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 نامه پاسخ
 ادبياتت

 
 صحيح است. 1گزينه  -1

بختي      بد كردن،عروج: به بلندي رفتن، باال آمدن            ادبار: پشت 
 درنگ ارتجاالً: بدون انديشه سخن گفتن، بي

 صحيح است. 3گزينه  -2
كار                سگاليدن:  مينو: بهشت                  عنود: ستيزه

 انديشيدن
 صحيح است. 2گزينه  -3

ها جزميت و  گان نادرست  و صحيح آن  امالي جذميت و سازنده
 سازندگان است.

 صحيح است. 1گزينه  -4
) امالي معلوف نادرست و صحيح آن مألوف است. در 2ي ( در گزينه

ها ضمايم  ) ذمايم و لحو نادرست هستند و صحيح آن4) و (3ي ( گزينه
 و لهو است.

 صحيح است. 2گزينه  -5
سنايي اولين كسي است كه افكار و اصطالحات عرفاني را با مضامين 

 عاشقانه در هم آميخته است.
 صحيح است. 2گزينه  -6
 »درِ بهشت شداد«، »فرهنگ مهاجم ،فرهنگ مولد«ر جالل رفيع: آثا

آثار دكتر اسالمي ندوشن: جام جهان بين، آواها و ايماها، صفيرسيمرغ، 
 روزها

 ي بلخ آثار سنايي: حديقه الحقيقه، سيرالعباد الي المعاد، كارنامه
 صحيح است. 4گزينه  -7

سنگ خارا  به شمع تشبيه شده و در مصرع دوم» ت « در مصرع اول 
 به موم.

بين شمع و موم مراعات نظير وجود دارد و بين موم و سنگ خارا تضاد 
 شود. ديده مي

 صحيح است. 2گزينه  -8
 شود. ) تلميح وجود دارد ولي ايهام ديده نمي1ي( در گزينه
) جام مي كه خود استعاره است به آيينه سكندر تشبيه 2ي( در گزينه

ش سوم و توانگر) و تلميح نيز وجود شده است.دارا ايهام دارد (داريو
 دارد (اسكندر و دارا)

 )تلميح و تشبيه وجود دارد ولي ايهام ندارد. 3ي ( در گزينه
آرزو)  -2رايحه  -1) تشبيه (خوابگاه عدم) ايهام (بوي 4ي ( در گزينه

 ولي تلميح نداريم.
 صحيح است. 4گزينه  -9

اره شده است. در ) به گور و شوق وصال در قبر اش4ي ( فقط در گزينه
 ها يا اين دنيا و يا جهان پس از مرگ منظور نظر است. ساير گزينه

 صحيح است. 2گزينه  -10
كند زيرا كه اين  شاعر ما را از مغرور شدن به مقامات دنيوي نهي مي

دنيا مانند بهاري است كه سرانجامش پاييز است و اين به مفهوم 
 ناپايداري دنيا است.

 صحيح است. 2گزينه  -11
داند  عر در بيت متن سؤال به وجود آمدن همه چيز را از خداوند ميشا

هايي را كه در امور نقش دارند فقط اسباب و اركان  و ساير پديده
 داند. مي

هايش  تكيه كند زيرا  ها و عبادت ) هيچ كس نبايد به نيكي1ي( گزينه
 ي نداشتن بصيرت است. اين كار نشانه

ت و اين لطف بي انتهاي خداوندست اي نيس )ابر(سحاب) كاره2گزينه(
 گيرد. كه به صورت باران همه جا را فرا مي

)خداوند، دريا و خشكي و درختان و آدم و........................ را 3گزينه(
 آفريد.
) اوليا و دوستان خدا در هيچ جا غريب نيستند، زيرا كه 4ي ( گزينه

 ي عالم، سرزمين يار و محبوبشان است. همه
 صحيح است. 3 گزينه -12

 و گويد كه تا زمان مرگ در آرزوي وصال شاعر در بيت سؤال مي
 رود كه خاك كوي يار شود. رسيدن به يار است و با اين اميد از دنيا مي

خواستم خاك پاي يار شوم اما گفتم شايسته نيست  ) مي1ي ( گزينه
 غبار من بر دامن او بنشيند.

ال تو نظري خواهم كرد، آري ) گفتي كه دير يا زود بر ح2ي( گزينه
 كني. ام و تو بر خاكم گذر مي كني كه من مرده زماني به عهدت عمل مي

دارم وقتي هم كه  ) تا زمان مرگ، دست از دامن تو بر نمي3ي ( گزينه
 مردم اگر بر گور من بگذري خاكم تو را رها نخواهد كرد.

راقب باش ) عاقبت به خاك و غبار تبديل خواهي شد، پس م4ي( گزينه
ي ديگران و در ياد آن ها از تو كدورت و ناراحتي به جاي  كه در انديشه

 نماند.
 صحيح است. 3گزينه  -13

 واج 10ِ/  : -َ/ن/ د/ و/ ق/ خ/ ا/ ن/ -صندوق خانه:/ص/
 واج 9ِ/ ش/ ج/ و/ ي/ ي/  :-دانشجويي:/د/ ا/ن/ 

 واج 11َ/ م/ا/ :-ِ/ م/ ا/ن/ /ن/ -آسمان نما:/ء/ا/ س/ 
 واج10َ/ر :-ِ/ ش/ گ/-ِ/ت/ ا/ ي/ -:/س/ستايشگر

 صحيح است. 4گزينه  -14
) آموزگار مشتق هستند در 2ي ( ) الله زار و در گزينه1ي ( در گزينه

 ) نيز پاسداري مشتق مركب است.3ي ( گزينه
 صحيح است. 3گزينه   -15

 ):صفت+ اسم+ صفت+ اسم+صفت+صفت1ي( گزينه
 ):صفت+ صفت+ اسم+ صفت+اسم+صفت2ي( گزينه
 ):صفت+ اسم+ اسم+صفت+اسم+صفت3ي( گزينه
 ):صفت+ اسم+ صفت+ اسم+اسم+اسم4ي( گزينه
 عربي

 
 صحيح است. 2گزينه -16

) ـ 4آموزاني(رد گزينه ) ـ طالبات: دانش3جاءت: آمدند(رد گزينه
 )4و1المدرسية:درسي (رد گزينه
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3آزمون 
 صحيح است. 2گزينه -17

 دـ اُعلِّقُ: 4و1هاي گزينههذه قالدةٌ: اين گردنبندي است(ر (
 3هاي  ) ـ حتّي تَحفظك: تا تو را حفظ كند(رد گزينه1آويزم(ردگزينه مي

 )4و3هاي  ) ـ كُلّ سوء: هربدي(رد گزينه4و
 صحيح است. 4گزينه -18

 نبايد سبقت بگيرد.فعل نهي است "ال يسبقْ") 1
حفر شوند ها مضارع ترجمه مي ي شرطيه فعل ) در جمله2

 افتد. كند..............مي
لم يهملوا: ماضي ساده منفي يا ماضي نقلي منفي ) لم + مضارع3

 كوتاهي نكردند.
 صحيح است. 1گزينه -19

 )3و2هاي اليوم الرابع(رد گزينهعدد ترتيبي استروزچهارم
 عندما ـ حينَ ـ لما + ماضيكه وقتي

 )4و3هاي د گزينهلنَرَحلْ ـ علَينا اَن نَرحلَ(ربايد كوچ كنيم
 تواند فتحه بگيرد. جمع مونث سالم است و نمي "حركات") 4ي( رد گزينه

 صحيح است. 3گزينه -20
هاي ديگر در مورد تالش و زحمت براي رسيدن به بزرگي صحبت  گزينه

 ي كارنيك سخن گفته است. در مورد نتيجه 3كنند اما در گزينه مي
 صحيح است. 4گزينه   -21
 صحيح است. 2گزينه   -22
 صحيح است. 2زينه  گ -23
للوصولِ الي الحياةِ السعيدةِ علَيه أنْ « حركت گذاري صحيح به صورت  

 است.» يحصلَ علي قدرٍ منَ الرّاحةِ. للرّياضَةِ فوائد كثيرةٌ
 صحيح است. 1گزينه   -24
 ها:  موارد نادرست ساير گزينه 
 بزيادة حرفين / فاعله اسم ظاهر/ الجملة اسميه -2
 » ازدياد« ب تفعل / الزم/ مبني علي الضم / فاعلُه من با -3
 فعل ماضٍ -4
 صحيح است.  4گزينه  -25
  ها: موارد نادرست ساير گزينه 
 مبني علي الضم / فاعل و مرفوع -1

 معرف باالضافة -2

 جمع السالم للمونث. -3
 صحيح است. 2 گزينه -26

 "مصدر است نه فعل مضارع  تذكر: تَعلُّم  :"تكتسب.     "منصوب:  فعل
 صحيح است. 4گزينه -27
 شكل صحيح: عشرة مساجِد 

اصلي، از نظر جنس بر خالف معدود خود به كار  "3-10 "اعداد
جِ روند، البته در اين موضوع مالك مفرد كلمات است.(مدارس مي

 جِ مسجد) مدرسة ـ مساجد 
 است.صحيح  4گزينه -28

 توان از فعل نهي استفاده كرد.(ص: أالتُحبونَ) ي استفهامي نمي ) در جمله1
 مفرد است.(ص: لم ينجح) "الكَسالن ")2
3 (" حنَنجل"(حنَنْجل)در ميان جمله آمده و بايد منصوب شود نه مجزوم 

فعل شرط و مجزوم است اما براي رفع التقاء  "تَجمع") 4تذكر: در گزينه(
 گيرد. كنين كسره ميسا

 صحيح است. 3گزينه -29
ي مذكور شرطيه است لذا فعل مورد نظر بايد مجزوم باشد (رد  اَوالً جمله

 باشد.» للمخاطبة « جواب بايد  "إعملي") ثانياً با توجه به فعل 2گزينه
 صحيح است. 3گزينه -30

كند و اگر در  اگر در شروع كالم بيايد، فعل را مجزوم مي "لِ+مضارع"
 كند. يان كالم آمده باشد، فعل را منصوب ميم

 منصوب است."ليسملوا"مجزوم و  "ليتأملُوا "3ي درگزينه
 شروع جمله هستند. "ليعملُوا"و  "ليجتهدوا" 2و1هاي در گزينه

  
 تعليمات ديني

 
 صحيح است. 1گزينه  -31

ي ميان عمل و پاداش و كيفر  رابطه
قرادادي وضعي

طبيعي
اعمال حقيقي صورت عمل عين اعمال تجسم

 

 89) چاپ 91ي  صفحه 2(دين و زندگي 
 صحيح است. 2گزينه  -32

ي كافي به شما  ندازهپاسخ قطعي خداوند اين است كه آيا در دنيا به ا
دانيم اگر به دنيا باز  خواست به راه آيد؟ ما مي عمر نداديم تا هر كس مي

 گيريد. گرديد همان راه گذشته را پيش مي
 )88ي  صفحه 2(دين وزندگي 

 صحيح است. 3گزينه  -33
 هر سه آيه اشاره به قيامت مساوي رستاخيز دارد. 

 )87و  86ي  صفحه 2(دين و زندگي 
 صحيح است. 4گزينه  -34

ي برزخ به صورت يك  امام صادق(ع) فرمودند: همين عمل در دوره
 گردد. شود و انسان بدان آگاه مي شخص به انسان ظاهر مي

 )93ي  صفحه 2(دين و زندگي 
 صحيح است. 1گزينه  -35
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 )107ي  صفحه 2(دين و زندگي 

 صحيح است. 4گزينه  -36
قلب « گويند  پندارد محبت قلبي و دروني كافي است و مي برخي مي 

انسان با خدا باشد كافي است و عمل به احكام دين ضرورتي ندارد 
اعمال ظاهري و ظاهر انسان مهم نيست آن چه اهميت دارد درون و 

ي آل  سوره 31ي  با كالم خداوند در آيه توجيهباطن انسان است اين 
بگو اگر شما خداوند را » نيقل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعو« ن عمرا
فرمايد اگر  ت داريد پس مرا اطاعت كنيد سازگار نيست خداوند ميدوس

مرا دوست داريد و اگر محبت من در قلب شما قرار گرفته شايسته است 
 از دستورات من پيروي كنيد.

 صحيح است. 4گزينه  -37
 )107ي  صفحه 2(دين و زندگي 

 صحيح است. 2گزينه  -38
 )119ي  صفحه 2(دين وزندگي 

تاريكي مي گريزد، دوستدار زندگي و بقا از نيستي و عاشق روشنايي، از 
 نابودي متنفر است.(بيزاري از دشمنان خدا)

ها باشد و در جهان زشتي و  ها و كرامت شود كسي دوستدار فضيلت نمي
نامردي و ستم ببيند و در عين حال بتواند قرار و آرام بگيرد.(مبارزه با 

 دشمنان خدا)
 صحيح است. 4گزينه  -39

 دارد. "پيروي از خداوند "ارت اشاره به هر دو عب
 )2دين وزندگي 118و  117ي  (صفحه

 صحيح است. 2گزينه  -40
ي بسياري از تصميم ها و كارهاي انسان  محبت و دوستي سرچشمه

دهد ريشه در  هايي كه آدمي در طول زندگي انجام مي است فعاليت
  ندگيهاست كه به ز هاي او دارد و همين محبت ها و محبت بستگي دل
 بخشد. ها جهت مي آدم

 )2دين و زندگي   116ي  (صفحه
 صحيح است. 3گزينه  -41

اين عبارت امام صادق(ع) كه شعري منسوب به ايشان است درباره 
 "ان كنتم تحبون اهللا ..."ي  ي شريفه پيروي از خداوند است كه با آيه

 ارتباط معنايي دارد.
 )2دين و زندگي  117و  113ي  (صفحه

 صحيح است. 2گزينه  -42
گونه كه اگر انسان از علم خود به درستي استفاده نكند به جاي  همان

ي نابجاي زيبايي به جاي  رستگاري، شقاوت نصيبش مي شود، عرضه
برد و اين  را از بين مي»عفت و حيا «گرمي بخشيدن به كانون خانواده، 

 گيرد. دو گوهر مقدس را از او مي
 )130ي  صفحه 2(دين و زندگي 

 صحيح است. 1نه گزي -43
شود، نوع  هاي عفاف در روح انسان ضعيف مي به همان اندازه كه رشته

كند و پوشش  آراستگي به خصوص آراستگي در پوشش تغيير مي
ي خودنمايي به خود مي گيرد و احساسات لطيف زن كه بيانگر  جنبه

ي رحمت الهي، آرامش  باشند و همچون سايه هاي دروني وي مي زيبايي
 ون گرم خانواده است، با زيبايي ظاهر او عجين شده است.بخش كان
 )2دين و زندگي 130ي  (صفحه

 صحيح است. 3گزينه  -44
اينكه اگر انسان لباس پرهيزگاري را به خود بپوشاند ......................... از 

................. آمده است نه در  "و لباس التقوي ذلك خيره"ي  ي شريفه آيه
 اين آيه.

 )2دين و زندگي  126و  125ي  صفحه(
 صحيح است. 2گزينه  -45

لباس نازك و بدن نما نپوشيد، زيرا چنين "امام صادق(ع) مي فرمايند:
و در بيان امام علي(ع)  "ن است ديي سستي و ضعف  لباسي نشانه

ايي و با انجام گناه به جنگ كه خود را براي ديگران بيار بپرهيز از اين"
 "ا برخيزي.با خد

 )2دين و زندگي  130ي  (صفحه
 

 زبان انگليسيي
 
 صحيح است. 4گزينه  -46

ترجمه: زحمتي نيست از او درخواست كنيد كه به ما مقداري پول 
 بدهد تا براي خودمان چند بسته شكالت بخريم؟
 "Self"ازضمير "us"نكته: با توجه به معني جمله و ضمير مفعولي

 كنيم. باشد، استفاده مي مي "ourselves"جا مناسب كه در اين
 صحيح است. 2گزينه  -47

استفاده كرد . شكل  theقبل از صفات عالي بايد از حرف تعريف 
 صحيح جمله :

 ………. the busiest city ………. 
 صحيح است. 3گزينه  -48

جمله شرط نوع اول است لذا در قسمت شرط بايد از زمان حال ساده 
 استفاده گردد.

 صحيح است. 2گزينه  -49
رسي. آيا چيزي  ترجمه: مري، امروز خيلي سرحال و شاد به نظر نمي 

 كند؟ اذيتت مي
 ) رنجانيدن، دردسر دادن2) حركت تند سريع، انقباض ماهيچه      1
  ) خنديدن  4     ) ترساندن، ترسيدن                     3

 صحيح است. 3گزينه  -50
 به معناي گرسنه شدن مي باشد . go hungryاصطالح 

معني جمله : او تصميم گرفت ياد بگيرد چطور بخواند و بنويسد تا 
 گرسنه نشود .اينكه هرگز دوباره 

 صحيح است. 4گزينه   -51
معني جمله: صبر كردن تا اينكه سكسكه برطرف شود نظر خوبي  

 كشد.  ها فقط يك مدت كوتاهي طول مي اكثر مواقع آن چوناست، 
Since = because 

 صحيح است. 4گزينه  -52
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3آزمون 
رنگ خريدم و شروع كردم به رنگ  قوطيمعني جمله : من يك  

 كردن درب خانه ام .
 صحيح است. 3گزينه  -53

 در دست داردمعني جمله : كدام كشور ركورد جهاني ماراتون را 
. 

 holdنگه داشتن =  –كسب كردن  –ركورد داشتن 
 صحيح است. 4گزينه  -54

 بايد از كسي بخواهيد تا موي شما را كوتاه كندمعني جمله : شما 
 صحيح است. 1گزينه  -55
 .صحيح است3گزينه  -56
 صحيح است. 4گزينه  -57
 صحيح است.  2گزينه  -58
 صحيح است. 4گزينه   -59
 صحيح است.  2گزينه  -60

 
 رياضيي

 
 صحيح است.  1گزينه  -61

2دانيم اگر در توابع نمايي  مي 2 و 1 در اين  1
  صورت :

1 2
2 1 2 

  توان نوشت: بنابراين مي
10 2

2 6 8 72 24 
   صحيح است. 4گزينه  -62

 
 
 
 
 
 
 

 صحيح است.  1گزينه  -63
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه مبدأ از طول 0 2 2 2 2 1
4 

 صحيح است.  4گزينه  -64
5 2 5 2 5 2  

معكوس
1

5 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحيح است. 3گزينه  -65

4 2 0 2 253
22 2

1
2 5 1 5

2
3

1
4

2
33 8

12
5

12  
 صحيح است. 3گزينه  -66

 فاقد جواب است. 1در حالت  ي  معادله
 صحيح است. 2گزينه  -67

3 2 2 3 3
1
2 3

2
2  

25 5 5 25 2 3
2

2

2

3 2
 

 صحيح است. 2گزينه  -68

2

2 2 3
3 2 2 11

2
 

3 1
3

2 11 1 2 11 
2 12 0 4 3

0
4

ق3 ق  غ

 صحيح است. 4گزينه  -69

6
1
2

3 2 7
1
2 6 6 6 3  

6 3 2 7 6
6
3 6 2 

6 3 2 7 6 2 3 2 7 2  
3 7 3 7 

 صحيح است. 2گزينه  -70
شمار دقيقه 1 6 5 6 2 3

1
4 دور  

زمان 3 15 دقيقه 15 و ساعت 3  

شمار ساعت 2 3
1
4 30

13
4 30 97 5  

 صحيح است. 3گزينه  -71

1
4 

2 2 

1 

2 

باال واحد 2
 

پايين واحد يك
 

مطلق قدر
 

2
5  2

5 1 2
5 1  
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 نامه پاسخ
3
2 2

 
2  

 صحيح است. 2گزينه  -72
 صحيح است. 1گزينه  -73

3
1 3

2 3
4
3

 

θ زواياي مجموع 1 2
5
3  

 
 صحيح است. 2گزينه  -74

4 10 2 10

2 3 10 10

10 10
2 10 10

 

10 10

10

2 10 10

10

10 1
2 10

0 2 1
2 0 2

0 8
1 8

4
9  

 صحيح است. 2گزينه  -75

3 5 4 تناوب دوره
2
4

1
2 

0در فاصله زماني  1
كند پس در  را قطع مي دوبار محور  2

0ي  بازه  را قطع خواهد كرد.بار محور  28به تعداد  7
 صحيح است. 2گزينه   -76

  دانيم: مي
5 1 2 1 0 30102 0 69898

5 0 69898 5 100 69898

52000 100 69898 2000 101397 96 
 رقمي است. 1398يك عدد  52000بنابراين عدد 

 صحيح است. 2گزينه   -77
(بر حسب  ي مركزي  و زاويه ي بين طول كمان  دانيم رابطه مي

 به صورت مقابل است:  راديان) و شعاع دايره 

8
3
2

16
3  

 صحيح است.  1گزينه  -78
20 30 60

20 60 40 140  
 صحيح است.  3گزينه  -79

  داريم: در مثلث 

2 2 2 2

1 ي گزينه

2 ي گزينه 2 2 2 2 2
3 ي گزينه
4 ي گزينه

0  
 صحيح است.  2گزينه  -80

 1 2 3 89 1 0 
 

 هندسه  
 

 صحيح است. 4گزينه  -81

8 و 4 2 6 

4 5
6
5 

6
5 2 3 2 

 
 صحيح است. 3گزينه  -82

2 4 4  
62 36 4 2 3 

4 12 2 24 3 21 
 صحيح است. 1گزينه  -83

1
2

1
21

2  

120 هستند قطرها موازي مثلث اضالع  چون
1
2

1
2

1
2

1
2

3
2

3
16

2 

 صحيح است. 2گزينه  -84

1 1 2 1  
6 12

12 12
2 12 

 
 
 
 

 صحيح است. 4گزينه  -85
 

10
10

1
2

 

2 200 
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2 2 2 200 100 300 

10 3 
 
 
 
 
 

 صحيح است. 2گزينه  -86
3  

 

 
18
4

3
36 12 2 18 36 
54 3 6 

4 12 6 
 
 
 
 
 
 

 است.صحيح  3گزينه  -87
 ديگر، دو مثلث به حالت دو زاويه متشابهند.هاي  درحالت

90

90  

1

1 2 90
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحيح است. 1گزينه  -88
 

 هاي متناظر با نسبت متشابه برابر است: پس نسبت ميانه
2
3

2
3  

2
3

24
5 4 8 

1
2 2 4 

 صحيح است. 3گزينه   -89
 

2 1
4 

4  
طرفي از 4  

 
1
2

1
2 

2 2  
2

2 2 4  

9
1
9  

 
 
 
 
 
 

 صحيح است. 3گزينه  -90

1  
 

2 1 2
2 1 2

 

1
5
18 2 2 2

5
18 0

1
6 يا

5
6 

 3كند پس گزينه  تقسيم مي 5به  1را به نسبت   ضلع  يعني
 صحيح است.

 
 

  
 
 
 
 

 زيست شناسي
 

 صحيح است. 4گزينه  -91
ي شبيه به  ها ماده هاي پروازي آن  وحشي در ماهيچهدر غازهاي 

هموگلوبين به نام ميوگلوبين وجود دارد كه هميشه مقداري اكسيژن در 
 خود ذخيره دارد.

 صحيح است. 4گزينه  -92
ها يك طرفه و از عقب به جلو  ها جهت جريان هوا درون شش در پرنده

 و طرفه است.ها د است اما در پستانداران (خفّاش) جريان هوا در شش
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 نامه پاسخ
 صحيح است. 1گزينه  -93

ـ 4ـ شش 3ـ نائي2ـ پوستي1سطح تنفس هست:  4در بدن جانوران 
 شش آب

 صحيح است. 4گزينه  -94
بيستون بتوالر يا نوعي پروانه شب پرواز از حشرات است كه سيستم 

2نائي دارند و به طور مستقيم از انشعابات شبكه نائي با  2
 شود. ها انجام مي سلول

 صحيح است. 2نه گزي -95
تا) دنده دارد كه غير از دو جفت آخر 24جفت ( 12قفسه سينه انسان 

 اند. ها (مستقيم يا غير مستقيم) به استخوان جناغ متصل همه آن
 صحيح است. 3گزينه  -96

كه هر فرد پس از يك دم عميق (جاري+مكمل) طي  هواييبه مجموع 
دهد، ظرفيت  يك بازدم عميق (به اضافه ذخيره بازدمي) بيرون مي

 شود. حياتي گفته مي
 صحيح است. 3گزينه  -97

است، اما در  500: نادرست، حجم هوايي جاري هر دو فرد1گزينه
 شود. ، هواي مكمل  به آن اضافه مي فرد

، تنفس عادي دارد و تنفس عميق ندارد و لذا : نادرست، فرد2گزينه
 شود. هواي مكمل به بدن او وارد نمي

، عالوه بر هواي جاري، هواي مكمل نيز وارد : درست، فرد3گزينه
 نمايد. تري با خون مبادله مي شود و لذا هواي بيش بدنش مي

تنفس عادي دارد و هواي ذخيره بازدمي از   ،: نادرست، فرد4گزينه
 شود.  هاي او خارج نمي شش

 صحيح است. 4گزينه  -98
: نادرست، بيشترين هوا در پايان يك بازدم عميق، بعد از دم 1گزينه

 شود. هاي انسان خارج مي عميق از شش
: نادرست، كمترين هوا در پايان بازدم عادي بعد از دم عادي از 2گزينه
 شود. ها خارج مي شش

 1: نادرست، پاسخ گزينه3گزينه
درست، هواي مكمل و هواي جاري كه با دم عميق وارد بدن  :4گزينه

شوند، با بازدم عميق بعد از دم عميق  شوند، با بازدم عادي خارج مي مي
 شود. هواي ذخيره بازدمي نيز خارج مي

 صحيح است. 1گزينه  -99
 76ي : درست شكل صفحه1گزينه
 : نادرست، ماهيها سرخرگ شش ندارند.2گزينه
قلب ماهيها خون تيره وارد و خون تيره از آن : نادرست، به 3گزينه

 شود. خارج مي
شش محل تبادالت گازي در بدن  هاي آب : نادرست، مويرگ4گزينه

 باشند. ماهيها مي
 صحيح است. 1گزينه  -100

ها قلب در ناحيه پشتي است ودر  ـ در ملخ 76ي : شكل صفحه1گزينه
 ها طناب عصبي شكمي است. مهره بي

 صحيح است. 4گزينه  -101

دهد و  را انتقال مي  ها سيستم نائي اكسيژن : نادرست، در ملخ1ينهگز
 ها معني ندارند. خون روشن (خون با درصد اكسيژن باال) در آن

اند و سيستم نائي  ها هر دو از حشرات ها و مگس : نادرست، ملخ2گزينه
 دارند.

: نادرست، از قلب خرچنگ دراز چندين رگ خون را از قلب 3گزينه
 نمايند. ميخارج 

 صحيح است. 2گزينه  -102
هر عاملي كه مانع برگشت كامل مواد در سمت سياهرگي به سياهرگ 

 شود. شود، سبب ايجاد ادم يا خيز در آن قسمت بدن مي
: نادرست، در اين حالت فشار اسمزي خون سمت سياهرگي كم 1گزينه

 شوند. شود و مواد از مايع ميان بافتي وارد سياهرگ نمي مي
: نادرست، در اين حالت فشار خون مانع برگشت مواد به 3گزينه

 شوند. سياهرگ مي
: نادرست، در اين حالت فشار اسمزي مايع ميان بافتي زياد 4گزينه

 شود. شده و مانع برگشت مواد به سياهرگ مي
 صحيح است. 1گزينه  -103

هاي مخطط دو طرف سياهرگ منقبض شوند، از  كه ماهيچه هنگامي 
هاي خود (نه با زردپي) به رگ فشار آورده و دريچه  شكمدو طرف با 

هاي سياهرگي نيرويي  شوند. دريچه پايين بسته و دريچه باال باز مي
 كنند. توليد نمي

 صحيح است. 3گزينه  -104
 هر تار كشنده يك سلول طويل شده از روپوست ريشه است.

 صحيح است. 2گزينه  -105
د از جذب آب، جذب آب توسط تار كشنده به روش اسمز است، بع

شود و يا فشار اسمزي سلول پارانشيم  پتانسيل آب تار كشنده زياد مي
شود وآب به روش اسمزي وارد سلول بعدي  پوست مجاور آن زياد مي

 كند. هاي پوست ريشه ادامه پيدا مي شود و اين جريان در تمام سلول مي
 صحيح است. 1گزينه  -106

 كند. زير حركت مي در مسير حركت آب در عرض ريشه، آب در مسير
آب

تاركشنده
پروتوپالسمي مسير آندودرم محيطيه دايره چوبي آوند

پروتوپالسمي غير مسير آندودرم محيطيه دايره چوبي آوند
 

 صحيح است. 4گزينه  -107
نادرست ـ روپوست پيوسته از يك رديف سلول تشكيل شده  

 است.
هاي روپوست عموماً كلروپالست ندارند به جز  نادرست ـ سلول 

 هاي تمايز يافته نگهبان روزنه سلول
 پوستك ساختمان سلولي ندارد. 
 اند. ها عموماً در روپوست پائيني روزنه 

 صحيح است. 2گزينه  -108
 : نادرست، حركت آب در آوندهاي چوبي وابسته به تعرّق است.1گزينه
 اي تعريق است نه تعرّق. نادرست، نشانه بارز فشار ريشه: 3گزينه
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3آزمون 
كه آب با نيروي اسمز از آوند چوبي خارج  : نادرست، هنگامي4گزينه

 دهد. شد كشش تعرقي رخ مي
 صحيح است. 1گزينه  -109

 سلول مقابل، نوتروفيل است كه ظاهري شبيه ائوزينوفيل دارد.
 ست.ها دو قسمتي ا : نادرست، هسته ائوزينوفيل2گزينه
 ها قدرت فاگوسيتوز زياد دارند. : نادرست، نوتروفيل3گزينه
 ها دياپدز دارند. : نادرست، نوتروفيل4گزينه

 صحيح است. 2گزينه  -110
 شوند. : نادرست، ماكروفاژها سبب تجزيه هموگلوبين مي1گزينه
ها را كم  هاي قرمز پير تعداد آن : درست، كبد با تخريب گلبول2گزينه

 كند. وپويتين به افزايش تعداد آن كمك ميو با ساختن اريتر
: نادرست، بخش اصلي آهن در هموگلوبين و ميوگلوبين موجود 3گزينه

 ها به كار رفته است. در ماهيچه
: نادرست، ماده اصلي رنگي صفرا بيلي رو بين است و بوسيله 4گزينه

 شوند. ماكروفاژها از تجزيه هموگلوبين حاصل مي
 

 فيزيك  
 

 است. صحيح 4گزينه   -111
 صحيح است. 2گزينه  -112

جايي  شود كه نيرو و جابه ي كار يك نيرو هنگامي ايجاد مي بيشينه
 جهت باشند يعني:هم

 
0 0 1 1 100

100  

60 100
1
2 50  

 صحيح است. 1گزينه   -113

9 9
10
36

5
2

5
2 30

75
200 75

8
10 12000

12  
 صحيح است. 2گزينه  -114

شود و به عبارت ديگر فشرده يا  كه فنر از حالت تعادل دور مي هنگامي
شود، نيروي كه از جانب فنر به جسم متصل به آن وارد  كشيده مي

شود كه كار اين  سازد و سبب مي مي 180ي جايي زاويه شود با جابه مي
كه فنر از حالت فشرده يا كشيده  نيرو مقداري منفي شود و در هنگامي

ي صفر درجه بين نيرو  شود با ايجاد زاويه به حالت تعادل نزديك مي
 شود.  جايي كار اين نيرو مقداري مثبت مي جابه

 صحيح است.  1گزينه  -115
2 4 1 2 2 1 1 8 2 1 1

8  

 صحيح است.  4گزينه  -116
2 1

1
2

2 
 

5 2 1
1
2 1 16 2  

 
 
 
 
 
 

 صحيح است.  4گزينه  -117
اي  شيب خط مماس بر نمودار مكان زمان برابر است با سرعت لحظه

5ي زماني  متحرك. در بازه تا متحرك در حال  سرعتي  اندازه 4
ي كار و انرژي، كار برآيند نيروهاي  افزايش است. بنابراين طبق قضيه

 وارد بر جسم مثبت است.
 صحيح است. 2گزينه  -118

ي كار و انرژي كار اين نيرو بر روي دو جسم يكسان و برابر  طبق قضيه
 تغيير انرژي جنبشي است.

2 1 2 1 
1
2

2 1
2 2 2 2

2

2 2
 

 صحيح است. 3گزينه  -119
و ارتفاع آن از  انرژي پتانسيل گرانشي يك جسم به جرم آن 

جايي  بستگي دارد و طول مسير و شكل مسير جابه  سطح زمين
ي مورد نظر اهميت ندارد. پس  آن در انرژي پتانسيل گرانشي در نقطه

 در هر سه شكل انرژي پتانسيل گرانشي يكسان و برابرند.
 صحيح است. 1گزينه  -120

كه اتالف  ، در صورتي با توجه به تعريف انرژي مكانيكي 
 به صورت  بر حسب   ابعانرژي نداشته باشيم، ت

 و در برابر مقدار 0خواهد بود، كه باتوجه به اينكه در
و  -1شود، تابع مورد نظر به صورت خطي با شيب  برابر صفر مي مقدار

 گردد. رسم مي عرض از مبدأ 
 صحيح است. 3گزينه  -121

تريكي مثبت را با نام مانند دو بار الك كه دو بار الكتريكي هم هنگامي
ي  اجبار نيروي عامل خارجي و انجام كار مثبت برخالف نيروي دافعه

دهد به هم نزديك كنيم، انرژي  الكتريكي كه كار منفي انجام مي
 يابد. پتانسيل الكتريكي مجموعه افزايش مي

 صحيح است. 3گزينه   -122

1 2
1 1 2 2

2 3 2
1 4 2

1 4 2
12 4 2 2 3  

 صحيح است 2گزينه  -123
كه سرعت آسانسور و جعبه، ثابت و برابر هستند. بنابراين  با توجه به اين

 برآيند نيروهاي وارد بر جعبه صفر است.
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 نامه پاسخ
0 0 30 10 0

300  
كار اين نيرو را دست آورده و با تقسيم بر مدت زمان آن توان مورد 

 كنيم. نظر را محاسبه مي
300 20 180 6000  

6000
60 100  

 
 صحيح است. 2گزينه   -124

100 3000 100
1500 10 18
2 60 3000 100 75٪ 

 صحيح است. 2گزينه  -125
ها آزادانه  ها آن است كه مولكول پذيري گازها نسبت به مايع علت تراكم

ها نسبت به حالت مايع چند ده  ي بين آن فاصلهدر حركت هستند و 
 برابر است.

 صحيح است. 3گزينه  -126
كه جامدهاي ذوب شده را در حالت مذاب به سرعت سرد  هنگامي

ها فرصت كافي ندارند كه خود را در طرح منظمي  كنيم مولكول مي
اند باقي  مرتب كنند و در وضعيت نامنظمي كه در حالت مايع داشته

 شكل گويند. اين جامدها بي مانند. به مي
 صحيح است. 2گزينه  -127

گلوله هر حجم
4
3

3 4
3 3 13 4 3 

رفته كار به فلز حجم 2 5
100 100

2 5
40 3 

ها گلوله تعداد
40
4 10 

 
 صحيح است. 3گزينه  -128

در نظر بگيريم در هر  و حجم داخلي آن را  اگر جرم ظرف را 
حالت مجموع جرم ظرف و جرم مايع داخل آن برابر جرم بيان شده 

 است. بنابراين داريم:
اول حالت 1 110

1
1 1 2 1

1

1 2  
1 2 110 

دوم حالت 2 200 2
2 3 2

2 3
3 200 

5
2

1 2 110
3 200 3 150

50  
 صحيح است. 3گزينه  -129

ها كه يك نيروي  هاي آب به دليل نيروي چسبندگي بين آن مولكول
ربايشي كوتاه برد است، جذب يكديگر شده و در كنار هم قرار 

 آيند. اي كه در حين سقوط به صورت قطره در مي گيرند، به گونه مي
 صحيح است. 2گزينه  -130

هايي مانند نفوذ رطوبت و آب در بين ذرات اجسامي مانند  پديده
هاي مويين مثل  ي قند يا باال رفتن آب در لوله مصالح ساختماني و حبه

باشد ولي كروي بودن  آوندهاي گياهان به دليل خاصيت مويينگي مي
تر بودن چسبندگي  هاي جيوه بر سطح شيشه به دليل بيش قطره

هاي جيوه  ي جيوه از نيروي چسبندگي سطحي بين مولكولها مولكول
 وشيشه است.

 
 شيميي

 
 صحيح است. 2گزينه  -131

1 2
21 2 22 6 3 23 6 4 23 1 

3
21 3 23 6 

1 2
16 2 22 6 3 23 4                   3 2

2 3 
2 3 2

16 3 6 
 صحيح است. 4گزينه  -132

يك تركيب يوني اندازه بار و شعاع حائز  ي انرژي شبكه در مقايسه
اهميت است، به طوري كه با افزايش بار و كاهش شعاع يون ها انرژي 

يابد، ولي در مقايسه خصلت يوني از تفاوت  شبكه افزايش مي
شود، به  هاي شركت كننده در تركيب استفاده مي الكترونگاتيوي اتم

اتب بيشتر است ولي به مر از عنوان مثال انرژي شبكه
 باشد. بيشتر مياز خصلت يوني 

 بررسي ساير گزينه ها:
تر است،  كم از انرژي شبكه  ): انرژي شبكه  1گزينه(

ي ذوب  كمتر است، پس نقطه از شعاع يون  زيرا شعاع يون 
 باشد. تر مي بيش 
و شعاع كاتيون يك تركيب يوني كمتر ) : هر چه شعاع آنيون 2گزينه(

 باشد، انرژي شبكه بيشتر خواهد بود.
)انرژي شبكه بلور جامد يوني، برابر با مقدار انرژي آزاد شده 3گزينه(

 هنگام تشكيل يك مول از آن از يون هاي گازي سازنده آن است.
 صحيح است. 3گزينه  -133

ها  ساير گزينهي تركيبات داده شده در  ي درست انرژي شبكه مقايسه
 به صورت زير است:

1 ي گزينه 3 2 
2 ي گزينه 2 3 3  
4 ي گزينه  

 صحيح است. 3گزينه  -134
 صحيح است. 3گزينه  -135

ها در  ها و يون ها ، مولكول شبكه بلور به آرايش سه بعدي و منظم اتم
 شود.  بلور گفته مي
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3آزمون 
 ساير گزينه ها: بررسي
) : در ساختار يون هاي چند اتمي، اتم ها با يكديگر، پيوند 1گزينه(

 كواالنسي دارند.
ها،  ) : به دليل برابر بودن مقدار بار كاتيون ها با بار آنيون2گزينه(

 همواره تركيب يوني خنثي است.
در اثر تبديل شدن يك اتم به كاتيون، شعاعش كاهش  ):4گزينه(

 يابد. مي
 صحيح است. 2گزينه  -136

4 3 1 كلرات  آمونيوم
2

4
2 1 كرومات سرب  

2
4
2 1 سولفات  باريم

 صحيح است. 4گزينه  -137
 بررسي ساير گزينه ها:

2  ):1گزينه (           2): 2گزينه (               4
 4 ):3گزينه (  
 صحيح است. 1گزينه  -138

4 5 2  
ها عنصر تعداد 4
ها اتم تعداد 21

4
21 

 صحيح است. 2گزينه  -139

4 40 32 64 134  
136 79 07

20 93 36 آب مول تعداد
36
18 2 

 
 صحيح است. 1گزينه  -140

ها  توان از تفاوت الكترونگاتيوي اتم بيني خواص پيوند، مي براي پيش
تر باشد،  طوركلي، هر اندازه تفاوت الكترونگاتيوي بيش استفاده كرد. به

از  تر خواهد بود. الكترونگاتيوي  خصلت يوني پيوند نيز بيش
  زيادتر است، پس اختالف الكترونگاتيوي در  الكترونگاتيوي

تر بوده و بنابراين خصلت  بيش تالف الكترونگاتيوي دراز اخ
 باشد. تر مي بيش از خصلت يوني يوني 

 صحيح است. 1گزينه  -141
 الكترون 2الكترون ،ناپيوندي:  8پيوندي: 

 
 الكترون 8الكترون، ناپيوندي:  8  پيوندي:

 
 

 الكترون 12الكترون، ناپيوندي:  8پيوندي:  
 
 
 

 الكترون، ناپيوندي: صفر الكترون 10پيوندي: 
 
 

 است.صحيح  4گزينه - -142
2و 3ساختارلوويس  به صورت زير است. در اين دو تركيب  2

ي ظرفيت خود داراي هشت الكترون (پيوندي و  ها در اليه اتم  همه
 ناپيوندي) هستند

 
. 
 
 

 صحيح است. 4گزينه  -143
باشد. از طرفي فلوئور نمي تواند  عدد مي 8، تعداد الكترون ظرفيت 

را به تنها دو الكترون خود بيش از يك پيوند برقرار كند.پس
به صورت نا  هاي اليه ظرفيت فلوئور  ي الكترون اشتراك مي گذارد و بقيه

ماند. از طرفي انتهاي فلوئور هم تنها يك الكترون، به  پيوندي باقي مي
  ماند. اشتراك مي گذارند و ما بقي به صورت ناپيوندي باقي مي

 
 
 

پيوندي نا 18
پيوندي 4

18
4 4 5 

  صحيح است. 2گزينه   -144
 
 
 

 
 

 صحيح است. 3گزينه  -145
 بررسي ساير گزينه ها:

 ) :سطح بزرگترين ماه سياره كيوان، از اتان مايع پوشيده است.1گزينه(
گيرند،  ):هميشه اتم هاي هالوژن پيرامون اتم مركزي  قرار نمي2گزينه(

 اتم مركزي است. اتم  3مثالً در ساختار يون 
): معموالً اتمي كه الكترونگاتيوي آن از همه كمتر است، اتم 4گزينه(

  شود. مركزي در نظر گرفته مي
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