تتفرقوا» کدام است؟
 11معنای درست کلمات « َش َر َعـ ّ
وص ٰی ـ ال ّ

مقرر شد ـ وصیت کرد ـ پرا کنده نشوید
ّ )1

مقرر کرد ـ سفارش کنید ـ پرا کنده شدند
ّ )3

تفرقوا فیه» کدام است؟
 22معنای درست عبارت «أن أقیموا ّ
الدین و ال َت ّ

 )1به دین عمل کنید و دربارءه آن پرا کنده نشوید.

مقرر کرد ـ سفارش کرد ـ پرا کنده نشوید
ّ )2

مقرر شد ـ سفارش کنید ـ پرا کنده شدند
ّ )4
 )2دین را به پا دارید و دیگران را از آن پرا کنده نکنید.
 )4به دین عمل کنید و دیگران را از آن پرا کنده نکنید.

 )3دین را به پا دارید و دربارءه آن پرا کنده نشوید.
 33مفهوم آیءه « ُسبحان الّذي َس َّخ َر لنا هذا و ما ُک ّنا له ُم ِ
قرنین» به کدام عبارت نزدیکتر است؟
 )1عدم توانایی انسان برای در اختیار گرفتن وسایل

 )2لطف خداوند برای راهنمایی انسان به استفاده از طبیعت
 )3در اختیار قراردادن وسایل طبیعی از سوی خداوند که انسان توانایی در اختیار گرفتن آنها را ندارد.
 )4تو ّجه انسان به بزرگی و عظمت خداوند و ستایش او

 44عبارت «کذلك ُتخرجون» به چه معناست؟

		
 )1چنین بیرون میروید.

		
 )3چنین میخواهید خارج شوید.
لدة» کدام است؟
 55معنای درست کلمات « ُه َّن ـ مهد ـ َب َ

		
 )1آنها ـ محل آرامش ـ سرزمین

 )2از قبرها بیرون آورده میشوید.
 )4چگونه از قبرها خارج میشوید؟
 )2آنها ـ گهواره ـ شهر

		
 )3ایشان ـ محل آرامش ـ شهر
ِ
ِ
علی أَ ْن یأتوا ِ
القرآن ال یأتون بمثله» به چه موضوعی اشاره دارد؟
بمثل هذا
اإلنس و
 66آیءه «قل لئن ِإ ْج َت َم َعت ُ
ّ
الجن ٰ
 )2دعوت به آوردن سورهای مثل سورههای قرآن
 )1دعوت مردم به تفکر در قرآن کریم
 )4ایشان ـ محل آرامش ـ سرزمین

 )4اعجاز قرآن و عدم توانایی از آوردن سورهای مثل سورههای قرآن

 )3انذار کافران از رویگرداندن از قرآن
ٍ
 77آیءه شریفءه «و إن ُکنتم في ٍ
بسورة من مثله» به چه مفهومی است؟
علی عبدنا فأتوا
ریب ّ
مما ّنزلنا ٰ
 )1دعوت از تردیدکنندگان در اعجاز قرآن به آوردن سورهای مثل آن
 )2بر حذر داشتن کافران از ردکردن قرآن
 )3دعوت مردم به پذیرفتن آیات قرآن
 )4سرزنشکردن کسانی که در اعجاز قرآن تردید میکنند.
 88ترجمءه درست عبارتهای «إنشاءاللّٰه» و «من دخله کان امناً» کدام است؟

 )1ا گر خدا خواست ـ هر کس وارد آنجا شود ایمن است.
 )3ا گر خدا خواست ـ هر کس وارد آنجا شد ایمن بود.

 )1بیمدهنده ـ فرستاده ـ اهل یقین

 )3بشارتدهنده ـ فرستنده ـ اهل ایمان
فر ُق ک ّل ٍ
امر َحکیمٍ» کدام است؟
 110معنی درست آیءه «فیها ُی َ
 )1در آن هر کار مهمی جدا و تعیین تکلیف میشود.

 )3در آن کارهای درست مشخص و تعیین تکلیف میشود.

 )4ا گر خدا بخواهد ـ هر کس وارد آنجا شد ایمن بود.
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 99معنی درست کلمات «م ِنذر ـ م ِ
رسل ـ ِ
موقنین» کدام است؟
ُ
ُ

 )2ا گر خدا بخواهد ـ هر کس وارد آنجا شود ایمن است.

 )2هشداردهنده ـ فرستنده ـ اهل یقین
 )4بشارتدهنده ـ فرستاده ـ اهل ایمان
 )2در آن کارهای مهم مشخص و تعیین تکلیف میشود.
 )4در آن همءه کارهای مهم شناخته و تعیین تکلیف میشود.

7

عض ُهم أَو ِلیاء ب ٍ
ؤمنو َن َو الم ِ
«و الم ِ
عض» ما را به سمت چه موضوعی هدایت میکند؟
نات َب ُ
ؤم ُ
ُ َ
ُ
 1159تفکّرکردن در آیءه َ ُ

		
 )1ترویج دوستی بین مردم جامعه

 )2جلوگیری از دشمنی بین برادران دینی

		
 )3امر به معروف و نهی از منکر

 )4دعوت مردم به برپایی جامعءه عادالنه

 1160چرا مؤمنان نسبت به هم در مورد امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت بیشتری دارند؟

 )1زیرا امر به معروف و نهی از منکر دستور خداوند است.
 )2زیرا امر به معروف و نهی از منکر باعث محکمشدن پیوند دوستی میشود.
 )3چون مؤمنان باید سعی در برپایی جامعءه اسالمی داشته باشند.
 )4زیرا مؤمنان همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت هم احساس مسئولیت میکنند.
 1161در چه صورتی انسان باید با مهربانی و برخورد خوب ،شخص خطاکار را متوجه کار زشتش بکند؟

 )1در همءه اتفاقات ،انسان باید برخورد مهربانانهای داشته باشد.

 )2هنگامی که شخص خطا کار متوجه زشتی رفتارش نیست.

 )3وقتیکه شخص خطا کار ،تصمیم بر ادامءه کارش دارد.

 )4هنگامی که شخص خطا کار توان جلوگیری از گناهش را ندارد.

 1162چرا انسان نمیتواند خطاهای دیگران را در حضور همه بازگو کند؟

 )1برای اینکه آبروی افراد حفظ شود.

 )2برای اینکه تأثیر کمتری در ترک کار زشت دارد.

 )3چون شخص خطا کار لجبازی میکند.

 )4زیرا کار زشت انسان خطا کار الگوی دیگران میشود.

 1163حضرت علی (ع) همءه کارهای خوب را در مقابل چه کاری مانند قطرهای در مقابل دریا میداند و کدام آیه مربوط به این کار خوب است؟

المنکَ ِر
المعروف و َ
ینهو َن َع ِن ُ
 )1امر به معروف و نهی از منکر ـ َی ُأمرو َن بِ َ
عض ُهم ا َولیاء ب ٍ
ؤمنو َن و الْم ِ
 )2امر به معروف و نهی از منکر ـ و الم ِ
عض
نات َب ُ
ؤم ُ
َُ
َ ُ
َ ُ
ِ
ِ
المنکَر
المعروف و َ
ینهو َن َعن ُ
 )3دوستداشتن دیگران به خاطر خدا ـ یَ ُأمرو َن ب َ
عض ُهم ا َولیاء ب ٍ
ؤمنو َن و الْم ِ
 )4دوستداشتن دیگران به خاطر خدا ـ و الم ِ
عض
نات َب ُ
ؤم ُ
َُ
َ ُ
َ ُ

 1164کدام مورد از اثرات ترک امر به معروف و نهی از منکر نیست؟

 )1بیتفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران

 )2رواج کارهای ناپسند در جامعه

		
 )3از بین رفتن زشتی کارها

 )4افزایش بیاعتمادی مردم به یکدیگر

 1165نتیجءه نهایی ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه چیست؟

 )1جامعه مستحق عذاب الهی میشود.

 )2گناه و فساد در جامعه فراوان میشود.

 )3رحمت و برکت خداوند از آن جامعه برداشته میشود.

 )4زشتیها به عنوان کار خوب شناخته میشود.

 1166از دیدگاه امام کاظم (ع) نتیجءه امر به معروف و نهی از منکر نکردن در جامعه چه خواهد بود؟

		
 )1تسلط افراد شرور بر جامعه

 )2ترک دعا از سوی افراد خوب جامعه

 )3مستجابنشدن دعاهای افراد خوب

 )4فراموششدن خوبیها در جامعه

 1167به فرمودءه علی (ع) دلیل عذاب بیخردان و خردمندان در جامعههای قبلی به ترتیب چه بوده است؟

30

 )1انجام معصیتها ـ امر به معروف نکردن

 )2امر به معروف نکردن ـ نهی از منکر نکردن

 )3انجام معصیتها ـ نهی از منکر نکردن

 )4امر به معروف نکردن ـ انجام معصیتها

 1168کدام مورد از روشهای امر به معروف و نهی از منکر نیست؟

 )1با مهربانی و برخورد خوب نهی از منکر کردن

 )2ترک محل انجام گناه

		
 )3برخورد سرد با فرد گناهکار

 )4برخورد سخت با فرد گناهکار

امال و واژگان
 990معنی درست کلمههای «طریقت ،طبیعت ،خصلت» ،در کدام گزینه آمده است؟

 )2عقیده ،سرشت ،خوی

 )1روش ،ذات ،ویژگی

 )3روش ،زیستگاه ،ویژگی

 )4راه ،سرشت ،اخالق

دستور زبان فارسی
 991در بیت «دیدار یار غایب ،دانی چه ذوق دارد  /ابری که در بیابان ،بر تشنهای ببارد» ،نقش دستوری کدام کلمه بهدرستی ذکر نشده است؟

 )2تشنه :مفعول

 )1ابر :فاعل

 )3دیدار :نهاد

 992کدام گزینه دربارءه دو ِ
بیت زیر درست است؟

 )4بیابان :قید

«ب�ا ب�دان ک�م نش�ین ک�ه صحب�ت ب�د

گرچ�ه پاکــ�ی ،ت�و را پلی�د کن�د

را

کن�د»

آفتاب�ی

بدیـ�ن

بزرگــ�ی

لکّ�های

ابــ�ر،

ناپدی�د

 )1در این دو بیت ،چهار جمله دیده میشود.

« )2آفتاب» در بیت دوم ،فاعل است.

« )3تو» در مصرع دومِ بیت ّاول ،فاعل است.

« )4پا ک» در بیت ّاول ،صفت است.

 993کدام گزینه دربارءه جملءه زیر از گلستان سعدی ،درست است؟

«هرکه با بدان نشیند ،اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند ،به طریقت ایشان م ّتهم گردد».
متمم اجباری است.
 )1نقش دستوری «او» و «طریقت» مشابه است.
 )2نقش دستوری «بدان» در جملهّ ،
 )3آرایءه جناس در جمله دیده میشود.

 )4گزینههای  1و 2

 )1نقش دستوری «تو»ی ّاول و آخر ،یکی است.

متمم است.
« )2تو»ی دوم ّ

توجه به ِ
بیت «همنشین تو از تو بِ ْه باید  /تا تو را عقل و دین بیفزاید» ،کدام گزینه درست نیست؟
 994با ّ

« )4ب ِهْ» در مصرع ّاول ،مسند است.

		
« )3تو»ی آخر مفعول است.

 995نقش دستوری کلمههای مشخّ صشده در جملههای زیر ،بهترتیب در کدام گزینه بهدرستی آمده است؟

«مَثَل همنشینِ بد ،چون آهنگر است؛ اگر جامه نسوزد ،دود در تو گیرد و مَثَلِ همنشین نیک ،چون عطار است؛ که اگر ُمشک به تو ندهد،

بوی در تو گیرد».

 )1مسند ،مفعول ،حرف ربط

 )2مضافٌالیه ،فاعل ،حرف اضافه  )3مسند ،فاعل ،حرف ربط

 )4مضافٌالیه ،مفعول ،مسند

بقیءه گزینهها متفاوت است؟
 996در کدام گزینه ،کاربرد «به» با ّ

 )1ز وحش��ی نیای��د ک��ه م��ردم ش��ود

ب��ه س��عی ان��درو تربی��ت گ��م ش��ود

 )2هس��ت تنهای��ی ب��ه از ی��اران ب��د

نی��ک چ��ون ب��ا ب��د نش��یند ،ب��د ش��ود

 )3چ��ون ن��داری کم��ال و فض��ل آن ب��ه

ک��ه زب��ان در ده��ان نگ��ه داری

 )4همنش��ین ت��و از ت��و ب ِ��هْ بای��د

ت��ا ت��و را عق��ل و دی��ن بیفزای��د

 997در بیت «وگر کمترم من از ایشان به نعمت  /از آنان فزونم به شیرینزبانی» ،چند صفت سنجشی دیده میشود؟

3 )1

4

2 )2

1 )3

4 )4

 998کدام گزینه دربارءه تعداد صفتهای سنجشی بیتهای زیر ،درست است؟
الف) وگ�ر کمت�رم م�ن از ایش�ان ب�ه نعم�ت

از آن�ان فزون�م ب�ه ش�یرینزبانی

ب) ب�ه سالس�ت کهت�ر فزونی�ش بی�ش

از آن مهت�ران او نه�د پ�ای پی�ش

خاقان�ی

ج�ز در ایش�ان ب�ه مهت�ری منگ�ر

ج) گ�ر

که�ان

م�ه

ش�دند

خ�ورد
د) ب�ه ان�دازه بِ� ْه ه�ر ک�ه روزی
َ

بقیه کمتر است.
 )1تعداد صفتهای سنجشی بیت (د) از ّ

 )3بیت (ج) ،دو صفت سنجشی دارد.

�رد
ک�ه چ�ون خ�وردی اف�زون بکاه�د ِخ َ

 )2تعداد صفتهای سنجشی بیت (ب) از همه بیشتر است.
 )4گزینههای  1و 2
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دانشهای زبانی و ادبی
 999کدام گزینه دربارءه «دیدار یار غایب ،دانی چه ذوق دارد  /ابری که در بیابان ،بر تشنهای ببارد» ،درست است؟

مشبه« ،ابر» است.
 )2بیت تشبیه دارد و ّ

 )1مصرع ّاول ،استفهام انکاری دارد.

مشب ٌهبه« ،باریدن ابر» است.
 )4بیت تشبیه دارد و ّ

مشب ٌهبه« ،تشنه» است.
 )3بیت تشبیه دارد و ّ

معنی و مفهوم

 1100در کدام گزینه« ،دیدار» در معنی متفاوتی به کار رفته است؟

 )1دی��دار ی��ار غای��ب ،دان��ی چ��ه ذوق دارد

اب��ری ک��ه در بیاب��ان ،ب��ر تش��نهای بب��ارد

روان

روان

 )2یک��ی

جویبارس��ت

آب

و

ز

دی��دار

او،

ت��ازه

گ��ردد

 )3دی��دار مینمای��ی و پرهی��ز میکن��ی

ب��ازار خوی��ش و آت��ش م��ا تی��ز میکن��ی

 )4ب��ه دی��داری قناع��ت ک��ردم از دور

ک��ه ت��و ماه��ی و َم��ه َدر ب��ر نیای��د

 )1ب��ا ب��دان ک��م نش��ین ک��ه صحب��ت ب��د

گرچ��ه پا ک��ی ،ت��و را پلی��د کن��د

 )2ت��ا توان��ی میگری��ز از ی��ار ب��د

ی��ار ب��د بدت��ر ب��ود از م��ار ب��د

بنشس��ت

ش��د

 1101مفهوم کدام گزینه ،با گزینههای دیگر ارتباط معنایی کمتری دارد؟

 )3پس��ر

ن��وح

ب��ا

ب��دان

 )4همنش��ین ت��و از ت��و ب ِ��هْ بای��د

خان��دان

نبوت��ش
ّ

گ��م

ت��ا ت��و را عق��ل و دی��ن بیفزای��د

 1102مفهوم کدام گزینه ،با گزینههای دیگر ارتباط معنایی کمتری دارد؟

 )1ب��ا ب��دان ک��م نش��ین ک��ه صحب��ت ب��د

گرچ��ه پا ک��ی ،ت��و را پلی��د کن��د

 )2ب��ا عق��ل نش��ین و صحب��ت او ک��ن

از عق��ل ج��دا کج��ا ش��ود عاق��ل

 )3خ��وار کن��د صحب��ت ن��ادان ت��و را

همچ��و فرومای��ه ت��ن خ��وار خوی��ش

 )4مک��ن ب��ا اه��ل جه��ل ای ی��ار صحب��ت

ک��ه زآن صحب��ت ،رس��ی هر دم ب��ه محنت

بقیه متفاوت است؟
 1103کلمءه «مردم» ،در کدام گزینه با ّ

 )1س��گ اصح��اب که��ف روزی چن��د

پ��یِ نی��کان گرف��ت و م��ردم ش��د

 )2ز وحش��ی نیای��د ک��ه م��ردم ش��ود

ب��ه س��عی ان��درو تربی��ت گ��م ش��ود

 )3پریرویا! چرا پنهان ش��وی از مردم چش��مم

بلی خوی پری آن است ،کز مردم نهان باشد

 )4مردم آن اس��ت که دین است و هنر جامءه او

ن��ه یکی بی هنر و فضل که دیباش قباس��ت

پرسشهای ترکیبی
حکایت زیر از گلستان سعدی را بخوانید و به پرسشهای  104تا  109پاسخ دهید.
«یکی از ملوک بیانصاف ،پارسایی را پرسید :از عبادتها کدام فاضلتر است؟ گفت :تو را خواب نیمروز ،تا در آن یکنَفَس ،خلق را نیازاری.
ظـالمی را خـفتــه دیدم نیـمروز
گفتم این فتنه است خوابش بُرده بِ ْه

وآن که خوابش بهتر از بیداری است

آنچنان بـد زندگــانیُ ،مــرده بِ ْه»

 1104در این حکایت ،سعدی چه نکتهای را یادآوری میکند؟
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 )1پادشاهان اغلب بیانصاف و ستمکارند.

 )2پارسایان ،با نکتهسنجی مردم را نجات میدهند.

 )3خواب نیمروز برای ستمکار از هر کاری بهتر است.

 )4آزار نرساندن به خلق ،سنجیدهتر از هر عبادتی است.

 1105نقش «تو» در جملءه پایانی حکایت چیست؟

 )1فاعل

 )2نهاد

متمم
ّ )3

 )4مفعول

 1106مرجع ضمیر «این» در مصرع دوم ،کدام گزینه است؟

 )1خفته

 )2ظالم

 )4نیمروز

 )3پارسا

 1107چند صفت سنجشی ،در این حکایت و شعر آن به کار رفته است؟

3 )1

4 )2

2 )4

1 )3

 1108کدام گزینه ،با مفهوم حکایت ارتباط معنایی نزدیکتری دارد؟

 )1مب��اش در پ��ی آزار و هرچ��ه خواه��ی کن

که در ش��ریعت ما ،غیر از این گناهی نیست

َ )2ملِ��ک را همی��ن ُمل ْ��ک پیرای��ه ب��س
 )3س��ر ِس��فلِه را گ��رد بال��ش من��ه

ک��ه راض��ی نگ��ردد ب��ه آزار ک��س
س��ر

 )4پرهی��زگار کیس��ت؟ ک��مآزار ،ا گ��ر کس��ی

از خل��ق پارساس��ت ک��مآزار پارساس��ت

م��ردمآزار

ب��ر

س��نگ

ب ِهْ

 1109نقش دستوری کدام کلمه ،بهدرستی ذکر نشده است؟

 )1از عبادتها کدام فاضلتر است؟ (مسند)
 )3تو را خواب نیمروز ،تا در آن یکنَفَس ،خلق را نیازاری( .مفعول)

 )2تو را خواب نیمروز ،تا در آن یکنَفَس ،خلق را نیازاری( .نهاد)
 )4گزینههای  2و 3

حکایت زیر از گلستان سعدی را بخوانید و به پرسشهای  110تا  115پاسخ دهید.
«یکی از بزرگان ،پارسایی را گفت :چه گویی در حق فالن عابد که دیگران در حق وی به طعنه ،سخنها گفتهاند .گفت :بر ظاهرش عیب
نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم.
هرکـه را جامه پارســا بینی
پارسـا دان و نیــکمرد انگار
ور ندانی که در نهانش چیست

محتسب را درون خانه چهکار؟»
 1110کدام گزینه ،با این حکایت نزدیکی معنایی بیشتری دارد؟

 )1ب��ا محتس��بم عی��ب مگویی��د ک��ه او نی��ز

پیوس��ته چ��و ما در طلب عیش مدام اس��ت

 )2دی��ده ز عی��ب دگ��ران ک��ن ف��راز

ص��ورت خ��ود بی��ن و در او عی��ب س��از

 )3غی��ب ندانن��د مگ��ر اه��ل غی��ب

عی��ب نبینن��د بهج��ز اه��ل عی��ب

 )4چ��ون خ��دا خواه��د ک��ه پوش��د عیب کس

ک��م زن��د در عی��ب معیوب��ان نَفَ��س

 1111کدام گزینه دربارءه عبارت «گفت بر ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم» ،درست است؟

 )1این عبارت ،یک تضاد و دو سجع دارد.

 )2این عبارت ،دو تضاد و یک سجع دارد.

 )3این عبارت ،یک تضاد و یک سجع دارد.

 )4این عبارت ،دو تضاد و یک جناس دارد.

 1112ضمیر پیوستءه «ش» در کلمءه «ظاهرش» ،به چه کلمهای برمیگردد؟

 )1وی

 )2عابد

 )3حق

 )4گزینههای 1و 2

 1113کدام گزینه ،به معنی کلمءه «انگار» در مصرع دوم نزدیکتر است؟

 )1بیندیش

 )2گویی

 )3فرض کن

 )4پندار

 )1محتسب؛ محاسبه  /طعنه؛ طاعون

 )2پارسا؛ پرسش  /طعنه؛ طاعون

 )3عیب؛ معاینه  /محتسب؛ محاسبه

 )4محتسب؛ محاسبه  /پارسا؛ پرسش

4

 1114در کدام گزینه ،کلمهها دوبهدو با هم همخانوادهاند؟

 1115کدام گزینه ،به بیت آخر حکایت نزدیکتر است؟

 )1نمیدانی که چه پنهان کرده؛ پس وارد خانهاش نشو.
 )2نمیدانی که چه پنهان کرده؛ مگر محتسبی که وارد خانهاش میشوی؟
 )3نمیدانی که چه پنهان کرده؛ محتسب هم توی خانه را نمیگردد.
 )4نمیدانی که چه پنهان کرده؛ ا گر محتسب بودی هم ،نباید درون خانه را میگشتی.
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امال و واژگان
رود ،خوظ ننماید و اگر از او پوشیده دارند ،استراغ سمع نکند و تا او را با خود در آن
 1116در عبارت «در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس َ

مشارکت ندهند ،مداخلت نکند» ،چند غلط امالیی وجود دارد؟

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

متقدم ،موهن ،م ّتهم ،م ّتقی ،تهمت» ،درست است؟
 1117کدام گزینه دربارءه گروه کلمههای «وهم ،اقناع ،قدمت ،قناعت،
ّ

 )1شش کلمه ،دوبهدو با هم همخانوادهاند.

 )2چهار کلمه ،دوبهدو با هم همخانوادهاند.

		
 )3سه گروه همخانواده وجود دارد.

 )4گزینههای  2و 3

 1118در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

 )1دائیهای در باطن من پدید آمد که بههیچوجه ،در آن حالت که اندر بودم ،راضی نتوانستم بود.
 )2داراییام را فروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت کردم.
 )3اندکاندک کار من باال گرفت و تر ّقی کرد ،تا جمله خراسان را به فرمان خویش درآوردم.
 )4گفت :روزی دیوان حنظلءه بادغیسی همیخواندم.

دستور زبان فارسی

ِ
عبارت «از جای تهمتزده پرهیز کن و از یار بداندیش و بدآموز بگریز .به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو
 1119کدام گزینه دربارءه
شادی نکنند» ،درست است؟

 )1دو کلمءه مشتق و یک کلمءه مرکب دارد.

 )2سه کلمءه مشتق و یک کلمءه مشتقـ مرکب دارد.

 )3دو کلمءه مرکب ،یک کلمءه مشتقـمرکب و یک کلمءه مشتق دارد )4 .سه کلمءه مرکب و یک کلمءه مشتق دارد.

ِ
عبارت «داد ده تا داد یابی .خوب گوی تا خوب شنوی .اگر طالب علم باشی ،پرهیزگار و قانع باش و علمدوست و بُردبار و
 1120کدام گزینه دربارءه

کمسخن و دوراندیش» ،درست است؟

 )1چهار جمله و هفت مسند دارد )2 .شش جمله و سه مسند دارد )3 .هفت جمله و سه مسند دارد )4 .هفت جمله و هفت مسند دارد.
این بخش کوتاه از کتاب «تیستوی سبزانگشتی» ،نوشتءه موریس دروئون و ترجمءه لیلی گلستان را بخوانید و به سؤالهای  121تا  124پاسخ دهید.

خورد؟»
تیستو گفت« :انگشتهای سبزکننده به چه درد می َ
باغبانباشی گفت« :آه ،این استعدادی است بسیار عالی! یک استعداد واقعاً خداداد! ببین ،دانه و تخم در همهجا وجود دارد ،نه تنها توی
زمین ،بلکه روی پشتبا م خانهها ،در کنار پنجرهها ،روی پیادهروها ،روی پرچینها و حتی روی دیوارها .هزاران هزار دانه که به درد هیچ
کاری نمیخورد .تمام اینجاها دانه هست؛ در انتظار وزش باد ،تا آنها را به طرف دشت یا باغ ببرد .دانهها اغلب بین دو سنگ گیر میکنند
و بدون آنکه بدانند چهطور خودشان را به گُل تبدیل کنند ،از میان میروند .ولی اگر انگشت سبزکنندهای ،یکی از دانهها را لمس کند،

هرجا که باشد ،بالفاصله گُلی میروید».
 1121کدامیک از انواع فعلهای زیر ،در این بخش داستان دیده نمیشود؟

 )1مضارع التزامی

 )2گذشتءه ساده

 )3مضارع اخباری با نشانه

 )4مستقبل (آینده)

ِ
عبارت «تمام اینجاها دانه هست؛ در انتظار وزش باد ،تا آنها را به طرف دشت یا باغ ببرد» ،درست نیست؟
 1122کدام گزینه دربارءه

		
 )1نقش «دانه» مسند است.

 )2عبارت سه جمله دارد.

« )3در انتظار وزش باد» مسند است.

 )4نقش «دانه» نهاد است.

ِ
عبارت «باغبانباشی گفت :آه ،این استعدادی است بسیار عالی! یک استعداد واقعاً خداداد!» ،درست است؟
 1123کدام گزینه دربارءه
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 )1یک فاعل و یک نهاد دارد.

 )2سه جمله دارد.

 )3یک فاعل و دو نهاد دارد.

 1124کدام الگوی گروه اسمی ،در متن دیده میشود؟

		
 )1هسته ـ وابسته ـ وابسته

 )2وابسته ـ هسته ـ وابسته

		
 )3وابسته ـ هسته ـ وابستءه وابسته

 )4وابسته ـ وابسته ـ هسته

 )4دو فعل اسنادی دارد.

 1106کدام ناحیه زیستبوم نیست؟

		
 )1بیش هزارها و مراتع مدیترانهای

 )2علفزارهای منطقءه معتدل

 )3جنگلهای پهنبرگ مناطق معتدل

 )4باغهای گیالس ،پرتقال و سیب

 1107زیستبوم بیابان در کدام نواحی دیده میشود؟

 )1اقیانوسیه ـ آمریکا ـ آسیا ـ آفریقا

 )2اروپا ـ آمریکای شمالی ـ آمریکای جنوبی ـ آسیا ـ آفریقا

 )3اروپا ـ آمریکای شمالی ـ آمریکای جنوبی ـ اقیانوسیه ـ آفریقا

 )4اروپا ـ آمریکای شمالی ـ آمریکای جنوبی ـ آسیا ـ اقیانوسیه

 1108زیستبوم تایگا در کدام مناطق دیده میشود؟

 )2کانادا ـ روسیه

 )1آلمان ـ سیبری

 )4سوئد ـ آلمان

 )3روسیه ـ آمریکا

 1109زیستبوم علفزارهای منطقءه معتدل در کدام کشورها دیده میشود؟

 )2آمریکا ـ کنگو ـ ایران

 )1چین ـ کنگو ـ ایران

 )4ایران ـ آمریکا ـ استرالیا

 )3چین ـ ایران ـ آمریکا

 1110تفاوت زیستبوم و بومسازگان (اکوسیستم) در این است که:

 )1بومسازگان شامل چند زیستبوم است.
 )2ویژگیهای هر بومسازگان در چند قاره دیده میشود.
 )3زیستبوم شامل چند بومسازگان است و ویژگیهای آن در چند قاره یافت میشود.
 )4هر زیستبوم ،بخش وسیعی از یک قاره را دربرمیگیرد.
 1111ساوان ،زیستبوم ویژءه  ...............است.

 )1اقیانوسیه

 )2آمریکا

 )4آفریقا

 )3آسیا

 1112کدام عامل بیشترین تأثیر را بر زیستبوم میگذارد؟

بوهوا
 )1آ 

 )2شکل ناهمواریها

 )4جنس خا ک

 )3میزان ارتفاع

 1113وجود هر زیستبوم به چه عواملی بستگی دارد؟

 )1آبوهوا ـ شکل ناهمواری ـ میزان ارتفاع زمین ـ فشار هوا

 )2جنس خا ک ـ شکل ناهمواری ـ میزان ارتفاع زمین ـ فشار هوا

 )3آبوهوا ـ شکل ناهمواری ـ میزان ارتفاع زمین ـ جنس خا ک

 )4آبوهوا ـ جنس خا ک ـ میزان ارتفاع زمین ـ فشار هوا

 1114دما و بارش بر  ...............تأثیر میگذارند.

 )1میزان پوشش گیاهی

 )2نوع و میزان پوشش گیاهی

 )3نوع پوشش گیاهی

		  )4رشد پوشش گیاهی

 1115کدام عناصر آبوهوایی ،تأثیر بیشتری بر نوع و میزان پوشش گیاهی در یک ناحیه بر جای میگذارند؟

		
 )1دما و تبخیر

 )2طول مدت فصل خشک و دما

		
 )3بارش و طول مدت فصل خشک

 )4دما و بارش

 1116بیشترین جنگلهای بارانی استوایی در  ...............قرار دارند.
 1117گزینءه مناسب را انتخاب نمایید.
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 )1برزیل

 )2اندونزی

 )3هند

 )4کنگو

 )1توندرا :نزدیکی به قطب شمال ـ تابستان بلند ـ قرارگرفتن در حاشیءه اقیانوس منجمد شمالی ـ سرمای شدید
 )2توندرا :نزدیکی به قطب شمال ـ زمینهای یخی و برفی ـ قرارگرفتن در حاشیءه اقیانوس منجمد شمالی ـ سرمای شدید
 )3تایگا :گستردهترین زیستبوم ـ زمین همیشه مرطوب ـ مجاورت با اقیانوس منجمد شمالی ـ جنگل مخروطی
 )4تایگا :گستردهترین زیستبوم ـ زمین همیشه مرطوب ـ نزدیکی به قطب شمال ـ جنگلهای سوزنی و مخروطی
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 1118گزینءه درست کدام است؟

 )1توندرا :نزدیکی به قطب شمال ـ تابستان بلند ـ قرارگرفتن در حاشیءه اقیانوس منجمد شمالی ـ سرمای شدید
 )2توندرا :نزدیکی به قطب شمال ـ زمینهای یخی و برفی ـ قرارگرفتن در حاشیءه اقیانوس منجمد شمالی ـ سرمای شدید ـ تابستان بلند
 )3تایگا :گستردهترین زیستبوم ـ زمین همیشه مرطوب ـ مجاورت با اقیانوس منجمد شمالی ـ جنگل مخروطی
 )4تایگا :گستردهترین زیستبوم ـ زمین همیشه مرطوب ـ قرارگرفتن در جنوب توندرا ـ جنگلهای سوزنی و مخروطی
 1119از ویژگیهای مهم توندرا:

 )1وجود خزه و گلسنگ ،زمینهای پوشیده از برف و یخ و خرس قطبی است.
 )2رویش خزه و گلسنگ در کنار سایر گیاهان ،زمینهای پوشیده از برف و یخ و خرس قطبی است.
 )3وجود خزه و گلسنگ ،زمینهای پوشیده از برف و یخ ،خرس قطبی ،روباه قطبی و خرس پاندا است.
 )4وجود خزه و گلسنگ ،زمینهای پوشیده از برف و یخ ،باتالقهای عمیق و خرس قطبی است.
 1120از ویژگیهای تایگا:

 )1قرارگرفتن در جنوب توندرا ،زمین همیشه مرطوب ،وجود درختان همیشهسبز سرو ،کاج و خرما است.
 )2قرارگرفتن در جنوب توندرا ،جنگلهای مخروطی ،وجود درختان همیشهسبز سرو ،کاج و الما است.
 )3قرارگرفتن در جنوب توندرا ،زمین همیشه مرطوب ،وجود درختان همیشهسبز سرو و کاج است.
 )4قرارگرفتن در جنوب توندرا ،دربرگرفتن همءه جنگلهای کانادا ،وجود درختان سرو ،کاج و پالم است.
 1121از ویژگیهای زیستبوم جنگلهای بارانی استوایی:

 )1مجاورت با خط استوا ،گستردگی در چند قاره ،هوای همیشه معتدل ،وجود درختان شاهپسند ،نارگیل و سرو و گوزن شمالی است.
 )2دوری از خط استوا ،گستردگی در چند قاره ،هوای همیشه معتدل ،وجود درختان شاهپسند ،نارگیل ،سرو و بامبو است.
 )3مجاورت با خط استوا ،بیشترین تنوع زیستی جهان ،هوای همیشه گرم ،وجود درختان شاهپسند ،نارگیل و سرو و گوزن شمالی است.
 )4مجاورت با خط استوا ،بیشترین تنوع زیستی جهان ،هوای همیشه گرم ،وجود درختان شاهپسند ،نارگیل و بامبو است.
 1122از ویژگیهای زیستبوم ساوان:

 )1مجاورت جنگلهای استوایی ،وجود حیوانات تنومندی چون زرافه ،فیل و وال است.
ل خشک و مرطوب ،مجاورت جنگلهای استوایی ،وجود حیوانات تنومندی چون زرافه و کرگدن است.
 )2دو فص 
 )3علفزارها با تک درختها ،مجاورت جنگلهای استوایی ،وجود حیوانات تنومندی چون زرافه ،فیل و وال است.
ل خشک و مرطوب ،مجاورت جنگلهای استوایی ،وجود حیوانات تنومندی چون زرافه و کرگدن است.
 )4چند فص 
 1123درختان مانگرو ،نارگیل و بامبو و علفخواران گورخر ،زرافه و کرگدن به ترتیب مربوط به کدام زیستبوم هستند؟

 )1ساوان ـ جنگلهای استوایی

 )2بیابان ـ ساوان

 )3جنگلهای استوایی ـ ساوان

 )4ساوان ـ بیابان

 1124از ویژگیهای مهم زیستبوم بیابان:

 )1بارندگی کمتر از  50میلیمتر در سال ،فقر شدید پوشش گیاهی ،درختان و بوتههای مقاوم در برابر تبخیر است.
 )2بارندگی کمتر از  50میلیمتر در سال ،فقر شدید پوشش گیاهی ،درختان و بوتههای کمتوان در برابر تبخیر است.
 )3بارندگی کمتر از  50میلیمتر در سال ،تنوع زیاد پوشش گیاهی ،درختان و بوتههای مقاوم در برابر تبخیر است.
 )4بارندگی کمتر از  50میلیمتر در سال ،تنوع زیاد پوشش گیاهی ،درختان و بوتههای کمتوان در برابر تبخیر است.
 1125از مهمترین بیابانهای سرد جهان  ...............است.

 )1صحرای آفریقا

 )2ربعالخالی

 )3گبی

 )4لوت

 1126عقاب کاکلسفید آالسکا در کدام زیستبوم زندگی میکند؟

 )1توندرا

 )2تایگا

 )3ساوان

 )4جنگل استوایی

 1127خزه و گلسنگ درکدام زیستبوم رشد میکند؟
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 )1توندرا

 )2تایگا

 )3ساوان

 )4جنگل استوایی

 1128بیشترین تولید مواد آلی در زیستبوم  ...............انجام میشود.

 )1ساوان

 )2تایگا

 )3توندرا

 )4جنگل استوایی

 1129سمور دریایی و عقاب کاکلسفید در کدام زیستبوم قرار دارند؟

 )1توندرا

 )2تایگا

 )3ساوان

 )4جنگلهای بارانی استوایی

 1130در جنگلهای استوایی رطوبت و میزان بارندگی به ترتیب چهقدر هستند؟

 80 )2درصد ـ  1500میلیمتر
 80 )4درصد ـ  2000میلیمتر

		
 70 )1درصد ـ  2500میلیمتر
		
 70 )3درصد ـ  2000میلیمتر

 1131انقراض جانوری و گیاهی یعنی:

 )1از بین رفتن یک گونءه جانوری یا گیاهی در اثر یخبندان و باقیماندن تعدادی از آنها در مناطق حفاظتشده.
 )2از بین رفتن یک گونءه جانوری یا گیاهی در اثر بیماری و باقیماندن تعدادی از آنها در مناطق حفاظتشده.
 )3وقتی آخرین گونه میمیرد و تولیدمثل محدودی در مناطق حفاظتشده از آن گونه صورت میگیرد.
 )4وقتی آخرین گونه میمیرد و دیگر تولیدمثلی از آن گونه صورت نمیگیرد.
 1132تنوع زیستی ،زمانی در معرض خطر قرار میگیرد که:

 )1زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران جابهجا شود.

 )2زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران محافظت شود.

 )3زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران تخریب شود.

 )4زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران محدود شود.

 1133تخریب پوشش گیاهی در یک منطقه موجب  ...............میشود.

 )1کاهش غذا

 )2کاهش سرسبزی

 )3کاهش آب و سرسبزی

 )4گرد و خا ک

 1134دو پیامد مهم تخریب پوشش گیاهی کداماند؟

 )1کمشدن غذا و کمشدن سرسبزی

 )2شرایط نامناسب محیطی و از بین رفتن گونههای جانوری

 )3شرایط نامناسب محیطی و کمشدن غذا

 )4شرایط نامناسب محیطی و کمشدن سرسبزی

 1135از عوامل مهم آلودگی خاک و هوای زیستگاهها  ...............است.

 )1شکار بیرویه و ساختن پل و جاده

 )2مصرفگرایی و شکار بیرویه و تولید زباله

 )3ساختن پل و جاده ،بدون توجه به جنبههای زیستمحیطی

 )4فعالیت صنعتی و تجاری

 1136مناسبترین و کاملترین گزینه کدام است؟

 )1از دالیل از بینرفتن پوشش گیاهی و نابودی گونههای جانوری ،ایجاد و گسترش شهرها و روستاها است.
 )2از عوامل از بین رفتن پوشش گیاهی و آلودگی آب و خا ک و هوای زیستگاهها ،فعالیتهای صنعتی است.
 )3از دالیل از بین رفتن پوشش گیاهی و نابودی گونههای جانوری ،تولید انبوه زباله است.
 )4از عوامل از بین رفتن گونههای جانوری و آلودگی آب و خا ک و هوای زیستگاهها ،ایجاد و گسترش شهرها و روستاها بدون توجه به جنبههای
زیستمحیطی و فعالیتهای صنعتی است.
 1137بارزترین ویژگی زیستبوم جنگلهای بارانی استوایی چیست؟

		
 )1دارابودن تنوع زیستی

 )2دارابودن غنیترین تنوع گیاهی و جانوری

		
 )3پرآبترین منطقه

 )4فراوانی آب شیرین و تنوع زیستی

 )1ریههای زمین

 )2ریههای خا ک

 )3زیبایی زمین

 )4جاذبءه زمین

6

 1138جنگلهای استوایی را  ...............نامیدهاند.
 1139به نظر برخی از دانشمندان ،جنگلهای بارانی استوایی:

 )1حدود  50درصد ا کسیژن سیارءه زمین و  10درصد رطوبت جو را تولید میکنند.
 )2حدود  10درصد ا کسیژن سیارءه زمین و  50درصد رطوبت جو را تولید میکنند.
 )3حدود  50درصد ا کسیژن سیارءه زمین و  50درصد رطوبت جو را تولید میکنند.
 )4حدود  30درصد ا کسیژن سیارءه زمین و  40درصد رطوبت جو را تولید میکنند.
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 6640هاگینه چیست؟

 )1یک ها گدان حاوی ها گهای سرخس

 )2یک دسته ها گدان در سطح پشتی برگ سرخس

		
 )3ها گدان خزهگیان

 )4هر برگشاخه همراه با ها گدانهایش در سرخس

 6641کربوهیدراتها در کدام بخش از گیاه ساخته میشوند؟

		
 )1در همءه اندامهای رویشی

 )2در همءه اندامهای زایشی

 )3در همءه اندامهایی که قادر به فتوسنتز هستند.

 )4گزینههای ( )1و ()2

 6642رگبرگ شامل چه بخشهایی است؟

 )1آوندهای چوبی
 )2آوندهای آبکشی
 )3دستجاتی از آوندهای چوبی و آبکش در کنار هم
 )4بعضی رگبرگها حاوی آوند چوبی و بعضی حاوی آوند آبکش هستند.
 6643بیشترین افزایش قطر ساقه و ریشه در گیاهان مسن مربوط به  ...............است.

		
 )1افزایش بافتهای آوندی

 )2افزایش تمامی بافتهای آنها

		
 )3افزایش آوندهای آبکشی

 )4افزایش آوندهای چوبی

 6644سلول همراه در کدام بخش ریشءه گیاه گندم وجود دارد؟

 )1آندودرم

 )2استوانءه مرکزی

 )3پوست

 )4روپوست (اپیدرم)

 6645کدام منحنی رابطءه میزان  CO2هوا و فتوسنتز را به درستی نشان میدهد؟

)1

)2

)3

)4

 6646انتقال شیرءه پرورده به وسیلءه کدام آوند انجام میشود و سلولهای آن چگونهاند؟

 )1چوبی ـ مرده

 )2آبکشی ـ زنده

 )3آبکشی ـ مرده

 )4چوبی ـ زنده

 6647کدام ماده در سطح داخلی آوندهای چوبی رسوب کرده و دیوارههای آن را محکم میکند؟

 )1چوب (لیگنین)

 )2سلولز

 )3چوبپنبه (سوبرین)

 )4گزینههای ( )1و ()2

 6648دایرءه محیطیه (پریسیکل)  ...............است.

 )1داخلیترین الیءه استوانءه مرکزی در ریشه

 )2داخلیترین الیءه پوست در ریشه

 )3خارجیترین الیءه استوانءه مرکزی در ریشه

 )4خارجیترین الیءه پوست در ریشه

 6649کدام ویژگی ،تارهای کشنده را برای جذب بهتر آب و امالح مناسب کرده است؟

		
 )1داشتن دیوارءه نازک

 )2گستردهبودن سطح آن

 )3امکان ارتباط بیشتر با محیط اطراف

 )4همءه موارد

 6650کدامیک از ویژگیهای زیر مربوط به سرخسهانمیباشد؟

 )1داشتن دانه
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 )2داشتن آوند

 )3داشتن ساقءه زیرزمینی

 )4استقرار در محیطهای مرطوب

 6651کدامیک از سلولهای اپیدرمی حاصلنمیشوند؟

 )1کرک

 )2تار کشنده

 )3ساقه

 )4سلول نگهبان روزنه

 6652کدام گیاه فاقد ساقءه حقیقی میباشد؟

 )1گندم

 )2برنج

 )3کاج

 )4خزه

 6653روزنهها در کدام بخش گیاه وجود دارند؟

		
 )1سطح تمام اندامهای گیاه

 )2در ریشه و ساقههای مسن

		
 )3در پشت برگها

 )4همءه اندامها بهجز ریشهها و ساقههای مسن

 6654در گیاه علفی دولپهای بیشترین ضخامت در ریشه مربوط به  ...............و در ساقه مربوط به  ...............است.

 )1روپوست ـ استوانءه مرکزی

 )2استوانءه مرکزی ـ روپوست

 )3پوست ـ مغز

 )4استوانءه مرکزی ـ پوست

 6655اغلب سلولهای موجود در استوانءه مرکزی ریشءه گیاه جوان:

 )1زنده و فعالاند.

 )2فاقد هسته میباشند.

 )3دیوارءه چوبی دارند.

 )4وا کوئل مرکزی بزرگ دارند.

 6656در مرکز ساقءه گیاه دولپه  .........و در مرکز ریشءه گیاه دولپه  .........قرار دارد.

 )1مغز ـ آوند چوبی

 )2مغز ـ آوند آبکشی

 )3آوند آبکشی ـ آوند چوبی

 )4آوند چوبی ـ مغز

 6657کدامیک از سلولهای زیر فاقد اندامکهای سلولی هستند؟

 )1سلول آبکشی

 )2سلول روپوست

 )3سلول چوبی

 )4سلول همراه

 6658کدام عبارت در مورد خزهها نادرست است؟

 )1ها گدانها در رأس خزه قرار دارند.

 )2تکثیر خزهها از طریق ها گ میباشد.

 )3حاوی ریشءه حقیقی به نام ریشهسا هستند.

 )4برگ حقیقی و ساقءه حقیقی ندارند.

 6659اندام ذخیرهای در سیبزمینی و هویج به ترتیب:

 )1ریشه ـ ساقه

 )2ریشه ـ ریشه

 )3ریشه ـ ساقءه زیرزمینی

 )4ساقءه زیرزمینی ـ ریشه

 6660کدام مورد دربارءه گیاه کاج صحیحنیست؟

 )1مخروطهای ماده در کاج ،بزرگتر از مخروطهای نر هستند.
 )2رنگ مخروطهای نر زرد و مخروطهای مادءه رسیده قهوهای است.
 )3مخروطهای نر معموال ً نسبت به مخروطهای ماده در سطوح باالتر کاج قرار دارند.
 )4دانه در گیاه کاج از نوع بالدار است.
 6661کدام مورد از ویژگیهای خزهنیست؟

		
 )1فاقد ریشه و بافت آوندی است.

 )2دارای پیکر کوچک و ساده است.

		
 )3فاقد تولیدمثل جنسی است.

 )4در محلهای مرطوب زندگی میکند.

 6662جهت حرکت شیرءه خام و شیرءه پرورده در آوندها به ترتیب  ...............و  ...............است.

		
 )1چندطرفه ـ رو به برگ

 )2به طرف پایین ـ به طرف باال

		
 )3به طرف باال ـ به طرف پایین

 )4رو به برگ ـ چندطرفه

 6663کدامیک از موارد زیر در حرکت شیرءه خام اثر منفی دارد؟

 )1پیوستگی مولکولهای آب به هم

 )2نیروی جاذبءه زمین

 )3خروج آب به صورت بخار از گیاه (تعرق)

 )4نیروی مکشی

 6664در ریشءه هویج سلولهای اپیدرم  ...............را ایجاد میکنند.
 6665با توجه به شکل نوع آوند چوبی مشخصشده به ترتیب کدام است؟
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 )1کرک

 )2تار کشنده

 )3سلول روزنه

 )4هر سه مورد

		
 )1نردبانی ـ حلقوی
 )2حلقوی ـ مارپیچی
		
 )3حلقوی ـ نردبانی
 )4مارپیچی ـ حلقوی
 6666از گیاه گل انگشتانه و باقال چه استفادهای میشود؟

 )1تهیءه داروی بیماری قلبی ـ مادءه مورد نیاز در تعیین گروه خونی

 )2مادءه مورد نیاز در تعیین گروه خونی ـ داروی بیماری قلبی

 )3تهیءه آسپرین ـ داروی بیماری قلبی

 )4تهیءه کینین ـ تهیءه آسپرین
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 6667کدام گزینه در مورد تکلپهها و دولپهها به ترتیب صحیح است؟

 )1رگبرگها موازی ـ رگبرگها منشعب
 )2گلبرگها با مضرب  4ـ گلبرگ با مضرب 3

 )3دستجات آوندی ساقه در چند حلقه ـ دستجات آوندی ساقه در یکحلقهای
 )4گزینههای ( )1و ()3
 6668کدام مورد از ویژگیهای سلول همراه میباشد؟

 )1سلولهای همراه جزء بافت آبکشی هستند.
 )2میتوکندریهای آنها فراوان است.
 )3وا کنشهای متابولیسمی مورد نیاز سلولهای آبکشی را انجام میدهند
 )4همءه موارد
 6669کدام مورد دربارءه شیرءه خام و شیرءه پرورده صحیح نیست؟

 )1شیرءه خام رقیقتر از شیرءه پرورده است.

 )2معموال ً شیرءه خام از پایین به باال حرکت میکند.

 )3شیرءه پرورده ،مواد را به همءه اندامهای گیاه میرساند.

 )4شروع حرکت شیرءه پرورده از اندامهای فتوسنتزکننده است.

 6670کدامیک از ویژگیهای برگشاخه در سرخس نیست؟

		
 )1منشأ آن ساقءه زیرزمینی است.

 )2فاقد آوند میباشد.

		
 )3در پشت آنها گینه وجود دارد.

 )4دمبرگ طویل دارد.

 6671غلظت یونها در شیرءه موجود در آوندهای چوبی گیاه گوجهفرنگی در سه بخش از این گیاه بررسی و نتیجه به صورت نمودار نشان داده شده
است .علت این تفاوت چیست؟

		
 )1تبخیر آب از روزنهها

 )2جذب آب به وسیلءه سلولهای برگ

 )3جذب یونها به وسیلءه سلولهای برگ

 )4نیروی چسبندگی

 6672تعدادی شته را همزمان روی بخشهای مختلف یک گیاه قرار میدهیم .پس از گذشت زمان مساوی انتظار میرود مقدار عصارءه استخراجشده
از خرطوم شتههای متصل به کدام ناحیه از گیاه بیشتر باشد؟

 )1برگ

 )2ساقه

 )3نوک ریشه

 )4نزدیک میوه

 6673خزهها جزو کدام گروه محسوب میشوند؟

 )1بدون دانه ـ بدون آوند

 )2بدون دانه ـ آونددار

 )3دانهدار ـ آونددار

 )4دانهدار ـ بدون آوند

 6674کدام گروه برای انجام تولیدمثل جنسی نیاز به آب سطحی دارند؟

 )1گیاهان آونددار

 )2گیاهان دانهدار

 )3سرخسها و خزهها

 )4سرخسها و بازدانگان

 6675کدام گزینه مسیر جذب آب و مواد معدنی را از سلولهای تار کشنده تا آوند چوبی صحیح نشان میدهد؟

 )1پوست ¬ آندودرم ¬ دایرءه محیطیه

 )2پوست ¬ دایرءه محیطیه ¬ آندودرم

 )3دایرءه محیطیه ¬ پوست ¬ آندودرم

 )4آندودرم ¬ دایرءه محیطیه ¬ پوست

 6676قند ذخیرءه گیاهان نشاسته است ولی در دانههای در حال رویش قند مالتوز دیده میشود .برای تولید مالتوز کدامیک از عوامل زیر الزم است؟

 )1رطوبت ـ گرما ـ آنزیم

 )2ا کسیژن ـ گرما ـ آنزیم

 )3مواد معدنی ـ آب ـ خا ک

 )4رطوبت ـ نور ـ خا ک

 6677بخش عمدءه مواد اندوختهای در غدءه سیبزمینی توسط کدام بخش ساخته میشود؟
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 )1ریشه

 )2ساقه

 )3برگ

 )4جوانه

جو ،انرژی نورانی در مولکولهایی ذخیره میشود .این مولکولها کداماند؟
 6678در فرایند فتوسنتز عالوه بر تأمین اکسیژن ّ

 )1کلروفیل

 )2آب

 )3کربن دیا کسید

 )4گلوکز

40400فرض کنید  0 < b < aباشد .منظورمان از  Saمساحت یک ششضلعی منتظم به طول ضلع  aاست .کدامیک از حالتهای زیر میتواند
درست باشد ؟

(تیزهوشان )95
S2a = 3Sa )2

Sa + b = Sa + Sb )1

Sa + b + Sa - b = 2Sa + 2Sb )3

= Sa 2 )4

S

a2

40401حاصل عبارت  A = 942 × 884 × 612 ×166به صورت یک عدد تواندار کدام است؟
3672 )2

2496 )1

6448 )3

40402کدام گزینه از سایر گزینهها بزرگتر است ؟
5242 )2

23121 )1
x a + b ÷ x2a − b
40403حاصل
x2b −1−a

(آزمون پیشرفت تحصیلی تیزهوشان)
3363 )3

x a + b )1

5 x × 252 ×125 × 8 x
40404حاصل ×125−1
2x × 5 x +4
4x )1

x2a )3

10x )3

53x )2

2107 )1

-a 2 ´ (a 2 ) 3 ´ a 4
( - a ) 3 ´ ( - a 2 )4

564 )3

3

-812

-a )3

a 2 )4

با کدام عدد برابر است؟
1
)2
311

3 -11 )1
252a +2 ¸ 54a -1
40408حاصل
253 b +1 ´ 1254-2b

742 )4

کدام است؟ )(a ¹ 0 , 1

a )2
(-27) -3 ´ (-2432 )3

5
( ) x )4
2

(آزمون پیشرفت تحصیلی تیزهوشان)

384 )2

-a 2 )1

x )4

کدام است؟

40405کدام گزینه عدد بزرگتری است؟

40407حاصل

2484 )4

کدام است؟
x2b )2

40406سادهشدءه عبارت

7232 )4

-

1
)3
3 -11

-311 )4

کدام است؟
5-10 )2

5-9 )1

3 -10 )1

کدام است؟
3 -9 )2

39 )3

310 )4

x
2x
2x
41410سادهشدءه عبارت  A = 4 + 2x +1 - 3x´ 2معادل کدام گزینه است؟

-2

-2x )1

41411حاصل عبارت
64 )1

-2- x )2
64n +1 ´ 72n -3

3
2

n-

´ 49

(آزمون ورودی)

2

6 n +2

2x )3

2-x )4

کدام است ؟

(مسابقات علمی)

2
7 )2

4

81x -1 ´ 92- x ´ 27 x -3
40409ثلث عدد
(243) x

59 )3

510 )4

8 )3

16 )4

265

41412حاصل عبارت  12 ´ 29 + 10 ´ 210 + 12 ´ 28 - 24 ´ 27 - 214کدام است؟
27 )2

214 )1

4 )3

3 x +2 + 12 ´ 3 x +1 + 3 x + 3 - 15 ´ 3 x +2 + 3 x +4
41413حاصل عبارت
3 x +1 + 3 x -1 ´ 3 x +1 ´ 32- x
2 ´ 3 x )1

کدام است؟

3 x+2 )2

9
+ 35
+
+
35 + 3
+ 39
+
+
41414حاصل عبارت 39
  35کدام است؟



nIM 26

 )4صفر

3
)3
2

9
)4
2

(آزمون ورودی)

nIM 81

310 )1

12

14

3 )3

3 )2

15

3 )4

41415حاصل عبارت )  ( -1 xy2 )2 ´ 22 3 ´ (4xکدام است؟
2

x y

-2 )1

2 )2

15 12 3 5 3 2
41416حاصل عبارت ] ) ( ¸ ) ´
36 18
6
1
)1
9
27 2 15 2 2 4
41417حاصل ) ( ´ ) ( ´ )
8
4
5

(کنکور سراسری)
2xy )3

2y )4

([ 27کدام است ؟

(کنکور سراسری)

1
)2
27

9 )3

27 )4

4
9

( ´  ( )3کدام است ؟

0 / 36 )1

(کنکور سراسری)
0 / 54 )3

0 / 45 )2

0 / 63 )4

41418حاصل عبارت  -2 + 22 - 23 + 24 - 25 + 26 -  - 299 + 2100برابر کدام گزینه است؟
50 ´ 2 )1

2 + 22 + 23 +  + 250 )3

100 ´ 2 )2

(تیزهوشان)
2 + 23 + 25 +  + 299 )4

41419اگر )  A = (5 / 14 ´ 1011 - 14 ´ 109 ) ¸ (5 ´ 108باشد ،آنگاه  Aکدام است؟
1000 )1

104 )3

100 )2

106 )4

42420اگر  a = 54k +1و  b = 252kباشد آنگاه:
a = 5b )1

a = b5 )3

b = 5a )2

b = a 5 )4

42421فرض کنید  mو  nدو عدد صحیح باشند .برای  m − nچند مقدار وجود دارد به طوری که تساوی  m n = 220برقرار باشد؟

		
 )1ششتا

 )2دهتا

		
 )3چهاردهتا

 )4شانزدهتا

(پیشرفت تحصیلی تیزهوشان)

6
42422اگر  ، a Î آنگاه کسر  --a0/ 5همواره ...............

(پیشرفت تحصیلی سمپاد)

a

 )1گنگ است.

 )2مثبت است.

4x -1 + 4x
42423اگر  3 x+1 = 6باشد ،کدام گزینه حاصل
x -1
x
12 + 12
15
20
)2
)1
26
13

 )3منفی است.

 )4گویا است.

است؟
1 )3

13
)4
12

42424اگر  2x = 7باشد ،حاصل  (0 / 25)1-xکدام است ؟

266

49
)1
4

13 / 25 )2

(آزمون ورودی)
1
)3
196

4
)4
49

42425در کدام گزینه عبارت دادهشده کمترین مقدار است؟
1
[-( ) -1]-2 )1
2

1
(-( ) -2 ) )2
2

(خراسان رضوی )95
-5-2 )3

(-5-2 ) -1 )4

* در سؤالهای « »31تا « »33گزینءه ناهماهنگ کدام است؟
3131

)1

)2

)3

)4

3232

)1

)2

)3

)4

3333

)1

)2

)3

)4

* در سؤالهای « »34تا « ،»36در هر مورد معین کنید که به جای عالمت سؤال کدام گزینه باید بیاید؟
3434

)1

)2

)3

)4

35
 35

331
)1

)2

)3

)4

3636


)2

)1

)4

)3

* در سؤالهای « »37و « »38معین کنید ،تصویر شکل در آینءه تخت مشخصشده کدام است؟
3737


		
)1

)2

		
)3

)4

آﻨﻪ

3838

آﻨﻪ



		
)1

)2

		
)3

)4

* در سؤالهای « »39و « ،»40با توجه به عددها و الگوهای دادهشده ،تعیین کنید که به جای عالمت سؤال ،کدام گزینه باید قرار بگیرد؟
3939

12 , 9 , 16 , 14 , 21 , ? , 27 , 27

22 )1

20 )2

19 )3

23 )4
5 4 3
?7 ,5 ,3 ,
8 6 4

4040
2
)1
3

1

2
)2
2

1

2
)3
3

2

1
)4
2

1

* در سؤالهای « »41و « ،»42با توجه به جدول دادهشده ،تعیین کنید عدد موردنظر در کدام ستون جدول قرار خواهد گرفت؟
 4141عدد  63در کدام ستون قرار خواهد داشت؟
A )1

 C )2

332

E )3
D )4

E
23
16
43

D
20
19
40

C
17
22
37

B
14
25
34

A
11
28
31

G
4

 4242عدد  200در کدام ستون قرار خواهد داشت؟
A )1

E
3

F
5

 G )2

11

B )3

6
10

12

F )4

18


D

C
2

17
 

B

A
1

7
9

13
16
 

8
14
15
 

* متن زیر را بخوانید و به سؤاالت « »43تا « »45پاسخ دهید.
انتشارات خیلیسبز برای درجهبندی مدارس شرکتکننده در آزمونهای خود ،از کدگذاری با حروف  E » D,C,B,Aاستفاده میکند .هر کد
حداقل شامل دو حرف است که از چپ به راست خوانده میشود و میتواند از تکرار یک حرف نیز تشکیل شده باشد .میدانیم که:
 Aهرگز حرف اول نیست.
 Cهرگز حرف آخر یا ماقبل آخر نیست.
 Bاگر در کدها باشد ،حداقل باید دو بار در آن کد باشد.
در همءه کدهای دارای  ، Aحتماً  Dهم هست.
اگر  Bدر کدی نباشد E ،نمیتواند حرف آخر آن کد باشد.
 4343کدام کد زیر ،میتواند کد یک مدرسه با شرایط فوق باشد؟
ACDD )1

BABDE )2

BABE )3

DAAE )4

 4444جمعاً چند کد سهحرفی که از تکرار حروف یکسان تشکیل شدهاند ،میتوان ساخت؟
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 4545فقط با حروف  B ، Cو  Aچند کد دوحرفی با رعایت شرایط ذکرشده میتوان ساخت؟
1 )1

3 )2

6 )3

9 )4

* در سؤالهای « »46تا « »48گزینءه ناهماهنگتر با سایر گزینهها را انتخاب کنید.
4646

)1

)2

)3

)4

4747

)1

)2

)3

)4

333

356

 11گزینءه

2

 22گزینءه

3

 33گزینءه

3

 44گزینءه

2

 55گزینءه

4

 66گزینءه

4

 77گزینءه

1

 88گزینءه

2

 99گزینءه

2

 110گزینءه

1

358

 1159گزینءه

3

 1160گزینءه

4

 1161گزینءه

2

 1162گزینءه

1

 1163گزینءه

1

 1164گزینءه

4

 1165گزینءه

1

 1166گزینءه

3

 1167گزینءه

3

 1168گزینءه

4

متمم اجباری ،کلمهای است که ا گر از جمله حذف شود ،معنای
ّ

فعل ناقص میشود.

به این سه فعل د ّقت کنید :نشست ،اثر کرد ،متّهم کند

«اثر کرد» ،حتماً این پرسش را به دنبال دارد که« :بر روی چه چیزی  /کسی؟»
«متّهم کند» ،حتماً این پرسش را به دنبال دارد که« :به چه چیزی؟»
ّاما «نشست» ،حتماً این پرسش را به دنبال ندارد که« :کجا؟»؛ یعنی فعل
متمم نیازی ندارد.
«نشستن» ،حتماً به ّ
پس نقش «با بدان» در اینجا چیست؟
متمم قیدی میسازد و معموال ً معنی اسمِ مکان
حرف اضافه  +اسمّ ،
متمم قیدی ساخته و اسم
یا زمان میدهد .مثل اینجا که« :با بدان»ّ ،
مکان است.
994

شکل سادهشدءه بیت این است :همنشین تو ،باید

از تو بهتر باشد ،تا به عقل و دین ِتو اضافه کند.
995
996

در این گزینه« ،به» حرف اضافه استّ ،اما در تمام

997

وگر کمترم من از ایشان به نعمت  /از آنان فزونم

گزینههای دیگر ،به معنی «بهتر» و صفت سنجشی یا تفضیلی است.
به شیرینزبانی
998
فزونم به شیرینزبانی

الف) وگر کمترم من از ایشان به نعمت  /از آنان

ب) به سالست کهتر فزونیش بیش  /از آن مهتران او نهد پای پیش

ج) گر کهان مه شدند خاقانی  /جز در ایشان به مهتری منگر (که و مه

صفت تفضیلی نیستند).

خورد  /که چون خوردیافزون بکاهد ِخ َرد
د) به اندازهبِهْ ،هرکه روزی َ
999

شکل سادءه بیت این است :دیدار یار غایب ،مثل

مشبه :دیدار یار
ابری که در بیابان بر تشنهای ببارد ،ذوق دارد .پس؛
ّ
مشب ٌهبه :باریدن ابر؛ وجه شبه :ذوقداشتن
غایب؛ ّ
1100

«دیدار» در تمام گزینهها به معنی «دیدن و

مالقات» و در گزینءه  ،3به معنی «چهره و صورت» است.
1101

گزینءه  4میگویدکه ،باید همنشینی بهتر از

خودت انتخاب کنی؛ درحالی که باقی گزینهها ،بر دوری از همنشین بد
تأ کید میکنند.
1102
990

991

992

کنی؛ درحالی که سایر گزینهها ،بر دوری از همنشین بد تأ کید میکنند.
متمم است.
«تشنه»ّ ،

تعداد جملهها / 4 :با بدان کم نشین ،که گرچه

ِ
آفتاب به این
پا ک هستیّ ،اما صحبت بد ،تو را پلید میکند ،لکهای ابر،

362

بزرگی را ،ناپدید میکند .آفتاب :مفعول  /تو :مفعول  /پا ک :مسند

993

گزینءه  2میگوید که ،باید از عقل خود استفاده

متمم اجباری
نقش دستوری «او» و «طریقت»ّ ،

متمم قیدی است.
است .نقش دستوری «بدان» در کنار «با»ّ ،
دو کلمءه «طریقت» و «طبیعت» ،آرایءه سجع دارند.

1103

«مردم» در مصرع ّاول گزینءه  ،3به معنی «مردمک

چشم» و در مصرع دوم به معنی «انسان» یا انسانهاست .در سایر
گزینهها« ،مردم» اسم جمع نیست و به معنی انسان است.
1104
1105
متمم
توّ :
1106

برای تو ،خواب نیمروز ...

برای :حرف اضافه /

از عبادتها ،کدام فاضلتر است؟  /گفتم این
1107
فتنه است خوابش بُرده ب ِهْ  /وآن که خوابش بهتر از بیداری است /
مــرده بـِهْ  /چون «به» دو بار به کار رفته است،
آنچنان بـد زندگــانیُ ،
پس تکراری است و آن را یکی حساب میکنیم.
1108

1123
1124

فاعل :باغبانباشی  /نهاد :این (دوبار تکرار میشود).
یک استعداد واقعاً خداداد

وابسته هسته

وابسته

تمام گزینهها ،در نکوهش (بدگویی) آزار رساندن

به مردم استّ ،اما در گزینءه  ،2بهطور مستقیم اشاره میشود

که برای فرمانروایی ،همین که موجب آزار مردم نشوی ،هنر کردهای.

1109

شکل سادءه جمله این است :خواب نیمروز برای

تو ،از همه فاضلتر است ،تا در آن یکنفس ،خلق را نیازاری.
«یکنَفَس» قید است.
1110

مفهوم کلی حکایت ،دوریکردن از عیبجویی از

دیگران و جستوجونکردن در خوبی و بدی آنهاست؛ که به گزینءه دوم
نزدیکتر است.
عیب و غیب جناس دارند / .ظاهر و باطن،
1111
متضادند / .عیب و غیب؛ ظاهر و باطن ،سجع میسازند.
1112

1113
1114

.

1115

توضیح اینکه ،پرسش مصرع آخر ،پرسش انکاری

است.
1116

امالی درست کلمههای نادرست :محاورات،

خوض ،استراقِ سمع
1117

همخانوادهها عبارتاند از :متّهم؛ تهمت  /اقناع؛

1118

داعیه :انگیزه و علت

قناعت  /قدمت؛ متقدم

1119
تهمتزده :مشتق ـ مرکب  /بداندیش :مرکب /
بدآموز :مرکب  /شادی :مشتق
1120

تعداد جملهها« :داد ده تا داد یابی .خوب گوی تا

خوب شنوی .ا گر طالب علم باشی ،پرهیزگار و قانع باش و علمدوست و
بُردبار و کمسخن و دوراندیش {باش} 7 :جمله

تعداد مسندها :داد ده تا داد یابی .خوب گوی تا خوب شنوی .ا گر طالب
علم باشی ،پرهیزگار و قانع باش و علمدوست و بُردبار و کمسخن و
دوراندیش 7 :مسند
خورد ،به درد
1121
مضارع اخباری با نشانه :می َ
خورد ،از میان میروند ،میروید ،گیر میکند  /مضارع اخباری
نمی َ
بینشانه :است ،وجود دارد ،لمس کند ،هست ،تبدیل کنند ،باشد /
مضارع التزامی :ببرد ،بدانند  /ماضی ساده :گفت
1122

شکل کامل عبارت این است :تمام اینجاها دانه

هست{ ،آنها} در انتظار وزش باد {هستند} ،تا آنها را به طرف دشت
یا باغ ببرد .پس  3جمله دارد.
«هست» در جملءه ّاول به معنی «وجود دارد» به کار رفته و فعل

اسنادی (ربطی) نیست.

363

 1106گزینءه

4

 1107گزینءه

1

 1108گزینءه

2

 1109گزین ءه

3

 1110گزین ءه

3

 1111گزینءه

4

 1112گزینءه

1

 1113گزینءه

3

 1114گزینءه

2

 1115گزینءه

4

 1116گزین ءه

1

 1117گزینءه

2

 1118گزین ءه

4

 1119گزینءه

1

 1120گزینءه

3

 1121گزینءه

4

 1122گزینءه

2

 1123گزینءه

3

 1124گزینءه

1

 1125گزین ءه

3

 1126گزین ءه

2

 1127گزین ءه

1

 1128گزین ءه

4

 1129گزینءه

2

 1130گزینءه

2

371

372

 1131گزینءه

4

 1132گزینءه

3

 1133گزینءه

1

 1134گزینءه

2

 1135گزینءه

3

 1136گزینءه

4

 1137گزینءه

2

 1138گزینءه

1

 1139گزینءه

3

6652

گزینههای ( )1و ( )2به ترتیب تکلپه و دولپه

هستند و گزینءه ( )3بازدانه و میدانیم بازدانگان و نهاندانگان ساقءه
6640

ها گینه مجموعهای از ها گدانها هستند که در

پشت برگ سرخس دیده میشوند.
6641

کربوهیدراتها حاصل عمل فتوسنتز در گیاهان

هستند و تمام اندامهایی که قادر به انجام عمل فتوسنتز هستند
کربوهیدارت تولید خواهند کرد .اندامهای رویشی شامل ریشه ،ساقه و
برگ میباشد و اندامهای زایشی شامل میوه ،دانه و گل که در بعضی از
این اندامها از جمله ریشه و دانه فتوسنتز انجام نمیشود.
6642

در هر رگبرگ دستجاتی از آوندهای چوبی و

آبکشی قرار دارند که توسط غالفی احاطه شدهاند .به این غالف ،غالف
آوندی میگویند.
6643

در گیاهان مسن چوبی افزایش الیههای بافت

چوبی سبب افزایش قطر ساقه و ریشه میشود .توجه کنید که آوندهای
آبکش نیز افزایش مییابند ولی بیشترین افزایش قطر مربوط به آوندهای
چوبی است و آوندهای آبکشی سهم بسیار ناچیزی دارند.
6644

سلول همراه جزو بافت آبکشی است و این بافت

در گیاه گندم که یک نهاندانءه تکلپه است در استوانءه مرکزی قرار دارد.
6645

با توجه به شکل کتاب درسی در ابتدا با افزایش

حقیقی دارند و فقط خزه دارای ساقءه حقیقی نمیباشد.
6653

همءه اندامهای گیاهی دارای روزنه هستند بهجز

ریشهها و ساقههای مسن که از چوبپنبه پوشیده شدهاند البته در این
بخشها به جای روزنه بخشهایی به نام عدسک وجود دارد .در واقع روزنه
در روپوست اندامهای هوایی گیاه وجود دارد.
6654

با توجه به شکل مقطع عرضی ریشه و ساقه در

گیاهان دولپهای بیشترین ضخامت بافت زمینهای ریشه در پوست و در
ساقه ،مغز ساقه است.
6655

در استوانءه مرکزی ریشءه گیاه جوان آوندهای

چوبی و آبکش وجود دارد .آوندهای چوبی مردهاند و آوندهای آبکش هم
هستهشان را از دست دادهاند.
6656

با توجه به شکل مقطع عرضی ریشه و ساقه،

گزینءه ( )1درست است.
6657

سلولهای چوبی مرده و فاقد اندامکاند.

سلولهای روپوست و همراه زنده هستند و حاوی اندامکهای سلولیاند،
فقط سلولهای آبکش هستند که هسته ندارند و اندامک نیز ندارند و ا گر
هم داشته باشند تغییر شکل یافته است.

میزان  ، CO2میزان فتوسنتز نیز افزایش مییابد ولی پس از مدتی تقریباً

6658

این مقدار ثابت میماند .توجه کنید که برای انجام فتوسنتز تنها افزایش

گزینءه ( )3که ریشهسا ریشءه حقیقی نیست.

 CO2کافی نیست و باید شرایط دیگری نیز فراهم باشد.

6659

6646

آوندهای چوبی غشا ،سیتوپالسم و هستءه خود را

از دست دادهاند و سلولهایی مردهاند و فقط دیوارءه آنها باقی مانده است
و شیرءه خام را جابهجا میکنند ولی آوندهای آبکش شیرءه پرورده را انتقال
میدهند و هر چند ممکن است اندامک نداشته باشند ولی دیواره،غشای
پالسمایی و سیتوپالسم را دارند و زنده هستند.
6647

آوندهای چوبی دارای دیوارههای سلولی سخت،

حاوی لیگنین (چوب)اند و غشای هسته و سیتوپالسم خود را از دست
میدهند.
6648

با توجه به شکل برش عرضی مقطع ریشءه

خارجیترین الیءه استوانءه مرکزی در ریشه ،دایرءه محیطیه یا پریسیکل
است .به دایرءه محیطیه الیءه ریشهزا نیز میگویند.
6649

تارهای کشنده با دیوارءه نازک و طویلبودن ،سطح

گستردهای را ایجاد میکنند که ریشه با محیط اطراف (مثل خا ک) در
تماس باشد و قادر به جذب حدا کثر مواد باشد.
6650

بهجز داشتن دانه بقیءه موارد از ویژگیهای بارز

سرخسها میباشد.
6651

سلولهای اپیدرمی میتوانند منشأ کوتیکول

(پوستک) ،تارهای کشنده ،کرک و سلولهای نگهبان روزنه باشند.

همءه موارد از ویژگیهای خزهها میباشد بهجز
با توجه به شکل کتاب ،سیبزمینی نوعی غده است

که منشأ آن ساقءه زیرزمینی میباشد و هویج یک ریشءه ذخیرهای است.
6660

همءه موارد از ویژگیهای گیاه کاج است بهجز

گزینءه ( )3که مخروطهای ماده معموال ً بر روی شاخههای باالتر کاج دیده
میشود.
6661

خزهگیان فاقد ریشه ،ساقه و برگ هستند و به

همین دلیل در نواحی مرطوب زندگی میکنند و مانند گیاهان آونددار
قادر به تولیدمثل جنسی با ایجاد پایههای نر و ماده حاصل از رویش
ها گ هستند.
6662

شیرءه خام از ریشه به سمت اندامهای فتوسنتزی

به خصوص برگ میرود و شیرءه پرورده از مرکز تولید در برگ در جهات
مختلف به بخشهای مختلف گیاه میرود.
6663

بهجز نیروی جاذبءه زمین که مواد را به سمت

پایین میکشد ،بقیءه موارد باعث اثر مثبت در صعود شیرءه خام هستند.
6664

سلولهای اپیدرمی میتوانند منشأ کرک ،تار

کشنده ،سلول روزنه ،خار و  ...باشند ولی در ریشه کرک و سلول روزنه
نداریم و سلولهای اپیدرمی ریشه وظیفءه تولید تار کشنده را به عهده
دارند.
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6665

انواع آوندهای چوبی براساس رسوب مادءه چوب در

دیوارءه آنها متفاوتاند و به شکلهای مختلف دیده میشوند ،از جمله:

6666

6667

6668
6669

طبق جدول کتاب درسی گزینءه ( )4صحیح است.
همءه موارد از ویژگیهای سلول همراه هستند.
شیرءه پرورده مواد را به اندامهای گیاه بهجز

اندامهای فتوسنتزی میبرد.
6670

همءه موارد از ویژگیهای سرخس است ،جز اینکه

سرخس جزو گیاهان آونددار است و در برگشاخه نیز آوند وجود دارد.
6671

برگها بیشترین متابولیسم را دارند پس با جذب

یونها از رگبرگها باعث کاهش غلظت یونها در رگبرگ میشوند.
6672

شتهها خرطومهای خود را در آوندهای آبکشی

فرو میکنند و از شیرءه پرورده تغذیه میکنند .مقدار شیرءه خار جشده به
فشار آن بستگی دارد و چون این شیره در برگ تولید میشود فشارش در
آنجا از جاهای دیگر بیشتر است.
6673

6674

خزهها آوند ندارند و دانه نیز تولید نمیکنند.
گیاهان بدون دانه مانند گیاهان دانهدار تولیدمثل

جنسی دارند و برای تولیدمثل جنسی نیاز به آب سطحی دارند.
6675

با توجه به شکل برش عرضی ریشه در گیاهان در

کتاب درسی گزینءه ( )1صحیح میباشد؛
یعنی :تار کشنده ¬ پوست ¬ آندودرم ¬ دایرءه محیطیه ¬ آوند چوبی.
6676

گیاهان با عمل فتوسنتز نشاسته میسازند ،وقتی

این پلیسا کارید میخواهد به قند دیسا کارید تبدیل شود نه تنها به
آنزیم و گرما (به عنوان منبع انرژی) نیاز است ،بلکه حتماً باید رطوبت
موجود باشد تا وا کنش انجام شود .چون این وا کنش از نوع هیدرولیز
است یعنی تجزیه با کمک آب.
6677

برگ مهمترین مرکز فتوسنتزکننده است و

بیشترین فتوسنتز در برگها خصوصاً برگهای پهن انجام میشود.
6678

جو را تأمین
فتوسنتز عملی است که هم ا کسیژن ّ

میکند و هم انرژی را در مولکولی کوچک به نام گلوکز که اولین محصول
فتوسنتزی است ذخیره میکند.

412




4400
هر  6ضلعی منتظم به  6مثلث متساویاالضالع قابل تقسیم است.
اندازءه مساحت مثلث متساویاالضالعی به ضلع  aبرابر است با:
گزینهها را بررسی میکنیم ،گزینءه ( )3صحیح است.
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942 ´ 884 ´ 612 ´ 166 = (32 )42 ´ (23 )84 ´ 212 ´ 312 ´ (24 )6 = 384 ´ 2252 ´ 212 ´ 312 ´ 224 = 396 ´ 2288 = 396 ´ (23 )96 = 2496
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23121 , (52 )121 , (33 )121 , (24 )121 ⇒ 23121 , 25121 , 27121 , 16121

	

3363 > 5242 > 23121 > 2484
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.» بزرگتر است2« » گزینءه4« » و2« بین دو گزینءه

2107 = 22 × 2105 = 22 × (25 )21 = 4 × 3221 < 384 = 8121

.» را مقایسه میکنیم1« » و2« حال گزینءه

564 = 54 × 560 = 54 × (53 )20 = 54 ×12520 
64
84
⇒ 5 >3
84
4
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4
4 20
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20
3 = 3 × 3 = 3 × (3 ) = 3 × 81 

.» را مقایسه میکنیم3« » و2« سپس گزینءه

. است564  پس بزرگترین گزینه، بزرگتر میشود384  از564  از بقیءه گزینهها بزرگتر است و384 و چون
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-a 6
<0
a -0/ 5

چون  a 6مثبت است پس  -a 6قطعاً یک عدد منفی خواهد شد و  a -0/ 5 = 1که قطعاً مثبت است ،پس:
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4425

ترتیب گزینهها به صورت مقابل است:

1
1
(-5-2 ) -1 < (-( ) -2 ) < -5-2 < (-( ) -1) -2
2
2
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331

سایر گزینهها را از دوران یکدیگر ،میتوان ساخت ،ولی گزینءه « »2را نمیتوان ساخت.

332

ا گر فرض کنیم که همءه گزینهها از دو شاخءه سرکج تشکیل شدهاند ،تنها در گزینءه « »3است که انحنای سرکج دو شاخه یکسان است.

در ضمن تنها در گزینءه « »3است که تعداد خطوط کوچک وصلشده به سر کج شاخهها یکسان است.

333

تنها گزینهای که در آن هر دو خط اضافه شده به مکعب قطر هستند ،گزینءه « »3است.


334

در هر مرحله ،شاخههای هر لوال 45 ،در جهت مقابل یکدیگر دوران پیدا میکنند .توجه کنید که در شکل اول ،شاخهها روی هم افتادهاند.

335

یک دایره به صورت ساعتگرد و در هر مرحله ،دو رأس جلو میرود و دایرءه دیگر به صورت پادساعتگرد در هر مرحله ،یک رأس جلو

میرود .توجه کنید که از مرحلءه « »1به مرحلءه « »2این دایرءه سمت چپی است که دو رأس ،ساعتگرد حرکت کرده است.
336

در هر مرحله به ترتیب یکی از قطرهای وجههای باال و پایین رسم میشود.

337

شکل در آینه ،در واقع یک بازتاب نسبت به محور عمودی (یا همان آینه) است ،پس در ستون نزدیک به آینه ،خانءه پایین و در

ستون دورتر ،خانءه باال هاشور میخورد .دقت کنید که بین گزینههای « »2و « ،»4گزینءه « »4نمیتواند پاسخ باشد زیرا جهت هاشورهای آن نسبت به شکل
اصلی قرینه نیست.
338

برای پاسخ ،باید دقت کنید که ستاره و دایرءه سفید ،به آینه نزدیکاند؛ پس تصویر آنها هم باید به آینه نزدیکتر باشند؛ پس

گزینههای « »2و « »3میتوانند پاسخ باشند ،اما قسمت رنگشدءه مربع نیز باید به آینه نزدیکتر باشد که تنها در گزینءه « »3چنین است.

339

الگوی موجود در سری ،به شکل مقابل است ،به طوری که به صورت

یک در میان ،یک سری جدا گانه هستند:
بنابراین ،داریم:
440

در هر مرحله ،صورت کسر یکی ،مخرج آن دوتا و عدد صحیح غیرکسری

هم دوتا کم میشود.

2
2


2
2
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-2

-2

-2

-1

-1

-1

1

پس جواب  1است (که البته برابر  2است).

? = 14 + 6 = 20

-2

3
4

3
-2

4
6

5

5
8

7

-2

ن اعداد در ستونها دقت کنید :در ستون  1 ، Aو  ، 8در ستون  4 ، Bو  ، 5در ستون  7 ، Cو  ، 2در ستون  0 ، Dو  9و در
به یکا 

ستون  3 ، Eو  6است .پس  63در ستون  Eمیتواند باشد ،چون یکان آن  3است.
442

باقیماندءه اعداد بر عدد  ، 7در هر ستون ثابت است ،مثال ً همءه اعداد

موجود در ردیف  ، Aباقیماندءه تقسیمشان بر  1 ، 7است و اعداد ستون  Bبر  7بخشپذیرند.
پس  200در ستون  Gقرار خواهد گرفت.
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بررسی سایر گزینهها:

7

-196 28
4 Þ.SwH 4 ,7 oM 200 ½kºI¶ï
Â¤IM
á

گزینءه « :»1نمیتواند باشد چون  Aحرف اول نمیتواند باشد( .نقض شرط اول)
گزینءه « :»3نمیتواند باشد چون در اینکد  Aداریم ولی  Dنداریم( .نقض شرط چهارم)
گزینءه « :»4نمیتواند باشد چون در اینکد  Bنداریم ولی  Eحرف آخر است( .نقض شرط پنجم)
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از تکرار  Aنمیتوان کد ساخت چون در این صورت حرف اول  Aاست( .نقض شرط اول)

از تکرار  Cنمیتوان کد ساخت چون در این صورت حرف آخر و حرف ماقبل آخر  Cاست( .نقض شرط دوم)
از تکرار  Eنمیتوان کد ساخت چون در این صورت  Eحرف آخر است و در کد ،حرف  Bنداریم( .نقض شرط پنجم)
پس فقط با  Bو  Dمیتوان کدهای  BBBو  DDDرا ساخت.

200
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جمعاً  3حالت برای هر کدام از حرفهای اول و دوم داریم ، 3 ´ 3 = 9 :بنابراین:

AA ü
ï
AB ý (Ï»H óo{).j¼{ïÂµº ¾¨ SwH Ï»H ýoe A jn¼¶ 3 ¸ÄH nj
AC ïþ





BA ü
ï
BB ý (³¼w óo{).kÄIÃM nIM ï¦Ä kºH¼UïÂµº B ·¼a SwH ¸§µ¶ BB ô£Î
BC ïþ



CA ü
ï
CB ý (³»j óo{).j¼{ïÂµº ´À pIM ¾¨ oiA ®L¤I¶ IÄ SwH oiA ýoe IÄ C jn¼¼¶ 3 ¸ÄH nj
CC ïþ

در نتیجه تنها حالت  BBرا میتوانیم داشته باشیم ،پس گزینءه « »1درست است.
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در همءه گزینهها بهجز گزینءه « ،»1بهترتیب یک در میان یک خط کوچک در سمت چپ و یک خط کوچک در سمت راست هر یک

از شاخههای اصلی ،کشیده شده است.
447

در همءه گزینهها ،تعداد خطوط اضافهشده به چهارضلعی ،فرد است ولی در گزینءه « ،»1این تعداد زوج است.
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