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 3گزینه  -1

 )آریا مهرگان(

 2گزینه -2

 دری /پرده –حیایی بی –شرمی گوناگون/ صفیر: صدای بلندو تیز/ هتاکی: بی –تورم/ بوقلمون: رنگارنگ  –آماس: ورم 

 مقدم()ماهور تهرانی

 1گزینه -3

 راضی  )خشنود و خرسند( ←امالی صحیح کلمه عبارت است از: رازی 

 ها(برتر انتشارات کهکشانی)کتاب هوش 

 1گزینه  -4

 امالی نادرستی دارند. خواستهو  فراغ، عجل، لعیم

شود )فراغ:  فراغباید جایگزین « دوری و جدایی»به معنای  فراقهای محنت و اندوه، ( با توجه به محتوای بیت و همراهی واژه1در بیت )

 آسایش و آسودگی(. 

 «پست و فرومایه»است به معنای  لئیمارد و شکل صحیح آن امالی نادرستی د لعیم(، 2در بیت )

 شود )عجل: جمع عجله و شتاب( عجلباید جایگزین « زمان مرگ، مرگ»به معنای  اجل(، 4در بیت )

 باید جایگزین آن شود )خاسته: بلند و برپاشده(. خاستهمناسب بیت نیست و « طلب و تقاضا»به معنای  خواسته(، 5در بیت )

 داد()بهاره به

 2گزینه -5

 از عطار نیشابوری منظوم هستند. بقیۀ آثار نثرند.« نامهالهی»مجموعه شعرهای آیینی از سید علی موسوی گرمارودی و « گوشوارۀ عرش»

 )آریا مهرگان(

 3گزینه -6

 تشبیه: دوران عمر ما همچون خزان است.

 یااستعاره: خس و خار: استعاره از افراد پست/ صحرا: استعاره از دن

 کنایه: بهاری داشتن: کنایه از شادی و به سامان بوددن اوضاع

 تضاد: بهار و خزان

 ها(تست احتمالی انتشارات کهکشانی 1111)کتاب 

 4گزینه -7

 شود. ( رد می1ای وجود ندارد، پس گزینۀ )در بیت دوم هیچ نوع استعاره

کسی که  -2زمان آینده  -1تواند ایهام بیافریند )در بین اول می« آینده»واژۀ  شوند، زیرا هر چند( نیز با ایهام رد می3( و )2های )گزینه

 آید( اما در بیت دوم، عزیزی فقط به معنای محبوبیت، و فاقد ایهام است.می

 بررسی تشبیه و ایهام تناسب:

اما در معنی داغ با چراغ و بیابان ایهام  است،« سریع»در این بیت به معنی « گرم»بیت نخست تشبیه: نقش پا به چراغ راه/ ایهام تناسب: 

 سازد.تناسب می

در این بیت به معنای محبوبیت به کار فته، اما در « عزیزی»( مصر وجود )اضافۀ تشبیهی(/ ایهام تناسب: 2( ما به یوسف 1بیت دوم: تشبیه: 

 سازد.معنی مقامی در دربار مصر باستان، با مصر و یوسف ایهام تناسب می

 مقدم(هرانی)ماهور ت

 

 

 زبان و ادبیات فارسی



(0011آبان  82 دوازدهم تجربی ) - کهکشانی ها   
 

 

3 

 

 2گزینه  -8

 نما: ندارد/ متناقضدلتشخیص: پای 

 :هاگزینهبررسی سایر 

 آور کنایه از سکوت کردنمجاز: کلک مجاز از سخن/ کنایه : مهر خموشی بر زبان«: 1»گزینۀ

 نظیر: کیمیا، زر، رویتشبیه: کیمیای مهر/ مرراعات«: 3»گزینۀ

 ویران و ویرانه/ جناس: عمراستعاره: بنیاد «: 4»گزینۀ

 )بهاره بهداد(

 4گزینه -9

های انتقادی سروده –های نمادین سروده –دید اجتماعی  –ها این پدیده –ها دیگر پدیده –همۀ موجودات  –های وصفی: دید تازه ترکیب

 مورد( 11جایگاه ویژه ) –ادب فارسی  –ادب نوین  –

 مورد( 8های او )سروده –دید نیما  –شاعران غرب  –یادآور نگاه  –نگاه او  –د او دی –شعر نیما  –های اضافی: مطالعۀ شعر ترکیب

 ها(تست احتمالی انتشارات کهکشانی 1111)کتاب 

 3گزینه -11

پسر  -4)صفت مبهم پسین(  دیگرروزهای  -3)صفت بیانی(  تازههای چیز -2)صفت بیانی(  باورنکردنیهای چیز -1های پسین: وابسته

)صفت  بزرگخواهر  -8الیه( )مضاف خودپاش آب -7)صفت بیانی(  کوچکپاش آب -6الیه( )مضاف باغچهدور  -5الیه( )مضاف همسایه

 الیه()مضاف شهایدندان -11الیه( )مضاف حوضلب  -11الیه( )مضاف اوخواهر  -9بیانی( 

 )آریا مهرگان(

 4گزینه -11

 ترکیب وصفی 3 ←« تنبیجان، جان زین تن، تن بی»های وصفی: ترکیب

 ترکیب اضافی 2 ←« فرقت تو، تنِ خویشتن»های اضافی: ترکیب

 :هاگزینهبررسی سایر 

ترکیب  1 ←« لطف شما»های اضافی: ترکیب وصفی/ ترکیب 3 ←« آن مقصد، مقصد عالی، گامی چند»های وصفی: ترکیب«: 1»گزینۀ

 اضافی

« اساس خانه، شهر خود»های اضافی: ترکیب وصفی/ ترکیب 3 ←« قصری، شهر کوچک ای، چهچه النه»های وصفی: ترکیب«: 2»گزینۀ

 ترکیب اضافی 2 ←

حواسم، آرزوی پنجه، پنجۀ »های اضافی: ترکیب وصفی/ ترکیب 2 ←« خردان، پنجۀ غارتگاین بی»های وصفی: ترکیب«: 3»گزینۀ

 ترکیب اضافی 3 ←« خویش

 مقدم()ماهور تهرانی

 3گزینه -12

 خورم[ ...به جان دوست ]قسم میالف( 

 ب( مرا همان عششق اول است و زیادت ]است[

 ج( به بوی تو مست ]هستم[ ...

 کنیم[رسان دوست ]مید( ما سر فدای پای رسالت

 )آریا مهرگان(

 3گزینه -13

 دستی و فقر و شکایت از آن تلخ و ناگوار بودن روزگار تنگ

 بررسی سایر ابیات:

 شود.فقر مانع بخشش نمی دستی والف( تنگ

 دستید( اظهار خرسندی از فقر و تنگ
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 شود.ز( فقر و ریاضت موجب مهار نفس می

 )بهاره بهداد(

 4گزینه -14

 کنار آمدن است. هانامالیمات و آزارهای دیگران را تحمل کردن و با آن« 4»مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینۀ 

 ها:مفهوم سایرگزینه

 زگار با قدرتمندان مهربان است و با ناتوانان ناسازگار.(: رو1گزینۀ )

 آن را به شمار نیاوردن..«: کم کسی گرفتن»توجهی یار هه عاشق به دلیل دلتنگی عاشق. (: بی2گزینۀ )

های ، کاللهتوانستم همچون گل طال به دست آورم )مقصود از زر در گلگرفتم، می(: اگر در هنگام غنچه بودن بر خود سخت می3گزینۀ )

 زردرنگ میان گل است(.

 ها(تست احتمالی انتشارات کهکشانی 1111)کتاب

 4گزینه -15

 سوزاند.؛ اگر سخن نگویم، این غم و خشم درونی مرا می«4»مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 

 :هاگزینهبررسی سایر 

 موفق نشدم که حرف دلم را بیان کنم.«: 1»گزینۀ

 خواهم که حرف دلم را به زبان آورم، سخنانم آتشین خواهد بود.اگر ب«: 2»گزینۀ

 ای سخن گویم که برای دیگران قابل درک باشد.توانم به گونهاز شددت عشق درونی، نمی«: 3»گزینۀ

 مقدم()ماهور تهرانی

 4گزینه -16

 اعتقاد شاعر به نامساعد بودن بخت خود که دلیل ناکافی در رسیدن به یار است.

 ها:مشترک سایر گزینهمفهوم 

 رسیدن به مقصود برخالف انتظار و رسم و عادت معمول

 )آریا مهرگان(

 4گزینه -17

کشند، تو را به گوید: حتی اگر در سنگ هم ریشه داشته باشی، مرگ مثل مویی که از داخل خمیر بیرون می( شاعر می4در بیت گزینۀ )

ن گزینه همانند آیۀ کریمۀ صورت سؤال تأکید شده است که فقط مرگ حرص و طمع هر آورد. پس در ایسادگی از این زندگی بیرون می

 نشاند.انسانی را فرو می

 ها:مفهوم سایر گزینه

 نشاند.(ناپذیری حرص و طمع )فقط مرگ حرص و طمع را فرو می(: پایان1گزیینۀ )

 بخشد.(: مرگ، انسان را از زندگانی ناگوار و سخت رهایی می2گزینۀ )

 (: باید در زمان حیات به فکر مرگ باشیم.3زینۀ )گ

 )بهاره بهداد(

 1گزینه -18

 ها راه عشق(: ضرورت تحمّل دشواریالف، و، ج، هـمفهوم مشترک ابیات )

 بررسی سایر موارد:

 ب( اشتیاق فروان عاشق خانۀ خدا برای دیدار و گریۀ فراوان او

 وی آوردن به اود( خودستایی معشوق و بیم دادن عاشقان خود از ر

 ناپذیری شکوۀ عاشقان از درد و رنج عشقز( پایان

 مقدم()ماهور تهرانی
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 1گزینه -19

 وجوی یار است.های دیگر در جستوجوی دل خویش است، اما در گزینهشاعر در جست« 1»در بیت صورت سؤال و گزینۀ 

 )آریا مهرگان(

 3گزینه -21

 ثمری یان معیب بیثمری / بنکوهش بی«: الف»مفهوم بیت 

 ثمریثمری / بیان فواید بیستایش بی«: د»مفهوم بیت 

 مفهو سایر ابیات:

 حاصلیب( ارزشمند دانستن بی

 ج( زیان دیدن شاعر به دلیل برخورداری از راستی و صداقت

 های آنانرفتاریفایده بودن مردم و کجهـ( شکایت از بی

 مقدم()ماهور تهرانی
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 3گزینه -21

 ها(.فعل آینده است )رد سایر گزینه«  ستُسبَّبُ »

 ها(ینتست احتمالی انتشارات کهکشا 1111)کتاب 

 3گزینه -22

رگ جدّتنا الحنون: مادربز»ها(. )رد سایر گزینه« مناطق بالدنا الشمالیّۀ: مناطق شمالی کشورمان»ماضی استمراری است، « کنّا نُسافر»

 (.4و  2هم ماضی استمراری است )رد « کانت تُرافِق»(. در ضمن 4)رد « مهربانمان

 ها(ینتست احتمالی انتشارات کهکشا 1111)کتاب 

 2گزینه -23

علینا أن »(، 4و 1با توجه به عمل بعد از آن )یُؤدّی( باید به صورت فرد ترجمه شود )هر کس( )رد « کلّ من»(، 1مفرد است )رد« العمل»

اسم تفضیل « الحسن»(، 4و 1)رد « یَستمرّ: استمرار  یابد»(، 3و 1است )رد « باید احترام کنیم»یا « باید احترام بگذاریم»معادل  «حترمُنَ

 (.4نیست )رد

 ها(ین)کتاب هوش برتر انتشارات کهکشا

 2گزینه -24

کنی، ی کسی که از دوری نادانی به اصل و نسب افتخار میا»است:  دورترای را خواسته که مفهومش از  مفهومِ بیتِ مذکور سؤال، گزینه

یعنی پدر و مادر همۀ مردم در حقیقت آدم و حوا هستند، پس افتخار به آباء و اجداد، نشانۀ !«  مردم فقط از یک مادر و یک پدر هستند

 نادانی است!

 ها:بررسی گزینه

 ! پس افتخار به فضایل پدر، نادانی است« مهم این است که انسان خودش چه فضیلتی دارد، نه پدرش!» -1

! صحیح است، اما  این مفهوم کامال« اش آسوده است!برد و نادان در نادانیانسان خردمند به خاطر فهم و شعورش در دنیا رنج می» -2

 ! ربطی به مفهوم بیت عربی ندارد

پس « پرست نسبت داشت!روید و حضرت ابراهیم )ع( با آزرِ بتیچنان که گل بر سر خار مهنر انسان ربطی به اصل و نسبش ندارد، هم» -3

 ! باید به ارزش خود افتخار کرد نه اجداد

 ! ارزش انسان به هنرِ خودش است، نه پدرش« هنر باشد، حتّی اگر پسر پیغمبر هم باشد، ارزشی ندارد!وقتی کسی بی» -4

 )قنبر ایلکا(

 3گزینه -25

ها( را در زندگیمان فراموش نخواهیم ها )درسهایی را فراگرفتیم که هرگز آنوزگاران فاضل خود درساز آم(: »3ترجمۀ صحیح گزینۀ )

 «کرد.

 مهر()علی بزرگ

 2گزینه -26

 الف( دوستم )أحدی  صَدیقاتی: یکی از دوستانم(

 پی()سلیمان نیک

 2گزینه -27

 ها:بررسی سایر گزینه

 لیم )یادگیری: تعلّم(/ الصّفوف )کالس: الصّفّ(شوند: تَنفَتِحُ(/ تعانفتَحَت )باز می -1

 شوند: تُفتَحُ(/ اإلیرانیّۀ )در ایران: فی إیران(/ لیتعلّموا )لتعلّم(فَتحت )باز می -3

 شوند: یَحضرون(/ تعلیم )یادگیری: تعلّم(سَیَحضرون )حاضر می -4

 )روزبه فالح(

 عربی، زبان قرآن
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 3گزینه -28

 ها:بررسی عبارت

 اشتباه( 2هدایت خواهند کرد؛ فعل مستقبل/ أَقْوَم: استوارتر؛ اسم تفضیل ) الف( سَیَهْدونَنا: ما را

 اشتباه( 1الیه )مضاف  أَصّدِقاءِ: بدترین دوستانغ اسم تفضیل لْشَرُّ اب( 

 اشتباه( 1ج( ال تَقَدُّمَ: هیچ پیششترفتی نیست )وجود ندارد(؛ الی نفی جنس است )

 اشتباه( 1ادل ماضی استمراری )چشیدند؛ معد( کانَ یَتَذَوَّقونَ: می

 )قنبر ایلکا(

 متن 

های قلب است، اما ما باید حقیقت دیگری را )نیز( هیچ شکی نیست که بخشی از مواد غذایی، مسئول اصلی در دچار شدن انسان به بیماری

های کنند نیز سهمی در ابتال به بیماریمی هایی که آرامش انسان را خراباثرپذیری ها وفراموش نکنیم و آن این است که بعضی برانگیختگی

های  خورند )نیز( به نوعی از بیماریبار نمیاند که برخی حیواناتی که چیزی از غذاهای زیاندر این زمینه، دانشمندان دریافتهقلبی دارند. 

لی از مشکالت نیست، انسان باید از کیفیت جا که دنیا خا! از این رو پزشکان معتقدند از ان شوندها( دچار میهای رگشریانی )بیماری

 ها نیز کشنده هستند!امیدی و افسردگی و ناراحتی بر او چیره نشوند، چرا که آن اش مراقبت کند تا نازندگی

 2گزینه -29

 ها:بررسی گزینه

 نی نیز کشنده هستند!آشکارا غلط است؛ بر اساس متن، مشکالت روا« گردد!تنها دلیل مرگ، به مشکالت غذایی بر می» -1

 گوید دنیا خالی از مشکالت نیست.کامال صحیح است؛ متن نیز می!«  اش با مشکالت مواجه نشودیابیم که در زندگیانسانی را نمی» -2

 طبعاً غلط است.« !ای در آن باشد و نه مصیبتیای بسازیم که نه سختیتوانیم زندگیمی» -3

باز  غلط است؛ بر اساس متن، بعضی حیوانات هم گرچه غذاهای زیان« گذارد!ها تأثیر نمیواطف بر آنحیوانات احساس ندارند، پس ع»  -4

 های عاطفی و روانی است!ها، اثرپذیریشوند. پس دلیل بیماری آنخورند، به مشکالت عروقی )شَریانی( دچار مینمی

 )دیانا میری(

 4گزینه-31

 ها:بررسی گزینه

ای نشده که بگوییم کدام یک در متن میان عوامل مرگ انسان مقایسه!«  کشدبیشتر از عواملِ دیگر، انسان را میهای روانی، حالت» -1

 کشنده هستند. پس غلط است.« بیشتر»

طبعاً غلط است؛ بر اساس متن نیز این دنیاست که خالی از !«  آیندها از بیرون نمیهای جزئی از وجود انسان هستند، آنسختی» -2

 ها نیست.شکالت و سختیم

های دیگر هم کشنده هستند، طبعاً بیماری!«  های آن، تنها دلیل هالک شدن انسان و حیوان استهمه معتقدند که قلب و بیماری»  -3

 متن نیز چنین مطلب نادرستی نگفته است!

 و   گیردمتن نهایتاً همین نتیجه را می« د!کنناش را خراب میراه صحیح، نزدیک  شدن به اموری است که روحیۀ انسان و زندگی» -4

 مان را خراب نکنند.های روانی منفی، زندگیگویند باید مراقب باشیم که حالتمی

 )دیانا میری(

 3گزینه -31

 «: جماعات! کلّ یومٍبأُمور تقتل  نَهتَمَّبأسباب الموت یسبّب أن ال  لجهلُا» شود: به درستی کامل می 3های عبارت مذکور فقط با واژه

 !« کشدجماعاتی را می هر روزکه اهمیت ندهیم شود به اموری از دالیل مرگ، سبب می آگاهی نا»

 ها:بررسی سایر گزینه

)نیندیشیم( « ال نُفکّر»آگاه است( غلط است/  )نا« یجهل»برای آغاز این جمله، فعل مناسب نیست، چون بعدش فاعلی وجود ندارد؛ پس  -1

 )در یک روز( نیز مناسب است.« ی یومِف»مناسب است/ 
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بار اهمیت ندهیم! بلکه  شود ما به قضایای مرگسبب نمی« از دالیل مرگ آگاه انسان نا»آگاه( مناسب نیست، چون طبعاً  )نا« الجاهل» -2

)روزها( نیز به « األیّام»ب نیست/ )به رسمیت نشناسیم( به لحاظ معنایی مناس«  ال نَعتَرِفَ بِـ»شود/ سبب می« از دالیل مرگ آگاهی نا»

 لحاظ معنایی مناسب نیست!

 «.األیّام»)امروز( مانند « الیوم«/ »ال نَعتَرِفَ بِـ»)نشناسیم( مانند « ال نَعرفَ بِـ»و مناسب است/ « الجهل»آگاهی( مترادف  )نا« الجهالۀ» -4

 )دیانا میری(

 4گزینه -32

اش چیره های روانیِ منفی بر زندگیکه انسان باید مراقب باشد حالتدر پایانش آمده و آن این گیریم؟ نتیجۀ متنای میاز متن چه نتیجه

 نشوند، چون کشنده هستند!

 ها:بررسی گزینه

 متن اساساً دربارۀ تأثیرات منفی روانی است، نه تأثیرات غذاهای بد!« بار بخوریم!نباید غذاهای زیان» -1

! این انسان است که باید در میان  کنندمشکالت از هیچ کس دوری نمی!«  شودنکند، به مرگ نزدیک میهر کس مشکالت از او دوری » -2

 مشکالت، مراقب سالمتیِ روانیِ خود باشد!

 ! انسان باید به مقاومتِ روانی در برابر مشکالت عادت کند. منطقی نیست« انسان باید به پذیرفتن مشکالت  عادت کند!» -3

 دقیقاً همین موضوع نتیجۀ متن است.«  بار بر ما چیره شوند!های روانی زیانازه دهیم حالتنباید اج » -4

 )دیانا میری(

 1گزینه -33

 مبنیّ للمعلوم/ فعل و فاعل و الجملۀ فعلیۀ –متعدِّ  –)تَخریب( « تَفعیل»مزید ثالثی من باب  –للغائبۀ  –فعل مضارع «: تُخَرِّبُ»

 های نادرست:بررسی گزینه

 المستتر« هی»فاعله ضمیر  ←المستتر « أنتَ»فاعل ضمیر  -2

 مفعول است.« هدوء» ←« هُدوء»متعدِّ/ فاعله  ←للغائبۀ/ الزم  ←للمخاطب  -3

 مبنیّ للمعلوم ←من باب تَفعیل/ مبنیّ للمجهول  ←من باب تَفَعُّل  -4

 )دیانا میری(

 1گزینه -34

 «األطعمۀ»مشتق و اسم فاعل/ صفۀ )نعت( للموصوف )المنعوت(  -أل معرّف ب –مفرد مؤنّث  -اسم «: المُضِرَّۀِ»

 های نادرست:بررسی گزینه

 صفۀ ←إلیه مضاف -2

 صفۀ ←مفعول مطلق لبیان النوع  -3

 صفۀ ←إلیه مصدره إضرار/ مضاف ←اسم فاعل/ مصدره ضرر  ←اسم مفعول  -4

 «، إضرار أضَرَّ ، یَضِرُّ»اس فاعل از باب إفعال است: « المُضِرّ» ◄

 )دیانا میری(

 4گزینه -35

 ها:بررسی خطاهای سایر گزینه

 یک فعل ثالثی مجرّد است نه مزید.(« تظُنُّ)» «(تفعّل»ثالثی )مِن باب  دمزی -1

 جزء حروف اصلی آن است.« ن»است و «( افتعال»)این فعل از باب  وزن اِنفعال علی مصدره -2

 است.(« للغائب»یک فعل ماضی از صیغۀ  «تَخَرَّبَ)»للغائبۀ  وفعل مضارع  -3

 )روزبه فالح(
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 3گزینه -36

 دار بیاید، آن اسم، مشارالیه است.«ال»گاه بعد از اسم اشاره اسم هر

 آمده و نقش آن اسم، خبر است.« ال»ها بدون )الطلّاب(؛ ولی در سایر گزینه

 پی()سلیمان نیک

 3گزینه -37

 ستی به کار رفته است؛ از این دانشمند، در یک فصل، بیش از نه صفحه نقل شده است!با توجه به ترجمه، عدد اصلی به در

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.به صورت عدد ترتیبی صحیح است، چون برای بیان عدد ساعت، از عدد ترتیبی استفاده می« الثامنۀ» -1

بیاید. )ترجمۀ عبارت؛ امروز با هفت معلّم صحبت کردیم، معلّم « سادس»باید عدد ترتیبی « ستّ»با توجه به مفهوم عبارت، به جای  -2

 نان بود!(ششمین آ زبان عربی

 صحیح است.« واحد و ثالثون»، باید ابتدا یکان و سپس دهگان بیاید؛ به عبارتی «31»در عدد  -4

 مهر()علی بزرگ

 3گزینه -38

توجه کنید « توانی اکنون با دوستانت در خارج از خانه بازی کنی.عاً تو میوقتی که به برادرم خبر دادم که تکالیفم را نوشتم پس گفت: قط»

آید نه می« إنَّ»شود و ابتدای جمله محسوب می« قال»(، همچنین بعد از فعل 4و2)رد « إنَّ»رود نه به کار می« أنَّ»که در وسط جمله 

 (.1)رد « أنَّ»

 )قنبر ایلکا(

 4گزینه -39

 کدام غلط است؟«  سی و سه! مساوی با»............. 

 .33شود می ←( 33شصت و شش منهای نصف آن )یعنی -2. / 33 ←یازده ضرب در سه  -1

3 99)! 33شود نمی ←نود  و نه تقسیم بر شش  -4. / 33شوداینم می ←بیست به اضافۀ سیزده  -3  33) 

 )روزبه فالح(

 1گزینه -41

 ها:بررسی سایر گزینه

دشمن بسیار مقاومت کرد، ولی در برابر »درست است، ترجمۀ عبارت؛ « لکنّ» -3«(. / مُتمنّی: آرزومند»ا توجه، درست است )ب« لیت» -2

 مناسب است(« إنَّ)»آید. اول جمله نمی« لکنّ» -4«. / ما تسلیم شد

 مهر()علی بزرگ
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  3گزینه -41

طلبند با خواری و سرافکندگی وارد دوزخ خواهند شد. ضمناً این افراد به  سوره اسرا کسانی که زندگی زودگذر دنیا را می 18با توجه به آیه 

 های دنیوی دست خواهند یافت. مقداری از نعمت

 ها(تست احتمالی انتشارات کهکشانی 1111)کتاب 

   4گرینه -42

 است. ها صحیح  قسمت دوم همه گزینه

 بینش و نگرش انسان )نوع نگاه و اندیشه(  ← منشأ اختالف در انتخاب اهداف

 این آفرینش نشانه گرامیداشت انسان است.  ← ها آفرید خداوند آنچه در آسمان و زمین است برای انسان

 پی()سلیمان نیک

   4گزینه -43

  .تر برای روح است مرگ طلوعی درخشان(: 1رد گزینه )

 .زندگی حقیقی انسان در قیامت است(: 2د گزینه )ر

 جهان آخرت زندگی حقیقی و به دور از درد و فنا است. (: 3گزینه ) رد

 ها(تست احتمالی انتشارات کهکشانی 1111)کتاب 

  1گزینه -44

 امکان معاد  ←آفرینش اولیه انسان 

 ست. ها ا همچنین دالیل امکان اثبات قدرت خداوند در زنده کردن مجدد انسان

 )داریوش میری(

   2گزینه -45

 همه موارد  بررسی

 )نادرست(  .باشد و برزخ فاصله میان دنیا و قیامت است الف( رستاخیز همان قیامت می

 شود. )صحیح(  ب( در برزخ پاداش و مجازات اعمال آغاز می

 یح( ج( پس از مرگ دفتر اعمال انسان مفتوح )باز( است هر چند جسم از روح جدا شده. )صح

 ( )انقطاع:پیوندد. )نادرست شود و این کار توسط مالئکه به وقوع می حقیقت وجود انسان که همان روح است از جسم جدا می توفّید( در 

 قطع شدن، جدا شدن( 

 مهر()علی بزرگ

  3گزینه -46

ست و پس از مرگ به حقیقت اعمال خویش گاهی اآ و نا غفلتبیانگر این مفهوم است که انسان در دنیا در )ص(  حدیث نورانی رسول خدا

فرماید گناهکاران پس از  زیرا می .آمده استنیز  ارجِعونِ بِّرَ قالَ الموتُ هُمُدَأحَ اِذا جاءَی حتّ آیهدر مفهوم  نای .باید )انتبهوا( آگاهی می

کنند. با توجه به این  اعمال خویش می انجبرگشت به دنیا برای زیابند و در نتیجه درخواست با مرگ به حقیقت اعمال خود آگاهی می

  .بریم پی می خزدر بر شعور و آگاهیموضوع به وجود 

 )قنبر ایلکا(

  4گزینه -47

پس از مرگ به  ها انسانبنابراین  مانند؛ میشوند و تا قیامت در آنجا  پس از مرگ وارد آن می ها انسانبرزخ عالمی است که به گفته قرآن 

فیما  صالِحاً اَعملُی لّعَلَ ارجِعونِ بِّرَ قالَ الموتُ مُهُدَأحَ جاءَی إذا حتّ»روند. آیه  شوند و ابتدا به برزخ می ن آخرت نمیطور مستقیم وارد جها

 . دارد برزخاشاره به عالم « ... کتُرَتَ

 

 فرهنگ و معارف اسالمی
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 :ها  بررسی سایر گزینه

  .در این آیه اشاره به روز قیامت دارد« یَومَئِذٍ»عبارت  ( 1

  .افتد دنیوی اتفاق می زندگی طولها توسط فرشتگان است و در  مربوط به مشاهده و ثبت اعمال انسان این آیه( 2

  گناهکاران در قیامت است.مربوط به شهادت اعضای بدن بر علیه این آیه ( 3

 )داریوش میری(

  1گزینه -48

  .زی به طور کامل استچیی دریافت نام دارد. توفی به معنا توفیدریافت حقیقت وجود انسان که همان روح اوست، 

خدا وسیع نبود  زمین مگر»گویند:  دانند، می می «بودنمستضعف »که دلیل جهنمی شدن خود را  برزخیفرشتگان در پاسخ به دوزخیان 

  .«که مهاجرت کنید

. دندتعجب کر)ص( مبرپیا از سخن گفتندر جنگ بدر سخنانی فرمودند اطرافیان ایشان  کشته شدگان کفارخطاب به  )ص(پیامبر

که  چرااین سخن ایشان بیانگر دوزخ برزخی است  «دهند.توانند پاسخ  رند و فقط نمیتایشان به این کالم از شما شنوا»فرمودند:  پیامبر)ص(

 .ار است که هم اکنون در دوزخ برزخ هستندفخطاب به کشته شدگان ک

 )حامد ایلکا(  

  3گزینه -49

 در مرحله دوم  ها انسانزنده شدن همه  :گردند ال راه فراری میهای گناهکار به دنب انسان

 گیرد: شنیده شدن صدایی مهیب در مرحله اول  و زمین را فرا می ها آسمانصدایی مهیب 

 یابند: دادن نامه اعمال در مرحله دوم  های زیبا تجسم می کارهای خوب با صورت

 پی()سلیمان نیک

  1گزینه -51

دهد که همه را  دهد، شنیده شدن صدایی مهیب است و این اتفاق چنان ناگهانی رخ می ای که رخ می ا، اولین حادثهپایان یافتن دنی با

 . کند میکند، قرآن کریم از این واقعه به نفخ صور یاد  غافلگیر می

 ها()کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی

  3گزینه -51

هر کس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند، بنابراین اگر عملی حتی به با توجه به اینکه خداوند وعده داده است که 

 الَّذینَ لُجعَم نَاَ یهآند و ک گیرد و این موضوع به ضرورت معاد بر اساس عدل الهی اشاره می یز باشد، مورد سنجش قرار میچنا ای ذرهاندازه 

 .حاکی از آن است األرضِفی  دینَکَالمُفسِ الصّالحاتِلوا مِعَ وَ امَنُوا

 )قنبر ایلکا(

 2گزینه -52

اشاره به آثار ماتأخر دارد که در عالم برزخ به پرونده اعمال انسان افزوده « اَخَّرَو  قَدَّمَما بِ یَؤمئذٍ اإلنسانُ یُنَبّؤُا»در آیه شریفه « اَخَّرَ» کلمه

 شود.  رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می ها کنار می داوند پردهو روز قیامت با تابیدن نور حقیقت از جانب خ شود می

 مهر()علی بزرگ

  3گزینه -53

کنیم. مقدمه دوم استدالل نیازمندی جهان در پیدایش به خدا  یابیم و حضورش را درک می کدام از ما براساس فطرت خویش خدا را می هر

ای نیازمند هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد )قائم  آورنده ها برای موجود شدن به پدید دارد که پدیده بیان می

 به ذات(. 

 )داریوش میری(

  3گزینه -54

 شود.  مطرح می الحَمیدُ یُّنالغَ وَهُ اهللُو  اهللِإلى  الفُقَراءُ مُأنتُ النّاسُها یا ایُّنیاز موجودات و غنای خداوند در آیه 
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ایم و در عین  ودات به خداوند به مرحله پیدایش، به معنای آن است که بقای موجودات را مستقل از تدبیر الهی دانستهانحصار نیاز موج

 ایم.  پذیرش توحید در خالقیت )پیدایش(، گرفتار شرک ربوبی )بقا( شده

 )قنبر ایلکا(

  4گزینه -55

به طور مثال هر قدر نهادهای اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی  دارد؛میان بعد فردی و بعد اجتماعی توحید، رابطه متقابل وجود 

 ([ 2و  1)های  گردد. ]نادرستی گزینه تر می ها و حرکت به سوی خداوند و زندگی موحدانه آسان زمینه برای رشد انسان باشند،

هل ایثار و تعاون نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا ها و تمایالت دنیوی خود را دنبال کنند و ا از طرف دیگر اگر قرار باشد همه فقط خواسته

کنند، در نتیجه دیگر سخن از  های ستمگر قدرت پیدا می ای روز به روز انسان رود. در چنین جامعه گرفته و امکان رشد و تعالی از بین می

  [(3و  2های ) درستی گزینهنا]های او نیست، بلکه سخن از حاکمیت طاغوت و دستورهای اوست.  حاکمیت خداوند و فرمان

 مهر()علی بزرگ

  4گزینه -56

  .غلط است «د» مورد صحیح است، ولی« ج»و « ب»، «الف»صورت سوال، موارد  آیهدقت کنید که طبق 

 ( عملیصراط مستقیم( )توحید ) قیمستَمُ صِراطٌهذا  فَاعبُدوهُ ←)ربوبیت( )توحید نظری(  رَبُّکُم وَی بّرَ اهللَ انَّ

  .میوه آن نهسمان همان اعتقاد به ربوبیت است آعمل استفاده شود، چرا که  کلمۀباید از  ایمانبه جای کلمه  «د»در گزینه 

 )حامد ایلکا(  

  3گزینه -57

حکمت نیست؛ هرچند خودش حکمت آن را نداند، به عبارتی خلقت را هدفمند و دارای  در عالم بی ای از نظر انسان موحد هیچ حادثه

 حکمت نبودن آن اشاره دارد.  نیز به هدفمندی خلقت و بی« بینَما العِینهُبَ مَا وَ و األرضِ ماواتِقنا السَّلَخَ مَا وَ». آیه شریفه داند میکمت ح

 )قنبر ایلکا(

  4گزینه -58

کند )بندگی متزلزل و  گی میعبادت و بند [تنها به هنگام وسعت و آسودگی] ای کنارهاز مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و » - 

 « بیند این همان زیان آشکار است. زیان می[ هر دو]ایمان ضعیف( .... او در دنیا و آخرت، 

  «از آفات شرک عملی در بعد اجتماعی است.« خواهند داوری نزد طاغوت برند اغوت: مییریدون أن یتحاکموا الى الطّ»عبارت  -

هر کس دینی جز اسالم را برگزیند در آخرت از  «الخاسریندینا فلن یقبل منه و هو فی اآلخرۀ من من یبتغ غیر االسالم  و»طبق آیه  -

 زیانکاران خواهد بود. بنابراین به لزوم پذیرش آخرین دین الهی اشاره دارد. 

 مهر()علی بزرگ

  2گزینه -59

 نادرست هستند. « د»و « ج» موارد

شخصیتی ثابت و پایدار دارد و  اوست،های  س رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمانج( انسان موحد، چون زندگی خود را بر اسا

  .برخوردار از آرامش روحی است

  .شود چنیند( نه فقط رکن سیاسی، بلکه همه ارکان باید 

 پی()سلیمان نیک

 1گزینه -61

  .ادن به اوامر اوست که تعریف توحید عملی استبیانگر اطاعت از خداوند و سر نه «نهادنر آستان جانان گر سر توان ب»بیت   -

حکمت نیست. گرچه حکمت آن را نداند.  ای در عالم بی یک انسان موحد جهان معنای خاص خود را دارد و از نظر او هیچ حادثه برای  -

 .است عَبَثا لَقناکُمخَما انَّ اَفَحَسَبتُم شریعۀنبودن آن است که در آب  عبثجهان به معنای بیهوده و  تنحکیمانه دانس

 که یکی از مصادیق توحید در ربوبیت است.بیانگر لطف خداوند به انسان است  «اوسترود ارادست  که هر چه بر سر ما می»بیت  -

 )داریوش میری(
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 1گزینه -61

 آموزان را تشویق کند تا حقایق علمی ابتدایی را کشف کنند.یک معلم خوب باید دانش

 ( عالمت، نشانه، تابلو2   یت( حقیقت، واقع1

 ( کار، وظیفه4   ( هدف، مقصود 3

 )میالد میالنی(

 4گزینه -62

 توانستم جلوی گریۀ خودم را بگیرم.کردم شجاع و قوی باشم؛ نمیقدر سخت تالش میمهم نیست چه

 ( شجاع، دلیر، شجاعانه2   ( سالم، تندرست1

 ( مشهور، معروف4  (  دقیق، مراقب، مواظب3

 ید هخامش()سع

 4گزینه  -63

 .قدرمنتظر نوبتم برای دیدن مشاور شغلی ماندم که اتوبوسم را از دست دادمآن 

 اشاره، سرنخ، نشانه، نکته( 2  نوبت، چرخش، پیچ (1

 شمارهعدد، ( 4   دستور، سفارش (3

 )سمیرا ستوده(

 1گزینه  -64

 .کشدنفس میدوید، به این دلیل است که او به سختی او داشت با سرعت می

 به شدت، به سختی، خیلی( 2 به لحاظ جسمی، از لحاظ بدنی (1

 ایبه طور مناسبی، به نحو شایسته( 4  همخصوصاً، به ویژ( 3

 )سمیرا ستوده(

  2گزینه -65

 .کشدمرگ سر انجام رنج او را پایان داد؛ او دیگر هیچ دردی نمی

 درد، رنج، عذاب( 2   هشدار، اخطار( 1

 تحرکی، سکونبی( 4  هاسطوره، افسانه، قص (3

 )میالد میالنی(

 2گزینه -66

 .آموزان کمک کند تا ساختار نظام های سیاسی و اجتماعی معاصر را درک کنندهدف این دوره آن است که به دانش

 فعال کردن( 2 گردآوردن، تعریف کردن، تدوین کردن( 1

 نیه کردپیشنهاد کردن، مناسب دانستن، توص( 4  ک کردن، فهمیدن، دریافتنرد (3

 )سعید هخامش(

 3گزینه -67

A« :؟توانم کمکتان کنممی  »B« :بله دنبال یک لباس نخی صورتی کوچک برای دخترم میگردم .» 

 .( صحیح است1با توجه به ترتیب صحیح قرار گرفتن صفات قبل از اسم، گزینه )

کنندهتعریف  
عقیده

کیفیت
صفت اندازه صفت صفت سن  صفت جنس صفت ملیت صفت رنگ   اسم 

 

 

 

 انگلیسیزبان 

 )سعید هخامش(
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 1گزینه -68

 .امترین جوک بود ]که[ تا حاال شنیدهآن با مزه دیروز جان به من یک جوک بامزه گفت

( صحیح نیست. عالوه بر این، با توجه به funnierای صورت نگرفته و بنابراین کاربرد صفت تفضیلی )در اینجا در جای خالی اول مقایسه

( در جای خالی funnilyشود، نه قید حالت )( استفاده می funnyجا( به کار رفته، از صفت )در اینjokeجا ل از اسم )در اینقب کلمه، اینکه

های ( در گزینه funny)یعنیy صفت عالی نیاز داریم شکل صحیح آن برای صفت دو بخشی منتهی به  دوم نیز با توجه به مفهوم جمله به

 .( آمده است4( و )2(، )1)

 )سعید هخامش(

 4گزینه -69

 .توانستیم در آن غذا بخوریم و غذایشان هم خیلی خوب نبودترین رستورانی بود که مین گرانآ

 ترین رستوران بوده است و بنابراین برای اشاره به آن از صفت عالی استفاده با توجه به مفهوم جمله رستوران ذکر شده در این سوال گران

 .کنیم( استفاده میtne mostصفت چندبخشی است و برای تبدیل آن به صفت عالی از ) کی (Expensive) .شودمی

 )سمیرا ستوده(

 

 

 متن 

 [و] است دورتر خورشید از برابر نیم و یک تقریباً زمین به نسبت[ سیاره] آن است زمین ۀمریخ چهارمین سیاره از خورشید و بعد از کر

  ای است که شرایطی مشابه زمین دارد و برای مدت های مدیدیکند با این وجود آن تنها سیارهیافت نمیه همان اندازه حرارت درب بنابراین،

  دهم جرم زمین را دارد، به همین خاطرکند. مریخ تقریباً به اندازه نصف زمین است اما فقط یکشد که نوعی از حیات را تأمین میتصور می

 اش تا زمین. وقتی مریخ در نزدیکترین ]فاصله[ با زمین است،طور فاصلهز خورشید متغیر است، همینتر است. فاصله آن اجاذبه آن خیلی کم

 .باشدمی تلسکوپ با آن ۀت و این بهترین زمان مشاهداس« ن[در مقابل ]زمی» شود کهاز گفته می

 2گزینه -71

خواهد میزان تفاوت توانیم متوجه شویم که متن میلی، می)یک ونیم برابر( قبل از جای خا one-and-a-halftimes با توجه به کاربرد

ت، دوم بعد از جای خالی قرار گرفته اسas که نیاز داریم. به دلیل اینas…as فاصله زمین و مریخ را تا خورشید بیان کند. بنابراین به ساختار

as far شودجمله با کامل می. 

 انتشارات کهکشانی ها( هوش برتر)کتاب 

 2گزینه -71

 نپوشاند( 2  دریافت کردن، گرفتن (1

 تمام کردن، به پایان رساندن( 4   حمل کردن، بردن (3

 انتشارات کهکشانی ها( هوش برتر)کتاب 

 3گزینه -27

 فکر، ایده، نظر( 2   حقیقت، واقعی(1

 زندگی، حیات( 4   حلقه، انگشتر (3

 انتشارات کهکشانی ها( هوش برتر)کتاب 

 1گزینه -73

 فقط، تنها( 2   مثلِ، مانندِ (1

 تعداد زیادی( 4    هیچ، هر (3

 انتشارات کهکشانی ها( هوش برتر)کتاب 
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 3گزینه -74

 عالی شکل از خالی جای در بنابراین و دارد اشاره زمین تا لۀ مریخترین فاصکه جمله به نزدیکتوانیم متوجه شویم با توجه به مفهوم جمله می

 .نیمکمی استفاده صفت

 انتشارات کهکشانی ها( هوش برتر)کتاب 

 

 متن 

چرخد. ماه در می زمین دور خود ۀکند، ماه نیز به نوبماه تنها قمر طبیعی زمین است. به همان ترتیبی که زمین دور خورشید حرکت می

کشد تا یک دوران کامل بشود، برابر با زمان یک چرخش پیچد. زمانی که طول میچرخد، در محور خودش هم میین میکه به دور زم حالی

نشان دادهشده توسط کاوشگران فضایی، های گرفتهروز است. بنابراین همواره سمت ثابتی از ماه رو به زمین است. عکس 29٫5حدود  ]یعنی[

  .ت آشنای نزدیک ]به زمین[ استسمت دیگر ]ماه[ شبیه سم اند که

تاباند. از آنجایی که ماه در هر سفر خود به کند و تنها به این دلیل می درخشد که نور خورشید را باز میماه از خودش اصال نور ساطع نمی

هفته ]از[ نور خورشید را  دوزمین تنها یک بار دوره محور خود می پیچد، از هر بخشی از آن ابتدا حدود دو هفته تاریکی و سپس حدود  دور

 باشد و نوروقتی ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد، غیر قابل رؤیت است، چون طرفی که رو به زمین چرخیده است، در تاریکی می دارد.

 وشن شدن قسمتی که بهو آغاز ر شست. چند روز بعد، با پیش رفتن ماه در امتداد مدارا« اه نوم» افتد. این زمانخورشید به طرف دیگر می

گاهی، ممکن است در طول شود. گاهماه باریکی در ]قسمت[ پایین غرب آسمان دیده می طرف زمین چرخیده است توسط خورشید، هالل

 .شود( روشن شده است به طور مبهم دیده شودتاب )نوری که از زمین بازتابنده میهالل، تمام قرص ]ماه[ که توسط زمین این فاز

 4زینهگ -75

 کند؟متن عمدتاً در چه موردی بحث می

 های مختلف ماهبخش( 2  ماه ۀاکتشافات جدید دربار (1

 مر زمینق ۀحقایقی دربار( 4   منبع حرکات ماه (3

 تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها( 1111)کتاب 

 3گزینه -76

 .اشاره دارد "time" به 3در سطر  "that" کلمه

 دوران( 2    چرخش (1

 محور( 4   زمان، مدت( 3

 تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها( 1111)کتاب 

 1گزینه -77

 ...... .این که جز، تمام موارد زیر صحیح هستند 1طبق پاراگراف 

 .عکس گرفتن از طرف دیگر ماه ممکن است( 1

 .همواره یک طرف ماه از ]دید[ ما پنهان است( 2

 .دو طرف ماه شبیه ]هم[ هستند( 3

 .کشد تا زمین به دور خورشید حرکت کندکند که طول مییسنده در مورد صحبت مینو( 4

 تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها( 1111)کتاب 

 2گزینه -78

 ...... ( به آن اشاره شده است6)سطر  2سفری که در پاراگراف 

 .افتدنیمی از مدت در تاریکی و نیمی از مدت در روشنایی اتفاق می( 1

 .کشد تا کامل شودچهار هفته طول می حدود( 2

 .شودهمان سفری است که توسط فضانوردان انجام می( 3
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 .بار است]همان[ چرخش ماه حول محور خودش هر چهار هفته یک( 4

 تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها( 1111)کتاب 

 4گزینه -79

 . ......شودی، وقتی ماه برای افراد روی زمین غیرقابل رؤیت م2طبق پاراگراف 

 .طرف دیگر آن رو به خورشید است( 1

 .گیردزمین در تاریکی قرار می( 2

 .کندساطع کردن نور را متوقف می( 3

 .شودمام میت« ه نوما» انمز( 4

 تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها( 1111)کتاب 

 2گزینه -81

 کدام یک از کلمات زیر در متن تعریف شده است؟

 قمر، ماه( 2   کاوشگران( 1

 قرص ]ماه[( 4   تابزمین( 3

 تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها( 1111)کتاب 
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 8 دفترچه شماره
 آبان 82عه جم



(0011آبان  82 )دوازدهم تجربی  - کهکشانی ها   

 

02 

 

 

 

 3گزینه -81

 گیرد.درجۀ جنوبی همیشه سایۀ اجسام عمود بر زمین به سمت جنوب قرار می 91تا حدود  5/23در مدار 

 ها(تست احتمالی انتشارات کهکشانی 1111)کتاب 

 1گزینه -82

 کیلومتر در ثانیه است بنابراین:هزار  311چون سرعت نور 

3  115            1  

1 5  118           
1 5  118

3  115  
1 5  113

3
 511  

511 61  8 21  
 ها()کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی

 2گزینه -83

هنجاری مثبت دارند و در بیعناصر آهن، سرب و روی C عنصر آلومینیوم، در منطقۀ  Aبا توجه به درصد زنی هر یک از عناصر، در منطقۀ 

 توان عناصر را استخراج کرد.این مناطق در صورت اقتصادی بودن ذخایر می

 )معین اسکویی(

 3گزینه -84

و درصد  21/27، درصد جرمی سیلیسیم برابر 21/45با توجه به جدول غلظت کالرک عناصر در پوستۀ زمین، درصد جرمی اکسیژن برابر 

 ها فراوانی بیشتری دارند.باشد که در مجموع نسبت به بقیۀ گزینهمی 86/1جرمی تیتانیم برابر 

 ها(تست احتمالی انتشارات کهکشانی 1111)کتاب 

 3گزینه -85

 اند.موارد )الف(، )ب( و )پ( نادرست

 بررسی موارد نادرست:

 ب( در پوستۀ زمین نه گوشته!  سنگ، کانسنگ نیست!الف( ماسه

 است و ربطی به آب گرم ندارد.پ( کانسنگ کرومیت ماگمایی 

 )معین اسکویی(

 2گزینه -86

(4   )ها ترین واحد سازندۀ سیلیکاتاز آنجایی که که کوچک
دهد که با چهار باشد، در صورتی تشکیل کانی میبا چهار بار منفی می 4 

 باشد.( دارای چهار با مثبت می2بار مثبت خنثی گردد، بنابراین فقط گزینۀ )

 ول معصومی()سید رس

 4گزینه -87

 شوند.بار( یافت میها در طبیعت به صورت خنثی )بدونکانی

  2  2 5( )   3  ( 2)  2  ( 4)  5( 2)    1  6  8 11   1  
 )سید رسول معصومی(

 3گزینه -88

 های ماگمایی: کرووم، نیکل، پالتینکانسنگ 

 های گرمابی: مس، سرب، روی، مولیبدن، قلعکانسنگ 

 ها؛ ذخایر پالسریسنگهای آهکی؛ مس و اورانیوم موجود در ماسههای رسوبی: سرب و روی موجود در سنگکانسنگ 

 )معین اسکویی(

 

 

 زمین شناسی
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 1گزینه -89

 فقط مورد )ت( صحیح است، بررسی موارد نادرست:

 شوند.زاد یافت میها به صورت آالف( برخی از کانه

 باشد.ب( عنصر اقتصادی کالکوپیریت، مس می

 دهند.درصد پوستۀ زمین را تشکیل می 91هایی هستند که بیش از ها، کانیسیسلیکاتپ( 

 )معین اسکویی(

 4گزینه -91

 باشد.(حاوی عنصر سرب است که در جدول کالرک کمترین فراوانی را دارا است. )کانی غیر سیلیکاته می    گالن با فرمول 

 باشند.ها میسیلیکاتالیوین، گارنت و فلدسپار پتاسیم جزء 

 ها()کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی
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 91-گزینه 2

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

 1  
3611

2
 1311   

 

 2  
1311 2611

2
 

3911
2
 1951 

 

 3  
1951 2611

2
 

 

     
   1 3611

2
  2      1  2611، a1=1311 

 (تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها 1111کتاب )

 3گزینه-92

 زیر مجموعه تمام مجموعه هاست. ،چون الف(صحیح است

 ب(صحیح است.

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

 صحیح است. ت(

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

 (سید بابک حسینی)

 3گزینه -93

( ) فرض کنید   .[   ]   متناهی است، داریم  f . چون دامنه[1 1]     ، پس 1  2 

     {      ( )    }  {       2     } 

 {
  1

2
   

  1
2
}  
           [1 1]     
⇒           {

  1
2

 1     1

  1
2

 1    1   
 

)     باشد. برای یافتن دامنهمی [1 1 ]   بنابراین 
2  

3
( )  ، فرض کنید (  

2  

3
 باشد. داریم:

        {      ( )    } 

 {       1  
2  

3
 1}  { 3  2   3} 

     [ 5 1] 

((5 ) 1)شامل  yتابع  بنابراین دامنه  1  عدد صحیح است. 7 

 )علی جاللی(

 1گزینه -94

(   )( )   2  2  4 

 ( ( ))   2  2  4 

 ( )   2  4  7 

 ریاضی
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 2( )  4 ( )  7

 
 
 2  2  4

 
 

( ( )  2)2  4 7  (  1)2  1 4 

( ( )  2)2  (  1)2 

 ( )  2   (  1) 
 

 ( )    3
 ( )     1

 

 تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها( 1111)کتاب 

 2گزینه -95

 کنیم. را عوض می yو  xبدست آورده و جای  yرا بر حسب  xدر نظر گرفته سپس  yتابع وارون، ابتدا تابع را برابر  ضابطهبرای محاسبه 

 ( )  
2  1
2  1

     2  1  2     

2 (  1)     1   2  
   1
  1

 

2  
  1
   1

 
گیریممی                 از طرفین در پایه 2 لگاریتم 
→                        

   2 2     2 (
  1
   1

)        2 (
  1
   1

) 

کنیممی                   جای   و   را عوض 
→                          1( )     2 (

  1
   1

) 

 )علی جاللی( 

 1گزینه -96

 کند.وارون آن صدق می در معادله(   )  صات نقطهمخت یک تابع صدق کند، در معادله  (   ) طهدانیم اگر مختصات نقمی

   ی تابعدر معادله (1 1) مختتصات نقطه
 

1 | |
وارون آن نیز صدق کند،  باید در معادله (1 1) کند، پس مختصات نقطهصدق می 

 کند.این نقطه صدق می« 1» باید توجه به این مطلب تنها در گزینه

 (91 -تجربی داخل کشور )

 2گزینه -97

متقارن هستند بنابراین معکوس یا وارون یکدیگرند. در نتیجه      نسبت به خط   3  2 و  8      چوون دو تابع 

 را عوض کنیم با دیگری مساوی و منطبق بر آن باشد، پس خواهیم داشت: yو  xاگر در یکی از این توابع جای  

{
 

 
      8                                                                            

2  3     
قرینه نسبت به    

⃗⃗  خط           ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
 2  3       3  2   

 

  
 

 3
 
 

2
 

8
 
    2  16 

 

  {
  4   

 

 3
 2     6       2

   4   
 

 3
  2    6      2

 

 )سید بابک حسینی(

 2گزینه -98

( )  خب باید  است. (1)  برابر b هم شیب خط است و aباشد،       

  1   (1)   3    1        3  
   4   ( 4)  3    ( 4)    
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        3   
→       3   4  ( 3)      

6
4
  

3
2

 

   پس باید 
3

2
 باشد، حاال داریم: 3  

 شود می (1 ) بود؛  3که  (4 ) 
3

2
( 1)  3  

3

2
 3   

3

2
  شود؟کی صفر می( )  هم باید ببینیم (1)1   برای  ؛

 

 

 

   
3
2
  3  1    

3
2
  3     2     1(1)   2  

 هاست:خالصه، جواب حاصل ضرب این

 ( 4)  1(1) ( 1)  3  ( 2)  ( 
3
2
)  9 

 )سروش مویینی(

 4گزینه -99

 تابع داریم:  با توجه به دامنه

     1      2 √  1 

    1 
1

2√  1
یکبهیک است  همواره صعودی  1    

 )علی جاللی( 

 1گزینه -111
   (  2)3  2    2   (  2)3 

  √ 2  3    2     2 √  23  

   تعویض جای     
⇒        
     

    2 √  23  

 دهیم:های دو تابع را برابر قرار میضابطه

 (  2)3  2   √  23
 2   (  2)3  √  23

 

  (  2)9    2  (  2)[(  2)8  1]  1 

  {
   2                                                                            
(  2)8  1    2   1     1     3 

 برخورد وجود دارد.  پس سه نقطه

 )علی جاللی( 

 3 گزینه-111

     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<6    6
1     6

2     6
6  1     6

2  1     6
2  1 

22  6  23    2
22
    2

6     2
22
  2     2

6  3     6
2  2 

[   6
2]  [   2

6]  1 2  2 

 ها( کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی)
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 1گزینه  -112

 :مخرج تقسیم می کنیمتدا صور ت بر اب 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)

 1گزینه -113

( )  کند، برای تعیین صفرهای یک تابع باید معادلهها را قطع میxصفرهای یک تابع، یعنی طول نقاطی که تابع محور  را حل  1 

 کنیم، پس:

3
 2  1

 
4

  2
 

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

 1 

  
4 2  3  11
( 2  1)(  2)

 1   4 2  3  11  1 

هایریشه مخرج}  ی متغیر این معادله دامنه  های مثبت معادله، پس باید تعداد ریشه{1  1 2}  است یعنی  {

  4 2  3  11 را بیابیم، چون در این معادله 1 
 

 
 
 11

4
 منفی دارد. مثبت و یک ریشه ، پس معادله یک ریشه1 

 (انتشارات کهکشانی هاتست احتمالی  1111)کتاب 

 3گزینه -114

 مساوی صفر باشد:تر یا های بزرگهای زیر رادیکال-بایست عبارتمی

16  2  1    2   16    4    4       (1) 
4 2    6
3 2  7  6

 1          ( ) 

 های صورت و مخرج کسر را به دست آورده و سپس کل عبارت را تعیین عالمت کنیم. بنابراین:بایست ریشهفوق می برای حل نامعادله

2 2    6  1 
        1 4 2 ( 6) 49      
→                    

 1 7
2  2

    {
 2
3
2

 

3 2  7  6  1 
         49 4(3)( 6) 121      
→                     

7 11
2  3

 { 
2
3

3
 

 دهیم: های ساده هستند، جدول تعیین عالمت عبارت )*( را تشکیل میهای به دست آمده که همگی ریشهحال با توجه به ریشه
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 ی )*( به صورت زیر است:بنابراین مجموعه جواب نامعادله

(    2]  ( 
2
3
 
3
2
]  (3   )          (2)  

 آید که برابر است با:( جواب مسئله به دست می2( و )1از اشتراک ) 

 

 

 

 

 

 به صورت زیر است:  xی قابل قبول برای با توجه به شکل باال محدوده

[ 4  2]  ( 
2
3
 
3
2
]  (3 4] 

) و در نتیجه بازه
3

2
 جزء جواب نیست. [3 

 )محمدرضا حقیقی(

 3گزینه -115

عرض  yطول و  xباید حداکثر شود. )     خواهد بود . مساحت مستطیل یعنی  111  2  2متر است پس  111ط چون محی

 مستطیل است.(
2  2  111      51    51   

      (51  )    ( )    2  51  

     
4    2

4 
 

4( 1)(1)  (51)2

4( 1)
 
 2511
 4

 625 

 )علی جاللی(

 3گزینه -116

   2       
  

2 
    

1
2
  2  1  1 

 )علی جاللی(

 4گزینه -117

 حل اول:راه

2    برای رسم سهمی   منفی است شکل تابع دارای ماکزیمم است. همچنین مختصات رأس سهمی از رابطه 2  چون ضریب  2 

 آید:زیر بدست می

  
  

2 
 

 2

2( 1)
 1     1 2  1   (1 1) 

                    باشد. توخالی می نقطهاست که یک 1   مقدار  2  از طرفی به ازای 

 

 

 

 گذرد.یعنی سهمی از مبدأ می 1   ، 1  همچنین به ازای 

 خط است کافی است یک نیم که معادله 1  2  برای رسم 

 به تابع بدهیم و آن را رسم کنیم (   2] دلخواه در بازه دو نقطه
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 است.5   مقدار  3  است و به ازای 3   مقدار  2  به ازای  ، مثال

 به صورت زیر است: ( )  در نتیجه نمودار

 
 
 
 
 حل دوم:راه

2  در منحنی  توانند درست باشند، نمی 3و  1های منفی است، پس سهمی رو به پایین است؛ بنابراین گزینه2  چون ضریب   2 

 است. 4 تواند درست باشد و پاسخ صحیح گزینهنیز نمی 2 نیز مثبت است، پس گزینه 1  2 شیب خط

 )علی جاللی(

 1گزینه -118

 گذرد، بنابراین:دوم حتماً از ناحیه اول می باید منفی باشد زیرا در غیر این صورت نمودار تابع درجه 2 ضریب 

  3  1    3 
 گیریم که نموداراست، حالتی را در نظر می 3  حال با توجه به اینکه 

 
 

 3  است و  -1کنیم. چون عرض از مبدأ کم می 3  ی جواب بدست آمده را از جواب اول بگذرد، سپس مجموعه از ناحیه 

 اول قابل رسم است. است )ماکزیمم دارد( پس نمودار مقابل برای عبور تابع از ناحیه 

 های زیر بر قرار خواهند بود:با توجه به نمودار، شرط

دو ریشه دارد     1    2  4(  3)( 1)  1  

   2  4  12  1  (  2)(  6)  1 

       6    یا2  

هاریشه مثبت ضرب    
 1
  3

 1    3      

هاریشه مثبت جمع    
  

  3
 1  1    3       

2 بود. یعنی اگر دبه صورت خواه aی مقادیر ، مجموعهIIIو  I، IIهای از اشتراک شرط  اول  باشد نمودار حتماً از ناحیه 3   

 خواهیم داشت: 3   گذرد. با کم کردن این جواب، از شرط می

  2 
 گذرد.اول نمی پس با شرط نمودار تابع از ناحیه

 (92-ریاضی داخل کشور  )

 3گزینه -119

 جمع و ضرب را داریم:

  
  

 
 4         

 

 
 2 

     (   )  
         

1         
 

 

1  
 

4
1 2

  4 

 )سروش مویینی(

 1گزینه -111

 سب داریم:با یک تغییر متغیر منا

√ 2  3 
3

      2 2  1  1  2 2    1  1 
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          1    
→             

1
2
    1 

  

{
 
 

 
 √ 

2  3 
3

 1    2  3  1    2  3  1  1            
                                                                       دو ریشه دارد  1    

√ 2  3 
3

 1 
1
2
     2  3   

1
8
    2  3  

1
8
 1

                                                                       دو ریشه دارد  1    

  

 ع چهار ریشه دارد.پس معادله در مجمو

 )علی جاللی(
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 3هگزین -111

 ررسی موارد:ب درست است. ورد )د(. فقط مهستند های از آغازیان و باکتریانواع منظور سؤال،

 هسته آغازیان ممکن نیست.های هاست، ولی در ژنمورد الف( نادرست. شروع ترجمه قبل از پایان رونویسی مربوط به باکتری

 شوند.ساز تولید نمیها رنا پیشسازهای رنا مربوط به آغازیان است و در باکتریرد ب( نادرست. پیشمو

 ها وجود ندارد.هاست و در باکتریمورد ج( نادرست. عوامل رونویسی مربوط به یوکاریوت

 توانند متصل شود و ترجمه را انجام دهند.پشت سر هم میمورد د( درست. در هر دو گروه به یک رنای پیک تعدادی رناتن 

 ها()کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی

 2گزینه -112

شوند، پس در این ریبوزوم تشکیل )و نه تجزیه( می Aفقط پیوندهای هیدروژنی و پپتیدی درون جایگاه  دامۀ ترجمه،ا اصوالً در مرحلۀ

 دهند.شوند ولی سایر موارد رخ میریبوزوم جدا نمیA وط به خود در جایگاه ی مربtRNAمرحله هرگز آمینواسیدها از 

 )رضا محمدی(

 2هگزین -113

ها و اعمال بعضی تغییرات ساخته شده از روی آنها باید پردازش شود که با حذف اینترونRNA های یوکاریوتی حاوی اینترون هستند و ژن

ها ترجمه ساخته شده را مستقیما و بدون حذف اینترونRNA را ندارند و RNA ها قابلیت پردازش گردد. پروکاریوتدیگر قابل ترجمه می

تواند باعث نیز نمیIV نادرست هستند. گزاره V و II ، IIIهای درست و گزارهI کنند. بنابراین پروتئین تولید شده فعالیت ندارد. گزاره می

 تولید پروتئین ناکارآمد شود.

 کلهر()مهدیه  

 2گزینه -114

شود. ه نمین ساختاز روی آ زیرا رناییثری ندارد. ا پتیدپدهد، در توالی پلینی که از روی آنها رونویسی رخ نمیهای بین ژجهش در توالی

 :هابررسی سایر گزینه

کنند به دنا متصل رنابسپاراز عمل می های مهارکنننده که مانند سدی در برابر( اپراتور در باکتری، محلی است که در آن پروتئین1گزینه 

شود و مراز( مسدود نمیپلیRNA تواند موجب عدم اتصال مهارکننده به دنا شده، در این حال مسیر رنابسپاراز )شوند. جهش در آنها میمی

 شود.گیرد و آنزیم تولید میرونویسی و ترجمه انجام می

 گذارد.ایگاه فعال آنزیم را تغییر دهند در آن صورت بر فعالیت آنزیم اثر میتوانند توالی جها، می( برخی از جهش3گزینه 

باشد که با کمک عوامل رونویسی متصل به آن، در تقویت و افزایش سرعت رونویسی نقش دارد. پس تغییر آن ( افزاینده توالی می4گزینه 

 شود.موجب تغییر در سرعت رونویسی و مقدار رنا می

 )مهدیه کلهر(

 3گزینه -115

کند به مراز پروکاریوت اتصال پیدا میپلیRNA  هارکننده از اپراتور جدا شدپاسخ سؤال است طبیعی است که زمانی که م 3گزینه شماره 

 شود.کننده باز شود چون مانع، جلوی رنابسپاراز برداشته میشود پیوند بین بازهای مکمل دنا توسط آنزیم رونویسیو باعث میDNA رشته 

 دهد.دقت شود که اگر گلوکز در دسترس باکتری نباشد، این اتفاق رخ می 4در مورد گزینه 

 )مهدیه کلهر(  

 3نهگزی -116

ل حا ه است،بودAaBb نوتیپ ملکه بریم که ژهای نر، پی مینرهای هاپلوئید ناشی از بکرزایی هستند، بنابراین با توجه به ژنوتیپ زاده

الل در همۀ فرزندان ماده مشترک است. با  2تواند تولید کند، باید ببینیم کدام عسل نر والد، تنها یک نوع گامت میزنبور ه به اینکه باتوج

 بوده است.ab شویم که نر والد کمی دقت متوجه می

 )مهدیه کلهر(

 زیست شناسی
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 4هگزین -117

باشد و ژنوتیپ می  (     )به صورت ایباشد، در نتیجه ژنوتیپ یاختۀ دو هستهمیAAaBbb از آنجایی که آندوسپرم به صورت 

 AaBb باشد در نتیجه ژنوتیپ گیاه ماده نیز به صورتمیAaBb باشد، از آنجا که ژنوتیپ پوستۀ دانه به صورت میaB اسپرم به صورت 

 باشد.می

   باشد. اگر ژنوتیپ به صورت AaBB و aaBB و AaBb و aaBb صورت با توجه به ژنوتیپ اسپرم این گیاه، ژنوتیپ والد نر ممکن است به

 AaBbهای دیگری داشته باشد.های رویشی حالتباشد، ممکن است ژنوتیپ یاخته 

 :1گزینۀ 

تر حاصل از های کوچکیجه ژنوتیپ یاختهدر نت باشد،میAb و گامت ماده شرکت کرده که AaBb از آنجا که ژنوتیپ گیاه ماده به صورت 

 باشد.میaB و Ab ت تقسیم میوز در این گیاه به صور

 : 2گزینۀ 

 باشد.می AaBbباشد، ژنوتیپ گیاه ماده نیز به صورت می AaBbتوجه به ژنوتیپ آندوسپرم، ژنوتیپ رویان به صورت  با

 :4گزینۀ 

  باشد.می ABفنوتیپ گیاه ماده و آندوسپرم هر دو به صورت 

 )مهدیه کلهر(

 3گزینه -118

های جنسی خود خواهد داشت. در تمامی فرزندان وی حداقل یک دگرۀ بارز قابل مشاهده است، در تنفاماین زن هر دو دگرۀ بارز را روی 

 نتیجه فرزندان با داشتن این دگره هرگز  به بیماری مبتال نخواهند شده حتی اگر فرزند دختر دگرۀ نهفته را نیز داشته باشد.

 ها:بررسی سایر گزینه

 :1گزینۀ 

اندو اگر مادر او ناخالص باشد، های جنسی خود دارد، پس هر دو والد حداقل دگرۀ بیماری را داشتهتنارز را روی فاماین زن هر دو دگرۀ ب

 امکان سالم بودن برادر این زن وجود خواهد داشت.

 :2گزینۀ 

ل اگر حا پدر و مادر دریافت کرده است،از خود را  های نهفتۀاگر مردی از نظر این صفت سالم باشد، قطعاً خالص خواهد بوود. این فرد دگره

 دارای دگرۀ بارز نیز باشند )ناخالص(، در مورد این صفت بیمار خواهند شد. والدین عالوه بر دگرۀ نهفته

 :4گزینۀ 

کند، یهای نهفتۀ خود را به دخترش منتقل ممردی که از بیماری غیر جنسی نهفته بیمار باشد، قطعاً به صورت خالص است، یکی از دگره

 حال اگر از مادر دگرۀ بارز به دختر به ارث برسد، دختر سالم خواهد شد.

 )مهدیه کلهر(  

 2گزینه -119

 درست است.« د»و « ج»موارد 

 بررسی همۀ موارد:

 قرار دارد. 9بر روی کروموزوم شمارۀ O ، الل Oالف( در فرد دارای گرده خونی 

خود، الل نهفته دارد اما دقت داشته باشید که تنها X است و بر روی کروموزوم جنسی     مبتال به هموفیلی، دارای ژنوتیپ  مرد ب( 

 تواند مشکل انعقادی داشته باشد.ها(، میدلیل مشکل در انعقاد خود، هموفیلی نیست و فرد به دالیل دیگری )مانند کمبود کلسیم یا پالکت

خود )بلندترین 1باشد، بر روی هر دو کروموزوم DD داشته باشد؛ حاال اگر فرد دارای ژنوتیپ Dd یا DD تواند ژنوتیپ ج( این فرد می

او، این الل را دارند؛ پس به طور  1های شمارۀ داشته باشد، فقط یکی از کروموزومDd را دارد. ما اگر ژنمود D کروموزوم کاریوتیپ( ژن 

 را داریم.D ها ژن قطع، در یکی از این کروموزوم

 های دیگر نیز، نقش دارند.های بنیادی، در تولید یاختهاند که این یاختههای بنیادی میلوئیدی حاصل شدههای قرمز از یاخته( گویچهد

 (1411)سراسری 
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 1هگزین -121

الکتوز وصل شوند، هر دوی این نند به مالتوز و تواکننده و پروتئین مهارکننده به ترتیب میدر تنظیم مثبت و منفی رونویسی، پروتئین فعال

 سپاراز نقش دارند.ها بعد از اتصال به قند، در شروع حرکت رنابپروتئین

 ها:بررسی سایر گزینه

 وجود دارد. ها، فقط یک نوع رنابسپاراز در باکتری -1

 کننده ننده مانع از پیشروی آنزیم رونویسیانداز را شناسایی کند و مهارکتواند به تنهایی راهدر تنظیم منفی رونویسی، رنابسپاراز می -2

 کند.انداز کمک میکننده که به مالتوز متصل است، به اتصال آنزیم به راهشود اما در تنظیم مثبت رونویسی، فعالمی

 شود.انداز متصل میکننده به راهمراز با کمک فعالپلیRNAفقط در تنظیم مثبت رونویسی، آنزیم  -3

 (1411)سراسری 

 1گزینه -121

 د.کنند و اندام لنفی هستنرد مید را به سیاهرگ باب واهای لنفی هستند که خون خوآپاندیس و طحال اندام

 : بررسی همه موارد

توانند وارد جریان خون )نوعی بافت پیوندی( شوند )درستی مورد ب(. میشوند که ها تولید میهای لنفی، لنفوسیتالف و ب( در اندام

 ها است)درستی مورد الف(.های سطحی آنهای ترشح کنند که ساختار آنها مشابه گیرندهتوانند پادتنساز میهای پادتنیاخته

 های خونی قرمز و آزادسازی آهن هموگلوبین ندارد.ج( آپاندیس نقشی در مرگ یاخته

 تر از کلون افقی قرار دارد. طحال در نیمه چپ بدن و باالتر از کلون افقی قرار دارد.د( آپاندیس در نیمه راست بدن و پایین

 )مهدیه کلهر(

 1گزینه -122

 نادرست است. «د»فقط گزینه 

 کند.شکم افزایش پیدا میهای موجود در هنگام دم استخون جناغ به سمت جلو و با مسطح شدن دیافراگم، فشار وارده بر اندام

 بررسی سایر موارد:

ها فشار منفی ایجاد ها نسبت به حالت طبیعی بیشتر باز شده و در نتیجه در آنمورد الف( درست، در پی افزایش حجم قفسه سینه، حبابک

 شود.و هوا به آنها وارد می

دهد تا ها به دستگاه تنفسی امکان میوند. این ویژگی نایژکتوانند تنگ و گشاد شها میمورد ب( درست، به علت نداشتن غضروف نایژک

 بتوانند مقدار هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کند.

های حبابکی موجود در کیسهلیتر هوا وارد میلی 3511مورد ج( درست، با یک دم عادی و سپس به دنبال آن یک دم عمیق ممکن است 

 ها شود.شش

 )مهدیه کلهر(

 1هگزین -123

 به  درستی بیان شده است.« ت»فقط مورد 

 بررسی موارد:

 مورد الف( فقط در ابتدای بینی پوست و مو تشکیل شده است و هوای وارد شده همواره در بینی با پوست و مو در تماس نیست.

دار نای عبور نکرده مجاری غضروف گلو(. این هوا از رسد )بادشود نیز به باالی حنجره و برچاکنای میمورد ب( هوایی که  از مری خارج می

 است.

ها توسط ترشحات مخاطی رانند. ناخالصیحات خاطی را به سمت حلق میبه دام افتاده در ترشهای ها فقط ناخالصیمورد پ( زنش مژک

 شوند.تصفیه می

-افتد( هرگز به بخش تبادلی و حبابکمی شود )با انقباض دیافراگم دم اتفاقای که حین دم وارد ریه و بخش هادی میمورد ت( هوای مرده

 رسد.نمی رسد. در نتیجه هرگز به غشای پایۀ مشترک بین مویرگ و حبابک ها نمی

 )مهدیه کلهر(  
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 2نهگزی -124

در شود. پالناریا نوعی کرم پهن و فاقد ساختار ویژۀ تنفسی است. خاکی که روش تنفسی ویژه )تنفس پوستی( در آن دیده میبرخالف کرم

 شود.ها )پروتونفریدی( به خارج از بدن دفع میای از کانالپالناریا آب اضافی بدن از طریق شبکه

 ها:بررسی سایر گزینه

ها، کبد، هرمافرودیت هستند )دارای دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده( دقت کنید که ضمن تولیدمثل آنهای پهن مانند کرمکرم -1

 شود.ایجاد میهای دیپلوئید زاده

قش دارد؛ در حالی که گوارش عمومی در انتقال مواد ن شود. حفرۀیای دیده می لولههاکرمدر پالناریا حفرۀ گوارشی دارد. حفرۀ عمومی  -3

 دهد.وارش رخ میگ در لولۀ

 ای و کرم پهن هر دو فاقد همولنف هستند.کرم لوله -4

 (1411)سراسری 

 3ینهگز -125

ها در برش های ناحیۀ گردن( قرار دارند. سرخرگها )بیشتر در آئورت و سرخرگحساس به کاهش اکسیژن خون، در سرخرگهای گیرنده

 شوند.عرضی بیشتر به شکل گرد دیده می

 های عمقی اندام قرار دارند.ها در قسمتبیشتر سرخرگ -1

 اند.هبندی شدهای دیوارۀ خود گروهها از نظر فاصلۀ بین یاختهمویرگ -2

 کنند.طرفه میها، جریان خون را یککبوتری در سیاهرگهای النهدریچه -4

 (1411)سراسری 

 4هگزین -126

 بررسی موارد:

شود کاسته مین مدگی آآردیافراگم منقبض شده و از بمورد الف( این جمله کامال درست است زیرا در هر نوع دمی )چه آرام و  چه عمیق( 

 کنند.ت میها و جناغ به جلو حرکدهدمی دنشود. ضمنا در هر نوع می ارتی مسطحو یا به عب

م و دم دکنند. بیشترین و کمترین میزان فشار مایع جنب نیز در بازهای ناحیۀ گردن انقباض پیدا نمیمورد ب( در هیچ نوع بازدمی، ماهیچه

 عمیق است.

 های ناحیۀ شکمی در حالت استراحتند.قرار بگیرند، ماهیچههای ناحیۀ گردن هرگاه در حالت انقباض مورد ج( ماهیچه

ای های شکمی، گردنی، بین دندهم معمولی تمام ماهیچهزیرا در بازد ها در بازدم معمولی و عمیق متفاوت است،مورد د( وضعیت ماهیچه

ترین میزان ای خارجی درگیرند؛ کمدندههای شکمی و بینداخلی و خارجی و دیافراگم در حال استراحتند ولی در بازدم عمیق ماهیچه

 د.شوی میها خالیند ظرفیت حیاتی ششآشود و در انتهای این فرده میم عمیق دیها در بازدحجم شش

 )مهدیه کلهر(

 4گزینه  -127

( پیوندی 4ای ماهیچه –( غروفی 3( زیر مخاط 2( مخاط 1های: با توجه به شکل کتاب درسی از سمت داخل به خارج، به ترتیب بافت

 شود.مشاهده می

 بررسی همه موارد:

-ای، الیه زیر مخاط قرار دارد، این بخش نوعی بافت پیوندی است که فضای بین سلولی آن توسط مادهماهیچه –الف( قبل از الیه غضروفی 

 شود. )تأیید مورد الف(ای پر میای زمینه

ای در باز ماهیچه –شکل موجود در الیه غضروفی  Cهای ای قرار گرفته است، غضروفاهیچهم –ب( بعد از الیه زیر مخاط، الیه غضروفی 

 نگه داشتن مجرای نای نقش دارند. )تأیید مورد ب(

های ترشحی در زیر مخاط دهغ. شودنایی میای است که سبب استحکام و انعطاف پذیری هماهیچ –ی غضروفی ج( قبل از الیه پیوندی، الیه

 رند. )رد مورد ج(اقرار د
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 شود، نه زیر مخاط. )رد مورد د(ها به سمت حلق توسط مخاط انجام مید( بعد از مخاط، زیر مخاط قرار گرفته است، حرکت ضربانی مژک

 )مهدیه کلهر(

 4گزینه -128

های بیان شده نای بوده است. حجمهای شود، حداقل یک بار در تماس با مژکنگاره ثبت میشود و در دمهر حجم هوایی که وارد ریه می

 در گزینه به ترتیب حجم جاری، ذخیره دمی و حجم جاری بازدمی است.

 )مهدیه کلهر(

 3ینهگز -129

 داران است.های تنفس مهرهترین ساختار در اندامپوست دوزیستان، ساده

 بررسی موارد:

 تبادالت گازی نیازمند کمک دستگاه گردش مواد است. الف( دوزیستان، تنفس پوستی و شش دارد و در هر دو این ساختارها،

دوزیستانی مانند غورباقه از پمپ ی است. مکانیسم فشار منفز مکش هوا به درون ساختارهای تنفسی به معنی استفاده ا ب( دقت کنید که:

ها هوا را با فشار به درون ششادن، حرکتی شبیه قورت دهای دهان و حلق با ماهیچهکنند و به عبارتی به کمک ثبت استفاده میفشار م

 رانند.می

های کوچک و پراکنده پوستی، مربوط به ها به صورت برجستگیج( نوزاد دوزیستان دارای آبشش است؛ اما دقت کنید که بیرون زدن آبشش

 شوند.محدود می ها به نواحی خاصیمهرگان، آبششها )مانند آبشش ستاره دریایی( است. در سایر بیترین نوع آبششساده

 کنند.ها صادق است و دوزیستان بالغ از شش و تنفس پوستی برای تبادالت گازی استفاده مید( این جمله در رابطه با ماهی

 )علیرضا حسینی(

 4گزینه -131

 شوند تمامی موارد گفته شده درباره کبد صحیح ها هستند که توسط کبد ساخته شده و به درون خون آزاد میها آلبویناین پروتئین

 باشد.می

 )مهدیه کلهر(

 2نهگزی -131

 فقط مورد )ب( و )د( صحیح هستند.

 بررسی موارد:

 شود.سلولی و عدم هوئوستازی می مورد الف( جمله نادرست است زیرا؛ چوبی شدن دیواره سبب مرگ

اه آب گیزا و از دست دادن یاز ورود عوامل بیمار آبگریز( –ای شدن )ترکیبات لیپیدی پبنهمورد ب( صحیح است. کوتینی شدن و چوب

 کند.جلوگیری می

 ساکارید است نه گلیکوپروتئین.مورد ج( پکتین و موسین توانایی جذب آب دارند. اما پکتین نوعی پلی

به پروتوپالست است و روی تیغه میانی و دیواره نخستین  ترین بخشده رشد سلول الیه پسین نام دارد که نزدیکمورد د( الیه محدودکنن

 سلولی قرار دارد. ترین قسمت دیوارهگیرد. پس در داخلیقرار می

 های چوبی گیاه تأثیری ندارد.ای مسن چوبی شده که واکوئل در استوار ماندن بخشمورد و( ساقه یک گیاه دو لپه

 شود نه تولید.ندم توسط رویان مصرف میمورد هـ( گلوتن ذخیره شده در واکوئل گیاه گ

 ها()کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی

 3گزینه -132

 کند.شود و در نتیجه از بسته شدن مسیر در اثر فشار جلوگیری میها میاین تزئینات باعث افزایش استحکام دیواره

 ها()کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی
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 2هگزین -133

ای های یاختههای مربوط به سوخت و سازباشند و فاقد فعالیتهای اسکلرانشیم هستند که هر دو بافت مرده مییاخته فیبر و اسکلرئید از

 باشند.می

 ها()کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی

 1گزینه -134

ای تعرق از سطح برگ، در جریان تودههای پوششی تمایز نیافته هستند که با انجام های سامانه بافت پوششی، یاختهترین یاختهفراوان

های ها، لیگنین )ماده چوب( وجود دارد. لیگنین در دیواره آوندهای چوبی به شکلهای چوبی مؤثرند. در دیوار این یاختهخام در آوندشیره

 گیرد.متفاوتی قرار می

 ها:بررسی سایر گزینه

 کنند.جا میرا در سراسر گیاه جابهای(، شیره گیاهی های بافت آوندی )نه زمینه( یاخته3

توانند کلروپالست داشته باشند.کلروپالست ها میهای پارانشیمی هستند. این یاختهای، همان یاختههای بافت زمینهترین یاخته( رایج4

 تیالکوئیدها )ساختارهای غشای کیسه مانند و متصل به هم( است.

 )مهدیه کلهر(

 4هگزین -135

 بررسی موارد:

 سازد.آکننه یا پارانشیم را هر نوع مریستمی میمورد )الف( درست: نرم

 باشد.شود و منشأ آن مریستم نخستین میمی آکنه )کالنشیم( فقط در ساختار نخستین مشاهدهمورد )ب( نادرست: چسب

 افت پوششی نیستند.سازد، سامانه بمورد )ج( نادرست: مریستم پسین آوندساز فقط آبکشی پسین و چوب پسین را می

 ساز قادر به ساخت بافت آوندی نیستند.پنبهمورد )د( نادرست: مریستم پسین چوب

 ستم نخستین سازندۀ آن نیست.  ی مربوط به مریستم پسین است. مریار بسیار در نهاندانگان دولپهمورد )هـ( نادرست: ریشه با قط

 )مهدیه کلهر(

 1هگزین -136

 همه موارد صحیح هستند.

 ها()کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی

 3هگزین -137

 های بافت اسکلرانشیم وجو دارد.( الن در همۀ یاخته1گزینۀ

 باشد.پنبه و از نوع لیپید میشود. غشای پالسمایی همجنس با چوب( چوبی شدن اغلب باعث مرگ پروتوپالست می2گزینۀ

 برخالف پارانشیم وظیفۀ فتوسنتز ندارد.ای دارد که ای مرده( اسکرانشیم، یاخته3گزینۀ

 ها عملکرد هدایت مواد ندارند.( اسکرانشیم4گزینۀ

 )رضا محمدی(

 1گزینه -138

 قدم اول

 گیرد، سلوالز است.نوعی ترکیب آلی در کشاورزی برای تخریب دیواره گیاهی مورد استفاده قرار می

 قدم دوم

 کند.فقط مورد )ب( جمله را به درستی تکمیل می

 بررسی موارد:

هستۀ مشخص و سازمان یافته هستند نیز تولید  فاقدهای همزیست در لولۀ گوارش گاو که تواند توسط پروکاریوتالف: آنزیم سلوالز می

 شود.

 کند.ای است تجزیه میب: آنزیم سلوالز، فقط سلولز را که مولکولی رشته
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 ها را مختل کند.تواند عملکرد آنزیمبیش از حد دما نیز می، عوامل دیگری مانند افزایش Phج: عالوه بر تغییرات 

 دهد نه سنتزآبدهی!!د: آنزیم سلوالز، هیدرولیز انجام می

 )رضا محمدی(

 2هگزین -139

های فعال و مشترکی داشته باشند؛ مانند توانند ژنهای تارکشنده هر دو زنده و فعال هستند، در نتیجه میهای مریستمی و سلولسلول

 مراز.پلیRNAکننده مثل های رونویسیهای سازندۀ آنزیمنفس سلولی یا ژنهای مربوط به تهای سازندۀ آنزیمژن

 ها:بررسی سایر گزینه

های اند پس دارای مجموعه ژنهای فعال تارکشنده در ریشه گیاه از یک زیگوت اولیه تشکیل شدههای مریستمی و سلول: سلول1گزینۀ

 هستند. یکسانی

 کند نه یک آنزیم!پپتیدی اعمال می: هر ژن تأثیر خود را با ساخت یک رشتۀ پلی3گزینۀ

 رفعال و خاموش هستند.ها غیهای تارکشنده نیز به همین صورت بعضی از ژن: در سلول4گزینۀ

 (1396)سراسری 

 2گزینه -141

های های هوایی و هم از طریق انداماکسید، هم از طریق اندامکه کربن دی دانه( هستندبیشترین گیاهان روی کرۀ زمین، گیاهان گلدار )نهان

 شود.ها جذب میزمینی، در آن

 ها:بررسی سایر گزینه

 ها ربطی به طول روز و شب ندارد.تفاوت هستند و گلدهی آنفرنگی بیبعضی از گیاهان مثل گوجه -1

 بیشترین جذب کاروتنوئیدها در بخش آبی و سبز نور مرئی است.  -3

 دیسه تبدیل کند و به رنگها در بعضی )نه همۀ( گیاهان تغییر میدر پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسه -4

 یابد.یشود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش مشوند. در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه میمی

 (1411)سراسری 
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 3گزینه -141

 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

 
 

 
 
 

 

 

 

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

 ̅  
  

  
 
 2   1

  
 
 2 5   ⁄      1  8  ⁄
→               
   13  11 3 

 

 ̅  
5  ( 8)

13  11 3     ̅  1111  2⁄  

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

 (97-داخل کشور  )ریاضی 

 1گزینه -142

 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
61   

2
91  

 
1

1
61 

1
91

 
1

3 4
181

    ̅  
181
7
 

 
 

 (انتشارات کهکشانی ها تست احتمالی 1111)کتاب

 3گزینه -143

رسیدن به هم را محاسبه کرده، سپس مسافت طی شده توسط پرنده را در این  در ابتدا مدت زمان حرکت دو قطار تا لحظه روش اول:

 کنیم.مدت تعیین می

𝑣0  0 

𝑣1  √2𝑔  √2 11 3 2 𝑣1  8𝑚 𝑠⁄  

 

  3 2𝑚 

 

𝑣  0 

𝑣2  √2𝑔  √2 11 1 25 𝑣2  5𝑚 𝑠⁄  

  1 25𝑚 

 

 فیزیک
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شروع حرکت یکی از قطارها را مبدأ مکان در نظر گرفته و بردارهای سرعت در جهت محور را با عالمت مثبت و در  اگر مطابق شکل، نقطه

 یم: خالف جهت محور را با عالمت منفی در نظر بگیریم دار

 

 

 

 

      1    

{
  
 

  
       1 41

  

 
     

→         
 11  1

  1  41                  

       2  41
  

 
      

→           
 12  81   

  2   41  81
}
  
 

  
 

   

 

         1  2        
 ساعت 1    81  41   41          →

 برای تعیین مسافت طی شده توسط پرنده در این مدت داریم:

       
        61 

  

 
      

→          
  1 

    61  1      61   

توان خواهد بود می    81جایی یکی نسبت به دیگری اگر یکی از قطارها را ساکن فرض کنیم هنگام به هم رسیدن، جابهروش دوم: 

 نوشت:

   ( 1   2)   81  ساعت 1     (41 41) 

 کند عبارت است از:مسافتی که پرنده در این مدت طی می

        61  1  61    

 تست احتمالی انتشارات کهکشانی ها( 1111)کتاب 

 3گزینه  -144
 دهد که منظور از شیب چیست!!این سؤال به خوبی نشان می

ای نیست که : در فیزیک، شیب یک خط الزاماً برابر تانژانت زاویهتذکر

طور مثال در شکل )الف(، شیب خط سازد. بهآن خط با راستای افق می

 برابر است با: 1 مماس بر نمودار در لحظۀ 

 

                                                                                           
  

  
 

 

 ( برابر mنباشد(، شیب نمودار ) vروی محور    1 ، برابرtروی محور   1اندازه انتخاب نشوند )یعنی هر اگر یکاهای روی دو محور هم -

 °45 ای که خط مماس بر نمودار با محورافقی می سازد گردیم. زاویهنخواهد بود. برای روشن شدن موضوع به تست خودمان بر می     

، tتغییر روی محور  1ازای هر بهتر بگوییم: طبق فرض تست، مختصات رود، دقیقرود، هم باال میاست؛ یعنی خط به ازای هر که جلو می

 برابر است با:  1 کند و مطابق شکل )ب(، شیب نمودار در لحظۀ تغییر می vروی محور     11

 

 

  
  

  
 

11
1
 11  2⁄  
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 در نظر گرفته شود. vروی محور     1 اندازه با ، همtروی محور   1 است که هر        توان گفت که فقط در صورتی می

 )علی جاللی(

 3گزینه -145

چون راستای بردار سرعت در هر نقطه از مسیر، مماس بر مسیر حرکت و جهت آن معرف جهت 

شود که جهت بردار سرعت متحرک در نقاط باشد، نتیجه میحرکت متحرک در آن نقطه از مسیر می

باشد. متحرک روی مسیر منحنی، متغیر میمختلف مسیر منحنی، متفاوت است. پس بردار سرعت 

 3باشد، لذا گزینه دار میتوان گفت حرکت متحرک منحنی باشد، الزاماً حرکت آن شتاببنابراین می

 پاسخ درست است.

 
 )علی جاللی(

 3گزینه -146

متحرک )مساحت زیر نمودارها( یکسان جایی دو رسند که جابهاند، وقتی به هم میچون دو  متحرک از یک نقطه شروع به حرکت کرده

 رویم که مساحت زیر دو نمودار برابر شود.باشد، بنابراین  در نمودار آن قدر پیش  می

 

   
2  12

2
 5  35  

   11  5  51  
 
 
 

 متر جلوتر است. B ،15بنابراین تا این لحظه متحرک 

 
 

   35 (6  12)  117  
   11  11  111  

 
 
تر از مساحت زیر واحد بیش 3، به اندازۀ Aمتر جلوتر است، بنابراین در باقی مسیر باید مساحت زیر نمودار  3هنوز  Bمتحرک   11  تا 

 باشد:  Bنمودار 

      3    

12   (
11 11 2  

2
   )  3 

    1  
 رسند.به هم می  12  بنابراین دو متحرک در لحظۀ 

 
 (91-)ریاضی داخل کشور

 4گزینه -147

و مرحلۀ دوم حرکت یکنواخت هر دو  Aو حرکت یکنواخت قطار  Bدار قطار حرکت دو قطار شامل دو مرحله است. مرحله اول حرکت شتاب

 قطار.

 برسد برابر است با:     51 به Bکشد تا سرعت قطار ل میمرحلۀ اول: مددت زمانی که طو

      1  
                     1 1                      
→                   
  51       2   2
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51  2   1     25  

 کنیم:را محاسبه  می 25sاکنون مسافت طی شده توسط دو قطار در این مدت 

    
1
2
  2  

1
2
 2  (25)2  625  

        41  25  1111  
 
 
 

برابر با  Bو ابتدای قطار A فاصله انتهای قطار  25    پس از مدت 

1111 62  متر است. 375 

گیرد و کامالً از آن رد سبقت میA از قطار  Bدر مدت زمانی که قطار 

جایی توسط دو قطار برابر با مجموع طول دو قطار و شود. اختالف جابهمی

 است:   375مقدار

 
 
 
 
 

      375 211 225  811  
 از این لحظه سرعت هر دو قطار یکنواخت است و داریم:

      (     )  
                             811                    
→                        
   51        41   

 

811  11     81  
 سبقت بگیرد برابر با:A اش از پس از شروع حرکت Bکشد تا قطار بنابراین کل زمانی که طول می

کل    
    81 25  115  

 (92-)ریاضی خارج از کشور

 4گزینه -148

زمان باید به نکات زیر توجه  –زمان از روی نمودار سرعت  –برای رسم نمودار شتاب 

 کنیم:

خط     ، برابر شتاب متحرک است. اگر نمودار    ( شیب مماس  بر نمودار 1

    و اگر  راست مایل باشد، شتاب ثابت و نمودار آن خط افقی )تابع ثابت( خواهد بود

 صفر بوده و حرکت با سرعت ثابت است.a اشد، شیب آن و در نتیجه خط افقی ب

در این بازه خط مایل با شیب ثابت و  مثبت است      : نمودار 2 ( در بازۀ صفر تا 2

 خواهد بود.( ) در این بازه خط افقی باالی محور زمان      بنابراین نمودار 

 
 
 

 )سید بابک حسینی(
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 2گزینه -149

حرکت کرده x جهت محور در A را در مدتی که متحرک  B جایی متحرکبزرگی جابهمسئله، 

دهد. بنابراین ابتدا را رخ می1  دار، این اتفاق در مدت صفر تا با توجه به نمو خواهد،است می

 کنیم و داریم:یابیم. از تشابه دو مثلث رنگی استفاده میرا می 1 بنابراین ابتدا  یابیم.می

 
 
 
 

16
8
 

 1
18  1

   
 1

18  1
 2  36  2 1   1     1  12  

 است و داریم:B که شتاب آن معادل شیب خط  را بیابیم B حال کافی است معادلۀ حرکت متحرک

   
12
18
 

2
3
   2 

    
1
2
   

2   1   
            

2
3
   2       1   21           

→                         
  12 

 

    
1
2
 (

2
3
)   (12)2  21  (12)  48 241   192  |   |  192  

 
 (95 -)ریاضی داخل کشور 

 3گزینه -151

برای یافتن بیشترین فاصلۀ متحرک  از مبدأ مکان بهتر است ابتدا نمودار 

زمان را رسم کنیم و به کمک مساحت زیر نمودار جواب را به  –سرعت 

 وریم.آدست 

 

2 در انتهای هر بازۀ زمانی سرعت برابر است با    1    که     

 معادل مساحت زیر نمودار در آن بازه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1   1      11 21  1) بازۀ 1 تا  11                                                                                             11 

 2   1      11 21  2) بازۀ  (15 11)                                                                                           31 

 3   2      31 41  3) بازۀ    (35 15)                                                                                     11  

(5 تا 11)آید. اگر به شکل دقت کنید در بازۀ زمان به دست می –توجه به محاسبات باال نمودار سرعت با  ثانیه جمع جبری  (1 تا 5) و 

ترین فاصله متحرک از مبدأ برابر سطح زیر نمودار از در مبدأ مکان قرار دارد. حال بیش  11  ها صفر است. یعنی متحرک در مساحت

 )یعنی مساحت بخشی از نمودار که باالی محور زمان  قرار دارد(.است    تا   11  

 ( داریم:3( و )2از تشابه دو مثلث ) نیاز داریم.   برای محاسبۀ مساحت به 
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31
11
 
   15
35    

  115 3      15  4   121     31  

 حال داریم: 

کل    1   2  
1
2
(11 31)  5 

31  15
2

 111 225  325  

 

 )علی جاللی( 

 2گزینه  -151

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

 بنابراین داریم:

 ( )به دست آوردن یکای  قدم اول:

       3 یکای     یکای(  )  (یکای )   (یکای ) 

  
  

  2 (یکای )      

 
11 3 

(11 6 )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 6 )2 (یکای )   (11 2 )3 

  یکای   
11 3 

(11 6 )2  (11 2 )3  1115  2   2 

 کهکشانی ها( تست احتمالی انتشارات 1111)کتاب 

 2گزینه  -152

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

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 .

 حجم پوسته تخم مرغ :

      
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   6      

 ت.تر اس کیگرم نزد 6تخم مرغ مقدار  یجرم پوسته  

 :تخم مرغ اتیحجم محتو

    
4 
3
      3         

4 
3
  3 14  (

5 
2
)

2

   65     3 
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  :تخم مرغ اتیجرم محتو

          1
  

  3 
  65  65     

 جرم تخم مرغ:

        6  65  71  61   

 استتر  کیگرم نزد 61جرم تخم مرغ به مقدار  یمقدار محاسبه شده برا

 )کتاب هوش برتر کهکشانی ها(

 4گزینه -153

تا  (1  ) گیریم. از مبدا مختصات قائمدر نظر می 1   یک سطح افقی در ارتفاع 

مایع در دو لوله یکسان و در نتیجه فشار در هر ارتفاعی برابر است. (1   ) این ارتفاع 

 1      داریم:  1   تا 1   پس از 

 فشار در دو شاخه برابر و مساوی 3    تر های بیشو ارتفاع 3     و در ارتفاع

 1      داریم:  3     خواهد بود، پس برای1 

1 در ارتفاع  را دو حالت        اخالف فشار مخالف صفر است. حال 3    

 کنیم:بررسی می

1 حالت اول:   نامیم.می1  در دو لوله را 1  ، فشرا در تراز 2    

{
    1   2 (   1)

    1   1 (   1)
 

         ( 2   1) (   1) 
 

2 )باشد ( می1تر از چگالی مایع )( بیش2قرارگیری دو مایع، واضح است که چگالی مایع ) و با توجه به نحوه . بنابراین اختالف (1  

 همواره منفی خواهد بود.      یابد و مقادیر صورت خطی کاهش می ، بهyفشار با افزایش 

2 حالت دوم:   است. 1 ، فشار بر سطح آزاد مایع 2    

{
    1                            

    1   1 ( 3   )
 

          1 ( 3   ) 
فشار در دو شاخه  3   شد در طور که گفتهیابد تا در نهایت همانافزایش می      اختالف فشار  yدر این حالت، با افزایش مقدار 

 خواهد شد.1  برابر 

 )علی جاللی(

 1گزینه -154

 کنیم:تراز و در یک مایع ساکن هستند، استفاده میکه هم Nو  Mاز برابری فشار در دو نقطۀ 

 

{
گاز                  

    1 جیوه      
 

گاز               1 جیوه       

گاز         1   ⏟      
23     

جیوه           

 

11 25معادل با  Nکه ارتفاع جیوه باالی نقطۀ با توجه به این خواهد بود. اکنون     15 برابر با   است پس جیوه     15 

 آوریم:به دست می     را برحسب  Aفشار مایع 

جیوه  جیوه          6 8  8  13 6  جیوه  
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جیوه     4        4     

 23  15    4      12      

 آوریم:را به دست می   اکنون ارتفاع 

 جیوه  جیوه       

 3 4     13 6  12     48    
 )علی جاللی(

 1گزینه -155

دانیم در مایعات به حالت است. میدر نظر گرفته شده2  سمت چپ  و فشار هوای درون محفظه 1 سمت راست  فشار هوای درون محفظه

 تعادل در تمام نقاط یک سطح افقی یکسان است.

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

         1   1      115  1111 11  1 5  115  5111  1 15  115    

         2   1       1 2  115  1 15  115  1111    

  114  (1 2 1 15)  115  1 15  115 

   1 5   151    
 انتشارات کهکشانی ها(  تست احتمالی 1111)کتاب 

 4گزینه -156

 گرانشی وارد بر یک جسم با مجذور فاصلۀ آن از مرکز زمین رابطۀ معکوس دارد.دانیم شتابمی

 از سطح زمین برابر است با:   رو، شتاب گرانشی در فاصلۀ با توجه به شکل روبه

 

 1
 (

  
    

)
2

    (
  

     
)

2

 1  
 1

4
 

نیروی وارد بر ماهواره          
  1

4
 

ای در فیزیک پایۀ دوازدهم؛ مسیر حرکت  ماهواره به صورت یک دایره بوده و نیروی وارد بر جسم از طرفی با توجه به مفاهیم حرکت دایره

 ، در نتیجه کار نیروی گرانش در هر بازۀ دلخواه برابر صفر است:(1     )همواره در جهت مرکز این دایره و بر مسیر عمود است 

          
   

       919  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
 1    کار نیروی گرانش 

                                     
      کار نیرویوزن      

               گرانشماهواره       

  )علی جاللی(
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 1گزینه -157

 توان نوشت:های مسأله در حالت اول میبا توجه به داده

 1  
1
2
     

1
2
   

2
  

1
2
(

1
2
   

2
 ) 

       2     
→          2

  
1
4
 2
      

2
  4 2

 رابطۀ(1)     

 شود و داریم:برابر میB نبشی آن با متحرک ی جافزایش یابد، انرژ   2 به اندازۀ  A حال اگر تندی متحرک

 2     
     2     2   
→          

1
2
  (   2)2  

1
2
   

2
  

       2     
→         (   2)2  

1
2
 2
   

رابطۀ(1)

   2
  4 2

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗
  (   2)2  2 2

  
  جذر  
⇒      2  √2        

2

√2 1
 

   
2

√2 1
 
√2 1

√2 1
 2(√2 1) 

  )علی جاللی(

 2گزینه -158

شود دو مؤلفه دارد، یکی نیروی نیرویی که از طرف سطح به صندوق وارد می

جایی صفر است )چرا؟( و دیگری نیروی عمودی سطح که کار آن در این جابه

شود. با توجه به قضیه اصطکاک که در خالف جهت حرکت جسم بر آن وارد می

 توان نوشت:کار و انرژی جنبشی می

 

کل       2   1

    تندی ثابت     
→       
 2   1

کل    1 

 

 

 

 

      (1)      (     )  1 
             379     
⇒             

161  2  1     21  11  2  
6

11
 1        81  

کار نیروی وارد شده از طرف سطح             1 ( 81)   81  

 (93 -ریاضی خارج از کشور ) 

 1گزینه -159

    2   1  
      1 1    
→                2 

      
1
2
     2    

1
2
    

1
2
  2          2 

1 

𝑊𝐹  𝑊𝑓𝐾  𝑊𝑁  𝑊𝑚𝑔  1 
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   2  11  1 8    2√2
 

 
 

539        دقت کنید تغییر ارتفاع   است. 8 1 

 )علی جاللی(

 1گزینه -161

11 1 1                     کار نیروی اصطکاک در مسیر     1   2  

2       اولیه   11 1 2  4  

 شود.متوقف میB شود. پس در نقطه دیگر به دلیل اصطکاک تلف می  2ژول از انرژی اولیه در مسیر برگشت  2در مرتبه اول 

 )علی جاللی(
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 1گزینه -161

 درست -الف

 وجود دارد. (  ) 2  و  (  ) 2  های گیری از یونها مقادیر چشمنادرست. در این نوع آب -ب

 نظر گرفت.ها در ها و سوسپانسیونتوان همانند پلی بین محلولنادرست. کلوئید را می -پ

 درست  -ت

 یاد( هستند.با جرم مولی زها مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلند زنجیر )نادرست. چربی  -ث

 )مسیح مسیحا(

 3گزینه -162

تر است )رد مورد آ( و کمن آpH و ترین است دارد، باز ضعیف تریکوچک   که  AOHپس  است، ن دما و غلظت دو باز اولیه یکسانچو

در محلول     تری است، غلظت یون باز قویBOH تر است )درستی مورد ب( و از آنجایی که کوچکBOH یونش آن نسبت به   درجۀ

 تر است. )درستی مورد پ(تر و غلظت یون هیدرونیوم در آن کمبیش آن

 کند. )رد مورد ت(یری نمی، ثابت یونش بازی آن تغیAOHفقط تابع دما است و با اضافه کردن اندکی اسید به محلول    

 )بهرام کیانفر(

 1گزینه -163

 آوریم:به دست می pH ابتدا غلظت باز را از روی

        14  12     14       2  

[   ]  11     [  2]  11 2  

[  2]        11 2    1 1    1 1       1 

مورد نیاز را  4  2 توانیم مقدار جرم حال انجام است. با توجه به واکنش از دو روش میبین اسید و باز موجود در سؤال واکنش زیر در 

 محاسبه کنیم:

 ( روش تناسب:1

 2  4  2       2  4  2 2                            
  

1  98
 

21  1 1
2  1111

    1 198 

 ( روش استوکیومتری:2

   2  4  21       
1     

1111      
 

1 1       
1     

 
1     2  4

2       
 

 
98   2  4

1     2  4
 1 198   2  4 

 ایلکا( )حامد

 3گزینه -164

 در محلول نهایی برابر است با:    تعداد مول 

   13      14 13  1   [   ]  11     11 1  1 1       1 

 شیمی



(0011آبان  82 دوازدهم تجربی ) - کهکشانی ها   
 

 

05 

 

[در محلول نهایی]          1 1
   

 
 1 2  1 12        

 اسید برابر است با:در محلول نیتریک   تعداد مول 

   1 3   [  ]  11    11 1 3  111 7 2  5  11 2  1 15       

[در محلول اولیه]         1 15
   

 
 1 2  1 11       

تعداد مول    الزم  1 12     1 11     1 13     

موجود در محلول نهایی را     مول یون 1/12 را مصرف کند و    مول یون  1/11 اضافه شده باید (    ): سود  دقت کنید

 تأمین کند. 

        1 13        
1          
1        

 
 41      

1         
 1 2       

 )مهرزاد خسروشاهی(

 1هگزین -165

 :آوریمرا به دست می    و     ت محلول اسیدهایابتدا غلظ

[  ]   [  ]    11 2 9  
111 1

111
      

11 2 9

11 1 9  11 1

[  ]   [   ]    11 4 7  
11 2 7

111
        

11 4 7

11 4 7  1

 

}
 

 

   
 

  
 

11 1

1
 11 1  1 1 

 ها(تست احتمالی انتشارات کهکشانی 1111)کتاب 

 1گزینه -166

     1 5       1   1 11 

   
[ 3 

 ] [  ]

[  ]
 
(   )  (   )

     
 
 2  

1  
  2         (1 11)2  1 5 

 5  11 5       1 

                5  11 5  5    
11
2
 5  1    2  4 1 3  4 3 

 )بهرام کیانفر(

 1گزینه -167

   
2
7
 [ 3 

 ]  11 
2
7  2  11 3      1  

[ 3 
 محلول اسیدی [ 

 محلول بازی[  3 ]
 2  115   2  115  

2  11 3

محلول بازی[  3 ]
 

[ 3 
محلول بازی[   11 8       1 

محلول بازی[   ]   
11 14

11 8  11 6       1 

[   ]          11 6    1 2  1    5  11 6       1 
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 باشد. BOHکنیم محلول بازی، فرض می

   3          3   2  

       3  411       
1 

1111  
 

5  11 6        

1     
 

1       3

1       
  

63     3

1       3
 

113  

1 
 126  11 3  1 26  11 1      3 

 )حامد ایلکا(

 3گزینه -168

 :برابر است باNaOH حاصل از     تعداد مول 

1 16       
1        
41      

 
1       

1        
 1 114        

[  ]  11    11 2       1                       111   1 1  

[  ]  
  تعداد مول     تعداد مول   حاصل از اسید

حجم محلول برحسب لیتر
   11 2  

  1 114
1 1

    1 115     

                   برابر است.    با    اسید قوی است، تعداد مول    جایی که از آن

تعداد مول    تعداد مول     1 115     

 موجود در محلول اسید اولیه برابر است با:   به این ترتیب جرم 

1 115         
151    

1       
 1 75      

چگالی محلول (1     )  
جرم محلول ( )

حجم محلول (  )
  2 5  

جرم محلول( )

1
جرم محلول    2 5  

درصد جرمی  
شدهحل   جرم    

جرم محلول 
 111  

1 75
2 5

 111  031  

 ها(تست احتمالی انتشارات کهکشانی 1111)کتاب 

 4گزینه -169

[  ]  11 2      1 1 3  
1111  
1  3  111            (  )  11 2       1  1111  11    

    3( )  2  (  )      2 (  )    2( )   2 ( ) 

2       111      3 

11          

 

511  
111
81
( ناخالص)   625                                  625  

1 
1111 

 1 625   

 ها()کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی

 

   
11        111      3

2       
 511      3   (خالص)                  
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 4گزینه -171

 تعداد مول اسید در محلول اولیه:

      
 

 
  1 11  

 

4
     1 14         

[  ]    محلول اولیه     1   [  ]  11 2      2 

2    جدید  3  6  [  ]  11 6     1     11 6 

  تعداد مول اسید در محلول جدید:

  
 

 
   11 6  

 

4
    4  11 6 

 تعداد مول اسید مصرف شده:

(4  11 2)  (4 11 6)  1 1399      

                2  

1 1399         
41      

1        
 1 59       

 نیاز است.      مول اسید به همین مقدار  1399/1ن ز بین بردبرای ا

 )مهرزاد خسروشاهی(

 1گزینه -171

 .شده درست می باشند نهادهر چهار عبارت پیش

 )بهرام کیانفر(

 2گزینه -172

کتاب درسی به  کنیم )به کمک شکلهای از الکترون با توجه به اصل آفبا میتوجه به صورت سؤال اقدام به نوشتن ترتیب پر شدن زیرالیه با

 توانیم این کار را انجام دهیم(. سرعت می

 ها بر اساس قاعدۀ آفبا:پر شدن زیرالیه

1  2  2  3  3  4  3  4  5  4  5  6  4  5  6  7  5  6  

 پردازیم:است. حال به بررسی موارد اشاره شده می  5با توجه به صورت سؤال، زیرالیۀ مورد نظر، زیرالیۀ 

 توانند در خود جای دهد.الکترون را می 14است، پس حداکثر   ای با نماد ( این زیرالیه، زیرالیهالف

جایی که الیۀ اصلی پنجم مدنظر دارد، از آن 1    گیرد عدد کوانتومی فرعی برابر با ای که در هر الیه قرار میب( آخرین زیرالیه

تر است بیش 5 اش از زیرالیۀ داده است که انرژیرا هم در خود جای  4  ای با عدد کوانتومی فرعی سؤال است پس این الیه، زیرالیه

 .است(3   دارای عدد کوانتومی فرعی   )زیرالیۀ 

 دهندۀ شمارۀ الیه است.(نشان  است. )2 2 پ( حداکثر گنجایش هر الیۀ الکترونی 

  5  2 2  51 
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 ت(

 

 

 

 

 

 )حامد ایلکا(

 1گزینه-173

 ها:عبارتاند. بررسی درست« پ»و « ب»های عبارت

ها با مجموع بار الکتریکی های یونی از لحاظ بار الکتریکی خنثی هستند، یعنی مجموع بار الکترکیی کاتیونگوییم ترکیب( وقتی میالف

، به ازای هر یک 2    ها برابر نیست؛ به طور مثال، در ترکیب یونی ها با آنیونها برابر است. در یک ترکیب یونی لزوما شمار کاتیونآنیون

 وجود دارد.     ، دو آنیون  2  کاتیون 

، به آرایش گاز نجیب (   )، به آرایش گاز نجیب آرگون و برم با گرفتن یک الکترون (  )ب( پتاسیم با از دست دادن یک الکترون 

 رسد.کریپتون می

 رابطۀ عدد جرمی خواهیم داشت: برابر است؛ بنابراین باتوجه به Mهای فلز ها و نوترونپ( با توجه به اطالعات داده شده، شمار پروتون

      
                
→        41  2     21    21

  [   18
 ]4 2 

 است.  2  به صورتM تواند با از دست دادن دو الکترون به آرایش گاز نجیب برسد؛ بنابراین یون پایدار میM فلز 

  کنند!!!این کارها نمیت( عنصرهای هیدروژن و هلیم از 

 

 )مسیح مسیحا(

 2گزینه -174

6 آرایش الکترونی اتم عنصرهای 
29   و   

 به صورت زیر است: 

 6
  [  ]2 2 2 2  گروه چهاردهم  

  29
  [  ]3 11 4 1  دوره چهارم  

 در دوره چهارم و گروه چهاردهم جای دارد . آرایش الکترونی اتم آن به صورت زیر است: Aبنابراین عنصر 

  1 2 2 2 2 6 3 2 3 6 3 11 4 2 4 2 

a( 4  4  3  2   1)است  5های دو الکترونی اتم عنصر مورد نظر برابر : شمار زیرالیه. 

bهایی که مجموع : شمار زیرالیه n و I( 4  4  3  3)زیرالیه است  4است، شامل  4ها حداقل برابر آن. 

واضح است که نسبت 
 

 
 است. 25/1برابر  

 )حامد ایلکا(
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 1گزینه -175

)نجیب دوره چهارم یعنی کریپتون ترونی گاز رایش الکن که یون مورد نظر به آبا توجه به ای   36
ها نیز فقط هرسیده است و در گزین ( 

باید متعلق به دوره چهارم باشد زیرا  نافلزها همواره با گرفتن الکترون و تشکیل یون منفی به آرایش  Xببینیم، عنصر نافلزی میهای گروه

 رسند.خود می گاز نجیب هم دوره

ا باالترین  ب 14دهند و فرمول اکسید عنصر گروه تشکیل یون تک اتمی نمی 14بودم که اصوال عنصرهای گروه  همانطور که قبال گفته

 (.2است.)رد گزینه 2  ظرفیت، 

ترین ظرفیت با بزرگ 16فرمول اکسید عنصرهای گروه 3   است غافل از اینکه  3  فقط به صورت  16فرمول اکسید عنصرهای گروه 

 دهد. را تشکیل میهم 3   و  2  مانند گوگرد که هم  .اکسیدهای دیگری نیز ممکن است تشکیل دهند 16است و عنصرهای گروه 

 ها(تست احتمالی انتشارات کهکشانی 1111)کتاب 

 4گزینه -176

ها از نوع آن های سازندهمیان ذره اند، یونی محسوب شده و نیروی جاذبههای که از یک فلز و یک نافلز تشکیل شدهطور معمول ترکیببه

 یونی هستند. 2    و       ،3   ،    ، 2   های دداده شده، پیوند یونی است. در بین ترکیب

 )بهرام کیانفر(

 3گزینه -177

   را به صورت  Xهای عنصر اگر ایزوتوپ
  و   

 در نظر بگیریم، در این صورت خواهیم داشت:  

 3 
 
    {

ترسبک                            3                      ایزوتوپ 

                                                                      
    11      3  11      7

 

    7         2  7 

 3 
 
    {

    3                                                                     
                                                                        
    12      3  12      9

 

   9         2  9 

 است، یعنی: 141چون جمع جبری عدد جرمی دو ایزوتوپ برابر 

    141  2  7 2  9  141 

 4  124    31 

 برابر است با:B  و Aبنابراین 

  2  31 9  71            2  31 7  69 

 آوریم:حال درصد فروانی دو ایزوتوپ را به دست می

69 8  
69 1  71(111  1)

111
 

 6981  69 1  7111 71 1 

   1  061 

 ن یعنی درصد است و با توجه به آرایش الکترونی آ 61تر برابر ( یعنی ایزوتوپ سبک1بنابراین درصد فروانی ایزوتوپ )

 31
 متعلق به دوره چهارم و گروه سیزدهم است.این عنصر  1 24 114 3[  ]  

 )مهرزاد خسروشاهی(



(0011آبان  82 )دوازدهم تجربی  - کهکشانی ها   

 

51 

 

 

 3گزینه -178

    1    (1) 
    33 
    3 }     18   (2) 

   (1)  (2)    
→        19    19 18  37 

  عدد جرمی ایزوتوپ 
های فراوانی، توجه به درصد خواهد بود. با 43و  41است. پس عدد جرمی دو ایزوتوپ دیگر به ترتیب  37برابر   

 شود.جرم اتمی میانگین حاصل می

جرم اتمی میانگین   
25(41)  35(43)  41(37) 

111
 39 85 

 ها()کتاب هوش برتر انتشارات کهکشانی

 2گزینه -179

 3    هاست.تر از تعداد الکترونبیش واحد 3ها تعداد پروتون  3 در یون  

    باشد، یعنی: ها میتر از تعداد الکتروندرصد بیش 21هاتعداد نوترون
21

111
  

 دهیم:ها را در فرمول عدد جرمی قرار میآن

      

47  (  3)  (  
21
111
 ) 

44  2 2    21      3    21 3  23 

 )حامد ایلکا(

 1گزینه -181

 نادرست است.« ب»مورد تنها 

 بررسی سایر موارد:

13   عنصر A «: الف»مورد 
8  عنصر B )آلومینیم( بوده و  

 باشد. ترکیب یونی این دو عنصر به صورت می( 3    و  2 ) )اکسیژن(  

 باشد.می 3 2  (3 2  )

 شود.می الکترون مبادله   2تعداد  3 2 برای تشکیل یک مول از ترکیب «: ب»مورد 

 رسد.به آرایش گاز نجیب دوره دوم و اکسیژن نیز به آرایش گاز نجیب دوره دوم می Alدر این ترکیب، «: پ»مورد 

برابر  3 2 ها در ها به آنیوننسبت تعداد کاتیون«: ت»مورد 
2

3
 (2 3  )ها در منیزیم نیترید ها به آنیوناست و نسبت تعداد کاتیون 

برابر 
3

2
 است پس معکوس همدیگر هستند. 

 )مسیح مسیحا(

 


