمون  متوسطه)دوره دوم دهم (یاز هیپا        

11

C)پیونـد دوگانـه    3: این ترکیب داراي 4گزینۀ  C)    دوگانـۀ  و یـک پیونـد
(C O) باشد.  می 
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H O
( M )[H O ]molR L.min t min2 2

12 2
1
103 1
6

  

/ /(M ) M M M1 1 1 1
1 63 6 6 3 6 6 0610 10  

an[H O ] a a molV L
2 2

6 6 3210 1 10 10
2

  

 صحیح است.  4گزینه .144
تر شده و مساحت کل مـورد   با این روند رد پاي غذا روي محیط زیست سنگین

 نیاز براي تأمین اقالم ضروري زندگی بیشتر خواهد شد. 
 صحیح است.  2گزینه .145

ر و در ساختار سلولز یـا نشاسـته   تواند به عنوان مونوم عبارت الف: تنها گلوکز می
 حضور داشته باشد. (نادرست)

C)عبارت ب: گلـوکز   H O )6 12 C)و مـالتوز   6 H O )12 22 و هـر دو ترکیـب    11
باشند. (درست)  محلول در آب می

و براي بیـان سـرعت هـر دو     (aq)عبارت پ: هر دو ترکیب محلول در آب بوده 
 تغییر غلظت در واحد زمان استفاده کرد. (نادرست)رابطۀ توان از  می

 عبارت ت: (نادرست)
 C H O (aq) H O( ) C H O (aq)12 22 11 2 6 12 62) C H6 H  

 صحیح است.  4گزینه .146
هر ترکیب آلی که در ساختار خود پیوند دوگانـه کـربن ـ کـربن داشـته باشـد       

 )2گزینۀ تواند در واکنش پلیمري شدن شرکت کند. (رد   می

n

n

 
 صحیح است.  2گزینه .147

)گـروه عـاملی هیدروکسـیل     C ،4در ساختار ویتامین  OH)    و یـک گـروه

عاملی استري 

O
||

( C O وجود دارد.  (
 صحیح است.  2گزینه .148

 استر داده شده عبارتند از:سازندة اسید و الکل 
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n HOOC (CH ) COOH n HO (CH ) OH2 3 2 2 

|| ||

n

O O
( n)H O

C (CH ) C O (CH ) O
2

2 3 2 2
2

 
 صحیح است.  1گزینه .150

دار با چگالی کمتر است، شـفاف بـوده و کاالهـاي     اتن سبک، پلی اتن شاخه پلی
پذیرنـد و بـه دلیـل ممانعـت فضـایی میـان        انعطـاف   ساخته شـده از آن کمـی  

هاي پلیمري، نیروهاي بین مولکولی در آن و در مقایسه با پلی اتن بدون  مولکول
کمتر خواهد بود.   شاخه (پلی اتن سنگین)،

 ح است. صحی 4گزینه .151
هاي یک تا پنج کربن در آب محلول بوده و تنها سه الکـل اول در   الکل :1گزینۀ 

 شوند.  آب به هر نسبتی حل می

 باشند. ها ترکیباتی ناقطبی و بدون پیوند هیدروژنی می آلکان  :2گزینۀ 
ها، بخش قطبـی بـر بخـش نـاقطبی      : در ویتامین (ث) و بر خالف الکل3گزینۀ 

 باشد.  یب، محلول در آب میغلبه کرده و ترک
)در هـر دو ویتـامین (آ) و (دي) گـروه هیدروکسـیل      :4گزینۀ  OH)   وجـود

هیدروکربنی و بخش نـاقطبی، نیروهـاي   زنجیرة داشته اما به دلیل بزرگ بودن 
 باشند.  دروالس بیشتر از هیدروژنی می وان

 صحیح است.  4گزینه .152
 ها، اتم اکسیژن وجود دارد. برخالف آمین: در آمیدها 1 گزینۀ
: در ساختار پلیمرهاي طبیعـی هماننـد مـو، نـاخن، پوسـت بـدن و ...       2گزینۀ 

 پلیمرهایی با گروه عاملی آمید وجود دارد. 
CHترین آمین، متیل آمین با فرمول  : ساده3گزینۀ  NH3  باشد.  می 2
 باشد.  ا مشابه فرایند تولید پلی استرها میآمیده  پلیتهیۀ : واکنش 4گزینۀ 

 صحیح است.  2گزینه .153
 CH OH C H COOH C H COOCH H O3 2 5 2 5 3 2C H COC H CO2 5H COHH COH  

C H O g.mol , C H COOH g.mol1 1
4 8 2 2 588 74  

/
molC H O molC H O gC H OgC H O gC H O molC H O molC H O

4 8 2 3 6 2 3 6 2
4 8 2

4 8 2 4 8 2 3 6 2

1 1 7413 2 88 1 1  

/ g111 
 صحیح است.  4گزینه .154

 
||

|

O

CH NH C H COOH C H C N CH H O

H

3 2 2 5 2 5 3 2  

C H NO , H O g.mol 1
4 9 287 18  
87 87 100 8387 18 105 83%  

 صحیح است.  4گزینه .155
شـوند ولـی خـود پلیمرهـا      هاي سیرنشـده سـاخته مـی    پلیمرها از هیدروکربن
 ها داشته و سیرشده هستند.  ساختاري شبیه آلکان
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