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  و تجربيو تجربي  رياضيرياضية ة رشترشت
  
  

 

  
  
  

  
  

  
  

 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

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

 عظيميفاطمه  آرايي نگاري و صفحه حروف
 ران نعيميسو  نظارت چاپ

  
  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

  اي ، اسماعيل گنجهمقدم، محمدجواد قورچيان محسن اصغري، حسن پاسيار، حسين پرهيزگار، داوود تالشي، اسماعيل تشيعي، ابراهيم رضايي  زبان و ادبيات فارسي

يي، مسعود محمدي، سيدمحمدعلي مرتضـوي، فـاطمه منصورخاكي، مجيـد همـايي، رضا يزدي، درويشعلي ابراهيمي، ابراهيم رحماني عرب، حسين رضا  عربي
 پوراسماعيل يونس

  كبير، هادي ناصري، سيد هادي هاشمي مرتضي محسني محمدابراهيم مازني، بقا، محمدرضا فرهنگيان، محمد رضاييابوالفضل احدزاده، صالح احصائي،   دين و زندگي
  ، اميرحسين مرادمحسن كردافشاري، رضا كياساالر، شهراد محجوبي، علي شكوهي، م دستگيريبهرا  زبان انگليسي

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

 مستندسازي

  فريبا رئوفي ـــــــ  مرتضي منشاريمحسن اصغري، محمدجواد قورچيان محمدجواد قورچيان  زبان و ادبيات فارسي
 ،حسين رضاييدرويشعلي ابراهيمي،  فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  عربي

  ليال ايزدي  ـــــــ پوراسماعيل يونس

 صالح احصائي  ـــــــ  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني

 آناهيتا اصغري  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  استگونسترن ر  زبان انگليسي
  پويا گرجي فريبا توكلي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد



ww
w.
ka
no
on
.ir



 

  2: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   99فروردين  29 آزمون -)7( ةپروژ          
    

 

 )محمدجواد قورچيان(  »3« ةگزين - 1

  شئون: امور مهم/ رخوت: سستي عماد: ستون/ پور: پسر/

  )تركيبيلغت،  دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »2«گزينة  - 2

  ها: شكل صحيح اماليي ساير گزينه

  سورت صورت »: 1«گزينة 

  هول حول »: 3«گزينة 

  عيار ايار »: 4«گزينة 

  )112صفحة ، امالدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(  

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

 )محمدجواد قورچيان(  »2«گزينة  - 3

  رور و اجتماعي شدن زبان شعر محصول دورة چهارم عصر شعر نيمايي است.با

  )102صفحة ، تاريخ ادبياتدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )داود تالشي(  »2«گزينة  - 4

/ مروايي اسـت. كنايه از اميدواري و كا ،صبح كسي از مطلع خورشيد طلوع كند: كنايه

  بر  -جناس ناقص: سر /تشبيه: ديده چون مسمار /آسمان: استعاره از چرخ

  )تركيبي، آرايه، دانشگاهي پيشفارسي زبان و ادبيات ( 

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

 )اسماعيل تشيعي(  »4«گزينة  - 5

  آرزو) -2رايحه  -1ايهام: بيت ب: بو (

  شنيدن بو (آميختن حس شنوايي با بينايي) آميزي: بيت الف: حس

به وجود آمدن گالب را شوق گل از ديدن عرق لطيف تعليل: بيت د: شاعر علت  حسن

  پنداشته است. بر چهرة معشوق

  استعاره: بيت ج: گمان داشتن دل: تشخيص و استعاره

  )دانشگاهي، آرايه، تركيبي زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )حسن پاسيار(  »3«گزينة  - 6

   باد     سود     جمله    عشق    كمي    آن   

اليه  قيد      مسند   فعل  صفت   نهاد   مضاف  

  هاي ديگر تشريح گزينه

  منادامسند، دوستان  سرو »: 1«گزينة 

  اليه، روان تو تيره گردد.  مضاف نهاد، تو  روان »: 2« گزينة

  اليه  مضاف مسند، زرق  دفتر »: 4«گزينة 

  )، تركيبيزبان فارسي دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )حسن پاسيار(  »2«گزينة  - 7

  اليه وجود ندارد. صفت مضاف» 2«در گزينة 

  تودانة خال                     ممرغ روح
مضاف اليه    اليه مضاف            مضاف اليه اليه مضاف  

  هاي ديگر تشريح گزينه

  تمامغيرت ماه      زندگيرشك آب »: 1«گزينة 
                                  اليه           مضاف       اليه صفت مضاف  

  دوست      پايان بيگنج حسن »: 3«گزينة 
                               اليه  صفت مضاف    مضاف اليه اليه مضاف  

  تو           خوبقش رخ    ن      جانآرزوي ديدن »: 4«گزينة 
                              مضاف اليه اليه مضاف        اليه   صفت مضاف     مضاف اليه اليه مضاف  

  )تركيبي، زبان فارسيدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »3«گزينة  - 8

بيان ناكامي و تحقـق نيـافتن   «، »4و  2، 1« هاي گزينهعبارت شعري سؤال و  مفهوم

  است.» نصيب بودن از عشق بي« ،»3«است اما مفهوم گزينة » آرزوها

  )104 ةمفهوم، صفحدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )اي گنجهاسماعيل (  »1«گزينة  - 9

شاعر از آگاه شدن مردم  انتظار بيهوده، يأس و »1«مفهوم شعر صورت سؤال و گزينة 

  است.

  هاي ديگر تشريح گزينه

شـان در   اعتراض به سكوت مردم و احساس تنهـايي « هاي ديگر گزينهمفهوم مشترك 

  است. »بيدار كردن جامعه

  )105و  104 هاي همفهوم، صفح دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش(

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

 )اسماعيل تشيعي(  »4«گزينة  -10

زادگـاه   يقـ يحق يشاعر است. كاشان در آغاز شعر در معنا يكاشان دوم دستگاه فكر

  سهراب است.

  )119دانشگاهي، مفهوم، صفحة  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

 دانشگاهي ادبيات پيش
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 )اسماعيل تشيعي(  »4«گزينة  -11

  )ترسو(خائف:  ديمنو بهره، ي: ببيخا

  )111، صفحة لغت، 3ادبيات فارسي ( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »2«گزينة  -12

  ها: شكل صحيح اماليي گزينه
  دار وسيم و نشان»: 1«گزينة 
  المنتهي، گور و مغاك، وجاهت و زيبايي سدرةدرخت »: 2«گزينة 
  يل، حطام دنياصرافت و م»: 3«گزينة 
  غلط اماليي ندارد.» 4«گزينة 

  )تركيبي، امال، 3ادبيات فارسي (

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

 )محمدجواد قورچيان(  »1«گزينة  -13

غالمحسـين  «اثـر  » كـاله  آي باكاله آي بي«  ،»علي حاتمي«اثر » سلطان صاحبقران«
 »جامي«اثر » هفت اورنگ«و » يز خرسندپرو«اثر » برزيگران دشت خون«، »ساعدي

  است.

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 3ادبيات فارسي ( 

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

 )اي اسماعيل گنجه(  »3«گزينة  -14

  است، تشبيه وجود ندارد.» نوشته«خط: مجاز از 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  نبلبال -2عدد هزار  -1: ايهام: »هزاران«استعاره/  ،تشخيص :»اي باغ«»: 1«گزينة 
كه شاعر نماز خويش را به اين دليل قضا كـرده   اين /تشبيه :»مه رخسار»: «2«گزينة 

  كه رخسار معشوق را كه مثل ماه است با آفتاب سحرگاهي اشتباه گرفته است.
  : تشبيه»تو همچون فال من هستي« /جناس :»حال و فال»: «4«گزينة 

  )، تركيبيآرايه، 3ي ادبيات فارس( 

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

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -15

  برافكند: پيشوندي/ دوست دارم: مركب/ داني و ماند: ساده

  هاي ديگر تشريح گزينه

  كن: ساده/ است: ساده/ بازآورد: پيشوندي»: 1«گزينة 
  گرفت: پيشونديكرده بود: ساده/ فرستاد: ساده/ بر»: 2«گزينة 
  گيرد: پيشوندي گيرد و درنمي دهم: ساده/ برنمي مي»: 4«گزينة 

  )50و  49هاي  صفحه، زبان فارسي، 3فارسي  زبان( 

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -16

انـد: جملـة    هـا نرسـيده   الف) ساخته است: چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند/ گندم
  مسندجزئي گذرا به  شود: جملة سه دوجزئي/ قطع نمي

حـون فرونشسـت:   د) مدهوشم كرد: جملة چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند/ آب جي
  جزئي گذرا به مسند آموي پرنيان شد: جملة سه / ريگجملة دوجزئي

  هاي ديگر تشريح گزينه
آيـد:   نيامـد و شـب مـي    جزئي گذرا به مفعـول/ ظهـر   ب) پدرم را خواستند: جملة سه

  رد: جملة چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند/ مأمور اميدوارمان كجملة دوجزئي
جزئي گذرا به مفعول/ يك روز پيدا شد و  ج) غصة مادر حد و حصر نداشت: جملة سه

  جزئي گذرا به مسند شناختني نبود: جملة سه
  )66تا  61هاي  صفحه، زبان فارسي، 3فارسي  زبان( 

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

 )سبزوار -حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  -17

  در اين عبارت واژة شكر بيانگر اعتقاد گوينده به خداوند است.
  )52صفحة  ،مفهوم، 3 فارسي ادبيات( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة  -18

هاي  ند در دلخداو« كه شكسته و اين ارزشمندي دل به مفهوم» 3و  2، 1«هاي  گزينه

  اشاره دارند.» شكسته جاي دارد

كشـيدگان   آرزوي افراد غمگـين ديـدار توسـت، آرامـش روح رنـج     »: 4«مفهوم گزينة 

  وصال توست.

  )131صفحة مشابه ، مفهوم، 3فارسي   ادبيات( 

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

 )اي گنجهاسماعيل (  »2«گزينة  -19

  است.» تقليد كوركورانه ضررزيان و «مفهوم ابيات سؤال 

  است.» فوايد تقليد«، »2«مفهوم گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  در هر سه بيت اثرات منفي تقليد بيان شده است.»: 4و  3، 1«هاي  گزينه

  )120 ة، صفحمفهوم، 3فارسي ادبيات (   

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

 )الهيجان -مقدم هيم رضاييابرا(  »4«گزينة  -20

است اما مفهوم » خود را ناديده گرفتن«و » نفي خود» «3و  2، 1«هاي  م گزينهمفهو

 »ها پـي بـردن   ها به آفرينندة آن از پديده«يا » از ظاهر به باطن رسيدن» «4«گزينة 

  .است

  )4 ةصفحمشابه   ،مفهوم، 3فارسي  ادبيات( 

 3سي و زبان فار3ادبيات
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 )سيدمحمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -21

 …(اسلوب حصر مستثني) فقط »: …ال تنسوا إلّا «اي مؤمنان / »: يا أيها المؤمنون«
تـا اصـالح   »: حتّـي يصـلح  «ديگران /  هاي بدي»: سيئات اآلخرين«را فراموش كنيد / 

  (ترجمه)  كارهايتان »: أعمالكم«برايتان / »: لكم«كند / 

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

  (مسعود محمدي)   »1«ة گزين -22

 …استقبل «كارمندان (فاعل) / »: الموظّفون«جا) /  استقبال كردند (در اين»: استقبل«
بـه او  »: قـدموا لـه  «خوبي استقبال كردند (مفعول مطلـق نـوعي)/    به»: استقباالً حسناً
  هاي ارزشمند خود را هديه»: القيمةهداياهم «تقديم كردند/ 

چـون   هم خوبي،  به  به نيكي، بسيار،  وعي از قيود بياني مانند:مفعول مطلق ن ةدر ترجم
  گيريم. بهره مي …و 

  )ترجمه(

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »3«گزينة  -23

از نظـر  تالش، از نظر  »:سعياً«مردم /  »:اسالنّ«افزايش يافت (فعل ماضي) /  »:ازداد«
 »:حينمـا / « كشورشـان، سرزمينشـان  »: بلـدهم «براي پيشرفت /  »:مقدلتّ«كوشش / 

كــه /  »:أنّ«مشــاهده كردنــد، ديدنــد (فعــل ماضــي) /  »:شــاهدوا«وقتــي، زمــاني / 
»: الفـرص «(فعـل مضـارع) /    شـمرند  غنيمت مي »:يغتنمون«جوانانشان /  »:شبابهم«

  ها (اسم جمع) فرصت

  )ترجمه(  

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

 (فاطمه منصورخاكي)   »4«گزينة  -24

»حسمدهد اجازه نمي »:ال ي/ »اإلنساني جتمعبه مـردم  »:للناس« /جامعة انساني »:الم/ 
 /بـراي رسـيدن   »:للوصـول « /تالششـان  »:سـعيهم « /ترك كنند »:يتركوا« /كه »:أن«
بـه   »:بذريعـة « /هـاي بلنـد   جايگـاه مراتب عالي، مقامات عالي،  »:المعالي« /به »:إلي«

  قضا و قدر »:التقدير« /بهانة
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اند. نادرست» ترك شود«و » ها كوشش«، »اجازه داده نمي شود«، »در»: «1«گزينة 
  اند. نادرست» به دست آوردن«و » تالش«، »اي انساني«، »هيچ»: «2«گزينة 
  اند. نادرست» يابي دست«و » جوامع»: «3«گزينة 

  )ترجمه(  

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

   عرب) (ابراهيم رحماني  »2«گزينة  -25
صـورت مضـارع،    فعل ماضي است (دانستيد، فهميديد) كه در اين گزينه بـه » علمتم«

  ترجمه نشده است.» البشر: انسان«چنين  ترجمه شده است، هم» دانيد مي«يعني 

  )ترجمه(

 )مديمسعود مح(  »1«گزينة  -26

او را  دانشمندي نداشته باشد كـه هر كس كه  شدنابود «عبارت صورت سؤال:  ةترجم
مفهوم است، زيرا هر دو به ضـرورت وجـود يـك     ، هم»1« ة با بيت گزين» كند! هدايت

  راهنما براي گمراه نشدن اشاره دارند.  
  (درك مطلب و مفهوم)  

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

 (فاطمه منصورخاكي)  »1«زينة گ   -27

ــدرم« ــدي / »: پ ــاً (حــال) /  »: غمگــين«وال ــاً، حزين ــويي كــه او«محزون ــه / »: گ كأنّ
 واقعـةٍ عـن  ، حادثـةٍ عن »: اي از حادثه«كان يريد (ماضي استمراري) / »: خواست مي«

  أنْ (حتّي) يخْبِرَ»: خبر بدهد«(نكره) / 
  )تعريب(

  
  ترجمة متن درك مطلب 

خورشيد بر سـنگريزه   هاي و به معناي شدت تابش» ر م ض«از ريشة واژة رمضان 
وسـيلة اعـراب جـاهلي،     هاي عربي، به گويند چون به هنگام نامگذاري ماه است. مي

شد و اين مـاه از بـين    مياين ماه در فصل تابستان قرار داشت، ماه رمضان ناميده 
هاي ديگـر سـي    ماه اين ماه چون در هاي قمري، تنها اسم در قرآن كريم است. ماه

، اما با توجه به آغاز شدن ماه با رؤيت هالل ماه و پايان يافتن آن با جود داردوروز 
، طول اين ماه ممكن است بيست و نه روز نيـز  )ماه بعد( بعددر زمان  رؤيت هالل

باشد. صحف ابراهيم در شب اول ماه رمضان و تـورات در روز ششـم مـاه رمضـان،     
اند. بهـار قـرآن مـاه رمضـان اسـت و       مضان نازل شدهانجيل در روز سيزدهم ماه ر

هاي قدر در آن قرار دارد. روزه تكليف خداوند بـر انسـان اسـت، چـون باعـث       شب
هاي عربي برپـايي دو   شود. از سنت و مانع نفوذ شيطان مي يو جسم يآرامش روان

عاء، از بازار در اين ماه بوده است. بازار عدن از اول تا دهم ماه رمضـان و بـازار صـن   
  »!نيمة رمضان تا نيمة شوال

 

 )مسعود محمدي(    »2«گزينة  -28

  شود! در نيمة دوم ماه رمضان تا نيمة شوال برگزار مي» بازار صنعاء«با توجه به متن 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  هاي عربي برپايي دو بازار در ماه رمضان است! از سنت»: 1«گزينة 
  شود! مي يو جسم يروزه باعث آرامش روان»: 3«گزينة 
  )و مفهوم درك مطلب(  روزة ماه رمضان بر مردم واجب است!»: 4«گزينة 

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

 )مسعود محمدي(    »2«گزينة  -29

طبق مفهوم متن، رمضان با رؤيت هالل ماه آغـاز و بـا رؤيـت هـالل مـاه بعـد پايـان        
  يابد! مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ها، ماه رمضان در فصل پاييز بود! گذاري ماه هنگام نام»: 1«نة گزي

  ند!ا ههاي قمري در قرآن كريم ذكر شد ماه»: 3«گزينة 
  شود! روزه مانع تأثير شيطان فقط در ماه رمضان مي»: 4«گزينة 

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

 )مديمسعود مح(    »3«گزينة  -30

  هاي مقدس همگي در ماه رمضان نازل شده است! ها، كتاب برخالف بقية ماه
  )درك مطلب و مفهوم(  

 3 عربي
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 )مسعود محمدي(  »3« گزينة -31

  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» الزم»: «1«ة گزين

  اند. نادرست» …نائب فاعله « و» مجهولمبني لل»: «2«  ةگزين

 .ستا  نادرست »لتَفَع وزن على مصدره»: «4«  ةگزين

  )نحويتحليل صرفي و (  

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

 )مسعود محمدي(  »1« گزينة  -32

  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» (مفرده الجاهل) جمع مكسر أو تكسير»: «2«  ةگزين

  نادرست است.» …به و  مفعولٌ»: «3«  ةگزين

  )نحوي(تحليل صرفي و   نادرست است.» …به و  مفعولٌ»: «4«  ةگزين 

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

 (فاطمه منصورخاكي)  »3« گزينة  -33

ـ  ولـونَ قُي«گـذاري كامـل عبـارت:     حركت أنَّل ـ ع ـ تَ دنْ سـ األ ةِمي ـ رَالع رِهشْ ـ بِ ةِبي ةِطَواس 

الجاههذا الشَّنَيلي ،كانَ  رَه ي فَفلِص يالصف كانَ و يسي شَمرَه رضانَم«!  

  اليه است و چون غيرمنصرف است عالمت اعراب آن با فتحه است. مضاف» رمضان«

  )گذاري حركت(    

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

 )گرگان -رضا يزدي(  »2« گزينة   -34

غايـب هسـتند، فعـل    كه هر دو جمـع مؤنـث   » هنَّ«و ضمير » الطّالبات« هبا توجه ب

  صورت للغائبات (يسعينَ) صحيح است. به

  )معتالت(  

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

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »2« گزينة -35

  است.» لم نشاهد«به و منصوب براي فعل متعدي  مفعولٌ» اجتهاداً«در اين گزينه، 

  (منصوبات)  

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

  )پور اسماعيل يونس(  »4« گزينة -36

جا، مصدر منصوب هم در اين» ذكْراً« ةاست و كلم» يذْكُرُ«در اين گزينه، فعل جمله 

ماقبـل خـودش نيسـت و چـون      ةريشه با فعل جمله است كه جزء اركان اصلي جملـ 

 مفعول مطلق تأكيدي است، لذا بر انجام شدن فعل جمله تأكيد دارد.

  هاي ديگرريح گزينهتش

بـه دوم   مفعـولٌ » إيمانـاً »: «2« ةمفعول مطلق نوعي است. / گزين» صبرَ»: «1« ةگزين

به بـراي  مفعولٌ» ذكْراً»: «3« ةاست و در اين گزينه، مفعول مطلق وجود ندارد. / گزين

  تواند مفعول مطلق باشد.است و نمي» قد أنْزَلَ«فعل 

  (منصوبات)  

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

 (حسين رضايي)   »2« گزينة -37

  است.» يسألُ«در » هو«حال و ذوالحال آن ضمير مستتر » ملتمساً«

  هاي ديگر تشريح گزينه

  فيه است. مفعولٌ» أبداً»: «1« ةگزين

  مفعول مطلق است.» جداً»: «3« ةگزين

  به است.ٌُ مفعول» حقّاً»: «4« ةگزين

  (منصوبات)  

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

 (مجيد همايي)  »1« گزينة -38

چون جمع مؤنـث سـالم اسـت، در    » قانعات«گيرد و  در جاي خالي اول، حال قرار مي

چنين از لحاظ جنس و عدد با صاحب  گيرد، هم حالت نصبي به جاي فتحه، كسره مي

مييز نياز داريـم و تمييـز بايـد    حال (المؤمنات) مطابقت دارد. در جاي خالي دوم به ت

  مناسب است.» إيماناً«اسمي نكره، منصوب و غالباً جامد باشد، بنابراين 

  (منصوبات)  

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

 پور) (اسماعيل يونس  »3« گزينة -39

»ر) منه (خبـ  اليه و مجرور است و مستثني  مضاف» اإلحسان«مبتدا و مرفوع و » جزاء

و مرفـوع بـه اعـراب خبـر       (بعـد از إلّـا) مسـتثني   » اإلحسان«محذوف است، بنابراين 

  باشد. محذوف مي

 هاي ديگر تشريح گزينه

  منه است. مستثني » شيئاً»: «1« ةگزين

  منه است. مستثني » أصدقاء»: «2« ةگزين

  منه است.  مستثني» كالماً»: «4« ةگزين

  (منصوبات)  

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

 )درويشعلي ابراهيمي(  »4« گزينة -40

درسـت  » علـي «، »3« ةو در گزينـ » عبـاد «، »2« ة، در گزين»أيتها«، »1« ةدر گزين

  است.

  (منصوبات)  
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 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -41

ر اين كتاب به خردورزي و دانش از نزول تدريجي آيات قرآن كريم و دعوت مكرّ
جاهليت و  هاي دائمي رسول خدا (ص) از طرف ديگر، سد و تشويقيك طرف 

  ترين جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. گرايي را شكست و يكي از جاهل خرافه
 )86 ةصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(    »2«گزينة  -42

نكتة مهمي كه همة ما بايد به آن توجه كنيم و آن «فرمايند:  (ره) مي امام خميني
را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم، اين است كه دشمنان ما و 

كنند و تا چه مرزي استقالل و آزادي  خواران تا كي و تا كجا ما را تحمل مي جهان
هاي  ها و ارزش ز همة هويتجز عدول ا مرزيآنان  ،ما را قبول دارند. به يقين

هرگز دست از  ]دشمنان[شناسند. به گفتة قرآن كريم  مان نمي معنوي و الهي
  »كه شما را از دينتان برگردانند. دارند مگر اين مقاتله و ستيز با شما برنمي

اين فرمودة امام خميني (ره) دربارة مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و 
 مطرح ه در حوزة حضور فعال و مؤثر در جامعة جهانيشهادت و صبر است ك

 )97 تا 95 هاي هصفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   باشد. مي
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -43

مانع گسترش بسياري از مشكالت اخالقي و  ،مواظبت و حراست از بنيان خانواده
اكنون تمدن جديد بدان گرفتار شده است. بنابراين الزم  شود كه هم هنگي ميفر

  هاي حراست از بنيان خانواده را بيابيم و در جامعه تبليغ كنيم. است راه
و من آياته اَن خَلَقَ لَكُم من انفُسكُم اَزواجاً لتَسكُنوا «توجه به بنيان خانواده در آية 

  مطرح شده است.» … رحمةًو  مودةً الَيها و جعلَ بينكُم
 )93و  82 هاي هصفح ،9و  8 هاي ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )هادي ناصري(    »4«گزينة  -44

گونه  مقام معظم رهبري دربارة تالش براي پيشگام شدن در علم و فناوري اين
علم را كه ماية اقتدار ملي است، همه جدي بگيرند و دنبال  بايد«دهد:  تذكر مي

بهره باشند، هرگز به حقوق خود دست  كنند. كشوري كه مردم آن از علم بي
جوش و  شود علم را از ديگران گدايي كرد. علم، درون نخواهد يافت. نمي

 كار افتد تا يك ملت به معناي حقيقي زاست. بايد استعدادهاي يك ملت به درون
 )94 ةصفح ،9  ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   »كلمه، عالم بشود.

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(     »4«گزينة  -45

بايد دقت داشت كه پيام اسالم،  ،در حوزة حضور مؤثر و فعال در جامعة جهاني
هاي درست براي  تخاب روشهاست. آنچه اهميت دارد، ان پيامي براي فطرت انسان

تأكيد بر عقالني بودن محتواي «انتقال اين پيام است. به همين منظور، برنامة 
و  الحسنة الموعظةو  بالحكمةادع الي سبيل ربك «شود. در آية  پيشنهاد مي» دين

روش درست و عقالني دعوت به دين تبيين شده  ،»…احسن  هي جادلهم بالّتي
 )96و  95، 91، 90 هاي هصفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي    است.

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     »1«گزينة  -46

بردند و از مردم  رسول خدا (ص) افرادي را كه به گوشة عبادتگاهي پناه مي
نكوهش  توجه بودند، سخت مورد گيري كرده، به زندگي خود و خانواده بي كناره

  دانست. ها را از خود نمي داد و آن قرار مي
» ديدگاه متعادل نسبت به دنيا و آخرت«اين رفتار پيامبر (ص)، مربوط به معيار 

  »…اهللا الّتي اخرج لعباده و الطّيبات من الرّزق  زينةقل من حرّم «است و با آية 
  )86و  81 هاي هصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي    

 )كبير مرتضي محسني(    »4«نة گزي -47

آفريدن انقالب اسالمي و ديگري  و دو تجربة موفق، يكي برچيدن نظام شاهنشاهي
پيروزي در دفاع مقدس، هم اعتقاد مردم جهان را دربارة تأثير ايمان به غيب در 

هاي مادي و اثرات مثبت حكومت مبتني بر دين مبين اسالم افزايش داد و  پيروزي
تر كرد و براي رسيدن به معنويت  پيشة جهاني آگاه بت به نظام ستمهم آنان را نس

تر ساخت. اولين قدم در مسير دستيابي به تمدن آرماني  تر و تشنه و عدالت مشتاق
مربوط به آن  هفردي است كه تقويت ايمان و ارادهاي  تقويت توانايياسالم، حوزة 

  )92و  91 هاي هصفح ،9 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   است.
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -48

، پذيرش »و من يتَولَّ اهللاَ و رسولَه و الَّذين آمنوا فَانَّ حزب اهللاِ هم الغالبونَ«طبق آية 
ين حق بر واليت الهي و پيامبرش، علت پيروزي و چيره شدن است. غلبه و پيروزي د

هو الَّذي اَرسلَ رسولَه بِالهدي و دينِ الحقِّ ليظهِرَه علي الدين كُلّه «اهل باطل در آية 
  وعده داده شده است.» و لَو كرِه المشركونَ

 11و  10 هاي درس ،3و زندگي   دين و 90صفحة  ،9درس  ،دانشگاهي پيش(دين و زندگي 
 )133و  118 هاي هصفح

 ----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(    »2«گزينة  -49

واليت الهي  معيار پذيرش تنظيم روابط اجتماعي بر مبناي دستورات خداوند 
  »مر منكماال اَطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي«آية  و نفي حاكميت طاغوت 

د محم«آية  ها  معيار تحول در روابط بين ملت حق و باطل  بندي جبهه
  »اشداء علي الكفّار رحماء بينهم و الذين معه رسول اهللا

 )85و  84، 81، 80 هاي هصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

 ----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -50

خواهي رسول خدا (ص) مبارزه با تبعيض نژادي و  هاي عدالت يكي از جنبه
هاي بزرگ  خصوص در امپراتوري امتيازات اشرافي بود كه در همة نقاط جهان، به

بِما اَنزلَ اهللا  و قُل آمنت… «معيار عدالت اجتماعي در آية  .آن روز رواج داشت
در اولين روز  (ص) مطرح شده است. پيامبر» …من كتابٍ و امرت لاَعدل بينكُم 

گونه ندا سر  ايستاد و اين صفادر دامنة كوه  ،دعوت مردم به رسالت آسماني خود
  تا رستگار شويد. »معبودي جز اهللا نيست«داد: اي مردم بگوييد: 

 )87و  85، 84، 80هاي  هصفح ،8 رس، ددانشگاهي پيش(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -51

تأثير   درستي انجام دهد كه تحت تواند مسئوليت خود را به پيامبر زماني مي
ها و  هواهاي نفساني قرار نگيرد و مرتكب گناه و خطا نگردد. مردم نيز زماني گفته

گاه مرتكب گناه و اشتباه  پذيرند كه مطمئن باشند كه او هيچ هاي او را مي يتهدا
شود،  كند و دچار خطا مي شود. اگر آنان احتمال دهند كه پيامبرشان گناه مي نمي

  كنند و از وي پيروي نخواهند كرد. به او اعتماد نمي
ستي به مردم در اگر پيامبري در دريافت و ابالغ وحي معصوم نباشد، دين الهي به

  شود. رسد و امكان هدايت از مردم سلب مي نمي

 )30 ةصفح ،2  ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -52

الزمة وحدت، دست برداشتن از اختالفات و هواهاي نفساني است. امام خميني 
دست از اختالفات و هواهاي نفساني برداريد كه … «د: فرماي باره مي (ره) در اين

زدگي  و با غرب و غرب زنيدچيز هستيد. بر فرهنگ اسالمي تكيه  شما داراي همه
  )81 ةصفح ،6 ، درس3(دين و زندگي   »مبارزه نماييد و روي پاي خودتان بايستيد.

سوم دانشگاهي و پيش دين و زندگي
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 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -53
ي المؤمنينَ اذ بعثَ فيهِم رسوالً من اَنفُسهِم يتلو لَقَد منَّ اهللاُ علَ«بر اساس آية 

 و تابالك مهلِّمعي زَكّيهِم وي و هليِهم آياتةَعكمن قَبلُ لَفي ضاللٍ  الحن كانوا ما و
  ند.دبر سر مي ، پيش از بعثت پيامبر (ص)، مردم در گمراهي آشكار به»مبينٍ

الَّذينَ يزعمونَ اَنَّهم آمنوا بِما اُنزِلَ اليك و ما اُنزلَ من قبلك اَلَم تَرَ الي «طبق آية 
يريدونَ اَن يتحاكَموا الي الطّاغوت و قَد اُمروا اَن يكفُروا بِه و يريد الشَّيطانُ اَن 

  نتيجة مراجعه در داوري به طاغوت است. ،، گمراهي دور و دراز»يضلَّهم ضالالً بعيداً
  )50و  49 هاي هصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -54

اي مردم چه كسي نسبت به «در پرسش » اَولي: سزاوارتر«با توجه به معناي 
و پاسخ مردم كه خدا و رسول را سزاوارتر به » ان سزاوارتر است؟شاز خود مؤمنان

من كُنت مواله فهذا «كنند و كالم پيامبر (ص) پس از اين حديث:  خود معرفي مي
والهم ليولي«بريم كه لفظ  پي مي، »عمعناي سرپرست است،  در حديث غدير به» م
  )70و  69هاي  هصفح ،5  ، درس3(دين و زندگي    نه دوست.

----------------------------------------------  
 )صالح احصايي(    »2« گزينة -55

يافتند.  بود، در آيات آن، ناسازگاري بسياري مي اگر قرآن كريم از نزد غيرخدا مي
شود و انسجام دروني دارد. اين  اختالفي در آن يافت نمي ،پس چون از نزد خداست

اختالفاً  اهللاِ لَوجدوا فيه اَفَال يتَدبرونَ القُرآنَ و لَو كانِ من عند غَير«مفهوم در آية 
 )38و  37 هاي هصفح ،3  ، درس3(دين و زندگي     تبيين شده است.» كثيراً

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -56

خطر بازگشت به جاهليت، پس از رحلت پيامبر (ص)، جامعة اسالمي را تهديد 
» انقلبتم علي اعقابكم«سالت را از قرآن كريم سپاسگزاران نعمت ر و كند مي

    داند. (بازگشت به جاهليت) محفوظ مي
 )86و  85 هاي هصفح ،7  ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -57

خداوند نعمتي را كه به قومي اين بدان سبب است كه «با توجه به ترجمة آيه: 
ها، خود وضع خود را تغيير دهند.  كه آن دهد مگر آن رزاني كرده است، تغيير نميا

ساز هالكت يا از دست  يابيم كه زمينه درمي  ،»همانا كه خداوند شنوا و داناست.
ها در يك جامعه، رفتارهاي نادرست مردم آن جامعه است كه علم الهي  دادن نعمت

 )110و  109 ةصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   نيز بر آن اشراف دارد.
----------------------------------------------  

 )محمدابراهيم مازني(    »4«گزينة  -58
الذهب (زنجيرة  سلسلةشيوة بيان (سبك تقرير) امام رضا (ع) در نقل حديث 

دهد كه چگونه احاديث رسول خدا (ص)، از امامي به امام ديگر  طاليي) نشان مي
ت و اقدام به حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص) صورت گرفته شده اس منتقل مي

زيرا اميرالمؤمنين (ع) و حضرت فاطمه (س) به ممنوعيت نوشتن احاديث  .است
را به فرزندان و ياران خود آموختند و از آنان  (ص) توجه نكردند و سخنان پيامبر

  هاي بعد منتقل كنند. ها را به نسل خواستند كه اين آموخته
 )100و  99، 89هاي  هصفح ،8و  7 هاي ، درس3زندگي  (دين و

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -59

پذير است؛ در غير  امكان يادارة جامعه تنها با يك مجموعه قوانين و يك رهبر
مر روشن و آيد، و اين، يك ا صورت، هرج و مرج و تفرقه و پراكندگي پيش مي اين

هاي سياسي دنياست. اكنون بنابر قانون اساسي، مردم ابتدا  بديهي در تمام نظام
كنند و آن خبرگان نيز از ميان فقها آن كسي  نمايندگان خبرة خود را انتخاب مي

  كنند. تر تشخيص دهند، به جامعه اعالم مي را كه براي رهبري شايسته
 )139و  138هاي  هصفح ،11 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )ابوالفضل احدزاده(    »4«گزينة  -60

كنند،  بيعت مي بندند و پيمان مي امام علي (ع) دربارة كساني كه با امام زمان (عج)
كند كه در امانت خيانت نكنند،  ها بيعت مي امام با اين شرط با آن«فرمايد:  مي

دشنام و كلمات زشت نباشند، به ظلم و ستم خونريزي نكنند، پاكدامن باشند، اهل 
اين ». …زيست باشند  اي هجوم نبرند، كسي را به ناحق آزار ندهند، ساده به خانه

  آمادگي افراد براي ظهور است. دهندة خصوصيات، نشان
  )124 ةصفح ،10 ، درس3(دين و زندگي   

  
  
 

 )رضا كياساالر( »2« ةگزين -61
ها بخواهند االن بروند، اين خطر وجود خواهـد داشـت كـه در     آن اگر«جمله:  ةترجم

  ».برف گير كنند
  مهم درسي ةنكت

  آيد.   ) ميing–صورت اسم مصدر (با  فعل دوم در جمله به ”risk“بعد از فعل 
  (گرامر)    آيد. نمي ”of“با حرف اضافة  ”risk“فعل 

----------------------------------------------  
)شهراد محجوبي( »1« ةگزين -62

بكـنم و   ابعد از يك بحث طوالني با او، تصميم گرفتم نهايت تالشـم ر «ترجمة جمله: 
   »سعي كنم كه اشتباهات احمقانة زيادي انجام ندهم.

  نكتة مهم درسي
هم با  ”try“شود. بعد از فعل  استفاده مي ”to“ با از مصدر ”decide“بعد از فعل 

“to”  و هم فعل“ing”رود. اگر منظور گوينده امتحان كردن كاري  كار مي دار به
هدف سعي  اگر ولي، نوشته خواهد شد ”to“با  صورت مصدر فعل بعدي به ،باشد

همچنين به علت  رود. كار مي دار به”ing“فعل بعدي  ،كردن براي انجام كاري بود
  )گرامر(  د.كار رو نبايد به شكل منفي به ”do“مفهوم جمله، فعل 

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

 )شهراد محجوبي( »2« ةگزين -63
هسـتند تـا     هاي مناسب و ارزشمندي ها براي محققان مكان وحش باغ«جمله:  ةترجم

بـر روي حيوانـات خاصـي انجـام      را شده برخي آزمايشـات  ايمن و كنترل يدر محيط
  ».دهند

  آزمايش) 2  انتظار) 1
  )واژگان(  تجربه) 4  ضيحتو) 3

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

)شهراد محجوبي( »2« ةگزين -64
خـودت خجالـت بكشـي. هميشـه در      تبايد از روش نگهداري اتاق تو«ترجمة جمله: 

   »شرايط بسيار بدي است.
  زده ) شرمنده، خجالت2  ) ترسيده1
  )واژگان(  مغرور) سرافراز، 4  ) خسته3

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

 )محسن كردافشاري( »4« ةگزين -65
سـاالنه منجـر بـه     اي را كـه  مهمتـرين علـت چـاقي   برخـي محققـان   «ترجمة جمله: 

,300   ».اند شود، مشخص كرده در اياالت متحده ميمرگ 000
  توليد كردن) 2  تأسيس كردن) 1
  (واژگان)  مشخص كردن، تعريف كردن) 4  جلوگيري كردن )3

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

 )بهرام دستگيري( »2« ةگزين -66
ها  حادثه درخصوص بريدگي ةتمام افراد مجروح در صحن ،خوشبختانه«ترجمة جمله: 

  »ها مورد درمان قرار گرفتند. و كوفتگي
  صحنه، منظره )2  حادثه) 1
  (واژگان)  حس )4  بشقاب )3

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

 )بهرام دستگيري( »4« ةگزين -67
من مايلم از هركسـي كـه    موفقيت بزرگي براي تيم ما بود و بازي آن«ترجمة جمله: 

   »دراين رقابت شركت كرد تشكر كنم.
  اپيما، بلند شدن هودرآوردن لباس )2  از هم بازكردن، جدا كردن) 1
  شركت كردن )4  اتفاق افتادن )3

  (واژگان)  

 دانشگاهي پيشو  3 زبان انگليسي
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  8: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   99فروردين  29 آزمون -)7( ةپروژ          
    

  ترجمة متن كلوزتست:
به دليل  اُم،  20فاوتي هستند، اما در قرن مناطق مختلف داراي نرخ رشد جمعيت مت

المللي كه نتيجة  بين وري كشاورزي هاي پزشكي و افزايش چشمگير در بهره پيشرفت
در تاريخ بشريت ديد. اما، در  را جمعيت افزايشانقالب سبز بود، جهان بيشترين 

برخي كشورها، مخصوصاً در اروپاي شرقي و مركزي، عمدتاً به دليل نرخ پايين 
باروري، و در جنوب آفريقا به دليل تعداد باالي مرگ و مير مرتبط با بيماري ايدز 

هاي بعد ، ژاپن و برخي  ،رشد جمعيت منفي است. انتظار بر اين است كه در دهه
  وپاي غربي با رشد منفي جمعيت مواجه شوند.كشورهاي ار

 )علي شكوهي(  »2« ةگزين -68
  افزايش) 2  موفقيت) 1
  (كلوزتست)  فشار) 4  دوره) 3

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(  »1« ةگزين -69
  شيميايي) 2  المللي بين) 1
  (كلوزتست)  اجتماعي) 4  فردي، شخصي) 3

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

 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -70
  نكتة مهم درسي

ربط بيانگر تقابل و تضاد استفاده  ةبا توجه به مفهوم جمله، در اين جا بايد از يك كلم
عمـالً نادرسـت خواهنـد بـود. دليـل نادرسـتي        »3و  2«هـاي   كنيم؛ بنابراين گزينـه 

“whereas” استفاده كرد.  ز ويرگولتوان بعد ازآن ا آن است كه نمي“however” 
 پذيرد به نوعي از ساير كلمات ربـط بيـانگر   ميگذاري خاصي كه  به دليل عاليم نشانه

  تقابل و تضاد، متمايز است. ببينيد:
  جمله , however ;جمله /جمله , however ,جمله /جمله ,However جمله

  (كلوزتست)  
---------------------------------------------- 

 )علي شكوهي(  »3« ةگزين -71
  به سرعت) 2  به طور مناسبي )1
  (كلوزتست)   واقعاً) 4  عمدتاً) 3

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

 )علي شكوهي(  »2« ةگزين -72
  نكتة مهم درسي

، فعـل بعـدي   »انتظار داشـتن «به معني  ”expect“ ةهايي خاص از جمل بعد از فعل
 ةستن معنـي كلمـ  نبه كار رود. در اين جا دانستن يا ندا ”to“در با بايد به صورت مص

درسـت نخواهـد    ةگزينـ  ثيري در انتخـاب أت (مواجه شدن) ”encounter“ناآشناي 
  (كلوزتست)    داشت!

  
  درك مطلب اول: متن ترجمة
دنبال وعدة غذايي سالمي  دانند چطور به نيستند كه مي موجوداتيها تنها  انسان

ها به خود زحمت اضافه  اند كه حشرات و عنكبوت دان كشف كردهباشند. دانشمن
هاي غذايي متعادلي مصرف كنند. گروهي از دانشمندان، سه  دهند تا رژيم مي

و دو نوع عنكبوت.  سوسك: يك نوع ندمختلف را مورد مطالعه قرار داد شكارچي
  ند.خور كشند و مي گويند كه حيوانات ديگر را مي به حيواناتي مي شكارچي

ققان به بعضي دادند. مح غذايي نامتعادلي مي هاي وعدهابتدا دانشمندان به حشرات 
و به برخي ديگر فقط غذاهاي غني از پروتئين دادند. براي  حشرات غذاهاي پرچرب

خواهند  ها اجازه دادند آنچه مي و عنكبوت ها سوسكوعدة بعدي، دانشمندان به 
غذاهايي را انتخاب كردند كه حاوي مواد مغذي ها  بخورند را انتخاب كنند. تمام آن

از پروتئين خورده  غنيشان وجود نداشت. حشراتي كه غذاي  بود كه در وعدة قبلي
هايي كه غذاي پرچرب به خوردشان  هايي پرچرب انتخاب كردند. آن بودند، طعمه

تي از پروتئين انتخاب كردند. اينطور كه معلوم است ح غنيهايي  داده بودند، طعمه
هايي كه هشت پا دارند هم مراقب آنچه  آور، بخصوص آن اين موجودات چندش

  خورند هستند! مي
اوقات  گاهيها آسان است تصميمات غذايي درست بگيرند، چرا  اگر براي عنكبوت

ها با حفظ رژيمي متعادل مشكل دارند چون  ها دشوار است؟ انسان براي انسان
شوند كه خوشمزه هستند،  ها جذب غذاهايي مي هاي غذاييشان زياد است. آن گزينه

  هاي غذايي سالم آماده كنند. ها وقت ندارند وعده اما سالم نيستند. گاهي انسان

 )رضا كياساالر(  »2« ةگزين -73
  (درك مطلب)  »اي از يك مقاله است. اين متن نمونه«ترجمة جمله: 

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

 )رضا كياساالر(  »1« ةگزين -74
داننـد   خورنـد چـون مـي    رژيم غذايي متعادلي مي ها احتماالً عنكبوت«ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)  »غذايي نياز دارد.نوع  بدنشان به چه

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

 )رضا كياساالر(  »3« ةگزين -75
يـك   فقـط  توانسـت  ميكرد كه  در مكاني زندگي مي سوسكاگر يك «ترجمة جمله: 

نـوع ديگـري حشـره بـراي خـوردن       سـراغ نوع حشره براي خوردن بيابـد، شـايد بـه    
  (درك مطلب)  »رفت. مي

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

 )رضا كياساالر(  »3« ةگزين -76
  »هستند. شكارچيدو  ها هر و عنكبوت ها سوسك«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  
  :دومطلب درك ممتن ترجمة 
% از سطح اين 70گيرند و  % از آب اين سياره را در بر مي97هاي زمين  اقيانوس

ها وجود دارد.  انگيزي از حيات در اقيانوس دهند. مقدار شگفت سياره را پوشش مي
هاي زمين زندگي  ها گونة گياهي و جانوري در اقيانوس هزاران و شايد ميليون

  كنند. مي
و منجمد  شماليها اقيانوس آرام، اطلس، هند، منجمد  اين زمين پنج اقيانوس دارد.

هستند. اقيانوس آرام بزرگترين و اقيانوس منجمد شمالي كوچكترين  جنوبي
را » اقيانوس جهاني«هستند. اين پنج اقيانوس متصل هستند و با هم   اقيانوس

  دهند. تشكيل مي
كند و  مين توزيع مياقيانوس جهاني براي زمين مهم است. گرما را در سرتاسر ز

كنند. بدون اقيانوس  هاي زمين را تنظيم مي هاي اقيانوس جهاني، اقليم جريان
  و مناطق سرد، سردتر. شد ميگرمتر  حتي جهاني، مناطق گرم زمين

هاي  بعضي فعاليت براي مثالثير گذاشته است. أها ت تغييرات زمين بر اقيانوس
كند. اين گازها گرما را در زمين به دام  ياي در هوا آزاد م انسان، گازهاي گلخانه

تواند موجب تغيير  اندازند. درنتيجه، اقيانوس جهاني گرمتر شده است. اين مي مي
  هاي زمين شود.  اقليم

 براي مثالثير گذاشته است. أها ت بر زندگي اقيانوس هم هاي ما روي زمين فعاليت
 درريزند يا وقتي روغن ماشين  هاي خود را در جاهاي نامناسب مي وقتي مردم زباله

شوند. اين امر  چكد، زباله و روغن معموالً در آخر وارد اقيانوس مي ها مي خيابان
موجب آسيب به بسياري از موجودات زنده در اقيانوس جهاني شده است و بسياري 

  اند. از حيوانات دريايي در نتيجة همين امر مرده
مراقبت كنيم. اقيانوس جهاني خوبي  بهها  نوسبايد تمام تالشمان را كنيم تا از اقيا

پشتيبان زندگي ما و بسياري از موجودات زندة ديگر است. ما هم بايد پشتيبان 
  اقيانوس باشيم.

 )اميرحسين مراد(  »3« ةگزين -77
  ».شود مياقيانوس جهاني از تمام پنج اقيانوس روي زمين تشكيل « ترجمة جمله:

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

 )اميرحسين مراد(  »4« ةگزين -78
   »؟كند توصيف مي چه چيزي را پاراگراف سوم«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)    »اقيانوس جهاني از چه جهاتي براي زمين مهم است.«
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »2« ةگزين -79
  »شود؟ هاي زير توسط متن تأييد مي گيري يك از نتيجه امكد«ترجمة جمله: 

    ».ها هستند بسياري از موجودات زنده از جمله انسان وابسته به اقيانوس«
  (درك مطلب)

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

 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -80
زيـر آن خـط    4اگراف در پـار  (تأثيرگذاشتن) كـه  ”affected“ ةواژ«ترجمة جمله: 
تغييـر ايجـاد كـردن     ”cause a change“ ترين معنـي را بـه   ، نزديككشيده شده

  (درك مطلب)  ».دارد
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  تشریحیتشریحی  ۀۀنامنام  پاسخپاسخ

  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیم

  13991399ماه ماه   فروردینفروردین  2929
  

  
  

  

  (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم
  

  021-8451تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -بین صبا و فلسطین -آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب
  
 »»چی وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشچی وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش  آموزشی قلمآموزشی قلم    ها و درآمدهاي بنیاد علمیها و درآمدهاي بنیاد علمی  تمام داراییتمام دارایی««  
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  حمید کرمی  –جواد کرمانی  –حسین فدایی  –تبریزي  علیرضا طایفه –نژاد   امید شیري –محمدي  حسام سلطان –غالمرضا حلی  –خواه  جمشید حسینی –حسین حاجیلو  –حمیدرضا بنیانی  –رضا آزاد 
  ی شادمان ویس – علی وزیري –کریم نصیري  –مهدي مالرمضانی  –نیاك  کیا مقدس

  
خلیـل زمـانی    –علیرضـا رهبـر    –حمیـد راهـواره    –مهدي جبـاري   –شایق  علی پناهی –امیررضا پاشاپوریگانه  –فرد  امیرحسین بهروزي –مازیار اعتمادزاده –ش من رضا آرین –امیرحسین آخوندي 

  زاده   پیام هاشم –بهرام میرحبیبی  –مهرداد محبی  –حسین کرمی  –علی کرامت  –سروش صفا  –

  
   پیمـان   محمـدعلی راسـت   –بیتـا خورشـید    –ناصـر خـوارزمی    –ملیحـه جعفـري    –علی بگلو  –امیرحسین برادران  –نسب  عبدالرضا امینی –نصراهللا افاضل  –بابک اسالمی  –فرد  خسرو ارغوانی –زهره آقامحمدي 

مهـین وکیلـی زنـوز     –نهـالی   سـیدامیر نیکـویی   –انزابی  امیر محمودي –غالمرضا محبی  –علیرضا گونه  –مصطفی کیانی  –چلر محسن قند –دوست  ابراهیم قلی –کاظم شاهملکی  –فرشاد زاهدي  –پور  بهنام رحیم
  شادمان ویسی

   

زواره     محمد عظیمیان –حامد رواز  –زاده  مرتضی رضایی –آبادي  مصطفی رستم –کوکنده  حسن رحمتی –حسن ذاکري  –کیش  مرتضی خوش –محمدصادق حمزه  –مسعود جعفري  –عبدالحمید امینی 
  سیدرحیم هاشمی  –زاده  علی نوري –فرشاد میرزایی  –امیر میرزانژاد  –علی مؤیدي  –سیدطاها مصطفوي  –امیر قاسمی  –محمدجواد فوالدي  –علی فرزادتبار  –زاده  حسین عیسی –اهللا علیزاده  روح

  

 
  

  
  فرزانه دانایی  ونکیعلی  –ساز  هانیه نشاسته  ونديمهرداد مل  حسین حاجیلو  حسین حاجیلو  ریاضی

  امیررضا گراوند –مرند  محمدرضا قراجه  امیررضا مرادي  مهدي جباري  علی کرامت  شناسی زیست
  اکبري لیدا علی  زینب کرمی

  پوپک مقدم  نژاد محمدامین عمودي  نیلوفر مرادي  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک
  دانیال بهارفصل  متین هوشیار  پور مبینا شرافتی  نژاد ایمان حسین  نژاد مان حسینای  شیمی

  

  
  

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم

  021-6463تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -بین صبا و فلسطین -آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب

  

  9999ماه ماه   دیندینفرورفرور  2929آزمون آزمون نامۀ نامۀ   پاسخپاسخ
  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیماختصاصی اختصاصی 
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  فروردین 29 آزمون - »7«پروژة         

    
  ریاضی 

 

  )مهدي مالرمضانی(  »2«گزینۀ  - 81

1 2 4 0 5 24 3 4 0 4 3 0A I   

4 0 6 6| A I |  

 )173ۀ ، صفح2ریاضی ) (ماتریس(   

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

  )حسین حاجیلو(  »4«گزینۀ  -82

/ /
A A

/ /
2 1 3 1 0 3 0 111
4 3 4 2 0 4 0 26 4   

/3 /ها درایهمجموع  4 /
A A

/ /
1 7 0 91
3 6 2 8   

 )173و  172هاي  ه، صفح2ریاضی ) (ماتریس(   

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

  )محمدي حسام سلطان(  »3«گزینۀ  - 83

بنـابراین فصـل    ،اسـت  یمخروطسطح  عمود بر محور مفروض، چون صفحۀ

  نقطه یا دایره خواهد بود. موردنظر، مشترك 

 )120ۀ ، صفحعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( دسه مختصاتی و منحنیهن(   

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

 )حسین حاجیلو(  »2«گزینۀ  -84

  پذیر است: یکی از دو حالت زیر امکان

 

  )داریم:در حالت (الف

A( , ) L
L : y (x ) L : y x

m tan

1 2 1 2 1 1 31 1045 11
  

  کند. صدق نمی1Lها در معادلۀ  کدام از گزینه که هیچ

  داریم: )در حالت (ب

1 2 2 2 1 1 12 20135 12

A( , ) L
L : y (x ) L : y x

m tan

2نقطۀ  ،ها در بین گزینه  3( ,   قرار دارد.  2Lروي خط  (

 )112تا  108هاي  ه، صفحعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(   

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

  )تبریزي علیرضا طایفه(  »3«گزینۀ  -85

خط  گذرد و بر پاره می ABخط  وسط پاره ،Mاز نقطۀ  ABعمودمنصف 

AB  .عمود است  

x xA B

M
y yA B

2 2 02 2
3 1 22 2

   

m mAB
3 1 1 2
2 2 2

  

yصورت  به ABپس معادلۀ عمودمنصف  (x )2 2 است که با  0
توجه به شکل باال، مساحت ناحیۀ محدود به آن و محورهاي مختصات برابر 

1  است با: 2 1
2

   

 )112تا  108هاي  ه، صفحعمومیریاضی هاي درجه دوم) ( تی و منحنی(هندسه مختصا   

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

  )تبریزي علیرضا طایفه(    »1«گزینۀ  -86
  است، لذا داریم:  BCوسط  Mنقطۀ 

  1 4 2 1 5 1 22 2 2M (B C) ( , ) ( , )   

m mBC AH mBC

6 11 16   

: y (x ) y x2 1 3   AHمعادلۀ 1
: y x y x5 2    BCمعادلۀ  3

xy x H
y x yH

21
3 1   
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  4:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  فروردین 29 آزمون - »7«پروژة         

    
MH ( ) ( )2 22 1 1 2 2   

 )112تا  108اي ه ) (ریاضی عمومی، صفحههاي درجۀ دوم و منحنی (هندسه مختصاتی   
 --------------------------------------------  

  )رضا آزاد(  »1«گزینۀ  - 87

yروي خــط  Aمختصــات نقطــۀ  x ــه )صــورت  ب , اســت و  (
x)دانـــیم فاصـــلۀ نقطـــۀ  مـــی ,y )1 axاز خـــط  1 by c برابـــر  0

| ax by c |

a b

1 1
2 2

  است:  

| | | |A , y x d
( )

2 1 3 12 1 0 5
2 2 51 2

   

43 1 53 1 5 3
3 1 5 2

| |   

A( , ) , O( , )4 4 0 0
3 3

   

OA ( ) ( )4 4 16 42 20 0 2 23 3 9 3   

  )113و  112هاي  ه، صفحعمومیریاضی هاي درجه دوم) ( (هندسه مختصاتی و منحنی   
- -------------------------------------------  

  )محمدي حسام سلطان(    »1«گزینۀ  - 88
با خط داده شده  موردنظر دو خط

صورت  ها را به موازیند، لذا معادلۀ آن
x y c2 5 کنیم و  فرض می 0

را از خط داده شده با  ها فاصلۀ آن
  نویسیم:  استفاده از رابطه می

  
| c c | | c |

d d | c |
a b

16 3 16 3 29
2 2 4 25

   

16 3 29 2 5 16 3 291
16 3 29 2 5 16 3 292

c x y

c x y
   

16 3 29
0 5

16 3 29
0 5

y
x

y
x

 عرض از مبــدا

 عرض از مبــدا
   

6 29
   عرض از مبدأ دو خطاختالف  5

 )113تا  108هاي  ) (ریاضی عمومی، صفحههاي درجۀ دوم و منحنی (هندسه مختصاتی   

  )نژاد امید شیري(    »3«گزینۀ  - 89

1کافی است 
3

x ،y 1
2

zو  
3

 tابرند، مسـاوي بـا   را هر که سه باهم بر 

  بگیریم: 

3 1
1 1 2 13 2 3 3
3 2 5

x t
x y z

t y t
z t

x y z (*)

   

(*) جاگذاري در  t ( t ) ( t) t t3 1 3 2 1 2 3 5 3 9 3   

3 3 1 8
2 3 1 7 4 5 4 8 5 7 32 35 3
3 3 9

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

  

 )117تا  113هاي  ) (ریاضی عمومی، صفحههاي درجۀ دوم و منحنی (هندسه مختصاتی   

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

 )کریم نصیري(  »3«ینۀ گز - 90

m)  کنیم: صورت مقابل مرتب می دستگاه را به )x y
x (m )y

1 5
4 1 1  

m ( ) (m )*m
1 1 5 21 4

4 1 1
  

m یا 1 m1 2 3  

)ۀ ، رابطm دست آمده براي به ازاي هر دو مقدار به   برقرار خواهد بود. *(

 )118ۀ ، صفحعمومیریاضی هاي درجۀ دوم) ( هندسه مختصاتی و منحنی(   

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

  )حمیدرضا بنیانی(  »2«گزینۀ  - 91

12 2 2 22 4 1 0 4
2

x y x y , R a b c  

   
1 4 16 4 1 6
2

R ( )   

  
  

  پس مطابق شکل باال خواهیم داشت: 
OA OB R   

ABمربع OA OB AB ( ) ( ) S2 2 2 2 2 26 6 12   
 )125تا  121هاي  ه، صفحعمومیریاضی هاي درجه دوم) ( منحنیهندسه مختصاتی و (   

 ناحیۀ دوم

 چهارمناحیۀ 
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  5:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  فروردین 29 آزمون - »7«پروژة         

    
  )علی وزیري(  »4«گزینۀ  - 92

  کنیم:  صورت استاندارد بازنویسی می معادلۀ دایره را به
2 2 2 22 1 1 1 1x y y x (y )   

0ترتیب برابر  پس مختصات مرکز دایره و شعاع آن به 1O( , Rو  ( 1 
   است.

  آوریم:  دست می حال فاصلۀ مرکز دایره تا خط داده شده را به
| ( ) ( ) |

d /
3 0 4 1 1 3 0 652 23 4

   

  فیثاغورس داریم:  قضیۀ حال طبق
  
  

2 2 0 8AH R d /   
  

AB AH / /2 2 0 8 1 6   
  

 )125تا  121هاي  ه، صفحعمومیریاضی هاي درجه دوم) ( (هندسه مختصاتی و منحنی   
 --------------------------------------------  

  )محمدي حسام سلطان(  »1«گزینۀ  - 93
  آوریم:  دست می ابتدا مرکز و شعاع هر دایره را به

1 2 61 1 1 1 21 20 1 22 2
O ( , ) , R

O O
O ( , ) , R

   

:دایرة متقاطعدو  R R O O R R1 2 1 2 1   دانیم می 2

:دو دایره متقاطع هستند. 6 2 2 6   در این سوال 2

 )123و  122هاي  ه، صفحعمومیریاضی هاي درجه دوم) ( (هندسه مختصاتی و منحنی   

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

  )شادمان ویسی(  »2«گزینۀ  - 94

المرکـزین بـا    باشند آن است که طول خط ارجخآنکه دو دایره مماس  شرط
  برابر باشد.  دایرهمجموع شعاع دو 

OO r r   
  : آوریم بدست میها را  شعاع و مرکز دایره

O ( , )

kr

7 3
196 36 4

2
و  

O( , )

r

2 3
16 36 16 32

   

OO ( ) ( )2 27 2 3 3 5   

OO r r   

232 45 3 4 232 4 16 232 4 542
k

k k k   

 )125تا  121هاي  ه، صفحعمومیریاضی هاي درجه دوم) ( (هندسه مختصاتی و منحنی   

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

  )خواه جمشید حسینی(  »3«گزینۀ  - 95

و  4aبا توجه به شکل، داریم 

b cو از رابطۀ  2 a b2 2 2 

cداریم  2 ، پس فاصلۀ 3

c2کانونی برابر است با  4 3.   
  

 )138تا  135هاي  ه، صفحعمومیریاضی هاي درجه دوم) ( (هندسه مختصاتی و منحنی   

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

  )حسین فدائی(  »4«گزینۀ  - 96

  
BFBچهارضلعی  Fهم برابرنـد. درنتیجـه    مربع است. پس قطرهاي آن با

  داریم: 

2 2BB FF b c b c   

2 2 2 2 2 2 2 22b cc a b c a c c a   

c c ce
a a c

2 2 1 2
2 2 2 22

  :خروج از مرکز 

  )138و  137هاي  ه، صفحعمومیریاضی درجه دوم) (هاي  (هندسه مختصاتی و منحنی   

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

  )حمید کرمی(  »1«گزینۀ  - 97

  

  با توجه به شکل، داریم: 
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  6:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  فروردین 29 آزمون - »7«پروژة         

    
a AA a a2 2 10 5   

c b a c/ c / b
a

2 2 2
0 6 0 6 5 3 4   

x xA A xoO , M
y boyA

112 84
  :مرکز بیضی 

2 20 1 0 8 65OM ( ( )) (    از مبدا M ۀفاصل(

 )138تا  135هاي  ه، صفحعمومیریاضی هاي درجه دوم) ( (هندسه مختصاتی و منحنی   

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

 )جواد کرمانی(  »1«گزینۀ  - 98

  شود: شکل سهمی با توجه به فرض سوال به صورت زیر می

  
xخط محور تقارن سهمی  خطـی بـه    پارهکه  و سهمی قائم است (چرا 2

xاي به طـول   ها جدا کرد.) از نقطهxروي محور  6طول  روي محـور   2

x رویـم تـا بـه     واحـد بـه سـمت چـپ مـی      3سمت راست و واحد به  3ها

   هستند. داریم: -1و  5هاي سهمی برسیم که  ریشه

y k(x )(x )1 5   

)Sنقطۀ  , )2 بر این سهمی واقع است، پس مختصات آن در معادلۀ سهمی  3

  کند:  صدق می

k k y (x x )1 1 23 9 4 5
3 3

  

y (x ) (x ) (y ) p1 2 23 2 2 3 3 4 3
3

   

p 3
4

  

:| p | 3
4

  فاصلۀ کانون تا رأس سهمی 

  هاي درجه دوم)  (هندسه مختصاتی و منحنی   

  )132تا  125هاي  ه، صفحعمومیریاضی (

  )نیاك کیا مقدس(  »3«گزینۀ  - 99

قرینـۀ هـم    هـذلولی در معادلۀ  y2و  x2هاي  ضریب، آنگاه  2e اگر

  . پس: هستند

: x y x2 24 4 8 )معادلۀ هذلولی 0 k ) k4 2 2 1   

2 2 2 22 0 1 1x x y (x ) y   

2 1 1
2 1 1
1 0

a a

b b
( , )

   

c a b c c2 2 2 2 1 1 2 2   

  صورت زیرند:  هاي آن به چون هذلولی افقی است پس کانون

F ,F (x c,y ) F( , ) , F ( , )1 2 0 1 2 0   

  هاي درجه دوم)  (هندسه مختصاتی و منحنی   

 )144و  143هاي  ه، صفحعمومیریاضی (

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

 )غالمرضا حلی(   »1«گزینۀ  - 100

22 2 29 2 2
9

y(x x) y x x  

y y(x ) (x )
2 22 21 1 1 1
9 9

  

ــی ــب   مـ ــادالت مجانـ ــه معـ ــیم کـ ــذلول  دانـ ــاي هـ ــه معادلـــ هـ ۀ ی بـ

(x ) (y )

a b

2 2
12 x)، به صـورت  2 ) (y )

a b
اسـت،   

  پس: 

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

3 11 3   ها معادالت مجانب13

x(عرض از مبدأ)  y0 y (مجانب با شیب منفی) 3 (x )3 1 

  هاي درجه دوم) ه مختصاتی و منحنی(هندس   

 )143تا  140هاي  ه، صفحیعمومریاضی (
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  دانشگاهی شناسی پیش زیست

  

  )منش رضا آرین(  »3«گزینۀ  - 101
  ها:  بررسی سایر گزینه

  زئوسپور کاهوي دریایی داراي چهار تاژك است. »: 1«گزینۀ 
  زئوسپور کالمیدوموناس حاصل تقسیم میتوز است. »: 2«گزینۀ 
  دهد.  زیگوت در کالمیدوموناس تقسیم میوز انجام می»: 4«گزینۀ 

 )228و  227هاي  ه، صفحدانشگاهی یشپشناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )علیرضا رهبر(  »1«گزینۀ  - 102
هـاي مخـاطی سـلولی     هاي مخاطی اشاره دارد. کپـک  ال به کپکؤصورت س

هـاي مخـاطی پالسـمودیومی کـه گامـت       دهند و کپـک  گامت تشکیل نمی
  جوشی.  افتد نه هم اتفاق میها لقاح  هاي آن دهند، بین گامت تشکیل می

  ها:  بررسی سایر گزینه
هاي مخاطی سلولی در شرایط نامساعد محیطی به دور هم  کپک»: 2«گزینۀ 

  دهند. نی پرسلولی میلایستند و تشکیل ک جمع شده، از حرکت باز می
پس از تقسیم میتـوز زیگـوت،    پالسمودیومیهاي مخاطی  کپک»: 3«گزینۀ 

هاي مخاطی دیوارة سلولی  هند. با توجه به اینکه کپکد سیتوکینز انجام نمی
  دهد.  ها مانند گیاهان بوسیلۀ تشکیل صفحۀ میانی رخ می دارند، سیتوکینز آن

شـود. در ایـن    هاي مخاطی سلولی، گامت تشکیل نمی در کپک»: 4«  گزینۀ
جانداران هاگ پس از تشکیل پراکنده شـده و از نمـو هـاگ جانـدار جدیـد      

 )240و  239هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  د. آی بوجود می
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »2«گزینۀ  - 103
دهند. در گلیکولیز ترکیب سـه   همۀ آغازیان عمل تنفس سلولی را انجام می

  ها:  شود. بررسی سایر گزینه دار درون سیتوپالسم تولید می کربنه فسفات
مثالً برخی از تاژکداران جانورمانند که تولیدمثل جنسـی دارنـد   »: 1«زینۀ گ

  هتروتروف بوده و قادر به فتوسنتز و غذاسازي نیستند. 
شـدن و   پذیر جهت فشرده داران که دیوارة سخت و انعطاف مژك»: 3«گزینۀ 

عبور از موانع دارند، در انتهاي شیار دهـانی خـود واکوئـول غـذایی تشـکیل      
دار  د که براي گوارش مواد غذایی است نه تنظیم آب. (واکوئول ضرباندهن می

  باشد.)  براي تنظیم آب می
هـا کـه پوسـته دوقسـمتی و از جـنس سـیلیس دارنـد،         دیاتوم»: 4«گزینۀ 

 آغازیانی دیپلوئید هستند که معموالً تولیدمثل غیرجنسی دارند. 
 )236تا  231هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

 --------------------------------------------  
  )منش رضا آرین(  »2«گزینۀ  - 104

  ها:  بررسی سایر گزینه
  داران چرخان فقط دو تاژك دارند.  بیشتر تاژك هماننداوگلناها »: 1«گزینۀ 
هـاي   داران چرخـان در آب  تـاژك  انواع کمـی از اوگلناها همانند »: 3«گزینۀ 

  کنند.  شیرین زندگی می
هــاي اوگلنــا  بیشــتر گونــه هماننــدداران جــانور ماننــد  تــاژك»: 4« گزینــۀ

 سلولی هستند.  هاي تک هتروتروف
 )235و  234هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

  )علیرضا رهبر(  »3«گزینۀ  - 105
از وال به بیماري ماالریا اشاره دارد. عامل مولد این بیماري انـواعی  سصورت 
شـود. چرخـه زنـدگی ایـن      سمودیوم گفته مـی ها پال است که به آن انآغازی

هـاي کبـد (کـه     ها سلول مرحله دارد. در مرحلۀ دوم اسپوروزوئیت 5جاندار 
کننـد. در مرحلـه پـس از آن (مرحلـۀ      اندام سازنده صفرا است) را آلوده مـی 

شوند که این کار باعث  هاي قرمز می ها باعث ترکیدن گلبول سوم) مروزوئیت
  شود.  خون و در نتیجه کاهش هماتوکریت می هاي کاهش تعداد سلول
  ها:  بررسی سایر گزینه

این گزینه به پشه اشاره دارد، امـا بایـد توجـه داشـت کـه نـوع       »: 1«گزینۀ 
  ناقل بیماري ماالریا است نه عامل آن.  خاصی از پشه،

آیند سپس در بدن پشـه   ها در بدن انسان بوجود می گامتوسیت»: 2«گزینۀ 
  آورند.  شوند و باهم لقاح کرده و زیگوت را بوجود می می به گامت تبدیل

این جاندار زندگی انگلی دارد اما مراحل چرخۀ زنـدگی خـود را   »: 4«گزینۀ 
 کند.  درون بدن انسان و پشه تکمیل می

  )243و  242، 138تا  136هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 )82 و 62هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )منش رضا آرین(  »2«گزینۀ  - 106

  ها:  بررسی سایر گزینه
  وجود آورند.  هایی با توانایی تقسیم میتوز به توانند زیگوت می – برخالف»: 1«گزینۀ 
مانند  هاي آمیب توانند سلول در چرخه زندگی خود می – همانند»: 3«گزینۀ 

   تولید کنند.
هـا   اي تولید کنند که در نوك آن هاگ توانند ساقه می – همانند»: 4«گزینۀ 

 )240و  239هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  تشکیل شوند. 
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »4«گزینۀ  - 107
هـا   ال، مربوط به هاگداران بـوده کـه در آن  ؤویژگی مطرح شده در صورت س

این گروه . استتر از گامت نر است و گامت نر داراي تاژك  گامت ماده بزرگ
اند و فاقد اندام حرکتی  سلولی از آغازیان همگی انگل بوده (نادرستی ب)، تک

خـوار و   هـاي خـون   داران توسـط پشـه   باشند (نادرستی د). بسیاري هاگ می
درستی الف). پس از شوند (نا برخی نیز توسط مدفوع جانور آلوده، منتقل می

سازد کـه آن را نسـبت بـه     ها، زیگوت حاصل دیوارة ضخیمی می لقاح گامت
 کند (نادرستی ج). خشکی و سایر شرایط دشوار، مقاوم می

 )241و  240هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )مهدي جباري(  »2«گزینۀ  - 108
  دوم و سوم نادرست هستند. هاي عبارت

هـاي   هـا رشـته   روینـد و از آن  ها در محیط مناسـب مـی   عبارت دوم: زیگوت
  شود. هاپلوئید خارج می
هر سلول مجاور  گیرند رشته در مجاور هم قرار میکه دو  عبارت سوم: زمانی

رسند و  ها به هم می این زائده و سپس فرستند سمت یکدیگر می هایی به زائده
 رود. سلولی در محل تماس از بین می دیوارة

 )229و  228هاي  ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  (زیست  
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  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  - 109

هاي غـذایی هسـتند کـه     ترین تولیدکنندگان انرژي در زنجیره ها مهم دیاتوم
هـاي شـور زنـدگی کـرده و فتوسـنتز       هـا در آب  سلولی هستند. دیـاتوم  تک

هـاي   پذیري دارند، در آب ه دیوارة سخت و انعطافداران ک اند. اما مژك کننده
  ها:  کنند. بررسی سایر گزینه شیرین زندگی می

داران بـوده کـه ایـن     هاي روزن دار از ویژگی دیوارة آهکی سوراخ»: 1«گزینۀ 
  اند.  ها، هتروتروف از آغازیان برخالف دیاتوم گروه

هـاي   یم از ویژگـی دیوارة سلولی سلولزي به همراه کربنات کلس»: 3«گزینۀ 
  اند.  هاي قرمز پرسلولی هاي قرمز بوده که تمامی جلبک بعضی از جلبک

اندام حساس به نور مخصوص نـوعی از اوگلنـا هسـت کـه ایـن      »: 4«گزینۀ 
 کند.  ها، با کمک تاژك حرکت می آغازي برخالف دیاتوم

 )236تا  231هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
----------------- ---------------------------  

  )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 110
  ها:  ها نادرست هستند. بررسی عبارت همۀ عبارت
هاي  هاي مخاطی سلولی به کمک برآمدگی داران و کپک ها، روزن الف) آمیب

هـا و   کـاذب دارنـد. آمیـب    پاهايکنند، یعنی  سیتوپالسمی خود حرکت می
هـاي مخـاطی    شور مشاهده کرد اما کپـک هاي  توان در آب داران را می روزن

ها نیز ساکن آب  اي از آمیب چنین دسته همکنند.  سلولی در خاك زندگی می
  اند. شیرین

  زیگوت در کاهوي دریایی تقسیم میتوز انجام می دهد.ب) 
ج) جانداران فتوسنتزکننده قادرند ترکیبات آلی موردنیـاز خـود را بسـازند.    

توسنتز کننده است که هاپلوئید بوده و یک کالمیدوناس نوعی جلبک سبز ف
  مجموعه کروموزومی دارد. 

داران  داران چرخـان، برخـی تـاژك    د) آمیب اسهال خونی، تعدادي از تـاژك 
داران آغازیـانی هسـتند کـه در انسـان سـبب بیمـاري        جانور مانند و هـاگ 

ران دا زیستی به زندگی انگلـی اشـاره دارد. تـاژك    اي از هم شوند. نوع ویژه می
کنند باعث بیماري  چرخان زندگی انگلی ندارند و بوسیلۀ سمی که تولید می

هاي مخاطی نیـز   ها) توجه کنید که کپک شوند. (مشابه توکسین باکتري می
 شوند.  سبب بیماري در گیاهان می

  )240و  239، 235، 231تا  227 ،144 هاي ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
-------------------- ------------------------  

  )امیرحسین آخوندي(  »2«گزینۀ  - 111
دار بـراي ذخیـرة    الف) درست. با توجه به شکل کتاب درسی، واکوئل ضربان

  گردد.  اندوختۀ غذایی استفاده نمی
  ب) نادرست. براي مثال، براي کالمیدوموناس صادق نیست. 

و هـاي مخـاطی سـلولی     هـاي فاقـد کیتـین یعنـی کپـک      ج) درست. کپک
  شوند.  پالسمودیومی که هر دو به کمک هاگ در محیط پخش می

دو مشـابه   بـه  هـاي آنـان، دو   ه و کرومـوزوم دها، دیپلوئید بو د) درست. دیاتوم
 یکدیگر هستند. (همتایند)

 )240و  239، 235، 232، 231 ،227 هاي ، صفحهدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

  )سروش صفا(  »3«گزینۀ  - 112
هاي قرمز (محل فعالیت انیدراز کربنیـک) و از نمـو    ولها در گلب گامتوسیت

  ها:  آیند. بررسی سایر گزینه ها بوجود می بعضی از مروزوئیت
اریتروپـویتین در کبــد و کلیـه تولیـد شــده کـه کبـد توســط      »: 1«گزینـۀ  

  شود.  ها آلوده می اسپوروزوئیت
  شود.  می ها موجب تب و لرز مواد سمی تولید شده توسط مروزوئیت»: 2«گزینۀ 
هـا نیـز در پشـه و انسـان      ها، گامتوسـیت  عالوه بر اسپوروزوئیت»: 4«گزینۀ 

 شوند.  مشاهده می
 )243و  242هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

 --------------------------------------------  
  )زاده پیام هاشم(  »3«گزینۀ  - 113

هـاي سـبز    ر از جلبـک هـاي آب شـو   کالمیدوموناس و بسیاري از پالنکتـون 
هـاي کلروپالسـتی    ها هماننـد رنگیـزه   هاي فتوسنتزي آن باشند و رنگیزه می

  باشند.  ) میbو  aگیاهان (کلروفیل 
  ها:  بررسی سایر گزینه

در کالمیدوموناس هم تولید مثل جنسی و هم غیرجنسی انجام »: 1«گزینۀ 
شود یعنی فاقـد   شود. ولی در اوگلنا تولیدمثل، با تقسیم میتوز انجام می می

  تولیدمثل جنسی است. 
هـاي کالمیـدوموناس دوتـاژکی و متحـرك هسـتند، در       گامـت »: 2«گزینۀ 

  باشد.  دار و متحرك می هاگداران نیز گامت نر تاژك
یوغی  هم هاي دیپلوئید در اثر در چرخۀ زندگی اسپیروژیر هسته»: 4«گزینۀ 

هاي  اند و در کالمیدوموناس نیز هسته (نوعی تولیدمثل جنسی) بوجود آمده
 اند.  ها (تولیدمثل جنسی) ایجاد شده دیپلوئید با لقاح گامت

 )232و  231 ،229تا  227 هاي ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(   
 --------------------------------------------  

  )رهبرعلیرضا (  »2«گزینۀ  - 114
ویژگـی  » ج«داران چرخان اشـاره دارد. فقـط عبـارت     ال به تاژكؤصورت س

  مخصوص این گروه از آغازیان است. 
  ها:  بررسی عبارت

داران چرخـان در کالمیــدوموناس،   الـف) وجـود دو تــاژك عـالوه بـر تــاژك    
داران  شود و ویژگی اختصاصی تاژك داران جانور مانند و اوگلنا دیده می تاژك

  یست. چرخان ن
کنند و در چرخـۀ   داران چرخان به روش غیرجنسی تولید مثل می ب) تاژك

  کنند.  زندگی خود گامت تولید نمی
کنند. در میـان   هاي قوي تولید می داران چرخان سم ج) تعداد کمی از تاژك

  داران چرخان است.  آغازیان، این ویژگی فقط مخصوص تاژك
دهد کـه ارزش   خیمی را تشکیل میها رسوبات ض هاي خالی دیاتوم د) پوسته

 اقتصادي دارند. 
 )235و  34، 232، 227هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

 --------------------------------------------  
  )سروش صفا(  »2«گزینۀ -115

ها همواره تولیدمثل غیرجنسی دارند ولی مژکداران معموًال تولیـدمثل   آمیب
  ها:  سایر گزینهبررسی  غیرجنسی دارند.

داران هر دو نوع تولیدمثل جنسی و غیر جنسـی را انجـام    هاگ»: 1«گزینۀ 
   دهند. می
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کاهوي دریایی تناوب نسل دارد که طی آن، تولیـد گامـت و در   »: 3«گزینۀ 

هاي قرمز معموالً (نه همواره) تناوب  نتیجه تولیدمثل جنسی دارد. اما جلبک
  نسل دارند. 

تولیدمثل غیرجنسی دارند، اما بعضی  مخاطی سلولی هاي کپک»: 4«گزینۀ 
داران جانورمانند تولیدمثل جنسی دارنـد و در بقیـه، تولیـدمثل بـه      از تاژك

 روش غیرجنسی است. 
 )241و  228هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

 --------------------------------------------  
 (خلیل زمانی)  »1« ۀگزین - 116

دهنـد و سـاختارهاي تولیـدمثلی پرسـلولی      نین یا رویان تشکیل نمـی آغازیان ج
  ها: سایر گزینه بررسی.  آورند وجود نمی به

سلولی اسـت و بـراي کپـک     براي خود آمیب صادق نیست، چون تک»: 2«گزینه 
  است. 2nکند چون  مخاطی پالسمودیومی نیز صدق نمی

السمودیومی داراي هاگ مقاوم است ولی از مواد آلی کپک مخاطی پ»: 3«گزینه 
  کند. محیط تغذیه می

1اوگلناها لکۀ چشمی دارند ولی تنهـا حـدود   »: 4«گزینه 
3

هـا بـا داشـتن     از آن 
  را دارند. 2COکلروپالست توانایی فتوسنتز و تثبیت 

  ) 240و  239، 235، 230هاي  هی، صفحهدانشگا شناسی پیش (زیست 
 --------------------------------------------  

 (مهرداد محبی)   » 3« گزینۀ - 117
به ترتیب کلروپالست، لکه  3و  2، 1هاي  به اوگلنا است. بخش مربوطشکل، 

هاي پروتئینی نظیر پمپ غشایی،  باشند. ناقل دار می چشمی و واکوئل ضربان
H ها: کنند. بررسی سایر گزینه جا می را درخالف جهت شیب غلظت جابه  

  سازد. هاي حیاتی سلول را ممکن می دار، فعالیت واکوئل ضربان»: 1«گزینۀ 
  هاي پرسلولی هاپلوئید در اوگلنا وجود ندارد. ساخت کلنی»: 2«گزینۀ 
هـاي رنگیـزه    للکه چشمی و کلروپالست، هـر دو داراي مولکـو  »: 4«گزینۀ 

  توانند نور را جذب کنند. نوري هستند و می
  )235، 184، 183، 181هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست 

  )30، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

 (علی کرامت)  »   4« گزینۀ - 118
بـا سـایر جانـداران، از قبیـل      زیسـتی  توانند انواعی از روابط هـم  آغازیان می

جا که در بین آغازیان تولید مثل جنسی  یاري و انگلی برقرار نمایند. از آن هم
و غیرجنسی وجود دارد که به ترتیب با میوز و میتوز همراه اسـت، ضـروري   

هاي خطی درون هسته به منظور فرایند تقسیم هسـته   است همۀ کروموزوم
  ها: مضاعف یا دو کروماتیدي بشوند. بررسی سایر گزینه Sدر مرحلۀ 

داران  انـد، تـاژك   براي هاگداران و  آمیب اسهال خونی که انگـل »: 1«گزینۀ 
  داران صادق نیست. مانند و روزن  جانور

  داران صادق نیست. براي آمیب اسهال خونی و روزن»: 2«گزینۀ 
     مانند صادق است. داران جانور تنها براي تاژك»: 3«گزینۀ 

  )129و  119، 117، 109هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
  240و  235، 232، 231، 226، 144، 143هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست

  (امیررضا پاشاپور یگانه)  »1«گزینۀ  - 119
  کند. بررسی موارد: درستی کامل می تنها مورد دوم عبارت را به

  مورد اول: براي جلبک سبز اسپیروژیر صادق نیست.
هـا را در   اي همگی در طی تنـاوب نسـل، گامـت    هاي قهوه مورد دوم: جلبک

  کنند. بخش گامتوفیتی تولید می
هاي قرمز، کربنات کلسیم وجود  در دیوارة سلولی بعضی از جلبک  مورد سوم:

  دارد.
  ست.براي ولوکس ساکن آب شیرین صادق نی  مورد چهارم:

  )233و  232، 229، 228هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست 
  )42، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  (حسین کرمی)  »2«گزینۀ  - 120

هاگــداران اسـت کـه از آغازیــان     پالسـمودیوم عامـل بیمــاري ماالریـا جـزء    
شکل، مربوط به تاژکداران چرخـان اسـت    که باشند. در حالی غیرمتحرك می

  ها: کنند. بررسی سایر گزینه کمک تاژك حرکت می که به
تاژکداران چرخان آبزي هستند. (تعداد کمـی در آب شـیرین و   »: 1«گزینۀ 
  ها در دریاها) تر آن بیش

کنند و فاقد میوزانـد. اصـل    هر دو جاندار با میتوز تولیدمثل می»: 3«گزینۀ 
  رارتباط با فرآیند میوز است.ها د تفکیک ژن

  دار موجود در تصویر دو تاژك دارد. تاژك»: 4«  گزینۀ
 )242و  240، 235، 234هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست 

 --------------------------------------------  
  شناسی پایه زیست

  

 )علی کرامت(  »4«گزینۀ  - 121
  هاي نادرست: بررسی گزینه
  خزه فاقد ریشه برگ و اوند است.گیاهی مانند 

  )184و183هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست(ترکیبی)   
 --------------------------------------------  

 )حمید راهواره(  »1«گزینۀ  - 122
و منظور از صورت سؤال، عناصر آوندي (یکی از انـواع آونـدهاي چـوبی) هسـتند     

   ها: ایر گزینهبررسی س ماده چوب یا لیگنین دارند.
  کوتاه و منشعب، اسکلرئیدها هستند. هاي  منظور از یاخته»: 2« نۀیگز
  اند.   هاي آوندهاي چوبی مرده یاخته»: 3« نۀیگز
  جا نمودن شیرة پرورده وظیفۀ آوندهاي آبکشی است.  جابه»: 2« نۀیگز

  )51تا  49هاي  ، صفحه1و آزمایشگاه شناسی  (زیست   
--------------------- ----------------------  

 )علی کرامت(  »2«گزینۀ  -123
، شامل تیغۀ میانی و دیوارة نخسـتین  کالنشیمیاي در بافت  هاي دیوارة یاخته الیه

  ها: بررسی سایر گزینه .ساکاریدي وجود دارند هستند که در هر دو الیه مواد پلی
اخته هایی که توسط دستگاه گلـژي سـ   هاي گیاهی وزیکول در سلول»: 1« نۀیگز

و ایجـاد دیـواره را برعهـده دارنـد و درضـمن روي      انـد تقسـیم سیتوپالسـم     شده
شـوند کـه هسـته     هـایی دیـده مـی    دانـه  هاي شبکۀ آندوپالسمی و هسته دامکان

  سازد. وزیکول نمی
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  هاي سلولز بدون انشعاب هستند.  رشته»: 3« نۀیگز

  هاي دوك نقشی ندارند.   در ساخت دیوارة رشته»: 4«گزینۀ 
  )49و  24، 4هاي  ، صفحه1و آزمایشگاه شناسی  زیست(   

  )135، صفحۀ 2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 -------------------------------------------  

 )فرد امیرحسین بهروزي(  »2«گزینۀ  - 124
اي  سامانه بافت زمینه (پ) و (ت) صحیح هستند. منظور صورت سؤال موارد

  هستند.  و کالنشیمی و اسکلرانشیمیپارانشیمی هاي  بافت است که شامل
  هاي بافت اسکرانشیم قابلیت رشد ندارند.  ): یاختهآمورد (

هـاي دومـین ضـخیمی تشـکیل      هاي بافت اسکلرانشیمی دیواره سلولمورد (ب): 
شدن دیوارة دومین اغلـب باعـث    دهند که در آن ماده چوب وجود دارد. چوبی می

  شود. یازبین رفتن پروتوپالسم و مرگ سلول م
هاي مریستمی هستند که بیشتر حجـم   ها، یاخته مورد (پ): منشأ همۀ این یاخته

  ها را هسته اشغال کرده است.   آن
  نازکی دارد.  بافت پارانشیمی تا حدودي قدرت تقسیم دارند و دیوارةمورد (ت): 

  )50تا  48هاي  ، صفحه1و آزمایشگاه شناسی  (زیست   
 --------------------------- ----------------  

 )نظام قدیم تجربی – 98سراسري خارج از کشور (  »4«گزینۀ  - 125
ها  شوند که در هر دو آنتروزوئید ها می ها و سرخس گیاهان بدون دانه شامل خزه

تاژك داشته و به کمک نوعی حرکت القایی (حرکت تاکتیکی) به سمت گامت 
   ها: کنند. بررسی سایر گزینه ماده حرکت می

ها با تقسیم میتوز  در چرخه تناوب نسل گیاهان بدون آوند گامت»: 1«گزینۀ 
   شوند نه تقسیم میوز. تولید می

   شود. در گیاه آونددار سرخس لوله گرده تشکیل نمی»: 2«گزینۀ 
در صورت تک جنسی بودن گیاهان گفته شده دو نوع ساختار تولید »: 3«گزینۀ 

بودن یک گیاه  نسیدر صورت دوجچنین حتی  هم شود. مثلی پرسلولی دیده نمی
  پرسلولی دانست. يتوان کیسۀ رویانی را ساختار دانه، نمی دار نهان دانه

  )196تا  183هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست   
 -------------------------------------------  

 )حمید راهواره(  »4«گزینۀ  - 126
د. در این الیه مانعی بـراي  کن را بیان می دایرة محیطیهصورت سؤال ویژگی 

  یک از مسیرهاي  انتقال آب و مواد معدنی در عرض ریشه، وجود ندارد. هیچ
 1شناسـی و آزمایشــگاه   زیســت 93طبــق شـکل صـفحۀ   »: 2«گزینـۀ  در مـورد  

  نادرست است.
  پوست است. ویژگی الیۀ درون»: 3«گزینۀ در مورد 

  )94تا  92هاي  ، صفحه1و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
 -------------------------------------------  

 )علی کرامت(  »4«گزینۀ  - 127
یرة پـرورده اسـت. آب   ي جریان فشـاري بـراي چگـونگی حرکـت شـ     منظور الگو

است که  2کنندة الکترون براي مرکز واکنش فتوسیستم  مولکولی است که تأمین
  شود.  جا می اثر اختالف غلظت و پتانسیل آب جابه درهمیشه 

  ها: ی سایر گزینهبررس
مــورد اســتفاده قــرار  3و  2اســت کــه در مراحــل  ATPمنظــور »: 1«  گزینــۀ
  گیرد. نمی

  گیرد. انتقال فعال صورت می 4و  1در مراحل »: 2«گزینۀ 
    صحیح است. 3م: تنها در مورد مرحلۀ 3«گزینۀ 

  )99و  98هاي  ، صفحه1و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
-- -----------------------------------------  

 )علی کرامت(  »2«گزینۀ  - 128
هاي سلولی میـانبرگ اسـفنجی اشـباع     هاي هوایی همواره با بخار آب دیواره حفره

هستند. به محض تبخیر مقداري از آب هـر سـلول، ایـن سـلول بـه روش اسـمز       
سـلول قبلـی   کند. بدین ترتیب هر سلول از  مقداري آب از سلول مجاور جذب می

ه از دسـت داده اسـت، از   کند و سرانجام اخرین سلول آبی را ک خود آب جذب می
ا نیروي اسمزي از آوند چوبی خارج بگیرد. هنگامی که آب در برگ  می اوند چوبی

شود که به ایـن   ایجاد میوجود در آوند چوبی مشود، یک کشش در ستون آب  می
  گویند.  ش تعرقی میپدیده کش

  )95و  94هاي  ، صفحه1و آزمایشگاه سی شنا (زیست  
 -------------------------------------------  

 )شایق علی پناهی(  »3«گزینۀ  - 129
   کنند. تمام موارد عبارت موردنظر را به نادرستی تکمیل می

   بررسی موارد:
    کارآمد است. تداوم جریانمورد الف: عدسک چون در تعرق نقش دارد پس در 

هـاي نگهبـان روزنـه، سـبب      هاي پتاسـیم و کلـر در یاختـه    ت یونمورد ب: انباش
  تداوم جریان کارآمد است.شود و در  می ها سلولتورژسانس این 

هاي دیوارة آوند چوبی و تراکئیدها، امکان  دلیل ساختار خاص الن بهمورد ج: 
ها از یک آوند به آوند دیگر بسـیار کـم اسـت و پیوسـتگی      انتشار این حباب

  ود.ش حفظ می
هاي معدنی را به درون آونـدهاي   با انتقال فعال، یون هاي پریسیکل یاختهمورد د: 

ها به آوند چوبی باعث کاهش پتانسـیل آب   ورود فعال یون .کنند چوبی منتقل می
  کند. شود و این امر به ورود آب به درون آوند چوبی کمک می آوند چوبی می

  )98تا  94هاي  ، صفحه1و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
 -------------------------------------------  

 )علی کرامت(  »3«گزینۀ  - 130
 تغییر شکل یافته براي تولید مثل رویشی ، رشـد افقـی   در گیاه زنبق، زمین ساقه

  در زیر خاك دارد.
   ها: سایر گزینه بررسی
 فرنگی، ساقۀ رونده براي تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده است در توت»: 1«گزینۀ 

  .رشد در سطح خاك داردو
  .پیاز مخصوص تک لپه هاست»:2«گزینۀ 
ـاله ماننـدپیاز    کننـدة مـواد غـذایی در     بخش متـورم ذخیـره  »: 4«گزینۀ  ـان دو س گیاه
  شود. ، ریشه محسوب میخوراکی

  )206و  200هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
 -------------------------------------------  

 )بهرام میرحبیبی(  »4«گزینۀ  - 131
همتـا و چسـبیدن از طـول بـه      هاي کروموزومنار هم قرارگرفتن منظور از ک

هـاي سـوم (پـرچم) و     یکدیگر، تشکیل تتراد و تقسیم میوز اسـت. در حلقـه  
   تواند انجام شود. چهارم (مادگی) گل آلبالو، تقسیم میوز می

  )192و  191هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
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 )حمید راهواره(  »4«ۀ گزین -132

هاي دانۀ ذرت را مشخص کرده است. بخش ب ریشـۀ رویـانی اسـت     شکل، بخش
  کند.  که درجهت گرانش زمین رشد می

  ها: بررسی سایر گزینه
ذرت اشاره دارد کـه در    این بخش به لپۀ ذرت رویشی زیرزمینی دارد.»: 1«گزینۀ 

  دارد.زیر خاك باقی مانده و در رشد روزمینی ذرت نقشی ن
دهد که حاصل تخم دیپلوئید  هاي رویانی را نشان می بخش الف برگ»: 2«گزینۀ 
  است.

  زنی ظهور ریشۀ رویانی است. اولین عالمت جوانه»: 3«گزینۀ 
  )199تا  197هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

 -------------------------------------------  
 )فرد امیرحسین بهروزي(  »2«گزینۀ  - 133

کننـد. پـس    دهنده تولدي می گیاهان دوساله، در سال دوم زندگی خود ساقه گل
  ها: در سال دوم هم رشد رویشی دارند و هم رشد زایشی. بررسی سایر گزینه

دهند، هر  ها به رشد رویشی خود ادامه می بعضی از گیاهانی که سال»: 1«گزینۀ 
  دهند. ساله گل می

  شود. فی چندساله محسوب میعل زنبق یک گیاه»: 3«گزینۀ 
  لپه است که این ویژگی را دارد. گندم گیاهی تک»: 4«گزینۀ 

  )206  ۀ، صفح2 و آزمایشگاه شناسی (زیست  
 -------------------------------------------  

 )فرد امیرحسین بهروزي(  »2«گزینۀ  -134
یاختـه   اگر مادگی گیاه زنبق بیش از یک برچه داشته باشد، وجـود بـیش از یـک   

تخم دوالد در یک تخمک لقاح یافته ممکن است. زیرا هر مـادگی یـک تخمـک    
تواند با اسـپرم لقـاح کنـد و تخـم دوالد بـه       زاي هر تخمک می دارد و یاختۀ تخم

  ها: وجود آورد. بررسی سایر گزینه
شـوند. کیسـۀ    دار، در بخش مادگی تولید مـی  هاي گیاهان گل گامت»: 1«گزینۀ 

  رچم است.گردة جزئی از پ
هـاي متیـوز متـوالی     دقت کنید چون کیسۀ رویـانی حاصـل تقسـیم   »: 3«گزینۀ 

هـاي موجـود در کیسـۀ رویـانی       مانده از تقسیم میوز است، پس هسته یاختۀ باقی
  دارند. یکسانیهمگی عدد کروموزومی 

هاي گـردة رسـیده اسـت، رشـد      یاختۀ رویشی که یکی از یاخته»: 4«گزینۀ 
هاي با حداکثر فشردگی در مرحلۀ متافـاز   تن شود. فام یکند و تقسیم نم می

  شود. دیده می
  )196تا  191هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

 -------------------------------------------  
 )علی کرامت(  »3«گزینۀ  - 135

 RRآن  ژنوتیـپ گفته شده گل میمونی قرمزرنـگ اسـت. پـس    » 3«در گزینۀ 
جنسـی مـاده    جا دو حالت وجود دارد. گل میمونی موردنظر تـک  شود. در این می

هـاي   کـه هـر کـدام از هسـته     و این RRنمود  باشد. در این حالت با توجه به ژن
یـا   RRRتوانـد   تخم ضـمیمه مـی   وتیپدارند.، ژن Rاي دگرة  یاختۀ دوهسته

WRR .باشد  
ـا یـک نـوع       - 2 گل میمونی موردنظر دوجنسی باشد. در این حالت تخـم ضـمیمه تنه

  پاسخ تست است.» 3« است. پس گزینۀ RRRتواند داشته باشد آن هم  می ژنوتیپ
  )196و  171 ،170هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

 )مازیار اعتمادزاده(  »3«گزینۀ  -136
  ترتیب: ها به مقصود گزینه

  جیبرلین  –جیبرلین »: 1«گزینۀ 
  جیبرلین–جیبرلین»: 2«گزینۀ 
  اکسین  –سیتوکینین »: 3«گزینۀ 
  اتیلن  –اتیلن »: 4«گزینۀ 

 )222تا  220هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
------------------ -------------------------  

 )مهرداد محبی(  »3«گزینۀ  - 137
هـاي   کوتاه است و بـا شکسـتن شـب    گیاهی شب بنت قنسولبرخالف  زنبقگیاه 

  تواند گلدهی کند.  میکمک جرقۀ نور  پاییزي به
  )244و  243هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

 -------------------------------------------  
 )شایق علی پناهی(  »4«گزینۀ  -138

هـاي بیرونـی باشـند.     توانند در پاسخ به محـرك  هاي غیرفعال و القایی می حرکت
  گیرد.  هاي مرده گیاه صورت نمی بنابراین لزوماً در بخش

  )126تا  124هاي  ، صفحه1و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
 -------------------------------------------  

 )تعلی کرام(  »3«گزینۀ  - 139
ال الکتـرون و شـکل ب، آنـزیم    قـ تف) آخرین جـزء پروتئینـی زنجیـرة ان   شکل ال
ATPدهد. ساز را در غشاي داخلی میتوکندري نشان می  

مواد سمی اشاره شده در صورت سؤال با قرارگرفتن در جایگاه فعال آخـرین جـزء   
را مهـار و   2Oها به  ل الکترونپروتئینی زنجیرة انتقال الکترون میتوکندري، انتقا

شود. اتصال مواد سمی بـه جایگـاه    درنتیجه باعث توقف زنجیۀ انتقال الکترون می
شوندك ه  ه باعث میکلشوند، ب ها نمی بعدي آنزیم فعال آنزیم سبب تغییرشکل سه

  ماده نتواند به جایگاه فعال متصل شود. پیش
هـا باعـث اشـغال     ، سـم 1شناسی و آزمایشگاه  تاب زیستک 10طبق متن صفحۀ 

  شود.  ها می محل جایگاه فعال آنزیم
  )10ۀ ، صفح1و آزمایشگاه شناسی  (زیست  

  )200و  199هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست
 -------------------------------------------  

 )98سراسري (  »2«گزینۀ  - 140
هـاي جـانبی افـزایش و مقـدار      توکینین در جوانـه با قطع جوانۀ رأسی مقدار سـی 

هـاي   یابد، هورمون سیتوکینین در تأخیر پیرشـدن انـدام   ها کاهش می اکسین آن
  ها نقش دارد. هوایی و هورمون اکسین در رشد طولی یاخته

  ها: بررسی سایر گزینه
  ریزش برگ مربوط به اتیلن است.»: 1«گزینۀ 
زیک ایی در شرایط خشکی مربـوط بـه آبسـ   هاي هو شدن روزنه بسته»: 3«گزینۀ 

  اسید است.
کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطـی مربـوط بـه هورمـون     »: 4«گزینۀ 

  آبسزیک اسید است.
  )223تا  220هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست  
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  دانشگاهی فیزیک پیش

  

  )زنوز مهین وکیلی(  »4« ۀگزین - 141
  جایی وین، داریم: با استفاده از قانون جابه

  m:طول موجی که تابندگی با آن طول موج بیشینه است: 

12733
212733

273

ثابت

m

m

m

m

m

m
m T

TT
  

  برحسب درجۀ و  دماي مطلق جسم است T(دقت کنید در این رابطه 
 )158تا  156هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (  سلسیوس است.)

 --------------------------------------------  
  (غالمرضا محبی)  »4« ۀینگز - 142

   فوتوالکتریک، داریم: ةاینشتین براي پدید ۀبا استفاده از رابط
KmaxK hf Wmax

0
0  

W /
f f Hz

h /

2 07 140 5 100 0 154 14 10
  

کنند، از این رو  با سرعت نور حرکت می(در خأل) هاي الکترومغناطیسی  موج

c   داریم: m / m
f

83 10 76 10 0 60 140 5 10
 

 )164تا  160هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  (کاظم شاهملکی)  »1« ۀینگز -143
   فوتوالکتریک، داریم: ةین براي پدیداینشت ۀبا توجه به رابط

0 0
6 0 6 50 0 0

K hf W hf hfmax
f f K h( f f ) K hfmax max

  

K W W W / eVmax
95 9 5 1 80 0 0 5  

 )164تا  160هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  (بابک اسالمی)  »2« ۀینگز - 144
اي  شیشهاي باریک و  فشار یک عنصر را داخل لوله رقیق و کم بسیار اگر بخار

هاي گاز درون  دو انتهاي لوله ولتاژ باالیی برقرار کنیم، اتم بینقرار دهیم و 
المپ شروع به گسیل نور خواهند کرد. اگر این نور را از منشور بگذرانیم و 

را تشکیل دهیم، یک طیف گسسته روي پرده ایجاد خواهد شد.  طیف آن
را طیف گسیلی (یا طیف اتمی حاصل از نور گسیل شده از بخار عنصرها 

   نامند. می ها اتمنشري) آن 
 )168تا  165هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

 --------------------------------------------  
  فرد) (خسرو ارغوانی  »3« ۀینگز - 145

 فوتـون بـا طـول مـوج    گذار انجام داده اسـت،   1nچون الکترون به تراز 
لیمـان در   ۀهـاي رشـت   کند. تمـامی خـط   لیمان را تابش می ۀمربوط به رشت

 ۀقسمت فرابنفش از طیف امواج الکترومغناطیسی قرار دارند. بنابراین گزینـ 
  پاسخ صحیح است.» 3«

 )173تا  170هاي  ه، صفحیدانشگاه پیشفیزیک (

  (فرشاد زاهدي)  »2«گزینۀ  - 146
کنند؛ از این رو  میبا سرعت نور حرکت (در خأل) هاي الکترومغناطیسی  موج

  فوتون داریم:  هربراي انرژي 
m( / J.s)( )hc / J.msE hf

nm nm

34 86 63 10 3 10 2619 9 10
310 310

  

194 1 1 6 10E eV ( eV / J)  
   انرژي کل منبع نور:

eV
E p t ( ) J J( ) eVT

/ J

1 19120 1 120 120 75 10191 6 10
  

  ها: تعداد فوتون
E nET   

TE
/ /

E

19 19 2075 10 18 75 10 1 875   nفوتون 104

/ی در هر ثانیه یعن 201 875   شود.  فوتون از این منبع گسیل می 10
 )162تا  159هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

 --------------------------------------------  
  (فرشاد زاهدي)  »3«گزینۀ  - 147

   کنیم: محاسبه می ابتدا توان انرژي ورودي را
m W P ( ) / W

?m

21 100 9100 56 253 3 162
4 4

  

   :کنیم را محاسبه می انرژي دریافتی ال طبق رابطۀ زیرح
E P. t / ( ) / J / eVT

6 2556 25 12 60 60 2 43 10 1 5 10  
1240(hc eV.nm)  

1240فوتون انرژي هر 2 5496
hc

E / eV  
251 5 10 25 240 6 10 6 102 5

E /n /
E /

  
 )162تا  159هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

----------------------------------------- ---  
  نسب) (عبدالرضا امینی  »2«گزینۀ  - 148

nو تراز برانگیختۀ اول  3nدانیم تراز برانگیختۀ دوم  می باشد،  می 2
  کند. تر رفته و فوتون گسیل می تراز پایین تراز باالتر به بنابراین الکترون از

گسیل شده برابر اختالف  لکترومغناطیسیموج ا در این صورت انرژي فوتون
  یعنی: ؛اولیه و نهایی است تراز انرژيانرژي بین دو 

E E E
E E E E ( )E / eV RREn

n n

/ ( ) / eV

3 2 1 113 6 3 2 4 92 2
513 6 1 836

  

 )179تا  175هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  (محمدعلی راست پیمان)  »1«گزینۀ  - 149
سترة طول موج اختالف بلندترین طول مـوج و  با توجه به معادلۀ ریدبرگ گ

ترین طول موج تابشی در هر رشته یا سري است. پـس گسـترة طـول     کوتاه

  کل       
 فوتون

 فوتون
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nو  nا جایگذاري بموج براي سري لیمان  در معادلـۀ ریـدبرگ    2

nو  n، جایگـذاري آید و بـراي سـري بـالمر بـا      دست می به در  3
n)معادلۀ ریدبرگ  n) آید. دست می به   

R ( )H
n n

1 1 1
2 2  

H max
max H

H min
min H

R ( )
R

R ( )
R

2 2

2 2

1 1 1 4
31 2

1 1 1 1
1

 1(n   سري لیمان(

4گسترة طول موج  1 1
3 3max min

H H HR R R
  )نانومتر(

2 2

2 2

51 1 1 1 36
36 52 3

1 1 1 1 4
42

H
H max

max max H

H
H min

min min H

R
R ( )

R
R

R ( )
R

 2(n   بالمرسري (

36گسترة طول موج 4 36 20
5 5max min

H H HR R R
  (نانومتر)

16
5 HR

  

H

H

R

R

16
5 48
1 5

3

  

 )173تا  170هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  (زهره آقامحمدي)  »4«گزینۀ  - 150
که باعث گسیل فوتون با طول موج نـور   ییگذارها دانیم در اتم هیدروژن، می

بـه تـراز    6و  5، 4، 3دهند که الکترون از ترازهـاي   وقتی رخ می مرئی شود،
2n ترین طول موج در این حالـت مربـوط بـه     (سري بالمر) برود. کوتاه

   پس داریم: ؛ است 2nبه  6nگذار 
گسیل شده برابر اختالف  موج الکترومغناطیسی در این صورت انرژي فوتون

   انرژي بین دو تراز انرژي اولیه و نهایی است؛ یعنی:
EREn
n

n nE E E
2  

R RE E
E / / eV2 13 6 3 0236 4 9

  
 )179تا  177هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

 --------------------------------------------  
  (زهره آقامحمدي)  »2«گزینۀ -151

   صورت زیر نوشت: توان به دانیم که اختالف انرژي بین ترازها را می می
5 1 5 2 2 1E( ) E( ) E( )  

5 2E E( ) E  
E E E ( )5 2  

2
5 2

215 2
25 4 100

EREn
R Rn

R
E E

E( ) E E E
  

RE( ) / E5 2 0 21  

ــن   ــه ایـ ــه بـ ــا توجـ ــه  بـ ــس    ERکـ ــام دارد، پـ ــدبرگ نـ ــک ریـ یـ
0ریدبرگ 21E E     است. /

 )179تا  177هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  ب)نس (عبدالرضا امینی  »3«گزینۀ  - 152
تراز دانیم انرژي فوتون تابشی شده، برابر است با اختالف انرژي بین دو  می

nاولین تراز برانگیخته یعنی  اولیه و نهایی. انرژي    بنابراین داریم: 2
cE hf E E hf f3 2  

3 2
12401 51 3 4

1240 6561 89

hc
E E / /

nm
/

  

 )180تا  177هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  نسب) (عبدالرضا امینی  »2«گزینۀ  - 153

nr دانیم می n a2 rپس  0 a3   گاه داریم: آن 09
r r r a a a3 1 0 0 09 8  

Rدانیم  می همچنین
n

E
E

n2
REپس  

E3 9
  گاه داریم: آن 

3(ریدبرگ) 1
8 8

9 9 9
R

R R
E

E E E ( E ) E  

a8ترتیب از راست به چپ،  بنابراین شعاع مدار و انرژي الکترون به 8و  0
9

 
  یابد. ریدبرگ افزایش می

 )179تا  175هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
-------------------- ------------------------  

  (امیرحسین برادران)  »3«گزینۀ  - 154
اُم بر حسب شعاع nهمچنین رابطۀ شعاع مدار   و با توجه به معادلۀ ریدبرگ

   بور داریم:
R(n n )R( )

n n n n

2 2
2 2 2 2

1 1 1 1  
r rn nr a n r r a (n n ) n nn n n a

2 2 2 2 20 0 0  
n n(r r )R

a n n2 20
1 1  

2 2
2 20 0

1 1r r tn n Rt n n
a a Rtn n

  
 )173تا  170هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

 --------------------------------------------  
  نسب) (عبدالرضا امینی  »1«گزینۀ  - 155

nهنگامی الکترون از تراز  nبه تراز  2 کند، حتمـاً بایـد    جهش می 3
   این حالت داریم:فوتون جذب کند. در 

R ( )H
n n

1 1 1
2 2  

R ( ) R ( ) nmH H RH

1 1 1 5 36 3600 7204 9 36 5 5  

 )173تا  170هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

 )بالمر(سري 

 (سري لیمان)
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  انزابی) (امیر محمودي  »1« ۀینگز - 156

صورت توزیع  در الگوي اتمی کیک کشمشی ارائه شده توسط تامسون، اتم به
 هـا  کـه الکتـرون   دجرم و بار مثبت در نظـر گرفتـه شـ    نواختی از کروي یک

هـاي درون کیـک کشمشـی، درون آن قـرار      مانند کشـمش  (بارهاي منفی)
ها دقیقًا کـل بـار الکتریکـی     که مجموع بار الکتریکی الکترون طوري دارند، به

   کند. مثبت اتم را خنثی می
 )174و  173هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

 --------------------------------------------  
  (ملیحه جعفري)  »4« ۀینگز - 157

زیـر   ۀاتمی بور، انرژي جنبشی الکترون در ترازهاي مانا از رابطـ  ۀطبق نظری
  آید: دست می به

ke ker a nnK mv Knrn a n

2 221 2 0
22 2 2 0

  

K K
( )

K K
2 425 5
5 252 2

  

 )176و  175هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  پور) بهنام رحیم(  »4« ۀینگز - 158
در ایـن   شـود.  گسـیل القـایی اسـتفاده مـی     ةلیزر، از پدید ۀبراي ایجاد باریک

گـاه یـک    براي این منظور، ابتدا اتم در حالت برانگیخته است. آن کنش برهم
است، اتـم برانگیختـه را    دو تراز اتمفوتون با انرژي که برابر با اختالف انرژي 

 تـر یـا   پایین ین بسامد، به حالتهمبا  دیگر وتوندارد تا با گسیل یک ف می وا
   پایه برود.

 )184تا  180هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »2« ۀگزین - 159
نیروي مرکزگراي وارد بر الکتـرون در اتـم هیـدروژن، طبـق      ةدانیم انداز می

eقانون کولن برابر با
F kn

rn

2
rاست که در آن2 n an

2 0)a0   شـعاع اتـم

   توان نوشت: بور است)، بنابراین می

Fe e nnF k F k ( )n n F nn(n a ) n a
F Fn , n ( )
F F

2 2 4
2 2 4 20 0

3 813 2 42 2
2 163 3

 

 )176و  175هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  )نمیرحسین برادرا(ا  »4« ۀینگز - 160

Wیکــاي تابنــدگی 

cm m2 ی جســمو یکــاي شــدت تابشــ W

cm2  .اســت

طول موج برابر بـا   برحسب تابشی جسمنمودار تابندگی  سطح زیرهمچنین 
  یابد.  شدت تابش است. با افزایش دماي جسم مقدار هر دو کمیت افزایش می

   یابد. هر طول موج مشخص افزایش میبا افزایش دما، تابندگی براي 
 )158تا  156هاي  ه، صفحدانشگاهی پیشفیزیک (

  3یزیک ف
  

  )دوست ابراهیم قلی(  »1« ۀگزین - 161
بـه   N هاي میدان مغناطیسی در خارج آهنربا، از قطب دانیم جهت خط می

هـر قـدر   هسـتند.   N ، قطبb و a است، بنابراین هر دو قطب S قطب
تر اسـت.   تر باشند، میدان مغناطیسی قوي خطوط میدان مغناطیسی متراکم

تـر   قـوي  (B)ربـاي   هاي آهـن  بنابراین میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب
  است. 

 )84تا  80هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )98 -ارج از کشور ریاضی سراسري خ(  »4« ۀینگز - 162
  حامل جریان، داریم: رسانايبا استفاده از رابطۀ نیروي مغناطیسی وارد بر 

F BI sin F B I   
N

N T.A.m T
A. m
11 1 1 1 1  

 )87ۀ ، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »3« ۀگزین -163
کنـیم و   را حسـاب مـی   سیملوله و جریان عبوري از آن هاي ابتدا تعداد حلقه

  آوریم: دست می را به سپس میدان مغناطیسی درون آن
22 210 1I A

R r
  

Lحلقه /
N

r /

62 8 50022 2 3 14 2 10
  

NI
B B / T

74 10 500 20 0 0124 10
  

 )97و  96هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )نسب رضا امینیعبدال(  »3«گزینۀ  - 164
متحـرك در   با استفاده از رابطۀ نیروي مغناطیسی وارد بـر یـک ذرة بـاردار،   

   توان نوشت: می میدان مغناطیسی
6 2 616 10 200 5 10 30 102F q vBsin   

53 10F N   
جایگـذاري   ۀ بـاال دقت کنید میدان مغناطیسی باید برحسب تسـال در رابطـ  

  برحسب گأوس بیان شده است.شود و در صورت سؤال میدان 
 )91و  90هاي  ه، صفح3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )محسن قندچلر(  »1«گزینۀ  - 165

همواره نیروي خالص مغناطیسی وارد بر مسیرهاي بستۀ درون میدان 
  گذرد برابر صفر است. ها جریان الکتریکی می مغناطیسی، که از آن

موازي با میدان  ها جریان عبوري از آن چون CDو  ABهاي  قسمتبه 
 DAشود در نتیجه نیرویی که بر قسمت  نیرویی وارد نمی است.مغناطیسی 

اندازه اما در  شود هم وارد می BCشود با نیرویی که به قسمت  وارد می
   خالف جهت است.
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  15:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     فیزیک   -  فروردین 29آزمون  - »7«پروژة         

    
| F | | F | I BsinDA BC DA

2 22 3 10 5 10 1   
| F | NBC 33 10 

 )88تا  85هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )فرد خسرو ارغوانی(  »3«گزینۀ  - 166
در نقطۀ  1Iطبق قاعدة دست راست، میدان مغناطیسی سیم حامل جریان 

A 2و میدان مغناطیسی سیم حامل جریان طرف باال  بهI در نقطۀA 
حاصل از جریان دو  برایند مغناطیسی باشد. پس میدان طرف باال می نیز به
   باشد. اال مینیز رو به ب سیم

 )94تا  92هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )نسب عبدالرضا امینی(  »2« گزینۀ - 167
   تعداد دور پیچه برابر است با:

2 2
L

L N R N
R

   
حال با استفاده از رابطۀ بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز یک پیچۀ مسطح، 

  داریم:
20 0 0

22 44
NI LI LI

B R
R BR

   
74 10 3 14 22 44 1044 5 10

/
R   

0 02 2R / m cm  
 )95و  94هاي  ه، صفح3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )علیرضا گونه(  »3«گزینۀ  - 168

 با استفاده از رابطۀ بزرگی میدان مغناطیسی روي محور یک سیملولۀ آرمانی
  ، داریم:ها و دور از لبه

74 10 500 0 2 40 2 10 2220 10
NI /

B T G  
 )97و  96هاي  ه، صفح3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )بابک اسالمی(  »4« گزینۀ - 169

مواد فرومغناطیسی به دو دستۀ فرومغناطیسی نرم و فرومغناطیسی سـخت  
سی در هاي مغناطی حوزه حجمشوند. در مواد فرومغناطیسی نرم،  تقسیم می

کنـد ولـی در مـواد     حضور میدان مغناطیسی خارجی به سهولت تغییـر مـی  
هــاي مغناطیســی در حضــور میــدان  حــوزه حجــمفرومغناطیســی ســخت، 

در مواد فرومغناطیسی سـخت،   کند. مغناطیسی خارجی به سختی تغییر می
ها پس از حذف میدان خارجی به  هاي مغناطیسی حوزه گیري دوقطبی سمت

بنابراین مواد فرومغناطیسـی سـخت بـراي سـاخت      کند. میسهولت تغییر ن
  هستند. آهنرباهاي دائمی مناسب 

 )102تا  100هاي  ه، صفح3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )نهالی سیدامیر نیکویی(  »1« ۀگزین - 170
دست  کنند از رابطه زیر به ها بر هم وارد می نیرویی که واحد طول سیم

  ید:آ می

  
F B I

I I
FI dB

d

2 1 2 2
7 1 2

2 27 1
1

2 10
2 10

   

  F I I
d

72 1 2
2

2 10   

Fکه  در نتیجه براي این F :باشد، داریم   

  I I I I IF F I A
d d d d
1 2 1 2 2

2
54 5 8

2 2
   

  آمپر زیاد شود. 3باید  I2یعنی جریان 
 )100تا  98هاي  ه، صفح3فیزیک (

------------- -------------------------------  
  2یزیک ف
  

  )علی بگلو(  »2« ۀگزین - 171
کنـد زیـرا    را تـر مـی   شـود و آن  اي تمیز پخش می آب روي یک سطح شیشه

تـر از نیــروي   هـاي آب و شیشــه) بـیش   (بــین مولکـول  دگرچسـبی نیـروي  
 چـون هاي آب) است. اما اگر شیشه چرب باشد،  چسبندگی (بین مولکول هم

هـاي آب بیشـتر از نیـروي دگرچسـبی بـین       ی بین مولکولچسب نیروي هم
صـورت   شود و بـه  آب روي شیشه پخش نمی ؛غن استوهاي آب و ر مولکول

  آید. گلوله گلوله در می
 )104و  103هاي  ه، صفح2فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )فرد خسرو ارغوانی(  »2«گزینۀ  - 172

  دهد. داریم: ایع را نشان میترازو مجموع جرم ظرف و م
m V / 3 4 21 8 10 60 10 125 10ÍÄI¶ ÍÄI¶ ÍÄI¶   

13 5m / kgÍÄI¶   
13 5 3 3 16 8M m m / / M / kgÍÄI¶ ýoË  

 )101تا  98هاي  ه، صفح2فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )علیرضا گونه(  »2«گزینۀ  - 173
ین حجم مخلوط برابر در اثر مخلوط شدن تغییر حجم رخ نداده است؛ بنابرا

  است.  Bو  Aحاصل جمع حجم دو مایع 
1که  با توجه به این 1 3

g kg
L m

   توان نوشت: است، می 

3 8
5 4 5
4

A BA A B B
A B A B

V Vm V V
V V V V V
ó¼±h¶

ó¼±h¶
ó¼±h¶

   

5 5 3 6 4 0 7VAV V V / V /A B A B VB
  

 )101تا  98هاي  ه، صفح2فیزیک (
-- ------------------------------------------  

  )شادمان ویسی(  »1«گزینۀ  - 174
گیرد، در واقع باید ارتفاع  که بارومتر، فشار هوا را اندازه می با توجه به این

ستونی از مایع را محاسبه کنیم که فشاري معادل با فشار ستونی از جیوه به 
   کند. داریم: ایجاد می را متر سانتی 76ارتفاع 
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  16:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     فیزیک   -  فروردین 29آزمون  - »7«پروژة         

    
P P gh ghÍÄI¶ ½¼Ã] ÍÄI¶ ÍÄI¶ ½¼Ã] ½¼Ã]   

1 7 13 6 76 608/ h / h cmÍÄI¶ ÍÄI¶  
 )111و  110هاي  ه، صفح2فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )ناصر خوارزمی(  »3«ۀگزین - 175

دانیم که فشار کل درون یک مایع برابر با مجموع فشار هوا و فشار ناشی  می
  داشت: از ستون مایع است. بنابراین خواهیم

مایعکل PPP  
mHgcmHgPcmHgcmHgP 220027575   مایعمایع

 3چگالی مایع، فشار ناشی از ستونی از مایع به ارتفاع  ۀاکنون براي محاسب
  دهیم: متر قرار می 2ستونی از جیوه به ارتفاع  ناشی از متر را برابر با فشار

جیوهجیوهمایعمایعجیوهجیوهمایعمایع hhghgh  

مایعمایع3 90003213500
m
kg  

 )110تا  108هاي  ه، صفح2فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )98 -سراسري خارج از کشور ریاضی (  »4«گزینۀ  - 176
  ساکن، داریم: شارةتراز یک  با توجه به برابري فشار در نقاط هم

P P P PC D A
45 75 450pI¬   

P cmHg
A

120pI¬  

P P P P P cmHgE F B B
35 75 35 400pI¬ pI¬  

  
P cmHgA

cmHgP
B

120 340
pI¬

pI¬
 

 )110تا  108هاي  ه، صفح2فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »4« ۀگزین -177
بنابراین طبق اصل  تراز یک شارة ساکن هستند؛ دو نقطۀ هم B و A نقاط

P) پاسکال فشار برابري دارند P )A Bکه  2 . از طرف دیگر مایع
تري  شکل اشغال کرده است، چگالی بیش U ي ترین مکان را در لوله پایین

را برابر  B و A هاي دارد و اگر فشارهاي نقطه 3 و 1 هاي نسبت به مایع
   خواهد بود. 3 تر از چگالی مایع بیش 1 عقرار دهیم، چگالی مای

h h hP P h h hA B 11 1 2 3   
h hh h h h h h2 11 1 2 3 1 3 1 3   

فرض  h ها در لوله برابر را از سطح آزاد مایع D و C هاي نقطه ۀاگر فاصل
   توان نوشت: کنیم، می

1 30 1 0 3P P gh,P P gh P PC D C D  
 )111تا  108هاي  ه، صفح2فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )نصراهللا افاضل(  »2« ۀگزین - 178

 ۀصورت یکسان به هم بنابر اصل پاسکال، تغییر فشار در یک مایع ساکن به
ق اصل پاسکال، تغییر فشار در محل پیستون اگر مایع در تعادل باشد، طب

. بنابراین بزرگ به همان اندازة تغییر فشار در محل پیستون کوچک است
   داریم:

201 2 2 1001 2 251 2 1 1
F F F

P P F N
A A A A

  
 )115ۀ ، صفح2فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )87 -سراسري خارج از کشور ریاضی(  »2« ۀگزین -179

بر پیستون بزرگ برابر با فشار وارد بر ل دستگاه، فشار وارد با توجه به تعاد
   بنابراین: پیستون کوچک است؛

1 2 11 2 1 21 2 2
F F A

P P F ( )F
A A A

  
 )115ۀ ، صفح2فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )بیتا خورشید(  »1«گزینۀ  - 180

ا توجه ناپذیر را اگر مطابق شکل فرض کنیم، ب ظرف حاوي دو مایع اختالط
آییم، فشار ثابت و برابر با  که از کف ظرف باال می 46cmبه نمودار، پس از 

76cmHg پس به که معادل فشار هوا در سطح آزاد مایع است شود می ،
  ایم و بنابراین: سطح مایع رسیده

46 11 2h h cm ( )  

  
  است. بنابراین:  108cmHgمطابق نمودار فشار در کف ظرف 

76 1081 2h h   
32 21 2h h ( )   

متر جیوه  است که به سانتی روي جیوهفشار حاصل از مایع  2hکه در آن 
  تبدیل شده است:

h
h h h ( )2 32 2 23 3

   

  ) داریم:3) و (2)، (1هاي ( با استفاده از رابطه
3 2 2 32 251 13

2121 461 2

h( ),( ) h h cm
h cm( ) h h

   

  بنابراین:
108 108 25 831P h P cmHg 

 )111تا  107هاي  ه، صفح2فیزیک (
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  17:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی   شیمی   -  فروردین 29آزمون  - »7«پروژة          

    
  دانشگاهی شیمی پیش  

  
 کیش) (مرتضی خوش  »4« ۀگزین - 181

ترتیب قطب منفی  هاي الکترولیتی و گالوانی، کاتد به در سلول»: 1«ي  گزینه
  باشد (نادرست است.) و مثبت می

گیرد کـه در   در هر دو سلول عمل اکسایش در آند صورت می»: 2«ي  گزینه
ی آنـد، قطـب منفـی    سلول الکترولیتی آند، قطب مثبت و در سـلول گـالوان  

  باشد. (نادرست است). می
صورت  ترتیب واکنش به هاي گالوانی و الکترولیتی به در سلول»: 3«ي  گزینه
)0خودي  خودبه G )0خودي  و غیرخودبه ( G گیـرد.   انجـام مـی   (

  (نادرست است.)
کنند و در  سمت کاتد حرکت می به ها در هر دو سلول کاتیون»: 4«ي  گزینه
هاي گالوانی کاتد قطـب   هاي الکترولیتی کاتد، قطب منفی و در سلول سلول

  باشد. مثبت می
 )105و  104ي   ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

 --------------------------------------------  
 (سیدرحیم هاشمی)  »3« ۀگزین - 182

واکـنش   شود. در هر دو، نـیم  ایجاد می و آهن سفید، سلول گالوانی حلبیدر 
2 4 42 2O (g) H O(l) e OH (aq)واکــنش کــاهش اســت. در  ، نــیم

  شود. حلبی، آهن اکسایش یافته و خورده می
 )109تا  107ي   ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

 --------------------------------------------  
 (محمدجواد فوالدي)  »2« ۀگزین -183

هـاي الکترولیتـی تحـت تـأثیر میـدان الکتریکـی        در سلولهاي موجود  یون
  کنند. سمت الکترودي با بار مخالف خود حرکت می به

  ها: بررسی سایر گزینه
ــورت  واکـــنش اکســـایش بـــه در برقکافـــت آب نـــیم»: 1«ي  گزینـــه صـ

2 4 42 2H O(l) O (g) H (aq) e .است  
هاي گالوانی  سلولهاي قابل شارژ،  اي و باتري هاي انباره سلول»: 3«ي  گزینه

  نوع دوم هستند.
در برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید در کاتد گاز هیدروژن »: 4«ي  گزینه

    شود. تولید می
 )112و  110، 106، 105ي    ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

 --------------------------------------------  
 زاده) (مرتضی رضایی  »4« ۀگزین - 184

  : ي نادرستها درست گزینهصورت 
) در صنعت فلزسدیم را از برقکافت سدیم کلرید مذاب در سلول دانز تهیه 1

) سلول دانز یک سلول الکترولیتی است کـه در کاتـد آن ، یـون    2د. نکن می
Na  و در آند آن، یونCl  .خـودي انجـام    ) براي خودبـه 3شرکت دارند

4267به دماي بسیار باالیی حدود  NaClي گرمایی  دن فرایند تجزیهش C 
  .نیاز است که تأمین چنین دمایی ممکن نیست

 )112و  111ي     ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  
 --------------------------------------------  

 ي)(علی مؤید  »2« ۀگزین - 185
کلرید، به تدریج غلظت محلول نمک کاهش  در برقکافت محلول غلیظ سدیم

  یابد.  و غلظت محلول سدیم هیدروکسید افزایش می
ــرق 2 ب 2 22 2 2NaCl(aq) H O(l) NaOH(aq) H (g) Cl (g)  

11 0 2 2500 1000 1 2
molClL / molNaOHmL

mL L molNaOH
  

/ LCl / LCl (g)
mol Cl

22 4 2 1 12 21 2
 

 )112ي  دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش
----------------------------- ---------------  

 (امیر میرزانژاد)  »2« ۀگزین - 186
ها و مواد مذاب، آبکاري فلزات و . . . استفاده  ي محلول برقکافت جهت تجزیه

   شود. می
هاي کنسرو و روغـن نبـاتی اسـتفاده     هاي حلبی براي ساختن قوطی از ورقه

   شود. می
اسـتفاده  هاي انتقال نفت، از حفاظت کاتدي  لوله  براي جلوگیري از خوردگی

  شود.  می
کریولیت حالل آلومیناي خالص در فرایند هال است. (بوکسیت سنگ معدن 

   آلومینیم و ناخالص است.)
ي  ریـان بـرق مـورد اسـتفاده    جاي تولیـد ج  رهاي گالوانی نوع دوم ب از سلول
   شود. استفاده می خودروها

 )113تا  105ي   ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش  
---------------- ----------------------------  

 (امیر میرزا نژاد)  »4« ۀگزین - 187
127) داراي گرم بوکسیت (آلومیناي ناخالص 5/127 5 0 8 102/ g / g  آلومیناي

خالص است. این مقدار معادل یک مول آلومیناي خالص است 
11022 3(Al O g.mol زي یک مول آلومینا، یک مول سا . بعد از خالص(
12103 6(Na AlF g.mol کریولیت مذاب الزم است. پس جرم 210gیا  (
102ي مذاب برابر  اولیه 210 312g .خواهد بود   

0ي واکنش، مصرف  براساس معادله 0ارز مصرف   مول گرافیت هم /75 مول  /5
  آلومینا است.

2 3 4 32 3 2Al O (s) C(s) Al(l) CO (g)  
0گرم 51ي آلومینا برابر  مول از یک مول اولیه کاهش نیم 5 102 51( / g g) 

مورد نظر  گرم و درصد 261مانده برابر است با  است. پس مقدار مذاب باقی
   ست از:ا عبارت

312 51 100 84312   درصد مذاب%
 )113ي     دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش   

 --------------------------------------------  
 اهللا علیزاده) (روح  »3« ۀگزین - 188

  اکسیژن: –سلول سوختی هیدروژن 
  گالوانی نوع یک است. - 1
  قابل شارژ نیست. - 2
  ها: واکنش نیم - 3

2 22
4 4 22 2

: H (g) H (aq) e

:O (g) H (aq) e H O(l)
   

  جزء اصلی:  3داراي  - 4
  غشا مبادله کننده پروتون - 1- 4
  الکترود آند - 2- 4
  الکترود کاتد - 3- 4
  تولید آب مایع و انرژي الکتریکی  - 5
تولید گاز هیدروژن در مقیاس زیاد هاي سوختی چالش در کاربرد سلول - 6

  ت.سخت اس

  اکسایش
  کاهش

هاي اکسایش و  در نقش کاتالیزگر انجام واکنش
  کنند. کاهش را آسان می
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:2تأمین سوخت  - 7 (H )  
  برقکافت آب  - 1

2 22 2 2H O(l) H (g) O (g)  

  واکنش بخار آب با متان - 2

با توجه به توضیحات ارائه شده موارد آ، ب، پ و ت مربوط به سلول سوختی 
  ت.اکسیژن اس –هیدروژن 

  )117تا   115هاي     دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش   
 --------------------------------------------  

 اهللا علیزاده) (روح  »2« ۀگزین - 189
  بررسی عبارت اول: نادرست است.

2چون  2
0 0E E
Cu Cu Ni /Ni

کاتد (قطب+) بوده و  Cuاست. بنابراین  
  ) بوده و کاهش جرم خواهد داشت.-آند (قطب  Niبد و یا کاهش می

  بررسی عبارت دوم: درست است.
  بررسی عبارت سوم: درست است.

) سلول به قطب -سنج و قطب ( قطب (+) سلول باید به قطب (+) ولت نکته: 
  سنج وصل شود. ) ولت- (

اند و  سنج متصل شده به ولتجا  سلول جابه –هاي + و  با توجه به شکل قطب
سنج به عنوان اختالف پتانسیل دو تیغه نمایش خواهد  قطعاً عددي که ولت

  داد منفی است.
2ولی واکنش  2Ni Cu Ni Cu ســلول0خودي است زیرا  خودبه E 

  در آن عددي مثبت است.
0 0 0 0 0 0 34 0 25 0 59E E E E E / ( / ) / VCu Ni  

  چهارم: نادرست است.بررسی عبارت 
با گذشت زمان، غلظت الکترولیت آندي، افزایش و غلظت الکترولیت کاتدي، 

  یابد. کاهش می
  )119و  118، 105تا  99هاي     دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش   

 --------------------------------------------  
 (علی مؤیدي)  »1« ۀگزین - 190

کاتالیزگرهایی هستند که انجام در سلول سوختی، در واقع آند و کاتد 
کنند. پس مورد پ در هر  تر می هاي اکسایش و کاهش را آسان واکنش نیم

  به درستی مشخص شده است.  چهار گزینه
که در آند، الکترون از دست داد، به  در قسمت آ، گاز هیدروژن پس از آن

دیل جا به آب تب کند و در آن پروتون تبدیل شده و به سمت کاتد حرکت می
ي پروتون است و ب مکان نفوذ  ي کننده شود پس آ: غشاي مبادله می

  باشد. هاي هیدروژن و رسیدن به آند می مولکول
  )116و  115هاي      دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش   

 --------------------------------------------  
  3شیمی   

  

 (عبدالحمید امینی)  »4« ۀگزین - 191

1صــورت:  آب بــه لتشــکیاســتاندارد واکــنش 
2 2 22

H (g) O (g) H O(l) 
) را 1دسـت آوریـم بایـد واکـنش (     این واکنش را بـه  Hکه  باشد. براي این می

1وارونه کرده و در عدد 
3

1) را در عدد 3و واکنش( 
6

ضرب نماییم و سـپس دو   
  ) جمع نماییم.2نش را با واکنش (واک

4 2
2 2 3 2 13 3 3

aN (g) H O(g) NH (g) N O(g) , H kJ  
2 2 2 2 2N O(g) H (g) N (g) H O(g), H bkJ  

2 1 1
3 2 2 2 33 2 3 6

c
NH (g) O (g) N (g) H O(l), H kJ  

1
2 2 2 1 2 32

H (g) O (g) H O(l); H H H Hواکنش کلی:  
6 2 1

3 6 6
a c b a cb kJ.mol  

  )63تا  59، 55، 54ي   ها ، صفحه3(شیمی   
------------------------------------ --------  

 اهللا علیزاده) (روح  »4« ۀگزین - 192
  ها: گزینهبررسی 
  درست است.»: 1«ي  گزینه

ــت  ــادلی اس ــش تع 0G واکن H T S H T S H T S

60006000 273 21 98
273

J K S S /  
  درست است.»: 2«ي  گزینه

0Tو0Hدر این نمودار S  :0است. یعنیS  است. (گرماده با
  نظمی) افزایش بی

  کنیم: حال واکنش منیزیم با هیدروکلریک اسید را بررسی می
2 2 2Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g) q   

  است. 0Hو0Sکه 
  درست است.»: 3«ي  گزینه

  آنتالپی استاندارد تشکیل:
  صفر است. حالت آزاد  ) عناصر به1
2H) اغلب مواد منفی است. مانند 2 O(g)  3وNH (g)  
2: مانند) تعداد کمی از مواد مثبت است 3 4C H (g)، 2 2C H (g)  2وNO (g)  

  
  نادرست است.»: 4«ي  گزینه

  نظمی همراه است. شده، فقط سوختن اتانول با افزایش بی وارد گفتهدر بین م
3 2 32 5 2 2 2C H OH(g) O (g) CO (g) H O(g)  

  )72تا  70 ،55، 54 ،53ي   ها ، صفحه3(شیمی   
 --------------------------------------------  

 (عبدالحمید امینی)  »2« ۀگزین - 193
  صورت زیر است: ي متانول به واکنش تجزیه

23 2CH OH(l) CO(g) H (g)  
2 2S S S [ S (H ) S (CO)]   

1 12 130 198 127 331 0 3313S (CH OH) [ ( ) ( )] ( ) J.K / kJ.K  
  توان نوشت: در ادامه می

2 2 3H [ H (CO) H (H )] [ H (CH OH)]  
110 2 0 238 128[( ) ( )] kJ  

  ي اقتصادي ندارد!) مصرف انرژي الکتریکی زیاد (صرفه -1 معایب
 آالیندگی محیط زیست! - 2                   

  ي اقتصادي دارد. صرفه -1
  شود. باعث کاهش کارایی سلول میCOگاز -2
 آالیندگی محیط زیست -3

 آند کاتد سلول

 دهنده واکنش ها فراورده واکنش

 کیلشت کیلشت کیلشت واکنش
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   باشد: 0Gباشد باید  خود  که واکنش خودبه براي این

1280 128 0 331 0 386 7
0 331

G H T S T( / ) T / K
/

  
یا  387Kخودي باشد، باید دما باالتر از  که واکنش خودبه س براي آنپ

387 273 114 C .باشد   
  )72تا  63، 54ي   ها ، صفحه3(شیمی   

 --------------------------------------------  
 (علی فرزادتبار)  »1« ۀگزین - 194

صورت  افکن به مربوط به دفاع سوسک بمب فقط عبارت اول درست است. واکنش
    زیر است:

26 6 2 2 2 6 4 2 2C H O (aq) H O (aq) C H O (aq) H O(l)  
  هاي نادرست: بررسی عبارت

ي بسته  ي انجام واکنش در گرماسنج بمبی نوعی سامانه عبارت دوم: محفظه
  است نه منزوي.
 2Nزهاي ي اول واکنش تولید آمونیاك (از گا مرحله Hعبارت سوم: 

  هاي غیرمستقیم (نه مستقیم!) محاسبه کرد. ) را باید از روش2Hو
1عبارت چهارم: واکنش 

22) O (g) CO(g)گرافیتC(s, توان  را نمی
   انجام داد.  صورت تجربی (در آزمایشگاه) به

 )63و  62، 60تا  58ي    ها ، صفحه3ی (شیم 
 --------------------------------------------  

 اهللا علیزاده) (روح  »3« ۀگزین - 195
  کنیم:  واکنش زیر را محاسبه می Hبا استفاده از قانون هس 

9 3 33 6 2 2 22C H (g) O (g) CO (g) H O(l)  
1 1243 6 2 3 8( )C H (g) H (g) C H (g) H  
2 5 3 4 20563 8 2 2 2( )C H (g) O (g) CO (g) H O(g) H  

1 13 5702 2 22 2( )H O(l) H (g) O (g) H  
4 4 4 4 412 2( ) H O(g) H O(l) H  

صورتی که نوشته شده جمع کنیم به واکنش  واکنش باال را به 4حال اگر 
   سوختن پروپن خواهیم رسید.
  9 3 33 6 2 2 22C H (g) O (g) CO (g) H O(l)  

H ( ) ( ) ( ) ( ) kJ.mol 1124 2056 164 285 2059  
  )63تا  59ي     ها ، صفحه3(شیمی  

- -------------------------------------------  
 زاده) (حسن عیسی  »3« ۀگزین - 196

2واکنش  Hابتدا  2C(s) O (g) CO (g) آوریم: دست می را به  
/ kJH gC kJ
gC

98 2512 ــش393 واکن  3  
3932 2 1C(s) O (g) CO (g) H kJ):1(  
252 2 2CO (s) CO (g) H kJ):2( 

2دست آوردن واکنش  اي بهحال بر 2C(s) O (g) CO (s) واکنش کافیست 
   ) جمع کنیم.1( واکنش ) را معکوس کرده و با2(

3932 2 1C(s) O (g) CO (g) H kJ  
252 2 2CO (g) CO (s) H kJ  

393 25 4182 2C(s) O (g) CO (s) H kJ ( kJ) kJ  
  )63تا  59و  57ي    ها ، صفحه3(شیمی  

 زاده) (علی نوري  »2« ۀگزین -197
را محاسبه  4CaSOمول  1انون هس، گرماي تشکیل کمک ق ابتدا به

هاي  را معکوس کرده و با واکنش» د«کنیم. براي این کار باید واکنش  می
  جمع کنیم.» الف، ب و ج«

1 2 3 4H H H H ( H )  
285   گرماده 8 132 5 602 634 9 385 4/ / / / kJ  

آزاد شده است. پس براي  4CaSOمول  1گرما ضمن تشکیل  مقداراین 
385  مول داریم: 1/0 40 1 38 541

/ kJ?kJ / mol / kJ
mol

  
 )63تا  59ي    ها ، صفحه3شیمی (

 --------------------------------------------  
 اهللا علیزاده) (روح  »2« ۀگزین - 198

N واکنش O (g) NO (g)22 4 می همراه است نظ گرماگیر بوده و با افزایش بی 2
0 0( S , H افکن است که در کتاب  مربوط به سوسک بمب (II)واکنش  (
  عنوان شده که به شدت گرماده است. 63ي  درسی صفحه

  ها: نظمی همراه است! بررسی گزینه بنابراین این واکنش گرماده بوده و با افزایش بی
که آنتالپی در  براي هر دو واکنش مساعد است در حالی S»: 1« ي گزینه

  مساعد است.  IIنامساعد ولی در واکنش  Iواکنش
. بنابراین نظمی همراه است گرماگیر بوده و با افزایش بی Iواکنش »: 2« ي گزینه 

  در دماهاي باال خودبه خودي است. 
چون هر دو عامل مساعد است در هر دمایی  IIواکنش »: 3«ي  گزینه
جهت عمل  خودي است. در واقع دو عامل آنتالپی و آنتروپی هم خودبه
  کنند.  می

فقط در دماهاي باال منفی است (بستگی به دما  Iواکنش  G»: 4«ي  گزینه
  در هر دمایی منفی است. IIواکنش  Gدارد) ولی 

  )72تا  69، 63، 62ي    ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »4« ۀگزین -199
Gي مطابق رابطه H T S خودي خودبهکه واکنش در یک دما  براي این 

  تر از صفر باشد، بنابراین: کوچک Gباشد باید مقدار
10 0 70 100 01000

J kJG H T S kJ (T )
K J

  
700 427T K T C  

427این واکنش بعد از دماي  C خودي است. خودبه  
  ها: بررسی سایر گزینه

 خودي خودبههر دو عامل مساعد و در هر دمایی  0Sو0H»: 1«ي  گزینه
  است.
  بوده و مساعد است. 0Sدر هر دو واکنش »: 2«ي  گزینه
مثبت است. بنابراین عالمت  Sمنفی و  H)، 2کنش (در وا»: 3« ي گزینه
T S .مقداري منفی خواهد بود  

 )72تا  69ي    ها ، صفحه3(شیمی  
 --------------------------------------------  

 زواره) (محمد عظیمیان  »3« ۀگزین - 200
  با توجه به واکنش داده شده:

2 28
14 186 75

g CO x ?
g CO / kJ

  

 واکنش

747x kJ
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  باشد، پس: می 747kJاین واکنش برابر  Hبنابراین 

 H ]ها مجموع آنتالپی استاندارد تشکیل فراورده[-
  ]ها دهنده نشآنتالپی استاندارد تشکیل واک مجموع[

747 2 2 2 90 52H CO [ H CO / ]  
566 2 22H CO H CO  
283 2H CO H CO 

 )64و  63ي   ها ، صفحه3(شیمی   

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

 آبادي) (مصطفی رستم  »4« ۀگزین - 201

2 4[ H (N O (g))]-2 2[ H (NO (g))] H  
2 33 9 10 2 57 6[ / ] [ / ] / kJ  

17657 6 300 4 81000G H T S / ( ) / kJ 

 )72و  71، 64، 63ي   ها ، صفحه3(شیمی   

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

 زاده) (حسن عیسی  »1« ۀگزین - 202
2COترتیب واکـنش تشـکیل    به 2و  1هاي  واکنش (g)  2وH O(l)   را نشـان

2COدهند. بنابراین گرماي تشکیل  می (g)  2وH O(l) ترتیـب عبارتنـد از    به
ي زیر، گرماي  ها در معادله کیلوژول بر مول. اکنون با قرار دادن آن - 286و  - 394

  آید. دست می گرم بر مول به 180جرم مولی  تشکیل یک مول گلوکز با
6 12 62800 6 394 6 286kJ [( kJ) ( kJ)] [ H C H O ]

H C H O ( kJ) ( kJ) kJ6 12 6 2364 1716 2800  
1280kJ  

128030 213 3180
kJg / kJ

g
  گرم گلوکز 30گرماي تشکیل 

 )64و  63ي  ها   ، صفحه3(شیمی   

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

 کوکنده) (حسن رحمتی  »4« ۀینگز -203
0G   است. پس: 0Gدر حالت تعادل  H T S  

187 273 200 92000 92H T S ( )( ) J kJ  
100( C)2100بخار آب q( C)110آب q( C)آب  

1 2 1 2 92000m
q mC T , q H , q q J

M
  

4 2 100 10 41000 92000 34 6
18
m[m / ( )] [ ( )] m / g  

 )72و  71، 43تا  41ي  ها   ، صفحه3(شیمی    
 --------------------------------------------  

 اهللا علیزاده) (روح  »4« ۀگزین - 204
  »:1«ي  بررسی گزینه

22 4 2
H

N O (g) q NO (g)
S

  

  ابد.ی گیر است و در جهت رفت تعداد مول گازي افزایش می این واکنش گرما
گانه بوده و مجمـوع ضـرایب    جایی دو از نوع جابهIIواکنش»: 2«ي  بررسی گزینه

  است. 7کننده در واکنش برابر  مواد محلول شرکت
3 33 3 3 3Fe(NO ) (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaNO (aq)  

  از نوع تجزیه است:IIIواکنش»: 3«ي  بررسی گزینه

3 2ZnCO (s) ZnO(s) CO (g)  
ها است. در این واکـنش   مربوط به سوختن آلکانIواکنش»: 4«ي  بررسی گزینه

  حالت داریم: 2

1(1n(سوختن متان)0 0
0

w V
E H

H
  

2(2nسوختن بقیه) 0ها) ي آلکان 0
0

w V
E H

H
  

  )31ي    دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش
 )70تا  66و  50تا  48، 10تا  3ي  ها   ، صفحه3(شیمی 

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

 زاده) (علی نوري  »2« ۀگزین - 205
اشد، باید معادله بCO، سه برابر تعداد مول 2COبراي این که تعداد مول 

  ي دوم جمع کنیم: اول را در عدد سه ضرب کنیم و با معادله

3 8 2 2 2

3 8 2 2

3 15 9 12
2050 3 6150

7 3 42
1200

C H (g) O (g) CO (g) H O(g)
H kJ

C H (g) O (g) CO(g) H O(g)

H kJ

  

)g(O)g(HC 283 2
  ها : جمع واکنش374

)g(OH)g(CO)g(CO 22 1639  

kJH 7350120061503  

kJ/
HmolC

kJHCmol/ 751834
735

4
735010

83
 =گرماي آزاد شده 83

 )63تا  59و  55، 53تا  50 ي  ها ، صفحه3(شیمی  

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

 زاده) (علی نوري  »1« ۀگزین - 206
  به صورت زیر است:  g(OH2(و NH3)g(ي تشکیل معادله

kJH)g(OH)g(O)g(H) 2422
11 1222  

kJH)g(NH)g(H)g(N) 46
2
3

2
12 2322  

?H)g(OH)g(N)g(O)g(HN) 322242 23  
?H)g(H)g(HN)g(NH) 4242324  

  کنیم: را با توجه به اطالعات سؤال حساب می 3Hابتدا

 تشکیل تشکیل

 تشکیل تشکیل

 تشکیل تشکیل

 تشکیل تشکیل

 تشکیل

 تشکیل

 تبخیر

  مساعدنا
 مساعد   
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kJ

HgN/
kJ/

HmolN
HgN

HmolNH? 60669
8181

1
321

4242
42423  

) را معکوس و 2باید واکنش ( 4Hحال طبق قانون هس براي پیدا کردن
) را 1کنیم و واکنش ( ) را معکوس می3) ضرب کنیم. واکنش (2در عدد (

  ) به دست آید، پس: 4ها واکنش ( کنیم تا از جمع آن ضرب 2باید در عدد 
kJ)()(HHHH 214606462242222 3214  

) جذب شده 4طبق معادله ( 3NHمول 2این مقدار گرما ضمن تجزیه 
   است، بنابراین:

kJ/
mol

mol/ 4212
  مول گاز آمونیاك 2/0گرماي جذب شده به ازاي 21420

  )64تا  59و  54هاي  ، صفحه3(شیمی  
 --------------------------------------------  

 (حسن ذاکري)  »2« ۀگزین - 207
ي  اســــت و طبــــق رابطــــه   0Sو0Hدر ایــــن واکــــنش 

STHGاگــر در دمــاي ،C187 0واکــنش تعــادلی وG 
  خودي است.  و واکنش خودبه 0Gتر از این مقدار ، در دماهاي کمباشد

  )72تا  70ي   ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (محمدصادق حمزه)  »3« ۀگزین - 208

g(OH)g(O)g(H(سوختن هیدروژن 222 گرماده بوده (مساعد)  22
همراه است (نامساعد) پس این دو عامل خالف جهت  نظمی اما با کاهش بی

نظمی غلبه نموده و  دیگرند اما گرمادهی (کاهش آنتالپی) بر کاهش بی یک
  شود. شود و واکنش به طور خودبه خودي انجام می 0Gگردد باعث می

  )72تا  70ي   ها ، صفحه3(شیمی 
----------------------------------- ---------  

 )90 -(سراسري خارج از کشور تجربی  »2« ۀگزین - 209

STHG  
  

)(TSTH,G 18091980  
KTT 51118091980  

CT 238273511273  
  )72تا  70ي   ها ، صفحه3(شیمی 

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

 )امیر قاسمی(  »1« ۀگزین - 210
  ها: یر گزینهبررسی سا

به عنوان مالکی براي خود  Gدر قانون دوم ترمودینامیک »: 2«ي  گزینه
  رود. به خودي بودن واکنش به کار می

در یک جهت عمل  Sو Hدر واکنش سوختن اتانول،»: 3«ي  گزینه
  کنند. می

g(OH)g(CO)g(O)l(OHHC(گرما  22252 323  
مقدار آنتروپی یک سامانه در شرایط صفر مطلق برابر صفر در »: 4«ي  گزینه

  شود. نظر گرفته می
 )72تا  67و  50، 46ي  ها   ، صفحه3(شیمی 

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

  2شیمی   
  

 زاده) (علی نوري  »1« ۀگزین - 211

                      
  Nعدد اکسایش C             5عدد اکسایش4

  پیوند کوواالنسی 4پیوند کوواالنسی                   4

  زاویه پیوندي 180زاویه پیوندي            ~120

 شکل هندسی مسطح مثلثی        شکل هندسی خطی

 )91و  89تا  85، 82تا  72، 67، 66ي ها   ، صفحه2(شیمی 

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

 (فرشاد میرزایی)  »2« ۀگزین - 212

توان نتیجه گرفت کـه   می Fبه  Eبه دلیل کاهش شدید انرژي نخستین یونش از 
F هـاي  به گروه اول جدول تناوبی تعلق دارد و عنصرهاي دیگر به ترتیب در گروه 

  زیر جاي دارند:
F E  D  C  B  A   
  شماره گروه  14  15  16  17  18  1

  ها: هاي ظرفیت اتم ها، با توجه به الکترون هاي گزینه ساختار لوویس مولکول
D»: 1«ي  گزینه

D

C:CD
..

|
  (قطبی) 2

D»:2«ي  گزینه

D

A

D

DAD
|

  (ناقطبی) 4|

  
  (قطبی)2BC  »:                       3«ي  گزینه

  
D»:4«ي  گزینه

D

BDBD
..

|
  (قطبی) 3

  با توجه به ساختارهاي لوویس، گزینه دو مربوط به یک ترکیب ناقطبی است.
 )91تا  85و  79تا 72، 46، 45ي  ها   ، صفحه2(شیمی 
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 زاده) (مرتضی رضایی  »4« ۀگزین -213

  قطبیت مولکول  تعداد قلمرو  مولکول

OH2  4  قطبی  

4CH  4  ناقطبی  

3NH  4  قطبی  

3PH  4  قطبی  

2SO  3  قطبی  

3SO  3  ناقطبی  

2CO  2  ناقطبی  

2BeF  2  قطبینا  
 

  )91و  90، 85هاي    ، صفحه2(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (عبدالحمید امینی)  »1« ۀگزین - 214

هاي مورد نظر به صورت زیر  شمار قلمروهاي الکترونی اتم مرکزي در مولکول
  است: 

                                 
هاي اطراف اتم  ندي باید ابتدا شمار قلمروي پیو از سوي دیگر براي تخمین زاویه

  مرکزي را معین نماییم.

                        
 )89تا  84ي  ها   ، صفحه2(شیمی 

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

 (فرشاد میرزایی)  »1« ۀگزین - 215

نی و در الیه پیرامون اتم مرکزي سه قلمرو الکترو 2COClدر مولکول
جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد. شکل  8هاي آن در مجموع  ظرفیت اتم

  قطبی است. 2SOClو مانند مولکول سه ضلعی مسطح هندسی آن

  
  )90تا  84و  79تا  72ي    ها ، صفحه2(شیمی 

 زاده) (حسن عیسی  »2« ۀگزین - 216

است،  16عناصر گروه  دار ترکیبات هیدروژننمودار (آ) مربوط به 
به خاطر تشکیل پیوند هیدروژنی نسبت به بقیه ترکیبات هم  OH2چون

دار این  گروه خود نقطه جوش باالتري دارد و در بقیه ترکیبات هیدروژن
یابد. البته این روند در  گروه، با افزایش جرم مولی دماي جوش افزایش می

با  OH2، دماي جوش16د اما در عناصر گروه نمودار (ب) نیز وجود دار
 15دماي جوش سایر ترکیبات اختالف زیادي دارد. نمودار (ج) نیز به گروه 

بخاطر وجود پیوند هیدروژنی نسبت  15،3NHشود که در گروه  مربوط می
تري دارد. اما بخاطر برتري جرم در  دماي جوش بیش 3AsHو 3PHبه

3SbH  3نسبت به پیوند هیدروژنی درNH3ي جوش  ، نقطهSbH  از

3NH تر است. بیش  
 ) 92ي ، صفحه2(شیمی 

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

 (حامد رواز)  »4« ۀگزین - 217

ي میان دو اتم  هاي جاذبه و دافعه ، نیرو2Hمورد الف: پس از تشکیل مولکول
  هیدروژن با هم برابر است.

2 مورد ب: 2 4 2 1 2 7 20CH Cl : ( ) ( )  
هاي قطبی مراکز اثر بارهاي مثبت و منفی بر هم منطبق  مورد ج: در مولکول

2ند مثالً مولکولنیست 2CH Clکه اتم مرکزي داراي الکترون ناپیوندي  با این
  نیست ولی مولکول قطبی است.

3  مورد د: 2CH CH OH  
  اتانول  

  2 6C H O  
  3 3CH O CH  

  اتر دي متیل   
  2 6C H O  

دي متیل اتر و اتانول هر دو فرمول مولکولی یکسانی دارند ولی فرمول 
  ها یکسان نیست و ایزومر یکدیگر هستند. ساختاري آن

  )91تا  89و  84، 75، 74، 70تا  68هاي    ، صفحه2(شیمی  
 --------------------------------------------  

 (عبدالحمید امینی)  »2« ۀگزین - 218
هاي کربن  ي اتم همه در مولکول گلوکز،

داراي چهار قلمرو الکترونی هستند و در 
پیوند کوواالنسی و در  24ساختار آن 

 12هاي آن مجموعاً  ي ظرفیت اتم الیه
جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد. این 
مولکول به دلیل داشتن 

قادر به تشکیل پیوند OHهاي گروه
  باشد. لی میهیدروژنی بین مولکو

  )92و  91، 85، 82، 78تا  72هاي    ، صفحه2(شیمی 
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 (علی فرزادتبار)  »2« ۀگزین - 219

  اند. عبارت اول نادرست و سه عبارت دیگر درست
  ها: بررسی عبارت

  اند:  مشابه 2CSو  2NOي پیوندي در  عبارت اول: زاویه

180 180
S C S [O N O]  

ها، ساختار هندسی  عبارت دوم: شمار اتم
هاي ناپیوندي در  و شمار الکترون

  هاي فسفات و سولفات یکسان است: یون
 

  

اکسید و گوگرد  عبارت سوم: در گوگرد تري
اکسید، شمار قلمروهاي الکترونی پیرامون اتم  دي

  است: 3مرکزي برابر 
  اند از: هاي داده شده عبارت فته شده در ترکیبهاي گ عبارت چهارم: عدد اکسایش اتم

2 2 2 0 4SOCl S S  
2NO N  

  )89تا  84، 82تا  72هاي    ، صفحه2(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (حامد رواز)  »4« ۀگزین - 220

مولکول قطبی نباشد. احتمال دارد پیوند قطبی باشد ولی خود »: 1«ي  گزینه
گیري  هاي قطبی هستند که در میدان الکتریکی جهت چون این مولکول

  کنند .( نه هر مولکول داراي پیوند قطبی). می
  »:2«ي  گزینه

    
  کند. ي هشتایی پیروي نمی از قاعده  اتم نیتروژن

  »: 3«ي  گزینه
  
  
  

  120تر از  کم        180
  

  »: 4«ي  گزینه
   
  

    120 تر از کم  

تري (نسبت به یگانه) بین دو  در پیوندهاي دوگانه، ابر الکترونی پیوندي بیش
تري با ابرهاي الکترونی اطراف خود ایجاد  ي بیش اتم وجود دارد لذا دافعه

د دوگانه با یک پیوند یگانه ي بین یک پیون کند. به همین دلیل زاویه می
   تر از زاویه بین دو پیوند یگانه در این مولکول است. بزرگ

 )89تا  86، 83، 70، 69هاي    ، صفحه2(شیمی 

 (سیدطاها مصطفوي)  »3« ۀگزین - 221

  

  

  
  تر خواهد بود. تر باشد طول پیوند کوتاه ي پیوند بیش هر چه مرتبه

2HCOباید توجه داشت در ساختارهاي  Na2و 3Na CO به دلیل وجود
   اکسیژن یکسان است. –هیبرید رزونانس طول پیوندهاي کربن 

  )89تا  84و  79، 78، 68هاي    ، صفحه2(شیمی  
 --------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »3« ۀگزین - 222

  ) تقریباً شرایط یکسانی دارند.2هر سه گونه موجود در ستون (

  
تر  هر سه گونه شکل هندسی خمیده و زاویه پیوندي تقریباً برابر و کم

109از   دارند./5
  ها: بررسی سایر گزینه

 3CH و 3BCl دارد اما107شکل هرمی و زاویه3NH): در این ستون1ستون (
  دارند.120شکل مسطح مثلثی و زاویه حدود

قلمرو دارند)  3ساختار و زاویه مشابه دارند (هر دو 2SO): اوزون و3ستون (
O] خطی است.2NOاما N O]  

3Hساختار مسطح مثلثی دارد، اما3SO): 4ستون ( O3وClO  هر دو
  هرمی هستند. 

  )89تا  86هاي    ، صفحه2(شیمی 
 --------------------------------------------  

 فوي)(سیدطاها مصط  »2« ۀگزین - 223
2(ناقطبی) 3SO»: 1«ي  گزینه 2SO Cl(قطبی)  

  
  عدد اکسایش: »: 2«ي  گزینه

  
    

  باشد. شکل هر دو خمیده می»: 3«ي  گزینه

    
  قطبی است. 4SFناقطبی است و  4CF»: 4«ي  گزینه

2

3

CO

NO
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  )91تا  86و  81تا  72، 70هاي    ، صفحه2(شیمی 

 --------------------------------------------  
 (مسعود جعفري)  »2« ۀگزین - 224

 به ترتیب گوگرد Y و A ،Xهاي با توجه به توضیحات صورت سؤال، اتم
(S)فسفر ، (P) و کلر(Cl) هستند که همگی متعلق به تناوب سوم جدول

 2SO و 34PO، 4PCl هاي توانند ترکیب  باشند. این عناصر، می تناوبی می
  را تولید کنند.

  
  

  ها: بررسی سایر گزینه
3در یون»: 1«ي  گزینه

4PO یکی از پیوندها، داتیو است و سه پیوند دیگر از نوع ،
  یگانه هستند.

ند. مرتبه پیوند داراي رزونانس هست3SOو2SOهر دو مولکول»: 3«ي  گزینه
11برابر2SOدر

2
11، برابر3SOو در 

3
است، بنابراین طول پیوندها 

  تر است. ، کوتاه3SOاز2SOدر
)1، اتم کلر داراي عدد اکسایش4PClدر یون»: 4«ي  گزینه و در (

   ) هستند.- 2هاي اکسیژن داراي عدد اکسایش( ، اتم2SOمولکول
  )91تا  88و  82تا  79هاي    ، صفحه2(شیمی

 --------------------------------------------  
 (امیر قاسمی)  »4« ۀزینگ - 225

HCN 3دارد و  180اي معادل  مولکولی خطی است و زاویهSO  ساختار
با ساختار نیز  2NOاست و  120اي معادل  مسطح مثلثی دارد داراي زاویه

نیز با ساختاري چهاروجهی  4CClدارد و  120تر از  اي کم خمیده زاویه
109اي برابر با  زاویه   دارد. /5

  
  )89تا  86هاي    ، صفحه2(شیمی  

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

 (حامد رواز)  »2« ۀگزین - 226

  
  )91تا  86هاي    ، صفحه2(شیمی 

 (علی فرزادتبار)  »3« ۀگزین - 227

CH)4مولکول متان ساختار چهاروجهی  34POناقطبی است و همانند  (
   منتظم دارد:

  
  )91تا  86هاي    ، صفحه2(شیمی  

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

 کیش) (مرتضی خوش  »2« ۀگزین - 228
CH)3در متانول  OH)  6و 12 6C H O  (گلوکز) هیدروژن متصل به اکسیژن

باشد و  هیدروژن متصل به فلوئور می(HF)و در مولکول هیدروژن فلوئورید
   نوع پیوند هیدروژنی است.در نتیجه نیروي بین مولکولی از 

  )92و  91، 83هاي     ، صفحه2(شیمی  
 --------------------------------------------  

 کیش) (مرتضی خوش  »4« ۀگزین - 229
، ترکیب 17تا  14دار عناصر گروه  در بین ترکیبات هیدروژن»: 1«ي   گزینه
2H Oي جوش  ترین نقطه ند هیدروژنی بیشتر پیو دلیل داشتن تعداد بیش به

  را دارد. (نادرست)
ترین ترکیب  ، سنگین16دار گروه  در ترکیبات هیدروژن»: 2«ي  گزینه
2H Te 2ي جوش مربوط به ترکیب  ترین نقطه بوده در حالی که بیشH O 
  باشد. (نادرست) می

2Hي جوش   نقطه»: 3«ي  گزینه O تر بودن تعداد پیوند  به دلیل بیش
  باشد. (نادرست) می HFتر از  هیدروژنی بیش

  باشد. درست می»: 4«ي  گزینه
  )92تا  90ي    ها ، صفحه2(شیمی   

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

 اده)ز (علی نوري  »2« ۀگزین -230
  ي اول نادرست است. جمله

: F Cl Br Iالکترونگاتیوي هالوژن 
: HF HI HBr HClي جوش نقطه  

  ي دوم درست است. جمله
:Cl Cl Br Br I Iانرژي پیوند 

2 2 2:Cl Br Iي جوش نقطه  
  ي سوم نادرست است. جمله
تر  کم 2Nاست. چون جرم وحجم مولکول 2Oتر از کم 2Nي جوش نقطه

  است. 2Oاز
  ي چهارم درست است. جمله

ها از نوع  ي بین آن قطبی هستند. پس نیروي جاذبه 2SOهاي  مولکول
   دوقطبی است. –قطبی دو

  )92تا  90و  47، 46هاي    ، صفحه2(شیمی  

 قطبیو 


