
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 (به ترتيب حروف الفبا) حي و بازنگريگروه طرا نام درس رديف

 الدين ـ افشين محي قشمي مرتضي ادبيات 1

 مهدي عباسي ـ مصطفي خاكبازان    عربي 2

 ـ محمدحسن فضلعليزاده  جواد عباس دين و زندگي 3

 ماژالن حاج ملكي  زبان انگليسي 4

 عليرضا رفيعي رياضي 5

 نيا ـ يوسف قائمي شروين سياح هندسه 6

 كوروش صدفي زيست شناسي 7

 مجيد طباخيان  ـ محسن موئد  فيزيك 8

 پرويزي  مسعود جعفري  ـ شهرام شاه شيمي 9

 گروه ويراستاري علمي (به ترتيب حروف الفبا)

 سيد سعيد مؤذنيمحمد امين توكلي ـ   سجاد احمدي ـ مهدي اخباري ـ

 تايپ، ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)گروه 

 مهشيد محموديآزاده احدي ـ محمد حسن اميرگاني ـ 
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نامهپاسخ
 ادبياتت

 
 صحيح است. 1گزينه  -1

سوفار : دهانه ي تير ، جايي از تير كه چلّه ي كمان را در آن بند كنند. آزگار: زماني 
 دراز ، به طور مداوم ، به طور كامل گبر: نوعي جامه ي جنگي ، خفتان

 صحيح است. 1گزينه  -2
 .خود است نه فرق سرترگ كاله 

 صحيح است. 2گزينه  -3
 مات و مبهوت    ) مات و مبحوت1در گزينه (
 مزيح ) مضيح 3در گزينه (
 ساطع  ) ساتع  4در گزينه (

 .صحيح است. 3گزينه  -4
باشد كه صحيح  نادرست مي گذاري و سپاس گان ، قحطي زدهامالي محضوظ ، معلوف 

 گزاري است. و سپاس قحطي زدگان ، آن ها عبارتند است محظوظ ، مألوف
 صحيح است. 4گزينه  -5

خاوران نامه اثر ابن حسام خوسفي است. روزگار سياه اثر عباس خليلي است تهران 
 باشد. مخوف نوشته ي مشفق كاظمي و شور آباد به قلم جمال زاده مي

 صحيح است. 1گزينه  -6
 ) تلميح وجود ندارد .1در گزينه (
و شير و پلنگ مصراع دوم نيز است لك تشخيص و كنايه ) رنگ باختن ف2در گزينه (

 استاستعاره از پهلوانان بزرگ 
) آهنين كوه استعاره از عمروبن عبدود است و رزمگه به كوه فوالد تشبيه 3در گزينه (

 مبالغه نيز دارد.و است شده 
گرد و  گرد برآمدن كنايه است  .) بين خود و گبر مراعات نظير وجود دارد4در گزينه (

 به ابر رسيدن مبالغه.
  صحيح است. 4گزينه  -7

  چشم ما را ضياي خود ده. )  1گزينه (
   اي صمدي كه از ادراك خلق جدايي. )  2گزينه (
 گذار ما را به كه و مه.م )  3گزينه (

) شاعر از خداوند خواسته است كه او را چنان گرداند كه در همه حال 4در گزينه (
  باشد كه اين با متن ارتباط معنايي ندارد.خداوند از او راضي 

 صحيح است. 2گزينه  -8
كند. در حالي كه گزينه  هديد ميرستم، اشكبوس را به مرگ ت 4و 3و 1هاي  در گزينه 
 خواند. دارد و او را به نبرد فرا مي اشكبوس را از رفتن باز مي» 2«
 صحيح است. 4گزينه  -9

و نياز ما به سمت يار من رفتي ، ارادتمندي اگر مفهوم بيت سوال اين است كه اي صبا 
 شود. ) ديده مي4كه اين مفهوم در گزينه (كن ا عرضه را به حضور ي

ارش را بعنوان ي) شاعر چشم انتظار اين است كه نسيم سحر خاك كوي 1در گزينه (
) نيز شاعر تا صبح چشم انتظار پيامي از 2توتيا براي چشم خون بارش بياورد در گزينه (

رش است كه با مفهوم بيت سوال اندكي تفاوت دارند ، زيرا كه در اين دو بيت شاعر يا
) و بيت سوال شاعر پيام خود را به 4چشم انتظار خبري از يارش است اما در گزينه (

با يار است شب دل گفتن در سياهي  ) نيز سخن از درد 3ت. در گزينه (صبا سپرده اس
 و خبري از صبا نيست. 

 حيح است.ص2گزينه  -10
م و مفهوم شداين است كه صبح امير بودم و شب هنگام اسير معني جمله ي عمروليث

آن بي اعتباري مقامات دنيايي و در معرض خطر بودن امارت و پادشاهي است. در 
) اين است كه 2) به همين مفهوم اشاره شده است ولي مفهوم گزينه (4) (3) (1گزينه (

 .كند ان مقدر ميد پادشاهي عادل و نيك انديش برايشهاگر خداوند خير قومي را بخوا
 صحيح است. 4گزينه  -11

هد. ( د خط و نوشتار هيچ بخشي از بخش هاي اصلي زبان و گفتار را تشكيل نمي
 كتاب زبان فارسي)  30مراجعه شود به صفحه ي 

 صحيح است. 1گزينه  -12
وند ، فعل مفرد اقع شي كه نهاد وله در صورتاژه هاي گله ، رمه ، كاروان و قافو

 ).9گيرند( پاورقي صفحه  مي
توان  ) براي برخي اسم هاي مبهم مثل هيچ يك ، هيچ كدام ، هر يك مي2گزينه ( 

 شناسه ي جمع يا مفرد آورد.
د شناسه ي جمع يا مفرد هر دو صحيح راي نهاد غير جاندار اگر جمع باش) ب3گزينه ( 

 است.
 نهاد مفرد شناسه ي جمع به كار برد.توان  براي  ) براي احترام مي4گزينه (

 صحيح است. 3گزينه  -13
 ) در جمله اي كه نهاد وجود داشته باشد نبايد از فعل مجهول استفاده كنيم.1گزينه (
توان يك فعل را به قرينه  ) حذف فعل به درستي انجام نشده است ، زماني مي2گزينه (

ا بعد وجود داشته باشد.ي لفظي حذف كرد كه دقيقاً همان فعل در جمله ي قبل ي
 ) صفت برخوردار مخصوص امور نيك و پسنديده است.4گزينه(

 صحيح است. 4گزينه  -14
در جمله ي سوال ، شاعران بزرگي چون دقيقي ، فردوسي ، فرّخي و عنصري گروه 

 نهادي است.
ئي گذرا به باشد پس جمله چهار جز رودكي مفعول است و استاد شاعران مسند مي

 است. مفعول و مسند
 ) چهار جزئي گذرا به متمم (شهيد بلخي) و مسند (شاعر) است.1گزينه (

 باشد. ) چهار جزئي گذرا به مفعول ( درس هاي بزرگي) و متمم ( او ) مي2گزينه ( 
 باشد. ) سه جزئي گذرا به مسند مي3گزينه (
 باشد.  ) ميي مادر زاد فعول ( رودكي ) و مسند ( نا بينا) چهار جزئي گذرا به م4گزينه (

 صحيح است.1گزينه  -15
شوند و به اعتبار گونه هاي زبان به  نوشته ها به اعتبار طرز بيان به طنز و جد تقسيم مي

 علمي ، ادبي ، اداري...................
 عربي

 صحيح است . 4گزينه  -16
دارند. /ألنَّه :  ميهؤالء طلّاب : اينان ( اينها ) دانش آموزاني هستند ./   يكرِمون : گرامي 

 سازد. كند ، دور مي زيرا او /   يبعد : دور مي
 صحيح است .2گزينه  -17

أنا أقدر : من تواناترم ـ من قادرترم ( أقْدر ، اسم تفضيل نه فعل مضارع. ضمناً فعل 
،  : تهيه كردن . سجر : روشن كردن تَهيئةـ  تواناتر )  شود : أقْدر : قادرتر مضارع آن مي

 برافروختن . فَالْعب : پس بازي كن.
 صحيح است . 3گزينه  -18

) زنگي را به گردن گربه بياويز ( علِّق ، 1شكل صحيح ترجمه ي ساير گزينه ها : گزينه (
) از دو موش پرسيد ( الفأرتين ، مفعول است نه فاعل )، /گزينه 2امر است )، /گزينه (

در  "إلّا"نشناختند مگر بعد از وفات او ( كلمه ي ) نيازمندان و تهيدستان او را 4(
 ترجمه نيامده است )

 صحيح است . 3گزينه  -19
باز شكاري به بلبل گفت : قالَ الصقرُ لبلبلِ ( الصقر والبلبل هر دو به صورت معرفه 

آيند )/ اين امر واضحي است : هذا أمرٌ واضح ( أمرٌ واضح هر دو به صورت نكره  مي
 خواني : تُغَرِّد  كنم : أصيد ،/ آواز مي شكار مي آيند)/ مي
 صحيح است .4گزينه  -20

عذر خواهي نزد مردم بزرگوار  "گويد :  با توجه به ترجمه ي عبارت عربي كه مي
 »پذيرند. مردم بزرگوار عذرخواهي را مي«كنيم كه  برداشت مي "پذيرفتني است . 

 صحيح است .3گزينه  -21
 صحيح است .2گزينه   -22
 صحيح است .1ه گزين -23

مع مرورِ االيامِ تَغَلَّب عليهم الطّمع و اتَّبعوا إهواءهم و «حركت گذاري صحيح به صورت 
 است.» تَركوا عبادةَ اهللاِ
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 1آزمون 
 صحيح است . 4گزينه  -24

 ها :  موارد نادرست در ساير گزينه
فعل مضارع، ) 3) من باب تفعيل    گزينه (2) معرب، خبر مقدم         گزينه (1گزينه (

واحد بزيادةِ حرف ، المستتر.» هي«، فاعله ضمير للغائبة، متعد 
 صحيح است .1گزينه  -25
 صحيح است .4گزينه  -26

الباطل ) ساير گزينه ها  –من  –معرفه به كار رفته است ( العاقل  3در اين گزينه ، 
 صحيح هستند.

 صحيح است .4گزينه  -27
( معرفه به اضافه ) العلم (معرفه به ال ) علي (معرفه به علَم  مدينةأنا ( معرفه به ضمير ) 

 ) باب ( معرفه به اضافه،  معرفه به ضمير )
 صحيح است .4گزينه  -28

 "واو "مرفوع با "أخو ") ، فاعل و مرفوع نياز است و كلمه ي2) و (1در گزينه هاي (
مناسب است اما در "أخو  "خواهد كه باز هم ) ، مبتدا و مرفوع مي3است . گزينه (

يعني كمك "ساعدنا") ، براي جاي خالي ، مفعولٌ بِه و منصوب نياز است 4گزينه (
 فاعل است."نا"كرديم 

 صحيح است .2گزينه  -29
بوده و مفعولٌ بِه و منصوب با اعراب اصلي فتحه  "المسكين "جمع مكسر "المساكين"

 اعراب فرعي دارند. "اضرينَعلمان ، ذو ، الح"هاي  ها كلمه است . در ساير گزينه
 صحيح است .3گزينه  -30

 گويد : آنچه را كه در آن اعراب فرعي آمده است ، مشخص نمايد. سؤال مي
از أسماء خمسه بوده و اعراب فرعي دارد . در ساير گزينه ها  "أبينا "در"أبي  "كلمه ي

 كلمه اي كه اعراب فرعي داشته باشد ، نيامده است.
 دين و زندگيي

 صحيح است. 4گزينه  -31
 نخستين ويژگي افراد منسوب به اولي االلباب  در هرحال به ياد خدا بودن است.

 صحيح است. 2گزينه  -32
در نگاه انسان به زندگي تأثير  "كنيم؟ ما در چگونه جهاني زندگي مي"پاسخ به سوال 

دهد.هم چنين در مراحل تحقق هدف  ها و تصميم هاي او جهت مي گذارد و به برنامه مي
آيند و سپس متناسب با طرح و  ي منظم، ابتدا اجزا به وجود مي غايت در يك مجموعهو 

 گيرند. ها شكل مي ي معين، همكاري نقشه و برنامه
 صحيح است. 3گزينه  -33

باشد كه  به كار رفته است به معناي اين مي 3ي  ي گزينه ي شريفه اتقان صنع كه در آيه
 را در كمال استواري ساخته است.ي آن خدايي است كه هر چيزي  عالم ساخته

 صحيح است.1گزينه  -34
باشندكه هر يك  كتاب درسي مي 2مربوط به انديشه و تحقيق درس  4و  3آيات گزينه 

به  "حق"اشاره به حكيمانه بودن نظام خلقت دارند.هم چنين اگر در آيه اي كلمه ي 
دن نظام هستي مند و حكيمانه بو مند ، هدف ي قانون كار رفته باشد، نشان دهنده

 باشد. مي
 صحيح است. 4گزينه  -35
 صحيح است. 2گزينه   -36

 درس سوم. 39ي  صفحه 
 صحيح است. 2گزينه  -37

 كتاب درسي. 37ي  صفحه
 صحيح است. 2گزينه  -38

با توجه به اينكه در اين آيه قبل از نهي از پيروي از شيطان به استفاده از روزهاي حالل 
 باشد. اي شيطان معلول حرام خواري ميه و طيب امر شده است، پيروي از وسوسه

 صحيح است. 1گزينه  -39
 كتاب درسي. 38ي  صفحه

 صحيح است. 2گزينه  -40

 درس اول. 14ي  صفحه

 صحيح است.1گزينه  -41
 كتاب درسي. 46و  44صفحات 

 صحيح است. 4گزينه  -42
گيرد و    گيري مي ي مورد نظر، ابتدا به بعد جسماني انسان شكل ي شريفه مطابق آيه

 شود. در آن دميده ميسپس روح 
 صحيح است. 2گزينه  -43

 .3انديشه و تحقيق درس 
 صحيح است. 3گزينه  -44
 صحيح است. 3گزينه  -45

 ثابت در انسان دليلي بر غير مادي بودن روح انسان است. "من"وجود 
 زبان انگليسي

 صحيح است.  4گزينه  -46
 كاربرد ماضي بعيد (گذشته كامل)

 + گذشته كامل  Beforeگذشته ساده + 
 صحيح است.  2گزينه  -47

 در جمالت منفي noدر جمالت سوالي و  anyكاربرد  
 صحيح است. 4گزينه   -48

تواند نقش صفت ملكي را داشته  استفاده شود هم مي s‘هر گاه بعد از اسم شخص از  
باشد كه با توجه  باشد و هم نقش ضمير ملكي و در سوال مذكور نياز به ضمير ملكي مي

 پاسخ صحيح است. 4به معني جمله گزينه 
 صحيح است. 2گزينه   -49

اين است كه بايد زود  كنم درخواست ميمعني جمله: همه آن چيزي كه من از شما  
 باشيد.

 صحيح است. 4گزينه   -50
 برداشتم و آن را به پيتر دادم. اشتباهاًمعني جمله: خيلي متأسفم چتر شما را  

 صحيح است.  2گزينه  -51
آموزان ابتدايي و همچنين خيلي  خيلي مشكل براي دانش نسبتاًمعني جمله: اين كتاب  

 آموزان دبيرستان است. آسان براي دانش
 صحيح است. 4گزينه   -52

 خيلي بزرگي در تمام زندگي اش بود. حفرهمعني جمله: مرگ پدرش 
 صحيح است.  3گزينه  -53

ن شود بي هايي كه اضافه مي براي جواب فضايي خالي معني جمله: معلم به ما گفت كه 
 سواالت در ورقه امتحاني قرار دهيد.

 صحيح است.  2گزينه  -54
 صحيح است. 4گزينه   -55
 صحيح است. 1گزينه   -56
 صحيح است.  3گزينه  -57

 Readingمعني 
هاي خوب گرفتن آسان است اگر چند تا قانون و  عكس گرفتن يك لذت است. و عكس

قاعده ساده را دنبال كنيد. قبل از اينكه عكس بگيريد، در مورد آن فكر كنيد. مطمئن 
باشيد به اندازه كافي به موضوع تان نزديك شديد. يك صورت زيبا در برابر يك پشت 

كند. اما يك شكل دور كه در ميان  ت ميصحنه دشت، براي مثال، عكس خوبي درس
2باشد. در يك صحنه منظره، سعي كنيد حداقل  درختان و ابرها گم شده فاقد عالقه مي

3 
2رسد. براي آسمان، حداقل  عكس بررسي خطي باشد كه زمين به آسمان مي

عكس  3
سعي  ها. ها و كتاب بررسي آن خط باشد. مطالعه كنيد و ببينيد تصاوير را در روزنامه

ها بهتر از ديگران است. استفاده كنيد آنچه را كه ياد بگيريد تا  كنيد بفهميد چرا بعضي
 هايتان را بهبود ببخشيد. عكس

 صحيح است. 4گزينه   -58
 هاي خوب كند براي گرفتن عكس هايي را ارائه مي متن نصيحت
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 صحيح است.  3گزينه  -59

ها قبل از اينكه  ردن در مورد آنهايتان را بهبود ببخشيد با فكر ك توانيد عكس شما مي
 ها را بگيريد. آن
 صحيح است.  2گزينه  -60

 تان نگفت. نويسنده چيزي در مورد توجه به دوربين
 رياضياتت

 
 صحيح است.  3گزينه  -61

 كنيم:  را بصورت زير ساده مي ي  ابتدا دنباله
2 1 2 4 7 2

7168 7 2 7168 2
7168

7 1024
10  

 صحيح است.  4گزينه  -62
هاي (الف)، (ب) و (ج) چهار  ي دنباله شويم كه در همه با عدد گذاري متوجه مي 

 باشند. مي 1،  8، 27و  64ي اول به صورت  جمله
 صحيح است.  2گزينه  -63

 است بنابراين:  5حسابي قدر نسبت برابر  ي دنبالهبا توجه به اينكه در اين  
3 2 4 3 5 4 50 49 5

5
5
2 3

5
3 4

5
4 5

5
49 50

5 3 2

2 3

4 3

3 4

5 4

4 5

50 49

49 50

5
1
2

1
3

1
3

1
4

1
4

1
5

1
49

1
50

5
1
2

1
50

5
1
6

1
246 5

41 1
246

100
123 

 صحيح است.  3گزينه  -64
است  1ي  درجه حسابي، نسبت به  ي ي عمومي يك دنباله دانيم جمله مي

 درجه يك است: ) نسبت به 3ي ( ها فقط گزينه در گزينه 
2 3 1 23 3 1 2 1 2 2 

 صحيح است. 3گزينه   -65
1طبيعي  با توجه به اينكه به ازاي هر   1

ي مورد نظر، يك  ، بنابراين دنباله2
1ي هندسي با  دنباله 1و  3

 است. بنابراين:  2

1
1 3

1
2

1
3 21  

 صحيح است.  1گزينه  -66
واگر   بنابراين: 2هندسي باشند،  ي دنبالهي متوالي يك  سه جمله ،

92 1
2

273 2 3
32 4 3 6  

2 4 2 6 4 5  
4
5  

 صحيح است.  2گزينه  -67
1ي تقريبات اعشاري عدد  دنباله

1بصورت زير است:    3
3 0 33333000 

1 0 3 2 0 3 3 20 0 333 3
تا 20

21 0 333 3
تا 21

 

21 20 0 333 3
تا 21

0 333 3
تا 20

0 000 0
تا 20

3 3 10 21 

 صحيح است.  2گزينه  -68
  شويم كه : با كمي دقت متوجه مي 

3 2 2 2 1 2

3 3 43 3 23 23 1 3

جواب 2 1 2 23 1 33
2 1 23 1

2 23  
 صحيح است.  2گزينه  -69
هاي دوم آنها نيز باهم  ي اول تكراري نداريم مگر آنكه مولفه دانيم در تابع مولفه مي

1برابر باشند. با توجه به اينكه در تابع  2 و 1 2  ، بايستي :،
2 2 2 2 0 1

2 
1باعث ايجاد زوج مرتب  1ولي  زند  را بر هم مي شود، كه تابع بودن  مي 4

 قابل قبول است. 2بنابراين فقط 
 صحيح است.  3گزينه  -70

 ودر صورتي برابرند كه  ودانيم دو زوج مرتب  مي 
 بنابراين بايستي:

3 4
8 7

دستگاه حل با
1 2 3 1 

 صحيح است.  2گزينه  -71
2با توجه به اينكه در تابع  9  داريم: ،

2 6 9 2 6 9 0 3 2 0 3 
  بنابراين بايستي: 0با توجه به اينكه 

4 2 0 0 2 8
3 0 0

3
3 1 

 صحيح است. 3گزينه   -72
 نويسيم: تر زير مي را به فرم ساده ابتدا تابع  

2 24 3 3 2 2 
 بايد هر دو شرط زير برقرار باشد: ي تابع  واضح است كه براي دامنه

2 2 0
3 2 2 0 2 2 0

اشتراك
2 2 2  

 صحيح است.  1گزينه  -73
17ي  اگر در تابع با ضابطه 

17 2 و بارديگر به  ،يك بار به جاي 3
1جاي   را قراردهيم داريم: ،

17
17 2 3  

17
17 2 3 

1
1 17
1 17

2
3

1 17
1 17

2
3

1 17
17

1 17
1 17

1
2 3

2
3

2
3 2

3
5

1 

 صحيح است. 4گزينه   -74
 كنيم: را بصورت زير ساده مي ي تابع  ابتدا ضابطه

1 3 1
1 2 1 1 23 23 3 1

23 2 1
2 1
43 1

1
43 1

163 43 1
163 43 1

163 43 1
5  

 صحيح است. 4گزينه   -75
يك بودن  به يك هستند. براي اثبات يك به هايشان يك ) در دامنه2) و (1هاي ( گزينه
1صورت  ) كافيست آن را به3ي ( گزينه 3 ي  يم در گزينهبنويس 1

1) با توجه به اينكه 4( 1  يك نيست. به اين تابع يك 0
 صحيح است. 2گزينه  -76
ي مبدأ دقيقاً يك  مجموعه عضويك است كه از هر  به يك بهي از  ا دانيم رابطه مي

ي مقصد نيز حداكثر يك پيكان وارد شود كه  پيكان خارج شود و به هر عضو مجموعه
 شود. اين مسأله فقط در مورد (د) ديده مي

 صحيح است.  3گزينه  -77
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 1آزمون 
1صورت  پذير باشد در اين معكوس دانيم كه اگر تابع  مي و 1

 ، دامنه برابر كل اعداد حقيقي است داريم: نكه در تابع بنابراين با توجه به اي 
1  

 صحيح است.   3گزينه  -78
1ي  در بازه ابتدا نمودار تابع  2به كمك نقاط  4

4و  2
 كنيم. رسم مي 3

 
 
 
 
 
 

2از نقاط  1واضح است كه نمودار تابع 
3و  2

 گذرد كه نمودار آن چنين است. مي 4
 
 
 
 

 صحيح است.  4گزينه  -79
2ي  اگربازه  باشد بايستي: 3بخواهد شامل عدد  8

2 3 8 2 3
8 3

1
11

اشتراك

11 
 صحيح است. 4گزينه   -80

 در نظر بگيريم، داريم: را بصورت  اگر تابع خطي 

1 2 2
3 1 3 1

دستگاه حل با
3
2

7
23

2
7
2 0

7
2 

 هندسهه
 

 صحيح است.  3گزينه  -81
گيري كلي بر مبناي حقايقي است كه تا كنون  استداللي استنتاجي روش نتيجه

 ايم. ها را پذيرفته درستي آن
 صحيح است. 3گزينه   -82

  گيريم، بنابراين داريم : در نظر مي ودو زاويه مفروض را  
80 90 90 180

100  
 صحيح است.  4گزينه  -83

دانيم كه مجموع هر زاويه منفرجه و هر  با توجه به قضيه خطوط موازي و مورب، مي 
 است. بنابراين داريم:  180اي برابر  زاويه حاده

6 14 2 6 180 8 20 180 8 160
20  

 صحيح است.  4گزينه  -84
 باتوجه به شكل داريم: 

 
 
 
 
 
 

1 65

1 1 180 1 65
65 20 180

180 85  
 صحيح است.  2گزينه  -85

خارجي زاويه 1 1 2

2 1 90 2 2 90

180 2 2 2 

2 2 90

2 2
2

80 40
2 20  

 
 
 

 
 

 صحيح است.   3گزينه  -86
 زيرا:

1 1 180 1 180 1 2 2

ض ز ض

3

3

1 3

1
180 1

2

180 1
2

180 40
2 70  

 
 
 
 
 
 
 

 صحيح است.   2گزينه  -87
هاي ساده بسته صادق است ولي اشكال زيرخم ساده  قضيه خم جردن، فقط براي خم 

 بسته نيستند.
 

 
 صحيح است. 3گزينه   -88

مورب 1 1

مورب 2 2

6 6 12 
 
 
 
 
 
 
 

65

20
1

1

1 2

س است 87-
1

1

ستستستت. 
1

3

2

2

1 2
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نامهپاسخ
 

 صحيح است.  2گزينه   -89
 

1
180

2
180 150

2 15

2
180

2
180 150

2 15

1 2 30  
 
 
 

 
 
 
 
 

 صحيح است.  2گزينه   -90
  با توجه به شكل داريم :

مورب 1 1
1 2

2 1

مورب 1 2
1 2

2 2

2
2 10 18 38

 
 
 

 
 

 

 

 

 زيست شناسيي

 صحيح است. 4گزينه  -91
استروئيدها ساختاري حلقوي داشته و هيچ اسيد چربي در آنها وجود ندارد. در فسفو 

اسيد چرب وجود داشته، كربن سوم گليسرول با فسفات پيوند برقرار ليپيدها دو 
 كند. مي

 صحيح است. 2گزينه  -92
كه نشاسته،  الكتوز(قندشير) داراي دو نوع مونومر گلوكز و گاالكتوز است. در حالي

 اند. گليكوژن و سلولز از يك نوع مونومر(گلوكز) تشكيل شده
 صحيح است. 1گزينه  -93

 مولكول آب نياز است. 3گلسريد به براي هيدروليز تري 
 مولكول آب نياز است. 2براي هيدروليز تري پپتيد به 
 مولكول آب نياز است. 1براي هيدروليز دي پپتيد به 

 مولكول آب نياز است. 1براي هيدروليز مالتوز به 
 صحيح است. 3گزينه  -94

باشد و بقيه جانداران،  اي مي گليكوژن در انسان و جانوران به عنوان پلي ساكاريد ذخيره
 گليكوژن ندارند. 

 صحيح است. 3گزينه  -95

هاي غدد بزاقي ترشح شده و در  م آنزيمي ضد عفوني كننده است كه از سلولليزوزي
 ساختار بزاق وجود دارد.
سته و پروتئاز ليزوزومي در ليزوزوم يعني پلي مراز در ه كاتاالز در پراكسي زوم،

دهند ولي ليزوزيم به بيرون سلول ترشح  در درون سلول واكنشهاي خود را انجام مي
 گردد. مي

 صحيح است. 4گزينه  -96
اي دارد. پادتن بر  شود پس نقش نشانه انسولين هورموني است كه از پانكراس ترشح مي

 برد پس نقش دفاعي دارد. از بين ميگردد و آنها را  ها توليد مي عليه ميكروب
 صحيح است. 3گزينه  -97

ها  فسفات دارند. برخي پروتئين –هر كدام تنها يك پيوند قند   
باشند. پيش ساز آميالز آمينو اسيدها و پيش ماده  تنها داراي يك رشته پلي پپتيدي مي

 كند. مهار و قفل ميها را  آن نشاسته است. آرسينك جايگاه فعال آنزيم
 صحيح است. 2گزينه  -98

تواند  ها نمي شبكه آندوپالسمي صاف به دليل فقدان ريبوزوم در بيو سنتز پروتئين
 كند. نقشي داشته باشد ولي در ساخته شدن استروئيدها دخالت مي

 صحيح است. 4گزينه  -99
م شروع تقسيم سانتريولها در تمام يوكاريوتها به جز گياهان عالي وجود دارند و در هنگا

ها از جنس پروتئين  دهند. ريز لوله هايي به نام دوك تقسيم را تشكيل مي سلولي رشته
 شوند. هستند پس توسط ريبوزوم توليد مي

 صحيح است. 3گزينه  -100
ها  باشند. بقيه گزينه هاي پروتئيني هستند و از جنس غشاء نمي اسكلت سلولي، رشته

 باشند. داراي غشاء فسفوليپيدي مي
 صحيح است. 4گزينه  -101

هاي ساخته شده توسط ريبوزوم را كه توسط وزيكول انتقالي به  جسم گلژي پروتئين
سازي كرده و در سلول توزيع و يا از سلول ترشح  گذاري و آماده رسد، نشانه آن مي

 كند. مي
 صحيح است. 2گزينه  -102

و غشاء هاي ديگر داراي د باشد ولي گزينه شبكه آندوپالسمي داراي يك غشاء مي
 هستند.

 صحيح است. 1گزينه  -103
هاي ريبوزوم قرار دارند و اين دو  بر روي غشاي هسته مانند شبكه آندوپالسمي  زبر دانه

 باشند. غشاء اغلب به هم پيوسته مي
 صحيح است. 3گزينه  -104

شود. واكوئل  در آغازيان آب شيرين به دليل اختالف فشار اسمزي آب وارد سلول مي
 گيرد. ها را مي كند و جلوي تركيدن آن افه را از سلول خارج ميضرباندار اين آب اض

 صحيح است. 3گزينه  -105
ها را منتقل ساخته و يا از  وزيكولها از جسم گلژي به اندامكهاي مختلفي رفته و پروتئين

كنند. شبكه آندوپالسمي منشأ اوليه اين وزيكولها  طريق غشاء به بيرون سلول ترشح مي
 است، نه مقصد آنها.

 صحيح است. 4گزينه  -106
 كند. تريكودينا آغازي مژكداري است كه از  باكتريها تغذيه مي

 صحيح است. 3گزينه  -107
هاي گوارشي خود، جسم بلعيده  شده را هيدروليز كرده و  ها بوسيله آنزيم ليزوزوم

 دهند. گوارش مي
 صحيح است. 1گزينه  -108

تر باشد، فشار اسمزي  غليظهر چه مقدار ماده حل شده در آب بيشتر باشد و محلول 
 دهد. آن بيشتر بوده و تمايل بيشتري به جذب آب از خود نشان مي

 صحيح است. 4گزينه  -109
 هاي سلولي از جنس پروتئين هستند. هاي كانالي مواد در سطح غشاء مولكول

 صحيح است. 2گزينه  -110

نه ز

11112
150 60

60

2
2

1
2

1

1
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 1آزمون 
ها غشاي شبكه آندوپالسمي زبر قرار دارند و درون آنبر روي هاي ريبوزوم  دانه
 ها سنتز پلي پپتيدها را بر عهده دارند. باشند. اين ريبوزوم نمي

 فيزيكك

 صحيح است.  4گزينه  -111
 مراجعه شود. 9ي  به كتاب درسي صفحه 

 صحيح است.  2گزينه  -112
مكعب حجم 75 3 48 3 27 3 3

3 30  
 صحيح است. 4گزينه   -113

10متر يا  گيري ريزسنج يك صدم ميلي دقت اندازه  5 
گزينه1 گيري اندازه دقت 0 0001 10 4

2 گزينه گيري اندازه دقت 0 1 10 3

3 گزينه گيري اندازه دقت 0 1 10 4

4 گزينه گيري اندازه دقت 0 0001 10 5  
 صحيح است. 2گزينه   -114

0 0275 0 0275 106 10 6 0 0275 106 2 75 104  
 صحيح است. 4گزينه   -115

2 10 5 3 2 10 5 10 3 2 10 2 3

22 5 10 19 3 22 5 10 19 106 3 2 25 3

275 1024 3 275 1024 10 9 3 2 75 10 1 3

3 10 30 3 3 10 30 109 3 3 10 3 3 
 

 صحيح است.  4گزينه  -116
1 10 2 10 2 10 2 102 10 4

1 2 10 4 2 2 10 8 2 
 

 صحيح است.  3گزينه  -117
بردار دو بين زاويه 37 30 67  
 
 
 
 
 

 صحيح است.   3گزينه  -118
ي برآيند دو بردار برابر با تفاضل  اندازه با توجه به شكل مقابل در صورتي  

 سو باشند.  باشد كه دو بردار هم راستا و غير هم ي آن دو بردار مي اندازه
 
 
 
 

ي برآيند  به دليل اينكه اندازه و مقداري است مثبت بنابراين    
باشد. مي  

 صحيح است.   3گزينه  -119

2
2

2

2
2

2 12 32 10 10 

 صحيح است.  1گزينه  -120
2ثانيه دوم حركت يعني از   2 تا 1 1 . 

1 1 1 2 13 1 1 2
2 2 2 2 23 2 1 15

2 1 13  
 صحيح است.  1گزينه  -121

از مبدأ مكان  2ي  تغيير جهت داده است و در لحظه 1ي  متحرك در لحظه 
 عبور كرده است.

شود، ولي جهت حركت تغيير  سرعت متحرك صفر مي 3ي  در لحظهتوجه :
 كند. نمي

 صحيح است.  4گزينه  -122
42 32 5
62 82 10

شده طي مسافت 15  
 صحيح است.  1گزينه  -123

اول بخش جايي جابه اندازه 5 60 300

دوم بخش حركت زمان
200
5

40

جايي جابه كل اندازه 300 200 100
حركت زمان كل 60 40 100

100
100 1  

 صحيح است.  4گزينه  -124
 كنيم.  فرض مي طول مسير حركت را 

1 2
1 2 8 12

5
24

25
5
24 25 120

2 2
120
10 2 12 24  

 صحيح است.  2گزينه  -125
1 1 01 2 8

2 2 02 6 24
2 1 6 4 16 6 2 5
1 2 6 4 16 6 5 5  

 صحيح است.   1گزينه  -126
1شيب خط  صفر است  1ي  سرعت در لحظه 1 .
2شيب خط   صفر است ي  شتاب در لحظه 2                 

1بنابراين  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بين زاويه
 

 
 

 

 

4
 1 

1 

2 
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نامهپاسخ
 صحيح است.  2گزينه  -127

2 1
2

50 40
2

1
60

3
4 750  

 صحيح است.  2گزينه  -128
1
2

2 0 1
2

2

1 5 1
25
2

2 10 2
100
2

2 1
75
2

2 1 30
75
2 30 0 8 2 

 صحيح است.  4گزينه  -129
در حال كاهش، سپس  ي  سرعت اندازهشود كه ابتدا  در شكل مشاهده مي

 يابد. در حال افزايش و در نهايت دوباره كاهش مي ي سرعت  اندازه
 صحيح است.  3گزينه  -130

صفر لحظه در نمودار بر مماس خط شيب
0 36

2 4 0
36

2 4 15
36

1
2

2 1
2

2 15 36

4
1
2 16 60 36 0 8 24 0

3 2 
 شيميي

 صحيح است.  3گزينه  -131
ها نشان داد كه بين  ي اتم هر يك از فلز ي مقدار بار مثبت هسته رادرفورد، با محاسبه

ها كه توسط موزلي  حاصل از اين فلز مقدار بار مثبت هسته و فركانس پرتوهاي 
 گيري شده بود، يك رابطه مستقيم وجود دارد. اندازه
 صحيح است.  4گزينه  -132
 صحيح است.  4گزينه  -133

 يابد. پرتوي كاتدي از كاتد يا الكترود منفي به سمت آند يا الكترود مثبت جريان مي
 صحيح است.  3گزينه  -134

ته مربوط به مدل اتمي بور است. براساس ها در مدارهايي در اطراف هس حركت الكترون
ها در فضاي خالي اتم حضور دارند. رادرفورد در مدل اتمي  مدل اتمي رادرفورد، الكترون

 توضيحي درباره نحوه گردش الكترون به دور هسته ارايه نكرده بود. خود،
 صحيح است.  2گزينه  -135

اي نخستين بار، بكرل به شكل مربوط به شناسايي سه نوع تابش مواد پرتوزا است كه بر
 )1ي  برد. ( رد گزينه ها پي وجود آن
 )3ي  شود.(رد گزينه از جنس امواج الكترومغناطيس است و گاما ناميده مي پرتوي 
ها چهار برابر جرم اتم  هاي بارداري است كه جرم آن يا آلفا جرياني از ذره پرتوي 

 )4ي  هيدروژن است. ( رد گزينه
2از جنس يا آلفا  پرتوي 

2
از جنس الكترون است بنابراين هم بار و  و پرتوي  4

 تر است. بيش از بار و جرم پرتوي  هم جرم پرتوي 
 صحيح است.  2گزينه  -136

اي با بار مثبت است در هسته اتم به اثبات  رادرفورد توانست وجود پروتون را كه ذره
با بار منفي است در اتم به اثبات اي  برساند. تامسون توانست وجود الكترون را كه ذره

 الكترون را محاسبه كند.  برساند. ميليكان با آزمايشي هوشمندانه توانست بار
 صحيح است.  2گزينه  -137

از حجم صد  2تر است. بنابراين حجم صد گرم  بيش 2از چگالي  2چگالي 
 باشد. تر مي ، كم 2گرم 

 صحيح است.  1گزينه  -138

ي زير اتمي برابر  كه عدد اتمي نصف عدد جرمي است، شمار هر سه ذرههايي  در اتم
12عدد اتمي است. به عنوان مثال در اتم 

ي الكترون، پروتون و  شمار هر سه ذره 24
 است. 12نوترون برابر با 

 صحيح است.  4گزينه  -139
 دهيم . نمايش مي 17و  17را به شكل  دو ايزوتوپ اتم 

 
 
 
 

 صحيح است.  3گزينه  -140
45 80 45 125

2 80 2 82
125 82 207 

 صحيح است.  2گزينه  -141
1 1 2 2

1 2

4 11 1 10
5 10 8 

 صحيح است.  2گزينه  -142
ي يك اتم، عدد اتمي تغيير كرده  و در نتيجه به  با افزايش يا كاهش پروتون به هسته

10ي اتم  رسيم.  با افزايش يك پروتون به هسته عنصر جديدي مي
ها  ، تعداد پروتون20

شود و درنتيجه عدد جرمي نيز يك واحد زياد  تر مي يا همان عدد اتمي يك واحد بيش
هاي هسته يك واحد  است كه از تعداد پروتون 10ها همان  شود. ولي مقدار الكترون مي
11ي جديد به دست آمده  تر است. پس ذره كم

 است. 21
 صحيح است.  2گزينه  -143

ي مريي از چهار خط تشكيل شده است. ولي  م هيدروژن در ناحيهطيف نشري خطي ات
ي فرابنفش تا مادون سرخ را در  كل طيف نشري خطي اتم هيدروژن كه از ناحيه

 )1ي  (رد گزينه                گيرد از تعداد زيادي خطا تشكيل شده است. برمي
                 بور تنها توانست طيف نشري خطي اتم هيدروژن را توجيه كند.

 )3ي  (رد گزينه
ي  گرايد. (رد گزينه با افزودن مقداري كات كبود به شعله، رنگ آبي شعله به سبزي مي

4( 
 صحيح است.  3گزينه  -144
 صحيح است.  1گزينه  -145

ي مريي است ولي بازگشت  در ناحيه 2انرژي انتقال الكترون از ترازهاي باالتر به 
ي انرژي چهار  ي فرابنفش است. مقايسه در ناحيه 1الكترون از ترازهاي باالتر به 

 است. انتقال الكتروني نمايش داده شده به صورت 
 




