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  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 

  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
 سوران نعيمي  نظارت چاپ

  
  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

 مريم شميراني، مقدم، ابراهيم رضايي مجيد درويش، محسن اصغري، حسن پاسيار، حسين پرهيزگار، داوود تالشي، اسماعيل تشيعي،  زبان و ادبيات فارسي
 ريكاي، حسن وس، كاظم كاظمي، اسماعيل گنجهمحمدجواد قورچيان

  پور ويشعلي ابراهيمي، ابوالفضل تاجيك، بهزاد جهانبخش، حسين رضايي، سيدمحمدعلي مرتضوي، فاطمه منصورخاكي، اسماعيل يونسدر  عربي
 ناصري موسوي، هادي هاديسيدكبير،مرتضي محسنيسكينه گلشني،بقا،محمد رضاييابوالفضل احدزاده،  دين و زندگي
 جواد عليزاده، مهدي محمديميرحسين زاهدي، علي شكوهي،  زبان انگليسي

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

 مستندسازي

  فريبا رئوفي  ـــــــ  محسن اصغري، اسماعيل تشيعي  محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان  زبان و ادبيات فارسي

حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي،  فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  عربي
  پور اسماعيل يونس

  ليال ايزدي  ـــــــ

  محدثه پرهيزكار  محمدابراهيم مازني  سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  گرجيپويا   ، فريبا توكليآناهيتا اصغري  محدثه مرآتي  نسترن راستگو  نسترن راستگو  زبان انگليسي

طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد
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 )درويش مجيد(  »4« ةگزين - 1

  هاي نادرست: معناي صحيح واژه

هـاي   ضياع: زمين /تحير: سرگرداني /)سيف: شمشير( صيف: تابستان /ژيان: خشمگين

  اثنا: ميان )/(ضيا: نور و روشنايي كشاورزي

  )تركيبيلغت،  ،2ادبيات فارسي ( 

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

 )سبزوار -سين پرهيزگارح(  »3«گزينة  - 2

  معناي صحيح واژه:

  عيش: خوشي و زندگاني

  )92صفحة ، لغت، 2ادبيات فارسي (  

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

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

هـرّا   ،همچنين امـالي درسـت آواز مهيـب    .باشد زرع غلط است و واحد طول ذرع مي

  است.

  )تركيبي، امال، 2فارسي ادبيات( 

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

 )درويش مجيد(  »2«گزينة  - 4

  ها: امالي صحيح ساير گزينه

  مضغ و جويدن»: 1« گزينة

  شرمي وقاحت و بي»: 3« گزينة

  صواب و درست»: 4« گزينة

  )، امال، تركيبي2ادبيات فارسي ( 

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

 )درويش مجيد(  »3«گزينة  - 5

االشراف اثر  خالقروشن اثر غالمحسين يوسفي، زادالمسافرين اثر ناصرخسرو، ا چشمة

  .عبيد زاكاني، مكاتيب اثر مولوي، ميرزا اثر بزرگ علوي است

  )، تركيبيتاريخ ادبيات، 2ادبيات فارسي ( 

 )سبزوار -حسين پرهيزگار(  »1«گزينة  - 6

  كرد. شعر بيشتر از عرفي شيرازي پيروي ميدر النسا  زيب

  )173صفحة ، تاريخ ادبيات ،2ادبيات فارسي ( 

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

 )داود تالشي(  »2«گزينة  - 7

جنــاس/ آتــش زبــان »تــر و در«المســه)/ شــنواييآميــزي شــعر تــر (حــس

  »د«آرايي: صامت  كنايه از تأثيرگذار بودن/ واجبودن

  )آرايه، تركيبي، 2فارسي ادبيات (

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

 )مقدم ـ الهيجان ابراهيم رضايي(  »1«گزينة  - 8

گل شكفتن:  ةهباز استعاره از عشق/ كنايه: از خندتشبيه: دلت مثل كبك/ استعاره: ش

  بسيار شادمان بودن

  )آرايه، تركيبي، 2فارسي ادبيات ( 

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

 )ساري -حسن وسكري (  »2«گزينة  - 9

براي همين است كه  ،كشاند كمند شوق و اشتياق مرا به جايگاه اصلي مي»: 2«گزينة 

  رامش ندارم.قرار و آ

  تشبيه: كمند شوق

انّا هللا و «دنيا/ تلميح به بازگشت به عالم معنا و آية شريفة استعاره: نشيمن حيرت

  »انّا اليه راجعون

  هاي ديگر تشريح گزينه
زيارت عشقِ كسي درست است كه آب چشمان او ماننـد چشـمة زمـزم،    »: 1«گزينة 

جايگاه دوست باشـد. (عشـق محبـوب در دل او جـايگير باشـد.)/       روان باشد و دل او

دل مقـام خليـل   «و » ديـده زمـزم او گشـت   «، »كعبة عشق«تلميح به مناسك حج/ 

  تشبيه» ]گشت[

من در اين  .كشاند شوق و اشتياق درون است كه مرا به سوي محبوب مي»: 3«گزينة 

  كشاند. رفتن، از خود اختياري ندارم و ديگري مرا مي

آگاه باش كه تصور نكني، عشق منصور حالج فرونشست چـرا كـه هنـوز    »: 4«زينة گ

ور است. /تلميح به داسـتان منصـور حلّـاج/     شدنش شعله آتش عشق او از محل كشته

  » عشق«استعاره از » آتش«

  )آرايه، تركيبي، 2فارسي ادبيات ( 

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

 )سين پرهيزگار ـ سبزوارح(  »1«گزينة  -10

  دارند.» منادا«شده نقش  هاي مشخص نقش مسندي دارد و بقية واژه» خرّم«

  »]است[زار عمر خرّم  از فروغ رخت الله ]كسي كه[اي «

  )تركيبيزبان فارسي، ، 3فارسي  زبان( 

3فارسي   و زبان  2ادبيات فارسي
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 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -11

  معطوف هستند.» پرّانو  مادرم«رفته است. ندر اين گزينه معطوف وجود دارد اما بدل به كار 

  هاي ديگر تشريح گزينه

»/ آســمان كــوير«بــدل بــراي » ايــن نخلســتان خــاموش و پرمهتــابي»: «1«گزينــة 

  معطوف» تاب بي«و » پرمهتابي«

  / معطوف: آسمانيو آسماني اين موجود زيبا  بدل:»: 2«گزينة 

  ترين انبدل: پيرترين و ... فارسي/ معلّم اول/ معطوف: جو»: 3«گزينة 

  )96صفحة ، زبان فارسي، 3زبان فارسي (

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

 )حسن پاسيار(  »4«گزينة  -12

هـاي   خوناب و رهنمون در بيت (ب)/ بدگهر در بيت (ج)/ دلكـش در بيـت (هــ) واژه   

  مركب هستند.

  )121صفحة ، زبان فارسي، 3 زبان فارسي( 

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

 )مريم شميراني(  »1«گزينة  -13

حاصلي اشاره دارند ولي در گزينة  به شرمندگي از بي» 4و  3، 2«هاي  صورت سؤال و گزينه

  تواند از بيد هم ثمر ببرد. مي ،بين دارد شاعر معتقد است كسي كه نگاه عبرت» 1«

  )138مفهوم، مشابه صفحة ، 2فارسي ادبيات (

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

 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  -14

 اشاره دارند، ولي بيـت گزينـة  » تقابل عقل و عشق« به » 4و  2، 1«هاي  ابيات گزينه

 كند. را بيان مي» پندناپذيري عاشق« ،»3«

  )173صفحة مشابه  ،مفهوم، 2 (ادبيات فارسي

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

 )عياسماعيل تشي(  »4«گزينة  -15

افـراد و اشـيا   « يـا  » وضع حال مالك اسـت »: «4«ال و گزينة مفهوم بيت صورت سؤ

  »قابليت ترقي و پيشرفت دارند.

  هاي ديگر تشريح گزينه

بـدگوهر بـا پـول و    «يـا  » شود حتي با پول و مقام ذات افراد عوض نمي»: «1« نةزيگ

  ».شود مقام بزرگ نمي

  »اند. بزرگان خوار شده«يا » از عزت به ذلت رسيدن»: «2« نةگزي

  ».بزرگي دانشمند در دو جهان از علم اوست«يا » آورد. علم بزرگي مي»: «3« گزينة

  )103صفحة ، مفهوم، 2فارسي  ادبيات ( 

 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »3«گزينة  -16

  يه به رياضتتوص» : 4و  2، 1« هاي هال و گزينؤس صورت مفهوم بيت

  توجهي به سرزنش ديگران بي»: 3« مفهوم بيت گزينة

  )96صفحة ، مفهوم، 2فارسي  ادبيات(   

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

 )اي گنجهاسماعيل (  »2«گزينة  -17

  باقي است. راحتي از ترك معشوق تا روز قيامتنا مفهوم بيت اول

  »حتي پس از مرگ جاودانگي عشق«هوم بيت دوم: فم

  هاي ديگر تشريح گزينه

تـر   و در مفهوم عـام » احسان«و » بخشش«فارش به مفهوم هر دو بيت س»: 1«گزينة 

  است.» نوازي درويش«

هاي بهشت و  اعتنايي عاشق نسبت به بهشت و نعمت مفهوم بيت اول: بي»: 3« گزينة

يـر از آن بـه   مفهوم بيت دوم اين است كه عاشق فقط در پـي معشـوق اسـت و بـه غ    

  چيزي توجه ندارد.

داللت » اختياري عاشق بي«و » جبري بودن عشق« مفهوم هر دو بيت بر »: 4« گزينة

  دارد.

  )92و  91هاي   صفحه  ،مفهوم، 2فارسي  ادبيات( 

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

 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  -18

  دوستي و كمك به نيازمندان انسان»: 4و  3، 1«هاي  ل و گزينهمفهوم عبارت سؤا

  كنند. نيازمندان طلب كمك از افراد غني مي»: 2« مفهوم بيت گزينة

  )68صفحة  ،، مفهوم2 ادبيات فارسي(

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

 )اي اسماعيل گنجه(  »3«گزينة  -19

  است.» ت و دلربايي از معشوقطلب عناي»: «3« مفهوم بيت گزينة

  .است» عدم تعلّق و دلبستگي به دنيا« و ابيات مرتبطال مفهوم عبارت سؤ

  )120و  119هاي  صفحه، مفهوم، 2ادبيات فارسي ( 

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

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  -20

نگر ايـن مفهـوم هسـتند كـه     و عبارت صورت سؤال بيا» 4و  3، 1«هاي  ابيات گزينه

  توان احساس كرد. جا مي  وجود خداوند را در همه

  )87صفحة ، مفهوم، 2فارسي ادبيات ( 
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 (ابوالفضل تاجيك)  »4«گزينة    -21

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست» ساكت شديد«و » به آن گوش فرا داديد«، »خوانده شد»: «1« ةگزين
  است.  نادرست» نندشايد به شما رحم ك»: «2« ةگزين
  است.  نادرست» خواندند»: «3« ةگزين
  مهم درسي ةنكت

  شود. صورت مضارع ترجمه مي اگر فعل ماضي بيايد، به» إذا«بعد از 
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(     »1«گزينة  - 22

المكتبـة  / «به»: إلي/ «برويم»: الذّهاب«خواستيم (ماضي استمراري)/  مي»: كنّا نُريد«

خانة ملّي/  كتاب»: ةالوطني»نشاهدهـايي ارزشـمند    كتاب»: ةًنفيسكتباً «تا ببينيم/ »: ل
  از نزديك»: من القريب«(موصوف و صفت نكره)/ 

  نكتة مهم درسي
  (ترجمه)    توان مصدر را به صورت فعل ترجمه كرد. گاهي مي

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

 )پور اسماعيل يونس(   »2«گزينة  -23

ال «كـه مـا /   »: بأنّنـا «بـه جهـان/   »: للعـالم «ثابـت كـرديم (فعـل ماضـي)/     »: اثبتنا«
»: الـذّل / « مقابـل در برابـر، در  »: أمـام «شويم (فعـل مضـارع)/    تسليم نمي»: نستسلم

  دشمنان (جمع)»: األعداء«ستم/ »: ظلم«خواري، ذلّت/ 
  )هترجم(  

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

 )ابوالفضل تاجيك(   »3«گزينة  -24

  هاي ديگر تشريح گزينه
  صحيح است.» قدرتشان سلب شود«به صورت » قدرتشان را بگيرند»: «1«گزينة 
  است.» ايد، انديشيديد انديشيده«معني  فعل ماضي به» تأملتم»: «2«گزينة 
  )ترجمه(  صحيح است.» او را خبردار كنيم«به صورت » دهد به ما خبر»: «4«گزينة 

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

 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(   »3«گزينة  -25

مفـرد ترجمـه شـده     »3«است كـه در گزينـة   » هايتان توانايي«به معناي » كمقدرات«
  .است

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

 )حسين رضايي(   »2«گزينة  -26

اگـر نـاقص بـه نقـص خـود آگـاه بـود، كامـل         «گويـد:   عبارت آمده در اين گزينه مي
  ».ناقص از نقص خود آگاه نيست!«، يعني »شد! مي

  وجود دارد.» شوند! چيزها با ضدشان شناخته مي«ها مفهومِ  در ساير گزينه
  )درك مطلب و مفهوم(  

 )صورخاكيفاطمه من(   »1« ةگزين -27

 »:دوازده/ « لمـدة  »:به مدت« / سنة، كلّ عام كلّ »:هر سال/ «اإليرانيون  »:ايرانيان«
ابتـداي سـال   / «يومـاً   »:روز») / «4«(دوازده عدد اصلي است.) (رد گزينة اثني عشر 
 يحتفـلُ »: گيرند جشن مي/ «العام الشمسي  بداية ،الشمسية السنة بداية »:خورشيدي

 / »)3«عدد ترتيبـي اسـت.) (رد گزينـة     سيزدهمين( الثالث عشر »:ينسيزدهم/ « بِـ
(فعـل   يـذهبون  »:رونـد  مـي / « الطبيعـة  »:طبيعـت / «إلى  »:به/ «بفرحٍ  »:با شادي«

  »)2«مضارع) (رد گزينة 
  نكتة مهم درسي

اگر فاعل در جمله باشد، فعل در ابتداي جمله بـه صـيغة غايـب و بـه صـورت مفـرد       
  )تعريب(  اعل مثني يا جمع باشد.آيد، حتي اگر ف مي

  ترجمة متن درك مطلب 
كنـد،   اي كه اطرافش است، كسب مـي  هايي كه انسان از جامعه ترين عادت از زشت

 آنرغم شناخت كسي كه به  همان عادت مصرف دخانيات است. و اين عادت، علي
هاي موجـود، آن   عالقه دارد، به اين است كه ضررهايش بسيار است. طبق پژوهش

شود كه منجر بـه سـكتة    ها مي هاي قلب و گرفتگي شريان باعث سرطان و بيماري
اي كـه   بينيم كـه بـه آينـده    كنندگاني را مي گردد. و با اين وجود مصرف مغزي مي

كشـند،   روزانـه تعـداد سـيگارهايي را كـه مـي      وكنند  منتظرشان است، توجه نمي
هـا در دنيـا، افـراد     ات، دولـت كنند. و با توجه به خطرهاي مصرف دخاني بيشتر مي

هـا،   هاي عمومي مثل بيمارسـتان  كنندة خود را از مصرف دخانيات در مكان مصرف
هـاي پـرواز، مصـرف     انـد حتّـي بسـياري از شـركت     ها منع كرده مدارس و دانشگاه

اي  كننـده  خود هر مصـرف  نوبةاند. و ما به  دخانيات را در هواپيماهايشان منع كرده
كه لشكر اراده را تجهيز كند و مصرف دخانيـات را رهـا كنـد و     كنيم را دعوت مي

  !سيگار را تا ابد ترك نمايد
 

 )سيدمحمدعلي مرتضوي(   »2«گزينة  -28

كـه آن، در مقابـل چشـمان مـا      كند با اين اش توجه نمي به آينده»: 2«ترجمة گزينة 
  واضح است!؛ عبارت درستي است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
طـور كـه مـا     شناسـد آن  هاي مصرف دخانيات را نمي عبارت: زيان ترجمة»: 1«گزينة 

  شناسيم!  مي
هـاي فراگيـر    ترجمة عبارت: باعث دچار شـدن همـة مـردم بـه بيمـاري     »: 3«گزينة 

  شود!   مي
روي در  ترجمة عبارت: قادر به ترك عادت بدش نيست، مگر پس از زياده»: 4«گزينة 

  )درك مطلب و مفهوم(     آن!  
----------------------------------------------  

 )سيدمحمدعلي مرتضوي(   »4«گزينة  -29

كننده غالباً  رها شدن از مصرف دخانيات براي افراد مصرف»: 4«ترجمة عبارت گزينة 
  ساده است!؛ با توجه به خط آخر متن درك مطلب، نادرست است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
تشويق ما بـه دوري از مصـرف دخانيـات،    ترجمة عبارت: ممكن است كه »: 1«گزينة 

  مؤثّر باشد!
ترجمة عبارت: ضررها و نتايج مصرف دخانيات تاكنون كشف نشده است، »: 2«گزينة 

  ها! مگر برخي از آن
 ها غير مجاز است! ترجمة عبارت: مصرف دخانيات در مدارس و دانشگاه»: 3«گزينة 

  )درك مطلب و مفهوم(  

 2 عربي
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 تضوي)(سيدمحمدعلي مر    »3«گزينة  -30

هـاي   (روش»: 3«خواهد كه در متن نيامده باشد. گزينة  صورت سؤال موضوعي را مي
  دخانيات) در متن مطرح نشده است. مصرف ترك

  هاي ديگر تشريح گزينه
  !ترجمة عبارت: نقش خانواده و ديگران در شروع مصرف دخانيات»: 1«گزينة 
  !صرف دخانياتها در منع م ترجمة عبارت: مسؤوليت حكومت»: 2«گزينة 
 !كنندگان دخانيات براي مصرف مصرف هاي ترجمة عبارت: زيان»: 4«گزينة 

  )درك مطلب و مفهوم( 

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

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  -31

مفعـول  » هم«است. ضمير » انتظار«فعل مزيد ثالثي از باب افتعال و مصدر » ينتظر«
  به) آن است. (مفعول

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست» فاعله» هم«ضمير «و » الزم«»: 2«گزينة 
  نادرست است.» و مرفوع محالً خبر»: «3«گزينة 
 نادرست است.»» انفعال«مصدره علي وزن »: «4«گزينة 

  )تحليل صرفي و نحوي( 

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

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)     »2«گزينة  -32

دخِّنُ،   » تَـدخين «جمع مـذكر سـالم، اسـم فاعـل از مصـدر      » المدخِّنين« نَ، يـ (دخـَّ
  است.» أفراد«تَدخين) است، نقش صفت را دارد و موصوف آن، 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است. » فعله المضارع: يتدخَّن»: «1«گزينة 
  . نادرست است...» مضاف اليه »: «3«گزينة 
 نادرست است. ...» ، مضاف اليه »تَفعل«مصدره علي وزن »: «4«گزينة 

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

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  -33

  ».جيش«به است و بايد منصوب باشد  مفعولٌ» جيش«
  )گذاري حركت( 

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »2«گزينة  -34

(كساني كه براي مطالعه آمدند، مسـئولي   اسم موصول و معرفه است» من: كسي كه«
  .خانه نديدند!) را در كتاب
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اسم استفهام و نكره است.» ما: چه چيزي»: «1«گزينة 
  است. از حروف نافية فعل ماضي» ما»: «3«گزينة 
  از ادوات شرط است.» من: هركس»: «4«گزينة 

  )قواعد اسم(  

 )درويشعلي ابراهيمي(   »4«گزينة  -35

  و محلّاً مرفوع است.» ليس«اسم » من«

  )انواع اعراب(  

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

 )درويشعلي ابراهيمي(   »3«گزينة  -36

  است. جملة وصفيه به كار نرفته» 3«در گزينة 

  هاي ديگر ح گزينهتشري

  كند. را توصيف مي» مناطق«جملة وصفيه است و » تجلب« »:1«گزينة 

  كند. را توصيف مي» رجالٌ«جملة وصفيه است و » صدقوا« »:2«گزينة 

  كند. را توصيف مي» بلبل«جملة وصفيه است و » رّديغ« »:4«گزينة 

  )قواعد اسم(  

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

 )فاطمه منصورخاكي(   »1«گزينة  -37

بايد منصوب به حذف نون » تُطالعون«از حروف ناصبة فعل مضارع است و فعل » أنْ«

  باشد (تُطالعوا).

  )انواع اعراب(  

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

 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(   »4«گزينة  -38

  است.نفي جنس » ال«، »4«در گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  ي است.هي ن»ال« »:1«گزينة 

  ي است.هي ن»ال« »:2«گزينة 

  )انواع جمالت(  ي است.في ن»ال« »:3«گزينة 

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

 )حسين رضايي(   »4«گزينة    -39

   است. آن فاعل» بعض« و مفعول» نا«، »تفعيل«از باب  يحيرُ: مضارع معلوم

  هاي ديگر تشريح گزينه

   فعل مجهول است (بسته شد).» اُغْلقَ« »:1«گزينة 

  فعل مجهول است (روشن شد).» اُشْعلَت« »:2«گزينة 

  )انواع جمالت(  ).شود ميفعل مجهول است (فرستاده  »تُرْسلُ« »:3«گزينة 

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

 محمدعلي مرتضوي)(سيد    »4«گزينة  -40

باشـد   منصـوب است و خبر افعـال ناقصـه بايـد    » ليس«خبر » ناجح«، »4«در گزينة 

.(    )انواع جمالت(  (ناجحاً
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 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -41

سپس راه رستگاري و راه شقاوت را  .خداوند انسان را صاحب اراده و اختيار آفريد
انّا «يم و از شقاوت دوري كنيم. طبق آية به او نشان داد تا راه رستگاري را برگزين

خداوند مقدم بر گزينشگري راه، از طريق » هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً
  است. ك و دلسوز همراه با كتاب راهنما انسان را هدايت كردهپيامبران پا

 )38و  36 ،34 هاي هصفح ،3 ، درس2(دين و زندگي   

 ----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -42

، »للمؤمنينَ لĤَيةًخَلَقَ اهللاُ السماوات و االَرض بِالحقِّ انَّ في ذلك «طبق آية 
استوار  (حق بودن) ا و زمين كه بر مبناي هدفمندي و غايتمنديه آفرينش آسمان

ما خَلَقت هذا ربنا «رت اي الهي است كه در عبا نشانه براي مؤمنان شده است،
جهان، بر هدفداري آن تأكيد شده  خلقت نيز با تأكيد بر بيهوده نبودن» باطالً
    .است

 )6 و 5هاي  هصفح ،1 ، درس2(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -43

ن تفاوت فَارجِعِ البصرَ هل تري من فُطورٍ: در ما تَري في خَلقِ الرَّحمنِ م«در آية 
بيني پس بار ديگر ديده بگردان آيا هيچ  نظمي نمي آفرينش خداي رحمان بي

خدا به  خلقت، نظم و انسجام موجودات و نبود خلل و شكاف در »بيني؟ شكافي مي
  روشني تبيين شده است.

 )24و  18 هاي هصفح ،2 ، درس2(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -44

(نظارت همگاني) است.  و نهي از منكر دعوت به خير و نيكي قبل از امر به معروف
هاست تا ميدان بر  اين دعوت براي آشنايي و تشويق و ترغيب ديگران به خوبي

  ابد.ها كاهش ي سوي آن ها تنگ شود و تمايل به بدي
با امر به معروف و نهي از منكر  ،مقرون و همراه شدن دعوت به خير و نيكي

يدعونَ الي الخَيرِ و يأمرونَ  اُمةٌلتَكُن منكُم و«رت همگاني) و ثمرة آن در آية (نظا
با عنوان فالح و رستگاري » بِالمعروف و ينهونَ عنِ المنكَرِ اُولئك هم المفلحون

  .آمده است
 )149و  145 هاي هصفح ،14  ، درس2(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -45

و » َاآلخرَةالدّار  إِنَّ« :كند نمود پيدا ميزندگي حقيقي و راستين در عالم آخرت 
لَو كانُوا « :شرط دل نبستن به دنيا و اصل قرار دادن آخرت استمرار دانايي است

  .»يعلَمون
 )51ة صفح ،5 درس، 2دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(     »2«گزينة  -46

اند و از هر  نيا ديدهها را در د پيامبران و امامان، چون ظاهر و باطن اعمال انسان
  اند. اند (صيانت از هرگونه خطا)، بهترين گواهان قيامت خطايي مصون و محفوظ

شود.  با آماده شدن صحنة قيامت، رسيدگي به اعمال در دادگاه عدل الهي آغاز مي
يعني بسترساز رسيدگي به اعمال، حوادث قبل از برپا شدن دادگاه عدل الهي 

با  ها و كنار رفتن پرده از حقايق عالم ) همة انساناست. پس زنده شدن (احياي
  ساز رسيدگي به اعمال است. ، زمينهنوراني شدن زمين

  )81و  80 هاي هصفح ،8 ، درس2(دين و زندگي    

 )ابوالفضل احدزاده(  »3«گزينة  -47

  آيد: دست مي پاسخ سؤال از دقت در آية شريفة زير به
خدا  بگو اگر...:  و يغفر لَكُم ذُنُوبكُم اللَّه يحبِبكُم تَّبِعونيتُحبّونَ اللَّه فَا كُنتُم قُل إِن«

از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد (محبوب خدا شدن) و  را دوست داريد
  )113ة صفح ،11 درس، 2دين و زندگي (   گناهانتان را ببخشد.

----------------------------------------------  
 )سيدهادي موسوي(   »2«گزينة  -48

عالم برزخ، ميان زندگي دنيايي و حيات اخروي قرار گرفته است و آدميان، پس از 
وگوي خداوند با  مانند. ظرف تحقق گفت جا مي شوند و در آن مرگ وارد آن مي

نيز عالم برزخ ...» حتي اذا جاء احدهم الموت قالَ رب ارجِعونِ «گناهكاران در آية: 
 )61ة صفح ،5 درس، 1و زندگي دين (  است.

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -49

هايي از رؤياهاي صادقه را قرآن كريم در ماجراي حضرت يوسف (ع) ذكر  نمونه
  نموده است كه خود دليلي است بر اصالت رؤياهاي راستين از ديدگاه قرآن.

اي صادقه (راستين) اين است كه گاهي خبر از حوادث گذشته هاي رؤياه از ويژگي
دهندة مكاني هستند كه هرگز در بيداري  دهند يا نشان يا رويدادهاي آينده مي

رويم، آنچه را در خواب ديده بوديم، در  جا مي ايم و بعدها كه به آن جا را نديده آن
  كنيم. خارج مشاهده مي

هايي آشفته و  ند يا صحنها رؤياهايي كه كابوس»: 3و  1«هاي  دليل نادرستي گزينه
  صادقه نيستند. هاياساس دارند، رؤيا بي

 )47و  46هاي  هصفح ،4 ، درس2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )سكينه گلشني(  »3«گزينة  -50

به نزديك كردن  مؤمنان، براي تشويق و ترغيب زنان بيان فوايد حجاب
هايشان به خود صورت گرفته است و غفاريت و رحمانيت خداوند در ادامة  ششپو

  »كَاَن اللَّه غَفُورا رحيما أَن يعرَفنَ فَلَا يؤذَينَ و أَدنَى ذَلك« بيان شده است:
 )136و  135 هاي هصفح ،13 درس، 2دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«ة گزين -51

خوردة انسان، خود را  شيطان به عنوان عامل بيروني دعوت به گناه و دشمن قسم
پندارد (تكبر). كار او وسوسه كردن و فريب دادن است و جز اين،  برتر از آدميان مي

 )39 ةصفح ،3 ، درس2(دين و زندگي   راه نفوذ ديگري در ما ندارد.
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -52

دهد؛ از اين رو، خداوند  خداوند عادل است و نيكوكاران را با بدكاران برابر قرار نمي
برساند و حق كسي را ضايع  ،وعده داده است كه هركس را به آنچه استحقاق دارد

تحقق اين وعده را است كه امكان اي  گونه اما زندگي انسان در دنيا به :نكند
اَم نَجعلُ الّذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات كالمفسدينَ «دهد. عدل الهي در آية  نمي

  اشاره گرديده است.»  …في االرضِ 
  )65و  62هاي  هصفح ،6 ، درس2(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -53

كس جز او توانايي  دست خداست و هيچ جا كه خيررساني و دفع ضرر تنها به آن از
  توان بر غيرخدا توكل كرد. اين كار را ندارد، بنابراين نمي

اهللاُ بِضُرٍّ هل هنَّ قُل اَفَراَيتُم ما تَدعونَ من دونِ اهللاِ ان اَرادني «اين حقيقت در آية 
هل هنَّ ممسكات رحمته قُل حسبي اهللاُ عليه  حمةٍبِرَكاشفات ضُرِّه اَو ارادني 

  مطرح شده است.» يتَوكَّلُ المتوكّلونَ
  )105و  104 هاي هصفح ،10 ، درس2(دين و زندگي   

 دوم ن و زندگيدي
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 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -54

كه برخي اعمال صالح را ترك كرده است و اعمالش كاستي  آگاهي انسان از اين
قالَ رب ارجِعونِ لَعلّي اَعملُ «شعور و آگاهي در عالم برزخ است: دارد، بيانگر وجود 
حاً فيما تَرَكتهاي وجود شعور و آگاهي در برزخ، سخن گفتن  يكي از نشانه». صال

قسم به كسي كه جانم «صورت  شدگان جنگ بدر است كه به پيامبر (ص) با كشته
توانند پاسخ  ند و فقط نميدر دست اوست، ايشان به اين كالم از شما شنواتر

  بيان شده است. »دهند.
  )73و  72، 69هاي  هصفح ،7  ، درس2(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )سكينه گلشني(    »3«گزينة  -55

در نوع پاداش و كيفر قراردادي، بايد ميان جرم و جريمه تناسب باشد تا عدالت 
  برقرار شود.

نوع تجسم حقيقي و عيني پاداش و كيفر، چون خود عمل عيناً ظاهر اما در 
   پذير نيست. گردد، لذا ظلم در آن امكان شود و جنبة باطني آن ارائه مي مي

 )98و  92، 91هاي  هصفح ،9  ، درس2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -56

ان كه ايمان انسان به خدا بيشتر شود، محبت وي نيز به خدا بيشتر هر ميز
و منَ النّاسِ من يتَّخذُ «شود. كمال محبت به خدا و شدت آن در انتهاي آية  مي

لهاً لبح نوا اَشَدالَّذينَ آم اهللاِ و بم كَحونَهحبن دونِ اهللاِ اَنداداً ياشاره شده است.» م  
 )116و  113هاي  هصفح ،11  ، درس2دگي (دين و زن  

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

خواهند با رفتارهاي نادرستي وجود خود را براي  اندك افرادي وجود دارند كه مي
از ديگران اثبات كنند. اين قبيل اعمال نشانة ضعف روحي و ناتواني در اثبات خود 

  .راه درست و سازنده است
چنين لباسي نما نپوشيد؛ زيرا  لباس نازك و بدن«فرمايد:  امام صادق (ع) نيز مي

  »است.  نشانة سستي و ضعف دين
 )132و  130هاي  هصفح ،12 ، درس2(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )هادي ناصري(    »2«گزينة  -58

قرآن كريم، براي مردان و زنان وظايف خاص و روشني تعيين  خداي متعال در
است اما رعايت حدود  براي هر دو واجبكرده است كه كنترل نگاه و پاكدامني، 

  .پوشش در گريبان و گردن، مختص زنان است
هايي  آيا ساعد زن از قسمت«مطابق پرسش فضيل بن يسار از امام صادق (ع): 

، »بلي«و پاسخ امام صادق (ع) كه فرمود: » ده شود؟است كه بايد از نامحرم پوشي
  شود كه پوشاندن ساعد زن از نامحرم واجب است. روشن مي

 )137و  136هاي  هصفح ،13 ، درس2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -59

از جانب ايشان حاكم مصر شده بود،  اي به مالك اشتر كه امام علي (ع) در نامه
اما بايد بيش از آنچه به جمع ماليات بينديشي، در فكر  …«نويسد:  چنين مي

  »دست نيايد. آبادي زمين باشي، زيرا ماليات جز از طريق آباد كردن زمين به
ن هو اَنشأكُم منَ االرضِ و استعمرَكُم فيها: او شما را از زمي«آباداني زمين در آية 

  اشاره شده است.» آفريد و شما را به آباداني آن واداشت
 )170و  162هاي  هصفح ،15 ، درس2(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -60

را بگيرد، اش  اولين شرط مسافري كه نمازش را بايد شكسته بخواند و نبايد روزه
مجموعة و كيلومتر)  5/22فرسخ شرعي (حدود  4ه رفتن او بيش از اين است ك

فرسخ  4يعني مسافت رفت او كمتر از  :فرسخ باشد 8رفت و برگشت او بيشتر از 
  .فرسخ نباشد 8نباشد و مجموعة رفت و برگشت او نيز كمتر از 

  )184 ةصفح ،16 ، درس2(دين و زندگي 

  
 

 )ميرحسين زاهدي( »2« ةگزين -61
قـدر   چيز روي سنگ نوشته شده است؟ آن تواني بفهمي كه چه آيا مي«ه: جمل ةترجم

  ».خراب شده است كه من قادر نيستم آن را بخوانم
  مهم درسي ةنكت

كـار رفتـه    (جملة اسـميه) بـه   ”noun clause“در اين تست ساختار مجهول همراه با 
د خبري باشـد.  است. بر اين اساس بعد از كلمة پرسشي در وسط جمله ترتيب كلمات باي

“what”   كه كلمة ربط است در نقش مفعول فعـل“write”  كـار رفتـه و جملـه را     بـه
در حالت سؤالي هستند كه توجيه گرامـري  » 3«و  »1«هاي  گزينه .مجهول ساخته است

  (گرامر)    كار نرفته است. در جاي درست به ”what“كلمة ربط » 4«ندارد. در گزينة 
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي( »3« ةگزين -62
اي كه قرار است  قصد دارند در جلسه (G8) 8رؤساي كشورهاي جي «ترجمة جمله: 

   ».در تاالر كنفرانس سنگي گرد بزرگ زيبا در ژنو تشكيل شود شركت كنند
  نكتة مهم درسي
(از چـپ بـه   است كـه طبـق فرمـول زيـر     ترتيب صفات قبل از اسم مطرح در اين تست 

  روند: كار مي به راست)
  ها) كيفي + صفت كمي (شمارنده صفت اسم + جنس + مليت + رنگ + اندازه +

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

 )ميرحسين زاهدي( »2« ةگزين -63
  »كني. داري زياد سرفه مي توموضوع چيست؟ «الف: جمله:  ةترجم
و  اسـت  آسـيب رسـانده  خيلي ن سالمتي م به گويد كه سيگار كشيدن دكتر مي«ب: 

  »خواهم مرد. صورت زود من بايد آن را ترك كنم و يا كم كنم؛ درغير اين
  نكتة مهم درسي

از افعـال   ”give up“اي  است. فعل دوكلمه اي اين تست در مورد كاربرد افعال دو كلمه
شـود. در   جدا مـي  ”up“اه ضمير مفعولي جزء قيدي اي جداشدني است و همر دو كلمه

قسمت دوم جزء قيدي همراه حرف اضافة ديگري است كه در اين صورت ضمير مفعولي 
     شود. رود و جزء قيدي جدا نمي كار مي بعد از حرف اضافه به

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

 )مهدي محمدي( »3« ةگزين -64
 60رئيس قبلـي بـيش از    ،هاي ما درست از آب دربيايد بيني اگر پيش« جمله: ةترجم

  »دست خواهد آورد و برندة انتخابات خواهد شد. درصد آرا را به
  حالت، اصطالح )2  استثنا )1
  مقايسه )4  بيني ، پيشانتظار )3

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

 )حمديمهدي م( »2« ةگزين -65
عمـل جراحـي   يـك  مـان بعـد از    ما نگران سالمتي دوسـت صـميمي  «ترجمة جمله: 

  »او خيلي زود به هوش آمد. ،اما از شانس خوب ما ،مدت بوديم طوالني
  آگاهي، هوشياري) 2  اضطراب) 1
  تمايل، اشتياق) 4  شادي) 3

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

 )دي محمديمه( »1« ةگزين -66
التحصيل شـد، او مشـتاق    كه جك از دانشگاهي مشهور فارغ پس از آن« جمله: ةترجم

گيري  براي دست يافتن به هدفش او نيازمند تصميمو  بياورد بود تا به سرعت پول در
  »مناسب بود.

         آينده )2  شانس و اقبال، ثروت )1
    نيرو )4  ويژگي )3

  نكتة مهم درسي
  است.» پول درآوردن«به معني  ”make a fortune“عبارت 

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

 )مهدي محمدي( »2« ةگزين -67
هـا از بازگشـت بـه سـر كـار در       كارگران ناراضي اعتصـاب كردنـد. آن  « جمله: ةترجم

سـاس  خاطر رفتارشـان اح  بهمسئوليت  بي انكه كارفرماي كارخانه امتناع كردند مگر آن
  ».شرمندگي كنند

  مسئوليت يب) 2  ناممكن) 1
 دستوري، امري) 4  نامربوط) 3

  (واژگان)  

  3 زبان انگليسي
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  8: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   99 فروردين 7 آزمون -)6( ةپروژ          
    

  ترجمة متن كلوزتست: 
هاي محاسباتي كوچك در كنترل كارهاي پيچيده، روشي را كه بسياري از  توانايي دستگاه

قيقات علمي تا توليد محصوالت مصرفي، تغيير داده است.  حشوند، از ت كارها انجام مي
ها  هاي كوچك كه روي يك تراشه قرار دارند در تجهيزات پزشكي، وسايل خانه، ماشين رايانه

ها ديگر يك چيز تجملي نيستند، بلكه در  شوند. امروزه، رايانه ها استفاده مي بازي و اسباب
پيدا برخي از اشكال رايانه را  ،رويم هستند. هركجا كه مي  دنياي تجارت يك ضرورت

كاربر شناخته يك عنوان  چه را كه در دنياي رايانه به اي آن ت هر رايانه، و پشكنيم مي
چه كه روشن است اين كه هيچ دو  دنياي كاربران، آنة كنيم. در مشاهد شود، پيدا مي مي

 يكديگر نيستند.به كاربري در نحوة رفع اشكال مشكالت يك رايانه، شبيه 
  

 )علي شكوهي(  »3«گزينة   -68
  ) خطرناك2  ) جذاب1
  انگيز ) هيجان4  ) علمي3

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

 )علي شكوهي(  »1«گزينة   -69
  ) حادثه، اتفاق2  ) ضرورت1
  )كلوزتست(  ) اشتباه4  ) سرگرمي3

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

 )علي شكوهي(  »2«گزينة   -70
  ) هركجا2  ) در واقع1
  )كلوزتست(  ) زود4  از مدتي) پس 3

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

 )علي شكوهي(  »3«گزينة   -71
 نكتة مهم درسي

“in” تـوان از فعـل    دانيد كه بعد از حـروف اضـافه مـي    حرف اضافه است و حتماً مي
“ing”.دار (اسم مصدر) استفاده كرد  

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

 )علي شكوهي(  »4«گزينة   -72
  ) ممكن2  ) متعجب1
    ) شبيه4  ) مشهور3

  )كلوزتست(  
  

  :1ترجمة متن درك مطلب 
 از برخي .كنند كم مي وزن تر سخت مردان به نسبت زنان چرا كه وجود دارد دليل چندين

 رود مي راه ساعت در مايل دو كه پوندي 275 شخص يك. هستند فيزيكي صرفاً اين داليل
 سرعت همان با كه پوندي 150 شخص يك كه درحالي سوزاند، مي كالري 4/6 دقيقه هر در
وزن بيشتري  مردان كه عموماً بنابراين،. سوزاند مي دقيقه در كالري 5/3 فقط رود مي راه

 اگر حتي مضافاً،. كنند كم وزن زنان از تر سريع ورزش ةوسيل به توانند براي شروع، مي دارند،
 كالري كند، مي ورزش مساوي مقدار به كه زن يك به نسبت مرد يك بودند، وزن هم اه آن

 بيشتري ميزان زن يك با مقايسه در مرد يك بدن كه اين براي چرا؟. سوزاند بيشتري مي
 به نسبت ها ماهيچه دادن حركت براي بيشتري انرژي اين و دارد چربي به نسبت ماهيچه
 هر كنيد! باور را حرفم اما برسد، نظر هب غيرمحتمل است ممكن اين .كند مي مصرف چربي

 ورزش كه مردي يك بنابراين،. سوزانيد مي كالري بيشتر كنيد، مصرف انرژي بيشتر چه
 كم ةبرنام بيند، مي نتيجه زن يك از خيلي زودتر كند مي رعايت را غذايي رژيم و كند مي

. ادامه دهد ]برنامه[ آن به جود دارد كهزيادتري و احتمال و بيند مي تر موفق را وزنش كردن
. كنند مي اضافه مازاد ورزش ،وزن كردن كم ةبرنام به زياد احتمال به همچنين مردان

 كردن كار با را اضافي پوندهاي آن كه يافت توان را مي خويش وزن از آگاه مردان بسياري از
 منفعل ةبرناميك  دنبال به ماالًاحت زنان كه درحالي برند، مي بين از استخرها و ها باشگاه در

 .شوند مي هدايت خانه در يا غذايي رژيم كيكلين بهبيشتر، 

 )ميرحسين زاهدي(  »4«گزينة   -73
  »بود. خواهد »وزن كردن كم« متن براي عنوان بهترين«ترجمة جمله: 

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

 )ديميرحسين زاه(  »3«گزينة   -74
 مقايسـه « پـاراگراف  ايـن  نقش نويسي، پاراگراف هاي تكنيك اساس بر«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(    »است. »كردن
---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي(  »4«گزينة   -75
 در مايـل  دو سـرعت  بـا  كـه  پونـدي  188 شخص يك متن، اساس بر«ترجمة جمله: 

پوندي كه دقيقاً همان كـار را انجـام    150ر مقايسه با يك شخص د رود مي راه ساعت
  )درك مطلب(    »سوزاند. بيشتري مي دهد، كالري مي

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

 )ميرحسين زاهدي(  »3«گزينة   -76
  »شود؟ گيري نتيجه متن از تواند مي زير موارد از يك كدام«ترجمة جمله: 

  »كرد. خواهيد كم بيشتري وزن كنيد، مصرف بيشتري انرژي چه هر«
  )درك مطلب(  

  :2ترجمة متن درك مطلب 
هايي  شود كه بيشترين چيزها را به ما آموختند، آن پرسيده مي افرادي مورد در كه هنگامي

و در روزهاي  خنديدند ما با هايي كه در لحظات خوب آن ها كنار ما بودند، كه در سختي
 والدين: است درست اين. كنيم مي به والدينمان فكر فوراً ما ك كردند، اكثرناراحتي ما را در

كه  اين از مادران ما قبل. اند كه تقريباً در همه چيز در زندگي با ما بوده افرادي هستند ما
براي هجده سال پس  حداقل و كنند مي حمل كننده خسته ماه 9متولد شويم، ما را در طي 

 آموزش را ما كنند، مي مراقبت ما از براي فهرست كردن چند مورد، والدين ما، تنها از آن
 ها،  آن بدون. كنند تأمين مي تحصيلي و مالي و ما را از نظر كنند مي كمك ما به دهند، مي
  نداشتيم. قرار هايي كه امروز هستيم، مكان در ما اكثر

 كه سزاوار آن هستند، رفتار يا والدينشان به شيوه افراد با از بسياري حال، اين با متأسفانه،
جدل  خود والدين وقفه با بي اهميت بي بسيار نوجوانان اغلب در مورد موضوعات. كنند نمي
 صرف را خود وقت ها در عوض گيرند. آن مي ناديده را خود ديگر والدين جوانان كنند. مي

 كنيم فراموش داريم تمايل شويم، مي بزرگتر طور كه ما همان. كنند مي دنياي مجازي يا دوستان
تنهايي يا در خانة  شوند به مجبور مي ها پير شدن هستند و آن حال در نيز ما والدين كه

كنيم (تشكيل خانواده  كه ما زندگي خانوادگي خود را شروع مي كنند، درحالي سالمندان زندگي
 ممنوع شدت به نيز ماسال در بلكه است، ناعادالنه مادر و پدر به توجهي بي اين تنها نه دهيم). مي

 بدون داده دستور ما به خداوند. است اسالم هاي جنبه ترين مهم از يكي والدين به احترام. است
 با والدينمان با احترام رفتار كنيم. ،داريم آن قرار در كه شرايطي به توجه

 )جواد عليزاده(  »4«گزينة   -77
كنـد تـا از    اشاره مـي » تاين درست اس«نويسنده در پاراگراف اول به «ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(  »مضمون اصلي همان پاراگراف بيشتر پشتيباني كند.
---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »4«گزينة   -78
  »كنند. سال از ما حمايت مي 18بر طبق متن، والدين ما براي حداقل «ترجمة جمله: 

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

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -79
بهتــرين شــكل جــايگزين بــه توانــد  يــك از مــوارد زيــر مــي كــدام«ترجمــة جملــه: 

  »شود؟ 2در پاراگراف   ”trivial“لغت
  )درك مطلب(    »اهميت بي«

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

 )جواد عليزاده(  »2«گزينة   -80
به احتمال زياد، متن با مثالي از قرآن دربارة اهميت والدين در اسـالم  «جمله:  ترجمة

  )درك مطلب(    »يابد. ادامه مي
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  تشریحیتشریحی  ۀۀنامنام  پاسخپاسخ

  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیم

  13991399ماه ماه   فروردینفروردین  77
  

  
  

  

  (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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  لیلی نظیف –امیر شهباززاده  –مهدي جباري  –روزبه اسحاقیان 

  
علی زوبیري   – امیر زراندوز –مهر  علی رستمی –حمیدرضا دهقانی  –لویی  میثم حمزه –غالمرضا حلی  –افشار  سپهر حقیقت –فرهاد حامی  –حسین حاجیلو  –فرد  آرمان جاللی –رضا آزاد  –امیر ایرانی 

  سعید نصیري –سروش موئینی  –میالد منصوري  –داریوش عابد  –لی ساوجی ع
  

علیرضـا رهبـر     –علیرضا ذاکر  –محمدرضا دانشمندي  –رضا خورسندي  –نژاد  سجاد خادم –مسعود حدادي  –امیررضا جوانمرد  –فرد  امیرحسین بهروزي –مهدي برخوري مهنی  –منش  رضا آرین
بهـرام میرحبیبـی     –مهـرداد محبـی    –حسـین کرمـی    –پور  فرزاد کرم –علی کرامت  –محمد عیسایی  –سید پوریا طاهریان  –سروش صفا  –امین ستوده  –ن زرندي اشکا –محمدمهدي روزبهانی 

  بهنام یونسی –زاده  پیام هاشم –سینا نادري  –امیرحسین میرزایی 

  
 پیمان  محمدعلی راست –میثم دشتیان  –بیتا خورشید  –ابوالفضل خالقی  –مهدي حاتمی  –زهره آقامحمدي  –نسب  عبدالرضا امینی –محمد اکبري  –نصراهللا افاضل  –محمد اسدي  –اصغر اسداللهی 
حسـین مخـدومی     –غالمرضـا محبـی    –سیده  محمدصادق مام –مصطفی کیانی  –منش  کیانوش کیان –احسان کرمی  –بهادر کامران  –دوست  ابراهیم قلی –زاده  عبداله فقه –فرشید رسولی  –زاده  مرتضی رحمان
  فاروق مردانی

   

  موسـی خیـاط علیمحمـدي    –کـیش   مرتضـی خـوش   –سلیمانی  اهللا حاجی روح –رضا جعفري فیروزآبادي  –مسعود جعفري  –زاده  بهزاد تقی –نظر  حامد پویان –عبدالحمید امینی  –نتاج  اکبر ابراهیم
سیدطاها مصطفوي   –امیر قاسمی  –علی فرزادتبار  –مهدي فائق  –زاده  حسن عیسی –اهللا علیزاده  روح –محمد عظیمیان زواره  –پرویزي  شهرام شاه –حسین سلیمی  –د رواز حام –حسن رحمتی کوکنده 

  زاده  علی نوري –فرزاد نجفی  –فرشاد میرزایی  –علی مؤیدي 
  

  

  
  اکبري لیدا علی    طانیبهزاد سل  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زمین

  فرزانه دانایی  ساز  هانیه نشاسته –محمدامین روانبخش   مهرداد ملوندي  حسین حاجیلو  حسین حاجیلو  ریاضی

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

  پوپک مقدم  پویا شمشیري  نژاد محمدامین عمودي  امیرحسین برادران  برادران امیرحسین  فیزیک
  دانیال بهارفصل  متین هوشیار  پور مبینا شرافتی  نژاد ایمان حسین  نژاد ایمان حسین  شیمی

  

 

  

  

  

  9999ماه ماه   فروردینفروردین  77آزمون آزمون نامۀ نامۀ   پاسخپاسخ
  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیماختصاصی اختصاصی 
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – فروردین 7آزمون  - »6«پروژة        

    
  شناسی زمین

 

 )لیلی نظیف(  »2« ۀگزین - 81

و  نیدرون زمدر  نیآذر يها هو نفوذ تود یآتشفشان ،یدگرگون يهاندیفرا
شناسی آذرین و دگرگونی  سنگ ۀها، در شاخ سیارهحتی بر روي ماه و 

  شود. بررسی می
  )11و  10ي      ها شناسی، صفحه زمینهاي آن) ( شناسی و شاخه علم زمین(

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

 (امیر شهباززاده)     »3« ۀگزین -82

درصد است، بنابراین  60که رطوبت نسبی  در این جدول، با توجه به این
 4درجه و اختالف دماي دو دماسنج تر و خشک،  25دماي دماسنج خشک 

باشد. (دماسنج تر  درجه می 21باشد. بنابراین دماي دماسنج تر  درجه می
   دهد.) تري را نسبت به دماسنج خشک نشان می دماي کم معموالً

  )18تا  15هاي     شناسی، صفحه زمینآب در هوا) ((
 --------------------------------------------  

 (امیر شهباززاده)  »4« ۀگزین - 83

هاي عمیق، مربوط به اختالف چگالی است. این قبیل  نوعی از جریان
آلود وارد دریایی  توان یافت که رودي گل در نقاطی میها را معموالً  جریان

فالت قاره، بر اثر زلزله به لرزش   ي شود و یا رسوبات نزدیک لبه آرام می
   آیند و در شیب قاره حرکت کنند. در

 )30تا  27ي  ها شناسی، صفحه زمینآب در دریا) (( 
 --------------------------------------------  

 )90 -سراسري (  »1« ۀگزین -84

هاي شمال اروپا و  کشور فنالند در شمال اروپا واقع شده است و دریاچه

   اند.  ها به وجود آمده یخچال گذاري آمریکا بر اثر رسوب

  )43 ۀشناسی، صفح زمینآب در خشکی) ((  

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

  (لیلی نظیف)  »4« ۀگزین -85

ي قائمه و کلسیت و  جهتی با زاویه کلیواژ) سهنمک طعام و گالن، رخ (

ها  ي غیر قائمه دارند. شکل نشانگر آرایش اتم جهتی با زاویه دولومیت رخ سه

  شکل گالن است. درکانی مکعبی

  )55و  54، 51ي  ها شناسی، صفحه زمینها) ( کانی(

 (لیلی نظیف)  »1« ۀگزین -86

Al)کرندوم O )2 ات است که اگر متبلور و رنگی باشد، نوعی غیر سیلیک3
شود. گلوکوفان نوعی آمفیبول و از گروه  جزء جواهرات محسوب می

   باشد. هاي تیره می سیلیکات
  )65و  61تا  59ي   ها شناسی، صفحه زمینها) ( کانی( 

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

 )92 -(سراسري خارج از کشور  »1« ۀگزین - 87

اند از: فلدسپات  آیند، عبارت وجود می  هایی که در پایان واکنش بوون به کانی
دار (ارتوکالز)، میکاي سفید (مسکوویت) و کوارتز. از مجموع این سه  پتاسیم

شود. در نتیجه عنصر پتاسیم نسبت به دیگر  کانی، سنگ گرانیت ایجاد می
ود. (در مراحل پایانی ش عناصر در یک ماگماي بازالتی دیرتر وارد واکنش می

  سري واکنش بوون وجود دارد.)
  )77و  74، 73هاي      شناسی، صفحه زمینهاي آذرین) ( ماگماتیسم و سنگ(  

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

 )روزبه اسحاقیان(  »  2«  ۀگزین - 88

» 4« ۀهر دو سنگ منشأ غیر آلی دارند؛ در گزین ،»3«و » 1«ي  ها در گزینه
گل سفید منشأ آلی و  ،»2« ۀهر دو سنگ منشأ آلی دارند؛ ولی در گزین

   انیدریت منشأ غیرآلی دارد.
  )93تا  91هاي       ، صفحهشناسی زمینهاي رسوبی) ( سنگ(  

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

 )مهدي جباري(  »2« ۀگزین - 89

هایی است  لیس در آبکردن سی چرت با منشأ شیمیایی آن محصول رسوب
   که از این ماده اشباعند.

  )92و  91هاي       شناسی، صفحه زمینهاي رسوبی) ( سنگ(  
 --------------------------------------------  

 )روزبه اسحاقیان(  »3«  ۀگزین - 90

) جالي براق ندارد، slateکند. سنگ لوح ( سنگ اسلیت را بیان می Aمورد 
   ر میکا در سطح شیستوزیته جالي براق دارد.علت وفو اما فیلیت به

هاي اصلی موجود در سنگ گنیس همان انواعی هستند که در  : کانیBمورد 
شوند (کوارتز، فلدسپات و میکا) ولی فولیاسیون دارند. یعنی  گرانیت یافت می

  اند.  اي آن نیز در امتداد خاصی طویل یا پهن شده هاي غیرورقه کانی
ریز، متراکم،  دار، سخت، دانه داراي بافت مضرسی دندانه: هورنفلس Cمورد 

  یافتگی است.  رنگ و فاقد هر نوع جهت غالباً سیاه
هاي  بیشترین درجۀ دگرگونی را در بین کانی: کانی سیلیمانیت Dمورد 

  دگرگونی دارد. 
  )103تا  101هاي    شناسی، صفحه زمینهاي دگرگون شده) ( فرایند دگرگونی و سنگ(
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  4:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  فروردین 7 آزمون - »6«پروژة         

    
  پایهریاضی 

 

  )سعید نصیري(    »2«گزینۀ  - 91
 هـاي متـوالی   یرا در آن تفاضـل جملـه  این دنباله، یک دنبالۀ حسابی است، ز

  مقدار ثابتی است: 
a a dn n
a

31
41

   

a a (n )d a n an n1 3 1 3011 100   
 )10تا  6 هاي ، صفحه2ریاضی الگو و دنباله) ((   

------------------------------- -------------  
  )حمیدرضا دهقانی(    »4«گزینۀ  - 92

44دانیم  می 45و  256    ، پس:625
254 4 4 44 619 5 4 619 5 100 25 619 125   

3 33 4 3 4100 25 619 125 4 25 619 5   
  دقت کنید که: 

33 3 3 34 64 100 4 100 4 100   
 )22تا  17هاي  ، صفحه2ریاضی ) (گیري اعداد حقیقی ریشه –الگو و دنباله (   

 --------------------------------------------  
 (غالمرضا حلی)  »1« ۀگزین - 93

3   فرض سؤال داریم: مطابق 15 45x y z  
2 2 2 2 5 31x y z u v (x y z) (u v)  

2 45 155 65(u v) u v  
,u} هاي داده میانگین v} :65  برابر است با 32 5

2 2
u v /  

 )126و  125هاي  ، صفحهسازي آمار و مدلهاي مرکزي) ( شاخص(   
 --------------------------------------------  

  )امیر ایرانی(    »1«گزینۀ  - 94
x)0  داریم:  x)fi i   
x)  پس:  x)f ( )( ) (x) ( ) ( ) ( ) (y)i i 4 4 0 1 3 2 3 3 1 4 0   

y 1   
  است، بنابراین:  22ششم برابر  ۀتجمعی دست فراوانی

yx y x x y14 3 3 1 22 10 9   
 )127و  57هاي  ، صفحهسازي آمار و مدلهاي مرکزي) ( شاخص(   

 --------------------------------------------  
  )امیر زراندوز(    »2«گزینۀ  - 95

چون میـانگین   ،کند تغییري نمیمیانگین  11و  10، 9 يها داده فزودنابا 
هـا   است. اگر مجموع مربعات اختالف داده 10برابر  11و  10، 9هاي  داده

  خواهیم داشت:  ،نمایش دهیم Aرا با از میانگین 
  جدید) قدیم، ج  (ق

 ق ق          
 ق ق ق                        

A A
A

N
2 2 6030   

ج
 ج ج

A ( ) ( ) ( )
N

2 2 260 11 10 10 10 9 102
33   

/60 1 1 62 1 9
33 33

   
 )149و  148هاي  ، صفحهيساز آمار و مدلهاي پراکندگی) ( شاخص(   

 --------------------------------------------  
  )رضا آزاد(    »1«گزینۀ  - 96

  کنیم: صورت صعودي مرتب می ها را به ها ابتدا داده براي محاسبۀ چارك
5 7 9 13 15 17 21 24 25 26 28, , , , , , , , , ,   

  چارك سوم       چارك دوم          چارك اول                                
13    هاي بین چارك اول و سوم: هداد 15 17 21 24, , , ,   

   آوریم: دست می ها را به میانگین و واریانس این داده
13 15 17 21 24 90 185 5x   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 213 18 15 18 17 18 21 18 24 182
5

   
25 9 1 9 36 16

5
   

CV
x

4 24 18 9   
 )149و  120هاي  ، صفحهسازي آمار و مدلهاي پراکندگی) ( شاخص(   

 --------------------------------------------  
  )زوبیريعلی (    »2«گزینۀ  - 97

|x مــی رســانیم به تــوان | | x | | x |
xx

2 1 21 2 1 1 11
   

x x x x x x x(x )2 2 24 4 1 2 1 3 6 0 3 2 0   
x0 2   

max(b a) 2 0 2   
 )6مشابه تمرین  – 31ۀ ، صفح3ریاضی (هاي گویا)  هاي شامل عبارت نامعادله –تابع (   

 --------------------------------------------  
  )علی ساوجی(    »1«گزینۀ  - 98

   کنیم: ابتدا شرط پیوستگی تابع را بررسی می

lim f(x) lim ([x] a) a f ( )

x x

lim f (x) lim ( x a) a

x x

31 23 3
2 2

2 2 3 2
3 3
2 2

   

a a a 21 3 2
3

   
   بنابراین:

lim f(x) lim f (x) lim ( x )
x a x x

42 0
32 2

3 3

   

 )120تا  115هاي  ، صفحه3ریاضی گی) (حد و پیوست(   
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  5:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  فروردین 7 آزمون - »6«پروژة         

    
  )(سروش موئینی    »2«گزینۀ  - 99

ax | x | ax x (a )xlim f(x) lim lim limb b bx x x xx x x

1 3   

b , a a1 1 3 2   
x عدد مثبــت x

lim
xx

22 1 4 5
2 0 02

   

 )114تا  94هاي  ، صفحه3ریاضی حد و پیوستگی) ((   
 --------------------------------------------  

  )حاجیلوحسین (    »1«گزینۀ  - 100
  پیوسته است، پس:  2xتابع در 

ax xf( ) lim f (x) lim f (x) b lim
x xx x x

b

2 2 122 2 62 2 2
   

ــه   ــد از آنجاک ــت کنی limدق (x x )
x

2 6 0
2

ــه  ــراي آنک ــل ، ب حاص

ax x
lim

x xx

2 2 12
2 62

   موجود باشد، باید: 

lim (ax x ) a a
x

2 2 12 0 4 4 0 1
2

   

xx
HOPx x xb lim lim

xx xx x

222 2 212 72 12
2 2 1 1062 2

   

b x xlim lim ( )
f (x)x x x x

27 6
10 2 2 12

   

xlim ( ) /
x x

27 0 7210  
 )120تا  92هاي  ، صفحه3ریاضی حد و پیوستگی) ((   

 --------------------------------------------  
  )فرد آرمان جاللی(    »2«گزینۀ  - 101

  
sin در ایـن بـازه   sinxبیشـترین مقـدار     مطابق دایرة مثلثـاتی،  1

2
و  

sinکمترین مقدار آن برابر  1
6 2

  است، یعنی در این بازه:  

sinx1 1
2

   

   در نتیجه:

sin x sin x3 33 3 1 3 1 3 12 2   
  اختالف بیشترین و کمترین مقدار عبارت: 

( ) ( )3 33 1 12 2   
 )133تا  128هاي  ، صفحه2ضی ریامثلثات) ((   

 --------------------------------------------  
  حامی)فرهاد (  »3« ۀگزین - 102

   :داریم

  

0 0 0 0 0112 112 90 22 22
0 0 0 0158 180 22 22
0 0 0 0202 180 22 22

sin( ) sin sin( ) cos

sin sin( ) sin

cos cos( ) cos

  

sin( ) sin( ) cos sin

cos( ) cos

0 0 0 0112 158 22 22
0 0202 22

  

2 301 22 1
5 5

tan 

 )137تا  134هاي  ، صفحه2ریاضی مثلثات) ((   
---------------------------------- ----------  

  )افشار سپهر حقیقت(    »3«گزینۀ  - 103
f (x) a bcos(c x)   
T T T c

| c |
3 2 23 32 2 3   

0 7 7 3 123 41 1
2

f ( ) a b a
a.b

bf ( ) a b
   

 )152تا  142هاي  ، صفحه2ریاضی مثلثات) ((   
 --------------------------------------------  

  )لویی میثم حمزه(    »4«گزینۀ  - 104
و زاویۀ بین اضـالع   bو  aاالضالع که طول اضالع آن  زيمساحت یک متوا

  است برابر است با:  ها  آن

S a.b.sin    

  پس داریم: 
)یا 0120 )( )sin sin 3 04 3 4 2 602   

از قضیۀ  ABCاالضالع باید در مثلث  براي محاسبۀ طول قطر بزرگ متوازي
  ها استفاده کنیم:  کسینوس

  
AC ( )( )cos ( )12 2 2 02 4 2 2 4 120 4 16 16 28

2
   

AC 28   
 )157تا  154هاي  ، صفحه2ریاضی مثلثات) ((   
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  6:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی -  فروردین 7 آزمون - »6«پروژة         

    
  )مهر علی رستمی(    »4«گزینۀ  - 105

ـ  می tanیم دان x
cos x

121 cotو  2 x
sin x

121 ، پـس عبـارت   2

  داده شده در سوال، برابر است با: 
cos x cos x cos xsin x

sin xcos x sin x

2 22 2 1 2 22 21 1 4
2 2 1 2 24

   

x
sin x ( )( )1 1 2 12 2164

16 16 2 32
   

 )33ۀ ، صفح3ریاضی مثلثات) ( -تابع (   
 --------------------------------------------  

 اریوش عابد)(د  »4« گزینۀ - 106
AEDˆطبق قضـیۀ خطـوط مـوازي و مـورب      x    و چـون مثلـثAED 

ˆ ، بنـابراین: اسـت  الساقین متساوي ˆADE AED x.  دانـیم در هـر    مـی
  اند، پس: رو با هم مساوي هاي روبه زاویه االضالع متوازي

x z y   
xهاي  از رابطه z y  120وy z توان نتیجه گرفت که: می  

120 2 120(x z) z x z   
2داریم:  ADEمثلث  درو  180x z:پس ،   

2 120 20 80
2 180
x z

z x
x z

»   
 )33تا  31هاي  صفحه، 1هندسه هندسه و استدالل) ((

 --------------------------------------------  
 (میالد منصوري)  »4« گزینۀ - 107

کـه   کنیم و با توجه بـه ایـن   را رسم می AM میانه
2

BCAM MC ،
  الساقین است. متساوي AMCمثلث 

  
22بنابراین  5ˆCAM   داریم: و /

45ˆ ˆˆ: AMB MCA CAMزاویۀ خارجی  
  الساقین است. بنابراین: الزاویه و متساوي قائم AHMبنابراین مثلث 

2
2 2 2 2

BCAMAM AM BCAH HM AH AH   
2(وتر)،  BCبنابراین    ترین ارتفاع) است. (کوچک AHبرابر  2

 )67تا  57هاي  ، صفحه1هندسه مساحت و قضیه فیثاغورس) ((
 --------------------------------------------  

 (میالد منصوري)  »1« گزینۀ - 108
AD کنیدفرض  x  وAE y تـالس   ۀطبـق قضـی   باشد. در این صورت
   داریم:

x y
x y

4
4 12 8

  
   

x x
x

y y
y

1 24 3
1 48 3

   

   :بنابراین
AB x , AC y4 6 8 12   

   میانه نیز هست، پس: CHمتساوي الساقین است. در نتیجه ارتفاع ABCپس 

CH HA CA CH2 2 2 2 2 23 12   
CH 135 3 15  

 )80و  57هاي  ، صفحه1هندسه تشابه) ((
 --------------------------------------------  

  )سروش موئینی(    »1«گزینۀ  - 109
  اند و داریم:  متشابه ADEو  ABCدو مثلث 

2 4 16 0 165 25 100
SAE ADEk /

AB SABC
   

   اند: متشابه ABCو  CMN هاي مثلث چنینهم
2 4 4 8 0 087 49 50 100

SCN CMNk /
CB SABC

   
  پس مساحت قسمت سایه زده برابر است با: 

S S S SABC ADE CMN   
( / / )S ( / )S / SABC ABC ABC1 0 16 0 08 1 0 24 0 76   

 )100ۀ ، صفح1هندسه تشابه) ((   
---------------- ----------------------------  

 )حسین حاجیلو(  »4« ۀگزین - 110
با توجه به شکل، مقطع صـفحۀ   گیریم. در نظر می aطول هر یال مکعب را 

قطر وجه مکعب است، پـس   ACچون  است. ABDCگذرنده، مستطیل 
2AC طول آن برابر است با a.   

  
  
  

                               
S(ABDC) AB AC (a)(a ) a

a

22 2

26
  

برابر است  ABDCمستطیلبنابراین نسبت مساحت کل مکعب به مساحت 

a با

a

26 3 222
.   

 )115تا  111هاي  ، صفحه1هندسه هاي فضایی) ( شکل(

 مساحت کل مکعب
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  پایهشناسی  زیست

  

  )نظام قدیم تجربی – 98سراسري داخل کشور (    »4«گزینۀ  - 111
سلول رویشی سلولی هاپلوئید است که هیچ گاه تقسیم »: 1«گزینۀ 

شود بلکه  شود. همچنین سلول زایشی نیز در ابتداي تشکیل تقسیم نمی نمی
م پس از گرده افشانی درون سلول رویشی (لوله گرده) تقسیم میتوز انجا

   دهد. می
از تقسیم میوز پارانشیم خـورش چهـار سـلول هاپلوئیـد ایجـاد      »: 2«گزینۀ 

   مانند. روند و به یکدیگر متصل باقی نمی ها از بین می شود که سه تاي آن می
این گزینه فقط در مـورد دانـۀ گـرده صـادق اسـت و در مـورد       »: 3«گزینۀ 
   هاي بافت گامتوفیت ماده صحیح نیست. سلول

هـا در زمـان تشـکیل در اطـراف خـود توسـط        همۀ این سـلول »: 4«گزینۀ 
   شوند. هاي دیپلوئید احاطه می سلول
 )196تا  193و  190تا  187 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیست) (تولیدمثل در گیاهان(

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

  )اشکان زرندي(    »2«گزینۀ  - 112
هاي بافت پوششی  دایره در گوش یاخته یوارة مجاري نیمهاي د تر یاخته بیش

  نیستند. با مادة ژالتینی در ارتباط  ها همۀ آن بوده که
  ها:  تحلیل سایر گزینه

  هاي عنبیه در تماس با زاللیه هستند.  ماهیچۀ مژکی و ماهیچه»: 1«گزینۀ 
ی هاي چشـای  هاي نگهبان و گیرنده در یک جوانه چشایی، سلول»: 3«گزینۀ 

  هاي چشایی شیمیایی هستند.  گیرنده ووجود دارند 
   کتاب درسی. 70صفحۀ  10شکل »: 4«گزینۀ 

 )70تا  67و  60تا  58 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستحواس) ((
 --------------------------------------------  

  )اشکان زرندي(    »4«گزینۀ  - 113
  شود.  یم تحریک ساخت پروتئینهورمون رشد باعث 

  شود.  می زاداز هیپوفیز پسین آ ADH »:1«گزینۀ 
براي نمو دستگاه عصبی مرکزي در دوران جنینی  T3هورمون »: 2«گزینۀ 

  (در صورت سوال اشاره شده پس از سن بلوغ)و کودکی نقش دارد. 
  شود.  پوتاالموس ساخته میتوسین در هی هورمون اکسی»: 3«گزینۀ 

 )91تا  89 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستریز) ( ها و دستگاه درون هورمون(

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

  )پور فرزاد کرم(    »3«گزینۀ  - 114
هـایی را   اطره توانایی تولید سـلول خ Bهاي  و هم سلول Tهاي  هم سلول

ژن را دارنـد کـه در سـطح     هاي آنتی ها همان نوع گیرنده دارند که این سلول
  سلول مادر (سلول خاطره اولیه) وجود داشت.

 )14و  13 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستایمنی بدن) ((

  )پور فرزاد کرم(    »3«گزینۀ -115
  ها:  بررسی گزینه

ان یک ساله در مدت یک سال یا کمتر رشد و تولید مثـل  گیاه»: 1«گزینۀ 
  چراکه عمر برخی گیاهان چند هفته است.  میرند. کنند و سپس می می

همۀ گیاهان یک ساله و همۀ گیاهان دو ساله و برخی گیاهـان  »: 2«گزینۀ 
  دهند.  چند ساله در طول عمر خود فقط یک بار گل می

اسـت   آلبـومن اي  لپه غذایی در دانه تککنندة مواد  بافت ذخیره»: 3«گزینۀ 
)که در هر سلول خود سه مجموعۀ کروموزمی  n)3  .البته در صـورت  دارد)

  دیپلوئید بودن گیاه)
آورد. گیاهان  وجود می ساز آوند چوب و آبکش را به آوند کامبیوم»: 4«گزینۀ 

شـد پسـین در بعضـی از    البتـه ر دوساله علفی هستند و رشد پسین ندارنـد.  
  شود.  نیز دیده می (مانند ریشۀ هویج) هاي گیاهان دوساله بخش
 )210و  207، 205، 197 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیسترشد و نمو در گیاهان) ((

 --------------------------------------------  
  )منش رضا آرین(    »4«گزینۀ  - 116

  ها:  بررسی گزینه
ادرست. در بازدانگان، ذخیرة غذایی دانـه (آندوسـپرم) قبـل از    ن»: 1«گزینۀ 

  شود.  لقاح تشکیل می
توانـد بـا ژنوتیـپ     نادرست. در گیاهان گلدار، ژنوتیپ رویان می»: 2«گزینۀ 

  پوسته تخمک یکسان باشد. 
هـا و بسـیاري از گیاهـان ماننـد      نادرست. چنین وضعی در خزه»: 3«گزینۀ 
  شود.  می ها به فراوانی مشاهده چمن

  درست. در بازدانگان لقاح مضاعف وجود ندارد. »: 4«گزینۀ 
  )50ۀ ، صفح1شناسی و آزمایشگاه  زیستتولیدمثل در گیاهان) ((

 )199و  197، 196هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  )قدیم تجربی نظام – 98سراسري داخل کشور (    »3«گزینۀ  - 117
ها بـرخالف   است که در پروکاریوت DNAعامل اصلی انتقال صفات وراثتی 

  ها:  ها به غشاي سلول متصل است. بررسی گزینه یوکاریوت
 DNAهـاي هیسـتونی را در اطـراف     ها پروتئین در پروکاریوت»: 1«گزینۀ 

  نداریم [غیرهیستونی هستند]
هـا چنـدین جایگـاه آغـاز      ریوتها بـرخالف پروکـا   در یوکاریوت»: 2«گزینۀ 

  داریم.  DNAهمانندسازي در 
ها به علت تفاوت دو انتهاي رشته قطبیـت   یوکاریوت DNAدر »: 3« گزینۀ

  ها فاقد قطبیت است.  حلقوي پروکاریوت DNAداریم اما 
فسـفات   -در ساختار واحد تکرارشونده [نوکلئوتید] پیوند قنـد  »: 4«گزینۀ 

   باشد. ینم فسفودي استرداریم که 
 )122تا  120و  117، 116، 109 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستمادة ژنتیک) ((

 --------------------------------------------  
  )علیرضا رهبر(    »3«گزینۀ  - 118

و  ثانویههاي حاصل از نخستین تقسیم نامساوي سیتوپالسم، اووسیت  سلول
  نخستین گویچه قطبی هستند. 
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هـاي اولیـه    شـوند، اووسـیت   که فقط در دوران جنینی تولید می هایی سلول

  هستند. 
هایی که در رشد و نمو جنین فاقد نقش هستند، نخسـتین و دومـین    سلول

  دارند. (مانند تخمک)نباشند که کروموزوم همتا  گویچه قطبی می
هایی کـه غیـرممکن اسـت تقسـیم شـوند، دومـین گویچـه قطبـی و          سلول
  تقسیم نخستین گویچه قطبی هستند. هاي حاصل از  سلول
عدد   سلول

  کروموزومی
تعداد 
  کروماتید

تعداد 
  سانترومر

تعداد 
مولکول 
DNA 
  هسته

محل 
  تشکیل

اووسیت 
  اولیه

n2   تخمدان  92  46  2  46

اووسیت 
  ثانویه

n   تخمدان  46  23  2  23

تین نخس
گویچه 
  قطبی

n   تخمدان  46  23  2  23

دومین 
گویچه 
  قطبی

n لوله   23  23  1  23
  فالوپ

n  تخمک لوله   23  23  1  23
  فالوپ

  

 )239و  238 هاي ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیست) (تولیدمثل و رشد و نمو در جانداران(
 --------------------------------------------  

  (بهرام میرحبیبی)  »3« ۀگزین - 119
کننده بدن انسان پس از تحریک گیرنـده درد   هاي محافظت بسیاري از پاسخ

ي جانوران وجـود دارد.   ي درد احتماالً در همه گیرنده وکند  کار می شروع به
   ها: رد سایر گزینه

هاي نوري چشـم اسـت کـه در پوسـت انسـان       همنظور گیرند»: 1«ي  گزینه
   وجود ندارد.

ي شیمیایی مورد نظر بر روي شاخک جنس نر است و  گیرنده»: 2«ي  گزینه
   رود. ي ماده به کار می براي شناسایی پروانه

ي الکتریکی نیز موجودات زنده را شناسایی  مارماهی با گیرنده»: 4«ي  گزینه
   کند. می

  )72و  56هاي  ، صفحه2آزمایشگاه  شناسی و  (حواس) (زیست
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(    »2«گزینۀ  - 120
وجـود   هاي پارانشیم خورش با تقسـیم میـوز چهـار سـلول بـه      یکی از سلول

هـاي متـوالی میتـوزي     هـا (هـاگ مـاده) بـا تقسـیم      آورد که یکـی از آن  می
  آورد.  آندوسپرم را بوجود می

  ها:  بررسی سایر گزینه
باشـد کـه قبـل از لقـاح بوجـود       گامتوفیت ماده همان آندوسپرم می»: 1«گزینۀ 
زا بوجـود   هـا سـلول تخـم    آید و سپس درون این بافت آرکگن و درون آرکگن می
  تواند با گامت نر لقاح انجام دهد.  آید که می می

ک تقسیم میتـوز در لولـۀ   باشد و با انجام ی سلول زایشی هاپلوئید می»: 3«گزینۀ 
  باشد.) آورد. (سلول هاپلوئید قادر به انجام میوز نمی گرده دو گامت نر بوجود می

بال  2سلول و  4گامتوفیت نر همان دانه گرده رسیده است که شامل »: 4«گزینۀ 
  باشد.   و دو پوسته داخلی و خارجی می

 )189تا  187 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستتولیدمثل در گیاهان) ((
 --------------------------------------------  

 (مهدي برخوري مهنی)  »4« ۀگزین - 121
 هايباکتري دار شدن دار باعث کپسول کپسول يباکتر DNA : »1«ي  گزینه

  . )ها نه کپسول آن( شود یم  بدون کپسول
  .شوند  ینمموش باعث مرگ  کدام چیه:  »2«ي  گزینه
  .شود یموجب مرگ موش نم يباکتر DNA : »3«ي  گزینه

ــه ــاره:  »4«ي  گزین ــاکتر ي عص ــاو يب ــات ژنت يح ــیاطالع ــرا یک  يالزم ب
نوکلئاز همراه  میاگر آنز یول ،بدون کپسول است يباکتر به  ونیترانسفورماس

 .دهـد  یرخ نم یونیو ترانسفورماس ستیسالم ن گرید یکیژنت ي شد مادهباآن 
 شود. رگ موش نمیضمناً عصاره به تنهایی باعث م

  )105تا  103هاي     ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (ماده ژنتیک) (زیست
 --------------------------------------------  

  (رضا آرین منش)  »2« ۀگزین - 122
  تقسیم میوز است. Iي آنافاز  شکل مربوط به مرحله

  ت.زنبور عسل نر هاپلوئید بوده و فاقد تقسیم میوز اس »:1«ي  گزینه
باشند. در گیاهان، با تقسیم میوز  ها گیاهان بدون آوند می خزه»: 2«ي  گزینه
  آیند.  وجود می ها به هاگ
کرومـوزوم هسـتند.    48آلو، شامپانزه و سـیب زمینـی داراي   »: 3«ي  گزینه

توجه داشته باشید که زیگوت در گیاهـان و جـانوران تقسـیم میتـوز انجـام      
  دهد نه میوز. می

کروموزومی  12و  11طی تقسیم میوز در ملخ نر، دو نوع گامت  »:4«ي  گزینه
  شود. تشکیل می

  )180و  141، 140هاي     ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (میوز و تولیدمثل جنسی) (زیست
  )23ي  ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

 )بهانیمحمدمهدي روز(     »2« گزینۀ -123
 Aaصـورت   بـه  14اگر فرض کنیم دودمانه اتوزوم غالب باشد، ژنوتیپ فرد 

 Aaو یـا   AAصـورت   بـه  18خواهد بود. درنتیجه ژنوتیـپ فـرد شـمارة    
باشـد. پـس در    Aaو  AAتواند  نیز می 15باشد و ژنوتیپ فرد شمارة  می

پـذیر اسـت. دقـت کنیـد ایـن       حالت براي ژنوتیپ پدر و دختر امکان 4کل 
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، 16تواند وابسـته بـه جـنس غالـب باشـد. چـون فـرد         گاه نمی دودمانه هیچ

   دختري سالم از یک پدر بیمار است.
  )174تا  172و  165، 158هاي  ، صفحه2مایشگاه شناسی و آز زیستژنتیک و خاستگاه آن) ((

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

  )نظام قدیم تجربی – 98سراسري داخل کشور (    »2« گزینۀ - 124
h B H h AP :X YPpI iRr X X ppI iRr  

                                                       ♀                                  ♂  
  دختر مبتال به فقط یک بیماري:

1
8

1کتونوري) (سالم از نظر فنیل
2

1(دختر هموفیل)
4

  : هموفیلی 

1کتونوري) (بیمار از نظر فنیل
2

1(دختر سالم از نظر هموفیلی)
4

  کتونوریا : فنیل 
1
8

  
  گروه خونی مشابه با فرزندان قبلی:

AB :

O :

1 3 3
3 1 14 4 16

1 1 1 16 16 4
4 4 16

  

1 31
4 4

  گروه خونی متفاوت

: 3 1 3
4 4 16

  جواب نهایی
 )177تا  175 و 170 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستژنتیک و خاستگاه آن) ((

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

  )سروش صفا(    »3«گزینۀ  - 125
هـا فاقـد آونـد و روزنـۀ آبـی       باشند. خـزه  ها می منظور از صورت سوال، خزه

  اي نیز ندارند.  هستند و در نتیجه تعرق و فشار ریشه
  ها:  بررسی سایر گزینه

  ریول دارند. ها، سانت ها همانند سرخس خزه»: 1«گزینۀ 
ها، گامتوفیـت بـوده کـه هاپلوئیـد      ساختار فتوسنتز کنندة خزه»: 2«گزینۀ 

است و کروموزوم مضاعف ندارد. پس جهش نوع مضاعف شدگی هم نخواهد 
  داشت. 
  شوند.  ها توسط باد و آب به اطراف پخش می هاي خزه هاگ»: 3«گزینۀ 

 )184تا  181 هاي صفحه ،2شناسی و آزمایشگاه  زیستتولیدمثل در گیاهان) ((
 --------------------------------------------  

  )امین ستوده(    »1«گزینۀ  - 126
با توجه به تصویر انعکاس زردپی زیر زانو و تصـویر مربـوط انـواع نـورون در     

یابیم که جسم سلولی در دندریت نورون حرکتی فاقد غالف میلین اسـت   می
   گیرد. در بخش خاکستري نخاع قرار می

  ها:  بررسی سایر گزینه
الزاماً اینطور نیست. در انتهاي پایانۀ آکسونی هدایت پیام عصبی »: 2«گزینۀ 

  شود.  متوقف می

وجود غالف میلین موجب افزایش سرعت هـدایت (نـه انتقـال)    »: 3«گزینۀ 
  شود.  ها می پیام عصبی در بسیاري از نورون

شود بلکه غلظت  ظت نمیغل يپتاسیم موجب برابر –پمپ سدیم »:4«گزینۀ 
  گرداند.  سدیم و پتاسیم را به حالت اولیۀ خود برمی

 )46و  34، 30 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستدستگاه عصبی) ((
 --------------------------------------------  

  )97سراسري داخل کشور (    »4«گزینۀ  - 127
، لوله جوانولید مثلی مرد منظور از هر لوله پرپیچ و خم موجود در دستگاه ت

هـا داراي تـنفس    هاي دیـواره آن  دیدیم است که سلول اسپرم ساز و لوله اپی
باشند. در نتیجه در مرحله دوم تنفس سلولی وطی چرخه کربس  هوازي می

) انـرژي  ADPو زنجیره انتقال الکترون با افزودن فسفات به نوعی مولکول (
)ATPکنند.  ) را ذخیره می  

  ر گزینه ها: بررسی سای
هـا نادرسـت مـی     با توجه به لوله اپی دیدیم ایـن گزینـه  »: 2و1«هاي  گزینه
   باشند.
باشد که گلوکز در ایـن   گلیکولیز اولین مرحله تنفس سلولی می»: 3«گزینۀ 

شـود. در ضـمن    فرآیند به دو مولکول سه کربنی به نام پیرووات تبدیل مـی 
دروژن آن به یک گیرنده الکترون هاي هی شکسته شدن گلوکز، تعدادي از اتم

   شود. منتقل می +NADبه نام 
  )235و  232 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  یستترکیبی) ((

 )197و  196دانشگاهی، صفحۀ  شناسی پیش (زیست
 --------------------------------------------  

  )امیررضا جوانمرد(    »4«گزینۀ  - 128
   ها: بررسی عبارت
ثلی که در آن یک والد شرکت دارد همانند تولیدمثلی که در آن الف) تولیدم

توانـد غیرجنسـی نباشـد مـثال در      یک سلول جنسی دخالت داشته باشد می
وجود  بکرزایی اگر سلول جنسی ماده (تخمک) تقسیم شود و زاده جدید را به

  بیاورد. 
دهد  کند تتراد تشکیل نمی ب) زنبور عسل نر چون با میتوز تولید گامت می

اما تولیدمثل جنسی دارد. در بکرزایی نیز همانند تولیدمثل غیرجنسی والـد  
  کند.  هاي خود را به فرزندان منتقل می یک نسخه از تمام ژن

هـاي   هـا تمـام ژن   توان گفت طـی هـر تولیـدمثل غیرجنسـی، زاده     ج) نمی
کننـد، زیـرا بـاکتري     اي و سیتوپالسمی را از والـد خـود دریافـت مـی     هسته
  یدمثل غیرجنسی دارد اما واجد هسته نیست. تول

توانند از نظر ژنتیکـی یکسـان باشـند     ها می د) در تولیدمثل جنسی نیز زاده
   مثال دوقلوهاي همسان.

 )146و  145، 119 هاي ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیستمیوز و تولیدمثل جنسی) ((
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(    »2«گزینۀ  - 129
خوانیم که ساختار تمامی استروئیدها شبیه  کتاب سال دوم، می 7در صفحۀ 

  هم بوده و همگی مشابه کلسترول هستند. 
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  ها:  بررسی سایر گزینه

از غشـاي   T4و  T3هاي آمینواسـیدي نظـر    برخی از هورمون»: 1«گزینۀ 
هـاي خـود درون هسـتۀ سـلول هـدف تـاثیر        عبور کرده و بر گیرنده سلول
حلقـوي   AMPبـه   ATPتوانند موجب تبدیل  گذارند و بنابراین نمی می

  شوند. 
بازجذب مربوط به کلیـه اسـت و در روده جـذب مـواد صـورت      »: 3«گزینۀ 

  گیرد.  می
Tهاي تیروئیدي  ونهورم»: 4«گزینۀ  نفرین  نفرین و نور اپی ، اپیT4)و  3(

شـوند کـه از ایـن بـین فقـط       و آلدوسترون موجب افزایش فشار خـون مـی  
  توانند قند خون را افزایش دهند.  نفرین می نفرین و نور اپی اپی

  )92و  91، 87، 86 هاي صفحه ،2و آزمایشگاه شناسی  زیستترکیبی) ((
 )7، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

  )زاده پیام هاشم(    »3«گزینۀ  - 130
کنـد. جانـدار    عبارت را به نادرستی تکمیـل مـی  » د«و » ج«، »الف«عبارات 

  مورد مطالۀ ژاکوب و مونو باکتري بود. 
  ها:  بررسی عبارت

پلیمـراز وجـود دارد و    DNAآنـزیم   2ف) در هر دوراهـی همانندسـازي   ال
  کنند.  ها معموال دو دوراهی همانندسازي ایجاد می باکتري

ب) طـی همانندســازي شکســته شــدن پیونـدهاي هیــدروژنی بــین جفــت   
ه فسفات بازهایمکمل و شکستن پیوندهاي کوواالن بین نوکلئوتیدهاي آزاد سه

نوکلئوتیـدي دیـده    فسفاته شدن در هنگـام قرارگیـري در رشـته پلـی     و تک
  شود.  می

  هاي نوکلئوتیدي ساخته شده مکمل یکدیگر هستند نه یکسان. ج) توالی
شـوند   هاي دوراهی همانندسازي مختلـف از یکـدیگر دور مـی    د) در باکتري

  م برسند. اي مقابل نقطۀ آغاز به ه شوند تا در نقطه سپس به هم نزدیک می
 )117تا  115 هاي ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیستمادة ژنتیک) ((

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

  (بهرام میرحبیبی)  »4« ۀگزین - 131
 ZZصورت  ي نر به هاي جنسی در پرنده سهره نوعی پرنده است. کروموزوم

ي ماده با فنوتیپ  است. پس در پرنده ZWت صور ي ماده به و در پرنده
را از والد  Zرا از والد ماده و کروموزموم  Wجا که، کروموزوم  غالب از آن

  کند، قطعاً والد نر این پرنده فنوتیپ غالب باید داشته باشد. نر دریافت می

  
   ها: رد سایر گزینه

توانـد   در این حالت والد ماده قطعاً مغلوب ولـی والـد نـر مـی    »: 1«ي  گزینه
  فنوتیپ غالب اما ناخالص و یا فنوتیپ مغلوب داشته باشد.

تواند غالـب یـا مغلـوب باشـد و      در این حالت، فنوتیپ والد ماده می»: 2«ي  گزینه
  تواند غالب خالص باشد. والد نر می .تواند غالب یا مغلوب باشد ر میفنوتیپ والد ن

که والد ماده فنوتیپ غالب داشته باشد فنوتیپ والد  در صورتی»: 3«ي  گزینه
  تواند باشد (غالب یا مغلوب). نر هر چیزي می

  )174و  173، 125هاي      ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیستژنتیک و خاستگاه آن) ((
--- -------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(    »2«گزینۀ  -132
هـاي مهـاجم    هـاي خـودي را از میکـروب    دستگاه ایمنی ما نه تنهـا سـلول  

هاي بدن سایر افراد  هاي بدن ما را نیز از سلول دهد، بلکه سلول تشخیص می
  است.  دهندة عملکرد صحیح دستگاه ایمنی شناسد و این نشان باز می

  ها:  بررسی سایر گزینه
دهنـد کـه فعالیـت     چون به افراد گیرنده عضـو، داروهـایی مـی   »: 1«گزینۀ 

ها را تا حدي کاهش دهند، پس احتمال مبـتال شـدن بـه     دستگاه ایمنی آن
  ها در چنین فردي بیشتر است.  برخی سرطان

چون فعالیت دستگاه ایمنی کاهش یافته اسـت، پـس احتمـال    »: 3«گزینۀ 
  بتال به بیماري خود ایمنی کمتر است. ا

هـاي سـطح    بایـد از فـردي عضـو دریافـت شـود کـه پـروتئین       »: 4«گزینۀ 
هاي فرد گیرنده  هاي سطح سلول هاي وي شباهت بیشتري به پروتئین سلول

  داشته باشد. 
 )20تا  18 هاي ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیستایمنی بدن) ((

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

  )منش رضا آرین(    »1«گزینۀ  - 133
شود  در برخورد اول دستگاه ایمنی با یک آلرژن خاص هیستامین ترشح نمی

  شود.  ولی در برخورد اول همانند برخورد دوم، پادتن ترشح می
  ژنی ندارند.  هاي آنتی ها گیرنده پالسموسیت»: 2«گزینۀ 
  رند. ماکروفاژها در خون وجود ندا»: 3«گزینۀ 
کشنده با تولید پروتئینی خاص، به نام پرفـورین   Tهاي  سلول»: 4«گزینۀ 

کنند و  هاي سرطانی و آلوده به ویروس ایجاد می منافذي را در غشاي سلول
  شوند.  ها می موجب مرگ آن

 )21و  14، 13، 8 هاي ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیستایمنی بدن) ((
-- ------------------------------------------  

  )علی کرامت(  »2« ۀگزین -134
  اند. بررسی موارد: صحیح» د«و » ب«موارد 
پنبه در افـزایش ضـخامت پوسـت     ساز با تولید چوب پنبه کامبیوم چوب -الف

  درخت دخالت دارد.
  دارد نه در رشد طولی.  رشد پسین تنها در رشد قطري نقش -ب
هـاي حاصـل از تقسـیم     توانـد حاصـل رشـد سـلول     یرشد نخسـتین مـ   -ج

  باشد.   صورت افزایش اندازه ها به مریستم
ي  اي بـه مرحلـه   هاي سالیانه یعنی عبور گیاه از مرحلـه  گیري حلقه شکل -د

  دیگر، پس رشدي همراه با نمو است.
  (رشد و نمو در گیاهان)  

  )215و  214، 211، 210، 207، 206هاي   ، صفحه2 و آزمایشگاه شناسی (زیست
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 )96 –سراسري (  »  1« گزینۀ - 135

هاي رشد هستند که در شرایط  آبسیزیک اسید و اتیلن، هردو از بازدارنده
   یابند نه کاهش. نامساعد محیطی افزایش می

  هورمون  عبارت
ها، مخالف  زنی دانه از نظر تاثیر بر جوانه

  کند ها عمل می ژیبرلین
  آبسیزیک اسید

هاي رشد (اتیلن و  هبازدارند  ها ریزش برگ
  آبسیزیک اسید)

هاي رشد  در مورد بازدارنده  هوازي کاهش در شرایط غرقابی و بی
  صادق نیست.

هاي رشد (اتیلن و آبسیزیک  بازدارنده  ها تسریع وافزایش رسیدگی میوه
اسید)، البته خاصه در مورد اتیلن 

  مطرح شده است.
اي رشد (اتیلن و ه بازدارنده  هاي محیطی افزایش در هنگام تنش

  آبسیزیک اسید)
  اکسین هاي سلولی  پذیري دیواره موجب انعطاف

هاي  اکسین (بازدارندگی رشد جوانه  هاي جانبی اثر بر رشد جوانه
جانبی از طریق چیرگی راسی) و 

هاي رشد (چرا که در  بازدارنده
توانند  شرایط نامساعد محیطی می
  سرعت رشد را کنترل کنند.)

هایی  اتیلن (سست شدن میوه  ها سست شدن میوه
  مانند گیالس)

ها و  کنترل سرعت رشد، سنتز پروتئین
  تنش ها در شرایط انتقال یون

هاي رشد (اتیلن و آبسیزیک  بازدارنده
  اسید)

  )221تا  219هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (رشد و نمو در گیاهان) (زیست
---------------------------- ------------------  

  )منش رضا آرین(    »3«گزینۀ  -136
  اسید) به شکل بلورهاي جامد است.  دار (اوریک در حشرات دفع ماده نیتروژن

نادرست. در حشرات مانند ملخ، مري در سطح باالتري از دهـان  »: 1«گزینۀ 
  قرار دارد. 

تــرین چشــم در جــانوران (چشــم  نادرســت. در پالناریــا ســاده»: 2«گزینــۀ 
  شود.  شکل) مشاهده می یجام

سلولی  سلولی و سپس درون نادرست. در هیدر گوارش ابتدا برون»: 4«گزینۀ 
  باشد.  می

  )103و  55، 54 هاي ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  زیستترکیبی) ((
 )73و  52هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )امیرحسین میرزایی(    »4«گزینۀ  - 137

تواند فشار اسـمزي   کشنده است که با ترشح پرفورین می Tتنها لنفوسیت 
زا  تواند مستقیماً عامل بیماري خون را افزایش دهد؛ این لنفوسیت هرگز نمی

هاي آلوده بـه   را مورد حمله قرار دهد؛ بلکه پرفورین مترشحه از آن به سلول
  کند.  وس حمله میویر

کنــد؛  از خــود پروتئینــی ترشــح نمــی Bهــاي  الزم بــه ذکــر اســت لنفوســیت
هـا لنفوسـیت محسـوب     ها توانایی ترشح پادتن را دارند، اما این سلول پالسموست

  شوند.  نمی
  ها:  تشریح سایر گزینه

هـا از   ها و نیـز پالسموسـیت   با ایجاد پالسموسیت Bهاي  لنفوسیت»: 1«گزینۀ 
هـاي   خوار را افزایش دهند؛ سـلول  هاي ذره توانند فعالیت سلول ها می طریق پادتن
هـاي آلـوده بـه ویـروس،      نیز پس از ایجاد منفذ و از بین برد سلول T  لنفوسیت
منظـور بلعیـدن ذرات سـلولی     خـوار بـه   هـاي ذره  شوند فعالیت سـلول  منجر می

تواننـد در   مـی  Tهـاي   هاي آلوده به ویروس مرده، افزایش یابد. لنفوسیت سلول
  هاي آلوده به ویروس هرپس منفذ ایجاد کنند.  سلول سطح

سـتخوان،  پس از ورود به خون از مغز ا Tهاي نابالغ لنفوسیت  سلول»: 2«گزینۀ 
هـاي بـالغ    شوند تا در تیموس بالغ شوند. اما لنفوسـیت  بار دیگر از خون خارج می

  توانند بین خون و لنف در گردش باشند.   نیز می
ــۀ  ــیت»: 3«گزین ــا، لنفوس ــژه  Tهــاي  ماکروفاژه ــه وی ــز  T(ب کشــنده) و نی
هـاي   (با ایجاد پالسموسیت و پادتن) در از بـین بـردن سـلول    Bهاي  لنفوسیت

دهـد کـه    رخ مـی  Bهـاي لنفوسـیت    سرطانی نقش دارند؛ حساسیت با سـلول 
  ها نیز در آن نقش دارند.   ها و پادتن پالسموسیت

 )21و  19، 14تا  10 هاي ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیستایمنی بدن) ((
 --------------------------------------------  

 (مهرداد محبی)     »3« گزینۀ -138
  اند. موارد دوم، سوم و چهارم صحیح

  بررسی موارد:
ها در صورتی دو رگه خواهد بـود   جوشی پروتوپالست مورد اول) گیاه حاصل از هم

  ایجاد شده باشد. هاي گیاهان دو گونه متفاوت جوشی پروتوپالست که از هم
ها فعال هستند. بنابراین، امکان رونویسـی از همـۀ    مورد دوم) در کالوس همۀ ژن

  اي آن وجود دارد. هاي هسته ژن
هـاي خـود را فعـال     توانند همه ژن هاي گیاه بالغ می مورد سوم) بسیاري از سلول

  کنند.
ی ارزشـمند  مورد چهارم) از کشت بافت براي تکثیر گیاهان ازجمله گیاهان زینتـ 

ها)، گیاهان گلدانی و درختان میوه (جزء گیاهـان چـوبی) اسـتفاده     د ارکیدهن(مان
  شود. می

  )216و  215هاي ، صفحه2 شناسی و آزمایشگاه زیست( )رشد و نمو در گیاهان(
  )9دانشگاهی، صفحۀ  شناسی پیش (زیست

----------------------------------------------  
  )ستوده امین(    »2«گزینۀ  - 139

در مرحلۀ لوتئال، پروژسترون در حال افزایش است مگر آنکه اووسیت ثانویه 
  لقاح نیابد. 

  ها:  بررسی سایر گزینه
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در انتهاي چرخه بسیار  LHدر مرحلۀ لوتئال افزایش هورمون »: 1«گزینۀ 

  د. رو جسم زرد از بین می مانزشود که در این  اندك مشاهده می
 LHافزایش اندك ترشح استروژن در ابتدا مانع از ترشح بیشتر »: 3«گزینۀ 

شود اما با افزایش رشد فولیکـول و افـزایش ترشـح اسـتروژن،      می FSHو 
  یابد.  نیز افزایش می LHترشح 
شود  وژن در ابتدا و انتهاي مرحله لوتئال مشاهده میکاهش استر»: 4«گزینۀ 

  کند.  که فقط در انتهاي این مرحله دیوارة رحم ریزش پیدا می
 )242و  241 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیسترشد و نمو در جانداران) ((

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

  )محمد عیسایی(    »4«گزینۀ  - 140
یابد که احتمال تحریک  افزایش کورتیزول، گلوکز خون افزایش میبه دنبال 
اي (براي کاهش قند خون)  هاي ماهیچه هاي انسولین در غشاي سلول گیرنده

از سوي دیگر این هورمون باعث تضـعیف فعالیـت دسـتگاه     یابد. افزایش می
هاي خودایمنی در بدن  شود و به همین دلیل، احتمال بروز بیماري ایمنی می

  یابد.  این فرد نظیر مالتیپل اسرکلروزیس کاهش می
  ها:  بررسی سایر گزینه

کربنـات   در نتیجۀ افزایش آزادسازي سکرتین، میزان تولیـد بـی  »: 1«گزینۀ 
دیـدگی دیـوارة رودة    شود و درنتیجـۀ آن، احتمـال آسـیب    سدیم بیشتر می
د یابد. دقـت داشـته باشـید کـه در نتیجـۀ افـزایش تولیـ        باریک کاهش می

 باعـث یابد که  کربنات از خون افزایش می کربنات سدیم، برداشت یون بی بی
  شود.  می افزایش میزان خاصیت اسیدي خون

تونین میزان برداشت کلسیم از بافت استخوانی را  هورمون کلسی»: 2«گزینۀ 
  ها اثري ندارد.  دهد ولی بر میزان بازجذب کلسیم در کلیه کاهش می

افزایش ترشح آلدوسترون، میزان بازجذب یون سـدیم   در نتیجۀ»: 3«گزینۀ 
یابد. در نتیجۀ افزایش بازجذب آب، میـزان فشـار اسـمزي     و آب افزایش می
یابد. از سوي دیگر، با افزایش ترشـح آلدوسـترون، میـزان     خوناب کاهش می

شود و در پی آن، میزان نیروي وارد به دیوارة سرخرگ  فشار خون بیشتر می
یابد. هورمون آلدوسترون بـر فعالیـت دسـتگاه ایمنـی      ایش میآئورت نیز افز
  اثري ندارد. 

  ریز) ها و دستگاه درون (هورمون  
  )95تا  92و  42، 20 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  (زیست

 )108و  61هاي  ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  (زیست
 --------------------------------------------  

  )ضا خورسندير(    »2«گزینۀ  - 141
هاي گیرندة نوري مختلفـی در تولیـد    در چشم انسان و چشم مرکب، سلول
  شود.  ها نیز، تارهاي عصبی خارج می پیام عصبی نقش دارند که از این سلول

 )74و  60 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستحواس) ((

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

  )نژاد خادم سجاد(    »1«گزینۀ  - 142
نورون حسی پیام عصـبی را از ریشـۀ پشـتی بـه نخـاع ارسـال       »: 1«گزینۀ 

  کند.  کند و نورون حرکتی و نورون رابط را تحریک می می

شود و فقـط گروهـی از    هر پیام حسی باعث شروع انعکاس نمی»: 2«گزینۀ 
  شوند.  هاي حسی باعث انعکاس می پیام

شوند  ورودي به نخاع به مغز ارسال میهاي حسی  گروهی از پیام»: 3«گزینۀ 
  تا پردازش نهایی در مغز انجام شود. 

  شوند.  هاي حسی با آکسون وارد بخش خاکستري می پیام»: 4«گزینۀ 
 )46و  43 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستدستگاه عصبی) ((

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

  )زاده پیام هاشم(    »2«گزینۀ  -143
اي کروموزوم بر اثر شکسته شدن جدا شـده و بـه    جایی قطعه در جهش جابه

هاي جنسی خروس همتا  شود. چون کروموزوم کروموزوم غیرهمتا متصل می
  جایی وجود ندارد. ، پس امکان انجام جهش جابه(ZZ)باشند  می

  ها:  بررسی سایر گزینه
ي از کروموزوم بر اثر شکسته شدن جدا شده ا در جهش مضاعف شدن قطعه
هاي جنسی ملخ ماده و  شود. چون کروموزوم و به کروموزوم همتا متصل می

، پـس امکـان انجـام ایـن     (XX)باشند  هاي جنسی زن همتا می کروموزوم
  »)3«و » 1«هاي  جهش وجود دارد. (رد گزینه

هـاي همتـا    باشد و فاقد کروموزوم پلوئید میسیلیوم ها قارچ پنی»: 4«گزینۀ 
باشـند، پـس امکـان انجـام جهـش       باشد و دو کروموزوم آن غیرهمتا می می
  جایی در آن وجود دارد.  جابه

 )126و  125 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستها و میوز) ( کروموزوم(
 --------------------------------------------  

  )مین ستودها(    »3«گزینۀ  - 144

  
بینید  طور که در شکل می ترین الیۀ چشم انسان است و همان شبکیه داخلی

  در ساختار عصب بینایی شرکت داشته است. 
  ها:  بررسی سایر گزینه

با صلبیه ارتبـاط مسـتقیم     شبکیۀ در محل خروج عصب بینایی،»: 1«گزینۀ 
  کند.  برقرار می

اي  دو دسـتۀ مخروطـی و اسـتوانه    هاي گیرندة نور آن بـه  سلول»: 2«گزینۀ 
  هایی نیز در الیه وجود دارد.  ها نورون شوند، عالوه بر این تقسیم می

بیانگر بزرگی بیش از انـدازة   بکیهشتشکیل هر تصویر در جلوي »: 4«گزینۀ 
تشـکیل شـود    بکیهشـ کرة چشم نیست بلکه اگر تصویر اشیاي دور در جلـو  

  م است. بیانگر بزرگی بیش از اندازة کرة چش
 )64و  63، 60، 58 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستحواس) ((
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  )97سراسري خارج از کشور (    »1«گزینۀ  - 145

شود. به  حدود شش روز بعد از لقاح. بالستوسیست به جدارة رحم متصل می
 244صـفحۀ   11ــ 12گویند که با توجـه بـه شـکل     این عمل جایگزینی می

ها متمایز  ونی بالستوسیست از سایر سلولهاي در . سلول2کتاب زیست و آز 
  ها:  اند. بررسی سایر گزینه گرده
: از هفتۀ دوم بعد از لقاح یعنی اندکی بعد از جایگزینی، رویان بـه  2ي  گزینه

هایی که رویان را حفاظت و تغذیه خواهنـد کـرد    کند و پرده سرعت رشد می
  کنند. نیز به سرعت نمو پیدا می

  ست به شکل یک توپ توخالی است. : بالستوسی3ي  گزینه
  : در این مرحله بالستوسیست فاقد خون است.4ي  گزینه

 )246تا  244 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستتولیدمثل و رشد و نمو در جانداران) ((
 --------------------------------------------  

  )سید پوریا طاهریان(    »2«گزینۀ  - 146
اي  هاي کیسۀ رویانی به جز یاختۀ دو هسته ۀ یاختهمقصود صورت سوال هم

اي در کیسۀ رویانی با توجه به شکل کتـاب   هاي تک هسته است. همۀ یاخته
ا بزرگترین یاختۀ کیسۀ رویـانی یعنـی یاختـۀ دو هسـتۀ در تمـاس      بدرسی 

اي  هسـته  هـاي تـک   هستند. از سوي دیگر طبق کتاب درسی، از میان یاخته
تواند در لقـاح شـرکت داشـته     زا می ی تنها یاختۀ تخمموجود در کیسۀ رویان

  باشد. 
  ها:  بررسی سایر گزینه

هاي هاپلوئیدي موجـود د رکیسـۀ رویـانی همگـی فاقـد       یاخته»: 1«گزینۀ 
کروموزوم همتا هستند دقت داشـته باشـید کـه اگـر در صـورت سـوال بـه        

باشد. چرا  شد ممکن بود این گزینه نیز صحیح دیپلوئیدبودن گیاه اشاره نمی
  توانند تتراپلوئید باشد.  که برخی گیاهانی وجود دارند که می

زا  هاي تخـم  یاختۀ موجود در کیسۀ رویانی تنها یاخته 7از میان »: 3«گزینۀ 
یاختۀ دیگـر نقشـی    5گیري رویان نقش دارند و  و دو هسته در رشد و شکل

  ندارند. (البته باز هم کتاب درسی)
هـا مشـاهده    دانه هیچگونه سانتریولی در یاختـه  نهان در گیاهان»: 4«گزینۀ 
  شود.  نمی

 )196تا  194 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستتولیدمثل در گیاهان) ((
 --------------------------------------------  

  )علیرضا ذاکر(    »2«گزینۀ  - 147
نفـرین،   اپـی  نفـرین، نـور   هاي اپـی  باشد. هورمون فقط مورد چهارم درست می

  شوند.  می قند خونکورتیزول و گلوکاگون برخالف انسولین سبب افزایش 
  ها:  بررسی عبارت

شود، که تحت اثر شرایط  الف) هورمون گلوکاگون از غده پانکراس ترشح می
  تنش و استرس نیست. (نادرست)

اي انـدك اسـت، در    دانیم که بافت پوششی داراي فضاي بین یاختـه  ب) می
نفرین از بخش مرکزي غـده فـوق    نفرین و نور اپی هاي اپی ونحالی که هورم
باشـد نـه پوششـی.     هـاي عصـبی مـی    شوند که داراي یاختـه  کلیه ترشح می

  (نادرست)
شـود، حـال    پ) هورمون کورتیزول از بخش قشري غده فوق کلیه ترشح می

باشد.  دانیم که بخش قشري فوق کلیه تحت اثر فعالیت غده هیپوفیز می می
  ت)(نادرس

ریـز موجـود در حفـرة شـکمی      هاي نام برده، از غده درون ت) همۀ هورمون
  شوند. (درست) (واقع در زیر پرده دیافراگم) ترشح می

 )95تا  93و  87، 86هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستریز) ( ها و دستگاه درون هورمون(

  )محمدرضا دانشمندي(    »2«گزینۀ  - 148
ها کوتاه و  ها در میانه سلول، بعضی رشته وموزومدر متافاز براي قرارگیري کر

  شوند.  ها بلند می بعضی رشته
  ها:  بررسی سایر گزینه

هـاي   سانتریول (یک جفـت اسـتوانه عمـود بـر هـم) در سـلول      »: 1«گزینۀ 
  و گیاهان ابتدایی وجود دارد. جانوري 

هـاي سیتوپالسـمی هسـتند، بنـابراین      هاي دوك پروتئین رشته»: 3«گزینۀ 
  شوند.  هاي آزاد در سیتوپالسم ساخته می وسط ریبوزومت

ها متصل  ري به کروموزومسسه نوع رشته دوك وجود دارد. یک »: 4«گزینۀ 
شوند. یکی سري به سمت میانه سلول آمده اما بـه   شده و در آنافاز کوتاه می

شوند. دو گروه  شوند. یک سري به اطراف پراکنده می ها متصل نمی کروموزوم
  شوند.  در آنافاز میتوز کوتاه نمیآخر 

  )134و  133 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستها و میتوز) ( کروموزوم(
 )23، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 --------------------------------------------  
  )محمد عیسایی(    »3«گزینۀ  - 149

، »الـف «ت که مـوارد  النخاع، پل مغزي و مغز میانی اس ساقۀ مغز شامل بصل
ها صحیح است ولـی در مـورد عبـارت     در مورد همۀ این بخش» ج«و » ب«
  هاي نخاعی مغز نقشی ندارند.  در انعکاس» د«

 )46و  41، 40 هاي ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستدستگاه عصبی) ((
 --------------------------------------------  

 (بهنام یونسی)  »  3« گزینۀ - 150
هـاي حفـاظتی اطـراف تخـم از جنـین محافظـت        خزندگان، پوسته  تخم در
   ها: رد سایر گزینه کنند. می

  باشد. در کانگورو، مراحل رشد و نمو نهایی نوزاد درون کیسه می»: 1«گزینۀ 
  توانند غدد شیري داشته باشند. پستانداران فاقد جفت هم می»: 2«گزینۀ 
توانند مراحل رشد و نمـو را درون   یپستانداران فاقد جفت هم م»: 4«گزینۀ 

  رحم آغاز کنند.
  )231تا  229هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستران) (داتولیدمثل و رشد و نمو جان(

 --------------------------------------------  
  کرامت)  (علی  »3« ۀگزین-151

  ي سپتوم  الف) پرده
  هاي عصبی بلند) است. ی (رشتهاي از تارهاي عصب اي شامل دسته ب) جسم پینه

در مورد تـاالموس توضـیح   » 3«ي  که گزینه فیز است. درحالی ي اپی ج) غده
   داده شده است.

   4د) بطن 
  )51و  50، 42تا  40، 30، 29، 8هاي   ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (دستگاه عصبی) (زیست

 --------------------------------------------  
 بهرام میرحبیبی)(  »3« ۀگزین - 152

ي گوش داخلـی را   با ارتعاش استخوان رکابی، ارتعاشات به مایعی که محفظه
بـا  »: 1«ي  شود نه پیام عصبی. در ارتباط بـا گزینـه   پرکرده است، منتقل می

هـاي   دایـره، مخچـه، بـا تحریـک سـلول      دار مجاري نیم تحریک سلول مژك
ش اطالعـات فعـال   گاهی مـخ بـراي پـرداز    دار حلزون گوش، لوب گیج مژك
  هایی از مغز هستند. گاهی مخ بخش شوند، مخچه و لوب گیج می

  )71و  67تا  65، 41، 40هاي       ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (حواس) (زیست

ww
w.
ka
no
on
.ir



 
  14:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زیست – فروردین 7آزمون  - »6«پروژة       

   
 (مسعود حدادي)  »3« ۀگزین - 153

هاي بخش قشـري   جسمی هورمون –هاي دیرپا به فشارهاي روحی  در پاسخ
آلدوسترون نقش دارند که براي ترشح ایـن  غدة فوق کلیه نظیر کورتیزول و 

هاي آزادکنندة هیپوتاالموسی نیاز است و افزایش  ها، ترشح هورمون هورمون
 گردد.  آلدوسترون منجر به کاهش پتاسیم خون می

  ها: رد سایر گزینه
شود پس  افزایش کورتیزول منجر به سرکوب سیستم ایمنی می»: 1«گزینه 

  هاي سفید شود.  پدز برخی گلبولامکان ندارد سبب افزایش دیا
هـا   پتاسـیم غشـاي نـورون    –در این حالت فعالیت پمپ سدیم »: 2«گزینه 

  یابد. افزایش می
واسطۀ عملکـرد کـورتیزول، میـزان     ها به علت مصرف پروتئین به»: 4«گزینه 

  یابد. اورة خون افزایش می
  )94و  90، 88هاي  صفحه ،2شناسی و آزمایشگاه  ریز) (زیست ها و دستگاه درون (هورمون 

 --------------------------------------------  
 (مهرداد محبی)  »2« گزینۀ  - 154

بینید، در اواخر هفته اول چرخۀ جنسـی   می 11-11طور که در شکل  همان
  یابد. (همزمان با اواخر دوره قاعدگی)، ضخامت دیواره رحم افزایش می

  ها: بررسی سایر گزینه
  دهد. گی (ریزش دیواره رحم) در صورت بارداري رخ نمیقاعد»: 1«گزینۀ 
پروژسترون با حفظ ضـخامت رحـم بـدن را بـراي لقـاح آمـاده       »: 3«گزینۀ 

کند. اگر لقاح صورت بگیرد، جسم زرد تـا چنـد هفتـه دیگـر بـه تولیـد        می
کنـد،   پروژسترون ادامه خواهد داد. هنگامی که دیواره رحم ریزش پیـدا مـی  

شـود، مخلـوطی از    شوند و خونریزي ایجاد مـی  پاره میهاي خونی  یعنی رگ
شـوند. ایـن فرآینـد قاعـدگی      شده از بدن خارج می هاي تخریب خون و بافت

شود. لذا در صورت وقوع قاعدگی، حـاملگی رخ   (خونریزي ماهانه) نامیده می
نداده است (عدم جایگزینی بالستوسیست) و غدة هیپوفیز مجدداً شروع بـه  

  شود. کند و چرخه دوباره آغاز می می LHو  FSHتولید 
) تولیـد اسـتروژن افـزایش    7تـا   5در انتهاي قاعدگی (روزهاي »: 4«گزینۀ 

  یابد. می
  )242و  241هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  زیستتولید مثل و رشد و نمو در جانداران)((

----------------------------------------------  
 فرد) (امیرحسین بهروزي  »3« ۀگزین - 155

ن      در جمعیت نرها     یزا م  320 0 8400 400
AXp p /   

                                                      1 0 2q p q /   
  ها خواهیم داشت: در ماده
  2 2 2 22 1 0 8 2 0 8 0 2 0 2 1p pq q ( / ) ( / ) ( / ) ( / )   

  نفري خواهیم داشت: 400در جمعیت 
  256 128 16A A A a a aX X X X X X   
     

  320 128 7
11320 256 128

A A aX Y X X
A A A A aX Y X X X X

  

  )95تا  92هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست) ژنتیک جمعیت( 
  )174و  173 هاي ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

 (حسین کرمی)  »  3« گزینۀ - 156
اي استخراج کـرد کـه خاصـیت اسـیدي      میشر از هستۀ سلول ماده فردریک

اي)  معنـی اسـید هسـته    داشت و بر همین اساس آن را نوکلئیک اسـید (بـه  
گذاري کرد. بنابراین جاندار مورد مطالعۀ میشر داراي هسته و یوکـاریوت   نام

  بوده است. استرپتوکوکوس نومونیا یک پروکاریوت است.
  )111تا  105و  103هاي  ، صفحه2اسی و آزمایشگاه شن (مادة ژنتیک) (زیست

----------------------------------------------  
 (سینا نادري)  »  1« گزینۀ - 157

صحیح است. در گیاهان علفی فاقد رشد پسین، رشد قطري » ب«تنها مورد 
شود اما  هاي حاصل از مریستم نخستین ناشی می گیاه از افزایش حجم سلول

هـاي   ین، رشد قطري وابسته به میتوز است. همه گیاهان سـلول در رشد پس
  بنیادي دارند. بررسی موارد نادرست:

الف) این گزینه در مورد گیاهان همیشه سبز درست است که همگـی رشـد   
  پسین دارند.

ج) در گیاهان علفی، هم مواد معدنی و هم مـواد آلـی درون پوسـت انتقـال     
   یابند (براي تغذیۀ خودشان) می
   اند و در جذب آب نقش ندارند. هاي کالهک مرده ) دقت کنید که سلولد

  ) 211و  210، 207، 205  هاي ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (رشد و نمو در گیاهان) (زیست
  )99و  98، 48، 47هاي  ، صفحه1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

 فرد) رحسین بهروزي(امی  »2« ۀگزین - 158
ها وجـود نـدارد بلکـه از ابعـاد و      در روش سونوگرافی امکان دیدن کروموزوم

   ها برد. توان پی به ناهنجاري ساختار و شکل جنین می
  )248و  246هاي       ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (تولیدمثل و رشد و نمو جانوران) (زیست

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

 (سینا نادري)   »4«گزینۀ  - 159
هـاي پوسـت، مخـاط و آنـزیم پروتئینـی       در خط اول دفاع غیراختصاصی سـلول 

هاي دخیل در هر یـک از چهـار    لیزوزیم و در خط دوم دفاع غیراختصاصی، سلول
   ها نقش دارند. هاي مکمل و اینترفرون مکانیسم، پروتئین

  )10تا  6هاي  حه، صف2شناسی و آزمایشگاه  (ایمنی بدن) (زیست
 --------------------------------------------  

 منش) (رضا آرین  »2« ۀگزین - 160
دهـد   ، میوز انجام مـی 2Gو  Sدر ساکارومیسزسرویزیه، زیگوت پس از مراحل 

گیرند و  هاي همتا از طول در کنار هم قرار می ومکروموزIمیوز که در طی پروفاز
   ها: آورند. رد سایر گزینه ساختار چهار کروماتیدي به نام تتراد پدید می

شود.  ها در هنگام تقسیم میتوز و میوز غشاي هسته محو نمی در قارچ»: 1«گزینه 
   اي دارند.) (میتوز یا میوز هسته

   شوند. شکیل میهاي دوك درون هسته ت رشته»: 3«  گزینه
هـا) در شـروع تقسـیم طویـل      هاي ریز پـروتئین (میکروتوبـول   رشته»: 4«گزینه 
   شوند (نه کوتاه). می

  ) 257  و 250، 249هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش (زیست (ترکیبی) 
 )141و  140هاي  ، صفحه2شناسی و آزمایشگاه  (زیست

  هاي چشم قرمز با یک الل غالب مگس
 هاي چشم قرمز مگس
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  2و 1فیزیک  
 
  )اصغر اسداللهی(  »2« ۀگزین - 161

mvvv ۀطبق رابط حرکت کند و بخـواهیم  mv، اگر آینه با سرعت2
و در همان جهت حرکـت آینـه   mv2تصویر ثابت بماند، باید جسم با سرعت

   حرکت کند.
  )84و  83 هاي هصفح، 1 فیزیکبازتاب نور) ( –نور ( 

 -------------------------------------------- 
  )نصراهللا افاضل(  »1« ۀگزین - 162

راسـتاي میلـه بـا     ۀدر این حالت میله باید عمود بر پرتوهاي نور باشد و زاوی
  خواهد بود. 030 دار برابر با سطح شیب

  
  )80تا  78 هاي صفحه، 1 فیزیکبازتاب نور) ( –نور (

 -------------------------------------------- 
  )محمد اکبري(  »  2« ۀگزین -163

تر از جسم است، آینه محدب است و با اسـتفاده   چون تصویر مجازي کوچک
  توان نوشت: هاي محدب می ي آینه از رابطه

cmqqp
p
q

AB
BA

p
q

m cmp 433
1 12  

cmf
ffqp

61
4
1

12
1111  

  )99تا  94 هاي هصفح، 1 فیزیکبازتاب نور) ( –نور (
 -------------------------------------------- 

  )نسب عبدالرضا امینی(  »3«گزینۀ  - 164
) و همچنـین  2) و (1هـاي شـفاف (   طبق قانون شکست اسنل براي محـیط 

  ) داریم:3) و (2هاي شفاف ( محیط
1 1 2 2

1 1 3 3
2 2 3 3

n sin n sin
n sin n sin

n sin n sin
   

1 3 3 3
1 3 1 1

cn
v sin sin v sin

v v v sin
   

3 3
1 1

3
60 62

2245
2

v vsin
v vsin

  

  )115و  114، 110، 109 هاي صفحه، 1 فیزیکشکست نور) ((
 -------------------------------------------- 

  )مصطفی کیانی(     »4« ۀگزین - 165
و تصویر  F2است، جسم روي  حقیقی چون طول جسم برابر با طول تصویر

 ۀی تشکیل شده است. در این حالـت فاصـل  طرف دیگر عدس F2آن بر روي 
   کانونی است و داریم: ۀبرابر فاصل 4جسم تا تصویرش 

f f f m D D D d
f

1 1 14 1 4 414
4

  

  )135تا  130 هاي صفحه، 1 فیزیکشکست نور) ((

  )دوست ابراهیم قلی(  »3« ۀگین - 166
هـاي کوچـک    شود و جسـم  در میکروسکوپ از دو عدسی همگرا استفاده می

کانونی امـا خیلـی نزدیـک بـه کـانون عدسـی        ۀرج از فاصلو روشن را در خا
هـاي چشـمی و    دهنـد. در دوربـین نجـومی، کـانون عدسـی      شیئی قرار می

نهایـت   نهایـت دور در بـی   شیئی بر هم منطبق اسـت و تصـویر اجسـام بـی    
    شود. تشکیل می

  )140و  139 هاي صفحه، 1 فیزیکشکست نور) ((
-------------------------------- ------------ 

  )محمد اکبري(  »4«گزینۀ  - 167

mماهواره را بر حسب  سرعتابتدا 
s

  آوریم: دست می به 
km m mv
h / s s

54005400 1500
3 6

 
  اکنون با استفاده از رابطۀ انرژي جنبشی داریم:

400 150021
2

mm kg, v
sK mv  

K ( ) J MJ2 71 400 1500 45 10 450
2

 
  )80ۀ صفح، 2 زیکفیکار و انرژي) ((

 --------------------------------------------  
  (امیرحسین برادران)  »1«گزینۀ  - 168

  آوریم: دست می و کار نیروي اصطکاك را به Fابتدا کار نیروي 

 
40 60 0 6

053
F N ,d cm / m

FW Fdcos  

40 0 6 0 6 14 4FW / / / J  
0180 15

60 0 6
15 0 6 1 9

,f Nk
f kk d cm / m

fk

W f dcos

W / ( ) J
 

  انرژي جنبشی داریم: -اکنون با توجه به قضیۀ کار 
W W W ,W / Jt F f Fk

t W Jfk
K W

14 4
9  

K / / J14 4 9 5 4  
  )80تا  77 هاي صفحه، 2 فیزیککار و انرژي) ((

 --------------------------------------------  
  (احسان کرمی)  »2«گزینۀ  - 169

  داریم: با استفاده از اصل پایستگی انرژي مکانیکی
1 2E E  

K U1 1 U1 گرانشی  کشسانی K U2 2 گرانشی  U2  کشسانی
2 2 1 2 2 210U K U K U K  

221 2 2 4 21
10 2 h m

h m,m kg
mgh K mgh  

212 10 4 10 2 2 2 10 2
2

( v )  

 کشسانی
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250 2 5 mv v

s
 

  )88تا  86 هاي صفحه، 2 فیزیککار و انرژي) ((
 --------------------------------------------  

  (فاروق مردانی)  »4«گزینۀ  - 170
آن صـفر   ۀاولیـ  سـرعت چون بسته از داخل بالن در حال حرکت رها شـده،  

   باشد. حرکت بالن می سرعتنیست بلکه برابر با 
:روش اول fE E W2 1   

2 2 1 1 f(K U ) (K U ) W   
2 2
2 2 1 1

1 1
2 2 f( mv mgh ) ( mv mgh ) W    

2 21 150 20 50 10 0 50 2 50 10 200
2 2 f( ) ( ) W   
10000 0 100 100000 f( ) ( ) W   

90100 90 1fW J / kJ     
2 :روش دوم 2

2 1 2 1
1 1
2 2t mg fW K K W W mv mv   

2 2
2 1

1 1
2 2fmg h W mv mv   

2 21 150 10 0 200 50 20 50 2
2 2f( ) W   

100000 10000 100 90100f fW W J    
90 1fW / kJ  

  )88تا  86 هاي صفحه، 2 فیزیککار و انرژي) ((
 --------------------------------------------  

  (فاروق مردانی)  »2«گزینۀ  - 171

ورودي (مصرفی) 2000
5 60

E EP
t

 

E ورودي 2000 300 E ورودي 56 10 J  

بازده برحسب درصد  خروجی خروجی
 ورودي5

100 80 100
6 10

E E

E
 

E خروجی 3480 10 J  
E شده تلف E ورودي E خروجی 3 3 3600 10 480 10 120 10 J  

اتالفـــی   120E kJ  
  )90و  89 هاي صفحه، 2 فیزیککار و انرژي) ((

 --------------------------------------------  
  (امیرحسین برادران)  »3«گزینۀ  - 172

   انرژي جنبشی داریم: –مطابق قضیۀ کار 

mgK W W هوا مقاومت
0 22 302 1

1 12 22 12 2

m mW , v , vmg s s
K mv mv

 

W هوا مقاومت m( ) m( )( )2 21 122 30 22 30 22 30
2 2

 

W هوا مقاومت 4 52 208m mJ  

(W هوا در طی مسیر رفت مقاومت
208 104

2
m) mJ  

ترین ارتفاع گلوله از  انرژي جنبشی، بیش -ه از قضیۀ کار اکنون با استفاد
   آوریم: دست می سطح زمین را در حالت اول به

301
1 2 104 1012

mW W W ,v , W mght mg mgs
t NK mv , W mJ ,g

kg

K W  

21 30 104
2

m m mgh  
346 34 6mgh m h / m )1     (  

رد، که مقاومت هوا وجود ندا ترین ارتفاع این گلوله را در حالتی اکنون بیش
  آوریم؛ با توجه به قانون پایستگی انرژي مکانیکی داریم: دست می به

3012
1 2 1

10
1
2

mv
s

Ng
kg

E E mv mgh  

230 45
2 10

h m )2     (  
1 2 45 34 6 10 4( ) , ( ) h h / / m   

  )88تا  80 هاي صفحه، 2 فیزیککار و انرژي) ((
 --------------------------------------------  

  (امیرحسین برادران)  »1«گزینۀ  - 173
   انرژي جنبشی داریم: -مطابق قضیۀ کار 

A قایق   W F dt A
t A A: W K F d K (I)     

B قایق   W F dt B
t B B: W K F d K (II)     
K KA B

A B A B(I) ,(II) F d F d F F  
  )84تا  77 هاي صفحه، 2 فیزیککار و انرژي) ((

 --------------------------------------------  
  (امیرحسین برادران)  »3«گزینۀ  - 174

  داریم: مفیدبا توجه به رابطۀ توان 

P مفید
W

t
 

2 2P P ,P PA A A B
A A A B

A

mghW mgh P (I)
t

2
5

2
5

hP P ,hB B B
B B B B

B

mg h
W mgh P (II)

t  

1
25 5

4 8

tB
tA B AA

B A B

t
(I),(II)

t
 

  )90و  89 هاي صفحه، 2 فیزیکو انرژي) ( کار(
 --------------------------------------------  

  (امیرحسین برادران)  »3«گزینۀ  - 175
   آوریم: دست می ابتدا حجم قسمت فلزي کره را بر حسب شعاع حفره به

 V فلز R34
3

R34 فلز 
3 حفره 

3R R  

V فلز 3 34 3 1
3

( )R حفره ( )R34 26
3 حفره   

m m V
V m V

 

 ورودي ورودي

 مقاومت هوا

  مقاومت هوا
 در مسیر رفت

 حفره فلز

 فلز فلز

 مایع مایع فلز

 مایع

 مفید
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4 3263

4 3 1 02 1 0 023

V R

V R ,m ( / )m / m
 

3

3

4 2630 02 0 524
3

R
/ /

R
 

  )101تا  98 هاي صفحه، 2 فیزیکهاي ماده) ( ویژگی(
 --------------------------------------------  

  (مصطفی کیانی)  »4«گزینۀ  - 176

mبا استفاده از رابطۀ 
V

متر  سانتی 8و جرم  Aگرم مایع  2، حجم 
  م:یابی را می Bمکعب مایع 

1 5 3 3
2

2 41 5 3

g/A
A cm

AA m gAA A

m
/ V cm

V V
  

1 3 2
38

1 88

g
B

B cm
B B

V cmB B

mm
m g

V
  

کـه کـاهش حجـم      آوریم. دقت کنید، دست می گام دوم: حجم مخلوط را به
دسـت آوردن   است، بنابراین بـراي بـه   cm31شدن دو ماده  ناشی از مخلوط

هش حجـم را از  حجم مخلوط حجم دو ماده را با هم جمع و سپس مقدار کا
  کنیم.  آن کم می

V مخلوط
3 31 8

4 3
3

V cm ,V cmB
A B

V cmA
V V V   

V مخلوط  34 258 1
3 3

cm  
  یابیم: گام سوم: با استفاده از رابطۀ زیر، چگالی مخلوط را می

مخلوط  2 8
25 3
3

m g ,m gA B A B
V cm

m m
V

مخلوط  2 8
25
3

 

مخلوط  g

cm3
30 6
25 5

 
  )101تا  98 هاي صفحه، 2 فیزیکهاي ماده) ( ویژگی(

 --------------------------------------------  
  (فرشید رسولی)  »3«گزینۀ  -177

 
 
 
 
مساحت کف ظرف 2 2 210 10 100 10A cm m     
فشار وارد بر کف ظرف از طرف دو مایع P P آب P  روغن 

آب gh آب روغن gh روغن   
h آب روغن h

P gh( آب روغن )  
P / ( / ) / Pa3 310 0 1 1 0 8 10 1 8 10  

3 21 8 10 10 18F PA / N  
  )111تا  107 هاي صفحه، 2 فیزیکهاي ماده) ( ویژگی(

 (امیرحسین برادران)  »4«گزینۀ  - 178
گیرد، سطح  میاي تمیز داخل ظرف محتوي جیوه قرار  وقتی لولۀ مویین شیشه
چنین هرچه قطر  تر از سطح جیوة درون ظرف است. هم جیوه درون لوله پایین
   تر است. تر باشد، ارتفاع ستون جیوه در آن کم داخلی لولۀ مویین کم

  )105 و 104 هاي صفحه، 2 فیزیکهاي ماده) ( ویژگی(
 -------------------------------------------- 

  )انبهادر کامر(  »3«گزینۀ  -179

V V آب  روغن  
2 2 2

24
4 4V a h AA

B A
V a h BB

h
a h a h

h  

1 43

0 8 3

5
4

g hA
hA A A Acm B

gB B B B/
cm

P gh P h
P gh P h

  

5A
B

P
P  

  )111تا  107 هاي صفحه، 2 فیزیکهاي ماده) ( ویژگی(
 --------------------------------------------  

  (مصطفی کیانی)  »4«ۀ گزین - 180
است. بنابراین ابتدا فشار ستون  Bبرابر با فشار در نقطۀ  Aفشار در نقطۀ 

  یابیم:  می cmHgرا بر حسب  Bمایع مخلوط باالي نقطۀ 

 
77
7500

77 75 2P cmHgA B A
P cmHgB

P P
P P cmHg

P P P
  

متري از مخلوط دو مایع برابر فشـار   سانتی 20شود فشار ستون  مشاهده می
صـورت زیـر چگـالی     متري از جیوه است. در ایـن حالـت بـه    سانتی 2ستون 

  کنیم. مخلوط دو مایع را حساب می
جیوه h جیوه  مخلوط  h مخلوط   

g/ ,h cm
cm

h cm

13 5 23
20  

13 5 2/ مخلوط  20 مخلوط 
g

/
cm31 35  

  یابیم: را می Bحال با استفاده از رابطۀ چگالی مخلوط دو ماده، 

مخلوط 
m VA B

V VA BA B

m m
V V مخلوط  2

A A B B
A

V V
V

 

1 9 3
31 35 3

1 91 35 0 8
2

g/A
Bcm

Bg/
cm

/ g/ /
cm

 

  )111تا  106و  101تا  98 هاي صفحه، 2 فیزیکهاي ماده) ( ویژگی(
 --------------------------------------------  

  (فرشید رسولی)  »3«گزینۀ  - 181
ر هواي محیط + فشار آب = فشار روغن + فشار مطلق هواي دمیده شدهفشا  

 فلز مایع حفره حفره

 فلز حفره

 حفره

 فلز

 مایع

 حفره

 مخلوط مخلوط

 فلز

  آب
  روغن

  آب

  روغن

  آب

  روغن

 جیوه جیوه

 مایع مخلوط

 مخلوط
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اي هواي دمیده شده فشار پیمانه P P آب   P روغن   

P اي هواي دمیده شده پیمانه gh آب روغن gh روغن gh( آب روغن )  
3 31500 10 1 0 8 10 0 75 75

4
h( / ) h m / m cm  

  )113تا  106 هاي صفحه، 2 فیزیک) (هاي ماده ویژگی(
 --------------------------------------------  

  (مصطفی کیانی)  »2«گزینۀ  - 182
00وارة زیر کل گرماي داده شده به یخ  طبق طرح C    براي تبـدیل شـدن آن

tبرابر با  0Cبه آب  FQ mL mc  .درصـد ایـن مقـدار     80است
شود برابر  یی که صرف ذوب یخ میگرما صرف ذوب یخ شده است. چون گرما

FQ mL توان نوشت: است، می  

 
80 0 8100

Q mL mct F
t F FQ Q mL / (mL mc )

0 8 0 8 0 2F FmL / mL / mc / m 0 8FL / m 0c( )

336
0

4 2 0
4 336 4 4 2 20

JLF g
F Jc /

g. C

L c / C  

  )131تا  128و  124تا  122 هاي صفحه، 2 فیزیکگرما و قانون گازها) ((
------------------------------ --------------  

 (امیرحسین برادران)  »2«گزینۀ  -183
  آوریم: دست می را به Bو  Aابتدا نسبت ظرفیت گرمایی دو مایع 

CA
A A A

CB
B B B

QQ C C ( I)
Q C

Q
Q C C (II)

05

015
5
22 15

 

35
2 2
15

A
B

Q
C

(I) , (II)
QC

 

  اکنون با توجه به رابطۀ دماي تعادل داریم:
20
700 ( ) CA e

A A B B ( ) CB e
C C  

20 70 0 20 70A e B e A e B eC ( ) C ( ) C ( ) C ( )  
CB
Ce eB A

e A e

C
C

2
320 20 2

70 70 3  
05 200 40e e C  

  )127تا  122 هاي صفحه، 2 فیزیکگرما و قانون گازها) ((
 --------------------------------------------  

 (امیرحسین برادران)  »1«گزینۀ  - 184
  ر ضریب انبساط طولی است.براب 2ضریب انبساط سطحی 

100 0 2 4
11 0 040

0 2 10 12 80100 4

A /
A

T C

/A A T
C

 

که ضریب انبساط حجمی سه برابر ضریب انبساط طولی است  با توجه به این
   داریم:

410 1 03 6004
1 4 3 5 33

, , T C
C

V R , R cm,
V V T  

V / cm mm
43 3 34 103 5 3 60 2 25 2250

3 4
 

  )142تا  136 هاي صفحه، 2 فیزیکگرما و قانون گازها) ((
----------------------- --------------------- 

 (امیرحسین برادران)  »3«گزینۀ  - 185
   ها: بررسی گزینه

  شکل نقطۀ ذوب کامالً مشخص ندارند. جامدهاي بی»: 1«  گزینۀ
   فرایندهاي چگالش و میعان هر دو گرماده هستند.»: 2«گزینۀ 
شـود و افـزایش فشـار     انجماد آب در دماي ذوب آن انجـام مـی  »: 3« گزینۀ 

   شود. ۀ ذوب آب میسبب کاهش نقط
تا پیش از رسیدن به نقطۀ جوش مایع تبخیـر سـطحی در هـر    »: 4«گزینۀ 

  شود.  دمایی انجام می
  )136تا  127 هاي صفحه، 2 فیزیکگرما و قانون گازها) ((

 --------------------------------------------  
 (محمدصادق مام سیده)  »3«گزینۀ  - 186

جواب است. زیرا در جمالت (الـف،  » 3«ۀ با توجه به متن کتاب درسی گزین
شود و گرمـا را بـا    جا می خود جابه خودبه ،ج، هـ) شاره به دلیل تغییر چگالی

دهد. اما در جمالت (ب، د، و) شاره به کمک پمپ طبیعی یا  خود انتقال می
   شود تا انتقال گرما صورت پذیرد. مصنوعی به حرکت واداشته می

  )148و  147 هاي صفحه، 2 یزیکفگرما و قانون گازها) ((
 -------------------------------------------- 

  (میثم دشتیان)  »2«گزینۀ  - 187
هـا و گسـترش ایـن     در اجسام غیرفلزي رسانش گرما به دلیل ارتعاشات اتـم 

هاي  که در اجسام فلزي عاله بر ارتعاش ها است. در حالی ها در طول آن ارتعاش
نیز در انتقال گرمـا نقـش دارنـد و همچنـین سـهم      هاي آزاد  اتمی، الکترون

است. در نتیجـه   ها ارتعاشات اتمتر از  هاي آزاد در رسانش گرما بیش الکترون
ایـن  » 2«یک فلز بوده است که در گزینۀ  Bیک غیرفلز و جسم Aجسم 

  شروط رعایت شده است.
  )145و  144 هاي صفحه، 2 فیزیکن گازها) (گرما و قانو(

 --------------------------------------------  
 (میثم دشتیان)  »4«گزینۀ  - 188

kAطبق رابطۀ  T
H

L
  در همه حالت به شرح زیر است: Lو  Aمقادیر  

 
)1در شکل ( 

2
1
1

8 2 16
10

A cm cm cm
L cm

 

)2در شکل (
2

2
2

10 8 80
2

A cm cm cm
L cm
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  توان نوشت: در هر دو حالت می Tو  kه به ثابت بودن جپس با تو

2 2 1 2
1 1 2 1

80 10 25 2516 2
H A L H
H A L H

 
  )147تا  144 هاي صفحه، 2 فیزیکگرما و قانون گازها) ((

---- ----------------------------------------  
  (میثم دشتیان)  »2«گزینۀ  - 189

سربسته بودن مخزن به معنی ثابت بودن حجم آن و در نتیجه ثابت بودن 
   توان نوشت: % می20حجم گاز است. با افزایش فشار گاز به اندازة 

P P P P P ( )2 1 1 1 1
20 120 6

100 100 5
   

   لوساك داریم: قانون گیاز طرفی طبق 

V ثابت P
T

ثابت  2 2 2
1 1 1

6
5

( )P T T
P T T

 

2 1 2 1
6 6273 273
5 5

T T ( ) ( )  
برابـر شـده اسـت، پـس      8/1جا که دما بـر حسـب درجـه سلسـیوس      از آن

2 11    است. /8

1 1 1 1
9 6 9273 273 5 273 6 273
5 5 5

( ) ( ) ( )  

1 19 5 273 6 6 273( ) ( )  
0

1 1 13 273 91 91 273 364C T K  
  )154تا  152 هاي صفحه، 2 فیزیکگرما و قانون گازها) ((

 --------------------------------------------  
  سیده) (محمد صادق مام  »1«گزینۀ  - 190

  کارگیري قانون گازهاي آرمانی در دو نقطه داریم: با به
3

0 11 1 2 2 1 0 2 0
4 43 31 2 11 1 2 23 3

3
0 2

1

4
3

4
3

2

P P gh ,P P

V r , V r

(P gh) rP V P V
T T T

P r

T

   

1000 10 5 33 5 5 3 21510 300

1010 3 10 2

kg N,g
kgm

P Pa,h m

r
( )r  

5 35 3 3 321 1 2 2 1
104 10 8 2

2
r

r r r r r  
  )154تا  152و  109تا  106 هاي صفحه، 2 فیزیکترکیبی) ((

 --------------------------------------------  
  3فیزیک 

 

 (محمد اکبري)  »4«نۀ یگز - 191
  با توجه به قانون کولن داریم:

|q | |q |,|q | |q |
d d

k | q || q |
F

d
2 21 2 1 1 2 2

2 2   

k | q || q | k | q || q |
F F F

d d
1 2 1 2

2 24
4

 

  )4تا  2 هاي صفحه، 3 فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((

 (مصطفی کیانی)  »4«گزینۀ  - 192
با گرفتن الکترون افزایش یافته است، الزاماً بار  Bچون بار اولیۀ کرة رساناي 

ف ) حذ3) و (1هاي ( اولیۀ آن منفی بوده است. در این صورت گزینه
  توان نوشت: شوند. بنابراین می می

q q q q / q q2 1 1 2 1 1
125 92 25
100 4

 

q q ( ne) q q ne q ne2 1 1 1 1
9 5
4 4

 
135 10 13 19

1 1191 6 10
4 4 5 10 1 6 105 5

n
e / C

q ne q /

610 16
1 16 4 10 6 4C Cq / C q / C  

  )49تا  47 هاي صفحه، 1 فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((
 -------------------------------------------- 

 منش) ن(کیانوش کیا  »3«گزینۀ  - 193
تـر   بزرگ q1تر است. پس اندازة بار  متراکم q1چون خطوط میدان در اطراف بار 

است. از طرفی چون خطوط میدان از هر دو بار خارج شده است، بنـابراین دو بـار   
  سمت راست است. جهت و به هممیدان هر دو بار  Mمثبت و در نقطۀ 

 
  )16تا  10 هاي صفحه، 3 فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((

 --------------------------------------------  
 (بیتا خورشید)  »3«گزینۀ  - 194

کنند و اندازة  دانیم طبق قانون کولن دو بار مشابه همدیگر را دفع می می
kنیروي دافعه از رابطۀ  | q || q |

r
1 2

  آید. در حالت اول داریم: دست می به 2
2 2 2

1 2 1 2 32 2 22
2

kq kq kq| F | | F | | F F | ,F
a a (a )

 

2 2 2 2
1 1 2 3 2 2 2 2

2 2 12 1 922T
kq kq kq kq

(F ) F F F ( ) / (I)
a a a a

  

  (حالت اول)
  
  
  

   در حالت دوم:
2 2

1 2 3 22
2

2
2

kq kq| F | | F | | F |
a a( )

  

  کنند. همدیگر را خنثی می 2Fو  1Fنیروهاي 

 (حالت دوم)
2

2 1 2 3 2
2

T
kq(F ) F F F (II)
a

  

2
22

21
2

2
2 20

1 9 19
1 9

T
T

kq
(F ) a(I),(II)
(F ) /kq/

a

 

  )10تا  2 هاي صفحه، 3 فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((
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 (بیتا خورشید)  »4«گزینۀ  - 195

از آن  r ۀبر حسب فاصل q اندازة میدان الکتریکی حاصل از یک ذرة باردار
| ۀطبق رابط q |

E k
r2 ود. براي دو حالت مشخص شـده در  ش محاسبه می

   نمودار داریم:
k | q |

E
r2  

  2 22 1
1 2

200
162 5

E r r
( ) ( )

E r r
   

  2100 10 50
81 5 9 5

r r( ) r cm
r r

   
50r cm :را در یکی از روابط اولیه جایگذاري میکنیم  

9
3 6

2 4
9 10200 10 4 5 10 4 5
45 10

q
| q | / C / C   

  )14تا  10 هاي صفحه، 3 فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((
 --------------------------------------------  

 (امیرحسین برادران)  »1«گزینۀ  - 196
کند، بنابراین ابتـدا حرکـت آن    چون بار منفی دوباره از نقطۀ پرتاب عبور می

کندشونده و سپس تندشونده است. به عبارت دیگر چون نیروي وارد بـر بـار   
میدان بردار ن است، بردار سرعت اولیه و هاي میدا منفی در خالف جهت خط

جهت هسـتند. بنـابراین بـار منفـی در جهـت خطـوط میـدان         الکتریکی هم
جایی در جهت خطوط میـدان الکتریکـی    الکتریکی پرتاب شده است. با جابه

 یابـد.  انرژي پتانسیل الکتریکی بار منفی ابتدا افزایش و سپس کـاهش مـی  

E( U | q | Edcos چنین کار نیروي میـدان الکتریکـی ابتـدا    . هم(
Eمنفی و سپس مثبت است  E(W U و پتانسـیل الکتریکـی نقـاط     (

یابد. زیرا با حرکت در جهـت خطـوط    عبوري ابتدا کاهش سپس افزایش می
  یابد. میدان، پتانسیل الکتریکی کاهش می

 
  )24تا  10 هاي صفحه، 3 فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((

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

 )ابوالفضل خالقی(  »1«گزینۀ  -197
  کار میدان الکتریکی قرینۀ تغییر انرژي پتانسیل الکتریکی بار است.

150 50 200
4100 10

22 10

U q V , V V V VE B A
E E

q C C

E

W U

W J
  

   انرژي جنبشی داریم: - اکنون با استفاده از قضیۀ کار 
22 10 501

2 11 2 520 2 101 12

mW W J , vt E s
t t

K mv ,m mg kg
K W K K W  

2 5 2
2 1 2

12 10 2 10 50
2tK W K K   

1 22 22 22 52 10
4 5 10

K mv

m kg
K /  

5 2 210 4 5 10 30 5 mv / v
s

 
  )24تا  19 هاي صفحه، 3 فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((

 --------------------------------------------  
 (امیرحسین برادران)  »2«گزینۀ  - 198

   ابتدا با توجه به رابطۀ ظرفیت خازن داریم:

0
AC
d

  

2 2 1 2 1
1 1 2 1 1

252 5 1 2 12
C d C d

/
C d C / d

 

مانـد، بـا اسـتفاده از     پس از پر شدن خازن، بار ذخیره شده در آن ثابت مـی 
  رابطۀ انرژي ذخیره شده در خازن داریم:
Q Q
C
C

U Q CQU
C U CQ

22 2 2 1 2 1
2 1211 21 252

2
 

2
1

12
25

U
U

درصد تغییرات U U
U

2 1
1

100  

1 1

1

12
1325 100 100 5225

U U

U
%  
  )38تا  28 هاي صفحه، 3 فیزیکلکتریسیتۀ ساکن) (ا(

 --------------------------------------------  
 زاده) (مرتضی رحمان  »3«گزینۀ  -199

1چون ابعاد صفحات خازن نصف شده، پس مساحت آن 
4

 شود. برابر می 
  باتوجه به رابطۀ ظرفیت خازن داریم:

0
AC
d

 

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

1
2 14
1 2 4

AC A d C d
C A d C A d

 

2 2
1 1

1
4

V C QQ
C

V C Q
 

1 1

1 1

1
4100 100 75

Q QQ
Q Q

%  
  )35تا  28 هاي صفحه، 3 فیزیک) (الکتریسیتۀ ساکن(

 --------------------------------------------  
 زاده) (مرتضی رحمان  »2«گزینۀ  - 200

V V / V / V2 1 1 10 4 1 4  
U CV U C(V V )2 2 2

2 1
1 1
2 2

 
6

2 1
6

10 10 10 1 4
19 2 19 2 10

C F F ,V / V

U / J / J
 

6 6 2 2
1 1

119 2 10 10 10 1 4
2

/ (( / V ) V )  

  ثابت
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2 2 2
1 1 119 2 5 1 96 19 2 4 8/ ( / V V ) / / V  

2
1 14 2V V V  

1 1 1
1

10 2 20Q
C Q C.V C

V
 

  )38تا  28 هاي صفحه، 3 فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((
 --------------------------------------------  

 پیمان) لی راست(محمدع  »3«گزینۀ  - 201
تـوانیم   کتـاب مـی  1با توجه به تعریف اختالف پتانسیل الکتریکـی از فصـل    

  دست آوریم: ساعت را به 1میزان بار الکتریکی شارش شده در مدار در مدت 
EU q V  

2 7 3 0 9/ q q / C  
qIتوان طبق رابطۀ  سپس می

t
  دست آورد: ن الکتریکی متوسط را به، جریا

qI
t

 
30 9 0 25 10 0 25

3600
/I / A / mA   

  )51و  50 هاي صفحه، 3 فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((
 --------------------------------------------  

 زاده) (عبداله فقه  »2«گزینۀ  - 202
  آوریم: ست مید ابتدا مقاومت رسانا را به

m ,L m

A r ,r mm

L
R

A

82 10 3
2 1

 

8 88 2
2 3 2 6

3 2 10 3 6 102 10 2 10
3 10 3 10

R
r ( )

 

  با توجه به رابطۀ انرژي الکتریکی مصرفی داریم:
3 336 10 8 10

4
U q V V V V  

3 22
2

3 10 94
3202 10

( )VP mW
R

   

  )64تا  59و  52، 51 هاي صفحه، 3 فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((
--------- -----------------------------------  

 زاده) (عبداله فقه  »3«گزینۀ  -203

 با توجه به مشخصات اسمی وسیله
2 2

1 1
1 1

200VP R
R P

 

R RV ( )P P
R R

P

2 232 2 12 2 22 1
1

120 120 120
3 2003

 

P P

P

2 2

1

120 120
1201

3 200 200
120 P1

3 200 20 0
P
P
2
1

12 12
200 2 3  

2
1

4 12 24 12 3
200 2 200 100 25

P
P

 
  )64تا  59 هاي حهصف، 3 فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((

 (مصطفی کیانی)  »4«گزینۀ  - 204

 ۀتوان خروجی مولد از رابط ۀدانیم بیشین می
2

4maxP
r

آید.  دست می به 
را داشته باشیم. به همین منظور به کمک نمودار  rو  بنابراین کافی است 

Vو رابطۀ  rIیابیم. با  ، نیروي محرکۀ مولد و مقاومت درونی آن را می
Vانسیل دو سر مولد برابر ، اختالف پت0Iتوجه به نمودار به ازاي  V6 

6Iو به ازاي  A  برابرV   توان نوشت: . بنابراین میاست 0

 
0 6 0 6
6 0 6 6 1

I r V
V rI

I A r r
  

  کنیم: توان خروجی مولد را حساب می ۀبیشین
2 36 9

4 4 1max maxP P W
r

 
  )67تا  59 هاي صفحه، 3 فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((

 --------------------------------------------  
 ی)(مصطفی کیان  »3«گزینۀ  - 205

با هم برابر است،  3و  27هاي  چون توان الکتریکی مصرفی مقاومت
Pبا استفاده از رابطۀ  RI2 ،  نسبت جریان عبوري از این دو مقاومت که
ریان آوریم. اگر ج دست می ) است را به2) و (1هاي ( همان جریان شاخه
اُهمی را  3و جریان عبوري از مقاومت  I1اُهمی را  27عبوري از مقاومت 

I2 :درنظر بگیریم، داریم  

 
2 2 2

3 27 2 13 27P RIP P I I  
2 2
2 1 2 19 3I I I I  

با هم برابر ها  اند، اختالف پتانسیل آن ) با هم موازي2) و (1چون شاخۀ (
و استفاده از  ها است. بنابراین با محاسبۀ مقاومت معادل هر یک از شاخه

Vرابطۀ  RI مقاومت ،R یابیم: را می  
R

I I , R R
V V R I R I 3 7 1021 2 1 1 2 2 3 272 1 1

 
( R) I I R R1 127 10 3 27 30 3  

  )74تا  64 هاي صفحه، 3 زیکفیجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((
 -------------------------------------------- 

 (زهره آقامحمدي)  »3«گزینۀ  - 206
  کنیم. ابتدا جریان مدار را محاسبه می

r
R

I I
r R

1
1 121 3

 
  اختالف پتانسیل دو سر مولد برابر است با:

V I r1 1
2

3 3
 

2  توان خروجی مولد برابر است با:
1 1 1

2
9

P V I  
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ــت   ــر مقاوم ــدازة   R1اگ ــه ان ــا    50را ب ــر ب ــیم، براب ــزایش ده ــد اف درص

R /2 2 0 5 2   خواهد شد. 3
r

R
I I

r R
1

2 2322 4  

V2
3

4 4
 

P
P V I

P

2
2 22 2 2 21

3
3 2716

216 32
9

 

  )74تا  64 هاي صفحه، 3 فیزیکان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) (جری(
 --------------------------------------------  

 (زهره آقامحمدي)  »3«گزینۀ  - 207
  کنیم. ابتدا مقاومت معادل مدار را وقتی کلید باز است محاسبه می

 

2 22
3 3

R RR R R R
R

 
2 5 5
3 3 3eqR R R R R  

  شود. از بستن کلید مدار به شکل زیر ساده می پس

 

3
2 2 2 2

R R R R R R
R

 
3

32
5 5
2

eq
R R

R R
R

 

یابد؛ پس جریان مدار افزایش  یعنی با بستن کلید مقاومت معادل مدار کاهش می
یابد.  دهد، افزایش می آل نشان می یابد. بنابراین عددي که آمپرسنج ایده می
V)دهد پتانسیل دو سر باتري را نشان میسنج اختالف  ولت Ir). پس  

  یابد. آل کاهش می سنج ایده با افزایش جریان، عدد ولت
  )74تا  64 هاي صفحه، 3 فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((

 --------------------------------------------  
 (مصطفی کیانی)  »2«گزینۀ  - 208

ترین تغییر را  ها، مقاومت معادل مدار بیش که با حذف یکی از مقاومت این براي
ترین مقدار  داشته باشد، باید با حذف آن مقاومت، مقاومت معادل مدار به بیش

خود برسد. بنابراین ابتدا مقاومت معادل مدار را در حالتی که هر چهار مقاومت 
  اند، داریم: ها موازي کنیم. چون مقاومت وجود داشته باشند، حساب می

eq

eq
eq

R R R R R

R
R

1 2 3 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 3 8 4
1 4 8 3 6 24

24 4 8 3 6

 

)حاصل کسر  )
24

4 8 3 کنـد کـه    ترین مقدار را پیدا مـی  در صورتی بیش 6
تـرین مقـدار را داشـته     پس از حذف یکی از عددهاي مخرج، مخرج کسر کم

 ترین مقدار را داشته باشـد،  که مخرج کسر کم باشد؛ در این صورت براي این
را کـه مربـوط بـه     3ترین عدد، یعنـی عـدد    باید بین اعداد داده شده، بزرگ

در هنگام گرفتن مخرج مشترك اسـت، حـذف کنـیم،     32Rمقاومت 
، مقاومت معادل مدار به بـیش تـرین    32Rحذف مقاومت  با بنابراین،

  کند. رین تغییر را پیدا میرسد، در نتیجه بیش ت مقدار خود می
  )74تا  64 هاي صفحه، 3 فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((

 --------------------------------------------  
 (زهره آقامحمدي)  »4«گزینۀ  - 209

کنیم. سپس جریان  ابتدا مدار را ساده کرده و مقاومت معادل را محاسبه می
  آوریم: دست می بهعبوري از هر مقاومت را 

 
3 6 2 2 4 6
3 6

 
6 6 3 3 2 5
6 6 eq eqR R  

18 36eq
I A

r R
 

شود. پس  ها تقسیم می هاي موازي به نسبت عکس مقاومت جریان در شاخه
2جریان عبوري از آمپرسنج برابر  5/ A .است  

  دهد. را نشان می 3اومت سنج اختالف پتانسیل دو سر مق ولت

 
3 1 3V RI V  

  )74تا  64 هاي صفحه، 3 فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((
 --------------------------------------------  

 (امیرحسین برادران)  »4«گزینۀ  - 210
هـا   رتیب متوالی یا موازي بودن مقاومتکنیم تا ت ابتدا مدار را نقطه یابی می

  دست آید. به

 
  برابر است؛ پس موازیند. 3Rو  1R ،2Rهاي  اختالف پتانسیل دو سر مقاومت
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1 2 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

3
R

R
R R R R R R R R R R

 

 
و  4R ،5R ،6Rنسیل دو طرف تر چون اختالف پتا با توجه به مدار ساده

7R صورت زیر ساده   شود. بنابراین مدار به صفر است پس اتصال کوتاه می
   شود. می

 
  )74تا  64 هاي صفحه، 3 فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((

 --------------------------------------------  
 (حسین مخدومی)  »2«گزینۀ  - 211

  یابیم. داریم:  هاي سیملوله را می ابتدا تعداد حلقه

2
15 375

2 2 2 10
L

N N
R

 دور 
  داریم:  حال طبق رابطۀ بزرگی میدان مغناطیسی در محور سیملوله،

7 3
0

3754 10 2 10 10
0 3

NB I B T G
L /

 
  )96و  95 هاي صفحه، 3 فیزیکغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی) (میدان م(

 --------------------------------------------  
 (مصطفی کیانی)  »3«گزینۀ  - 212

ها وزن سیم را  قبل از عبور جریان الکتریکی، مجموع نیروي کشش ریسمان
   دهد که برابر است با: نشان می

0 31 21 2 0 3 0 3 0 6T T / NW T T W / / / N   

 
Fرابطۀ بنا به  I Bsin با عبور جریان الکتریکی از سیم، بر آن نیروي ،

ها کاهش یافته اسـت،   شود. چون نیروي کشش ریسمان مغناطیسی وارد می
را  I، انـدازة  Fاین نیرو باید رو به باال باشد. بنـابراین بـا محاسـبۀ انـدازة     

  یابیم. می
0 21 21 2 0 6 0 6 0 2 0 2T T / N

W / N
W T T F / / / F  

0 2F / N  

  

F / N ,
F I Bsin / I / /

/ m,B / T
I A

00 2 90 0 2 0 2 0 2 10 2 0 2
5

 

به  I، جهت Fو  Bبا استفاده از قاعدة دست راست و معلوم بودن جهت 
رو به جنوب است، آن را با  Bد، چون جهت طرف غرب است. دقت کنی

  دهیم.  نشان می عالمت 
  

  )88تا  86 هاي صفحه،  فیزیکمیدان مغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی) ((
 --------------------------------------------  

 امیرحسین برادران)(  »3«گزینۀ  -213
  کنیم. ۀ پرتاب را مشخص میابتدا جهت میدان مغناطیسی در نقط

بردار میدان مغناطیسی عمود بر خطی است که از محـل برخـورد سـیم بـا     
شود. با توجه بـه جهـت جریـان جهـت      به نقطۀ پرتاب بار وصل میxمحور 

  میدان مطابق شکل زیر است.

  داریم:با توجه به رابطۀ اندازة نیروي مغناطیسی وارد بر بار متحرك  
2 2003
6 240 40 10 300 3 10

msin , v
s

B
|q| C C,B G T

F | q | vBsin   

5 2 424 10 200 3 10 1 6 10
3BF / N  

اکنون با توجه به قاعدة دست راست براي بار منفی جهت نیروي وارد بر بار 
   کنیم. را مشخص می

 
  )94تا  90 هاي صفحه، 3 فیزیک) (میدان مغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی(

----------------------------------------- ---  
 (محمد اسدي)  »1«گزینۀ  - 214

با توجه به قاعدة دست راسـت جهـت میـدان مغناطسـی را درون سـیملوله      
کنیم. اگر انگشت دست راست را در جهت عبوري از سیملوله قرار  مشخص می

  دهد. جهت میدان مغناطیسی درون سیملوله را نشان می تدهیم چهار انگش

  
نام یکدیگر را  هاي ناهم جمع و قطبنام یکدیگر را  که قطب هم با توجه به این

  کنیم. ) را مشخص می2) و.(1هاي آهنرباي ( کنند. قطب جذب می
  )96و  95، 84تا  80 هاي صفحه، 3 فیزیکمیدان مغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی) ((

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

 (حسین مخدومی)  »4«گزینۀ  - 215
تریکی و بار منفی ذره، نیروي الکتریکی وارد بر با توجه به جهت میدان الک
   جهت با نیروي وزن وارد بر ذره خواهد بود. ذره به سمت پایین و هم
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که ذره بدون انحراف به مسیر افقی خود ادامـه دهـد، بایـد     بنابراین براي این

که کمینـۀ   نیروي مغناطیسی به سمت باال بر ذره وارد شود و با توجه به این
یدان مغناطیسی مورد سؤال است. بنابراین طبق قاعدة دست راست، بزرگی م

سـو باشـد. بـراي     جهت میدان مغناطیسی وارد بر این بار منفـی بایـد بـرون   
   محاسبۀ اندازة میدان مغناطیسی داریم:

B EF W F | q | vBsin mg | q | E  
| V|E

d
sin

| V |
| q | vB mg | q |

d090 1
  

کمینه باشد) که بزرگی میدان مغناطیسی باید (با توجه به این  

. B
39 6 6 9
2

2 1010 10 5 10 10 10
4 10

 

30 1 10B / T G  
  )91و  90، 14تا  10 هاي صفحه، 3 فیزیکترکیبی) ((

 --------------------------------------------  
 (زهره آقا محمدي)  »1«گزینۀ  - 216

1tابتدا شار را در لحظۀ  s ها داریم: توجه به تشابه مثلثآوریم، با  دست می به  
  1 1 0 52 1 6 / Wb

( )
   

7tاکنون شار را در لحظۀ  s ها داریم: آوریم با توجه به تشابه مثلث دست می به  
  2 1

8 7 2
Wb   

ۀ اکنون با استفاده از رابطۀ قانون القـاي الکترومغناطیسـی فـارده، نیـروي محرکـ     
  آوریم: دست می القائی متوسط را در این بازة زمانی به

  0 5 1
7 1 6

1 5 1
6 4

/ Wb , Wb
t s

/
V

t
   

  )116تا  112 هاي صفحه، 3 فیزیک) (القاي الکترومغناطیسی(
 --------------------------------------------  

 (مصطفی کیانی)  »2«گزینۀ  - 217
t1تغییر شار مغناطیسی را در بازة زمانی  tتا  0 s1   کنیم: حساب می 5

t Wb
t t

t s Wb
1 12
2 2

0 3
4 3 5 4 25 5 3 108  

Wb2 1 108 3 105  
Iنیروي محرکۀ القایی متوسط را با استفاده از رابطۀ 

R
 یابیم: می 

4 2
10 4 2 10 42I / A

R
I .R / V  

Nبا استفاده از رابطۀ 
t

  آوریم: دست می هاي پیچه را به ، تعداد حلقه
5 0 5

42 105
10542 25

t s
V , Wb

| | | N | N N
t

 
  )116تا  112 هاي صفحه، 3 فیزیکالقاي الکترومغناطیسی) ((

 (مصطفی کیانی)  »1«گزینۀ  - 218
چه شکل زیر، معادلۀ شار مغناطیسی عبوري از پی tابتدا با استفاده از نمودار 

BAcosیابیم. با توجه به رابطۀ  را می t
T
را تعیین  BAو  Tابتدا   ،2

Tدهد  طور که شکل نشان می کنیم. آن می s5 15
4

  است. بنابراین داریم: 

 
T s T s5 15 12
4

  
BA / WbBAcos t / cos t

T
0 052 20 05

12
  

0 05
6

/ cos t  
 کنیم: تغییر شار مغناطیسی در بازة زمانی موردنظر را پیدا می

/ cos t

t / cos / Wb

t s / cos / cos

1 1

2 2 2

0 05 6
0 0 05 0 0 05

3 0 05 3 0 05 06 2

 

/ / Wb2 1 0 0 05 0 05  
Iیابیم و سپس از طریق رابطۀ  نیروي محرکۀ القایی متوسط را می

R
،R 

  کنیم: را حساب می
t s

N
N

t
( / ) /

/ V , I / R
R R

3 0 3
12

0 05 0 2 112 0 2 1 23 6

 

  )128تا  125و  116تا  112 هاي صفحه، 3 فیزیکالقاي الکترومغناطیسی) ((
 -------------------------------------------- 

 (غالمرضا محبی)  »2«گزینۀ  - 219
  داریم: با توجه به رابطۀ انرژي مصرفی المپ و انرژي ذخیره شده در القاگر

L H ,I A
P W

U LI
t

U P.t

2 40 20 2
50

1 1 40 20 502 2   

t s160  
  )124و  123 هاي صفحه، 3 فیزیکالقاي الکترومغناطیسی) ((

 -------------------------------------------- 
 (مهدي حاتمی)  »1«گزینۀ  - 220

ترتیـب   بـه  Cو  A ،Bکتـاب درسـی مبـدل     38 – 3با توجه به شـکل  
»). 3«و تأییـد گزینـۀ   » 1«کاهنده هستند. (رد گزینۀ  –کاهنده  –افزاینده 

یابـد.   با ولتاژ باال و جریان کـم انتقـال مـی    acدر این مسیر توان الکتریکی 
  »)4«و  2«هاي  (تأیید گزینه

  )129ۀ صفح، 3 فیزیککترومغناطیسی) (القاي ال(
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  2شیمی   

  

 کوکنده) (حسن رحمتی »1« ۀگزین - 221
ناپذیري بـه نـام اتـم     هاي کوچک و تجزیه ي مواد از ذره این دیدگاه که همه

سال پـیش توسـط دموکریـت فیلسـوف      2500بار  اند، نخستین ه ساخته شد
هاي بسـیار از نـو بـه آن     شده بود، اما دالتون با اجراي آزمایش یونانی مطرح 

   دست یافت.
 )8تا  6و  4 ،3ي  ها   ، صفحه2اتم) (شیمی  (ساختار

 --------------------------------------------  
 (فرشاد میرزایی)  »4« ۀگزین - 222

    صورت زیر است: به 24Crالکترونی  آرایش
2 2 6 2 6 5 1

24 1 2 2 3 3 3 4Cr : s s p s p d s  
ــه ــی دو الیـ n)ي الکترونـ ,n )1 ــرو2 ــدهاز الکتـ ــد ن پرشـ ــنج انـ . پـ
)تاs)1زیرالیه p3 الکترونـی در آن   . شش اوربیتال تـک اند از الکترون پرشده

   وجود دارد.
 )28تا  25ي  ها   ، صفحه2(ساختار اتم) (شیمی 

 --------------------------------------------  
 (مهدي فائق)  »4« ۀگزین - 223

   عنصرهاي فلوئور، فسفر و آلومینیم تنها یک ایزوتوپ پایدار دارند.
 )13و  11، 5، 3، 2ي  ها   ، صفحه2(ساختار اتم) (شیمی  

 --------------------------------------------  
 زواره) (محمد عظیمیان  »3« ۀگزین - 224

   ي چهارم جدول تناوبی: عنصر موجود در دوره 18با توجه به 
ــف  ــه   : ا1ردی ــاوبی ک ــدول تن ــر ج ــین عنص ــا e10ول lب ــر 2 دارد، عنص

 e10عنصـر داراي  8جمعـاً  Kr36تـا  Cu29است. بنابراین از Cu29مس
lبا    باشند. می 2

ــا عنصــرCr24: از عنصــر 2ردیــف   15عنصــر داراي  7، در مجمــوع 30Znت

smالکترون با  1
   هستند.2

باشد کـه یـا    یها براي عناصري در این دوره صفر م الکترونlm: مجموع3ردیف 
ي ظرفیت  الیه dو  s ،pهاي  ها جفت شده باشند یا زیر الیه هاي آن تمام الکترون

ي چهارم جـدول تنـاوبی کـه     عنصر دوره 8ها به صوررت نیمه پر باشند یعنی   آن
    عبارتند از:

K , Ca , Cr , Mn , Cu , Zn , As , Kr19 20 24 25 29 30 33 36  
ا یـک عنصـر   عنصر جدول تناوبی (از هیدروژن تـا کریپتـون) تنهـ    36: از 4ردیف
    :است Fe26 نآباشد  جفت نشده میe4داراي

6 2
26 3 4Fe : Ar d / s 

  
  )33و  28تا  20ي  ها   ، صفحه2(ترکیبی) (شیمی  

 --------------------------------------------  
 (فرزاد نجفی)  »3« ۀگزین - 225

اي بنیادي پیشنهاد کردند و آن را الکترون  الکتریسیته ذرهها براي  دان فیزیک
 نامیدند. 

 )27تا  20و  4 ي ها   ، صفحه2(ساختار اتم) (شیمی 

 اهللا علیزاده) (روح  »2« ۀگزین - 226
  عبارت اول نادرست است زیرا: ●

هاي یک عنصر، مشابه  ي اتم ي دالتون (همه نظریه 2ها با بند  وجود ایزوتوپ
ي  نظریـه  3ي پرتوزایی با بند  که پدیده ناقض است در حالیدیگرند) در ت یک

  روند) در تناقض است. آیند و نه از بین می وجود می ها نه به اتمی دالتون (اتم
  عبارت دوم درست است. ●
  عبارت سوم نادرست است زیرا:  ●

نیوتون اعالم کرد که نور به هنگام عبور از یک منشور شکافته  1666در سال 
آورد.  وجود مـی  کمان به هایی شبیه رنگین اي از رنگ و طیف پیوستهشود  می

  دهد. هاي نورمرئی را نشان می ي طول موج این طیف همه
  عبارت چهارم درست است زیرا: ●

به جنس کاتد و یـا گـاز درون المـپ کاتـدي بسـتگی نـدارد و        پرتو کاتدي
   همیشه از جنس الکترون است.

 )16و  15، 12، 11، 8تا  3ي  ها   ، صفحه2(ساختار اتم) (شیمی  
 --------------------------------------------  

 کوکنده) (حسن رحمتی  »1« ۀگزین - 227
 As33و  19K ،Cr24 ،Mn25 ،Cu29در آرایش الکترونی عنصـرهاي  

  شود.   پر یافت می زیرالیۀ نیمه
   ها: رد سایر گزینه

ترکیبـی بـا فرمـول     Fباشـد کـه بـا     ي سوم می فلز دوره شبهSi»: 2« ي گزینه
4SiF  کند میایجاد.   

هـاي اول و دوم   گـروه  عنصـرهاي  اصـلی ماننـد   برخی عنصـرهاي »: 3« ي گزینه
  هاي متغیر دارند. ظرفیت ثابت دارند و اغلب فلزهاي واسطه ظرفیت

ي چهارم جدول یک عنصر گازي کریپتـون و یـک عنصـر     در دوره»: 4« ي گزینه
  جامدند. عناصر و بقیه وجود دارد مایع برم

 )58و  57، 51، 41تا  32، 27تا  25ي  ها   ، صفحه2(ترکیبی) (شیمی 
 --------------------------------------------  

 (فرشاد میرزایی)  »3« ۀگزین - 228
هـا افـزایش    در یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی کاهش و الکترونگاتیوي اتـم 

بنـابراین  گیـریم.   کند ولی براي گازهاي نجیب الکترونگاتیوي درنظر نمـی  پیدا می
ها است. با توجه به این  ره مربوط به گروه هالوژنترین الکترونگاتیوي در یک دو بیش

  باشد. درست می» 3«ي  نادرست ولی گزینه» 1«ي  موضوع، گزینه
و در  16و  15هـاي   ترتیـب در گـروه   بـه  Fو Eعنصـر  »: 2«ي  در مورد گزینه

ها تعداد  ي ظرفیت آن توجه به آرایش الیه ي سوم جدول تناوبی قرار دارند با دوره
  تر است. بیش Fاز  Eپر  هاي نیم اوربیتال

2پر تا اوربیتال نیم3 33 315E :[Ne] s p  
2پر تا اوربیتال نیم2 43 316F :[Ne] s p  

جاي دارند و انرژي  2و  13هاي  در گروهBو Cعناصر»: 4«ي  در مورد گزینه
  باشد. صورت زیر می به 12Bو  13Cدومین یونش 

213 2 13C (g) IE C (g) e  
212 2 12B (g) IE B (g) e  

از  و پایدارتر بوده متقارن 13Cکنید، آرایش مشاهده می در پایین طورکه همان
   تري نیاز است. باشد و براي جداکردن الکترون از آن به انرژي بیش می Bآرایش 

2313C :[Ne] s  
1312B :[Ne] s  

 )47تا  42و  27تا  20ي  ها   ، صفحه2(ترکیبی) (شیمی
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 نظر) (حامد پویان  »3« ۀگزین - 229

جدول تناوبی امروزي براساس قانون تناوبی عنصرها استوار است. درجدول تناوبی 
ي ظرفیت در عنصرهاي یک خانواده دیده  امروزي، تشابه آرایش الکترونی الیه

 80که بیش از  با توجه به این .قرار داردNiقبل ازCoشود. در این جدول  می
درصد  80باشند، بنابراین تقریباً  درصد عنصرهاي جدول تناوبی امروزي فلزات می

   خواري دارند. ها قابلیت چکش آن
 )32تا  30ي  ها   ، صفحه2(خواص تناوبی عنصرها) (شیمی 

--- -----------------------------------------  
 علیمحمدي) (موسی خیاط  »4« ۀگزین -230

33  ي سوم. دوره 15متعلق به گروه  Aعنصر 63 3eA : p p  
43B  ي سوم. دوره 16متعلق به گروه  Bعنصر : p  
26  ي چهارم. متعلق به گروه دوم دوره Cعنصر  2 63 4 3eC : p s p  

  ها: بررسی سایر گزینه
  )3pدلیل آرایش پایدار تر است. (به از بقیه بیش 1IE A»: 1«ي  گزینه
  عناصر تناوب سوم هستند. Bو  Aعنصر تناوب چهارم و C»: 2«ي  گزینه
و آن هم  Aتر از  کم Cهاي ظرفیتی در  بار مؤثر هسته بر الکترون»: 3«ي  گزینه
  است. Bتر از  کم

 )47تا  44ي  ها   ، صفحه2) (شیمی هاتناوبی عنصر خواص(
--------- -----------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »1« ۀگزین -231
هاي یونش عناصر،  هاي بزرگ اتفاق افتاده در بین انرژي به جهش توجهبا 

و  15ه در گرو C، عنصر 13در گروه  B، عنصر 2در گروه  Aعنصر 
قرار دارند که در یک دوره انرژي نخستین یونش  16در گروه  Dعنصر 

گروه هاي عنصر انرژي نخستین یونش تر از ترتیب کم به 16و  13عنصر گروه 
با اکسیژن  16از گروه  Dباشد، از طرفی فرمول اکسید عنصر  می 15و  2
بررسی سایر  تواند باشد که داراي ساختار خمیده است. می 2DOرت صو به

  ها: گزینه
تر  کم 2از گروه  13یونش عنصر گروه   در یک دوره انرژي نخستین»: 2«ي  گزینه
   است.
نیز با  C گروه بوده و عنصر با گالیم هم 13از گروه  Bعنصر »: 3«ي  گزینه

   قرار دارند. 15عنصر آرسنیک در گروه 
2صورت  به Cظرفیت عنصر  ي الیهآرایش »: 4«ي  گزینه 3ns np  و آرایش
2صورت  به Bي ظرفیت عنصر  الیه 1ns np هاي است، بنابراین تعداد اوربیتال 
   است. Bدر عنصر  پر هاي نیمه تعداد اوربیتال، سه برابر Cپر هنیم

 )89تا  84و  46، 45، 33، 27تا  25، 21، 20ي  ها   ، صفحه2(ترکیبی) (شیمی 
------------------------------- -------------  

 سلیمانی) اهللا حاجی (روح  »1« ۀگزین - 232
2BaO 2پراکسید و  باریم 4K CrO .پتاسیم کرومات نام دارند  

 )60و  59، 51، 50ي  ها   ، صفحه2هاي یونی) (شیمی  ترکیبپیوند یونی و (
------------------------------------------- -  

 زاده) (حسن عیسی  »2« ۀگزین - 233
Fe در Fe3آرایش الکترونی  O2 یکسان و به  MnO در Mn2و 3

Ar صورت d5
18 الکترون با  14 ها داراي آن ياست. بنابراین هر دو3

sm 1
smالکترون با 9و 2 1

  ها: هستند. بررسی سایر گزینه2

Arآرایش الکترونی Ga3وZn2هاي یون»: 1« ي گزینه d1018   دارند.3

NH)»:3«ي  گزینه ) Cr O4 2 2 Feاتم و  19اراي د7 (MnO )2 4 داراي 3
  است.  2هایشان برابر  اتم است که اختالف تعداد اتم 17

Znدر هر دو ترکیب»: 4«ي  گزینه (PO )3 4 Snو 2 (PO )3 4 ، نسبت 2

2تعداد آنیون به کاتیون یکسان و برابر
 . است3

 )59تا  57و  52تا  50، 27تا  20ي  ها   ، صفحه2ترکیب یونی) (شیمی پیوند یونی و (  
 --------------------------------------------  

 زواره) (محمد عظیمیان  »3« ۀگزین - 234
MgSOبا توجه به جرم . H O4 گرم است،  3/12در مخلوط که برابر 27

برابر است ن تمامی آب تبلور بر اثر حرارت کاهش جرم آن پس از خارج شد
  :با

g MgSO . H O g
/ g MgSO . H O x / g

4 2
4 2

246 7 126
12 3 7 6 3  

باشد، کاهش جرم  گرم می 2/7که کاهش جرم مخلوط برابر  با توجه به آن
CaSOمربوط به . H O4   عبارت است از: 22

/ / / g7 2 6 3 0 9  
CaSOجرمبنابراین  . H O4   آوریم: وجود در مخلوط را بدست میم22

gCaSO . H O g
x / g / g

4 2172 2 36
4 3 0 9  

  )63تا  60ي  ها   ، صفحه2ترکیب یونی) (شیمی پیوند یونی و ( 
 --------------------------------------------  

 فیروزآبادي) (رضا جعفري  »4« ۀگزین - 235
اکی ي قلیایی و قلیایی خهاي بلوري اکسیدهاي فلز شبکه  ترتیب انرژي

   صورت زیر هستند: هاي سوم و چهارم به تناوب
MgO CaO Na O K O2 2
3797 3416 2484 2238

  
 )57تا  55و  33ي  ها   ، صفحه2(ترکیبی) (شیمی  

 --------------------------------------------  
 نظر) (حامد پویان  »4« ۀگزین - 236

 )1  

 )2  

  

 )3  

            

)4  

 )107و  105، 84، 79تا  72ي  ها   ، صفحه2) (شیمی ی(ترکیب

 کاهش جرم

 کاهش جرم
 جرم کاهش

 کاهش جرم
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 زاده) (علی نوري  »4« ۀگزین - 237

ها و نیروهاي  ها، با افزایش عدد اتمی، جرم و حجم مولکول در گروه هالوژن
  شود. تر می ي جوش بیش لوندون افزایش یافته و درنتیجه، نقطه

بوده و هر دو  3SbHتر از  ضعیف 3NHي بین مولکولی در  نیروهاي جاذبه
اند. هر دو ترکیب ید و تولوئن، ناقطبی هستند و با یکدیگر برهم  مولکول قطبی

  کنند. دو قطبی القایی برقرار می –کنش دو قطبی القایی 
3متیل اتر  دي 3(CH O CH 2و اتانول  ( 5(C H OH)  ایزومر

دوقطبی در  –ي دوقطبی  اند و با نیروي جاذبه مولکول قطبیهر دو یکدیگرند. 
  شوند. هم حل می

  )92تا  89ي  ها   ، صفحه2) (شیمی یونیهاي  ترکیبپیوند کوواالنسی و (  
 --------------------------------------------  

 زواره) (محمد عظیمیان  »1« ۀگزین - 238

(  تفاوت CO x x2
1 4 4  

(  1تفاوت
SOCl x x2

2
2 2 4

  

(  1تفاوت

NO x x3

3

6 1 5

  

 

(  2تفاوت

SO x x2
4

4

8 2 6

  

 )82و  81، 79تا  74ي  ها   صفحه ،2) (شیمی هاي مولکولی پیوند کوواالنسی و ترکیب( 
 --------------------------------------------  

 کوکنده) (حسن رحمتی  »1« ۀگزین - 239
  درست است.  » ت«فقط عبارت 
   بررسی موارد:

اکسید و یون سولفیت در تعداد قلمـرو الکترونـی اتـم مرکـزي و       (آ): گوگرد تري
   شکل هندسی تفاوت دارند:

  

SO   یا گوگرد تري اکسید3:
 

 
SO :2

 یا یون سولفیت3
  

غیر قطبی بوده و شکل خطی دارد در حالی که CO2(ب): کربن دي اکسید یا 
  اکسید قطبی بوده و شکل خمیده دارد. گوگرد دي

  وجود دارد.OHگروه 5(پ): در مولکول گلوکز، 
  شود. هاي آن برقرار می (ت): فقط در اتانول، پیوند هیدروژنی بین مولکول

  ناقطبی است. CO2(ث): مولکول
 )92تا  84و  82تا  74، 71تا  69ي  ها   ، صفحه2) (شیمیهاي مولکولی پیوند کوواالنسی و ترکیب( 

 (حسین سلیمی)  »4« ۀگزین - 240
A : N ,B : O,D : F ,C : P ,E :S  

1 - 2 6 2OF ,SF ,NO  
2 -  34 3 3PO ,SO ,O  
3 - 3 2 4NO ,SO ,SF  
4 - 2 3 3NO ,SO , NF  

  خطی است. 2NO، خمیده و شکل فضایی 2OFشکل فضایی  
3ی با پیوند قطبی: مولکول قطب  4 2NF ,SF , NO  
3مولکول ناقطبی با پیوند قطبی:   6SO ,SF   

  )91و  89تا  84، 79تا  74، 71، 50، 49، 27تا  25ي  ها   ، صفحه2(ترکیبی) (شیمی  
 ----------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »2« ۀگزین - 241
  کنیم: هر یک از موارد را بررسی می

: - آ N N O Cl:و  : C C Cl ي پیونـدي   هر دو خطی بوده و زاویـه  :
  است. 180در هر دو برابر

O:با ساختار  3ClO - ب Cl O:
|

: :O

.. ....
.. ..

..

ي  رمـی بـوده و زاویـه   داراي ساختار ه 

109پیوندي در آن از    تر است. کوچک /5

االت با ساختار زگیون ا –پ
2

: : : :
|| ||

:: O C C O

O O
.. ..
.. ..

داراي دو اتم کربن با آرایـش   

  ضلعی مسطح است. سه

 –اکسـیژن «بـوده و هـر دو پیونـد    داراي هیبرید رزونـانس 3O–ت
  داراي طول و انرژي پیوندي یکسانی هستند.  »ژناکسی
دو پیوند داتیو وجـود   3ClOیک پیوند داتیو و در ساختار  3Oدر ساختار  –ث

22دارد. اما در ساختار  4C O .پیوند داتیو وجود ندارد  
 )89تا  84و  79تا  74ي  ها   ، صفحه2) (شیمیهاي مولکولی کیبپیوندهاي کوواالنسی و تر(

 ----------------------------------------------  
 زواره) (محمد عظیمیان  »4« ۀگزین - 242

   باشد. می6ریکسان و براب 24SOو3SOدرSعدد اکسایش»: 1«ي  گزینه
6 0 63

2 8 2 64

SO x x

SO x x
  

2»: 2«ي  گزینه 5N Oدي نیتروژن پنتا اکسید یا نیتروژن :(V)اکسید   
2 10 0 52 5N O x x  

   کلرید(IV)ید یا کربن: کربن تتراکلر4CCl»: 3«ي  گزینه
4 0 44CCl x x  

اتم مرکزي است و معموالً الکترونگـاتیوي   Aاتم 2ABدر مولکول »: 4«ي  گزینه
باشد. در این صورت عـدد اکسـایش آن مقـداري مثبـت اسـت       می Bتر از  آن کم

 2،2OFبرابـر  2SnCl، 4 برابـر  2SO ي درمانند عدد اکسایش اتم مرکـز 
  . . و .  4برابر  2،2NOبرابر

) A(معـادل اتـم   Oو . . . . عـدد اکسـایش  2OClهـایی ماننـد   اما براي مولکول
    مقداري منفی است.

 )82تا  80و  74ي  ها   ، صفحه2) (شیمی مولکولیهاي  ترکیبپیوندهاي کوواالنسی و (   

 پیوندي eجفت 4

 يپیوند eجفت 3

 پیوندي eجفت 4

 پیوندي eجفت 4
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 زاده) (حسن عیسی  »3« ۀگزین - 243

دو حالت ممکن است. اگر دو گروه اتیل روي یک اتم کـربن و  در این فرایند 
دو گروه متیل نیز روي یک اتم کربن دیگر قرار گیرند، نـام ترکیـب عبـارت    

  است از:
                پنتن - 2 -  متیل- 2 -  اتیل - 3

  
جـایگزین  اتیـل   گـروه  ککه در هر اتم کـربن یـک گـروه متیـل و یـ      در صورتی
  از: عبارت استحاصل  شود، نام ترکیبها  هیدروژن

       هگزن - 3 - متیل دي - 4 ،3
 )101تا  98ي  ها   ، صفحه2هاي آلی) (شیمی  ترکیبکربن و (

 ----------------------------------------------  
 سلیمانی) اهللا حاج (روح  »2« ۀگزین - 244

  ها: بررسی سایر گزینه
ضـلعی   ي شش ) منتول، آروماتیک نیست. زیرا حلقه1

  ي بنزنی نیست. لقهآن، ح
  
  هاست. هاي رز و محمدي ناشی از گروه عاملی الکلی در آن ) بوي گل3
  ) ایبوبروفن داراي گروه عاملی کربوکسیل است و عامل استري ندارد.4

 )107تا  105ي  ها   ، صفحه2هاي آلی) (شیمی  ترکیبکربن و (
 ----------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »3« ۀگزین - 245
IIIهاي  نام ترکیب ,I2 درستی عنوان شده است . واکنش مربـوط بـه گزینـه    به 

  عبارت است از:
  بوتن: - 2- کلرو- 2

  هپتن - 3 - دي متیل -  2،  2- دي اتیل -  5، 5  

  
دي  -  2، 2 - دي اتیـل   - 5، 5،  »3«ي  نام صـحیح ترکیـب مـوردنظر در گزینـه    

  است. متیل هپتان
  )104تا  98ي  ها   ، صفحه2(شیمیآلی)  هاي رکیبکربن و ت(  

 ----------------------------------------------  
 زاده) (بهزاد تقی  »4« ۀگزین - 246

ترین آلدهید  فرم آلدهید، ساده »ب«در مورد  .باشد نادرست می »ب«فقط عبارت 
رود و  کـار مـی   بـه  هـاي جـانوري   است که محلول آبی آن بـراي نگهـداري نمونـه   

باشد که به آن جوهر مورچـه نیـز    ترین کربوکسیلیک اسید می  اسید ساده فرمیک
کـن   ك پا عنوان الك باشد که به ترین کتون می گویند و استون یا پروپانون ساده می
    هاي شیمی کاربرد دارد. ال در آزمایشگاهعنوان حلّ و به

  ) 107تا  104ي  ها   ، صفحه2شیمیهاي آلی) ( کربن و ترکیب( 
 ----------------------------------------------  

 کوکنده) (حسن رحمتی  »4« ۀگزین - 247
   شود: صورت زیر رسم می براساس نام بیان شده در تست ترکیب به

3 3

3

3 2
3

|

|
CH CHC CH CH C

|| |

CH

CH CH

CH

I

  

  شود: به ترکیب زیر تبدیل می 2Clبا گاز  واکنشکه در اثر 

3 3

3

3 2
3

|

|

||
CH CHC CH CH C

|| |

ClCH

CH CH

CH

Cl

I

  

  نام ترکیب حاصل:
  متیل هپتان تري –5، 3، 2 –یدو –2 –کلرو دي –5، 4

 )101تا  98هاي      ، صفحه2هاي آلی) (شیمی ترکیبکربن و ( 
 ----------------------------------------------  

 )حسین سلیمی(  »3« ۀگزین - 248
اتم کربن دیگر متصل  2از   ن به بیشها، اتم کرب هایی که در ساختار آن آلکان

   د.ندار نام دار باشد، آلکان شاخه
   تري متیل پنتان است. -4و  2و  2نام آیوپاك ایزواوکتان: 

4 12 10 1 58    4 10:C Hچهارمین آلکان  
5 12 8 1 685 8:C Hچهارمین آلکین  

58 1
68

  
  پتوي آکریلیک از مونومر سیانواتن ساخته شده است:

   ضلعی مسطح داریم. 3اتم با آرایش 2
  

  (ترکیبی) 
 )104تا  102و  100تا  98، 89تا  84 ي ها   ، صفحه2 (شیمی

 ----------------------------------------------  
 نتاج) (اکبر ابراهیم  »1« ۀگزین - 249
ي رزونانسـی   ر گرافیت به علت وجود پیوند دوگانهکربن د –پیوند کربن  -1

   تري است. تر و انرژي پیوند بیش داراي طول کوتاه
   تر است. ها بیش الیه  ي میان فاصله -2
109ي پیوندي در الماس  زاویه -3    است. 120و در گرافیت  /5
کـه   )، نـه آن 96ي  ي صـفحه  یافت شود (حاشیهآلوتروپ باید در طبیعت  -4

   مصنوعی ساخته شود.
  )96و  95، 89تا  86، 79، 78ي   ها ، صفحه2) (شیمی ترکیبی( 

 ----------------------------------------------  
 زواره) (محمد عظیمیان  »4« ۀگزین - 250

بنـدي   ستهدر تولید طناب، فرش و ب »پروپن پلی«نادرست است. از »: 1«ي  گزینه
   شود. مواد غذایی استفاده می

CH)2نام دارد » سیانواتن«مونومر پلیمر پتوي آکریلیک »: 2«ي  گزینه CH)
|
CN

 

3آن  مولکولیکه فرمول  3C H N باشد. می   
  د. کن کلرو اتان تولید می HClواکنش اتن با »: 3«ي  گزینه

2 4 3 2C H (g) HCl(g) CH C H (g)
|

Cl

   

2HC CH(g) HCl(g) CH CH(g)
|
Cl

  

1 2 3 4 5

6
7

* *
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  نماید. تولید وینیل کلرید می HClواکنش اتین (استیلن) با 

 ،الکتـرون ناپیونـدي هسـتند    ها فاقد جفـت  چون هیدروکربن»: 4«ي  گزینه
ت سـاختار  (تفـاو  .اسـت  شـان همانند سـاختار لوویس  ها آن فرمول ساختاري

هـاي ناپیونـدي در    الکتـرون  لوویس و فرمول ساختاري در عدم نمایش جفت
  اند.) الکترون ناپیوندي ها فاقد جفت فرمول ساختاري است که هیدروکربن

  )104و  102، 100، 99 هاي  ، صفحه2هاي آلی) (شیمی  کیب(کربن و تر 
 ----------------------------------------------  

  3شیمی   
  

 )امیر قاسمی(  »2« ۀگزین - 251
  صورت زیر هستند: هاي مورد سؤال پس از تکمیل و موازنه به واکنش

2 4 3 2 3 33Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g) )الف  
2 3 22 3 4 3Fe O (s) C(s) Fe(l) CO (g) ب) 

  ها: بررسی گزینه
تر است و جداسـازي تمـام آهـن از سـنگ معـدن آن       جا که کربن ارزان ) از آن1

تر از مقـدار اسـتوکیومتري اسـتفاده     اهمیت فراوانی دارد پس مقدار کربن را بیش
2کنند و  می 3Fe O .محدودکننده است  
حجـم برابـري    STPکنند که در شرایط  مول گاز تولید می 3) هر دو واکنش 2

  خواهند داشت (قانون آووگادرو)
برابـر مجمـوع مـول جامـد      5) مجموع مول جامـد مصـرفی در واکـنش (ب)،    3

  مصرفی واکنش (الف) است.
  جایی یگانه است. ) واکنش (الف) از نوع تجزیه و واکنش (ب) از نوع جابه4

  )29و  28، 25 ،10تا  3 ي ها   ، صفحه3(شیمی  )هاي شیمیایی و استوکیومتري واکنش(
 ----------------------------------------------  

 سلیمانی) اهللا حاجی (روح  »4« ۀگزین - 252
  کنند. متیل سالیسیالت را از واکنش سالیسیلیک اسید و متانول تهیه می

 )37و  33، 28، 22ي  ها   ، صفحه3(شیمی  )هاي شیمیایی و استوکیومتري واکنش( 
-------- --------------------------------------  

 (امیر قاسمی)  »3« ۀگزین - 253
3 22 2 3NaN (s) Na(s) N (g)  

2 3 33 2 3
2 2 3

1 2 658 4 1328 3 1
molN molNaN gNaN

?gNaN (s) / gN gNaN
gN molN molNaN

g145 13   جرم ظرف واکنش132
  )35و  22تا  18ي  ها   ، صفحه3(شیمی  )هاي شیمیایی و استوکیومتري واکنش(

 ---------------------------- ------------------  
 (سیدطاها مصطفوي)  »1« ۀگزین - 254

  باشد:  صورت زیر می ي پتاسیم پرمنگنات به واکنش تجزیه
4 2 4 2 22KMnO K MnO MnO O  

جـایی کـه    ي پتاسیم پرمنگنـات، اکسـیژن اسـت. از آن    گاز حاصل از تجزیه
 944/0ي اولیـه   مانده در ظـرف بـه جـرم مـاده     نسبت جرم مواد جامد باقی

بـه گـاز     دهنده ي ماده واکنش اشد، با توجه به قانون پایستگی جرم بقیهب می
گرم فـرض   xي اولیه را  عبارتی اگر جرم ماده اکسیژن تبدیل شده است. به

0درصد  70ي  کنیم، با بازده 056/ x .به اکسیژن تبدیل شده است   
2 4 42
2 2 4

1 2 1580 056 32 1 1
molO molKMnO gKMnO

/ xgO
gO molO molKMnO

  

/ xgKMnO4
100 0 79
70

  

%/ x
x

0 79100 100   KMnO4درصد خلوص79
 )33و  32، 24تا  20ي  ها   ، صفحه3(شیمی  )هاي شیمیایی و استوکیومتري واکنش(

 (علی مؤیدي)  »2« ۀگزین -255
  است.) xو ظرفیت فلز برابر با M(فرض: نماد و جرم مولی فلز برابر با

  واکنش کلی موازنه شده:
xM(s) xH O(l) M(OH) (aq) H (g)x2 22

  

molH molM M g M
/ LH gx/ LH molM xmolH

1 1211 2 2 22 4 12 22

  

تقسیم جرم مولی فلز بر ظرفیت آن، مقـدار جـرم فلـز مصـرفی       پس حاصل
  دهـد کـه بـراي چهـار فلـز داده شـده در پرسـش        برحسب گرم را نشان می

  گردد: صورت زیر محاسبه می به
Na ,Ca ,K ,Sr23 40 39 8820 44

1 2 1 2
  

 )25و  22تا  18، 10ي  ها   ، صفحه3) (شیمیهاي شیمیایی و استوکیومتري واکنش(
 ----------------------------------------------  

 طاها مصطفوي) (سید  »4« ۀگزین - 256
2 3 23 2 4 3C(s) Fe O (s) Fe(l) CO (g)  

2 3
1160Fe OM g.mol  

Feهاي مسئله، بر اثر انجام واکـنش و تبـدیل   با توجه به داده O2  Fe ،12بـه 3
Feهاي شدن اکسیژن گرم کاهش جرم نمونه مربوط به جدا  O2 باشـد کـه    می3

Feي زیر جرم توان با استفاده از محاسبه می O2   خالص را محاسبه نمود:3
Feخالص O2 3 molFe O gFe OmolOgO g

gO molO molFe O
2 3 2 3

2 3

1 160112 4016 3 1
  

%40 100   درصد خلوص100درصد خلوص8050

  )29و  24، 23ي  ها   ، صفحه3) (شیمیهاي شیمیایی و استوکیومتري واکنش(
-------------------- --------------------------  

 پرویزي) (شهرام شاه  »3« ۀگزین - 257
  شکل زیر است: معادله موازنه شده واکنش به 

2 24 2SiCl (l) Mg(s) MgCl (s) Si(s)  
  کنیم. کننده را تعیین می دهنده محدود ابتدا واکنش

محدود کننده
1

1 1 1212 0 2524 2 2 4
mol?mol Mg g /

g
  

5
1 5 51750 0 294 170 17 1 17
mol?molSiCl g /

g
  

1 1 2812 724 2 1
molMg molSi gSi

? gSi gMg gSi
gMg molMg molSi

  
2 951 2 2122 24 2 1 2
molMgCl gMgClmolMg

? g MgCl gMg
gMg molMg molMgCl

  
47 5 2/ gMgCl  

/ / g7 47 5 54   ي جامد جرم تودهSiجرمMgCl2جرم5
 )32تا  28ي  ها   ، صفحه3(شیمی  استوکیومتري)هاي شیمیایی و  واکنش(

-------------------- --------------------------  
 (سیدطاها مصطفوي)  »3« ۀگزین - 258

2 2 33 2NaN Na N  
1

2 22
Na H O NaOH H  

2NaOH HCl NaCl H O  
  ي خالص جرم ماده

 جرم کل

  ي خالص جرم ماده
 جرم کل نمونه
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کنـیم تـا بـه سـدیم آزیـد       شروع مـی HClجهت نوشتن روابط استوکیومتري از

  برسیم.
10 1 2 1
100 1 36 5

/ g mol HCl
mL / g HCl

36محلول 53? gNaN / mLHCl  
2 651 1 3 3 7 8 31 1 2 1 3
molNaN gNaNmolNaOH molNa

/ gNaN
mol HCl mol NaOH molNa molNaN

  
 )88و  35، 33، 32، 21 ،20، 10 ي ها   ، صفحه3(شیمی (ترکیبی) 

 ----------------------------------------------  
  )مسعود جعفري(  »3« ۀگزین - 259

لی اسید و متانول، متیل سالیسیالت با فرمـول مولکـو   از واکنش سالیسیلیک
C H O8 8 شود که در آن نسـبت مـولی هیـدروژن بـه اکسـیژن       تولید می3

8برابر
3

  است. 
  )22و  15هاي   ، صفحه3شیمی( استوکیومتري)هاي شیمیایی و  واکنش(  

 ----------------------------------------------  
  )علی فرزادتبار(  »3« ۀگزین - 260

اند و فقط عبارت دوم نادرسـت اسـت،    هاي اول، سوم و چهارم درست رتعبا
ي سـدیم   کرومات سه نوع فـراورده و در تجزیـه   ي آمونیوم دي زیرا در تجزیه

   آید. دست می هیدروژن کربنات هم سه نوع فراورده به
  )35و  27، 11تا  7هاي  ، صفحه3شیمی( استوکیومتري)هاي شیمیایی و  واکنش(

 ---------- ------------------------------------  
 (سیدطاها مصطفوي)  »4« ۀگزین - 261

  ها: بررسی گزینه
تـر از قسـمت    ي گرما همیشه از سمتی است که دماي آن قسمت بیش ) مبادله1

تـر اسـت انتقـال گرمـا از      جا چون دماي محیط از سامانه بیش دیگر باشد. در این
  یابد. رونی سامانه افزایش میسمت محیط به سامانه است در نتیجه انرژي د

  ) تغییرات انرژي درونی یک سامانه جزو خواص مقداري است.2
) در فشار ثابت، تغییر انرژي درونی برابر با مجموع گرمـاي مبادلـه شـده و کـار     3

E  انجام شده است.   H W  
4 (4 184200 2000 8368

1
/ JW J q cal J
cal

  
8368 200 8568E q W E ( ) J  

 )50تا  47ي  ها   ، صفحه3(شیمی  )ترمودینامیک شیمیایی( 
 ----------------------------------------------  

 ) زواره (محمد عظیمیان  »2« ۀگزین - 262
ي  ي انرژي با محیط دارد، بنابراین یـک سـامانه   دماسنج فقط مبادله - ) درست 1

ي ماده هم دارد، پـس یـک    ي انرژي، مبادله بسته است، اما کتري عالوه بر مبادله
  سامانه باز است.

هاي مختلف انـرژي و   شکل ي تبدیل ترمودینامیک افزون بر مطالعه - ) نادرست 2
شـدن یـا نشـدن     تري از جمله دلیـل انجـام   هاي کلی پرسش  هاي انتقال آن به راه

  دهد. فرایندهاي فیزیکی و شیمیایی در شرایط معین پاسخ می
  ماده بستگی ندارند.مقدار  زیرا به - ) درست3
  .بالون ةمرز حقیقی مانند دیوار - گاز   چراغ ۀمرز مجازي مانند مرز شعل - ) درست4

 )46تا  44ي  ها   ، صفحه3(ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی
 ----------------------------------------------  

 کوکنده) (حسن رحمتی  »4« ۀگزین - 263
 Eبـا   Hدو طرف برابـر اسـت و   گاز متان تعداد مول گازي  سوختندر 

  برابر است:تقریبًا 
  2 24 2 2 2CH (g) O (g) CO (g) H O(g)  

  )ترکیبی(
 )87و  86، 70، 69، 66، 56، 55، 50تا  48، 42، 41ي  ها   ، صفحه3(شیمی

 (فرشاد میرزایی)  »1« ۀگزین - 264

1ترتیب واکنش اول را در  به
4

ضـرب کـرده، واکـنش دوم را عکـس کـرده و در       
3
4

1کنیم واکنش سوم را نیز عکـس کـرده و در    ضرب می
4

کنـیم و   ضـرب مـی  

9واکنش چهارم را در
4

  کنیم. ضرب می
1 3 1 9

1 2 3 44 4 4 4
H ( ) H ( ) H ( ) H ( ) H  

252 5 237 75 35 75 643 5 622 5H / / / / /  
  )63تا  59ي  ها   ، صفحه3(شیمی  (ترمودینامیک شیمیایی) 

 ----------------------------------------------  
 اهللا علیزاده) (روح  »3« ۀگزین - 265

بــه روش تجربــی  1ي  واکــنش مطــرح شــده در گزینــه»: 1«ي  بررســی گزینــه
تـوان گرمـاي ایـن واکـنش را      مستقیم نمیهاي  پذیر نیست بنابراین با روش انجام

  محاسبه کرد.
  (درست است)  »: 2«ي بررسی گزینه
هـاي مقـداري بـوده و تـابع      آنتروپی و انرژي درونی کمیت»: 3«ي  بررسی گزینه
  حالت هستند.
برابـر بـا صـفر اسـت، بنـابراین      Gدر یک واکنش تعادلی»: 4«ي  بررسی گزینه

H T Sکه دماي کلوین همواره مقداري مثبت اسـت،  ، با توجه به اینH 
  عالمت خواهند بود. همواره همSو

 )72تا  70و  62تا  58، 52تا  46ي ها   ، صفحه3(شیمی (ترمودینامیک شیمیایی)
-------------------------- --------------------  

 (علی فرزادتبار)  »3« ۀگزین - 266
هـاي سـؤال از    نویسـیم. طبـق داده   ابتدا واکنش سوختن بنزن و هیدرازین را مـی 

2Hو 2Nسوختن هیدرازین، Oشود: تولید می  
151 6 3 32746 6 2 2 2 12

2 2 6202 4 2 2 2 2

)C H (l) O (g) CO (g) H O(l) H kJ

)N H (l) O (g) N (g) H O(l) H kJ
  

  توان نوشت: می 2در واکنش 
2 620 5722 2 4 2 4H H (H O) H (N H ) H (N H )f f f

1482 4H (N H ) kJ .molf  
  بنابراین:
1100 526 6 2 4 6 6H (C H ) H (N H ) H (C H ) kJ.molf f f  

  توان نوشت: می 1حال در واکنش 
6 32 2 6 6H H (CO ) H (H O) H (C H )f f f  

13274 6 858 52 3942 2H (CO ) ( ) ( ) H (CO ) kJ.molf f  
 )64و  63، 55 ي ها   ، صفحه3(شیمی  (ترمودینامیک شیمیایی) 

 ----------------------- -----------------------  
 کوکنده) (حسن رحمتی  »2« ۀگزین - 267

  ها: بررسی گزینه
  ي نیتروگلیسرین: با توجه به واکنش تجزیه»: 1«ي  گزینه

3 5 3 3 2 2 2 24 12 10 6C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) O (g) N (g)
ــابراین ســامانه روي محــیط کــار انجــام داده اســت    0Vچــون  اســت بن
0(w نظمـی   شدت گرماده بـوده و بـا افـزایش بـی     از طرفی این واکنش به .(

کنند. (هـر دو عامـل    همراه است. بنابراین آنتالپی و آنتروپی درجهت هم عمل می
  مساعد هستند.)
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تشکیل بسیاري از مواد منفی است، یعنی تشکیل بسیاري  H»: 2«ي  گزینه

ي خود فرایندي گرماده است ( اغلب مواد نسبت  سازنده ها از عنصرهاي از ترکیب
  ي خود پایدارتر هستند.) به عناصر سازنده
2ها (ماننـد  تعدادي از ترکیب   و فرایند تشکیل 4C H  ،(اتـن)C H2 (اتـین) و  2

2NO شان گرماگیر است. سازنده اکسید) از عناصر دي (نیتروژن   
   ي گرماي سوختن مقایسه:اتیناتناتان»: 3«ي  گزینه

  تر باشد نسبت گرمـاي تولیدشـده بـه تعـداد مـول      هرچه مول گازي آزادشده کم
   تر است. عله بیشتر بوده و دماي ش ها بیش گازي فراورده

  دماي شعله:اتیناتناتان
2   »:4«ي  گزینه 26: H O(s) kJ H O(l)ذوب یخ  

0 0( V w E H)  
2 241 1: H O(l) / kJ H O(g)تبخیر آب  

0 0( V w E H)  
 )70تا  64و 56، 55، 53، 50تا  48ي  ها   ، صفحه3(ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی 

 ----------------------------------------------  
 کوکنده) (حسن رحمتی  »2« ۀگزین - 268

0یخ در دماي  C  273یاK ادل، ي برقـراري تعـ   شـود و در لحظـه   ذوب مـی
0G :است  

60000 22273
H J JG H T S S
T K K

  
kJ?kJ / g H O / kJ

gH O2
2

63 6 1 218
 

 )72تا  70ي  ها   ، صفحه3(ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی  
 ----------------------------------------------  

 (موسی خیاط علیمحمدي)  »2« ۀگزین - 269
3 6 5KBrO (aq) HCl(aq) KBr(aq)  

2 26 3 3KCl(aq) H O(l) Br (l)  

molKBrOمحدودکننده / g / mol / mol
g

1
3

133 4 0 2 0 2167  

اضافی
6

5

2 0 8 1 6 0 27

59 5 13 1 5 0 31 119

molHCl L / / mol / mol
L

/ g molKBr L / mol / mol
L g

  

3KBrOي  محدودکننده و دو مادهHCl وKBr.اضافی هستند  
2 2

2 3 2
3 2

3 1600 2 961 1
molBr gBr

?gBr / molKBrO gBr
molKBrO molBr

  
  )92تا  89و  32تا  28هاي      ، صفحه3یمی ) (شترکیبی( 

 ----------------------------------------------  
 (عبدالحمید امینی)  »1« ۀگزین - 270

   بررسی موارد:
    اند. هایی مقداري الف) نادرست است: ظرفیت گرمایی، آنتالپی و آنتروپی همگی کمیت

ــایی کــه در آن  ب) نادرســت اســت: واکــنش باشــند،   عالمــت هــم qو  Wه
E H .است    

2 2

3 2

0 0 0

2 0 0 0

S(s) O (g) SO (g) q V W ,q

q CH OH(g) CO(g) H (g) V W ,q

عالمـت   هم qو  Wکدام از دو واکنش فوق  شود در هیچ طور که دیده می همان
   نیستند.

 Gو W ،Eي نیتروگلیسـرین،   درست اسـت. در واکـنش تجزیـه    ج)
   همگی مقادیر منفی هستند:

C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) O (g) N (g) q3 5 3 3 2 2 2 24 12 10 6  
   توان نوشت: با توجه به اطالعات داده شده می  د) نادرست است:

2 4 22 58N O (g) NO (g), H kJ  
1

2 2 42 2 240 304 176S S (NO ) S (N O ) ( ) J.K  
10 176/ kJ.K  

G H T S H T S0 0  
HT / K
S /

58 329 5
0 176

  
T( C) / / C329 5 273 56 5  

56پس واکنش فوق در دماهاي باالتر از  5/ C خودي است. خودبه  
 )72تا  64و  53، 50تا  46ي  ها   ، صفحه3ی (شیم )ترمودینامیک شیمیایی( 

 ----------------------------------------------  
 زواره) (محمد عظیمیان  »3« ۀگزین - 271

  ها: بررسی گزینه
- 1باشـد. کلسـیم سـولفات و     ) باریم سولفات جزو ترکیبات نامحلول در آب می1

  محلول هستند. هگزانول در آب کم
0H) اگر: 2 H H   پس انحـالل

  یابد. پذیري این نمک در آب کاهش می گرماده است و با افزایش دما انحالل
  تر است.  گرم بیش 1حلول در آب از پذیري مواد م انحالل ،) طبق تعریف3
گرم آب  100ترین مقدار از یک ماده که در دماي معین در  بیش ،) طبق تعریف4

  ماده نام دارد.پذیري آن  شود، انحالل حل می
 )82و  81، 77ي  ها   ، صفحه3(شیمی  ها) (محلول

 ----------------------------------------------  
 (حامد رواز)  »1« ۀگزین - 272

   گیریم: ) درنظر میL1معادل ( g1000محلول را جرم 
 جرم حل شــونده جرم حل شــونده

ppm جرم محلول  6 610 300 101000   

   mg300 جرم حل شــونده
gMg molMg

?mol Mg mgMg
mgMg gMg

2 21 12 2300 2 21000 24
  

/ molMg20 0125  
0در این محلول برابر2Mgبنابراین غلظت موالر 0125 mol

/
L

  است.
  )92تا  89ي  ها   ، صفحه3(شیمی  )ها لولمح(

 ----------------------------------------------  
 (عبدالحمید امینی)  »3« ۀگزین - 273

90کرومات در دماي  پذیري پتاسیم دي انحالل Cگـرم آب   100گرم در  70برابر
محلول سیر شده چند گرم رسـوب  170gاست. اکنون باید ببینیم با کاهش دماي

  شود: تشکیل می
27رسوب 30153

g
g

g
?رسوب170gمحلول g  

90کرومات را از دماي پتاسیم دي ةگرم محلول سیرشد 170پس اگر  C تا دماي
T C  ،ــیم ــرد کن ــین      30س ــراي تعی ــد. ب ــد ش ــکیل خواه ــوب تش ــرم رس گ
Tدماي Cتوان نوشت: می   
Tپذیري در دماي انحالل C90پذیري در دماي انحالل Cپذیري تفاوت انحالل  

30g70ري درپذی انحالل T C  
40gدر يپذیر انحاللT C  

60پذیري در دماي انحالل ،با توجه به نمودار C گرم است 40برابر   

 مول گاز  1 مول گاز  1

 مول گاز  3 مول گاز  1

 پوشی آب فروپاشی شبکه انحالل

  رسوب 
 ولمحل
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ــده  153بنـــابراین اگـــر  ــرم محلـــول ســـیر شـ کرومـــات را از  م ديي پتاســـی گـ

90 C60تا C30ي اندازه (یعنی به C گرم رسوب خواهیم داشت. 27) کاهش دهیم  
  توان نوشت: براي قسمت دوم سوال می

1 2 2 7402 2 7 2 2 7 294 2 2 7
molK Cr O

?mol K Cr O gK Cr O
gK Cr O

60در دماي C  
0 136 2 2 7/ mol K Cr O  

0 136 11 360 1
/ mol

m / mol .kg
/ kg

  (مواللیته)
 )92و  86، 85 ي ها ، صفحه3(شیمی  )ها محلول( 

 ----------------------------------------------  
 کیش) (مرتضی خوش  »4« ۀگزین - 274

گـرم آب،   1000در NaOHمـول   5موالل سدیم هیدروکسید، یعنی  5محلول 
  شود: موالل به صورت زیر محاسبه می 5بنابراین جرم محلول 

15 40 1000 1200( g .mol ) ( g) g
NaOH

  

  را درNaOHداریـم، پـس مـول   NaOHمول 5گرم محلول،  1200بنابراین در 
  آوریم: دست می گرم محلول به 60

 560 0 251200
molNaOH

?mol NaOH g / molNaOH
g

  
  آوریم: دست می براساس واکنش زیر، حجم پرکلریک اسید را به

4 4 2HClO NaOH NaClO H O  
1 14 40 254 1 0 05 4
molHClO LHClO

?mL HClO / molNaOH
molNaOH / molHClO

  
1000 35 10 41

mL
mLHClO

L
  

 )92و  91، 89هاي      ، صفحه3ها) (شیمی (محلول 
 ----------------------------------------- -----  

 کیش) (مرتضی خوش  »3« ۀگزین - 275
تـوان   شـود و نمـی   مورد اول: استون ترکیبی است که به هر نسبت در آب حل می

  محلول سیرشده از آن تهیه کرد. (نادرست)
مورد دوم: انحالل نمک پتاسیم هیدروکسید در آب گرماده بوده در نتیجه در اثر انحالل 

  یابد. (درست) نبشی ذرات افزایش میآن دما و یا به عبارت دیگر متوسط انرژي ج
ترین تـأثیر را   ، افزایش فشار گاز کم3شیمی  87ي  م: طبق نمودار صفحهسومورد 

  دارد. (نادرست) 2H پذیري گاز بر انحالل
باشـند   کربن در آّب محلول مـی  5ها با تعداد حداکثر  ها و الکل : اسیدچهارممورد 

   )ترکیبی(    باشند. (نادرست) ها در آب محلول نمی ولی هیدروکربن
  )93و  92، 87، 80، 76 ،41 ي ها   ، صفحه3(شیمی  

 ----------------------------------------------  
 (عبدالحمید امینی)  »1« ۀگزین - 276

3مـوالل، گلیسـرین    5/2در محلول  8 3(C H O مـول گلیسـرین (کـه     5/2، (
2معادل  5 92 230/ g  شـده اسـت. پـس     گرم آب حـل  1000است) در

  گرم است.1230جرم محلول 
2

2
1000 40001230

gH O
gH O

g
2محلول 4920?gH O g  

4920 4000 920gجرم گلیسرینجرم محلولجرم آب  

q q q m c T m c T1 1 2 21 2  
920 2 4 10 4000 4 2 10/ /  
22080 168000 190080 190 08 190J J J / kJ kJ  

 )43تا  41و  15ي  ها   ، صفحه3) (شیمیترمودینامیک شیمیایی( 
 ----------------------------------------------  

 (عبدالحمید امینی)  »2« ۀگزین - 277
ز را در هـاي گلـوک   گـرم  گیـري قنـد خـون، میلـی     ه اندازهدستگا  آ) نادرست است:

100mL دهد. از خون نشان می  
، 3AgNO، بـه محلـول  NaClب) نادرست است: اگرچه بـا افـزودن مقـداري   

دهند (و به ایـن   می AgCl(s)، تشکیل رسوبAgهاي با یون Clهاي یون
حاصـل از   Naهاي شود.) ولی یون ، کاسته میAgهاي ترتیب از غلظت یون

NaCl هاي جایگزین یونAg ها در محلـول   که تعداد یون طوري شوند. به می
ماند. بنابراین تغییـر چنـدانی در رسـانایی محلـول      مورد نظر تقریباً ثابت باقی می

3AgNO شود. ایجاد نمی  
ي انجمــاد از  تــر و نقطــه بــیشC100ي جــوش از پ) نادرســت اســت: نقطــه

Cها حتماً از تر و اختالف آن کمC100 تر خواهد بود. بیش  
  ت) نادرست است: ژله، کلویید مایع در جامد است.

  ث) درست است.
  )104و  99، 97، 96، 93؛ 90ي  ها   ، صفحه3(شیمی  ها) (محلول 

 ----------------------------------------------  
 نتاج) (اکبر ابراهیم  »3« ۀگزین - 278

  اتم کربن در آب محلول هستند. 5ها و اسیدهاي آلی حداکثر با  الکل
  )87تا  85و  80ي   ها ، صفحه3شیمی ها) ( محلول( 

 ----------------------------------------------  
 (سیدطاها مصطفوي)  »3« ۀگزین - 279

افت که بخش باردار توان دری کتاب درسی می 103ي  با توجه به شکل صفحه
سمت بیرون و بخش ناقطبی که در روغن حل  به ،شود که در آب حل می

شدن روغن در آب  باشد. صابون باعث پخش سمت داخل می به ،شود می
شدن روغن در آب. کلوئید تشکیل شده کف کلویید گاز در  شود نه حل می

شده  خش شو امولسیونی از قطرات روغن پ و باشد). در هنگام شست مایع می
   شود. در آب تشکیل می

 )103و  99هاي   ، صفحه3شیمی ها) ( محلول(   
 ----------------------------------------------  

 (موسی خیاط علیمحمدي)  »3« ۀگزین - 280
   آ) صحیح است:

10آب 2 0 005 10040
molNaOH / g / mol g

g
  

0موالل 005 0 050 1
/ molm /

/ kg
  

NaOH Na OH  
0 05 0 05 0 1/ / / mol  

0ي شکر ذره 1/ molذره  
  ي انجماد باالتر تر ، نقطه هرچه ذره کم ب) صحیح است:

3NaCl شــکر KNO HF  
0ذره 2 0 1/ / mol0ذره 4 0 2 0 1/ mol / mol /  

  پ) غلط است: سول جامد: کلویید جامد در جامد
جاي گروه کربوکسیالت (نه  هاي غیرصابونی به کننده در پاك :استت) غلط 

  هاي دیگري مانند سولفونات قرار گرفته است.  کربوکسیل) در صابون گروه
  )104تا  102و  99، 97تا  95، 92 ي  ها ، صفحه3شیمی ها) ( محلول(

  مول حل شونده
 حالل کیلوگرم

 محلول

 محلول آب جرم

 محلول محلول

 محلول

 در
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