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 4گزینه -1

 تا. 5معنای همه واژه ها درست هستند به جز 

)یله دادن: تکیه دادن( است )درنگ کردن  –)برازندگی: شایستگی و لیاقت (و اسم است و نباید صفت معنا شود برازنده یعنی )شایسته( 

 )افالک:آسمان ها و چرخ ها( -له: رها ،آزاده( )ی -) خیره: حیران ،سرگشته، فرومانده ،لجوج، بیهوده(-معنای واژه )تعلل (است.(

 )ماهور تهرانی مقدم(

 2گزینه -2

 تا از واژه های ذکر شده در سوال نادرست معنا شدند.  3

 ) معترف: اعتراف کننده، اقرار کننده(-) مولع: شیفته، بسیار مشتاق، آزمند(-)غوک : قورباغه( 

 )آریا مهرگان(

 2گزینه -3

ری و شگفتی( با توجه به معنای مصراع دوم و همراهی واژه اهل) خانواده( صحیح و مناسب نیست و قرابت به معنای غرابت به معنای) دو

)خویشان و نزدیکان و خانواده( صحیح است سعدی می گوید اگه بدایع غزل های نغز و نیکو سعدی را دربار و بعد نداشته باشی پس به 

 ؟خانواده و خویشان چه سوغاتی خواهی داد

 )ماهور تهرانی مقدم(

 2گزینه -4

 امالی صحیح کلمات

 قربت؛ با توجه به محتوای کلی عبارات و همراهی عبارت) مرتبه تقدم یافته بودند( قربت به معنای نزدیکی صحیح است نه غُربت ←غربت

 ) غربت یعنی) تنهایی و دوری(

 شود. لخطی محسوب میبیندازد؛ نگارش این کلمه به صورت بیاندازد غلط رسم ا←بیاندازد

 (68 -)زبان داخل کشور

 3گزینه -5

 الهی نامه و مثنوی معنوی منظومه اند و سایر آثار به معنای نثر هستند.

 )ماهور تهرانی مقدم(

 3گزینه-8

یم درباره آنها کنیم که با سرعت و اطمینان بیشتری بتوان های الفبایی را با آرایه هایی شروع می همان طور که پیش تر اشاره کردیم تست

تصمیم بگیریم. با توجه به آرایه های صورت سوال،دو آرایه جناس و تشخیص برای شروع بهتر از مجاز و تضاد هستند اگر با جناس شروع 

شود. در بیت )ب( کوی و بوی جناس ناهمسان  رد می 1کنیم باید ابیات )الف، ب، د (بررسی شود. بیت) الف( فاقد جناس است پس گزینه 

رند. در بیت )د(نیز بین کلمات مطیع و مطاع جناس برقرار است.گزینه های باقی مانده، بیت های )الف و ب( را برای تشخیص پیشنهاد دا

اند که در هر دو بیت تشخیص وجود دارد؛ در بیت )الف( خجالت کشیدن سرو حاوی تشخیص است و در بیت )ب( شاعر نسیم کوی  داده

و با او سخن گفته. بین دو آرایه تضاد و مجاز بهتر است کار را با تضاد ادامه دهیم. بیت )الف( فاقد تضاد است، معشوق را خطاب قرار داده 

کنیم. اما در )ج( بین )ستادم( و )نشستم(  و در بیت )د( بین )مطیع( و )مطاع( تضاد وجود دارد. اکنون فقط  را حذف می 4پس گزینه 

( بیت برای مجاز پیشنهاد شده که فاقد مجاز 2و باید با بررسی مجاز، پاسخ تست را بیابیم. در گزینه ) ( باقی مانده اند3و  2گزینه های) 

 است؛ اما در بیت)د(، )خط( در معنی حقیقی خود به کار نرفته و مجاز از فرمان است.

 (86 -)تجربی داخل کشور

 

 

 

 و ادبیات فارسیزبان 
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 3گزینه -7

باید به جواب برسیم یعنی باید دقت کنیم و ببینیم چه آرایه های آشکارا در بیت همانطور که پیش تر گفتیم در این نوع تست بار در گزینه 

 وجود ندارد و سپس گزینه ای که آن آرایه را دارد حذف کنیم و در انتها به اثبات آرایه های گزینه های باقی مانده می پردازیم.

( هم حذف می شود. 2تعلیل هم در بیت وجود ندارد و گزینه ) ن( را کنار می گذاریم از طرفی حس4و  1بیت فاقد ایهام است پس گزینه) 

 ( را بررسی می کنیم:3های گزینه) برای اطمینان خاطر آرایه

 دنیای رنج آلود کنایه:جهان تلخ

 جهان تلخ   حس آمیزی

 تشبیه: ما چون فرهاد دستی در هنر داریم

ار رفته و در معنی )طعم شیرین( در بیت قابل جای گذاری نیست؛ اما در ایهام تناسب: )شیرین( در این بیت در معنی معشوقه فرهاد به ک

 این معنی با )تلخ( ایهام تناسب می سازد.

 )ماهور تهرانی مقدم(

 4گزینه -6

همه ترکیب های این گزینه اضافه تشبیهی است و در هر چهار ترکیب )مشبه به( به ) مشبه( اضافه شده : معرفت مانند دریا )عظیم( است 

 هل مانند شب )سیاه و تاریک( است. اشک مانند شکوفه)گرد و درخشان( است و عشق مانند آتش )سوزان( است.ج

 بررسی سایر گزینه ها:

 :به جزء )کاله شکوفه( که اضافه تشبیهی است، هیچکدام از ترکیب های این گزینه اضافه تشبیهی نیست.1گزینه 

ر موارد اضافه تشبیهی نیستند. در این گزینه )جیب مراقبت( در داخل متن )یکی از صاحب :به جز )دیوار امت( و )قصه عشق( سای2گزینه 

 یددالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود( اضافه اقترانی است. در )اضافه اقترانی( مضاف به منظور نشان دادن مضاف الیه می آید. نگران نشو

)دیوار امت( و حتی )قصه عشق( )عشق مانند انسانی قصه می گوید( را هم به تعبیری ) تشخیص اضافه اقترانی برای شما الزم نیست( البته 

 می توان اضافه استعاری دانست.

 :)پرده ناموسن( و )کاله شکوفه( اضافه تشبیهی هستند اما سرور کائنات و درگاه خداوند اضافه تشبیهی نیستند.3گزینه 

 )ماهور تهرانی مقدم(

 4گزینه-8

( )دختر طبع( 2( دل مومن در نرمی به موم تشبیه شده است و در مصراع دوم، دل به سنگ خارا. در گزینه )1زینه )در مصراع نخست گ

( )دعای زنده دالن در شب تاریک( به )آب حیات در 3اضافه تشبیهی است. شاعر طبع خود را به دختر تشبیه کرده است. در گزینه )

وجود ندارد، )چون( در آغاز مصراع دوم به معنی )وقتی( است و اعداد تشبیه نیست: وقتی (تشبیه 4ظلمات( تشبیه شده است. در گزینه)

 کبر کردی، از همه انسان های پست، پست تر هستی.

 )المپیاد ادبی(

  1گزینه -11

 صفت های بیانی :ظاهربین, بی خب,ر واقعی, وافع/ صفت تفصیلی: بیشتر/ صفت عالی: فاضل ترین 

 )آریا مهرگان(

 3ینه گز-11

 های ما) نهاد( تفاوت های چشمگیری )مفعول (دارد) فعل(، : نهاد+ مفعول+ فعل: زاویه دید و سطح دغدغه3ساختار گزینه 

 اند: سه گزینه دیگر از نهاد مفعول متمم و فعل تشکیل شده

 (.: همسایه ما )نهاد( تمام پس انداز زندگی اش را )مفعول (به یک خیریه )متمم( بخشید )فعل1گزینه

 : کتاب تاریخ ادبیات دکتر صفا) نهاد( اطالعات جامع و دقیقی را )مفعول(به مخاطب )متمم( می دهد) فعل(.2گزینه 

 : مهندس جعفری)نهاد( مواد اولیه کارخانه را )مفعول( از یک شرکت داخلی) متمم( خرید) فعل(.4گزینه

 )بهاره بهداد(
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 1گزینه-12

اید و قبل از آن نگاه کنیم. اگر قبل از آن یک واژه معنادار و با بن فعل مرتبط با واژه وجود داشته َک(پسوند است ب_برای اینکه بفهمیم)

َک( ندارند عبارتند از اتابک جلبک، _هایی که در این سوال پسوند ) َک(پسوند است؛ مانند پوشک و قاصدک. با این حساب واژه_باشد، )

 مشترک ,اردک هفت واژه پاتک، کودک )کود ربطی به کودک ندارد( پرژک,

 )آریا مهرگان(

 3گزینه-31

 در این گزینه هیچ گونه حذف فعل وجود ندارد.

 رهاکن(  برنامه بلبل گوش کن و بلبل را بگذار ) 

 که به از سعدی شیرازی سخن نگوید                                                            

 بررسی سایر گزینه ها:

 لفظی ← ال سبیل است و جان فدا ]است[: م1گزینه 

 معنوی←: از این به چه ارمغانی ] وجود دارد [که تو خویشتن بیاییم 2گزینه

 معنوی ←: نیکبخت آن کسی ] است[ که تو  در هر دو جهانش باشی4گزینه

 (86 -)ریاضی داخل کشور

 2گزینه-41

 یبایی های جهان با یک جلوه خداوند به وجود آمده استمفهوم مشترک بیت سوال و گزینه)الف و چ (  این است که تمام ز

 مفهوم سایر گزینه ها:

ب: به گمان نادرست افتادن عارف با دیدن جلوه معشوق:از آن زمان که چهره تصویر معشوق در جام شراب افتاده و شراب لبخند زده )خنده 

 زند و فکر خام و غلط کرده است. جام شراب مشهور است( که عاشق گمان کرده است معشوق به اون لبخند می

 پ: از چاله به چاه افتادن / برای عاشق رهایی از عشق ممکن نیست

 ت: رها کردن زهد و پارسایی و رو آوردن به عشق و مستی

 ث: آفرینش جهان از هیچ/ بخشندگی خداوند

 ج: سر مست بودن از توحید و معرفت خداوند

 اصلی همه چیز دانستن(خ: نگاه حقیقت بین داشتن )خدا را عامل 

 )بهاره بهداد(

 3گزینه-15

 نادرست است. 3در این عبارت )خدمت کردند( به معنای )ادای احترام یا تعظیم کردند( است و معنی ارائه شده در گزینه 

 )المپیاد ادبی(

 4گزینه-18

 دنیا غم و شادی پایدار نیستند. ( ناپایداری و تغییر احوال روزگار است؛ این که در4مفهوم مشترک بیت سوال و گزینه )

 مفهوم سایر گزینه ها:

 : عاشق واقعی کسی است که ترک خود کند و از دشواری های راه نهراسد.1گزینه

 : توصیه به غم نخوردن به خاطر جهان بی ارزش و هیچ پنداشتن آن2گزینه

 : بی ارزشی شادی دنیوی و شاد نبودن ساکنان عالم3گزینه

 )آریا مهرگان(

 1گزینه -17

 ابیات) ج، ه (اشاره به آفرینش عالم در اثر جلوه الهی دارد.

 مفهوم سایر گزینه ها:

 الف: جمال محبوب همیشه در نظر عاشق است.
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 ب:دلیل پنهان بودن خداوند این است که دیده انسان، توان دیدن چهره او را ندارد.

 د: همه مردم در غم عشق گرفتارند.

 )بهاره بهداد(

 3گزینه-16

قالب شعر قطعه است )در رباعی و دوبیتی، مصراع اول هم باید با مصراع های زوج هم قافیه باشد(. در این شعر )پروانه( نماد عشق واقعی 

 است. زیرا با وجود سوختن در راه عشق )صبر و سکوت( پیشه می کند.

 (63 -)هنر داخل کشور

 2گزینه -18

 ز ( هم دیده می شود. -د -است که در ابیات )ب مفهوم بیت سوال ناتوانی انسان از شکر خدا

 مفهوم سایر ابیات: 

 الف: شکرگزاری از آن خداست

 ج: شایسته پاداش بودن به دلیل شکر خدا

 ه: مدیون بودن همه جهان به نیکی و بخشش خداوند

 و: شکرگزاری برای تنگ دستی در این بیت شاعر نداشتن نعمت و ثروت را دانسته

 )بهاره بهداد(

 1گزینه-21

ه بخواند با توجه به عبارت سوال: ) اگر بنده گناهکار، دست انابت و توبه به درگاه خدا بلند کند، خداوند بار اول در آن نظر نکند و بار دیگر ک

 ت.باز هم خدا اعتراض کند و بار سوم به او توجه کند( مداومت بنده بر توبه و استغفار سبب پذیرش درخواست توبه بیان شده اس

 (63 -)هنر داخل کشور
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 4گزینه -21

 ( ها گزینه سایر رد)  مفرد شخص سوم بعید، ماضی معادل بود؛ کرده پافشاری بود؛ کرده اصرار:  ألحت کانت

 ( گزینه ها سایر رد)  مفرد شخص اول منفی، التزامی مضارع نکنم؛ تقلید که:  أحاکی ال أن

 (  3 گزینه رد)  التزامی مضارع کنم؛ اعتماد کنم، تکیه خود به:  نفسی على أعتمد

 (  3 و 2 های گزینه رد)  ؛(  قدمی   ی+  قدمین پا ) دو قدمی: پاها،

 است. اضافه اول گزینه در«  فقط» 

 (81-)تجربی داخل کشور

 1گزینه  -22

 مِن )(/4 گزینه رد)قومش(:قومَهٌ)/بدهد نجات که: (یَنقِذ أن)/کرد تالش(:حاوّل )(/ 3و2 های گزینه رد)کنیم یاد باید ؛و(وَلنَذکُر)

 (4و2 گزینه رد) ها بت عبادت از(:األصنام عِبادة

 )علی بزرگ مهر(

 4گزینه -23

 ای بیهوده کار بیهوده، کار: عبث أمر / کند نمی( تباه) ضایع: یُضیِّ ال/  فقط،تنها :إنما: مهم کلمات ترجمة

  ها نهیگز ریسا بارز اشتباهات

 . ( است معلوم فعل«  یضیع ال»  کنـد؛ی نم تباه ←)  گردد ینم تباه است، آمده یدرستنا یجا در«  فقط( » 1

 ( دادن انجام ←)  دهد انجام است، یاضاف«  گمانی ب( »2

 مضارع فعل«  یضیع ال»  کند؛ی نم تباه ←)   است نکرده تبـاه ،. (است نکره یوصف بیترک«  عبث أمر» هوده؛یب یکار ←)  هودهیب کار( 3

 . ( تاس

 )روزبه فالح(

  4 نهیگز-24

 :  ها نهیگز ریسا یخطاها

 است شده یدگیرس ـ. (  است کرده رییتغ جمله ساختار ترجمه، نیا در و است یاضاف بیترک«  حدیقتنا شجرات... ) »  دارد یدرختان:  (1

 . ( دیق نه دارد را خبر نقش« ریکث» ثاًثال ، یماض فعل نه است مصدر«  اهتمام»  ثانیاً،اند شده ترجمه جا جابه کلمات اوال) 

 .  است شده عوض جمله و کرده رییتغ کامال جمله ساختار:  (2

 .(است نشده ترجمه«  غصون) »  طراوت یدارا( : 3

 )علی بزرگ مهر(

 3گزینه  -25

 ؟ است یمساو ترجمه اشتباهات تعداد عبارت، چند در

 :ها عبارت یبررس

 ( اشتباه 2) تو دیشا:  لعلک/  مفرد شخص دوم ر،ام فعل کن؛ نگاه: یانظر( الف

 (  هاشتبا 2)  یالتزام مضارع ؛ دیببر بهره تا:  تتمتعوا حتى/  شما کاش: لیتکم( ب

 ( اشتباه 1( )  یالترام مضارع+  دیبا   لِ ترجمه)  ؛کند یاری را ما دیبا : عدناالیس(  ج

 اشتباه بدون( د

 )قنبر ایلکا(

 2گزینه  -28

 . ( پنجم)  یبیترت عـدد نـه است،« پنجشنبه» یمعنا به« الخمیس» ، 2 نهیگز در

 است« پنجم» یمعنا به و یبیترت عدد« الخامس»

 زبان قرآن عربی،
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 ! « نشد برگزار پنجشنبه روز در میت دو نیب اول مسابقه: »2 نهیگز عبارت حیصح ترجمه 

 )دیانا میری(

 1گزینه  -27

 شخص کن.ترجمه اش بیشتر است م اشتباهات که را گزینه ای

  گزینه ها: بررسی 

 ( اشتباه 3)  من برای:  لی/  امروز: الیوم/  من دعاهای: دعواتی( 1

 ( اشتباه 2. ) است فاعل پروردگارم،: ربی/  مفرد شخص سوم ماضی، فعل کرد؛ پر:  مال( 2

 (   اشتباه 2)  زمـستان:  الشتاء تابستان/:  الصیف( 3

 ؛ است مفرد گرگ؛ الذئب: مزارع/ آن: جمع است، مفرد مزرعه؛ المزرعة: مفرد/ شخص سوم منفی، اضیم فعل ؛(ند)  نکرد قرار:  هرب (ما4

 ( اشتباه 8. ) ندارد وجود عربی جمله در«  ترس از»  و«  داشتند»  و«  هرچه» ذناب /  آن: جمع

 )قنبر ایلکا(

 1گزینه  -26

 ها: گزینه سایر بررسی و ترجمه

 .دیگرد یدرخت چگونه و دکر رشد ای دانه از چگونه( 2

 . است امر فعل«  بنویسید: أکتبوا( »3

 . است آورده دیپد اخگر مانند آسمان در را آن یکس چه( 4

 (81-)زبان خارج از کشور

 4گزینه  -28

 ؟ است اشتباه عبارت چند ترجمه

 :ها عبارت بررسی

 استمراری ماضی معادل شد؛ می پخش: رُیَنْتَشِ کانَ/ ...  هر   نکره+  صبح؛ کُلَّ هر :صَباحٍ کُلَّ( الف

 منفی ماضی نکردی؛ معادل انتخاب:تَنْتَخِبْ لّم(ب

 .کالس شان در:صَفَّهِم فی/  منفی ماضی معادل نشدند؛: یُصُّبِحْ لَمُ( ج

 .استمراری ماضی معادل   مضارع+  کان پنداشتم؛ می: أَحسِبُ کُنْتُ( د

 اشتباه بدون( ه

 )قنبر ایلکا(

 3گزینه  -31

 ها نهیگز ریسا نادرست موارد

  ،.( اسـت جـنس ینف ی« ال» معادل«  ستین...  چیه: »  ال ←)  ما( 1

 .(دیآ یم فتحه عالمت با و نیتنو و«  ال»  بدون جنس، ینف ی« ال» اسم کنز؛ ←)  کنـز

 . ( است لیتفض اسم«  تر کننده ازین یب»  ؛ أغنى ←)  غنی ،( ال ←)  سیل( 2

 ( أغنى ←)  غنی ،( زُنک ←)  الکنز( 4

 )علی بزرگ مهر(

 2گزینه  -31

 « گفتن سخن کم»  و«  میکن ینم عمل آنها به که یسخنان گفتن ینف: »  دارند داللت میمفاه نیا بر بیترت به سؤال صورت جمالت

 متن اول

 و کوشش با را رفته دست از ثروت توان یم. ودشی م تباه ما یزندگ از یجزئ آن شدن تباه با و شود یم شمارش ها هیثان و ها قهیدق با عمر

 ریشمش چون وقت ؛است شده گفته. ندارد وجود هرگز رفته دست از وقت بازگرداندن امکان یول م،یگردان باز خواندن درس با را معرفت

 گفته. اند بوده خود اوقات از دیفم استفاده به دیمق موفق افراد که ینیبی م لیدل نیهم به کند، یم قطع را تو ی،نکن قطع را آن اگر ؛ است
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 از را درس مجلس او و ردیگ عهده به را او دفن یگرید شخص داد دستور پس بود، مرده کانشینزد از یکی دانشمندان، از یکی که شود یم 

 .کند دایپ رشد اندک اندک تا است یکودک زمان از تیترب به ازمندین فرهنگ نیا. نکرد ترک علم از یزیچ رفتن دست از ترس

 (66-)ریاضی داخل کشور

   4 نهیگز -32

  ؟ میشو موفق میتوان یم چگونه

 : ها نهیگز ترجمه 

 !میکن آرزو را آن و میبخواه را تیموفق دیبا یکودک از( 1

 !دانشمندان و دانش مجالس در کردن شرکت با( 2

 !  فقط کار به یبندیپا و یراحت ترک با( 3

 !ردنشنک نابود و وقت نکردن عیضا با( 4

 (66-)ریاضی داخل کشور

 2 نهیگز -33

  ؟ بردی م را ما وقت موقع چه

 ها نهیگز ترجمه 

      ! برسد فرا مرگ یوقت(1

 !میکن تباه را آن یوقت( 2

 ! شود ریشمش یوقت(3

 !میکن یم استفاده آن از یوقت (4

 (66-)ریاضی داخل کشور

 2گزینه  -34

  .کن مشخص را نادرست نهیگز !  ................. جز به بازگرداند، توان یم را یزیچ هر

 ترجمه گزینه ها:

 (فرصت4(زمان           3(فرهنگ            2(زندگی             1

 (66-)ریاضی داخل کشور

 4 نهیگز -35

  کن مشخص را نادرست نهیگز

 : ها نهیگز ترجمه

 ! کند ینم عیضا را آن ،بدارد دوست را آن کس هر ،است ها هیثان از شده ساخته یزندگ(1

 ! اند زمان ازمندین بلکه شوند، ینم جادیا دفعه کی ها ارزش و ها عادت (2

 ! میکن یم عیضا را آن ما که طور همان ،کند یم عیضا را ما وقت یگاه (3

 !  آن تیفیک و نوع گرفتن نظر در بدون شود، پر کار از دیبا ما اوقات یتمام( 4

 (66-)ریاضی داخل کشور

 1 نهیگز -38

 ها نهیگز ریسا یبررس 

 (. دارد ازین مفعول به«  میبازگردان ، میریبگ پس) »  یمتعد ← الزم. ( /  است زاند حروف جزء« س« ) » استفعال»  « افتعال( »2

 ثالثی دیمز   یثالن مجزد( 3

 له ثالثه احرف زائده ←زائدان حرفان :له / مضارع فعل   یماض فعل (4

 .عدتم ← الزم( /  دارد دئزا حرف سه«  استفعال»  باب) 

 (66-)ریاضی داخل کشور
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  4ه نیگز -37

 :  ها نهیگز ریسا یخطاها

 .  باشد یم«  یفتع» وزن بر نیبنابرا شده، لیتشک«  ع م س»  یاصل حروف از«  یستمع»  فعل)  یستفعل: وزنه( : 1

 . (  جمع نه است مفرد«  ییروشنا:  اءیض) »  مکسر جمع( : 2

 .  باشد یم«  مخاطب مؤنت مفرد« )  للمخاطبة»  صبغة از و بوده«  نیتکتب»  اصل، در فعل نیا)  وحده للمتکلم:  (3

 ! ستین صفت جمله، نیا در و بود«  جذوة» یبرا صفت نقش یدارا بود، رفته کار به«  ال»  با اگر«  مستعرة»  کلمه تذکر*

 )سلیمان نیک پی(

  1 نهیگز -36

 : ها نهیگز ریسا حیصح صورت

 می آید.( اسم از قبل یشمارش عدد« )  صفحات سبع» (2

  به همراه) ال( صفت و یبیترت اعـداد ،«الثالث الشهر» ،«  الخامس الیوم» (3

 (  .دیآ یم اسم از قبل یاصل عدد) ،«طالب أربعة» (4

 )سلیمان نیک پی(

 4 نهیگز-38

 ستند.هـ سالم مؤنث جمع ،( کرامات ، الجواالت ، اللطمات) بیترت به ها نهیگز ریسا در اما ،است مکسر جمع ،« األصـوات»  

 )روزبه فالح(

 3 نهیگز -41

 هستند یبیترت عدد ، الثانیة ، العاشر ، الثالث ، الخامسة ها نهیگز ریسا در. است یاصل عدد است، فاعل بـروزن کـه ـنیا بـا ،« واحـداً» 

 ( . دارند« ال)»

 )علی بزرگ مهر(
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 3گزینه-14

کنند ما همه وجود داریم اما وجودمان مانند  این بیت بیانگر نیازمندی جهان به خدا در تمامی مراحل )پیدایش و بقا( است. چرا که بیان می

 ن معناست.شیر طراحی شده روی پرچم از خودمان نیست، بلکه وابسته به خداوند است. از آیه شریفه نیز تعبیر ) انتم الفقرا الی اهلل(به همی

 )سلیمان نیک پی(

 3گزینه -42

خداوند نور هستی است )علت(در واقع  هر وجودی در حد خودش تجلّی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی 

بینند  رت او را مینگرند در هر چیزی خدا را مشاهده می کنند و علم و قد است. از همین رو آنان که به دقت و اندیشه در جهان هستی می

 )معلول(

 )علی بزرگ مهر(

 3گزینه-43

در مقدمه دوم استدالل نیازمندی به خداوند در مرحله پیدایش بیان شده )هر موجودی که وجودش از خودش نباشد، برای موجود شدن 

ن باشد. بیت : )خشک آبی که نیازمند به دیگری است( برای مثال چیزی که شیرین نیست برای شیرین شدن نیازمند چیزی است که شیری

کند که موجوداتی که وجودشان از  بود آب تهی / ناید از وی صفت آبدهی(نیز در همین مقدمه دوم عنوان شده و به این موضوع اشاره می

 ( صحیح است.3خودشان نیست برای موجود شدن نیازمند به دیگری هستند. به این ترتیب )گزینه 

 :سایرگزینه ها

که)انسان و موجودات جهان، پدیده هایی هستند که در وجود به خودشان متکی نیستند(، در مقدمه اول بحث نیازمندی (این موضوع 1

 مخلوقات به خداوند در مرحله پیدایش مطرح می شود.

خداوند بیان شده  نیازی کند، در صورتی که این گزینه در رابطه با بی (بیت مطرح شده مفهوم نیازمندی مخلوقات به خداوند را بیان می2

 است.

 باشند. (همه مخلوقات نه تنها در مرحله به وجود آمدن و پیدایش بلکه در مرحله هستی و بقا نیز به خداوند نیازمند می4

 )سلیمان نیک پی(

 1گزینه  -44

 همه موارد صحیح هستند به جزء)الف(  

 بررسی موارد نادرست

 الف( رابطه های زیر دقت کنید

 افزایش بندگی←درک بیشتر فقر و نیاز ←ی افزایش خودشناس

 با توجه به رابطه باال در که بیشتر و فقر نیاز آینده )علت() افزایش بندگی( است و نه افزایش خودشناسی.

 )قنبر ایلکا(

 3گزینه-45

المومنین در صورت سوال مرتبط های) الف، ج، د( آمده است به تجلی خداوند در مخلوقات اشاره دارد و با فرمایش امیر ابیاتی که در گزینه

 است.

 کند. بیت )ذات نایافته از هستی بخش چون تواند که بود هستی بخش( به نیازمندی جهان و خدا در پیدایش اشاره می

 )داریوش میری(

 3گزینه-84

نیست پس برای آن امر  ما ممکندر هستی اوصاف و افعال خدا می توان تفکر کرد. امر به ) تفکروا( می آید تفکر در ذات خدا برای 

 آید. التفکروا( میبه)

 )سلیمان نیک پی(

 و معارف اسالمیفرهنگ 
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 1گزینه-47

آیه شریفه ) یساله و من فی السماوات واالرض کل یوم هو فی شان(بیانگر نیازمندی مخلوقات و خداوند در پیدایش و بقای و البته بیشتر 

 بیانگر نیازمندی آنان به خداوند در مرحله بقا است.

 ر گزینه ها:دلیل نادرستی سای

 بیت قسمت) الف( به فطرت خداگرایی انسان اشاره دارد 

 بیت قسمت )ب( به موضوع در هر چیزی خدا را دیدن اشاره دارد.

 بیت قسمت )ج( به برترین هدف انسان کمان نزدیکی و تقرب به خداوند است اشاره دارد.

 )قنبر ایلکا(

 1گزینه -46

 (بیان شده است با هم مطابقت دارند.عبارت هایی که در سه قسمت ) ب، ج، د 

دلیل نادرستی سایر گزینه ها: عبارت هایی که در دو قسمت )الف( و)ه( بیان شده است، با هم مطابقت ندارند. این دو عبارت، مفهوم آیه 

 شریفه )یا ایها الناس انتم الفقرا الی اهلل و اهلل و غنی الحمید(است.

 )قنبر ایلکا(

 3گزینه -48

ور هستی است )اهلل نور السماوات و االرض( به همین جهت، هر موجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، خداوند ن

 قدرت رحمت و سایر صفات الهی است.

 (88-)تجربی داخل کشور

 4گزینه -51

 ت.مصرع )خشک ابری که بود زآب تهی( بیانگر مقدمه دوم اثبات نیازمندی جهان در پیدایش به خداس -

 شود. خداوند نور هستی است و همین جهت هر چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه از آیات الهی محسوب می -

توان گفت که رابطه  شود. به عنوان مثال می جهان همواره و در هر )آن(به خداوند نیازمند است و این نیاز به هیچ گاه قطع یا کم می -

 رابطه مولد با جریان برق است. خداوند با جهان تا حدی شبیه

 )داریوش میری(

 4گزینه -51

واژه )العبین: بازیچه( در این آیه بیانگر بازیچه نبودن و هدفمندی جهان خلقت است که موالنا در بیان خود آن را امری فراموش نشدنی 

 بیان کرده است.

فراموش کنیم و آن را فراموش نکنی، تو را باک نیست.. حق  ))در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را

 تعالی نیست تو را ارزش داده است؟ پس ببین که برای چه تو را خلق کرده و برای چه کاری فرستاده است.((

 (88-)انسانی داخل کشور

 2گزینه  -25

هدف زندگی به او داده شده است، نه برطرف ساختن الف( نادرست است. گام نهادن انسان در دنیا فرصتی است که برای حرکت در مسیر 

 نیاز بی نهایت طلبی او.

ب(نادرست است. این عبارت به دو دلیل نادرست است دلیل اول اینکه تمامی موجودات الزم نیست هدف خود را بشناسند چرا که حیوانات 

ست که الزم است هدف از خلقت خود را بشناسد. دلیل دوم و گیاهان به صورت غریزی و طبیعی با اهداف خود آشنا هستند و تنها انسان ا

اینکه اگر بگوییم در پس از خلقت تمامی موجودات هدف این هفته است به این دلیل است که هر موجودی بر اساس برنامه حساب شده ای 

 به این جهان گام نهاده است.

مقصد نهایی خود انتخاب کرده و در عین توجه به آخرت، از نعمت ج(درست است. زیرا کسانی که در زندگی خداوند را به عنوان هدف و 

 های دنیوی نیز غافل نمی شوند، افراد زیرک هستند که با یک تیر چند نشان می زنند. آیه شریفه

 دارد. ))و  بعضی می گویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما... (( به همین افراد اشاره 
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 د( درست است.

 )قنبر ایلکا(

 2گزینه -35

بیت ))دوست نزدیکتر از من به من است / وین عجب ترکه من از وی دورم( به این موضوع اشاره دارد که نزدیکی و تقرب به خداوند نزدیکی 

 مکانی و ظاهری نیست، بلکه تقربی حقیقی می باشد. در جایی که از بیت که گفته شده

ای از خداوند و آیه از آیات الهی  های عالم هم می توانند جلوه ر از من به من است( به این نکته اشاره دارد که تمامی پدیده)دوست نزدیک ت

 باشند و با دقت در تمامی مخلوقات می توان خداوند را در جای جای جهان هستی یافت.

 )داریوش میری(

 3گزینه  -54

های فرعی ضرر و زیانی برای  آن را فراموش نکنید تورا باک نیست یعنی فراموش کردن هدف عبارت اگر جمله چیزها را فراموش کنیم و

 انسان ندارد.

عبارت )همچنان که پادشاهی تو را فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دگر گزاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودیم 

 به هدف ها و کارهای فرعی پایان پذیر و فراموش کردن هدف اصلی خسران است. نگذاردی گویی که هیچ نگذاردی( یعنی سرگرم شدن

آورده باشی و ساطور گوشت  -و تنها در خزائن ملوک از آن بتوان یافت -عبارت) تو شمشیر جواهر نشانی که قیمت بر آن نتوان گذاشت 

را سرگرم و اهداف فرعی کند و از هدف اصلی زندگی اش باز گندیده ای کنی( یعنی انسان با وجود این همه سرمایه مادی و معنوی، خود 

 بماند، قرار دادن هدف های فرعی به جای هدف های اصلی.

 )قنبر ایلکا(

 2گزینه -55

 بررسی موارد

ی که کنند و هم از آنجای های مادی زندگی استفاده می الف(انسان های زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی زندگی خود هم از بهره

دهند جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را  تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می

 نیز آباد می سازند. این افراد با انتخاب تقرب به خدا به عنوان هدف اصلی زندگی در واقع با یک تیر چند نشان می زنند. ) مرتبط(

 انتخاب هدف ریشه در نوع نگاه و اندیشه انسان دارد. )نا مرتبط(ب( اختالف در 

ج(با توجه به دو ویژگی ))متنوع بودن استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او(( اگر هدفی را که انتخاب می کنیم، بهتر بتواند پاسخگوی 

 تر است. )مرتبط( این دو ویژگی باشد، آن هدف کامل

ای تنظیم شود که اهداف اخروی اصل قرار گیرند و  دربرگیرنده اهداف آخروی و اهداف دنیوی باشد و به گونهد(برنامه ریزی انسان باید 

 هدف های دنیوی فرع و تابع باشند. )نا مرتبط(

 )داریوش میری( 

 1گزینه-85

لوامه است. با توجه به اینکه گرایش  با توجه به آیه ) و ال اقسم باالنفس اللوامة( آن مرتب از نفس که خداوند به آن سوگند خورده، نفس

انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد، می فهمیم ظهور و بروزش به هنگام آلودگی به 

 گناهان است و مسبب یا علت آن، گرایش انسان به نیکی هاست. آیه )ونفس و ما سواها( بیانگر این امر است.

 (68-ربی داخل کشور)تج

 4گزینه -57

 عبارت های )ب،ج،ه( صحیح می باشند

اندیشه و تحقیق این درس علت ترد شیطان از درگاه الهی عدم اطاعت شیطان از فرمان الهی مبنی بر سجده کردن بر انسان  3الف(در سوال

 بیان شده است.

 رود. در مسیر تقرب الهی نیز به شمار می د(سودمندترین دانش، خودشناسی است که اولین گام برای حرکت انسان

 )علی بزرگ مهر(
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 3گزینه -56

نگرد و یا به تماشای جهان  خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد از این رو هر کس در خود می

انفس به ترتیب به معنای تماشای سایر پدیده ها و خود است  کند. سیر در آفاق و نشیند خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می می

شود که انسان با دقت در تمامی پدیده های خداوند را بیابد. این موضوع از بیت) دلی کز معرفت نور و  و سرشت خود آشنای انسان سبب می

 شود. صفا دید / و هر چیزی که دید اول خدا دید( برداشت می

 )علی بزرگ مهر(

 2گزینه-58

 خودشناسی اولین گام در تقرب به خدا و همان سودمندترین دانش هاست.

 عقل با دور اندیشی، ما را از خوشی های زودگذر منع می کند.

 گرایش انسان به خوبی ها سبب می شود در برابر گناه و زشتی واکنش نشان داده و در اندیشه جبران برآید.

 )داریوش میری(

 4گزینه -18

محمد )کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن ها، پشت و حق کردند، شیطان اعمال زشت شان را در نظرشان  سوره 25در آیه 

 زینت داده و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.( راه های فریب شیطان زینت دادن به گناهان و فریفتن با آرزوهای طوالنی است.

 )علی بزرگ مهر(
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   1گزینه  -81

 می باشد. express your appreciation و یا  show your appreciationاصطالح ابراز تشکر کردن 

  4گزینه  -82

 درست میباشد. 4می باشد. گزینه  Be shaking in your shoes/bootsاصطالح استرس و اضطراب داشتن  

 3گزینه  -83

به معنی باال بردن   Boost your self-esteemمی باشد.  boostاستفاده کرد   self-esteemدر این جمله تنها فعلی که می توان با  

 اعتماد به نفس

  4گزینه  -84

به معنی به توصیه و حرف کسی   Take your adviceمی باشد. take استفاده کرد   adviceتنها گزینه ای که در این جمله می توان با 

 گوش کردن

   4گزینه  -85

Taking care of grandchildren   جای آن  هبه عنوان فاعل این جمله به کار برده شده است  و ب "مراقبت کردن از نوه ها"به معنی

 شوند. استفاده نمی  itبا ضمیر  جمع هستند و 4جز گزینه ه استفاده کنیم. تمام گزینه ها ب itمی توانیم از ضمیر فاعلی 

   4گزینه  -88

به معنی اهدا کردن و یا دادن چیزی به کسی/جایی می باشد. در  donate something TO someone/somethingاصطالح  

 درست می باشد. 4نتیجه گزینه 

 2گزینه  -87

 Be famous FOR something  رست می باشد.د 2به معنی معروف بودن بابت چیزی است. گزینه 

   2گزینه  -86

 به معنی هر جا که مناسب باشد، الزم بدانم می باشد و با کلمات دیگر هم خوانی ندارد.  where appropriateاصطالح 

   4گزینه  -88

 می باشد. درست 4گزینه  "این کار مردم آزاریه، سنگدلیه -بابت وزنش اونو مسخره نکن، اذیت نکنبا توجه به معنی جمله که میگه:  

   1گزینه  -71

باشد. به معنی کسی یا چیزی را چیزی مد نظر قرار  می  1ترکیب میشه و به صورت اصطالحی بکار میره گزینه   asتنها گزینه ای که با  

 regard sb/sth as sthدادن   

   1گزینه  -71

 درست می باشد. 1به معنی ذاتا و اساسا است. گزینه   by natureاصطالح  

   4گزینه  -27

 گزینه اول به معنی درست شده توسط کسی است. 

 .گزینه دوم به معنی درست شده در جایی است

 .آن هنوز قابل تشخیص باشد شده از چیزی است که ماده اولیه گزینه سوم به معنی درست

 آن قابل تشخیص نباشد.شده از چیزی است که ماده اولیه  گزینه چهارم به معنی درست

 درست می باشد. 4یی که با نگاه کردن به کاغذ نمیشه تشخیص داد که از چوب درست شده، گزینه از آنجا

   3گزینه  -73

 مسافران لطف کنن سیگارهاشون رو ................؟ متشکرم معنی جمله: همه

 گزینه سوم به معنی خاموش کردن سیگار و آتش می باشد. گزینه درست

 وسایل برقی گزینه یک : روشن کردن غالبا

 انگلیسیزبان 



(0033مهر  03دوازدهم تجربی ) - کهکشانی ها  
 

 

05 

 

 گزینه دو: متضاد گزینه یک می باشد، خاموش کردن

 گزینه چهار: به تعویق انداختن کاری

   1گزینه  -74

روند ولی معانی مختلفی دارند. در این جمله تنها گزینه ای که معنی جمله را کامل می کند  کار میه ب  attentionهمه گزینه ها با  

 می باشد.  1گزینه 

draw/call attention to something  توجه کسی را به چیزی جلب کردن 

   1گزینه  -75

خواهیم مختصر راجع به چیزی صحبت کنیم و کار کوچیکی با کسی  که با یه نفر می وقتی استفاده می شود have a wordاصطالح  

 داریم.

   1گزینه  -78

 استفاده می کنیم. .migh have+p.pساختار وقتی بخواهیم راجع احتمال انجام کاری در گذشته صحبت کنیم از 

   2گزینه  -77

خواهیم راجع به موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده و به االن ربط داره صحبت کنیم از حال کامل استفاده می کنیم و به زمان  وقتی می

 خاصی هم اشاره نمی کنیم.

   4گزینه  -76

 .د ولی مطمئن نیستیدوقتی که راجع به چیزی فکر می کنین شوند ده میاستفا  wonder whetherو یا  wonder ifاصطالح 

 2گزینه  -78

به معنی بهبود بخشیدن چیزی با اضافه کردن هیجان، عالقه، مثبت گرایی و...به آن  inject something into somethingاصطالح  

 می باشد.

   3گزینه  -61

باید فعل استفاده   so as toباید اسم استفاده شود. بعد از   in order forروع شود. بعد از باید جمله با فاعل ش so thatو     soبعد از  

 شود.
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 1گزینه -61

811  118

151  118  4 

  4 
 3   2 

43  2  84 √84  سال6 

 (سید رسول معصومی)

 2گزینه -62

 درستالف(

 درستب(

 پ(نادرست )برطبق این نظریه سیاره ها در مداری دایره ای به دور خورشید حرکت می کنند.(

 ت(درست

 وره کربنیفر در زمین ظاهر شدند.(ث(نادرست)اولین خزندگان در اوایل د

 )معین اسکویی(

 3گزینه  -63

منطبق بر ماه بهمن و با ادامه MN باشد، محدوده Nبه  Mجهت چرخش زمین از  اگر حضیض خورشید را اول دی ماه در نظر بگیریم و

 منطبق بر مرداد ماه می باشد. PQ  این روند، محدوده

 

 (68-)تجربی داخل کشور

 4گزینه -64

 ارد )الف( و)ب( نادرست اند. مو

 برخی از دانشمندان بر این باورند که سرآغاز کیهان با انفجاری مهیب )مه بانگ( همراه بوده که طی آن انرژی عظیمی آزاد شده است. در آن

صه جهان گذاشتند. با شرایط پس از پدید آمدن ذره های زیر اتمی مانند الکترون، نوترون و پروتون، عنصرهای هیدروژن و هلیم پا به عر

گذشت زمان و کاهش دما،گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده، متراکم شد و مجموعه های گازی به نام سحابی ایجاد کرد. بعد ها این 

 سحابی ها سبب پیدایش ستاره ها و کهکشان ها شد.

 )معین اسکویی(

  4گزینه -65

امی که به خورشید نزدیک تر است تند تر و زمانی که از خورشید دورتر است کندتر از قانون دوم کپلر نتیجه گیری می شود که سیاره هنگ

 حرکت می کند و هیچ گاه سرعت سیاره ثابت نمی ماند.

 ا(تست احتمالی انتشارات کهکشانی ه 1111کتاب)

 2گزینه -68

ند و به وجود آمدن چرخه آب، باعث حدود چهار میلیارد سال قبل ، سنگ های آذرین به عنوان نخستین اجزای سنگ کره تشکیل شد

فرسایش سنگ ها، تشکیل رسوبات و سنگ های رسوبی گردید. در ادامه، با حرکت ورقه های سنگ کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد در 

 مناطق مختلف، سنگ های دگرگونی به وجود آمدند.

 (سید رسول معصومی)

 

 

 شناسیمین ز
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 2 گزینه-67

 رت اند از :ترتیب بروز وقایع از قدیم به جدید عبا

 رسوب گذاری،گسل معکوس،  فرسایش، رسوب گذاری،گسل عادی و فرسایش

 (82-)تجربی داخل کشور

 1گزینه  -66

 رخ داده است. Eدرآن نفوذ کرده و سپس گسل  Dو سپس توده ماگمایی  شکل گرفته اند Aو بعد الیه  B و بعد الیه Cابتدا الیه 

 (سید رسول معصومی)

 2گزینه -68

تعداد نیمه عمر  سن سنگ  مدت زمان نیمه عمر 

     2411  2       1  1211                                                                                                                             

    2411  3       2  611    

 1

 2
 

1211
611

 
8
4
 

3
2
 

 ()معین اسکویی

 1گزینه-81

 در هر کهکشان، تعدادی از اجرام مختلف، تحت تأثیر نیروع گرانش متقابل ،کنار هم جمع شده اند و منظومه ها را می سازند.

 (سید رسول معصومی)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مدت زمان نیمه عمر در سنگ

   مدت زمان نیمه عمر در سنگ
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 4گزینه -81

 الف(صحیح است.

 قطعاً متناهی خواهد بود . ABب(غلط، 

 پ(صحیح است.

 ت( صحیح است.

 )علی جاللی(

 3گزینه-82

 زیر مجموعه تمام مجموعه هاست. ،چون (صحیح استالف

 ب(صحیح است.

 چنانچه از اعداد حقیقی اعداد صحیح را حذف نماییم حاصل آن اجتماع اعداد گویای غیر صحیح و اعداد گنگ می شود. ،پ(غلط

 صحیح است. ت(

 خواهد بود.دارای هیچ عضو می باشد و  ت(غلط، مجموعه 

 (سید بابک حسینی)

 4گزینه -83

دانش آموزانی که در هردو رشته تخصص دارند را   قدم اول:

x  در نظر می گیریم که به دنبال آن دانش آموزانی که در

 رشته فقط فوتبال و والیبال تخصص دارند به ترتیب

 (15-x),(21-x) .می شوند  

 

 

 را محاسبه می کنیم: u قدم دوم:

   21        15     31      5       5  
 قطعا بزرگتر یا مساوی صفر بوده ومنفی نخواهد شد، بنابراین خواهیم داشت: xوuاعضای مجموعه فوتبال،والیبال  م سوم:قد

                            11     1 11      1    هر دو رشته    

  5    1 5                  5  1   5 
 

 نماییم : حال بازه های باال را روی نمودار مشخص می قدم چهارم:

 

      لف(حداقل  فقط فوتبال            ا
      5
→     15 21-x 

 11=                                 ب(حداکثر هر دو رشته

u=x-5   (u)پ(حداقل هیچ 
      5
→     1 

 

 (علی جاللی)

 1گزینه  -84

14 ای بدست آوریم که را باید به گونه   7 و      ، 4  دهند:بی هندسی را نبالهترتیب تشکیل دبه  

شرط دنباله هندسی    2        7    2   14     4     

 ریاضی
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 48  14   2  58  14  4   2  4  7  1     
7
4
 

 )محمد رضا حقیقی(

 1گزینه  -85

 سعی می کنیم الگویی برای اندازة وتر ها بیابیم :

√22وتر مثلث قائم الزاویه اول    22  √6    2√2   

62√√ وتر مثلث قائم الزاویه دوم    22  √12  2√3 

√  √122وتر مثلث قائم الزاویه سوم   22 √18  2√4 

ام nوتر مثلث    2√  1 

6√2 وتر مثلث هشتم    1  2√8  8 

 (تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها 1111کتاب )

 88-گزینه 2

ام باشد ، داریم:nبیانگرپول کشو در پایان هفتة  naفرم مساله به صورت یک دنباله بازگشتی است. فرض کنید    

 1  
3811

2
 1311   

 

 2  
1311  2811

2
 

3811
2

 1851 

 

 3  
1851  2811

2
 

 

     
   1 3811

2
  2      1  2811، a1=1311 

 (تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها 1111ب کتا)

 2گزینه  -87

 کنیم.به الگوی دنباله توجه می

    
1
2
 
2
5
 

3
11

    
1

1  12  
2

1  22  
3

1  32        7  
7

1  72  
7
51

 1 14 

 (تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها 1111کتاب )

 1گزینه -86

 سه جمله متوالی دنباله هندسی باشند، داریم: c وbو aاگر 

  =ac 

{
 1 2  3  1  3   2

2  4 

  3  4  5   3  5   4
2  18

     {
 2  2
 4  4 ،    √2  ، {

 2   2
 4   4 ،    √2   

ه جواب وجود دارد.تدس 4هر کدام دو دسته جواب در نتیجه   

 ا(لی انتشارات کهکشانی هتست احتما 1111کتاب)

 1گزینه -88

Y وریم :را بدست می آ 

  
2          2           3 

 2       2     
     4      2   2     2  

 2       2  

   
        2  4      1 

 2       2  
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)بازة 
3 

2
در این بازه هم که (cos2x+4cosx+1)یعنی ربع چهارم ،در این بازه سینوس منفی و کسینوس مثبت است . عالمت  ( 2 

 .       است و تابع نزولی است 1  بنابراین  ،مخرج نیز همواره مثبت است .همیشه مثبت است لذا صورت منفی می شود

 (سمانه فالح )

 2گزینه  -111

 1= 2=1  3= 1+ 2=2  4+ 3+ 2=2+1=3 

  5=3+2=5  8=5+3=6  7=6+5=13 

  6=13+6=21  8=21+13=34 

 (کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی ها)

 

             2گزینه  -111

 مقسوم علیه                     اعداد                                                                                                          

      1                                   1                1 1  
 

      2                                   
1
2               

 2 1  2 2  

 

      3                                   
1
3               

 3 1  3 3    

  
     1 1   2 1    2 2   3 1    3 3   

 به یک تابع تبدیل می شود. Rبا توجه به رابطه باال با حذف دو زوج مرتب، 

 (علی جاللی) 

 2گزینه -112

تابع  یر خواهد بود کهبه صورت ز Rدر این حالت رابطه  ،یش می دهیمو برد تابع را با اعداد طبیعی نما{ a }فرض کنید مجموعة دامنه 

 .نیست 
      1     2     3       

 خودتان مثالی بیاورید . برای رد گزینه های دیگر مانند روش باال

 (محمد رضا حقیقی)

 2گزینه -113

ابراین مساحت کند. بنقطع می   1    ها را در نقطهyو محور  1      ها را در نقطهxگذرد محور می  1 2   خطی که از نقطه

   به صورت  OABی الزاویهمثلث قائم
1

2
بدست  yو  xای بین بنویسیم یعنی باید رابطه xباشد که باید این رابطه را بر حسب می  

 برابر است پس خواهیم داشت: MAبا شیب خط  MBآوریم. شیب خط 

  

        

  
     

     
 

     

     
 

  1
1  2

 
1  1
  2

 

 

   1  
2

  2
    

 

  2
 

 

  
1
2
   

1
2
 (

 

  2
)        

 2

2  4
 

 (علی جاللی)
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 2 گزینه-114

     برای محاسبه 
     با توجه به حدود تغییرات عبارات لگاریتمی ،تعیین می کنیم که  ،  

ام دو عدد صحیح متوالی است و از بین کد   

 صحیح آن را محاسبه می کنیم، لذا :  نجا جزءآ

1<2<8    8
1     8

2     8
8  1     8

2  1     8
2  1 

22  8  23    2
22

    2
8     2

22
  2     2

8  3     8
2  2 

 

  
[   8

2]  [   2
8]  1  2  2 

 ها( کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی)

 2 گزینه-115

 :، مساله را حل می کنیمصحیح برقرار است nکه برای هر        1     سپس با ویژگی  ،ابتدا نامساوی را ساده می کنیم

4n2<4n2+2n+1<4n2+4n+1 4n2<4n2+2n+1<(2n+1)2 

 

جذر می گیریم
→      2  √4 2  2  1  2  1  [√4 2  2  1 ]  2n 

 (محمد رضا حقیقی)

 1گزینه  -118

 :تدا صور ت بر مخرج تقسیم می کنیماب روش اول:

  
     1 3

1     
 1  

3

1     
       1 1       1 

3

1     
 1 1  

3

1     
 1       1  

  با رسم نمودار تابع  :روش دوم
  2

1  
  1   برای  

 .مشخص می شود  برد آن برای مقادیر مختلف 

 

 
      1  

 

 

 

 

 (سید بابک حسینی)

 1 گزینه-117

  نمودار تابع 
 2  

    2 
 1  می بایست  ،باشد به دلیل مخرج مخالف صفر1= 2  در صورتی که می تواند به پاره خط تبدیل شود که 

 .باشد

[ 2]  1 1   2  1   2  1   2  1  1   1    1    1    
 2  

 
=x+1 

 دو قطعه پاره خط است . 1  به دلیل (1 1-)در بازه 

  (تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها 1111کتاب )

 2گزینه -116

  .ص جزء صحیح زیر حل می کنیمبا توجه به خوا

[ ]  [  ]  {
1
 1       

   

  
  

[   ]  [ ]                 
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 برابر است با:  2              در نتیجه 

              2  {
2                
1                    

 
 (تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها 1111کتاب)

 4 گزینه-118
1     2  

   2  
 

1
   2 

 
   2 

   2 
 

1
   2 

 1  1 

 

 
1     2 

   2 
 1   (

1     2 

   2 
)  1           

 
1     2     2  1    1     2    1       

      

          (
1     2 

   2 )    1     2   1    1  1 

 
 (علی جاللی)

 1گزینه  -111

 .، نمودار انقباض افقی پیدا می کندالف(غلط

 ب(صحیح است 

 .( صحیح استپ و ت

 (علی جاللی)
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 2گزینه -111

 با توجه به پرسش ابتدای گفتار دوم، اینکار با همانند سازی دنا انجام می شود. هر چهار گزینه درباره همانند سازی به درستی

اولیه از هم جدا و یک   DNA   حفاظتی انجام می گیرد به این شکل که دو رشته به صورت نیمه DNAمتذکر نمی شود. همانند سازی 

رشته مکمل از روی هر کدام از آن ها ساخته می شود هر حباب همانند سازی از دو چنگال همانند سازی تشکیل شده است که در هر 

DNAبوجود می آید که یکی از رشته  د سازی دو مولکولصورت می پذیرد بنابراین در پایان همانن   DNAدوی آنها همانند سازی 

 اولیه و دیگری رشته نو همانند سازی شده است.

(تعداد استوانه های عمود برهم موثر در تقسیم سلول دو عدد می باشد.1گزینه   

(تعداد گروه های اصلی مولکول های تشکیل دهنده سلول چهار عدد می باشد.2گزینه   

اشد.یعنی قند ریبوز پنج عدد می ب mRNA (تعداد کربن های نوعی مونوساکارید موجود در ساختار3گزینه   

(گلبول قرمز بالغ در انتقال گازهای تنفسی نقش دارد و گلبول قرمز بالغ هسته ندارد.4گزینه   

 )علی رضا حسینی(

 1گزینه -112

 
قرار دارد که کروموزوم ها همانند سازی    S مرحله ی  ,  G2   و  G 1ر شکل زیر مشاهده می کنید بین چرخه سلولی را د  

کروماتیدی می شوند. زمانی که کروموزومی را از  2شده و   1 مستقیما به    2 ببریم، همانند سازی نشده و تک کروماتیدی می مانند   

درست است. 1در ساختار کروموزوم ها تغییری ایجاد نمی شود و بدون تغییر می ماند و گزینه    G2  در 

 لهر()مهدیه ک

 3گزینه -113

 حال گزینه ها را بررسی می کنیم :

 1)این گزینه دزست است .اما در آن تغییر در باکتری های بدون کپسول مشاهده نمی شود.

 2) درست است که ما در این زمان می دانیم که این پدیده به دلیل برداشت DNAخارجی است . اما هنگام انجام آزمایش برای اولین بار  

 ین موضوع را نیز در نظر می گرفتند که شاید این تبدیل به دلیل برداشت ماده ژنتیک نبوده،بلکه برای مثال به دلیل اتصال باکتری باید ا

 به قطعاتی از کپسول باکتری های کشته شده باشد.

 ثیر است؛یعنی باکتری های (این موضوع که میتوان بیماری زایی یا انتقال های متعدد از بین نمی رود، نشان دهنده  فرآیند تک3

 بدون کپسولی که تغییر یافته و کپسول دار شده اند، می توانند این صفت را به فرزندان خود نیز منتقل کنند. این ثابلیت وراثت، نشان

 دهنده  تغییر ژنتیک است.

 (اگر بدانیم کهDNA4ماده وراثتی است ،مشخص می شود که تغییر ژنتیکی بوده است چرا که عامل ایجاد کننده ی آن 

 DNA است. اما اگر این موضوع را ندانیم )همانطور که گریفیت نمی دانست.می فهمیم DNAعامل ایجاد تغییر است .اما نمی توانیم

 بگوییم تغییر ژنتیکی بوده است.

 ا وجود این که هر دو مشکوک ،ب 4و2کامال درست و منطقی است . از بین گزینه های  3ربطی به پرسش مورد نظر ندارد. گزینه  1گزینه 

 نتیجه قطعی تری به ما می دهد ؛ یعنی ما می توانییم بگوییم که 4هستند ،گزینه  DNAهیچ نتیجه   2عامل ایجاد تغییر است. گزینه 

 یمرا به عنوان جواب سوال در نظر می گیر 4و3قطعی در مورد نحوه تغییر باکتری های غیر بیماری زا نمی دهد. پس گزینه های 

 )مهدیه کلهر(

 1گزینه -114

(ویلکینز و فرانکین با استفاده از پرتو ایکس از مولکول های دنا تصاویری تهیه کرده اند . با بررسی این تصاویر در مورد ساختار دنا 1گزینه

ین روش ابعاد مولکول ها را نیز نتایجی را بدست آوردند از جمله اینکه دنا حالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد . البته با استفاده از ا

 تشخیص دادند.

 شناسیزیست 
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DNAبه نسبت نامساوی توزیع شده اند چهار گاف به مکمل بودن بازهای عالی  (چهار گاه ثابت کرد که نوکلئو تید ها در3و2گزینه    

 پی نبرد و این موضوع توسط واتسون و کریک مشخص شد.

ل عامل بیماری نیست از نتایج آزمایش های او مشخص شد که ماده وراثتی(گریفیت در آرمایش سوم خود متوجه شد که کپسو4گزینه   

 می تواند به یاخته دیگری منتقل شود ولی ماهیت این ماده و چگونگی انتقال آن مشخص نشد. 

 )علی رضا حسینی(

 4گزینه -115

 یوند میان قند ها و فسفات هاو تعداد پ 21نوکلئوتید وجود دارد . مجموع تعداد قند ها و فسفات  11در زنجیره ای که 

 مورد است . تعداد قند ها و فسفات ها برابرند . تعداد بازهای پورینی و پریمیدنی مشخص نیست . تعداد نوکلئوتید ها بیشتر از تعداد 18

 پیوند میان نوکلئوتیدها است.

 )رضا محمدی(

 4گزینه -118

 رای نوکلئوتیدهای جدید در ساختار خود هستند.(در هر دو مدل، دناهای حاصل از همانند سازی دا1گزینه 

 (پیوند های فسفودی استر در رشته های مادری در روش غیر حفاظتی دست خوش تغییر شده و پیوند های جدید با نوکلئوتیدهای2گزینه 

 جدید ایجاد می شود.

 نیست. به طور مثال ممکن است یک رشته فقط  (دقت کنید که انواع بازهای موجود در هر رشته الزاما با رشته مکمل خود یکی3گزینه 

 دارای نوکلئوتید آدنین دار باشد.در این صورت رشته مکمل نیز فقط تیمین داشته و فاقد هر گونه باز آلی آدنین است.

 علی رضا حسینی()

 3گزینه -117

 موارد ب و ج درست اند. بررسی موارد:

 ا رخ دهد تشکیل نوار در ابتدا و انتهای لوله ممکن است ولی در میانه لوله ممکن نمی الف و د (در صورتی که همانند سازی حفاظتی در دن

 نادرست می باشد. 4و1باشد .پس مورد 

 ب(در صورتی نیمه حفاظتی بودن همانند سازی دنا ،تشکیل نوار در ابتدا)پس از دونسل همانند سازی(،میانه)پس از یک نسل همانند 

 (1(لوله ممکن است .)تایید مورد  سازی( و) در انتهای آزمایش

 (3ج(در صورتی که همانند سازی غیر حفاظتی فرض شود تشکیل نوار در ابتدای لوله امکان پذیر نخواهد بود .)تایید مورد 

 نکته:در همه مدل ها در زمان صفر امکان تشکیل نوار در انتهای لوله وجود دارد.

 )مهدیه کلهر(

   4گزینه -116

میزان تهیه کرد. اگر  DNAواکنش زنجیره ای پلی مراز روشی است که از طریق آن می توان نسخه های بسیار زیادی از 

DNA درون نمونه کمتر از مقدار الزم برای انجام انگشت نگاری ژنی باشد،می توان ابتدا با دنا پلیمراز  تعداد زیادی کپی از   DNA 

ام داددرون آن نمونه تهیه کرده و سپس انگشت نگاری را انج  

 )علی رضا حسینی(

 1گزینه-118

تنها مورد سوم بدرستی بیان شده است. ماده وراثتی حامل اطالعات وراثتی در یاخته های یوکاریوتی از دو بخش دنا )هسته ای و  

 سیتوپالسمی (و رنا تشکیل شده است. بررسی موارد:

 زینه(الف(فقط در مورد مولکول دنای خطی موجود در هسته صادق است )رد گ

 ب(در مورد مولکول های رنا نادرست است)رد گزینه(

 ج(در هر رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل دهنده مولکول های حاوی اطالعات وراثتی ،نوکلئوتید ها قابل مشاهده هستند. در واقع هر 

 لی نیتروژن دار و قند پنج کربنیواحد تشکیل دهنده نوکلئیک اسدها ،نوکلئوتید نام دارد که از سه بخش تشکیل شده است:فسفات،بازآ

 )تایید گزینه(
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 د(در مورد مولکول های رنا نادرست است.)رد گزینه(

 )مهدیه کلهر(

 3گزینه -121

 گزینه های الف و ب و ج و د صحیح می باشند.بررسی گزینه ها :

همه دناهای تازه ساخته شده وزن برابری دارند.14   N شت دارای نوکلئوتید(در دوره اول همانند سازی در محیط ک 1 

در باکتری های حاصل از دور دوم همانند سازی بر خالف دوره اول سه برابر رشته های اولیه می باشد.14   N (تعداد رشته های دارای2   

 3)دور دوم}نیمی از دناهای تازه ساخته شده چگالی کمتری نسبت به دور اول دارند.

شده چگالی برابری نسبت به دور اول دارند. }نیمی از دناهای تازه ساخته                 

 )مهدیه کلهر(

 4 گزینه- 121

 . میپیماید بالعکس و(شمالی امریکا)کانادا به(امریکاجنوبی)مکزیک از کیلومتررا هزاران هرساله مونارک پروانه

 میکند پرواز( خورشید)×مقصد سمت به و داده تشخیص را( جهت)× خورشید جایگاه خود عصبی های یاخته از استفاده با( الف

 بالعکس و کانادا جنوب تا مکزیک از را کیلومتر هزاران( رده هم)× خود گونه هم جمعیت با هرساله جانداران این( اجتماع)× جمعیت(ب

 .پیماید می 

 .شود یم کنترل انها( است رنا و دنا شامل اسید نوکلئیک)× دنا فقط اطالعات اساس بر مونارک جمعیت رفتار(ج

 . دهند می انجام(  روز شبانه)× روز طول در را خود مهاجرتی رفتار اما میکنند پرواز نیز شب در ها پروانه این

                                            .دارند کانادا تا مکزیک از را کیلومتر( هزار)×هزاران دوباره پیمایش توانایی هرسال( د

 )علی رضا حسینی( 

 3گزینه -221

 :ها گزینه سایر

 ها سلولی تک نمونه برای دارند حضور یاخته سطح تا فقط انجاندار بعضی. نادرست(1

 کارگر زنبور نمونه برای هستند عقیم و ندارند لقاح توانایی جانداران همه .نادرست(2

 .نیستند چندسلولی جانداران همه. کنید دقت ها واحد کلمه به(4

 )رضا محمدی(

 1 گزینه -321

 شناسی زیست حیطه در هستند گیری اندازه و مشاهده قابل مستقیم غیر یا مستقیم طور به که هایی فرایند یا ساختارها است غلط( الف

 .شوند می بررسی

 .است جانداران همه مشترک های ویژگی از محیط با سازش همانند ایستایی هم است صحیح( ب

 .باشند نمی های یاخته پر و هستند یاخته یک دارای فقط جانداران از بعضی است غلط( ج

 . است شده متحول 1853 سال در DNA  های مولکول ساختار شناخت از بعد ای رشته بین نگرش نوین شناسی زیست در است غلط( د

 بوم هر خدمات میزان نامند می سازگان بوم خدمات دارد بر در سازگان بوم هر که را سودهایی و منابع معمول طور به است صحیح( و

 .باشند موثر سازگان بوم خدمات میزان بر توانند می خودرو گیاهان بنابراین دارد بستگی نآ کنندگان تولید میزان به سازگان

 هر های ژن روی که اطالعاتی بررسی با بیمار حال مشاهده جای به ها بیماری درمان و تشخیص برای شخصی پزشکی در است غلط(. هـ

 .را ارثی های بیماری همه نه ردک درمان و پیشگیری را ارثی های بیماری توان می دارد وجود فرد

 )مهدیه کلهر(

 4 گزینه -421

 .باشند می ها گلیسیرید تری سازنده های واحد چرب های اسید و ها پروتیین سازنده های واحد ها آمینواسید( الف

 سنتز واکنش اثر در ها گلیسیرید تری و ها امینواسید کربوکسیل و امین های گروه بین بدهیآ سنتز واکنش اثر در ها پروتیین(  د ب

 گروه منفی یا مثبت بار بدهیآ سنتز واکنش در و شوند می ساخته چرب اسید کربوکسیل و گلیسرول هیدروکسیل های گروه بین بدهیآ

 .میشود زادآ بآ مولکول یک و شده خنثی عاملی
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 .شود یم رابطه هر چپ سمت های مولکول تنوع باعث رابطه هر راست سمت های مولکول در تنوع( ج

 )علی رضا حسینی(

 4 گزینه-521

 :است پیوندی بافت درباره سوال صورت

 دست از های سلول تا دارند باالیی تقسیم باال فرسایش و بیرون محیط با با مجاورت دلیل ب و  است پوششی بافت وظیفه موکوس ترشح

 .ستا صحیح پیوندی بافت های ویزگی از شده ذکر موارد سایر کنند جبران را رفته

 )رضا محمدی(

 4 گزینه -821

 :میپردازیم ها گزینه تحلیل به ابتدا

 .دارد وجود متراکم پیوندی بافت زردپی و رباط در( 1

 .است ای هسته چند ای ماهیچه بافت( 2

 . است میلین دارای ععبی بافت (3

 .پوشاند می را بدن مجاری و ها حفره سطح پوششی بافت( 4

 :پردازیم می شده داده مشخصات تحلیل به حال

 .است خونی رگ دارای ولی کم سلولی بین ماده و زیاد سلولی تراکم دارای متراکم پیوندی بافت

 است خونی های رگ دارای ای ماهیچه بافت

 دارد پشتیبان و عصبی یاخته نوع دو عصبی بافت

 های رگ فاقد و است جنینی الیه سه هر از نشتگرفتهوم ناچیز سلولی بین ماده و باال سلولی تراکم دارای محافظت برای پوششی بافت اما

 .است خونی

 )مهدیه کلهر(

 4 گزینه -721

 منشعب:  قلبی

 منشعب غیر:  اسکلتی و صاف

 .دارند روشن و تیره نواحی صاف و اسکلتی قلبی های ماهیچه

 )علی رضا حسینی(

 4گزینه -621

یی سلول قرار می گیرد بنابراین به اندازه سطح وزیکول به سطح غشای در حین اگزوسیتوز غشای وزیکول ها در امتداد غشای پالسما

 پالسمایی سلول افزوده می شود, البته نمی توان انتظار داشت که به علت انجام پیوسته اگزوسیتوز به تدریج به سطح سلول افزوده شود زیرا

 حال انجام است.اندوسیتوز که فرآیندی عکس اگزوسیتوز است به طور پیوسته در سلول ها در 

 )رضا محمدی(

 4گزینه  -821

برای تعیین تعداد فام تن ها و تشخیص بعضی از ناهنجاری های فام تنی کاریوتیپ تهیه می شود کاریوتیپ تصویری از فام تن ها با حداکثر 

 فشردگی است که بر اساس اندازه شکل و محل قرارگیری سانترومر ها مرتب و شماره گذاری شده اند.

 1گزینه -131

جدا شدن سانترومر های هر کروموزوم بیانگر شروع مرحله آنافاز می باشد در این مرحله از میتوز کروماتیدهای خواهری با جدا شدن 

های شروع به تشکیل شدن در قطب های  رود در مرحله تلوفاز هسته سانترومر های شان از هم دور می شوند و به سوی قطبین سلول می

 در این مرحله از فشردگی ماده وراثتی نیز به تدریج کاسته می شود.سلولی می کنند 

 )علی رضا حسینی(
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 2گزینه  -131

 .گیرد می انجام یک میوز پروفاز در اوور کراسینگ( 2گزینه نادرستی

 )رضا محمدی(

 4 گزینه-231

 .است صحیح عصبی سیستم با دررابطه موارد همه

 . شوند می متصل حسی های گیرنده به اعصاب

 عصبی ناقل طریق از ها سلول بین عصبی پیام انتقال ینی سلول رسانایی از منظور

 )مهدیه کلهر(

 3گزینه-331

 الف( نادرست زیرا در دوران جنین مرغ پرده های بین انگشتان حذف می شود و نه انگشتان

 ب( نادرست زیرا سوختگی نوعی مرگ تصادفی است و برنامه ریزی شده نیست.

کشنده پس از اتصال به سلول آلوده به ویروس و سلول های سرطانی با ترشح موادی باعث شروع فرایند مرگ برنامه Tوسیت ج( درست لنف

 شود. ریزی شدن در آن ها می

ها شوند که نتیجه آن  د(درست است زیرا قرص های ضد بارداری اگر طوالنی مدت مصرف شوند ممکن است باعث سرطانی شدن سلول

 زی شده در این سلول ها است.مرگ برنامه ری

 ه(نادرست است زیرا مرگ میکروب در اثر اتصال پروتئین های مکمل به غشای آن مرگ برنامه ریزی شده نمی باشد.

 شده نیست چون ماکروفاژ سلول های مرده را می بلعد. ریزی و( نادرستی زیرا این فرآیند نیز مرگ برنامه

 )علی رضا حسینی(

 3گزینه -431

سلول است DNAبرابر شدن مقدار2چرخه ی سلولی را که مربوط به Sقرار میگیرند ،فاز Iی پروفاز میتوز ومیوز لی که در مرحلهسلو2هر

 برابر دارند. 2DNA،گذارنده اند و مقدار 

توجه به شکل و  است و به همین دلیل تعداد کروموزوم ها و سانترومر ها نیز دو برابر است با IIبرابر میوز2در طول میتوز DNAمقدار 

 های یک و چهار درست هستند و گزینه ج است. توضیحات گزاره

 1گزینه -135

 :نادرست عبارات

 .دارد نقش لیپیدها ساختن در صاف آندوپالسمی شبکه و دارد نقش ها پروتئین ساختن در زبر آندوپالسمی شبکه(2

 .است والدی دو کلروپالست توارث( 3

 .دارد غشا دو هسته(4

 کلهر()مهدیه 

 4گزینه  -831

 های سلول و قرمز گلبول مثال برای همیشه نه دارد وجود کروموزوم 47 داون نشانگان به مبتال افراد پیکری های سلول در معموالً( 1

 ای ماهیچه

 .گیرد می منشأ مادر گامت از معموالً اضافی 21 کروموزوم( 2

 در و است نمایی و مستقیم داون نشانگان به مبتالیان درصد افزایش و مادران سن افزایش بین رابطه درسی کتاب فعالیت به توجه با( 3

 .است متغیر یکسان زمانی های بازه

 .است 21 شماره کروموزوم به مربوط داون نشانگان در اضافی جفت و است 22 شماره کروموزوم ها کروموزوم جفت کوچکترین( 4

 )مهدیه کلهر(
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 1گزینه -137

 را تقسیم سرعت اما زیاد چرخه طول توان می درمانی شیمی با و دارند باالیی تقسیم سرعت ولی کوتاه سلولی چرخه سرطانی های سلول( 2

 .کرد کم

 دارد وجود هم نابالغ افراد در اما است متداول و بالغ افراد در لیپوما نابالغ دختری یعنی 1 پروفاز در مانده اولیه های وسیله با دختری( 3

 دفاعی توان ایمنی سیستم سرکوب با کورتیزول است کورتیزول میشود ترشح مدت طوالنی های تنش به پاسخ در که شیمیایی پیک( 4

 .افزایش نه دهد می کاهش سرطانی های سلول با مقابله در را بدن

 )رضا محمدی(

  3گزینه - 631

 تقسیم برگ در گیاهان نوعی تقسیم میتوز است

حاوی ریز کیسه های دارای مواد تشکیل دهنده تیغه میانی در میان یاخته مشاهده می شود در این های  همزمان با مرحله آنافاز رشته

های دوک تقسیم کروموزوم های تک کروماتیدی را به سمت قطب این یاخته  مرحله پس از تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر رشته

 می کشند.

 بررسی سایر گزینه ها:

 ای در اطراف هر مجموعه کروموزومی بازسازی می شود. است که پوشش هسته Iز (در مرحله تلفظ میو1

 ( در طی مرحله تلوفاز تقسیم میتوز فامتن کروموزوم های کوتاه و فشرده شده شروع به باز شدن می نمایند.2

آیند )البته اگر یاخته در حال  (در مرحله متافاز میتوز فامیلتان کروموزوم های غیر هم ساخت در وسط یاخته به صورت ردیف در می4

 تقسیم هاپلوئید فرض شود.(

 )مهدیه کلهر(

 4گزینه - 831

( دانه گرده رسیده که 3( دانه گرده نارس 2( یاخته های کیسه رویانی 1یاخته های هاپلوئید در یک گیاه دو جنسی برای مثال عبارتند از: 

 اندتمام این یاخته ها توسط یاخته های دیپلوئید هات شده 

 سایر گزینه ها:

 ( گرده های رسیده یاخته های هاپلوئید هستند که به یکدیگر متصل نیستند.1

های گرده منفذ دارد و ممکن است صاف یا دارای تزیینات ای باشد که این دیواره خارجی ممکن است دستخوش  (دیواره خارجی دانه2

 تغییراتی باشد.

توانند تقسیم انجام دهند و البته  نند تقسیم میتوز انجام دهند ولی یاخته های رویشی نمیهای زایشی بعد از تشکیل می توا ( یاخته3

 توانند تقسیم میتوز انجام دهند و زمان یاخته های کیسه رویانی توانایی تقسیم ندارند. ها که هاپلوئید هستند نیز نمی اسپرم

 )مهدیه کلهر(

 4گزینه -141

 انجام می شود.DNAهمانند سازی  Iتشکیل شده است ،تنها پیش از میوز  IIوIنام های میوز میوز در اصل از دو تقسیم سلولی به

 )رضا محمدی(
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 1 گزینه -141

 .تمامی موارد صحیح می باشند

 )علی جاللی(

    2گزینه -142

ا قطر این مکعب مستطیل است، بنابراین جایی کل پرنده برابر بمطابق شکل زیر پرنده ابعاد یک مکعب مستطیل را طی کرده، بنابراین جابه

2 √  باشد، قطر آن برابر با  cو  a ،bاگر ابعاد مکعب مستطیل    2  باشد، بنابراین خواهیم داشت:  می 2  

 
 2   2   2

 2   2   2}     2   2   2   2 

 
  51       41       31 
→                  

 

  √ 51 2   41 2   31 2    51√2  
 

 (87 -)ریاضی خارج از کشور

 3گزینه -143

 یابیم: کند، با استفاده از اصل پایستگی انرژی انرژی مکانیکی، سرعت برخورد توپ به زمین را میدر حالتی که توپ سقوط می

 

 1   2       
1
2
  2 

   √2   

 
 

 

 

 

 
گردد، مشابه حالت قبل با استفاده از پایستگی انرژی مکانیکی سرعت توپ را هنگام جدا شدن از زمین را به می در حالتی که توپ به باال بر

 یابیم: صورت زیر می

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 حال برای تعیین شتاب متوسط، با توجه به تعریف آن داریم: )اگر جهت رو به باال را مثبت در نظر بگیریم(

e 

a 

b 

c 

𝑣0  0 

𝑣1  √2𝑔  √2  11  3 2  𝑣1  6𝑚 𝑠  

 

  3 2𝑚 

 

𝑣  0 

𝑣2  √2𝑔  √2  11  1 25  𝑣2  5𝑚 𝑠  

  1 25𝑚 

 

 فیزیک
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 2   1

  
 
 2 5         1  6   
→               
   13  11 3 

 

 ̅  
5    6 

13  11 3     ̅  1111   2  

 یعنی در اینجا رو به باال است.   و جهت آن همسو با بردار 

 (87-داخل کشور  )ریاضی 

 3گزینه  -144

 ها را محاسبه لذا هر یک از این سرعت برابر است، 2  و1   با سرعت متوسط آن بین دو لحظه  11   در لحظهجا سرعت در این

زمان در هر لحظه  برابر با سرعت  –شیب خط مماس بر نمودار مکان دهیم. دقت کنید که هم مساوی قرار می ها را باکنیم و آنمی

 داریم:  11    ی تعیین سرعت در لحظهلذا برا متحرک در آن لحظه است،

شیب خط مماس   
ضلع مقابل

ضلع مجاور
 

18
4

     11  4
 

 
 

 داده شده داریم: از طرفی برای تعیین سرعت متوسط بین دو لحظه 

 

 

{
 1  5     1  6 
 2  12     2    

 

 
 
 

 ̅  
  

  
 
     ̅    11  4 

 

 
    

→             4  
 2   1

 2   1
   4  

  6
12  5

    38  

 (انتشارات کهکشانی ها تست احتمالی 1111)کتاب 

 1گزینه -145

 توان نوشت:بنا به تعریف سرعت متوسط، می

 ̅  
 1   2

 1   2
 

1
2  1  

2
3  2

1
3  

21  

2
3  

31

 
 

1
81   

2
81  

 
1

1
81  

1
81

 
1

3  4
161

    ̅  
161
7

 

 
 

 (انتشارات کهکشانی ها تست احتمالی 1111)کتاب

 
 2گزینه -148

 کنیم.بردارهای سرعت و شتاب را تعیین می

 ⃗  
  

  
   

  

  
   2    2  4    

   
  ⃗ 

  
 2   

 باشد. پس:    فقط در جهت   ⃗ ای بر هم عمودند که بردار است پس این دو بردار در لحظه    جهت  بردار شتاب پیوسته در

2  4  1    2  
 )علی جاللی(

 

 

x(m) 

18 
α 

α 

6 

1      5       8               11 

18m 

t(s) 

4s 
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 4گزینه -147

 با توجه به اینکه متحرک روی مسیر مستقیم و در یک جهت حرکت کرده است، داریم:

  2  14    1 
 1  1   2  2  228  17    1  15 14    1  228 

 17  1  15  1  228  211  2  1  18     1  6      2   14  6   8    
  1

  2
 

6
8
 

4
3
 

 )سید بابک حسینی(

 4گزینه -146

، Aتر است، باید در لحظة مورد نظر، متحرک بیش Aوجه به اینکه سرعت متر جلو متر است. ولی بات 11، به اندازة Bدر مبدأ زمان متحرک 

که حرکت هر دو متحرک، راست خط یکنواخت است، خواهیم  نیباشد. لذا با توجه به ا  21      تر بیفتد. پس باید متر جلو 21

 داشت:

   
   

  
 (

31  11
2

)
 

 
 11

 

 
 

   
   

  
 (

31  21
2

)
 

 
 5

 

 
 

      21  11  11   5  21  21    8  
 )محمدرضا حقیقی(

 1گزینه -148

 گیریم تا معادلة سرعت آن به دست آید.از معادلة مکان متحرک نسبت به زمان مشتق می

  
  

  
    4 2  18  17 

  

  
 1  6  18  1    2     4 22  18 2  17  1    1

 

 
 

 )علی جاللی(

 4گزینه -151

 سرعت پیوسته مثبت بوده است پس جهت حرکت پیوسته در جهت مثبت محور مکان بوده، لذا جهت حرکت عوض نشده است.

 )سید بابک حسینی(

 2گزینه  -151

 نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند.الف(غلط،مدل ها ونظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر 

 ب(صحیح

 پ(غلط، برعکس این جمله صحیح خواهد بود.

 ت(صحیح

 )سید بابک حسینی(

 1گزینه -152

 (1411-)ریاضی داخل کشور
 

 2گزینه -153

P 
 

 
 

 

  2

       
 

  2
   

→            
  

    2
 

 

 (1411-)ریاضی خارج از کشور
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 1ه گزین-154

زمان مدل سازی یک پدیده فیزیکی نمی توان از اثر های تعیین کننده و مهم صرف نظر نمود و باید اثرهای جزئی تر را نادیده گرفت. به 

عنوان مثال چنان چه به جای مقاومت هوا، نیروی جاذبه زمین را نادید بگیریم آنگاه مدل ما پیش بینی می کرد، زمانی که توپی به سمت 

 اپ می شود در یک خط مستقیم باال خواهد رفت. طبق این توضیحات نمی توان از اثر نیروی گرانش صرف نظر نمود.باال پرت

 )محمد رضا حقیقی(

 

 3گزینه -155

 تمامی موارد صحیح است.

 )معین اسکوبی(

 1گزینه -158

اید مورد )الف( صحیح می باشد و از طرفی چون با توجه به این نکته که جرم یک کمیت اسکالر بوده و از قاعده جمع جبری پیروی می نم

جابجایی و نیرو برداری هستند. جمع آنها قاعده خاصی داشته و از قاعده جمع جبری پیروی نمی کنند. بنابر این مورد )ب( نادرست و مورد 

 )پ( صحیح می باشد .

 )سید بابک حسینی(

 

 2گزینه  -157

ع دو عبارت است بنابراین باید یکای آن با یکای هر یک از این عبارت ها برابر باشد، برابر حاصل جم  طبق رابطه صورت سوال چون 

 بنابراین داریم:

 ( )به دست آوردن یکای  قدم اول:

       3 یکای     یکای      (یکای )   (یکای ) 

  
  

  2 (یکای )      

 
11 3 

 11 8  2 (یکای )    11 2   

  یکای   
11 3 

 11 12 2   11 2  
 1111  2 

 (: )به دست آوردن یکای  قدم دوم:

       3 یکای     یکای 3     (یکای )   (یکای3 ) 

  
  

  2 (یکای )       3 

 
11 3 

 11 8  2 (یکای )    11 2  3 

  یکای   
11 3 

 11 8  2   11 2  3  1115  2   2 

 کهکشانی ها( تست احتمالی انتشارات 1111)کتاب 

 3گزینه -156

1 را به صورت 1   اگر مقدار  1  را به صورت   aمقدار  و      ر قابل بیان مستطیل مورد نظر به صورت زی نشان دهیم.مساحت   

  .است
                                                2  
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بنامیم،رابطه باال به .S را     در مقابل سایر جمالت قابل چشم پوشی است. اگر  2 کوچک است، مقدار    و     در مقابل  eچون مقدار 

 صورت زیر خالصه می شود .
                     

، هستند،پس می توانیم مساحت  2   211،      1 ،     11 ،     21  رتیب برابر به ت .b..a. و   با توجه به اینکه مقدارهای

 مستطیل را به صورت زیر نشان دهیم:

S   211   2      31   2   

گفته می شود که بیشترین دامنه خطا، برای بزرگترین مقدار در یکی از روش های بررسی دقت اندازه گیری در مقدار خطای محاسبات ،

21          پس خطای محاسبات دارای دامنه    کمیت هایی است که در محاسبات دخالت دارند ،یعنی   زیر است:1  

 یعنی:

                  211   2   21   2 

 )کتاب هوش برتر کهکشانی ها(

 2گزینه  -158

 فرض م کنیم. بنابراین:  و جرم محتویات آن را که تقربا مانند آب است  m آن را یجرم پوسته  M اجرم تخم مرغ ر

M = m +     
   5 را با محاسبه حجم هر کدام و معلوم بودن چگالی آنها به صورت زیر محاسبه می کنیم. قطر یک تخم مرغ را تقریبا  m,  مقدار های

  تخمین می زنیم .

 غ :حجم پوسته تخم مر

      
4 
3
    2           4  3 14  (

5 
2
)

2

   1 3  11 1    2 4   3   

 جرم پوسته تخم مرغ:

        3      
  

  3 
   2 4   3  7 2   8      

 ت.تر اس کیگرم نزد 8تخم مرغ مقدار  یجرم پوسته  

 :تخم مرغ اتیحجم محتو

    
4 
3
      3         

4 
3
  3 14  (

5 
2
)

2

   85     3 

  :تخم مرغ اتیجرم محتو

          1
  

  3 
  85  85     

 جرم تخم مرغ:

        8  85  71  81   

 استتر  کیگرم نزد 81جرم تخم مرغ به مقدار  یمقدار محاسبه شده برا

 )کتاب هوش برتر کهکشانی ها(

 3گزینه -181

کهکشان و در هر  1111لی متوسط جهان الزم است جرم و حجم آن را به دست آوریم. با توجه به اینکه در جهان برای محاسبه چگا

2ستاره مانند خورشید که جرمی معادل  1111کهکشان   آید:ی زیر به دست میدارد وجود دارد، جرم جهان از رابطه   1131 

   1111   1111   2  1131  2  1152   
 است. بنابراین برای حجم جهان داریم:سال نوری تخمین زده شده1111شعاع جهان 

یک سال نوری   3  116   385  24  81  81  8 4816  1115   1118  

شعاع جهان   1111   1118  1128  

حجم جهان    
4
3
  3  

4
3
  1128 3  

4
3
  1176  3 
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 آید:چگالی که برابر است با نسبت جرم به حجم طبق محاسبات زیر به دست می

ρ  
 

 
 

2  1152

4
3   1176

 
1152

1176  11 28   

 3  

 )کتاب هوش برتر کهکشانی ها(
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 2گزینه -181

 بررسی هر یک از عبارت های زیر به صورت زیر است:

 است.  C57H114O8است. فقط یادآور می شوم که فرمول مولکولی روغن زیتون به صورت الف(نادرست 

نقطه ای اتم اکسیژن می توان دریافت که هر اتم اکسیژن دارای چهار الکترون ناپیوندی  –ب(درست است. با توجه به ساختار الکترون 

اتم اکسیژن است، در مجموع، مولکول روغن زیتون  8دارای  )یعنی دو جفت الکترون ناپیوندی ( است و چون هر مولکول روغن زیتون

24،(48=24) . الکترون ناپیوندی دارد 

پ(نادرست است. هرماده ای آلی بر اثر سوختن کامل به اندازه کافی نصف شمار اتم های هیدروژن خود، مولکول آب تولید می کند. پس هر 

آب مولکول  52مولکول روغن زیتون بر اثر سوختن کامل 
114

2
 تولید می کند. 52 

ت(درست است. روغن زیتون و به طور کلی روغن ها و چربی ها دارای مولکول های ناقطبی است بنابراین در هگزان که یک ترکیب ناقطبی 

 است حل می شود.

 )مهرزاد خسروشاهی(

 3گزینه -182

 الف (درست است.

دی )دو جفت الکترون ناپیوندی ( است پس اتیلن گلیکول که دارای دو اتم اکسیزن الکترون ناپیون 4ب(درست است. هر اتم اکسیژن دارای 

 الکترون ناپیوندی است. 6است در مجموع دارای 

 
 پ(نادرست است. 

 اتیلن گلیکول یک ترکب قطبی است بنابراین در هگزان که یک حالل ناقطبی است حل نمی شود.

 کول ها است نه نیروی درون مولکول ها.نادرست است پیوند هیدروژنی نیروی بین مول -ت

 درست است. ث(

درست است. نسبت شماراتم های هیدروژن به شمار اتم های کربن در هر دو ترکیب اتیلن گلیکول و اتانول برابر  ج(
8

2
 است. 3 

 درست است. چ(

 درست است. ح(

 )بهرام کیانفر(

 

  3گزینه  -183

NaHCO3ور آن در آب محیط بازی می شود و بازها نیز در واکنش با چربی ها تولید صابون می کنند یک نمک بازی است بنابراین با حض

به  2و  1درست است در ضمن توجه داشته باشید که گزینه های  3که بدین ترتیب بحث افزایش قدرت شویندگی می شود. پس گزینه 

نیز ماده ای  Al(OH)3اک کنندگی آن را کاهش می دهند .باعث رسوب کردن صابون شده و قدرت پ +Ca2و +Mg2دلیل داشتن یون های 

 است که در آب حل نمی شود پس نمی توان محلول بازی ایجاد کند .

 (86 -)ریاضی داخل کشور

 1گزینه  -184

23 4       
1        

56 5       
 1 4         

 است. NaClمول  4/1گرم سدیم کلرید معادل  4/23

 واکنش صابون با منیزیم کلرید و کلسیم کلرید با توجه به معادله کلی

 شیمی
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مول منیزیم کلرید و  1مول سدیم کلرید در مجموع به  2برای تولید      2     2       2          2    

مول است.  2/1برابر با  مول سدیم کلرید 1/1مصرف شده برای تولی MgCl2وCaCl2کلسیم کلرید نیاز است، پس مجموع شمار مول های 

 بگیریم، خواهیم داشت که   yرا CaCl2و جرم  xرا  MgCl2اگر جرم 
 

85⏟
مول 2    

 
 

111⏟
مول 2    

 1 2  111  85  2118
    21    
→       111 21     85  2118 

 

2221 (جرم 2     در مخلوط)    8 8  111  18  2118  85  111   8 8  

  

CaCl2=
جرم2    

 جرم مخلوط
 111  

8 8

21
 111  434 5 

 )مهرزاد خسروشاهی(

 4گزینه  -185

 الف( درست. ترکیب مورد نظر دارای سه عامل استری)                  ( است. 

 معادله آبکافت ترکیب به صورت زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

  گرم چربی
 

111
جرم مولی  ضریب

 
 گرم الکل

جرم مولی  ضریب
   

4451  
81
111

1  681
 

 

1  82
   414   3 6 2 

اتم  38است و دارای   CH3(CH2)18COOHپ(نادرست است. با توجه به فرمول اسیدچرب سازندة ترکیب مورد نظر دارای فرمول مولکولی 

 هیدروژن است.

 چربی )نه اسید چرب (را نشان می دهد. ت( نادرست است. ترکیب مورد نظر یکی از اجزای سازنده

 (حامد ایلکا)

 1گزینه  -188

 ( سال قدمت دارد. 1511سال )نه  151آ(نادرست است. با توجه به کتاب درسی صابون مراغه پیش از 

 ب(نادرست است. شهرهای دیگر هم در این زمینه فعالند از جمله اشتیان و رودبار.

 وهای چرب خوب است نه برای موهای خشک پ(نادرست است. صابون مراغه برای م

 ت(نادرست است. واکنش تهیه صابون در حضور آب صورت می گیرد نه در غیاب آن.

 ث(درست است.

 پس از قالب گیری مواد جوشانده شده آن ها را در آفتاب خشک می کنند. ح(نادرست است.

 )بهرام کیانفر(
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 4گزینه  -187

 هستند. ح( صحیح -ث -پ -ب -گزینه های )الف

 ت( ذره های سازنده کلوئیدها، توده های مولکولی و یونی هستند.

 )مسیح مسیحا(

 2گزینه  -186
2               2            2      2         

     2  
282
5 

     
1   

56 5 
 

1        2

2        
 

85 
1   

 237 5      2 

غلظت      
شوندهحل    جرم 

جرم محلول   
 118 

 
237 5      2

2 3  
1111 
1  3  

1111  
1  

1 
1  

 118  116 75    

 (حامد ایلکا)

 4گزینه  -188

  ابل خواهد بود:فرمول ساختاری کلی صابون حاصل به صورت مق

 

شود، فرمول اتم کربن می 14شامل  Rجا که گروه آید. از آنبه دست می 1  2   در این ترکیب از رابطة  Rفرمول شیمیایی بخش 

 شود.می1      284 بوده و جرم مولی آن برابر با      28 14  نظر به صورت  شیمیایی مادة مورد

 (88 -ی خارج ار کشور)ریاض

 4گزینه  -171

 دهند.های فسفات واکنش میهای زیر با یونهای کلسیم و منیزیم بر اساس معادلهیون

3  2      2  4
3          3   4 2          3  2      2  4

3          3   4 2    

ها را در نظر گرفته و جرم یون فسفات مورد نیاز برای خارج کردن آن   های کلسیم و منیزیم را برابر با هر یک از یون درصر جرمی

 کنیم:محاسبه می

یون 2        4
3   

آب 1   
آب   1111

آب 1
 

آب  2 1

آب   1
 

      2 

آب  111
 

1      2 

24    2  
2       4

3  

3       2  
85    4

3 

1      4
3  

85 
3

  

یون 2        4
3   

آب 1   
آب   1111

آب 1
 

آب  2 1

آب   1
 

      2 

آب  111
 

1      2 

41     2  
2       4

3  

3      2  
85     4

3 

1      4
3  

85 
5

  

شده را به دست آورده و مقدار حاصل را برابر با مقدار داده شده در صورت سؤال قرار های فسفات مصرفدر مرحلة آخر، مجموع جرم یون

 ( به دست بیاید.aها )دهیم تا درصد جرمی هر یک از یونمی
85 

3
  

85 
5

  
152 

3
  

7
8
     1 15 

 (حامد ایلکا)

 

 



(0033مهر  03دوازدهم تجربی ) - کهکشانی ها  
 

 

09 

 

 4گزینه  -171

 همه عبارت ها صحیح می باشند.

 )مهرزاد خسروشاهی(

 1گزینه  -172

    2   
1 131

1111
   3116 2  

1 131

1111
 8  1118 

1 278 1118

1111
 2 78  1112          

    
  1   1111 
→         2 78  118   

 )بهرام کیانفر(

  3گزینه -173

  اتم 
 برابر جرم الکترون است: 2111نوترون است. با توجه به دادة مسئله، جرم پروتوم و نوترون  Z الکترون وZ پروتون،  Zدارای   2

جرم الکترون

جرم اتم
 

   

2  2111 
 

1
4111

 

 (68 -)تجربی داخل کشور 

 1گزینه  -174

  عدد جرمی عنصر 
67   67برابر   

    67 
 است: 2دارای بار الکتریکی+   2 چون یون 

    2 
 است: 13تفاوت شمار الکترون و نوترون برابر 

    13
      1  
→          2  13      11 

[
    11
    67] 

  2  86    48      67
    48  
→    48    67    36

 
 

 است. 36نیز برابر   است پس عدد اتمی عنصر  36برابر   2 شمار پروتون یون

 )حامد ایلکا(

 4گزینه  -175

 عبارت های الف ب و ت درست اند.

 الف(درست. به دلیل پرتوزایی پسماند راکتورهای اتمی، دفع آن ها از جمله چالش های صنایع هسته ای به شمار می آید.

 ب(درست.یکی از کاربرد های مواد پرتوزا تولید انرژی الکتریکی است. 

 پ(درست.به گلوکز حاوی اتم پرتوزا )نه یون پرتوزا( گلوکز نشان دار می گویند.

  ت(نادرست. به عنوان نمونه، به افزایش مقدار 
 ویند.در مخلوط ایزوتوپ های عنصر اورانیم را غنی سازی ایزوتوپی اورانیم می گ235

Uاز ایزوتوپ  .(نادرستث
 .اکتورهای هسته ای استفاده می شودبه عنوان سوخت در ر 235

cTهمه . (نادرستج
cTنه اغلب ه طور مصنوعی ساخته شود، موجود در جهان باید ب88

88 . 

  .درست چ

Uدرصد فراوانی ایزوتوپ .نادرست -ح
 .درصد است 7/1در یک مخلوط طبیعی از اورانیوم حدود  235

 امد ایلکا()ح
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 3گزینه -178

 آید:جرم اتمی میانگین از رابطه زیر به دست می

جرم اتمی میانگین  
درصد فراوانی آن  جرم اتمی ایزوتوپ 1  درصد فراوانی آن  جرم اتمی ایزوتوپ 2     

111 
 

     
11      و  درصد فراوانی

11  درصد فراوانی 

    111                               1  
11    11   

111
 11 6         2  

          1   2         
→            61   21 

 )مسیح مسیحا(

 4گزینه  -177

یک ترازو نمی تواند جرم اجسامی را تعیین کند که جرم ان ها کم تر از دقت ترازو است. پس در این تست، مجموع جرم الکترون  قدم اول:

 میلی گرم باشد. 1/1کم  های جدا شده باید دست

یک جرم الکترون  8  میلی گرم25 11 

شمار الکترون هایی که باید جدا شوند  
دقت ترازو

جرم یک الکترون
 

میلی گرم1 1

8 میلی گرم25 11 
 1 11  الکترون1123 

11 1بار تعداد قدم دوم:  الکترون برابر است با: 1123 

1
11

  الکترون1123 
1 8 کولن18 11 

الکترون 1
 

1
76

 الکترون114 

 (85 -)ریاضی داخل کشور 

 2گزینه -176

 توان نوشت:طبق اطالعات داده شده می

 1 1    درصد 21    2   3  111  21   2   3  111    3  61   2 

میانگین جرم اتمی   
 1 1   2 2   3 3

 1   2   3
  68 4  

64 21  68  2  66 61   2 

111
  

6841  1861  68 2  7141  66 2   61  2 2     2  درصد 41 

 1   2   3  111   21  41   3  111    3  41 

 )مهرزاد خسروشاهی(

  1گزینه  -178
1
8
جرم اتمی    

1
6
میات     جرم اتمی     جرم 

4
3
   جرم اتمی   

 مقایسه کرد. Bگرم عنصر m و Aگرم عنصر  mحال می توان تعداد اتم ها را در 

تعداد مول    
مقدار گرم 

 جرم اتمی 
 

 

 جرم اتمی 
 

 

تعداد مول     
 مقدار گرم 

 جرم اتمی 
 

 
4
3  جرم اتمی  
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تعداد اتم 

تعداد اتم 
 

Aمول دتعدا 

 تعداد مول 
 

 

Aاتمی جرم 
 

4
3  جرم اتمی  

 
4
3
 

 )حامد ایلکا(

 4گزینه -161

 همه گزینه ها صحیح می باشند.

 )مسیح مسیحا(

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


