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661 زن  های دو همسایه بر اثر تصادف کشته می شوند. هرکدام از مردها، با دختر آن یکی از همسایه ها ازدواج می کند و هر دختر یک 
 

فرزند پسر به دنیا می آورد. نسبت فامیلی این دو پسر با هم کدام گزینه خواهد بود؟
4 هیچ نسبتی نخواهند داشت. 1 عمه و برادرزاده  دایی و خواهرزاده  داماد و پدر زن 

662 کدام بیت با بیت »نام نیک رفتگان ضایع مکن/ تا بماند نام نیکت پایدار« ارتباط معنایی دارد؟
 

کـــرد آغـــاز  بایـــد  نیکـــی ات  همـــه   1
کننـــد نـــام  بـــه  نـــام آوران  یـــاد   
دوســـت دارد  خویـــش  نـــام  هرکـــس   
کند 4 در آخـــر امـــر درویـــش و غنـــی همـــه به زیـــر خا

همنـــورد بَـــوی  نیک نامـــان  بـــا  چـــو 
باشـــد؟ چـــون  یـــاد  نیســـت،  گـــر  ا نـــام 
اوســـت بـــودن  نشـــان  هرکـــس  نـــام 
از مـــردم روزگار جـــز نـــام نکـــو هیـــچ نمانـــد

663 در بین واژگان زیر، کدام گزینه دارای ترتیب حروف الفبایی از ابتدا به انتها است؟
 

4 اسوه 1 تحّمل  حجره  تبّسم 

664 کدام یک از واژه  های زیر به گروه دیگر واژه ها تعلق ندارد؟
 

4 ُمرد 1 است  آمد  رفت 

665 واژه ای پنج حرفی به معنِی »خدا را به پاکی یاد کردن« را در نظر بگیرید. این واژه از واژگان داده شده و به اینگونه ساخته می شود: 
 

حرف اول آن از اولین حرف واژه ی داده شده، حرف دوم آن از دومین حرف واژه ی داده شده و ...
واژگانی که حروف آن استفاده می شود: 

1( تبعید، 2( تشریح، 3( بوریا، 4( سبا، 5( حامی، 6( یسنا، 7( تکبر
این واژه، طبق الگوی داده شده، از اتصال حروف کدام واژگان به ترتیب از راست به چپ ساخته می شود؟

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

را  برای آن کدام مورد  به منظور طرح پرسش  آنگاه  باشد،  666 درصورتی که واژه ی »ملک« واژه ی مورد نظر در یک جدول واژگان 
 

نمی توان قرار داد؟
4 پادشاه، فرمانروا 1 پادشاهی  به معنی فرشته است.  کشورگشایی را می گویند.  

667 کدام واژه، معادل تک واژه ای مناسبی برای توضیح »وقفه ای محدود در عملکرد سامانه یا دستگاه« است؟
 

4 کسری 1 نقص  نقض  کمبود 

668 یک دستگاه رمزنگار، نام یکی از فصل های سال را به صورت »دیرمدیل« نمایش می دهد. کد »دیریل« مربوط به کدام واژه است؟ 
 

واژه ی »تناسب« چگونه نوشته می شود؟
4 زمزمه ـ مدیلر 1 زمانه ـ مدلیر  پایان ـ دیلمر  تابان ـ دلیمر 
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669 به واژه ی »گران فروش« دقت کنید؛ در حقیقت فشرده شده ی جمله ی معنی داِر »کسی که چیزی را گران می فروشد.« است. کدام 
 

واژه ی زیر دقیقاً چنین ویژگی ای را از جهت معنی و دستور دارد؟
4 خوشحال 1 کتاب فروش  تندخوان  کارخانه 

670 در متن زیر کدام واژه مناسب جایگذاری برای جای خالی است؟
 

پایان نامه ی همه ی دانشجویان به دست استاد رسیده بود؛ علی توانست در آخرین ساعت ها از مهلت مقرر، پایان نامه ی خود را به استاد 
 دهد. 

4 تقدیم 1 تحویل  ارائه  عرضه 

 .» « است به » 671 نسبت »آب« به »شنا«  مثل »
 

1 تخم مرغ، سرخ کردن   آتش، شعله
4 یادگرفتن، دانش  صندلی، نشستن  

672 کدام ترتیب منطقی بین واژگان زیر را به درستی نشان می دهد؟
 

5( ناقوس 4( بوق  3( سوت  2( شیپور  1( زنگوله 
1 ،2 ،3 ،4 ،5   5 ،2 ،4 ،3 ،1 1
3 ،4 ،1 ،2 ،5 4   5 ،2 ،4 ،1 ،3 

673 داستان زیر را که از داستان های شاهنامه است،  مرتّب کنید. 
 

الف( پس از آن همه صبوری، دیگر اسفندیار از رفتار پدر دلگیر و خشمگین است و سرانجام به زبان می آید که آخر آن وعده های فریبنده 
چه شد. 

ب( گشتاسپ همه ی بزرگان را به پیشواز گرد می آورد. سور و سرور است اما از پادشاهی خبری نیست. 
ج( سرانجام اسفندیار پس از کشتن ارجاسب در رویین دژ، همراه با خواهرانش، همای و به آفرید، از توران زمین بازمی گردد. 

د( دیگر کار بر گشتاسپ دشوار است. باید این بار فرزند را به جایی بفرستد که بی گمان بازگشتی در کار نباشد. این است که سنجیده گام 
برمی دارد.

1 الف، ب، ج، د   ج،  ب، الف، د
4 د، ج، ب، الف  ب، الف، ج، د  

674 در کدام گروه واژگان غلط امالیی دیده می شود؟
 

1 دلبستگی بی اندازه ـ پیشرفت حیرت آور ـ  سفارش طبیب  افسرده و اندوهگین ـ سرآغاز دانایی ـ تأّمل و تفکر
4 سرمنزِل مقصود ـ طبیب ماهری ـ نقل رویداد  بهبودی حالش ـ دگرگونی شادی آفرین ـ سپاس گذاری خدا 

675 مردم هر کشوری 
 

1 حتماً عادت های مشترک دارند.   حتماً دین مشترک دارند. 
4 حتماً پرچم مشترک دارند.   حتماً فرهنگ مشترک دارند.  

676 با توجه به مفهوم، کدام یک از واژه  هایی که زیر آنها خط کشیده شده است،  به درستی نیامده است؟
 

»زندگی، زیست یا حیاط به فاصله ی میان تولد تا مرگ گفته می شود. هر موجود زنده، پس از تولد، آغاز به رشد و تکامل می کند و در نهایت 
به واسطه ی مرگ، این روند متوقف می شود. البته هنوز برخی ابهام و نارسایی هایی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله ویروس ها که فقط از 
رشته ی »دی ان ای« تشکیل شده اند و به تنهایی و بدون وجود سلول میزبان، عالئم موجودات زنده را نشان نمی دهند. برخی از دانشمندان 

ویروس ها را مرز میان موجودات زنده و غیرزنده و به صورت یک هاله )مانند نیم سایه( دانسته اند، که کامالً قابل جداسازی نیستند.«
4 هاله 1 حیاط  ابهام  میزبان 
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677 »دمای هوای روسیه در مناطق شمالی، طوری افزایش پیدا کرده است که باعث شده بر اثر ذوب شدن الیه های یخی منجمد، 
 

قبرستان های قبایل قدیمی از خاک بیرون بیایند و همچنین مسیر رودخانه هایی که محل تأمین آب آشامیدنی این قبایل است به سمت 
قبرستان ها تغییر مسیر دهد. بنابراین، بیماری های قدیمی که در بدن انسان ها و حیوانات باقی  مانده، می تواند به آب  های این مناطق 

برسد و دوباره شیوع پیدا کند.« کدام یک از موارد زیر را از متن می توان استنباط کرد؟ 
1 برخی ناقل های بیماری توانسته اند در اجساد، به بقای خود ادامه دهند. 

 برخی میکروب های بیماری زا، در تماس با آب های سرد یخی، فعال می شوند. 
 کل دنیا دوباره با بیماری های خاصی که درمان ندارند، مقابله خواهد کرد. 

4 در گذشته، برخی بیماری ها از دام های اهلی به انسان منتقل می شده است. 

678 با توجه به متن زیر، هدف نویسنده در کدام بیت نمود پیدا کرده است؟
 

»انسان ها با دقت در طبیعت و جهان هستی، هر روز به علم و کشف جدیدی می رسند که همه ی آنها، نشان دهنده ی نظم بی نظیر اجزای 
جهان اند. نبودن حتی یکی از موجوداتی که در جهان وجود دارند، باعث آسیب رسیدن به چرخه ی طبیعت می شود؛ به طوری که موجودات 
ماقبل تاریخ هم در زندگی امروز ما نقش دارند و ما از بقایای آنها نفت به دست می آوریم. همه ی این کشفیات سبب می شود تا بیشتر به 

شناخت خداوند و خلقت او پی ببریم.«
هوشـــیار نظـــر  در  ســـبز  درختـــان  بـــرگ   1
ـــد ـــدا می کن ـــاد خ ـــت ی ـــه هس ـــی ک ـــر گل و برگ  ه
 بـــه نـــام آنکـــه جـــان را فکـــرت آموخـــت
ــع ــاد ربیـ ــمار جنبـــش بـ ــز و غنیمـــت شـ 4 خیـ

هـــر ورقـــش دفتـــری اســـت معرفـــت کـــردگار
ــدگار ــاد خداونـ ــد؟ یـ ــه خوانـ ــری چـ ــل و قمـ بلبـ
برافروخـــت جـــان  نـــور  بـــه  دل  چـــراغ 
نالـــه ی مـــوزون مـــرغ بـــوی خـــوش اللـــه زار

679 »داشتن حکومت نیز برای جامعه یک ضرورت است و هیچ جامعه ای نمی تواند بدون وجود حکومت باقی بماند؛ زیرا در زندگی 
 

اجتماعی نیازهای مشترکی وجود دارد و افراد برای تنظیم امور خود به قوانین و مقرراتی نیاز پیدا می کنند. آنها همچنین برای اجرای 
ناگزیرند  از هجوم دشمنان  و دفاع  فعالیت های مختلف جامعه  میان  ایجاد هماهنگی  نظم،  و  امنیت  برقراری  اختالفات،  و حل  قوانین 
حکومتی تشکل دهند و اداره ی امور جامعه را به افرادی بسپارند. بنابراین بدون نهاد حکومت، جامعه دچار اختالل و هرج ومرج می شود.« 

بهترین عنوان برای متن کدام است؟
1 اسالم و حکومت   فعالیت های مختلف جامعه

4 نیاز به حکومت  وظایف جامعه  

گرچه نهاد حکومت در همه ی کشورها وجود دارد و حکومت ها تقریباً وظایف مشابهی را به عهده دارند؛ ولی  680 ا
 

1 تفاوت های مهم و اساسی نیز میان آنها وجود دارد. 
 امت اسالمی باید از پذیرش طاغوت و حکومت های غیرالهی خودداری کند. 

 نهاد حکومت، مهم ترین ویژگی های ارزشی و فرهنگی یک کشور را نمایان می سازد. 
4 مبدأ قوانین و مقررات برای برپایی حکومت از دیدگاه اسالم، حکمت و اراده ی خداوند است. 

681 کدام یک از نمودارهای زیر بهترین نمایش برای ارتباط واژگاِن »مردان،  پدران، بیکاران« است؟
 

    1

 4    
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 متن زیر را بخوانید و با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید. 

مواد شیمیایی، به طور عمده به دو گروه بزرگ مواد معدنی و مواد آلی تقسیم بندی می شوند. هر یک از این دو گروه، در دو مبحث 
شیمی آلی و شیمی معدنی بررسی می شوند. در قدیم، ماده ی آلی به ماده ای اطالق می گردید که به وسیله ی بدن موجودات زنده 
ساخته می شد. تا اینکه در سال 1828، »وهلر« دانشمند آلمانی، برای اولین بار جسمی به نام »اوره« را در آزمایشگاه از یک ترکیب 
معدنی به نام ایزوسیانات تهیه نمود و از آن پس معلوم شد که می توان مواد آلی را در آزمایشگاه نیز ساخت. امروزه بیش از یک 
میلیون نوع ماده ی آلی شناخته شده است که بسیاری از آنها را در آزمایشگاه ها تهیه می کنند. مواد آلی، به مواد غیرمعدنی گفته 
گر شیمی آلی به عنوان شیمی ترکیبات کربن، عمدتاً آنهایی که شامل  می شود و با مواد معدنی در چند مورد تفاوت های کلی دارند. ا
هیدروژن یا هالوژن ها به عالوه ی عناصر دیگر هستند،  تعریف شود، شیمی معدنی را می توان به طورکلی به عنوان شیمی عناصر دیگر 
در نظر گرفت که شامل همه ی عناصر باقی مانده در جدول تناوبی و همینطور کربن، که نقش عمده ای در بیشتر ترکیبات معدنی دارد، 
 می گردد. در تمام مواد آلی حتماً کربن وجود دارد، درصورتی که مواد معدنی بدون کربن بسیارند. ضمناً در ترکیبات آلی، اتم های کربن 
می توانند با یکدیگر ترکیب شوند و زنجیرهای طویل تشکیل دهند، درحالی که این خاصیت در عناصر دیگر خیلی کمتر دیده می شود. 

682 بهترین عنوان برای متن باال کدام است؟
 

4 ترکیبات آلی و معدنی 1 شیمی آلی و معدنی  ترکیبات شیمیایی  ترکیبات کربنی 

683 در چه قرنی و به واسطه ی کشف چه ماده ای معلوم شد که ترکیبات آلی در آزمایشگاه نیز قابل تولید هستند؟
 

4 هجدهم ـ اوره 1 نوزدهم ـ ایزوسیانات  نوزدهم ـ اوره  هجدهم ـ ایزوسیانات 

684 در ترکیبات  اتم  های کربن می توانند زنجیره ای طوالنی تشکیل دهند. 
 

4 معدنی 1 شیمیایی  آلی  کربنی 

685 کدام تعریف از ترکیبات آلی درست است؟
 

1 ماده ی آلی به ماده ای اطالق می گردد که به وسیله ی بدن موجودات زنده ساخته می شود. 
 ترکیباتی که در آنها کربن وجود دارد.

 ترکیباتی که عمدتاً از ترکیب کربن با عنصر هیدروژن و هالوژن ها درست می شود. 
4 ترکیباتی که از ترکیب کربن با عناصری غیر از هیدروژن و هالوژن ها درست می شود. 

 متن زیر را به دقت بخوانید و به پرسش های مربوطه پاسخ دهید. 

تایگا یا جنگل شمالی یا جنگل برفی در جغرافیا به مناطقی گفته می شود که در آنها میانگین دما در مدت یک تا سه ماه بیش از ده 
درجه است. جنگل های گسترده ی سوزنی برگ در آنجا وجود دارد. در تایگا همچنین کمی کشاورزی انجام می گیرد؛ چون دست کم در 
مدت شش ماه از سال میانگین دما کمتر از صفر و فصل رویش گیاهان کمتر از سه ماه است. ناحیه ی تایگا در جنوب نواحی توندرا قرار 
33% پوشش، از گسترده ترین زیست بوم های دارای پوشش جنگلی و گیاهی زمینی در جهان است و  دارد. زیست بوم تایگا با حدود
25%پوشش قرار گرفته است. بسته به نوع کلی تعریف زیست بوم خاکی یا زمینی، همچنین  پس از آن زیست بوم جنگل های معتدله با
می تواند از دیدگاه وسعت به عنوان دومین )پس از مناطق خشک بیابانی( در نظر گرفته شود. تایگا بالغ بر 17 میلیون کیلومترمربع 
کسیژن جهان است. بیشتر این  6 میلیون مایل مربع( از مساحت زمین را در بر گرفته است. تایگا همچنین از منابع اصلی ا 6/ (
زیست بوم در کشور کانادا و روسیه قرار گرفته و در شمال قاره های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی گسترش یافته است. میانگین بارندگی 
بین 250 تا 500 میلی متر و زمین همیشه مرطوب است. تقریباً تمام جنگل  های کشور کانادا از نوع تایگا است. درختان این ناحیه مانند 

کاج و سرو همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند. خاک مناطق تایگا جوان و فاقد مواد مغذی است.



23

137

زآ
م
نو
ه 
 یا
یبی
م
ا ی
یز
هشی
مه
 ی
نز
وآی
اش
ن

الیه های عمیق خاک، برخالف جنگل های برگ ریز معتدله، مشخصات خاک های غنی و ارگانیک  شده را ندارد؛ به تعبیر دیگر، تقریباً 
از توسعه ی خاک و سهولت  مانع  به دلیل سرما است که همین موضوع  بودن الیه های خاک عموماً  نازک  افق خاک است.  بدون 
استفاده ی گیاهان از مواد مغذی می گردد. برگ ها و خزه های افتاده می توانند مدت زمان طوالنی در آب وهوای سرد و مرطوب در 
کف جنگل بمانند. اسیدهای موجود در میوه ی درختان همیشه سبز مانند کاج، خاک را شسته و باعث شکل گیری پودزول می شوند. 
ازآنجاکه خاک به دلیل ریزش کاج درختان همیشه سبز اسیدی است، کف جنگل فقط گلسنگ دارد و برخی خزه ها نیز بر روی آن 

رشد می کنند.

686 کدام یک از موارد زیر معیاری برای سنجش تایگا بودن یک منطقه نیست؟
 

1 پوشش گیاهی   رطوبت زمین
4 درصد فراوانی نسبت به سایر پوشش ها   میانگین دما  

687 کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تایگا نیست؟
 

ک آن است.  1 وجود گلسنگ در کف جنگل های تایگا به دلیل ریزش برگ کاج و اسیدی بودن خا
 تایگا محل رشد درختان سوزنی برگ است. 

 روسیه و کانادا محل قرار گرفتن بیشتر این زیست بوم در جهان هستند. 
4 تایگا و جنگل های معتدله حدود 58 درصد پوشش جنگلی کره ی زمین را شامل می شوند. 

،  و  گسترده شده است.  688 تایگا در سه قاره ی 
 

1 آسیا، شمالگان، اروپا   اروپا، آسیا، آمریکای شمالی
4 اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی  آفریقا،  اروپا، آمریکای شمالی  

689 نازک بودن الیه ی خاک در تایگا و مغذی نبودن آن به دلیل  است. 
 

ک   سرما 1 اسیدی بودن خا
4 برگ ریزان نداشتن گیاهان  سالم ماندن برگ ها و خزه ها در کف جنگل 

690 چه تعداد از گزاره های زیر درست هستند؟
 

- تایگا پس از بیابان تقریباً گسترده ترین زیست بوم سطح کره ی زمین است. 
- وسعت این زیست بوم در سطح زمین به 6/6 میلیون کیلومترمربع می رسد. 

- میانگین دمای تایگا در طول سال بیش از ده درجه ی سانتی گراد است. 
- می توان گفت کانادا جنگل معتدله ندارد.

1 چهار   سه
4 یک  دو  
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جمله ی قبل از عبارت مورد نظر )شمال و مغرب   655 

است(،  غنی تر  و شرقی  مرکزی  قسمت  از  نباتات  از حیث  ایران  فالت 
کید قرار می دهد و در ادامه  تفاوت و یا تنوع پوشش گیاهی را مورد تأ
برای بیان علت این تفاوت، از دریای خزر و دریای مغرب بهره می جوید.

یعنی  متن،  کلی  ایده ی  با  تقابل  در  جمله  این   656 

»حرکت ستارگان« به کار رفته است.
در  تنها  که  است  کم  آنقدر  ستارگان  حرکت   657 

بررسی های ساالنه قابل مشاهده اند. 
در بند اول، برای حرکت تشخیص حرکت ستارگان   658 

دو روش معرفی می شود که یکی از طریق طیف آنهاست. در بند سوم در 
مورد تعیین حرکت ستارگان از طریق طیف آنها بحث می شود.

بودِن خطوط  متمایل  تمایل در متن،  از  منظور   659 

طیفی ستاره ای است. 
 660 

 +
گزینه ی »1«: نمی تواند پاسخ ما باشد چون هدف متن رد کردن اعتقاد 
پیشینیان نیست بلکه توضیح حرکت ستارگان و چگونگی اندازه گیری آنهاست. 
گزینه ی »3«: از صفت »سریع« برای حرکت ستارگان استفاده کرده که 

اشتباه است.
تغییرات  و  کرده  صحبت  نوری  طیف  شیوه ی  از  تنها   :»4« گزینه ی 

موقعیت ظاهری را نادیده گرفته است. 

پاسخنامه تشریحی آزمون 23

دو مرد را در نظر می گیریم که زنشان فوت کرده   661 

و هرکدام  یک دختر دارند. اولی دختر دومی را به عقد خود درمی آورد و 
دومی نیز دختر اولی را به همسری می گیرد و آن دو پدرزن یکدیگر و 
درعین حال داماد هم محسوب می شوند. هرکدام از آنها صاحب پسری 
گر کمی فکر کنیم،  متوّجه خواهیم شد که هر یک از این دو  می شوند. ا

پسر نسبت به دیگری هم دایی محسوب می شوند و هم خواهرزاده! 
 662 

ترتیب حروف در جدول الفبا: تحّمل← ت ح ل   663 

م/ حجره← ج ح ر ه/ تبسم← ب ت س م
گزینه ی »1« فعل اسنادی و دارای نهاد غیرفاعلی   664 

است و دیگر فعل ها غیراسنادی و دارای نهاد فاعلی.
1( تبعید،  2( تشریح، 3( بوریا، 4( سبا، 5( حامی،   665 

6( یسنا، 7( تکبر← تسبیح

 666 

 +
گزینه ی »1«: پادشاهی، سرزمین )ُملک(

گزینه ی »2«: فرشته )َملَک(
گزینه ی »4«: پادشاه، فرمانروا )َملِک(

 667 

فصل هفت حرفی سال: تابستان/ ت: د/ ا: ی/ ب:   668 

ر/ س: م/ ت: د/ ا: ی/ ن: ل
تندخوان: کسی که مطلبی را تند می خواند.  669 

 +
گزینه ی »1«: کتاب فروش: کسی که کتاب را می فروشد.

گزینه ی »3«: کارخانه: خانه ی کار
گزینه ی »4«: خوشحال: کسی که حال خوشی دارد. 

 670 

 »ارائه« به معنِی »نشان دادن« یا »به معرض دید گذاشتن« 
است و نباید با تحویل دادن و تقدیم کردن اشتباه شود. 

داریم،  آب  به  نیاز  کردن  شنا  برای  همانطورکه   671 

برای نشستن نیاز به صندلی خواهیم داشت.
از کوچک و کم صدا به بزرگ مرّتب شده است.   672 

ج( سرانجام اسفندیار پس از کشتن ارجاسب در   673 

رویین دژ، همراه با خواهرانش، همای و به آفرید، از توران زمین بازمی گردد.
ب( گشتاسپ همه ی بزرگان را به پیشواز گرد می آورد. سور و سرور است 

اما از پادشاهی خبری نیست.
الف( پس از آن همه صبوری، دیگر اسفندیار از رفتار پدر دلگیر و خشمگین 

است و سرانجام به زبان می آید که آخر آن وعده های فریبنده چه شد.
جایی  به  را  فرزند  بار  این  باید  است.  دشوار  گشتاسپ  بر  کار  دیگر  د( 
بفرستد که بی گمان بازگشتی در کار نباشد. این است که سنجیده گام 

برمی دارد.
ـ  شادی آفرین   دگرگونی  ـ  حالش  بهبودی   674 

سپاس گزاری خدا
 675 

حیاط: محوطه/ حیات: زندگی  676 

بنابراین بیماری های قدیمی که در بدن انسان ها   677 

و حیوانات باقی  مانده، می تواند به آب های این مناطق برسد و دوباره 
بیماری زا، هنوز در اجساد  شیوع پیدا کند. ]یعنی برخی میکروب های 

انسان ها و حیوانات زنده مانده اند و می توانند باعث بیماری شوند.[
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معنی بیت: برگ درخت های سبز )تمام طبیعت(   678 

گاه مانند کتابی است که خداوند را به او می شناساند.  برای انسان آ
هدف نویسنده از متن: توصیه به شناخت )معرفت( خداوند با توجه به 

پدیده ها
 680 

  679 

همه ی پدران، مرد هستند./ برخی از مردان، پدر   681 

هستند. 
برخی از افراد بیکار، مرد هستند./ برخی از افراد بیکار، پدر هستند.

برخی مردان، بیکار هستند./ برخی پدران، بیکار هستند. 
و  آلی  ترکیبات  مورد  در  کوتاه  توضیحی  متن،   682 

معدنی است؛ نه همه ی ترکیبات شیمیایی. 
در سال 1828 )قرن نوزدهم( وهلر موفق شد اوره   683 

را در آزمایشگاه بسازد؛ یک ماده ی آلی به دست آمده از یک ماده ی معدنی.
در ترکیب های آلی اتم های کربن امکان ایجاد یک   684 

زنجیره ی طوالنی را دارند. 
ترکیبات آلی ترکیباتی هستند که از ترکیب کربن   685 

آمده  گزینه ی »1«  آنچه در  و هالوژن ها درست می شوند.  با هیدروژن 
تعریف قدیمی مواد آلی مربوط به پیش از قرن نوزدهم است و آنچه در 

گزینه ی »4« آمده تعریف مواد معدنی است. 
در  هر سه سنجه ی مطرح شده  تایگا  تعریف  در   686 

سه گزینه ی نخست وجود دارد؛ اما اشاره ای به فراوانی نسبی آن نشده 
است. 

تایگا: تایگا یا جنگل  شمالی یا جنگل برفی در جغرافیا به مناطقی گفته 
می شود که در آنها میانگین دما در مدت یک تا سه ماه بیش از ده درجه 
ک است و جنگل های گسترده ی سوزنی برگ در  است؛ زمین همیشه نمنا

آنجا وجود دارد. 
وجود گلسنگ بر روی زمین تایگا به دلیل ریزش   687 

ک. میوه های کاج است نه ریزش برگ ها و اسیدی بودن خا
تایگا در سه قاره ی آسیا، اروپا و آمریکای شمالی   688 

وجود دارد. 
به دلیل سرما  ک عموماً  بودن الیه های خا نازک   689 

استفاده ی  سهولت  و  ک  خا توسعه ی  از  مانع  موضوع  همین  که  است 
گیاهان از مواد مغذی می گردد. 

گزاره های غلط: وسعت تایگا در سطح کره ی زمین   690 

6 میلیون مایل مربع است نه کیلومترمربع./ میانگین دمای تایگا تنها  6/

در سه ماه از سال بیشتر از ده درجه است و نه در کل سال. 
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مادر پدر عباس= مادربزرگ عباس/ پسر مادربزرگ   691 

عباس= پدر عباس/ دختر پدر عباس= خواهر عباس
دقت کنید نظر طراح محترم ممکن است چنین باشد که:

عموی  عباس=  مادربزرگ  پسر  عباس/  مادربزرگ  عباس=  پدر  مادر 
عباس/ پاسخ: دخترعموی عباس

وقتی  را  همراه«  نفر  دو  تنها،   نفر  »صد  مثل   692 

کم باشد.  می آورند که بی نظمی بر یک گروه حا
پیام ضرب المثل و بیت: اتحاد و هم بستگی موجب قوت است.

ضرب المثل هم مضمون: یک دست صدا ندارد. 
آتش: ترتیب حروف الفبا در این واژه ی سه حرفی،   693 

به ترتیب رعایت شده است. 
افراشتن ـ برافراشتن: تفاوت معنایی ندارند؛ دیگر   694 

گزینه ها با افزودن پیشوند تفاوت معنایی دارند. 

 +
گزینه ی »2«: چیدن: با ترتیب نهادن، سامان دادن

برچیدن: جمع کردن، منحل کردن، دانه چیدن
گزینه ی »3«: آویختن: آویزان کردن، درآویختن: درگیر شدن

گزینه ی »4«: خواندن: تالوت کردن، فراخواندن: دعوت کردن 
 695 

واژگان ساخته شده: قابل و قالب/ قابل: الیق و شایسته/ قالب: تکه یا برش 
از یک چیز، ظرف شکل دهی، پیکر

َمرَکب: آنچه بر آن سوار می شوند.   696 

دوات: ظرفی که در آن، ُمَرّکب می ریزند نه خود مرکب.
ُمَرّکب: آمیخته/ ماده ای سیاه رنگ که برای نوشتن استفاده می شود. 

متعّصب: آنکه سخت و بدون چون وچرا از کسی یا   697 

چیزی )معموالً مذهب( حمایت کند؛ خشک مغز.
وأومریت ومفقیت آویم ـ موان ـ ومام ی  698 

بخش »ب« گزینه ی »1«: مرموز / گزینه ی »2«: مردم/ گزینه ی »3«: مزایا
بخش »ج« گزینه ی »3«: موازی

گالب پاش: چیزی که گالب را می پاشد.  699 

ک می کند. ک کن: چیزی که مداد را پا مدادپا
گلگیر: چیزی که گل را می گیرد. )مقراضی که گل شمع و چراغ را با آن 

می گیرند.(
قلم تراش: چیزی که قلم را می تراشد.
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