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 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

 پوريفرهاد حسين  مسئول دفترچه

  ليال ايزدي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسولي:مدير  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 زهرا تاجيك  آرايي نگاري و صفحه حروف

 سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون

  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  عربي
عرب، سيدمحمدعلي مرتضوي، اسماعيل  فاطمه منصورخاكي، حسين رضايي، مجيد همايي، درويشعلي ابراهيمي، احمد طريقي، ابراهيم رحماني

  پور، صادق پاسكه، مهدي ترابي، محمد داورپناهي، رضا سرخوش  يونس

  يسيزبان انگل
محسن كردافشاري، شهراد محجوبي، شهاب اناري، علي عاشوري، علي شكوهي، رضا كياساالر، زهره جوادي، نسرين خلفي، مقدم محمديان، منصور 

  اله سعادت، اميرحسين مراد عظيمي، بهرام دستگيري، ميرحسين زاهدي، حبيب

 هاي برتر  ويراستاران رتبه گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس
هاي  مسئول درس

 مستندسازي

  فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  عربي
درويشعلي ابراهيمي، حسين رضايي، 

  پور اسماعيل يونس
  ليال ايزدي  ـــــ

  پوريا گرجي  فريبا توكلي  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  آناهيتا اصغري  زبان انگليسي



 طراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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 (حسين رضايي)  »4«گزينة  - 1
ترجمـه  » نييـد ال«، يعنـي  »ال«بعد از اسم داراي ، »كه«به معني » الّذي«جا  در اين
طابقت ندارند، بلكـه مسـتقل از   شود، زيرا در جنس (مذكّر و مؤنث بودن) با هم م نمي

  است و نقش فاعل را دارد.» نيديال«
  هاي ديگر تشريح گزينه

اليه نادرست است، چون مضاف  و مضاف  صورت مضاف به» دستان كسي»: «1« ةگزين
  نيز صحيح نيست.» شود حمل مي«ترجمه نشده و » االُخري«پذيرد،  نمي» ال«

  اند. نادرست ترجمه شده» كنند«و » كه«، »كنند مي«، »دست»: «2«گزينة 
  نادرست است.» دستان كسي است كه»: «3« ةگزين

 (ترجمه)

----------------------------------------------  
 )درويشعلي ابراهيمي(  »2«گزينة    - 2

مثل «اند /  كننده حركت»: ةسائر«باور كني / »: أن تُصدقَ«تواني /  آيا مي»: هل تَقدر«
  چرخش»: دوران«اين چنين است / »: كذلك«مانند حركت ابرها / »: سير السحب

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

 )حسين رضايي(   »1«گزينة  - 3
بـا نيرنـگ   »: خادعـاً «بـدي كـردار /   »: سوء عمـل «خبر نده (فعل نهي) / »: ال تُخبِر«

  باقي بماند»: تَبقي«دهد /  پاسخ مي»: يقابل«(حال) / 
 (ترجمه)

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

 عرب) (ابراهيم رحماني  »1«گزينة  - 4
رو بشـويم، مواجـه بشـويم (فعـل شـرط) /       بـه  رو»: واجهنا«دات شرط) / اگر (ا»: إنْ«
جـواني /  »: الشـباب «هـاي زنـدگي /    هاي زندگي، سـختي  دشواري»: ةمصاعب الحيا«
تمييـز) /  »: صـبراً («صـبورتر  »: أكثر صـبراً «خواهيم شد (جواب شرط) / »: سنصبح«
  سالخوردگي، پيري»: الشيب«

 (ترجمه)

----------------------------------------------  
   (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 5

كننـد كـه    و مـردم فرامـوش نمـي   «چنـين اسـت:     عبارت اين گزينـه،   درست ةترجم
  »پيشرفت علمي در اين زمينه،

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

 ) فاطمه منصورخاكي(   »2«گزينة  - 6
و » هيچ خيري در دوستي بـا انسـان دورو نيسـت!   «اين گزينه:  عبارت اول در ةترجم
اي در آرزوهاي متنوع، بدون تالش براي انسـان   هيچ فايده«عبارت مقابل آن:  ةترجم

  ديگر تناسب مفهومي ندارند. ، كه اين دو عبارت با يك»وجود ندارد!
  )درك مطلب و مفهوم(

----------------------------------------------  
 )صادق پاسكه(  »3«ي  گزينه»3«گزينة  - 7

  شوند. در جمالت شرطي، دو فعل به عنوان فعل شرط و جواب شرط، مجزوم مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

نيـز  » حياتهـا «در » هـا «، ضمير »ال يجتهد«با توجه به مذكر بودن فعل »: 1« ةگزين
  نيز نكره و نادرست است.» ةمشكالت صغير«بايد مذكر باشد. 

  در تعريب نيامده است.» زندگي«درست نيست و » طريقةيجد »: «2« ةگزين
  نيست.» مشكالت اندك«تعريب دقيقي براي » قليل من المشكالت»: «4« ةگزين

  )تعريب(
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »3«گزينة  - 8
بــراي / «ثــالث مقــاالت : »ســه مقالــه/ « قبــل أحــد عشــر يومــاً»: يــازده روز قبــل«

 در/ « اليوم»: امروز«(فعل ماضي)/  أرسلت»: فرستادم/ « (نكره) لصحيفةٍ»: اي روزنامه
 »:چـاپ شـدند  «گـردد.)/   كه مؤنث است، برمـي » صحيفة«به » ها«(ضمير فيها »: آن

  )تعريب(  جا) (فعل ماضي مجهول) (در اينطُبِعت 
 ----------------------------------------------  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 )بجنورد -محمد داورپناهي (  »4«گزينة  - 9
زيـادي كلسـترول هميشـه خطـري را بـراي انسـان باعـث        «با توجه به متن، عبارت 

  ».ها بعض األحيان: بعضي وقت«شده متن گفته  درنادرست است، زيرا !» شود مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  درست است.!» يابد جهان اختصاص مي هاي قلب به تمام كشورهاي بيماري»: «1«گزينة 
  درست است.!» به آن نياز دارداي است كه بدن  كلسترول ماده»: «2«گزينة 
  درست است.!» فعاليت بدني از داليل سالمت قلب است»: «3«گزينة 

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

 )دبجنور -محمد داورپناهي (  »2«گزينة  -10
گرايش بـه   ،هاي قلب ثير منفي بر تپشأاز داليل تآمده است متن  چه در آن بر اساس

  استعمال دخانيات است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

ثير منفـي بـر   أتـ هـاي   از علت» كم تحركي و عدم فعاليت بدني«در متن  »:1«گزينة 
  عنوان نشده است. هاي قلب تپش

ثير منفـي بـر   أتهاي  از علت» شكل طبيعيزيادي كلسترول به «در متن  »:3«گزينة 
  نيست. هاي قلب تپش

هـاي   ثير منفي بر تـپش أتهاي  را از علت» باال رفتن فشار خون«در متن »: 4«گزينة 
  بيان نكرده است. قلب

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

 )بجنورد -محمد داورپناهي (  »4«گزينة  -11
  است. قلب »سالمتي« همان ،ناسب براي اين متنعنوان م

 استعمال دخانيات و ها تپش، ها عضلهها به ترتيب:  ترجمة ساير گزينه
  )درك مطلب مفهوم(

----------------------------------------------  
 )بجنورد -محمد داورپناهي (  »3«گزينة  -12

  !»استشده ف محاصره هاي مختل اين دنيا با بيماري انسان در« ،بر اساس متن
  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.!» اي در بدن ندارد وجود كلسترول هيچ فايده« »:1«گزينة 
!» دهـد  هـاي قلـب انجـام مـي     تـپش  ةوسيل هاش را ب قلب كارهاي روزانه« »:2«گزينة 

  نادرست است.
  است. نادرست!» هاي قلب به كشورهاي جهان سوم اختصاص دارد بيماري« »:4«گزينة 

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

 )فاطمه منصورخاكي(  »2«گزينة  -13
  !»:لدانِالب ميعِج يف األمراضِ رِمنْ سائ رَأكثَ بِلْالقَ أمراض رُشتَنْتَ«گذاري كل عبارت:  حركت

  پذيرد (أمراض). مضاف است و تنوين را نمي» أمراض«
  )يگذار حركت(

 3و  2 عربي

 مطلب: درك ة متنترجم

دهد. انسان در اين دنيا بـا دشـمنان عضالتش انجام مي ةوسيل هاش را ب قلب كارهاي روزانه«
هـا بيمـاري از ساير تر  هاي قلب بيش است. بيماريشده ها محاصره  مختلف همچون بيماري

  د.نشو در تمام كشورها منتشر مي
همان زيادي كلسترول اسـت كـه خطـري را بـراي انسـان درانسان دشمن اول براي قلب 
همان باال رفتن فشار خون اسـت.انسان شود. دشمن دوم براي قلب  بعضي مواقع باعث مي

گذارد و اما دشـمن ثير ميأهاي قلب ت است كه بر تپش مصرف دخانياتدشمن سوم همان 
هـاي قلـب را ضـعيف كـه عضـله   اي اسـت  تحركـي  بدني و كـم  آخر همان نداشتن فعاليت

  !كند هاي قلب را نيرومند مي كند. بدان كه ورزش عضله مي
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 )فاطمه منصورخاكي(  »4«گزينة  -14

ـ  سانِنْاإل بِلْقَل يانالثّ ودالع«گذاري كل عبارت:  حركت هو ارت ـ  فـاع ـ مِالـد  طغْضَ الع ،دو 
  !»بِلْالقَ ضاتبي نَلَع رُثِّؤَي يذالَّ دخينُالتَّ وه ثُالالثّ
  است و بايد به تبعيت از آن مرفوع باشد (الثّالثُ).» العدو«صفت براي » ثالالثّ«

  )گذاري حركت(
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »4«گزينة  -15

  هاي ديگر گزينه تشريح
  نادرست است.» باب إنفعالمن »: «1«گزينة 
  نادرست است.» مبني»: «2«گزينة 
  اند. نادرست»» أمراض«نائب فاعله «و » مجهولمبني لل»: «3«گزينة 

  )تحليل صرفي و نحوي(
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »4«گزينة  -16

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است. »باب تفعلمن »: «1«گزينة 
  اند. نادرست »»تعضال« نائب فاعله« و» مجهولمبني لل»: «2«گزينة 
  نادرست است. »الزم»: «3«گزينة 

  )تحليل صرفي و نحوي(
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »3«گزينة  -17

  هاي ديگر گزينه تشريح
  نادرست است. »ممنوع من الصرف« »:1«گزينة 
  اند. نادرست »من موصوفه بالتّبعيةو مجرور  ةصف« و» باإلضافة فمعرّ« »:2«گزينة 
  نادرست است. »من موصوفه بالتّبعيةو مجرور  ةصف»: «4«گزينة 

  )تحليل صرفي و نحوي(
----------------------------------------------  

  )پور اسماعيل يونس(   »2«گزينة  -18
كه خبر افعال ناقصـه (واثقـينَ) جمـع مـذكر اسـت، مشخصـاً بايـد در         با توجه به اين

وا «هـاي   هايي قرار گيرند كه جمع مذكر باشند و تنها فعـل  خالي فعل جاهاي عـو » اُد
كه هر دو فعل امـر و جمـع مـذكر مخاطـب هسـتند، بـراي جاهـاي خـالي         » كُونوا«

  اند. مناسب
  هاي ديگر تشريح گزينه

 براي مفرد مذكر مخاطب هستند.» كُنْ«و » اُدع« :»1« ةگزين

  براي جمع مؤنث مخاطب هستند.» كُنَّ«و » اُدعونَ: «»3« ةگزين
  مفرد مذكر غايب هستند.» يكون«و » يدعو: «»4« ةگزين

  )معتالت(
----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »1«گزينة  -19

موجود در زبان عربي تنها اسـم موصـول، معرفـه اسـت و در ايـن      » منْ«از بين انواع 
» حاضرٌ«باشد و چون  خبر مفرد مي» حاضرٌ«اسم موصول و مبتداست و » منْ«  گزينه

   تواند شرطي باشد. فعل نيست، جمله نمي
  هاي ديگر تشريح گزينه

م «اسم شرط و نكره است و » منْ«جمله شرطي است و  »:2« ةگزين ح «و » تَعلـَّ نَجـ «
  ترتيب فعل شرط و جواب شرط هستند. به

است (چه كسي بـه كتابخانـه رفـت و كتـاب      هاستفهام و نكراسم » منْ« »:3« نةگزي
  فيزيك را از مسؤول كتابخانه گرفت؟!).

  حرف جر است.» منْ«كار نرفته و  به» منْ«در اين عبارت  »:4« ةگزين
  )قواعد اسم(

 )ر، با تغيي91 -سراسري زبان(  »3«ي  گزينه»1«گزينة  -20

باشـد. (در اسـم    ٌبه و منصوب بـه اعـراب ظـاهري مـي     : اسم منقوص مفعول»المعالي«
  منقوص حركت رفع و جر تقديري است.) 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  فاعل و تقديراً مرفوع است.»: المعاصي»: «2« ةگزين
  فاعل و تقديراً مرفوع است. :»يقاضال»: «3« ةگزين

شود و به جاي آن تنـوين جـر    مجرور حذف ميمرفوع و  ةدر اسم منقوص نكر» ي(«
  آيد و اعرابش تقديري است.) مي
  فاعل و تقديراً مرفوع است.»: المعتدي»: «4« ةگزين

  )انواع اعراب(
----------------------------------------------  

 )عرب ابراهيم رحماني(  »2«گزينة  -21

و مفعول به جاي فاعـل بـه    اليه آن (أبوك الفاضل) حذف شده فاعل با صفت و مضاف
نام نايب فاعل آمده و مرفوع شده، صفت آن نيز به پيـروي از موصـوف خـود مرفـوع     

  صورت صحيح، مجهول شده است. شده و فعل جمله به
  هاي ديگر تشريح گزينه

صـورت اشـتباه حـذف     إليه آن حذف نشده، بلكه مفعول به فاعل با مضاف »:1« ةگزين
  ». المدرسةِاُكْرِمتُم في «ت از: شده كه مجهول آن عبارت اس

معلـوم   ةزمان با جمل ي مفرد مذكر غايب مجهول و هم فعل بايد به صيغه »:3« ةگزين
  باشد (ينْصرُ)، مفعول (التالميذ) نيز به اشتباه حذف شده است.

هاي مثني و جمع مذكر  شده است و اسم» ي«مضاف به ضمير » أخوان« »:4« ةگزين
  ها حذف شود. آن» ن«شوند بايد هرگاه مضاف واقع 

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

 )92 -سراسري انساني(  »3«گزينة  -22

حـرف  » ال«، »2« ةباشـد، در گزينـ   ، حرف نافيه فعل مضارع مـي »ال«، »1« ةدر گزين
  فعل مضارع است. ةحرف نافي» ال«، »4« ةعطف و در گزين

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

  )مسعود محمدي(   »4«ي  گزينه -23

باشـد.   فيه مـي  كند و مفعول بر مكان وقوع فعل داللت مي» عنْد« ة، كلم در اين گزينه
  باشند. ظروف زمان مي» إذا عند،  صباح، «ترتيب:  ها به در ساير گزينه

  )منصوبات(
----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(   »1«گزينة  -24

» مبتسمينَ« ةاست و كلم» ألْبست«به اول براي فعل دومفعولي  مفعولٌ» أوالد« ةكلم
 است.» ياء«حال مفرد و منصوب با عالمت اعراب فرعي 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  درست است.!» واضحةًانتخبت عناوين كتابي »: «2« ةگزين
  درست است.» مكبرينَ! المعركةأرسلت أبناءها إلي »: «3« ةينگز

  درست است.» ال أنسي بكاء طفلي شديداً!»: «4« ةگزين
  )منصوبات(
---------------------------------------------- 

 (صادق پاسكه)  »3«گزينة  -25

ود حـذف شـ  » إلّـا «حذف شده است و اگر حرف » ال يتقدم«در اين گزينه فاعلِ فعل 
  خواهد شد.» ال يتقدم«فاعل فعل » المجدون«

 )منصوبات(
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 )محسن كردافشاري( »2« ةگزين -26
  »كيك سوخته است. حتماً مدت زيادي در فر بوده است.هاي  لبه«جمله: ترجمة 

  نكتة مهم درسي
گيـري منطقـي از    و نتيجـه  بيانگر اطمينان و يقين كامل .”must have p.p“ساختار 

  انجام كاري در زمان گذشته است.
  (گرامر) 
----------------------------------------------  

 )محسن كردافشاري( »3« ةگزين -27
  »اند. ها و درياهاي زيادي از آغاز عصر صنعتي مدرن آلوده شده رودخانه«ترجمة جمله: 
  نكتة مهم درسي

شود كه از گذشـته آغـاز    ري استفاده مي) براي بيان كا.have+p.pاز زمان حال كامل (
كار نرفته و فعـل   حال باقي است. چون بعد از جاي خالي مفعول بهشده و اثر آن تا زمان 

“pollute”  جـاي خـالي مفعـول بـوده و     از بنـابراين واژة قبـل    ،استيك فعل متعدي
    :ساختار جمله در زمان حال كامل مجهول خواهد بود

 + ... .p.p.  +has  /have  +مفعول  
  .است نيز حال كاملنشانة  و شروع و مبدأ زماننشانة  ”since“ضمناً 

  )گرامر(
----------------------------------------------  

 )شهراد محجوبي( »4« ةگزين -28
توانم متوجـه شـوم، بايـد هنگـام خوانـدن       اگرچه زبان متون علمي را مي«ترجمة جمله: 

  »باشم. تمركز داشته  ها سخت آن
  نكتة مهم درسي

(اگرچه) براي بيان تضـاد مغـايرت    ”although“با توجه به مفهوم جمله از ربط دهندة 
بـراي بيـان   ) ، هنگامي كـه (در حالي كه ”while“شديد و غيرمنتظره و از ربط دهندة 

جا براي بيان زمان جمله كه حالت انجـام آن اسـتمراري اسـت، اسـتفاده      در اينمغايرت 
  شود. مي

  )گرامر(
----------------------------------------------  

 )شهراد محجوبي( »1« ةگزين -29
تـر از   در آخـر هفتـه، خسـته   كه كنم  قدر سخت كار مي در طول هفته آن«ترجمة جمله: 

  »آنم كه كار ديگري انجام دهم.
  نكتة مهم درسي

 كـار  به ”that“ و معموالً كلمة موصولي ابتدا صفت يا قيد حالت ”so“دهندة  بعد از ربط
(غالباً با مفهوم منفي) ابتدا صفت يا قيد حالت  too“ ” دهندة شود و بعد از ربط برده مي

  شود. استفاده مي )+ toفعلو سپس مصدر (
  (گرامر)

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

 )شهاب اناري( »3« ةگزين -30
كاغذ آسـيب  به كه بتوانند  نرم هستند براي اينبسيار هاي خوب  كن كپا«ترجمة جمله: 

  »شوند. تدريج خرد مي هنگام استفاده به به رسانند اما به اندازه كافي سخت هستند كهب
  نكتة مهم درسي

مفهـوم جملـه و وجـود اسـم      ، ”too“مصدر بعد از ساختار كار بردن  با توجه به نحوة به
“paper”  كنيم. مياستفاده » 3«بعد از جاي خالي از گزينة  

  (گرامر)

 )شهاب اناري( »3« ةگزين -31
 منظـورش را صـريح  دخترم در گفتار خود مشكل دارد كـه بيـان كـردن    «ترجمة جمله: 

  »برايش سخت كرده است.
  پذيرفتن) 2  انتظار داشتن) 1
  احترام گذاشتن) 4  بيان كردن) 3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )شهاب اناري( »3« ةگزين -32
كسـاني   ،با ايـن وجـود   ؛يك ليوان شير ارزش غذايي دارد ةانداز ماست به«ترجمة جمله: 

اسـت   شـده  نشـان داده كنند كـه   گيرند و متخصصان غذايي ادعا مي كه رژيم غذايي مي
  »دهد. بيماري قلبي را كاهش ميبه  خطر ابتالماست، 

  هزينة غذايي) 2  تغذية شيميايي) 1
  بدني ةتغذي) 4  ارزش غذايي) 3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »1« ةگزين -33
براي موفق شدن در مأموريت خود، بايد سرسپردگي (وقف) قاطعانـه بـه   «ترجمة جمله: 

  .»باشيد  هدف خود داشته
  تخريب) 2  سرسپردگي ،وقف) 1
  تعريف) 4  توصيف ،شرح) 3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »2« ةگزين -34
كـه از خسـتگي عمـومي رنـج      افرادياست كه بسياري از اين ثابت شده «ترجمة جمله: 

  »مند شوند. هتر بهر جاي استراحت بيش تر به توانند از ورزش بيش برند مي مي
  رنج بردن) 2  جلوگيري كردن) 1
  حفاظت كردن) 4  كاهش دادن) 3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )علي عاشوري( »2« ةگزين -35
كـه   شان را اول شب بيرون بگذارند تا ايـن  مردم ملزم هستند زباله خانگي«ترجمة جمله: 

  »آوري شود. تا نيمه شب جمع
  زباله) 2  ژست، وضع) 1
  )واژگان(  مد) 4  وسيله) 3

----------------------------------------------  
 )علي عاشوري( »4« ةگزين -36

 قطـب وزيرش از نظـر فكـري دقيقـاً در دو     جمهور و نخست اگرچه رئيس«ترجمة جمله: 
آينـد و خيلـي كارآمـدتر بـا هـم كـار        مخالف هم قرار دارند، خيلي خوب با هم كنار مـي 

  »كنند. مي
  ، كارگركاوش) 2  ، مسئلهموضوع) 1
  )واژگان(    قطب) 4  حق) 3

----------------------------------------------  
 )علي عاشوري( »1« ةگزين -37

هـاي محلـي    توسـط خبرگـزاري  ساختن (جعل) خبر ادعاهايي هست كه «ترجمة جمله: 
منبع خبـر   تركه ممكن است هر چه زود جايي كامالً شايعه بود و ناشر آن قصد دارد تا آن

  »را در اختيار عموم بگذارد.
  گويي كردن پيش) 2    ، ساختنتوليد كردن) 1
  )واژگان(  ، فسيل شدنكردنفسيل ) 4  احداث كردن) 3

 دانشگاهي پيش و 3 زبان انگليسي
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  :كلوزتست ترجمة متن
دهد كه در  هاي گذشته اميد به زندگي به سرعت افزايش يافته است. آمارها نشان مي از قرن
سال بود. در  30پيش از مدرنيته، اميد به زندگي در همة مناطق جهان حدود فقير جهان 

ه افزايش كرد، در اوايل قرن نوزدهم، اميد به زندگي در كشورهاي صنعتي اوليه شروع ب
كه  ماند. اين امر منجر به نابرابري بسيار بااليي در اين كه در ساير دنيا پايين باقي حالي

هاي اخير، اين نابرابري  بهداشت (سالمتي) چگونه در جهان توزيع شده بود، گشت. در دهه
نامناسبي داشتند، به  يبهداشتشرايط جهاني كاهش يافت. كشورهايي كه چندي پيش 

سال است. هيچ  70يابند. ميانگين جهاني اميد به زندگي اكنون نزديك  رعت ارتقا ميس
تري نسبت به كشورهاي با باالترين اميد به زندگي در  كشوري در جهان اميد به زندگي كم

 ندارد. 1800دهة 

 )علي شكوهي( »3« ةگزين -38
  فراهم كردن) 2  دسترسي داشتن )1
  )كلوزتست(  گير كردندر) 4  نشان دادن، داللت داشتن )3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »1« ةگزين -39
  جنبه) 2  منطقه )1
  )كلوزتست(  اقليم) 4  ، زندگيوجود )3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »4« ةگزين -40

  نكتة مهم درسي
“while” ستقيم است و بعد از آن بايد يـك جملـة كامـل    كنندة تضاد م كلمة ربط بيان

درستي رعايـت شـده    به» 4«كار رود كه اين ترتيب فقط در گزينة  (... + فعل + فاعل) به
  )كلوزتست(      است.

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »2« ةگزين -41
  جهاني) 2  شهري )1
  )تستكلوز(  كنندة حواس پرت) 4  روستايي )3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »4« ةگزين -42
  تجربة شخصي) 2  اتفاق غيرعادي )1
  )كلوزتست(  نامناسب شرايط بهداشتي) 4  احساس عاطفي )3

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

  :1ترجمة متن 
اين محيط  -گذارد جهان ما تأثير ميآن، بر محيط  مديريتانتخاب ما براي چگونگي زباله و 
هوا،  شما وجود دارد ماننداطراف تمام چيزهايي است كه در زيست شماست. محيط زيست 

جا كه تاكنون احتماالً  و از آن شده توسط انسان آب، زمين، گياهان و چيزهاي ساخته
توانيد درك  يكه براي سالمتي و خوشبختي خود به يك محيط سالم نياز داريد، م ايد دريافته

 توليداي كه  ثر زباله براي شما و ساير افراد بسيار مهم است. زبالهؤكنيد كه چرا مديريت م
كنيم بايد با دقت كنترل شود تا مطمئن شويم كه به محيط زيست و سالمتي شما آسيب  مي
 رساند. نمي

كه ديگر  چيزيشويم،  يا از شر آن خالص مي اندازيم زباله هر چيزي است كه ما دور مي
؟ با يادگيري و تمرين سه روش مديريت دكمك كني دتواني شود. چگونه مي نمياستفاده 

اين سه  ةهر روز انجامتوانيد كمك كنيد: كاهش، استفاده مجدد و بازيافت!  پسماند مي
 پسكننده نيز باشد.  تواند سرگرم فعاليت نه تنها براي يك محيط سالم مهم است بلكه مي

اال يك دقيقه وقت بگذاريم تا در مورد مديريت پسماند بيشتر بدانيم، بنابراين بياييد همين ح
 يك بازيگر كليدي در ساخت جهان ما به مكاني امن و سالم تبديل شويد. به توانيد شما مي

كه را اين بسيار ساده است: هر چيزي  ،موريت بازيافت شما غيرممكن نيست! در واقعأم
 ةاستفاد -است »حفاظت« ها زباله »كاهش«. بخش اصلي از يدنريز ، دورشودبازيافت  دتوان مي

براي جلوگيري از اتالف. شما  حد معمولتر از  كم ةخردمندانه از منابع طبيعي و استفاد
در فرم اصلي خود استفاده كنيد، يا آن ها  آناز  مجدداً، مواد ريختنجاي دور  توانيد به مي

 ها نيز استفاده كنند! نند از آنتوا كه ميبدهيد  افراديمواد را به 

 اين عملتوانند غذاي قديمي ما را به غذاي گياهي تبديل كنند. به  ها مي كرم
“vermicomposting” شود.  گفته مي“Vermicomposting” كننده  تواند سرگرم مي

 .ما نيز مفيد است ةباشد، اما براي سيار

 )اميرحسين مراد( »3« ةگزين -43
 »كند؟ چيزي را فهرست مي چهمتن «ترجمة جمله: 

 .»توانيم از موادي استفاده كنيم كه براي محيط زيست بهتر باشد هايي كه مي راه«
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد( »1« ةگزين -44

 كمـك كننـد. چـه    مـان  توانند به ما در محدود كـردن زبالـه   حيوانات مي«ترجمة جمله: 
 »كند؟ مي را تأييداطالعاتي از متن به بهترين وجه از اين جمله 

 »توانند غذاي قديمي ما را به غذاي گياهي تبديل كنند. ها مي كرم«
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد( »1« ةگزين -45

تي محـيط مـا را بـه بهتـرين وجـه      ها بر سـالم  توان تأثير زباله چگونه مي«ترجمة جمله: 
 »توصيف كرد؟

آسـيب  تـر   بـيش مـا  زيسـت  هرچه ضايعات بيشتري توليد كنيم، به سـالمتي محـيط   «
  »رساند. مي

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

 )اميرحسين مراد( »3« ةگزين -46
 »اصلي اين متن چيست؟ ةايد«ترجمة جمله: 

هاي مختلـف محـدود كنـيم تـا بتـوانيم محـيط        هاي خود را به روش الهتوانيم زب ما مي«
  )درك مطلب(  »مجدد و بازيافت. ةرا سالم نگه داريم، از جمله با كاهش، استفادزيست 

----------------------------------------------  
  :2 درك مطلبترجمة متن

 ةنحو ةباردر يشترياطالعات ب تا بههستند خوار  هاي مگس مرغ بررسيدانشمندان در حال 
ها  كه آن ييزهاياز چ يكي. دست يابند ند،كن يكه دنبال م يمهاجرت يرهايو مس يزندگ
 اهاني، گخوار هاي مگس مرغمهاجرت  يرهاياست. در طول مساقليم  رييهستند تغ شنگران

د را خو ييغذا هاي مسافران گرسنه بتوانند وعدهاين شوند تا  يمختلف به موقع شكوفا م
ها زودتر از حد معمول  باعث شكوفا شدن گلتر  در بهار دماي گرمشود اگر  ي. چه مبخورند
گل به  نبود پايان يابد. خوار، هاي مگس مرغ دنيقبل از رستواند  ها مي شكوفا شدن گلشود؟ 

ها  آن يبقا يو حت خوار هاي مگس مرغبر مهاجرت  يريامر چه تأث ني. استاشهد نبود  يمعن
 داشت؟ هدخوا

از افراد با  ياري! بسشوند پركار ميپرندگان  نيكه مجذوب ا ي نيستندتنها كسان دانشمندان
و پارك ها  اطيحها را به  ها را دوست دارند آن خوار آن هاي مگس مرغكه  ييها كاشت گل

خوار  هاي مگس هاي مخصوص غذا براي مرغ ظرف گريد يكنند. برخ يخود جذب م يها
 ياري، بسكايكنند. در سرتاسر قاره آمر يكمك م يعلم قاتيبه تحق زيو آنها ن كنند. يم زانيآو

دهند.  يرا به دانشمندان گزارش م جيكنند و نتا يم يريگيپمرغ هاي مگس خوار را از افراد  
دانشمند شهروند  كي »در خانهخوار  مرغ هاي مگس«! با شركت در پروژه ديتوان يشما هم م

از  يمهاجرت بهار ديتوان يكه چگونه م ديابيتا در ديكن يبررسرا  تيوب سا ني. اديشو
  :ديو دنبال كن دي، گزارش دهكرده يابيرا ردهاي مگس خوار  مرغ

 hummingbirdsathome.org

 )اميرحسين مراد( »3« ةگزين -47
ــه:  ــ«ترجمــة جمل ــاراگرافدر ”fascinated“ ةكلم ــا 2 پ ــنزد يياز نظــر معن ــه كي  ب
“interested” )درك مطلب(      »ت.اس )بوجذم(  

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد( »2« ةگزين -48

 »كند؟ چه چيزي را توصيف ميمتن  نيا«ترجمة جمله: 
چـه   و آنخـوار   هاي مگس مرغمهاجرت  يرهايرا در مس اقليمي راتييتغ ريتأث يچگونگ«
 »دهد. يم، شرح ميها انجام ده كمك به آن يبرا ميتوان يم

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

 )اميرحسين مراد( »1« ةگزين -49
 »هستند!پركار پرندگان  نيكه مجذوب ا ستندين يدانشمندان تنها كسان«ترجمة جمله: 

 »كند؟ يم دييگفته را تأ نياز متن ا يمدرك چه«
بـه  هـا را   خـوار دوسـت دارنـد آن    ي مگسها كه مرغ ييها از افراد با كاشت گل ياريبس«
  (درك مطلب)  »  كنند. يخود جذب م يها ها و پارك اطيح

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد( »3« ةگزين -50

 »؟گردد بر مي چيزيبه چه  2پاراگراف در  )گرانيد(”Others“ «ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(      »گريافراد د«
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  6:  ۀصفح  تجربی صی نظام قدیماختصا    ریاضی –ماه تیر 6 آزمون              

    

  ریاضی

 

 (حمیدرضا علیزاده)    »3«گزینۀ  - 51

x, x, x ( x) ( x)( x)       213 6 2 6 13 2 

x x x x x x         
102 236 12 15 26 3 10
3

  

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

  (فرهاد حامی)     »4« ۀینگز - 52

   :کنیم نمودار تابع را رسم می

  
kشکل، به ازاي با توجه به  0 y، خط 1 k  نمودار تابع را در چهار

  کند.  نقطه قطع می

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

 (فرهاد وفایی)  »1«گزینۀ  - 53

log log loglog
log loglog

  
2100 10 2 10100

8 38 3 22
  

( log ) ( a)
 

 
2 2

3 1 5 3 1
  

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

 (فرهاد حامی)   »      4« ۀگزین - 54

(ad bc )   ؛ 0
a b d b

: A A
c d c aad bc

           

  دانیم می11

: A A A
                     

1 2 1 2 1 211
0 1 0 1 0 11

  پس

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

  (محمدحسن حیدري)   »  2« ۀزینگ - 55

(تجمعی گروه  فراوانی( (Aفراوانی تجمعی گروه :f (BBگروه  فراوانی مطلق B  

  60 20 40  
آخر)  ۀ(دست D ۀآماري برابر فراوانی تجمعی دست ۀاین جامع ةانداز چوناما 

Nاست، بنابراین     توانیم بنویسیم: . می100

fB: B N
     اي در نمودار دایره Bبه گروه  متناظري  زاویه0360

  
40 0 0360 144
100

 

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

 (مهرداد ملوندي)  »  1« ۀگزین - 56

/x x xCV /
/ / xx x

           
       

1 24 2 4 2 4 2 2 10 4 2 0 12
104 4 0 3 1 2 4 24 2

  

 (مهرداد ملوندي)  »1«گزینۀ  -57
گیریم، لذا تعداد  را با هم به عنوان یک حرف در نظر می» ن«و» ز«دو حرف 

!هاي مطلوب برابر خواهد بود با:  کلمه !4  5!چنین در مجموع  هم .2

نوشت، پس احتمال » آزمون«ي  توان با حروف کلمه ي  پنج حرفی می کلمه

  مورد نظر برابر است با:

! !P
!


 
4 2 2

5 5
  

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

 (محمدحسن حیدري)  »  4« ۀگزین -58

x x x x     2 4 4 23 2 2 3 0  

x(x )(x ) (x )(x ) 
       

2 1 02 23 1 0 3 3 0 
x | x |     3 3 3  

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

 (غالمرضا حلی)  »4«گزینۀ  - 59

sin( ) sin 
        

30 0 01020 3 360 60 1020 60
2

  

cos cos( ) cos    
20 0 0315 360 45 45
2

  

sin sin( ) sin     
20 0 0 02 135 2 180 45 2 45 2 2
2

  

tan tan( ) tan   0 0 0 0240 180 60 60 3 

( )sin( ) cos( )

sin( ) tan( )

   
  

 

3 2 1
3 20 01020 315 12 2 2

0 0 22 3 2 32 135 240
  

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

  )محمد بحیرایی(  »1« ۀگزین - 60

)ها را با طول xچون این خط محور  )2 ي  کند، پس از نقطه قطع می

( , )2 ي  کند، پس از نقطه قطع می 1ها را با عرض yو چون محور  0

( , )0    است: زیرصورت  ي آن به گذرد، بنابراین معادله می 1

  y (x ( )) y (x ) f (x) (x )
( )


         
 
1 0 1 1

0 2 2 2
0 2 2 2

  

1
4 4 2 3

2
f ( ) ( )     

1
4 4 3 3 2 2 5

2
(fof )( ) f (f ( )) f ( ) ( ) /       

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

  (فرهاد حامی)  »4«گزینۀ  - 61

(x x ) (x x x ) (x( x ))
lim lim lim

x xx x x( x ) ( x )

  
 

    

3 2 2 21

2 22 11 1 11 1
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  7:  ۀصفح  تجربی صی نظام قدیماختصا    ریاضی –ماه تیر 6 آزمون              

    

lim x
x

 


2 1
1

  

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

 اکبر جعفري) (علی     »4«گزینۀ  -62
xدر  gکه تابع  براي آن 1  :پیوسته باشد، باید  

( )*  g( ) lim g(x) lim g(x)
x x

 
  

1

1 1

.  

x a , x
g(x) , x

sin(x )
bx , x

x


  


 
   



2 1

3 1

1
1

1

  

lim g(x) lim ( x a) a
x x a
g( )

b
sin(x )

lim g(x) lim (bx ) b
xx x

*

            
     

   

2 2

1 1
1

1 3
4

1
1

1
1 1

  

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

  بسطام)حسین (   »  1«گزینۀ  - 63

g( h) g( )
lim g ( )

hh
    



2 2 2
2

30
  

f (x) g( x ) f (x) ( x ) g ( x )       1 1 1  

g ( x ) f ( )
x

       


1 1 2 1
1 5

2 2 3 62 1
  

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

 ملوندي)(مهرداد   »4«گزینۀ  -64
یعنی این که هر دو سفید و یا هر دو سیاه  هر دو مهره، همرنگ باشند

  باشند. داریم:

   P=(هردوهمرنگ) P+ (هردو سفید) P(هردوسیاه)  

     
     
         
     
     
     

4 3 5 4

1 1 1 1 12 20 4

9 8 9 8 72 72 9

1 1 1 1

 

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

  )مهدي وقوعی(  »  1« ۀگزین - 65

   اي: دستور توزیع دوجمله طبق

!P(X ) ( ) ( )
! !

   
        

46 3 3 6 5 4 3 14 24 1
4 24 4 4 4 2 4 4

  

  


   
4 53 5 3

3 5
6 124 2

  

  )احسان کریمی(  »  2«گزینۀ  -66

x
, x

x x x
y [ ] , x

x , x


 


     



  


0 2
2

1 2 4
2 2 2

2 4 6
2

  

x
2y=     -1

x
2y=     -2

x
2y=     

1

2 4 6

y

x

  
]ي شود که در بازه مالحظه می , )0 خط موازي تشکیل  پاره 3این تابع از  6

خورده، نتیجه  ي فیثاغورس در مثلث سایه شده است. با استفاده از رابطه

برابر باشند،  که وتر مثلث می ها خط طول هر کدام از این پاره شود که می

است با  2 22 1 5.  

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

  )کورش شاه منصوریان(  »1« ۀگزین - 67

( a d) ( a d)
S S

 
   

20 2 19 5 2 41 120 2020 5
2 2

  

2 19 10 20 81 1 1a d a d d a         

a a d a ( a )
a a a

  
    

82 1 1 1 7
1 1 1

  

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

 (فرهاد حامی)  »  1«گزینۀ  -68

  دانیم:  می
cos x cos x

cos x sin x

  

  

21 2 2

21 2 2
  

  پس: 
cos x cos x sin x cos x

sin x cosx sinx cosx
 

  
2 21 2 1 2 2 2

  

kx
sin x cosx




 2 

k Z  1و
4 4

tan x tan x tan x k 
        

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

  مرضا حلی)(غال  »2«گزینۀ  - 69

0 2: ( , )ها برخورد منحنی با محور عرض ۀنقط
2

0 2
1

xf(x) f( )
x


   


  

1 2 3
0 3

2 21 1

(x ) (x )
f (x) f ( )

(x ) (x )
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  8:  ۀصفح  تجربی صی نظام قدیماختصا    ریاضی –ماه تیر 6 آزمون              

    

1 1
0 0 2

0 3
: y f( ) (x ) y x

f ( )


     


0x ۀخط قائم در نقط ۀمعادل   

3ي  ، تنها مختصات نقطهها  گزینهکه در بین  1( , ) کند. ن صدق میدر آ  

yي خط قائم بر نمودار تابع  نکته: معادله f (x) ي  در نقطهx    واقع

بر آن، به صورت 
1y f ( ) (x )

f ( )


    
 

   است. 

0(f ( ) )    

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

 (ناصر پایافر)  »3«گزینۀ  - 70

F(x, y) x sin y Ln( y )     2 22 2 1 2 0  
Fx: m

Fy





   مماسخط  شیب 

x x my ycos y
y

 
  




4 1
2

2 02 2
21

   

: y (x ) y x      0 2 1 2 2  معادلۀ خط مماس 0
 --------------------------------------------  

 اکبر جعفري) (علی   »  4«گزینۀ  - 71
3ي  بر روي بازه fتابع  1[ , ]  پیوسته است. بنابراین، هم داراي ماکزیمم

  کنیم:  نیمم مطلق است. نقاط بحرانی تابع را پیدا می مطلق و هم داراي می

2 22
0

2 2 01

xx xf (x)
x(x x )

     
 

  

  

  

  

  

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

  (فرهاد حامی)  »1«گزینۀ  - 72

ي عطف منحنی یک  ر صورت وجود) و نقطهنکته: نقاط اکسترمم نسبی (د

ي عطف، وسط  اند و نقطه ي سوم، روي یک خط راست واقع تابع درجه

   خط واصل بین نقاط اکسترمم نسبی است. پاره

yخط  چون m  ي سوم  تابع درجه منحنینسبی از نقاط اکسترمم

f (x) x x   3 3 گذرد،  ي عطف می طهبه یک فاصله است، پس از نق 1

3     بنابراین: 3 1f (x) x x     

  
b: xI a a


   


0 0

0
3 3 3

   ي عطف طول نقطه

m y f (x ) f ( )I I    0 1  

 منصوریان) کورش شاه(  »1«گزینۀ  - 73

xي دایره را به صورت  معادله y ax by c    2 2 در نظر  0

)ي  ه از سه نقطهجا که دایر گیریم. از آن می , )0 0 ،( , )1 )و  1 , )3 3 

  کنند. ي آن صدق می گذرد، پس مختصات این سه نقطه در معادله می

( , ) ( ) ( ) a( ) b( ) c c       2 20 0 0 0 0 0 0 0  

( , ) ( ) a( ) b( )

( , ) a( ) b( )

         
     

2 211 1 1 1 1 0

2 23 3 3 3 3 3 0
  

a b ( )
a b a b ( )

    
 

       

2 1

3 3 18 6 2
   

a b a
( ),( )

a b b
      

  
     

2 2
1 2

6 4
  

: x y x y   2 2 2 4   ي دایره معادله0

: R a b c ( ) ( ) ( )        
1 12 2 2 24 2 4 4 0 5
2 2

   شعاع دایره

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

 فرهاد حامی)(  »4«گزینۀ  - 74
2 2 2 29 4 18 10 0 9 18 4 10 0x y x ( x x) y        

2 29 2 4 10 0(x x) y      

2 29 1 1 4 10 0((x ) ) y     
2 212 2 2 29 1 4 1 4 9 1 1 1
1 1

4 9

y (x )(x ) y y (x ) 
             

تفاضل فواصل هر نقطه روي هذلولی از دو کانون آن، مقدار ثابت  قدرمطلق

2a :است، پس    
1 12 2 1
4 2

a a a      

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

 محمدرضا چگینی)(  »2«گزینۀ  -75

  
3

1 23
f (x)dx S S 

 

S OA BC

S (CE DF) EF ( )


     


       


1 1
1 4 21

2 2

1 1 3
2 1 12

2 2 2

  

1+  2- 3- x 
 + -  +  )x(f  

3

1  
3

4 
7

9
  

)x(f 

min  Max 
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  9:  ۀصفح  تجربی صی نظام قدیماختصا    ریاضی –ماه تیر 6 آزمون              

    

f (x)dx   

3 3 1

2
3 2 2

 

   است (چرا؟). 2، برابر Dي  توجه: طول نقطه

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

 محمد بحیرایی)(  »4«گزینۀ  - 76

dx

x x ( x ) ( x )
 

   

21 1

2 2 211 4 4 2 1 2 1
  

( x ) dx ( ).( ).( x )         


2
2 1 12 2 12 1 2 1
1 2 2 1 1

  

( ) ( ) ( )( )
( x ) ( ) ( )

   
         

2
1 1 1 1 1 1

1
2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 31

  

nنکته: اگر   1آنگاه ،:   

n n(ax b) dx ( ).( )(ax b) C
a n

   


1 1 1
1

.  

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

 زاده) (محمدابراهیم گیتی   »4«گزینۀ  - 77

  
0 0180 960 096 42
2

ˆ ˆˆA B C 
      

  

  

  

الساقین موازي  ي رأس یک مثلث متساوي دانیم که نیمساز خارجی زاویه می

 B̂ و نیمساز داخلی Â خارجی نیمسازي مثلث است. فرض کنیم  با قاعده

   متقاطع باشند، داریم: D ي در نقطه

  

ˆ ˆAD || BC D B
D̂

ˆ ˆBD B B

  


 
    


1
021042 0211 2

2

   

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

  زاده) (محمدابراهیم گیتی  »  2«گزینۀ  - 78

AB AC , BC a , AB AC a AB AC a      
22 2 2
2

  

ي مساحت مثلث  ي وسط قطر آن است. براي محاسبه مرکز مربع، نقطه

OO O ي مثلث را  ، اگر قاعدهO O   فرض کنیم، ارتفاع وارد بر این

Oهاي  است. اما، طول OAقاعده  O   وOA ي طول  هر یک به اندازه

a2 ضلعقطر مربع به 

2
   است: 

A B

C O

O’

O’’  

O O OA ( a) a , S(OO O ) O O OA a


          
2 1 1 22
2 2 2

  

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

 )زاد علی سعیدي(  »  3« ۀگزین - 79

ازیند، عمودند پس با هم مو ACهر سه بر  RCو  PA ،QBچون 

   بنابراین:

  )(
AC
BC

PA
QBQB||PA 1

تالس    

QB AB AC BCت��������������������������������������������������������������������������������������������������السQB || RC
RC AC AC


    

BC BC QB ( )
AC AC RC

    1 1 2  

QB QB QB QB( ),( ) QB
PA RC

       1 2 1 1 3
12 4

 

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

 )حسین بسطام(   »  3« ۀگزین - 80

 Oهاي استوانه هستند و چون  قاعدهمراکز  Oو  Oمطابق شکل، 

O(مرکز کره) وسط  O   و ارتفاع استوانه برابرR  (شعاع کره) است، پس

ROO 
2

  توانیم بنویسیم: می AOO. همچنین در مثلث 

Ôفیث�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اغورس AO AO OO     2 2 290  

RR r r R    
2 32 2

4 2
  

  

  

: V r h ( R) (R) R
:

: V R


     


   

3 32 2 3
2 4

4 3
3

  بنابراین

RV
V R


  

 

3 3
94

4 163
3

  

 ساز نیم

 حجم استوانه

 حجم کره

ww
w.
ka
no
on
.ir



 
 10:  ۀصفح تجربی اختصاصی نظام قدیم شناسی زیست – ماه تیر 6آزمون                  

  

 شناسی زیست 

 

 (سینا نادري) »3« ۀگزین -81

گـرم وزن دارد. در   1متر طول و حـدود   میلی 22در انتهاي ماه دوم، رویان 

  هاي بدنی قابل تشخیص است. داراي ویژگی  ماهۀ اول جنین انتهاي سه

  ها: بررسی سایر گزینه

زمان  مافتد که ه بعد از لقاح، جایگزینی اتفاق می 6در حدود روز »: 1«ي  گزینه

  با آن غلظت پروژسترون در خون در حال افزایش است.

هـاي داخلـی    و سـلول  شـود  مـی در هفتۀ دوم جفت تشـکیل  »: 2«ي   گزینه

  دهند. بالستوسیست چندالیه بافت مقدماتی را تشکیل می

هاي داخلی اصلی مانند کبد و پـانکراس   در طی ماه دوم اندام»: 4«ي  گزینه

هفتم (که بخشی از ماه دوم است) حرکات قلب با شوند. در هفتۀ  مشخص می

  سونوگرافی قابل تشخیص است.

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

 ، با تغییر)95 –(سراسري خارج از کشور  »2« ۀگزین -82

دهـد، پـس    جا که سلول پارانشیم مغز ساقۀ لوبیا، فتوسنتز انجام نمـی  آن از

باشد  هاي پرانرژي تنها میتوکندري می مولکولاندامک دوغشایی تولیدکنندة 

 . شود میتولید  NADHکه درگام دوم چرخۀ کربس مولکول پرانرژي 

  ها: رد سایر گزینه

در گام چهارم چرخـۀ کـربس بـا تشـکیل ترکیـب چهارکربنـه       »: 1« گزینه

2FADH شود. تولید می  

کربنـی تشـکیل    6ر گام اول چرخـۀ کـربس سـیتریک اسـید     د»: 3« گزینه

  شود. مصرف نمی NADشود که در این گام  می

کربنی دوفسفاته به دو ترکیب  در گام دوم گلیکولیز ترکیب شش»: 4« گزینه

تولیـد   ATPشـود کـه اوالً در ایـن گـام      فسفاته تبدیل مـی  کربنی تک سه

دهـد نـه در    شود و دوم ایـن کـه ایـن واکـنش در سیتوپالسـم رخ مـی       نمی

  میتوکندري.

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

 (امیر رضا پاشاپور یگانه) »4«گزینۀ  -83

-ها صورت مـی ها بالفاصله بعد از ادغام نخینهها، ادغام هستهدر زیگومیست

هـاي هاپلوئیـد شـکل    ورانژ پس از ادغام هستهها، زیگوسپگیرد. در این قارچ

، کنند سیلین تولید می بیوتیک پنی سیلیوم که آنتی هایی از پنی گیرد. گونهمی

 ها تولیدمثل جنسی ندارند. همانند سایر دئوترومیست

  ها:بررسی سایر گزینه 

هـاي غیرجنسـی را در نـوك    هـاي پرسـلولی هـاگ   آسکومیست»: 1«گزینۀ 

 کنند.یافته ایجاد می هاي تخصصنخینه

به عنوان مثال ریزوپوس استولونیفر روي سـطح نـان نیـز رشـد     »: 2«گزینۀ 

 کند.می

هاي مولکولی در شاخۀ ها بر اساس روشبسیاري از دئوترومیست»: 3«گزینۀ 

 گیرند. آسکومیکوتا قرار می

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

 )بیبهرام میرحبی( »2« ۀگزین -84

هاي درسی تنهـا   از لحاظ علمی بندپایان اسکلت خارجی دارند ولی در کتاب

ها به عنوان جانورانی با اسـکلت خـارجی اشـاره شـده      به حشرات و خرچنگ

هـاي   است که متعلق به شاخۀ بندپایان هستند. بندپایان بـا داشـتن سـلول   

خود، داراي  طور قطع براي تکمیل فرآیند فاگوسیتوز ها، به مشابه با فاگوسیت

 ها: هاي لیزوزومی هستند. رد سایر گزینه آنزیم

 صادق نیست. دراز  براي خرچنگ»: 1«گزینه 

 در چشم مرکب حشرات قرنیه وجود دارد نه عنبیه.»: 3«گزینه 

روش بکرزایـی و   براي تقسیم میتوز تخمک زنبور عسل ماده بـه »: 4«گزینه 

 تقسیمات میتوزي زنبورعسل نر صادق نیست.
-------------------------------------------- 

 )علی کرامت( »3« ۀگزین -85

کننـد چـون    که در روده وجود دارند در محیط قلیایی فعالیت می یهای آنزیم

کربنات سدیم و موکـوز ایـن محـیط قلیـایی اسـت.       به دلیل ترشح صفرا، بی

پوششـی اسـت و در    94ها براساس کنکـور  همچنین بافت ترشحی این آنزیم

ی کـه  یهـا  چنین آنـزیم  باشد. هم ها کم می بین سلول ي افت پوششی فاصلهب

صورت اگزوسیتوز نیست بلکه پـس   شوند به هاي روده ترشح می توسط سلول

شبیه سـاز سراسـري   این سؤال  شوند. رها می ،سلول از دیواره ناز کنده شد

 است. 94

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

 (مهرداد محبی) »4«گزینۀ  -86
هاي حد واسط تاکنون کشف شـده اسـت. مثـل حلقـۀ      بسیاري از این حلقه

) خزنـدگان و  3) خزندگان و پرندگان 2ها و دوزیستان  ) ماهی1واسط بین: 

 پستانداران. 

 ها: بررسی سایر گزینه

عنـوان   توان بـه  ترین جاندار را می در درخت تبار زایشی، پیچیده»: 1«گزینۀ 

 در نوك درخت قرار داد. مبناي مقایسه
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الگوي تغییري که در آن هر گونه پس از یک دورة طوالنی عدم »: 2«گزینۀ 

تغییر یا تغییر کم، ناگهان دچـار تغییـر شـدید شـده اسـت، الگـوي تعـادل        

 شود.  زایی ناگهانی نامیده می اي یا الگوي گونه نقطه

طـول زمـان   الگوي تغییري که در آن رویـدادهاي تـدریجی در   »: 3«گزینۀ 

شـود، الگـوي تغییـر تـدریجی نامیـده       هاي جدید می منجر به تشکیل گونه

 شود. می

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

 (سینا نادري) »2« ۀگزین -87

از تغییر فیبرینوژن محلـول در پالسـما توسـط تـرومبین، فیبـرین حاصـل       

کنـد و   ا خود جمع میها را ب هاي خون ازجمله اریتروسیت شود که گلبول می

 سازد.  لخته را می

 ها: رد سایر گزینه

 اند.  ها از یک الیۀ بافت پوششی تشکیل شده مویرگ»: 1«گزینه 

دنبال آن  ها با بافت پیوندي و به ها در اثر برخورد آن آماس گرده»: 3«گزینه 

 کند. ها را چسبنده می ها است که دیگر گرده ترشح موادي از گرده

هـا، یـا از     دیـدة جـدار رگ   هـاي آسـیب   ترومبوپالستین از بافت »:4«گزینه 

 باشد. هاي پالسما نمی شود و از پروتئین ها آزاد می پالکت

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

 (مهدي جباري) »  3« گزینۀ -88

هـاي رویـانی را بـه وجـود آورد.     سلول ادغام شده تقسیم شد و اولین سلول

 شود. ها انجام میهاي جانوري در پی مضاعف شدن سانتریولتقسیم سلول

 ها:بررسی سایر گزینه

جنین در آزمایشگاه رشد و نمو خود را آغـاز کـرد و سـپس بـه     »: 1«گزینۀ 

 درون رحم مادر جانشینی منتقل شد.

اي درون محـیط کشـت ویـژه     سلول پستانی (سلول تمایزیافته)»: 2«گزینۀ 

 کند.سلولی را متوقف می قرار داده شد که چرخۀ

 این سلول تراژن نبود، چون ژنی از گونۀ دیگر را نداشت.»: 4«گزینۀ 

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

 نژاد) (مهران قاسمی »1« ۀگزین -89

گـذاري آزاد مـی    تولید و در هنگام تخمـک  Iاووسیت ثانویه در پایان میوز 

شناسـی و   کتـاب زیسـت   11 – 11. در این زمـان بـا توجـه بـه شـکل      شود

کنـد.در مـورد    ، غلظت پروژسترون خون شروع به افـزایش مـی  2آزمایشگاه 

شود نه  توجه داشته باشید که اووسیت ثانویه از تخمدان آزاد می» 4«گزینه 

 اوول.

 شایق) (علی پناهی »4« ۀگزین -90

جـاي    درون کرومـوزوم میزبـان   ي ژنتیکی ویروس ي لیزوژنی ماده در چرخه

هاي دختري حاصل نیز پروویروس  گیرد و با تقسیم سلول میزبان، سلول می

علـت مـرگ سـلول     ي لیتیـک بـه   که در چرخـه  کنند، درحالی را دریافت می

 ها: دهد. رد سایر گزینه میزبان، تقسیم سلولی رخ نمی

نــدارد و در ي لیزوژنـی تکثیــر باکتریوفـاژ وجــود    در چرخــه»: 1«ي  گزینـه 

 کند. ي لیتیک نیز سلول میزبان تولیدمثل نمی چرخه

ي لیتیک است نه  هاي کپسید مربوط به چرخه تولید پروتئین»: 2«ي  گزینه

 لیزوژنی.

ي لیزوژنـی، تکثیـر پروویـروس وابسـته بـه تکثیـر        در چرخه»: 3«ي  گزینه

ي لیتیـک پروویـروس دیـده     کروموزوم میزبان اسـت و درضـمن در چرخـه   

 شود. ینم

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

 (سینا نادري)  » 3« گزینۀ -91

در فرایند انعکاس زردپی زیر زانو، نورون رابط که تماماً در مـادة خاکسـتري   

 شود. نخاع قرار دارد سبب مهار نورون حرکتی ماهیچۀ پشت ران می

 ها: بررسی سایر گزینه

 ها، میلین وجود ندارد. روندر انتهاي آکسون نو»: 1«گزینۀ 

نورون رابط در طول آکسون خود فاقـد میلـین اسـت، بنـابراین     »: 2«گزینۀ 

 ها را هدایت کند. تواند به صورت جهشی پیام نمی

هـاي رانویـه ایجـاد     دقت کنید که پتانسیل عمل در محـل گـره  »: 4«گزینۀ 

 شود. می

 بین دو گره غالف میلین وجود دارد.

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

 نژاد) (سجاد خادم  » 3« گزینۀ -92

و هورمـون آبسـیزیک اسـید     مکانیکی هورمون اتیلن باعث تسهیل برداشت

هـاي محیطـی    شود. این دو هورمون در تنش اي می باعث افزایش فشار ریشه

 ها: یابند. بررسی سایر گزینه (برخالف هورمون اکسین) افزایش می

زا است الیـه آنـدودرمین را بـه وجـود      مون اکسین که ریشههور»: 1«گزینۀ 

کننـدة   سازي تاثیر دارند، چـون تنظـیم   ها بر پروتئین آورد. همۀ هورمون می

 رشد هستند.

شـود و در   هاي گیـاهی ترشـح مـی    هورمون اتیلن از اغلب بافت»: 2«گزینۀ 

 اتمام نمو میوه نقش دارد (نه آغاز نمو.)

شـود و   پذیري دیواره مـی  باعث افزایش انعطاف هورمون اکسین»: 4«گزینۀ 

 همانند هورمون سیتوکینین و ژیبرلین در افزایش طول ساقه نقش دارد.
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 (علی کرامت) »  3«گزینۀ  -93

) نیازي به فعالیت ریبوزوم نیسـت.  rRNAبراي تولید آنزیم غیر پروتئینی (

هـا    نهـاي آ ها محصول ترجمه نیستند؛ پس تنظیم بیان ژنضمناً این آنزیم

 ها:تواند در مرحلۀ ترجمه صورت بگیرد. بررسی سایر گزینهنیز نمی

هاي یوکاریوتی پس از تولید در هسته، در همان جـا   mRNA»: 1«گزینۀ 

 شوند.بالغ و سپس به سیتوپالسم فرستاده می

 کدون است.داراي آنتی tRNAهاي فقط یکی از حلقه»: 2«گزینۀ 

 دانه است و سانتریول ندارد.نهانالله عباسی گیاهی »: 4«گزینۀ 

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

 (بهرام میرحبیبی)  »2« ۀگزین -94

، 1شناسـی و آزمایشـگاه    کتاب زیست 119ي  صفحه 8-10با توجه به شکل 

هاي حاوي مغز   توانند وارد حفره هاي خونی مجاري هاورس می انشعابات رگ

 نی اسفنجی شوند.استخوان در بافت استخوا

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

 (سینا نادري) »  3«گزینۀ  -95

 370شوند و در حـدود  دوزیستان، جانورانی از شاخۀ طنابداران محسوب می

هـاي  میلیون سال قبل وارد خشکی شدند. این زمان در حد فاصـل انقـراض  

لیون سال قبـل) قـرار   می 245میلیون سال قبل) و سوم ( 440گروهی اول (

 دارد. 

 ها:بررسی سایر گزینه

 500ها ها هستند و ماهیداران زنده ماهیترین گروه مهرهموفق»: 1«گزینۀ 

 میلیون سال قبل؛ یعنی قبل از انقراض گروهی اول پدید آمدند.

میلیون سال پـس از پیـدایش    50دورة خشکی وسیع، در طول »: 2«گزینۀ 

 خزندگان حاکم شد.

صـورت   پرندگان و پستانداران پس از انقراض گروهی پـنجم بـه  »: 4«ۀ گزین

 غالب درآمدند.

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

 شایق) (علی پناهی »4« ۀگزین -96

کنـد؛ پـس    ساز تحریک می هاي اسپرم تولید اسپرم را در لولهFSHهورمون

تواند نقـش داشـته    لیه به اسپرماتوسیت ثانویه میدر تبدیل اسپرماتوسیت او

 باشد. 

 ها: رد سایر گزینه

 دهد. ساز رخ می هاي اسپرم تبدیل اسپرماتید به اسپرم در لوله»: 1«ي  گزینه

دهـد (نـه    هـاي بینـابینی رخ مـی    تولید تستوسترون در سلول»: 2«ي گزینه

 ساز). هاي اسپرم لوله

ي وزیکول درهنگام ورود به اووسیت ثانویـه  ها سازي آنزیم آزاد»: 3«ي  گزینه

 دهد.  رخ می

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

 (مهدي جباري) »1« ۀگزین -97

 ها نقش دارند. ي پادتن هاي مکمل و در تجزیه  ماکروفاژها در تولید پروتئین

  ها: بررسی سایر گزینه

کند. (بیش از  ها را تولید می انواعی از سلول Tهاي  لنفوسیت»: 2«ي  گزینه

 نوع سلول) 2

هـاي متصـل بـه سـطح ماستوسـیت       با اتصال آلرژن به پادتن»: 3«ي  گزینه

شده از  هاي ترشح شود (نه از اتصال پادتن موادي از قبیل هیستامین آزاد می

 پالسموسیت بر سطح ماستوسیت).

آید کـه   وجود می خاطره نیز لنفوسیت به هاي از تقسیم سلول»: 4«ي  گزینه

 هاي بنیادي نیستند. جزء سلول

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

 شایق) (علی پناهی »2« ۀگزین -98

 ATPشود و تولید گلیکولیز انجام نمی 3، گام NADالف (درست). در نبود

 شود.می متوقفنیز  4در گام 

ها یک فسفاته و بعضی دیگر دو فسـفاته  ). بعضی از این مولکولنادرست(ب 

 ها با هم متفاوت است.هستند. پس محتواي انرژي آن

ي گلیگولیز عبارتند از: شش کربنـی دو   هاي دو فسفاته). ترکیبنادرستج (

هـا فقـط شـش    و سه کربنی دو فسفاته. از بین این مولکول ADPفسفاته، 

 شود.دار تبدیل میبه دو مولکول سه کربنی فسفاتکربنی دو فسفاته 

توانند در شوند که میهاي پیرووات تولید می). در گلیکولیز، مولکولدرستد (

 به الکتات تبدیل شوند. NADHتخمیر الکتیکی با دریافت الکترون از 

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

 (بهرام میرحبیبی) »4« ۀگزین -99

 آورد. دار را به وجود می پورانژ کاهوي دریایی با میوز زئوسپورهاي تاژكاس

کالمیدوموناس بالغ نیز با میتـوز در تولیـد مثـل غیرجنسـی زئوسـپورهاي      

 آورد. دار را به وجود می هاي تاژك دار و در تولیدمثل جنسی، گامت تاژك

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

 علی کرامت)( »4« ۀگزین -100

گامتوفیـت اسـت و هـر     آیـد.  اي که از رویش هاگ پدید مـی  بخش پرسلولی

 ها: گیرد. رد سایر گزینه اسپوروفیت در گامتوفیت شکل می

کنـد امـا در    دار تولید نمـی  ي خزه گامت تاژك ماده  گامتوفیت»: 1«ي گزینه

  کند. هاي اسپوروفیتی نیز رشد نمی بافت

ww
w.
ka
no
on
.ir



 
 13:  ۀصفح تجربی اختصاصی نظام قدیم شناسی زیست – ماه تیر 6آزمون                  

  

دانگان است که دو  ، گامتوفیت نر نهان متوفیتترین گا کوچک»: 2«ي  گزینه

ترین تعداد گامت  حالی که کم کند در سلولی است و دو آنتروزوئید تولید می

 7کنـد کـه    زا) ایجاد می دانگان ( با یک سلول تخم ي نهان را گامتوفیت ماده

 کتاب درسی) 9-12سلولی است. (طبق شکل 

ي رویـانی تشـکیل    درون کیسـه  ي غذایی تریپلوئیـد  اندوخته»: 3«ي  گزینه

 شود (نه اطراف آن). می

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

 (فاضل شمس) »  1«گزینۀ  -101

کننده، پروتئین مهارکننـده اسـت کـه در صـورت      محصول نهایی ژن تنظیم

بـه نـام اپراتـور     DNAوجود الکتوز، به آلوالکتوز و در نبود آن به بخشی از 

 هر دو مادة آلی هستند.  DNAود. آلوالکتوز و ش متصل می

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود. شود و لذا جذب نمیآلوالکتوز درون باکتري تولید می»: 2«گزینۀ 

شـود امـا در ایـن    در نبود آلوالکتوز، اپران لـک رونویسـی نمـی   »: 3«گزینۀ 

ي را هاي دیگـري از بـاکتر  توانند ژنمرازهاي باکتري میپلی RNAهنگام، 

 رونویسی نمایند. 

مراز در رونویسی و آنـزیم هلیکـاز در هماننـد    پلی RNAآنزیم »: 4«گزینۀ 

 کنند.را از هم جدا می DNAسازي دو رشتۀ 

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

 (رضا آرین منش) »2« ۀگزین -102

 ندارد.  در گیاهان پیشرفته (بازدانگان و نهاندانگان)، سانتریول وجود

 ها:بررسی سایر گزینه

 منظور متافاز میتوز است.»: 1«ي  گزینه

 منظور تلوفاز میتوز است.»: 3«ي  گزینه

 منظور آنافاز میتوز است.»: 4«ي  گزینه

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

 شایق) (علی پناهی »              2« ۀگزین -103

هـاي   ها در حـال انقبـاض بـوده و دریچـه     بطن Dهمانند نقطۀ  Cدر نقطۀ 

باشند. در این حین خون درون بطن چپ بـه   سینی ابتداي سرخرگی باز می

شـود.   سرخرگ آئورت و خون درون بطن راست به سرخرگ ششی وارد مـی 

 ها: بررسی سایر گزینه

هاي دهلیزي  ها آغاز نشده است، لذا دریچه هنوز انقباض بطن A) در نقطۀ 1

هـا   لختی) باز هستند و مانعی براي ورود خون بـه بطـن   و سه بطنی (میترال

 وجود ندارد.

، صداي اول قلب و در Sتا  R) در منحنی الکتروکاردیوگرام در حدود موج 3

شـود کـه بـه ترتیـب بـه علـت        صداي دوم قلب شنیده مـی  Tانتهاي موج 

شوند. (نـه بازشـدن    هاي دهلیزي بطنی و سینی ایجاد می شدن دریچه بسته

  ها) نآ

ها در حال تخلیه به  ها در حال انقباض و خون درون آن بطن D) در نقطۀ 4

ها در حال کـاهش اسـت. در    باشد، بنابراین حجم بطن ها می درون سرخرگ

هـا وارد   ها در حال استراحت و خون از دهلیز بـه درون آن  نیز بطن Aنقطۀ 

 باشد. ها در حال افزایش می شود، بنابراین حجم بطن می

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

 (بهنام یونسی) »2«گزینۀ  -104

هـا مثـل جهـش همــواره رخ     نیروهـاي ایجادکننـدة گونـاگونی در جمعیـت    

 دهند.  می

  ها: بررسی سایر گزینه

هاي  تر از الل هاي نامطلوب مغلوب آهسته در انتخاب طبیعی الل»: 1«گزینۀ 

  شوند. ینامطلوب غالب از جمعیت حذف م

  دهد. دار رخ می در انتخاب طبیعی جهت»: 3«گزینۀ 

با توجه به نظریۀ ترکیبی انتخاب طبیعـی، انتخـاب طبیعـی در    »: 4«گزینۀ 

هاي  طول زمان با تغییر فراوانی نسبی صفات در جمعیت، باعث پیدایش گونه

  گردد. جدید می

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

 (رضا روزدار) »3« ۀگزین -105

شود صفت  ها دیده می از آن جایی که بال سفید در نسل دوم فقط در ماده

رنگ بال صفت وابسته به جنس است و صفت رنگ چشم، صفتی اتوزومی 

 است.

B B b(P) : Z Z AA Z Waa 

 

B b B(F ) : Z Z Aa Z WAa1 

 

B B B b B b(F ) : Z Z , Z Z , Z W, Z W2
1 1 1 1

4 4 4 4
 



AA, Aa, aa1 2 1

4 4 4

 

 ها: بررسی گزینه

نادرست، »: 1«ي  گزینه
2

3
 ها نر هستند. اي از بال قهوه

نادرست، رنگ چشم صفتی اتوزومی است که در بین دو جنس »: 2«ي  گزینه

هاي روشن ماده و نیم  اي شود، یعنی نیمی از چشم قهوه به یک نسبت دیده می

 دیگر نر هستند.

 اي تیره  نر چشم قهوه

 اي هو بال قهو

 روشناي  چشم قهوه ي ماده

 سفیدو بال 

 تیرهاي  چشم قهوه ي ماده

 اي و بال قهوه
 

 اي تیره  نر چشم قهوه

 اي و بال قهوه

 اي بال قهوه ي ماده اي نر بال قهوه اي نر بال قهوه
 

 سفیدبال  ي ماده
 

3

4
 اي تیره  چشم قهوه

1

4
 روشناي  چشم قهوه
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اي تیره درست، احتمال چشم قهوه»: 3«ي  هگزین
3

4
است و این احتمال براي 

 هاي بال سفید نیز صادق است. ماده

Bالل مغلوب در کنار هم تنها در  3نادرست، حضور »: 4«ي  گزینه bZ Z aa نر)

bZو اي روشن) اي و چشم قهوه بال قهوه Waaي بال سفید و چشم  (ماده

 شود که احتمال مجموع این دو اي روشن) دیده می قهوه
2

16
 است. 

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

 شایق) (علی پناهی »   1« ۀگزین -106

ر دا اي، موجب افزایش توان تعریق و کاهش پدیدة حبـاب  افزایش فشار ریشه

 شود. شدگی می

 ها: بررسی سایر گزینه

شـوند. ایـن    ) تارهاي کشنده، فقط در منطقۀ کوچکی از ریشه مشاهده می2

اي هستند که سطح وسـیعی را   شده هاي روپوستی طویل تارها در اصل سلول

 کنند. براي جذب آب فراهم می

چسبی و دگرچسبی، باعث کاهش احتمال ایجاد گسسـتگی   ) نیروهاي هم3

شوند. در نتیجه، تمایل گازهـا بـه    دارشدگی می رة خام و پدیدة حبابدر شی

 یابد. خروج از شیرة خام کاهش می

هاي  ترین الیۀ پوست هستند و برخی سلول هاي آندودرم که داخلی ) سلول4

دهند، به دلیل وجود نوار کاسپاري، آب و مواد معدنی را  پوست را تشکیل می

 دهند.  فقط در یک مسیر انتقال می

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

 (مهدي جباري)   » 4« گزینۀ -107

ولی اتوتروف: سل آغازیان تک









 

شـود کـه بایـد بـا      روش غیرجنسی مشاهده می ها تولیدمثل به در تمامی آن

 تقسیم میتوز صورت گیرد. 

 ها: بررسی سایر گزینه

 ها است. ویژگی دیاتوم»: 1«گزینۀ 

 ها صادق نیست. براي دیاتوم»: 2«گزینۀ 

 نیست.در مورد کالمیدوموناس صادق »: 3«گزینۀ 

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

 (سینا نادري) »4« ۀگزین -108
هاي برانگیخته  در زنجیرة انتقال الکترون در غشاي تیالکوئید انرژي الکترون

شـود کـه هـر دو مولکـولی      استفاده می NADPHو  ATPبراي ساخت 

دار هستند، اما غشاي بیرونی کلروپالسـت فاقـد زنجیـرة     نیتروژن پرانرژي و

 انتقال الکترون است. 

 ها: رد سایر گزینه

کنندة آب تنهـا در فضـاي درونـی تیالکوئیـد و در      آنزیم تجزیه»: 1«  گزینه

 آن قرار دارد. IIارتباط با فتوسیستم 

هـاي فتوسـنتزي در    یـا همـان رنگیـزه   هاي جاذب نـور   مولکول»: 2«گزینه 

هاي غشاي تیالکوئیدها حضور دارند نه غشاي بیرونی  ساختارهاي فتوسیستم

 کلروپالست.

کربنی ناپایدار در طـی چرخـۀ کـالوین و در     تولید ترکیب شش»: 3«گزینه 

استروماي کلروپالست یعنی فضایی که توسط غشـاي درونـی احاطـه شـده     

 دهد. است، رخ می

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

 (بهنام یونسی) »   2« گزینۀ -109

، 2شناســی و آزمایشــگاه   کتــاب زیســت 88صــفحۀ  4-6براســاس شــکل 

شـوند باعـث    هاي بلندي که از هیپوتاالموس وارد هیپوفیز پسین می آکسون

گردنـد. ترشـح ایـن     توسـین و ضـد ادراري مـی    هـاي اکسـی   ترشح هورمون

 ها: مند مصرف انرژي است. بررسی سایر گزینهها نیاز هورمون

شـوند ایـن غـدد     غدد شیري توسط این دو هورمون تحریک می»: 1«گزینۀ 

 ریز هستند. برون

توانـد   هـاي چربـی مـی    اي در بافـت  هاي ذخیره مصرف مولکول»: 3«گزینۀ 

ها تیروزین  هاي تیروئیدي باشد، ولی در تولید این هورمون مرتبط با هورمون

 اً نقش دارد (نه فنیل آالنین).مستقیم

تواند باعث افزایش ترشح هورمون ضد  کاهش حجم آب خون می»: 4«گزینۀ 

 ادراري از هیپوفیز پسین گردد.

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

 اهللا امرایی) (روح »4« ۀگزین -110

ي عصبی  دههاي شیمیایی مانند انتقال دهني پاسخ به پیک بروز رفتار نتیجه

شود.  هاست و بدون دخالت پیک شیمیایی، هیچ رفتاري انجام نمی و هورمون

توانند باعث بروز پاسخی مشـابه رفتـار   هاي غیرطبیعی نیز میبعضی محرك

ي رفتارهاي ژنی الگوي عمل ثابـت ندارنـد. ضـمنًا     غریزي جانور شوند. همه

 زم است.محرك نشانه فقط براي رفتارهایی با الگوي عمل ثابت ال

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

 (حمیدراهواره) »2« ۀگزین -111

یـا افـزایش   Hافـزایش ترشـح   شدن خون ي اسیدخوردن گوشت

  3HCOبازجذب

7 4
7 6

pH
/

pH /   بازي شده است. خون 

1

3
 اوگلناها 

 هاي سبز مانند کالمیدوموناس بسیاري از جلبک

 ها دیاتوم

 داران چرخان تاژك

 طبیعی
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  3HCOیا کاهش بازجذبHکاهش ترشح بازي شدن خون

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

 (علی کرامت) »1« ۀگزین -112

نوع است در حالی که انتخاب متوازن شارش ژن یکی از عوامل ایجاد کنندة ت

 هاي حفظ تنوع است، نه ایجاد کنندة تنوع.کننده، یکی از مکانیسم

 ها: بررسی سایر گزینه

تواند الـل جدیـد   کند اما نمینوترکیبی، تنوع ژنوتیپی ایجاد می»: 2«گزینه 

 ایجاد کند.

ب متـوازن  هاي انتخـا انتخاب وابسته به فراوانی یکی از مکانیسم»: 3«گزینه 

 کند.کننده است، پس در جهت حفظ تنوع عمل می

شود امـا جهـش محسـوب    کراسینگ اور باعث افزایش تنوع می»: 4«گزینه 

 شود.نمی

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

 اهللا امرایی) (روح »  3« ۀگزین -113

ا رشـد  اند و هماهنگ ب هاي کالنشیمی قابلیت رشد خود را حفظ کرده سلول

دلیـل داشـتن    هـاي اسکلرانشـیمی بـه    که سلول کنند، درحالی گیاه، رشد می

 ها: هاي دومین ضخیم چوبی امکان رشد ندارند. رد سایر گزینه دیواره

 شدن دارند. هاي جوان پارانشیمی تا حدودي قدرت تقسیم سلول»: 1«گزینه 

و هـاي کوچـک    هاي رأسی مناطقی هستند کـه سـلول   مریستم»: 2«گزینه 

 دارند.  تمایزنیافته

تـرین   هاي نگهبان روزنه با داشتن کلروپالست، داراي رایج سلول»: 4«گزینه 

 یعنی چرخۀ کالوین هستند. CO2روش تثبیت 
---------------------------------------------- 

 (مهرداد محبی) »   4« گزینۀ -114

شود. (آزمایش ژوزف کانل  ه منابع محدود میها ب بر اثر رقابت، دسترسی گونه

  ها: بررسی سایر گزینه .ها) بر روي کشتی چسب

ها و ژوزف کانل بـر   آرتور بر روي سسک هاي مک نتیجۀ پژوهش»: 1«گزینۀ 

  ها است. روي کشتی چسب

ها  هاي دریایی و صدف نتیجۀ آزمایش رابرت پاین بر روي ستاره»: 2«گزینۀ 

  باشد. می

  نتیجۀ آزمایش دیوید تیلمن است.»: 3«گزینۀ 

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

 (مازیار اعتمادزاده) »     4« ۀگزین -115

اي)  هاي بین دنده ها طی انقباض ماهیچه استفراغ با دم عمیق (باالرفتن دنده

شود سپس عضالت شکم و سینه منقبض شده و فشار وارد بر معـده  آغاز می

  ها:یابد. بررسی سایر گزینهمیافزایش 

  کند.در هنگام سرفه، زبان کوچک به سمت باال حرکت می»: 1«گزینه 

توانند  هاي گلو میدر بلع و استفراغ (که هر دو با تحریک گیرنده»: 2«گزینه 

شود سپس عضالت شوند) ابتدا زبان کوچک باال رفته و حنجره بسته می آغاز 

  دهند.دست می کاردیا انقباض خود را از

شـدن   افتـد (مسـطح   در عطسه ابتدا یک دم عمیـق اتفـاق مـی   »: 3«گزینه 

دیافراگم که با دورشدن آن از قلب همراه است) و بعـد از آن مراحـل دیگـر    

  شوند. انجام می

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

 (علی کرامت) »4« ۀگزین -116

دمثلی گرزماننـدي اسـت کـه بـر روي آن     بازیدي یا بازیدیوم سـاختار تولیـ  

هـاي غیـر جنسـی. بررسـی سـایر       شود نه هـاگ  هاي جنسی تولید می هاگ

 ها: گزینه

سـازهاي ریبـوزومی بـا     ها هستند که پـیش  ها از یوکاریوت قارچ»: 1«گزینه 

 سازند. را در هستک می  ساختار پیچیده

رانژي بـا  ها کـه در تولیـدمثل جنسـی زیگوسـپو     در زیگومیست»: 2«گزینه 

هـاي جنسـی و غیرجنسـی     آورنـد از رویـش هـاگ    دیوارة ضخیم پدیـد مـی  

 گیرند که ریزوئید نام دارند.  هایی شکل می نخینه

فنجـانی از    هاي در هم بافتۀ فنجانی شکل مربوط به قارچ نخینه»: 3«گزینه 

هاي جنسی پـس از میتـوز چهـار هسـتۀ      ها است که هاگ گروه آسکومیست

 آیند. د میوجو هاپلوئید به
---------------------------------------------- 

 شایق) (علی پناهی »  3« گزینۀ -117

 ها: رد سایر گزینه

شناسـی و   کتـاب زیسـت   61صـفحۀ   4-8بـا توجـه بـه شـکل     »: 1«گزینۀ 

اي و الیۀ پیوندي خـارجی   هاي ماهیچه هاي خونی در الیه ، رگ1آزمایشگاه 

 نیز وجود دارند.

تـر از انتهـاي    کرار حرکات موضعی در ابتداي رودة باریک بیشت»: 2«گزینۀ 

 آن است.

حرکات دودي (نه موضعی) با انقباض ماهیچه و انتقال حرکـت  »: 4«گزینۀ 

 شوند. اي جلوتر انجام می به تارهاي ماهیچه
---------------------------------------------- 

 (محمدمهدي روزبهانی) »   4« گزینۀ -118

باشد. در این نـوع تـنفس    می مدنظردر مخمر وال تخمیر الکلی در صورت س

هوازي، بدون مصرف اکسیژن، از مواد آلی بـراي   همانند سایر انواع تنفس بی

  شود. کسب انرژي استفاده می

 ها: سایر گزینه رد
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 دهد. این  مورد در چرخه کربس رخ می»: 1«گزینۀ 

 .ة انتقال الکتـرون نـداریم  هوازي، زنجیر دقت کنید در تنفس بی»: 2«گزینۀ 

 شود. نمی ATPصرف تولید  NADHدرنتیجه انرژي ذخیره شده در 

 تولید. هشود ن مصرف می Hدر طی تخمیر الکلی»: 3«گزینۀ 

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

 (مسعود حدادي)  »   3« ۀگزین -119

 کنند. بررسی موارد: عبارت را به درستی تکمیل می» د«، »ب«، »الف«موارد 

گیاهـان پیشـرفته داراي کلروپالسـت (حـاوي گرانـوم) و میکروتوبـول       -الف

 هستند و سانتریول ندارند.

گامت درگیاهان داراي هسته است ولـی پالسمودسـم نـدارد، زیـرا تـک      -ب

 هاي مجاور ارتباط سیتوپالسمی ندارد. لسلولی است و با سلو

ها، گیاهان جانداران فتوسنتز کننده در سه فرمانروي جانداران:پروکاریوت -ج

 گیرند.و آغازیان جاي می

زوم در سلول کبد، سم زدایی توسط شبکه آندوپالسمی صـاف و پراکسـی  -د

 گیرد. صورت می

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

 (مهدي جباري)   » 3« زینۀگ -120

هـاي تغییـر    توان نیـرو  شوند، می هم خوردن تعادل می عواملی را که سبب به

 ها: ها نامید. بررسی سایر گزینه دهندة گونه

 ) مثال نقض: رانش ژن1

 ) مثال نقض: آمیزش غیرتصادفی2

 ) مثال نقض: جهش4

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

 (مهرداد محبی)   »3« گزینۀ -121

هـاي   بینیـد، هـر دو گیـاه بـا کمـک سـاقه       می 9-2همانطور که در جدول 

  دهند. زمینی تولید مثل رویشی انجام می زیر

  ها: بررسی سایر گزینه

ها، مانند انواع چمن، بلوط و بیـد را   گرده افشانی بسیاري از گل»: 1«گزینۀ 

  دهد. باد انجام می

ان گامتوفیـت اسـت؛ در حـالی کـه سـاقۀ      پروتال سرخس همـ »: 2«گزینۀ 

زیرزمینی بخشـی از اسـپوروفیت اسـت و حاصـل تمـایز و تقسـیم زیگـوت        

  باشد. می

هایی که براي تولید مثل رویشی  هر دو گیاه، با استفاده از بخش»: 4«گزینۀ 

  شوند. اند، تکثیر می تخصص نیافته

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

 شایق) (علی پناهی »1« ۀگزین -122

 کند. بررسی موارد: عبارت را به درستی کامل می» ب«مورد  تنها

  کند. را فقط در هنگام شب تثبیت نمی 2COهیچ گیاهی »: الف«

کنند و در  یت میرا فقط توسط چرخۀ کالوین تثب 3C ،2COگیاهان »: ب«

  شود. ساخته می NADHاین گیاهان در غیاب اکسیژن طی فرآیند گلیکولیز 

کنند که در گیاهان  را فقط در روز تثبیت می 4C، 2COو  3Cگیاهان »: ج«

4C 2اي براي تثبیت  به علت وجود مسیر دو مرحلهCO  در دماهاي باال و

  یابد. ي روبیسکو ادامه میزهاي زیاد نور، فعالیت کربوکسیال شدت

  کند. را فقط در ترکیب چهار کربنی تثبیت نمی 2COهیچ گیاهی »: د«

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

 نژاد) (مهران قاسمی »3« ۀگزین -123

چون زن سالم صاحب یک پسر مبتال به هموفیلی و یک پسر مبتال به دوشن 

زا روي دو کروموزوم  هاي بیماري شده است باید ناقل هر دو بیماري باشد و آلل

x ه ژنوتیپاند که در این صورت مادر خانواد مختلف زن قرار گرفتهh rX X و

rXژنوتیپ پدر به صورت  yاند پس  باشد و چون صاحب فرزند زال شده می

شود احتمال پسري با  اند و دقت کنید زمانی که عنوان می هر دو والد ناقل زالی

برابـر ABگروه خونی
1

4
معـادل ABاسـت یعنـی احتمـال   

1

2
اسـت و  

(احتمال پسر بودن نیز برابر
1

2
باشد) و از طرفی چون پسر داراي ژنوتیپ  می

Rhاست پس پدر او ناخالص(Rr)ست، پس احتمالاAB ) و 1بایـد (

ــدRhاحتمــال  ــودن بای ب
1

2
ــابراین مــی ــپ  باشــد. بن ــوان گفــت ژنوتی ت

Aوالدین BI i I iتواند باشد بلکه باید نمیA A B BI I I I باشد تا احتمال

A BI I.شدن فرزند، یک شود 

r A A h r B BX YI I RrAa X X I I rrAa 

ABدختر سالم    
1 1 3 3

1
4 2 4 32

 

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

 (مهدي جباري) »   2« گزینۀ -124
 شوند: تقسیم می هاي زیر ي کسب انرژي به گروه ها برحسب شیوه باکتري

گیرنـد و منبـع    از نور خورشید انـرژي مـی   هاي فتوسنتزکننده  باکتري

 تواند ترکیبات آلی یا غیرآلی باشد. ها می الکترون آن

 گیرند. از مواد غیرآلی انرژي و الکترون می اتوتروف  هاي شیمیو باکتري

 گیرند. از مواد آلی انرژي می هاي هتروتروف  باکتري

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

 (مهرداد محبی)  »4« ۀگزین -125

در خاك کپک مخاطی سلولی مانند  هاي آمیب سلولی در شرایط مساعد تک

ها  مانند این آمیب دبلعند. در شرایط نامساع ها را می کنند و باکتري حرکت می

ww
w.
ka
no
on
.ir
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سازند. کالمیدوموناس  شوند و یک کلنی پرسلولی می به دور یکدیگر جمع می

کپک مخاطی سلولی هایی از انواع مختلفی سلول تولید کند. تواند کلنی نیز می

 دهد. برخالف اسپیروژیر در شرایط نامساعد، تولیدمثل غیرجنسی انجام می

 ها: بررسی سایر گزینه

تواند  ها می اند و گروهی از آن مانند بیشتر اوگلناها هتروتروفها ه آمیب) 1

در آب شیرین و بیشتر  چرخانساکن آب شیرین باشد. انواع کمی از تاژکداران 

 کنند. ها در دریاها زندگی می آن

هاي سیتوپالسمی (پاي  داران هر دو به کمک برآمدگی ها و روزن ) آمیب2

هاي سبز میکروسکوپی  ها مانند جلبک یبکنند. گروهی از آم کاذب) حرکت می

 هاي مرطوب زندگی کنند. توانند در خاك می

ي عرضی است.  ها، نخینه داراي دیواره ها و بازیدیومیست ) در آسکومیست3

ها نادراست و فقط در بعضی از  تولیدمثل غیرجنسی در میان بازیدیومیست

  .دهد ها به فراوانی روي می ها و سیاهک زنگ

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

 (مسعود حدادي) »   2« گزینۀ -126

داري هستند که در تماس  هاي مژك هاي مکانیکی گوش داخلی، سلول گیرنده

با ماده ژالتینی قرار دارند. گروهی از آنها در بخش حلزونی قرار دارند که با 

ماخ تحریک حرکت ارتعاشی در مایع بخش حلزونی در اثر ارتعاش پرده ص

  شوند. می

دایره قرار دارند و با حرکت مایع در مجاري  گروهی از آنها در مجاري نیم

  شوند. علت حرکت سر تحریک می دایره اي به نیم

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

 (حسین کرمی) »  1« گزینۀ -127

هاي  ین به همۀ زادهالگوي عمل ثابت نوعی رفتار وراثتی (غریزي) است و بنابرا

 رسد.  دهندة آن رفتار به ارث می انجام

 ها: رد سایر گزینه

در برخی موارد، مثل حملۀ نوعی ماهی به نرهایی که وارد »: 2«گزینۀ 

 کند. اند، جانور محرك نشانه را بر اساس رنگ آن شناسایی می قلمروش شده

ر عادي شدن ربطی محرك نشانه مربوط به رفتار غریزي است. رفتا»: 3«گزینۀ 

 به محرك نشانه و رفتار غریزي ندارد.

 براي شروع الگوي عمل ثابت وجود محرك نشانه ضروري است.»: 4«گزینۀ 

 منش) (رضا آرین »3« ۀگزین -128

هاي گیاهی به سمت  شوند که سلول هاي تاکتیکی هنگامی انجام می حرکت

حرکت هاي خارجی نظیر روشنایی، بعضی مواد شیمیایی و غیره  محرك

 کنند.  می

 ها: رد سایر گزینه

منظور گزینه، پیچش است که در نوك برگ گیاهان تیرة   »:1«گزینه 

 شود. واران نیز دیده می پروانه

 تواند درخالف جهت محرك خارجی نیز باشد. حرکت گرایشی می  »:2«گزینه 

تغییر میزان رطوبت هوا، محرکی خارجی است اما بازشدن میوه »: 4«گزینه 

 ندارد.ATPسخی غیرفعال است و مصرف پا

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

 (حسین کرمی) »1«گزینۀ  -129

یابد  اي نمودار به تدریج افزایش می در انتخاب پایدارکننده فراوانی افراد میانه

مودار کاهش و در یکی تدریج فراوانی فنوتیپ میانۀ ن دار، به اما در انتخاب جهت

 یابد.  ها افزایش می از آستانه

 ها: رد سایر گزینه

اي کاهش  هاي آستانه در انتخاب پایدارکننده فراوانی فنوتیپ»: 2«گزینۀ 

 یابد. می

اي کم  هاي آستانه دار فراوانی یکی از فنوتیپ در انتخاب جهت»: 3«گزینۀ 

 یابد. شود و فراوانی دیگري افزایش می می

در انتخاب پایدارکننده فراوانی افراد واقع در میانۀ نمودار افزایش »: 4« گزینۀ

 یابد. می

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

 (علی کرامت) »3« ۀگزین -130

 9ي  جا که خانم شماره مغلوب است. از آن xهموفیلی بیماري وابسته به 

س قطعاً هتروزیگوس است. ) ولی خود او سالم است پ14دختري بیمار دارد (

 9ي  ) پس فرد شماره4ي  سالم است (فرد شماره 9ي  از طرفی پدر فرد شماره

 دریافت کرده است.  3ي  الل هموفیلی را از مادر سالم خود یعنی فرد شماره

 ها: رد سایر گزینه

 تواند هوموزیگوس باشد. می 3ي  براي زالی، فرد شماره»: 1«ي  گزینه

 هتروزیگوس است. 10ي  ارتباط با هانتینگتون فرد شمارهدر »: 2«ي گزینه

هر دو  14و  6ي  هغالب افراد شمار Xبراي صفت وابسته به »: 4«ي  گزینه

 اند.  هتروزیگوس
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