
   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

زمان پیشنهادي ي پایه دروس دوره ي چهارم دبیرستان دروس دوره شماره سؤال تعداد مواد امتحانی 
 دقیقه18 - 1پیش دانشگاهی  1 - 25 25 زبان و ادبیات فارسی 1
 دقیقه20 2عربی  ـ 26 - 50 25 عربی 2
 دقیقه17 - 1پیش دانشگاهی  51 - 75 25 دین و زندگی 3
 دقیقه20 - 1پیش دانشگاهی  76 - 100 25 زبان انگلیسی 4

 دقیقه 75زمان پاسخگویی:  100تعداد کل سؤال: 
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 دقیقه 18زمان پیشنهادي:   فارسی ادبیات

.1 است؟   نادرستمعنی چند واژه با توجه به کمانک 
انگیـز)   دستور (راهنما) سنا (ستایش) بیغوله (گوشه) فرودست (پست) مآب (بازگشت) هجو (نکوهیدن) نـاوك (نیـزه کوچـک) مـوحش (وحشـت     

 پذیر)  مغازي (جنگ) عذار (رخسار) متمکّن (دارا) ممتنع (امکان
 ) شش  4 ) سه  3 ) پنج 2 ) چهار  1

.2 آمده است؟  نادرستاي   در کدام گزینه معنی واژه
 ) دژم (خشمگین)، شرنگ (سم)، خدیو (پادشاه)  2 رك (خطا)، اقوال (سخنان)، مستوجب (سزاوار)  ) ت1
 گسسته (شتابان)، مهابت (بزرگی)   ور (بینا)، عنان ) دیده4 شدن)، بارقه (پرتو)، غیرت (حمیت)   ) کتم (پنهان3

.3 نه آمده است؟ به ترتیب در کدام گزی» شائبه، غَوي، زندیق، لیر، تالیان«هاي  معنی واژه
 کنندگان   ) نقص، گمراه، دهري، ابزار موسیقی، تالوت2 ) عیب، آشفته، ملحد، موسیقی، پیروان  1
 ) شک، منحرف، کافر، آواز، پیروان  4 دین، نوعی ساز، قاریان   ) آلودگی، آشفته، بی3

.4 معنی چند واژه با توجه به کمانک مقابل آن درست است؟  
(مشاور)، گُرد (مبارز)، دارملک (پایتخت)، حضیض (پست)، جرگه (نمونه)، منقذ (رهاشـده)، حلّـاج (بافنـده)، شـاب      زدن ناهنجار (نامناسب)، راي

 (برنا)، وادي (دنیا)، دژخیم (بدخوي) کران (گوشه)  
 ) نه  4 ) هشت  3 ) هفت  2 ) شش  1

.5 است؟  نادرستامالي کدام واژه در متن زیر 
هاي او یکی نگزارده باشم و من خـود آن منزلـت و    پلنگ گفت: اگر مرا هزار جان باشد فداي یک ساعت رضا و فراغ ملک دارم از حقوق نعمت

محل کی دارم که خود را در معرض شکر آرم و ذکر عذر بر زبان رانم. و اکنون که بدین درجت رسید تأمل واجب است و من مصلحت ملک را 
 فرونگزارم.  

 ) نگزارده باشم  4 ) فراغ3 ) فرونگزارم  2 ) تأمل 1

.6 در متن زیر چند غلط امالیی و رسم الخطی وجود دارد؟ 
نمایـد و اهـل    گی پیري بدل کند و خویشتن را در لباسی که کس را خبر نباشد به جهانیـان مـی   و عادت زمانه است که طراوت جوانی به پژمرده

خبرند و عاقل دل در طلب جاه و مقام دنیاي فانی نبندد و روي به کسـب ثـواب آورد و بـه     تی عهدش بیزمانه از خبث باطن و دناعت طبع و سس
 اغواي این عروس هزارچهره به چاه ضالل نیافتد. 

 ) یک  4 ) چهار  3 ) سه  2 ) دو 1

.7 ها به جز گزینه ......... درست است.  ي گزینه امالي همه کلمات در همه
  ) طرد، صولت، مناهی، مضیق2  ) متأثر، مرثیه، هزل، محضر  1
 ) شقاوت، چغز، تهجد، منقذ  4  الشّکوي، عیوق، حضیض ) بقض، بث3ّ

.8 آمده است؟   نادرستي چند اثر در مقابل آن  نام پدیدآورنده
االلباب (عوفی)، روزها (اسالمی ندوشـن)،   ی)، لبابهاي من (گورک المحجوب (هجویري) الحیاة (طباطبایی)، قصص العلما (نیشابوري)، دانشگاه کشف
ي رسول اهللا (دکتر زریاب خویی)، اسرارالتوحید (ابوسعید ابوالخیر)، چهل حدیث (امام  الوقایع (محمود واصفی)، آن روزها (طه حسین)، سیره بدایع

 خمینی)، هزار و یک شب (طسوجی)  
 ) سه  4 ) چهار  3 ) دو 2 ) پنج 1

.9 است؟  ستنادرکدام گزینه 
 ) شروع شعر عاشقانه در قرن چهارم و کمال تغزّل در شعر فرّخی در قرن پنجم است.  1
 الطّیر عطّار و مثنوي معنوي مولوي بیانی تمثیلی دارند.   ) منطق2
 موضوع مشترکی دارند.  » غزّالی نامه«و » فرار از مدرسه«) کتاب 3
 ي غزنویان است.   فارسی در تصوف و مربوط به دوره هاي ترین کتاب المحجوب از جمله قدیمی ) کتاب کشف4

.10  است؟ نادرستمحتواي کدام اثر 
 االلباب (شرح حال شعرا و عرفا)   ) لباب2 پله تا مالقات خدا (شرح حال موالنا)   ) پله1
 ي نظامی)   وجوي ناکجا آباد (درباره ) پیر گنجه در جست4 االنبیا (شرح حال ائمه و بزرگان دین)   ) قصص3

عید ابوالعید ابوال
فی)،فی)،
سعیدسعید

اللبابااللباب (ع ب
(ابو (اد د

ااالببااالبب
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.11 در بیت زیر کدام آرایه به کار نرفته است؟  
 با آبرو بساز که جاوید زنده ماند / چون خضر هرکه کرد قناعت به آب خشک 

 ) تلمیح  4 ) تناقض 3 آمیزي  ) حس2 ) تشبیه 1

.12 هاي بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  آرایه
 کوهکن آخر گرفت  ها کشید / جان شیرین مزد دست از  تیشه در تمثال شیرین گرچه سختی

 آمیزي ـ ایهام تناسب ـ تلمیح   ) استعاره ـ حس2 آمیزي ـ ایهام   ) تشبیه ـ تشخیص ـ حس1
 ) اسلوب معادله ـ تناسب ـ تشخیص ـ جناس  4  ) تشبیه ـ استعاره ـ کنایه ـ تلمیح 3

.13 است؟   نادرستي چند بیت، مقابل آن  آرایه
 یادش به خیر، خنجر مژگان یار من (تشبیه) الف ـ چون نشترم به دیده خلد نوش خند ماه / 

 ب ـ بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد / حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی (حسن تعلیل) 
 ي باالي آن سرو از سر من کم مباد / زان که بر من رحمتی از عالم باالست این (حسن تعلیل)  ج ـ سایه

 د ـ عشق روي گل بسی خارت نهاد / کارگر شد بر تو و کارت نهاد (تشبیه) 
 گناه / ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم (مجاز)  کشم زان طبع نازك بی هـ ـ زردرویی می

 ) چهار  4 ) سه  3 ) یک  2 ) دو 1

.14 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ » آمیزي، استعاره، مجاز و کنایه اسلوب معادله، حس«هاي  آرایه
 ي خارش باشد  الف ـ سر گلزار ندارم نکنم میل به گل / تا مرا پاي دل آزرده

 ب ـ بالست نفس، عنان چون ز دست عقل گرفت / عصا چو از کف موسی فتاد ثُعبان است 
 ریش از آن تراب شنیدم  ر اي نسیم صبح، غباري / که بوي خون دلج ـ ز کوي یار بیا

 د ـ دید کز آن دل آغشته به خون / آید آهسته برون این آهنگ 
 افکن به سبوي  گر دهر به خاك / رخت در پاي خم انداز و می هـ ـ تا نیفکنده سرت کوزه

 ) هـ، ج، الف، د، ب  4 د ) ب، ج، الف، هـ، 3 ) ب، الف، ج، د، هـ 2 ) ب، د، ج، الف، هـ 1

.15 ي تشبیهی آمده است؟  ي استعاري و دو اضافه در کدام گزینه دو اضافه
 ) گردن استکبار، لب جویبار، کمند نظر، اکسیر عشق 2 ي حسد، حصار بردباري، آتش عشق  ) پاي تعدي، جمله1
 م، سرود عشق، مرغ دل ) کیمیاي عشق، صولت خش4 زار عمر، گل رویت   ) جوشش عشق، حیثیت مرگ، الله3

.16 مفهوم کلی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 
 »آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد«
 نشان شدم   ) در عشق آن پري نشانش پدید نیست / اندر میان اهل جنون بی1
 ویم عاقل است.  گویند خلق / و آن که در وي نیست عشقی من نگ ) طالبان عشق را دیوانه می2
 ) کدام دل که ز عشقت اسیر محنت نیست؟ / کدام سینه که از داغ تو جراحت نیست؟  3
 ) سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست / که خار دشت محبت محبت گل است و ریحان است.  4

.17 ؟نیستمفهوم کدام بیت با بیت زیر یکسان 
 جز گوش نیست هوش نیست / مر زبان را مشتري  محرم این هوش جز بی

 بهره هیچ ذره ز خورشید عشق نیست / زیرا که نور عشق به ذرات ملحق است   ) بی1
 ) هر که گردد مبتال اندر فراق / او شناسد سوز و درد اشتیاق  2
 ) شب فراق که داند که تا سحر چند است / مگر کسی که به زندان هجر در بند است  3
 ي سوز دل پروانه را از شمع پرس / شرح آن آتش ندارد جز زبانی سوخته   ) قصه4

.18 ها متفاوت است؟  مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه
 خوریم / صد بار پیر میکده این ماجرا شنید   ) ما باده زیر خرقه نه امروز می1
 کنند   یر می) می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب / چون نیک بنگري همه تزو2
 خو، خو کند  ) زانک خلقش چون براند خو ز خلقان وا کند / باطن و ظاهر همه با عشق خوش3
 ) ظاهرش با باطنش گشته به جنگ / باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ  4

؟ 
 گردن) گردن اس2

 کیمیاي ع کیمیاي عش

3
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.19  مفهوم بیت زیر با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟
 سو هراس  کس که شد ناسپاس / به دلش اندر آمد ز هر  به یزدان هر آن

 باشد / چو زلفت درهم و زیر و زبر باد  ني زلفت  ) کسی کاو بسته1
 ) مرا از توست هردم تازه عشقی / تو را هر ساعتی حسنی دگر باد  2
 ) هماي زلف شاهین شه پرت را / دل شاهان عالم زیر پر باد  3
 ) به جان مشتاق روي توست حافظ / تو را در حال مشتاقان نظر باد  4

.20 ي .........  ها با بیت زیر قرابت معنایی دارند به جز گزینه زینهي گ همه
 توان کردن شنا اي هوشمند   عشق دریایی کرانه ناپدید / کی

 ي ما، ساحل نجات ندید / عجب مدار که این بحر را کناري نیست   ) اگر سفینه1
 ) با دلی پر آتش و چشمی پر آب / غرقه اندر بحر بی پایان عشق  2
 ) گوید خرد که از غم عشقش کنار جو / دریاي عشق را چه کنم چون کنار نیست  3
 ) ز لطف و صنعت صانع کدام را گویم / که بحر قدرت او را پدید نیست کنار  4

.21 بیت زیر با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟ 
 گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد / اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم 

 ي شبنم گره در این گلزار / تالش صحبت آن آفتاب انور کن   مشو چو قطره) 1
 ) پرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک / سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود  2
 ) چو شبنم بیفتاد مسکین و خرد / به مهر آسمانش به عیوق برد  3
 داشتن   ا گوگرد احمریمی) اي که جویی کیمیاي عشق پرخون کن دو چشم / هست شرط ک4

.22 با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟ » تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد / هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر«بیت 
 ) بگذر از فکر خرد بیدل که در بزم وصال / گردش آن چشم میگونت آفت هشیاري است  1
 و گشتم بیدار   رسید از بد) بعد از این بد نکنم عاقل و هوشیار شدم / که مرا زخم 2
 ) فرصت از کف رفت و دل کاري نکرد افسوس عمر / کاروان بگذشت و من در خواب مردم، واي من  3
4ي فردا / بگذر امروز و حالیا خوش باش   ه) از غم دي و غص 

ي ابیات به جز بیت  با مفهوم همه» پذیرفت ي ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می شائبه هر عصب و فکر به منبع بی«عبارت  23.
 ......... تناسب معنایی دارد.

 ) زاهدان را زهد و ما را عشق خوبان شد نصیب / هرکسی را در ازل خود آنچه قسمت بود داد 1
 ) در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست / در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست  2
 داند   م و این راز نهان / کس ندانست به غیر از تو خدا میورز ) روز و شب مهر تو می3
 رود ارادت اوست   ) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هر چه بر سر ما می4

از کـدام  » مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد. بخورد و بخسبد و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خداي غافـل نباشـد  «مفهوم عبارت  24.
 شود؟  دریافت میبیت 

 ) صحرا و چمن پهلوي من هست بسی لیک / همره شو اي دوست که تنها نتوان رفت  1
 ها مستور باش / از بال دوري طمع داري، ز مردم دور باش   ) مرد صحبت نیستی از دیده2
 نظر در چاه کنعانی / به مصر آ تا پدید آیند یوسف را خریداران   ) تو با این مردم کوته3
 در حق بند دل تا رسته گردي / چو دل در خلق بندي خسته گردي ) تو 4

.25 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  
 ي رندان بالکش باشد   ) نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست / عاشقی شیوه1
 کاري و توکّل دور است از مروت / بر دوش خلق مفکن زنهار بار خود را   ) بی2
 شاید / بر دل بهایی نه هر بال که بتوانی   را جز بال نمی ) ما سیه گلیمان3
 ) در ره عشق از آن سوي فنا صد خطر است / تا نگویی که چو عمرم به سر آمد ز ستم 4
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 دقیقه 20زمان پیشنهادي:   عربی

 ) 33إلی  26عین األصح و األدقّ فی التّرجمۀ أو التّعریب أو المفهوم لألسئلۀ رقم ( 
»!الجمیع بِه بحأبی بجانبی و ر هلَسو أج فی مکانی لَه تحزمیلی تَفَس تد26 » حینُ شاه.
 آمد گفت!  ي مردم خوش کالسیم را دیدم در کنار خود برایش جا باز کردم و پدرم او را نزدش نشاند و به همه گاه که هم ) آن1
 آمد گفتند!  جا باز کردم و پدرم او را نزد من نشاند و همگی به او خوش ام را دیدم نزد خود برایش کالسی ) هنگامی که هم2
 آمد گفت!  کالسیم مرا دید نزد خود برایم جا باز کرد و پدرم را نزد خود نشاند و به مقام مردم خوش ) وقتی که هم3
 آمد گفتند!  نشاند و همگی به او خوش ام را دیدم در جاي خود برایش جا باز کردم و پدرم او را نزد خود کالسی ) زمانی که هم4

».وصل اإلنسان إلی الکمالِ والرّشدالمسلمین علی تفکّر و تعلّم ی عمنذُ ظُهوره شَج 27 » کان االسالم.
 ) اسالم بود که از زمان ظهورش مسلمانان را به فکرکردن و یادگیري تشویق کرد تا انسان به کمال و رشد برسد! 1
 کرد تا انسان به کمال و رشد برسد!  یدایش خود مسلمانان را به اندیشه و آموزش تشویق می) اسالم از زمان پ2
 رساند!  اي تشویق کرد که انسان را به کمال و رشد می ) اسالم از هنگام پیدایشش مسلمانان را به فکرکردن و یادگیري3
 رساند!  کرده بود که انسان را به کمال و رشد می) اسالم از هنگام ظهور خود مسلمانان را به اندیشه و آموزشی تشویق 4

.28 » طَلَب اإلمام الخمینی (ره) منّا التمسک بالقیم اإلنسانیۀ و رفَض ما یعرِضُه الغَرب علینا من التحلُّل والفَساد!«
 دارد رد کنیم!   ند و باري و فساد بر ما عرضه میب هاي انسانی پایبند باشیم و هرچه غرب از بی ) امام خمینی (ره) از ما درخواست کرد که به ارزش1
 بند باشیم و از پیشنهاد غرب مبنی بر وابستگی و فساد دوري بجوئیم!  هاي انسانی پاي ) امام خمینی (ره) از ما طلب کرده است تا به ارزش2
 دارد!   بند و باري و فساد بر ما عرضه می ت که غرب از بیهاي انسانی و ردکردن هر آن چیزي اس ) درخواست امام خمینی (ره) از ما پایبندي به ارزش3
دارد را  بند باشیم و چیزي که غرب در وابستگی و فساد عرضه می هاي اسالمی پاي ي امام خمینی (ره) از ما این است که به ارزش ) خواسته4

 رد کنیم!  

عین الصحیح فی الترجمۀ:  29.
 کردید.  ا از اعتقادات خود دفاع می) لیتکم تدافعون عن اعتقاداتکم: اي کاش شم1
 رساند.  ) ال نفع فی کالم فیه الکذب و الغیبۀ: کالم دروغ و غیبت سودي نمی2
 دادند.  شان را انجام می ) شاهدت فی هذه الدائرة موظّفین یقومون باعمالهم: در این اداره کارمندانی را دیدم که کارهاي3
 ) کانّ ارادة االنسان أصلب من الحجر: گویا اراده انسان مانند سنگ سخت است. 4

.30 : الخطأعین 
: هیچ اطاعتی براي مخلوق در معصیت به خدا نیست! 1  ) ال طاعۀَ لمخلوقٍ فی معصیۀِ اهللاِ
 اش با خدا باشد!  که روزي اي در زمین نیست مگر این قُها: هیچ جنبدهبۀ فی األرضِ إلّا علی اهللاِ رِز) و ما من دا2
 گاه که قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و ساکت باشید!  ) إذا قُرِئَ القرآن فاستمعوا لَه و أنصتوا: آن3
 دهید!  ) لم تقولون ما ال تفعلون: نگفتید آنچه را انجام نمی4

.31 » أقلّ قیمۀ االنسان ما یحسنه / أکثر االنسان منه أم«عین الصحیح فی المفهوم 
  ) از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو 1
 ) انَّما األعمال بالنّیات 2
  ) إعمل الخیر کثیراً فی جمیع االحوال. 3
 اي، جانانه باش.  گویم سمندر باش یا پروانه باش / چون به فکر سوختن افتاده ) من نمی4

.32 .........» فی الحرب المفروضۀ ». «ازه ندادند که به کشور اسالمی ما تسلط یابدرزمندگان ما در جنگ تحمیلی به متجاوز اج«
 ) لن یسمح مقاتلینا للمعتديِ أن یتسلّط علی بالدنا االسالمیۀ. 1
 ) مقاتلوننا ما سمحوا لمعتد أن تتسلّط علی البالد االسالمیۀ. 2
 منا. ) لم یسمح المقاتلون لنا للمعتدي أن یتسلّط علی بالد إسال3
 ) مقاتلونا لم یسمحوا للمعتدي أن یتسلّط علی بالدنا االسالمیۀ. 4
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.33 »: اي کاش از خواب غفلت بیدار شویم و مشعل هدایت را از نو در دستان خود بگیریم.«
1 ! ن جدیدلَ الهدایۀِ بأیدینا مشْعفلۀ و نأخُذُ من نوم الغظُ ملیتنا نَستیق (  
! ) لیت نحنُ نستیقظ من ن2 ن جدیدنا مدوم الغفلۀ و نأخُذُ مشعل الهدایۀِ بِی 
3 ! ن جدیدل الهدایۀِ بأیدینا مشْعظُ من نوم الغفلۀ و نأخُذُ ملعلّنا نستیق (  
4 ! ن جدیدنا مدلعلّ نحنُ نستیقظ من نَوم الغفلۀ و نأخُذ مشعل الهدایۀ بِی ( 
 

 :) بما یناسب النَّص42إلی  34اقراء النّص التّالی ثُم أجب عن االسئلۀ ( 
فی حیاتهما. فی أثنـاء سـفرهما حـدث اخـتالف      آخرمجهوال  لیکشفافی یوم من األیام سافر شخص مع أحد أصدقائه إلی الصحراء «

فـی  «شدید بینهما و وقع فی نزاع فضرب أحدهما اآلخر علی خده. حینئذ إنحنی الصدیق المضروب علی األرض و کتب علی الرّمـال:  
و کأنّ شیئا لم یکـن  ثُم قبل خدي صدیقه و أما الضارب إعتذر منه فواصال طریقهما » مثل هذا الیوم ضربنی علی وجهی أعز اصدقائی

فی بین الطریق وصال إلی نهر فیه ماء جار و عزما أن یسبحا فیه. عندما ذهب الصدیق المضروب فی الماء فکاد أن یغرق بسبب الرّمال 
نی مـن المـوت   أنقذالیوم أعزّ أصدقائی « المتحرّکۀ لوال مساعدة صدیقه له. عندئذ إنحنی مرة اخري علی االرض و کتب علی الصخرة:

فسأله صدیقه: حینما ضربتک کتبتها علی الرّمل و حینما أنقذتک کتبتها علی الصخره ما السرّ فی ذلـک؟ فأجابـه صـدیقه:    » المحقّق
ـ  ی عندما یحسن إلینا أحد یجب علینا أن ننقشها علی الصخر لکی ال تستطیع أي الرّیاح تمحوها و اما إساءة النّاس لنا فعلینا کتابتها عل

 »علی الرّیاح محوها.الرّمال یسهل 
.34 عین الصحیح فی مفهوم النّص 

 ) هل جزاء االحسان إلّا االحسان؟ 2   ) کأنّ إرضاء الناس غایۀ ال تُدرك1
 ) صدیقک من صدقَک ال من صدقک4  ) عاتب أخاك باالحسان إلیه 3

.........» الصدیق المضروب «عین الصحیح.  35.
   ) کتب علی الرَّمل حتّی یستهزئُ صدیقه. 2  ) هوالّذي أنْقذ الضارب. 1
 ) کتب بعد إنقاذ صدیقه علی الصخرة ما وقع. 4 ) علَّم صدیقه نسیان شرور اآلخرین. 3

.36 حول النّص.  الخطأعین 
 ) إنحنی الصدیقان مرّتین إثنتین علی األرض. 2 ) الصدیق لم یمنع مرافقه شیئا مما یقدر علیه. 1
 ) قام الصدیق بکتابۀ علی الرّمل والصخرة. 4 یر الجبال والصخور علی مرّ االیام. ) الرّیاح ال تُغ3َ

.37   من أعمال الرجل المضروب؟ لیسأي عمل 
 ) التقبیل علی وجه صدیقه 4 ) الکتابۀ علی الرّمل 3 ) السباحۀ فی النّهر 2 ) االعتذار من صدیقه 1
 

 ) 40إلی  38عین الصحیح فی التحلیل الصرفی واالعراب ( 
.38 »: أنقذ«
  » ي«) فعل ماضٍ، متعد، مبنی للمعلوم / فعل و فاعله ضمیر بارز 1
 ) للمتکلم وحده، الزم، مبنی للمعلوم، معرب / خبر جمله فعلیه و مرفوع محالً 2
 المستتر و خبر و مرفوع محالً » هو«) مزید ثالثی من باب إفعال، مبنی / فعل مع فاعله ضمیر 3
 و خبر و مرفوع » اسم ظاهر«) للغائب، مزید ثالثی بزیادة حرف واحد / فعل و فاعله 4

.39 »: یکتشفا«
 ) فعل مضارع، للغائبین، مبنی، متعد / فعل منصوب بحذف النّون و فاعله ضمیر بارز 1
 ) مضارع، مزید ثالثی، معرب / فعل منصوب بحذف نون اعراب مع فاعله  2
 بزیادةِ حرفین، مبنی للمعلوم / فعل مضارع مجزوم فرعاً  ) للغائبین، مزید ثالثی3
 البارز و مرفوع محالً » الف«) فعل ماضٍ، للغائبتین، مبنی للمعلوم / فعل و فاعله ضمیر 4

ل 
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.40 »: آخر«
 االخر / نعت مفرد و منصوب  ) مشتق، نکره، منصرف، صحیح2 ) معرفه، معرب، ممنوع من الصرف / نعت و مجرور بالفتح 1
 ) مفرد مذکر، مشتق و اسم تفضیل / نعت و منصوب بالتبعیۀ 4 ) اسم، مفرد مذکر، جامد، نکره / مضاف الیه و مجرور باعراب فرعی 3
 

 ) 42و  41عین الصحیح فی التشکیل ( 
.41 » فی مثل هذا الیوم ضربنی علی وجهی أعزّ أصدقائی ثُم قبل خدي صدیقه«
 ) مثلٍ ـ أصدقائی ـ صدیقَ 4 ) أعزَّ ـ ضَرَبنی ـ صدیقِ 3 الیوم ـ وجهی ـ قَبلْ ) 2 ) مثلِ ـ الیومِ ـ أعزُّ 1

.42 صال الی نهر فیه ماء جار و عزما ان یسبحا فیه. فی بین الطریق و
 ) الطریقَ ـ عزَما ـ یسبحا 4 ) وصال ـ نهرَ ـ جار 3 ) بینِ ـ نهرِ ـ أنَّ 2 ) ماء ـ جارٍ ـ أنْ 1
 

: عین ال .43 نّعت جملۀً
 ) القرآنُ هوالنّور المبین یبعدنا من المعاصی! 2 ) جولۀُ الباطل ساعۀٌ و جولۀُ الحقّ إلی قیامِ الساعۀ. 1
 ) الکتاب صدیق مخلص یقَرّبک إلی الرّشاد! 4 ) إنّما المؤمنون إخوةٌ فاصلحوا بین أخویکم! 3

.44 یختلف نوعه عن الباقی: » اللّام«عین 
1الهواء (  ! ام لنلبس المالبس المناسبۀ خارج البیتهذه األی ل قبل الکالم! 2 باردنَ الخطأ علینا أن نتأملم منَسل ( 
 ) إجتهدنا کثیراً فَلْنَنجح فی اإلمتحانات! 4 ) لنَصبر علی الشّدائد حتّی نصل إلی أهدافنا! 3

.45 ؟ معاًفی أي األجوبۀ جاء الوصف و األضافۀ 
1بت أسماؤهم فی التّاریخ! ) هؤالء أص2 حوا أئمۀً لآلخرین و خُلِّد !  ) فی الیوم التّالی اُنْتُشرَ هذا الخَبر و جاء النّاس لیهنّئوا الرّجلَ
! 4 ) شاهدت الولد الّذي تَغَلَّب علی زمیله فی المسابقَۀ! 3  ) أیها الطّالب ال تعتقد علی النّفس األمارة أبداً

.46 فی عمل النّواسخ:  الخطأعین 
! 2 ) أصبحنا متقدمین فی الحیاة مادام المعلّمینَ ینصحوننا! 1 ماءهذه الس مصابیح رَ والنّجوموالقَم کأنَّ الشمس ( 
3 ! ! 4 ) أنزَلَ اهللاُ من السماء ماء فأصبحت األرض مخضّرةً  ) لیت االنسانَ یدرك سرَّ هذا الجمال فی خَلْق اهللاِ

.47 فیه المنصوب باالعراب الفرعی:  لیسیز ما م
 ) نحن ال ننسی میادین القتال فی جمیع االحوال 2 ) إنّ فی أیام دهرکم نفحات أال فتعرّضوا لها. 1
. 4 ) حضر الطّلّاب فی صفوف لیتعلّموا مطالب عدیدة. 3  ) الطّالب یشاورون المعلّمین فی مشاکلَ کثیرةٍ

.48 للمجهول:عین الصحیح للمبنی 
 ) مأل اللّص المغفّل اُذنی صاحب البیت بالقطن: ملئت اُذنا صاحب البیت بالقطن. 1
 ) شجعت هذه المقالۀ قاضیاً علی العدالۀ: شُجع قاضی علی العدالۀ. 2
 ) التَّشاؤم یبعدنی عن أهدا فی العالیۀ: التَّشاؤم اُبعد عن أهدا فی العالیۀ. 3
 یلۀً فی مازندران الجملۀ: نُشاهد غابات جملیۀ فی مازندران الجیلۀ. ) نُشاهد غابات جم4

.49 فیها اعراب تقدیري.  ماجاءعین العبارة التی 
 ) و إغتنم عمرك ایام الصبا. 2  ) إعتزل ذکر االغانی والغزل. 1
 ) بقدر الکَد شبابنا یکتسبون المعالی. 4  ) فی ازدیاد العلم إرغام العدي. 3

.50  :لنّاسخۀاعین ال 
1 ! ؤمنونَ الکافرینَ أولیاءذ الم2 ) ال یتّخ ! ال األبیض األسود هذا الحذاء اُرید ( 
 ) هل الحظْت اللباس أجمل من العافیۀ! 4 ) أال تَعلَم أنّ المبذّرین إخوان الشّیاطین! 3
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 دقیقه 17زمان پیشنهادي:  دین و زندگی

.51 پذیر است.  کاندین اسالم ما را به تفکّر در ......... براي شناخت ......... تشویق کرده است چرا که این شناخت از راه شناخت ......... تا حدودي ام
 ها ـ صفات ـ مخلوقات   ) نعمت4 ها ـ صفات ـ خالق   ) نشانه3 ها ـ ذات ـ خالق   ) نعمت2 ها ـ ذات ـ مخلوقات   ) نشانه1

.52 کند؟  ي خطر بیان می بارت شریفه، غفلت و ناسپاسی انسان را پس از نجات از ورطهکدام ع
 ) لئن انجیتنا من هذه لنکوننّ من الشّاکرین  2 ) و جرین بِهِم بریح طیبۀ و فرحوا بِها  1
ن) ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملو4 ) فَلَما انجاهم اذا هم یبغون فی االرض بغیر الحقّ  3

توانیم در  ، علت را می»خواهند پیامبران، امامان و اولیاي الهی بیش از دیگران با پروردگار جهان راز و نیاز کرده و از او کمک می«گوییم  وقتی می 53.
 ....... . مفهوم این جمله به دست آوریم که ..

 ت به خداوند است.  تر شدن انسان به معناي حقیقی معلول درك بهتر فقر و نیازمندي خود نسب ) کامل1
 بریم.   ها به او پناه می کنیم به همین جهت در سختی یابیم و حضورش را درك می ) هریک از ما با تمام وجود خدا را می2
 ) فقر و نیازمندي مخلوقات نسبت به خداوند، با کسب کماالتی نظیر علم، قدرت و معرفت قابل تغییر است.  3
 تر خواهد شد.   ) حرکت انسان در مسیر تکامل حقیقی، منجر به درك بهتر نیازمندي و فقرش نسبت به خدا و عبودیت قوي4

.54   گردد؟می مفهوم مطلب کدام »تَخرُجونَ أنتُم إذا االرضِ منَ دعوة دعاکُم إذا ثُم بإمرِه االرض و السماء تقُوم أن آیِاته من و« يشریفه يآیه از
 روح بودن مادي غیر و خلقت بودن حکیمانه) 2 روح بودن مادي غیر و زمین و هاآسمان برجایی پا) 1
 انسان مجدد آفرینش و خلقت بودن حکیمانه) 4 انسان مجدد آفرینش و زمین و هاآسمان جاي بر پا) 3

.55 هاي متعدد، به توحید در ......... اشاره دارد که در تقابل با ......... است.  پدید نیامدن جهان از اصل
 ) خالقیت ـ استقاللِ موجودات در تدبیر امور و بازکردنِ حسابی جداگانه براي مخلوقات  1
 ) خالقیت ـ اعتقاد به خدایان متعدد و تصور چند مبدأ براي جهان  2
 ستقاللِ موجودات در تدبیر امور و بازکردنِ حسابی جداگانه براي مخلوقات  ) ربوبیت ـ ا3
 ) ربوبیت ـ اعتقاد به خدایان متعدد و تصور چند مبدأ براي جهان  4

.56 یک از آیات است؟   یکتایی خداوند در فرمانروایی و مالکیت به ترتیب پیام کدام
 ) و هو الواحد القهار ـ قل اهللا خالق کلّ شیء 2 فی االرض  ) و هوالواحد القهار ـ و للّه ما فی السماوات و ما 1
) ما لهم من دونه من ولی ـ قل اهللا خالق کلّ شیء4 ) ما لهم من دونه من ولی ـ و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض  3

ه به کدام بعد توحید دارد و کدام آیه مرتبط بـا  اشار» ي موجودات جهان از خدا هستند و او در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد همه«عبارت  57.
 آن است؟  

 » قل اهللا خالق کلّ شی«) توحید در خالقیت ـ 2 »  و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض«) توحید در مالکیت ـ 1
 »  ام نحن الزّارعون ا انتم تزرعونه«) توحید در ربوبیت ـ 4  »  قل هو اهللا احد«) اصل توحید ـ 3

آیه بیـانگر ایـن    کدام و دارد توحید بعد کدام به اشاره.» بردمی پیش به فرموده معین برایش که مقصدي آن سوي به را جهان داوندخ« عبارت 58.
 مفهوم است ؟

 »أَحداً حکمه فی یشرِك الَ و ولی من دونه من لَهم ما« - ربوبیت) 2 »أَحداً حکمه فی یشرِك الَ و ولی من دونه من لَهم ما« - مالکیت) 1
 »الزَّارِعونَ نَحنُ أَم تَزرعونَه أَنتُم أَ« - ربوبیت) 4 »الزَّارِعونَ نَحنُ أَم تَزرعونَه أَنتُم أَ« - مالکیت) 3

بـه ترتیـب مبـین    » تنظیم روابط فرهنگی در جهت رضاي خداوند» «ها سر باز زدن از پذیرش فرمان طاغوت«، »هاي برتر در رفتار ظهور گرایش« 59.
 کدام ابعاد توحید در عبادت است؟ 

 ی ـ اجتماعی  ) اجتماعی ـ اجتماع4 ) فردي ـ اجتماعی ـ فردي  3 ) فردي ـ اجتماعی ـ اجتماعی  2 ) اجتماعی ـ فردي ـ فردي  1

.60 دهد؟  گرفتن یک گرایش فطري مورد بازخواست قرار می ي شریفه، خداوند انسان را به سبب نادیده در کدام آیه
 ) قل انّما اعظم بواحدة ان تقوموا هللا مثنی و فُرادي 2 ) الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدو الشّیطان  1
 ) و من یسلم وجهه الی اللّه و هو محسن فقداستمسک بالعروة الوثقی  4 هللا مخلصا له الدین  ) انّا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ فاعبدا3

.61 شود ؟ می ي شریفه استنباط از مفهوم کدام آیه» پذیرد  می گیرد و از آن اثر عملکرد هر انسان از اعتقادات او نشات می« عبارت 
 »الوثقی بالعروة استمسک فقد محسن هو و اهللا الی وجهه یسلم من و« )1
 »مستقیم صراط هذا فاعبدوه ربکم و ربی اهللا انّ« )2
 »احدا حکمه فی یشرك ال و ولی من دونه من لهم ما« )3
 »الطّاغوت اجتنبوا و اهللا اعبدوا أن رسوالً امۀ کلّ فی بعثنا لقد و« ) 4
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، اتخاذ دانشمندان و راهبان به جاي خداونـد، بـه   .........»اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا والمسیح ابن مریم «ي  ي شریفه براساس آیه 62.
 عنوان ......... در نهایت منجر به شرك در ......... خواهد شد. 

 ي پرستش ـ عبادت   ود شایسته) معبود و وج2 ي پرستش ـ ربوبیت   ) معبود و وجود شایسته1
 گاه و پشتیبان جهان ـ عبادت   ) تکیه4  گاه و پشتیبان جهان ـ ربوبیت   ) تکیه3

ایم که بـه طـور    خواند، باید نماز را براي تقرب الهی و رضاي او انجام دهد، از حسن ......... سخن گفته گوییم: کسی که نماز می وقتی می 63.
 طبیعی ......... . 

 آید.  ) فعلی ـ به دنبال حسن فاعلی می2 آورد.  حسن فاعلی را به دنبال می ) فعلی ـ1
 آید.  ) فاعلی ـ به دنبال حسن فعلی می4 آورد.  ) فاعلی ـ حسن فعلی را به دنبال می3

.64 جا که سخن از جاودانگی انسان در میان است پیام کدام گزینه راهگشاي درك این مقصود است؟   آن
 »  یا بنی آدم انا حی ال اموت اطعنی فی ما امرتک) «2 »  ا غنی ال افتقرا اطعنی فی ما امرتکیا بنی آدم ان) «1
 »  ) لو کنا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السعیر4 »  یا بنی آدم انا اقول لشی کن فیکون اطعنی فی ما امرتک) « 3

بـه ترتیـب بیـانگر .........، ......... و    » مندي انسان از امدادهاي الهی بهره«و » پرورش انسان«، »به یاد آوردن حکمت و قدرت عظیم خالق«مفاهیم  65.
 ریزي براي اخالص است.   ......... از لوازم برنامه

 پذیري ـ یاد معاد و روز حساب ـ انجام عمل صالح   ي حق ) تقویت روحیه2 ) افزایش معرفت به خداوند ـ یاد معاد و روز حساب ـ انجام عمل صالح  1
 ) افزایش معرفت به خداوند ـ انجام عمل صالح ـ راز و نیاز با خداوند  4 پذیري ـ انجام عمل صالح ـ راز و نیاز با خداوند   ي حق ) تقویت روحیه3

.... ي ..... ي شریفه آیهبه یاد آوردن حکمت و قدرت عظیم خالق مفهومی که از  و گرددمسیرمی.........  درپرتو انسان در غفلت زدن کنار 66.
 شود. می برداشت

   »السعیر اصحاب فی کنّا ما نعقل أو نسمع کنّا لو«....  - خداوند به معرفت ) افزایش1
   »الذکري الصالة اقم و« - خداوند به معرفت افزایش) 2
 »الذکري الصالة اقم و« - خداوند با نیاز و راز) 3
 »السعیر اصحاب فی کنّا ما نعقل أو نسمع کنّا لو«....  - خداوند با نیاز و راز) 4

ي .........  ي شـریفه  ترین گام براي رسیدن به درك صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت ......... است که ایـن مفهـوم از دقّـت در آیـه     مهم 67.
 گردد.  مستنبط می

 »  ال الشمس ینبغی بها ان تدرك القمر و ال اللیل سابق النهار«) اعتقاد به خداوند حکیم و عادل ـ 1
 » انّ اهللا یمسک السماوات واالرض ان تزوال«مند بودن جهان ـ  ) قانون2
 » ان اهللا یمسک السماوات واألرض ان تزوال«) اعتقاد به خداوند حکیم و عادل ـ 3
 »  ال الشمس ینبغی لها ان تدرك القمر و ال اللیل سابق النهار«مند بودن جهان ـ  ) قانون4

.68 شود در حقیقت معلول شناخت ........  الهی است و آنجا که سخن از اجراي نقشه ي پدیده هاي هستی به میـان  یم اینکه دریا توسط انسان تسخیر
 . شود این مفهوم را متذکر می......... ي  ي شریفه آیه  کند و می آید ........ الهی ظهور می

 »بأمره فیه الفلک لتجري« -قضا  –تقدیر ) 2  »البحرَ  لَکُم سخَّرَ الَّذي اللَّه«  -تقدیر  -تقدیر) 1
 »البحرَ  لَکُم سخَّرَ الَّذي اللَّه«  -قضا  -قضا) 4  »بأمره فیه الفلک لتجري« -تقدیر   -قضا) 3 

.69 ي دیگري از آن ......... است.  شود و نمونه فروریختنِ دیوارِ کج، یک ......... است که با ......... خداوند محقق می
 بخشیدن به موجودات   ) قضاي الهی ـ اراده ـ حقیقت2 الهی ـ حکمت ـ مختاربودن انسان   ) قضاي1
 ) تقدیر الهی ـ اراده ـ مختاربودنِ انسان  4 بخشیدن به موجودات   ) تقدیر الهی ـ حکمت ـ حقیقت3

.70 گوییم؛ خیر.  با قاطعیت می» شوند؟ خود خارج میمندي  آیا موجودات جهان از قانون«ي ......... در پاسخ به پرسش  ي شریفه با استمداد از آیه
 ) ال الشّمس ینبغی لها ان تدرك القمر و ال اللّیل سابق النّهار  2 ) انّ اهللا یمسک السماوات واالرض ان تَزوال و لئن زالتا  1
 تجري الفلک فیه باَمره  ) اللّه الّذي سخّرلکم البحر ل4 ) قد جاءکم بصائر من ربکم فمن الصبر فلنفسه و من عمی فعلیها  3

هاي حاکم بر جهان خلقت و سلب تحرك، سـازندگی و نشـاط را در جامعـه و فـرد، بـه ترتیـب بـه دنبـال رواِج          مندي نادیده گرفته شدنِ قانون 71.
 پذیرد؟  هاي باطل صورت می یک از اندیشه کدام

  گري گري ـ جبري ) جبري2  گري ـ آزادي مطلق   ) جبري1
 گري   ) آزادي مطلق ـ جبري4  ) آزادي مطلق ـ آزادي مطلق  3
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گذارنـد و سـعادت جهـان آخـرت و      هموارشدنِ راه رسیدن به کمال معلول شناخت ......... است و کسانی که با نیت پاك، قـدم در راه حـق مـی    72.
 دهند مشمول ......... خواهند شد.  رضایت پروردگار را هدف قرار می

 ها ـ امداد خاص خداوند   ) قوانین حاکم بر زندگی انسان2 قت ـ سنت امداد الهی  ) قوانین جهان خل1
ها ـ امتحان و ابتالي الهی ) قوانین حاکم بر زندگی انسان4 ) قوانین جهان خلقت ـ سنت توفیق الهی  3

سیر در زمین به شناخت چه چیزي  خداوند پس از دستور به» قد خلت من قبلکم سنَن فسیروا فی االرض«ي  ي شریفه قرآن کریم در آیه 73.
 کند؟  توصیه می

 »  فینظروا کیف کان عاقبۀ الّذین من قبلهم) «2  »  ان یقولوا امنّا و هم ال یفتنون) «1
 »  فانظروا کیف کان عاقبۀ المکذّبین) «4  »  فانظروا کیف بدأ الخلق) «3

.74 نماید؟می بیان نبدکارا و کافران به خداوند دادن مهلت براي را دلیلی چه کریم قرآن
1» (ا وکَانَ م طَاءع کبظُوراً رحا) «2    »می إِنَّملنُم موا لَهادزْدیإِثْماً ل«  
3» (ی ولأُم مي إِنَّ لَهدینٌ کَیت4  »م» (مهرِجتَدنَسنْ سُث میونَال حلَمعی«   

.75 گردد؟  از دقّت در کدام حدیث مفهوم می» تأثیر رفتارهاي ماست زندگی ما به شدت تحت«عبارت 
 »  انّما المؤمن بمنزلۀ کفّۀ المیزان لکما زید فی ایمانه) «2 »  احب الناس ان یترکو ان یقولوا امنّا و هم ال یفتنون) «1
»  انّ اهل القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرضو لو ) «4 »  من یموت بالذّنوب اکثر ممن یموت باالجال) «3

 

 دقیقه 20زمان پیشنهادي:   زبان انگلیسی

John selected a book which he knew was very complex ……… he wanted to leave a good impression on the professor. 76.
1) when  2) whether  3) since  4) while  

I made him ……… that he could learn English ……… hard. 77.
1) to promise - on trying  2) promise - with trying  3) promise - by trying  4) promised - trying  

Most of the nutritionists believe that we should avoid all foods ……… chemical substances. 78.
1) contained  2) contain  3) which are containing  4) containing  

There aren’t ……… books for all students to read before the test. 79.
1) too many  2) enough  3) so  4) such  

Which sentence is grammatically wrong?  80.
1) Whether rainy or sunny, I will leave tomorrow.  
2) The teacher told me that he will let me use his library.  
3) The greenhouse effect enhanced by human activities is dangerous for the planet.  
4) The little child had such a brain damage that the doctors were really worried.  

Our plans need to be ……… enough to fit for the needs of every one. 81.
1) straight  2) extra  3) flexible  4) proud  

Which communication power ……… do you use most when you speak to a group? 82.
1) notes  2) balances  3) pauses  4) tools  

I am ……… that Manchester United will win the game against Chelsea.  83.
1) confident  2) firm  3) instead  4) mood  

Because of the rise in temperature, many different types of migrant birds are in danger of ……… . 84.
1) laboratory  2) extinction  3) planet  4) environment  

The earthquake can ……… any place because no area is free of earthquakes. 85.
1) cause  2) hit  3) happen  4) suggest  

We have made one or two ……… to the original design and we hope you like it. 86.
1) objects  2) modifications  3) experiences 4) actions  

Last week ten workers were ……… in the coal mine and ……… two of them were badly injured. 87.
1) concerned - publicly  2) heated - mainly  3) risked - globally  4) trapped - unfortunately  
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Cloze Test: 
The practice of yoga teaches various gestures that gently stretch the muscles. Along with certain …88… 
techniques, these movements are designed to …89… strength, flexibility, and blood circulation. Yoga has 
been …90… to be an effective stress – reducer. A lot of people round the …91… practice yoga to keep 
themselves …92… . People living in eastern part of the world are much more interested in this sport.  

88.
1) smelling  2) breathing  3) playing  4) tasting  

89.
1) increase  2) decrease  3) weigh  4) release  

90.
1) felt  2) founded  3) found  4) fined  

91.
1) world  2) house  3) country  4) city  

92.
1) inflexible  2) proud  3) busy  4) healthy  

Reading 1: 
When I gave my name to the woman at the desk and told her why I had come, she seemed a bit surprised.  
“Oh, uh … Well, just take a seat. Mr. Lambert will be here soon,” she said. Three young women all about my 
age were sitting there. They gave me a strange look, as if I shouldn’t be there at all. I sat down near the door 
and had another look at the advertisement. I had come across it in the local paper.  
I had written a short letter about myself and had got back a brief note, asking me to come for a talk. What 
had surprised me was the fact that they had not sent me a proper application form to fill out; they had nor 
even asked me for a photograph. And so, as I sat there, waiting for Mr. Lambert, I couldn’t help wondering if 
they realized I was a man. I had signed the letter ‘Chris Neale.’ Did they think ‘Chris’ was short for 
‘Christine’ and not ‘Christopher’? I had done general office duties before. I knew something about 
computers, and spoke Spanish easily. But perhaps this was one of those jobs open only to women.  
After a while a man in his early thirties came in. He didn’t seem to notice me and introduced himself as Jack 
Lambert.  
“I’d like to tell you a bit about the company first, and then I’ll talk to each of you separately. But where’s the 
other girl … uh, what’s her name?” 
“Chris Neale?”, I asked uncertainly. 
“Yes. When he saw me, he let out a surprised ‘oh’. That isn’t you, is it?” I began to feel very ashamed. 

From the passage, it can be understood that ……… . 93.
1) the three young women were trying to make fun of him.   
2) the manager of the company didn’t like men to assist him 
3) the woman at the desk was not satisfied with the manner of the man  
4) the kind of sex required for the job had not been stated in the advertisement  

The manager got surprised because ……… . 94.
1) they had mistaken his name for a girl’s name 2) the man had not filled out the form completely  
3) the man had not written his name in short form  4) they found the age of the man not suitable for the job  

The man applying for the job ……… . 95.
1) had confused Christine with Christopher 2) was surprised at the manager’s name 
3) had written his real name in the letter  4) became happy when the manager called him  

According to the passage, which sentence is NOT true?  96.
1) The job advertised was for women only.  
2) They had asked Christopher for a photograph.  
3) Christopher was somehow familiar with office work. 
4) Mr. Lambert got surprised when he noticed the mistake Christopher had made.  
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Reading 2: 
A Group of scientists is looking for a standardized method for dealing with the possibility of an asteroid or 
comet hitting the Earth, saying humans can do more than the dinosaurs ever could before an extremely 
large impact caused their extinction 65 millions years ago.  
The warning comes as interest grows in the group of asteroids and comets that orbit the sun in the Earth’s 
immediate neighborhood. The concerns were caused in part by several recent false alarms about impacts 
which were going to happen very soon.  
In recent weeks, a paper written by Durda and his workmates has been passing quickly among experts who 
study impact damages, to get support. The goal, they write in the 19 - page paper, is to encourage 
discussion of how to replace the “non – standard and inappropriate” way the world now considers any 
possible impact.  

Which statement is true according to the passage?  97.
1) Dinosaurs could survive if human beings existed 65 million years ago.  
2) Humans could help dinosaurs to protect themselves against the extremely large impact.  
3) Dinosaurs stopped existing 65 million years ago when an extremely large impact took place.  
4) Humans are considered less powerful to survive a very large impact.  

Asteroids and comets ……… . 98.
1) orbit the earth  
2) move around each other 
3) were produced as an extremely large impact occurred   
4) are star – like bodies turning around the sun  

Which sentence is not true?99.
1) Several impacts are going to happen very soon.   
2) Asteroids and comets are possible dangers to humans on the earth.  
3) Several recent false alarms about the possible impacts in future brought about the concerns.  
4) Sixty – five million years ago a very large impact occurred and dinosaurs could not survive.  

“Their” in line 3 refers to ……… . 100.
1) scientists  2) humans  3) dinosaurs  4) impacts  
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 دقیقه 01 زمان پیشنهادي: زمین شناسی
دانست.  ها در آسمان شب را .......... می جایی محل ستاره کوپرنیک، علت جابه.101

 گردش زمین روي مدار بیضی خود                              )1
 گردش منظم منظومه شمسی در کهکشان )2
  جنوبی خود -چرخش زمین حول محور شمال )3
 ) حرکت شرق به غرب منطقه البروج حول استواي کره سماوي4

 یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟  اي به کدام انتشار امواج لرزه سرعت.102
 حالت سنگ )4 دماي سنگ )3 ها سانی سنگ کش) 2 ها چگالی سنگ )1

 ؟  باشد نمییک از موارد زیر از دالیل درست بودن نظریه وگنر  کدام.103
 هاي کنوکسیون جریان )4 آب و هوا) 3 هاي ساختاري شباهت) 2 ها سنگواره) 1

 یک از نقاط زیادتر است؟ ها در کدام زمین لرزه فراوانی.104
 ها فشان در نزدیکی آتش) 2   هاي عمیق اقیانوسی در نزدیکی گودال) 1
 در نزدیکی نقاط داغ )4 هاي میان اقیانوسی   در نزدیکی رشته کوه) 3

 مورد بستگی بیش تري دارد؟   بزرگی یک زلزله به کدام.105
 جایی زمین بر حسب میکرون در امتداد سطح گسل            میزان جابه) 1
 ترین دامنه موج ثبت شده بر حسب ریشتر لگاریتم بزرگ) 2
  جایی دو طرف صفحه شکستگی انرژي آزاد شده، حاصل از جابه) 3
 کیلومتري کانون 100میزان خسارت وارد شده به ساختمانی استاندارد در  )4

 تري نسبت به بقیه دارد؟  یک از امواج زیر سرعت کم کدام.106
 عرضی )4 ریلی) 3 طولی) 2 الو) 1

  گویند. به مواد آذر آواري سخت نشده بدون در نظر گرفتن اندازه ذرات .......... می.107
 ریف )4 توف) 3 تفرا) 2 ماگما) 1

 دهند.   قسمت اعظم گازهاي آتشفشانی را .......... تشکیل می.108
 دار گازهاي نیتروژن )4 بخار آب) 3 گازهاي گوگردي) 2 اکسید کربن دي) 1

 ؟نداردها نقشی  یک از موارد زیر در تغییر شکل سنگ کدام.109
 اندازه )4 دماي محیط) 3 آب) 2 ترکیب سنگ) 1

 در شکل مقابل چند گسل رخ داده است؟.110
1( 1 
2( 2 
3( 3 
4 (4 

 
 دقیقه 40زمان پیشنهادي:  ریاضیات تجربی

کنیم. با کدام احتمال  مهره از ظرف خارج می 3ي سیاه موجود است. به تصادف  مهره 6ي سفید و  مهره 3ظرفی در .111
 هاي خارج شده همرنگ هستند؟ مهره

1 (1
8 2 (1

2 3 (1
4 4 (3

4
fاگر .112 ( , ),( , ),( , ),( , )2 3 1 2 4 1 3 gو  5 ( , ),( , ),( , )2 6 1 0 5 (x)(fof)باشـند، تـابع   7 (gof)(x)  کـدام

 است؟  
1(( , ), ( , )1 7 4 2   2(( , ),( , )19 4 2   3(( , ), ( , )4 2 1 7   4(( , ),( , ),( , )2 9 1 2 3 6   

xي هاي معادله بع ریشههایش مر معادله درجه دومی که ریشه.113 x2 3 5  باشند، کدام است؟ 0
1(x x2 25 19 0    2(x x2 25 19 0    

3(x x2 19 25 0    4(x x2 25 0   

ره از ظره از ظ مهره33ف ف 

. تش.... تشک
گرديي گوگردي

ها نقشیگگ

 ..... .......... تش

 در نظ در نظ

ر
طولیطولی) ) 

بدوبدون د

تت کمعت کم
ط))))222222

منه
حاصل از ج، حاصل از ج
رد شده بهرد شده به س

ی زمینیی زمین
ترین دامترین دامن گ گ

زله بهلزله به
یییی زمیاییایی زم

کی رشتهکی رشته کو
کیک زلزله

زرز
ههکی گودالدیکی گودال

کی رشکی رشکیکی رش

هه ه نگواره
زمینراوانفراوانی

کیکمکدام
سنگوارهسنگوسنگوار) ) 11

کد.10303

102102
1



                                                               تجربیاختصاصی . دفترچه  8دبیرستان . آزمون  چهارمپایه                                 

محل انجام محاسبات

2

ي سبز است. از این جعبه به طور متوالی و بدون جایگـذاري   مهره 2ي آبی و  مهره 4ي قرمز،  مهره 3اي شامل  جعبه.114
 ي دوم قرمز باشد، چقدر است؟   داریم. احتمال اینکه مهره مهره برمی 2

1 (1
3  2 (1

4  3 (1
6  4 (1

12  

xي  مجموعه جواب نامعادله.115 3  کدام است؟   4
1(( , )1 4   2(( , )4 1   3 (( , )1 7 4 (( , )1 7 

فرزنـد، فقـط    3اي بـا   که در خـانواده  خون منفی باشند، احتمال آن RHي عامل  کننده هاي تعیین درصد ژن 40اگر .116
 منفی داشته باشد، چقدر است؟   RHیک فرزند 

1(/0004032   2 (/0 338688  3 (/0064512  4 (/0112896  

/دقیقه به صـورت   tها پس از  باکتري موجود است. تعداد باکتري 5000در شروع یک نوع کشت .117 tf(t) Ae0 02 
Ln)/باکتري موجود است؟  45000است پس از چند دقیقه  )3 1 1/ )//  

1 (55  2 (110  3 (11  4 (220  

اي با جمله عمومی  دنباله.118
n

n na
14 3

3 2
 ، چگونه است؟  

 دار ـ صعودي   ) کران4 ) همگرا ـ نزولی  3 ) واگرا ـ نزولی  2 کران ـ صعودي   ) بی1

xي  از دو معادله.119 x9 7 3 logو  18 (x ) log ( y )
2 2

2 2 1  چقدر است؟  x+ yمقدار  4

1 (9
2  2 (5

2  3 (4  4 (2  

f(x)اگر .120 x x2 2 )fي تابع  باشد، دامنه 3 x)4   کدام است؟ 
1( [ , ]7 5  2( [ , ]3 1  3 ([ , ]1 5  4( [ , ]7 3  

yاگر نمودار تابع.121 f(x) ي تابع  به صورت زیر باشد، دامنهg(x) xf(x)   کدام است؟ 
1( ,6 4   
2( ,4 5   
3 (,6 4 0   
4 (, ,6 4 05  
 

f(x)اگر .122 x g(x)و  2 log (x )2
3  کدام است؟   (x)(fog)ي تابع باشند، دامنه 1

1 (,10 10   2 (,11   

3 (, ,10 1 1 10,,,  4 (, ,10 10,,1  

f(x)اگر تابع .123 x a x2  کدام است؟  aحد داشته باشد، مقدار  x= 1در  3

1 (1
2  2 (1  3 (1

7  4 (1-  

ي  در تابع با ضابطه.124
naxf(x)

x x x2
15

3 4 15
، اگر

x
lim f(x) گاه  باشد، آن 1

x
lim f(x)

3
 کدام است؟   

1 (25
6  2 (5

6  3 (6-   4 (4-  

ي  ، تابع با ضابطهaبه ازاي کدام مقدار .125
tan x xcot xf(x)

a x

21
2 4

4
xدر    پیوسته است؟  4

1 (2  2 (1
2  3 (1

2  4 (2-  

5

2

146

کدام اسکدام است

ت؟ است؟م است؟   کدکدا

5

xf(xxf(

[[

ff کدام کدام اس
[ ,

33 ( (44

((f(f(f(f(

log ( yog ( y
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glog ( yog ( y
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f(x)اگر .126 x3 fي  باشد، ضابطه 1 (x)1   کدام است؟ 
1 ((x ); x21 113 3  2 ((x ); x21 1 33  3 ((x ); x21 1 03  4 ((x ); x21 13  

xاگر .127 1 ]باشد حاصل  34 x]4 کند؟ چند مقدار مختلف را اختیار می 
1 (5  2 (4 3 (3 4 (6 

a1ي حسابی  در یک دنباله.128 a3و  5 aگاه حاصل  ، آن10 a a6 7  چقدر است؟  8
1 (20 2 (30  3 (63 4 (60  

cosجواب کلی معادله مثلثاتی.129 x cosx2 5 3  کدام است؟  0
1 (k 6  2 (k 3  3 (k2 6  4 (k2 3  

xي درجه دوم  در معادله.130 x2 3 5 )باشند، حاصل و  ها  اگر ریشه 0 )2 2 25  چقدر است؟ 9
1 (171  2 (19  3 (185  4 (165  

ها در  که فقط یکی از آن است. احتمال آن 5/0 و 4/0و  3/0احتمال اینکه سه نفر در آزمونی قبول شوند به ترتیب .131
 آزمون قبول شود، چقدر است؟  

1 (9/0   2 (55/0   3 (44/0   4 (27/0   
ایم. با کدام احتمال حروف تکراري این کلمه کنـار   را به طور تصادفی کنار هم چیده Littleي  کلمههاي  تمام حرف.132

 گیرند؟   هم قرار می
1 (1

30  2 (2
15  3 (1

15  4 (1
5  

درصد زنان تحصیالت دانشگاهی دارند  82دهند و  را زنان و بقیه را مردان تشکیل می اي درصد جمعیت جامعه 133.40
 معه تحصیالت دانشگاهی دارند؟ درصد مردان تحصیالت دانشگاهی ندارند. چند درصد افراد این جا 25و 
 درصد   8/75) 4 درصد   8/77) 3 درصد   7/89) 2 درصد   87) 1

ي  دنباله.134
n

n
na n

23
 به کدام عدد همگراست؟ 5

1 (
e4
1 2 (e4 3 (

e2
1 4 (e2 

xي  مجموعه جواب نامعادله.135
x

2  کدام است؟ 15
1 ( 2 ( 3 (( , )5 4 (( , )5 
 

 دقیقه 35 زمان پیشنهادي: زیست شناسی 
 درست است؟ مهندسی ژنتیک ي مورد استفاده در ي وکتورها چند مورد درباره.136

 توانند کامالً مستقل از سلول میزبان همانندسازي نمایند.   الف ـ می
 شوند.   هاي میزبان می ب ـ از طریق تفنگ ژنی وارد سلول

 شوند.   تکثیر می استفاده از دستگاه همانندسازي ج ـ در سلول میزبان و با
 شوند.   اي تبدیل می رشته با دو انتهاي تک DNAد ـ به قطعات 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 هـا  و فراوانی نسبی آلل، سه نوع ژنوتیپ وجود دارد aو  Aدر جمعیت فرضی و در حال تعادل براي صفتی با دو آلل .137

 آمیزي رخ داده است، پس از سه نسل ......... .  نیز با هم برابر است. در این جمعیت شدیدترین حالت درون
1 (1

 ، کسر شده است.  Pها در  از فراوانی نسبی هتروزیگوس 8

2 (1
 بی افراد خالص اضافه شده است.  ، به فراوانی نسPها در  از فراوانی نسبی هتروزیگوس 8

3 (7
 ، کسر شده است.  Pها در  از فراوانی نسبی هتروزیگوس 8

4 (7
 ، به فراوانی نسبی افراد غالب اضافه شده است.  Pها در  از فراوانی نسبی هتروزیگوس 8
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 کدام عبارت درست است؟ .138
 ، معنی دو اسید آمینه دارند.  DNA) بعضی از رمزهاي وراثتی 1
 شوند.   ها مستقیماً ترجمه می ي آن دار است که همه رمز معنی 61داراي  DNA  ) ملکول2
 دارد.    DNA) هر اسید آمینه فقط یک رمز وراثتی روي ملکول 3
 شوند.   یها رونویسی م ي آن نوع رمز وراثتی دارد که همه DNA ،64) مولکول 4

 اند.  اولین اجتماعات زیستی در خشکی زمین از نوع ......... بوده است و جانداران ......... در تشکیل آن شرکت داشته.139
  ) انگلی ـ پرسلولی  2  سلولی   یاري ـ تک ) هم1
 ) همزیستی ـ حشرات و گیاهان گلدار4 یاري ـ اتوتروف و هتروتروف  ) هم3

 و اینبرگ کدام است؟   شرط برقراري تعادل هاردي ـ.140
 ) جمعیت خیلی کوچک باشد و جهشی رخ ندهد.  2 تصادفی باشند.    ها ) جمعیت خیلی کوچک باشد و آمیزش1
 ها تصادفی باشند. ) جمعیت بزرگ باشد و آمیزش4 ها غیر تصادفی باشند. جمعیت بزرگ باشد و آمیزش) 3

 ار رفته است؟  در ساختار منومر کدام ترکیب، انواع عناصر بیشتري به ک.141
   ) عامل تنظیمی اپرانِ لک  1
 شود.  می DNA) ترکیبی که پس از قرارگرفتن روي افزاینده، سبب تشکیل حلقه در 2
 ي اپرانِ لک   ) مهارکننده3
 شود.    مراز روي آن، رونویسیِ صحیح ممکن می پلی RNA) بخشی که پس از قرارگیري 4

 حاصل از رونویس از اپرانِ لک چند مورد وجود دارد؟  mRNAدر ساختار .142
 ب ـ سه رمز آغاز ترجمه     الف ـ سه جایگاه آغاز رونویسی
 د ـ فقط یک بخش تنظیمی     ج ـ فقط یک رمز پایان ترجمه  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ه کدام است؟  مربوط ب» یان ویلموت«هاي جنین در آزمایش  هاي سطحی سلول ي پروتئین ژن رمزکننده.143

 ي سلول پستانی    ) ژنوم سیتوپالسمی گوسفند دهنده2  اي تخمک   ) ژنوم هسته1
 ي سلول پستانی   اي گوسفند دهنده ) ژنوم هسته4  ) ژنوم سیتوپالسمی تخمک  3

 . .» ها ......... انواعی از میکروسفرها ........ باکتري«کند؟    رو را به درستی کامل می کدام گزینه، جمله روبه.144
   شوند.   ) برخالف ـ بزرگ می1
 توانند از ترکیبات موجود در محیط، انرژي کسب کنند.  چون ـ می ) هم2
 شوند.   چون ـ به صورت دوتایی تقسیم می ) هم3
 چون ـ در ساختار غشاي خود، فسفولیپید دارند.   ) هم4

 ؟ ندارند یک نقش در ایجاد تنوع و زمینه الزم براي عمل انتخاب مصنوعی، کدام.145
 ) انتخاب وابسته به فراوانی  4 ها   ) لقاح تصادفی گامت3 ) نوترکیبی 2 ) جهش  1

 کدام موارد درست است؟    در مورد جهش.146
 باشند.   ها می ماده خام تغییر گونه  الف ـ جهش

 الزم است اما کافی نیست.  ، وقوع جهش ب ـ براي تغییر گونه
 است.    ي آن ها به عهده ج ـ تعیین جهت تغییر گونه

 باشد.   هاي جدید می ایجاد تنوع از کانال تولید آلل  ترین نقش جهش د ـ مهم
 ) ج، ب، د 4 ) الف، ب، د 3 ) د، ج  2 ) الف، ج  1

 اند؟   چند مورد درست بیان شده.147
اور و بـا حضـور صـفات هتروزیگـوس،      ي اکوئوس، هنگام تولید اسپرم با درنظرگـرفتن کراسـینگ   در یک سلول زاینده  ●

 شود.   نوع سلول حاصل می 4ضمن هرمیوز قطعاً 
CABي براسیکا (مادر هاگ نـر) بـا ژنوتیـپ     در یک سلول زاینده  ● DL

ab c dL  ع اور و در صـورت وقـو   ، بـدون کراسـینگ
 شود.   نوع دانه گرده نارس تولید می 16نوع و  8اور، به ترتیب  کراسینگ

دهنـد کـه    شـوند، در همـان مرحلـه از میـوز رخ مـی      وقایعی که منجر به تولید مـاده خـام بـراي انتخـاب طبیعـی مـی        ●
 شوند.   کروماتیدهاي خواهري هر کروموزوم از هم جدا می

هـاي متـوالی   ، در بعضـی از نسـل  استDNAروغن که نتیجه تغییر توالی ملکول  هاي پر در مراحل پرورش و تولید ذرت●
درصد روغن کاهش داشته است.  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 هتروزیگـت هتروزیگـوس

د ب، د 

4  ها  
؟ 
ها   هها تت

ها ....ها .......يي
اياي  هسته  هسته

«یش 
ژنوم سی ژنوم سیتو

ه وموم

 ( (33
مایشآزمایشآزمایش

ن
نِ لک چرانِ لک چن

ن روي آ روي آن

ه، سببه، سبب ت

از م

یش بیش

نداینده، س ده، سبده، سبا

ر تصادغیر تصاد
 انوب، انواع عناصر

ر
ها و آمیزش و آمیزش

 غیر تصهاها غیر تشش

ودي ـهاردي ـ
 باشک باشد و آم

هتروتر هتروترو
ديديديديديدي



 تجربیاختصاصی . دفترچه  8دبیرستان . آزمون  چهارمپایه                                                                

محل انجام محاسبات

5

ها ضمن میوز در گیاه  هاي حاصل از جدانشدن کروموزوم ي جاندار حاصل از خودباروري گامت چند مورد درباره.148
6 =n2   درست است؟ ، 

 نسخه دارد.  4هر سلول پیکري خود، از هر کروموزوم الف ـ این جاندار در 
ها در یک مجموعه کرومـوزومی جانـدار    ها در یک مجموعه کروموزومی این جاندار و انواع کروموزوم ب ـ انواع کروموزوم 

 باشد.   ) یکسان میn2= 6اولیه (
 اند.   اصل شدههاي این جاندار، از هر کروموزوم دو نسخه دارند و از تقسیم میتوز ح ج ـ گامت

 گیرند.   ) در یک گونه قرار میn2= 6د ـ این جاندار با جاندار اولیه (
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

149.    اگر در جمعیت متعادلِ انسـانی بـه صـورتA A A s s sHb Hb Hb Hb Hb Hb100 200 ، بیمـاري ماالریـا   100
شیوع پیدا کند با توجه به شایستگی تکاملی هر گروه، تقریباً چه نسبتی از افراد سالم نسل بعدي به شـرط برقـراري   

 مقاوم به ماالریا هستند؟ مردان تعادل، 
1 (1

2  2 (1
4  3 (3

8  4 (3
4  

 هایی که ........  توان گفت در گونه می.150
 دهد، هرگز سد پیش زیگوتی وجود ندارد.   ) نازیستایی دورگه رخ می1
 دهد.   ) لقاح داخلی دارند، جدایی گامتی روي نمی2
 دهد، هرگز اختالط ژنی روندي پایدار نخواهد شد.   ) نازایی دورگه رخ می3
 دهد.  دارند، تنها جدایی گامتی روي می ) لقاح خارجی4

 است؟   نادرستهاي کوچک طبیعی،  ي جمعیت کدام عبارت درباره.151
 ) امکان آمیزش میان افرادي با فنوتیپ یکسان وجود دارد. 1
 ها وجود دارد.  ) احتمال وقوع تغییرات شدید در فراوانی نسبی آلل2
 یابد.   ) در پاسخ به هر تغییر محیطی، شانس بقاء و زادآوري افراد افزایش می3
 باشند.   ها فعال می ي گونه ) نیروهاي تغییردهنده4

 کنند، ........  با هم آمیزش می» هوگو دووِري«ي  ي مختلف مورد مطالعه وقتی که دو گونه.152
 ، هفت کروموزوم غیر همتا دارد. اش شود که در هر مجموعه کروموزومی ) زیگوتی تشکیل می1
 میرند.   آیند که پیش از رسیدن به سنّ باروري، می هایی پدید می ) دانه2
 آیند که ضعیف و ناقص هستند.  هایی در نسل دوم پدید می ) زاده3
 هاي دیپلوئید بسازد.   تواند با تقسیم میوز، هاگ شود که می ) گیاهی تشکیل می4

 اند؟   ي ژنی، درست بیان شده ورزي شده جاندار دست ي اولین چند مورد درباره.153
 گردد.   اي در محیط، رونویسی از هر ژن ممکن می هاي ویژه الف ـ با وجود مولکول

 شود.   هاي متعدد، رونویسی و ترجمه در دو محل مجزا انجام می ب ـ با وجود اپران
 گیرد.   ي خودش قرار می کننده ج ـ هر ژن، در مجاورت بخش تنظیم

 تواند ترجمه شود.   د ـ هر مولکول حاصل از رونویسی، بدون تغییر می
  3) 4  2) 3  1) 2 ) صفر  1

 هستند؟  نامناسبچند مورد براي تکمیل جمله زیر، .154
 » ي ........، افراد واقع در .........  ها و پس از گذشت یک دوره با توجه به تاثیر انتخاب طبیعی بر روند تکاملی اسب«

 تاه ـ دو انتهاي نمودار، اندازه بزرگتري نسبت به افراد میانه طیف داشتند.  الف ـ کو
 ب ـ کوتاه ـ یک انتهاي نمودار، براي زندگی در علفزار سازگارتر بودند.  

 ج ـ طوالنی ـ دو انتهاي نمودار، از نظر شکل ظاهري انگشتان به همدیگر شباهت داشتند.  
 هاي فیزیکی با محیط جنگل سازگارتر بودند.   د ـ طوالنی ـ میانه طیف از نظر ویژگی

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
 .» داروین ........ ، گفت که ........ «کدام گزینه درست است؟ .155

 کند.  ها اثبات می هاي حد واسط را در طول تحول تدریجی گونه ) همانند چارلز لیل ـ آثار فسیلی، وجود حلقه1
 ها با تغییر شرایط فیزیکی حیات ارتباط دارد.  تغییر گونه) برخالف ژان المارك ـ دلیل 2
ي طوالنی بـا تغییـرات انـدك، ناگهـان روي      شناسان امروزي ـ گسترش و تغییر پرندگان به دنبال یک دوره  ) همانند زیست3

 داده است.  
 ترند.   ) برخالف توماس مالتوس ـ جانداران مناطق جغرافیایی نزدیک، نسبت به جانداران مناطق دور ولی مشابه، به همدیگر شبیه4
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 هر آنزیم محدودکننده ........ .156
 کند.  اي از ریبو نوکلئوتیدها را شناسایی می هاي کوتاه و دورشته ) توالی1
 رولیز دو پیوند فسفودي استر است.  ) در هر جایگاه تشخیص خود، قادر به هید2
 برش دهد.  DNAتواند در ملکول  ) بدون تجزیه پیوندهاي هیدروژنی، می3
 ) در هر رشته از جایگاه تشخیص خود، توالی عکسِ هم دارد. 4

 درست است؟   Cepaea nemoralisي  هاي زنده ي تمام سلول کدام عبارت درباره.157
 شود.  هاي حاصل از رونویسی کاسته می همه ملکول ) به دنبال وقوع تغییراتی، از طول1
 ي غیرالگوي ژن مکمل هستند.  هاي حاصل از رونویسی، با رشته ) ملکول2
 شوند.  هاي نوترکیب تشکیل می هاي همتا، گامت ) به دنبال مبادله قطعاتی از کروموزوم3
 کنند.  یت میها فعال هایی که جزء مونوساکاریدي دارند، در سیتوپالسم آن ) آنزیم4

 هاي ........  توان گفت که استخوان نمی.158
  ) کف دست تمساح از کف دست پنگوئن بیشترند  1
 ) کف دست خفاش همگی دراز شده و در تشکیل بال دخالت دارند.  2
 ) لگنِ مار و لگن سوسمار با همدیگر همولوگ هستند. 3
 هاي رانِ سایر خزندگان هستند.  ي استخوان ) رانِ مار بازمانده4

 ي ........  در سلول پوست آرمادیلو و در مرحله.159
 شود.   ) شروع ترجمه، تجزیه پیوندهاي هیدروژنی انجام نمی1
 ریبوزوم شود.  Pتواند وارد جایگاه  نمی UAAي ترجمه، توالی  ) ادامه2
 شود.   ها انجام نمی ) پایان ترجمه، شناسایی کدون3
 ریبوزوم شود.   Aتواند وارد جایگاه  نمی AUGي ترجمه، توالی  ) ادامه4

 باشند، ......... هستند.  در جمعیت در حال تعادلِ آدمی که در آن ......... می.160
 % از افراد جامعه، زنان سالم  84% از مردان جامعه، مبتال به هموفیلی ـ 40) 1
 % از مردان، داراي گودي روي چانه  32% از افراد جامعه فاقد گودي روي چانه ـ 36) 2
 % از افراد جامعه، مردان کوررنگ  25% از زنان جامعه، غیر کوررنگ ـ 75) 3
 % از افراد بیمار، ناخالص  18% از مردان جامعه، غیرمبتال به هانتینگتون ـ 81) 4

 کدام مطلب صحیح بیان شده است؟  .161
 آید.   اي به دست می ها، شواهدي در طرفداري از تغییرات تدریجی برخالف تعادل نقطه ترین شاهد تغییر گونه از مستقیم) 1
 توان بهره برد.  پاره در گروهی از جانوران، می نوع تک اي با بیش از یک ) براي رسم درخت تبار زایشی از هر نوع بسپاره2
 شود.  ها استفاده می ا، براي شناخت سیر کامل تحول گونهه ترین شاهد تغییر گونه ) از مستقیم3
 توان بهره برد.   پاره در گروهی از جانداران می اي با بیش از دو نوع تک ) براي رسم درخت تبار زایشی از هر نوع بسپاره4

 ......... .»  در گیاه شبدر و براي ژنِ خود ناسازگار«کنند؟    رو را به درستی تکمیل می ي روبه چند مورد جمله.162
 دهد.   آمیزي روي نمی الف ـ هرگز شدیدترین حالت درون

 ب ـ حداقل باید سه نوع آلل وجود داشته باشد.  
 دهد.   ج ـ هرگز رویان، فنوتیپ مغلوب را نشان نمی

 د ـ در آلبومن باید دو آلل یکسان وجود داشته باشد.  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 اولین ......... .163
 توانستند غذاها را ببلعند.   دارانی که در حیات پدید آمدند، می هره) گروه م1
 هایی که وارد خشکی شدند، قادر به تولید ماده آلی از ماده معدنی نبودند.   ) پر سلولی2
 ها داشتند.  ریزي کردند، در اطراف طناب عصبی خود ستون مهره ) گروه جانورانی که در خشکی تخم3
 ي گلویی داشتند.  رد خشکی شدند، قبل از بلوغ حفرهدارانی که وا ) مهره4

 توان گفت هر نوع .........  می.164
 کند.  هاي آن رونویسی می را دارد، از روي یکی از رشته DNAي  ) آنزیمی که توانایی شکستن پیوندهاي بین دو رشته1
 آید.  پدید می Iمراز  پلی RNAهاي یوکاریوتی، در اثر دخالت چندین آنزیم  ) ساختار پر مانند در سلول2
 کند.   هاي آن رونویسی می را دارد، از روي یکی از رشته DNA) آنزیمی که توانایی تشکیل پیوندهاي فسفودي استر در 3
 گردد.  هاي آزاد درون سلول می هاي یوکاریوتی، سبب ازدیاد تعداد فسفات ) ساختار پر مانند در سلول4
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لوگلوگ ه

 ........ي ........ 
ت پت پنگوئن ب
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ریدي دارندریدي دارند،
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 از کروتی از کروم
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 ي دالی .........  کردن بره در کلون.165
 ها گردید.   ) شوك الکتریکی سبب لقاح بین گامت1
 هایش را فعال سازد.   ) یک سلول جانوري توانست دوباره همه ژن2
 مورد استفاده قرار نگرفت.   اصالً سلول جنسیوراثتی ) اطالعات 3
 ي حاصل از ادغام، درون رحم مادر جانشین قرار گرفت.   ) سلول دورگه4

 ه گندم، همواره ......... در گیا.166
 باشد.   تنها یک نوع آنزیم می  شدن، ناشی از فعالیت ) فرآیند تراژنی1
 نوترکیب تهیه شود.  DNA) براي واردکردن ژن خارجی به یک سلول، باید 2
 ها شود.   تواند سبب انتقال ژن به درون سلول ي مکانیکی بدون حضور وکتور زنده، می ) یک وسیله3
 اي را افزایش دهد.  ي هر سلول زنده تواند، سرعت تقسیم در هسته می Tiد ) پالزمی4

 » سازوکار جداکننده در ......... از نوع سدهاي ......... است.«کدام عبارت درست است؟     .167
 پیش زیگوتی   –) پنج گونه قورباغه از یک سرده همانند دو گونه ماهی 1
 یگوتی  ها ـ پیش ز ) بز و گوسفند برخالف وزغ2
 ها همانند مارهاي آمریکاي شمالی ـ پس زیگوتی   ) چکاوك3
 ) دو گونه مختلف پنبه برخالف اسب و االغ ـ پس زیگوتی  4

 چند مورد براي تکمیل جمله زیر مناسب هستند؟  .168
 Pشود، آخرین آنتی کدونی کـه بـه جایگـاه     اي که از روي رشته مقابل رونویسی می mRNAي ملکول  در هنگام ترجمه«

 ACGTACCGGTCGGGTTGCGCTATGATT                                     » رود با ......... مشابه است. می
 رود.   ریبوزوم می Aالف ـ اولین آنتی کدونی که به جایگاه 

 رود.   ریبوزوم می Pب ـ اولین کدونی که به جایگاه 
 رود.   ریبوزوم می Aج ـ آخرین آنتی کدونی که به جایگاه 

 رود.   ریبوزوم می Pـ آخرین کدونی که به جایگاه د 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 توان گفت هر نوع ریبونوکلئیک اسیدي که ........  می.169
 شود.   رونویسی شود، براي ترجمه از منافذ هسته خارج می IIمراز  پلی RNA) توسط 1
 شود.   شکل درون سلول مشاهده می Lدارد، به فرم فعالِ  CCA) در ساختار خود توالی 2
 شود.  رونویسی می IIIمراز  پلی RNAکند، توسط  ) آمینو اسیدها را به ریبوزوم حمل می3
 گردد، باید از روي یک ژن رونویسی شده باشد.   ) درون سلول یوکاریوتی سنتز می4

 در جوO3  ......... ي در پیدایش الیه.170
 ) عوامل غیرزنده همانند عوامل زنده موثر بودند  2 ) عوامل زنده برخالف عوامل غیرزنده نقش نداشتند  1
 ) عوامل غیرزنده برخالف عوامل زنده موثر بودند  4 ) عوامل زنده همانند عوامل غیرزنده نقش نداشتند  3

 واز بیشتر بود؟  پر هاي شب شناس بریتانیایی، فراوانی کدام پروانه هاي بوم مطابق پژوهش.171
 ) تیره در جنگل برمینگهام  2  ) تیره در جنگل دور دست  1
 ) روشن در جنگل برمینگهام  4 ) روشن در جنگل دور دست  3

 داران به طور حدودي، ......... قبل از ......... رخ داده است.  در بررسی تاریخ تکاملی مهره.172
  داران   مهره% از جانداران ـ پیدایش اولین گروه 85) نابودي 1
 هاي گیاهی   % گونه96گذار در خاك ـ نابودي  داران تخم ) پیدایش اولین مهره2
 % از جانداران ـ پیدایش خزندگان  83) نابودي 3
 هاي آبزي   % گونه76داران ساکن خشکی ـ نابودي  ) پیدایش اولین مهره4

 هاي جزایر گاالپاگوس .........   در بین سهره.173
 هاي زمینی، رژیم گوشتخواري داشتند. ) همه انواع پرنده1
 هاي درختی، رژیم گوشتخواري داشتند.   ) بعضی از پرنده2
 هاي درختی، رژیم گیاهخواري داشتند.  ) همه انواع پرنده3
 هاي زمینی، رژیم گیاهخواري داشتند.  ) بعضی از پرنده4

ی  ی  

 رخ داده رخ داده
در جنگن در جنگ

............. رخ

در جنره در جنگ
دن دردن درشن درشن در

پرپرشبشب

و عو
ع) عوامل44 (
انهانه

) ع) عوام22

ک ژنیکوي یک ژنژن

ي کهیدي که
راي ترود، براي ترج

شL فعم فعالِ 
AAوسطوسط

 اسی اسیدي

بوزوم میبوزوم می

ریبو
  AAجایگاه جایگاه 
ریریبو

یه جای ج
ریرPPگاه گاه 

 A ملکول ي ملکول 
 » به است.به است.
که کنی ن

 تکمیلي تکمیل ج
ي ي م مهمه

تلف پنختلف پنب
تکتکتکتک

رخ برخال
ها هها همانند م ك وك

مخ مه ه

ورباغهنه قورباغه
د برخد برخگوسفند برخگوسفند برخال

اا

د
دام عبکدام عبارت

) پن) پنج گ

 وک وس
دیییدد) پالزمی4) پالزمی4

دادادادا

3(
2



                                                               تجربیاختصاصی . دفترچه  8دبیرستان . آزمون  چهارمپایه                                 

محل انجام محاسبات

8

 درمانی انسان در سلولی انجام شد که .........  نخستین مورد ژن.174
 سلولی اندك بود.   ) متعلق با بافتی با فضاي بین2 فاقد ژنِ رمزگردانِ کراتین بود. ) 1
 داشت. 1ي سیناپسین  ) دو نسخه از ژنِ سازنده4 نقص ژنی در ساخت نوعی پادتن دفاعی داشت.   )3

 .» با مهندسی ژنتیک ......... «کدام گزینه نادرست است؟ .175
 هایی با قدرت مقاومت به حشرات تولید شدند.   ) گندم1
 هایی با قدرت تولید هورمون رشد گاوي ایجاد شدند.   ) باکتري2
 تولید شدند.   Aهایی با قدرت تولید ویتامین  ) برنج3
 ایجاد شدند.   VIIIهایی با قدرت تولید فاکتور  ) باکتري4
 
 دقیقه 35زمان پیشنهادي:  فیزیک

ــا زمــان در   حرکــت مــی xoyي  اگــر بــراي متحرکــی کــه در صــفحه .176 بــه صــورت  SIکنــد، رابطــه شــتاب آن ب
a t i ( t ) j2 4 2( t ) j( tta tt i (i (i  کدام است؟  s3تا  0ي شتاب متوسط آن از  باشد اندازه)

1 (3 2 (4 3 (7 4 (5 

vبه صـورت   SIي سرعت متحرکی در  معادله.177 ( t t) i ( t ) j23 6 2 2i ( ti ( ttv ( t2tt    اي کـه   داده شـده اسـت. در لحظـه
mرسد، سرعتش چند  ي شتاب متحرك به حداقل ممکن می اندازه

s است؟ 

1 (1 2 (7 3 (5 4 (2 3

 4دهـد. اگـر شـتاب متوسـط در      ی در حرکت روي خط راست را نشان میشکل مقابل نمودار سرعت زمان متحرک.178
mثانیه اول حرکت 

s25  ثانیه دوم حرکت چند  4باشد، سرعت متوسط درm
s است؟ 

1 (15 
2 (20 
3 (10 
4 (30

 ي رابطـه  SIکند که بین مکـان و شـتاب آن در هـر لحظـه برحسـب       اي حرکت می به گونه xمتحرکی روي محور .179
 0 =a +x   برقرار است. کدام جمله در مورد حرکت این متحرك درست است؟ 
  ي یک متر است.   ) یک حرکت نوسانی ساده با دامنه1
 ثانیه است. 6ي حرکت آن تقریباً  ) یک حرکت نوسانی ساده که دوره2
 حرکت کندشونده است.  ) یک 3
 ) یک حرکت تندشونده است.  4

کند، مطابق شکل مقابل است. سرعت  نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روي خط مستقیم با شتاب ثابت حرکت می .180
 ي حرکت چند متر بر ثانیه است؟  اولیه

1 (1  
2 (2  
3 (3  
4 (4  

ي  هـایی کـه در فاصـله    اتومبیلی در یک مسیر افقی در حال حرکت با شتاب ثابت است و از کنار تیـر چـراغ بـرق   .181
kmگذرد. اگر سرعت اتومبیل هنگام عبور از کنار دو تیر متـوالی بـه ترتیـب     یکسان قرار دارند می

h10  وkm
h50

kmعبور از کنار تیر بعدي چندباشد، سرعت آن هنگام 
h   است؟ 

1 (70  2 (80  3 (90  4 (100  

84

mv( )s

t (s)6

v1

8

73

x (m)

t (s)

ف ر

88

قابلقابل بقبق ش

اب آـتاب آن د
ت است؟ت است؟

مم حرکت
خط

وموموموم حردوم حدوم حر

3

کتکت رو

رسد، سررسد، سرعی
(ت  ت   j) j))) j) j)) ورور

تاب متوس شتاب متوسط
y ي صــفر صــفحه 

ااز

د فا
ید ویتلید ویت

یییید فتولیدتولید فاک
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ي دیگـري را از   کنیم. دو ثانیـه بعـد، گلولـه    اي را از روي سطح زمین در راستاي قائم به سمت باال پرتاب می گلوله.182
متـري سـطح    8. ایـن دو گلولـه در ارتفـاع    کنیم ي اول پرتاب می همان نقطه و با همان سرعت اولیه به دنبال گلوله

mgمقاومت هوا ناچیز است و (ها چند متر است؟  رسند. ارتفاع اوج گلوله زمین به هم می
s210.(   

1 (12  2 (13  3 (16  4 (28  

درجه تغییـر کنـد، بـراي     90با محور افقی از صفر تا  Fدر شکل مقابل وزنه در حال تعادل است. اگر زاویه نیروي .183
 )شود چگونه باید تغییر کند؟ (از جرم نخ و قرقره و اصطکاك صرفنظر می Fاینکه وزنه همچنان در حال تعادل باشد، نیروي 

 ) باید ثابت بماند1
 یابد) باید کاهش 2
 ) باید افزایش یابد3
) باید ابتدا افزایش و بعد کاهش یابد4

Tها به صورت  ها ناچیز است. اگر کشش نخ ي اصطکاك در شکل مقابل، کلیه.184 T2 باشد، در این صـورت کـدام    1
 درست است؟  m2و  m1گزینه در مورد

m) حتماً 1 m2 1  
m) حتماً 2 m2 1  
m) حتماً 3 m2 1  
 ، هر سه حالت ممکن است.  M) با توجه به مقدار 4

ي  در آسـتانه  m2طـوري اسـت کـه جـرم      Fها ناچیز است. نیـروي   ها و اصطکاك آن در شکل مقابل، جرم قرقره.185
m(gچیست؟  m1حرکت قرار دارد. شتاب جرم  )

s210  

1 (/
m
s22     به سمت باال 5

2 (/
m
s22 به سمت پایین                5

3 (m
s25   به سمت باال 

4 (m
s25   به سمت پایین 

sو   kg10ي لغـزش قـرار گیـرد؟ (جـرم جسـم       چند نیوتن باشد تا وزنه در آسـتانه  Fدر شکل مقابل .186 /0 و  5
mg
s210  و/sin37 0 6( 

1 (50 2 (100 
3 (150 4 (200

Pي  رابطـه  SIکند و اندازه حرکت آن بـا زمـان در    جسمی روي خط راست حرکت می.187 t t2 20 را دارد.  40
 شود، چند برابر سرعت اولیه جسم است؟   اي که جهت برآیند نیروهاي وارد بر آن عوض می سرعت جسم در لحظه

 ) صفر  4  1) 3   -5/1) 2  2) 1

1ت، شتاب متوسط دراي یکنواخ در یک حرکت دایره.188
1دوره، چند برابر شتاب متوسط در  3

 دوره است؟  6

1 (2  2 (3  3 (3
2  4 (1  

چرخانیم. براینـد نیروهـاي وارد    میي افقی بدون اصطکاك  اي را به نخی بسته و آن را حول سر دیگر در دایره وزنه.189
 شود. بر جسم ......... بوده و اگر در یک لحظه نخ پاره شود جسم ......... به بیرون پرتاب می

 ) مماس بر دایره ـ در راستاي شعاع2 ) مماس بر دایره ـ مماس بر دایره1
) در راستاي شعاع ـ مماس بر دایره4 ) در راستاي شعاع ـ در راستاي شعاع3

m kg2 2
m kg1 2

F

s /0 5

M

m2m1

T1 T2

F

m

m

F
37

 شتاب متر شتاب متوس

چچ شوض میوض می
 زمـانا زمـان د
ضضضض

ينهنهنهتانه سـتانهسـتانه ي لغي لغه انه 

mچ mm11رم جرم 

، هر س، هر سMM ر 

هام قرقرهم قرقره

mm22
دادا

mm22
mm22

mm1ردرد
mاً mm11mm

بل، کلی مقابل، کلیه
وردوردر مورد

زیش افزایش
) باید ا) باید ابتدا افز4

شک شر ر

 ک باید کاه
د افزا) باید افز) باید افزای33
2(
1
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اي  روي یک سطح افقی بدون اصطکاك در حال نوسان ساده هستند، بـه گونـه   m2و  m1در شکل مقابل دو جرم .190
 ؟  نیستي دو جرم همواره ثابت است. در این صورت کدام کمیت دو نوسانگر لزوماً یکسان  که فاصله

 ) بسامد نوسان                2 ي نوسان   ) دامنه1
 ) جرم4 اي   ) سرعت لحظه3
 

v/بـه صـورت    SIي سـرعت یـک نوسـانگر در     معادله.191 cos( t)0 02 اي کـه سـرعت آن    باشـد. در لحظـه   مـی  2
 کدام است؟  SIي شتاب آن در  ثانیه است، اندازه بر متر 01/0

1 (/002 3  2 (/001 3  3 (02/0   4 (04/0   

دهد. این نوسانگر در مدت یک دقیقه، مسافت چنـد   شکل مقابل نمودار مکان زمان یک نوسانگر ساده را نشان می.192
 کند؟ متر را طی می

1 (144 
2 (96 
3 (48 
4 (192 

ي نوسـان ایـن نوسـانگر     اي برحسب بعد آن به صورت شکل مقابل است. دامنه نرژي جنبشی نوسانگر سادهنمودار ا.193
 متر است؟   چند سانتی

1 (15  
2 (20 
3 (30  
4 (40  

دهـد. اگـر طـول آونـگ را      نوسان کامل انجـام مـی   50کند و در هر دقیقه  نوسان می  ي کم اي با دامنه آونگ ساده.194
cm11 شود؟  د نوسانات آن در هر دقیقه چند بار میکاهش دهیم، تعداN(g )kg

2 N )N
kg

2  

1 (45  2 (55  3 (60  4 (65  

 ؟  کند نمیاگر محیط انتشار یک موج عوض شود، کدام کمیت تغییر .195
 ) عدد موج  4 ) طول موج  3 ) بسامد  2 ) سرعت انتشار  1

 رسد، به ترتیب چه نوع موجی هستند؟  موج تولیدشده در تار و موج صوت حاصل از آن که به گوش شنونده می.196
 ) عرضی ـ عرضی  4 ) عرضی ـ طولی  3 ) طولی ـ عرضی  2 ) طولی ـ طولی  1

yبه صورت  SIتابع موج عرضی در .197 /U sin( t x)0 1 100 اي در  داده شده اسـت. بـین منبـع مـوج و نقطـه      8
 از منبع چند نقطه در فاز مخالف با منبع وجود دارد؟ cm90ي  فاصله

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5

شود، رسم شده است. حداقل زمان الزم بـراي   ها منتشر می xدر شکل مقابل، نقش موجی که در جهت مثبت محور .198
 به وضع تعادل است؟  Nي  حداقل زمان الزم براي رسیدن نقطه به وضع تعادل چند برابر Mي  رسیدن نقطه

1 (9
4   

2 (3
4  

3 (9
8  

4 (3
8  

نیوتن کشیده شده موج ایستاده تشکیل شده  200گرم که با نیروي  100متر و جرم  5مرتعش به طول  در یک تار.199
 هرتز باشد، در طول تار چند گره وجود دارد؟ 50است. اگر بسامد موج ایستاده در تار مرتعش 

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 

m1 m2k1 k2
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mموج عرضی با سرعت .200
s60 ي  نقطه 2ي حرکت نوسانی  شود و معادله در یک طناب منتشر میA  وB    کـه هـر دو

Aدر یک طرف منبع قرار دارند به صورت  /U sin( t )0 1 Bو  6 /U sin( t )0 1 است. اگـر مـوج    6
 متر باشد، بسامد موج چند هرتز است؟ سانتی 20برابر  Bتا  Aي  برود و حداقل فاصله Bبه  Aاز 
1 (50 2 (250 3( 100 4 (500 
 

دقیقه 25زمان پیشنهادي:  شیمی

 هاي زیر به درستی بیان شده است؟   یک از عبارت کدام.201
 زنند و زنگار تولیدشده در این واکنش، ترد و شکننده است.   ) اشیاي آهنی در هواي خشک به کندي زنگ می1
کنـد امـا از دیـد سـینتیک راه      بینـی مـی   ها را پیش ها وجود دارند که ترمودینامیک امکان وقوع آن ) تعداد کمی از واکنش2

 ها وجود ندارد.   مناسبی براي انجام آن
 شود.  ) در ترمودینامیک، امکان وقوع یک واکنش و در سینتیک مسیر پیشرفت واکنش بررسی می3
 شود.   فام می ) سولفات، رنگ آبی محلول به تدریج کاهش یافته و سرانجام سرخIIول مس () در واکنش فلز روي با محل4

موالر هیدروکلریک  1/0در دما و فشار اتاق، با قراردادن مقداري کلسیم کربنات در یک ظرف سرباز و در محلول .202
 اسید و مصرف کامل کلسیم کربنات ......... . 

 هاي موجود در ظرف، برابر خواهد بود.   ) جرم مخلوط اولیه با جرم فراورده1
 ماند.   ) با افزایش غلظت اسید، تعداد مول گاز تولیدشده ثابت می2

R) قانون سرعت واکنش به صورت 3 k CaCO HCl 2
 باشد.   می 3

mol.Lتر، سرعت تولید تمامی محصوالت را برحسب  ) قراردادن ظرف واکنش در محیط گرم4 .s1  کند.  تر می بیش 1

اگر در واکنش تجزیه پتاسیم نیترات، سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن در دقیقه نخست انجام واکنش برابر  .203

mol.s2 12 تواند در ظرف موجود باشد؟ باشد، در دقیقه دوم چند گرم فراورده جامد می 10

(s) (s) (g)( K NO KNO O )3 2 22 2 (N ,O ,K : g.mol )114 16 39  
1 (204  2 (320  3 (408  4 (480   

 کدام مطلب زیر درست است؟  .204
mol.Lنیتروژن پنتا اکسید، یکاي ثابت سرعت واکنش  ) در واکنش تجزیه گاز دي1 .s1  است.   1
 دهنده را با سرعت واکنش تعیین کرد.  توان میزان تاثیر تغییر غلظت یک واکنش ) براساس معادله واکنش می2
 ارز با سرعت متوسط واکنش است.   )، همR) در قانون سرعت، سرعت آغازي (3
(g)) در ساختار حالت گذار واکنش بنیادي4 (g) (g) (g)NO H N H O2 2 2  اند.   همه پیوندها سست شده 22

Aهاي جدول زیر، رابطه قانون سرعت براي واکنش فرضی  با توجه به داده.205 B C D2 بـه صـورت .........    2
 باشد.  بوده و مقدار ثابت سرعت برابر ......... می

1 (mol.L .s R k A B 22 2 110  

2 (mol.L .s R k A B23 2 110 

3 (L .mol .s R k A B 22 2 2 110 

4 (L .mol .s R k A B23 2 2 110 

 هاي زیر به درستی بیان شده است؟   یک از عبارت کدام.206
 است.   NOاکسید، تندتر از شیب نمودار تولید گاز  در واکنش تجزیه نیتروژن ديO2تولید» زمان -غلظت «) شیب نمودار 1
 شود.  هاي مایع می ) افزایش فشار همانند افزایش دما باعث افزایش سرعت واکنش در محلول2
 باشد.   فعال مورد بررسی نمی) در نظریه برخورد، برخالف نظریه حالت گذار تشکیل پیچیده 3
 دهد.   ها را توضیح نمی ) نظریه برخورد اثر افزایش غلظت بر سرعت واکنش4

    
 واکنش 
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 هاي داده شده درست است؟  چه تعداد از عبارت.207
 الف ـ اختالف سرعت واکنش فلزهاي سدیم و پتاسیم با آب، مربوط به اثر سطح تماس روي سرعت واکنش است.  

 شود.   ت با یک اسید آلی در دماي باال به سرعت بنفش رنگ میب ـ محلول پتاسیم پرمنگنا
پ ـ افزودن چند قطره محلول پتاسیم یدید به محلول هیدروژن پراکسید در دماي اتاق، مقـدار گـاز تولیدشـده را     

 دهد.  افزایش می
 باشد.   ت ـ واکنش اکسایش طال از نظر ترمودینامیکی نامساعدتر از واکنش اکسایش مس می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
(g)واکنش بنیادي .208 (g) (g)NOCl NO Cl22 لیتـري آغـاز    3دهنـده در یـک ظـرف     مـول واکـنش   6/3با 2

مول بر لیتر باشد، نسبت سرعت واکنش در  2/0دقیقه غلظت گاز نیتروژن مونوکسید برابر  10شود. اگر پس از  می
 آغاز آن به سرعت واکنش در دقیقه دهم کدام است؟  

1 (44/1   2 (69/0   3 (36  4 (027/0   
 هاي داده شده، گزینه درست کدام است؟  با توجه به نمودار.209

x x 
 توان تعداد مول را قرار داد.  ) در محور افقی میx) به جاي (1
 ) پیچیده فعال در واکنش نمودار (ب) پایدارتر از واکنش نمودار (الف) است.  2
 ) در شرایط یکسان سرعت واکنش برگشت (الف) برابر سرعت واکنش برگشت (ب) است.  3
4 (H   .در هر دو واکنش برابر است 

 باشد؟  می نادرست هاي زیر چه تعداد از عبارت.210
 شود.   الف ـ طی فرایند پاالیش نفت خام، تمامی گوگرد آن به صورت کامل تصفیه می

تـر از ضـریب اکسـیژن در     کند، ضریب استوکیومتري اکسیژن کـم  واکنش سوختن ناقص بوتان که تولید دوده میب ـ در  
 سوختن کامل بوتان است.  

 شود.   تبدیل می NO2رنگ  در هواکره به گاز بی NOپ ـ گاز 
Gاز عناصر سازنده آن، NO (g)ت ـ در دماي اتاق واکنش تشکیل   دارد.   0

(g)ث ـ در واکنش  (g) (g)N O NO2 2  تر است.   ، در دماي اتاق، سرعت واکنش رفت از برگشت کم2
 کنند.   ج ـ اکسیدهاي نیتروژن با آب ترکیب شده و تولید بازهاي قوي می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
(g)در واکنش بنیادي گرماگیر .211 (g) (g) (g)H Cl HCl H2  کدام عبارت درست بیان شده است؟ 

a) مقدار 1 aE E  بوده وH   باشد.   می 0
 است.   aEبرابر  aEو  H) مجموع 2
 شود.  فه است و تنها در یک جهت انجام میطر ) واکنش یک3
 ) براي تشکیل پیچیده فعال در این واکنش باید تمامی پیوندهاي اولیه سست شوند.  4

 با استفاده از کاتالیزگر در یک واکنش، مقدار ......... واکنش ......... و ......... تغییر ......... ..212
1 (H کند   ـ مقدار محلول تولیدشده ـ نمی ـ ثابت مانده  
2 (H  ـ تغییر کرده ـaE کند   واکنش ـ می 
3 (aE  ـ کاهش یافته ـaE  واکنش، به همان نسبتaE کند   ـ می 
 کند   ) سرعت ـ زیادشده ـ سطح انرژي پیچیده فعال ـ نمی4

ت؟  ت؟  

تتکمکمتر استر اسم

سیژنکسیژن کـم تـرتـرمـم 
ود.  شود.  
کک

ت.  ست.  
شت (ببرگشت (ب

ف) اسف) است.

ست ک درست کد

مدهم
2 (6969/0/0  

ه، گه، گزین

تظت گ
ر دقیقه دهر دقیقه دهم

99
 دهم

696999

(g
دقیقهدقیقه غل1

در شش

(g))O C(g)g)(g))))(
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 ......... .  به جزهاي زیر را دارند  کاتالیزگرهاي مناسب براي استفاده در مبدل کاتالیستی، تمامی ویژگی.213
  ) پایداري شیمیایی و گرمایی باالیی دارند.  1
 ) هر کاتالیزگر قادر به افزایش سرعت واکنش مشخصی خواهد بود. 2
 شود.   ) در حضور کاتالیزگر، واکنش ناخواسته دیگري انجام می3
 دهند.  ها را کاهش می تر، مقدار آالینده تر و زمان کوتاه ) در دماهاي پایین4

(g)در واکنش تعادلی .214 (g) (g) (g)CO H O CO H ,K2 2 2 10CO ( )(g)(g)     لیتـري   4که در دمـاي معـین در ظرفـی
مول بر لیتر است.  4/0و  5/0و  4/0به ترتیب برابر  H2و  COو CO2هاي تعادلی گازهاي  برقرار است، غلظت

H(g)مقدار  O2باشد؟   در ظرف واکنش چند مول می 
1 (032/0   2 (064/0   3 (128/0   4 (256/0   

(g)اگر براي واکنش تعادلی .215 (g) (s)A B C2 2(g)B(g)B(g) مول از ماده  3، مقدارA      در ظرفـی یـک لیتـري وارد واکـنش
1شده و پس از برقراري تعادل 

 از مقدار آن تفکیک شده باشد، ثابت تعادل این واکنش کدام است؟   3

1 (/ mol.L 10125 2 (/ L.mol 10125  3 (mol.L 11
32  4 (L.mol 11

32  

جـا شـده و در واکـنش تعـادلی ......... بـا       در واکنش تعادلی ......... ، با افزایش فشار واکنش در جهت برگشت جابه.216
 ها را از راست به چپ بخوانید).   یابد (گزینه افزایش دما، مقدار ثابت تعادل کاهش می

(g)الف ـ  (g)NO N O2 2 42 (gO     ب ـ(g) (g) (g)N H NH2 2 33 2 (NH  
(s)پ ـ  (s) (g)CaCO CaO CO3 2CaO( )(s)(s)   ت ـ(g) (g) (g)N O NO2 2 2 (g)NO  
(g)ث ـ  (g) (g)PCl PCl Cl5 3 2PCl ( )(g)(g)  

 ) پ ـ الف  4 ) ث ـ ت  3 ) ب ـ ث  2 ) ت ـ پ  1
 چه تعداد از مطالب داده شده درست است؟  .217

 الف ـ سنگ آهک کلسیم کربنات جامد تقریباً خالص است.  
 باشد.   اي از ثابت تعادل واکنش می ب ـ خارج قسمت واکنش، حالت ویژه

 تر از واکنش رفت افزایش داد.   توان سرعت واکنش برگشت را بیش می Fe(s) پ ـ در فرآیند هابر با استفاده از
Nاز  NO2ت ـ کاهش دما در تعادل گازي تولید  O2  شود.   باعث افزایش مقدار فراورده می 4

COث ـ تغییر حجم در تعادل گازي  H O CO H2 2 2CO2 جایی تعادل نخواهد شد.   باعث جابه 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

، در دماي ثابت چندین بار از تعادل خارج شده اما هربار و پس از رسـیدن بـه تعـادل    Cاز واکنش تعادلی شامل گ.218
   تواند درست باشد؟ کوچکترین تغییري با تعادل اولیه نداشته است. کدام گزینه براي این تعادل می Cجدید، غلظت گاز 

 جایی تعادل شود.  تواند باعث جابه ) تغییر حجم ظرف نمی1
 ) واکنش تعادلی فوق ناهمگن است.  2
  دهد.   ) تغییر دماي واکنش، ثابت تعادل را تغییر نمی3
 دهد.  کننده در واکنش، مقدار ثابت تعادل را تغییر می ) تغییر غلظت یکی از اجزاي شرکت4

(l)دهیم تا تعادل  مقداري آب را در یک ظرف سربسته قرار داده و حرارت می.219 (g)H O H O2 2 (g)H O   .به وجود آیـد
 کدام عبارت براي این تعادل درست است؟  

  ماند.   ) سرعت فرایند رفت تا زمان رسیدن به تعادل ثابت می1
 ) از لحظه تعادل به بعد، غلظت ماده اولیه و ماده حاصل برابر است.  2
 ) نمودار سرعت ـ زمان فرایند رفت صعودي است.  3
 کند.  تبخیر تغییر می) با تغییر مقدار آب، سرعت فرایند 4

(g)در تعادل ......... فازي .220 (s) (g) (s)H S I HI S2 2 2 (g)HI(g)ها را به نسـبت   ، اگر در ابتداي واکنش، واکنش دهنده
 تا رسیدن به لحظه تعادل ......... .  ،واکنش کرده باشیم مولی برابر وارد ظرف سربسته

 یابد.   افزایش می Sعت تولید کاهش و سر I2سرعت تولید   - 2) 1
 شود.  تر می بیش HIکاهش و سرعت تولید  Sـ سرعت تولید  3) 2
Hثابت و سرعت تولید  I2ـ غلظت  3) 3 S2 یابد.   افزایش می 
Hـ غلظت  2) 4 S2  کاهش و سرعت تولیدHI یابد.   کاهش می 

 تا تعهیم تادهیم تا تعا تعا
عادل رعادل ر

 نداشتلیه نداشته
شودشود. 

ن باردین بار
ندولیه ند ندندندلیه ندولیه

وو
NONO2 از از

O COCOCOCO

ي ازي از
(FeFeتومی

 تقریب تقریب
ايايژهژه

 درست درست
ت جات جامد تق

) ب2) ب2
د ده ددددره

(g(2((

( )((s)(sCaOCaO( )((s)(s(s)(s
PClPCl

ب ثابت
)( ))g))(g)g) NN

دلی .دلی .
ر ثابقدار ثقدار ثاب

/1212/

شش تعادلی

رقربرقر

mol.mol125112512

 واراي وا
شدهشده و پس ا

0320/0/
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از نظر ترمودینامیکی کامالً مساعد بوده اما از نظـر سـینتیکی کنتـرل     C 25کدام دو واکنش تعادلی زیر در دماي .221
 شوند؟   می

(s)الف ـ  (s) (g)CaCO CaO CO3 2( )CaO( )(s)(s)   ب ـ(g) (g) (g)H O H O2 2 22 2 (H O  
(g)پ ـ  (g) (g)N H NH2 2 33 2 (NH   ت ـ(g) (g) (g)N O NO2 2 2 (g)NO  

 ) (پ) و (الف)  4 ) (ب) و (پ)  3 ) (ب) و (ت)  2 ) (الف) و (ت)  1
(g)در دماي ثابت، به تعادل گازي .222 (g) (g)SO O SO2 2 32 2 (gSO    مـول   68/0لیتـري شـامل    10کـه در ظرفـی

SO3 ،32/0  مولSO2  مول  16/0وO2 باشد، یـک مـول   میSO3    کنـیم. چـه تعـداد از     اضـافی تزریـق مـی
 هاي زیر درست خواهد بود؟ عبارت

 گیرد.   جا شده و دوباره تعادل جدید شکل می الف ـ واکنش در جهت رفت جابه
/ب ـ ثابت تعادل در تعادل جدید برابر  mol .L2 12 8  باشد.   می 10

 شود زیرا مقدار فراورده افزایش یافته است.   تر می ثابت تعادل بیش پ ـ مقدار
 مول خواهد بود.   68/1تر از  ، کمSO3ت ـ در تعادل جدید مقدار 

1 (1 2 (2  3 (3  4 (4  
ــر روي   .223 ــت بــــــ ــاي ثابــــــ ــر در دمــــــ ــی 200اگــــــ ــادل  میلــــــ ــر از تعــــــ  لیتــــــ

(aq) (l) (aq) (aq)CH COOH H O CH COO H O3 2 3 3CH CO3 100  .........  ،میلی لیتر آب بیافزاییم 
1 (Q  باK شود.   جا نمی برابر بوده و تعادل جابه  
Q) مقدار 2 K شود.  جا می شده و واکنش در جهت رفت جابه 
 تر از تعادل اولیه است.   ) مقدار ثابت تعادل در تعادل جدید کم3
 تر از رفت خواهد بود.  واکنش برگشت بیش ) تا رسیدن به تعادل جدید سرعت4

ــته،  .224 ــی سربس ــول  2در ظرف ــول  2و  NO2م Nم O2 ــی   4 ــوط م ــم مخل ــا ه ــازي     را ب ــادل گ ــا تع ــیم ت کن

(g) (g) /N O NO ,K mol.L 1
2 4 22 0 1(gNO (g  به وجود آید. اگر براي این تعادل نمودار زیر را داشته باشیم، حجم

 ظرف برابر چند لیتر بوده است؟  
1 (5  
2 (10  
3 (20  
4 (25  
 

 اند؟ کدام موارد از مطالب زیردرست.225
 دهند. اتمسفر انجام می 550و فشار  C0200الف) فرایند هابر را در دماي 

 آید. ، در مقیاس صنعتی از تقطیر جزء به جزء هواي مایع به دست میC0196ب) نیتروژن خالص با دماي جوش 
 رود. پ) آمونیاك به طور عمده، در صنایع نظامی و در تولید مواد منفجر شونده به کار می

 هاي بیولوژیکی مانند خون را دارد. منجمد کردن نمونهت) نیتروژن به دلیل دماي جوش پائین خود، کاربرد مهمی در 
) (پ) و (ت)4 ) (ب) و (ت)3 ) (الف) و (پ)2 ) (الف) و (ت)  1

لوم

نامز

ت)و (ت)
د خمانند خون

تو (تتو (ت و (ت) و (ت

ي ماي مایع به

ا

 براي ای براي ای
ــا ه ــا هرا ب را ب
اگراگر بر

ز رفت از رفت

شو جا می ابهجابه ش جا می 
اولیه استاولیه است

q)q)))

ت بــت بــ
H OH O

ــت بــ ـــــــ

6868/1/1زتر از 

L.L.بر 
  شودشود زیرا مقی می
SSکم ،،

شدجا شده
Lد برابرد برابر  Lرابر 

هد
جفت رفت جابه

SOSوو
وووواهد خواهد خواهد



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) نام درس ردیف
 مرتضی کالشلو  زبان و ادبیات فارسی 1
 محسن آهویی ـ عمار تاجبخش ـ مصطفی خاکبازان  عربی 2
 محمدرضا فرهنگیان ـ سکینه گلشنی ـ سید احسان هندي دین و زندگی 3
 ماژالن حاجی ملکی  یزبان انگلیس 4
 پور رضا ملکان زمین شناسی 5
 پریسا اسالمی ـ مجید حدیدي ـ مجید رضایی  ریاضیات تجربی 6
 رضا اربابیان ـ مجید سرودي  زیست شناسی 7
 جعفر شریف اوغلی ـ جواد قزوینیان  فیزیک 8
 مسعود جعفري ـ مراد مدقالچی شیمی 9

  
 حروف الفبا)گروه ویراستاري علمی (به ترتیب 

 اکبریان ـ محمدحسین قاسمی ـ  محمد زاهدي ـ محمدنوید علیامیرحسین افالطونیان ـ 
 محمدرضا نوذري ـ علی ملکوتی ـ علیرضا وایقانی ـ پارسا یاهویی

 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)
 ـ مهدي شکريمعصومه علی بخشی ـ اسماعیل جالدتی بهاره احدي ـ 
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 بان و ادبیات فارسیز
.1 صحیح است.  1گزینه 

هـا)، ممتنـع (محـال،     سنا (روشنی)، ناوك (تیر کوچک)، مغازي (جنـگ 
 غیرممکن)  

.2 صحیح است.  3گزینه 
 کتم (پنهان داشتن)  

.3 صحیح است.  2گزینه 
شائبه: عیب، نقص، شک، آلودگی / غوي: گمراه / زندیق: ملحـد، دهـري،   

 کنندگان، قاریان، پیروان.  الیان: تالوتدین / لیر: ابزار موسیقی / ت بی
.4 صحیح است.  1گزینه 

 اند.   هایی که درست معنا نشده واژه
گروه) کردن) / حضیض (پستی، نشیب) / جرگه (زمره،  زدن (مشورت رأي

   / منقذ (رهاننده) / وادي (صحرا، بیابان) / کران (کنار، حاشیه، جانب)
.5 صحیح است.  2گزینه 

 فرونگذارم  
.6 صحیح است.  2گزینه 

 پژمردگی، دنائت، نیفتد. 
.7 صحیح است.  3گزینه 
 بغض.  

.8 صحیح است.  3گزینه 
التوحیــد  ي رســول اهللا (قاضــی ابرقــو)، اســرار الحیــاة (حکیمــی)، ســیره

 (محمدبن منور)، قصص العلما (تنکابنی)  
.9 صحیح است.  4گزینه 
 ي سامانیان است.   المحجوب مربوط به دوره کشف

.10 ت. صحیح اس 3گزینه 
 اثر ابواسحاق نیشابوري شرح حال انبیاي الهی   االنبیا  قصص

.11 صحیح است.  2گزینه 
 داستان حضرت خضر   چون خضر                تلمیح  تشبیه
 آب خشک   تناقض
.12 صحیح است.  2گزینه 
کشـیدن (تشـخیص ـ اسـتعاره) / تیشـه ـ شـیرین ـ           سـختی  تیشـه 

شـیرین و فرهـاد / شـیرین     بـه داسـتان   تناسب / تلمیح  کوهکن 
در معنـاي نـام شـیرین بـا      -2بخـش   گوارا، لـذت  -1( (مصراع دوم) 

 جناس تام  کوهکن تناسب دارد.) / شیرین و شیرین
.13 صحیح است.  1گزینه 

 (تشبیه)  خنجر مژگان (تشبیه)  چون نشتر گزینه الف 
  حاصلی آن است (حسن تعلیل) بودن سر بید بی دلیل پایین گزینه ب

 مجاز از شراب   جام  گزینه هـ 
حسن تعلیل ندارد زیرا دلیل ذکر شـده تخیلـی و شـاعرانه     گزینه ج 

 تشبیه ندارد.   نیست.      گزینه د 
.14 صحیح است.  1گزینه 

 مجاز از اندیشه و فکر   الف) سر 
 ب) بیت داراي اسلوب معادله است.  

 تشخیص و استعاره ج) اي نسیم 
 آمیزي  سح د) دیدن آهنگ 

 کنایه از کشتن   هـ ) سر به خاك افکندن 
.15 صحیح است.  3گزینه 

 ي اقترانی است.   اضافه پاي تعدي  ) 1در گزینه (
لب  ي اقترانی / لب جویبار اضافه گردن استکبار  ) 2در گزینه (

 سازد.   ي استعاري نمی به معنی کنار است و اضافه
ي تشبیهی است / مـرغ دل و   هاضاف کیمیاي عشق  ) 4در گزینه (

 ي تشبیهی  اضافه سرود عشق 
.16 صحیح است.  3گزینه 

دانـد. بـه عبـارتی     ي موجودات جاري و ساري می موالنا عشق را در همه
هـا وجـود دارد و زخـم هـر      انـد و عشـق در آن   ها عاشق ي دل دیگر همه

 وجودي از داغ عشق است.  
.17 صحیح است.  1گزینه 
کنـد کـه حقیقـت عشـق را      به این نکته اشاره می 2و  3و  4هاي  گزینه

 کند. تنها عاشق از عشق خبر دارد.  هرکسی درك نمی
 ي موجودات از عشق   مندي همه بهره ) 1گزینه (
.18 صحیح است.  3گزینه 
 نکوهش تزویر و ریاکاري    1و  2، 4هاي  گزینه

 خوگرفتن با عشق با تمام وجود.   3گزینه 
.19 صحیح است.  1گزینه 

نکردن ترس و اضطرابی اسـت کـه از هـر     ي ناسپاسی و به خدا توکل یجهنت
 شود.   ) یافت می1شود و این مفهوم در گزینه ( ور می سو به ناسپاس حمله

.20 صحیح است.  4گزینه 
) به 4انتهابودن عشق اشاره دارد ولی گزینه ( به بی 1و  2و  3هاي  گزینه

 پایان خداوند اشاره دارد.  دریاي قدرت بی
.21 صحیح است.  3زینه گ

 تالش براي رسیدن به اوج  ) 1گزینه (
 مندي از عشق   اشاره به ارزش ذاتی و قابلیت افراد براي بهره ) 2گزینه (
براي دستیابی به کیمیـاي عشـق بایـد ظرفیـت آن را در      ) 4گزینه (

 خود ایجاد کرد. 
 ) مانند بیت سوال به کمال بخشی عشق اشاره دارد. 3گزینه (

.22 صحیح است.  4ینه گز
گذرانی و پرهیز از غفلت است و مفهوم مقابل  بیت سوال: پرهیز از خوش

 شود.   ) دیده می4این بیت فقط در گزینه (
 ي دیروز و فردا را نخوردن.   بودن و غصه توصیه به خوش ) 4گزینه (

 چشم میگون معشوق مانع هشیاري است.   ) 1بیت (
 ي بدي   دن از نتیجهپذیري و آگاه ش عبرت ) 2بیت (
 خبري   ) شکوه و شکایت از غفلت و بی3بیت (

.23 صحیح است.  3گزینه 
و عبارت مطرح شده در سوال به اعتقاد بـه قضـا و    1و  2و  4هاي  گزینه

 قدر و سرنوشت است.  
 تنها خداوند از راز عشق ورزیدن عاشق به معشوق خبردار است.   ) 3گزینه (
.24 صحیح است.  1گزینه 
) به اجتمـاعی بـودن و در میـان    1عبارت سوال و گزینه ( ) 1گزینه (

 بودن اشاره دارند.   خلق
 نشینی با مردم  پرهیز از هم ) 2گزینه (
 فکر   پرهیز از مردم کوته ) 3گزینه (

غفلتغفلت

طرت مط ت

گاه شگاه ش
غ غاز از

یگونمیگون م
ذیرپذیري و آ

یه بهصیه به
یگ میگیگ میگونشم میگشم میگو

44گزینه (گزینه (

صحیحصحیح
ل:وال: پرهیز

قطقط

) مانند) مانند
صصصصحیصصحیح44

د ایجادود ایجاد
3گزینه ( ) مینه

ینهزینه (
د اد اد اخود ایجخودخود ایج

2121.
گز

گزگزین

00 وحیــوحیــد 

کنار، حکنار، حاش
نشیب) /تی، نشیب) /

(کنار، ح(کنار، حرانران (کنار،

د.  اند.  
(پ ضض

ان: تالوتان: تالوت
لودگی، آلودگی

تالیانی /قی / ت

 . 
لولولودلودگیآلوآلودگ
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 بستن به خلق خدا   امیدواري به خدا و پرهیز از دل )4گزینه (
.25 صحیح است.  2گزینه 

هـاي راه عشـق اشـاره دارنـد و      بـه سـختی   1و  3و  4هاي  مفهوم گزینه
 ) پرهیز از سستی و سربار بودن است.  2گزینه (

 
 عربی 

.26 صحیح است.  2گزینه 
) حذف 3ي ( پس گزینه» ام را دیدم کالسی هم«یعنی » شاهدت زمیلی«

فاعل اسـت پـس بـاز بـا همـین موضـوع بـاز        » أبی«شد. در این عبارت 
پـس  » نـزد مـن  «یعنـی  » بیبجـان «) را حذف کـرد.  3ي ( شد گزینه می

در این عبارت فاعـل اسـت پـس    » الجمیع«) نیز حذف شد. 4ي ( گزینه
ي  آمد گفتنـد. پـس گزینـه    یعنی همگی به او خوش» اَرحب الجمیع به«
 ) نیز حذف است.1(

.27 صحیح است.  4گزینه 
»عبـه  4ي ( ساختار ماضی بعید است. این امر تنها در گزینـه » کان شَج (

 ه شده است!  درستی ترجم
.28 صحیح است.  3گزینه 

»بـودن   در ابتداي این عبارت اسم است نه فعل. ایـن را از مرفـوع  » طَلَب
هـاي   هاي ماضی در آخر خود ضمه ندارند. پس گزینه فهمیم. فعل آن می

 ) حذف شدند.  2) و (1(
و » التمسـک «است و همچنین » بند و باري بی«به معنی » تَحلُّل«ضمناً 

ها را به صورت فعل ترجمه کرد پس  و اسم بوده و نباید آنهر د» رفَض«
 شود.  نیز حذف می 4ي  گزینه

.29 صحیح است.  3گزینه 
جمله وصفیه است و بـا توجـه بـه فعـل قبلـی      » یقومون«در این گزینه 

کــه ماضــی اســت؛ جملــه وصــفیه بایــد بــه صــورت ماضــی » شــاهدت«
 ها:   استمراري ترجمه شود که صحیح است اما در سایر گزینه

» دفـاع کنیـد  «) تدافعون: خبر لَیت و باید به صـورت مضـارع التزامـی    1
 ترجمه شود.  

شـود:   از نوع نفی جنس است و جمله به صورت زیر ترجمه مـی   »ال) «2
 در کالمی که در آن دروغ و غیبت باشد هیچ سودي نیست. 

  اسم تفضیل است و ترجمه کامل جمله بدین ترتیب است:» اَصلَب) «4
 »  تر است گویا اراده انسان از سنگ محکم«

.30 صحیح است.  4گزینه 
ــا توجــه بــه اینکــه 4ي ( در گزینــه مجــزوم نشــده اســت » تقولــون«) ب

ي  و لـم یـک کلمـه   » لَـم «آمده است نـه  » لم«فهمیم که قبل از آن  می
 ». چرا«پرسشی است به معنی 

ود. پـس  شـ  به صورت مضارع ترجمه مـی » إذا«نکته: فعل ماضی پس از 
 ) صحیح است.  3ي ( شود) در گزینه (خوانده می» خوانده شود«

.31 صحیح است.  4گزینه 
ارزش انسان به چیزي است کـه آن را بـه خـوبی    «ترجمه و مفهوم شعر: 

دادن  یعنـی در انجـام  » دهد. خواه آن را زیاد انجام دهد یـا کـم   انجام می
 ها:   سایر گزینه کارها باید به کیفیت آن پرداخت و کمیت مهم نیست. در

 ) هر کار خوب یا بد در قیامت پاداش یا کیفر دارد. 1
 هاست   ) کارها فقط به نیت2
 ) در همه احوال کار خیر را بسیار انجام بده  3

.32 صحیح است.  4گزینه 

 لم یسمحوا، ما سمحوا    ها: اجازه ندادند: اشتباهات سایر گزینه
بالدنـا    تدي / کشور اسـالمی مـا:  للمع  رزمندگان ما: مقاتلونا / به متجاوز:

 االسالمیۀ.
.33 صحیح است.  1گزینه 

شـوند.   ) حـذف مـی  4) و (3ي ( پس گزینـه » لیت«شود  می» اي کاش«
کـه مفـرد   » یـد «درست اسـت و  » أیدي«جمع است و » دستان«ضمناً 

 شود.  ) حذف می2ي ( است غلط است. پس گزینه
 

 ترجمه متن: 
از دوسـتانش بـه صـحرا مسـافرت      یکیهمراه  یاز روزها شخص يدر روز

 انیـ خـود کشـف کننـد. در م    یرا در زنـدگ  يگـر یکرد تـا ناشـناخته د  
افتادنـد. پـس    ییها رخ داد و در دعوا آن انیم يدیسفرشان اختالف شد

خورده بر  هنگام دوست کتک نیزد. در ا يگریاز آن دو بر صورت د یکی
دوستانم  نیزتریعز يروز نینوشت: در چن ها اسهم يخم شد و رو نیزم

زننـده) از   و دوست (کتک دیبر صورتم زد سپس دو گونه دوستش را بوس
 ینبـوده (اتفـاق   يزیـ چ ایـ شان ادامه دادند گو کرد و به راه یاو عذرخواه

گرفتنـد   میداشت و تصم يکه آب جار دندیرس ي). در راه به رودفتادهین
ت خـورده در آب رفـ   کـه دوسـت کتـک    یکه در آن شنا کننـد. هنگـام  

روان غرق شود اگر کمک دوسـتش نبـود.    يها بود به علت ماسه کینزد
سـنگ نوشـت: امـروز     يخـم شـد و رو   نیبر زمـ  گریهنگام بار د نیدر ا
نجـات دادنـد. دوسـتش از او     یدوسـتانم مـرا از مـرگ حتمـ     نیزتریعز

کـه تـو را    یمو هنگـا  یماسه نوشت يکه تو را زدم بر رو یهنگام  :دیپرس
پـس دوسـتش    سـت؟ ی. راز آن چیصـخره نوشـت   يرونجات دادم آن را 
 يآن را بـر رو  دیـ مـا با  کند یم یکیبه ما ن يکه فرد یجواب داد: هنگام

ـ   يتا هر بـاد  میدرآور ریسنگ به تصو ـ   نینتوانـد آن را از ب در  یببـرد ول
 کـه  نیـ ها نوشته شود تـا ا  ماسه يمردم به ما الزم است به رو کردن يبد

 نند.آن را پاك ک یبادها به راحت
.34 صحیح است.  3گزینه 

 »  کردن به او سرزنش کن. برادرت را با نیکی«ترجمه این عبارت: 
 ها:   ترجمه سایر گزینه

 آید.   کردن مردم هدفی است که به دست نمی ) گویی راضی1
 ) آیا پاداش نیکی جز نیکی است.  2
 ) دوست تو کسی است که به تو راست بگوید نه کسی که تو را تایید کند.3
.35 صحیح است.  3زینه گ

 هاي دیگران را یاد داد.  کردن بدي مرد مضروب به دوستش، فراموش
  ها: در سایر گزینه

 ـ مرد مضروب همان کسی است که مرد ضارب را نجات داد.  1
 ـ مرد مضروب بر شن نوشت تا دوستش را مسخره کند.  2
فـاق  چـه کـه ات   دادن دوستش بر صخره آن مرد مضروب بعد از نجات ـ   4

 داده بود)    یافته بود و مرد ضارب نجات افتاد را نوشت (مرد مضروب نجات
.36 صحیح است.  2گزینه 

 که اشتباه است.  » دو دوست، دو مرتبه بر زمین خم شدند«
 ها:   سایر گزینه

 چه که بر آن توانایی داشت.   ) دوست همراهش را منع نکرد از آن1
 دهد.   را تغییر نمی ها ها و صخره ) بادها در طی روزها کوه3
 ) دوست به نوشتن بر ماسه و صخره پرداخت.  4
.37  صحیح است. 1زینه گ

 زده بود عذرخواهی کرد.   در این متن مردي که کتک

ییاب نجاتب نجات
دادندادنجاتجات
شن نوشبر شن نوشت

د ازد از نجا

ب همانب همان کس
ش شببر شبر

ش،ش،
  

صحیحصحیح3 
وبروب به د

یی
ت تو کسیت تو کسی

ی
 آیا پاد) آیا پاداش2

 دوس دوست

 گوی) گویی1
آ22 آ)

یی
آی2 آآآ)

3434..
ترج

تت

یی      

و» ـک 
رد پس رد پس 

سـسـسـسـک مسـکمسـک

ن را از مریـن را از مرفـ
گرند. پس گز رند. پس

ن این امر تن تنها در تنها در

 گفمد گف

ن بیـان
ایندر این» » میعجمیع در

 بهی به او خوش

 پــت پـس
ببجـا«بجـان «ـرد.  کـرد.  
عع

نبجـان 
میعمیعمیعمیع

الکال مم
فاعلفاعل اس » 

ک ذفذف

کال مممهمککالهمهم««
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.38 صحیح است.  3گزینه 
 »           ي«) فاعله ضمیر بارز 1ها:  اشتباهات سایر گزینه

 ر، مرفوع  ) فاعله اسم ظاه4) للمتکلم وحده، الزم، معرب          2
.39 صحیح است.  2گزینه 

 ها:   اشتباهات سایر گزینه
 ) فعل ماضی، للغائبتینِ  4) مجزوم       3) مبنی            1

.40 صحیح است.  4گزینه 
 ها:   اشتباهات در سایر گزینه

) جامد / مضـاف الیـه و   3) منصرف       2) معرفه / مجرور بالفتح      1
 مجرور باعراب فرعی   

.41 یح است. صح 1گزینه 
فی مثلِ هذَا الیومِ ضَرَبنی علی وجهـی أعـزُّ   «گذاري کامل جمله:  حرکت

هي صدیقلَ خَدقَب قائی ثُمدأص  « 
.42 صحیح است.  1گزینه 
 گذاري کامل جمله:   حرکت

»حا فیهبسزَما اَنْ یجارٍ و ع ال إلی نهرٍ فیه ماءفی بینِ الطَّریقِ و ص  « 
.43 . صحیح است 4گزینه 
ي وصفیه فعلـی وسـط یـا آخـر جملـه اسـت کـه بـه یـک نکـره            جمله
) اصالً فعلی وسط یا آخر جمله نیامده اسـت.  1ي ( گردد. در گزینه بازمی

وسط جمله آمده است اما قبل از آن اسم » یبعدنا«) فعل 2ي ( در گزینه
ــا در گزینــه نکــره فعــل 4ي ( اي نیامــده اســت. ام (»ــک قَرِّبي  جملــه» ی
ي  گـردد کـه نکـره اسـت و جملـه      بازمی» صدیق«اي است که به  هوصفی

 وصفیه است.  
.44 صحیح است.  2گزینه 

 )، الم جازمه است.  1ي ( در گزینه
هاي مناسب خـارج از خانـه    لباس بایدهوا این روزها سرد است «ترجمه: 
 )، الم ناصبه است.  2ي ( در گزینه» بپوشیم.
اشید بر ماست کـه قبـل از سـخن    از خطا در امان ب براي اینکه«ترجمه: 

 )، الم جازمه است.  3ي ( در گزینه» تأمل کنیم.
 » مان برسیم. ها صبر پیشه کنیم تا به اهداف بر سختی باید«ترجمه: 
بچسـبد آن الم  » ف«جازمـه اسـت. اگـر بـه الم     » الم«)، 4ي ( در گزینه

 حتماً جازمه است.  
 ات قبول شویم.  در امتحان بایدترجمه: بسیار تالش کردیم پس 

.45 صحیح است.  3گزینه 
ي  ) فقط یک ترکیب اضافی داریم (أسـماؤهم). در گزینـه  1ي (  در گزینه

) نیـز  4ي ( ) فقط یک ترکیب وصفی داریم (الیـوم التّـالی). در گزینـه   2(
) هـم  3ي ( فقط یک ترکیب وصفی داریم (النّفس األمارة). اما در گزینـه 

 فی.  ترکیب اضافی داریم هم ترکیب وص
 نکته: موصول خاص پس از ذواللّام صفت است.  

 ترکیب اضافی.  » زمیله«ترکیب وصفی است و » الولد الّذي«
.46 صحیح است.  1گزینه 

) اسم مادام بوده و لذا باید مرفوع باشد پـس  1ي ( در گزینه» المعلّمین«
 صحیح است.  » المعلّمون«

.47 صحیح است.  2گزینه 
 لت نصب اعراب اصلی دارد. اسم غیرمنصرف و در حا» میادین«

 ها:   در سایر گزینه
 ) نفحات: اسم مؤخر انَّ و منصوب به اعراب فرعی  1

 ) لیتعلّموا: مضارع منصوب به اعراب فرعی  3
 ) المعلّمین: مفعول و منصوب به اعراب فرعی 4

.48 صحیح است.  1گزینه 
 ها:   در سایر گزینه

 صحیح است.  » ضٍقا«اسم منقوص در حالت رفع و نکره » قاضی) «2
 چون مرجع ضمیر فاعل است باید از جمله مجهول حذف شود.  » التشاؤم) «3
نائب فاعل و جمع غیرانسان است و فعل آن باید به صـورت  » غابات) «4
 (تُشاهد) بیاید.  » مفرد مؤنث«

.49 صحیح است.  4گزینه 
در این عبارت اسم منقوص و در نقش مفعـول و منصـوب بـه    » المعالی«

 ها:   باشد اما در سایر گزینه اصلی میاعراب 
 ) االغانی: مضاف الیه و مجرور به اعراب تقدیري  1
 ) الصبا، مضاف الیه و مجرور به اعراب تقدیري  2
 ) العدي: مضاف الیه و مجرور به اعراب تقدیري  3

.50 صحیح است.  4گزینه 
آیـد.   همواره پس از الي ناسخه یا همان الي نفی جـنس یـک اسـم مـی    

حـذف شـدند). اسـم الي نفـی جـنس ال و تنـوین        3و  1هـاي   ه(گزین
 نیز حذف شد).   2ي  گیرد. (گزینه نمی

 
 دین و زندگی

.51 صحیح است.  4گزینه 
هاي خداوند بـراي شـناخت    ها و نشانه دین اسالم ما را به تفکر در نعمت

هـاي   صفات الهی تشویق کرده است چرا کـه شـناخت صـفات و ویژگـی    
 پذیر است.   مخلوقاتش تا حدودي امکان خداوند از راه شناخت

  10ي  صفحه 1دانشگاهی درس  دین و زندگی پیش
.52 صحیح است.  3گزینه 

ي خطر، ناگهان در زمین به ناحق سرکشـی   انسان، پس از نجات از ورطه
فلمـا  «کنـد:   کند، این سرکشی غفلت و ناسپاسی انسان را بیـان مـی   می

 »  لحقانجاهم اذا هم یبغون فی االرض بغیر ا
  17ـ ص  1درس 

.53 صحیح است.  4گزینه 
تـر شـوند، فقـر و نیازمنـدي      ها هر قدر که به معناي حقیقی کامل انسان

شـان در   کننـد و بنـدگی و عبودیـت    خود به خداونـد را بهتـر درك مـی   
شـود. بـه همـین جهـت پیـامبران،       تر مـی  تر و بیش پیشگاه خداوند قوي

ـ      ا پروردگـار جهـان راز و نیـاز    امامان و اولیـاي الهـی بـیش از دیگـران ب
 برند.   خواهند و در مشکالت به او پناه می کنند و از او کمک می می

  7ـ ص  1درس 
.54 صحیح است. 4گزینه 

 گیـري نتیجـه  خلقـت  بـودن  حکیمانـه  »آیاتـه  ومـن « عبارت به توجهبا
   »تخرجون اذاانتم« دارد انسان مجدد آفرینش به اشاره و شودمی

13ص  –حقیق اندیشه و ت – 1درس 
.55 صحیح است.  2گزینه 

آید بیانگر توحید در خالقیـت   هاي متعدد پدید نمی که جهان از اصل این
است که در تقابل شرك در خالقیت قرار دارد یعنی اعتقـاد بـه خـدایانِ    

 متعدد و چند مبدأ براي جهان.  
  16ـ ص  2درس 

حکی »اتـه  حک »اتـه 

وو
یش بـیش

خواک میمک می

تر وتر و
 الهـیي الهـی بـی

کک
یییی بـی

کک

تـر دتـر د
تتويوي

حیح
هر قدها هر قدر که

خداوخداونـد

صحیصصحیح44

 اذ

نهینه

م اجاهمانجاهم ا

5252..
انس

يج جملــه
ي ملـه     جملـه     

 از آنل از آن ا
جمجمجمجملــه جمجملــ 

ت کـه بـه یت کـه بـه یـ
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.56 صحیح است.  3گزینه 
 ر والیت: ما لهم من دونه من ولی  توحید د تنها فرمانرواي جهان خداست 

توحید در مالکیت: و هللا ما فی السماوات و  خداوند مالک جهان است 
 ما فی االرض  

  17و  16، 15ـ ص  2درس 
.57 صحیح است.  2گزینه 
ي موجودات از خدا هستند و او در کار آفـرینش شـریک و    همه«عبارت 

قـل اهللا  «ارت شـریفه  همتایی ندارد بیانگر توحید در خالقیت است و عبـ 
 مؤید همین مفهوم است.  » خالق کلّ شی

  16و  15ي  دانشگاهی درس دوم صفحه دین و زندگی پیش
.58 صحیح است. 4گزینه 

 پـیش  به فرموده معین برایش که مقصدي سويبه جهان خداوند کهاین
 »ربوبیـت  در توحیـد « بـه  ، مربـوط  کندمی هدایت یعنی آن را   بردمی

بیـانگر ایـن    »الزَّارِعـونَ  نَحـنُ  أَم تَزرعونَه أَنتُم أَ« يشریفه يآیه و است
 مفهوم است.

 17و  15ص  – 2درس 
.59 صحیح است.  2گزینه 

 خـواهی در رفتـار   طلبی، عـدالت  هاي برتر مانند حقیقت ظهور گرایش
 توحید در عبادت بعد فردي  

وحیـد  ت ها و ظالمان و ستمگران سر باز زدن از پذیرش فرمان طاغوت
 در عبادت در بعد اجتماعی  

مناسبات سیاسی و اقتصادي و روابط فرهنگی را منطبق بر احکـام الهـی و   
 توحید در عبادت در بعد اجتماعی   در جهت رضاي خدا تنظیم کردن

  24ي  صفحه 3دانشگاهی درس  دین و زندگی پیش
.60 صحیح است.  1گزینه 

رار داده اسـت امـا   خداوند، گرایش به پرستش خـود را در خلقـت مـا قـ    
ي هـواي   انـد و بنـده   ها این گرایش فطري را نادیـده گرفتـه   برخی انسان

اند. خداوند در قرآن کریم، چنین بنـدگانی را مـورد    نفس و شیطان شده
الـم اعهـد الـیکم یـا     «کنـد:   ها بازخواست مـی  دهد و از آن سؤال قرار می

 .........» آدم  بنی
  33و  32ـ ص  3درس 

.61 یح است.صح 2گزینه 
در این آیه ابتدا توحید در ربوبیت بیان شده است و بیانگر نظر و اعتقـاد  
انسان موحد است که نتیجه ي آن را توحیـد عبـادي یـا توحیـد عملـی      
 .معرفی کرده است . پس عملکرد هر انسان از اعتقادات او نشات می گیرد

 25ص  – سومدرس  
.62 صحیح است.  4گزینه 

توبه، اتخـاذ دانشـمندان و راهبـان بـه جـاي       ي سوره 31ي  براساس آیه
خداوند به پروردگاري (ربوبیت) در نهایـت منجـر بـه شـرك در عبـادت      

 ».  و ما امروا الّا لیعبدوا الها واحدا«خواهد شد: 
 بودن نیز مفاهیم توحید در ربوبیت هستند.   گاه و پشتیبان جهان تکیه

  23و  22ـ ص  3درس 
.63 صحیح است.  3گزینه 
ام هر عمل، هم باید نیت درونی و قلبی انسان الهی باشـد (حسـن   در انج

اي که خدا فرمان داده است، انجام شود  فاعلی) و هم باید مطابق با شیوه
   آورد. (حسن فاعلی). حسن فاعلی به طور طبیعی حسن فعلی را به دنبال می

  33ـ ص  4درس 

.64 صحیح است.  2گزینه 
ی انسان اسـت کـه پـس از اطاعـت     یکی از ثمرات عالی اخالص جاودانگ

 شود.  همراه با اخالص در بندگی به انسان عطا می
  28ي  دانشگاهی درس چهارم صفحه دین و زندگی پیش

.65 صحیح است.  4گزینه 
 افزایش معرفت به خداوند   به یاد آوردن حکمت و قدرت عظیم خالق

 انجام عمل صالح   پرورش انسان
 راز و نیاز با خداوند   لهیمندي انسان از امدادهاي ا بهره

  36و  35ي  دانشگاهی) درس چهارم صفحه دین و زندگی سال چهارم (پیش
.66 صحیح است. 4گزینه 

با راز و نیاز با خداوند غفلت از انسان زدوده می شود و یاد آوري حکمت 
و قدرت بی پایان الهی با افزایش معرفت به خداوند میسر مـی شـود کـه    

 فـی  کّنـا  ما نعقل أو نسمع کنّا لو«.... ه ي شریفه ي مفهوم برگرفته از آی
 می باشد. »السعیر اصحاب

 35و  32ص  –درس چهارم 
.67 صحیح است.  3گزینه 

ترین گام براي رسیدن به درك صحیح نظام حاکم بر جهان خلقـت،   مهم
اعتقاد به خداوندي حکیم، عادل و قادر است که این مفهـوم از دقّـت در   

اهللا یمسک السماوات واألرض ان تزوال و لـئن زالتـا ان    انّ«ي شریفه  آیه
 گردد.  برداشت می» امسکهما من احد من بعد

  47و  42ي  دانشگاهی درس پنجم صفحه دین و زندگی پیش
.68 صحیح است. 2گزینه 

ها جهـان کـه همـان تقـدیر     تسخیر دریا توسط انسان با شناخت ویژگی
ده هـا همـان قضـاي الهـی     الهی است، میسر است و اجراي نقشه ي پدی

 بیانگر این مفهوم است.» بأمره فیه الفلک لتجري«است که عبارت قرآنی 
 51و  50ص  –درس پنجم 

.69 صحیح است.  2گزینه 
ي خداونـد محقـق    فروریختن دیوار کج، یک قضاي الهی است که با اراده

اي از قضـاي الهـی    شود و حقیقت بخشیدن به موجـودات نیـز نمونـه    می
 اربودن انسان تقدیر الهی است.)  است. (مخت

  50و  49، 48ـ ص  5درس 
.70 صحیح است.  2گزینه 

ال «ي  ي شـریفه  عدم خروجِ موجودات جهان از قانونمندي خود، پیام آیه
 باشد.  می» الشمس ینبغی لها.........

  49و  43ـ ص  5درس 

.71 صحیح است.  4گزینه 
، سازندگی و نشـاط  مانند ویروس فلج، تحرك» گري جبري«ي  رواج عقیده

کند. پنـدار   گیرد و فرصت را براي زورگویان فراهم می را از فرد و جامعه می
گـرفتن   ویرانگر دیگر، اختیار به معناي آزادي مطلق است که حتـی نادیـده  

 هاي حاکم بر جهان خلقت را نیز به دنبال دارد.   مندي قانون
  47و  46ـ ص  5درس 

.72 صحیح است.  2گزینه 
ي  ها، موجب تنظیم درست رابطـه  ین حاکم بر زندگی انسانشناخت قوان

گردد و راه رسیدن بـه   انسان با خود، دیگران، جهان خلقت و خداوند می
 کند.   کمال را هموار می

 مانند ویمانند ویر»»يي
 و فرصت ر و فرصت را ب

آز

ستست. 

»ها.........لها.........
ودات جهاودات جها

صصحیح ا2

تتتاربودناربودنتخت
شود وشود وی

تاتست. (مخت

وریخفروریخت
شوشوشوشودمیششومیمی

گزگز 6969.

2424
88

 الهـی و    الهـی و   
عیعی  

تتتوحوحتت

خـواهی درخـواهی در ت 

گ

رسدرسدرس2رس

َّاالزَّارِعـونحـن نحـن 

معی معی ش
هبـه ـوط ربـوط  توتو««ب

حـنحـنُ َنَحـنُ 

 کهصدي صدي

ست.
دانشگادانشگاه پیشی پیش
ن مفهومین مفهوم
زندگزندگی پیش

ت از خت از خ
رحید درحید در خ
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گذارنـد و ......... ، مشـمول    کسانی که با نیت پاك، قـدم در راه حـق مـی   
 شوند.   می» توفیق الهی«یعنی سنت » امداد خاص الهی«

  60و  58ـ ص  6درس 
.73 صحیح است.  4گزینه 
هـایی رخ   پیش از شـما سـنّت  «ي آل عمران:  سوره 137ي  ي آیه ترجمه

کننـدگان   داد پس در زمین بگردید پـس ببینیـد کـه سـرانجام تکـذیب     
 »  چگونه بود.

  56ي  دانشگاهی درس ششم صفحه دین و زندگی پیش
.74 صحیح است. 2گزینه 

 60ص  –درس ششم 
.75 ت. صحیح اس 3گزینه 

من یموت بالـذّنوب اکثـر   «جمله صورت سؤال و حدیث امام صادق (ع): 
هر دو به سنت تأثیر نیکی یا بـدي در سرنوشـت   » ممن یموت باالجال...

 اشاره دارند.  
  61ي  دانشگاهی درس ششم صفحه دین و زندگی پیش

 
 زبان انگلیسی

.76 صحیح است.  3گزینه 
 براي بیان علت.  sinceنکته: کاربرد 

دانست خیلی پیچیده بود  ی جمله: جان کتابی را انتخاب کرد که میمعن
 خواست تأثیر خوبی بر روي پروفسور بگذارد.   می چون

.77 صحیح است.  3گزینه 
شـدن   به معناي وادارکردن، مجبورکردن و باعث makeنکته: بعد از فعل 

بـراي بیـان    byآید و بعـد از حـرف اضـافه     می toفعل دوم مصدر بدون 
 آید.   می ingو حالت فعل با  چگونگی
.78 صحیح است.  4گزینه 

نکته: جمله به شکل زیر بوده است که با حذف ضمیر موصولی فعل بعـد  
 دار شده است.  ingاز آن 

……… all foods which contain ………
containing 

در  غلط است چون زمان جمله به شکل حال اسـتمراري اسـت   3گزینه 
صورتی که جمله بیانگر یک حقیقت است و باید بـه شـکل زمـان حـال     

 ساده باشد.  
معنی جمله: اکثر متخصصین تغذیه معتقد هستند که ما باید از خوردن 

 مواد شیمیایی هستند اجتناب کنیم.  شاملتمام غذاهایی که 
.79 صحیح است.  2گزینه 

 نکته: کاربرد فرمول: 
 enoughاسم +  ) +for+ (مفعول+  toمصدر با 

 غلط است چون جمله منفی است.   1گزینه 
آمـوزان وجـود نـدارد     معنی جمله: کتاب به اندازه کافی براي همه دانش

 که قبل از امتحان بخوانند.  
.80 صحیح است.  4گزینه 

  much / little  +so) + اسم غیرقابل شمارش+ that (جمله +  نکته:
 استفاده گردد.  so muchباید از  such aدر جمله فوق به جاي 

قدر زیاد آسیب مغزي داشـت کـه پزشـکان     بچه کوچک آن  معنی جمله:
 واقعاً نگران شدند.  

.81 صحیح است.  3گزینه 
شدن با نیازهـاي همگـان بایـد     هاي ما جهت متناسب معنی جمله: برنامه

 باشند.   پذیر انعطاف
.82 صحیح است.  4گزینه 

کـردن بـا    ارتباطی موقع صـحبت قدرتمند  ابزارهايمعنی جمله: از کدام 
    کنید؟ گروه بیشتر استفاده می

.83 صحیح است.  1گزینه 
ي بازي دربرابر  هستم که منچستریونایتد برنده مطمئنمعنی جمله: من 

 چلسی خواهد شد.  
.84 صحیح است.  2گزینه 

بسـیاري از انـواع مختلـف پرنـدگان       معنی جمله: به خاطر افزایش دمـا، 
 راض هستند. مهاجر در معرض خطر انق

.85 صحیح است.  2گزینه 
چـون هـیچ    اصـابت کنـد  تواند به هر مکـانی   لرزه می زمین  معنی جمله:

لرزه نیست.  اي عاري از زمین منطقه
.86 صحیح است.  2گزینه 

ایـم و   ایجـاد کـرده   تغییـر معنی جمله: مـا در طـرح اصـلی، یـک یـا دو      
 تان بیاید.   امیدواریم که خوش

.87 صحیح است.  4گزینه 
محبـوس  جمله: هفته گذشته بیست کارگر در معدن ذغال سـنگ   معنی
 ها به شدت مجروح شدند.   دو نفر از آن متأسفانهو  شدند

 
 

:Cloze Testترجمه 
شدن آرام  دهد که باعث کشیده ورزش یوگا حرکات مختلفی را تعلیم می

اي،  هـاي تنفسـی ویـژه    شود. این حرکات همراه با تکنیـک  ها می ماهیچه
پذیري و گردش خون را افزایش دهنـد.   اند تا قدرت انعطاف هطراحی شد

اند. بسیاري از مـردم سراسـر    ي فشار عصبی دانسته دهنده یوگا را کاهش
پردازند تا خودشان را سـالم نگـه دارنـد. مـردم      جهان به تمرین یوگا می

 تري دارند.   ي بیش هاي شرقی جهان به این ورزش عالقه بخش
.88 صحیح است.  2گزینه 

 ) تنفسی 2) بوییدن (بویایی)                 1
 ) چشیدن  4کردنی                        ) بازي3

صحیح است.  1گزینه  89.
 دادن   ) کاهش2دادن                       ) افزایش1
 ) آزادکردن، رهاکردن  4کردن                          ) وزن3

صحیح است.  3گزینه  90.
 ) برپاکردن  2             کردن        ) احساس1
 کردن   ) جریمه4دادن                     ) تشخیص3

صحیح است.  1گزینه  91.
 ) خانه  2) جهان                              1
 ) شهر  4) کشور                              3

صحیح است.  4گزینه  92.
 ) مغرور 2پذیر                        ) انعطاف1
 ) سالم  4ول                            ) مشغ3

) بر2                      2
     

              44
                

               

ست.ح است.
                             

            
اا

یحصحیح
ن (بویدن (بویایی

ردنردنی

رقی شرقی
صحیصصحیح22

ن بهن به
هاي ششخش

ا راا را
جهانجهان به

خ
نننان به

خ

م
طرطرا

ن  ن  
انـان   

ده بپیچیدهپیچیده بود

سهی درسهی درسشس

یکی یایکی یا ب

نشگنشگا

من یممن یم«« (ع): 
یاأثیر نیکی یا ک ن نیکی یانیکی یاث

صصاد

د  زندگین و زندین و زندگز
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 :1ترجمه متن 
م پشت میز دادم و گفتم که بـه چـه دلیـل    م را به خانوقتی که من اسم

آمدم، به نظر رسید کمی تعجـب کـرد او گفـت (اوه، اوه، خیلـی خـوب      
م جـوان  لمبرت به زودي خواهد آمـد) سـه خـان   بفرمایید بنشینید آقاي 
هـا نگـاه غیرعـادي بـه مـن       سته بودنـد. آن جا نش تقریباً هم سن من آن

بودم. مـن کنـار در نشسـتم و نگـاه      جا می کردند که انگار هرگز نباید آن
ي محلی با این موضـوع روبـرو    دیگري به آگهی انداختم من توي روزنامه

 شده بودم.
از  ،من نامه کوتاهی درباره خودم نوشتم و یادداشت مختصـري بازگشـت  

ي مصاحبه (حرف زدن) بروم. چیزي که مـن را  من خواسته شده بود برا
ها فـرم درخواسـت واقعـی بـراي      کرد این حقیقت بود که آن متعجب می

کـه عکـس خواسـتند و بـه همـین       پرکردن به من نفرستادند و نـه ایـن  
توانسـتم   جا نشسته بـودم منتظـر آقـاي لمبـرت، نمـی      ترتیب، وقتی آن

که مرد بودم. مـن برگـه را   ها فهمیده بودند  تعجبم را کنترل کنم اگر آن
کردنـد کـه کـریس     ها فکـر مـی   با نام کریس نیل امضا کرده بودم. آیا آن

که کریستوفر؟ من وظایف دفتـري کلـی    مخفف کریستین است و نه این
دانسـتم و بـه    قبالً انجام داده بودم. من چیزهـایی دربـاره کـامپیوتر مـی    

ز کارهـایی بـود کـه    یکـی ا  زدم. اما شاید این راحتی اسپانیایی حرف می
 ها باز شده بود. مبراي خان

رسـید او   پس از مدتی مردي تقریباً سی ساله داخـل شـد. بـه نظـر مـی     
متوجه من نشد و خودش را جک لمبرت معرفی کرد (من ابتـدا دوسـت   
دارم کمی درباره کمپانی حرف بزنم و بعد با هر کدام جدا حرف خـواهم  

 ... اسمش چی بود؟)زد. اما آن یکی دختر کجاست؟ ... آه 
 (کریس نیل)؟ من غیر مطمئن پرسیدم

کــه مــرا دیــد حیــرت زده گفــت: (اوه، اون شــما نیســتید  بلــه. هنگــامی
 درسته؟) من خیلی شرمنده شدم  

.93 صحیح است.  4گزینه 
 نوع جنسیت براي کار در آگهی بیان نشده بود؟

.94 صحیح است.  1گزینه 
که نام آن مـرد بـراي نـام    ها اشتباه کردند  مدیر حیرت زده شد چون آن

 دختر است؟
.95 صحیح است.  3گزینه 

 مردي که پذیرفته شده بود براي کار، نام واقعی خود را در نامه نوشته بود.
.96 صحیح است.  2گزینه 

 آنها از کریستوفر عکس خواسته بودند.
 

 :2ترجمه متن 
ي اسـتانداردي بـراي بررسـی     گروهی از دانشمندان در جستجوي شـیوه 

دار به زمـین هسـتند    ي دنباله رخورد یک شبه ستاره و یا ستارهاحتمال ب
 65توانسـتند   چه که دایناسورها می ها در مقایسه با آن گویند انسان و می

میلیون سال پیش قبـل از وقـوع برخـورد بسـیار شـدیدي کـه موجـب        
 توانند عمل کنند.  شان شد انجام دهند، بهتر می انقراض

هـاي   ها و سـتاره  شبه ستاره  ه توجه به گروهشود ک هشدار زمانی داده می
داري کــه در همســایگی و نزدیــک بــه زمــین بــه دور خورشــید   دنبالــه

ها تا حدي به این سـبب بـه وجـود آمـد کـه       گردند زیاد شود. نگرانی می
اخیرًا چندین هشـدار نادرسـت داده شـد کـه برخوردهـا (اصـابت شـبه        

ي زمـین) خیلـی زود اتفـاق     هدار بـه کـر   هـاي دنبالـه   ها و یا ستاره ستاره
ي نوشـته شـده توسـط دوردا و     هاي اخیـر، مقالـه   خواهد افتاد. در هفته

ي خسـارات ناشـی از    بـاره همکارانش به سرعت بین متخصصینی کـه در 
هـا در ایـن    کنند دسـت بـه دسـت گشـته اسـت. آن      برخورد مطالعه می

تگـو  کـردن بحـث و گف   اند که هدف، تشویق اي نوشته صفحه 19ي  مقاله
ي غیراستاندارد و نامناسب بررسـی   کردن شیوه ي چگونه جایگزین درباره

 باشد.   هر برخورد احتمالی از سوي جهانیان می
.97 صحیح است.  3گزینه 

 »  کدام جمله طبق متن درست است؟«معنی جمله: 
میلیـون سـال پـیش وجـود داشـتند دایناسـورها        65هـا   ) اگر انسـان 1

 توانستند زنده بمانند.   می
توانستند به دایناسورها کمک کنند تـا در برابـر برخـورد     ها می ) انسان2

 بسیار شدید از خود محافظت نمایند.  
میلیون سال پیش وقتی برخورد بسـیار شـدید اتفـاق     65) دایناسورها 3

 افتاد منقرض شدند.  
رونـد) کـه بتواننـد از     تر از آن هستند (به شـمار مـی   توان ها کم ) انسان4

 ار شدید جان سالم بدر ببرند.  برخورد بسی
.98 صحیح است.  4گزینه 

 » دار... هاي دنباله ها و ستاره شبه ستاره«معنی جمله: 
 گردند.   ) به دور زمین می1
 گردند.   ) به دور هم می2
 ي وقوع برخورد بسیار شدید به وجود آمدند.   ) درنتیجه3
 ند.  گرد ) اجسامی شبیه به ستاره هستند که به دور خورشید می4

.99 صحیح است.  1گزینه 
 »  کدام جمله صحیح نیست؟«معنی جمله: 

 ) چندین برخورد قرار است خیلی زود اتفاق بیفتد. 1
هـاي سـاکن بـر روي     دار براي انسان هاي دنباله ها و ستاره ) شبه ستاره2

 روند.   زمین خطرات احتمالی به شمار می
دهاي احتمـالی در  ي وقوع برخور ) چندین هشدار نادرست اخیر درباره3

 ها را سبب شد.   آینده نگرانی
) شصت و پنج میلیون سال پیش یک برخورد بسیار شـدید روي داد و  4

 دایناسورها نتوانستند به حیات خود ادامه دهند. 
.100 صحیح است.  3گزینه 

 » کند. به ......... اشاره می 3در سطر " their"«معنی جمله: 
 ها   ) انسان2    ) دانشمندان                  1
) برخوردها  4) دایناسورها                      3

 

 
 زمین شناسی
.101 صحیح است.  3گزینه 

هـا در آسـمان را چـرخش زمـین      جایی محل سـتاره  کوپرنیک علّت جابه
 دانست.   جنوبی می -حول محور شمالی

.102 صحیح است.  3گزینه 
ســانی  هــا بــه چگــالی و کــش اي در ســنگ ســرعت انتشــار امــواج لــرزه

ها بستگی دارد. حالت سنگ (مایع یا جامـد بـودن آن)    (االستیستیه) آن
اي تأثیر دارد ولی دما تا زمانی که تـأثیر   نیز در سرعت انتشار امواج لرزه
سـانی نداشـته باشـد بـه خـودي خـود        در حالت سنگ یا چگالی و کش

 تأثیري در سرعت امواج ندارد.

محل سـتمحل سـت
دانس ی میدانست بی می

ستست. 

            

 »
مندانشمندان    

سورهسورها

صحیحصحیح
«مله:  ir"مله «ه: 

رسوره
ص3زینهگزینه 
سوردایناسدایناسور

آیآیند

د د 

خـواهم
دا دوسـدا دوس
خـواهف خـوف خـوا

هـا

ه نظـر مـه نظـر مـی     

یوتر مـیپیوتر مـی
ز کارهز کارهـی ا کـی ا 

من وظ من وظا
یویویویوتر ممپیوترمپیوتر م

مرد مرد
   کرها فکـر ها فکـر مـی   

توفرتوفر؟ م

ي لمبـآقـاي لمبـ
دکه مردودندبودند  که
فک

مره مر
فکفک

 فـها فـرن
هکـه عکـسیـن  ه ایـن   ک

م منم منتظـ

حبه (حرفحبه (حرف
ف آنهاد که آند که آن ها

دم نوشخودم نوش
ي مي مصاحبه

ن

دمدمدمودمودمودم
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.103 صحیح است.  4گزینه 
توان به:  ها در کتاب وگنر می جایی قاره ودن نظریۀ جابهاز دالیل درست ب

. اقسـام سـنگ و شـباهت    3هـا/   . سـنگواره 2هـا/   . انطباق حاشیه قـاره 1
  . آب و هوا اشاره کرد.4ساختاري و 

.104 صحیح است.  1گزینه 
هـا زیـادتر از    هاي عمیق اقیانوسی، فراوانی زمین لـرزه  در نزدیکی گودال

 نار ژاپن و حاشیۀ غربی امریکاي جنوبی.نقاط دیگر است. مانند: ک

.105 صحیح است.  3گزینه 
شـود،   لـرزه آزاد مـی   لرزه به مقدار انرژي که از کانون زمـین  بزرگی زمین
 وابسته است.

.106 صحیح است.  3گزینه 
سرعت امواج درونی (طـولی و عرضـی) از امـواج سـطحی (الو و ریلـی)      

 تر است. الو کم تر است و در امواج سطحی سرعت امواج ریلی از بیش

.107 صحیح است.  2گزینه 
اند. بنابراین ایـن مـواد تفراهـا     هاي آذرآواري سخت شده هاي سنگ توف

 هستند. 

.108 صحیح است.  3گزینه 
دهـد و پـس از    قسمت اعظم گازهاي آتشفشانی را بخار آب تشکیل مـی 

دار  اکسید کـربن، گازهـاي گـوگردي و گازهـاي نیتـروژن      گازهاي دي آن
تـوان از گازهـاي کلـردار گـاز      دارند و در درجه بعد می تري اهمیت بیش

 هیدروژن و گاز منواکسید کربن نام برد.

.109 صحیح است.  4گزینه 
ها در آزمایشگاه نشـان داده اسـت کـه تغییـر شـکل       بررسی رفتار سنگ

گیـرد و عوامـل    ها به دو صورت خمیـري و شـکننده صـورت مـی     سنگ
دمـاي محـیط و آب در   متعددي همچون ترکیب و بافت سـنگ، فشـار،   

   .میزان این گونه تغییرات نقش مهمی دارند

.110 صحیح است.  3گزینه 
سه گسل در این شکل رخ داده است.  

 
 ریاضی تجربی
.111 صحیح است.  3گزینه 

P(A)

3 6
3 3 1 20 21 1

84 84 49
3

 

.112 صحیح است.  2گزینه 
f ( , ),( , ),( , ),( , ) fof ( , ),( , ),( , )
g ( , ),( , ),( , ) gof ( , ),( , ),( , )

2 3 1 2 4 1 3 5 2 5 1 3 4 2
2 6 10 5 7 1 6 4 0 3 7 

fof gof ( , ),( , )19 4 2 

.113 ست. صحیح ا 3گزینه 
bs a

cp a

3

5
 ها              ریشه و    

: ,2  هاي معادله درجه دوم جدید ریشه2

s s p ( )
p ( ) p

2 2 2

2 2 2 2
2 9 2 5 19

25
 

x s x p x x2 20 19 25 0 

.114 صحیح است.  1گزینه 
ــل اول: از راه ــره  ح ــگ مه ــی  رن ــس م ــده پ ــحبتی نش ــوانیم  ي اول ص ت

شدن آن را نادیده بگیریم یعنـی احتمـال مـوردنظر بـا احتمـال       برداشته
3ي اول قرمز باشد برابر است:   که مهره این 1

9 3   
 تواند قرمز نباشد:   تواند قرمز باشد و می حل دوم: مهره اول می راه

زمرق لوا هرهم زمرق مود هرهم
زمرق ریغ لوا هرهمزمرق مود هرهم

p p( ) p( )
( ) p( )

p 3 2 6 3 1
9 8 9 8 3 

.115 صحیح است.  4گزینه 
x x x3 4 4 3 4 1 7 

.116 صحیح است.  2گزینه 
RH یفنم / / /P( ) 0 4 0 4 016

 

/ / /
( )( ) ( )

2
1 2

6
843 16 338688016 0 84 3 0 3386881 100 10000 10

 

.117 صحیح است.  2گزینه 
/ t / t / tf(t) Ae e e002 002 00245000 5000 9 

 
.118 صحیح است.  3گزینه 

n n n

n n nn n n
lim lim lim

1 1 14 3 3 3 3 1
32 3 3 3

 

 دار است.   همگراست درنتیجه کران naي هپس دنبال

n nn n
a , lim a a lim a1 1

11 3 
 ها، غیریکنوا نداریم، دنباله نزولی است.   که در گزینه پس با توجه به این

.119 صحیح است.  1گزینه 

 
x

x
t x
t

9 3 9 2
2 3 2 ق ق غ

 
x

log (x ) log ( y )
2

2 22 2 1 4 
log log ( y ) log ( y ) y4

2 2 22 1 4 2 1 2 2 1 4 
y x y5 5 922 2 2 

.120 صحیح است.  4گزینه 
f (x) x x2 2 3 

fx x x x x D ,2 22 3 0 2 3 0 3 1 3 1 

f (x ) f (x )D : x x D ,4 43 4 1 7 3 7 3 

.121 صحیح است.  4گزینه 
g(x) x f (x) x f (x) 0 

x x2 3 5 0

/ t /
/

/ /

LnLn Ln e Ln t t0022 113 1103 2 3 002 110001 001 1

xx x t t t (t )(t )239 7 3 18 0 7 18 0 9 2 0

( yy( yy( yy

44

))))))

یح
(t )(t)(t(t )(t)(t(t )(t)(t

ب به

صحیصحیحصحیح11
س با توپس با توجه

ینهینه
پسپس

88

پسپس

8کلکل      

دان     
ردار گـاز     ردار گـاز     

پ پـس
ژن     یتـروژننیتـروژن

دهدهـی 

رایرایرایراینرایبراینراین ایـننابراین ایـن

ال واج ریمواج ریلی از
ز امـواج سـط از امـواج سـط

ر اج ریاج ریواج

 انرر انرژي کي که از کاني که از کانون

کککنار ژاپنار ژاپنک ک
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x 6 4 5

x

f (x)

x f (x)

 
xf (x)D : , ,6 4 0 5 

.122 صحیح است.  4گزینه 
ff (x) x D : ,2 2 

x g(x)یا 1 log (x ) x x2 2
3 1 1 0 1 

 gD :( , ) ( , )1 1( ,,((  

fای (g(x)) g f
( )

D x D g(x) D x x log (x )2
3

1
1 1 1 2x x logای lx lیی gی

( )

x logxای x logxای lا

 
logای (x ) x x x x ( )2 2 2

3 1 2 1 9 10 10 10 2 
( ) ( ) , ,1 2 10 10( )( )(( ,10 

.123 صحیح است.  2گزینه 
f(x) x a x2 3 

x

x

lim f (x) a ( ) a

lim f (x) a ( ) a
1

1

1 3 1 4

1 3 0 3
 

a a a1 4 3 1 

.124 صحیح است.  3گزینه 
n n

x x x
ax axlim f (x) lim lim

x xx x x2
15

3 23 4 15
 

n

x
axlim x 15 

xan , a f (x)
x x x2

5 151 1 55 3 4 15
 

HoP
x

xlim
x x x23

5 15 0
03 4 15

 

x
lim x

x x
3

2

5 5 68 15 153 182 4 15

 

.125 صحیح است.  1گزینه 

HoP
x x

tan x( tan x)tan xlim limcot x ( cot x)

22
2

4 4

2 11 0
2 0 21 2

 

( )( )
( )

2 1 1 1 22 1 0 

.126 صحیح است.  3گزینه 

f ff (x) x D : , R : ,13 1 03 

yy x y x x
2

2 2 13 1 1 3 3 

ff
xf (x) (x ) D R : ,1

21 21 1 1 03 3 

.127 صحیح است.  2گزینه 
x x x x1 1 11 153 3 4 11 4 154 4 4 4 

]کند        مقدار را اختیار می 4 x] , , ,4 1112 13 14 

.128 صحیح است.  4گزینه 
a aa da

3 11
3

5 10 5 5
10 3 1 2 2 

a a a a (a d) ( )6 7 8 7 13 3 6 3 5 15 60 

.129 صحیح است.  4گزینه 
cos x cosx cos x cosx22 5 3 0 2 1 5 3 0 

cosق ق غ x
cos x cos x

cos x x k
2

5 3 242 5 2 0 5 3 1 24 2 3 
.130 صحیح است.  1گزینه 

x x2 2 23 5 0 3 5 0 5 هشیر3
 

( ) ( ) (s p)2 2 2 2 2 2 2 25 9 9 9 9 9 2 
bs a ( ( )) ( )cp a

3
9 9 2 5 9 19 171

5
 

.131 صحیح است.  3گزینه 
رفن کی طقف / / / / / / / / / /P( ) 0 3 0 6 0 5 0 4 0 7 0 5 0 5 0 7 0 6 0 44

 
.132 صحیح است.  2گزینه 

!n (s) ! !
66

2 2

3
5 4 3 2!

2 2! 180Little 

n (A) ! P(A) 24 24 180 15LL tt ie
 

.133 صحیح است.  3گزینه 

نانز

60
100

40
100

82
100

18
100

75
100

25
100

ادرم
ن

دنراد تالیصحت

دنرادن تالیصحت

دنراد تالیصحت

دنرادن تالیصحت
 

هدرک لیصحت دارفا / /p( ) %40 82 60 75 7780 0 778 77 8100 100 100 100 10000 
.134 صحیح است.  1گزینه 

n n
nlim ( )( n) lim ( )( n)n n n

n
nlim ( ) e e en e

3 21 2 22 45 5
4

3 115
 

.135 صحیح است.  3گزینه 
x x x x
x x x x

2 2 2 5 31 1 0 0 05 5 5 5 

x xx
3 0 5 0 55 

: ( ,  مجموعه جواب نامعادله 5(
 

10

nn)( n))( n)()()()()()()( n)( nn)((

6060
1010

تالی الی

75 7

تالیصحت تالیصیصحت ییی

دنراد  دنراد 

صحت صحت

صحت حت

حتت

گگ 133133

x

xx

lim

limlim
11

lim f (xm f(xlim
1

aaaaxx

,,,,

xxxx

gg

2

gD ( )D (ggD g(x) DD g(x)ggggggg

)))
xxxxxx 11
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 شناسی زیست
صحیح است.  2گزینه  136.

 است.     بررسی سایر جمالت:   صحیحآخري  ي جملهدو فقط 
توانند مسـتقل از سـلول میزبـان همانندسـازي      جمله الف: وکتورها نمی

   آنزیم ندارند.کنند چون 
(بدون وکتور) به سـلول میزبـان    ژنگ ژنی، فقط جمله ب: از طریق تفن

 شود.  تزریق می
، همانندسـازي  وکتوري با استفاده از دسـتگاه همانندسـازي میزبـان    هر
کند و اگر در مهندسی ژنتیک بـه کـار رفتـه بایـد داراي دو انتهـاي       می

 چسبنده باشد.

.137 صحیح است.  3گزینه 
دیدترین حالـت  افراد جمعیت را تا سـه نسـل بعـد از خـود لقـاحی (شـ      

 نماییم:   گیري می آمیزي) نوشته و نتیجه درون
P % AA % Aa % aa25 50 25 

/ /F ( ) ( )1 25 12 5 25 25 12 5 
/ / / / /F ( ) ( )2 25 12 5 6 25 12 5 25 12 5 6 25 
/ / / / / / /F ( ) ( )3 25 12 5 6 25 3 125 6 25 25 12 5 6 25 3 125 

F3 ،1نمایید در  مالحظه می
) بـاقی مانـده و  25/6هـا (  از هتروزیگوس 8

7
7مقـدار یعنـی     ها کم شده است و نیمـی از آن  از آن 8 1 7

8 2 بـه   16
 فراوانی نسبی افراد غالب اضافه شده است.  

.138 صحیح است.  4گزینه 
 ،شـوند، امـا سـه رمـز پایـان      رونویسـی مـی   DNAهمه رمزهاي وراثتی 

 ها:   رسی سایر گزینهشوند.   بر ترجمه نمی
 اسید آمینه دارد.  یک: هر رمز، فقط معنی 1گزینه 
 !  شود نمیکه ترجمه  DNA: ملکول 2گزینه 
 اسیدهاي آمینه، بیشتر از یک رمز دارند.   بیشتر: 3گزینه 

.139 صحیح است.  3گزینه 
ي زمــین تشــکیل شــد،  اولــین اجتماعــات زیســتی کــه درســطح کــره 

تماعی است از قارچ پرسـلولی هتروتـروف   اند. گلسنگ اج ها بوده گلسنگ
و جلبک پرسلولی اتوتروف که با یکـدیگر همیـاري داشـتند ولـی سـایر      

 اجتماعات زیستی بعدها تشکیل شدند.  

.140 صحیح است.  4گزینه 
اگـر جمعیـت بـزرگ باشـد، و     » هـاردي ـ و اینبـرگ   «طبـق تحقیقـات   

قـرار    ها تصادفی بوده و جمعیت تحت تأثیر نیـروي تغییردهنـده   آمیزش
 ماند. نگیرد، تعادل برقرار می

.141 صحیح است.  4گزینه 
انـداز اسـت، کـه     پلیمـراز، تـوالی راه   RNAبخش موردشناسایی توسـط  

 باشد.   می P ،O ،N ،H ،Cاست و داراي  DNAبخشی از 
 ها:   بررسی سایر گزینه

: عامل تنظیمی اپران لک همان قند الوالکتـوز اسـت کـه داراي    1گزینه 
O ،H ،C باشد. می 

کند، یکی از عوامل رونویسی بـه   : ترکیبی که افزاینده را شناسایی می2گزینه 
 باشد. می N ،O ،H ،Cفعال کننده است و داراي   نام پروتئین

ها اسـت و منـومر آن داراي    ي اپران لک، از پروتئین : مهارکننده3گزینه 

N ،O ،H ،C باشد.   می 

صحیح است. 1گزینه  142.
سه ژنی است، پـس سـه رمـز آغـاز      mRNAچون   يدر اپرانِ لک باکتر

 ترجمه وجود دارد. 
 ها:   بررسی سایر گزینه

 باشد.   می DNAجمله الف: جایگاه آغاز رونویسی مربوط به ساختار 
 ي سه ژنی، سه رمز پایان ترجمه دارد. mRNAجمله ج: 

 باشد.   می DNAجمله د: بخش تنظیمی مربوط به ساختار 

.143 صحیح است.  4گزینه 
اي دالی مربـوط بـه سـلول پسـتانی اسـت و لـذا دربردارنـده         نوم هستهژ

 باشد.   هاي جنینِ حاصل می هاي سطحی سلول هاي پروتئین ژن
 ها:   بررسی سایر گزینه

 استفاده شده است.   فاقد هسته: از تخمک 1گزینه 
شـود،   ها مـی  : ژنوم سیتوپالسمی گوسفند مربوط به میتوکندري2گزینه 
 کنند.  هاي میتوکندري را رمز می پروتئین فقط ها این ژن
 شامل ژنوم میتوکندري بوده است.   فقط : ژنوم تخمک،3گزینه 

.144 صحیح است.  2گزینه 
کنند، انواعی از میکروسـفرها نیـز    ها از مواد آلی کسب انرژي می باکتري

 هاي دیگر کسب انرژي نمایند.   توانستند از مولکول
 ها:   بررسی سایر گزینه

و میکروسـفرها   شـوند  بزرگ میها رشد ابعادي دارند و  باکتري :1گزینه 
 شوند.   نیز بزرگ می

 .  ندارند: میکروسفرها زنده نیستند و تقسیم دوتایی 3گزینه 
 فاقـد : میکروسفرها در ساختار خود فقط آمینـو اسـید دارنـد و    4گزینه 
 لیپید هستند.فسفو

.145 صحیح است.  4گزینه 
شـوند   انجـام مـی   جنسـی هنگـام زادآوري   ها کـه  ها و نوترکیبی آلل جهش

یـا  انتهایی براي ایجاد انواع جدید به منظور عمل انتخـاب طبیعـی    منابع بی
   شود. کننده، سبب حفظ تنوع می کنند ولی انتخاب متوازن فراهم می مصنوعی

.146 صحیح است.  3گزینه 
پـس فقـط    ،اسـت  محـیط ها بـر عهـده    تعیین مقدار و جهت تغییر گونه

 باشد. نادرست می» ج«  جمله
هاسـت، یعنـی بایـد رخ دهـد تـا       جمله الف و ب: جهش ماده خام تغییـر گونـه  

اور بتوانـد منشـأ    جانداران در ضمن تولید مثل جنسی و نوترکیبی و کراسـینگ 
 تولید انواع جدید بشوند. 

 باشد.  هاي جدید می ترین نقش جهش ایجاد تنوع با تولید آلل جمله د: مهم

.147 ت. صحیح اس 1گزینه 
 دومی درست است.    فقط جمله

42نوع  2اور با کراسینگ 16 2 2  اور  بدون کراسینگ 8
 بررسی سایر جمالت:  

اور نیـز گامـت جدیـد     جمله اول: ممکن است حتی بـا وقـوع کراسـینگ   
اور  اور و بـدون کراسـینگ   حاصل نشود. مثالً در ژنوتیپ زیر با کراسـینگ 

aMشود.                         نوع گامت تولید می 4فقط  b L D
am b L d 

شود  جمله سوم: ماده خام انتخاب طبیعی به وسیله نوترکیبی حاصل می

ست.  ست.  

ش ایجادش ایجاد

ل مثل
د. شوند. 

ش جش جهش

 مادش ماد
ن تولیدن تولید مثل

ش
د مثل

ن ش

باشباشمیمی
هشهش

حیح
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م مهم م

صحیصحیحصحیح33

ی
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ینهینه
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دهـد ولـی کروماتیـدهاي خـواهري در      رخ می Iکه این فرآیند در متافاز 
 شوند.   از هم جدا می IIآنافاز 

ها جهش است، امـا   ماده خام الزم براي تغییر گونهجمله چهارم: هرچند 
 فرآیند نوترکیبی بوده است.    ي هاي ذرت نتیجه افزایش درصد روغن دانه

.148 صحیح است.  3گزینه 
 n2= 6و جانـدار   n4= 12نادرست است چون جانـدار  » د«ي  فقط جمله

 n3= 9هـا، جانـدار    هـاي آن  در یک گونه نیستند و در صورت لقاح گامت
 شود که نازاست. ولی بقیه موارد همگی صحیح هستند. ل میحاص

.149 صحیح است.  2گزینه 
با توجه به شایستگی تکاملی افراد سالم خالص و افـراد ناخـالص و افـراد    

برابـر بـا    بـه ترتیـب  خونی داسی شکل پس از شیوع ماالریا که  بیمار کم
 و صفر است داریم:   1و  8/0

Aجمعیت جدید                                     A A sHb Hb Hb Hb80 200 
sq f (Hb ) 200 1 200 5

280 2 560 14 
Ap f (Hb ) 9

14 
و حاال نسبت مرداِن مقـاوم بـه ماالریـا بـه افـراد سـالم در نسـل بعـدي         

pشود:                        می q
p p q ( ) ( )2

5 9
14 14

9 9 9 52 214 14 14 14
 

%
45
196 45 126171 171 4
196

1
4 

.150 ست. صحیح ا 3گزینه 
دهد اختالط ژنی دوگونه نزدیک  نازایی دورگه عاملی است که اجازه نمی

به هم، به روندي پایدار تبدیل شود ولـی بقیـه مـوارد حتمـی نیسـتند.      
 ها:   بررسی سایر گزینه

گونه قورباغه از یک سرده ابتدا جـدایی زمـانی وجـود     5ـ هرچند بین   1
 ازیستایی دورگه خواهند شد.  داشت ولی اگر احیاناً آمیزش کنند، گرفتار ن

ي  ي گونـه  گونـه درون بـدن مـاده    ها، معموالً اسپرم یک ـ در این گونه  2
 دیگر زنده نخواهند ماند و این نوعی جدایی گامتی است.  

 اند.   که لقاح خارجی دارند، دچار جدایی مکانیکی شده ها با آن ـ وزغ 4

.151 صحیح است.  3گزینه 
هاي کوچک، خیلی زیـاد   در جمعیت» ش ژنران«احتمال رویداد و تأثیر 

هـا در اثـر رویـدادهاي مخـرب      است و بنابراین شانس بقاء و زادآوري آن
 خواهد یافت. ولی بقیه موارد درست هستند.  کاهشزیستی 

.152 صحیح است.  1گزینه 
 n3= 21، زیگوت n4= 28با  n2= 14در آمیزش ناموفق بین گل مغربی 

شود که درون هـر   می نازاگیاه تریپلوئید و آید و منجر به تولید  پدید می
کرومـوزوم غیرهمتـا اسـت. ایـن      7سه مجموعه کروموزومی خود داراي 

 آورد.  اي پدید نمی کند و زاده گیاه اصالً میوز نمی

.153 صحیح است.  1گزینه 
 هر چهار جمله غلط هستند! بررسی جمالت:  

آهسـتگی   و بـه  همـواره  هـا،  کننـده در بـاکتري   جملـه اول ـ ژن تنظـیم   
هـایی در   شود و اصالً ربطـی بـه وجـود یـا فقـدان مولکـول       رونویسی می

 محیط ندارد.  
درون سیتوپالسـم   هـر دو ها، رونویسی و ترجمه،  جمله دوم ـ در باکتري 

 شود.  انجام می
در مجاورت اپراتـور و   1فقط ژن جمله سوم ـ مثالً در اپران لک باکتري،  

 با بخش تنظیمی فاصله دارند. 3و  2انداز قرار دارد و ژن  راه
 د. وترجمه شتواند  می mRNAمولکول  فقط جمله چهارم ـ

.154 صحیح است.  2گزینه 
درست است، چون پس از یک دوره کوتاه، هر سـه نـوع   » ب«تنها جمله 

کردند و اسب اکوئوس در یک انتهاي نمودار بـراي   اسب با هم زندگی می
 رسی سایر جمالت:  زندگی درون علفزار سازگارتر بود.     بر

جمله الـف ـ اسـب اکوئـوس در یـک انتهـاي نمـودار (بزرگتـر) و اسـب          
 هیراکوتریوم در انتهاي دیگر (کوچکتر) از افراد میانه بودند.  

 جمله ج ـ شکل انگشتان اکوئوس و مریکیپوس با همدیگر فرق داشت. 
 )  جمله د ـ اسب اکوئوس براي زندگی در علفزار سازگاري داشت. (نه جنگل

.155 صحیح است.  4گزینه 
شود و به مالتوس که یـک اقتصـاددان    این امر فقط به داروین مربوط می

 ها:   بود، ربطی ندارد. بررسی سایر گزینه
بینی کرده بود و ربطی بـه   هاي حد واسط را داروین پیش ـ وجود حلقه1

 چارلز لیل ندارد.  
هـا بـر اثـر تغییـر      هـ داروین نیز نظریه المارك در ارتباط با تغییر گون  2

 شرایط فیزیکی محیط را مورد توجه قرار داد. 
ـ داروین معتقد به تغییرات تدریجی بود ولی الگوي تغییرات ناگهانی،   3

 مدت طوالنی پس از داروین ارائه شد.  

صحیح است.  2گزینه  156.
را در محـل جایگـاه    DNAهاي محدودکننـده همگـی قادرنـد تـا      آنزیم

و پیوند فسفودي استر را قطع کنند ولـی بقیـه   تشخیص برش دهند و د
 ها:   موارد غلط هستند. بررسی سایر گزینه

 است.   DNA ها از جنس ـ جایگاه تشخیص این آنزیم 1
توانند  شود که نمی ها مربوط می این آنزیم بعضی ازـ این مورد تنها به   3

 انتهاي چسبنده پدید آورند. 
دن توالی نوکلئوتیـدها مربـوط بـه    ـ ویژگی متقارن بودن یا برعکس بو  4

 است. (نه یک رشته)   DNA ي دو رشته

.157 صحیح است.  4گزینه 
) در ساختار خودشان داراي قنـد  rRNAهایی غیر پروتئینی (مثل  آنزیم

هاي زنده انجام  ریبوز هستند و فرآیند ترجمه را درون سیتوپالسم سلول
 ها:   گزینهدهند ولی بقیه موارد حتمی نیستند. بررسی سایر  می

ها دچـار فرآینـد    هاي رونویسی شده در یوکاریوتRNA اغلب ـ1گزینه 
 گردند.   شدن می کوتاه

ژن  الگـوي  ي ي رونویسـی شـده، بـا رشـته    RNAهاي  ـ ملکول2گزینه 
 مکمل هستند. 

دهد که ایـن فرآینـد    روي می Iاور در مرحله پروفاز میوز  ـ کراسینگ  3گزینه 
 ها) افتد. (نه همه سلول ها اتفاق می زونحل زایشیهاي  تنها در سلول

.158 صحیح است.  2گزینه 
کتـاب درسـی دقـت کنیـد، متوجـه       82در صفحه  4-10اگر به تصویر 

آن  بـه جـز  هاي کف دست خفاش (البتـه   خواهید شد که اغلب استخوان

ي رونویسیي رونویسی
حتمی نحتمی ن

) ی
ند ترجرآیند ترجمه

واروارد ح

پروتئین پروتئینی
ن آآ

ی
آآیند

ح است.ح است.

ی متقارگی متقار
 DNAي ي ه

چسبندهچسبنده پ
ی می می می متقیی متق

  ـ اینـ این م
هايتهاي چسب

 ـ جاـ جای
اای333

66

تش
موموار

6کک 

455
196196
1717
11

pp

545

ـالم در نسسـالم در نس

(

) 99
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99

HbHb2
1 2000

5656

AAHb HbbAHbb

م خالصسالم خالص
از شیس از شیوع ماالر

سالم خراد سراد سالم خ

 ولی. ولی
ر صورتدر صورت
ووو. ولیت. ولیت. ولی



 تجربی . پاسخنامه 8بیرستان . آزمون د چهارمپایه       

11

اند. سـایر مـوارد    یکی که در امتداد انگشت شست قرار دارد) درازتر شده
 ها را بیان کرد.  آن توان درست هستند و می

.159 صحیح است.  1گزینه 
در مرحله آغاز ترجمه پیوندهاي هیدروژنی بـین کـدون و آنتـی کـدون     

 ها:   شوند. بررسی سایر گزینه ریبوزوم برقرار می Pآغاز درون جایگاه 
 تواند وارد ریبوزوم شود.   کدون می به عنوان یک آنتی UAAـ توالی  2گزینه 
پایـان در ایـن مرحلـه، توسـط عامـل پایـان        ـ شناسایی کدون  3گزینه 

 گیرد.  ترجمه صورت می
 تواند وارد ریبوزوم شود.   به عنوان یک آنتی کدون می AUGـ توالی  4گزینه 

.160 صحیح است.  3گزینه 
% از 25% از زنان جمعیت مبتال به کوررنگی نباشـند یعنـی   75وقتی که 

hزنان، کوررنگ هستند پس:           h h
/ /f (x x ) f(x )025 05 
h

/ /f (x y) 20 5 025
 رامیب نادرم یناوارف

 نادرم هعماج رد

 رامیب نادرم یناوارف
هعماج لک رد

 
 ها:   بررسی سایر گزینه

aـ                   1گزینه  a A
/ / /f (x y) f(x ) ,f(x )04 04 0 6 

 رد ملاس نانز یناوارف
 تیعمج لک

p pq / / % %2 22 0 36 0 48 84  رد ملاس نانز یناوارف42
نانز هعماج

 
/                        ـ  2گزینه  / /q q ,p2 0 36 0 6 04 

p pq %2 2  ر میان مردان = فراوانی افراد داراي گودي  = فراوانی د64
  روي چانه                                                                                                   

/                            ـ     4گزینه  /q % q ,p2 81 09 01   

/ /

pq % %
p pq2

2 18 18 95001 018 192
%95 

.161 صحیح است.  4گزینه 
نـوع مونـومر) و    20هـا (بـا    هاي تبار زایشـی از پـروتئین   در رسم درخت

اسیدهاي نوکلئیک (هرکـدام بـا حـداقل دو نـوع و حـداکثر چهـار نـوع        
 ها:   توان استفاده کرد. بررسی سایر گزینه مونومر) می

 آورند.  نوع الگو را فراهم می از هر دوها شواهدي در طرفداري  ـ فسیل 1
 . نیستند انورانـ این درختان فقط مربوط به ج 2
 .  اند هرگز کامل نبودهـ شواهد فسیلی یافت شده،  3

.162 صحیح است.  1گزینه 
هر چهار جمله با توجه به آمیزش ناهمسان پسـندانه در شـبدر درسـت    

 هستند!  

.163 صحیح است.  4گزینه 
ي  کردند و حفره ها تنفس می دوزیستان اولیه در دوران نوزادي با آبشش

 ها:   ده بودند. بررسی سایر گزینهگلویی خودشان را حفظ کر
 آرواره بودند.   فاقدـ ماهیان اولیه  1گزینه 
 فتوسنتز کنند.  توانستند میهاي پرسلولی،  ـ جلبک 2گزینه 
 هستند.  مهره بیـ حشرات،  3گزینه 

.164 صحیح است.  4گزینه 
ي فرآینـد رونویسـی اسـت کـه طـی آن،       دهنـده  ساختار پر مانند نشـان 

ي آزاد و سه فسفاته با از دسـت دادن دو گـروه فسـفات    ریبونوکلئوتیدها

گیرند و پیوند فسفودي استر برقـرار   قرار می RNAخودشان در ساختار 
 ها:   کنند. بررسی سایر گزینه می

کـه چنـین توانـایی را دارد ولـی در رونویسـی       ـ هلیکاز بـا ایـن    1گزینه 
 کند.   شرکت نمی

و یـا فقـط    mRNAست یا فقـط  ـ در ساختار پر مانند ممکن ا  2گزینه 
tRNA  و یا فقطrRNA  .ساخته شود 
مراز با وجود داشتن چنـین توانـایی، در رونویسـی     پلی DNAـ   3گزینه 

 کند.   شرکت نمی

.165 صحیح است.  2گزینه 
اي (مثــل ســلول پســتانی) در ایــن آزمایشــات مــورد  ســلول تمایزیافتــه

هسـته) ادغـام   استفاده قرار گرفت و با یک سلول جنسی (تخمک فاقـد  
کردن این جانور اصالً لقـاح   گردید تا گوسفند دالی به دنیا آمده در کلون

   اي قرار داده شد. صورت نگرفت و جنین در حال رشد نیز درون رحم اجاره

.166 صحیح است.  3گزینه 
هاي بسـیار ریـز و    به کمک تفنگ ژنی که یک وسیله مکانیکی با ساچمه

ــه محلــول  ــه درون  مــی مــوردنظر اســت DNAآغشــته ب ــوان ژن را ب ت
 هاي گیاه گندم شلیک کرد ولی بقیه موارد غلط هستند.  سلول

 ها:   بررسی سایر گزینه
هـا بریـد و    شدن باید ژن خارجی را با محدودکننـده  ـ در تراژنی  1گزینه 

آنزیم  بیش از یک نوعسلول میزبان متصل کرد. یعنی  DNAبا لیگاز به 
 دخالت دارد. 

شـود و نیـازي بـه     ژن مـی  مسـتقیم ژنی سبب انتقـال  ـ تفنگ   2گزینه 
DNA   .نوترکیب ندارد 
هـاي   مولـد نـوعی سـرطان در سـلول     Tiـ هرچند که پالزمید   4گزینه 

هـاي   هاست ولی بعضی از سلول شدنِ آن گیاهی و افزایش سرعت تقسیم
   شوند! اصالً تقسیم نمیآبکش، آوند گیاهی مثل 

.167 صحیح است.  1گزینه 
ي مختلـف ماهیـان،    گونـه مختلـف هماننـد دوگونـه     5هاي  بین قورباغه

و دومی از  زمانیجدایی پیش زیگوتی وجود دارد که اولی از نوع جدایی 
 است ولی سایر موارد غلط هستند.  گامتینوع جدایی 

.168 صحیح است.  3گزینه 
 به صورت زیر است:   DNAي ساخته شده از روي این  mRNAملکول 

* *
UGCA UGGCCAGCCCAACGCGAUACU A A

 
) شـروع  AUGکه ترجمـه از کـدون آغـاز (یعنـی اولـین       با توجه به این

 Pشود، پس آخرین آنتـی کـدونِ    شود و کدون پایان هم ترجمه نمی می
 است که با موارد ج و ب مشابه است.   AUGهمان 

.169 صحیح است.  4گزینه 
و طـی فرآینـد    DNAاز روي الگـوي   RNAهـاي   ي ملکـول  سنتز همه

 گیرد ولی سایر موارد حتمی نیستند.  یرونویسی صورت م
 ها:   بررسی سایر گزینه

نیـز   کوچـک هـاي   RNA، تولید mRNAـ این آنزیم عالوه بر   1گزینه 
 شوند.   کند که البته ترجمه نمی می

نیز  mRNA و rRNAهاي  تواند روي ملکول می CCAـ توالی   2گزینه 
 قرار داشته باشد.  

وارد ج وموارد ج و

NA

ترجمه نمترجمه نم
جمـه ا ترجمـه از
ن هان هم تر

UACUAC

ترجم ترجمـ ترجمه ترجم
UU

صحیحصحیح3
mRNANA

  گامتیگامتیییایی 

صصصصح

ایی پیجدایی پیش
ع جع جدایی

ن قوبین قور
ییجداییجداییجدایی

گ

گزگز 167167..

qq   

q

 گودي   گودي  
////

2 3636////

////

س نانز یناوارف نانز یناوار
انز هعماج هعماج

aaf(x )f(xaaf(x )f(xaaf(x )f(xaa

م ی ی
هعماج رد عماج ر

/y) 0 55// رم یناوارف
د

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

55

بتال به مبتال به کوررنگ

ی کک آنتی کد عنوانه عنوان یک

پایـپایـوندون
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مـراز   پلی RNAها توسط آنزیم  یوتدر پروکار tRNAـ ملکول   3گزینه 
 !  ندارند IIIمراز  پلی RNAها اصالً  شود و آن سنتز می

.170 صحیح است.  2گزینه 
O)پیدایش الیه اُزن هـا بـراي    در اثر فعالیت فتوسنتزي سیانوباکتري 3(

تولید گاز اکسیژن و نیز وجود انرژي خورشیدي براي تبدیل اکسیژن بـه  
عوامـل غیرزنـده در آن    هـم عوامـل زنـده و    هـم صورت گرفت پس اُزن 

 دخالت داشتند. 

.171 صحیح است.  2گزینه 
کتاب درسی دقت کنید. نمودارهـا نشـان    88از صفحه  4ـ   14به شکل 

ي  هـاي آلـوده   پرواز تیـره در جنگـل   هاي شب دهند که فراوانی پروانه می
 ستند. % بوده و از سایر موارد بیشتر ه40برمینگهام حدود 

.172 صحیح است.  3گزینه 
% از جانداران نـابود شـدند در   83انقراض گروهی دوم که طی آن، حدود 

 قبـل از میلیـون سـال    10میلیون سال قبل روي داد یعنی حـدود   360
 پیدایش خزندگان!   بررسی سایر موارد: 

پیـدایش   پس ازمیلیون سال قبل، یعنی  440ـ انقراض اول در   1گزینه 
 میلیون سال پیش روي داد.  500ماهیان در 

 نابود شدند.   جانوريهاي  % گونه96ـ در انقراض گروهی سوم، حدود  2گزینه 
 زي خشـکی هـاي   % گونـه 76ـ در انقراض گروهی پنجم، حدود   4گزینه 

 ناپدید شدند.  

.173 صحیح است.  2گزینه 
کنیـد   کتاب درسی دقت کنید. مالحظه می 70از صفحه  4ـ   4به شکل 

 ــخـوار بودنـد    خوار و بعضی میوه هاي (درختی، بعضی حشره که : سهره
 خوار بودند)   خوار و بعضی کاکتوس زمینی، بعضی دانه

.174 صحیح است.  4گزینه 
کرومـوزومی بـه نـام مغـز      n2هـاي   درمـانی روي سـلول   اولین مـورد ژن 

بـا فضـاي    پیونـدي ) صورت گرفت که نوعی بافت xxاستخوانِ دختري (
مهم ایمنـی   آنزیمد و یک نقص ژنی در تولید نوعی بین سلولی فراوان بو
 xهاي روي کرومـوزوم   کراتین و دو نسخه از ژن ي داشت، اما ژنِ سازنده

 را دارا بود. 

.175 صحیح است.  3گزینه 
فراوانی داشـتند (نـه   » بتا کاروتن«هاي تراژنی شده، قدرت ساختنِ  برنج

کـه بتاکـاروتن،   دانـیم   !) ولی بقیه موارد صحیح هستند. مـی Aویتامین 
 درون بدن است. Aساز ویتامین  پیش

 
 فیزیک

.176 صحیح است.  4گزینه 
کند و معادلـه شـتاب درجـه یـک      چون حرکت با شتاب خطی تغییر می

 ي زمانی شتاب در وسط آن بازه است. است. شتاب متوسط در یک بازه

//t t a a i j a150 3 1 5 3 4 5 

.177 صحیح است.  3گزینه 
v ( t t) i ( t ) j a ( t ) i ( ) j23 6 2 2 6 6 2i ( t ) j a ( t ) i ( ) j) i () ii ( t ) jt )i ( t ) j a( tt a ( t )( t( t )( t )a ( t )t )v ( t( 2tt 

xaبراي اینکه شتاب به حداقل ممکن برسد باید   xaشـود (زیـرا    0
 تابع زمان است)

t t6 6 0 1 
v ( ) i ( ) j i j3 6 2 2 3 4i ( ) j i ji ( ) j i) j ii ( ) j i( ) j i) jv ( )( ))) 

mv ( ) ( ) s
2 23 4 5v ( )(( )) 

.178 صحیح است.  1گزینه 
vv mt a vt s
1

10 4 5 204 

( )sx mt v t t s

2 4 202 604 8 154 4 

.179 صحیح است.  2گزینه 
d xx a a x x
dt

2
20 

ي  ي حرکت نوسـانی سـاده اسـت کـه بـا مقایسـه بـا معادلـه         این معادله
d x x
dt

2 2
radتوان دریافت که  می 2

s1 و 

T sT T
2 61 6s6 

.180 صحیح است.  3گزینه 
 توان نوشت:   می s7تا  s3ي زمانی  براي بازه

x at v t2
1

1
2

ma a
s

2
20

18 4 12  

 توان نوشت:   می s3تا  0حاال براي 
mv at v v v s0 0 00 1 3 3 

.181 صحیح است.  1  گزینه
x xv v a x v v v v

v v a x
1 2

2 2
2 2 2 22 1 1
3 2 2 12 2

3 2 2

2
2

 

kmv v v v h
2 2 2 2 2
3 2 1 32 2 50 10 4900 70 

.182 صحیح است.  2گزینه 
اي کـه بـه اوج    م به اندازهي دو وقتی دو گلوله در کنار هم هستند، گلوله

خواهـد.   زمان مـی  s2تر است که این  ي اول عقب برود و بازگردد از گلوله
ي اوج و همچنین زمان برگشت از اوج تا ایـن   پس زمان رسیدن به نقطه

ي این نقطه تا اوج برابـر اسـت    خواهد بود، درنتیجه فاصله s1نقطه برابر 

y            با:                                gt m2 21 1 10 1 52 2 
 است.   m13  =5  +8ها  پس ارتفاع اوج گلوله

.183 صحیح است.  1گزینه 
T

mg

 شـشک يورـین ،تسا لداعت لاح رد هنزو نوچ
 ود رد شـشک نوـچ و تـسا نزو رـبارب تسرد
 و تـسا              سپ تسا ناسکی هرقرق فرط
.درادن F رادقم رد يریثأت F يورین لامعا هیواز

F mg

 
صحیح است.  1گزینه  184.

Tاگر  T2 بـه   Mباشد، چون اصـطکاك وجـود نـدارد، شـتاب جـرم       1
بـه   m1به سمت پایین و جـرم   m2سمت راست خواهد بود، پس جرم

 گیرد، بنابراین:   سمت باال شتاب می
T TT m g m g m g m mm g T

2 11 1
2 1 2 1

2 2
 

ن ،ت
ک نوـچ و ت ک نوـچ و

سپ  سپ 
م رد ي د

mgm           

تسا  تسا 
ست.  است. 

لداعت داعت

 mها ها  گلوله گلوله

ااساا

                

سید
خواهss11ر رابر 

گردد اززگردد از
ررررسیدن رن رسیدن

ی دوی دو گ
ودرود و بازگر

ینهینه
یییتی دووقتیوقتی دو

1818

         ــــ   د   
ـد  ـد  

خشـکیخشـکی
نابود جانوري  ناب جانوري 

ا ه

پپسل، یعنی بل، یعنی 

میلی میلی 
% از جاندا% از جانداران

10ـدوـدود  
% از ج% از ج% از ج8

واز تیـپرواز تیـر
سایر مز سایر موارد بیش

کتاب درسکتاب درسی
پرواز تپروازشب شب

کتاب888ه حه 
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.185 صحیح است.  4گزینه 
m2 ي حرکت است، پس  در آستانهs maxT f : 

smax s sT f .N .m g N2 10 
 ، برآیند به سمت پایین است:  m1براي جرم  و

mm g T m a a a
s

1 1 220 10 2 5  

.186 صحیح است.  2گزینه 
smax

s
Fcos f

Fcos (Fsin mg)
Fsin mg N

37 37 3737
 

/ / / / / /F ( F ) F F F08 05 06 100 08 03 50 05 50 
F N100 

.187 صحیح است.  2گزینه 
dpF tdt 2 20 

 شود:  رآیند نیروها عوض میجهت ب s10 =tپس در 
( s) ( s)

/
V P

V P
10 10

0 0
60 1 540  

.188 صحیح است.  3گزینه 
v

Tv v sin ( ) v a
vav v sin ( ) v T

1 1

22

3
1202 3 332
60 22 2

6

 

.189 صحیح است.  4گزینه 
برایند نیروها به سمت مرکز دایره است و اگر نیروي مرکزگرا قطع شـود  

 شود. جسم مماس بر دایره پرتاب می

.190 صحیح است.  4گزینه 
ابت است پـس ایـن دو نوسـانگر دوره و بسـامد     چون فاصله دو نوسانگر ث

یکسان دارند و هر دو در یک لحظه در یک فاصله از مرکـز نوسـان قـرار    
ي آنها یکسان است  اي یکسان دارند. چون دوره دارند، پس سرعت لحظه

mTي  از رابطه K2  نسبتm
K     ـ ی براي هـر دو یکسـان اسـت ول

 لزوماً جرم یکسان ندارند.

.191 صحیح است.  1گزینه 

/ /v cos( t) cos( t) 1001 002 2 2 2 

/ /
dva sin( t)dt

3004 2 004 2 

/ /
ma a
s2002 3 002 3 

.192 صحیح است.  2گزینه 
TT T T T s1 8 1 1

12 2 12 6 12 6 4 
tT nn n

1 60 2404 

d n A d m14 240 4 9610 

.193 صحیح است.  2گزینه 

max

max

vx( ) ( )A v ( ) ( )v K A A( )v E

2 2
2 2

2

1
12 32 12 36150 100 

                       A cmA
12 6 2010 

.194 صحیح است.  3گزینه 
T cmg 1 1

602 2 2 3650g cm1 1
60 362 362 1 1
60
5022 

cm/نوسان در هر دقیقه  60 T s2 225 2 025 1/T s2 225 2 025 1/T /cm T2cm TT 

.195 صحیح است.  2گزینه 
 شود. بسامد بستگی به منبع دارد و با تغییر محیط عوض نمی

.196 صحیح است.  3گزینه 
.197 صحیح است.  3نه گزی

K m cm2 18 254 

x ( n ) ( n ) 252 1 90 2 12  شرط فاز مخالف 2

/ / /n n n n1802 1 2 1 7 2 2 8 2 4 125 
]تعداد نقاط فاز مخالف  , ]4  تا است. 4یعنی  1

.198 صحیح است.  1گزینه 
T3به تعـادل برابـر    Mي  زمان الزم رسیدن نقطه اسـت و زمـان الزم    8

Tبه تعادل برابر  Nي  رسیدن نقطه
 است.   6

                                      

045
060

M

T

T

3
8 9

4
6

 
.199 صحیح است. 4گزینه 

/ /
FL mv m s

200 5 1000 10001 01 

nvتعداد شکم    nf nl
10050 52 2 5 

nتعداد گره    1 6 

.200 صحیح است.  2گزینه 
به صـورت   Aبه  Bرفته براي تعیین اختالف فاز از  Bبه  Aچون موج از 

 کنیم: پادساعتگرد حرکت می

6

A

B

6

K x K K

K f
f Hz

5
3

5 2 25
3 10 3

25 500 23 60
250

 
 

یم:کنیم:
ه براي تعه براي تع

ست.  است. 
BBرفرفته

است استاساست

تعدادتعداد

صحیحصحیح
              

ص4زینهگزینه 
     

ود  شـود  

vv22

vv

vv

vv

vv

11

v

iiin

0 4040

ود: شود: 

6060

200

شودض مض می

// //FF/ //FFF/ //F FFF/ // /////

ss( s(ss((Fs(Fss

FFF

(FFFFFsF((FFF(FFFF
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شیمی
صحیح است.  3گزینه  201.
 زنند.   : اشیاي آهنی در هواي مرطوب به کندي زنگ می1گزینه 
ها وجود دارند که ترمودینامیک امکان وقـوع   : بسیاري از واکنش2گزینه 

بینی کرده اما از نظـر سـینتیکی راه مناسـبی بـراي وقـوع       ها را پیش آن
 ها وجود ندارد.   آن

(s): در واکنش 4گزینه  (aq) (aq) (s)Zn CuSO ZnSO Cu4 به  4
 شود.  رنگ می تدریج رنگ آبی محلول کم شده و محلول بی

.202 صحیح است.  2گزینه 
(s)درواکنش  (aq) (aq) (g) (l)CaCO HCl CaCl CO H O3 2 2 22 

ـ به دلیل تولید گاز و خروج آن از ظرف سرباز، جرم مخلوط اولیه بـه    1
 یابد.   تدریج کاهش می

تـر کـرده امـا     ـ افزایش غلظت اسید، سرعت تولیـد محصـول را بـیش     2
 مقدار نهایی آن ثابت خواهد ماند.  

مـایع   ـ قانون سرعت براي مواد اولیه بیان شده و براي مواد جامـد یـا    3
 خالص نخواهد بود. 

ـ در میان مواد محلول، آب به صورت مایع وجود داشته و سـرعت آن    4
mol.Lرا برحسب  . s1  کنیم.  بیان نمی 1

.203 صحیح است.  2گزینه 
(s) (s) (g)KNO KNO O3 2 22 2 

/در دقیقه نخست تولید شده 
molRO s molOs2 2

2 60 1 2100 
nKNO/ه در دقیقه نخست تولید شد nO molKNO2 2 22 2 4 

/ g.mol gKNO1
22 4 85 204 

 g408تـر از   و کـم  g204تـر از   بایـد بـیش   KNO2در دقیقه دوم مقدار
باشد زیرا با گذشت زمان سرعت مصرف ماده اولیه و سرعت تولید مـواد  

 یابد.   حاصل کاهش می

.204 صحیح است.  4گزینه 
Nـ در واکــنش   1 O NO O2 5 2 22 قــانون ســرعت بــه صــورت  4

R k N O2 s)بوده و یکاي ثابت سرعت برابر  5  است.   1(
توان به رابطه میان تغییـر غلظـت یـک     ـ براساس معادله واکنش نمی   2

دهنده و سرعت واکنش پی برد و باید قانون سـرعت واکـنش بـا     واکنش
 هاي تجربی به دست آید.  از داده استفاده

اي  ارز بـا سـرعت لحظـه    )، هـم Rـ در قانون سرعت، سـرعت آغـازي (    3
 واکنش است.  

.205 صحیح است.  3گزینه 
m nR k A B 

n:             2و  1هاي  مقایسه واکنش nR B ( ) n4 2 2 

m:             3و  2هاي  مقایسه واکنش mR A ( ) m2 2 1 

R k A B 21 

/ /

mol.L .s: k L .mol .s
( ) (mol.L )

5 1 1
2 2 2 1

2 1 3
1 10 10
01 01

  1در واکنش 

.206 صحیح است.  3گزینه 
ــه  ــنش1گزین (g): در واک (g) (g)NO NO O2 22 ــودار   2 ــیب نم ش

 باشد.   می NOتر از شیب نمودار  کم O2غلظت زمان
 .شود افزایش سرعت واکنش در مواد گازي می : افزایش فشار تنها باعث2گزینه 
 : پیچیده فعال تنها در نظریه حالت گذار مورد بررسی است.  3گزینه 
تر شده پـس   دهنده بیش : با افزایش غلظت، تعداد ذرات واکنش4گزینه 

 یابد.   تعداد برخورد میان ذرات افزایش می

.207 صحیح است.  1گزینه 
 عالیت شیمیایی است.   الف ـ اختالف سرعت، مربوط به اثر ف
رنـگ اسـت و در واکـنش بـا یـک       ب ـ محلول پتاسیم پرمنگنات بنفش 
 شود.  رنگ می اسید آلی در دماي باال به سرعت بی

پ ـ پتاسیم یدید به عنوان کاتالیزگر، سرعت واکنش تجزیـه هیـدروژن    
یـک از مـواد    تر کرده اما تغییري در مقدار نهـایی هـیچ   پراکسید را بیش

 ندارد.   تولیدشده

.208 صحیح است.  1گزینه 
(g) (g) (g)NOCl NO Cl22 2 

/
/

molNOCl mol.LL
1

1
3 6 1 23   

: R k NOCl  واکنش بنیادي 2

دقیقـه   10برابر است پـس اگـر در طـی     NOو  NOClضریب دو ماده 
 2/0نیـز   NOClرسیده باشد بایـد غلظـت گـاز     2/0به  NOغلظت گاز 

mol.Lر دقیقه دهم برابرموالر کاهش یافته و د  است.   11

/
/

k NOClR ( )
R ( )k NOCl

2 2
11
2 22
2

1 2 1 44
1

 

.209 صحیح است.  2گزینه 
 ) در محور افقی باید پیشرفت واکنش را قرار دهیم. x: به جاي (1گزینه 
: در نمودار (الـف) سـطح انـرژي پیچیـده فعـال بـاالتر اسـت و        2گزینه 

 باشد.   ناپایدارتر می
براي واکـنش (ب) بـوده و    aEتر از براي واکنش (الف) کم aE:3گزینه 

 تر است.   واکنش (الف) بیش  سرعت واکنش برگشت
اختالف سطح انرژي مواد اولیـه و حاصـل بـوده و در دو     H: 4گزینه 

 واکنش غیریکسان است.  

.210 است.  صحیح 3گزینه 
الف ـ نادرست: در فرایند پاالیش نفت خام، تمامی گوگرد آن به صـورت   

 شود.   کامل تصفیه نمی
ب ـ درست: سوختن ناقص هنگامی است که مقـدار اکسـیژن کـافی در     

 اختیار نداشته باشد.  
تبـدیل   NO2اي رنـگ   در هواکره به گـاز قهـوه   NOپ ـ نادرست: گاز  

  شود. می
ــنش      ــاق واک ــاي ات (g)ت ـ درســت: در دم (g) (g)N O NO2 2 2 

 غیرخود به خودي است.  
جا که واکنش، گرماگیر است، سـرعت واکـنش رفـت،     ث ـ درست: از آن 

 تر از برگشت است.   کم
ج ـ نادرسـت: اکسـیدهاي نیتـروژن بـا آب و اکسـیژن موجـود در هــوا        

 کنند.  ترکیب و تولید نیتریک اسید می

ر هواکره بهدر هواکره به گ

 هنگامی هنگامی
د.  ود.  

نتن ناقص ه

فراینر فرایند
د.شود.د.شود.  شود. شود. ی

ت. ت. 
یریکس غیریکسان

صص

شکنش ب
4 : HHااخ

:3ه 
رعتسرعت واکنش

نهنه

رر
3گزینه  3نه گزینه

0909

زگزی

4
//2 42//

44

K2KN

ROO22

KNONO3KNONO3KKNO

جود داشجود داشداشتهداشته و

وراي مو براي مواد

ـول راـول را بـ

دد

صـول رصـول رمحصمحصـول

CCaC

ن از ظج آن از ظرف سر
(aq(aqC ClaCl (aq))(aq(aq(aqaq(aq)aq)((((CCaC

 شده
(sCC

مممم شدکم شدکم شده
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.211 صحیح است.  4 گزینه
H Cl H....H....Cl H HCl2 H....H. 

aEaدر این واکنش E     اسـت پـس مطـابق رابطـهaH Ea E ،
Hمقدار  هاي این واکنش ممکن اسـت بتواننـد بـا     است. فراورده 0

 ند. ها را دوباره تولید بکن دهنده هم واکنش داده و واکنش
.212 صحیح است.  1گزینه 

ماند، مقدار  ثابت می Hبا استفاده از کاتالیزگر مناسب در یک واکنش:
به یـک میـزان (نـه     aEو Eaکند، نهایی محصول تولیدشده تغییر نمی

شود. کاتـالیزگر   تر می یشبه یک نسبت) کاهش یافته و سرعت واکنش ب
 شود.  باعث کاهش سطح انرژي پیچیده فعال می

.213 صحیح است.  3گزینه 
 هاي ناخواسته دیگري نباید انجام شود. در حضور کاتالیزگر، واکنش

.214 صحیح است.  3گزینه 
CO H / /K H O
CO H O / H O

2 2
2

2 2
0 4 0 4 3210 10000 5

 

/molH O mol2
32 4 01281000 

.215 صحیح است.  2گزینه 
(g) (g) (s)A B C2 2(g)B(g) 

x x x x
3

1 13 2 2 3 13 2
12 2

 

/
B

K mol .L
A ( )

1
2 2

1
2 1 012582

 

.216 صحیح است.  4گزینه 
جـا   تر جابه با افزایش فشار، واکنش تعادلی به سمت تعداد مول گازي کم

شود. پس باید به دنبال واکنشی باشیم که تعداد مـول گـازي سـمت     می
ده رابطه عکس هاي گرما ). در واکنش5و  3تر باشد (واکنش  چپ آن کم

 )  2و  1هاي  میان افزایش دما و مقدار ثابت تعادل وجود دارد (واکنش
.217 صحیح است.  1گزینه 

الف ـ نادرست ـ سنگ مرمـر، کلسـیم کربنـات خـالص و سـنگ آهـک،         
 کلسیم کربنات ناخالص است.  

 اي از خارج قسمت واکنش است.   ب ـ نادرست ـ ثابت تعادل حالت ویژه
ــت ـ در فر     ــابر پ ـ نادرس ــد ه (g)این (g) (g)(N H NH )2 2 33 2 (gNH (g 

استفاده از کاتالیزگر باعث افزایش سـرعت واکـنش رفـت در مقایسـه بـا      
 شود.  واکنش برگشت می

Nت ـ نادرست ـ در تعادل گازي   O NO2 4 22NO2NO   کاهش دمـا تعـادل ،
 کند.  جا می را به سمت چپ جابه

 نش برابر است.  ث ـ درست ـ تعداد مول گازي در دو سمت واک
.218 صحیح است.  2گزینه 

باشـد   هایی که ثابت تعادل تنها تـابع غلظـت یـک مـاده مـی      در واکنش
(همانند واکنش تعادلی تجزیه کلسیم کربنات)، اثر تغییر غلظت، حجـم  

ثابـت   Kو فشار در دماي ثابـت بـه طـور کامـل جبـران شـده و مقـدار        
تنهـا داراي یـک   ماند. چنین واکنشی یک تعادل ناهمگن اسـت کـه    می

ماده گازي (یا محلول) بوده و بقیه مـواد موجـود در واکـنش، جامـد یـا      
 مایع هستند. 

.219 صحیح است.  1گزینه 
H(l): سرعت فرایند تبخیر ثابت است زیرا غلظت 1گزینه  O2   تغییـري
 یابد.   کند اگرچه مقدار آن تا رسیدن به تعادل کاهش می نمی

H(l)لحظـه تعـادل بـه بعـد، غلظـت      : از 2گزینه  O2 و(g)H O2   ثابـت
 ماند اما برابر هم نخواهد بود.  می

 : نمودار سرعت زمان براي واکنش رفت به صورت افقی است.  3گزینه 
هاي مایع است کـه در واحـد    : سرعت تبخیر برابر مقدار مولکول4گزینه 

 شوند.   ع جداشده و وارد فاز بخار میزمان از سطح مای
.220 صحیح است.  3گزینه 

تعادل فوق ناهمگن و سه فازي است. بـا گذشـت زمـان تـا رسـیدن بـه       
Hتعادل سرعت مصرف S2    کاهش، سـرعت تولیـدHI    کـاهش، سـرعت

Hافزایش و سرعت تولید  HIمصرف  S2 لظت یابد. غ افزایش میI2   بـه
 دلیل حالت جامد، ثابت خواهد ماند.  

.221 صحیح است.  3گزینه 
ثابت تعادل بزرگـی داشـته و    C25(ب) و (پ) در دماي   هر دو واکنش

باشـند امـا بـه دلیـل داشـتن انـرژي        از نظر ترمودینامیکی مسـاعد مـی  
   سازي زیاد از نظر سینتیکی نامساعد خواهند بود. فعال

.222 صحیح است.  2گزینه 
شـود   جا می ، واکنش در جهت برگشت جابهSO3الف ـ با افزایش مقدار 

جـا کـه امکـان دارد، اثـر عامـل مـزاحم را        تا مطابق اصل لوشاتلیه تا آن
 برطرف کند (نادرست)  

 ماند (درست)   ب ـ مقدار ثابت تعادل ثابت می

/K mol .L2 1
68 68

1000 1000 2 8 1032 32 16
1000 1000 1000

 

 پ ـ ثابت تعادل تنها با تغییر دما تغییر خواهد کرد (نادرست)  
جاشـدن   شود اما بـا جابـه   ت ـ اثر عامل مزاحم به طور کامل برطرف نمی 

 مول است (درست)   68/1تر از  کم SO3واکنش در جهت برگشت مقدار
.223 صحیح است.  2گزینه 

کننده در تعادل کاهش یافته تـا   با افزودن آب غلظت تمامی مواد شرکت
Q K شود. ثابت تعادل تنهـا   جا می شده و تعادل در جهت رفت جابه

 کند.   وابسته به دما است و تغییري نمی
.224 صحیح است.  4گزینه 

 
 

.225 صحیح است.  3گزینه 
 بررسی عبارات:  

 اتمسفر است.   200و فشار  C0550الف ـ در فرایند هابر، دما 
ــواد   5پ ـ تنهــا    درصــد از آمونیــاك مصــرفی جهــان صــرف تولیــد م

درصـد) در تولیـد کودهـاي     80شود و به طـور عمـده (   منفجرشونده می
 شود.  شیمیایی و تزریق مستقیم آن به خاك استفاده می

هاي بیولـوژیکی ماننـد خـون را در نیتـروژن      هاي حاوي نمونه ت ـ بسته 
ها بـه نیتـروژن    دهند که با این کار انرژي گرمایی این نمونه ار میمایع قر

 شود. شود و خود نمونه نیز به طور سریع منجمد می منتقل شده و بخار می

 رد شنکاو
/ تفر تهج

v vQ K Q V Lv
v

2 2
2 01 202

و و CC00550ا 
مونیــاك ممونیــاك مص

ااست.  است. 
/0101///

ااست

 دما اس دما اس
صصحیح ا4

Qشده وشده و
 دم دم دم دما اه ده دما اس

فزودنا افزودن آ
Q KKشد

زینهگزینه
فزفزفزبا افزودبا افزوبا افزو

ت
واکواکن

KK

3

22

xx222

(g)(g)B(g)(g)BB(g)(g)

3232 410001000

OOOO
2232222
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