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 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

 پوريينفرهاد حس  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- 6463لفن چهار رقمي:  ت - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  مقدم، محمدجواد قورچيان محسن اصغري، حسن پاسيار، حسين پرهيزگار، داوود تالشي، اسماعيل تشيعي، ابراهيم رضايي زبان و ادبيات فارسي
  محمدي، فاطمه منصورخاكي، مجيد همايي عرب، حسين رضايي، يوسف عباسي، محمدرضا غفوراني، مسعود ابراهيم رحماني  عربي

  كبير، هادي ناصري، سيد هادي هاشمي بقا، محمدرضا فرهنگيان، مرتضي محسني محمد رضايي  دين و زندگي
  شهاب اناري، نسترن راستگو، ميرحسين زاهدي، محمد سهرابي، علي شكوهي، ميالد قريشي، اميرحسين مراد  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس هاي برتر  ويراستاران رتبه گروه ويراستاري گزينشگر ل درسمسئو نام درس

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

  فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  عربي
حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي،

  پور اسماعيل يونس
  ليال ايزدي  ـــــــ

  محدثه پرهيزكار  محمد آقاصالح  سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  بقا محمد رضايي  دين و زندگي
  پيشه فاطمه فالحت آناهيتا 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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  2: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 اسفند 9 آزمون -)5( ةپروژ          
    

 

 )حسين پرهيزگار(  »1« ةگزين - 1

  فروش ار: ميمخَ»: 2«گزينة 
  فخيم: باشكوه»: 3«گزينة 
  قدس: پاكي»: 4«گزينة 

  )تركيبيلغت،  دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  - 2

  ي:ها همراه با معن امالي صحيح واژه
غرامت: تـاوان، جبـران خسـارت مـالي و غيـر آن/ غـازي: جنگجـو، مبـارز/ سـتوران:          

  چهارپايان/ ثمين: گرانبها، با ارزش
  )تركيبي، امالدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(  

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

 )د تالشيوداو(  »4«گزينة  - 3

  شعر تعليمي است. ةترين نمون برجسته»: 1«گزينة 
  وصف شاعرانه، حاصل احساس لطيف شاعر است توأم با صور خيال.»: 2«گزينة 
  مكتب ناتوراليسم است. هاي هاز چهراميل زوال »: 3«گزينة 

  )، تركيبيتاريخ ادبياتدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )ممقد راهيم رضايياب(  »2«گزينة  - 4

(در اينجـا) كنايـه    ، گره بر زر زدنكنايه از تازه به دوران رسيدن كنايه: نوكيسه بودن
  از پنهان بودن و شكوفا نشدن

  )آميختن حس بينايي با حسي كه به آن ربطي ندارد.آميزي: رنگ خجلت ( حس
  جناس: گر، بر، زر

، نوكيسـه بـودن غنچـه (=    زنـد (= تشـخيص)   استعاره: رخ گل، غنچه گره بـر زر مـي  
  تشخيص)

  )تركيبي، آرايه، دانشگاهي پيشفارسي زبان و ادبيات ( 

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

 )حسين پرهيزگار(  »2«گزينة  - 5

  آميزي نيست. ولي لب شيرين حس ،در اين بيت خسرو و شيرين ايهام دارد
» تبر بر سر نهادن«ه مقام بزرگي رسيدن و كنايه از ب» تاج بر سر نهادن»: «1«گزينة 

  ) جناس دارد.تبر ،(بر /كنايه از كشتن
  فام تشبيه دارد. لب ياقوت /آب حيات تلميح به داستان حضرت خضر »: 3«گزينة 
تنـاقض   بـودن در مـرگ  و زنـدگي  حيـات   / .تضاد دارد» است و نيست»: «4«گزينة 
  است.

  )رايه، تركيبيدانشگاهي، آ زبان و ادبيات فارسي پيش( 

 )عياسماعيل تشي(  »3«گزينة  - 6

  ، ماضي استمراري است.»گشتم مي«» گشتمي«فعل » 3«گزينة 
  استمرار)» ي(« .افزودند مي» ي«در اول، آخر فعل » مي«جاي  در گذشته گاه به

  نكتة مهم درسي:

  اند.» بودن«رع اخباري مضا» است و نيست و هست« ،باشد نمي =نيست »: 2«گزينة 
  )، تركيبيزبان فارسي دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 7

  »ساختن«هاي مصدر  معاني فعل
  وجود آوردن الف و هـ ) بنا كردن، به

  دست شدن، متحد شدن ب) هم
  گرم كردن و دلخوش  ج) نوازش كردن، دل

  د) كردن، نمودن، گردانيدن
  )تركيبي، زبان فارسيدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  - 8

داند بلكه لزوم داشتن عقل و آگاهي  كالهي) را عار نمي موضوع (بي ،شاعر در اين بيت
  شود. ميرا يادآور 

  توجه كنيد كه در صورت سؤال مفهوم نهايي خواسته شده است.
  )74مفهوم، صفحة دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

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

 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  - 9

 2، 1«ي هـا  هر چهار بيت به تسبيح همگاني موجودات جهان اشاره دارند؛ ولي گزينه
انـد، در   ها محتمـل دانسـته   امكان مشاهدة چنين تسبيحي را براي برخي انسان» 4و 

  .چنين احتمالي را در نظر نگرفته است» 3«كه بيت گزينة  حالي
  نكتة مهم درسي:

  توان طوري معنا كرد كه مفهوم تسبيح همگاني بدهد. را مي» 2«بيت گزينة 
  )86صفحة مشابه فهوم، م دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش(

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

 )عياسماعيل تشي(  »2«گزينة  -10

توصيف نمـادين (سـمبليك) بـر مبنـاي تشـبيه و       ؛اند» نمادين« »الف«ابيات گزينة 
  مقايسه است.
اند؛ شاعر بـا پيونـد حـواس ظـاهري و احسـاس خـود،       »  تخيلي: «»ب«ابيات گزينة 
  كرده است. تصويرسازي

را دنبال كرده  موضوعيشاعر همچون دوربين عكاسي  ؛اند »واقعي: «»ج«بيات گزينة ا
  است.

  )78و  77هاي  ه، صفحمفهومدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

 دانشگاهي ادبيات پيش
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  3: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 اسفند 9 آزمون -)5( ةپروژ          
    

  
 

 )محمدجواد قورچيان(  »1«گزينة  -11

ن تـرين لفـظ و كمتـري    مشحون: پرشده، انباشته، مملو/ ايجاز: بيان مقصـود در كوتـاه  
بنـد/ خيلتـاش: گـروه نـوكران و چـاكران/       ت/ دوال: چرم و پوست/ عقـد: گـردن  رعبا

  خيرخير: سريع
  نكتة مهم درسي:

  معني است. بان، با شراع هم ظالل در معني سايه
  )تركيبي، لغت، 3ادبيات فارسي ( 

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

 )ود تالشيودا(  »2«گزينة  -12

  گردانيدن، تعيين كردن فرض: واجب
  )، تركيبيلغت، 3ادبيات فارسي ( 

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

 )د تالشيوداو(  »3«گزينة  -13

  درست واژگان نادرست: امالي
  گياه خشك، كنايه از مال دنيا ة : ريزحطام»: 1«گزينة 
  سخره: مسخره، ريشخند»: 2«گزينة 
  ده شودحق نعمت گزار»: 4«گزينة 

  )، تركيبيامال، 3ادبيات فارسي ( 

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

 )حسين پرهيزگار(  »4«گزينة  -14

شامل تاريخ صفاريان، سـامانيان و غزنويـان (مسـعود و قبـل از مسـعود)      »: 1«گزينة 
  است.

ثـر  جا كه حـق پيـروز اسـت انتخـاب شـده و ا      خون خورشيد از كتاب آن»: 2«گزينة 
  اي نيست. جداگانه

 نامه نيست. هاي اوست و نمايش هاي شكسپير سروده غزلواره»: 3«گزينة 

  تركيبي) ،تاريخ ادبيات، 3 (ادبيات فارسي
----------------------------------------------  

 )حسن پاسيار(  »2«گزينة  -15

  جناس ناقص (ناهمسان) دارند.» آب، آه«هاي  واژه »الف«در بيت 
گل به اين علت غرق گالب است كه لطف عرق را بـر   كه گويد شاعر مي »ب«ت در بي

  تعليل است. چهرة زيباي تو ديده است، بنابراين بيت داراي حسن
  پشت صبا، اضافة استعاري است. »ج«در بيت 
ايهام تناسـب دارد (معنـي پـذيرفتني ويـران و در معنـي      » خراب«واژة  »د«در بيت 

  دارد.) تناسب »مي«مست با واژة 
  )تركيبي، آرايه، 3فارسي  ادبيات ( 

 )اصغري محسن(  »4«گزينة  -16

فعـل) وجـود    همة جمالت داراي فعل هستند و جملـة اسـتثنايي (بـي    گزينه، در اين

طـرب آراي (بيـاراي)    ،هنگام بـزم  از رنج ماه روزه به سالمت جستي، به ]وقتي[ندارد: 

  زيرا عيد است.

  ها: ههاي استثنايي در ساير گزين جمله

  : جملة استثنايي دوجزئي]باد/ باشد[چشم بد دور »: 1«گزينة 

  جزئي افسوس: جملة استثنايي يك»: 2«گزينة 

جزئـي/   اي در زير خاك: جملـة اسـتثنايي سـه    عشق يعني دانه زندگي بي»: 3«گزينة 

  جزئي حيف: جملة استثنايي يك

  )68و  67 هاي ه، زبان فارسي، صفح3زبان فارسي (   

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

 )عياسماعيل تشي(  »4«گزينة  -17

لذا سـاختمان   ،دل مفعول است و جزء غيرصرفي فعل نيست »دل بسته بود«در فعل 

  فعل ساده است.

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

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

 )د تالشيوداو(  »1«گزينة  -18

سـاز   مفهوم بيت اول اين است كه بايد فرصت را غنيمت شمرد و تـالش و اراده چـاره  

گويد كه در راه عشق سختي وجود دارد بايد رهبر و راهنمايي  است ولي بيت دوم مي

  باشد كه عاشق را هدايت كند.

  طن).مفهوم هر دو بيت است (بيگانه ننگ است براي و» ستيزي بيگانه»: «2«گزينة 

  .بايد تحمل داشت ،در راه عشق كه پر از سختي است»: 3«گزينة 

رهبـر و راهنمـا الزم    اطاعـت از در راه عشـق  «گويند كـه   هر دو بيت مي»: 4«گزينة 

  »تحمل كرد. را ها بايد سختي و است

  )71تا  69 هاي هصفح ،، مفهوم3 ادبيات فارسي(

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

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »3«گزينة  -19

و مفهـوم بيـت   » ناپايـداري قـدرت دنيـايي   «، »4و  2، 1«مفهوم بيت سؤال و گزينة 

  است.» بخشي عشق ارزش» «3«گزينة 

  )60صفحة مشابه ، مفهوم، 3ادبيات فارسي (

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

 )ممقد ابراهيم رضايي(  »4«گزينة  -20

مفهـوم بيـت گزينـة     ،كند را بيان مي »بالكشي عاشق» «3و  2، 1« هاي هگزين ياتاب

 است.» اسير تعلقات شدن» «4«

  )94، مفهوم، مشابه صفحة 3ادبيات فارسي ( 

 3و زبان فارسي 3ادبيات
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 (فاطمه منصورخاكي)    »3«گزينة  -21

فـي المسـابقات   «از مـن توانمنـدتر اسـت /    »: قـدرةً أكثر منّـي  «خواهرم / »: أختي«
براي من»: لي«الگويي / »: اُسوةً«او / »: هي« / در مسابقات ورزشي»: ةالرياضي  

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست» الگوي من شده است«و  »هنگام»: «1«گزينة 
  نادرست است. »قدرت بيشتري دارد»: «2«گزينة 

ــة  ــام»: «4«گزين ــرو را دارد«، »هنگ ــرده «و » بيشــترين ني ــود ك ــوي خ » ام او را الگ
  اند. نادرست

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

 (فاطمه منصورخاكي)     »3«گزينة  - 22

زيـرا او/  »: ألنّـه «پـدر/  »: والـد «پركارتر/ »: أكثر عمالً«كسي (استفهامي)/  چه »: من«
»: كثيـراً «آسـايش مـا/   »: راحتنـا «براي/ خاطر،  به»: ألجل«كند/  تالش مي»: يجتهد«

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

 )هماييمجيد (   »4«گزينة  -23

اد، خـاطر /  ـي»: ذاكرة«در / »: في/ « )»3«(رد گزينة  : شهيدان عزيز ما»نا األعزّاءؤشهدا«
در »: المـؤمنين الصـالحين   ذاكرةفي «(شايسته (صالح) /  مؤمنانِ»: المؤمنين الصالحين«

» خواهنـد مانـد  «و » مانند مي« )ؤمنان شايسته (صالح) هستند (خبر است.ياد (خاطر) م
: بهتـرين  »خيرالناس ايماناً«ها /  آنان، آن»: هم«اند.) /  نادرست» 3«و » 1«هاي  در گزينه
 : فرامـوش نخواهنـد شـد   »ينسـوا  لَنْ«ترين مردم هستند /  باايمانند، ايمان جهتمردم از 

  »)2و  1«هاي  (رد گزينه (مضارع منفي مستقبل و مجهول)
  )ترجمه(  

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

 (فاطمه منصورخاكي)   »1«گزينة  -24

مضارع منفي ساده است نه مضـارع  » ال ينسي(«برد  را از ياد نمي ها آن»: مال ينساه«
سلّماً، م«بايد از » چنان«ه جاي مطلق تأكيدي (جهاداً) ب در ترجمة مفعول مستقبل.).

  )ترجمه(  استفاده كنيم.» …قطعاً و 
----------------------------------------------  

 (فاطمه منصورخاكي)   »1«گزينة  -25

به اين نكته اشاره دارند كه هـر كـاري   » 1«آية شريفه در صورت سؤال و بيت گزينة 
  اش را خواهيم ديد. حتي اگر كوچك انجام دهيم نتيجه

  يگرهاي د تشريح گزينه
  اشاره به انجام كار نيك، بدون ريا دارد.»: 2«گزينة 
اشاره به اين نكته دارد كه تا همت عالي نباشد نتيجـة مطلـوب دريافـت    »: 3«گزينة 
  شود. نمي

گويد: بخشيدن يك چيز كوچك در زمان حيات، بهتر از آن است كـه   مي»: 4«گزينة 
  بعد از مرگ چيزهاي باارزش ببخشيم.

  )هومدرك مطلب و مف(  

 )محمديمسعود (   »4«گزينة  -26

  هاي ديگر تشريح گزينه
  »مرّ العصور« » مرور الزّمان/ « »بثقافاتهم«  »بثقافات»: «1«گزينة 
  »لـف المخت/ «»البشـر  ءجميـع أبنـا  «  »أبناء البشـر جميعـاً  »: «2«گزينة 

  »المختلفة«
علـي مـرّ   »/ «بثقافـاتهم « »بالثقافاتهم«» / بيخاط»» خاطَب«»: 3«گزينة 
  »علي مرّ العصور«  »السنين

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

 )مسعود محمدي(   »3« ةگزين -27

»: چراغـي «أن نتّخذَ / »: بگيريم«الشّهداء / »: شهيدان«علينا، يجِب علينا / »: ما بايد«
(يرشـدنا، جملـة   ») 2و  1«هـاي   (رد گزينـه  يرشـدنا »: كند ما را هدايت مي«سراجاً / 

ضـوءاً  «، »4«/ در گزينـة  ن، طريـق الحـقّ و اإليمـا   »راه حق و ايمـان / «وصفيه است)
  نادرست است.» حتّي

  )تعريب(  
  ترجمة متن درك مطلب 

صـيف زيبـايي و   در تودر هـر زبـاني   سـت و شـاعران   ا هـا  شـگفتي  ي ازدريا شگفت
عميـق  را هـركس دريـا    . وانـد  مبالغـه كـرده  طوفان و آرامش آن تصوير كشيدن  به

مهمـي را در زنـدگي   داند كه آن منبع انرژي بزرگي است كـه نقـش    مي بشناسد،
هـا جـاري    خانهها همانند رود درياها و اقيانوس (هاي) كند. همانا آب انسان ايفا مي

اي است كه مـانع مـتعفن شـدن آن     كننده نيستند پس نمك در آن مادة محافظت
اند كـه غواصـاني كـه شـبانه بـه اعمـاق        هاي علمي منتشر كرده گزارشو شود.  مي

صدها چراغ برقي رنگارنـگ كـه    …ند ا هعجيبي را ديداند منظرة  درياها نفوذ كرده
جذب ها اين نورها را در  گيرد. ماهي درخشان نشأت مي يهاي از ماهي ها روشني آن

بـا   طور كـه  ها تغذيه كنند. همان گيرند تا از آن كار مي كوچك به يهاي ماهي كردن
ن از برخورد وسيلة آ د و همچنين بهنكن در مقابل دشمنان دفاع مي اناز خودش آن

  »!دنجوي ها و موانع دوري مي با صخره
 

 )مسعود محمدي(   »3«گزينة  -28

  از لحاظ مفهومي متناسب با مفهوم متن نيست و نادرست است.»: 3«گزينة 
صورت كلي شيرين باشد تبديل به يك مادة سـودمند   كه به ها زماني اين آب«ترجمه: 

  »گردد. مي
و آلـودگي   تعفّـن هـا شـيرين بـود باعـث      ن آبكه در متن اشاره شد اگـر ايـ   در حالي

  د.يگرد مي
  .هستندها باتوجه به مفهوم كلي متن صحيح  ساير گزينه

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

 )حسين رضايي(   »3«گزينة  -29

  …آب اقيانوس 
  تر از دريا و رودخانه است! بيش»: 3«گزينة 

  اي ديگره تشريح گزينه
  »!كمتر از دريا است«ترجمه: »: 1«گزينة 
  »!مانند رودخانه شور است«ترجمه: »: 2«گزينة 
  »!ها جاري است مانند رودخانه«ترجمه: »: 4«گزينة 

  )درك مطلب و مفهوم(  

 3 عربي
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 )مسعود محمدي(   »2«گزينة  -30

هاي علمـي از طـرح موضـوع نورهـا در      در صورت سؤال مطرح شده كه هدف گزارش
  ست؟ درياها چي

  باشد: بيان شده پاسخ مناسبي براي اين سؤال مي» 2«عبارتي كه در گزينة 
بشـر بتوانـد از آن معجـزة دريـايي اسـتفاده كنـد و بهـره         روزيآيا ممكن است كه «

  »!ببرد؟
  )درك مطلب و مفهوم(

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

 (مسعود محمدي)   »2«گزينة  -31

  ي ديگرها تشريح گزينه
   اند. نادرست »حرفين بزيادةمزيد ثالثي « و »للمخاطبين«»: 1«گزينة 
  اند. نادرست »المستتر» نتمأ«فاعله « و »باب تفاعل« ،»أمر«»: 3«گزينة 
  اند. نادرست» فاعله ضمير مستتر«و  »معتل و أجوف«»: 4«گزينة 

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

 )فاطمه منصورخاكي(    »1«گزينة  -32

  هاي ديگر تشريح گزينه
  است. نادرست » خبر و مرفوع»: «2«گزينة 
  اند. نادرست» مبني«و » جامد»: «3«گزينة 
  اند. نادرست» خبر و مرفوع«و » معرفة»: «4«گزينة 

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

 )فاطمه منصورخاكي(      »1«ة گزين -33

كَاألنْهارِ فَالملْح  جاريةًإنَّ مياه البِحارِ و المحيطات لَيست «گذاري كامل عبارت:  حركت
  »تَمنَع عنْها التَّعفُّنَ! حافظَةٌ مادةٌفيها 

  صحيح است. منصوباست و به صورت » ليست«خبر براي » جارية«
  )گذاري حركت(

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

 )مسعود محمدي(   »2«گزينة  -34

و مفعول مطلق نوعي است و فعل بعـد  » يجاهد«مصدري منصوب از فعل » مجاهدة«
  باشد. جملة وصفيه مي )توصف ال(از آن 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  حال است.» مشفقة»: «1«گزينة 
  مفعول مطلق تأكيدي است.» نظراً»: «3«گزينة 

  تمييز است.» تأثيراً»: «4«زينة گ
  )منصوبات(  

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

 )مسعود محمدي(   »2«گزينة  -35

توانـد   مجرور به حرف جـر اسـت و بنـابراين نمـي    » بعد«كلمة » 2«در عبارت گزينة 
  فيه باشد. مفعول

  .ستندهفيه   مفعول ؛»إذا، بعد، قبل«ترتيب  ها به در ساير گزينه
  )منصوبات(  

 )يوسف عباسي(   »3«گزينة  -36

حال مفرد است و با صاحب حالش كه ضمير متصل » مسرورةً«اسم مشتق و منصوب 
هـا جامـد و مصـدر     ) است نيز مطابقت دارد، امـا سـاير گزينـه   للمخاطبة» (ياء«رفعي 

  هستند.
  )منصوبات(  

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

 )عرب  ابراهيم رحماني(   »4«گزينة  -37

فاعل است كه نقش آن  »نعلّم«مستتر در فعل  »نحن«حال و صاحب آن » مشتاقين«
  است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
صورت منصوب و نكره و  به »آمنا«حال وجود ندارد درست است كه كلمة  :»1«گزينة 

  .باشد مي» جعل«به دوم براي فعل ٌ ولي مفعول ،مشتق آمده است
باشـد كـه نقـش آن     مـي  »قطـرات «حـال و صـاحب حـال آن     »جارية« :»2« گزينة
  به است. مفعول
باشـد كـه نقـش آن در     مـي » بعـض «حال و صاحب حال آن  »مجهولة« :»3«گزينة 

  فاعل است. جمله نايب
  )منصوبات(  

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

 )ابراهيم رحماني عرب(   »4«گزينة  -38

ـ طّال«باشد ولي صاحب حال  درست است كه حال مي »مطالبين«ينه در اين گز  »ابلّ
  )منصوبات(  .فاعل است نه مفعول

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

 )ابراهيم رحماني عرب(   »3«گزينة  -39

» درجـة «يز آن نيز يز دارد كه تمياحتياج به تمي است ومشتق » خير«در اين گزينه 
  .ح آمده استصورت صحي به

  مهم درسي  نكتة
بهتـر و  «باشند كـه معنـي    در صورتي اسم تفضيل و مشتق مي» خير و شر«دو كلمة 
نيز احتيـاج بـه رفـع ابهـام يعنـي       صورتبدهند. در اين  »بدتر و بدترين«و  »بهترين

  يز دارند.يتم
  )منصوبات(  

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

 )گرگان - غفورانيمدرضا مح(   »2«گزينة  -40

، منصوب، ت و اين عبارت، داراي تمييز (اسمفيه اس مفعول» 2« ةدر گزين» غداً: فردا«
  نكره) كه از كلمه يا عبارتي رفع ابهام كند، نيست. 

  هاي ديگر تشريح گزينه
باشد  مصدر جامدي است كه منصوب و تمييز مي دشمني): مقتاً (كراهت،»: 1« ةگزين

  رفع ابهام كرده است.» برَكَ«و از فعل 
» بهتر« به معناي »خير«كه بعد از  است جامدو نكره  ،اسم منصوب ثواباً:»: 3« ةگزين

  آمده و تمييز است.
آمـده  » اشد«اسم منصوب نكره جامد است كه بعد از اسم تفضيل  :ظلمةً »:4« ةگزين

   )منصوبات(  و تمييز است.
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 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -41

برداري از خداوند  سوي فرمان معناي بازگشتن از گناه به در مورد بندگان، به توبه
رود كه در اين صورت،  كار مي است. اين كلمه در قرآن كريم براي خداوند هم به

كار است. توبة انسان و توبة  معناي بازگشت لطف و آمرزش الهي به انسان توبه به
عد ظُلمه و اصلَح فَانَّ اهللاَ يتوب عليه انَّ اهللاَ فَمن تاب من ب«ترتيب در آية  خدا، به

رحيم تبيين شده است.» غَفور  
فَاولئك يبدلُ اهللاُ «، در عبارت كار لطف الهي به انسان توبهبازگشت  مصاديقيكي از 

  ها بيان شده است. به شكل تبديل گناهان به نيكي» سيئاتهِم حسنات
 )70و  66 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي يشپ(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »2«گزينة  -42

ر القلوب و تغسل الذنوب: تطه التوبة«فرمايد:  امام علي (ع) دربارة توبه و پاكي مي
الّا «آية شريفة  و از اين جهت با» شويد  كند و گناهان را مي ها را پاك مي توبه دل

: مگر  …من تاب و آمن و عمل عمالً صالحاً فاولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات 
ها را به  كسي كه بازگردد و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد و خداوند بدي

   .ارتباط دارد» …كند  ها تبديل مي نيكي
كار با  توبه انسان ،است و در اين مرحله» پشيماني از گذشته«مرحلة اول توبه 

و من «كند كه در آية  پشيماني خود را ابراز مي »اهللا استغفر«هايي مانند  ترعبا
    اين موضوع مذكور است.» …اهللا  يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر
 )71و  70، 66 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )هادي ناصري(    »1«گزينة  -43

ها و تحولي  گذر از عصر جاهليت به عصر اسالم نيازمند تغيير در نگرش انسان
بنيادين در شيوة زندگي فردي و اجتماعي مردم بود. رسول خدا (ص) اين رسالت 

هاي  و با كمك ياران صميمي خود در مدينه، پايه كرد بزرگ را از شهر مكه آغاز
 )84 ةصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   هاد.تمدن اسالمي را بنا ن

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -44

از اقدامات مهم رسول خدا (ص) ايجاد نگرشي جديد در جامعه بود كه موجب 
ايل، تا پيش از آن، پادشاهان، رؤساي قب .ها گرديد تحول در روابط ميان ملت

زير  و اشراف و بزرگان معموالً روابط خود با ديگران را بيشتر براساس منافع مادي
كردند و مردم را در جهت  هاي يكديگر تنظيم مي سلطه درآوردن قبايل و سرزمين

و  محمد رسول اهللا«دادند كه اين موضوع در آية شريفة  همين اهداف سوق مي
  تجلي دارد.» …نهم اشداء علي الكفار رحماء بي الذين معه

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

 )كبير مرتضي محسني(     »1«گزينة  -45

شود  چنان گسترده مي يابد و دامنة گناه آن تدريج افزايش مي شكني به گاهي حرمت
  رايد.گ كه چراغ عقل و فطرت به خاموشي مي

هاي خطرناك سقوط در وادي ضاللت  به آن، از پرتگاه» عادت«گناه و » توجيه«
چنان از خدا خوف داشته باش «است. امام صادق (ع) به يكي از ياران خود فرمود: 

     »بيند. بيني، او تو را مي بيني. پس اگر تو او را نمي كه گويي او را مي
 )69و  68 هاي هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     »3«گزينة  -46

توان توبه كرد.  تمام طول عمر، ظرف زمان توبه است و تا لحظة مرگ مي
اي درخواست كرد، فرمود:  كسي كه از او موعظه به اميرالمؤمنين علي (ع) در پاسخ

دل به آخرت بسته و به واسطة آرزوي طوالني،  ،لاز كساني مباش كه بدون عم«

 گويد، اما همچون دنيا ميتوبه را به تأخير انداخته است؛ دربارة دنيا زاهدانه سخن 
  )74صفحة  ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي    .»كند ميدوستان عمل 

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -47

ديدگاه متعادل «توجه به رستگاري اخروي در عين آبادكردن دنيا، بيانگر معيار 
هاي  ، نسبت به نعمتگرا آخرتمؤمنان  ديدگاهاست و » نسبت به دنيا و آخرت

اهللاِ الّتي اَخرَج لعباده و الطَّيِّبات منَ الرِّزقِ قُل  زينةَقُل من حرَّم «دنيوي در آية 
  بيان گرديده است....»  القيامةِيوم  خالصةًالدنيا  الحياةِنوا في ذين آمهي للَّ

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

 )محمدرضا فرهنگيان(    »4«گزينة  -48

هاي فردي و اجتماعي، به  هاي خداوند بودن و نفي خودسري در برنامه تابع فرمان
يا اَيها الَّذينَ آمنوا اَطيعوا اهللاَ و «معناي حاكم كردن واليت الهي است كه در آية 

  تبيين شده است....» اَطيعوا الرَّسولَ و اُولي االَمرِ منكُم 
 )83و  80 هاي هصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
 )سيدهادي هاشمي(    »2«گزينة  -49

اي عادالنه  اي كه در آن، امكان رشد و تعالي براي همگان فراهم باشد، جامعه جامعه
استقم كما امرت و ال تَتَّبِع اَهواءهم  فلذلك فادع و«است و عدالت اجتماعي در آية 

رتاُم تابٍ ون كبِما اَنزَلَ اهللاُ م نتقُل آم كُم وبر نا وبينَكُم اهللاُ رلَ باَعدمورد » ل
  توجه واقع شده است.

رسول خدا (ص) با گفتار و رفتار خويش، انقالبي عظيم در تبيين جايگاه خانواده و 
و من آياته َان خَلَقَ لَكُم من «احياي منزلت زن ايجاد كرد كه اين مفهوم در آية 

  بيان شده است....»  رحمةًو  مودةًالَيها و جعلَ بينَكُم  نوالتَسكُاَنفُسكُم اَزواجاً 
 )87و  86، 85، 82، 80هاي  هصفح ،8 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي 

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

راه اصالح و معالجة  .فردي استخواري گناه  رباخواري گناه اجتماعي است و شراب
انجام دادن وظيفة امر به معروف و نهي از منكر  ي اجتماعي،ها يجامعه از بيمار

  است.
گذراني در دورة جواني به اميد توبه كردن در دوران پيري، حيلة خطرناك  خوش

 )74و  73، 69هاي  هصفح ،7 ، درسدانشگاهي پيش(دين و زندگي   شيطان است.
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -51

انّي تارِك فيكُم الثَّقَلَينِ كتاب اهللاِ و عترَتي اَهلَ بيتي ما ان «طبق حديث ثقلين: 
تمسك به ، »يرِدا علَي الحوض حتّيَْتَمسكتُم بِهِما لَن تَضلّوا اَبداً و انَّهما لَن يفتَرِقا 

گردد (لَن  بهاي پيامبر (ص) موجب گمراه نشدن مسلمانان مي دو ميراث گران
  ).يفتَرِقاهرگز از يكديگر جدا نخواهند شد (لَن  ،تَضلّوا اَبداً) و اين دو

 )68و  67هاي  هصفح ،5 ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا رضاييمحمد (    »2«گزينة  -52

اي بر پاية عدل بنا  اصوالً يكي از اهداف ارسال پيامبران آن بود كه مردم، جامعه
كنند و روابط مردمي و زندگي اجتماعي خود را بر اساس قوانين عادالنه بنا نهند. 

شود  اين هدف بزرگ بدون وجود يك نظام حكومتي سالم، ميسر نيست. آيا مي
تماعي) را براي ارسال پيامبر خود تعيين كند، ولي خداوند هدفي (مانند عدالت اج

لَقَد اَرسلنا رسلنا بِالبينات و «ابزار و شيوة رسيدن به آن را ناديده بگيرد؟ در آية 
سطبِالق النّاس قومالميزانَ لي و تابالك مهعبه هدف عدالت اجتماعي و » اَنزَلنا م

  اشاره شده است. النهبرپايي نظام اجتماعي عاد ابزارهاي
  )53و  50هاي  هصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   

سوم هي ودانشگا پيش دين و زندگي
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 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -53
، حضرت علي (ع) و »البريةاولئك هم خير «منظور از بهترين مخلوقات در عبارت 

پيروان اوست. اين آيه، بعد از بيان اوصاف حضرت علي (ع) توسط پيامبر (ص)، 
اين مرد اولين «فرمود:  كه رسول خدا (ص) مي بود گاه نآنزول آيه نازل گرديد. 

ترين شما در انجام  خدا، راسخ با آورنده به خدا، وفادارترين شما در پيمان ايمان
ترين شما در داوري بين مردم، بهترين شما در رعايت مساوات  فرمان خدا، صادق

  )77صفحة  ،6 ، درس3(دين و زندگي   »ها و ارجمندترين شما نزد خداست. بين آن
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة  -54
تواند امام  الهي بودن منصب جانشيني و امامت به معناي اين است كه فقط خدا مي

انَّما وليكُم «در آية واليت:  اين مفهوم معصوم و جانشين پيامبر را تعيين كند كه
ر قيمونَ اهللاُ ونوا الَّذين يالَّذين آم و الةَسولُهؤتونَ  الصي عونَ الزَّكاةَوم راكه جلوه » و

  )62و  59هاي  هصفح ،5  ، درس3(دين و زندگي   دارد.
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -55
وفاداري حضرت علي (ع) در مراسم دعوت در جريان نزول آية انذار و پس از اعالم 

خويشان پيامبر (ص)، پيامبر دست حضرت علي (ع) را در دست گرفت، بيعت 
همانا اين برادر من، وصي من و جانشين «ايشان را پذيرفت و به مهمانان فرمود: 

  »من در ميان شما خواهد بود.
ر، پشتيبان و حضرت موسي (ع) جايگاه مشاو ياز آنجا كه حضرت هارون (ع) برا

شريك امر هدايت را داشت و پيامبر (ص) منزلت حضرت علي (ع) را به هارون 
  شود.  براي حضرت علي (ع) نيز اثبات مي ها ، اين مقامبودهمانند كرده 

 )68و  63، 62هاي  هصفح ،5  ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا رضاييمحمد (    »3«گزينة  -56
خدا (ص)، جاهليت با شكلي جديد وارد  پس از گذشت مدتي از رحلت رسول

زندگي اجتماعي مسلمانان شد كه بيانگر چالش تبديل حكومت عدل نبوي به 
انقَلَبتُم «هليت در عبارت است. خطر بازگشت به جا قيصري و كسرايي سلطنت

  تذكر داده شده است.» اَعقابِكُم علي
 )92و  85هاي  هصفح ،7  ، درس3 (دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »2«گزينة  -57

زيرا هر  .مفهوم است با حديث ثقلين هم» علي مع القرآن و القران مع علي«حديث 
 دارند واشاره  همراهي علي (ع) كه يكي از اهل بيت (ع) است با قرآن كريمدو به 

انّما يريد اهللا ليذهب عنكم «با آية تطهير:  اشاره به عصمت از منظر يث ثقلينحد
هركم تطهيراً: همانا خداوند اراده كرده كه دور گرداند از ل البيت و يطالرجس اه

 مؤيدكه » شما اهل بيت پليدي و ناپاكي را و شما را كامالً پاك و طاهر قرار دهد
  ارد.هماهنگي د  است،عصمت اهل بيت (ع) 

 )83و  78 ،68، 67، 64، 60هاي  هصفح ،6و  5هاي  ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -58
پيامبر (ص) عالوه بر رساندن وحي به مردم، وظيفة تعليم و تبيين آيات قرآن 

مردم بتوانند به معارف بلند اين  كريم (مرجعيت ديني) را نيز بر عهده داشت تا
  كتاب آسماني دست يابند.

گرفتند و  مي دريافت و ابالغ وحي، عدة زيادي با اشتياق، آيات قرآن را فرا از پس
  كردند. در سينة خود حفظ و به آن عمل مي

 )52و  51هاي  هصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -59
عباس و گروهي از علماي اهل كتاب  اميه و بني برخي از عالمان وابسته به بني

(يهودي و مسيحي)، از موقعيت بركناري امام معصوم استفاده كردند و به تفسير و 
تعليم آيات قرآن و معارف اسالمي، مطابق با افكار خود و منافع قدرتمندان 

يف در معارف اسالمي و جعل احاديث) از سوي ديگر، حاكمان وقت پرداختند. (تحر
خصوص اهل بيت پيامبر (ص) را  هاي اصيل اسالمي، به كردند شخصيت تالش مي

در انزوا قرار دهند و افرادي را كه در انديشه و عمل و اخالق از معيارهاي اسالمي 
(ظهور عرفي كنند. به دور بودند، به جايگاه برجسته برسانند و راهنماي مردم م

  ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد) شخصيت
 )91و  90هاي  هصفح ،7 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -60

ها باالتر باشد، استعداد و لياقت دريافت  هر قدر درجة ايمان و عمل انسان
اي كامل از اين نوع هدايت را  كنند. نمونه بيشتر كسب مي هاي معنوي را هدايت

توانيم در رفتار رسول خدا (ص) با حضرت علي (ع) ببينيم. آن حضرت از همان  مي
هاي  دوران كودكي، تحت تربيت پيامبر (ص) قرار گرفت و عالوه بر تربيت از روش

  برد. هاي معنوي رسول خدا (ص) نيز بهره مي معمولي، از هدايت
  )56و  55هاي  هصفح ،4 ، درس3دين و زندگي (

  
 

 )نسترن راستگو( »4« ةگزين -61
واستند خانه طراحي شـود تـا آن را بـراي فـروش     خ مي  خانه ان صاحب«جمله:  ةترجم

  .»مناسب كنند
  مهم درسي ةنكت

رود. همچنين با توجه به معني  كار مي به ”to“همراه  فعل اصلي به ”want“بعد از فعل 
، بايد از سـاختار مجهـول اسـتفاده شـود كـه بـر        ”design“دي بودن فعلو متع جمله

  (گرامر)   ”.be + p.p“ شود: ساخته مي رو روبه ساختاراساس 
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي( »4« ةگزين -62
ودتر تـرك كنـد تـا او بتوانـد از     رئيس به جين اجازه داد كارخانه را ز«ترجمة جمله: 

   »مادرش در خانه مراقبت كند.
  نكتة مهم درسي

منظـور   تـا، بـه  «بـه معنـي    ”so that“دهنـدة   براي نشان دادن هدف و منظـور از ربـط  
» + جملـة پايـه   so thatفعل اصـلي + فعـل كمكـي + فاعـل +     «طبق ساختار » كه اين

از نظر زماني با فعل جملـة پايـه تطـابق    فعل كمكي بايد  جملهكنيم. در اين  استفاده مي
اسـتفاده   ”could“گذشـته اسـت، از    در زمـان  در جملة پايه ”let“داشته باشد. چون 

  )گرامر(    كنيم. مي
---------------------------------------------- 

 )راستگونسترن ( »2« ةگزين -63
لسـتان در آزمـايش   از دو هزار نفر در سرتاسـر انگ  تصادفييك نمونة «جمله:  ةترجم

  ».ها استفاده شد اولية آن
  ) نمونه2  ) ويژگي1
  )واژگان(  ) مأموريت4  ) كشف3

---------------------------------------------- 
 )شهاب اناري( »2« ةگزين -64

عنـوان يـك جنبـة مهـم از كـل موقعيـت        شما بايد هر مشـكل را بـه  « جمله:ة ترجم
  ».پردردسر در نظر بگيريد

  جنبه )2  فضا )1
  (واژگان)  پيشنهاد )4  توده )3

---------------------------------------------- 
 )راستگونسترن ( »3« ةگزين -65

هـا   ها در روستاهاي دور در ميـان دره  ترين نقطة شب، چراغ در تاريك«ترجمة جمله: 
  ».زنند چشمك مي

  مستقيم) 2  در دسترس، موجود) 1
  گان)(واژ  عمومي) 4  دار دور، فاصله) 3

---------------------------------------------- 
 )محمد سهرابي( »4« ةگزين -66

مشـاهدة   وسـيلة  بـه بيشتر اطالعات دربارة ايـن شـاخه از فيزيولـوژي    « جمله: ةترجم
  ».آوري شد رفتار حيوانات جمع مستقيم

         آموزش، راهنمايي )2  وساز ساخت )1
  اژگان)(و  بررسيمشاهده،  )4  تركيب، ساخت )3

---------------------------------------------- 
 )ميالد قريشي( »1« ةگزين -67

تواند هرگز آن  كند. او نمي اش به فرانسه فكر مي او دائماً به سفر آينده« جمله: ةترجم
  »را از سرش بيرون كند.

  طبيعي طور به) 2  پيوسته، دائماً طور به) 1
  (واژگان)  مصنوعي طور به) 4  مناسب طور به) 3

  ترجمة متن كلوزتست:
ها  آن .ساعته ساختند 12 زماني سال قبل، مصريان باستان يك سامانة 4000حدود 

استفاده  هاي آفتاب هاي اوليه از سايه ساعت تقسيم كردند. ساعت 12روز را به 
 ها ساعت ]تعداد[چوب بلند به  . يك تكهرا نشان دهندهاي روز  ساعت كردند تا مي

شد. تكة كوتاهي از چوب در يك انتهاي آن چوب بلند قرار داده  ي ميگذار عالمت
تكه چوب كوچك ، كرد خورشيد در آسمان تغيير مي ]موقعيت[شد. وقتي  مي

دادند.  ها ساعت را نشان مي كرد، اين سايه چوب بلند ايجاد مي روي تكه را هايي سايه
آفتابي  هاي ساعتود. بعداً، اما خيلي دقيق نب ،اين روشِ نشان دادن زمان، مفيد بود

تر از  اما دقيق ؛كردند هاي خورشيد استفاده مي ها هم از سايه . آنندمدور ساخته شد
  هاي چوبي بودند. ساعت
ها  گيري كنند. اما آن توانستند در روزهاي آفتابي زمان را اندازه هاي آفتابي مي ساعت

  عالوه، . بهندكرد كار نميشدند،  ابرها پنهان مي وسيلة بهدر شب يا زماني كه خورشيد 
هاي آفتابي، زمان همراه با  ساعت درديدند  شدند وقتي مي گيج مي شدت به مردم
    شود. عوض مي ها فصل

 دانشگاهي پيش و 3 زبان انگليسي
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 )علي شكوهي(  »3« ةگزين -68
  نكتة مهم درسي

 د از جاي خالي، بايـد از كلمـاتي ماننـد   ـبع ”show“عل ـود فـه به وجـا توجـب
“in order to, to”  يا“so as to”  در  كنـيم،  براي بيان مقصود و منظور اسـتفاده

  روند. كار مي قبل از يك جملة كامل به» 2و  1«هاي  گزينهكه  حالي
  (كلوزتست)

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(  »1« ةگزين -69

  نكتة مهم درسي
توانـد فاعـل    نمـي  ”A short piece of wood“عبارت قبل از جاي خالي يعنـي  

هاي  كار داريم (رد گزينه و سؤال سراصلي جمله باشد، پس با ساختار مجهول در اين 
كه داراي ساختار مجهول است، با زمان جملـه همـاهنگي    با آن» 3«گزينة ». 4و  2«

  ندارد.
  (كلوزتست)  

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

 )علي شكوهي(  »2« ةگزين -70
  تغيير كردن )2  كردن مقايسه) 1
  (كلوزتست)  فرود آمدن) 4  كاوش كردن) 3

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

 )علي شكوهي(  »4« ةگزين -71
  كه تا زماني) 2  تا به حال )1
  (كلوزتست)   بعداً) 4  هرچند) 3

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

 )علي شكوهي(  »2« ةگزين -72
  شدت به) 2  انهشبختخو) 1
  (كلوزتست)  طور مشابه به) 4  ربط بيطور  به) 3
  

  درك مطلب اول: متن ترجمة
دنيا آمد. آنجلو  لوئيس ميزوري بهت ، در سن1928آوريل سال  4مايا آنجلو در 

شده مواجه  جدا ]از هم[كودكي سختي داشت كه در آن با تبعيض و يك خانوادة 
طالق گرفتند. آنجلو و برادرش،  ]از هم[، والدينش سال بود و سن  شد. وقتي خيلي كم

بيلي، براي زندگي با مادربزرگشان در آركنزاس فرستاده شدند. مادربزرگ 
  كوشي و تحصيل را آموخت.  داشتني او به او ارزش سخت دوست

هاي  هاي وحشتناكي را متحمل شد. چالش عنوان يك دختر جوان، آنجلو تجربه به
  شود. اللمدت پنج سال  شدند كه او تقريباً به زندگي او باعثاوايل 

آنجلو شروع به كشف كردن قدرت صداي خود كرد. پس از  ،در حين تحصيل
زيادي را انجام داد. در نهايت، او يك خواننده، بازيگر  متفاوت هاي دبيرستان، او شغل

 30. او بيش از ترقي يافتعنوان نويسنده  شد. سپس كار او به فعال (اجتماعي)و 
من « ]با عنوان[نامة خود را  ، او اولين زندگي1969كتاب پرفروش نوشت. در سال 

، منتشر كرد. آن بزرگترين موفقيت ادبي »خواند در قفس آواز مي ةدانم چرا پرند مي
مدارس و در همچنان  »خواند در قفس آواز مي ةدانم چرا پرند من مي«او بود. 
  شود. تدريس مي ي زياديها دانشگاه

تا در را كسب كرد. از او خواسته شد  ، آنجلو افتخار بزرگي1993ژانوية سال  در
مراسم رياست جمهوري كه در آن رئيس جمهور جديد مسئوليت رئيس جمهوري 

تاريخ  در گيرد، يك شعر بخواند. او فقط دومين شاعر برعهده ميرسماً قبلي را 
لو مدال آزادي رياست جمهوري آمريكا بود كه آن افتخار را داشته باشد. بعدها، آنج

  را دريافت كرد. 2010سال 
هايش در ادبيات، هنرها و  دليل مشاركت فوت كرد. او به 2014مايا آنجلو در سال 

  شود. جدال براي برابري و حقوق جهاني تجليل مي
 

 )اميرحسين مراد(  »3« ةگزين -73
  »شود؟  توصيف تواند مي مايا آنجلو چگونه به بهترين صورت«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  »قوي و خالق«

 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -74
 و كـه مايـا ارزش آمـوزش    اين جز به هستند، تمام جمالت زير درست«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  »را درس داد. كاري سخت
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(  »3« ةگزين -75
  »ي اين متن چيست؟ايدة اصل«ترجمة جمله: 

بـود، زنـدگي مـوفقي    شـده  مواجـه   ]هـا  بـا آن [هايي كه  رغم سختي مايا آنجلو علي«
  (درك مطلب)  »داشت.

---------------------------------------------- 
 )اميرحسين مراد(  »2« ةگزين -76

   »به چه معناست؟ »2«در بند  ”mute“كشيده شدة  كلمة خط«ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)  »ا ناتوان در صحبت كردني اشتياق بي«

  :دومدرك مطلب متن ترجمة 
خواهيد انجام  ايد كه يك روز چه نوع شغلي مي باره فكر كرده آيا تاكنون در اين

هاي  كنيد كه دوست داريد به مردم كمك كنيد، مراقبت دهيد؟ اگر فكر مي
ل مراقبت نظر داشتن است. آيندة مشاغ انگيز براي در بهداشتي يك كار شگفت

بيني وزارت كار ايالت متحده است.  روشن است. اين جديدترين پيش بهداشتي
فهرست آن عروقي همگي در  - و فناوري قلبيدرماني  مشاغلي در داروسازي، تن
زودي تغيير كند. تا سال  قرار نيست به ]موضوع[اين  .مشاغل در حال رشد است

متحده سه ميليون شغل مراقبت  دهد كه در اياالت گزارش مي خانه وزارت، 2016
  بهداشتي جديد خواهد بود. اين بيشتر از هر صنعت ديگري است.

جراحات و  همه نوعو از  موفق شوندكنند تا  درمانگرهاي فيزيكي به مردم كمك مي
اي از چگونگي حركت بدن دارند.  ها درك متخصصانه بهبود پيدا كنند. آن ها بيماري

بخشي  ها و مراكز توان هاي خصوصي، مدارس، آسايشگاه گاهتوانند در درمان ها مي آن
  كار كنند.

. انجام آزمايشات آموزند ميپزشكي را زير نظارت پزشكان  ،دستياران پزشكان
  ها همگي بخشي از اين شغل هستند. و نوشتن نسخه ها آزمايشفيزيكي، تفسير 

ستند كه هاي بين اهداكنندگان خون و افرادي ه متخصصان خدمات خون رابط
كنند و  هاي خون را نگهداري مي ها بسته براي زنده ماندن نياز به خون دارند. آن

  كنند خون به جايي برسد كه الزم است. كمك مي
هاي  ها و واكسن دهند كه به داروها، درمان دانشمندان پزشكي تحقيقاتي را انجام مي

ها  ها يا درمانگاه اهاي را در آزمايشگ شوند. محققان ساعات طوالني جديد ختم مي
  نويسند. هايشان براي مجالت علمي مي در مورد يافته مقاالتيكنند و  سپري مي
اي هستند كه روزهاي خود را براي  ديده متخصصان پزشكي بسيار تعليم پزشكان

كنند. پرستاران مراقبت  ها سپري مي جراحات و بيماري همه نوعتشخيص و درمان 
كنند. تقاضا براي  اند فراهم مي اني كه قبالً پزشكان را ديدهبراي بيمار روزانهروزمرة 

هاي آينده حتي بيشتر  شود كه در سال بيني مي پزشكان و پرستاران باالست و پيش
پرستار تا  260000و  2020پزشك تا سال  40000هم بشود. متخصصان كمبود 

  كنند. بيني مي را پيش 2025سال 
 )اميرحسين مراد(  »3« ةگزين -77

   »؟كند كدام جمله به بهترين شكل ايدة اصلي متن را منعكس مي«مة جمله: ترج
  (درك مطلب)  » .هاي زيادي در صنعت مراقبت پزشكي وجود دارد فرصت«

---------------------------------------------- 
 )اميرحسين مراد(  »2« ةگزين -78

اي، غير از  قبت بهداشتيهاي مرا نويسنده حرفه ،به احتمال بسيار زياد«ترجمة جمله: 
هـاي مراقبـت    را برجسته كرد تا اطالعاتي را دربارة حرفه انو پرستار پزشكان(شغل) 

    »ها خواننده ممكن است (چيزي) نداند. بهداشتي ارائه دهد كه دربارة آن
  (درك مطلب)  

---------------------------------------------- 
 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -79

زير آن خط كشـيده شـده   در پاراگراف آخر كه  ”projected“كلمة «جمله:  ترجمة
  (درك مطلب)  »است. ”predicted“معنايِ  به

---------------------------------------------- 
 )اميرحسين مراد(  »1« ةگزين -80

 حوزة مراقبت بهداشتي توسط متن تأييـد  يك از نتايج زير دربارة  كدام«ترجمة جمله: 
  »؟شود مي

  (درك مطلب)  ».مراقبت بهداشتي كار كنندحوزة بايد در  بيشتريافراد «
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  لیلی نظیف   –پور  سمیرا نجف –بهزاد سلطانی  –مهدي جباري  –روزبه اسحاقیان 

  
  سروش موئینی –مهدي مالرمضانی  –منش  رسول محسنی –سهند فرهنگی  –لویی  میثم حمزه –حسین حاجیلو  –علی پرنیان 

  
  زاده پیام هاشم –پور  فرزاد کرم –مهبد علوي  –سروش صفا  –فاضل شمس  –امین ستوده  –محمدمهدي روزبهانی  –علیرضا رهبر  –منش  رضا آرین
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  احسان هادوي –نیما نوروزي  –محمد نادري  –سعید منبري  –پیام مرادي  –امیر محمودي انزابی  –غالمرضا محبی  –مصطفی کیانی  –بهادر کامران  –قاسمی  آرش –کاظم شاهملکی 
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  3:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – اسفند 9آزمون  - »5«پروژة         

    
  علوم زمین

 

 )97سراسري داخل کشور (  »  1«گزینۀ  - 81

شناسی صورت سؤال، سازند سورگاه وجود  از آنجایی که در ستون چینه
  شناسی و ایجاد ناپیوستگی است.  دهندة نبود چینه ندارد، نشان

 )97و  96هاي  هعلوم زمین، صفح(   

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

  نظیف) (لیلی  »1«گزینۀ  -82

هاي  مهمی در زمین روي داد و کوه هاي خوردگی چیندر اواسط پالئوزوئیک 
هاي وسیعی را  مرتفعی پدید آمد و پس از آن، فرایندهاي فرسایشی قسمت

هاي بزرگی به همین سبب پدید  هاي آن زمان مسطح کردند. مرداب از قاره
گل و  هان بیآمد و بقایاي گیاهان فراوان این زمان که همگی ازجمله گیا

ها و زیر گل و الي مدفون مانده، پس از  زادان بودند در آن مرداب ویژه نهان به

سنگی بزرگی را پدید آوردند که هنوز  تحمل مراحل تجزیه و فساد، آثار زغال
  کنیم. برداري می ها بهره هم به عنوان یک منبع انرژي از آن

  )102و  101ي ها   (علوم زمین، صفحه

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

 )94سراسري داخل کشور (  »  1«گزینۀ  - 83

باشد که  شکل مربوط به فسیل نرم تنانی از گروه سرپایان به نام آمونیت می
، دوران مزوزوییک  ي مربوط به دوران مزوزوییک است، تریاس اولین دوره

   باشد. می
  )104تا  102هاي  علوم زمین، صفحه(   

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

 (مهدي جباري)  »   1« ۀگزین -84

هاي متشکل از  عمق، توده هاي کم سیانوباکترها امروزه هم در آب

   آورند. کلسیم، به نام استروماتولیت را پدید می کربنات
  )100 ۀ(علوم زمین، صفح 

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

 )96سري داخل کشور سرا(  »  3«گزینۀ  -85

نخستین پستانداران در مزوزوییک بوجود آمدند و در سنوزوییک گسترش 
   یافتند.

  )104 ۀعلوم زمین، صفح(   

 (بهزاد سلطانی)  »  2« ۀگزین -86

  صورت زیر است: ها به ترتیب ظهور جانوران ذکرشده در گزینه
ی داران: اردوویسین/ نخستین خزندگان: کربونیفر/ فراوان نخستین مهره

زادان آوندي:  ریز: کرتاسه/ ظهور نهان تریاس/ درختان میوه و برگ خزندگان:
داران و  پالئوزوییک/ انقراض داینوسورها: اواخر مزوزوییک/ فراوانی روزن

  خارتنان: سنوزوییک
  )105تا  101و  98ي  ها (علوم زمین، صفحه 

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

 )91راسري خارج از کشور س(  »  2«گزینۀ  - 87

ترین بازوپایان دوران پالئوزوئیک است که در اواسط  ریفر از جمله مهم اسپی
   پالئوزوئیک فراوان شدند.

  )101و  100هاي  علوم زمین، صفحه(   
 --------------------------------------------  

 (روزبه اسحاقیان)  »   3« ۀگزین - 88

داران: سنوزوییک/ بندپایان:  پالئوزوییک/ روزنسرپایان: مزوزوییک/ بازوپایان: 
  پالئوزوییک

  )104و  101، 100هاي    (علوم زمین، صفحه 
 --------------------------------------------  

 )97سراسري خارج از کشور (  »  1«گزینۀ  - 89

هاي پرکامبرین به نام سپر را در اغلب  هاي سنگ زدگی مناطق وسیع بیرون
ان یافت. سپرهاي پرکامبرین، حاصل چندین صد میلیون سال تو ها می قاره

هاي  اند. سنگ فعالیت آتشفشانی و کوهزایی، تشکیل رسوبات و دگرگونی
اند. درنتیجه، مقدار زیادي  پرکامبرین اغلب تغییر شکل یافته و دگرگون شده

اند و به همین علت، مواد معدنی مختلفی را به نزدیکی  ها ذوب شده از آن
هاي پرارزش جهان را در سپرهاي  تر از نصف کانی اند. بیش زمین آوردهسطح 

  ها، نیکل، آهن، طال و اورانیم وجود دارد.  اند، که در میان آن پرکامبرین یافته
  )100و  99هاي  علوم زمین، صفحه(   

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

 (مهدي جباري)  »  2« ۀگزین - 90

باشد. در  فسیل خاص آمونیت است که دوران مزوزوییک میشکل، مربوط به 
اند که از  زیسته داران می سنوزوییک، انواعی از آغازیان و گروه روزن

   شود. هاي بسیار با ارزش آن دوران محسوب می سنگواره
  )104تا  102ي  ها (علوم زمین، صفحه 
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  4:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زمین – اسفند 9آزمون  - »5«پروژة         

    
  شناسی زمین

  

  (بهزاد سلطانی)  »2«گزینۀ  - 91
ها از تخریب  درصد فلدسپات دارند. این سنگ 25تر از  آرکوزها بیش

ها خوب  آیند. جورشدگی دانه هاي محتوي فلدسپات زیاد حاصل می گرانیت
   اند. جایی زیادي نداشته ها زاویه دارند، یعنی جابه نیست و درضمن، دانه

   دهد. ها را کوارتز تشکیل می سنگ تر حجم ماسه نکته: بیش
  ) 90و  84، 83هاي  شناسی، صفحه (زمین

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

 )97سراسري داخل کشور (  »  1«گزینۀ  - 92

توان یافت؛ زیرا  هاي رسوبی دیگر می هاي زغالی را معموالً در میان الیه رگه
سنگ که عموماً در کنار دریاهاي  مناطق مردابی و مناسب براي تشکیل زغال

اند  رفته گاه با باال آمدن سطح آب دریا به زیر آب می اند، گه می قرار داشتهقدی
   پوشانده است. ها را می و رسوبات دریا روي آن

  )93ۀ شناسی، صفح زمین(   
 --------------------------------------------  

  )93 –(سراسري   »1«گزینۀ  - 93

اي در  هماسه، اندازهاي رسوبی آواري، ذرات دانه متوسط مانند  سنگ در

1 حدود
  متر دارند.  میلی 2تا 16

  ) 88و  87هاي  شناسی، صفحه (زمین
 --------------------------------------------  

  پور) (سمیرا نجف  »4«گزینۀ  - 94

ها درحد سیلت یا رس باشند، فضاي میان  در رسوبات دانه ریزي که اندازة آن
ها بگذرد. بدین  تواند از آن آب به آزادي نمیذرات چنان کوچک است که 
تواند خود را به آن فضاها برساند. در این حالت  ترتیب مادة سیمانی هم نمی

  شدن خواهد بود.  هاي متراکم دیگر تحت اثر فرآیند چسبیدن ذرات به هم
  )90تا  86هاي  شناسی، صفحه (زمین 

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

  )96سراسري داخل کشور (  »2«گزینۀ  - 95

مقداري سیلیس محلول و در اندازه کلوییدي هم در نتیجه هوازدگی 
هاي گرانیتی یا انحالل اسکلت موجوداتی که اسکلت  شیمیایی سنگ

شود که این سیلیس بعدا ممکن است  حاصل می ها) سیلیسی دارند (دیاتوم
ا آنکه به شکل کانی هاي رسوبی دانه درشت را پدید آورد ی سیمان سنگ

  جدیدي به نام اوپال درآید.
  )84و  83هاي  شناسی، صفحه زمین(   

 )بهزاد سلطانی(  »4« ۀگزین - 96

شکل الف، سنگ برش و شکل ب سنگ کوکینا است. برش سنگ رسوبی 
جا که ذرات درشت  آواري است. ذرات برش جورشدگی ضعیف دارند و از آن

بوده است. کوکینا یک سنگ رسوبی  ها کم ي حمل آن دارند، فاصله و زاویه
آواري است که از تجمع قطعات سخت موجودات زنده پس از مرگ حاصل 

   آمده است.
  )91و  90هاي       شناسی، صفحه (زمین  

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

 )95سراسري داخل کشور (  »  2«گزینۀ  - 97

پذیر است. امکان تبدیل  مکانا» 2«ي  ي گزینه جز چرخه ها به تمامی چرخه
لیگنیت به آنتراسیت وجود دارد اما عکس آن ممکن نیست. زیرا مرحله به 

شود.  ي خلوص افزوده می مرحله با توجه به افزایش فشار و حرارت به درجه
  یابد) (درصد کربن افزایش می

  )توربلیگنیتسنگ زغال(آنتراسیت  
  )93ۀ شناسی، صفح زمین(   

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

 )94سراسري خارج از کشور (  »  1«گزینۀ  - 98

ها در  لغزه یا خردشدن سنگ اثر زمین ها اغلب از تجمع رسوبات در برش
   اند. ها ایجاد شده شدگی بعدي آن یمانها و س امتداد سطح گسل

  )90ۀ شناسی، صفح زمین(   
 --------------------------------------------  

 )روزبه اسحاقیان(  »3« ۀگزین - 99

سنگ تشکیل شده در مراحل اولیه تورب نام دارد (حداقل درصد کربن).  زغال
و  CO2ب، ها سال با افزایش فشار و وزن رسوبات فوقانی، آ در طی میلیون

افزوده   هاي گیاهی خارج شده و به درصد کربن آن گازهاي دیگر از بازمانده
شود. با افزایش  اي رنگ و نرم به نام تورب ایجاد می اي قهوه شود و ماده می

آیند. این مواد  تر حاصل می تر و سخت تدریجی فشار و گرما، موادي فشرده
   اي و آنتراسیت هستند. سنگ قهوه خلوص لیگنیت، زغالي  ترتیب درجه به

  )93 ۀشناسی، صفح (زمین  
 --------------------------------------------  

  )91سراسري خارج از کشور (  »1«گزینۀ  - 100

   شود. صورت غیرآلی تشکیل می صورت آلی و هم به سنگ آهک و چرت هم به
  )92و  91هاي  شناسی، صفحه زمین(   
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  ریاضی عمومی 

 
  )منش رسول محسنی(    »1«گزینۀ  - 101

x ،نمودار طبق b  وy aبا توجه به  و هاي نمودار تابع هستند ، مجانب
   ضابطۀ تابع، داریم:

x xy lim y lim
x xx x

2 3 2 2
3 5 3 3   

: y a2 2
3 3

   مجانب افقی 

: x b5 5
3 3

x3مجانب قائم  5 0   

a b 2 5 1
3 3

   

 )105صفحۀ  3مشابه مثال ، عمومیریاضی (  

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

  )علی پرنیان(  »  1«گزینۀ  - 102

f ( ) b0 0 0   

: x c1   مجانب قائم 1

xx axy a
x ax

3 2 00 01   

1a  پس داریم:  b c   
 )103و  102هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی   

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

  )مهدي مالرمضانی(  »  2«گزینۀ  - 103

y x x x2 20 1 0 1 0 1   

1پس دو نقطۀ  0( , )و  ( , )1   روي نمودار تابع واقعند؛ از طرفی داریم:  0

x
y

x21
   

y  درx  در این نقاط، مقادیر  yتعریف نشده است ولی حد  1

دهد خط مماس بر نمودار تابع در این نقاط عمودي است،  است که نشان می

  صحیح است. » 2«بنابراین گزینۀ 

 )101ۀ صفحمثال ، عمومی(ریاضی   

  )حسین حاجیلو(  »  1«گزینۀ  - 104

  
  جا که: از آن

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

0   

yپس خط  x  و خط  مایل شاخۀ مجانبy x    مجانـب مایـل
   هستند؛ از طرفی داریم: fتابع  شاخۀ 

x f (x)f (x) x
x

0 0
21

   

)پس  , )0 است. با توجه به شـکل، مسـاحت مثلـث     fنیمم تابع  نقطۀ می 1

  موردنظر برابر است با: 

S 1 1 2 1
2

   

 )99مشابه مثال صفحۀ ، عمومی(ریاضی   

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

  )سروش موئینی(  »  1«گزینۀ  - 105

با توجه  و ریشه دارد کهپس مخرج د با توجه به شکل، دو مجانب قائم داریم.
مثبت بزرگتر از قـدرمطلق ریشـۀ منفـی اسـت. پـس بایـد        ۀریش به نمودار،

S Pو  0 0 :  P a
a
1 0 0  

b aS b
a

00 0   

 )103صفحۀ  1مشابه مثال ، عمومی(ریاضی   

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

  )سهند فرهنگی(  »  3«گزینۀ  - 106

yخط     است، پس: f ی نمودار تابعقمجانب اف 1

axlim f(x) lim a
x x x

2
1 1 12   

fکند، یعنی  تابع از مبدأ عبور می ( )0    ، پس:0
c c

d
0 0 0 0   
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xتابع در  xباشد، پس  داراي حفره می 3 هم ریشـۀ مخـرج و هـم     3

   ریشۀ صورت است:
b b

d d
9 3 0 3
9 0 9   

a b c d 1 3 0 9 7   
 )107تا  105هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی   

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

  )لویی میثم حمزه(  »  4«گزینۀ  - 107

x ۀفقط یک ریش fتابع     دارد، در نتیجه: 0

x axf (x) x ax x(x a)
x b

2 20 0 0 0   

x
x a

0   

   نیز برابر صفر باشد. aپس باید 
xاز طرفی خط  xمجانب قائم تابع است. پس  1 مخرج است،  ۀریش 1

  پس: 
b b a b1 0 1 1   

 )107صفحۀ  5مشابه مسألۀ ، عمومی(ریاضی   
 --------------------------------------------  

  )حسین حاجیلو(  »  1«گزینۀ  - 108

xy x
x x

22 1 12   

limاز آنجا که 
xx
1 y، پس خط 0 x2 .مجانب مایل نمودار است  

yy x x
x x

1 1 1 10 22 2 02 2 2 2
   

 
xy

x y

22 1
2 2   

yمختصات نقاط برخورد دو خط  2 دست  را با مجانب مایل تابع به 2
   آوریم: می

y x A( , )
x

y B( , )

2 2 2 22
2 2 2 2 2

   

AB ( ) ( )2 22 2 2 2 2 2 2 10   
 )98مشابه مثال صفحۀ ، عمومی(ریاضی   

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

  )سروش موئینی(  »  4«گزینۀ  - 109
ریشه داشته باشد. اما تابع فقط یک  دو تواند مخرج از درجۀ دوم است و می

ده و یا یک ریشۀ مخرج مجانب قائم دارد. بنابراین یا ریشۀ مخرج مضاعف بو
  است:  صورت کسر امشترك ب

a a20 36 0   (الف 6

: در مخرج  x a a 132 4 2 9 0
2

  از ریشۀ صورت (ب 

   آوریم: دست می مبدأ مجانب مایل را به حاال عرض از

x x ax
x ax ax x

ax x

3 28 9
3 2 9

2 9 8

   

، 6تواند  می هکاست  a مجانب مایل برابر با پس مقدار عرض از مبدأ

13یا  6
2

13هرگز  لیباشد و 
2

   نیست. 

 )101تا  98هاي  ، صفحهعمومی(ریاضی   

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

  )حسین حاجیلو(  »  3«گزینۀ  - 110

  

کند، پس صورت  ها را قطع نمیxمحور  fجه به شکل، نمودار تابع ا توب

aشود، بنابراین  کسر هیچگاه صفر نمی 0 ،b    و داریم: 0

b bf( )f (x) b
x

0 2 2 22 1 01
   

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

22 4 12 4
2 2 2 2 31 1 1

   

منحنی عبور کرده است، پس این نقطـه، نقطـۀ    زا، خط مماس Aدر نقطۀ 

  عطف نمودار است. 

f (x) x x xA
1 120 12 4 0
3 3

   

y /A
2 1 511 3

   

 )104صفحۀ  2(ریاضی عمومی، مشابه مثال   
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  دانشگاهی شناسی پیش زیست

  

  )منش رضا آرین(  »1«گزینۀ  - 111
درست است. همۀ اعضا قادر بـه تولیـد   » د«، تنها مورد 8 – 13طبق شکل 

ATP      یا پمپ هیدروژن نیستند و همچنـین زنجیـرة انتقـال الکتـرون در
 غشاي داخلی میتوکندري قرار دارد. 

 )199ۀ ، صفحیدانشگاه پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )منش رضا آرین(  »4«گزینۀ  - 112
 (NADH)مولکول حامـل الکتـرون    –دوم  –همانند  –سوم »: 1«گزینۀ 

  شود.  تولید می
  شود.  کربنی مصرف می ترکیب شش –دوم  –همانند  –دوم »: 2«گزینۀ 

ــرخالف  –ســوم »: 3«گزینــۀ  ــربن آزاد  اکســید مولکــول دي –ســوم  –ب ک
  شود.   نمی

مولکول حـاوي پیونـدهاي پرانـرژي     –سوم  –همانند  –چهارم »: 4«گزینۀ 
(ATP) شود.  تولید می 

 )197و  196هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )مهبد علوي(  »4«گزینۀ  - 113
   ها: بررسی گزینه

شود که در  تولید ترکیب با کربن کمتر در گام دوم نیز دیده می»: 1«گزینۀ 
  شود.  تولید نمی ATPاین گام و گام قبلی 

  شود.  این مورد دیده نمی 2در گام »: 2«گزینۀ 
  . کربنه است 4در این مرحله ترکیب همچنان »: 3«گزینۀ 
 . است 1منظور گام »: 4«گزینۀ 

 )198و  197هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )پیام هاشم زاده(  »1«گزینۀ  - 114
  باشد.  نادرست می» ج«فقط مورد 

  ها:  بررسی عبارت
به گلـوکز،   ATPمولکول  2الف) در گام اول گلیکولیز با انتقال فسفات از 

کـه دو   ADPشـود و هـم    کربنی دو فسفاته تولیـد مـی   6هم یک ترکیب 
  آید.  باشد بوجود می فسفاته می

ب) در مرحله دو فسفاته شدن مولکول سه کربنی تک فسفاته در گام سـوم،  

 NADHاحیـاء شـده و بـه     NADکربنی، یـک   3به ازاي هر مولکول 
  شود.  تبدیل می

 3هاي فسفات ترکیبات  در گام چهارم از گروه ATPج) براي ساخته شدن 
هاي آزاد درون سلول. (شکل  شود نه از فسفات کربنی دو فسفاته استفاده می

  )196صفحۀ 

عـدد   2شوند و  سه کربنی تک فسفاته اکسید می د) در گام سوم دو ترکیب
NADH  شود.  یون هیدروژن تولید می 2و 

 )196و  195هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ -115
میر الکتیکـی اسـت کـه در    افزایش اسید الکتیک در بدن، نشانۀ افزایش تخ

دهـد. در تخمیـر    اکسـیژن رخ مـی   مبـود هاي اسکلتی در شـرایط ک  ماهیچه
شــود و وارد  الکتیکــی پیــرووات مســتقیما بــه اســید الکتیــک تبــدیل مــی

اکسید کربن کمتري در  شود، در نتیجه دي میتوکندري و چرخۀ کربس نمی
  شود.  بدن تولید می

  ها:  بررسی سایر گزینه
اکسـید   یـب دي هاي افزایش یون هیدروژن بدن، ترک یکی از راه»: 1«گزینۀ 

باشد که در نتیجۀ این واکـنش،   کربنیک می کربن با آب توسط آنزیم انیدراز
توان گفت که در  شود. بنابراین می کربنات و یون هیدروژن حاصل می یون بی

  یابد.  کربنات نیز افزایش می صورت افزایش هیدروژن، میزان بی
بیـانگر ورود پیـرووات بـه مسـیر      Aافزایش استیل کو آنـزیم  »: 3«گزینۀ 

در چرخـۀ   ATPباشد که در این صـورت، تولیـد    هوازي تنفس سلولی می
  یابد.  کربس و زنجیرة انتقال الکترون افزایش می

باشد کـه   نیز بیانگر انجام چرخۀ کربس می FADH2افزایش »: 4«گزینۀ 
 شود.  نیز در چرخۀ کربس انجام می NADHدر این صورت تولید 

 )203تا  193هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

 (محمدمهدي روزبهانی)  »  3« گزینۀ - 116
انتقال الکترون، پروتئین ناقـل غشـایی اسـت کـه یـون       آخرین جزء زنجیره

هـا را بـه    کند و الکتـرون  هیدروژن را در خالف جهت شیب غلظت پمپ می
دهد. اگر این پروتئین مهار شود، ابتدا مقدار  هاي اکسیژن تحویل می مولکول

  یابد. اکسیژن (آخرین پذیرنده الکترون) در ماتریکس میتوکندري افزایش می
  )200و  199هاي  دانشگاهی، صفحه سی پیششنا (زیست

----------------------------------------------  
  )ستودهامین (  »4«گزینۀ  - 117

هـیچ   پیـرووات اسید است که براي تولیـد آن از   الکتات حالت یونی الکتیک
  شود.  تولید نمی 2COمولکول 

  ها: بررسی سایر گزینه
 شود.  تولید می CO2، »3«و » 1«هاي  ینهدر ضمن در گز

 )201و  197، 196هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

 منش) (رضا آرین  »3« گزینه - 118

ۀ اول (گلیکـولیز) و در مرحلـۀ دوم در   در مرحلـ  NADHبه  NADاحیاي 
 NADبـه   NADHپذیرد و اکسید شـدن   مرحلۀ هوازي تنفس صورت می

در مرحلۀ دوم تنفس هم در مرحلۀ هوازي تنفس و هم در فرآیند تخمیر صـورت  
شـود. در مرحلـۀ    میکربنه مصرف  پذیرد که در تمامی این مراحل ترکیبی سه می

هاي سه و چهـار ترکیـب سـه کربنـی مصـرف       اول تنفس یعنی گلیکولیز در گام
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شود و در مرحلۀ دوم چه در تـنفس هـوازي و چـه در تخمیـر، پیـرووات کـه        می

  ها: شود. رد سایر گزینه کربنی است مصرف می ترکیبی سه
دنبـال آن در   شـود؛ بلکـه بـه    د نمـی تولیـ  ATPدر فرآیند تخمیر »: 1« گزینه

  تولید خواهد شد. ATPگلیکولیز 
  شود. آزاد نمی 2COدر طی گلیکولیز »: 2«گزینه 
  شود. تولید نمی ADPدر تنفس هوازي و تخمیر »: 4«گزینه 

 )201تا  193ي   ها فحهدانشگاهی، ص شناسی پیش (زیست 
 --------------------------------------------  

  )مهبد علوي(  »3«گزینۀ  - 119

دهد ولی فقـط   رخ می NADدر هر دو نوع تخمیر بازسازي »: 1«گزینۀ 
  دهد.  رخ نمی CO2در تخمیر الکتیکی آزاد شدن 

هاي اصلی  تغییر تعداد کربن مولکول الکتیکیتهاي تخمیر در ان»: 2«گزینۀ 
طـور در تبـدیل پیـرووات بـه الکتـات در تخمیـر        شـود و همـین   دیده نمـی 
  دهد.  ولی در هر دو مورد گلیکولیز رخ می ،الکتیکی

  دهد.  که در نبود اکسیژن رخ میمنظور تخمیر الکتیکی است »: 3«گزینۀ 

رخ  NADت کـه در آن بازسـازي   منظور تخمیـر الکلـی اسـ   »: 4«گزینۀ 
  شود. هم تولید می ATPو  دهد می

 )201و  200هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »4«گزینۀ  - 120
ی ترکیـب  نـ کرب 4با مولکـول   Aزیم آن در گام اول چرخه کربس استیل کو

شود، یعنی فرایند بـه ایـن    جدا می Aشود و ضمن این واکنش کوآنزیم  می
 4جدا شود و سپس استیل بـا مولکـول    Aآنزیم  ا کودصورت نیست که ابت

کربنـی   4با مولکـول   Aقع خود استیل کو آنزیم کربنی ترکیب شود. در وا
  شود.  ترکیب می

  ها:  بررسی گزینه
 Aکربنی در این چرخه با جدا شدن کو انزیم  6تولید مولکول »: 1«گزینۀ 

  گیرد.  از بنیان استیل صورت می
و  CO2 ،NADHکربنی،  4کول چرخه کربس، مول 3در گام »: 2«گزینۀ 
ATP شود.  تولید می  
 شود.  آزاد می CO2، 3و  2هاي  در گام»: 3«گزینۀ 

 )197ۀ ، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

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

  )علیرضا رهبر(  »1«گزینۀ  - 121
مولکول اکسیژن آخرین پذیرنده الکترون در تنفس هوازي سـلول (زنجیـرة   

هاي اکسیژن حاصل از  انتقال الکترون) است و در فتوسنتز نیز از ترکیب اتم

اولـین مـاده تولیـدي     جـزو  شـود کـه   تولید می اکسیژن تجزیه مولکول آب،
  رود.  فتوسنتز به شمار می

  ها:  ررسی سایر گزینهب
کند. در گـام   انرژي را حاصل می نگام اول چرخه کربس کمتری»: 2«گزینۀ 

  شود.  حاصل می ATP تا 2 معادل 2FADHچهارم یک مولکول 
شـود   مـی  NADدر تخمیر الکتیکی پیرووات باعث بازسازي »: 3«گزینۀ 

بـه ترکیبـی دو    CO2اما در تخمیر الکلی، پیرووات با از دسـت دادن یـک   
  شود.  می NADکربنه تبدیل شده و این ترکیب دو کربنه باعث تشکیل 

بـه عنـوان مثـال در انسـان و در حضـور اکسـیژن کـافی اکثـر         »: 4«گزینۀ 
هـاي قرمـز    تنفس هوازي دارند اما در همـان لحظـه گلبـول    هاي بدن سلول

دهند. بنابراین در یک جانداران پرسـلولی ممکـن    هوازي انجام می تنفس بی
  طور همزمان انجام شوند.  هوازي به است تنفس هوازي و بی

هوازي همزمـان انجـام    نکته: در یک سلول ممکن نیست تنفس هوازي و بی
 شوند. 

 )201و  199، 197، 196، 183هاي  ه، صفحانشگاهید پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »4«گزینۀ  - 122
  ادرست هستند. نهر چهار مورد 
  ها:  بررسی عبارت

وجـود دارد، نـه در تمـام     بیشـتر موجـودات زنـده   الف) تـنفس سـلولی در   
  جانداران.

 ATPیی مواد آلی، مخصوصا قندها بـه  ب) در تنفس سلولی، انرژي شیمیا
ها و  شود. در صورتی که میزان قندها در سلول کافی نباشد، چربی تبدیل می

اسیدها نیز در طی تنفس سـلولی مصـرف    ها و نوکلئیک در مواردي پروتئین
  شوند.  می

آن مولکول هوازي تنفس سلولی بوده که در  ج) گلیکولیز جزو فرایندهاي بی
NADH شود.  تولید می  

د) پیرووات، شکل یونی نوعی اسید سـه کربنـی آلـی (نـه معـدنی) بـه نـام        
ه در طی گلیکولیز و در سیتوپالسـم تولیـد   رباشد که هموا اسید می پیروویک

 شود.  می
 )203 تا 193هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

----------------- ---------------------------  
  )منش رضا آرین(  »1«گزینۀ  -123

هـاي خـود بـه     در تـنفس هـوازي، پیـرووات بـا دادن الکتـرون     »: 1«گزینۀ 
NADهـاي   شود. اما در تخمیر، پیرووات با دریافـت الکتـرون   ، اکسید می
NADH شود.  احیا می  

  ها: ینهبررسی سایر گز
  شود.  تولید می ATPمقدار کمی مولکول در نهایت  –برخالف »: 2«گزینۀ 
  شود.  بازسازي می NADمولکول  –همانند »: 3«گزینۀ 
هاي آزادشده از برخی نوکلئوتیـدها   از انرژي الکترون –برخالف »: 4«گزینۀ 
ــراي ســاخت مولکــول FADH2و  NADH(مثــل  ــتفاده  ATP) ب اس

 شود.  نمی
 )201تا  196هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
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  )منش رضا آرین(  »4«گزینۀ  - 124

را  Hهـاي   هاي موجود در غشاي داخلی میتوکندري، یون بعضی پروتئین
ــرون  ــرژي الکت ــا کمــک ان ــاي آزاد شــده از مولکــول ب ــاي  ه و  NADHه

FADH2  فرستند.  میبه فضاي بین دو غشا  
  ها:  بررسی سایر گزینه

گیرنده نهایی الکترون در زنجیرة انتقال الکترون غشاي درونـی  »: 1«گزینۀ 
  ده معدنی (اکسیژن) است. میتوکندري، یک ما

هـاي   در زنجیرة انتقال الکترون میتوکندري، از انـرژي الکتـرون  »: 2«گزینۀ 
بـراي سـاخت    FADH2و  NADHآزاد شده از برخی نوکلئوتیدها مثل 

  شود.  استفاده می ATPمولکول 
را در جهت  Hهاي  ، یونATPپروتئین کانالی تولیدکننده »: 3«گزینۀ 

 شیب غلظت منتقل کنند. 
 )200و  199هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

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

  )مهبد علوي(  »3«گزینۀ  - 125
  ها:  بررسی گزینه

فسـفاته   2کربنه  3فسفاته (یکی) و مولکول  2کربنه  6مولکول »: 1«ینۀ گز
   .ADPتا  2تا) و 2(

 ATP8و بـازده نهـایی آن    ATPتا  2بازده خالص گلیکولیز »: 2«گزینۀ 
   است. ATP6ها  است که تفاوت آن

  شوند.  تولید و مصرف می ADPو هم  ATPدر گلیکولیز، هم »: 3«گزینۀ 
 NADHتـا   2شود ولـی   مصرف می ADPتا 4در گلیکولیز، »: 4«گزینۀ 

 شود.  تولید می
 )196و  195هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

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

  )زاده پیام هاشم(  »2«گزینۀ  - 126
شود (در گـام   با اکسید کردن ترکیب چهار کربنی که در گام سوم تولید می

به وجود  FADH2 شود)، نیز تولید می ATPو  CO2 ،NADHسوم 
گیرد و زنجیره  آید. چرخه کربس در بخش درونی میتوکندري صورت می می

هـاي   انتقال الکترون در غشا داخلی میتوکندري وجـود دارد، پـس الکتـرون   
FADH2 شود.  به طور مستقیم وارد زنجیره می  

  ها:  ی سایر گزینهبررس
باشـد کـه طبـق     می NADHاین حامل الکترونی  :»3«و  »1« هاي هگزین

هاي خود را به اولین جزء زنجیرة انتقال الکتـرون   الکترون 199شکل صفحۀ 
این حامل الکترون هم درون میتوکندري و هـم درون سیتوپالسـم   دهد.  می

هایی NADHو فقط ») 1«شود (رد گزینۀ  می (در فرایند گلیکولیز) تولید
ل الکترون باید از شوند براي ورود به زنجیرة انتقا که در سیتوپالسم تولید می

  »).3«الیۀ فسفولیپیدي) عبور کنند. (رد گزینۀ  4ندري (دو غشاء میتوک
هایی  شود، مولکول تولید می چرخه کربس 4در گام  FADH2»: 4«گزینۀ 
کنند نـوعی پـروتئین (کانـال     ارد میوهاي هیدروژن را به ماتریکس  که یون
ATPباشد.  باشند که اصالً جزء زنجیره انتقال الکترون نمی ساز) می  

الکترون  هایی که در زنجیرة انتقال توسط مولکول FADH2در صورتی که 
 یابد.  قرار دارند اکسایش می

 )199تا  196هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )علیرضا رهبر(  »4«گزینۀ  - 127
  هاي مطرح شده نادرست هستند.  همۀ عبارت

  ها:  بررسی عبارت
از درون ماتریکس  Hهاي  هاي غشایی، یون الف) با عبور الکترون از پمپ

فضاي بین دو غشـا   pHشوند و  میتوکندري به فضاي بین دو غشا وارد می
  یابد.  کاهش می

تواند بازسـازي   طی فرایند تخمیر می NADب) در صورت نبود اکسیژن، 
هـا درون سیتوپالسـم رخ    ه تخمیر در همۀ سلولشود اما باید توجه داشت ک

دهد و پیرووات فقط در صورت وجود اکسیژن کافی به میتوکنـدري وارد   می
  شود.  می

آزاد  CO2عـدد   6ج) در هر بار تنفس هوازي به ازاي هر مولکـول گلـوکز   
یر، بـه ازاي  هوازي فقط در صورت الکلی بودن تخم شود، اما در تنفس بی می

هـوازي   شود. بنابراین افـزایش تـنفس بـی    آزاد می CO2عدد  2هر گلوکز 
کربنیک که آنزیم موجـود بـر روي سـطح     باعث کاهش فعالیت آنزیم انیدراز

  شود.  هاي قرمز است، می غشاي گلبول
ا بایـد توجـه داشـت کـه ایـن      ساز نقش آنزیمی دارد امـ ATPد) پروتئین 

 پروتئین جزئی از زنجیرة انتقال الکترون نیست. 
  )201و  200، 199، 194هاي  ه، صفحدانشگاهی پیششناسی  زیست(  

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

  )مهبد علوي(  »2«گزینۀ  - 128
  ها:  بررسی گزینه

Hو  ATP »:1«گزینۀ  O2 شود.  در بخش خارجی میتوکندري تولید نمی  
  تولید کنند.  FADH2توانند  هاي قرمز نمی گلبول»: 2«گزینۀ 
  شود.  تولید می ATP، گامدر هر دو »: 3«گزینۀ 
 کند.  نمی در مورد گام سوم گلیکولیز این مورد صدق»: 4«گزینۀ 

 )198تا  193 هاي هصفح ،دانشگاهی پیششناسی  زیست(  
 --------------------------------------------  

  )نظام قدیم تجربی 98سراسري خارج از کشور (  »3«گزینۀ  - 129
کننـد. (بعضـی از   روژن را منتقـل  هـاي هیـد   تواننـد یـون   هـا مـی   فقط پمپ
  ترون هستند.) هاي دیگر صرفا گیرنده و دهنده الک پروتئین

   ها: بررسی سایر گزینه
هاي هیدروژن به فضاي بین دو غشـا از انـرژي    انرژي پمپ یون»: 1«گزینۀ 
   شود. ها تأمین می الکترون
ها به بخش داخلی میتوکندري، نوعی کانال  تنها راه ورود پروتون»:2« گزینۀ

  باشد.  ساز می ATPپروتئینی 
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هـاي   در انتهـاي زنجیـره و در بخـش درون میتوکنـدري، یـون      »:4«گزینۀ 

 دهند. هیدروژن با اکسیژن ترکیب شده و آب تشکیل می
 )200و  199 هاي هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(  

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

  )96سراسري داخل کشور (  »3«گزینۀ  - 130

ي تخمیـر الکتیکـی    ر انـرژي ویـژه  احیا شدن پیرووات توسط یک مولکول پ
شود در صورت کمبود اکسیژن نیـز تـا مـوقعی کـه      است. تخمیر موجب می

تولید شود. در  ATPگلوکز در سلول وجود دارد، فرایند گلیکولیز انجام و 
ضمن در فرایند تخمیر الزم است تا ابتدا گلیکولیز صورت بگیـرد کـه بـاز از    

   شود. ساخته میATPق همین طری

  
   شود. آزاد نمی 2CO: در تخمیر الکتیکی 1ي  گزینه
به ترکیب سه کربنی (پیرووات) منتقل  NADHهاي  : الکترون2ي  گزینه
   شوند. می

ــه ــر، چرخــه4ي  گزین ــربس انجــام نمــی : در تخمی ــ ي ک ــه ش ود و در نتیج
  شود. اگزالواستات تولید نمی

 )201و  200هاي  هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(  
 --------------------------------------------  

  )94سراسري داخل کشور (  »1«گزینۀ  - 131
هاي بدن انسان تنفس سلولی دارند که قطعاً طی  ي سلول همه»: 1«ي  گزینه

هـاي قرمـز بـه دلیـل      کنند. البته گلبول میمصرف  NADHآن پیرووات و 
بـا گلبـول قرمـز رد    »: 2«ي  فقدان میتوکندري تنفس هوازي ندارند. گزینه

   شود. با گلبول قرمز رد می»: 3«ي  شود. گزینه می
  شود. با گلبول قرمز رد می»: 4«ي  گزینه

  )201تا  196هاي  هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(  
 )87، صفحۀ 1شگاه شناسی و آزمای (زیست

 --------------------------------------------  
  )93سراسري داخل کشور (  »1«گزینۀ  -132
 البته! ندارد ریتخم انسان بدن در یسلول هر که میشو می متوجه تست نیا از
 نـه یگز رد بـا  شما و شده است اشاره کتاب در ماًیمستق 4 و 2،3 يهانهیگز
   .دیکن نتخابا را نهیگز نیا دیتوانست می
   .دهد می رخ ستایکر در ژنیاکس کمک به: 2 ي نهیگز
   .است ATP3 معادل: 3 ي نهیگز
   .دهد می رخ زیکولیگل 3 گام در: 4 ي نهیگز

 )201تا  195هاي  هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(  

  )93سراسري داخل کشور (  »3«گزینۀ  - 133

 يهـا میپارانشـ  و همـراه  ،یغربـال  يهـا سلول شامل یآبکش بافت يها سلول
 بیترک زیکولیگل ندیفرآ لیدل به یآبکش و همراه يهاسلول در است یآبکش
 زیـ ن NADH شـود،  می لیتبد روواتیپ دو به یوقت دار فسفات یکربن شش
   .گردد یم دیتول
 1 گـام  در و اسـت  کربسي  چرخه 1 گام به مربوط واکنش نیا: 1 ي نهیگز

   .شودینم دیتول ATP ،کربس ي چرخه
 دیـ تول NADPH کـه  ندارند فتوسنتز هاسلول یآبکش بافت در: 2 ي نهیگز

 يهـا  میپارانشـ  بـه  و سـت ین کننده فتوسنتز یمیپارانش هر دیکن دقت شود،
   .گویند می میکلرانش فتوسنتزکننده،

 بخـش  بـه  کسیمـاتر  از دروژنیـ ه يهـا  ونی خروج د،یکن دقت: 4 ي نهیگز
 ریپـذ  امکان هاالکترون يانرژ با )يتوکندریم يغشا دو نیب يفضا( یخارج
 همـراه  بـه  را ATP دیـ تول ،یونی کانال راه از ها آن برگشت یول بود خواهد
  .داشت خواهد

  )197و  196، 185هاي  هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(  
 )51، صفحۀ 1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

  )92ي داخل کشور سراسر(  »2«گزینۀ  -134

کـربن تولیـد    اکسـید  وارد تنفس هوازي شـود دي  هاي بدن انسان اختهیاگر 
اکســیدکربن تولیـد شــده، در خـون توســط آنــزیم    کنــد در نتیجـه دي  مـی 

اسـیدکربنیک تبـدیل     هاي قرمـز بـه   کربنیک موجود در غشاء گلبول انیدراز
هاي هیـدروژن   کربنات و یون تر این اسیدها نیز در خون به بی شود. بیش می
هوازي (تخمیـر   وارد تنفس بی هاي بدن انسان اختهیشوند. اما اگر  زیه میتج

کربنات خونش  الکتیکی) شود به دلیل عدم تولید دي اکسیدکربن مقدار بی
  یابد. کاهش می

 )201تا  196هاي  هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(  
 --------------------------------------------  

  )97سراسري خارج از کشور (  »3«گزینۀ  - 135
منظور زنجیرة انتقال الکترون در غشاي داخلـی میتوکنـدري اسـت. انـرژي     

هـاي   گذرنـد بـراي تلمبـه کـردن یـون      هایی که از این زنجیـره مـی   الکترون
هیدروژن در خالف شیب غلظت به فضاي بین دو غشاي میتوکندري مصرف 

  شود.  می
  ها: بررسی سایر گزینه

زنجیـرة انتقـال الکتـرون در    جـزء   ATPپروتئین تولیدکنندة »: 1«گزینۀ 
  میتوکندري نیست. 

کتاب زیست پیش برخی از  199صفحۀ  8-13با توجه به شکل »: 2«گزینۀ 
ها فقط در تماس با بخش آبدوست و برخی دیگر تنها در تماس با بخـش   آن

  آب گریز هستند. 
 دهندة الکترون در زنجیره صادق نیست. براي هر ترکیب انتقال»: 4«گزینۀ 

 )200و  199هاي  هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی تزیس(  
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  )نظام قدیم تجربی – 98سراسري داخل کشور (  »1«گزینۀ  -136

در صـورت وجـود    پیـرووات اسـت کـه    ،سـلول محصول نهایی گلیکـولیز در  
   شود. وارد میتوکندري می اکسیژن

  مرحلۀ اول CO2تولید 

    
  بررسی سایر گزینه ها: 

  در میتوکندري است نه در سیتوپالسم. NADHتولید »: 2«گزینۀ 
  دهد. رخ می IIIدر مرحلۀ »: 3«گزینۀ 
در زنجیـرة انتقـال الکتـرون در غشـاي داخلـی       ATPتولیـد  »: 4«گزینۀ 

 گیرد. میتوکندري صورت می
 )196و  195هاي  هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(  

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

  )92سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  - 137
 2ي کـربس در گـام    در چرخهAمصرف هر مولکول استیل کوآنزیم ازايبه 

  شود. تولید می NADHیک مولکول  5همانند گام 
 )199و  198هاي  هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(  

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

  )96سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  -138
  هوازي تنفس در یک سلول گیاهی مربوط به گلیکولیز است. هاي مرحله بی واکنش
   دهد. این اتفاق رخ می 1: فقط در گام 1ي  گزینه
   دهد. : در گام آخر گلیکولیز این اتفاق رخ می2ي  گزینه
   دهد. تفاق رخ نمیاین ا 1: در گام 3ي  گزینه
   دهد. این اتفاق رخ نمی 2: در گام 4ي  گزینه

 
 )199و  198هاي  هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(  

  )95سراسري خارج از کشور (  »2«گزینۀ  - 139
میتوکندري هستند، پس  و ساقه لوبیاهاي دوغشایی در پارانشیم مغز  اندامک

  باید فرآیند تنفس هوازي را درنظر گرفت. 
 کربنـی  4ي کـربس بـا تولیـد ترکیـب      چرخـه  چهـار در گام »: 1«ي  هگزین
2FADH شود نه  تولید می NADH.   

تولیـد   NADHدر گام دوم چرخه کربس مولکول پرانـرژي  »: 2« ي گزینه
  شود.  می

کربنـی تشـکیل    6اسـید   تریکدر گام اول چرخه کربس سـی »: 3« ي گزینه
  شود.  مصرف نمی NADشود که در این گام  می

دهـد. عـالوه بـر ایـن بـا       گلیکولیز در درون اندامک رخ نمـی »: 4« ي گزینه
  شود.  مصرف نمی ATPکربنی دو فسفاته،  6شکسته شدن ترکیب 

  
 کربنـی، مولکـول پرانـرژي    5ي تولید ترکیب  رحلهبه شکل باال درم توجهبا 

NADH شود. تولید می  
 )197و  185هاي  هصفح ،دانشگاهی پیش شناسی زیست(  

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

 (فاضل شمس)  »  3« گزینۀ - 140

هاي  ولهاي سفید است گلب گلبول و هاي قرمز هاي خونی شامل گلبول سلول
 در ATPباشند. به همین جهت تولیـد   قرمز فاقد هسته و میتوکندري می

از طریـق تخمیـر    NADهاي قرمز وابسته بـه گلیکـولیز اسـت و     گلبول
هاي سفید به علت وجـود میتوکنـدري تولیـد     شود و در گلبول بازسازي می

ATP شود. بـا ایـن    عالوه بر گلیکولیز از طریق تنفس هوازي نیز انجام می
هـاي خـونی اتفـاق     هـا در سـلول   توضیحات، موارد ذکر شده در همۀ گزینـه 

کـه مربـوط بـه تخمیرهـاي الکلـی و الکتیکـی        »3«د به جز گزینۀ نافت می
ر طـو  هاي خـونی ازجملـه گلبـول قرمـز بـه      یک از سلول باشد که در هیچ می
  .دهد زمان رخ نمی هم

  )  89و  87 هاي ه، صفح1شناسی و آزمایشگاه  (زیست
  )201تا  193هاي  دانشگاهی، صفحه شناسی پیش ت(زیس
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  شناسی پایه زیست

  

  )95سراسري داخل کشور (  »2«گزینۀ  - 141

شود که در هر  دانه هستند دیده می پیوند زدن در درختان که بازدانه یا نهان
   ها: روفیت وابسته است. بررسی سایر گزینهدو گامتوفیت به اسپو

   ندارد.  دانگان هیچ وابستگی به گامتوفیت ) اسپوروفیت نهان1
ماند که  ها به گامتوفیت، پیوسته باقی می ) بخش اسپوروفیتی فقط در خزه3

ماننـد و ریشـه ماننـد درسـت      ها از محورهاي ساقه مانند ضـمائم بـرگ   خزه
   اند. شده

   ثل برگ بیدي و بنفشه آفریقایی) عناصر آوندي دارند.دانگان (م ) نهان4
 )201تا  199و  195، 189هاي  ه، صفح2و در آزمایشگاه  شناسی زیستتولیدمثل گیاهان) ((  

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

  )علیرضا رهبر(  »1«گزینۀ  - 142

هـاي پسـین    اي موجود در ریشه و ساقه گیـاه، مریسـتم   هاي استوانه مریستم
شود و رشد پسـین   ها ساختار پسین گیاه حاصل می هستند که از تقسیم آن

  هاي چوبی حاصل رشد پسین است.  دهد. چوب ساقه رخ می
  ها:  بررسی سایر گزینه

ال سوم جزئی از پوست درخـت  سساله، آبکش  در یک نارون سه»: 2«گزینۀ 
  ز است. ترین الیه به پوست درخت کامبیوم آوندسا است و نزدیک

ترین الیه پوست، چوب پنبه است. رشد چـوب پنبـه در    خارجی»: 3«گزینۀ 
  ساز است.  ها از طریق تقسیم کامبیوم چوب پنبه اثر افزایش تعداد سلول

ساز، روپوست به علـت رشـد    پس از تشکیل کامبیوم چوب پنبه»: 4«گزینۀ 
 رود.  ي ساقه از بین میرقط

 )211و  207هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه ناسی ش زیسترشد و نمو در گیاهان) ((  

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

  )سروش صفا(  »2«گزینۀ  -143
  کنند.  درستی تکمیل می عبارت را به» د«و » ب«جمالت 

  بررسی جمالت:
ها، نقشی مخالف ژیبرلین دارد و  اسید در رویش دانه الف) هورمون آبسیزیک

باشد. با توجه به اینکه در  ها می اسید، بستن روزنه زیکهاي آبسی یکی از نقش
تـوان نتیجـه    شـوند، مـی   هاي گیاهان بسته می روزهاي گرم و خشک، روزنه

  گرفت که تولید و ترشح این هورمون نیز افزایش داشته است. 
ب) از هورمون سیتوکینین در کشـت بافـت بـراي تشـکیل سـاقه اسـتفاده       

هـاي گیـاهی (نـه     پیر شدن برخی از انـدام  شود که این هورمون، سرعت می
  دهد.  بسیاري را) کاهش می

شـود و یکـی از    هـاي گیـاهی تولیـد مـی     ج) هورمون اتیلن در اغلـب بافـت  
اسید) سـرعت   هاي رشد (اتیلن و آبسیزیک هاي رشد است. بازدارنده بازدارنده

رشد، سنتز پروتئین و انتقال یـون را در شـرایط نامسـاعد محیطـی کنتـرل      
  کنند.  یم

ها که در پدیدة نورگرایی داراي نقش اصـلی بـوده و موجـب خـم      د) اکسین
هـاي جـانبی    شوند، اثر بازدارندگی بر رشد جوانه شدن ساقه به سمت نور می

 نیز دارند. 
 )221تا  218هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیسترشد و نمو در گیاهان) ((  

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

  )زاده پیام هاشم(  »3«گزینۀ  - 144

شوند و در همه این گیاهـان یکـی از    ها پراکنده نمی دار هاگ در گیاهان دانه
هاي پارانشیم خورش درون تخمک با انجام میوز هاگ مـاده را تولیـد    سلول
  کند.  می

  ها:  بررسی سایر گزینه
یی گامتی گیاهان گیاهان نهاندانه فاقد آرکگن هستند و در جدا»: 1«گزینۀ 

  رسد.  زا نمی اصالً گامت نر به تخم
باشند،  دانه) داراي رشد پسین می دار (بازدانه و نهان گیاهان دانه»: 2«گزینۀ 

  دانه است.  اما عناصر آوندي مخصوص گیاهان نهان
باشند و در نتیجۀ  دانگان داراي گامتوفیت نر دو سلولی می نهان»: 4«گزینۀ 

 شوند.  لید میوز توتیک تقسیم می
 )196تا  194و  190تا  188هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیستتولید مثل گیاهان) ((  

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

  )96سراسري خارج از کشور (  »1«گزینۀ  - 145

انواع ژنوتیپ افراد جمعیت براي ژن خودناسـازگاري از رابطـه    محاسبهبراي 
n(n )1

2
nتـوان از رابطـه    و انواع آلبومن مـی   n2   ) اسـتفاده کـردn 

هاست). پس انواع ژنوتیپ براي آلبومن دو برابر انواع ژنوتیپ افـراد   تعداد الل
نوع ژنوتیپ وجود دارد کـه در سـه    6جمعیت است. براي افراد این جمعیت 

شود و در دو برابر آن نیز آلبومنی وجـود دارد کـه    یافت می a3آن الل نوع 
  است. a3داراي الل 

  )196و  195هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیست) (تولید مثل گیاهان(  
 )97دانشگاهی، صفحۀ  شناسی پیش (زیست

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

  )منش رضا آرین(  »4«گزینۀ  - 146
هاي اکسین و سیتوکینین در فرایند کشت بافت مـورد   هورمون»: 1«گزینۀ 

توانـد باعـث تحریـک تقسـیم      گیرند ولی سـیتوکینین مـی   استفاده قرار می
  اي شود.  یاخته

 اسید بر روي رویش دانه تـاثیر  یبرلین و آبسیزیکژهاي  هورمون»: 2«گزینۀ 
اسید رشد گیاهان را در پاسخ بـه شـرایط نامسـاعد     گذارند ولی آبسیزیک می

  دهد.  (مانند تنش خشکی)، کاهش می
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دار سـاقه بـه سـمت نـور یـک جانبـه        اکسین باعث رشد جهـت »: 3«گزینۀ 

  ندارد. زنی دانه نقشی  شود ولی در جوانه می
و درشـت  هـاي بـدون دانـه     یبرلین براي تشکیل میوهژهورمون »: 4«گزینۀ 

تواند در افزایش طول ساقه نیز موثر  رود و می ها به کار می کردن بعضی میوه
 باشد. 

 )221تا  218هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیسترشد و نمو در گیاهان) ((  
 --------------------------------------------  

  )منش رضا آرین(  »4«گزینۀ  - 147
  است.  آرکگنفاقد نادرست. گیاه جعفري »: 1«گزینۀ 
سـین، از کـامبیوم   پنادرست. کامبیوم آوندي نسبت بـه آبکـش   »: 2«گزینۀ 

  ساز دورتر است.  چوب پنبه
در ساقه چوبی جوان، آبکش سـال اول نسـبت بـه چـوب سـال      »: 3«گزینۀ 

  چهارم از مغز دورتر است. 
در یک درخت چوبی با گذشت زمان، فاصله بین آبکش نخستین »: 4«گزینۀ 

 شود، زیرا این دو کنار یکدیگر هستند.  کش پسین، بیشتر نمیو آب
 )211و  205هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیسترشد و نمو در گیاهان) ((  

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

  )زاده پیام هاشم(  »3«گزینۀ  - 148
  باشند.  صحیح می» د«و » ج«، »ب«موارد 

  ها:  بررسی عبارت
ماننـد و   گامتوفیت خزه شامل محورهـاي سـاقه ماننـد، ضـمائم بـرگ      الف)
مانند سـبز رنـگ نبـوده و فاقـد کلروپالسـت       مانند است. قسمت ریشه ریشه
  تواند فتوسنتز انجام دهد.  باشد و نمی می

هاي موجـود در   هاي تولیدکننده هاگ، هاگینه ب) در سرخس جایگاه سلول
کرومـوزومی دیپلوئیـدي    n2ه باشـند کـ   هاي اسـپوروفیت مـی   برگ شاخه

کروموزومی  nهاي تولیدکننده گامت روي پروتال  هستند ولی جایگاه سلول
  باشد.  (هاپلوئید) می
کرومـوزومی هـاگ و گامـت     nهـاي   ها، سلول ها و سرخس ج) در خزه

هاگ از تقسـیم میـوز و گامـت از تقسـیم میتـوز حاصـل       باشند که  می
  اند.  شده

هـاي حاصـل از    هـا (سـلول   ها پس از آزاد شدن هاگ ها و سرخس د) در خزه
آینـد کـه    ها بوجود می ها گامتوفیت میوز)، با تقسیمات میتوزي متوالی هاگ

 توانایی فتوسنتز دارند. 
 )185تا  183هاي  ه، صفح2شناسی و آزمایشگاه  گیاهان) (زیست در تولیدمثل(  

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

  )منش رضا آرین(  »4«گزینۀ  - 149
جنسی نیستند (ممکن اسـت   نادرست. همۀ گیاهان ناکامل، تک»: 1«گزینۀ 

   کاسبرگ یا گلبرگ نداشته باشند.).
  نادرست. گل نخودفرنگی یک گل کامل است. »: 2«گزینۀ 
 4هـاي گامتوفیـت نـر کـاج (دانـه گـرده        . تعداد سلولنادرست»: 3«گزینۀ 

  تر است.  سلولی) کم 7سلولی) از گامتوفیت ماده زنبق (کیسه رویانی 

دانه بالغ لوبیا، به دلیل نداشتن آلبـومن، عـدد کرومـوزومی     در»: 4«گزینۀ 
  دهنده یکسان است (دیپلوئید). هاي تشکیل تمام سلول

 )198و  195 ،190، 189، 154هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه اسی شن زیستتولیدمثل در گیاهان) ((  
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(     »2«گزینۀ  - 150
   نادرست هستند. بررسی جمالت:» ب«و » الف«جمالت 

باشند، در مرحلۀ اسپوروفیتی و در اثـر تقسـیم    ها که هاپلوئید می الف) هاگ
   آیند. میوز بوجود می

  ها، گامتوفیت گیاه اصلی بوده و بزرگتر از اسپوروفیت است.  ب) در خزه
  ها حاصل میتوز هستند.  ها حاصل تقسیم میوز و گامت ج) در گیاهان، هاگ

هـاي زیسـتی خـود نظیـر رشـد و تولیـدمثل،        د) تمام گیاهان براي فعالیت
وه بر آب ها براي تولیدمثل، عال ها و سرخس باشند. فقط خزه نیازمند آب می

ها با حرکت  هاي نر آن باشند. زیرا گامت مصرفی، نیازمند آب سطحی نیز می
هاي سـطحی خـود را بـه سـاختار جنسـی مـاده (ارکگـن)         تاکتیکی در آب

 رسانند.  می
 )198و  179هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیستتولید مثل در گیاهان) ((  

--------------------------------------- -----  
  )پور فرزاد کرم(  »4«گزینۀ -151

  ها:  اسید است. بررسی گزینه صورت سوال معرف آبسیزیک
هـا   ها و جوانه گی دانهتاسید برخالف ژیبرلین باعث خف آبسیزیک»: 1«گزینۀ 

  شود.  می
  شود.  ها می ها و جوانه گی دانهتاسید سبب خف آبسیزیک»: 2«گزینۀ 
ها در شـرایط نامسـاعد    لن انتقال یوناسید همانند اتی آبسیزیک»: 3«گزینۀ 

  کند.  محیطی را کنترل می
 اسید برخالف اکسین بازدارندة رشد است.  آبسیزیک»: 4«گزینۀ 

 )221تا  219هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه  شناسی زیسترشد و نمو در گیاهان) ((  
 --------------------------------------------  

  )سروش صفا(  »1«گزینۀ  - 152
  صحیح است. » الف«عبارت فقط 

  بررسی عبارات:
دانگان و بازدانگـان، معـادل سـاختار جنسـی نـر یـا        الف) لولۀ گرده در نهان

  هاست.  ها و سرخس آنتریدي در خزه
دانگان، معادل گامتوفیـت مـاده یـا آندوسـپرم در      ب) کیسۀ رویانی در نهان

  بازدانگان است. 
هاست و دانـۀ گـردة    ها و سرخس ج) دانۀ گردة نارس معادل هاگ نر در خزه

  هاست.  رسیده معادل گامتوفیت نر خزه
هاست  د) میلۀ پرچم، ساختار حامل کیسۀ گرده است و معادل برگ سرخس

ها، همان گامتوفیت  باشد. در حالیکه پروتال در سرخس که حامل هاگدان می
 است. 

 )195و  189، 185، 183هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیستتولید مثل در گیاهان) ((  
 --------------------------------------------  

  )علیرضا رهبر(  »1«گزینۀ  - 153
دانگان و بازدانگان پارانشیم خورش نـام دارد. از میـوز    بخشی از تخمک نهان

مانـد.   ها باقی مـی  شود که درنهایت یکی از آن سلول حاصل می 4این بخش 
یسه رویـانی و در بازدانگـان آندوسـپرم را    دانگان ک سلول باقی مانده در نهان

  ها معادل گامتوفیت ماده هستند.  سازد که هر دو این بخش می
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  ها:  بررسی سایر گزینه

شود و به همین علت فاقد بال  دانگان، دانه پراکنده نمی در نهان»: 2«گزینۀ 
  است. 
شـود کـه معـادل     از رشد سلول رویشی لولـه گـرده ایجـاد مـی    »: 3«گزینۀ 

ها است. چـون هـر دو تولیدکننـده گامـت نـر       ها و سرخس تریدي در خزهآن
  دانگان اتاق دانه گرده وجود ندارد.  هستند. اما باید توجه داشت که در نهان

آیـد   هاي کیسه گرده، دانه گرده نارس بوجود مـی  از میوز سلول»: 4«گزینۀ 
ستند. که ساختاري معادل هاگ است. چون هر دو تولیدکننده گامتوفیت ه

هـاي کیسـه گـرده میـوز      دانگان همۀ سلول اما باید توجه داشت که در نهان
  ها.  دهند نه برخی از آن انجام می

 )195تا  193و  189تا  187هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیستتولید مثل در گیاهان) ((  
 --------------------------------------------  

  )علیرضا رهبر(  »3«گزینۀ  - 154
  صحیح هستند. » ج«و » الف«هاي  عبارت

  ها:  بررسی عبارت
شود اما سـاقه   اي محافظتی است که اطراف ساقه تشکیل می الف) غالف الیه

  دهد و قالب بخشی از ساقه است.  جوان برخی گیاهان قالب تشکیل می
  شوند.  هاي آن از خاك خارج نمی اي است که لپه ب) نخود گیاهی دولپه

شود که در هنگام  کتاب درسی مشخص می 204ه شکل صفحۀ ج) با توجه ب
  تشکیل اولین برگ پوسته دانه از بین رفته است. 

شـود.   دانگان دیـده مـی   چه یا ریشه رویانی فقط در بازدانگان و نهان ریشهد) 
 دانگان است.  زنی بازدانگان و نهان ظهور ریشه چه نخستین عالمت جوانه

 )204و  203 ،198 هاي ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  ستزیرشد و نمو در گیاهان) ((  
 --------------------------------------------  

  )زاده پیام هاشم(  »1«گزینۀ  - 155
آندوسپرم در بازدانگان و کیسه رویانی در نهاندانگان هر دو گامتوفیت مـاده  

  کنند.  باشند که گامت ماده تولید می می
  ها: بررسی سایر گزینه

در مخروط ماده هر گامتوفیت (آندوسپرم) دو آرکگن و درون هر »: 2«گزینۀ 
نر نیز هـر گامتوفیـت    طشود. در مخرو زا تشکیل می آرکگن یک سلول تخم

(دانه گرده رسیده) دو سلول رویشـی و زایشـی دارد کـه سـلول زایشـی دو      
  کند.  گامت نر تولید می

بر روي اسپوروفیت بوجود دانگان و بازدانگان گامتوفیت  در نهان»: 3«گزینۀ 
آیـد ولـی هـم     ها اسپوروفیت بر روي گامتوفیت بوجود مـی  آید ولی در خزه

ها و هم در بازدانگان اسـپوروفیت جدیـد از گامتوفیـت نسـل قبـل       سرخس
  کند.  تغذیه می

هاي پارانشیم خورش با تقسیم میوز چهـار سـلول    یکی از سلول»: 4«گزینۀ 
آورد.  ا (هاگ ماده) آندوسـپرم را بوجـود مـی   ه آورد که یکی از آن بوجود می

هاي گرده نیز با تقسیم میوز هاگ نر تولیـد   هاي دیپلوئید درون کیسه سلول
 کنند.  می

  تولید مثل در گیاهان)(  
 )198تا  193و  189تا  187هاي  ، صفحه2و آزمایشگاه شناسی  زیست(

 --------------------------------------------  
  )ستودهامین (  »3«گزینۀ  - 156

در اوایـل  باشـد کـه    داراي ریـزوم زنبـق مـی     منظور از گیاه چندساله علفـی 
 کند. تابستان که طول شب کوتاه است گلدهی می

 )223و  222هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیست( )رشد و نمو در گیاهان(  

  )ستودهامین (  »4«گزینۀ  - 157
ه همـواره بـا تشـکیل    باشـد. کـه ایـن پدیـد     منظور صورت سوال تمـایز مـی  

هـاي   هـاي کرکـی کـه از سـلول     هاي جدید همراه نیست. مثالً سـلول  بخش
شوند ممکن است از قبل در جاندار وجود داشـته باشـد و    اپیدرمی ایجاد می

 مربوط به فرایند نمو است. » 4«بخش جدید به حساب نیاید. در گزینۀ 
 )206ۀ صفح ،2و آزمایشگاه شناسی  زیسترشد و نمو در گیاهان) ((  

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

  )93سراسري داخل کشور (  »4«گزینۀ  - 158
 سـه  خـود  يسـاقه  بـرش  در و هستند یعلف زرد نرگس و قنسول بنت اهیگ

   .دارند را يمرکز استوانه و پوست روپوست، بخش
   .است چندساله یعلف اهیگ کی خود زنبق: 1 ي نهیگز
   .است برگ نوك در یآب ي هروزن گندم اهیگ خود در: 2 ي نهیگز
 از شود می ها یفرنگ گوجه از ياریبس یده گل مانع گرم يهاشب: 3 ي نهیگز
  .دهد می گل است خنک هوا که زییپا در قنسول بنت یطرف

  )223و  205هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیسترشد و نمو در گیاهان) ((  
 )96صفحۀ  ،1شناسی و آزمایشگاه  (زیست

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

  )منش رضا آرین(  »4«گزینۀ  - 159
   ها: بررسی گزینه

  در تخمک دوساله کاج، گامتوفیت ماده (آندوسپرم) وجود دارد. »: 1«گزینۀ 
تواند هر دو نوع گامت نر  گامتوفیت نهانزادان آوندي (پروتال) می»: 2«گزینۀ 

  . و ماده را تولید کند
  ها و نهانزادان آوندي، سانتریول دارند.  خزه»: 3«گزینۀ 
هایی که در کیسـه قـرار    در گیاه گندم، از میوز هر یک از سلول»: 4«گزینۀ 

 شود.  دارد، چهار گرده نارس تشکیل می
 )195و  189، 185هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیستتولید مثل در گیاهان) ((  

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

  )ستودهامین (  »2«گزینۀ  - 160
باشد. طبق متن  اي) می لپه مربوط به دانه گیاه ذرت (تک ورت سوالصتصویر 

هاي جوان بعضی گیاهان  ، در اطراف ساقه2شناسی و آزمایشگاه  کتاب زیست
آید. تصویر مربوط به گیـاه   مانند ذرت یک غالف محافظت کننده بوجود می

  ها:  ریح سایر گزینهذرت است. تش
مربوط به آلبومن اسـت کـه ابتـدا در دانـه گیاهـان       Aبخش »: 1«گزینۀ 
ها  دانه وجود دارد، اما در مورد گیاهان دو لپه، این ساختار به مصرف لپه نهان
  شود.  رسد و دانه بالغ تشکیل می می

است، ولـی منشـأ آن از تخمـک    دانگان دوالیه  پوسته دانه نهان»: 3«گزینۀ 
  باشد. می

کروموزومی است، اما جزء رویـان   n3همان آلبومن  Aبخش »: 4«گزینۀ 
 گیرد.  قرار نمی

  تولیدمثل در گیاهان) (  
 )205و  204 ،198تا  193هاي  ه، صفح2و آزمایشگاه شناسی  زیست(

ww
w.
ka
no
on
.ir



 
  15:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     فیزیک   - اسفند  9آزمون  - »5«پروژة         

    
  دانشگاهی فیزیک پیش

  
  )غالمرضا محبی(  »4« ۀگزین - 161

 توانند می هاي گرم و داغ کتاب درسی، جسم 143 ۀصفح جدولطبق 
تولید  ۀفرابنفش، نورمرئی و فرو سرخ باشند ولی چشم تولید پرتوهاي ۀچشم
   است. X يفقط المپ پرتو (X)ایکس  يپرتو

 )143ۀ صفح، دانشگاهی پیشفیزیک (
 --------------------------------------------  

  )فرد خسرو ارغوانی(  »2« ۀگزین - 162

  km3 6 84  

  T / T / ms0 02 0 042  

  mv
T s

3 8
2 3

8 10 2 10
4 10 10

  

  cn
v

8
8

3 10 3
22 10

  

 )144تا  135هاي  صفحه، دانشگاهی پیشفیزیک (

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

  )ناصر خوارزمی(  »2« ۀگزین -163

DWي  پهناي نوارهاي تاریک یا روشن از رابطه
a2 با  .آید دست می به

D ،این رابطه با صورت سؤال ۀمقایس
a

خواهد بود. با قراردادن آن  6002

ام از نوار روشن مرکزي، خواهیم mنوار تاریک  ۀبه فاصلمربوط  ۀدر رابط
   داشت:

  Dx ( m )W ( m )
a

2 1 2 12  

  
D ,m
a x ( )

600 52 600 2 5 1 5400  

 )149تا  145هاي  صفحه، دانشگاهی پیشفیزیک (

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

 مصطفی کیانی)(  »  1«گزینۀ  - 164

) 4) و (3هاي ( هناي نوارهاي روشن و تاریک با هم برابر است، گزینهچون پ

DW ۀبق رابطاطماند.  نادرست
a2مستقیم  ۀ، پهناي نوارها با طول موج رابط

تر از طول موج نور سبز  طول موج نور بنفش کم با توجه به اینکهدارد. بنابراین، 

ي نور تک رنگ سبز، از نور تک رنگ بنفش اگر در آزمایش یانگ به جااست، 
  شود. پهناي نوارها کم می استفاده کنیم

 )149تا  142هاي  صفحه، دانشگاهی پیشفیزیک (

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

  )ناصر خوارزمی(  »2« ۀگزین - 165

محل مورد نظر از نوار روشن مرکزي مضرب فردي از پهناي  ۀچون فاصل
که این  مربوط به نوار تاریک است. با توجه به این محل مورد نظر نوارهاست،

   است، خواهیم داشت: W3فاصله برابر با 

  x Wx ( m )W W ( m )W32 1 3 2 1  

m ( )2 1 3 1  

رسیده از محل دو شکاف  وط به اختالف زمانی دو موجمرب ۀاز طرفی رابط
  اریک برابر است با:براي نوارهاي ت

  
T( ) fT Tt ( m ) t t

f

1
1 32 1 32 2 2  

 )149تا  145هاي  صفحه، دانشگاهی پیشفیزیک (

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

 مصطفی کیانی)(  »  3« ۀگزین - 166

سومین نوار تاریک و پنجمین نوار روشن از نوار روشن مرکزي را  ۀابتدا فاصل
کنیم. دقت کنید چون  را با هم جمع می ها آوریم و سپس آن دست می به

از نوار روشن  ها آن ۀاند، فاصل نوار روشن مرکزي طرفیننوارهاي مورد نظر در 

در یک طرف نوار  هر دو اگرکنیم. بدیهی است که  را با هم جمع می مرکزي
را از هم کم  از نوار روشن مرکزي ها آن ۀروشن مرکزي بودند، فاصل

   کردیم. می
  ن نوار تاریک از نوار روشن مرکزي: فاصلۀ سومی

  m , a
D m

( m )D
x

a
43 3 10

1 2
2 1

2  

  ( ) ax / m
a

4 3
1

2 3 1 2 3 10 1 5 102  

x / mm1 1 5  
  فاصلۀ پنجمین نوار روشن از نوار روشن مرکزي: 

  n , a
D m

nD
x

a
45 3 10

2 2  
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  ax m x mm

a

4 3
2 2

5 2 3 10 3 10 3  

  x x x / x / mm1 2 1 5 3 4 5  
 )149تا  145هاي  صفحه، دانشگاهی پیشفیزیک (

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

 (امیرحسین برادران)  »  3«گزینۀ  - 167

  
22

3

mkg. .m
N.m kg.ms[P]

s s s
   

  

1
1 10 02

0 0

m[v] [ ]
sm kg m

[P] kg( ) [P] [ ]
s s m s

   

  
3 3

1 1 2 20 0 0 00 0 0 0
[P] [ ] [ ] [ ]   

  3 31 22 2  

 )141ۀ صفح، دانشگاهی پیشفیزیک (
--- -----------------------------------------  

  )پیام مرادي(  »3« ۀگزین - 168

ام از نوار روشن مرکزي در آزمایش یانگ از nبا توجه به اینکه فاصلۀ نوار روشن 

nرابطۀ  Dx
a

D، فاصلۀ دو نوار روشن متوالی برابر با آید میدست  به 
a

 

n)1 .است ) D n D D( )
a a a

در نتیجه فاصلۀ هر نوار روشن از نوار  

روشن مرکزي باید مضرب صحیحی از فاصلۀ بین دو نوار روشن متوالی باشد. 
  : پردازیم ها می اکنون به بررسی گزینه

   »:1«گزینۀ 
1 2و  /5 2  نیستند.  1مضرب صحیح  /5 5 1 5 1/ / mm   
  »:2«گزینۀ 

0 1مضرب صحیح  2و  /5 2  نیستند.  /5 0 5 1 5/ / mm   
  »:3« گزینۀ

4 1مضرب صحیح  6 و /5 6  هستند. /5 4 5 1 5/ / mm   

  »:4« گزینۀ
/3 4/و  5 4   نیستند.1مضرب صحیح  5 5 3 5 1/ / mm  

 )149تا  145هاي  صفحه، هیدانشگا پیشفیزیک (

  )فرد خسرو ارغوانی(  »1« ۀگزین - 169

نوار  ینامnاختالف زمانی امواج رسیده از محل دو شکاف به محل تشکیل 
tروشن برابر  nT  است. بنابراین اختالف زمانی امواج رسیده از محل دو

ثابت  Tو چون  است T5نوار روشن برابر  شکاف به محل تشکیل پنجمین

  کند.  است، این مقدار تغییر نمی
 )149تا  145هاي صفحه، دانشگاهی پیشفیزیک (

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

  )محسن پیگان(  »2« ۀگزین - 170

  ین آزمایش برابر است با: نور مورد آزمایش در ا  طول موج

  
8 6
14

3 10 0 5 10 0 5
6 10

c / m / m
f

   

از رابطۀ نوار تاریک، امین mاختالف راه امواج رسیده از محل دو شکاف به محل 

( m )2 1
2

  داریم:  بنابراین .آید دست می به 

m
/ m

/( m ) ( ) / m3
0 5

0 52 1 2 3 1 1 252 2
  

 )149تا  144هاي  صفحه، اهیدانشگ پیشفیزیک (

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

  3یزیک ف
  

  )غالمرضا محبی(  »1« ۀگزین - 171

و محور زمان برابر با مقدار بار الکتریکی  tI سطح محصور بین نمودار
   باشد. بنابراین داریم: شارش شده از هر مقطع سیم می

CSq 3242
610  

n/
C/e

Cqneq 19
19 106132

1061
32  

  20102nالکترون
 )48 ۀ، صفح1(فیزیک  )51تا  49هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )بهادر کامران(  »4« ۀگزین - 172

   اثر دما بر مقاومت رساناهاي فلزي، داریم: ۀبا استفاده از رابط
 

R / R ,R RR R T / R R R ( )
T C

1 22 0 1 0 1 2 100 00 0 0 00100
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2 1 130 2 100 2 100 0 01000/ R R ( )

KC
 

 )53تا  51هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )فرشید رسولی(  »3« ۀگزین - 173

  بنابراین داریم: ؛در این فرایند، حجم سیم ثابت مانده است

d d d L
V V A L A L L L ( ) (*)

d L

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

هاي فیزیکی آن،  یژگیبین مقاومت الکتریکی یک سیم و و ۀبا استفاده از رابط

   توان نوشت: می

ــت R(*) ثاب L A L d LL
R ( ) ( )

A R L A L d L
2 22 2 1 2 1 2

1 1 2 1 2 1
  

L L
( ) L cm4 122 2 82100 40 5 40  

 )53تا  51هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

 )اسماعیل امارم(  »  2« ۀگزین - 174

  R R T R R
R R ( ) T R R

1 0 1 0
2 2 42 0 2 0

  

31 11 0 0 10 04 2 42 0
R R R

R R
R R R

  

 )55تا  53هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )ملیحه جعفري(  »4« ۀگزین - 175
تري از رئوستا در مدار قرار  با حرکت لغزنده به سمت راست، طول کم

 مطابق رابطۀ شود و گیرد، پس مقاومت معادل مدار کم می می

I
R r r

2 1
1 2

تري  بزرگیابد و آمپرسنج عدد  جریان اصلی افزایش می 

مولدها متوجه  ۀنیروي محرک ةها و انداز پایانه ۀدهد. با مقایس را نشان می

2زیرا  گرد در مدار برقرار است طور پادساعت شویم جریان به می . اگر 1
   ت:توان نوش حرکت کنیم، میBۀ به سمت نقط Aۀ از نقط

  
V Ir V V V IrA B B A1 1 1 1  

شود، با افزایش جریان مدار، اختالف پتانسیل دو  طور که مشاهده می همان
یابد و  افزایش می سنج وصل شده است ولت ي که به دو سر آنسر مولد

  دهد. تري را نشان می آل عدد بزرگ سنج ایده ولت
 )64تا  57هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )زاده حسن اسحاق(  »4« ۀگزین - 176

lۀ به رابطبا توجه  lR
A D

4
 تر باشد، باید بیشRکه ، براي این2

l حداکثر و D ۀهاي پیشنهادي باید گزین حداقل باشد که از بین گزینه 
   اب کرد.را انتخ» 4«

  ها:  بررسی همۀ گزینه
L( ) L

R R
D D( )

4 2 81 12 2
4

  »1«: گزینۀ 

( L) L
R R

( D ) D

4 2 22 22 24
  »2«: گزینۀ 

L( ) LR R
( D ) D

4 123 32 224
  »3«: گزینۀ 

( L) LR R
D D( )

4 2 324 42 2
4

  »4«: گزینۀ 

 )53تا  51هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )شاهملکیکاظم (  »2« ۀگزین -177

nRۀ مقاومت کربنی از رابط ةانداز ab آید که در این  دست می به 10
هاي اول، دوم و  ترتیب معرف رقم معادل رنگ حلقه به n و a، bرابطه 

   سوم از طرف چپ هستند.
nR ab 310 75 10  

شود  حلقۀ چهارم از سمت چپ یک حلقۀ طالیی است که تلرانس نامیده می
و مقدار مجاز انحراف از مقدار دقیق مقاومت را برحسب درصد مشخص 

  است.) 5%کند. (رنگ طالیی معادل  می
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حال با استفاده از قانون اهم، شدت جریانی را که از این مقاومت کربنی 

  : آوریم دست می به گذرد، می

V RR
I IV V

I / A I / mA

3 1575 10 375 10
15

15 30 2 10 0 2375 10

  

 )66تا  62هاي  ، صفحه1(فیزیک  )59و  58هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )فرد خسرو ارغوانی(  »4« ۀگزین - 178

. وقتی استها  خالف جهت شارش الکترون در مدار، جهت جریان الکتریکی
ها  یکی به دو سر رسانایی اعمال نشده باشد، الکتروناختالف پتانسیل الکتر

هاي متفاوت هستند، از هر مقطع  اي با سرعت که داراي حرکت ذاتی کاتوره
. از ریانی در رسانا وجود نداشته باشدهیچ جکنند که  مدار طوري عبور می

اعمال  رساناییطرف دیگر، وقتی اختالف پتانسیل الکتریکی به دو سر 
هاي میدان الکتریکی داخل  هاي آزاد در خالف جهت خط رونشود، الکت می

   کنند. رسانا حرکت کرده و ایجاد جریان الکتریکی می
 )62تا  60هاي  ، صفحه1(فیزیک  )51تا  49هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )آرش قاسمی(  »2« ۀگزین -179
ي از هر مقطع مدار را برحسب زمان محاسبه بار الکتریکی عبور ةابتدا انداز

 واحد که جریان برابر است با تغییرات بار در کرده و سپس با توجه به این
   کنیم. زمان، شدت جریان عبوري از هر مقطع مدار را محاسبه می

q(t) en(t)  
dq dn

I I e
dt dt

n (t t ) I / ( t )
e / C

2 156 1 10 41 6 2 6 10
191 6 10

  

t s I / A / mA2 31 6 10 1 6  
 )48، صفحۀ 1(فیزیک  )51تا  49هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )زاده حسن اسحاق(  »2« ۀگزین - 180

نشان دهیم،  2و سیم بلندتر را با اندیس  1تر را با اندیس  اگر سیم کوتاه
  توان نوشت: می

  :چگالی  

m m V V A L A L
A L

A L A L (I)
A L

1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2
1 21 2 1 1 2 2
2 1

  

طول و سطح بین مقاومت یک رساناي فلزي با  ۀابطاز طرفی با استفاده از ر
  توان نوشت: ، میمقطع آن و جنس رسانا

  :مقاومت ویژه  

  R L AL
R

A R L A
2 2 2 1
1 1 1 2

  

R L R LL L(I) ( ) ( )
R L R L

222 22 2 2 12 1 4
1 1 1 11 2

  

 )53تا  51هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )میناصر خوارز(  »3« ۀگزین - 181
یابد، بنابراین  ها افزایش می با افزایش دماي رساناهاي فلزي، مقاومت آن

R   توان نوشت: می R R R R25 5
2 1 1 2 1100 4

  
دماي آن، خواهیم  تغییرات بین مقاومت یک رسانا و ۀبا استفاده از رابط

   داشت:

R R ( T) R R ( / T)

T C

51 1 0 0052 1 1 14
050

  

 )55تا  51هاي  صفحه، 3فیزیک (
--------------------- -----------------------  

  )نیما نوروزي(  »3« ۀگزین - 182
I حلقه، شدت جریان مدار برابر با در مدارهاي تک

R r
است. از  

صورت  . بنابراین با توجه بهاست Ir طرفی افت پتانسیل در مولد برابر با
  توان نوشت: سؤال می

I (R r)I (*)
R r

   
(*)Ir Ir (R r)I

R Rr R r r r /

20 1
100 5

105 2 54

  

 )64تا  59هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )مصطفی کیانی(     »2« ۀگزین -183
Vۀ ابتدا با استفاده از رابط rI مقاومت درونی مولد را حساب

ار به عنوان دهد که این مولد در یک مد کنیم. دقت کنید نمودار نشان می می
   ، زیرا شیب نمودار مثبت است.یک مولد ضدمحرکه به کار رفته است
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0 121 1 12 0 12I ,V VV rI V  

I A ,V VV rI r r
V

3 152 2 15 12 3 1
12

  

که مولد به عنوان یک مولد  اکنون شدت جریان عبوري از مولد را در حالتی
  کنیم؛ داریم: ، حساب میشود وصل میاهمی  5مقاومت  به یکمحرکه 

125 25 11 12
RTI I I A

R r r , VT
  

 )64تا  59هاي  صفحه، 3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )مصطفی کیانی(  »3« ۀگزین - 184
Iي طبق رابطه

R rT
، شدت جریان مدار RT، با افزایش مقاومت

دهد.  نشان میتري را  آل عدد کوچک یابد، در نتیجه آمپرسنج ایده کاهش می
Vۀ چنین طبق رابط هم rI0، چونr  است، با تغییر شدت جریان

است. بنابراین عددي که  Vکند و همواره  تغییر نمی Vمدار، مقدار 
   د.دهد، ثابت باقی خواهد مان آل نشان می سنج ایده ولت

 )64تا  59هاي  صفحه، 3فیزیک (
 --------------------------------------------  

    )فرشید رسولی(  »4« ۀگزین - 185
در دماي ثابت، مقاومت الکتریکی یک رسانا ثابت است. با استفاده از قانون 

   اهم داریم:
V ثابت است Rدر دماي ثابت  IR  

V I
I A

V I I
10 21 1 5252 2

  
 )66تا  62هاي  ، صفحه1(فیزیک  )55تا  53هاي  صفحه، 3فیزیک (

 --------------------------------------------  
  )غالمرضا محبی(  »3« ۀگزین - 186

lRۀ طبق رابط
A

 ترتیب به ترین مقاومت ترین و کوچک ، بزرگ

l ترین نسبت ترین و کوچک متناسب با بزرگ
A

  باشد. بنابراین داریم: می 

6 246 2 92 82 224 8

R l Amax max max
R l Amin min min

Rl cm , l cm maxmax min
RminA cm , A cmmax min

  

 )53تا  51هاي  صفحه، 3فیزیک (

  )85 -سراسري خارج از کشور ریاضی(  »2« ۀگزین - 187

   حلقه داریم: شدت جریان در مدار تک ۀبا استفاده از رابط

I: V rV V R rIr
: V Ir R r

0 01 1 2
2

  

  .استبنابراین مقاومت درونی مولد در مقایسه با مقاومت خارجی مدار ناچیز 
 )64تا  59هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )87 -سراسري خارج از کشور ریاضی(  »2«ۀگزین - 188
اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر یک مولد محرکه  ۀبا توجه به رابط

(V Ir) ،نمودار تقاطع محلVبرحسبI  با محورI برابر با
r

و  

. بنابراین است برابر با  Vبا محور  Iبرحسب  Vمحل تقاطع نمودار 
  داریم:

  rVB A BB
Vr r r r rAB A B A A

20 1020 210  

 )64تا  59هاي  صفحه، 3فیزیک (

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

  )کاظم شاهملکی(  »1« ۀگزین - 189

   آید: دست می با توجه به قانون اهم به جریان عبوري از مولد
VI A
R

12 4
3

  

   :صورت زیر قابل محاسبه است زمان عبور این شدت جریان به
q q AhI t h
t I A

24 6
4

  

  )64تا  59هاي  صفحه، 3فیزیک (
 )62تا  60هاي  ، صفحه1(فیزیک 

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

  )مصطفی کیانی(  »1« ۀگزین - 190

بـه  با توجـه بـه شـکل مقابـل و بـا توجـه       
  توان نوشت: است، می 21که این

  
  

  
I I (*)

r r R r r R
21 2 21 2

1 2 1 2
  

  توان نوشت: می2از طرف دیگر براي مولد
VV r I r
(*) r r R

20 22 02 2 2 2 2
1 2

  

 کلید باز
 بستهکلید 
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o

oh h
n

r r r r R
r r R

R r r

2 2 22 2 2 1 21 2
2 1

  

 )64تا 59هاي  ، صفحه3فیزیک (
 --------------------------------------------  

  1زیک یف
  

  )محمد اکبري(  »1« ۀگزین - 191
عدسی همگرا زمانی که جسم در فاصلۀ کانونی قرار دارد، تصویر آن  رد

  مجازي، مستقیم و بزرگتر از جسم است. 
 )100تا  93هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

 زاده) حسن اسحاق(  »  4«گزینۀ  - 192

حد  ۀاي برابر با زاوی با زاویه از نقطۀ نورانی پرتوهایی باشند که SBو  SA اگر
  خواهد بود. ABروشن برابر با  ةمایع به سطح آن بتابند، قطر دایر

csini
n
1 1 3

5 5
3

  

   داریم: SOA مثلثدر 

   c
OAˆtan i
OS

  

OA روشن و  ةبرابر شعاع دایرOS m2 :است، پس  

  
ˆsin isin ic ctanic

cos i ˆc sin ic

3
35
42 91 1 25

  

  r r / m d r / m3 1 5 2 2 1 5 3
4 2

  

 )117و  116هاي  صفحه، 1فیزیک (
 --------------------------------------------  

  )91 -سراسري خارج از کشور ریاضی(  »1« ۀگزین - 193

تر و تصویر مجازي است، عدسی واگرا  چون طول جسم از طول تصویر بزرگ
  است و داریم:

  
p q cm

p cm
q

q cm
p

45 601 154
  

  f cm / m
p q f f
1 1 1 1 1 1 20 0 260 15  

D توان عدســی واگــرا d
f /
1 1 5

0 2
   

 )135تا  129هاي  صفحه، 1فیزیک (

  )سعید منبري(  »2« ۀگزین - 194
طور مایل از محیط رقیق (هوا) وارد محیط  نور به يکه پرتو نبا توجه به ای

  شود و بنابراین داریم: شده است، به خط عمود نزدیک می (مایع) غلیظ

0 0 015 45 30ˆˆ ˆ ˆ ˆD i r r r  

سرعت نور در یک  ۀاز طرف دیگر با استفاده از قانون شکست نور و رابط
   محیط شفاف با ضریب شکست آن محیط، داریم:

0 845 3 102 1
01 2 230

2 83 10 3 2 82 1021 22
2

ˆ n vsin i sin
ˆsinr n v vsin

mv
v s

  

 )115و  114، 111تا  107هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

  )91 -سراسري خارج از کشور تجربی(  »2« ۀگزین - 195
  عمق ظاهري با عمق واقعی، داریم: ۀبا استفاده از رابط

11
hh
nOO h h OO h( )

n
  

17 5 30 1 7 5 30 2021 5 25 12

/ ( ) /n h cm
hh ( )

n

  

20 30 10h cm  
از عمق  10cm عالمت منفی به معناي کاهش عمق مایع است. بنابراین باید

  مایع کم کنیم.
 )113تا  111هاي  صفحه، 1 فیزیک(

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

  )86 -سراسري خارج از کشورتجربی(  »4« ۀگزین - 196
 ۀترین فاصل ند، عدسی بزرگا ستراحتی در حال اکهاي مژ که ماهیچه هنگامی

اما براي  ،اندازد کانونی خود را دارد و تصویر اشیاء دور را روي شبکیه می
د و ضخامت عدسی نشو ی منقبض میکهاي مژ دیدن اشیاء نزدیک، ماهیچه

 وشود  تر می کانونی عدسی کم ۀند که در نتیجه، فاصلنک چشم را زیاد می
تغییر فاصلۀ کانونی چشم را، براي  ردد.گ میتصویر روي شبکیه تشکیل 

ایجاد تصویرهاي واضح از اجسام دور یا نزدیک روي شبکیه، تطابق 

  گویند.  می
 )136و  135هاي  صفحه، 1فیزیک (
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  )زاده حسن اسحاق(  »3« ۀگزین -197

و  cاگر سرعت نور در هوا  یابیم. ابتدا ضریب شکست محیط شفاف را می
   داریم: باشد، vر محیط شفاف سرعت نور د

c/c/cv 7030  

7
10

70 c/
c

v
cn  

   توان نوشت: حد، می ۀزاوی ۀبا استفاده از رابط

1 1 1 4 2 00 7 4510 2 2
7

/ˆ ˆsin i / ic cn
  

 )117تا  114هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

  )زاده سن اسحاقح(  »2« ۀگزین - 198

نور در منشور  يشکل مقابل، مسیر پرتو
  دهد. و هنگام خروج از آن را نشان می

  
  
  
  

شود که زاویۀ  از منشور خارج می ACنور در صورتی مماس بر وجه  يپرتو
  م: برابر زاویۀ حد باشد. بنابراین داری ACتابش آن به وجه 

sinr sin i sinrc n
1 1 2

22
  

045r̂  
0 0 0 075 75 45 30ˆ ˆ ˆr r r  

  اثبات رابطۀ باال:

r r r

r

r r

0 075 180
0 090 75
090

075

   

   توان نوشت: براي ورود نور به داخل محیط منشور، می

02 30
1 2 02 452 2

ˆ ˆˆsin nsinr sin sin

ˆ ˆsin
  

 )117و  116، 111تا  107هاي  صفحه، 1فیزیک (

  )مصطفی کیانی(  »3« ۀگزین -199

   هاي همگرا، داریم: عدسی معادلۀروش اول: با استفاده از 

fq
fqffqp 3

411
4
1111  

3
1

4
3
4

m
f

f

p
qm  

معلوم باشد،  (a) جسم از کانون ۀها اگر فاصل روش دوم: در عدسی
   آید: دست می زیر به ۀنمایی از رابط بزرگ

f fa f f fm m m
a f

14 3
3 3

  

  اال:اثبات رابطۀ ب
(m ) m p

p q f p mp f mp f m f
1 1 1 1 1 1 1 1 1   

q p p fm q mp m
p m f m f p f

1 11 1   

fm
a

   

 )133تا  130و  128تا  125هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

  )72 -(سراسري تجربی   »1« ۀگزین - 200

هم موازي باشند، باید  هاي موازي بعد از عبور از دو عدسی باز اگر پرتو
هاي دو عدسی در یک نقطه بر هم منطبق باشند و مطابق شکل  کانون
  : دو عدسی را حساب کرد ۀتوان فاصل می

  

 همگرا      همگرا      همگرا      همگرا     
D

f (m) f (cm) f (cm)
1 100 1005   

f همگرا      cm20   

واگرا      واگرا      واگرا      واگرا        
D

f (m) f (cm) f (cm)
1 100 10010   

f واگرا      cm10   
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cmffL   همگراواگرا101020

 )135تا  133و  130، 129، 125، 124هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

  (مهران اسماعیلی)  »4« ۀینگز - 201

با توجه به شکل زیر، چون پرتوي تابیده شده به عدسی روي خودش بازتاب 
 صورت عمود به سطح آینه شده است، باید پرتوي تابیده پس از شکست به

 ۀبرخورد کند تا روي خودش بازتاب شود. لذا امتداد این پرتو از مرکز آین
محدب خواهد گذشت. از طرف دیگر چون پرتوي اولیه موازي محور اصلی 

گذرد. پس  نیز می همگرا عدسی است، پس از شکست از کانون عدسی
بر یکدیگر  ۀ محدبو مرکز آین همگرا توان نتیجه گرفت کانون عدسی می

   توان نوشت: و می هستندمنطبق 
  F1:کانون عدسی همگرا

  F2:محدب ۀکانون آین

2121 2ffOO  
15220 1f  

cmf 501  
  

 )128تا  123و  93تا  91هاي  صفحه، 1فیزیک (
------------------------------------------- -  

  (امیرمحمودي انزابی)  »3« ۀگزین - 202

هاي مقعر وقتی شیء بین کانون و آینه قرار دارد، تصویري مجازي،  در آینه
نوري  ۀگردد. لذا وسیل تر از شیء و مستقیم در پشت آینه تشکیل می بزرگ
MN مقعر نیست. عدسی همگرا، در صورت قرارگیري جسم بین  ۀآین

در همان سمتی  سی، تصویري مجازي، بزرگتر از شیء و مستقیمکانون و عد
  عدسی همگراست. MNبنابراین کند.  ایجاد می که جسم قرار دارد،

  
 )128تا  125هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

  )زاده حسن اسحاق(  »3« ۀگزین -203

   قوانین شکست نور، داریم:با استفاده از 
301 60 2

ˆ ˆ ˆn sin i n sinr sin sinrA A B B B  

2 0452
ˆ ˆsinr rB B  

شده است، به )B(وارد محیط غلیظ)A(نور از محیط رقیق پرتويچون 
  انحراف آن برابر است با: ۀخط عمود نزدیک شده و بنابراین زاوی

0 0 060 45 15ˆˆ ˆˆD i r DA B  
  داریم:CوBهاي شفاف دیگر، براي محیطاز طرف 

3 0 045 302
3

ˆ ˆn sin i n sinr sin n sinB B C C C

nC

  

 )111تا  107هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

  )زاده حسن اسحاق(  »3« ۀگزین - 204

ق وارد شود شرط بازتاب کلی این است که نور از محیط غلیظ به محیط رقی
n و چون nA B افست، پس نور باید از درون محیط شفا B  به مرز

   بتابد. براي چنین پرتویی داریم: جداکنندة دو محیط

  2 2 04522 2
nAˆ ˆsin i iC CnB

  

بازتاب  ةتر باشد تا پدید حد بیش ۀتابش فرودي باید از زاوی ۀاز طرفی زاوی
  درجه باشد. 45تر از  تابش باید بیش ۀهد. پس زاویکلی رخ د

 )117و  116هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

  )بابک اسالمی(  »4« ۀگزین - 205

نورهاي رنگی حاصل از پاشـیدگی نـور در عبـور از     مجموعۀ طبق تعریف به
  گویند.  منشور، طیف آن نور می

  
مقابل و با استفاده  از طرفی مطابق شکل

شکسـت،   ۀتـابش، زاویـ   ۀاز تعریف زاویـ 
  ها با توجه بین آن ۀانحراف و رابط ۀزاوی

 تر از نور قرمـز اسـت،   بیشکه ضریب شکست منشور براي نور بنفش  به این 
تر از نـور بـنفش خواهـد     شکست براي نور قرمز بیش ۀدر داخل منشور، زاوی
  شود. از نور قرمز می تر بیشور بنفش انحراف براي ن ۀبود و در نتیجه زاوی

 )122تا  120و  111تا  107هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

  )مصطفی کیانی(  »4« ۀگزین - 206
سپس طول  ؛کنیم در هر دو حالت حساب می را نمایی عدسی ابتدا بزرگ

ییر طول تصویر را آوریم و در آخر تغ دست می تصویر را در دو حالت به
   هاي واگرا داریم: کنیم. در عدسی حساب می

i  
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1 1 1 1 1 1 1   
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fm
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cm)BA(
)BA(
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)BA(

m cmAB 7284
1

1
1281

1  

7
1
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632122

2
2 m

ff
fm

fp
fm ffpp  

cm)BA(
)BA(

AB
)BA(

m cmAB 4287
1

2
2282

2  

رسد.  در حالت دوم می4cmدر حالت اول به7cmتصویر ازبینیم طول  می
7بنابراین طول تصویر 4 3cmیابد. کاهش می   

 )133تا  129هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

  )محمد نادري(  »1« ۀگزین - 207

و در فاصلۀ  ا، همواره تصویري مجازي در سمت جسمهاي واگر در عدسی
  شود. بنابراین داریم: تشکیل می بین عدسی و کانون

66
fpqfqp  

  ها براي عدسی واگرا، داریم: عدسی ۀبا استفاده از رابط

ffppfqp
1

6

11111  

3

2
12

5
12

24

61

6

6

22

22
2

fp

fpfffffp

ffpp
ffpp

pfp

  

 )132تا  129هاي  صفحه، 1فیزیک (
---------- ----------------------------------  

 مصطفی کیانی)(  »  3« ۀگزین - 208
نمایی تصویر توجه کنیم. اگر  براي بررسی نوع حرکت تصویر باید به بزرگ

 بزرگنمایی نمایی در حال افزایش باشد، حرکت تصویر تُندشونده و اگر بزرگ
ه کُندشونده است. بنابراین با توجه ب حرکت تصویر در حال کاهش باشد،

کاهش  (a)جسم تا کانون  ۀشکل زیر، با دور شدن جسم از عدسی، فاصل

fm ۀیابد، در نتیجه طبق رابط می
a

نمایی افزایش یافته و حرکت  ، بزرگ
جسم تا  ۀشود، فاصل تصویر تُندشونده است و وقتی جسم از کانون دور می

نمایی کاهش یابد، در  شود بزرگ یابد و باعث می افزایش می (a)کانون 
توان گفت، ابتدا حرکت  نتیجه حرکت تصویر کُندشونده است. بنابراین می

شود) و سپس  اي که جسم به کانون نزدیک می تُندشونده (در مرحله
  شود) است. اي که جسم از کانون دور می کُندشونده (در مرحله

  
 )133تا  130و  128تا  124هاي  صفحه، 1ک فیزی(

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

 مصطفی کیانی)(  »  4« ۀگزین - 209
هاي  دانیم بزرگنمایی میکروسکوپ برابر حاصل ضرب بزرگنمایی عدسی می

نمایی عدسی  است. بنابراین ابتدا بزرگ هاي همگرا عدسی شیئی و چشمی
  کنیم. شیئی را حساب می

m ,me
m m m mo e o

600 15
600 15  

mo 40  

 ۀبراي تصاویر حقیقی، فاصل pو  f ،mبین  ۀاکنون با استفاده از رابط
از دقت کنید، عدسی شیئی (آوریم.  دست می کانونی عدسی شیئی را به

  )دهد. جسم تصویر حقیقی تشکیل می

  f fm ,p / mmo oo omo p f / fo o o

40 4 1 40 4 1  

  f f f f mmo o o o164 40 164 41 4  
 )139و  133تا  130، 128تا  124هاي  صفحه، 1فیزیک (

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

  (احسان هادوي)  »1« ۀگزین - 210

  
  آوریم: دست می را به A ۀابتدا مکان تصویر نقط

  1 1 1 1 1 1 214 41 1 1
q cm

p q f q
  

  کنیم: را محاسبه می B ۀسپس مکان تصویر نقط
  1 1 1 1 1 1 328 4 42 2 2

q cm
p q f q

  

  3 2 12 1A B q q cmطول تصویر  
 )132تا  129هاي  صفحه، 1فیزیک (

 میکروسکوپ

 میکروسکوپ

 ق ق
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  دانشگاهی شیمی پیش  

  
 (مسعود جعفري)     »3« ۀگزین - 211

   ها: بررسی سایر گزینه
ارز با گرفتن  ارز با گرفتن هیدروژن و اکسایش، هم کاهش، هم»: 1«ي  گزینه

   شد. اکسیژن تعریف می
هـایی بـه    هاي الکترودي استاندارد، تنها براي واکنش پتانسیل»: 2«ي  گزینه
   دهند. وي میرود که در محلول آبی ر کار می
ي اکسـیژن   توان از اکسایش متـانول بـه وسـیله    متانال را می»: 4«  ي گزینه

  تهیه کرد. C500درحضور کاتالیزگر فلز نقره و در دماي 
 )104و  97، 93هاي    دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

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

 اهللا علیزاده) روح(  »4« ۀگزین - 212

ها، واکـنش داده شـده را موازنـه     ي تغییر عدد اکسایش گونه ابتدا با محاسبه
   کنیم: می

  
   ها: گزینه بررسی
  »: 1« ي گزینه

  بادله شدههاي م تعداد الکترونزیروندضریبتغییر عدد اکسایش
5     شده برابر است با: هاي مبادلهeتعداد  بنابراین 2 10  
واحـد   5در این واکنش، عدد اکسایش منگنز در یـون پرمنگنـات   »: 2« ي گزینه
چنین عدد اکسایش نیتـروژن در   یافته و در نتیجه نقش اکسنده دارد. هم کاهش

    واحد افزایش یافته و در نتیجه نقش کاهنده دارد. 2ت یون نیتری
و مجمـوع ضـرایب    13هـا برابـر   دهنـده  مجموع ضـرایب واکـنش  »: 3« ي  گزینه
13  باشد. می10ها برابر فراورده 10 3  
2یت اسـت یون نیتر  ي کاهنده گونه»: 4« ي  گزینه 3

3 5
(NO NO کـه تغییـر    (

   + است.2عدد اکسایش آن برابر 
اما به جز متانوئیک اسید در تمام کربوکسیلیک اسیدها، عدد اکسایش کربن 

  + است. 3گروه عاملی کربوکسیل برابر 
 )97تا  93ي   ها دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش 

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

 نژاد) (امیر میرزا  »4« ۀگزین -213
هـاي مـس     نیترات، با گذشت زمان، یون  با قراردادن فلز مس درمحلول نقره

(II)      با برجاي گذاشتن الکترون روي فلز مـس، وارد محلـول شـده و ایـن
+) جذب و به شکل اتـم نقـره   1ها توسط یون نقره (با عدد اکسایش  الکترون

هاي مس  جایی که یون نشیند. از آن دد اکسایش صفر) روي فلز مس می(با ع
(II) کدام رنـگ ندارنـد، بـا     هاي نقره و نیترات هیچ رنگ هستند و یون آبی

رنـگ نیتـرات،    هاي بی کند. یون گذشت زمان، رنگ محلول به آبی تغییر می

+ بـه  1د اکسایش نقره (از یون تماشاگر این واکنش هستند. طی واکنش عد
شود تا شناساگر  یابد. در محلول یون هیدروکسید تولید نمی صفر) کاهش می

  شدن محلول شود. فتالئین باعث ارغوانی فنول
 )96تا  94و  73هاي    دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش

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

 (علی مؤیدي)  »2« ۀگزین - 214

   دهد: واکنش زیر الکترون از دست می ز روي براساس نیمدر آند، فل
2 2Zn(s) Zn (aq) e  

Hهاي  ، یونکاتددر  (aq) واکنش زیر، گاز  با جذب الکترون و براساس نیم
2    کنند: هیدروژن تولید می 2 2H (aq) e H (g)  

   مول الکترون مواجه هستیم: 2ها، با داد و ستد  واکنش پس در این نیم
1 22 4122 2 26 022 10 1 122 223 1 26 022 10 2
molH / LHmole?LH / e / LH

molH/ e mole  
 )25و  24هاي    ، صفحه3(شیمی 

 )102و  101هاي    دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش
 --------------------------------------------  

 اهللا علیزاده) (روح  »2« ۀگزین - 215

سولفات است  (II)ه روي در محلول مسمربوط به قرار گرفتن تیغ I شکل
هاي آزادشده  یابد ولی الکترون ، الکترون داده و اکسایش میCuبه  Znکه 
ها براي تولید الکتریسـیته   طور مستقیم وارد محلول شده و از این الکترون به

شود  شده انجام نمی در شرایط کامالً کنترل Iفاده کرد. واکنش توان است نمی
   باشد. جایی یگانه می از نوع جابهو 

 Znمس است که در آن  –الکتروشیمیایی روي   مربوط به سلول II شکل
   نقش کاتد را دارد. Cuنقش آند و 
شـود. یعنـی در    ي الکترون از طریق سـیم انجـام مـی    مبادله IIدر واکنش 

ها براي تولید الکتریسیته استفاده کـرد. در   توان از آن شده می شرایط کنترل
   نه است.جایی یگا ضمن این واکنش از نوع جابه

افزایش  (Cu)کاهش جرم داشته و کاتد  (Zn)آند  IIدر واکنش شکل 
   جرم دارد.

2 2
2 2

Zn Zn e

Cu e Cu
  ها واکنش نیم

Znقطب( )قطب Cuو( )  
  باشند.  نادرست می» پ«و » آ«هاي  عبارت بنابراین

 )100تا  97هاي    دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش
 --------------------------------------------  

 (امیر قاسمی)  »2« ۀگزین - 216
هایی از فلزهاي آهـن و   هاي سفالی، قطعه ایرانیان باستان با استفاده از ظرف

CH) یا سرکه (NaCl) مس همراه با محلول نمک خوراکی COOH)3 ،
   دستگاهی براي تبدیل انرژي شیمیایی به الکتریکی ساخته بودند.

  )92ي    دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش   
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 زاده) (علی نوري  »2« ۀگزین - 217

2در  هـاي نیتـروژن   تما اکسایشعدد  3N O    4متفـاوت اسـت 2( , امـا   (
)3ها  میانگین آن   است. (

5 3 2*
N  

5 1 4N  
در متیل استات با اتانال یکسان و برابـر   کربنهاي  اتم مجموع عدد اکسایش

  است. -2
3 6 1 2 2 0 3 23 3 3 6 2CH COOCH C H O C ( ) ( ) C  

2 4 1 2 0 2 23 2 4CH CHO C H O C ( ) ( ) Cاتانال  
  . . .و  Cu ،Al ،Mgي فلزها به حالت آزاد کاهنده هستند. مثل  همه
اشند. مانند توانند اکسنده ب توانند کاهنده و هم می معموالً هم می نافلزهااما 
2O ،2N ،2Cl ،2H  4وP.  

  به حالت آزاد فقط اکسنده است. 2F: تبصره
توانـد   +) را دارد. پس فقط مـی 5باالترین عدد اکسایش خود ( 3NOنیتروژن در 

  باشد. اکسندهکاهش یافته و 
  )97تا  93هاي     دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش   

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

 اهللا علیزاده) (روح  »4« ۀگزین - 218

  ها: بررسی گزینه
  »:1«ي  گزینه

3 6 5 32 3 2
10 1

50 5

Cl (g) NaOH(aq) NaCl(aq) NaClO (aq) H O(l)

  

، کلر هم نقش کاهنده دارد هم نقـش اکسـنده و مجمـوع    Iبنابراین در واکنش 
  باشد. می 9ها در آن  ضرایب فراورده

خـودي   همواره فلزات در حضور رطوبت با اکسیژن واکـنش خودبـه  »: 2«ي  گزینه
  کنند. روي نمیخواهند داشت. البته طال و پالتین و پاالدیم از این موضوع پی

انتخـاب شـده اسـت،     104ي  که از خود را بیازمایید صـفحه  IIبنابراین واکنش 
خـودي اسـت.    خودي است ولی درجهت برگشت غیرخودبـه  درجهت رفت خودبه

  الکترون است. 4برابر  IIشده در واکنش  هاي مبادلهeدرضمن تعداد 
2 2 22 2 2

0 2

Fe H O O Fe(OH)
  

2 2   eتعداد4
که مربوط به اکسایش متـانول و تولیـد متانـال اسـت.     IIIواکنش»: 3« ي  گزینه

  + است.2تغییر عدد اکسایش کربن برابر 

  

  + است.2یز عدد اکسایش کربن برابر ها ن و در کتون
:واکنش4e »:  4«ي  گزینه II تعدادe ها شده در واکنش  مبادله  

  III:واکنش

2 2 23 2 2 2
2

0 2

AgCH OH(g) O (g) H CO(g) H O(g)

  

2 2 4e  
  )104 و 97تا  93هاي      دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش   

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

 (عبدالحمید امینی)  »4« ۀگزین - 219

پذیر است  انجام (I)که واکنش  با توجه به این
تر  گبزر Aتوان دریافت که پتانسیل الکترودي می

است. از سوي دیگر با  Bاز پتانسیل الکترودي 
پذیر نیست  انجام (II)که واکنش  توجه به این

تر  بزرگ Bتوان دریافت که پتانسیل الکترودي  می
  است.Dاز پتانسیل الکترودي 

تري دارد (مانند  بزرگ 0E، محلول نمک عنصري را که0Eبا توجه به جدول 
مود. نگهداري ن (D)تر  کوچک 0Eتوان در ظرفی از عنصري با ) را نمیAنمک

  دهد. زیرا با آن واکنش می
، ترتیب کاهندگی 0Eهاي دیگر باید گفت که با توجه به مقادیر  در مورد گزینه

: صورت زیر است: ها به فلزها و اکسندگی کاتیون D B Aترتیب کاهندگی  
2 2 2: D B Aترتیب اکسندگی  

  )104تا  99هاي     دانشگاهی، صفحه می پیش(شی   
 --------------------------------------------  

 کیش) (مرتضی خوش  »4« ۀگزین - 220

2 2
0 0 0E E Ea M M N N

  

2
0 0 0E E Eb X X M M

 

2 2 2
0 0 0 0 0 7(E E ) (E E ) /
M M N N X X M M

  

00 28 0 04 0 28 0 7/ ( / ) (E ( / )) /
X X

  

0 1 22E / V
X X

 

  )104تا  101هاي      دانشگاهی، صفحه (شیمی پیش   
 --------------------------------------------  

  3شیمی   
  

 آبادي) (مصطفی رستم  »3« ۀگزین - 221
  صورت زیر است: شده به ي موازنه معادله

3 2 4 2 22 3 3 2 6KBrO (aq) N H (l) N (g) KBr(aq) H O(l)  

  واکنش

0  واکنش 7E E /a bواکنش  واکنش  

  0Eجدول 
2D / D  
2B / B  
2A / A  

ش
فزای

ا
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3 2 22 3
3 3 2

1 3 2816 7 167 2 1
molKBrO molN gN

?LN / gKBrO
gKBrO molKBrO molN  

LN
/ LN

/ gN
2 2
2

1 4 670 9  

  )27و  22تا  18ي      ها ، صفحه3ی (شیم
 --------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »2« ۀگزین - 222
دست می آوریم و سپس مقدار اتانول الزم  اتر را به اتیل ابتدا مقدار نظري دي

  کنیم. اتر را حساب می اتیل ي مقدار نظري دي براي تهیه
1001 85 2 3125
80

/ g / g80مقدار نظري اتر 1 85
100

/ g  

  
2 5 2 5
2 5

46 2 8751
gC H OH

/ gC H OH
molC H OH

  

تر از مقدار مورد  درصد بیش20که مقدار اتانول مورد استفاده باید  جایی از آن
  نیاز باشد، پس جرم اتانول الزم برابر است با:

202 875 2 875 3 45
100

( / g) ( / g ) / gجرم اتانول الزم  
  )34تا  32و  22تا  18هاي      ، صفحه3(شیمی 

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

 (اکبر ابراهیم نتاج)  »1« ۀگزین - 223

6 12 6 2 2 26 6 6C H O (aq) O (g) CO (g) H O(g)  
  است: تشکیل داده 2O% از حجم هوا را 20

  

2 215L(H O(g),CO (g))  
  )28تا  25و  22تا  18هاي      ، صفحه3(شیمی 

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

 (مسعود جعفري)  »3« ۀگزین - 224

3 8 2 2 25 3 4C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  

2 2
20 7520 4 20 15
100 100

( molO , molN20مخلوطmol  

2
520 1
100

, molCO )  

محدودکننده است
3 8

3 8
2

0 5 0 51
4 0 85

/C H : /
C H

O : /
  

2 24 0 5 5 1 5 1 0 5 3 2 5O ( / ) / mol ,CO ( ( / )) / mol  

2 4 0 5 2H O ( / ) mol  
هاي مولی  هاي حجمی، برابر نسبت در گازها، در دما و فشار یکسان، نسبت

  باشد. می

9 5/%2 1002 1 5 2 5 15
mol

( / / )mol
2Hدرصد حجمی O  

  )32تا  24و  19، 18هاي      ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (محمدرضا وسگري)  »4« ۀگزین - 225

  باشد. ي اول مربوط به قانون آووگادرو می جمله
سلسیوس، حجم یک   ي اتمسفر و دماي صفر درجه 1ي دوم در فشار  جمله

22مول از گازهاي مختلف   لیتر است./4
  ي سوم درست است جمله
 است. Bدو برابر Aهاي ي چهارم تعداد مول جمله

  )25و  24ي      ها ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 مؤیدي)  (علی  »1« ۀگزین - 226

   واکنش موازنه شده:
 3 2 2 24 7 4 6NH (g) O (g) NO (g) H O(g)  

570 1000 1 4 46 10068 1 4 10100 1 17 4 1 92
g mol mol g gkg /

kg g mol mol g
  

  )34تا  32و  28تا  23هاي      ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

  براهیم نتاج)(اکبر ا  »4« ۀگزین - 227

   2H) کربن مونوکسید و گاز 1
2 (2 3 2 31 2 1 2Fe O Al Al O Fe   
 2 33 2 1 3CuO Al Al O Cu   

   سنگ و بخار آب داغ ) زغال3
  شود. ي گازي شکل مشاهده می ) در هر دو واکنش یک مول کاهش ماده4

2 2 2 2 3 22 2 2Li O (aq) CO (g) Li CO (aq) O (g)  
2 2 3 22LiOH(aq) CO (g) Li CO (aq) H O(l)  

  )32و  33، 28، 24هاي      ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (مهدي فائق)  »2« ۀگزین - 228

 

2 23 3 0 660 2
13 5 2 70 2

xg
Br : / x / gBr

/ mL
ygHg : / y / gHg

/ mL

  جرم  چگالی
 حجم

1 12 259 180 1 1
mol mol Lg

g mol molگلوکز 
  گلوکز
 گلوکز

  زاگ
 گلوکز 

  زاگ 
 گاز

 گلوکز
  گلوکز
 گلوکز گلوکز

2 هوا هوا 2
2 2

6 251 1009 37 5180 1 1 20
molO LOmol Lg / L

g mol molO LO

2 52 5
212 3125 74 1
molC H OHmol?gC H OH / g

g molاتر 
  اتر
 اتر اتر

  مقدار نظري
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22 2
2

10 66 160
molBr

?molBr / gBr
gBr

 

1محدودکننده
20 004 0 004/ molBr / 

112 7 0 0135 0 0135200
molHg?molHg / gHg / molHg /

gHg

22
2 2

1 1 2000 66 160 1 1
molBr molHg gHg/ gBr

gBr molBr molHg
 gHg؟مصرفی

0 825/ gHg 
2 7 0 825 1 875/ / / gHgجرم Hg مانده باقی 

  )32تا  28هاي       ، صفحه3می ی(ش
 --------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »1« ۀگزین - 229
آوریم  دست می شرایطی ابتدا مقدار نظري فراورده مورد نظر را به در چنین
 دهیم. ي محاسبات را با توجه به آن انجام می سپس بقیه

1007 68 12 8
60

/ gCu / gCu مقدار نظريCu  
1 3 8012 8 64 3 1
molCu molCuO gCuO?gCuO / gCu

gCu molCu molCuO
  

100 20
80

gCuO  

  ) 33و 32، 24تا  20هاي      ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (علی مؤیدي)  »1« ۀگزین -230
  واکنش تجزیه:

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)  
درصد از کلسیم کربنات تجزیه شده است، جرم  Xکه  در آغاز با فرض این

  آوریم: دست می به Xگاز حاصل را برحسب 
2 23
3 2

1 440 5 0 22100 1 1
molCO gCOX/ molCaCO / X

molCaCO molCO
  

  دست می آوریم: شده را به از طرف دیگر جرم کلسیم کربنات تجزیه
33 3
3

1000 5 0 51 100
gCaCO X/ molCaCO / XgCaCO

molCaCO
  

دست آورده و بر  به Xمانده را برحسب ي باقی دهنده اکنون جرم واکنش
  گیریم: ل برابر در نظر میطبق صورت مسأله با جرم گازحاص

%50 0 5 0 22 50 0 72 69 44/ X / X / X X /  
  )32تا  28هاي   ، صفحه3(شیمی 

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

 (مسعود جعفري)  »1« ۀگزین -231
توانیم مقدار الزم از هر یک از  رم هیدروژن، میجبا توجه به مقدار 

  دست آوریم: ها را به دهنده واکنش
22

2 2
1 2 400 9 122 3 1
molH molNaOH gNaOH/ gH gNaOH

gH molH molNaOH
  

22
2 2

1 2 270 9 8 12 3 1
molH molAl gAl/ gH / gAl

gH molH molAl
  

2 2 22 2
2 2 2

1 6 180 9 16 22 3 1
molH molH O gH O

/ gH / gH O
gH molH molH O

  

ایم، برابر است، بنابراین  با مقداري که ابتدا وارد ظرف کردهNaOHمقدار الزم
م آن ي محدودکننده است و تما دهنده واکنشNaOHتوانیم نتیجه بگیریم که می

  شود. مصرف می
  19 8 16 2 3 6/ / / g2مانده باقیH O  

توانیم در نظر بگیریم. حالت اول این است  دو حالت را می Alبراي مقدار 
نماند و حالت دوم این   دهنده در ظرف باقی که هیچ  مقداري از این واکنش

ي  مانده بماند. بنابراین مقدار باقی  باقی Alري ازاست که مقدا
گرم قابل  5/3گرم است و  6/3تر و یا مساوي  ها در ظرف بزرگ دهنده واکنش

   باشد. قبول نمی
  )32تا  28هاي      ، صفحه3(شیمی  

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

 ورجاوید)(محمدرضا پ  »4« ۀگزین - 232
دهند نه  اکسید واکنش می(III)را با آهن  براي حذف سدیم فلزي آن

  اکسید:(II)آهن
2گرما 3 26 3 2Na(s) Fe O (s) Na O(s) Fe(s)  

  )36و  35هاي      ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 ل)(محسن خوشد  »2« ۀگزین - 233
3  گونه است: واکنش این 22 2 3NaN (s) Na(s) N (g)  

  پردازیم: حال به حل مسأله می
2 2 3 32

2 2 2 3
0 7 1 2 6580 1 28 3 1

/ gN molN molNaN gNaN
LN

LN gN molN molNaN
 

 
  )35و  33، 32، 24تا  20هاي       ، صفحه3(شیمی 

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

 آبادي) (مصطفی رستم  »3« ۀگزین - 234

  
3 2 2 3 3(CH ) CHCH C(CH )  

واکنش داده و  5/12به  1بنزین با اکسیژن طبق واکنش زیر به نسبت مولی 
  سوزد. طور کامل می به

8 18 2 2 22 25 16 18C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  
و  بنزین است   باشد محدودکننده 16به  1اگر نسبت مولی بنزین به اکسیژن 

  ژن خواهد بود.، اکسی باشد محدودکننده 12به  1اگر این نسبت 
  )36ي     ، صفحه3(شیمی 

gNaN
/ gNaN

gNaN
3 3

3
100 100 166 6765 80

  ناخالص  ناخالص
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 (مسعود جعفري)  »3« ۀگزین - 235

2 4 22 2C(s) H O(g) CH (g) CO (g)  

  
  ها: بررسی سایر گزینه

  »: 1«ي  گزینه
  8 18 2 2 22 25 16 18C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  

16 18   ها هاي فراورده مجموع ضریب34
25 2   ها دهنده هاي واکنش مجموع ضریب27

CH)3 متانول»: 2«ي  گزینه OH)، عنوان یک سوخت تمیز  تازگی به به
  شود. استفاده می

8فرمول مولکولی ایزواوکتان »: 4«ي  گزینه 18C H  و فرمول تجربی آن
4 9C H باشد. می  

  )36و  33، 32، 15هاي        ، صفحه3ی (شیم
 --------------------------------------------  

 (علی مؤیدي)  »4« ۀگزین - 236
Fe(s)  واکنش موازنه شده: CuO(s) Fe O (s) Cu(s)2 32 3 3  

  گرم است:xفرض: جرم آهن ناخالص مصرف شده 
60 1 3

100 56 2
80 100 161 80

molFe molCuOxgFe
g Fe molFe

gCuO gCuO
molCuO

  

9 96x /  
  )34و  33، 24تا  20هاي    ، صفحه3(شیمی

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

 (علی مؤیدي)  »3« ۀگزین - 237
 هاي موازنه شده: واکنش

2 22Fe(s) HI(aq) FeI (aq) H (g)  
Na(s) H O(l) NaOH(aq) H (g)2 22 2 2  

2

2

114 6 100 23 2 1 0 25111 4 100 56 1

molHy mol Na/ gNa
yg Na mol Na /molHx molFe x/ gFe

gFe molFe

  

  )34تا  32 و 24تا  20هاي    ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (مسعود جعفري)  »2« ۀگزین - 238

33
3 3

1 356 32 1
molCH OH molgCH OH

gCH OH molCH OH
  L?گاز

22گاز 4 117 61
/ L / L
mol

  

  )28تا  25هاي   ، صفحه3(شیمی 

 (مسعود جعفري)  »3« ۀگزین - 239

ده و با استفاده از چگالی این گاز، دست آم از روي حجم گاز هیدروژن به
  آوریم: دست می موجود در سنگ معدن را به Znمقدار گرم 

2 22
2 2 2

0 12 1 124 1 2 1
/ gH molH molZn?gZn LH

LH gH molH
  

65 93 6
1

gZn / gZn
molZn

  

  ZnOمعدن = جرم جرم کل سنگZnجرم
250 93 6 156 4/ / gZnO  

  ZnOدرصد خلوص100

156 4 100 %62/56250
/ gZnO

g
  

  )28و  27، 24، 23هاي    ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

 (محمدطاها مصطفوي)  »3« ۀگزین - 240

  با استفاده از قانون پایستگی جرم داریم: aدست آوردن ضریب  جهت به
17 5 32 4 30 6 18 4a ( ) ( ) ( ) a  
4 5 4 6A B C D  

دهنده داده شده است، ابتدا باید  که مقادیر هر دو واکنش با توجه به این

اي که نسبت  ي محدودکننده را مشخص کرد. ماده دهنده واکنش

  ي محدودکننده است. تر باشد، ماده آن کوچک 

1
11 2 1 12
22 4 2 4 8

/ L mol
/ L

  Aي مول ماده

1 132 132 5
molg mol

g
 Bي مول ماده

  ي محدودکننده است. دهنده واکنش Aي  پس ماده

1 4 22 411 2 11 222 4 4 1
molA molC / LC/ LA / LC
/ L A molA molC

  

  )32تا  25،  21، 20هاي    ، صفحه3(شیمی 
 --------------------------------------------  

  2شیمی   
  

 نظر) (حامد پویان  »1« ۀگزین - 241
با قرار گرفتن عناصر سنگین قبل از   هاي موجود در رابطه نظمی الف) بی

  د.چنان در جدول تناوبی امروزه نیز وجود دار عناصر سبک هم

2گاز
2

20 2 0 22
mol/ molH O / mol

molH O
 گاز

  گاز
 گاز

  ي خالص جرم ماده
 ناخالصي  جرم ماده

 ي ناخالص  نمونه

  مقدار مول
 ضریب استوکیومتري

  مقدار مول
 ضریب استوکیومتري

  مقدار مول
 ضریب استوکیومتري

  گاز
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بینی کرده  چنین خواص برخی عناصر را پیش و هم  ب) مندلیف جرم اتمی

  بود.
اي که در هر  گونه ج) خواص عناصر تغییرات گسترده و منظمی دارد به

باشد. مثالً  باشد ولی یکسان نمی می مشابهخانواده خواص عناصر با یکدیگر 
  نیست. ي فلزات قلیایی خاکی زیاد است اما برابر ي ذوب همه نقطه

بندي نشده بود،  د) در زمان مندلیف، جدول آن براساس قلیایی خاکی طبقه
  چنین این عنصر در ستون اول جدول مندلیف قرار داشت. هم

  )33تا  30هاي    ، صفحه2شیمی خواص تناوبی عنصرها) (( 
 --------------------------------------------  

 نظر) (حامد پویان  »1« ۀگزین - 242

10گروه         5رهدو  ) 1 2 5
53 36 4 5 5 17W :[ Kr] d s p  

صورت دو اتمی وجود دارند.   ها است به عناصر این گروه که مربوط به هالوژن
با  Wباشند. عنصر صورت گازي می به2Clو  2Fچنین دو عنصر  هم

39 A 17تناوب و با عنصر  همB گروه است. هم  

2 (  14 10 2 5
85 54 4 5 6 6Y :[ Xe] f d s p  

و گروه  6ي  متعلق به دوره Yبا توجه به آرایش الکترونی مربوطه، عنصر
  باشد که یک شبه فلز است. یم 17

3(  2 2 6 2 6 10 2 6 5 1
42 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5Z : s s p s p d s p d s  

الکترون با  9عنصري واسطه و داراي  Zبا توجه به آرایش الکترونی عنصر 
0l  ي ظرفیت است. الکترون در الیه 6و  

4(  2
20 18 4X :[ Ar] s  

باشد که داراي  یک فلز قلیایی خاکی می 20Xش الکترونی با توجه به آرای
تري از عنصر  پذیري کم از عنصر قبل از خود و واکنش  تري ي ذوب بیش نقطه

  باشد. می 31زیرین خود است. عنصر اصلی بعد از آن داراي عدد اتمی 
  )41تا  33و  26، 25هاي    ، صفحه2شیمی ترکیبی) (( 

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

 (امیر قاسمی)  »4« ۀگزین - 243

 102تا  89و 70تا 57ترتیب عناصر با عدد اتمی  النتانیدها و آکتنیدها به
کتاب  33ي  وجه به جدول تناوبی موجود در صفحهشوند که با ت را شامل می

  درسی النتان و آکتنیم نیز جزو این دسته از عناصر هستند.
  ها: بررسی سایر گزینه

Br)2برم»: 1«ي  گزینه در جدول تناوبی دو عنصري  (Hg)و جیوه (
  اند. هستند که در دماي اتاق مایع

 11هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، فلوئور، کلر و گازهاي نجیب،»: 2«ي  هگزین
  شکل موجود در جدول تناوبی هستند. عنصر گازي

ي داخلی در جدول تناوبی، تناوب  با جایگزینی عناصر واسطه»: 3«ي  گزینه
  ترین تناوب جدول خواهد بود. عنصر، بلند 32ششم با 

 )39و  38، 33، 32، 31هاي    ، صفحه2شیمی وبی عنصرها) (خواص تنا( 

 (مسعود جعفري)  »3« ۀگزین - 244

10  است.31Gaعنصر مورد نظر  2 13 4 4[Ar] d s p  
فلز و  شبه 2فلز،  14، تناوب پنجم است. در این تناوب 31Gaتناوب بعدي 

  د.نافلز وجود دار 2
33و  32Geفلز  در تناوب چهارم، دو شبه»: 1«ي  گزینه As .وجود دارد  
، داراي 36Krو  1lmداراي شش الکترون با  31Ga»: 2«ي  گزینه

  است. 2lmدو الکترون با 
ي چهارم است که در آن، سه  الیه، 31Ga ي آخرین الیه »:4«ي  گزینه

  الکترون وجود دارد.
  )33و  32، 25هاي    ، صفحه2شیمی ) (ترکیبی(   

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

 (حسن ذاکري)  »3« ۀگزین - 245

2، 7عنصري از گروه  ي ظرفیت الیه 5s d  است، پس مجموعsm ها  براي آن
15 2 52( ) 2صورت  ، به17ي ظرفیت عنصري از گروه  و الیه / 5s p باشد،  می

1برابر  smکه مجموع   11
2 2

(   شود. می (
  ها: بررسی سایر گزینه

شود ولی  ختم می sي  هیدروژن به زیرالیه آرایش الکترونی»: 1«ي  گزینه
  دهد. با آب واکنش نمی

یب اخیراً ترکیباتی از کریپتون، زنون و رادون در گازهاي نج»: 2«ي  گزینه
ها از باال به پایین افزایش   پذیري آن توان گفت واکنش پیدا شده پس می

  یابد.  پذیري از باال به پایین کاهش می واکنشها   یابد ولی در هالوژن می
صورت  و گازهاي نجیب به2Oو 2N،2Hتر نافلزها مانند بیش »:4«ي  گزینه
  باشند. گاز می

  )41تا  39و  34، 33، 26، 25، 22هاي    ، صفحه2شیمی ترکیبی) (( 
 --------------------------------------------  

 نتاج) (اکبر ابراهیم  »4« ۀگزین - 246

  
  )43ي   ، صفحه2شیمی خواص تناوبی عنصرها) ((

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

 تبار) (علی فرزاد  »4« ۀگزین - 247
تر  کند که به هسته نزدیک ترین بار مؤثر هسته را احساس می الکترونی، بیش

تر است و  نزدیک  به هسته» 4«ي  ها، الکترون گزینه باشد. در بین گزینه
  کند. تري را احساس می بنابراین بار مؤثر بیش

  )44و  27تا  20ي  ها ، صفحه2شیمی ترکیبی) (( 
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 (سیدرضا عمادي)  »2« ۀگزین - 248

ي ظرفیت خود چهار الکترون با  در الیه Aکه اتم  با توجه به این
1
2sm  1و دو الکترون با

2sm ي  دارد، آرایش الکترونی الیه

2 صورت  ظرفیت آن به 4ns np  است که مربوط به گروه
ترتیب مربوط به  به Dو  A ،B ،Cباشد. بنابراین عنصرهاي  می 16

از بقیه  15عنصر گروه  1IEباشند که  می 31و  14، 15، 16هاي  گروه
  تر است. بیش

  )46و  45، 27تا  20ي  ها ، صفحه2شیمی ترکیبی) (( 
 --------------------------------------------  

  نظر) (حامد پویان  »1« ۀگزین - 249
طی مراحل یونش قبلی   ها از جداشدن الکترون که یون با توجه به این

  پردازیم. ها می ه بررسی آرایش الکترونی آناند ب وجود آمده به
هستند و  21sها همگی داراي آرایش الکترونی  یون» 1«ي  در گزینه
شود. هر چه بار  جدا می 21sهاي اتمی  ها از اوربیتال ي آن در همه  الکترون

تر و جداکردن الکترون از آن  چکتر باشد شعاع یونی آن کو مثبت یون بیش
که از چپ به راست با افزایش  است. ضمن این  تري مستلزم صرف انرژي بیش

ي  هاي الیه بر الکترون  عدد اتمی، بار مؤثر هسته نیز زیاد شده و میزان جاذبه
1s 2ها همگی آرایش الکترونی  یون» 2«ي  یابد. در گزینه افزایش می 11 2s s 

  شود.  جدا می 2sها از اوربیتال اتمی  ي آن در همه  دارند و الکترون
  باشد: بر اساس توجیه باال ترتیب صحیح به صورت زیر می

2 3 4 5Li Be B C N O   
دارند و الکترون  11sها همگی آرایش الکترونی  یون» 4و  3«هاي  در گزینه
  شود. ترتیب صحیح عبارتست از : جدا می 1sها از اوربیتال  ي آن در همه

2 3 4 5H He Li Be B C  
  )46و  45هاي    ، صفحه2شیمی خواص تناوبی عنصرها) (( 

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

  نتاج) (اکبر ابراهیم  »3« ۀگزین - 250

  (فلوئور) است. Dترین الکترونگاتیوي مربوط به عنصر  بیش»: 1«ي  گزینه
2 52 2: s pي ظرفیت  الیهD  

2 2 5 2 2 0 5 1 19
n l

n l ( ) ( ) ( ) ( )  

و براي گازهاي نجیب الکترونگاتیوي   از نجیب استیک گ E»: 2«ي  گزینه
  شود. تعریف نمی

  شعاع اتمی در یک تناوب از چپ به راست رو به کاهش  است.»: 4«ي  گزینه
F A B C D  

 )47تا  42، 27تا  20ي   ها ، صفحه2شیمی ترکیبی) ((   

 نظر) (حامد پویان  »2« ۀگزین - 251

هاي یونش متوالی رخ دهد به معناي تغییر  انرژي هرگاه اختالف زیادي میان
هاي یونش قبل از آن به  که تعداد انرژي طوري باشد به ي الکترونی می الیه

  باشد. بنابراین: هاي ظرفیت عنصر می معناي تعداد الکترون
  

Aاختالف شدید بین انرژي سوم و چهارم :  

  
Bاختالف شدید بین انرژي پنجم و ششم :  

  
Cاختالف شدید بین انرژي هفتم و هشتم :  

  
Dاختالف شدید بین انرژي دوم و سوم :  

  
ها به  که عناصر در یک تناوب قرار دارند ترتیب شعاع یونی آن با توجه به این

Aفرم  D C B باشد.  می    
  )46و  45، 43ي  ها ، صفحه2شیمی خواص تناوبی عنصرها) ((

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

 (محمدرضا پورجاوید)  »2« ۀگزین - 252

  باشد. ، منظم نمی1IEروند   در یک دوره از چپ به راست،
  )46و  45، 44، 42، 33ي  ها ، صفحه2شیمی ) (خواص تناوبی عنصرها(

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

 زواره) (محمد عظیمیان  »3« ۀگزین - 253

دي یون با بار مخالف احاطه در جامدهاي یونی هر یون با تعدا»: 1«ي  گزینه

و  Naگویند و براي  شود که به این تعداد یون عدد کوئوردیناسیون می می

Cl  باشد. می 6در سدیم کلرید برابر  
نام در مجاورت  هاي با بار ناهم یون» 1«ي  با توجه به گزینه»: 2«ي  گزینه

نام تا حد امکان از هم فاصله  هاي با بار هم گیرند و یون ر مییکدیگر قرا
تر  نام خیلی بیش هاي با بار ناهم ي بین یون گیرند. در نتیجه نیروي جاذبه می

نام است و عالوه بر آن به علت  هاي با بار هم ي بین یون از نیروي دافعه
افته و در افزایش ی  ها نیروي جاذبه ي جهت گستردگی این نیروها در همه

Naبین یک جفت یون   برابر نیروي جاذبه 76/1مجموع حدود  Clو  
  تنهاست.
  باشد:  ها به صورت زیر می ي شعاع آن ترتیب صحیح مقایسه»: 3«ي  گزینه

22 Dظرفیت  تعداد الکترون  پایدار یون   

7 Cظرفیت  تعداد الکترون  پایدار یون   

35 Bظرفیت  تعداد الکترون  پایدار یون   

33 Aظرفیت  تعداد الکترون  پایدار یون     
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   53ي  با توجه به شکل صفحه

Cl Cl ,Na Naشعاع:  
:هاي   در زیرالیه»: 4«ي  گزینه p  الکترون  12الکترون و یون کلرید  6یون سدیم

2وجود دارد. با توجه به آرایش الکترونی  2 6 2 6
17 1 2 2 3 3Cl : s s p s p  و

2 2 6
11 1 2 2Na : s s p ي ها در زیرالیه پیداست که شمار الکترونp 

1(l   باشد. می Clنصف آن در یون  Na یون (
 )54و  53، 27تا  20هاي  ، صفحه2شیمی ترکیبی) ((

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

 (علی فرزادتبار)  »3« ۀگزین - 254
  اند. هاي دوم و سوم نادرست عبارت

  هاي کم متداول هستند.  جزو یون 2Srو  3Nهاي  عبارت دوم: یون
ها برابر  ها و آنیون عبارت سوم: در یک ترکیب یونی، جمع بارهاي کاتیون

 صفر است.
  )56تا  53و  50، 28تا  20ي  ها ، صفحه2شیمی ترکیبی) ((

 --------------------------------------------  
 زواره) (محمد عظیمیان  »4« ۀینگز -255

1 (2 3Na SO .صحیح است  
  الکترون وجود دارد. 3آن  3dي  ) در زیر الیه2
اند،  هاي چند اتمی از دو یا چند اتم یکسان یا متفاوت تشکیل شده ) یون3

  مانند : هیدروکسید ، هیدروژن سولفات و . . .
نسبت به سایر LiFتر بودن شعاع یونی کاتیون و آنیون در  دلیل کم) به 4

 ها و فلزهاي قلیایی، درست است. هالوژن
  )59و  58، 56، 27تا  20ي  ها ، صفحه2شیمی ترکیبی) ((

 --------------------------------------------  
 (محمدرضا پورجاوید)  »2« ۀگزین - 256

هاي یونی، جز حرکت ارتعاشی، حرکت  ي جامد دهنده کیلهاي تش ذره
  دیگري  ندارند.

  )57و 54ي  ها ، صفحه2شیمی هاي یونی) ( پیوند یونی و ترکیب(
 --------------------------------------------  

 (علی فرزادتبار)  »4« ۀگزین - 257
  »:1«ي  گزینه

 
  »:2«ي  گزینه

  
  »:3«ي  گزینه

  

  »:4«ي  گزینه

  
  ) 60و  59، 52، 50ي  ها ، صفحه2شیمی هاي یونی) ( پیوند یونی و ترکیب(

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

 (مسعود جعفري)  »4« ۀگزین - 258

یابد  پذیري) افزایش می باال به پایین خصلت فلزي (واکنش در گروه فلزات از
پذیري)  که در گروه نافلزات از باال به پایین خصلت نافلزي (واکنش در حالی

و بار مؤثر هسته هر دو  1IEیابد. در یک تناوب از چپ به راست  کاهش می
 1IEپیوسته نیست و در برخی موارد  1IEاند ولی افزایش  رو به افزایش
  یابد. کاهش می

  )47تا  45و  43، 42، 40، 39، 35ي   ها ، صفحه2شیمی خواص تناوبی عنصرها) ((
 --------------------------------------------  

 زاده) (حسن عیسی  »3« ۀگزین  - 259

 16تا  13و  2هاي  ي سوم جدول تناوبی و درگروه در دوره Eتا  Aعناصر 
طور کلی انرژي نخستین یونش  را  قرار دارند. در یک دوره از چپ به راست به

نظمی وجود دارد، انرژي نخستین یونش  اما در دو مورد بی  یابد، افزایش می
تر است و انرژي نخستین یونش عنصر  کم 2از عنصر گروه  13عنصر گروه 

ي انرژي  بنابراین مقایسهتر است.  بیش 16نسبت به عنصر گروه  15گروه 
Dصورت  ها به نخستین یونش آن E C A B .است 

  )46و  45ي   ها ، صفحه2شیمی خواص تناوبی عنصرها) ((

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

 (مصطفی ساالري)  »1« ۀینگز - 260

2 2n nMCl .nH O(s) MCl (s) nH O(g)  
  دار داشته باشیم: گرم از نمک آب 100کنیم که  فرض می

2
24 5 1 3618

/ / molH Oهاي آب تعداد مول  

 
75 5 1 36

40 35 5
/ /

/ n n
 nMClهاي  تعداد مول

75 5 54 4 48 28 27 22 54 4 2/ n / / n / n / n
2دار  آب  نمک 22MCl . H O  است، پس یونM 2صورت  بهM .است  

2 3
4 3 4 2: M , PO M (PO   Mفرمول فسفات فلز (

  )63تا  59ي   ها ، صفحه2شیمی هاي یونی) ( پیوند یونی و ترکیب(

n

n

mol MCl nmolH O
xmol MCl / molH O

2
2

1
1 36

1 36
n

/x molMCl
n

4 2 3
2

14
14 4 104

: (NH ) SO
:CuNO

 یتآمونیوم سولف
 نیتریت (I)مس

 ها شمار اتم
 ها شمار اتم

 منیزیم هیدروکسید
 نقره پرمنگنات

 ها شمار اتم

 ها شمار اتم
2

4

5
6 5 16

: Mg(OH)
: AgMnO

2 4 3
4

17
17 5 125

: Fe (SO )
: SnCl

 فریک سولفات
 استانیک کلرید

 ها شمار اتم
 ها شمار اتم

4 3 4
2 4

20
20 7 137

: (NH ) PO
: K CrO

 آمونیوم فسفات
 پتاسیم کرومات

 ها شمار اتم
 ها شمار اتم
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