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الهام محمديگروهانمدير
  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:   مستندسازي و مطابقت با مصوبات
  زهرا تاجيك  آرانگار و صفحه  حروف

  سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون
  (وقف عام)چيبنياد علمي آموزشي قلم

6463- 021  تلفن چهار رقمي:   -923پالك -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب
  

  فارسي
ستوده، حميد اصفهاني، احسان برزگر، كمال رسوليان، هامون سـبطي، محسـن فـدايي، كـاظم كـاظمي، سـعيد       مهدي آسمي، محسن اصغري، حنيف افخمي

  هاشمي  زماني، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، سيدمحمدبخشگنج

  ، زبان قرآنعربي
نصرآبادي، سيدمحمدعليحي، مرتضي كاظم شيرودي، محمدعلي كاظميترپناهي، حسين رضايي، مجيد فاوابراهيم احمدي، نويد امساكي، ولي برجي، محمد دا

  ، مهدي نيكزادمرتضوي

  دين و زندگي
كبير، فيروز نژادنجف،خاني، مرتضي محسنيبقا، فردين سماقي، علي فضليمد رضاييزحل، محپور، محسن بياتي، عليرضا ذوالفقاريمحمد آقاصالح، امين اسديان

  سيداحسان هندي

  روش، عمران نوريناصر ابوالحسني، ميرحسين زاهدي، محمد طاهري، نويد مبلغي، عقيل محمدي  زبان انگليسي

مستندسازيهايمسئول درس  رتبه برترگروه ويراستاريگزينشگرمسئول درسنام درس

  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
اميرحسين بوژاني، اميرمحمد دهقان، كاظم

  كاظمي، مرتضي منشاري
  فريبا رئوفي  پرگل رحيمي

  زادمهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي،درويشعلي ابراهيمي
  پوراسماعيل يونس

  ليال ايزدي  فرهاد موسوي

  احمد منصوري  دين و زندگي
پور،امين اسديان

  سيداحسان هندي
  محمد آقاصالح، سكينه گلشني

  محمدابراهيم مازني
نوشين،عليرضا آب

  اميرحسين حيدري
  محدثه پرهيزكار

  ــــ  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبياقليت

  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
  اله استيري،رحمتلو،سعيد آقچه

  يتمحدثه مرآ
  سپيده جاللي  وارمبينا آزاده



به ترتيب حروف الفباطراحان  

به ترتيب حروف الفباو يراستارانوگزينشگران
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 )الهيجان -مقدمابراهيم رضايي(  »4«گزينة- 1
  هايي كه معني نادرست دارند:واژه

  »رغبت: ميل و اراده، خواست»: «ب«در گروه
»شائبه: بدون آلودگي و با خلوص و صداقت، پاك، خالص بي»: «د«در گروه

  )تركيبي،لغت،2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )سردشت -كمال رسوليان(  »2«گزينة- 2
فـراق بـه معنـي : جـدايي و دوري و «واژةدر عبارت اين گزينه، امالي»:ج«عبارت
فراغ به معني: آسايش و آسودگي و«نادرست است و بايد امالي آن به شيوة» هجران
  باشد.» رهايي
» سـتصواب به معني راسـت و در«واژةدر عبارت اين گزينه نيز، امالي»: د«عبارت

ثـواب بـه معنـي : پـاداش و اجـر و «نادرست است و امالي صحيح آن، بايد به شكل
  باشد.» مزد

  )تركيبي،امال،2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )حميد اصفهاني(  »1«گزينة- 3
است و در مصـراع دوم بـه » شب«در مصراع اول به معني» شام«ج) جناس همسان: 

  »سرزمين شام«معني
كـه در بيـت مـورد نظـر بـا مزة شـوري -2شوق -1دو معني دارد: » شور«د) كلمة

  تناسب دارد.» شيرين و شكر«هايواژه
  »زيبارو«استعاره از» مه«ب) استعاره: 

»آينهوزنگ«الف) تضاد:
   )تركيبي،آرايه،2فارسي(  

----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »3«نةگزي- 4

ها، نكتـة توجه به پرسش منفي (استفهام انكاري) در خوانش و رسيدن به معناي بيت
خواهـد مهمي است. در پرسش منفي، مقصود پرسنده، شنيدنِ پاسخ نيست، بلكه مي

  خبر يا امري را با تأكيد بيان كند.
هيچ پرسشـي وجـود است، بنابراين در اين بيت» كه«برابر با» كجا»: «3«گزينةدر

  ندارد.
  هاي ديگرتشريح گزينه

  اي به گرو گرفت.توان جامهبرهنه نمي داز فر»: 1«گزينة
نه سربلند توام؟ = حتمًا در پيشگاه تو سربلند هستم./ نه در قطار تـوام؟= »: 2«گزينة

  حتمًا جزء پيروان و همراهان تو هستم.
در گردن گذارد؟ = شير هرگـز از روبـاه شير چون (چگونه) حيلة روباه را»: 4«گزينة

  خورد.فريب نمي
 )106و105هايآرايه، صفحه،2فارسي(  

----------------------------------------------  
 )حنيف افخمي ستوده(  »1«گزينة- 5

  4←زناندم، شعله بهشمع وش،پيش رخ شاهد يار، دم»: 1«گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه
  2←» تدريج ، اندك اندك به»: «2«گزينة

  ».شاد و خندان نقش مسند دارند« 1←دايم»: 3«گزينة

  2←گمان / هرگز بي»: 4«گزينة

 )144، صفحةدستور،2فارسي(  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة- 6

  مربوط به مغان و زرتشتيان) ،غانه= مغ + انه (صفت نسبي استم»: 2«گزينة
هاي ديگرتشريح گزينه

  شوند.تجزيه نمي» خانه«و» چغانه»: «1«گزينة
  زمانه = زمان + ه (اسم است)»: 3«گزينة
كرانه= كران + ه (اسم است)»: 4«گزينة

  )95ة، صفحدستور ،2فارسي(  
----------------------------------------------    

 )شيراز -محسن فدايي(  »3«گزينة- 7

ــا» كــافي«واژة»: 1«گزينــة ــه معن ــه معنــاي» شايســته«يدر قــديم ب و امــروزه ب
  »كننده يا بي نيازكنندهبس«

در قديم كارهاي قديم كارهاي مهم و دشوار بـوده امـروزه بـه » مهمات»: «2«گزينة
  »ابزار جنگي«معناي
كسـي كـه در «و امروزه بـه معنـاي » نويسنده، كاتب«به معناي» دبير»: «4«گزينة

.  رودبه كار مي» كنددبيرستان تدريس مي
  )106، صفحة، دستور2فارسي(  

----------------------------------------------    

 )سردشت -كمال رسوليان(  »4«گزينة- 8

  شود. دريافت مي» ستايش دورانديشي و حزم و عاقبت نگري«مفهوم »الف«از بيت
هاي حصين: ديوارهاينگري سبب امنيت و آرامش است) حصن(دورانديشي و عاقبت

  حكم و استوارم
تر ازشود. ( من كمدريافت مي» بينيكمتواضع و فروتني و خود«مفهوم »ب«از بيت

بيني خود را همچـون خاكسـتر كمآن هستم كه تو را شكر بگويم) در فروتني و خود
  كرده است در مقابل خورشيد و ماه.فرض

زمانـه هـم اسـت (حتـي روزگـار و » اطاعت محض و تسليم بودن« ،»ج«مفهوم بيت
  )  .مطيع امر تو هستند

است (آگاه باش تا نسبت بـه دشـمن غفلـت » توصيه به هوشياري« ،»د«مفهوم بيت
  تركيبي)،مفهوم،2فارسي(  ).نكني و هميشه هوشيار و بيدار باشي

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة- 9

، در برابرتابناكي و زيبايي شاهدانابراهيم گلستان كردخداوند آتش را برمعناي بيت: 
  شود.سوزد و گرفتار آتش عشق ميزميني، مانند دانة اسفندي مي

مفهوم مشترك سه گزينة ديگر: تقدير و سرنوشت همگان در دستان توانـاي خداونـد 
است و بس.

  )10، صفحةمفهوم ،2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )الهيجان -مقدمابراهيم رضايي(  »2«گزينة -10

است امـا مفهـوم بيـت » بودننگري و به فكر آيندهآينده«مفهوم عبارت صورت سؤال
  ) 122و121هاي ه، صفحمفهوم،2فارسي(است. » آيندهرهاكردن«،»4و 1،3«هايگزينه

 2فارسي
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كاظم كاظمي)(  »2«گزينة -11
 .از معاني هژير نيست» شجاع«

  )تركيبي،لغت ،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة -12

  است.» طبع«نادرست است كه صحيح آن» تبع«امالي
طبع: سرشت/ تَبع: پيروي، نتيجه

  )تركيبي،امال ،1فارسي(  
----------------------------------------------  

رامسر) -احسان برزگر(  »3«گزينة -13
حمـد بـن زيـد مارزيابي شتابزده: جالل آل احمد/ تفسير سورة يوسف (ع): احمد بن

الخير/ سـمفوني پـنجم طوسي/ اسرارالتوحيد: محمدبن منور دربارة شيخ ابوسعيد ابي
  جنوب: نزار قباني

توجه: به جزئيات نام و عنوان كتاب دقت كنيد. 
  )تركيبيات،، تاريخ ادبي1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة -14

هـاي سـجع نيسـتند، زيـرا در پايـان دو جملـة جـا واژهدر ايـن» گَزيده«و» گُزيده«
  اند.درپي نيامدهپي

  هاي ديگرتشريح گزينه
 -1تند؛ زيـرا: هاي سجع هسواژه» كريم ،متين«و» حسابشمار، بيبي»: «2«گزينة

  درپي هستند.هاي غيرتكراري دو جملة پيآخرين واژه -2وزن يكسان دارند. 
هـاي سـجع واژه» نشـيندر كمين و گوشـه«و» فضيلت، ديانت، امانت»: «3«گزينة

هاي غيرتكراريآخرين واژه -2اند. مشتركتر)(و بيشدر حرف آخر -1هستند؛ زيرا: 
  درپي هستند.هاي پيجمله
در پـي هسـتند و در حـرف هاي دو جملة پيآخرين واژه» ورزد و بلرزد»: «4«نةگزي

  .مشترك هستند») َ د-«آخر (گذشته از شناسة
  )تركيبي،آرايه،1فارسي(  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة -15

  تشبيه: خون شفق و تيغ زبان
  مجاز: زبان مجاز از سخن

زدن(قرارگـرفتن خورشـيد در شـفق) را حسن تعليـل: شـاعر دليـل در خـون غوطـه
،»خون شـفق«زباني) دانسته است./ استعاره و تشخيصگفتن و چرببازي (سخنزبان

  »بازي مهرزبان«
به كاررفته اسـت و آرايـة ايهـام » خورشيد«در اين بيت فقط در معناي» مهر«نكته: 
   )تركيبي،آرايه،1فارسي(  سازد.نمي

 )تبريز -مهدي آسمي(  »3«گزينة -16
پـوش [اسـت]، وز بـه داغ ماتمـت نيلـي(نهـاد) اي [كسـي كـه] كعبـه »: 3«گزينة

  ات فرات در جوش و خروش (مسند) است.تشنگي
  هاي ديگرتشريح گزينه

گـواهي (مفعـول)  ،برنا و پير (گروه نهادي)، ناگزير (قيد)، بـر آن محضـر »: 1«گزينة
  (فعل)نوشتند. 

اليـه) شـد (= رفـت)/ نكتـه: جانِ  (نهـاد) آن (صـفت) سـوخته (مضـاف»: 2«گزينة
  است.(پروانه) و معادل اسمصفت جانشين موصوف شده» سوخته«

  اليه) است. اين (نهاد) مرهم (مسند) عاشق (مضاف»: 4«گزينة
  )تركيبي،دستور،2فارسي(  

----------------------------------------------  
 )مشهد -سيدمحمد هاشمي(  »2«ينةگز -17

  ».جاهر«فلك) / گردنده، دو تركيب وصفي وجود دارد: مقلوب (»2«در گزينة
  كرد.درنگبايدتوجه در خوانش مصراع چهارم، پس از ضمير آن، مي

  هاي ديگرتشريح گزينه
  مسند» مردمك چشم نگاري«و» به كاري»: «1«گزينة
» مردمك چشـم«،»روي زمين«/ مفعول» قدم«←هرجا قدم [را] نهي»: 3«گزينة

  هاي اضافي هستند.تركيب» چشم نگار«و
جملـة »/ بـوده اسـت (نهـاد) يليل و نهارپيش از من و تو«جملة اول: »:4«گزينة

تـو«شـدة جملـة سـوم: مرتب»/ نيز به كاري بوده است(نهاد) گردنده فلك«دوم: 
مردمك چشـم نگـاري (نهاد)،آن»/ «يهـروي زمين قـدم نـبرهـرجـا كـه(نهاد) 

  .»بوده است
  )تركيبي،دستور ،1فارسي(  

----------------------------------------------  
 )شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة -18

كـه غربـت و اسـت ، ايـن »4«معني و مفهوم مشترك مفهوم صورت سؤال و گزينـة 
  دوري از وطن باعث عزّت و شهرت شاعر شده است.

  هاي ديگرتشريح گزينه
است و اين كـه شـاعر » پرستيوطن«در ستايش» 2و 1«هايمفهوم بيت در گزينه

  تواند از وطن دل بكند.نمي
سيمايي يعني معشوق پاكي در دل داشـته باشـد جـان او اگر انسان، آينه»: 3«گزينة

كند.)كند (احساس تنهايي نميتلخي غربت را احساس نمي
  )45، صفحةهوممف ،1فارسي(  

----------------------------------------------  
 )ساري -نرگس موسوي(  »3«گزينة -19

نيك بر افـراد بـد، (مصـاحبت نشينهمتأثير»: 3«مفهوم بيت صورت سؤال و گزينة
  كند.نيكان)، افراد بد را هدايت مي

  هاي ديگرتشريح گزينه
  يري ندارد.مصاحبت افراد نيك در بدان تأث»:1«گزينة
  نشيني با بدان براي نيكان دشوار است.مصاحبت و هم»: 2«گزينة
نشين بد.توصيه به دوري از بدان/ تأثير هم»: 4«گزينة

  )119، صفحةمفهوم،1فارسي(  
----------------------------------------------  

 )بخش زمانيسعيد گنج(  »4«گزينة -20
به دنبال نگاه تازه به هستي است و اين مفهـوم دقيقـًا  هرآندره ژيد در نگاه خود هموا

  در عبارت شعري سهراب سپهري در اين گزينه نهفته است.
مفهوم از نگاه و دريچـة عاشـق » 2«، مفهوم آسودگي و رفاه، در گزينة»1«در گزينة

مفهوم نيستي و مرگ نهفته است.» 3«همه چيز زيباست و در گزينة
 )143ةصفح،مفهوم،1فارسي(  

 1فارسي
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بجنورد) -محمد داورپناهي(  »4«گزينة -21
لمـن يقتـل فـي سـبيل «) / 3و 2هايمرده نگوييد (رد گزينه»:ال تقولوا ... أموات«

بلكـه »:بل أحياء«ها) / شوند (رد ساير گزينهبه كساني كه در راه خدا كشته مي»:اهللا
  )3و 1هايگزينهدانيد (ردولي شما نمي»: ولكن ال تشعرون«اند / زنده

  )ترجمه(
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »2«گزينة -22

بـراي : »الحمـيملصـديقي «همـواره / »: دائمـاً«/  )4 ةگزينكنم (ردذكر مي»: أذكُر«
/  )3و1هاي ههايي را كه (رد گزين: بهترين ويژگي»فاتصاوخير م«ام/صميميدوست

»3و1هايذكر شود (رد گزينه»:تُذكَر«) / 4 ة: دوست دارم (رد گزين»اُحب(  
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

حسين رضايي)(  »4«گزينة -23
هـاي روغـن: »ةالزّيـوت المنتشـر / « )3و 2هـاي  ه(رد گزينـ اسـ، چـه بشايد»: ربما«

بر بدن پرندگان آبـي: »المائيةالطّيورعلي جسم«/  )3و 1هاي ه(رد گزينشدهپخش
/ »)3و 2«هـاي (رد گزينـهراهنمـايي كـرده باشـد »:دلَّت ... علـي« / )3 ة(رد گزين

تحـت تـأثير ... قـرار كه :»التتأثّر بـ«/  )2ة(رد گزينهاييتوليد لباس: »ألبسةإنتاج«
   )3و 1هاي ه(رد گزينگيردنمي

  )ترجمه(  
----------------------------------------------

 )بجنورد -محمد داورپناهي(  »3«گزينة -24

كـان «استاد معروفي/ »: اُستاذ مشهور) / «4و 1هايداشتم (رد گزينه»: كان عندي«
محاضـراته «ايـراد كنـد / »: أن يلقـي) / «2و 1هـاي توانسـت (رد گزينـهمي»: يقدر

بـأكثر مـن ثـالث لغـات ) / «2و 1يهـااش (رد گزينههاي علميسخنراني»: العلمية
 )2المللي (رد گزينةبه بيش از سه زبان بين»: عالمية

  )ترجمه(  
----------------------------------------------

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة -25

بـراي بـار »: ة المئـةللمـرّ) / «4و 3هـاي وقتي شكست خوردم (رد گزينه»: لما فشلت«
ام (ردنيافتـه»: لَـم أجـد «اعتقـاد دارم / »: أعتقـد«گفتم / »: قُلت) / «1زينةصدم (رد گ

  )3مناسبي براي موفّقيت (رد گزينةشيوة»: للنّجاحطريقة مناسبة) / «3و 1هايگزينه
  )ترجمه(  

----------------------------------------------

  )حسين رضايي(  »3«گزينة -26
كـه فـرا گـرفتيم هـايي را از آموزگاران فاضِل خـود درس: »3«ترجمة صحيح گزينة

  فراموش نخواهيم كرد!در زندگيمانراها)ها (درس آنهرگز
  (ترجمه)  

  )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة -27
رفتـهكـاربـه »كانَ«فعل ناقصهمراهكهاستفعل مضارع »أَظُنُّ« ،»2«در گزينة

ترجمـة صـحيح: بعيد؛ماضينهشود،ترجمهاستمراريماضيصورتبهبايد واست
  »پنداشتم!ميكيلومترشصتاينجاتادوستمشهرازرافاصله«

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »3«گزينة -28

»: انبـار/ «)1 ةگزينـ(ردالسوداءالغيمةمن»: از ابر سياه/ « )4 ةگزين(ردإن»: اگر«
سُتصـبح »: خواهـد شـد «األرض / »: زمـين«ينـزل / »: ببـارد/ «)2 ةگزينـ(ردالمطر

 ةمخضّر»: سرسبز) / «4 ة(ستَصيرُ)، سوف تُصبح (رد گزين

 )ترجمه(  

  :درك مطلبمتنةترجم
اسـت كـه از چيزهايياست وطور كليبهصفاتنيترو از زشتقتيحقهمان نگفتندروغ

ينبـوثيـو احاد مياز متون قـرآن كـر بسيارياست. آن را حرام كردهمتعالمنزّه وخداوند
يمنافقـانيهـا يژگـيوآن از. كرده اسـتيآن نهازكه آن را حرام كرده ووارد شدهفيشر

آمـاده  نآنـايبـراامتيدر روز قراهانوع مجازاتنيترمتعال سختمنزّه واست كه خداوند
و آسـيب مردم نيفساد در بايجاداز جمله: منجر به ،ددارياديزيامدهايپدروغكرده است.

  .كند يمضعيففرد رامانيو اشودميآنرساندن به جامعه و گسترش فساد اخالقي در
مجازات دروغآشنايي با، از جمله:رهايي يابدييمختلف از دروغگويهابا روش ديباانسان
آنـان راستگويي بهدادناديورزندانفيكوينتيآن نزد خداوند متعال، تربكردنو حرام

  .آنتياهمي وراستيهالتينشر دادن  فض و

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »3«گزينة -29

  نادرست است.» كنند!متون اسالمي فقط منافقان را از دروغ نهي مي«
  گريديها نهيگزحيتشر
آن از ةليوسـ هان بكه انسيي استها راهازيراستيهالتيفضآشنايي با»: «1«نةيگز
  (صحيح)!»ابدي يمييغ رهاودر
هامجازاتنيدتريها با شد آنمنافقان است وهايويژگيدروغ گفتن از«»: 2«نةيگز

  )صحيح(!»رو خواهند شدروبه
  (صحيح) !» در جامعه استينشر دادن فساد اخالق ،از عواقب دروغ«»: 4«نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة -30

  ؟نيستهاي رهايي از دروغكدام مورد از راه
  اين كه انسان بفهمد دروغگويان همان منافقان هستند! (نادرست)

  گريديها نهيگزحيتشر
  (صحيح) » هشدار دادن دربارة مجازات دروغ!«»: 1«نةيگز
    (صحيح)» دوري هميشگي از دروغ را بياموزيم! ،زندان خوداين كه به فر«»: 3«نةيگز
  (صحيح)» سخن گفتن از فوايد راستي و سرنوشت راستگويان!«»: 4«نةيگز

  )درك مطلب(  

2و 1عربي، زبان قرآن
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة -31

هـا چيـزي اسـت كـه (بر حذر باش، در برخي دروغ»: 4«عبارت داده شده در گزينة
  فاهيم موجود در متن، دور است. دهد!) از مخبر از حقيقت مي

  گريديها نهيگزحيتشر
گويـد و هرگـاه وعـده دهـد، خـالف هرگاه منافق حرف بزنـد، دروغ مـي»: 1«نةيگز
  كند! مي
  از دروغ اجتناب كنيد! چرا كه آن دري از درهاي آتش است!»: 2«نةيگز
كند!كه دروغ را تركيابد تا ايناي طعم ايمان را نميبنده»: 3«نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »4«گزينة -32

  گريديها نهيگزحيتشر
زيرا اين فعـل از بـاب تفعيـل اسـت و  .استنادرست» له حرفان زائدان«»: 1«گزينة
            يك حرف زائد دارد.فقط

مفعـول آن » هـا«چون ضـمير مّتصـل  .استتنادرس» ليس له مفعول«»: 2«گزينة
  است.
و مفعـول» اهللا: «آنفاعل .استنادرست »»اللّه«و مفعوله: » ها«فاعله: «»: 3«گزينة

است. »ها«ضمير: آن
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »3«گزينة -33

  گريديها نهيگزحيتشر
از يـك فعـل مزيـد » المنافقين«است. نادرست» نفقُيمأخوذ من فعل: »: «1«گزينة

  دارد.)» مـ«ثالثي گرفته شده است. (در ابتدايش
  است. نادرست، مضاف و ...»انفاق«اسم مفعول (مأخود من مصدر»: «2«گزينة
يـك » ات المنـافقينَصـف«اسـت. نادرسـت»» صفات«و موصوفهاصفة»: «4«گزينة

ليه تشكيل شده است.إتركيب اضافي است كه از مضاف و مضاف
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  

 )كامياران -مجيد فاتحي(  »2«گزينة -34

   »عالمال«چنينهم .بيايد »تبادل«صورتبهبايد واست »تَفاعل«بابمصدر» تَبادل«
  بيايد. »العاَلم«صورتبهبايد واست» دنيا«معنيبهعبارتايندر

  )ضبط حركات(  
----------------------------------------------  

 )زادمهدي نيك(  »3«گزينة -35

گردد و بـر روي آن تابلويي است كه در مقابل حاضران در اتاق يا سالن آويزان مي«... 
  »شود!نوشته مي

  درست است.» تخته سياه«به معني» ةالسبور«ه به ترجمه،با توج
  )مفهوم(  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة -36

اسم تفضيل است، اما مضاف واقع نشده اسـت و پـس از آن » أفضَل«،»2«در گزينة
  اليه نيامده است. مضاف

  گريديها نهيگزحيتشر
  اليه آن است.مضاف» العلم«اسم تفضيل و مضاف است و» أنفَع»: «1«گزينة
اليه آن است. (دقّـت مضاف» ألوان«اسم تفضيل و مضاف است و» أكثر»: «3«گزينة
  شود.) اسم رنگ است و اسم تفضيل محسوب نمي» األبيض«كنيد
  اليه آن است.مضاف» ها«اسم تفضيل و مضاف است و ضمير» أهم»: «4«گزينة

  قواعد اسم)(  
----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة -37

هـا را، فاعـل اسـت. (ترجمـه: ايـن» طلّـاب«مفعول اسـت و » هؤالء«،»2«در گزينة
  آموزاني كه در جشن مدرسه بودند، تشويق كردند!)دانش
  گريديها نهيگزحيتشر

مفعـول » لّـابالطّ«،...»آموزاني همنشيني كن كهبا دانش«طبق ترجمة»: 1«گزينة
  است.
  مفعول جمله است.» الطّالب»: «3«گزينة
نائب فاعل است. (مفعول جملة معلوم كـه در جملـة مجهـول، » الطلّاب»: «4«گزينة

ه »ال ينسـي«شـود) دقّـت كنيـد از مجهـول بـودن فعـل جايگزين فاعل مي متوجـ ،
  فاعل ندارد.قطعًاشويم كهمي

  )انواع جمالت(  
----------------------------------------------  

 )بجنورد -محمد داورپناهي(  »4«گزينة -38

توانـد بـه صـورت مضـارع ترجمـه بعد از ادات شرط (إن) مي »استمعت«فعل ماضي
  بري!شود: اگر به سخن سخنران خوب گوش بدهي، از آن بسيار سود مي

  گريديها نهيگزحيتشر
  ل است.فعل ماضي از باب تفع» تغير»: «1«گزينة
داللت بر ماضي منفي دارد. (دقّت كنيـد در ابتـداي عبـارت، » لم يعرف»: «2«گزينة

  »!)إنْ«داريم، نه» إنَّ«
  فعل ماضي است.» جلس»: «3«گزينة

  )قواعد فعل(  
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »3«گزينة -39

(نام يك شخص) و معرفه هسـتند. در سـاير اسم علم» حامد و أحمد«در اين گزينه
نام شـخص نيسـتند و اسـم علـم » ، وحيد، حسن و محمودصادق ،محسن«گزينه ها

  شوند.محسوب نمي
  )قواعد اسم(    

----------------------------------------------  
 )حسين رضايي(  »4«گزينة -40

از فعـل مضـارع قـرار آيد، بلكـه قبـل براي منفي كردن بر سر فعل ماضي  نمي» لَم«
  »لعبوالم ي...كان«يا  »  لعبوا...كانما«گيرد؛ شكل صحيح آن:مي
  قواعد فعل)(      
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 )كبيرمرتضي محسني(  »4«گزينة-41

مؤيد قدرت خداوند در آفرينش مجدد انسان و...» بلكه سر انگشتان آنان«آية شريفه
خلق اثر انگشت انسـان سـخن « ةچون دربار ؛داردسابقهاشاره به ذكر نكات علمي بي

   »ها اثر انگشتي متفاوت دارند.گويد كه همة انسانمي
مؤيـد برابـري زن و مـرد و » كنـد. را ضـايع نمـيمـرد و زنـي عمل هيچ« ةشريف ةآي

يعنـي تأثيرناپـذيري از قـرآن محتـوايي اعجاز ةآن دو است كه دربارمنزلتيكساني
  ها)گزينهصحيح بودن قسمت دوم همةليت است. (عقايد دوران جاه

ون بمثله ...: تقل لئن اجتمعت االنس و الجن علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأ« ةشريف  آية
را  تواننـد هماننـد آن بگو: اگر تمامي انس و جن جمع شوند تا همانند قرآن را بياورند، نمي

اي هماننـد آن (رد اسـت نـه سـورهتحدي قرآن براي آوردن مثل قـرآن  ةدربار...» بياورند
  )42و38،41هاي، صفحه3، درس2(دين و زندگي  .»)2و 1«هايگزينه

----------------------------------------------
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »4«گزينة-42

رم از طرف كساني كـه منافعشـان در پيامبر اك» اهللاَ يعصمك من الناسو«در عبارت
تهديـد مـردم از » إنَّ اهللا ال يهدي القوم الكافرين«شوند و عبارتد تهديد ميخطر بو

  )68، صفحة5، درس2(دين و زندگي  مبتال شدن به كفر است.
----------------------------------------------

 )بقامحمد رضايي(  »4«گزينة-43
باشـند و وجـود   داشـتهكه پيامبران بايد در دوري از گناهان عصمت و توانمنـدياين

اهللاُ اَعلـم حيـثُ «دهـد، در آيـة اين امر را فقط خداوند در درون افراد تشـخيص مـي
جعلُ رسالَتهبيت پيامبر اسالمتأكيد شده است. ارادة خداوند مبني بر عصمت اهل» ي

لـرّجس إنَّما يريد اهللاُ ليذهب عـنكم ا«(ص) از هرگونه پليدي و ناپاكي در آية تطهير: 
  تأكيد شده است.» اهل البيت و يطهرَكُم تطهيرًا

  )70و54هايصفحه،5و 4هاي، درس2(دين و زندگي
----------------------------------------------

 )قم -زحلعليرضا ذوالفقاري(  »2«گزينة-44
وهگينهنگامي كه وحي پيامبر (ص) فـرود آمـد، آواي انـد «فرمايد: امام علي (ع) مي

شيطان را شنيدم. گفتم: اي پيامبر خدا، اين فرياد اندوهناك چيست؟ پاسخ داد: ايـن 
در سـورة » شيطان است كه از پرستش خود نااميد (نفـي فعـل يرجـوا) شـده اسـت. 

لقـد «اسـت نيكوييقخوانيم قطعًا براي شما در رسول خدا سرمشمي21احزاب آية
ي كسي كه به خداوند و روز رسـتاخيز اميـد برا» حسنة ةكان لكم في رسول اهللا اسو
  )79و75هاي ه، صفح6، درس2(دين و زندگي  كند.دارد و خدا را بسيار ياد مي

----------------------------------------------
 )بقارضاييمحمد(  »4«گزينة-45

ان مـأمور م الناس علي قـدر عقـولهم: مـا پيـامبر لإنا معاشر االنبيا اُمرنا ان نك«حديث
بـه رشـد تـدريجي سـطح فكـر » ايم كه با مردم به اندازة عقلشان سخن بگوييم.شده

مردم به عنوان يكي از علل فرستادن پيامبران متعـدد (تجديـد نبـوت) اشـاره دارد و 
اسالم است ةكنندبيانگر يكي از قوانين تنظيم» ال ضرر و ال ضرار في االسالم«حديث

  شود.ساز ختم نبوت ميبودن دين اسالم و زمينهو روز آمديكه موجب پوياي
  )30و25،28،29هاي، صفحه2، درس2(دين و زندگي

----------------------------------------------
 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة-46

اي مردم! رسـول خـدا «كه امام صادق (ع) در روز عرفه و در مراسم حج فرمودند: اين
معرفي خويش به عنوان امـام «بيانگر» بود ... اكنون من امام هستم(ص) امام و رهبر

سخني كه اماماز اصول كلي مجاهدة ايشان در راستاي واليت ظاهري است. » بر حق
  :نيز مؤيد همين اقدام استفرمايندميالذهبسلسلةحديثصادق در ادامة

  »هستممنهاي آنهاي آن و از جمله شرطبشروطها و انا من شروطها: به شرط«
  )103تا101هاي، صفحه8، درس2(دين و زندگي

 )بقامحمد رضايي(  »1«گزينة-47

تـر آن كس كه عقلش كامل« ... فرمايد: حكم مي بنامام كاظم (ع) در كالمي به هشام
ئال «طبق آية» اش در دنيا و آخرت باالتر است.است، رتبه بشريَن و منذريَن لـالً مسر

بعد الرُّسلِ: رسـوالني (را فرسـتاد كـه) بشـارت دهنـده و حجٌةناس علي اهللايكونَ لل
دهنده باشند، تا بعد از آمدن پيامبران، براي مردم در مقابـل خداونـد، دسـتاويز و بيم

، هدف از ارسال رسـوالني بشـارت دهنـده و هشـدار دهنـده را، اتمـام »دليلي نباشد.
  )16، صفحة1، درس2زندگي(دين و  دارد.حجت با بندگان اعالم مي

----------------------------------------------

 )پورامين اسديان(  »3«گزينة-48

افراد جامعه را پشتيبان خود خواهد دانست ةبا مشاركت در نظارت همگاني، رهبر هم
دهـد كـه كنـد و بـه رهبـري امكـان مـيو همبستگي اجتماعي كشـور را قـوي مـي

  )131و130هاي، صفحه10، درس2(دين و زندگي  آورد.را به اجرا درهاي اسالميبرنامه
----------------------------------------------

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »1«گزينة-49

گاه كه انسان، اين تمايالت را اصل و اساس زنـدگي . آنغفلت از خداستنفس،ذلت ةريش
ايـن ها باشد و از تمايالت الهـي خـود غافـل بمانـد  نقرار دهد و فقط در فكر رسيدن به آ

  )شود.ها نميموجب بد بودن آن. (صرف توجه به اين تمايالتشوندتمايالت بد مي
  )143و142هاي، صفحه11، درس2(دين و زندگي

----------------------------------------------

 )پورامين اسديان(  »3«گزينة-50

وبنـينهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً و جعل لكـم مـن ازواجكـم و ا«بر اساس آية
  »اهللا هم يكفرونبنعمةويؤمنونأفبالباطلالطيباتمنو رزقكم ةحفد

بـه نبايـدهاي پـاكيزه جنس و نوادگان و فرزندان و روزيبا وجود نعمت همسران هم
  )149، صفحة12، درس2(دين و زندگيهاي الهي كفر ورزيد.باطل ايمان آورد و به نعمت

  

  
 )كبيرمرتضي محسني(  »2«گزينة-51

انسـان بـاز روييكي از آثار اعتقاد به معاد اين است كه پنجرة اميـد و روشـنايي بـه 
چنـين انسـان معتقـد گيـرد و هـمشود و انگيزة فعاليت و كار، زندگي را فـرا مـيمي
ند داد خـود را از ظالمـان كه اگر در مسير تالش خود، ظلمي به او شود و نتواداندمي

ها را به سزاي اعمالشان خواهد رساند و اينبستاند قطعًا در جهان ديگري خداوند آن
  دارد. تجلي »هم يحزنون: و براي آنان غم و اندوهي نيستوال«موضوع در عبارت

  )43و42هاي، صفحه3، درس1(دين و زندگي
----------------------------------------------

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة-52

آن مقـدار از آن را  ،طلبدآن كس كه تنها زندگي زودگذر را مي: «ءاسرا ةسور18آية
سپس دوزخ را براي او قرار خواهيم ؛دهيممي -كه بخواهيم و به هر كس اراده كنيم

  »داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شود.
كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سـعي و كوشـش آن كس: «ءسورة اسرا19آية

  )17، صفحة1، درس1(دين و زندگي  »كند و مؤمن باشد پاداش داده خواهد شد.

2دين و زندگي

1دين و زندگي



  7: ةصفح                          دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي           1400فروردين 7نآزمو- )6( ةپروژ        
    

 )خانيعلي فضلي(  »2«گزينة-53

ت قرآن، زندگي (حيات) بعد از مـرگ (مـوت) بـه عنـوان يـك جا كه در برخي آياآن
يانگر نظام مرگ و زنـدگي در شود در اصل بجريان رايج در جهان طبيعت معرفي مي
باشـد كـه معـاد را از حالـت امـري بعيـد و طبيعت از داليل اثبات امكـان معـاد مـي

» گونـه اسـت. زنده شـدن قيامـت نيـز همـين: «ةشريف ةسازد آيغيرممكن خارج مي
  )56و54هاي ه، صفح4، درس1(دين و زندگي  استناد خوبي بر اين منظور است.

----------------------------------------------

 )محسن بياتي(  »2«گزينة-54

و من الناس من يتخذ من دون اهللا انداداً يحبونهم كحـب اهللا «فرمايد: قرآن كريم مي
  )112، صفحة9، درس1(دين و زندگي  »والذين آمنوا اشد حبًاهللا

----------------------------------------------

 )ديسيداحسان هن(  »1«گزينة-55

  شنيده شدن صداي مهيب←ناگهاني ةغافلگيركنند
  هازنده شدن همة انسان←هاانسانآغاز حيات مجدد

  حضور شاهدان و گواهان←ثبت و ضبط اعمال
  )77تا75هاي، صفحه6، درس1(دين و زندگي

----------------------------------------------

 )كبيرمرتضي محسني(  »4«گزينة-56

هاي انسـان يعنـي مؤيد يكي از سرمايه...» از من به من استتردوست نزديك«بيت
خداوند در همـه حـال در كنـار ماسـت بيانگر اين است كهسرشت خدا آشنا است و

  )30، صفحة2، درس1(دين و زندگي  .انسانيعني قرب وجودي خدا به
----------------------------------------------

 )خانيعلي فضلي(  »2«گزينة-57

اش پـس از مـرگ اشـاره بـه فرمايش امام كاظم (ع) مبني بر ديدار مؤمن از خـانواده
) فضيلتوجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا دارد و ميزان اين ديدار را ميزان (كميت

  )68و  66هاي ه، صفح5، درس1(دين و زندگي  كند.ها مشخص ميانسان
----------------------------------------------

 )فردين سماقي(  »3«گزينة-58

آينـد و بـه بهشـتيان پس از ورود بهشتيان، فرشتگان براي استقبال به سوي آنان مي
آمديـد وارد بهشـت شـويد و بـراي هميشـه در آن خـوش :گويندكنند و ميسالم مي

  )85، صفحة7، درس1(دين و زندگي  زندگي كنيد.
----------------------------------------------

 )فردين سماقي(  »3«گزينة-59

باشـيم، اگر در هنگام گفتن تكبير بـه بزرگـي خداونـد بـر همـه چيـز توجـه داشـته
  هاي ديگر در نظر ما كوچك خواهند شد و به آنان توجه نخواهيم كرد.قدرت

  )125، صفحة10، درس1(دين و زندگي
----------------------------------------------

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »3«گزينة-60

پس بايد نمـازش شود.مسافر محسوب نميكسي كه به قصد حرام به سفر برود اصالً
  )131و130هاي ه، صفح10، درس1(دين و زندگي  را كامل بخواند و روزه بگيرد.

  

)روشعقيل محمدي(»4«گزينة-61
هـايم را تـا حـد ام تا ترجمهتالش كرده،طول بيش از بيست سالدر«جمله:ترجمة

  »ن دقيق نگه دارم.امكا
  مهم درسي ةنكت

بهتر است از زمـان ماضـي نقلـي  ،”for almost 20 years“با توجه به عبارت قيدي
رای انجام«در معنـاي ”try“چنـين بعـد از فعـل هم .استفاده كنيم دام و کوشش ب اق

از ”keep“ . بعـد از فعـل ربطـي آيـدمـي  ”to“فعل دوم به صورت مصدر بـا،»کار
  )گرامر(    ايم. استفاده كرده”exact“صفت

----------------------------------------------  
)عمران نوري(»2«گزينة-62

ما ممكن ،اگر هوا مناسب و خشك باشدايم،كه بيرون از خانههنگامي«جمله: ةترجم
  »پيدا كنيم.متنوعهايبازيانجام دادناست وقت زيادي براي

  مهم درسي ةنكت
 ةهاي شرطي نوع يك، فعل درجملشرطي نوع يك است. در جمله ةجمل ،اين جمله

  بــبا تركية ساده يا) است و جواب شرط به زمان آيندisشرط به زمان حال ساده (
  )گرامر(  شود. نوشته مي  » + … / will / can / mayفعل ةشكل ساد«

----------------------------------------------  
)روشعقيل محمدي(»3«گزينة-63

قـدردانهـا صـرفًابهترين چيزهـا را ندارنـد، آنشادترين مردم لزوماً«ترجمة جمله: 
»كه اكنون دارند، هستند.چه آن
  مهم درسي ةنكت

بايـد از صـفت عـالي اسـتفاده كنـيم. ”of“ ةبا توجه به معني جملـه و حـرف اضـاف 
صورت اسـتمراري  هاست و بفعل حالت »داشتن«در معناي”have“فعلچنينهم
  )گرامر(    رود. كار نمي هب

----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي(»4«گزينة-64

آمـوز دانشكهبراي اينانتظار داشتن از كودكتاندانم،كه ميتا جايي«جمله: ةترجم
  .»اشتباه استهايشدر نظر گرفتن تواناييموفقي باشد بدون

  مهم درسي ةنكت
شـكل  هبـهـم) فعل در اول جملـه در نقـش فـاعلي 1 :دو نكته وجود داردسؤالدر اين

“gerund”شكل مصدر باهم به“to”بعـد از 2رود. كار ميبه (“expect” فعـل دوم
  )گرامر(    رود.كار مي به”to“بابه شكل مصدر

----------------------------------------------  
)روشعقيل محمدي(»1«گزينة-65

ديگر برايمـان شود كه كنار آمـدن بـا يكـ او باعث مي ةطلبانرفتار انزوا«ترجمة جمله: 
  .» وجود آورده استمشكالت بسياري را به ]اين موضوع[كهسخت باشد

  مراقبت كردن) 2  كنار آمدن) 1
  )واژگان(  خاموش كردن) 4  دور ماندن) 3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»4«گزينة-66

شـده را در منتشـريهـانسـخه ةكتاب چنان محبوب شد كه همنيا«جمله:  ةترجم
»مان فروختيم. نيروز فروش آنالنياول
  با قاعده ،منظم )2  تاريخي )1
  )واژگان(  محبوب )4  نوازمهمان )3

----------------------------------------------  
)روشعقيل محمدي(»4«گزينة-67

تـر از درك و كنتـرل درد و رنـج اي بزرگبراي پزشك احتماًال مسئله«ترجمة جمله: 
  .»  بيمار وجود ندارد

  هويت) 2  تأثير) 1
  )واژگان(  درد) 4  سنت) 3

2و 1زبان انگليسي
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)ناصر ابوالحسني(»3«گزينة-68
تر سـطحبـاالاسـتاندارداشـتغال، يعوامـل اصـل ازو آموزشليتحص«جمله:  ةترجم
  ».استيعالايجامعهساختن ويزندگ

  موريت  أم )2  تناوب )1
  )واژگان(  عنصر )4  جامعه) 3

----------------------------------------------  
)روشعقيل محمدي(»2«گزينة-69

اس عجيبي داشـت كـه گ را ديد، احسرِبراي اولين بار همسر گوقتي«ترجمة جمله: 
  »قبالً او را جايي ديده است.

  عجيب) 2  رايج) 1
  )واژگان(  سالم) 4  عالي) 3

----------------------------------------------  
)روشعقيل محمدي(»3«گزينة-70

توانيد به ديگران بدهيـد عشـق و اي كه ميترين هديهعالينظر من به«ترجمة جمله: 
  »ست.قيد و شرط اپذيرش بي

  ماده) 2  ايده) 1
  )واژگان(  علم) 4  نظر) 3

----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-71

نـوعي از سـرگرمي را ندارنـد و هيچدر اين روستاي كوچككودكان«جمله: ةترجم
  .»شان كار كننددر مزرعة خانوادگيمجبورندها آن
  مقصد )2  سرگرمي )1
  )واژگان(  جذابيت )4  امكان )3

----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي(»3«گزينة-72

بعد از تصادف، پزشـكان مجبـور بودنـد چنـدين عمـل جراحـي روي «جمله: ةترجم
  »جا شود. هبا ويلچر جاببودمعلول شد و مجبوراوانجام دهند، وليپاهاي او

  كردنترك )2  فوت كردن )1
  )واژگان(  برگشتن )4  جا شدن هجاب )3

  :1درك مطلبمتنةترجم
دكـورا (شـهري در ] مـردم[شايد هيچ فردي بيش از لري گريمستد در كمك كردن بـه 

جايگزين انرژي و كاهش همگـاني رد پـاي كـربن  انواعآمريكا) در پذيرش ةاياالت متحد
هاي او، احتـرام زيـادي بـراي او تالش ةبه واسط ]دكورا[نقش نداشته باشد و مردم شهر

، ”Oneota Solar“ قائــل هســتند. او در شــركت مســئوليت محــدود اونئوتــا ســوالر
“LLC”هـاي بـادي و خورشـيدي اي ديگـر در رابطـه بـا انـرژيمنطقه ةو چندين پروژ
اي وين شـيك انرژي منطقه ]شركت[گذاري كرد و نقشي كليدي در سازماندهيسرمايه

)Winneshiekشت.) دا
ها درتغيير اقليم و اجرايي كردن آن ]معضل[هايي برايحلگريمستد به يافتن راه ةعالق

اَل گور و ديگر، شروع به خواندن آثاردايان ،كه او و همسرشدر زماني1990 ةاواسط ده
هـاي تجديـد انـرژي ةكردند، شروع شد. بعد از كنجكاو شدن نسبت بـه آينـد  ]محققان[

 ]اتفاق[كردند. اينتغيير اقليم و گرمايش جهاني ةد را وقف تحقيق دربارها خوناپذير، آن
چنين عزمشان مبني بر كاهشها و هممنجر به ايجاد تغييراتي بزرگ در سبك زندگي آن

  كربن شد.اثر
تغييـر حـل معضـل ،جامعهعنوان مالك يك بانك محلي و رهبر يكاز نظر گريمستد به

خود مبني ةبود. او بر عقيديكسب و كار خوبآنالقي نبود. اقليم هرگز فقط يك تعهد اخ
اطمينـان دارد. بـه زيسـتمحيط ]حفاظت[بر عدم وجود تضاد بين موفقيت اقتصادي و

 ]در جهـت مثبـت [رشد اقتصـادي از تغييـرات زيسـت محيطـي «لري گريمستد:  ةگفت
 .»هستند.هم مرتبطها بهدست خواهد آمد. آنبه
)طاهريمحمد(»4«گزينة-73

  »بهترين عنوان براي اين متن چيست؟«ترجمة جمله: 
  )مطلبدرك(    »لري گريمستد: پدر انرژي پاك دكورا«

)محمد طاهري(»1«گزينة-74
از نظر معنايي بـه  »3«در پاراگراف”obligation“داركلمة زيرخط«ترجمة جمله: 

“responsibility”مطلبدرك(  .»ترين استنزديك(  
----------------------------------------------  

)محمد طاهري(»2«گزينة-75
اي كـه در انتهـاي مـتن زيـر آن خـط هدف نويسنده از گفتن جملـه«ترجمة جمله: 

  )مطلبدرك(  »قبلي را تأييد كند.كشيده شده است اين است كه گفتة
----------------------------------------------  

)اهريمحمد ط(»3«گزينة-76
  »يك از سؤاالت زير جود دارد؟در متن اطالعات كافي براي پاسخ به كدام«ترجمة جمله: 

چيزي لري گريمستد را به تغيير اقليم و گرمـايش جهـاني عالقمنـد كسي يا چهچه«
  )درك مطلب(    » كرد؟
  :2درك مطلبمتنةترجم

هـاي ان، شـروعهمـادگاهميشه مهم است كه به خاطر داشته باشيم كجا به دنيا آمديم: ز
از گذشــته كنــار گذاشــته شــده اســت،انگــارمــان. قدرشناســيمــان و والــدينمعمــولي

ونـوينهـاي مسـتلزم شـتاب، تكنولـوژي رسد به نفع شـغلنظر مياي كه بهقدرشناسي
هايي از زندگي كـه مـا در دنيـاي امـروزي هاي متمركز بر آنچه پيش آيد در سبكچشم

دهي شده نيستند از دست مي رود. مهم است كه ما آن وضعيت راداريم و چندان سازمان
هاي آينده كه سرانجام همـان هم براي نسل ،تغيير دهيم، هم براي نسل كنوني بزرگترها

هايي كه قبـل از نقش را به عهده خواهند گرفت. ما چيزهاي بسياري براي آموختن از آن
كنيم بپرسيم. آمـوختن ما اغلب فراموش مياند داريم، اماما در مسير زندگي گام برداشته

ما كمك خواهد كرد رشد نمايند و بهتر باشـند. آن  ةهاي كنوني و آينداز گذشته به نسل
هاي خانوادگي و تاريخي كه بهتوانيم از طريق سنتتواند به اين معني باشد كه ما ميمي

جهـت اجتنـاب از كنيم توانمند شـويم. ممكـن اسـت خودمـان را فرزندانمان منتقل مي
ها پيش بهدانيم چگونه موقعيتي مشابه سالزيرا مي ،هاي جدي توانمند بيابيمناسازگاري

دنبال كنيم (انجـام دهـيم) و بـه ترهايمان انجام دادند راتوانيم آنچه بزرگوجود آمد. مي
هاي بهتـري كنـيم. مهـم نيسـت چگونـه بـه آن نگـاه انتخاب ،منظور تكرار نشدن تاريخ

هايي هستند كه داريم. به ما بسـتگي دارد كـه ترها يكي از بهترين نعمتكنيم، بزرگمي
ها احساس كنند كه مورد احتـرام مان مشاركت دهيم و سبب شويم آنها را در دنياي آن

رها) به قدرشناسي دو طرفه براي هم ديگر خواهيمتشوند. ما (و بزرگهستند و شنيده مي
يمنـد شـود. روشـ تواند هميشه بيشتر از آن بهرهكه بشر مياي استرسيد، كه اين ايده

  است.هاو آيينتاريخ ،شان بحث در مورد ميراث خانوادگيمند شدن از تجربهبراي بهره
)نويد مبلغي(»3«گزينة-77

ن شـكل نگـرش نويسـنده در مـورد يك از موارد زيـر بـه بهتـري كدام«ترجمة جمله: 
  »كند؟كند را توصيف ميشته قدرشناسي مياي كه نسل كنوني ما از گذشيوه

  )مطلبدرك(    »ناراضي«
----------------------------------------------  

)نويد مبلغي(»4«گزينة-78
  »هاي زير بر اساس متن صحيح است؟يك از جملهكدام«ترجمة جمله: 

آمـد ز پـيشتـوانيم امـي،مان دارنـد اسـتفاده كنـيم اي كه بزرگترهاياگر از تجربه«
  )مطلبدرك(     »مشكالت جدي جلوگيري كنيم.

----------------------------------------------  
)نويد مبلغي(»2«گزينة-79

اسـاس اطالعـات داده شـده در مـتن االت زيـر را بـر ؤيك از سـكدام«ترجمة جمله: 
  »توان پاسخ داد؟مي

  )مطلبدرك(    »چرا بهتر است از گذشته بياموزيم؟«
----------------------------------------------  

)نويد مبلغي(»1«گزينة-80
نسل كنـوني هاي ديگري كه راهر موردمتن با بحثي دزياداحتمال هب«ترجمة جمله: 

 )مطلبدرك(  »يابد.ادامه مي ،بزرگترها بهره ببرد ةتواند از تجربمي
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1شناسيزیست

یکتا(«2»گزینة-131 صدر )امیررضا

گرهکریزوبیوم در پروانهها تیره گیاهان ریشة گند گ های بوبیدا گیداه مانند  واران

سیانوباکتریم  حفرهکنن . در گند گ ها گدونرا گیاه دمبرگ و شاخه کوچک های

ریزوبیومم  سدیکنن . برخالف نم انوباکتریها تتوسدنتزها مدوادنکنتوانند  اگ و  

گزینه،مع ن  سایر بررس  کنن . توبی  آب  ها:مواد

سیانوباکتریریزوبیوم«:1»گزینة اگ گروه  و تببی ها دو هدر نیتدرو نها کنند  

م  استفاده آمونیوم توبی  برای جو نیترو ن اگ و کنن .هستن 

م «:3»گزینة استفاده گیاه تتوسنتزی محصوالت اگ باکتری دو کنن .هر

م ،هاریزوبیوم«:4»گزینة توبی  اگآمونیوم غن  گیاخاک ایجاد باعث و کنن 

م  نیترات.آمونیوم نه صفحه1شناسیزیست))ترکیبی(شون   (111و101،111های،

صفحه3شناسیزیست)  (71و87های،

--------------------------------------------

یکتاامیررضا)«4»زینةگ-132 (صدر

انجام محل باریک رود رود  بده غد ا ورود اگ پدی  اسد . گدوارا پایدان  مراحل

چرب  م باریک، ادرار معد ه بیپداگ تأثیر تح  یاختدهها دارای معد ه ی هاگیرند .

م  ترشح بیکربنات که اس  گزینهپوشش  سایر بررس  ها:کنن .

پروتئین«:1»گزینة گوارا آغاگ اسد .محل معد ه دهدانهدا جد  در معد ه و

و اس  ش هان ک ج   غ ای  م مواد وارد ب ن داخل  محیط شون .به

کوبون«:2»گزینة کمک به بزرگ م رود  بررسد  بوگابمعد هبین  آمدیالگ شدود.

دی به نشاسته تب یل موبکو باعث و درشد سداکاری  م هدای موندومرتر و شدود

نم  بتوبی  مونوساکاری  توبی  آنزیمهکن . م وسیلة انجام باریک رود  شود.های

ماهیچه«:3»گزینة الیة دارای معد همع ه بده غد ا ورود اگ پدی  اس . مور  ای

هندوگ کده غ ای  مواد برای کیموس بفظ اگ استفاده و اس  نش ه تشکیل کیموس

نش ه مع ه نیس .وارد درس  ان 

مواد(  جذب و صفحه1شناسیزیست))گوارش  (30و07تا00،01،02ایه،

--------------------------------------------

یکتا(«3»گزینة-133 صدر )امیررضا

ب  همددة دتدداردر اجددزای اگ یکدد  دارد. وجددود غیراختصاجدد  دتددار مهرگددان

یاخته بیگانهغیراختصاج  میکرو های مبابدل دتدار در کده اس  رراتخوار و هدا

بررس  دارن . نب  گزینهخارج  ها:سایر

ب «:1»گزینة جملده اگ تااد پالناریدا پالناریدا دارد. نفرید ی کده اسد  مهرگدان 

ویژه یاختهتنفس ایساختار و بدااس  گداگ تبداد  بده مستبیماً پالناریا ب ن های

م  پرداگن .محیط

آن«:2»گزینة اگ بخش  یا و یاخته کمک به محرک اثر جانوران همة دریاتد ،در

درم  محرکشود. به ده  پاسخ ویژگد وااع اگ یکد  محیید  همدةهدای هدای

اس .جان ار گن ه ان

پر«:4»گزینة دارای جانوران شدعلهودر یاختده بدا بد ن مایعدات درتونفری ی و ای

دو هدر کده هستن  ارتباط در مژک ار ایف با ب ن مایعات متانفری ی دارای جانوران

در پس هستن . مژک ار نفرید یساختاری نوع  دارای جانوران اگ( بعض  )نه همة

هستن . ارتباط در مژک ار ساختارهای  با ب ن )ترکیبی(مایعات

صفحه1شناسیزیست) صفحه0شناسیزیست)(77و10های،  (87و00،33،66،68های،

--------------------------------------------

هاشم«2»گزینة-134 زاده()پیام

شکل«ابف»شکل پیوسته، شدکل« »مویرگ و منفد دار مدویرگ«ج»مویرگ

م  نشان را ده .ناپیوسته

م مویرگ یات  روده در منف دار وجدودهای ب ون اس  ممکن ان ام این در شون .

درDویتامین کلسدیم جد   ویتدامین ایدن گیدرا شدون  ج   کلسیم های یون ،

را باریک گزینهسبررس ده .اتزای م رود  ها:ایر

نخدار«:1»گزینة داخ، جسدم بدا برخدورد دسد در انعکاسعببکشی ن کنتر  مرکز

مویرگم  م باش ، را پیوسته کرد.های مرکزیمشاه ه عصب  دستگاه در توان

ک«:3»گزینة کنی  مد دا  توبی  اریتروپویتین هورمون تنمدیمکب  در کده ند 

یاخته تبسیم خونسرع  بنیادی دارد.های نب  استخوان مغز در ساگ

شد «:4»گزینة در کنید  چداد  باتد  وهدا، مرکدزی عصدب  دسدتگاه ربد ،

مشاه ماهیچه هواگی تنفس م ها، ماهیچدهه در تبط عدالوهاسدکلت یاهدشود. ،

ب  تنفس هواگی، تنفس یاختهبر انر ی تأمین در نیز دارد.هواگی نب  )ترکیبی(ها

(58و23،66،66،66،62هایفحهص،1شناسی)زیست

 (56و16،85،86هایهصفح،3شناسی)زیست

--------------------------------------------

آروین)«3»گزینة-131 (علیرضا

جلوی نگداری بخ کوچک گوسدفن ، و گداو مبل نشخوارکنن ه پستان اران مع  

گوا ط  در دارد. جانوران،رنام این در غ ا عبدورا نگداری اگ بدار دو غد ای  مدواد

نیمهم  غ ای بار، اوبین اثدرکنن . تحد  و شد  سدیراب  وارد آنکده اگ پس جوی ه

به آنجا اگ و ش ه نگاری وارد گرت ، ارار میکروب  نهایتداًگوارا و دهدانمری بده

م  بهباگ تا پدسگردد شد ه جوی ه کامل غ ای بار، دومین شود. جوی ه کامل طور

آ اگاگ تا ش ه وارد نگاری به کرد، عبور سیراب  اگ هدزارالنکه شدود. هدزارال وارد آنجا

الیه اتااک م الیهیک آبگیری ح ودی تا آن در غ ای  مواد که شون .اس 

گزینه سایر ها:بررس 

گدوارا«:1»گزینة اگ پدس میکروبد  گوارا عمل غیرنشخوارکنن ه، گیاهان در

م  جورت اگگیرد.آنزیم  پدس غد ا جدانوران، ایدن در کده باشی  داشته دا  اما

جدورت آنجدا در میکروبد ( )گوارا سلوبز گوارا که باریکش ه رود  وارد مع ه

م نم  دتع غ ای  مواد اگ بخش  دبیل، همین به و شون .گیرد

بدار«:2»گزینة سده غد ای  مواد نشخوارکنن ه، پستان اران در غ ا گوارا ط  در

مری م اگ بدهعبور آن طریدب اگ شد ه جوید ه نیمده غد ای  مواد بار، اوبین کنن .

م  وارد بار،سیراب  دومین عبدورشون . اگ پدس ش ه جوی ه نیمه ،نگداریاگغ ای

م  باگ دهان به مری طریب اگاگ شد ه جوید ه کامدل غد ای بدار، سدومین و گردد

م  وارد سیراب  به مری همانطریب ششود. گفته که اگطور غد ا عبور دومین با ، 

م  وارد دهان به غ ای  مواد حرکداتمری، کمدک بده مواد این که حاب  در شون 

بی  م سیراب ، پی ا مایع حاب  کنن .تر
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درهمان«:4»گزینة ش ، گفته که گدواراپستان ارانطور عمدل غیرنشدخوارکنن ه،

م  آنزیم جورت گوارا پساگ درمیکروب  مبالً میکرو گیرد. دراسب، کده هدای 

م  گن گ  جانور کوِر آ کنرود  را سلوبز م ن ، .کنن کات 

مواد(  جذب و صفحة1شناسیزیست))گوارش ،37) 

--------------------------------------------

بیگی(«3»گزینة-131 )محمدامین

گزینه ها:بررس 

د کلیده، اشدری بخد  در نفدرون درون به مواد درورود و بدومن کپسدو  ر

پیچبوبه بداهای بدومن کپسدو  در اسد . مشداه ه اابل نزدیک و دور خورده

بوبه در و گیست ( انر ی مصرف )ب ون تراوا پیچمکانیسم وهای دور خورده

م  که ترشح، مکانیسم با باشد .نزدیک همدراه گیسدت  انر ی مصرف با توان 

گزینة «(1»)نادرست 

سابم ترد نم ینپروتئدر وارد نفرون درون به گزینةها )نادرست  (2»شون .

م  ترشح و ایدنباگج   پ یرند . انجدام غیرتعدا  و تعا  جورت به 2توانن 

پودوسدی  ارارگیدری محدل کده بدومن کپسو  در هرگز م تراین  باشد ،ها

نم  گزینةمشاه ه )درست  «(3»شون .

اند اگه براساس تبط مواد تراوا، م واردخدوناگدر تدراوانفدرون شدون .

م  مشاه ه بومن کپسو  در یاختدهتبط تااد  کده شدکلشود مکعبد  های

گزینةم  )نادرست  «(4»باش .

زائد(  مواد دفع و اسمزی صفحه1شناسیزیست))تنظیم  (76تا 71های،

--------------------------------------------

فرهنگ)«2»گزینة-131 (فرید

ویژهگ موبکو  کمک با م لوکز روده پدرگ یاختة وارد س یم با همراه ایدنای، شدود.

هم بی روا عبور روا دارد. نام نیدزانتباب  پدرگ یاختة غشای اگ آمینواسی ها تر

دی بده را نشاسدته بوگابمعد ه، و بزاق آمیالگ اس . گلوکز نداممانن  بده سداکاری ی

موبکو  و درش مابتوگ تب یلهای یاختدهم تر آنزیمکن . باریدک رود  هدای های

این که )موبکو دارن  مونوساکاری  به را م ها تبد یل درگلدوکز( پپسدین کنند .

پروتئین گددوارا معدد ه، اسددی ی آنمحددیط و آغدداگ را موبکو هددا بدده را هددایهددا

م کوچک تب یل وتر بوگابمعد ه پروتئاگهای تعابی  نتیجه در باریک رود  در کن .

یاختهآنزیم پروتئینهای باریک، رود  یعند های خدود سداگن   واحد های بده هدا

آ  م آمینواسی ها، م کات  بنابراین هدمشون . و آمینواسدی ها هدم گفد  تدوان

آنزیم کمک به گوارشد گلوکز یاختدهتوبید هدای توسدط پوششد شد ه اگهای ،

کربوهی راتپروتئین و م ها توبی  سها بررس  گزینهشون . ها:ایر

تدأثیرهمان«:1»گزینة تحد  گلدوکز، هدم و آمینواسدی ها هدم شد  گفتده که طور

م آنزیم توبی  باریک رود  غد ای های مدواد آنکه پساگ مواد این همة بنابراین شون .

ش ، مخلوط مع ه شیر  با مع ه باریکدر رود  م در آنتوبی  اگ برخ  نه ها.شون 

او«:3»گزینة واکن در مرحلة تسفاتبین دریات  با گلوکز موبکو  ان کات ، اگهای

آدنوگین موبکو  )تریدو م ATPتسفات تبد یل تسدفاته تروکتدوگ بده در(، شدون .

واکن حاب  در آمینواسی ها نم که ان کات شرک  کنن .های

هم«:4»گزینة طریدب اگ آنکده اگ پدس گلوکز و بدهآمینواسی ها و کمدکانتبداب 

اگ و خدود غلمد  شدیب جه  در ش ن ، روده پرگ یاختة وارد س یم غلم  شیب

تسهیل انتشار انر یطریب مصرف به نیاگ )ب ون خدارجگیست ش ه پدرگ یاختة اگ )

بین تضای به م یاختهو وارد )ترکیبی(شون .ای
صفحه1شناسیزیست) (31و07،30تا 18،02های،

صفحة3شناسیزیست) ،66) 

--------------------------------------------

آرایش)«4»گزینة-131 (عباس

م  پشدتیبان  را پوششد  باتد  معمدوالً کده پیون ی بات  نوع  باتد * کند  

سس . پیون ی

استخوان سر که پیون ی بات  نوع  مفصل* محل در را پوشدان هها متحدرک های

غضروت  پیون ی بات  اس  

بات نوع  بزرگ* که پیون ی چرب   پیون ی بات  اس   ب ن در انر ی رخیره ترین

کلسد  هورمدون بدرای اختصاجد  گیرند ه دارای که پیون ی بات  نوع  تونین*

استخوان  پیون ی بات  اس  

یاختده بدین شدیمیای  ارتبداط کده پیون ی بات  نوع  امکان* را بد ن پد یرهای

خونم  پیون ی بات  گزینهب.ساگد  ها:ررس 

تدرس .«:1»گزینة تواندای  سسد  و چربد  پیوند ی باتد  های ویاخته وبید 

کال ن)ضخیم های رشته کشسان)ناگکترشح های رشته و دارن .تر(تر( را

شکل«:2»گزینة به توجه با جفحة-11درس . در و11ابف دهدم گیس  کتا 

جفحة3شکل گیس 41در اسد کتا  درس  اجدل یاگدهم یاختده. هایترین

اس . نورون عصب ، بات 

کروموگوم«:3»گزینة اطدراف پوشد هسدته ایجاد کروماتید یدرس . دو هدای

وی اگ یاختهژگ یک  اس . میوگ تلوتاگ ن ارن .های میوگ توانای  پیون ی بات  های

یا«:4»گزینة سسد  پیون ی بات  و خون درتدهخدر دارد. وجدود متفداوت  های

دارد، نگویچة وجود خون در که بابغ نم هاارمز )ترکیبی(ن .شودی ه
(62تا61و16تا16هایصفحه،1شناسیزیست)

(62و3،05،02،86،63هایصفحه،3شناسیزیست)

--------------------------------------------

راستی)«2»گزینة-131 (بروجنیمحمدحسین

بعض که کنی  حبابکدا  اگ یاختده  دارای کده دیدوار ها سداگن   دوم ندور های

)یاخته ترشححبابک کیسدةهای سداختار در هسدتن ، تعدا ( سدیح عامدل کنن  

نم  دی ه آنحبابک  ش ن باگ آسان در بنابراین ن ارن .شون ، نبش  ها

گزینه سایر ها:بررس 

کنی «:1»گزینة یاختهدا  یاخاین تدنفس همگد  اگتدهها، و دارند  هدواگی ای

ابکترو گیرن   آخرین عنوان به م ناکسیژن کنن .استفاده

دتداع «:3»گزینة خدط آخدرین کتدا  مدتن طبدب که دارد اشاره ماکروتا ها به

تنفس ناخابص دستگاه با مبابله هوابرای اس .های

نایژ«:4»گزینة در مژک ار های مبادبدهیاخته های شدک مد  مشداه ه کدهای ود

الیدءجز درون به را خود های مژک و هستن  پوشش  های مداد یاخته محتدوی ة

م  وارد میکروب  سراسری .نکنض  کنکور به مربوط نکته .(اس 99)این
صفحه3شناسیزیست))ترکیبی( صفحه1شناسیزیست)(80تا 67های، (22تا 18،21های،
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خادم«4»گزینة-141 نژاد()سجاد

تمام رگدر بی انوار خون ، گویچدههای هموگلوبین توسط اکسیژن درج  ترین

م  منتبل ارمز گزینهشود.های سایر ها:بررس 

سرخرگ«:1»گزینة سیاهرگدر همانن  الیدةها در گیادی کشسان های رشته ها،

اس . درس  کتا  خط جمله این دارد. ارار میان 

خد«:2»گزینة جریان حرک  در مکش  سدیاهرگتشار در سدینهون ناحیدة های

سرخرگ خون جریان در نبش  و دارد ن ارد.دخاب  ها

گستردهسیاهرگ«:3»گزینة داخل  حفر  که بی تها و خدودر طو  در دارن ، تر

دریچهم  دارای باشن .توانن  های 

بدن(   در مواد صفحه1شناسیزیست))گردش  (67و21،62،61های،

--------------------------------------------

ندیمی(«1»گزینة-141 )کاوه

مورد ش هبه«ابف»تنها بیان موارد:اس .نادرست  بررس 

یاختده چدون اسد  پارانشیم بات  مورد در ش ه رکر ویژگ  باتد ابف( ایدن های

چوب  و ناگک نخستین همچندینندیواره و نفورپ یرند  آ  به نسب  و دارن  ش ه

اث بندر تبسیم چو ر درونپنبهالد سدم  بده نرمیاختده،گیداهساگ ایآکندههای

م  توبی  بدن)پارانشیم ( شدامل پیراپوسد  همچنین و چو شون  وپنبهالد سداگ

اس .یاخته آن اگ حاجل های

یاخته دیدواره ( شد ن بیگنیند  یدا شد ن چدوب  اثدر در اسکلرانشیم بات  های

ان استحکام سبب خود م  امپسین گیاه  شون .های

درون  دوبپهج( گیاهان بخ سااة سدااهترین مغز توسط مغدزم پدرای و شدود

نرم بات  هم گیاهان این در همچنینآکنهسااه و اس  گیاهداندرمغدزای ریشدة

. اردنوجودایدوبپه

م  ارار روپوس  گیر در معموالً کالنشیم بات  یاختدهد( باتد  ایدن و ی هاگیدرد

و انعیداف موجدب و دارند  ضدخیم نخسدتین دیدوار  وبد  ن ارند  پسدین دیدوار 

م  هم گیاه پیکر شون .استحکام

گیاه(    تا یاخته  (106تا 102و100تا11هایصفحه،1شناسیزیست))از

--------------------------------------------

آرایش(«4»گزینة-142 )عباس

گزینه ها:بررس 

بدن(1 داخل  بخ  در پسین م چو  تشدکیل آون سداگ اگالد باتد  ایدن شدود.

ناید یس اسد . یاتته تشکیل آون ی عنصر و یاختدهنای یس دوک ها وهای شدکل

م  باشن .دراگ

بن2 بخ خارج  در پسین آبک  م ( تشکیل آون ساگ اسدمزیالد تشدار شدود.

یاخته پی این اتزای  آبکش  بارگیری ط  در م ها مدوردکن .ا در گزینده ضدمناً

اس .یاخته نادرس  همراه های

یاخته3 کنی  دا  ک( چو های  هنوگ و ان  ش ه ساخته تاگه نشد هپنبدهه اند ،ای

دارن . پروتوپالس  و بوده گن ه

یاخته4 نرم( داخل آکنههای بخ  در م پنبهچو الدبنای تشدکیل  .نشدوساگ

یاخته جورتاین در چرخدةها وارسد  نبداط اگ تبسدیم)عبور گیداه شد ن گخم 

م یاخته صفحه0شناسیزیست)شون .ای( (77و78های،

 (103و108،100تا 100،101تا 10،11هایصفحه،1شناسیزیست))ترکیبی(

--------------------------------------------

راهواره(«2»گزینة-143 )حمید

س جورت کب منمور ان ام گزینه.اس وا  ها:بررس 

دارن .«:1»گزینة را گلیکو ن توبی  توانای  کب  بر عالوه نیز ها ماهیچه

مد «:2»گزینة تخلیده چدت بنفد  مجرای به دارد، ارار شکم درون که کب  بنف

کن . م  عبور الب پش  اگ مجرا این که شود

کب «:3»گزینة کنی  سرخرگدا  انشعا  یک کند ، مد  دریات  نیز آئورت اگ  

دارد. نب  آن های یاخته تغ یة در که

کب !«:4»گزینة نه باش  م  ها پالک  به مربوط مورد این کنی  دا 

صفحة0شناسیزیست) ،10)

صفحه1شناسیزیست))ترکیبی(  (81تا 31،30،16،61،80،80های،

--------------------------------------------

آرایش)«2»گزینة-144 (عباس

نادرس  ) ( و )ابف( عبارتان .موارد ها:بررس 

نادرس . هدوایابف( حجدم تنهدا شود، انجام عادی باگدم عمیب، دم یک اگ بع  اگر

شود. م  خارج ها ش  اگ جاری هوای حجم و دم  رخیر 

م  نادرسد . بدددا ( عمیددب بدداگدم باشدد . عمیدب یددا عددادی بدداگدم انببدددا تواندد 

بینماهیچه م دن ههای جورت شکم  و داخل  گیرد.ای

باگدمدرس .ج( بداگدمبه بدا دارد. اشداره عمیب دم یک اگ بع  عمیب و عادی های

بداگدم بدا و دمد ( رخیدره و )جداری تنفس  حجم دو عمیب دم یک اگ بع  عادی

رخ و دمد  رخیدره و )جداری تنفسد  حجدم سه عمیب دم یک اگ بع  یدرهعمیب

جابه م باگدم ( شون .جا

اس .درس .د( عمیب باگدم عمیدبمنمور دم اگ بعد  چده و عدادی دم اگ بع  چه

م  خدارج کده هدوای  حجدم آخدرین پ یرد جورت عمیب باگدم رخیدرهاگر شدود

اس . گازی(باگدم   (21تا28هایصفحه،1شناسیزیست))تبادالت

--------------------------------------------

نادری(«4»گزینة-141 )سینا

ریشه تشار که باشی  داشته عامدلدا  و دارد نب کمد  خام شیر  جعود در ای

تعرق اگ ناش  مک  خام، شیر  انتبا  ریشدهاس اجل  تشدار کاه  بنابراین ،ای.

به را گیاه در خام شیر  کاملانتبا  نم طور گزینهکن .مختل سایر ها:بررس 

م یتعر«:2و1»هایهگزین رخ گمان  هنگدامب در )مدبالً تعدرق شد ت کده ده 

یاختده و یاتتده کداه  مرطدو ( بسیار هوای در یا درونشب الیدةهای و پوسد 

یونریشه کردن پمت به دهن گا ادامه چوب  آون های به مع ن  خدامهای شدیر  و

روگنه م اگ خارج آب  روگندهشدود.های برگ. ببدة یدا انتهدا در آبد  دید ههای هدا

شون .م 
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کم«:3»گزینة هنگام پروتئیندر ساخ  تسهیلآب  غشداهای اگ آ  عبدور کنن  

روگنهاتزای م  گمان این در همچنین م یاب . بسدته هدوای  درواادهای عشدون .

یاب . م  کاه  روگنه نگهبان های یاخته در تور سانس تشار

گیاهان( در مواد انتقال و  (100تا 111و118هایصفحه،1شناسیزیست))جذب

--------------------------------------------

قائمی)«4»گزینة-141 (حسن

بینبین بده نسدب  دهلیزهدا دارن . ارتباط الب  دریچة دو با گمدانها مد ت هدا،

خدددونبی  اگ م تدری بین5/1شدددون .پدددر بددده م ثانیده وارد خدددون درشدددود.هددا،

بی حاب  دهلیزها برای گمان این اس .که گزینهبررستر سایر ها: 

م «:1»گزینة سرخرگشش  وارد را خون راس  رابین خدون چدت بیدن کن .

م  آئورت سرخرگ ایکن .وارد ماهیچده هدای برآمد گ  بیدن دو هدر دیوار  در

م  شود.مشاه ه

ماهیچده«:2»گزینة دیدوار  بدا رگ چهدار الدب، راس  نیمة اسد .به متصدل ای

بدزرگ)بزرگ گیدرین، سدرخرگسیاهرگ و اکلیلد  سدیاهرگ گبدرین، سدیاهرگ

م  وارد الب چت نیمة به نیز سیاهرگشش  چهار شون .شش (.

جفحة«:3»گزینة باالی تعابی  شناسد 11طبب کده1گیس  اسد  مشدخ  ،

بین دیوار  به دوم گره اگ پیام م ارسا  انجام تأخیر با شود.ها

بدن(  در مواد صفح1شناسیزیست))گردش  (60تا16هایه،

--------------------------------------------

زرندی(«1»گزینة-141 )اشکان

رگبرگ و مستبیم م ریشه مشداه ه دوبپه نهان انة گیاهان در منشعب شدود.های

تشخی اس . اابل سااه مغز گیاهان این سااة عرض  برا در

گزینه سایر ها:بررس 

سدا«:2»گزینة عرضد  برا تکدر گیاهدان نم اة بدینتدوانبپده دایبد  مدرگ

دستجات و گرت .روپوس  نمر در آون ی

دانهn3هاییاخته«:3»گزینة آن وسپرم بات  تکدر بدابغ دید هایبپدههدای ها

تکشود.م  گیاهان سااه عرض  برا دستهدر مدنممبپه، جدورت به آون ی های

دایره یک روی ن ارن .بر ارار

تکn2هاییاخته«:4»گزینة گیاهدان بابغ دانة م در دید ه دوبپده و شدود.بپده

جدادق بپده تدک گیاهان برای و اس  دوبپه گیاهان به مربوط تنها سااه مغز وجود

صفحه0شناسیزیست)نیس . (131و107،130تا 71،101های،

صفحه1شناسییستز))ترکیبی(    (101و100،102های،

--------------------------------------------

آروین)«2»گزینة-141 (علیرضا

الب، تعابی  چرخة ط  عموم در استراح  ط  حفرهدر همدة بده خدون هدای،

بین هم و دهلیزها )هم واالب م ها( مرحلدهرد ایدن تمام  ط  در هدابین،شود.

استرا حا  دریچهدر نتیجه در و بوده سدرخرگح  ابت ای سین ِ آئدورتهای های

بین به خون باگگش  اگ جلوگیری برای شش  م و بسته حداب ها، در ایدن باشن .

ثب  هنگام در که منحن 3نبیهاس  نگدارهدر بینالدب انببدا ، حدا  در هدا

دریچه و گزینهبوده سایر بررس  هستن . باگ سین  ها:های

دریچه«:1»ةگزین اگ برخ  همواره الب ، چرخة طو  تمام بدودهدر بداگ الب  های

آن اگ خون م و عبدور بدهها دایدبکند   وطور عمدوم  اسدتراح  مراحدل در تر

دریچدده دهلیددزی دهلیددزیانببددا  بیندد –های انببددا  مرحلددة در و بیندد 

آندریچه اگ خون و بوده باگ سین  م های عبور درها ایدن کدهکند . اسد  حداب 

انببا  حا  در دهلیزها دهلیزی، انببا  مرحلة در ان .تبط

مرحلة«:3»گزینة ماهیچهدر انببا  با بین  بینانببا  اگ خدون بین، هداهای

بزرگ حجم و ش ه حفرهخارج )بینترین الدب کداه م های ایدنهدا( در یابد .

دهلیزی دریچة ش ن بسته با خد–مرحله، تجمدع و تشداربین  دهلیزهدا، در ون

آن در اتزای م خون یاب .ها

انببا بین«:4»گزینة مرحلة دهلیدزیدر دریچدة شد ن بسدته با بیند –ها،

م  ایجاد دهلیزها به خون باگگش  مبابل در شد نمانع  بسدته بدا همزمان شود.

دریچه طدوالن این و گندط ادوی، جد ای کده الب او  ج ای اسد ها، الدب تر

ثب م شنی ه هنگام در منحن 4نبیةشود. نگدارهدر دریچدهالب سدین ، های

سرخرگ واضدحابت ای و کوتداه ج ای که الب دوم ج ای و ش ه بسته الدبها تر

م  شنی ه شود.اس 

بدن( در مواد  (63تا 16هایصفحه،1شناسیزیست))گردش

--------------------------------------------

میرزایی)«4»نةگزی-141 (امیرحسین

ماه  دوحفرهدر الب که دوگیستان نوگاد و دارد،ها وجدود ساده گرداخون و ای

م  عبور الب حفرات اگ تیره خون کن .تبط

در کده باشدی  داشدته داد  دارند . آبشش  تنفس ش ه، رکر جانوران گروه دو هر

مهره اگ داردار()ش دارانگروه  وجود ساگوکارهای  م ، باعث که جریداند شود

مبادبهپیوسته بخ  مجاورت در تاگه هوای اگ سداگوکارها،ای این به شود. برارار ای

تهویه م ساگوکارهای گوین .ای

گزینه سایر ها:بررس 

گائ «:1»گزینة کلیدهمواد بدر عدالوه دریای  ماهیان نیدزدر آبشد  طریدب اگ ها،

شون .م  دتع توانن 

ماه «2»گزینة برخ  دارن .: غضروت  اسکل  و هستن  استخوان تاا  ها

ماهیان«:3»گزینة بی آ در محدیط اگ بد ن مایعدات اسمزی تشار تدرشیرین،

م  آ  بنابراین ماهیداناس   مشدکل ، چندین بدا مبابله برای شود. ب ن وارد توان 

نم  گیادی آ  معموالً شیرین )ترکیبی(نوشن .آ 

صفحة0شناسیزیست) ،10) 

صفحه1شناسیزیست)  (71و13،12،80،88،87های،

--------------------------------------------

آروین)«3»گزینة-111 (علیرضا

موارد:«ج»و« »،«ابف»موارد بررس  هستن . جحیح

آمینو تجزیة نتیجة در بدهابف( آمونیاک نوکلئوتی ها، و م اسی ها کددسد  هآید 

م  مدرگ بده سرع  به خون در آمونیاک تجمع اس . سمّ  کبد ،بسیار انجامد .

کربن با آن ترکیب طریب اگ را م دیآمونیاک تب یل اوره به درنتیجدهکند .اکسی 

اتزای م  ادرار در موجود اوره )درس (یاب .میزان



01:ةصفحتجربيدوازدهماختصاصيشناسیزیست-فروردین7آزمون-«6»پروژة

کلیه بر اثر با آب وسترون هورمون باعدثم  ( را سد یم باگج   نتیجدةشدوها در د.

کلیده در هم آ  باگج   س یم، اتدزای م باگج   مدوادها محدرورود بده یابد .

پیچ بوبة به م تراواش ه آغداگ باگجد   نزدیدک، بی خدورد  در مدوارد،شدود. تدر

جرف با و اس  تعّا  م باگج   انجام گیست  گرچدهانر ی ممکدنگیدرد  باگجد  

غیرتعّا  آ اس  باگج   مبل م باش  انجام اسمز با )درس (که شود.

انحال  اسی  اوریک رسدو ج( بده آن تمایدل بندابراین ن ارد  آ  در گیادی پ یری

کلیده در اسدی  اوریدک بلورهدای رسدو  اس . گیاد بلور تشکیل و باعدثکردن ها

م  نبدرس بیمداری باعدث مفاجدل در و کلیده سنط اگایجاد یکد  نبدرس شدود.

اس بیماری مفصل  ش نهای دردناک با آنکه ابتها  و اسد مفاجل همدراه ها

اسدتخوان خوردن بیز نتیجه مختدلدر هدم مجداورت در متحدرک مفاجدل در ها

)درس (م  شود.

اثدر در )مدبالً رود تراتر مشخ  یکح  اگ خونا  در ش ه حل مواد غلم  اگر د(

گیرند ه بد ن(، اگ آ  ح  اگ بی  گیدرنهدتع در اسدمزی )هینهای پوتداالموس(ج

م  گیرن هتحریک این تحریک نتیجة در درشون . تشدنگ  مرکدز سدو، یدک اگ ها

م  تعّا  گیرمغدزیگیرنهنج غد   اگ ادراری ضد  هورمدون دیگدر، سدوی اگ و شدود

م  ترشح هیپوتاالموس( )نه کلیدهپسین بدر اثدر بدا هورمون این باگجد  شود. ها،

اتزای م  را دتدآ  ترتیب این به و م ده  پید ا کداه  ادرار راه اگ آ  کند .ع

صفحه1شناسی)زیست)ترکیبی()نادرس ( (78تا 72های،

صفح3شناسی)زیست (86و02هایه،

--------------------------------------------

2شناسيزیست

صفا(«2»گزینة-111 )سروش

احسا در کدده بیمبیددک تددسددامانة تحدد  دارد، نبدد  یددادگیری و مددوادسددات أثیر

سرخوشد اعتیادآور و بد ت احساس بروگ باعث دوپامین عصب  ناال آگادساگی با ،

پیام تبوی  وظیفة شود. م م  تاالموس عه   بر حس  باش .های

گزینه سایر ها:بررس 

آن«:1»گزینة امدا اس ، ارتباط در هیپوتاالموس و تاالموس با بیمبیک هداسامانة

نم متصل یک یگر به کن . را

بصلماهیچه«:3»گزینة توسط تنفس  م های کنتر  شون .ابنخار

بیمبهایمویرگ«:4»گزینة نوریکسامانة م اگ منف  تاا  و باشن .پیوسته

صفحه1شناسی)زیست (66و66های،

صفحه3شناسی)زیست)ترکیبی(  (13تا15های،

--------------------------------------------

آرایش)«3»گزینة-112 (عباس

باگوتیلماستوسی  و م ها یاختدهها همة کنن . ترشح هیستامین گند هتوانن  های

پروتئینب ن حاوی موبکو )متنورهاانسان، وگیست هایترین سداختار نمدر اگ

گزینهعملکرد سایر بررس  هستن . خود ساختار در ها:(

سدرطان یاختده«:1»گزینة یاختدةهای وتوسدط دوم خدط در طبیعد  کشدن  

م Tبنفوسی  بین اگ دتاع  سوم خط رون .در

ندور«:2»گزینة یاختده2اینترترون بنفوسدی اگ و طبیعد  کشدن ه Tهایهای

م ترش گویچهح همة ترایند شود. بده کنید  دا  دارن . دیاپ گ توانای  سفی  های

گویچة مویرگعبور دیوار  اگ )نسفی  م ها گفته دیاپ گ رگ ( هر شود.ه

دیوار یاخته«:4»گزینة درش مویرگهای و شدیمیها پیدک توبید  بدا ای خوارها

هایگویچ آسدیه محدل بده را خدون م سفی  تدرا یاختدهندخوانب دیدوار  . های

ن ارن .مویرگ را بیگانه عوامل شناسای  توانای  (17صفحه،3شناسی)زیستها

 (71و80،82تا 66،68،61هایصفحه،0شناسیزیست))ترکیبی(

--------------------------------------------

خادم«4»گزینة-113 نژاد()سجاد

ماهیچهماهیچه جزء که مژک  م های چشدم کدره انببدا خدودهای بدا باشدن ،

م  ع س  ش ن ایور و آویزی تارهای ش ن شل شون .باعث

گزینه سایر ها:بررس 

اس .«:1»گزینة ع س  و ارنیه تغ یة برای تبط گالبیه مایع

هستن .ماهیچه«:2»گزینة هسته چن ین و سارکومر تاا  جاف های

ماهیچه«:3»گزینة ماهیچدهتمام جدزء چشدم کدره وهای هسدتن  جداف اگهای

عصب پیکری نم اعصا  .کنن گیری

صفحه3شناسی)زیست)ترکیبی( (38ات16،32های،

--------------------------------------------

راهواره(«2»گزینة-114 )حمید

ها: گزینه بررس 

های میدرح3و1گزینه ببداح ترایند  طد  در سدلا  جدورت در باشی  داشته دا  )

م  که حاب  در اس  حداویش ه کیسدة ش ن پاره خارج ، الیة اگ اسپرم عبور دانیم

آنزیم ش ن آگاد اس .هاآنزیم، بباح تراین  شرور اگ ابل داخل  الیة تجزیة و

های م 4و2گزینه آغاگ مواع  بباح تراین  غشدای( بدا یدکاسدپرم غشای که شود

سپس و کن  پی ا تماس ثانویه واووسی  یکاسدپرم غشای ادغام ثانویدهبا اووسدی 

ثانویده اووسدی  غشاء خارج  سیح در م تغییرات  )ایجداد غشدایشدود. اگ خدارج

م  م سلو  نامی ه بباح  ج ار که شود.باش (

صفحه3شناسی)زیست)تولیدمثل(   (156و155های،

--------------------------------------------

فرهنگ)«3»گزینة-111 (فرید

ماستوسدی  اگ ابتهدا ، تراین  ط  آسدیبدر م دی ههای آگاد شدود.هیسدتامین

ما رگآب ایدههیستامین نفورپ یری که نشد اس  سدبب و داده اتدزای  را ها

بی  م خونا  بیرون به یاختدهتری ایدن بخ شدود. در بداها کده بد ن اگ هدای 

م  یات  تراوان  به ارتباطن ، در بیرون گزینهمحیط سایر بررس  ها:شون .

باتبیگانه«:1»گزینة نوتروتیلخوارهای و یاختدهت  طد هدا در کده هسدتن  های 

باکتری ابتها  بتراین  را آسیب محل در موجود م یگاندههای تنهداخواری کنند .

بیگاندهدرش  تعابید  ضدمن باتت  پیکخوارهای خدود راخواری شدیمیای  هدای

م  گویچتوبی  که محلهکنن  به را خود سفی  م های تراخوان  امداآسیب کنند 

پیکتروتیلنو این توبی  به اادر نیستن .ها شیمیای  های
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مویرگتددهیاخ«:2»گزینددة دیددوار  درشدد های و توبیدد هددا بددا بدداتت  خوارهددای

گویچهپیک شیمیای ، م های تراخوان  آسیب موضع به را خون سفی  کنند .های

یاخته بین این بیگانهاگ به اادر مویرگ دیوار  بیگانهای عوامل نیستن .خواری ه

نوتروتیل«:4»گزینة ابتها ، تراین  ط  مونوسی در و اگها تراگد ری طریدب اگ ها

مویرگیاخته دیوار  پوشش  م های عبور نوتروتیلها گیدادیکنن . دتاع  مواد ها

نم  چابکحمل و م کنن  و آنان  تشدبیهتوان واکدن سدریع نیروهدای به را ها

مونوسی  اما چنینکرد نیستن .ها

صفحه0شناسی)زیست)ایمنی(  (81تا 66های،

--------------------------------------------

توتونچیان(«3»گزینة-111 )سمانه

ناالهاهورمون م و عصب  یاختههای توسط شون .توانن  توبی  عصب  های

پیک این بهمة برونها ش ا آگاد درونران  به ترشح پ  در و بدینه اییاختدهمدایع

م  وارد ب ن( داخل  محیط اگ گزینه)جزئ  سایر بررس  ها:شون .

هورمون1گزینة برای نیس .( جادق ها

ناال2گزینة گیرن   دارن .( ارار یاخته غشای سیح در عصب  های

ناال4گزینة برخ  مد ( آگاد محیید  عصدب  دسدتگاه اگ عصب  هدمهای شدون .

هورمون یاختدههدایچنین اگ نیدز کلیده تدوق مرکدزی آگادبخد  عصدب  هدای

(30 صفحه،1شناسی)زیستشون .م 

صفحه3شناسی)زیست)ترکیبی(  (86و6،6،16،25،80،88های،

--------------------------------------------

حمزه)«2»گزینة-111 (پورسجاد

تارهای«هد»و«د»،«ابف»موارد مورد اس .در جحیح کن 

اس .«هد»و«ج»،« »موارد جحیح تن  تارهای مورد در

هدواگی تنفس انجام و اکسیژن مصرف به نیاگ اینکه عل  به کن  بدهدارندتارهای ، 

بی  غشای ( دو )ان امک مدوراکیزه شدبکة و دارند  نیاگ دسدتهتری اطدراف یرگ 

آن م تارهای گستردهها بتوان بایس  تا باش  آنتر نیاگ مورد تدأمیناکسیژن را هدا

کن .

کم سدوم( سداختار بدا )پروتئیند  میوگلوبین تع اد تن  دارتارهای چدونندتدری . 

انجدام را انببدا  عمدل سدریع بایسد  م  اس ، تن  اسم  همچون آن تعابی 

بی  کلسیم پمت به ب ا م ده ، نیاگ آن آن وپالسم  شبکه غشای در شود.تری

دو هر تارهانورهمچنین رااین ابکتدرون انتبدا  کمکگنجیدره با انر ی توبی  توانای  ،

بی  تن  تارهای اما م دارن . ترجیح ب تر مسیر اگ که کنن .دهن  استفاده هواگی

صفحه2شناسی)زیست  (65و16،16،66های،

صفحه3شناسی)زیست)ترکیبی(  (81تا06های،

--------------------------------------------

مؤمن)«3»گزینة-111 (زادهمحمدحسن

موارد:«د»و«ج»،«ابف»موارد بررس  هستن . جحیح

عفون  در که اس  یک نور اینترترون منمور دارد.ابف( نب  ویروس  های

پروتئین منمور ویروس ( بدردن بین اگ در که اس  مکمل ند ارد.های نبشد  هدا

ویروس تاا)چون هستن .(ها غشا  

بیمددداران در بنفوسدددی یاختدددهHIVج( یاختدددهTهای بددده Tهایکشدددن ه

ش هکمک آبوده ویروس به که م کنن ه متصدل وان  پرتدورین ترشدح بدا و شدون 

برنامه مرگ موجب آنآنزیم، ش ه م ریزی شون .ها

بنفوسدی  تعابید  ای گ در پادتنBهاید( توبید  م و اخدتال  دچدار ود.شدهدا

بیگانهپادتن اتزای  در ویروسها دارن .خواری نب  ها

 (66و66،65،63،62،66هایصفحه،3شناسیزیست))ترکیبی( 

--------------------------------------------

فاکری(«4»گزینة-111 )ماکان

شکل سانتریو93جفحة11میابب اطراف در نیز ، میوگ تبسیم اگ بع  ها

م هرشته مشاه ه پروتئین  گزینه.شون ای سایر ها:بررس 

اسپرماتی 1گزینة هستن .( متصل هم به ابت ا در میوگ اگ حاجل های

دارد.3و2گزینة را میتوگ تبسیم توانای  بباح ب ون گام  بکرگای ، در )

صفح3شناسی)زیست)ترکیبی( (116و50،63،62،66هایه،

--------------------------------------------

محمد«3»گزینة-111 نشتایی()حسن

بصدل بدین ح تاجل در ایدنمخچه دارد. ادرار مداه  مغدز بیندای  بدو  و ابنخار

اگ اجتمداع  و بدوده سدفی  کده اسد  گن گ  درخ  دارای انسان ب ن در ساختار

میلینبخ  نورونهای گزینهدار سایر بررس  اس . ها:ها

بخ مخ«:1»گزینة اگ م چه دریات  پیام هم نخار و مغز دیگر کن .های

در«:2»گزینة سداختار این دارد. ارار ماه  مغز بینای  بو  و بویای  بو  بین مخ

ماهیچده کمدک بده )که دس  کشی ن عبب انعکاس مبل تراین های  هایتنمیم

م  انجام ن ارد.اسکلت  دخابت  شود(

باتد «:4»گزینة کمدک بده باتد مخ همچندین و منندژ( و )اسدتخوان پیوند ی

)مویرگ خون پوشش  س  م –های محاتم  شود.مغزی(

(26و11،16تا6هایصفحه،3شناسیزیست))ترکیبی( 

--------------------------------------------

میرزایی(«1»گزینة-111 )امیرحسین

تعابی  بر نمارت نخدارمراکز و مغدز ب ن یاختدههای عصدب هسدتن . باتد  های

هسدتن  نوروگلیدا و نورون انوار نورونشامل اگ تبدط مغدزی ندوار ثبد  بدرای هدا.

م  گزینهاستفاده سایر بررس  ها:شود.

یاخته«:2»گزینة وهمة اکسدیژن بده خدود نیاگ مورد انر ی تأمین برای گن ه های

دارن . احتیاج غ ای  مواد

غ«:3»گزینة ساختار یاختهدر همة پروتئینشای  دارد.ها، وجود یون انتبا  های

ندورون«:4»ینةگز برای هم مورد واین اسد  جدادق نوروگلیاهدا بدرای هدم و هدا

هم حفظ برای ها م سلو  خود، یونایستای  غشدایهداتوانند  دوسدوی بدین را

جابه کنن .خود (12صفحه،1شناسی)زیستجا

 (6و8تا1هایصفحه،3یشناسزیست))ترکیبی( 
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صدرزاده)«4»گزینة-112 (رضا

یاختهمنمور اس . پانکراس غ   سوا ، درونجورت پانکراس)بخ  گن   یدزرهای

برون هورمونو تأثیر تح  بخد ریز( چندین هم دارن . ارار تیروئی ی بدرونهای

ناال کنتر  تح  غ ه این دارریز ادرار خودمختدار عصدب  دسدتگاه عصب  د.های

گوارا تصل در چنین اند امهم کده اسد  شد ه رکر دهم، دسدتگاهکتا  هدای

دارن . ارار هورمون  و عصب  عوامل کنتر  تح  گزینهگوارا سایر ها:بررس 

یاخته1 دارای نیز مع ه غ د باش( م  متفاوت ان اگ  با  .نهای 

هورمون2 بر عالوه غ ه این ترکیبدات( گلوکداگون، و انسوبین مانند های دیگدری

م کربن وارد خون به و اکسی 
دی
ن .ک

شکل3 میابب شناس 11جفحة11( اگ2گیس  نیدز پدانکراس کده اس  واضح ،

م  دریات  سرخرگ  انشعابات اآئورت آئدورت اگ نیدز کبد  و کلیده نشدعاباتکند .

م  دریات   (61تا17هایصفحه،0شناسی)زیست)ترکیبی(کنن .سرخرگ 

صفحه1شناسیزیست) (16و06،33تا 02های،

--------------------------------------------

قائمی(«2»گزینة-113 )حسن

ترشدح  تعابید  میدزان کاه  یا اتزای  بر ملثر عوامل اگ هریک اثر بررس  برای

کنی .یاخته توجه گیر ج و  به استخوان  های

ملثر عامل نور
ترشددددح  تعابیدددد 

استخوان هیاخت های

ب ن  تعابی  اتزای اتزای 

ویتامین میزان کلسیمDکاه  کاه و

جاربه اثر کاه کاه 

نوشابه دخانیات، ابکل اتزای مصرف و گاگدار کاه های

رش اتزای سن سن اواخر تا اتزای توب 

پیری و میانساب  کاه دوران

صفحه0شناسی)زیست)ترکیبی( (21تا31های،

صفحه1شناسی)زیست  (32و30تا 30های،

--------------------------------------------

صفا)«4»گزینة-114 (سروش

خوار بیگانه درونهاهمة ا رت درون، اگ بعد  و دارن  آنزیمبری کاتند هبدری، هدای

اگتن را ش ه بلعی ه عامل و کرده وارد ریزکیسه درون به را خود م بیها برن .ن

گزینه سایر ها:بررس 

یاخته«:1»گزینة انسان ب ن بیگاندهدر توانای  که عبارتهای  دارند  اگ:خواری اند 

یاختددهدرشدد  دارینددهخوارها، ماستوسددی های )دندد ریت (، نوتروتیلای و هدداها

یاخته اگ انواع  وهمچنین عصدب  دسدتگاه در موجدود )نوروگلیدا( پشدتیبان های

بوبهیاخته در موجود سرتوب  اسپرمهای نیدزهای آاایدان بیضدة خواریبیگاندهسداگ

بیگانهکنن م  بنابراین نم . سرتوب  یاختة نمیر بخ خواری تمدام در هدایتواند 

باش . داشته حضور ب ن

نوروگلیا«:2»گزینة و سدرتوب  یاختدة بدا رابیه تواندای در بدا یخواربیگاندههدای

نم  کن .ج ق

نیس .«:3»ینةگز جادق سرتوب  با رابیه در

صفحه1شناسی)زیست  (80و36،81های،

صفحه0شناسی)زیست)ترکیبی( (11و0،66،68های،

--------------------------------------------

پاشاپوریگانه)«4»گزینة-111 (امیررضا

و جماخ پرد  جحیح ارتعاا باعث شیپوراستاا جحیح درنتیجهعملکرد

در مایع و بیض  پرد  جحیح م ارتعاا گوا حلزون درنتیجهون شود 

گیرن هعملک تعابی  بر استاا شیپور دارد.رد اثر شنوای  های

گزینه سایر ها:بررس 

پی1گزینة و کنن  م  توبی  پیام خودشان ها یاخته این کنی  دا  یاختة( اگ را ام

نم  دریات  نکتهکنن .دیگری کنکور)این اس .(99در ش ه میرح نیز

مژک2گزینة گیرن ه( گیرن ههای برخالف شنوای  توسطهای تعادب  های

نش ه احاطه ان .ماد  التین 

یاخته3گزینة ن ارن .( آکسون شنوای  گیرن   های

 (25و15،11،36هایصفحه،3شناسیزیست))ترکیبی(

--------------------------------------------

ندیمی(«3»گزینة-111 )کاوه

ها: گزینه بررس 

مهره1 اگ گنگ  مار مهره( در و اس  عصدب داران طندا  داردپشدت داران وجدود

م سوراخ درون طنا  این بدههاهرهکه او  گزیندة در کده کنید  داد  دارد. جای

او  پدسجملدة دارد. وجدود حشدرات در مبالً که اس  ش ه اشاره شکم  طنا 

اس . نادرس 

محفمده2 آن جلوی  پاهای تبط جیرجیرک در دار( هدوا اگ پدر توسدط ندای کده

ان  ش ه پوشی ه جماخ پدسپرد  ند ارد وجدود جماخ پرد  عبب  پاهای روی بر و

اس . نادرس  جمله

گیرن ه3 مگس در امکدان( جدانور بده کده دارد وجدود پاهدای  در شیمیای  های

موبکو  مختلفتشخی  م های حشدراترا سدایر همانن  مگس همچنین و ده 

ماهیچه تعابی  که دارد عصب  گره ب ن یک اگ بن  هر کنتدر در را بن  آن های

اس .م  درس  پسجمله کن 

گیرن ه4 گنبور در چشدمان م ( بیندای  واحد  هدر در موجود بینای  تواند های

و کند  دریات  را ترابنف  عصدب پرتوهای واحد هایجداندسدتگاه اطالعدات ور

م  یکپارچه را م بینای  ایجداد مدوگاییک  تصدویر و پدسکند  جملدهایدنکند .

اس . نادرس 

 (31تا33و17هایصفحه،0شناسیزیست))ترکیبی(

--------------------------------------------

روزبهانی)«1»گزینة-111 مهدی (محمد

اس . جحیح د مورد تبط

دا کنی ابف( هورمون  این م ترشح هم تدوقها غد د اگ هدم و تخم ان اگ توان 

ت غیرمستبیم طور پسبه باش   م کلیه آگادکنن ه هورمون دو کنتر  باشن .ح 
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د هورمدون ( اثدر پ  در یائسه، گن یک وLHوFSHهدایر اسدترو ن ترشدح

تخم انپرو سترون یاب .اتزای نم اگ

مج( تکمیل باعث که تخمکعامل  م راحل اووسدی گای  بدا اسپرم برخورد شود 

ب تراین  شرور و هورمونثانویه نه اس   جنس .باح های

هورمون این یاختدهباهاد( بدر هیپوتاالموسد )یاختهاثدر عصدب (های باتد  های

کنن .م  اعما  را خود باگخوردی اثر توانن 

صفحه0شناسی)زیست)ترکیبی( (108تا 102و11های،

--------------------------------------------

آرایش(«2»گزینة-111 )عباس

ترشح مع هان ام گاسترین: هورمون کنن  

توقترشحهایغ ه کورتیزو : هورمون کلیهکنن  

ترشح بوگابمع هان ام انسوبین: هورمون کنن  

ترشح رودان ام سکرتین: هورمون باریک کنن  

ه ه ف بوگابمع هان ام سکرتین: ورمون

کب  گلوکاگون: هورمون ه ف ان ام

کلیهان ام ض ادراری: هورمون ه ف هاهای

مع ه گاسترین: هورمون ه ف ان ام

گزینه ها:بررس 

معد ه«:1»گزینة دارند . غیرتعدا  پروتئاگهدای ترشدح تواندای  بوگابمع ه و مع ه

مواد ج   بوبتوانای  اگ دارد.رگواراةغ ای  ا

دارند «:2»گزینة را اریتروپدویتین هورمدون ترشدح توانای  کب  و تدوق)ندهکلیه

ان امکلیه( جنین ، دوران در تواندای . استخوان ارمز مغز و طحا  کب ، مانن  های 

یاخته دارن .ساخ  را خون  های

آنزیم«:3»گزینة اگ انواع  ترشح توانای  کلیدهبوگابمع ه و گوارشد  تواندای هدای

در عد د دو تعد اد به کلیه و ع د یک تع اد به بوگابمع ه دارد. را رنین آنزیم ترشح

دارد. وجود طبیع  و سابم ترد یک ب ن

کبد «:4»گزینة وارد بدا  سیاهرگ طریب اگ مع ه و باریک رود  سیاهرگ  خون

م م  وارد راسد  دهلیدز بده گیدرین، سدیاهرگ بزرگ طریب اگ بع  و شدود.شود

ماهیچهیاخته الیة ادرارهای مدور  و حلبدوی طوب ، جه  سه در مع ه دیوار  ای

(78و08،30،30،33،80،83،70تا 02هایصفحه،1شناسی)زیستان .گرتته

شناسی)ترکیبی( شناسی(17 صفحه،3)زیست (60و18،11هایصفحه،0)زیست

--------------------------------------------

زرندی(«1»گزینة-111 )اشکان

گزینه ها:بررس 

ماهیچ«:1»گزینة حرکت  نورون حت  نورون، هر پتانسدیلةدر تغییدر سدر، سده

م  مشاه ه شود.ابکتریک 

ماهیچ«:2»گزینة حرکت  نورون نم ةدر شکل عمل پتانسیل سر، گیرد.سه

ع«:3»گزینة پیام رسی ن عصب  ناال ش ن آگاد آکسدون شرط پایانده بده صدب 

پایاند به عصب  پیام سر سه حرکت  نورون در نم ةاس . بندابراینآکسدون رسد ،

نم  مشاه ه نیز عصب  ناال ش ن شود.آگاد

سدر،«:4»گزینة سده ماهیچده حرکتد  نورون به رابط نورون مهاری سیناپس در

نم  مهاری عصب  یونناال ورود باعث نتوان  درون به س یم شود.های ورون

عصبی( صفح3شناسی)زیست)تنظیم  (16و5تا6هایه،

--------------------------------------------

عرب«2»گزینة-111 شجاعی()محمدامین

رشت اس .همنمور جانوری یاختة در تبسیم دوک گزینههای ها:بررس 

ن ارد!«:1»گزینة وجود هسته در تعا  ریبوگوم کنی  دا 

کروموگوم«:2»ینةگز بای  متاتاگ مرحله بندابرایندر بگیرند ، ادرار یاخته استوای در درها

پرومتاتاگ رشتهمرحلة اگ م گروه  کوتاه گروه  و شون .هایدوکطویل

رشته«:3»گزینة همة دربار  گزینه اس .این جحیح تبسیم دوک های

یاخته«:4»گزینة مخصوص میان  گتیغة بات  اس .های نمدریاختدهیاه  مدورد

اس . صفحة1شناسی)زیستجانوری ،116) 

صفحة2شناسی)زیست)ترکیبی( صفحه3شناسی)زیست(21،  (56تا50های،

--------------------------------------------

خوش«3»گزینة-111 بیان()یزدان

ماهیچدة و انببدا  حا  در باگو دوسر ماهیچة سوا ، شکل سدردر حدا سده در

یاخته در اس . ماهیچدهاستراح  نیدزهای اسدتراح  حابد  در بدرایATPای

تعابی  سایر م انجام مصرف یاخته همهای انببا یونشود. گمان در هدایچنین

گمینده ماد  به آن وپالسم  شبکة اگ غلم  شیب جه  در سیتوپالسدمکلسیم ای

م  گزینهشون .وارد سایر ها:بررس 

گروهد میاب(1 تبدط بداگو سر دو ماهیچة انببا  گمان در درس ، کتا  شکل ب

رشته سرهای رشتهاگ به میوگین اگهای دیگدر گروه  و هستن  متصل اکتین های

ش ه ج ا ان .اکتین

رشته2 باگو، دوسر ماهیچة در م ( نزدیک یک یگر به اکتین شون .های

انتبا 4 گنجیر  در آ  تشکیل سوا ، منمور ماهیچد( چدون کده اسد  ةابکترون

اس  استراح  حا  در باگو سر نم سه اتزای  آن مب ار )ترکیبی(یاب .،

صفحة1شناسی)زیست (10تا26هایصفحه،0شناسیزیست)(3،

صفحه2شناسی)زیست  (61و65های،

--------------------------------------------

فرهنگ)«1»گزینة-112 (فرید

مجمدور وگیکو به غد   ندور سده پیداگیهدایترشدحات و پروسدتات سدمینا ،

اسپرم که م میزراه  منتبدل بد ن اگ بیدرون به میزراه طریب اگ را مدایعها کنند ،

م  گفته اسدپرممن  بوبدة یک بیضه هر اگ شدکم شود. محوطدة وارد و خدارج بر

بوبهم  اگ هرک ام اسپرمشود. پش های و کنار اگ عبور حین در ترشدحاتبر مبانده

سمینا غ ه م وگیکو  دریات  اسپرمرا مجرای دو غد  کن . وارد مبانه گیر در بر

م  متصل میزراه به و ش ه یدکپروستات اند اگ  بده انسان در پروستات غ   شون .

شدیری مدایع  ترشح با غ ه این دارد. اسفنج  حابت  و اس  الیدای گردو و رنط

اسی ی مواد کردن خنب  مدادهبه گامد  سدم  بده اسپرم عبور مسیر در موجود

م  بدهکمک نیدز میزراهد  پیداگی ندام بده غد ه یکجف  پروستات، اگ بع  کن .
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م  متصل غ هشون .میزراه نخودتراین ان اگ  به که ونگ ها الیدای  ترشدحات اند ،

م کنن هروان اضاته مجرا به را کنن .ای

میزراه پیاگی غ د و پروستات سدمینا غ   وگیکدو  غد د برخالف میدزراه  بده

گزینه سایر بررس  هستن . ها:متصل

اسدپرم«:2»گزینة بده را تروکتدوگ اگ غند  مایع  سمینا ، وگیکو  اضداتهغ د ها

اسپرمم  تعابی  برای الگم انر ی تروکتوگ م کنن . تراهم را غ هها این بدهکن . ها

نیستن . متصل میزراه

میزراهد ،غ«:3»گزینة پیداگی غ د برخالف سمینا  وگیکو  غ د و پروستات   

نخودترنگ  اند اگ  بده کده میزراهد  پیداگی غد د هسدتن . تماس در مبانه اند ،با

روان و الیای  م کنن هترشحات اضاته مجرا به را کنن .ای

میزراهد ،«:4»گزینة پیداگی غ د برخالف سمینا  وگیکو  غ د و پروستات غ  

ترشدحاتبا دارای سدمینا  وگیکدو  بدرخالف پروسدتات هستن . تماس در مبانه

سدم  به اسپرم عبور مسیر در موجود اسی ی مواد کردن خنب  به و اس  الیای 

م  کمک ماده کن .گام 

صفحه0شناسی)زیست)تولیدمثل(  (101و17،100های،

--------------------------------------------

آروین(«3»گزینة-113 )علیرضا

مورد اس .«ابف»تبط نادرس 

هورمون کده اسد  تیروئید  غد   انسان، حنجر  گیر در وااع ید دارغ   T3هدای

م T4و ترشح آن موارد:اگ بررس  شون .

هورمون کنی  دا  نیدزابف( کدودک  دوران در تیروئی ی نمدوهای و رشد  بدرای

باشن .)نادرس ( م  الگم نخار و مغز

هورمون تنمدیم ( را دسدترس در اندر ی و گلدوکز تجزیدة میزان تیروئی ی های

یاختدهم  همدة در گلوکز تجزیة که آنجای  اگ م کنن . رخ بد ن پدسهای دهد 

یاخته جمله )اگ انسدوبهمگ  هورمدون توبی کنند   کده النگرهانس جزایر ینهای

هورمونهس این ه ف یاختة هورمونتن (، هستن . یاختهها در خدودها ه ف های

م  گیرن ه )درس (دارای باشن .

همان هورمونج( ش ، گفته که اندر یطور و گلدوکز تجزیدة میزان تیروئی ی های

م  تنمیم را دسترس سدرع در کده ش ه تجزیه گلوکز ان کات ، تراین  در کنن .

این واور میزان م و هورمونتراین  توسدط شدود.تواند  تنمدیم تیروئید ی هدای

)درس (

کدات  اند اگ  بده تیروئید ی هورمدون آنگاه نباش ، کات  مب ار به غ ا در ی  اگر د(

نم  محدرکساخته هورمدون ترشدح بدا پیشدین هیپوتیز غ   حاب  این در شود.

بی  رش  باعث م تیروئی ، غ ه بی تر ی  تا کندشود ج   داشدتهتری داد  . 

تدأثیر تحد  تیروئید ، محدرک هورمدون ترشدح و هیپدوتیز غ   تعابی  که باشی 

م هورمون هیپوتاالموسجورت آگادکنن   هورمونهای ترشدح پدس هدایگیدرد.

م  اتزای  نیز غ ه )درس (این یاب .

(60تا 16ایهصفحه،0شناسی)زیست)ترکیبی(

 (66صفحة،3شناسیزیست)

ندیمی)«3»گزینة-114 (کاوه

توبید مبل تنهدای  بده گداه  مداده ترد که اس  جنس  توبی مبل نوع  بکرگای 

م م  دی ه مارها بعض  و گنبورعسل در و مدکن  شود دا  بای  حاجدلشود اگار

ن گنبور و دوالد حاجلبکرگای  م تک،بکرگای اگر باش .الد

سایر همانن  سدلوممهدرهمارها دارای آن هسدتنداران کلیده کلیده،و همانند  هدا

پیچید ه خزند گان سایر و پستان اران اگپرن گان، مارهدا اسد . کلیده شدکل ترین

اتدرادترومون با ارتباط برای جفدهمها یداتتن جهد  در و خدود اسدتفادهگونده  

گیرن هم  کمک با گنبورها م کنن . خدود بیندای  واح های پرتوهدایهای توانند 

دریات را بوبدهترابنف  کمدک بده را اسدی  اوریدک و کنند  دتدع  مدابپیگ  های

جمدالتم  تدوق توضدیحات به توجه با بده«ج»و« »،«ابدف»کنن . را جملده

م  تکمیل صفحه1شناسیزیست)کنن .درست  (116و32،60،71،70های،
صفحه3شناسی)زیست)ترکیبی(  (65و66،56های،

--------------------------------------------

زرندی(«1»گزینة-111 )اشکان

بی  ضدخام  دارای آرندج بوالی  مفصل محل در گیرین و گبرین هسدتن .گن  تدر

استخوان یاختدههمه اگ گمیندهها مداده اسدتخوان ، پروتئینهای و کدال نای هدای

شدد ه )شددکلان .تشددکیل جندداخ شددکل بدده توجدده کتددا 31جددفحة1بددا

م 2شناس گیس  مشاه ه ضخام  تفاوت این نیز گزینهشود.( سایر ها:بررس 

دند ه«:2»گزینة شدمارهجف  ن ارند .11و1،9های مسدتبل جفد غضدروف

ن12و11هایدن ه متصل جناخ به ن .یستنیز

پروتئین«:3»گزینة جزء کال ن که شود گمینهتوجه ماده شود.بن ینم ایطببههای

گند «:4»گزینة و کند  مد  پدر را دراگ هدای اسدتخوان مرکدزی مجرای گرد مغز

اس . دراگ استخوان نوع  جناخگبرین دارد.،استخوان ارمز مغز
صفحه0شناسی)زیست)ترکیبی( (20تا 37های،

صفحه1شناسی)زیست (28و26های،
--------------------------------------------

احمد«3»گزینة-111 یوسفی()علی

مددد 1 هورمون( کمبدددود کدده عببدانیم باعدددث تیروئیدد ی وهددای رهندد  ماندد گ 

م  هورمونجسم  توبی  که آنجای  اگ و بخد شود وسدیلة بده تیروئید ی هدای

م  کنتر  هیپوتیز غ   پسکمپیشین م شود هیپدوتیز غ   موجدبکاری تواند 

هور کدداه  نتیجدده در و تیروئیدد ی محددرک هورمددون توبیدد  هددایمونکدداه 

شود. تیروئی ی

توبید 2 میدزان غد ه، این کاری کم پ  در دارد  ارار حنجره گیر در تیروئی  غ   )

کاه م هورمون تیروئی ی درهای اندر ی میدزان هورمدون ایدن کداه  با یاب .

یاخته ماهیچدهدسترس آنهای انببدا  نتیجده در و یاتتده کداه  دچدارای هدا

م  شود.اختال 

پرکار3 و( ایمند  سدرکو  نتیجده در و اتزای کورتیزو  باعث کلیه توق غ د ی

نوتروتیل دیاپ گ م کاه  شود.ها

ضدد ادراری4 هورمددون میددزان هیپوتدداالموس پرکدداری پدد  در توبیدد ( بیشددتری

مد م  اتدزای  کلیده در آ  باگجد   میدزان نتیجه در حشود  و ادراریابد  جدم

کاه م  مبانه به صفحه1شناسی)زیستیاب .ورودی (78و68،67های،

صفحه3شناسی)زیست)ترکیبی(   (86تا11،06،86های،
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آروین(«2»گزینة-111 )علیرضا

ماهیچه کار محیی ، عصب  دستگاه وبخ خودمختار الدب ماهیچدة جاف، های

بهغ ه را م ها تنمیم ناآگاهانه وطور مژگدان  جسدم تعابی  انسان، چشم در کن .

ماهیچه دارای که خودمختدارعنبیه عصدب  دسدتگاه توسدط هسدتن  جداف های

م  شود.تنمیم

مژگدان  جسم مجاورت در و چشم ع س  جلوی تضای گالبیه نام به شفاف مایع 

مویرگ اگ که اس  کرده پر م را ترشح راها اکسدیژن و غد ای  مدواد گالبیده شود.

آن دتع  مواد و تراهم ارنیه و ع س  جمدعبرای را م هدا خدونآوری بده و کند 

درم  آن بدا و اسد  کدرده پدر را عنبیده عبب و جلو تضای گالبیه همچنین ده .

اس . یاختهرگتماس بین مایع با نیز خون  منشدأهای کده هسدتن  تماس در ای

مویرگ اگ م گرتته گزینهباشن .ها سایر ها:بررس 

داخل «:1»گزینة چشدمشبکیه الیة گیرند هترین کده یعند اسد  ندوری، های

استوانهیاخته و مخروط  یاختههای نیز و جسدمای دارند . ادرار آن در عصب  های

ارار شبکیه با تماس در عنبیه و  ارن .نمژگان 

انعیاف«:3»گزینة همگرا، چشم رشتهع س  با و آویدزیپ یر تارهای نام به های 

چشم ع س  اس . متصل مژگان  جسم ن ارد.به ارتباط  هیچ عنبیه با

آن«:4»گزینة وسدط در کده اسد  ارنیده پشد  در چشدم رنگدین بخ  عنبیه

گیداد ندور در را مردمدک عنبیده، جداف ماهیچة گروه دو دارد. ارار مردمک سوراخ

م  گشاد کم نور در و ماهیچهتنط تنطکنن . پدادهمهای اعصا  را وکنن ه حس

اماهیچه را گشادکنن ه همهای م حدسعصدبعصا  داشدتهده  داد  کنند .

و دارد نبد  چشدم ع سد  ضخام  و ایر تغییر در تنها مژگان  جسم که باشی 

ن ارد. مردمک ایر تغییر در نبش 

صفحه3شناسی)زیست)ترکیبی( (38تا32و6،16های،

--------------------------------------------

آروی)«2»گزینة-111 (نعلیرضا

پرده جایگزین ، اگ محاتم بع  م های تشکیل جنین اطراف در کدهکنن ه شدون 

آنمهم درونترین برونها و )آمنیون( جنین هسدتن .شامة )کوریدون( جنین شامة

م همان دی ه شکل در که انگشدت طور گوائد  تاا  کوریون برخالف آمنیون شود،

دا نب  جنین تغ یة و حفاظ  در آمنیون گزینهاس . سایر بررس  ها:رد.

بن «:1»گزینة و جف  تشکیل در م کوریون دخاب  بدینناف رابدط جفد  کن .

پادتنبن  اگ بعضد  و اکسدیژن مغد ّی، مواد اس . رحم دیوار  و طریدبناف اگ هدا

م  منتبل جنین به اگجف  برخد  بنابراین شود. محاتم  و تغ یه جنین تا شون 

)پروتئینپادتن م Yهایها شون .شکل( وارد جنین خون به توانن 

شدکلهمدان«:3»گزینة در کده دید ه7تصدل15طور یداگدهم درسد  کتدا 

یاختدهم  اگ برخ  بدنف شود، رندط بدا )کده بالستوسیسد  بیروند  الیدة های

آنزیممشخ ش ه هضمان ( رکنن ههای م ای ترشح یاختدها که جد ارکنن  های

کرده تخریب را حفرهرحم م و ایجداد جدایای آن در بالستوسیسد  کده کنند 

همانم  م گیرد. که ادامهطور در یاخته،بینی ، این اگ رندطکوریون بدا کده های 

م بنف مشخ ش ه منشأ آمنیون.ان  نه گیرد،

نام«:4»گزینة به هورمون  م HCGکوریون، مدادرترشح خدون وارد کده کند 

تس م  اساس و وهایشود گرد جسدم حفدظ سدبب هورمون این اس . بارداری

م  آن اگ پرو سترون هورمون ترشح هورمونت اوم ایدن وجود اگشود. خدون در هدا

تخمک و م ااع گ  جلوگیری مج ّد کن .گ اری

 (113تا156و62هایصفحه،3شناسیزیست))ترکیبی( 

--------------------------------------------

زرندی)«3»ةگزین-111 (اشکان

ندر گامدد  گنبدور م در ایجددداد میتدوگ یاختدددهطدد  میدددوگشدود. اگ حاجدل ،1های

کراسینط واور امکان و آنهاپلوئی ن  در دوکاور تشدکیل اگ پدس ن ارد. وجود ها

یاخته تبسیم در انبانک تبسیم م های آغداگ پرومتاتاگ یاختده، جنسد شدود. های

صفحة3شناسیست)زی)ترکیبی(هاپلوئی ن . ،16)

صفحه3شناسی)زیست (116و158تا55،51،50،58،63،62،66،153های،

--------------------------------------------

رهبر(«2»گزینة-111 )علیرضا

عبارت«د»و«ج»هایعبارت بررس  هستن . ها:نادرس 

انعکاس همة در بخ ابف( وسیلة به پیام بدهها محیید  عصدب  دسدتگاه حس 

دسدتگاه در پرداگا اگ پس و ش ه آورده مرکزی عصب  مرکدزی،دستگاه عصدب 

به ماهیچدهمج دا بده محیید  عصدب  دسدتگاه بخ حرکتد  غد دوسیلة و ها

م  ترستاده انعکاس تراین  در شود.درگیر

ماهیچه ارادی غیر و سریع پاسخ انعکاس محرک ( به پاسخ در اسدها پاسدخها . 

نورون طدو  در عصدب  پیام سریع ه ای  نیاگمن  مد سریع اسد . کدههدا دانیم

میلینرشته عصب  رشتههای به نسب  همدار میلین ب ون عصب  خدود،های ایدر

سریع را عصب  م پیام منتبدل یاختدهتر اگ گروهد  دورکنند . بده پشدتیبان های

م نورون را میلین غالف و بنداپیچی ه یاختدهساگن . پشدتیبانبراین سداگن  های

انعکاسمیلین بدروگ دارند .در مدلثری نبد  بد ن اندوارهدای سدایر چندین هدم

دارن .یاخته نب  ب ن های انعکاس جحیح انجام در نیز پشتیبان های

عنج( مبا به انعکاسوان در کنن ه شرک  رابط پدسنورون دس  کشی ن عبب

داخ جسم با برخورد غالف،اگ .اس میلینتاا 

آن نخار و مغز ارتباط که سابم  و بابغ اتراد در انعکداسد( اسد ، شد ه کامدل ها

اس . مهار اابل مغز وسیلة به ادرار زیستتخلیه (76صفحة،1شناسی)

صفح3شناسی )زیست)ترکیبی(  (16تا18و3،2،6،6هایه،
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گیــرد،پلیمــري کــه در ســاخت پتــو مــورد اســتفاده قــرار می»: 4«گزینــۀ

عنصر کـربن، هیـدروژن ونوعآن از سهسازندةسیانواتن است که مونومرپلی

نیتروژن ساخته شده است در حالی که مونومر سازندة سرنگ، پروپن اسـت و 

عنصر ساخته شده است. از دو نوع

)105تا102هاي ه، صفح2(شیمی) ناپذیرنیازي پایان ،پوشاك(
----------------------------------------------

)فرزاد رضایی(»  3«گزینۀ-263

ها: بررسی گزینه

پلیمر مورد اسـتفاده در نـخ دنـدان (تفلـون)، از نظـر شـیمیایی»: 1«گزینۀ

شود. هاي آلی حل نمیو در حاللبودهاثر بی

بوتـانوات اسـت کـهاتیـلبو و طعم خوش آناناس به دلیل وجود»: 2«گزینۀ

هیدروکربنی متصل است. خشبگروه عاملی استري آن از دو طرف به

است که بـر اثـر گـزشیک کربنییک (فورمیک) اسید، یک اسیدمتانوئ»: 3«گزینۀ

شود. ارش در محل گزیدگی میمورچه سرخ وارد بدن شده و باعث سوزش و خ

دروالسـیهـاي کـربن، نیـروي وانبا افزایش شـمار اتمهادر الکل» 4«گزینۀ

پـذیري الکـلبخش ناقطبی بر نیروي پیوند هیدروژنی غلبـه کـرده و انحالل

    یابد.موردنظر در آب کاهش می
)111تا108و104،105هاي ه، صفح2(شیمی) ناپذیرنیازي پایان ،پوشاك(

----------------------------------------------

)کامران جعفري(»  2«گزینۀ-264

گـروه کربوکسـیلیکالکتیک اسید ازالکتیک اسید براي تبدیل شدن به پلی

OHگروهو ازH دهد. را از دست میالکلی اتم
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)119و114تا112هاي ه، صفح2(شیمی) ناپذیرنیازي پایان ،پوشاك(

----------------------------------------------

)کوکندهحسن رحمتی(»  3«گزینۀ-265

نادرست هستند.» پ«و» ب«،»آ«هايعبارت

ها:بررسی عبارت

.  استآمیدها) جزء پلی1ر (پلیمعبارت (آ):

شود. ) در تهیۀ ظروف یکبار مصرف استفاده می2از پلیمر ( :ب)عبارت (
.  است) استیرن2مونومر سازندة پلیمر ( :پ)عبارت (

 .وجود داردپیوند اشتراکی20در ساختار استیرن

اشد: ب) به صورت زیر می1پلیمر (اسید سازندةآمین و ديديساختار :ت)عبارت (

g.mol 1166 108   تفاوت جرم مولی58

    g.mol g.mol            جرم مولی1108   جرم مولی1166
)115تا112و104تا102هاي ه، صفح2(شیمی) ناپذیرنیازي پایان ،پوشاك(

----------------------------------------------

2بستۀ – 1شیمی

)زوارهمحمد عظیمیان(»  4«گزینۀ-266

A
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1 161 6 6 44 1´UH ´UH
ها: بررسی سایر گزینه

6»: 1«گزینۀ وبـودهشمار نـوترون و پروتـون بـا هـم برابـر3Liدر ایزوتوپ
7 تر است. کم3Liدرصد فراوانی آن از ایزوتوپ

صــورتترتیــب مقایســۀ طــول مــوج پرتوهــاي رنگــی به»: 2«گزینــۀ
است.» سرخنارنجیزردسبزآبینیلیبنفش«

amu»: 3«گزینۀ ها موفـق شـدند جـرم اتمـی دیگـردانشـیمیبا تعریـف
گیري کنند.عنصرها و همچنین جرم ذرات زیراتمی را اندازه

)21تا13و 5،6هاي ه، صفح1(شیمی) کیهان زادگاه الفباي هستی(
----------------------------------------------

)اله علیزادهروح(»  2«گزینۀ-267

درست هستند.  »پ«و »آ«هايعبارت
ها: بررسی عبارت

ها، آرایـشها (عدد اتمی)، تعداد الکترونها در تعداد پروتونایزوتوپ :آ)عبارت (
خـواص وها، عدد جرمـیخواص شیمیایی مشابه و در تعداد نوترون والکترونی
ابسته به جرم (مثل چگالی و نقطۀ جوش) متفاوت هستند. فیزیکی و
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