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يران
تر ا

س بر
دار

ن م
زمو

ز آ
مرك

 

 
1 

 

نامهپاسخ
 ادبيات  

 

-1 صحيح است. 3گزينه  
 خانه ـ وقيعت: بدگويي، سرزنش ـ فروكاست: پايين انداخت مضيف: مهمان

-2 صحيح است. 2گزينه  
شليته: نوعي دامن گشاد و پرچين و كوتاه كه در قديم زنان روي شلوار 

 پوشيدند. مي
 گير تر از باز، موش شكاري كوچك اي زغن: پرنده

 قذ: اسم فاعل از انقاذ، رهانندهمنْ
 استنكاف : سرباز زدن، خودداري

 شماتت: سرزنش، مالمت
-3 صحيح است. 1گزينه 

  نزه: خوش آب و هوا ـ باصفا : فروگذاشتن ـ سستي كردن دركارياهمال
 ها ـ جمعِ خُطوه ها ـ قدم خطوات: گام
 تبتّل: از مردم بريدن ـ از جهان بريدن   چغز: قورباغه

-4 صحيح است. 2گزينه  
 ) فراغ3ي گزينه ) مهمل1ي در گزينه

 ) ثقت4ي گزينه
-5 صحيح است. 1گزينه  

 منسوب (نسبت داده شده) ـ منصوب (نصب شده، بر پا شده، گماشته شده)
-6 صحيح است. 1گزينه  

حاق نيشابوري/ قصص العلما از ميرزاطاهرتنكابني و قصص االنبياء از ابو اس
اوصاف االشراف از خواجه نصير الدين توسي و اخالق االشراف از عبيدزاكاني 

 است.
-7 صحيح است. 1گزينه  

از پهلوي به عربي و نصراهللا منشي از عربي  قنعم) كليله و دمنه را ابن 2گزينه
 به فارسي ترجمه كرده است.

ي  يوسفي است و يادنامهحسين  ي دكتر غالم ) فرخنده پيام، يادنامه3گزينه
 است.» يكي قطره باران«دكتر زرياب خويي 

مدون قسمت ) جامي ديوانش را به تقليد از اميرخسرو دهلوي در سه 4گزينه
 كرده است.

-8 صحيح است. 2گزينه  
 ي نظامي از زرين كوب نامه وجوي  نا كجاآباد: زندگي پير گنجه در جست

 دولتشاه سمرقندي: شرح حال شاعران از تذكرة الشعرا
 سيرت رسول اهللا: گزارش زندگي پيامبر اكرم (ص) از زرياب خويي

 از محمد علي مدرس  ريحانه االدب: سرگذشت نامه
 حسين يوسفي ي روشن: نقد و تحليل شعر بزرگان ادب از  غالم چشمه

-9 صحيح است. 3گزينه  
  خالش چون دانه است: تشبيه زلف او چون دام است: تشبيه

  مصراع دوم): استعاره از خال محبوبدانه (
 دام ، دانه ـ زلف، خال: تناسب در دام دوست افتادن: كنايه ازعاشق شدن

-10 صحيح است. 3گزينه  
 هقمارعشق: تشبي خرسندي: پارادكس ) باختن و1ي گزينه

 دل: تشخيص اي
   ) دم: مجاز از سخن2ي گزينه

 ي حضرت عيسي (ع) تلميح به معجزه
   دانش: تشبيه) دفتر 3ي گزينه

 فلك در قصر دل دانا بود: تشخيص، حسن تعليل ندارد.

 منزل ويرانه: استعاره از دنيا) گنج غمِ عشق: تشبيه 4ي گزينه
-11 صحيح است. 2گزينه  

ي سه جزئي گذرا به مفعول هستند بايد  ي يك جمله كلمات مركبي كه فشرده
مضارع در واقع فعلي شان (اسم+بن مضارع) باشد و اين بن  دهنده اجزاي تشكيل

 است كه گذرا به مفعول است: 
 شناسد.  شناس كه جامعه را مي گيرد، جامعه كه فال مي گير كسي فال

 بافد. خواهد، قاليباف فردي كه قالي مي كه خير ديگران را مي خيرخواه كسي
-12 صحيح است. 1گزينه  

ـ خاندان ـ  هاي ساده: تهمينه ـ دشوار ـ غنچه ـ ديوانه ـ نامه ـ دستگاه واژه
 تابستان

 زبان فارسي رجوع شود.) 122ي  (به صفحه 
 هاي مشتق: بهاره ـ كمانك ـ آميزه ـ هنرستان ـ گوشه واژه
 دان خانه ـ فيزيك هاي مركّب: صندوق واژه
-13 صحيح است. 4گزينه  

 به زشتي و كاستي و نقصي كه در آن اغراق صورت گرفته باشد، اشاره ندارد.
-14 صحيح است. 3گزينه  

 ي در شدن حلقه توسل شدن در بيت (ج) م
 سرو بوستاني كه هميشه سبز است.ورزي در بيت (د)  دوام و بقاي عشق

خبر داشتن و محرميت، همراه ادعا نداشتن  آگاهي همراه بي ادعايي (الف) 
 و نشاني از محبوب نگفتن

 بايد مال را گرامي داشت و خوار نكرد. ارزشمندي مال (هـ) 
 بيند. ميدر ته دريا را اي  با تيزبيني ذره غرور و تكبر (ب) 

-15 صحيح است. 1گزينه  
سوداي زيبايي  1ي كند و گزينه را بيان مي "عاشق نبودن"مفهوم بيت سؤال 

 كسي در دل نداشتن است.
 "پيوسته به كسي دل بستن") 2ي گزينه
 "ورزي توصيه به عشق ") 3ي گزينه
 "آرام گرفتن در دنيا عاشق بودن و ") 4ي گزينه

-16 صحيح است. 4گزينه  
نظر ي بني اسرائيل از گمان بد داشتن به ديگران صرف فرد منتخب و برگزيده

خيرخواه "كرد و گفت ممكن است خودم فرد خطاكار باشم كه اين مفهوم با 
 ي چهارم تناسب دارد. بودن در گزينه "خلق

 "توصيه به غرور نداشتن") 1ي گزينه
 "ارزشمندي رسيدن با تواضع ") 2ي گزينه
 "توصيه به تواضع و فروتنيِ") 3ي گزينه

-17 صحيح است. 2گزينه  
 قدر، موالنا است. عارف گران "ستايش تواضع و فروتني"مفهوم عبارت 

 بيت الف: پرهيز از نرمي كردن با دشمن است كه سودي در پي ندارد.
 تواضع.بيت ب: خود را كمتر از آنچه هست نشان دادن از روي 

 نشيني و دوري از مردم بيت ج: شاد بودن از گوشه
 بيت د: از تواضع به ارزشمندي رسيدن

 بيت هـ : از تواضع و فروتني مردم را شاد كردن
-18 صحيح است. 4گزينه  

 است.» رها كردن علم صرف و توجه به فهم و بصيرت«مفهوم عبارت 
 كند. يه مي) به كنار گذاشتن و تكيه نكردن به دانش توص1ي گزينه
 ) فضل و علم را ديدن، بي معرفتي در پي دارد.2ي  گزينه
 برد. ) فقط عالم و دانشمند شدن، راه به معنا و حقيقت نمي3ي گزينه
 ي موالنا است. كند كه بر خالف خواسته ) به دانش افزايي سفارش مي4ي گزينه



يران
تر ا

س بر
دار

ن م
زمو

ز آ
مرك

 
2 

 

7آزمون 
-19 صحيح است. 1گزينه  

 وصال مشكل نيست.) بيت اول: دوري از معشوق به اميد 1ي گزينه
 بيت دوم: فراق و هجران معشوق از مرگ هم دشوارتر است.

داري خوب كارهاي بزرگ را به انسان تازه به  ) بيت اول: براي مملكت2 گزينه
 دوران رسيده، نسپار.

 تجربه كاري را نسپار. بيت دوم: براي نا به سامان نشدن اوضاع، به فرد بي
 كند. ن تازه و حالوت و امتياز آن اشاره مي) هر دو بيت به بيان سخ3 گزينه
 اشاره دارند.  "ماست كه بر ماست") هر دو بيت به مفهوم از 4ي گزينه

-20 صحيح است. 4گزينه  
 بازي جايي ندارد. ) در راه عشق بايد جان داد و هوس1 گزينه
 ) اي يار، در دلم فقط عشق تو وجود دارد.2ي گزينه
 گو كنم. و تو گفت) اي يار دوست دارم با 3ي گزينه
) من گرفتار هوا و هوس دل خويشم كه با مفهوم مصراع سؤال ارتباط 4ي گزينه

 معنايي دارد.
 عربيي

 
-21 صحيح است. 4گزينه 

 ها: اشتباهات ساير گزينه
دهد)،  مي "وجود دارد"ي اسميه معني  هناك در ابتداي جمله") در آنجا (1

 و إحسان مفردند) إساءةها ( ها و بدي خوبي
دانند  مفعول مطلق است نه مفعول به) ـ مي»عملَ («كه  عمل كساني) 2
») مفرد است)» يعلم 
) ـ باور 2) ـ عمل كسي را(توضيحات گزينه1) در آنجا (توضيحات گزينه3

 نيست.)» يعلم«دارد(معني درستي براي 
-22 صحيح است. 1گزينه 

 ها: اشتباهات ساير گزينه
 ت) ـ كشت (قاتَلَ: جنگيد)نكره اس"بطلة مسلمة ") زن قهرمان (2
كردند (  جنگيد(قاتَلَت ماضي ساده است نه استمراري) ـ محسوب مي ) مي3

 )"جنگيد مي"مانند 
كه ( واو حاليه پيش از فعل  ترجمه نشده است ـ در حالي "با شجاعت") 4

 آيد.) ماضي ساده نمي
-23 صحيح است. 3گزينه 
كان يرجو: اميد داشت ـ ولَده:پسرش        ) كُلٌّ: هريك ـ2) اَلَح: اصرار داشتند     1
 : تصوير، عكسصورة) الستار: پرده ـ 4

-24 صحيح است. 4گزينه 
ها را  شكنند (تكسرهم: آن ) علَيهِم (برآنان): ترجمه نشده است ـ مي1

 شكني) مي
شكني  ) مواجه نكن(التُواجهنَّ: رو به رو نشده) ـ مردم را (ص:با مردم) ـ مي2
 ترجمه نشده است) "هم"(
شوند  كنند) ـ شكسته مي توانند (اليطيقون: طاقت ندارند، تحمل نمي ) نمي3

 )1(مانند گزينه
-25 صحيح است. 2گزينه 
 رسيم ـ النتائج المطلوبة (ضمير ترجمه نشده است.) ) ال نَصلُ: نمي1

 در ترجمه لحاظ نشده است) "كه"عندما (اضافي است) ـ األعمال(
بدهد) ـ نَعملُه (ص: » كه«معني  "ألتي"داشته باشد  "ال ") أعمال(بايد3

 گردد كه جمع غيرعاقل است.) برمي "اعمال"نعملها، زيرا ضمير به 

(حال بايد مشتق و مطابق ذوالحال باشد) ـ ال تَصلُنا(  "إشتياقاً "و "رغبةً") 4
نا  "يرمفعولي بپذيرد) ـ مطلوبتنا(ضم تواند ضمير فعل الزم است و نمي "تَصلُ"
اضافي شود)"نتائج"بايد به "

-26 صحيح است. 4گزينه 
 ها: در ساير گزينه

 نقش تميز دارد لذا نبايد مشتق باشد.(ص: خشوعاً) "خاشعاً") 1
2 ("ين« نيست.ضمناً  "مقابل"تعريب مناسبي براي  "عندنيز نادرست » محب

 است.» حباً و محبةً« است و درست آن 
 )1گزينه) متواضعاً(همانند 3

-27 صحيح است. 1گزينه 
-28 صحيح است. 2گزينه 
-29 صحيح است. 3گزينه 
-30 صحيح است. 3گزينه 
-31 صحيح است. 1گزينه 

ولد صاحب الولد رفقاء  –كانَ الُم عاقلةٍ « حركت گذاري صحيح به صورت 
 است.» السوء 

-32 صحيح است. 4گزينه 
  ها: موارد نادرست ساير گزينه

1   للمجهول / نائب فاعلُه  مبني ( 
 ) بزيادة حرفين2 
 من باب إفعال، مبني علي الضمفعل ماضٍ ) 3

-33 صحيح است. 1گزينه 
-34 صحيح است. 3گزينه 

در  "واو"حال است و با ذوالحال خود كه ضمير جمع مذكر  "عالماً"زيرا 
هم  "مفعول مطلق است، و "تقدماً"است، مطابقت ندارد.  "سيتقدمون"

 مفعول مطلق است. "حتماً"جمله حاليه و محالً منصوب و  "مؤمنون
-35 صحيح است. 3گزينه 

 نقش خبر را دارد و بايد مرفوع باشد. "مبشرين" )1
 ي حاليه فعليه است و نيازي به واو حاليه ندارد. جمله "نبشِّر") 2
4(" شَّرتي داده شده مطابقت ندارد فعل متكلم وحده است و با جمله "ب. 

-36 صحيح است. 4گزينه 
 كه نقش مفعول به را دارد. "الطائر"حال است براي ذوالحال  "حبة يحمل"

عملِّوا "در  "واو "(دلسوزانه) حال است براي ذوالحال "مشفقين: ")1گزينه(
 كه نقش فاعل را دارد."

 "الف"اي است كه ذوالحال آن ضمير فاعلي  جمله "هما محضران"): 2گزينه(
 است. "الينزالن"در 

 مفعول ثاني است نه حال. "مقيمين"): 3گزينه(
-37 صحيح است. 4گزينه 

ها به ترتيب  مفعول فيه و معرب است. اما در ساير گزينه "عند"در اين گزينه 
 مفعول فيه و محالً منصوبند."اآلنَ ـ هناك و أينَ "

-38 صحيح است. 3گزينه 
 )درجةَفقط يك مفعول دارد ( » جعلَ«در اين گزينه: 

) 4ي و در گزينه "األصدقاء "و "الجاهلين") 2در گزينه "ما"و  "نا") 1در گزينه
 هاي موجود هستند. مفعول "شُعرباً"و  "كُم"

-39 صحيح است. 3گزينه 
مفعول به، مفعول مطلق و "به ترتيب  » شكراً«و » شكر« ها  در ساير گزينه

 است. "خبر كان
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نامهپاسخ
-40 صحيح است. 4گزينه 

داراي ابهام "إمتأل") 3و در گزينه("خيرٌ")2در گزينه("ذرةً") 1در گزينه(
 ) ابهامي وجود ندارد.4است كه نياز به تمييز دارد. اما در گزينه(

 كرامت ملت ما بعد از جنگ هر روز زياد شد.معناي جمله: 
 دين و زندگيي

 

-41 صحيح است. 4گزينه  
مسلمانان بود و در هاي مهم هنر اسالمي، حضور آن در متن زندگي  از ويژگي

ي كالم خداوند در جامعه  هنر خوشنويسي و معماري همواره منعكس كننده
 اسالمي بوده است.

-42 صحيح است. 4گزينه  
هاي خويش مبارزه مردم  هاي مردم از حقوق و مسئوليت به علت افزايش آگاهي

 با حكومت براي برقراري عدالت شكل گرفت و از عوامل افول تمدن اسالمي.
-43 صحيح است. 3 گزينه 

ي علمي، نظام حكومتي و ادب و هنر با  ي شكوفايي اسالم در سه حوزه دوره
ظهور اسالم آغاز و در قرن سوم تا هفتم هجري به اوج خود رسيد و در قرن 

 ي خود رسيد. ترين درجه دوازدهم و سيزدهم به پايين
-44 صحيح است. 3گزينه  
-45 صحيح است. 2گزينه  

دف معقول و شايسته و هر انسان ميل به كار حكيمانه كاري است با ه
جاودانگي دارد و در آرزوي حياتي جاويدان است و انسان طالب خواستار 

 هاست. ي كماالت و زيبايي همه
-46 صحيح است. 3گزينه  

ضرورت معاد  3بيت اشاره به ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي دارد و گزينه
 باشد. در پرتو عدل الهي مي

-47 صحيح است. 4گزينه  
سوره مباركه (ص) و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان دو است  27آيه شريفه

اند  به باطل نيافريديم، اين گمان كساني است كه كافر شده و حق پوشي كرده
 پس حكيمانه ندانستن و نيافتن نظام آفرينش است.

-48 صحيح است. 3گزينه  
ها را توفي  انسانهاي حياتي بدن متوقف اما فرشتگان روح  پس از مرگ فعاليت

كنند بخشي از  كنند يعني روح انسان را به طور تمام و كمال دريافت مي مي
شود و حقيقت انسان همان روح و نفس  جزاي مردم در عالم برزخ داده مي

 اوست.
-49 صحيح است.  4گزينه  

 87صفحه 
-50 صحيح است. 1گزينه  
-51 صحيح است. 2گزينه  

در كالبدي مانند كالبد دنيا قرار گيرد او را  وقتي خداوند روح مؤمن را مي
 دهد. مي
-52 صحيح است. 1گزينه  
فصعق من في «ي  بيانگر معاد جسماني و آيه» فاذا هم قيام ينظرون«ي  آيه

بيانگر بر چيده شدن بساط حيات با نفخ صور اول » السماوات و من في االرض
 باشد. مي
-53 صحيح است. 4گزينه  
-54 صحيح است. 3گزينه  

هاي بهشت لقاء پروردگار  ي نعمت ز بهشت و باالترين مرتبهدارالسالم تعبيري ا
خواهيد  و برترين مقام بهشت مقام رضا و خرسندي و خدا گر چيزي مي

 باشد. ي بهشت مي فردوس را طلب كنيد چرا كه باالترين درجه
-55 صحيح است. 2گزينه  
-56 صحيح است. 3گزينه   

 .94و  103و  104صفحات 
-57 صحيح است. 1گزينه  
-58 صحيح است. 4گزينه  
-59 صحيح است. 3گزينه  
-60 صحيح است. 4گزينه   

  102و  91صفحات 
 زبان انگليسي

 

-61 صحيح است. 3گزينه  
با توجه به مفهوم جمله بيان هدف و مقصود از انجام كار مورد نظر است و با 

 صحيح است. 3ي  توجه به وجود فعل پس از جاي خالي گزينه
-62 صحيح است. 4گزينه  

بيان هدف و مقصود از انجام كار مورد نظر است و با  با توجه به مفعول جمله
 صحيح است. 4ي  توجه به عدم وجود فعل بالفاصله پس از جاي خالي گزينه

-63 صحيح است. 1گزينه  
 )كيفيت+اندازه  + رنگ+ مليت  + با توجه به ترتيب صفات (جنس

-64 صحيح است. 3گزينه  
 داشته باشم.اي از خود  ي دور من ميل دارم خانه زماني در آينده

 ) پيشين4) دور                 3) باستاني        2) متراكم          1
-65 صحيح است. 4گزينه  

حفره گرد در زميني كه به وسيله چيزي كه بر روي آن افتاده يا با  معني جمله:
 شود. ناميده ميگودال انفجار ساخته شده است 

-66 صحيح است. 2گزينه  
كند، يا بزرگتر  نمايي مي اي است كه بزرگ لهوسي ميكروسكوپ معني جمله: 

 كند، اشياء ريز و كوچك را. مي
-67 صحيح است. 3گزينه  

توانيد آن را به عنوان  اين خانه بر روي يك  تپه قرار دارد. شما مي :معني جمله
 هاي اطراف استفاده كنيد. كوه اكتشافيك پايگاه براي 

-68 صحيح است. 1گزينه  
 كند. رياضي، پدرم در يك اداره حسابداري ميبا دارا بودن دانش خوب 

 باشد. مي "حسابداري كردن"به معناي  "keep accounts"تركيب
-69 صحيح است. 3گزينه  

اي كه ترسيده بود با صداي بلند شروع  ها را خاموش كردم، بچه زماني كه چراغ
 به گريستن كرد.

 ) هيجان زده4   ) ترسيده             3) سرگرم           2) متعجب       1
  : Cloze testمعني 

رسد. اما فقط چيز كوچكي است كه همراه با  زمين براي ما بزرگ به نظر مي
اي است در فضا.  كند خورشيد، خود ذره شمار ديگر در فضا حركت مي ذرات بي

بزرگ است كه در لبه كهكشان ما، راه شيري، قرار  اي ستارهخورشيد فقط 
هاي  چرخند. ستاره مي ثابتي سياره كوچك به دور آن به شكل 9گرفته است.

ها  چنين ميليون از خورشيد وجود دارند. هم تر درخشانبسيار ديگري بزرگتر و 
يا بزرگتر از آن وجود دارد. هر كهكشان  به اندازه راه شيري جهانكهكشان در 
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7آزمون 
بين هر كهكشان و كهكشان  درست شده است.ها ستاره و سياره  ميليون از

 ديگر فاصله زيادي هست.
-70 صحيح است.  1گزينه  
  ) سياره2   ) ستاره       1
  ) جهان(هستي)4 زمين)   ) جهان (كره3

-71 صحيح است. 1گزينه   
 ) سردتر2 تر)  تر( نورافشان ) درخشان1
 تر تر ـ روشن ) سبك4 تر  ) تاريك3

-72 صحيح است. 2گزينه   
   (جهان هستي) ) كيهان2 (كره زمين)  جهان)1

 ) فاصله4 ) آسمان3

به كل  universeشود و  معموالً به كره زمين نسبت داده مي worldكلمه  :نكته
 شود. جهان هستي گفته مي

-73 صحيح است.  1گزينه  
   )ساخته شده از : متشكل از 1
   ) از 2
   ) به داخل3
 ) به خارج از4

 توجه: 
made from  بيان كننده تغييرات شيميايي است.   : ساخته شده از 

made of كننده تغييرات فيزيكي است. بيان : ساخته شده از 
made in ساخته شده ( توليد شده) در كشوري : 

1Reading  
-74 صحيح است.   1گزينه  
-75 صحيح است. 3گزينه   
-76 صحيح است.  3گزينه  
:  2 Reading 
-77 صحيح است.  1گزينه  

دانستند  ) اغلب دانشجويان انگليسي نميasخوانيم چون ( در خط دوم مي 
 دانسته است.) (پس سخنران هم ژاپني نمي

-78 صحيح است.  2گزينه  
 This  كند. اشاره مي ترجمه داستاندر خط چهارم به 
 ) متحير شدن1
 ) ترجمه داستان2
 ) اجازه دادن به او براي ترجمه3
 راني ) متوقف كردن سخن4

-79 صحيح است. 3گزينه   
اش، سخنران تعجب كرد زيرا مترجم، ترجمه  بعد از بيان داستان طوالني 

 كوتاهي از آن را ارائه كرد.
 ) به دانشجويان قصه متفاوتي گفت1
 ) داستان او را نفهميد2
 ) از آن ترجمه كوتاهي ارائه كرد.3
 ) با صداي بلند براي چند ثانيه خنديد4

-80 است.صحيح   3گزينه  
 ها خواست كه بخندند دانشجويان خنديدند چون مترجم از آن 
 ) داستان سرگرم كننده بود.1

 ) از داستان لذت بردند.2
 ها خواست كه بخندند. ) سخنران از آن3
 ) مترجم خيلي جالب بود.4
 

 رياضياتت
 

-81 صحيح است. 1گزينه  
7اي كه خطّ  زاويه  سازد ها ميبا راستاي مثبت محور  3

1 2 باشد. از آنجايي كه مي7 1 1يا   0
2 

 باشد. مي 7زاويه بين دو خط  خطّي افقي است. 
-82 صحيح است.  4گزينه  

 كنيم. را پيدا مي ابتدا معادله خط 

1
1 3
2 5 2

2
3

1
3 

2 2

2
3 3 2 1

3
4
9 1

1
13

13
13  

 
 
 
 
 

-83 صحيح است. 4گزينه  
 
6 2 1 2 2 3 4 2 4 1 0 

2 1 2 0
1
2 2 1 1  

1) بر خطي عمود است كه شيب آن 1بنابراين خط ( 
باشد. كه در  2

 ) چنين است.4ي ( گزينه
-84 صحيح است. 4گزينه  

 پي برد. 4توان به درست بودن گزينه  ها مي با امتحان كردن گزينه
-85 صحيح است. 2گزينه  

 2 2 اي است به  ي  دايره معادله2

 . لذا داريم:  و شعاع  مركز
2 2 1 2 16

2 4 4 2 2 1 16 
2 2 4 2 11 

-86 صحيح است. 1گزينه  
2معادله دايره به صورت  2  است. 2

0 0 2 2 2

0 4 2 4 2 2 2 و 1 

1 5 2  
2 2 2 1 4 5 5  

-87 صحيح است. 2گزينه  
2 2 و 1 3  مختصات مركز دو دايره هستند. 2

5اند پس دو دايره متقاطع 2 1 2 5 2 
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3 3 2 2 2 2 7 

 9 3 2 2 2 2 49 
تنها عددي است كه در  3بايد در نامساوي فوق صدق كند. 

 بين عددهاي ذكر شده در نامساوي فوق صادق نيست.
-88 صحيح است. 3گزينه  

 دهيم. معادله دو دايره را با هم برابر قرار مي
2 4 4 2 2 1 4

2 2 1 2 9 
6 2 9 0 

-89 صحيح است. 4گزينه  
 سازي داريم: پس از ساده

5 2 4 2  
 شود. است و  رو به چپ باز ميسهمي مورد نظر افقي 

4 4 1 
2بنابراين 5 1رأس سهمي، مختصات كانون   5 و   

 باشد. مي  3معادله خط هادي
-90 صحيح است. 1گزينه  

8
2

4 4
مماس 1 

مماس ي معادله 4 1 2 2 
 

-91 صحيح است. 4گزينه  
 گيريم. دهانه رو به باال در نظر مييك سهمي به رأس مبدأ و 

4 2 4 2 16  
16

16 16 2 16 قاعده قطر
2 32 

 
 
 
 
 

-92 صحيح است. 3گزينه  
1 2 4 1 2 4 

1 2

4 1 2 1 
 باشد. مي 2ها  باشد كه تفاضل آن مي 2و قطر كوچك  4قطر بزرگ 

-93 صحيح است. 4گزينه  
1 2

2 1 2 2 1 است بيضي روي 2 1 1  
1 2

2 2 2 4 1 است بيضي روي 1 4 1  

-94 صحيح است. 1گزينه  
2 9 2 4 2 2 2 5

5
3  

-95 صحيح است.  2گزينه  
 صورت مقابل است:  بيضي مورد نظر به 

2طبق شكل مركز بيضي  4 و 2
ي  بنابراين معادله 4

 صورت مقابل است:  بيضي به

2 2

4
4 2

16 1
-96 صحيح است. 1گزينه  

 

2
2 2 2 1 

اي به مركز  دايره 0 2 و شعاع   1 
-97 صحيح است. 2گزينه  

2
2 5

3
2

1
2

4
5 2

9 1 

 بنابراين جواب سوال بيضي قائم است.
-98 صحيح است. 3گزينه  

2 1
4

2 1
9

2 1
4

1
9

5
36

5
6  

2
5

3  

-99 صحيح است. 1گزينه  
5
4

7
7

5
4

7 5
7 4

5
4 

-100 صحيح است. 3گزينه    
2
6

2
2 3 2 3 6 
3 

-101 صحيح است. 4گزينه 
 داريم: و  از تشابه دو مثلث

2 8 2 2
2 36 8 28 2 7 

-102 صحيح است. 3گزينه  
2

1

2 2
2 1

2
25 

-103 صحيح است. 1گزينه  
2 0 0

0 0  
100 2 50 0 

-104 صحيح است. 1گزينه   
3 2 3 3 2 2 3

1
2

1
2

1
3  

-105 صحيح است. 2گزينه  

1

3
5

2
5

1
5

1
5

1 2

7
25

8
25

4
25

1
25

 

1 2 7
625

32
625

25
625

1
25 

 
 زيست شناسيي

 
-106 است.صحيح  2گزينه  
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7آزمون 
هاي فسفات ذخيره  ، انرژي قابل آزاد شدن بين گروه در مولكول 

 شود در نتيجه  دو پيوند پرانرژي داريم. مي
-107 صحيح است. 4گزينه  

بهره  نور خورشيدجانداران فتوسنتز كننده (فتواتوتروف) از انرژي 
 برند. ولي ساير موارد همگي صحيح هستند. مي
-108 صحيح است. 4گزينه  

 شود. توسط كلروفيل و كاروتنوئيد منعكس مينور زرد 
-109 صحيح است. 3گزينه  

 ملكولِ 6و  ملكول  9با سه بار گردش متوالي چرخه كالوين، 
 3و  شود حاصل مي 3ملكول قند  3شوند و  مي مصرف 
 ناپايدار تجزيه خواهد شد. 6ملكول ماده 

-110 صحيح است. 1گزينه  
روشنايي فتوسنتز سبب تشديد چرخه كالوين و هاي  افزايش واكنش
هاي روشنايي فتوسنتز سبب كاهشِ چرخه كالوين  كاهش واكنش

 گردد. مي
-111 صحيح است. 3گزينه  

و غيرفعال هاي هوايي گياه  گرماي خيلي شديد به دليل بستن روزنه
مثل دما ـ  يشود.ولي عوامل مانع  فرآيند فتوسنتز ميها  كردنِ آنزيم

 ن ـ نور مؤثر بر سطح بهينه فتوسنتز هستند.اكسيدكرب دي
-112 صحيح است. 3گزينه  

شود مي تثبيت ميانبرگ در هاي سلول اول ي مرحله در 2

شود مي تثبيت آوندي غالف در دوم ي مرحله در و 4 گياهان در  

شود مي تثبيت صورت4 هاي اسيد به واكوئل در اول ي مرحله در 2

گيرد مي صورت كلروپالست در دوم ي مرحله در 2
 گياهان

-113 صحيح است.3گزينه  
همان چرخه كالوين است كه طي آن،  2تثبيت  ترين روشِ رايج
3مواد  و 5 و  شود.  ساخته نمي 4ايند ولي ماده  پديد مي 6
-114 صحيح است. 2گزينه  

 آبسزيك در گياه هورمون وقتي گرماي هوا و خشكي هوا افزايش يابد،
تر صورت  هاي هوايي را ببندد و تعرق كم شود تا روزنه ترشح مي اسيد

شود،  گياه كم مي2شود و  وارد گياه نمي  2گيرد در اين صورت
ي  پديدهدهد و  آنزيم روبيسكو فعاليت اكسيژنازي خودش را افزايش مي

 يابد . اهش مييابد در نتيجه فتوسنتز ك تنفس نوري افزايش مي
-115 صحيح است. 3گزينه  

 در گليكوليز و به ازاي يك گلوكز:
عدد 4 عدد 2 پيروات عدد 2 عدد 2

شده توليد  مواد
عدد 4 عدد 2 عدد 2 گلوكز 1

شده مصرف  مواد
عدد 2 عدد 2 پيروات عدد 2 خالص  بازده

 
 
 
 

-116 صحيح است. 4گزينه  
ماده اكسيد  

 شونده
 ماده احياء شونده

در تخمير الكلي 
:  

استالدئيد (ماده   
 دو كربني)

درتخمير 
  الكتيكي:

 پيروات 

-117 صحيح است. 1گزينه  
در چرخه كربس به طور  3به ازاي هر ملكول پيروويك اسيد 

شوند.  توليد مي 2و يك مولكول  مستقيم، سه ملكول 
پيرووات است پس اين  2كه هر ملكول گلوكز معادل  با توجه به اين

  شوند: مقادير دو برابر مي

گلوكز 10 6
گلوكز 1 ازاي به

60  
گلوكز 10 2 20 2  

-118 صحيح است. 3گزينه  
هاي  در زنجيره انتقال الكترون در كريستاي ميتوكندري، ملكول

و دهند و  هاي خود را از دست مي الكترون 2
به طريق هوازي بازسازي شده و  وشوند   اكسيد مي

ها در نهايت به اكسيژن منتقل شده و با احياي اكسيژن،  الكترون آن
منجر  انرژي حاصل از الكترون به توليد شود و  آب توليد مي

 شود. مي
-119 صحيح است. 1گزينه  

ي  ي بزرگ و ديواره هايي هستند با هسته ، سلولبنياديهاي  سلول
مطرح شده همگي داراي  هاي گزينه ي اما بقيه فاقد واكوئلو نازك 

 واكوئل هستند.
-120 صحيح است. 1گزينه  

بسيار به پارانشيم جوان شبيه بافت مريستم از نظر تقسيم سلولي، 
 است.
-121 صحيح است. 4گزينه  

شكل داده شده مربوط به آوندآبكش است و بخش مورد سؤال نيز 
 همان پارانشيم آبكش است.

-122 صحيح است. 3گزينه  
در مسير پروتوپالستي، عامل اصلي حركت آب نيروي اسمز است چون 

 كند. فشار اسمزي، آب را وارد سلول تاركشنده مي
چسبي  مسير غيرپروتوپالستي، عامل اصلي حركت آب نيروي همدر 

 است و فشاراسمزي نقشي ندارد.
هاي سلولي  در مسير غير پروتوپالستي در عرض ريشه از طريق ديواره

هاي آب  كنند و مولكول ها حركت مي سلولي بين سلول در فضاهاي برون
 چسبي) اند. (نيروي هم به يكديگر چسبيده

-123 ست.صحيح ا 2گزينه  
هاي هوايي جوان گياه وجود دارند. اما  بخش ي همهها در ساختار  روزنه

 ها است. تر از ساير بخش تعداد آن در برگ بسيار بيش
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-124 صحيح است. 4گزينه  

ها از دايره محيطيه (پريسيكل) به درون  به علت ورود فعال يون
 گردد. اي ايجاد مي آوندچوبي است كه فشار ريشه

-125 صحيح است. 3گزينه  
ي پرورده غليظ باشد براي حركت به آب نياز است.  وقتي شيره

كه آوند  رسد ،در صورتي سپس آب از آوند چوبي به آوندآبكش مي
گردد.  چوبي آب كمي داشته باشد، آب از طريق ريشه جذب مي

يابد اما با جذب آب از آوند چوب به  اي افزايش مي سپس فشار ريشه
ي پرورده  كم شده و حركت شيره ي پرورده آوند آبكش، غلظت شيره

 شود. راحت مي
-126 صحيح است. 2گزينه  
فتوسنتز  ،ها آن ها تنها گياهاني هستند كه مرحله اسپوروفيت خزه
 تاژك دارد. 2ها  ها) آن هاي نر (آنتروزوئيد كند و گامت نمي
-127 صحيح است. 3گزينه  

سيم هاي مادر دانه گرده با تق سلولهر كدام از هاي گرده،  درون كيسه
ي گرده  كنند و هر دانه ي نارس (هاگ) ايجاد مي عدد دانه گرده 4ميوز 

كند تا گامتوفيت نر يا  درپي دو بار تقسيم ميتوز مي نارس به صورت پي
 دانه گرده رسيده را توليد كند.

-128 صحيح است. 4گزينه  
رويم، طول مرحله  گيان به سوي نهاندانگان مي خزههر چه از 

 شود. تر مي طول مرحله گامتوفيت كوتاهاسپوروفيت بلندتر و 
-129 صحيح است. 3گزينه  

ي كامبيوم  كه رشد قطري ندارند حلقه به دليل اين علفياگثر گياهان 
شود. ولي رشد پسين  ها مشاهده نمي نيز ندارند و رشد پسين در آن

گياهانِ علفي مثل  برخيِ چوبي و البته استثناً ريشه  مخصوص گياهان
 هويج است.

-130 صحيح است. 2گزينه  
ولي  شود.  نمياي، مثل ذرت لپه از زير خاك خارج  در گياهان تك لپه

 ساير موارد صحيح هستند.
-131 صحيح است. 3گزينه  

دايره محيطيه دقيقاً زير آندودرم قرار دارد و كامبيوم آوندساز نيز،  
هاي چوبي را به سمت درون  هاي آبكش را به سمت بيرون و آوند آوند
 سازد. مي
-132 صحيح است. 2گزينه  

نسبت باالي اكسين به سيتوكينين در كشاورزي باعث تشديد 
 شود. ها مي زايي قلمه ريشه
-133 صحيح است. 3گزينه  

ها، باعث  اسيد آبسزيك در دماي گرم و هواي خشك با بستن روزنه
شود. وقتي روزنه بسته باشد   كاهش تعرق در نتيجه زنده ماندن گياه مي

 2نسبت به2شود در نتيجه وقتي مقدار  يوارد گياه نم 2
كند  كاهش يابد، آنزيم روبيسكو واكنشِ تنفس نوري را طرح ريزي مي

 يابد. سپس فتوسنتز كاهش مي
-134 صحيح است. 2گزينه  

ها را از  تواند خفتگي دانه دماهاي پايين (سرما) و شسته شدن دانه، مي
 بين ببرد.

-135 صحيح است. 3گزينه  
شود.  ها مي هاي انگور و نمو ميوه درشت كردن حبهژيبرلين باعث 

 شود. ها را سبب مي ها و جوانه زني دانه چنين جوانه هم
 فيزيكك

   
-136 صحيح است.  3گزينه  

9
4 108

9 108

4 75 3 106 3  

-137 صحيح است.  1گزينه  
-138 صحيح است. 2گزينه  

2
 

2
104 2 10 4  

ي امواج  طبق جدول طيف امواج الكترومغناطيس، اين موج در محدوده
 ها  فروسرخ است كه طول موج آن
10 5 λ 10  باشد. مي 2

-139 صحيح است.  2گزينه  
1 1

2 2 

-140 صحيح است. 1گزينه  
رجوع شود به جدول طيف امواج الكترومغناطيس در كتاب درسي 

 2دانشگاهي فيزيك پيش
-141 صحيح است. 3گزينه   

2 2 5
2 5  

-142 صحيح است.  1گزينه  

2 0 5 10 3 4
2 3 10 4 0 5 10 3

3
4 10 7

9
4 108

9 108

4 3
4 10 7

3 1015  

-143 صحيح است.  3گزينه  

1
2 1

2
3
2

3
1 5 3 4 5  

-144 صحيح است. 2گزينه  
-145 صحيح است. 3گزينه  

100
4 2 10 3

0 2 3  

-146 صحيح است. 2گزينه  
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7آزمون 
بنا به قانون لنز جهت جريان القايي در سيم پيچ طوري است كه با 

 كند. عامل بوجودآورنده (نزديك شدن آهنربا) مخالفت مي
-147  صحيح است. 4گزينه  

ε 2 5 1 5 4 15  
 اهمي با هم موازي هستند. 6و  3مقاومت 

3 6
3 6 2

15
2 7 5  

 
 
 
 
 
 
 

-148 صحيح است. 4گزينه  

3
6
4 2  

-149 صحيح است. 3گزينه  
2 2

2 3 2
2 48 2 4 1 6 10  

1
2

2 1
2 4 10 3 102 0 2  

-150 صحيح است.  1گزينه  
يابد كه  ي چپ كاهش مي لوله جريان در سيم در اثر افزايش مقدار 

اين پديده باعث ايجاد جريان خود القايي در جهت جريان اصلي 
ي  راست  لوله جريان در سيم نزلشود و بنابر قانون  ي چپ مي لوله سيم

 است. بهاز 
-151 صحيح است. 1گزينه  

φ

3
5 3

5
4
5 

4
5 

-152 صحيح است. 2گزينه  
-153 .صحيح است 3گزينه  

اي از ميدان بر سيم نيرو وارد خواهد كرد كه عمود بر سيم  تنها مؤلفه
 . بردار 8ي  باشد، يعني مؤلفه

8 10 1 1 80  
 است. محور جهتدر  ي دست راست،  با توجه به قاده

-154  صحيح است. 3گزينه  
ي آن هم  به سمت باال باشد و اندازه براي ثابت ماندن مسير ذره بايد

 باشد. برابر
 

0 5 10 3 10
4 104 0 5 10 4

2 5 10 3  
 فوق، عالمت بار بايد مثبت باشد.با توجه به جهت بردارهاي 

 
 

 
-155 .صحيح است 1گزينه  

مربع مركز در سيم هر از ناشي ميدان 2
1

2

2  

كل 2 4 2  

 
 
 
 

-156 صحيح است. 3گزينه  

2
4
5

3
3 10  

10 2 1 5  
 
 
 

-157 صحيح است. 2گزينه  
-158 صحيح است. 2گزينه  

1 2 2
1

20 2
2

10
1

2
2 

جهت جريان دو حلقه بايد در خالف يك ديگر باشد تا برآيند در مركز 
 حلقه صفر شود.

-159 صحيح است. 2گزينه  
3 6
3 6 2 4

48
12

1 4
2 8  

2 1 2
2 2

2

1 1

1

1
2

2 8 4

4 10 7

4 4 2 10 4 2
1 2  

-160 صحيح است. 1گزينه  

پيچه 2
30

2 0 2
75

 

لوله سيم
30

2 0 1
150

 

سيملوله

پيچه

2 0 2
75 20

150 40
1 1 6 

 شيميي
 

-161 صحيح است. 2گزينه   
ي غول  هاي كربن است. شبكه ي به هم پيوسته از اتم الماس يك شبكه

هاي كوواالنسي به هم  آسايي متشكل از ميلياردها اتم كربن كه با پيوند
آسا در نظر  توان يك مولكول غول اند. هر بلور الماس را مي متصل شده

4 1 

3 2 

3 

2 2
4 

1 
1 2 

 

 6  3  
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نامهپاسخ
هاي كوواالنسي، به هم وصل  ها با پيوند ي اتم گرفت كه در آن همه

 د.هستن
-162 صحيح است. 1گزينه  

گرما 2
2 اتين يا استيلن  

-163 صحيح است. 3گزينه  
 : 3گزينه 

 
 

  :1گزينه 
 
 

 :2گزينه 
 

  
 ـ تري فلوئورو اتان1،1،1ـ كلرو ـ 2برمو ـ  -2  :4گزينه 

 
-164 صحيح است. 3گزينه   

 است.،  متيل استات يا متيل اتانوات 1ي  نام تركيب گزينه
 استالدهيد يا اتانال است.  ،2نام تركيب گزينه 
 ،كتن است. 4نام تركيب گزينه

-165 .صحيح است 1گزينه  
                        ـ داراي عامل فنولي و اسيدي است.   2گزينه 
 ـ داراي عامل فنولي و استري است.       3گزينه
 ـ داراي عامل آلكني و استري است.       4گزينه

-166 صحيح است. 4گزينه  
2 3 2 4 

شود و در محيط اسيدي  توليد مي 4در محيط بازي يون
 شود. توليد مي 3يون
-167 صحيح است. 2گزينه  

اسيدي قدرت 3 4 2 4 4
2  

اسيد پايداري و 3 4 2 4 4
2  

بازي قدرت 2 4 4
2

4
3  

باز پايداري 2 4 4
2

4
3  

-168 صحيح است. 2گزينه  
2 2 3  

 3شود با افزايش دما، تعادل در جهت رفت جا به جا مي
 يابد. كاهش مي زياد و شود. در نتيجه زياد مي و

كاهش مقدار  3زياد شده و با افزايش يونش آبميزان 
غلظت  3ماند. چون با افزايش غلظت  يابد. محيط خنثي مي مي
 شود. نيز زياد مي يون
-169 صحيح است. 2گزينه  

2 3 10 2 10 2 اسيد ي موالريته  

12 2 10 2

10 2 بازي محيط در كل ي موالريته  
40 1 

نهايي
1 1

باز

2 2

اسيد

1 2
10 2

4 10 2 1

1  

40 2 10 2 0 8  
-170 صحيح است. 3گزينه  

1 1 2 2

1 2
 

800 10 4 200 3 5 10 4

800 200
0 08 0 07

1000
10 5 است اسيدي محيط  

3 10 5 10 5 5 
 زرد است. 5متيل نارنجي در

-171 صحيح است. 3گزينه  
4  

4  
0 6 

14 14 0 6 
0 6 

-172 صحيح است. 4گزينه  
3 2 4  

 گردد. جذب شده و آب توليد مي يون 3با ورود
كاهش  3شود، در نتيجه، غلظت تعادل در جهت رفت جا به جا مي

 شود. زياد مي 4يافته و غلظت
 

-173 صحيح است.  1گزينه  
نمك

اسيد
5 5

نمك

اسيد
نمك

اسيد
1 

14 14 9 5 
-174  صحيح است. 2گزينه  

2  
4 2 3

4
2  

2  
4 2 4

3  
-175  صحيح است. 3گزينه  
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7آزمون 
اتم هالوژن با كشيدن ابر الكتروني به طرف خود بر قطبيت پيوند 

تر انجام شده و در  راحت ين آزاد شدنافزايد و بنابرا مي 
  شود. كوچك مي زياد و  نتيجه قدرت اسيدي باالرفته و 

-176 صحيح است. 4گزينه  
 كتاب درسي مراجعه شود. 70و  69به صفحات 

-177 صحيح است. 3گزينه  
گليسريد تري يا چوب اسيد استر روغن يا چربي

گليسرين يا گليسرول  صابون
-178 صحيح است. 3 گزينه  

ي پروتون  ها مبادله هايي كه در آن برونستد در واكنش  مدل لوري ـ 
ي   شود، كارايي دارد. از آنجا كه در اين واكنش مبادله انجام مي 

توان با توجه به مدل لوري ـ  پروتون انجام نشده است، پس نمي
 ها اظهار نظر كرد. برونستد درباره نقش گونه

-179 ست.صحيح ا 1گزينه  
قدرت اسيدي دي كلرواتانوييك اسيد بيشتر از  قدرت اسيدي 

 آن كمتر است. آن بيشتر و فلوئورواتانوييك اسيد است.بنابراين
 با افزايش كربن در اسيدهاي آلي:

قدرت باز مزدوج: زياد  : كم ـ انحالل در آب: كم ـ قدرت اسيدي
 : زياد  ـ پايداري اسيد: زياد ـ پايداري باز مزدوج : كم ـ 

-180 صحيح است. 1گزينه  
 كتاب 78ي  رجوع به صفحه
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  8ي  شمارهآزمون بندي  بودجه
 تجربيسال چهارم  

22/1/91  
 

 

  

 ي دبيرستان دروس دوره دانشگاهي ي پيش دروس دوره تعداد مواد امتحاني
ادبيات و زبان 

 تا انتهاي كتاب 16: درس 3ادبيات فارسي  27تا  24درس   20 فارسي
 25تا  20: درس 3زبان فارسي 

 7و  6و  5: دروس 3عربي - 20 عربي
 16تا  11: دروس 2قرآن و تعليمات ديني  9درس  20 دين و زندگي
 6: درس 3زبان انگليسي  7درس  20 زبان انگليسي

 25 رياضيات 
فصل  -از ابتداي هذلولي تا آخر  5فصل 

 تا ابتداي انتگرال توابع غير خطي 6
 4فصل  1هندسه   -كل كتاب آمار 

 8: فصل 1زيست  10و 9هاي   فصل 30 زيست شناسي
 5و4: فصل1فيزيك  3فصل  25 فيزيك

ــش  20 شيمي ــلولهاي 4بخـ ــواع سـ ــداي انـ ــا ابتـ تـ
 2بخش  3شيمي  الكتروشيميايي




