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 (( ادبیات))  
 . در کدام گزینه صورت مفرد واژه های جمع به درستی امده است؟1

 ناحیه-مخرج-خمر-عیب-نواحی :بنت-مخارج-خمار-عیوب-الف(بنات

 ساحل-غرض-حق-قطر-سواحل: ولی-اغراض-حقوق-قطور-ب(اولیا

 نقطه-نظر-اجنبی-غاشیه-نقاط :فاصله-مناظره-اجانب-غواشی-ج(فواص

 حزن-نفس-مرکب-واعظ-احزان:لولو-انفس-مراکب-وعاظ-د(اللی

 

  ............................. .با توجه به شعر، واژه های مشخص شده در همه گزینه ها نماد هستند به جز2

  انه کوالک و آذرخش / تا رام صخره ای در ناز و در نوازش بارانالف (ترجیح می دهم که درختی باشم/ در زیر تازی

  ب( او می ستاید عشق را در روزگار قلب مصنوعی / او می ستاید کلبه های ساده ده را در روزگار آهن و سیمان

م اسبان نبرد/ پیش خود ابر می بارد و می بارد/ پل به رؤیایی ژرف/ قطره باران را ضربه های شه -با ریزش تند  -ج( بر فراز پل 

 بپندارد

 د(ای مرغ های طوفان! پروازتان بلند آرامش گلوله سربی را در خون خویشتن این گونه عاشقانه پذیرفتید

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  .مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟3

در دل دهات دورافتاده ) قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدن فرانسوی را حتی 

ایران مثل پاریز هم فرا برده است. کاری که نه سپاه ناپلئون می توانست بکند و نه نیروی شارلمانی و نه 

 سخنرانیهای دوگل(

 الف(فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر              سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر

 رواست گر همه عالم گرفته انگاری             ب( پس از گرفتن عالم چو کوچ خواهد بود   

  بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است«           حافظ»ج( عراق و فارس گرفتی به شعر خود 

 د( سخن فیضی است ربانی بزرگ و خرد چون باران    که بر خاطر همی آید فرود از عالم باال

 

 ه است؟.در کدام گزینه واژه مشخص شده نادرست معنا شد4

 (.الف( از جمله نام های محسن یکی جمال است و یکی کمال )شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد

 (ب( با جان بودن به عشق در سامان نیست. )قوت و امکان

 (ج( هر چه موجودند، از روحانی و جسمانی، طالب کمال اند. )سرآمدبودن در داشتن صفت های خوب

 (قی بیخودی و بی رایی باشد. )بیهوشی و از خودرستگید(عاش

 

 «صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع/ الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست».کدام گزینه با بیت 5

  قرابت مفهومی دارد؟ 

 الف(پیش چوگان سر زلف تو آن یارد گشت    که بر زخم جفا صبر چوگو کرده بود

 طاقت و صبر؟     چون دهم شرح جفای تو بدین دانش و هوش؟ ب( چون کشم بار فراق تو بدین

 ج( رشته صبرم به مقراضغمت ببریده شد       هم چنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع )مقراض: قیچی(

 د( حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه    :هر که را نیست ادب الیق صحبت نبود



 

 ((عربی )) 
 : !التََّقنیةِ وَ جهان و علینا أن نَستفیدَ مِن وَجهٍ یَنفعُنا حتَّی نَتَقدََّمَ فی حیاتنا. کل اختراعٍ فی 6

حالت دارد و ما الزم است از وجهی استفاده نماییم که به ما سود  دو فناوری ٔ  الف ( تمامی اختراعات در زمینه

 مان شود برساند و باعث پیشرفت در زندگی

رساند تا در زندگی خویش  دارد و ما باید از وجهی استفاده کنیم که به ما سود می ب( هر اختراعی در فناوری دو وجه

 پیشرفت نماییم

دو وجه است که ما از وجهی الزم است استفاده کنیم که سودمند باشد تا  دارای تکنولوژی ٔ  ج( هر نوآوری در زمینه

 بتوانیم در زندگی خود پیشرفت داشته باشیم

بریم استفاده کنیم تا در  اختراعی دو وجه وجود دارد که ما باید از وجهی که از آن سود مید( در تکنولوژی برای هر 

 زندگی پیشرفت کنیم

 

 «!إذا مات اإلنسانُ انقَطَعَ عملُه إلَّا مِن ثالث».عیّن ما یُشیرُ إلی مفهوم هذا الحدیث: 7

 !الف ( ثَالثَةُ أشیاء تُفید اإلنسانَ بعدَ مَوته

 !الِ سَببُ الموتِ الرَّئیسیّب ( انقِطاع األعم

 !ج( ال یَنفعُ اإلنسانَ أیّ عملٍ صالحٍ بعد الموت

 !د( إنَّ الموتَ قاطِعُ األعمالِ جمیعاً

 : .عیّن ما لیس فیه الحال8

 ! الف( قطعت هذه الطَّالبة طریقها نحو المدرسة مُسرعة

 ! ب( نشاهد فی أعماق البحار الظَّلمات متراکمة فی طبقاتٍ

 ! مجاهدون إلی القتال متوکَّلین علی اهلل تعالیج( اندفع ال

 ! د( لیس العدوّ قادراً علی أن یسیطر علی شعبنا المقاوم



 

 .ما هو المناسب للفراغ ؟9  

 (( ))فی االسبوع الماضی ...الی صدیقتی من الفقر فهی ساعدتنی

  الف ( شکوت

  ب ( شممت

  ج( وصفت

 د( جربت

 

 «:الحال» .عیّن 10

 ! لنا فی الدنیا من کلَّ الموجودات زوجینالف( جعل اهلل 

 ! ب( نسأل اهلل أن یجعل السکینة فی قلوب الخائفین

 ! ج( اِندفع شباب المسلمین إلی مراکز العلم فرحین

 ! د( کان طلَّاب مدرستنا فی أداء واجباتهم دؤوبین

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (( دینی ))
 

 ؟ است  و از آن به چه عنوانی در قرآن کریم یاد شده است. معاهده الهی با بشر ، جهت جلب خشنودی خداوند کدام 11

  ))هذا صراط مستقیم((  _الف ( ))ان اعبدونی ((

 (( ))ذلک من عزم االمور _ب ( ))ان اعبدونی (( 

 )) ذلک من عزم االمور(( _ج(  )) ذلک من عزم االمور(( 

 ))هذا صراط مستقیم((  _د ( )) ذلک من عزم االمور (( 

 

 

فضیلت مومنان امت پیامبر  نسبت به یکدیگر بر چه اساسی معین می گردد  و کالم گرانبهای رسول خدا در مورد  .مرتبه12

 ؟ جایگاه مهم و ارزشمند  حسن فاعلی کدام است

  نیه المومن خیر من عمله _الف (درجات تقوا در قلب 

  فاعل الخیر خیر منه _ب ( درجات تقوا در قلب   

  ا احب ااهلل من عصاهم _ج (مراتب اخالص 

  انما االعمال بانیات _د ( مراتب اخالص 

 

 

تشخیص حق از باطل و گرفتار باطل نشدن معلول دستیابی انسان به کدام یک از میوه های درخت اخالص است ؟ و فایده  .13

 آن چیست ؟

 دندوری از وسوسه ها و گرفتار دام های شیطان نش _الف ( دستیابی به درجاتی از حکمت 

  نشان دادن هدف درست و راه رسیدن به آن و ممانعت از لغزش ها و تباهی ها _ب ( دستیابی به درجاتی از حکمت 

 دوری از وسوسه ها و گرفتار دام های شیطان نشدن _ج ( نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان 

  و راه رسیدن به آن و ممانعت از لغزش ها و تباهی ها نشان دادن هدف درست  _د ( نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان 



 

  تنها پندی که خداوند از پیامبر میخواهد که به مردم بدهد ، کدام است ؟ .14

 الف  ( فاعبدوه هذا صراط مستقیم

 ب ( التعبدوا الشیطان

  ج( قل هو اهلل احد

  د  ( ان تقوموا هلل

 

و ) رشد و آبیاری درخت اخالص ( به ترتیب ، ناظر بر کدامیک  هر یک از موارد ) کاهش غفلت در انسان ( .15

 از راه های تقویت اخالص است ؟

  ترک گناه و توجه به واجبات _الف ( راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او 

 ترک گناه و توجه به واجبات _ب ( دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات 

 افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند _و کمک خواستن از او ج ( راز و نیاز با خداوند 

 افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند _د ( دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

((سواالت زبان ))   
16. Our brother came with a friend......... waited outside in an expensive car. 

a.whom             b.who       c.which        d........ 

 

17. We would be stupid if we....... him   about our secret. 

a.tell      b.will tell        c.were told       d.told 

 

18. There's a new website that offers ...........legal advice to homeowners. 

a.small         b.far        c.foreign          d.free 

 

19. She was forced to have ......... with the secret police. 

a. expectations   b. predicted   c. destinations  d. Connections 

 

20. It ......... the old man three hours to repair my old bicycle. 

a. entered  b.stole  c.took  d.jumped 
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 زیست

 ی باکتری اشرشیاکالی باشد؟)AND)چند مورد میتواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا  -31

 الکتوز ە تجزیه کنندتغییر  در جایگاه فعال آنزیم ( الف

 عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژن( ب

 عدم اتصال الکتوز بهنوعی پروتئین( ج

 پلیمراز  ANDافزایش فعالیت رنابسپاراز ( د

1)1 

2)2 

3)3 

4)4 

 

 .وجود دارد.............. رخ دهد، قطعًا امکان ........... در هر سلولی که  -32

 کراسینگ اور -جهش کروموزومی مضاعف شدن ( 1

 جهش کروموزومی مضاعف شدن -کراسینگ اور ( 2

 نوترکیبی کروموزومی -جهش کروموزومی مضاعف شدن ( 3

 نوترکیبی کروموزومی -جهش کروموزومی جابجایی ( 4

 

 

 



 

نوعی جهش ژنی کوچک که در بروز کم خونی داسی شکل نقش دارد، درست  ە گزینه دربار-33

 است؟

ساختار چهارم زنجیره های پلی پپتیدی تولیدشده در زمان کمبود در پی بیان این ژن، ( 1

 اکسیژن با زنجیره های پلی پپتیدی

 .هموگلوبین سالم مشابه است

نسبت بازهای آلی پورین به بازهای آلی پیریمیدین رشتة حاصل از رونویسی این ژن کاهش ( 2

 .مییابد

 .غیرمعمول گویچه های قرمز میشودهمواره وجود این ژن جهش یافته موجب بروز فنوتیپ ( 3

 .وجود این ژن جهش یافته همواره موجب کاهش سازگاری با محیط اطراف میشود( 4

 

به طورمعمول ............ همراه است، ............ ها که با  در نوعی ناهنجاری ساختاری در کروموزوم-34

 .دور از انتظار است

 تشکیل پیوند فسفودی استر جدید در هر دو کروموزوم -همتا جابجایی قطعات بین دو کروموزوم غیر (1

 کاهش نسبت بازهای پورین به پیریمیدین در این کروموزوم -حذف بخشی از ساختار یکی از کروموزومها (2

 تغییر محل اتصال دو کروماتید خواهری این کروموزوم به یکدیگر -واژگونی قسمتهایی از یک کروموزوم ( 3

 شکسته شدن پیوند فسفودی استر در هر دو کروموزوم -اتصال قسمتی از یک کروموزوم به کروموزوم همتا ( 4

 

 

 

 

 

 



 

 چند مورد از موارد زیر جای خالی را به درستی تکمیل میکند؟-35

 "...........در هر تولیدمثلی "

توسط دنای موجود در کامه ها به نسل بعد های والدین  که ارتباط بین نسلها را کامه ها  برقرار میکنند، ویژگی( الف

 .منتقل میشود

های  های والدین توسط دنای موجود در کامه ها به نسل بعد منتقل میشود، هر والد بخشی از ویژگی که ویژگی( ب

 .زاده ها منتقل میکند خود را به

محتوی دنای والدین را دارا که کامه ها سبب انتقال اطالعات والدین به زاده ها میشود، کامه ها نیمی از ( ج

 .میباشد

 صفر مورد( 1

 مورد 1(2 

 مورد2(3

 مورد 3(4

 

کدام مورد در ارتباط با همة سازوکارهایی که باعث ایجاد گونه ای جدید می شود، به طور -36

 حتم الزامی است؟

 .سد جغرافیایی ارتباط بین جمعیت ها را قطع نماید(1

 .ها را ممکن سازد افراد، تداوم گوناگونی جمعیتانتخاب طبیعی با تغییر بر روی (2

 .به شدت بر میزان تفاوت بین دو جمعیت بیفزاید( ژن)در ابتدا رانش دگره ای ( 3

 های طبیعی والدین به وجود آید(گامت)با کامه ( از نظر محتوی ژنی)هایی متفاوت (گامت)کامه ( 4

 

 

 



 

 ...........به طور حتم میتوان گفت ........... در صورتی که در اثر  -37

جهش تغییر در چارچوب رخ  -افزوده شدن چند نوکلئوتید به رنای پیک، ترجمه رخ ندهد ( 1

 .داده است

 .جهش خاموش رخ داده است -تغییر در رنای پیک، تغییر در توالی آمینو اسیدها رخ ندهد ( 2

 .جهش بیمعنا رخ داده است -جهش کوچک رمزه پایان تشکیل شود ( 3

 3تغییری در خواندن توالی  -جهش رمزه یک آمینواسید از میان یک رنای پیک کاسته شود ( 4

 نوکلئوتیدی رخ نمی دهد

 

 

 

 کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -38

اگر در اثر جهش، آمینواسیدی در جایگاه فعال آنزیم تغییر کند، قطعا عملکرد آنزیم تغییر ( 1

 .میکند

ژنگان در آدمی، هر یک از یاخته های جنسی مردان برخالف زنان مناسب برای بررسی ( 2 

 .هستند

تواند غلظت یکی از سه آنزیم الزم برای تجزیه الکتوز را  می,  E.ilocجهش در اپراتور دنای (3

 افزایش دهد

 برخی جهش های بزرگ با میکروسکوپ نوری قابل تشخیص و بررسی نیستند( 4

 

 

 

 



 

 .قطعا ..................... . مشاهده کاریوتیپ مشخص جهش هایی که با  -39

 .فقط باعث تغییر یک جفت نوکلئوتید می شوند. نمی شوند ( 1

 . باعث تغییر در تعداد کروموزوم ها نمی شوند. می شوند ( 2 

 .به باعث تغییر در ترتیب نوکلئوتیدهای آنها می شوند. نمی شوند( 3

 . تعداد با ساختار فام تنها می شوندمی شوند باعث تغییر در ( 4

 

ژن نوعی پلی پپتید، طول رشته پلی ....................... در صورت بروز یک جهش جانشینی در  -40

 ..پپتیدی ساخته شده از روی این ژن 

 ممکن است کاهش یابد -رمز آغاز ( 1 

 قطعا، افزایش می یابد. رمز پایان ( 2

 .کاهش می یابدقطعا،  -سومین رمز ( 3 

 .قطعا افزایش می یابد -توالی پایان رونویسی ( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

41 

42 

43 

44 

45 

46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

48 

49 

50 



 

 شیمی

اکسیژن، به ترتیب از در واکنش سوختن کامل گاز اتان، عدد اکسایش هر اتم کربن و عدد اکسایش هر اتم -51

 چپ به راست ، چنـد واحـد تغییـر میکند؟

  

7،4(1  

2)7،2 

3)6،2 

4)6،4 

 

باشد، پس از مبادلـة چنـد  400mLنقره، حجم محلولهای بهکار رفته،  -اگر در سلول گالوانی استاندارد مس-52

موالر میرسد و تا این لحظه، جرم تیغة آندی، چند گرم تغییر  9/0در نیم سلول کاتد به  Agالکتـرون، غلظـت 

  =Cu=64  mol/g   ،108Ag  کرده است؟

1023×  2/167،2/56(1  

1/28،2/408×1022 (2 

1/28،1023× 2/167(3 

2/408×1022 ،2/56(4 

 

 در سلولهای گالوانی ............... سلولهای الکترولیتی، ............... -53

 آند قطب منفی و کاتد قطب مثبت است.  -(همانند1

 کاتیونها در کاتد، کاهش و آنیونها در آند، اکسایش مییابند.  -(برخالف2

 یک واکنش خودبهخودی روی میدهد.  -(همانند3

 جا میشوند. به سمت قطب مثبت جابهبیرونی از قطب منفی  الکترونها در مدار -(برخالف4

 

 

 

 

 

 



 

 

برای نگهداری محلول حاوی کاتیون نقره از ظرفی با حنس ................... استفاده می شود و نیز برای نگهداری (54

       آن ......... باشد. Eمحلول رقیق اسیدها جنس ظرف باید از فلزی باشد که 

  E(Ag)=+0/8 V     

   E(Pt)=+1/2 V 

E(sn)=-0/14 V            

 منفی                                                                                                               -پالتین(1

                                                                                        مثبت                                                                        -پالتین(2

                       منفی                                                                                                                         -قلع(3

 مثبت -قلع(4

 

 ی فرایند استخراج صنعتی آلومینیم درست است؟ کدام مورد درباره(55

 

 است. 6ی آن، برابر  مجموع ضرایب استوکیومتری فرآورده ها در معادله کلی موازنه شده(1

 شود. فلز آلومینیم به دست آمده از باالی سلول الکترولیتی به صورت مذاب خارج می(2

 شود. یت)آلومینیم خالص(استخراج میدر صنعت این فلز از سنگ معدن بوکس(3

 برخالف سلول دانز الکترود آند در این فرآیند نقش واکنش دهنده نیز دارد(4

 

 

 

 چه تعداد از عبارتهای زیر، درباره سلولهای گالوانی و الکترولیتی درست است؟ (56

 الف( در هر دو نوع سلول، آند، قطب منفی و کاتد، قطب مثبت است. 

 ب( در هر دو نوع سلول، الکترونها از آند به سمت کاتد حرکت میکنند. 

 پ( در سلولهای گالوانی، گونة کاهنده در آند اکسایش مییابد. 

 ت( در سلول های الکترولیتی، اکسایش در قطب مثبت صورت میگیرد. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کدام عبارت نادرست است؟ 57-

 وگیری از خوردگی آهن، نقش رنگ در آهن رنگشده، مشابه با نقش قلع در حلبی است. در جل(1

 در محل خراشیدگی آهن سفید، آهن دچار اکسایش میشود. ( 2

متصل شود، میتوان نتیجه  X،به ورقه ای از فلز  Xبرای جلوگیری از اکسایش یافتن فلز  Mاگر قطعهای از فلز  (3

 دارد.  Xهشی استاندارد منفیتری از فلز پتانسـیل کا Mگرفت که فلـز 

وقتی از قطعة منیزیمی برای حفاظت از ورقه های آهنی در برابر خوردگی استفاده میشود، در شرایط خوردگی، ( 4

 فلز منیزیم به عنـوان کاهنـده توسط گاز اکسیژن اکسایش مییابد.

 

 

A Aنــیم واکــنش  Aو Bدریک سلول گالوانی دارای الکترود های (58
3
2e ...............و  و در قطــب

B2 (g)+ 2eنــیم واکــنش 
-
2 B

-
 (aq. در سطح الکترود............... انجام میگیرد ) 

 

 کاتد -منفی(4آند      -مثبت(3کاتد     -مثبت(2آند     -منفی( 1

 

 

 

 

 را در یک سلول الکترولیتی وارد کنیم تا برقکافت آب انجام شود، ...............  NaClگر یک لیتر آب با اندکی ( 59
NaCl  

 نقش کاتالیزگر دارد و سرعت برقکافت را افزایش میدهد.  1)

 Hجرم گاز هیدروژن حاصل در نیمسلول کاتد با جرم (2
  .حاصل در نیم سلول آند تقریباً برابر است 

ه در این فرایند، مشابه با نیمواکنش کاتدی انجامشده در فرایند خوردگی آهن نیم واکنش کاتدی انجام شد(3

 است. 

 تعداد الکترونهای مبادلهشده در این فرایند با تعداد الکترون مبادله شده در فرایند هال برابر است.(4
 

 

 

 کدام مطلب درست است؟ -60

  .خراج هلیم استفاده می کنندمتخصصان کشورمان از تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی برای است1-

  .هلیم موجود در گاز طبیعی به همراه سایر فراورده های سوختن بدون مصرف وارد هواکره می شوند2-

  .مقدار هلیم در منابع زمینی بیشتر از هواست و مقدار آن در میدان های گازی گوناگون،یکسان است3-

 د می شود.هلیم از واکنش های شیمیایی در ژرفای زمین ایجا-4

 

 



 

 پاسخنامه تشریحی:

  :پاسخ نامه ادبیات

 صحیح است« ج » : گزینه 1سوال

در این گزینه صورت مفرد واژه های جمع به درستی ذکر شده است بررسی سایر گزینه ها: گزینه  

(: قطور صفت 2)مر: می، باده( گزینه )« باده فروش»(: خمار جمع نیست و صفت است به معنای 1)

ضخامت و »این کلمه جمع نیست. قطر به معنای «. هر چیز ضخیم و کلفت»معنای است و به 

گفت وگو کردن، »(: مناظره به معنای 3است. گزینه )« أقطار»است. جمع قطر « کلفتی و پهنا

 .است« انظار»مصدر است و اصال جمع نیست که نظر مفرد آن باشد. جمع نظر « مباحثه

فقط در معنی لغوی خود به کار رفته است؛ « قطره های باران» در این گزینه،« ج» : گزینه2سوال

 .شاعر پلی را تصویر کرده که در رؤیای خود قطره های باران را ضربات سم اسبان نبرد می پندارد

 « ج»: گزینه 3سوال

در عبارت سؤال سخن از تأثیر کالم است که از هر قدرتی برتر است و در همه جا نفوذ می کند. در 

( نیز همین مفهوم وجود دارد و حافظ معتقد است شعرش شهرها و سرزمین ها را یکی 3)گزینه 

(: توصیه به گفتن سخن تازه گزینه 1پس از دیگری فتح می کند. مفهوم سایر گزینه ها: گزینه )

(: دل نبستن به جهان ناپایدار: حتی اگر جهان را تصاحب کنی، باید از این عالم کوچ کنی، پس 2)

 .(: سخن فیضی است از عالم باال4که جهان را گرفته ای. گزینه ) گمان کن

 «الف»گزینه : 4سوال

و جالل یعنی شکوه و از صفات خداوند است که به « زیبایی، زیبایی ازلی خداوند»جمال یعنی  

 .مقام کبریایی او اشاره دارد

 «الف »  گزینه  : 5سوال

صال است که در برابر سختیهای عشق صبر مفهوم بیت سؤال این است که فقط کسی شایسته و

( نیز شاعر می گوید: کسی می تواند به وصال زلف مانند چوگان یار برسد که 1کند؛ در گزینه )

  |مانند گوی )توپ( چوگان در برابر جفای معشوق صبر داشته باشد. 



 

وانی در شرح (:نداشتن صبر و طاقت برای تحمل سختی فراق / نات2مفهوم سایر گزینه ها: گزینه )

(: انسان بی ادب 4(: به پایان رسیدن صبر عاشق در غم معشوق گزینه )3جفای یار گزینه )

 .شایسته همنشینی ممدوح نیست

 

 پاسخنامه عربی:

 ب نهیپاسخ :  گز :6

 الف نهیپاسخ : گز :7

 د نهیپاسخ : گز :8

 پس از فعل ناقصه آمده و نقش خبر دارد نه حال قادرا  

 الف نهیپاسخ : گز: 9

 ج نهیپاسخ : گز :10

 : مفعول نیزوج

  هی: مضاف ال نیالخائف

 : خبر نیدووب

 

 

 :پاسخنامه دینی

 (پاسخ گزینه الف11

طبق آیه شریفه )) الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان ال تعبدوا الشیطان  انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط 

  ?پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماستمستقیم ((  ))ای فرزندان آدم ، آیا از شما 

و اینکه مرا بپرستید  که این راه مستقیم است؟((  معاهده ها و عهد الهی با انسان  ، عبودیت و پرستش خالصانه 

 . خداست که همان راه درست و راست است

 پاسخ :  گزینه د (12



 

کند همچنین  پیامبر در مورد  به مراتب اخالص شان در یکدیگر برتری پیدا میپیامبر فرمودند مومنان با توجه   : 

 . جایگاه مهم و ارزشمند نیت،  کالم انما االعمال بانیات  را فرموده اند

 پاسخ :  گزینه  ب (13

 انسان حکیم به درجاتی از بصیرت و روشن بینی میرسد که میتواند در شرایط سخت و پیچیده ، حق را از باطل

 . تشخیص دهد و گرفتار باطل نشود

 (پاسخ گزینه د14

 قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فردی

 (پاسخ : گزینه الف15

راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او موجب کاهش غفلت در انسان شده و ترک گناه و توجه به واجبات ، درخت 

 . اخالص را آبیاری میکند

 

 :پاسخنامه زبان

   b (گزینه16

 .برادرمان با دوستی امد که بیرون در یک اتومبیل گران قیمت منتظر ماند

 را انتخاب میکنیمb کلمه قبل از نقطه چین انسان و بعد نقطه چین فعل است بنابراین گزینه

 d (گزینه17

 .ما احمق بودیم اگردر مورد رازمان به او می گفتیم

 را انتخاب کنیمc نمیتوانیم گزینهاین جمله معلوم هست و ما 

 

 

 

 



 

 d (گزینه18

 .یک وب سایت جدید وجود دارد که توصیه های حقوقی رایگان به صاحبان خانه ارائه می دهد

 .دور2کوچک            .1

 .رایگان4خارجی            .3

 

 d( گزینه19

 او وادار شد تا با بلیس مخفی ارتباط داشته باشد

 .بیش بینی2توقع          .1

 .ارتباط4مقصد         .3

 

 c ( گزینه20

 برای ان بیرکرد سه ساعت طول کشید تا دوچرخه ی قدیمی من را تعمیر کند

 .دزدیدن2وارد شدن      .1

 . پریدن4.طول کشیدن        3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پاسخنامه ریاضی

 

 

 

 

 

21 

22 



 

 

 

 

 

 

 

 

23 

24 

25 



 

 

 

 

 

26 

27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه زیست

 

 3گزینه (31

 .موارد الف، ج و د به درستی بیان شدهاند

 :بررسی موارد

28 

29 

30 



 

الکتوز اتفاق بیافتد، ممکن است این جهش جایگاه فعال آنزیم تجزیه  ە درست؛ اگر جهش در ژن تجزیه کنند( الف

 الکتوز را ە کنند

 .تغییر دهد

بخشی از ژن محسوب نمی ( و همینطور توالی افزاینده)نادرست؛ دقت کنید که راه انداز، اپراتور، فعال کننده ( ب

 شوند؛ پس اصوال

 .مهارکننده به بخشی از ژن متصل نشده است که با وقوع جهش از وقوع این اتصال جلوگیری شود

هارکننده به شکلی تغییر کند که الکتوز درست؛ اگر ژن مهارکننده جهش پیدا کند، ممکن است پروتئین م( ج

 نتواند به آن متصل

 .شود

 درست؛ جهش در ژن رنابسپاراز ممکن است به صورتی اتفاق بیافتد که فعالیت رنابسپاراز را افزایش دهد( د

 

 2گزینه (32

اگر " 4"و " 3"، "1"پس در ارتباط با گزینه های . کراسینگ اور و نوترکیبی کروموزومی در طی میوز رخ میدهند

 سلول ها پیکری باشند،

فقط دارای توانایی می تواند؛ بنابراین قطعًا امکان کراسینگ اور و نوترکیبی کروموزومی وجود ندارد؛ اما در سلولی 

 که کراسینگ اور رخ

میدهد، قطعًا آن سلول در حال میوز است و کروموزوم همتا دارد، در نتیجه در این سلول قطعًا امکان جهش 

 وموزومیکر

 .مضاعف شدن وجود دارد

 

 2گزینه (33

در پی این تغییر . دار در ساختار رشتة الگوی ژن میشودTدار جانشین نوکلئوتید Dبه دنبال این جهش نوکلئوتید 

 در رشتة رنای

درنتیجه تعداد . حاصل از رونویسی این ژن به جای نوکلئوتید آدنین دار، نوکلئوتید یوراسیل دار قرار میگیرد

 ازهای آلی پورین در اینب

 .رشته کاهش مییابد



 

 :بررسی سایر گزینه ها

در پی بیان این ژن، زنجیره های پلی پپتیدی تولید می شوند که در زمان کمبود اکسیژن ساختار ": 1"گزینة 

 چهارم پروتئینی متفاوت

 .نسبت به زنجیره های سالم دارند

نهفته است و در افراد ناخالص موجب بروز کم  ە کل، نوعی دگردگره مربوط به بروز کم خونی داسی ش": 3"گزینة 

 خونی داسی شکل نمی شود

 

در مناطق ماالریاخیز وجود این ژن در افراد ناخالص موجب افزایش میزان سازگاری با محیط اطراف ": 4"گزینة 

 میشود 

 

 

 2گزینه -34

در واقع . پورین به پیریمیدین در دنا ثابت میماندهرگاه قسمتی از یک کروموزوم حذف شود، باز هم نسبت بازهای 

 در مولکول دنا

 .به طورمعمول تعداد بازهای پورین با تعداد بازهای پیریمیدین برابر است

 :بررسی سایر گزینه ها

درصورتیکه جابجایی قطعات بین کروموزومها دوطرفه باشد و یا قسمتهای میانی یکی از کروموزومها ": 1"گزینة 

 شود،شکسته 

 .امکان تشکیل پیوند فسفودی استر جدید وجود دارد

 .در تغییر  واژگونی امکان جابجا شدن سانترومر وجود دارد": 3"گزینة 

اگر این قسمت به بخشهای میانی کروموزوم همتا افزوده شود، در هر دو کروموزوم پیوند فسفودی ": 4"گزینة 

 استر شکسته

 .میشود

 

 



 

 

 2گزینه -35

 .صحیح است "ب"فقط مورد 

 :بررسی سایر موارد

منظور سؤال تولیدمثل جنسی است، در حالی که در ارتباط با بکرزایی زنبورعسل که فقط کامههای یک والد ( الف

 نقش دارد صحیح

 .نمیباشد

در هر تولیدمثلی هر والد فقط بخشی از ویژگیهای خود را به زاده ها منتقل می کند، زیرا بعضی از ویژگیهای ( ب

 نداران ارثیجا

 .نیستند

پس کامهها همة محتویات دنای والد را . می سازد( کامه)در بکرزایی زنبورعسل، زنبورعسل نر با میتوز گامت ( ج

 .دریافت میکنند

 

 4گزینه -36

در هم میهنی و دگر میهنی افرادی با ژنوتیپ متفاوت از والدین متولد میشوند که دلیل تفاوت محتوای ژنی آنها با 

 ین، میتواندوالد

هایی متفاوت از نظر محتوای ژنی با گامتهای طبیعی (گامت)باشد که سبب تولید کامه ... عواملی مثل جهش و

 .والدین می شود

 :بررسی سایر گزینه ها

 .برای گونه زایی هم میهنی صادق نیست، زیرا در آن سد جغرافیایی وجود ندارد: 1گزینة 

 .روی افراد تغییر ایجاد کندانتخاب طبیعی نمی تواند : 2گزینة 

این گزینه نیز دارای اشتباه است؛ زیرا اوًال در گونه زایی هم میهنی اثر رانش چندان مطرح نیست و ثانیًا : 3گزینة 

 .در گونه زایی دگر میهنی تنها زمانی میتوان اثر رانش را در نظر گرفت که جمعیت کوچک باشد

 

 4گزینه -37



 

 

باشند، جهش تغییر در  3در صورتی که در جهش حذف و اضافه، نوکلئوتیدهای کاسته و افزوده شده مضرب 

 چارچوب رخ

 .نمیدهد

 :بررسی سایر گزینه ها

 .توالی افزوده شده ممکن است رنای کوچک باشد که سبب تنظیم بیان ژن بعد از عمل ترجمه میشود: 1گزینة 

 .ف رونوشت توالی میانه باشدتغییر مذکور میتواند حذ: 2گزینة 

 .در اثر جهش تغییر در چارچوب هم ممکن است، رمزه پایان زودتر تشکیل شود : 3گزینة 

 

 

 4گزینه-38

، می توان نتیجه گرفت که از کاریوتیپ برای تشخیص برخی از (2)با توجه به توضیحات کتاب زیست شناسی  

 :بررسی سایر هزینه ها. استفاده کردانواع ناهنجاریهای کروموزومی واژگونی نمی توان 

تغییر آمینواسید در جایگاه فعال، به احتمال بسیار زیاد فعالیت آنزیم را تغییر می دهد، ولی این تغییر قطعی ( 1 

 .نیست

و دنای راکیزه است، بنابراین باید  Yو  Xکروموزوم غیرجنسی و کروموزوم های جنسی  22ژنگان آدمی شامل ( 2 

است، استفاده شود، زیرا هر  Yو دیگری دارای کروموزوم  Xکروموزوم  |ع اسپرم مرد که یکی دارای از هر دو نو

سه ژن مربوط به تجزیه الکتوز  (Y 3دارد و یا فقط  Xکروموزوم غیرجنسی یا فقط  22اسپرم، ا عالوه بر راکیزه و 

 .می شوند یا هیچکدام  بیان نمی شوند( بیان)یا با هم روشن 

 

 

 4نه گزی-39

همه جهش های بزرگ . برخی جهش های بزرگ را برخالف جهش های کوچک، می توان با کاریوتیپ تشخیص داد

 .جزو ناهنجاری های فامتنی محسوب میشوند که طی آن تعداد یا ساختار کروموزوم ها تغییر میکند

شوند؛ این جهش ها  جهش های کوچک لزوما باعث تغییر یک جفت نوکلئوتید نمی( 1بررسی سایر گزینه ها  

 . باعث تغییر یک یا چند نوکلئوتید دنا می شوند



 

 .جهش هایی که باعث تغییر در تعداد کروموزوم ها می شوند نیز از انواع جهش های بزرگ هستند( 2

 .در آن صورت، ترتیب نوکلئوتیدهای ژن تغییر نمی کند. ممکن است جهش در توالی های بین ژنی رخ دهد( 3 

 

 1گزینه-40 

در . چون بیش از یک نوع رمز آغاز در یاخته وجود ندارد، هر نوع جهش جانشینی منجر به تغییر رمز آغاز میشود 

صورت تغییر رمز آغاز، کدون آغاز رنای پیک نیز دچار تغییر می شود، در این صورت اگر بر روی رنای پیک، رمز 

و طول رشته پلی پپتیدی ساخته شده از حالت عادی  آغاز دیگری وجود داشته باشد، ترجمه دیرتر آغاز شده

 :بررسی سایر گزینه ها. کوتاه تر میشود

اگر در اثر جهش جانشینی یک رمز پایان به رمز پایان دیگری تبدیل شود، بر روی رنای پیک نیز، کدون پایان ( 2 

در این حالت طول . ل شودتبدی AGDبه کدون  ADDبرای مثال کدون )به یک کدون پایان دیگر تبدیل می شود 

 .رشته پلی پپتیدی ساخته شده تغییر نمی کند

در صورتی که سومین رمز ژن دچار جهش خاموش یا دگرمعنا شود، طول رشته پلی پپتیدی حاصل، تغییر نمی ( 3 

 .کند

ین بخش توالی پایان رونویسی ژن می تواند بعد از رمز پایان قرار داشته باشد که در این صورت جهش در ا(4 

 .نوعی جهش خاموش خواهد بود

 پاسخنامه فیزیک

 1(گزینه41

 

 3(گزینه42

 



 

 2(گزینه43
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 2(گزینه46

 

 2(گزینه47

 

 

 



 

 3(گزینه48

 

 1(گزینه49

 

 2(گزینه50

 

 پاسخنامه شیمی

 

 ۲گزینه-51

واحد  7میرسد یعنی + 4به  -3عدد اكسـایش هـر اتـم كـربن ، از                       2C2H6+7O2                4CO2+6H2Oدر واكنش

 .واحد كاهش مییابد 2افزایش و عدد اکسایش اتم اکسیژن 

 

 ۲گزینه-۵۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴گزینه-۵۳

 :سلول گالوانی

 محل انجام اكسایش ←قطب منفي  ←آند 

 محل انجام كاهش ←قطب مثبت  ←كاتد 

 .یروندم)+(به كاتد (−)الكترونها از آند 



 

 

 

 سلول الكترولیتي
 محل انجام اكسایش ←قطب مثبت  ←آند  
 محل انجام كاهش ←قطب منفي  ←كاتد  

 میروند(−)به كاتد )+(الكترونها از آند 

 

 2گزینه54-

مثبت تری  Eبرای نگهداری محلول نمک حاوی کاتیون یک فلز، باید از ظرفی استفاده شود که فلز به کار رفته در آن 

 .برای محلول یون نقره باید از ظرف پالتینی استفاده کرد. دداشته باش

 ۴گزینه 55-

در . شود مذاب از پایین سلول خارج میAlبوده و  ۷ها برابر  در فرآیند استخراج آلومینیم مجموع ضرایب فرآورده

طح الکترود اکسیژن تولید شده در سطح آند گرافیتی با کربن س. ضمن سنگ معدن این فلز آلومینیم ناخالص است

 .شود ترکیب شده و به صورت کربن دی اکسید خارج می

 ۳گزینه56-

 . درست هستند« ت»و « پ»، «ب»عبارتهاي 

 : بررسي عبارت نادرست

در سلولهاي گالواني، آند قطب منفي و كاتد قطب مثبت است، در حالي كه در سلولهاي الكترولیتي، آند قطب مثبت ( الف

 .شود و كاتد قطب منفي می

 ۲گزینه57-

 در آهن سفید خراشدیده، روي اكسایش مي یابد و آهن محافظت مي شود

 4گزینه 58-

 .کاهش است Bاکسایش است و در قطب منفی یعنی آند انجام میگیرد و  Aنیم واکنش 

 ۲گزینه 59-

 

 

 

NaCl (نقش كاتالیزگر ندارد. )یك الكترولیت است و رسانایي محلول را افزایش میدهد تا سرعت برقكافت افزایش یابد. 

 

 



 

 ۲گزینه -60

متخصصان کشور ما تا کنون موفق به جداسازی و تهیه هلیم نشده اند و همچنان از کشور های دیگر وارد : ۱نادرستی

 .می کنند

 .مقدار هلیم در میدان های گازی گوناگون،متفاوته:۳نادرستی

 .می شودهلیم از واکنش های هسته ای در ژرفای زمین ایجاد :۴نادرستی

 


