
  

  
  88//1515زمان شروع آزمون: زمان شروع آزمون: 
  99//1515زمان پايان آزمون: زمان پايان آزمون: 

  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 
  و تجربيو تجربي  رياضيرياضيرشتة رشتة 

  13913988ماه ماه   اسفنداسفند  99
  

  نام درس
ترازي بهةدر هر ردطور ميانگينبهآموزانمعموال دانش

  .اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد دهند.سؤال پاسخ مي10چند سؤال از هر
  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000

   2 4 5 7 فارسيزبان و ادبيات 
   2 3 4 7  عربي

   3 5 6 8  دين و زندگي
   2 3 5 7 زبان انگليسي

  

  وقت پيشنهادي  ي سؤال ي صفحه شماره ي سؤالشماره تعداد سؤال نام درس
  4- 5 11-1020 3و زبان فارسي3فارسيادبيات   15  2- 3 1–10 10 دانشگاهيپيشفارسيزبان و ادبيات

  15  6- 9 21-40 20 3عربي
  12- 13 51-1060 3دين و زندگي  15  10- 11 41-1050 دانشگاهيپيشدين و زندگي
  15  14- 16 61-2080 دانشگاهيپيشو3زبان انگليسي

  60  ــــــ ــــــ80 جمع دروس عمومي
  

  

  

  
فاطمه منصورخاكي مدير گروه

 پوريفرهاد حسين مسئول دفترچه
  ليال ايزديئول دفترچه: ، مسنسبفاطمه رسولي:مدير مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 فاطمه عظيمي آرايينگاري و صفحهحروف
 سوران نعيمي نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

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

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

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

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

 مستندسازي

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

  فاطمه منصورخاكي  منصورخاكي فاطمه  عربي
 ،حسين رضاييدرويشعلي ابراهيمي،

  پور اسماعيل يونس
  ليال ايزدي  ـــــــ

  محدثه پرهيزكار  محمد آقاصالح  سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  قاب 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

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف

گويي آزمون د سؤاالت و زمان پاسختعدا

 ?
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  ؟ها درست است معناي همة واژهدر كدام گزينه  - 1
  / اورند: شأن و شوكت/ چوك: شباويزناميمون: نحسافت/  افكند: پس پس) 1
  ار: ظرف شرابمتزوير: فريب دادن/ محتسب: داروغه/ والي: حاكم/ خَ) 2
  دري / هتاكي: پردهزنبور عسل: نحل/ تاوان: ضرر و زيان/ فخيم: شكوه) 3
 و منزه/ تأللؤ: درخشندگي/ عبوس: اخمو  / قدس: پاكمرغابي: بط) 4

  ؟ترتيب در كدام گزينه آمده است ها، به با توجه به معناي هر بيت، امالي صحيح واژه - 2
  رآورمـا بـايـنـه ثـواجـاي خـت ثنـوق  دـان هـتـسـكـت) شـرامـق –ت ـرامـگ (غـدانم ار ز سنـدن

  تا او در آن استا شود شمشير گيرد در غزا  دهد د شمشير چوبين ميغازي) به دست پور خو - (قاضي 
  وهـت كـد و دشـا شـوه دريـه كـمـه  وهـتـوران) سـتـس –وران ـطـل (سـعـد ز نـن شـيـزم

  )سمين - مغز ترنج نيز معطر شد و (ثمين   تـافـوي يـگ و بـب در او رنـيـه سـاي ك اي وادي
  غرامت، قاضي، ستوران، سمين )2    قرامت، قاضي، سطوران، ثمين )1
  غرامت، غازي، ستوران، سمين) 4    غرامت، غازي، ستوران، ثمين )3
 ؟كدام گزينه از جنبة تاريخ ادبيات درست بيان شده است - 3

  است. هاي شاخص و ممتاز مناظره نمونهاشعار او از  وشود  هاي شعر غنايي معاصر محسوب مي ترين نمونه شعر پروين اعتصامي از برجسته) 1
  گيري از صور خيال. وصف شاعرانه، حاصل احساس لطيف شاعر است بدون بهره) 2
  داند. ترين شرط نويسندگي مي جاي تخيل اصلي بيني را به گرايي) است كه واقع مكتب رئاليسم (واقع هاي ترين چهره اميل زوال از برجسته) 3
خواهان و  ها در مطبوعات و آزار وطن از هرج و مرج قلمي و اجتماعي و هتاكي پذيريتأثير ادوم را ب ةالشعراي بهار قصيدة دماوندي ملك) 4

  سستي كار دولت مركزي گفته است.
  ؟هاي بيت زير كدام است آرايه - 4

  »غنچة نوكيسه گر چندي گره بر زر زند  رنگ خجلت از رخ گل تا قيامت ظاهر است«
  ، استعارهآميزي، جناس كنايه، حس )2  تشخيص، اغراق، ايهام، تضاد )1
  معادله، استعاره تعليل، اسلوب كنايه، حسن) 4    تشخيص، جناس، تناقض، تشبيه) 3
  ؟نيز آمده است نادرستدر مقابل كدام بيت آراية  - 5

  ايه، جناس)ـه پيش عاشقان آيد ز معشوقان نكوست (كنـهرچ  رـبـه يا تـرم نـي بر سـواهـاج خـو تـام گ دهـنـب) 1
  آميزي، ايهام) باز چون فرهاد عاشق بر لب شيرين اوست (حس  ودـك وجـلـر مـرد بك يـروي مـسـعقل باري خ) 2
  ه)ـيـح، تشبـيـلمـت (تـام اوسـفوت ـكه آب حيات در لب ياق  راـه مـعـن واقـت در ايـوش اسـرگ دل خـبر م) 3
  تناقض) ،ادرم به كام دوست (تضـه بميـس كـات بـم حيـنـاي  ام دوست، كشتن سعدي است باك نيستـگر ك) 4
  
  

 دقيقه 15وقت پيشنهادي:   89تا  73 هاي هصفح/  درس) 4(/ توصيف و تصويرگري /ادبيات تعليمي (مست و هشيار)دانشگاهي: زبان و ادبيات فارسي پيش
   95تا  49 هاي هدرس)/ صفح 6هان/ (تحليل آثار ادبي/  ادبيات پايداري/ ادبيات ج: 3ادبيات فارسي 

شناسي زبان/ هاي اماليي)  امال (نامطابق/ بازنويسي) -نامه نويسي و بازگرداني نگارش (زندگي/ فارسي (گروه فعلي و جملة ساده و اجزاي آن) دستور زبان :3زبان فارسي 
  93تا  46 هاي هصفح/ درس) 6(/ (نظام معنايي زبان)

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
   ،3و زبان فارسي  3دانشگاهي، ادبيات فارسي  زبان و ادبيات فارسي پيشهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ 

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 ؟گذاري شما براي آزمون امروز چيست هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

 كه  لياي ادبي، آراية تضاد را با آراية تناقض اشتباه نگيريد، آراية تضاد مربوط به متضاد بودن دو يا چند واژه از ديدگاه معنايي است، درحاه در بحث آرايه
مشاهدة مثال، مطلبي پذير نيست. براي يادگيري بيشتر و  كنند و ظاهراً امكان آراية تناقض مربوط به تركيب دو امر (گاهي دو واژه) هست كه يكديگر را نقض مي

  كه در سايت كانون با عنوان تفاوت آراية تضاد و تناقض (محمدجواد قورچيان) قرار دادم، مراجعه كنيد.
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 . … جز بهدرست ذكر شده  ،ترتيب به ها آنزير كمانك  رد افعال هر گزينهزمان همة  - 6

  ردبادـدام گ تـرديده اسـگه ـوفان كـوسن طـت  افكند مياش  ل از شيههـر اندام نخـه بـرعش )1
  ماضي نقلي) -(مضارع اخباري 

  ود ـاده بـاس سـن همرنگ يـموم ـم معصـريـم  نـان محبوب مـنش نيست اين آاللة محمل )2
  ماضي ساده) -(مضارع اخباري 

  وـراي تـاز ب مـشـك ميي ـمـالـال عـال و مقـق  گانـس فرشتـاز نف گشتميول ـمن كه مل )3
  )اخباريمضارع  -(ماضي ساده 

   خواهم به وحشت جستني زين خانة دلگير مي  ز آتش كاش احرام جنون بندد سپند من )4
  )اخباريمضارع  - التزامي(مضارع 

  ؟در ابيات كدام گزينه معنا و كاربرد يكسان دارد» ساختن«هاي مصدر  فعل - 7
  اختندـان سـابـيـون بـنـر مجـاطـار خـاز غب  اختندـان سـگين ليلي كعبة جـالف) از دل سن

  دازيمـمن و ساقي به هم سازيم و بنيادش بران  اگر غم لشگر انگيزد كه خون عاشقان ريزدب) 
  ازـان را بسـواهـكخـوز و نيـاالن را بسـدسگـب  و دشمنان را آب و آتش فعل باش ج) دوستان

  دـراد آيـم يـاه سلطان بـت از درگـگدا دور اس  ل راـروم سائـرم محـاب كـسازند ارب يـد) نم
  اي اه سازد خانهـگ اـل در چنين جـاقـچ عـهي  وزـر مثال قطرة برف است در فصل تمـهـ) ب

  د، ب )2    ج  الف،) 1
  ج، ب) 4    هـ ، الف )3
  ؟است نادرستكدام بيت  در زيربا توجه به مناظرة نمادين مست و هشيار، پيام اصلي و مفهوم نهايي  - 8

  ار نيستـدكـردم بـگاه مـوابـد خـگفت مسج  د بخوابـوييم در مسجـه را گـا داروغـت تـگف) 1
  )نسبت به احكام شرعيمأمورين دولتي  ناآگاهي( 
  شب بيدار نيست  گفت رو صبح آي قاضي نيمه  رمـي بـاضـانة قـا خـو را تـد تـايـب يـت مـگف) 2

  اكمان از اوضاع اجتماعي)ـخبري ح يـت و بـ(غفل
  ار نيست ـكالهي ع ل بايد بيـر عقـگفت در س  الهـادت كـر درافتـز سـنيستي ك هـگآت ـگف) 3

   ادبي ظاهر شدن بدون كاله در بين مردم) (ننگ و بي
  ار نيست؟ـمـانة خـا در خـي از كجـت والـگف  جا شويم نزديك است والي را سراي آنت گف) 4

  (فساد فراگير حاكمان دولتي)
  ؟است دورترمفهوم كدام بيت از ساير ابيات  - 9

  داند در اين معني كه گوش استدلي   روش استـبه ذكرش هرچه بيني در خ )1
   است معرفت كردگار  ريهر ورقي دفت  برگ درختان سبز، پيش خداوند هوش )2
  ادـادت اوستـدر عبـاد انـمـو آن ج  ادـمـح جـيـبـسـكر ز تـنـي مـآدم )3
   د اين اسرارنه همه مستمعي فهم كنن  ندا كوه و دريا و درختان همه در تسبيح )4
   ؟دهد ، نوع توصيف را در ابيات زير نشان ميترتيب بهكدام گزينه  -10

  بر آن كُه چه افزود و زان كُه چه كاست؟  تــاسـي مرغ بر كوه بنشست و خـالف) يك
  ن؟ـدوه مـه انـان را چـهـم جـو رفتـچ  نـوه مـان كـهـن جـم و ايـرغـن آن مـم

  رفته بود و شكست و فرو كشيد ـش گـآت  وهـب) خورشيد چون سفينة سرخي كنار ك
  رو كشيدآهسته، دشت و بيشه، نقابي به   ادـرون نهـل بـگـاي ز جنـرم، پـن رمـشب ن

  ي سبو كشيدـمـر داد و يتيـيـوري امـس  خسته را به سر راه سگ نشستدرويش ج) 
  و كشيدـه بـايـودك همسـه كـمانند گرب  ه دادـه گربـو بـتيه ةه خورد و سينـهمساي

  نمادين، تخيلي، واقعي) 2    واقعي، تخيلي، نمادين) 1
  نمادين، واقعي، تخيلي) 4    تخيلي، نمادين، واقعي) 3
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 ؟اند معنا شده نادرسته تعداد از لغات زير چ  -11

اليه)، (عقد: كينه)،  (دوال: يك  )، (مشحون: خوشحال)، (ايجاز: بيان مقصود در زيباترين لفظ)، (كران: ساحل)، (كوشك: قصر)،سيلي: لت(

  الل)، (خيرخير: بيهوده)ظ: شراع(  (خيلتاش: گروه مطربان)،

  پنج) 4  هشت )3  هفت )2  شش )1

  ؟بيان شده است نادرستهاي كدام گزينه  ي واژهمعني بعض -12

  بند) : امضا كردن)، (مخنقه: گردنعيقتو(سطوت: وقار)، () 1

  گرداننده) (فرض: واجبگام)،  (رحيل: كوچيدن)، (راهوار: فراخ) 2

  )كبودرنگ: رنگ حبريويي)، (خ(جبه: دراعه)، (زعارت: بد) 3

  زن: مشاور) (محمل: كجاوة شتر)، (كژخيم: بدرفتار)، (راي) 4

  … جز بهها داراي غلط اماليي هستند  همة گزينه -13

  ر شد كه عاقل را از حتام دنيا به كفاف خرسند بايد بود و بدان قَدر كه حاجت نفساني فرو نماند قانع گشت.مرا مقرّ) 1

  ي نمايد به مقصود نينجامد.بدان كه تدبير صخرة تقدير است و سگالش بستة مشيت ايزدي است و هرچند مردم بر غايت همت حريص) 2

  قدر در امكان آيد. ن بناي آن خلل پذيرد و صيانت نفس از حوادث آفات آنئبيان كن دوستي دو تن كه به تضريب شريري خا) 3

 خواجه احمد گفت مگر صواب باشد كه بونصر مشكان داراي ضيعت فراواني است تا حق نعمتش گذارده آيد و كار از سامان نيفتد.) 4

 ؟نداردوجود  نادرستمورد  از نظر تاريخ ادبيات دام گزينهدر ك -14

  است. تاريخ بيهقي شامل مطالبي در تاريخ صفاريان، سامانيان و غزنويان (مسعود و بعد از مسعود) )1

اي كه ناسروده  يهجا كه حق پيروز است و مرث خون خورشيد، برزيگران دشت خون، آن«توان به چهار اثر  ترين آثار پرويز خرسند مي از مهم) 2

  اشاره كرد. »ماند

  ث، غزلواره و ليرشاه است.بهاي هملت، مك نامه خالق نمايش ،نويس معروف انگلستان و جهان نامه ويليام شكسپير شاعر و نمايش) 3

ارزات و پايداري مردم هاي زيباي حميد سبزواري است كه در آن شاعر پيوند ميان انقالب اسالمي ايران و مب از سروده» بانگ جرس«مثنوي ) 4

  .كند مي تصويرفلسطين را 

  ؟در كدام گزينه صحيح است» تعليل، جناس، ايهام تناسب، استعاره حسن«هاي  ترتيب ابيات زير به لحاظ داشتن آرايه -15

  اشكم چو باران نيسان، آهم چو برق يمان شد  عقيقش، در آب و در آتشم من گوهر و بي الف) بي

  تـالب اسـرق گـم دل غـوق از غـدر آتش ش  دـيدرق ـف عـطـا لـت وـخ رنگين تر رـل بـب) گ

  رم مركب استوبا سليمان چون برانم من كه م  نـد زيـدنـا بنـج) اندر آن ساعت كه بر پشت صب

  تـازد خشـا بسـاك مـبر آن سر است كه از خ  ان خرابـن جهـن كه ايـارت دل كـعم ميد) به 

  جب، الف، د،  )2    د، ب، ج، الف) 1

  الف، ب، د، ج )4    ب، الف، ج، د )3
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  جملة استثنايي وجود دارد. … جز بهها  در همة گزينه -16

  ادر زادتـت مـلور و دوـامـع نـالـط  ات بازآورد رقهـز آن تفـد دور كـم بـشـچ) 1

  زين حلقه هم افسوس نرفتم به در از خود  ردـوان كـه تـم پيري چـافتاد به گردن غ) 2

  ذردـشغل محبت بگ حيف از اوقاتي كه بي  اي در زير خاك عني دانهعشق ي زندگي بي) 3

  تـد اسـه عيـام كـرب آراي بهنگـزم طـب  تـالمـه سـروزه چو جستي ب هج مـاز رن) 4

 . … جز بهها درست آمده  كمانك مقابل آن در هر گزينههاي  ساختمان همة فعل  -17

  پيشوندي) - (ساده  گشت يـبرمه به ذهن كتاب واژ وـغري    مـاز ه شدند يـازمـبهاي كهن  كتيبه) 1

  ساده) - پيشوندي  -ساده يزش سراپاي (دشب نگاهي كرد  ايـزانج برتافتچو خسرو گفت و رخ ) 2

  ساده) - نكيسا چنگ در دست (پيشوندي  دـشه ـه درگـب    ربستـبرده ـم پـح روز پنجـو صبـچ) 3

  ساده) -مركب  -ساده ( بنشسته بودانسان كه وليكن نه ز    ودـه بـبست  دله ـجا نشيند ك انـهم) 4

  ؟ندارندمفهوم كدام دو بيت با يكديگر تناسب معنايي  -18

  تـاز اسـس ارهـت چـمـكن، بشتاب، هـروا مـپ  تـرادر، ره دراز اسـد بـر آمـفـاه سـگ) 1

  رمـفـوسـن نـد و مـصـقـت ره مـه دراز اسـك  دسـر قـايـن اي طـة راه كـدرقـم بـهمت

  رادرـت اي بـگ اسـنـه نـگانـيـا بـاي مـر جـب  ت ما را خانه تنگ است اي برادرـگ اسـتن )2

  الحزن است خانه كه بيت ز اشك ويران كُنَش آن  ادـب آبـانـت اجـود از دسـاو شـاي ك هـخان

  نـا فلسطيـا تـج نـت زيـه رفـنـه سيـد بـايـب  نينيور سـت گرد از طـرف ژگاند به مـايـب )3

  ارند چاره نيستـپـان بسـه جـك ز آنـا جـج آن  تـست راه عشق كه هيچش كناره نيسراهي ا

  وارـت دشـسـيـارد نـبـو بـارد گـغ بـيـر تـگ  ودارـلـم جـفرض است فرمان بردن از حك )4

  يـراهـمـر گـطـرس از خـتـت بـات اسـمـلـظ  نـر مكـضـي خـرهـهم ه بيـن مرحلـي ايـط

  ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » اد خسرو زين جهان فرهاد رفت/ دولت او هم به اندك فرصتي بر باد رفتگرچه از بيد«مفهوم بيت  -19

  كه تاج زر به سرش دهر تا سحر نگذاشت  دـن شـع روشـا ز شمـيـت دنـاي دولـقـب) 1

  تـت بيدار بخفـگفت افسوس كه آن دول  و؟ـنت كـبي جهان مگفتم اي مسند جم جا) 2

  ر پيوستمـه مهـكه در هواي رخت چون ب  حقيرم ببين به دولت عشق چو ذره گرچه )3

  را زـرويـت پـد شمردن دولياـاك ره بـخ  تيـمـيـدارد قـآدم ن يـنـت آل بـكـلـم) 4

 ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت  -20

  دـاشـكش بالدان بـوة رنـيـي شـقـاشـع  تـه دوسـرد راه بـبـم، نَـعـرورد تنـازپـن) 1

  ار مغيالن من استـشيرِ زبان، خـشم مِـزخ  ن استـگ بيابان مـال ريـشقم، بعبة ـكع) 2

  ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي  در طريق عشقبازي امن و آسايش بالست) 3

دـايـان بگشـه دهـيِ طعمـه پـي كـايـاژده  الـرداب بـده گـا شـاشاك، دلِ مـبهرِ خ) 4
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 ّ٢٧ -  ٢١الجواب للّترجمة أو التعريب أو المفھوم ( يدّق فن األصّح و األعي:(  

  …خواهرم »: ة و ھي اُسوًة لي!أختي أکثر مّني قدرًة في المسابقات الرياضيّ « -21

 تر است و او الگوي من شده است! هنگام مسابقات ورزشي از من قوي) 1

 تري دارد و او الگويي براي من است! در مسابقات ورزشي قدرت بيش) 2

 در مسابقات ورزشي از من توانمندتر است و او الگويي براي من است!) 3

  ام! الگوي خود كرده را ترين نيرو را دارد و او هنگام مسابقات ورزشي بيش) 4
 …گفتم:  برادرمبه »: : َمن أکثر من الوالد عمالً ألّنه يجتھد ألجل راحتنا کثيراً!يخقلت أل« -22

  كند! آسايش ما بسيار تالش مي خاطر بهكند، همانا او  ) پدر، كسي است كه بسيار كار مي1
 كند! ترين تالش را براي آسايش ما مي راستي كه او بيش كند، به ) پدر، كسي است كه بسيار كار مي2

    كند! آسايش ما بسيار تالش مي خاطر بهكسي پركارتر از پدر است؟ زيرا او  ) چه 3
   كند! ترين تالشش را براي آسايش ما مي ا او بيشتر از پدر است؟ زير كسي تالشش بيش ) چه 4
 »:سوا أبداً!ذاکرة المؤمنيَن الصالحيَن، ھم خيُر الناِس إيماناً، لَن ُينْ  ينا األعّزاء فؤشھدا« -23

 !ندشو وقت فراموش نمي ها بهترين مردم از لحاظ ايمان بودند و هيچ ، آنمانند ميصالح  شهيدان ما عزيز هستند و در ياد مؤمنانِ) 1

  !كنند ها را فراموش نمي ترين مردم بودند و هرگز آن ها مؤمن شايسته هستند، آن شهيدان عزيز ما در خاطرة مؤمنانِ) 2
نخواهند فراموش  و ها برترين مردم از نظر ايمان هستند ، آنخواهند ماندصالح  باشند و در خاطر مؤمنانِ شهيدان ما با عزت مي) 3

  !شد
 !شايسته هستند، آنان بهترين مردم از جهت ايمانند، هرگز فراموش نخواهند شد ياد مؤمنانِ شهيدان عزيز ما در) 4

  :الخطأعّين  -24

را از ياد نخواهد  ها جوانانمان چنان در راه خدا جهاد كردند كه ملت ما آنشعبنا!:  مجاھَد شبابنا في سبيل هللا جھاداً ال ينساھ) 1
 برد!

 كه به راحتي زندگي كنيم! تا اينكند  تجهيزات جديد به ما كمك ميبراحٍة!:  کَي َنعيشَ لِ المعّداُت الجديدة ُتساعدنا ) 2

 جام را از آب پر كردم و كودك تشنه از آن نوشيد!الماء و َشِرَب منه الّطفُل العطشاُن!: ِمَن مألُت القدح ) 3

   آموزان با خوشحالي دست زدند! لم وارد كالس شد دانشوقتي معالّتلميذات مسروراٍت!:  ما دخلت المعلّمة الّصفَّ َصفَّقتِ حين) 4

دقيقه 15وقت پيشنهادي:        71تا  28 هاي هصفح/  درس) 3( /الشُّهداء و طَالئع النّور، أم …/ سنُريهم آياتنا منصوبات (مفاعيل، حال و تمييز) : 3عربي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،3عربي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  

 اولين سؤال درس عربي مربوط به ترجمة يكي از آيات ذكرشده در كتاب درسي است، با مطالعة اين آيات شريفه ازهاي اخير سال نكور سراسريك در ،
  پاسخگويي درست به اين سؤال مطمئن شويد.
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  »َخيراً َيَرهُ  َفَمن َيعَمل مثقالَ َذّرةٍ «ھوم: عّين المناسب للمف -25

 و بد كني نيكهر چه كني به خود كني / گر همه ) 1

 بي روي و ريا كرد خير كه كار/  غالم همت آن نازنينم) 2

 ه خورشيد درخشان نشودطالب چشم/  ذره را تا نبود همت عالي حافظ) 3

   بهتر از بعد تو صد مثقال زر/  گر ببخشي خود يكي خرماي تر) 4

  »:دهد! ها مورد خطاب قرار مي هاي مختلفشان با گذشت دوران قرآن همة افراد بشر را با فرهنگ« -26

  الّزمان! ورء البشر بثقافات المختلفة علی مرالقرآن يخاطب جميع أبنا) 1

 !ء البشر جميعاً بثقافاتھم المختلف علی مّر العصوريخاطب القرآُن أبنا) 2

  !خاطب القرآُن جميع ابناء البشر بالثقافاتھم المختلفة علی مّر الّسنين) 3

  !القرآن يخاطب جميع أبناء البشر بثقافاتھم المخلتفة علی مّر العصور) 4

  »:كند! را چراغي بگيريم كه ما را به راه حق و ايمان هدايت مي يدانما بايد شه« -27

  !يماناإلو  يجب علينا أن نّتخَذ الشھداء سراجاً و ھم يرشدوننا إلی طريق الحقّ ) 1

  !يمانعلينا أن نّتخَذ الشھداء سراجاً يرشدونا إلی سبيل الحّق و اإل) 2

  !يماناإلعلينا أن نّتخَذ الشھداء سراجاً يرشدنا إلی طريق الحّق و ) 3

  !يماناإلاً ضوءاً حّتی يرشدنا إلی سبيل الحق و يجب علينا أن نّتخَذ الشھداء سراج) 4

 ) يناسب الّنصّ ) بما ٣٣ - ٢٨اقرأ الّنّص التالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة:  

و من يعرف البحر معرفة  .نهعجوبة األعاجيب، و الشعراء في کلّ لغة بالغوا في وصف جماله و تصوير ھيجانه و سکوأ البحر

اً في حياة االنسان. إّن مياه البحار و المحيطات ليست جارية کاألنھار فالملح فيھا مّ ظيمة تمثِّلُ دوراً مھمصدر قوة ععميقة يعلم أّنه 

… منظراً عجيباً  شاھدوا ن نفذوا إلی أعماق البحار ليالً ذينشرت التقارير العلمية أن الغواصين الّ  و قدْ  .ماّدة حافظة تمنع عنھا التعّفن

 ك. تستخدم األسماک ھذه األضواء في جذب األسمامضيئةلمتعددة األلوان ينبعث ضوُؤھا من أسماک مئات المصابيح الکھربية ا

  »!ور و الموانعخصّ ام بالدب بھا االصطنَّ جَ تَ تَ  كالصغيرة لتتغذی عليھا. کما أنھا تدافع بھا عن نفسھا مقابل األعداء و کذل

  ):صّ (في مفھوم النّ  الخطأعّين  -28

  !ُطُر ببال االنسان حول ھذه األعاجيبُھناک أسئلة کثيرة تخ) 1

  !ال تکون مياه البحار ُحلوًة کمياه األنھار) 2

  !ھذه المياه إلی مادٍة مفيدةٍ  حّولُ تَ تَ إذا صارت المياه کلُّھا ُحلوًة ) 3

  !تکون مياه البحار حلوةً أن ُرّبما يتمّنی کثيٌر من الناس ) 4

  :»…ماُء الُمحيط «ّصحيَح للفراغ: ن العيّ  -29

  !مالِحٌة کالّنھرِ ) 2    !الَبحرقّل ِمن أ) 1

  !جارية کاألنھار) 4    !أکثُر ِمن الَبحر و الّنھر )3
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  غاية التقارير العلمية ِمن طرح موضوع األضواء في البحار؟ يھ ما -30

  !ھذا نموَذج من اکتشافات العلماء علی مّر العصور) 1

  ؟!المعجزة البحرية كھل يمکن أن تستفيد البشرية يوماً من تل) 2

  !ھل تتغّذی جميع األسماك علی األسماك الّصغيرة؟ )3

  !حول البحار تخُطُر ببال الناس يتسئلة الّ األجابة إلی اإل) 4

 ) ٣٢و  ٣١عّين الّصحيح في اإلعراب الّتحليل الّصرفي(:  

  »:شاَھدوا« -31

  البارز/ فاعله ضمير الواو  الزم –بزيادة حرفين من باب مفاعلة  يمزيد ثالث - للمخاطبينَ ) 1

  و الجملة الفعلية فاعله ضمير الواو البارزفعل و / ّي مبن -من باب مفاعلة  يثالثمزيد  )2

  ةالمستتر و الجملة الفعلي» نتمأ«/ فعل و فاعله ضمير مبنّي  - بزيادة حرف من باب تفاعل  يثالثمزيد  -مر أ) 3

  مستترضمير / فعل و فاعله  متعدٍّ  –جوف أمعتل و  -  للغائبينَ  - فعل ماٍض ) 4

  »:مضيئة« -32

 مشتق (اسم الفاعل) / صفة و مجرور –مؤنث مفرد  –اسم ) 1

 معرب / خبر و مرفوع –نکرة  -مفرد ) 2

 مبنّي/ صفة و مجرور -جامد  –مؤنث مفرد ) 3

 منصرف / خبر و مرفوع –معرفة  -  اسم) 4

ر فالملح فيھا ماّدة حافظة تمنع عنھا ان مياه البحار و المحيطات ليست جارية کاألنھا«في الّتشکيل:  الخطأعّين  -33

  »التعفن!

 األْنھارِ  –حافَِظٌة  –الِبحاِر ) 2    الِمْلحُ  –جاريٌة  –مياَه ) 1

َعفُّنَ -الُمحيطاِت  –إنَّ ) 4    َتْمَنعُ  –ماّدةٌ  –الُمحيطاِت ) 3    التَّ

  :الفعل مصدر لبيان نوععّين ما فيه  -34

  رضعت األّم طفلتھا مشفقًة عليھا! )1

  ُتوصف! االسالم عن القدس مجاھدة ال ھد مقاتلويجا) 2

  من ينظر إلی عيوب الناس نظراً يبق في الجھل!) 3

 کثر تأثيراً في حياة المؤمنين و المؤمنات!أھذه العوامل الدينية کانت ) 4

  فيه المفعول فيه: ليسعّين ما  -35

  »و أنصتوا لهإذا قُری القرآن فاستمعوا « )1

ُ ما اختلف الّ «) 2  »من بعد ما جاَءھم العلم إاّل  ا الکتابوتوذين ا

  »اس علی هللا حّجة بعد الرسللنّ لرين و منذرين لئاّل يکون رسالً مبشّ «) 3

  »ما رأيت شيئاً إاّل و رأيت هللا قبله«) 4
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 … !»البيت  یُعوِدي إل«ما ھو المناسب للفراغ إليجاد الحال؟  -36

  ابتسامةً ) 2    عودةً ) 1

  ُسرعةً ) 4    مسرورةً ) 3

 ف الفاعل:َتصِ  يتن العبارة الّ عيِّ  -37

1 (» ً   »رّب ِاجعل ھذا البلد آِمنا

  !رضرأيت قطرات الماء جارية علی سطح األ) 2

  !ق العلمية مجھولةئف بعض الحقاقد اکتشِ  )3

 !ھممنعلّم تالميذنا المجتھدين درس الحياة مشتاقين بتعلي) 4

 :ليه بخطّ إفی بيان ما اُشير  أالخطن عيّ  -38

ً في المدرسة  البم الطّ تقدّ ) 1   ک عن وقوع الفعل)شّ التأکيد و رفع ل(جاء ل :!تقّدما

ً في المدرسة الب م الطّ تقدّ ) 2   بيان نوع و حالة و کيفية وقوع الفعل)ل(جاء  !:کامالً  تقّدما

ً في المدرسة الب م الطّ تقدّ ) 3   (جاء لرفع االبھام) دباً!:أو  علما

  (جاء لبيان حالة و کيفية المفعول) !:دبٍ أو بعلٍم  مطالبينَ في المدرسة ب اّل م الطّ تقدّ ) 4

  ن التمييز:عيّ  -39

    !ناعمالنا خيراً عند ربِّ أ کانت) 1

  !ناربِّ قول لکم ِاَن العمل الصالح خير عند أ) 2

  ك!ن منمسرورا كا درجة اِلّن والديخيٌر منّ  كعمالأ) 3

 !خرةاآل يثواب الباقيات الصالحات خيٌر عند هللا فبأّن عتقد أ) 4

 فيھا التمييز: ما جاء يلعبارة الّتعّين ا -40

  الّدرجات علی قدر عقولھم! يَيرتفع العباد غداً ف )2      َکُبَر مقتاً عنَد هللا أن ُنواجَه الناس بُخلٍق َسيِّیء! )1

  ة!ظلمی خرَ بقات البحر أشّد من االُ طبعض ) 4                 إّن الّدار الباقية خير ثواباً من الّدار الفانية!  )3

forum.konkur.inforum.konkur.in



   10: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 اسفند 9 آزمون -)5( ةپروژ 
 

  

 

 

 

 

 

  

  
   

  
ترتيب با كدام تعابير در آيات قرآن كريم آمده  بهبه انسان، سوي اطاعت از اوامر الهي و بازگشت لطف و آمرزش الهي  بازگشتن از گناه به -41

  ؟تجلي دارد شريفه است و مفهوم دوم در كدام عبارت
  »ل اهللا سيئاتهم حسناتفاولئك يبد« - »يتوب« -  »تاب«) 1
  »ل اهللا سيئاتهم حسناتفاولئك يبد« - »تاب« - »يتوب«) 2
  »المستَغفرُ منَ الذَّنبِ و يفعلُه« - »تاب« - »يتوب«) 3
  »المستَغفرُ منَ الذَّنبِ و يفعلُه« - »يتوب« -  »تاب«) 4
  ؟ام آيه به مرحلة اول توبه اشاره داردفرمودة امام علي (ع) دربارة رابطة توبه و پاكي كدام است و با كدام آية مباركه مرتبط است و كد -42
  »يستغفر اهللا و يظلم نفسه ثماَ او من يعمل سوء« - »… ا من تاب و آمن و عمل عمالً صالحاًالّ« - »نب كمن ال ذنب لهائب من الذّالتّ«) 1
  »يستغفر اهللا و يظلم نفسه ثماَ ان يعمل سوءو م« -  »… ا من تاب و آمن و عمل عمالً صالحاًالّ« - »نوبر القلوب و تغسل الذّتطه التوبة«) 2
  »اهللا يتوب عليه نَّافَ« - »… فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح« - »نب كمن ال ذنب لهائب من الذّالتّ«) 3
  »اهللا يتوب عليه نَّافَ« - »… فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح« - »نوبر القلوب و تغسل الذّتطه وبةالتّ« )4
آغاز نمود و با كمك ياران صميمي ليت به عصر اسالم نيازمند چيست و رسول خدا (ص) اين رسالت بزرگ را از كدام شهر گذر از عصر جاه -43

  ؟بنا نهاد را هاي تمدن اسالمي خود در كدام شهر پايه
  مدينه - مكه  -ها  تغيير در نگرش انسان) 1
  مكه - مدينه  - تحولي بنيادين در شيوة زندگي فردي و اجتماعي  )2
  مدينه - مدينه  - تحولي بنيادين در شيوة زندگي فردي و اجتماعي ) 3
  مكه - مكه  -ها  تغيير در نگرش انسان) 4
ها  تحول در روابط بين ملت ونگرشي جديد در جامعه  پديد آمدندارد كه باعث اشاره كدام آية شريفه به اقدامات مهم رسول خدا (ص)  -44

  ؟ديگرد
  »…نفسكم ازواجاً ان خلق لكم من ا و من آياته«) 1
  »…ون ميعل قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال«) 2
  »…اشداء علي الكفار رحماء بينهم  و الَّذين معه محمد رسول اهللا«) 3
  »…بع اهواءهم قم كما امرت و ال تتّفلذلك فادع و است«) 4

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
   ،3دانشگاهي و دين و زندگي  دين و زندگي پيشهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  دقيقه 15وقت پيشنهادي:   88تا  64هاي  صفحه/  درس) 2هاي استوار) / ( / در مسير (پايه پايداري در عزم/ (بازگشت)دانشگاهي:  دين و زندگي پيش
  93تا  48هاي  صفحهدرس) /  4()/ گسترة رسالت پيامبر (ص)، تداوم رسالت، جايگاه امامت و وضع فرهنگي و سياسي عصر ائمه (ع)(انديشه و قلب/   :3ي دين و زندگ

خواهد چه چيزي را به شما آموزش دهد. براي اين مطلب ابتدا مقدمة هر رس دين و زندگي، ابتدا بايد بدانيد هدف كلي درس چيست و ميبراي مطالعة د
  درس را بخوانيد، زيرا نكتة اصلي هر درس در مقدمة آن ذكر شده است.
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ر وادي ضاللت و گمراهي است و بنابر سخن امام صادق (ع) براي هاي سقوط د از پرتگاه …باشد و  مي  …خاموشي چراغ عقل و فطرت پيامد  - 45
  …كه انسان به سمت گناه نرود بايد  اين

  بيند. چنان از خدا خوف داشته باشد كه گويي او را مي -عادت به گناه  - ) گستردگي دامنة گناه 1
  سته است، احساس كند.را كه خداوند بر گردن ما ب رشتة محبتي -توجيه گناه  - ) گستردگي دامنة گناه 2
  كه خداوند بر گردن ما بسته است، احساس كند. را يرشتة محبت - عادت به گناه  - گيري انسان  ) عوض شدن جهت3
  بيند. چنان از خدا خوف داشته باشد كه گويي او را مي -توجيه گناه  - گيري انسان  ) عوض شدن جهت4
توبه را به  …دل به آخرت بسته و به واسطة  …از كساني مباش كه «فرمايند:  (ع) مي است و در اين باره اميرالمؤمنين …ظرف زمان توبه  - 46

  »كند. عمل مي …گويد اما همچون  سخن مي …دربارة دنيا  ،تأخير انداخته است
  طلبان ميل ـ دنيا ) تمام طول عمر ـ بدون ايمان ـ گناهان بسيار ـ بي1
  طلبان دنياميل ـ  دون ايمان ـ گناهان بسيار ـ بي) دورة جواني ـ ب2
  دوستان طوالني ـ زاهدانه ـ دنيا يعمل ـ آرزو تمام طول عمر ـ بدون) 3
  دوستان طوالني ـ زاهدانه ـ دنيا يعمل ـ آرزودورة جواني ـ بدون ) 4
براي رشد  ،عنوان هدف اصلي زندگي اخروي به هايي تربيت كند كه در عين توجه به رستگاري نمود انسان كه رسول خدا (ص) تالش مي اين -47

  باشد؟ و تعالي زندگي دنيوي خود نيز تالش كنند، پيام كدام آية شريفه مي
  ...»و استقم كما امرت و ال تتبع اهواءهم ) «1
  ...»قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ) «2
  ...»اهللا التي اخرج لعباده  زينةقل من حرم ) «3
  »م و ال خوف عليهم و ال هم يحزنونفلهم اجرهم عند ربه«) 4
 ،».كنند هاي خداوند هستند و به دلخواه خود عمل نمي تابع فرمان ،هاي فردي و اجتماعي مردم جامعة اسالمي در برنامه«هرگاه گفته شود:  -48

  ؟گرفته استپيام كدام آية شريفه مورد توجه قرار 
  ...»عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم من آمن باهللا و اليوم اآلخر و ) «1
  ...»قل آمنت بما انزل اهللا من كتاب و امرت العدل بينكم ) «2
  ...»الدنيا  الحياةو الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في ) «3
  ...»يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم ) «4

و انقالبي  تحولي بزرگپيامبر اكرم (ص) با گفتار و رفتار خويش «و » هاي جامعه فراهم باشد رشد براي همة انسانامكان بايد «اگر بگوييم:  -49
  ؟ايم پيام كدام آيات را ترسيم كرده عمل به »وجود آورد به عظيم

  ...» من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً«ـ » تتبع اهواءهم فلذلك فادع و استقم كما امرت و ال) «1
  ...»و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً «ـ » تتبع اهواءهم فلذلك فادع و استقم كما امرت و ال) «2
  ...»و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً «ـ ...» اخرج لعباده الّتي اهللا  زينةقل من حرم ) «3
  ...»باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً من آمن «ـ ...» اخرج لعباده  الّتي اهللا زينة) قل من حرم 4

گذراني در دورة  و خوشباشد  مي …وظيفة  اولين مورد، عمل بهاست و راه اصالح  …و  …ترتيب از گناهان  خواري به رباخواري و شراب -50
  است. …كردن در دوران پيري  جواني به اميد توبه

  گ شيطانفريب بزر) فردي ـ فردي ـ امر به معروف و نهي از منكر ـ 1
  حيلة خطرناك شيطان) فردي ـ اجتماعي ـ نظارت همگاني ـ 2
  ) فردي ـ اجتماعي ـ نظارت همگاني ـ فريب بزرگ شيطان3
  خطرناك شيطان ة) اجتماعي ـ فردي ـ امر به معروف و نهي از منكر ـ حيل4
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  ؟ثقلين كدام استشود و ويژگي  نان مياي عايد مسلما بهاي پيامبر (ص)، چه ثمره در صورت مستمسك قرار دادن دو ميراث گران -51

  »لَن يفتَرِقا«ـ » لَن تَضلّوا اَبداً«) 2    »لَن تَضلّوا اَبداً«ـ » لَن يفتَرِقا«) 1

  »يعصمك منَ النّاسِ«ـ » يطَهِّركُم تَطهيراً«) 4  »يطَهِّركُم تَطهيراً«ـ » يعصمك منَ النّاسِ«) 3

شود خداوند هدفي را براي ارسال پيامبر خود تعيين كند، ولي ابزار و شيوة  آيا مي«اين پرسش است كه: كدام آية مباركه، پاسخي به  -52

  »؟رسيدن به آن را ناديده بگيرد

1» (كن قَبلما اُنزِلَ م و لَيكنوا بِما اُنزِلَ ام آممونَ أنَّهزعي«  

  »اس بِالقسطاَنزَلنا معهم الكتاب و الميزانَ ليقوم النّ) «2

3» (لُ رِسالَتَهجعيثُ يح اهللاُ اَعلَم«  

4» ( و تابالك مهّملعي زَكّيهِم وي و هلَيهِم آياتتلو عكمةَيالح«  

  ؟و علت آن كدام است هستندچه كساني  »البريةاولئك هم خير «از عبارت  مقصود -53

  .ندگاه ايمان و عمل صالح برسد كه از يكديگر جداشدني نيستـ انسان بايد به جاي و شيعيانش ) حضرت علي (ع)1

  نجات جامعة بشري را به دنبال دارد. ها تبعيت از آن و دنشو مي ) اهل بيت (ع) ـ مانع گمراهي و سرگرداني2

  برد. پيروزي دين حق بر باطل و اين امر را با استقامت و پايداري به پيش مي بهيقين پيامبر ) اهل بيت (ع) ـ 3

  ترين در داوري بين مردم بود. عمل به پيمان با خدا و صادق در زمان با معرفي وفادارترين فرد همـ  و شيعيانش ) حضرت علي (ع)4

  ؟جوياي الهي بودن منصب جانشيني و امامت شويم، پيام كدام مورد وافي به اين مقصود است ،پسند اسالم اگر از فرهنگ فطرت -54

  »ميتة جاهليةزمانه مات من مات و لم يعرف امام ) «1

  ...»فان تنازعتم في شيء فردوه الي اهللا و الرسول ان كنتم تؤمنون «) 2

3» (منوا يخرجهم من الظلمات الي النور آالذين  اهللا ولي«...  

  ...» الزكاةو يؤتون  الصالةانما وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون ) «4

، در جريان نزول كدام آيه بيان شد »همانا اين برادر من، وصي من و جانشين من در ميان شما خواهد بود.): «فرمودة نبي مكرم اسالم (ص -55

  ؟از مفاد كدام حديث قابل برداشت است پيامبر (ص) يبرا جايگاه مشاور، پشتيبان و شريك امر هدايت بودن حضرت علي (ع) معرفي و

  منزلتـ حديث ) آية واليت 2    ) آية واليت ـ حديث جابر1

  منزلت حديثآية انذار ـ ) 4    حديث جابرآية انذار ـ ) 3
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هاي عصر ائمه (ع) است و با كدام عبارت  يك از چالش كدام رخنه كردن جاهليت با شكلي جديد در زندگي اجتماعي مسلمانان، نشان از -56

  ؟آوايي دارد شريفه هم

  »مات اَو قُتلَ اَفَان«ـ  ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد ظهور شخصيت) 1

  »انقَلَبتُم علي اَعقابِكُم«ـ  ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد ظهور شخصيت) 2

  »انقَلَبتُم علي اَعقابِكُم«ـ  قيصري و كسرايي تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 3

  »اَفَان مات اَو قُتلَ«ـ  قيصري و كسرايي تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 4

  آوايي دارد. هم …يعني  …با آية شريفة  كهاست  …مفهوم با حديث  هم» مع القرآن و القرآن مع علي علي« مستند روايي -57

  »… ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجسانّ«منزلت ـ تطهير ـ ) 1

  »… ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجسانّ«ثقلين ـ تطهير ـ ) 2

   »… و الّذين آمنواكم اهللا و رسوله ما وليانّ«منزلت ـ واليت ـ ) 3

  »… كم اهللا و رسوله و الّذين آمنواما وليانّ«ثقلين ـ واليت ـ ) 4

هاي خطير  يك از مسئوليت كدام در سايةترتيب  ها، هريك به داري از الفاظ آن در سينه به معارف بلند قرآن كريم و نگه مسلمانان دستيابي -58

  ؟رسالت پيامبر اسالم (ص) صورت پذيرفت

  دريافت و ابالغ وحي ـ تعليم و تبيين قرآن) 2  ابالغ وحي ـ دريافت و ابالغ وحي دريافت و) 1

  دريافت و ابالغ وحي مرجعيت ديني ـ) 4  مرجعيت ديني ـ تعليم و تبيين قرآن) 3

اي اصيل ه شد و انزواي شخصيت كار گرفته مي اي اموي و عباسي بهفنقش علماي وابسته به قدرت در راستاي پيشبرد كدام هدف شوم خل -59

  ؟ويژه اهل بيت (ع) ثمرة نامبارك كدام چالش عصر ائمه (ع) بود اسالمي، به

   ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد ظهور شخصيتـ  ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد ظهور شخصيت) 1

  قيصري و كسرايي ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد ظهور شخصيت) 2

  قيصري و كسرايي يف در معارف اسالمي و جعل احاديث ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنتتحر) 3

  ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد ظهور شخصيتتحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث ـ ) 4

يتي پيامبر (ص) بر هاي ايشان است و روش ترب مندي كامل حضرت علي (ع) از هدايت معنوي رسول خدا (ص) ناشي از كدام فضيلت بهره -60

  ؟از چه طريقي بوده است آن حضرتروي 

  ميزان تقوا و پرهيز از گناه ـ صرفاً امداد غيبي و الهام باطني) 1

  ميزان تقوا و پرهيز از گناه ـ تربيت معمولي و هدايت معنوي) 2

  درجة ايمان و عمل صالح ـ تربيت معمولي و هدايت معنوي) 3

  رفاً امداد غيبي و الهام باطنيدرجة ايمان و عمل صالح ـ ص) 4

forum.konkur.inforum.konkur.in



   14: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 اسفند 9 آزمون -)5( ةپروژ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

          

  
  

    
 
  

61- The house owners wanted the house … in order to make it proper for sale. 

1) designing  2) to design  

3) was designed  4) to be designed 

62- The boss let Jane leave the factory sooner so that she … look after her mom at home. 

1) can 2) will  3) may 4) could  

63- A random … of two thousand people across England was used in their primary experiment. 

1) feature   2) sample  

3) discovery  4) mission 

64- You must consider each problem as an important … of the whole troubled situation. 

1) space 2) aspect  3) mass 4) offer 

65- At the darkest point of the night, lights twinkle in … villages among the valleys. 

1) available 2) straight 3) distant 4) public 

66- Most of the information about this branch of physiology was collected by direct … of the animals’ 

behavior. 

1) construction 2) instruction 3) composition 4) observation 

67- He’s … thinking of his upcoming trip to France. He can’t ever get it out of his head. 

1) constantly 2) naturally 3) properly 4) artificially 

 

PART A: Grammar & Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف دانشگاهي، و پيش 3زبان انگليسي هاي درس  گويي به سؤال پاسخ لطفاً قبل از شروع         

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10ي چند از گذار هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

  
 دانشگاهي پيشزبان انگليسي : / Space Exploration هدف و منظورهاي  دهنده ربط درس) / 1( /61تا  52صفحة                         دقيقه 15وقت پيشنهادي: 

3: زبان انگليسي  ?What Is a Computerدرس) / ساختار مجهول/1/ (93تا79صفحة

نشيني كلمات (اسم و صفت، فعل و  ) توجه كنيد. در ضمن، دقت به هم…گويي به سؤاالت واژگان حتماً به اجزاي اصلي جمله (نهاد، فعل، مفعول  در پاسخ
  االت ضروري است. ) براي پاسخگويي به برخي سؤ …فعل و  ،اسم، قيد و صفت، قيد

هاي مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش
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About 4,000 years ago, ancient Egyptians developed a 12-hour time system. They divided the day 

into 12 hours. The earliest clocks used sun shadows …(68)… show the hours of the day. A long piece 

of wood was marked into hours. A short piece of wood …(69)… at one end of the long piece of wood. 

As the sun …(70)… across the sky, the short piece of wood created shadows on the long piece. These 

shadows showed the hours. This method of showing time was useful, but not very accurate. …(71)…, 

round sundials were made. They used sun shadows, too; but they were more accurate than the wood 

clocks. Sundials could measure time on sunny days. However, they did not work at night or when 

the sun was hidden by clouds. In addition, people got …(72)… confused to see the time on sundials 

vary with the seasons.     

68- 1) so that  2) in order that 3) so as to 4) such that 

69- 1) was put 2) was putting 3) has been put 4) put 

70- 1) compared 2) changed 3) explored 4) landed 

71- 1) So far 2) As long as 3) However  4) Later 

72- 1) fortunately 2) extremely 3) irrelevantly  4) similarly 

 

 
 

Passage 1 

Maya Angelou was born on April 4, 1928, in St. Louis, Missouri. Angelou had a difficult 

childhood in which she faced discrimination and a divided family. When she was very young, her 

parents got divorced. Angelou and her brother, Bailey, were sent to live with their grandmother in 

Arkansas. Her loving grandmother taught her the value of hard work and education. 

As a young girl, Angelou suffered from some terrible experiences. The challenges of her early life 

led Maya to become mute for almost five years. 

Through education, Angelou started to discover the power of her voice. After high school, she 

worked many different jobs. Eventually, she became a singer, actor and activist. Later, her career as 

a writer took off. She wrote more than 30 best-selling books. In 1969, she published her first 

autobiography, “I Know Why the Caged Bird Sings”. It was her biggest literary success. “I Know 

Why the Caged Bird Sings” is still taught in many schools and colleges. 

In January 1993, Angelou received a great honor. She was asked to recite a poem at the 

prestidential ceremony at which a new president officially takes responsibility from the previous 

president. She was only the second poet in the U.S. history to have that honor. Later, Angelou was 

awarded the 2010 Presidential Medal of Freedom. 

Maya Angelou died in 2014. She is celebrated for her contributions to literature, the arts and the 

fight for equality and civil rights. 

73- How can Maya Angelou best be described? 

1) Shy and quiet   2) Honest and loud  

3) Strong and creative   4) Rebellious and rude 

 PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on 

your answer sheet. 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correctt
choice on your answer sheet. 
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74- All of the following statements are true EXCEPT … . 
1) Maya taught the value of education and hard work 
2) Maya experienced different jobs 
3) Maya had a lot of difficulties in her life 
4) Maya’s parents separated when she was young 

75- What is the main idea of this passage? 
1) People who are mute as children have a hard time becoming actors and singers. 
2) Maya Angelou and her brother did many jobs together as teens.  
3) Maya Angelou had a successful livelihood, despite the hardships she had faced. 
4) The President enjoyed the poetry of Maya Angelou. 

76- What does the underlined word “mute” in paragraph 2 mean? 
1) Not able to hear properly 
2) Not willing or able to talk 
3) Unable to walk without help 
4) Not able to see properly 
Passage 2 

Ever think about what kind of work you’d like to do someday? If you think you would like to 
help people, health care is a terrific career to think about. The future of health care careers is 
bright. That’s the latest prediciton from the U.S. Department of Labor. Jobs in pharmacy, physical 
therapy, and cardiovascular technology are all on its list of fastest-growing careers. That’s not going 
to change anytime soon. By 2016, the department reports, there will be 3 million new health care 
jobs in the United States. That’s more than in any other industry. 

Physical therapists help people manage and recover from all kinds of injuries and conditions. 
They have an expert understanding of how the body moves. They can work in private clinics, 
schools, nursing homes and rehabilitation centers. 

Physician assistants (PA) practice medicine under the supervision of doctors. Conducting 
physical exams, interpreting tests and writing prescriptions are all a part of the job. 

Blood service professionals are the links between blood donors and people who need blood to 
survive. They hold blood drives and then help get blood to where it is needed. 

Medical scientists conduct the research that leads to new medicines, treatments and vaccines. 
Researchers spend long hours in labs or clinics and write papers about their findings for scientific 
journals. 

Doctors are highly trained medical specialists who spend their days diagnosing and treating all 
sorts of injuries and illnesses. Nurses provide routine, day-to-day care for patients who have already 
seen doctors. Doctors and nurses are in high demand and are projected to be even more so in the 
coming years. Experts predict a shortage of 40,000 doctors by 2020 and 260,000 nurses by 2025. 
77- Which statement best reflects the main idea of the passage? 

1) Physical therapists treat injuries.   
2) Health care careers are in low demand.   
3) There are many opportunities in the health care industry. 
4) Most health care careers require a medical degree. 

78- The author most likely highlighted health care professions other than doctors and nurses to … . 
1) persuade the reader that other health care careers are better than doctors and nurses 
2) provide information about health care careers about which the reader may not know 
3) demonstrate that in the future, health care industry will only need physical therapists, physician 
assistants, blood collection specialists and medical research scientists 
4) show that doctors and nurses are currently in low demand 

79- The underlined word “projected” in the last paragraph means … . 
1) predicted 2) analyzed 3) recalled 4) researched 

80- Which of the following conclusions about the health care field is supported by the passage? 
1) More people need to work in the health care field. 
2) Technology will replace workers in the health care field. 
3) Most people make a lot of money in the health care field. 
4) There are only a few different jobs in the health care field. 

forum.konkur.inforum.konkur.in



  
  

  دفترچه سؤالدفترچه سؤال
  

  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیم
  

  13981398ماه ماه   اسفنداسفند  99
  

  
  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم
  

  021-8451تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -بین صبا و فلسطین -آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب
 »»چی وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشچی وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش  آموزشی قلمآموزشی قلم    ها و درآمدهاي بنیاد علمیها و درآمدهاي بنیاد علمی  تمام داراییتمام دارایی««  

  008: :نظرخواهیزمان شروع 

  8:15 هاي عمومی: زمان شروع درس

  15:9 هاي اختصاصی: زمان شروع درس

  45:11 :زمان پایان آزمون
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  91-100  10  شناسی زمین  دقیقه 15  81-90  10  علوم زمین
  دقیقه 15  101-110  10  ریاضی عمومی

  دقیقه 25  111-140  30  دانشگاهی شناسی پیش زیست
  دقیقه 15  141-160  20  شناسی پایه زیست

  دقیقه 15  161-170  10  دانشگاهی فیزیک پیش
زوج کتاب 
  فیزیک پایه

  191-210   1فیزیک   دقیقه 35  171-190  20  3فیزیک 
  دقیقه 10  211-220  10  دانشگاهی شیمی پیش

زوج کتاب 
  پایه شیمی

  241-260  2شیمی   دقیقه 20  221-240  20  3شیمی 

  ـــــ  289-298  ـــــ  نظرخواهی حوزه  
  دقیقه 150  ـــــ  140  جمع کل

  
  

  
  لیلی نظیف   –پور  ا نجفسمیر –بهزاد سلطانی  –مهدي جباري  –روزبه اسحاقیان 

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

  
  هزاد پیام هاشم –پور  فرزاد کرم –مهبد علوي  –سروش صفا  –فاضل شمس  –امین ستوده  –محمدمهدي روزبهانی  –علیرضا رهبر  –منش  رضا آرین

  
  فرشید رسولی –ناصر خوارزمی  –ملیحه جعفري  –محسن پیگان  –امیرحسین برادران  –اسماعیل امارم  –محمد اکبري  –مهران اسماعیلی  –بابک اسالمی  –زاده  حسن اسحاق –فرد  خسرو ارغوانی

  احسان هادوي –نیما نوروزي  –محمد نادري  –سعید منبري  –پیام مرادي  –انزابی  امیر محمودي –غالمرضا محبی  –مصطفی کیانی  –بهادر کامران  –آرش قاسمی  –کاظم شاهملکی 

   

  مصـطفی سـاالري   –آبـادي   مصطفی رستم –حسن ذاکري  –کیش  مرتضی خوش –محسن خوشدل  –مسعود جعفري  –نظر  حامد پویان –محمدرضا پورجاوید  –عبدالحمید امینی  –نتاج  اکبر ابراهیم
زاده   علی نـوري  –امیر میرزانژاد  –علی مؤیدي  –محمدطاها مصطفوي  –امیر قاسمی  –علی فرزادتبار  –مهدي فائق  –زاده  حسن عیسی –سید رضا عمادي  –اهللا علیزاده  روح –عظیمیان زواره محمد 

  محمدرضا وسگري
  

 
  

  
  اکبري لیدا علی    پور سمیرا نجف  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زمین
  فرزانه دانایی  ساز هانیه نشاسته –محمدامین روانبخش  –علی مرشد   مهرداد ملوندي  حسین حاجیلو  حسین حاجیلو  اضیری
  اکبري لیدا علی  زینب کرمی –امیررضا گراوند  –مرند  محمدرضا قراجه  امیررضا مرادي  مهدي جباري  مهدي جباري  شناسی زیست

  پوپک مقدم  نژاد محمدامین عمودي  یلوفر مرادين  امیرحسین برادران  امیرحسین برادران  فیزیک
  دانیال بهارفصل  محمد وزیري  پور مبینا شرافتی  نژاد ایمان حسین  نژاد ایمان حسین  شیمی

 

  

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم

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

  ها: تعداد سؤال
  سؤال 140

  گویی: مدت پاسخ
 دقیقه 150

  9898  ماهماه  اسفند اسفند   99آزمون آزمون 
  تجربیتجربی  نظام قدیمنظام قدیماختصاصی اختصاصی 

 مراجعه کنید. @zistkanoon2براي دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال 
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 آید؟  دست می به اطالعاتشود، کدام  اي که در شکل زیر مشاهده می با مطالعۀ منطقه -81

  
  

  شناسی و ایجاد ناپیوستگی  ) نبود چینه1
  هاي موازي  بندي متقاطع در چینه ) نماي چینه2
  شناسی به نام دوران  ) استقرار یک واحد زمانی زمین3
  گروه شناسی به نام  ) استقرار یک واحد سنگی چینه4

  ؟است شده آغاز دوران کدام از ،شود یمي بردار بهره ها آن ازي انرژ منبع عنوان به امروزه که ،یسنگ زغال منابع شیدایپ -82
    کییپالئوزو اواخر) 2       کییپالئوزو اواسط) 1
 کییمزوزو اواخر) 4     کییمزوزو اواسط) 3

 ؟ي رسوبی حاوي فسیل زیر در کدام زمان ته نشین شده است الیه -83
  اوایل کامبرین )2    اواخر تریاس )1
  اواخر سنوزوئیک )4    اوایل سیلورین )3

 آورند. هاي متشکل از . . . را به نام استروماتولیت پدید می هاي  . . . توده سیانوباکترها، امروزه در آب -84
  کربنات منیزیم –) عمیق 2  کربنات کلسیم –عمق  ) کم1
  کربنات کلسیم - ) عمیق 4  کربنات منیزیم –عمق  ) کم3

 اند؟  نخستین پستانداران در حدود کدام زمان بر روي زمین ظاهر شده -85
  اواخر مزوزوئیک  )4  اوایل مزوزوئیک )3  اوایل سنوزوئیک )2  اوایل کواترنر )1

 دهد؟ کدام گزینه ترتیب زمانی رویدادها را به ترتیب از قدیم به جدید نشان می -86
  داران ظهور نخستین مهره –ن گلدار ظهور گیاها –) ظهور نخستین خزندگان 1
  داران فراوانی روزن –ریز  ظهور درختان میوه و برگ –) فراوانی خزندگان 2
  انقراض داینوسورها  –فراوانی خزندگان  –) فراوانی خارتنان 3
  انقراض داینوسورها  –ظهور گیاهان نهانزا  –داران  ) فراوانی روزن4

 ن پالئوزوئیک، کدام جانداران فراوان شدند؟ خوردگی اواسط دورا هم زمان با چین -87
  

1(   2(     
 

3(   4(   
 تراند؟ فسیل کدام گروه از جانداران زیر نسبت به بقیه به زمان حال نزدیک -88

  ) بندپایان4  داران ) روزن3  ) بازوپایان2  ) سرپایان1
  اي، کدام است؟ در سپرهاي قاره علت تمرکز فلزاتی چون آهن، طال، نیکل و اورانیم -89

 سطح زمین یهاي پرکامبرین و تمرکز مواد در نزدیک ) ذوب سنگ1
  خورده هم و تمرکز مواد در مناطق چین اي به هاي قاره ) برخورد ورقه2
 ها هاي اقیانوسی به علت فرورانش و باال آمدن مواد از آتشفشان ) ذوب ورقه3
  عمق  رگون شدة پرکامبرین در دریاهاي کمهاي دگ گذاري سنگ ) فرسایش و رسوب4

 دقیقه 15: شناسی) (علوم زمین + زمین وقت پیشنهادي  ت گذشتهتحوال
  105تا  95هاي  : صفحهعلوم زمین
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  است؟ نادرسترو در آن یافت شده،  کدام گزینه در رابطه با عصري که جاندار روبه -90
هاي معدنی آن دوران در جنوب  ي شناخته شده در میان سنگ آهک ترین پرنده ) فسیل اسکلت قدیمی1

   آلمان یافت شده است.
   شوند. ارزش آن دوران محسوب می هاي بسیار با اند که از سنگواره زیسته می در آن عصر اراند ) انواعی از آغازیان و گروه روزن2
   طور اسرارآمیزي از میان رفتند. ) داینوسورها به3
   اند، فراوان شدند. اي که از وابستگان ماهی مرکب و اسکویدها بوده مهرگان ویژه ) بی4
  

  
  آرکوزها چه مشخصاتی دارند؟ -91

    اند و گردشدگی خوبی دارند. ) عمدتاً از ذرات فلدسپات تشکیل شده1
  آیند و جورشدگی خوبی ندارند. هاي محتوي فلدسپات زیاد حاصل می ) از تخریب گرانیت2
  سیلیسی یا کربناته دارند.  متر بوده و سیمان میلی 2تر از  ها بیش ) اندازة ذرات آن3
  اند. جایی زیادي نداشته جابه) فقط از ذرات کوارتز تشکیل شده و 4

 یک شده است؟  هاي دریاهاي قدیمی، غالباً سبب تشکیل کدام پیشروي و پسروي -92
      هاي رسوبی  هاي زغالی میان الیه ) رگه1
  هاي رسوبی  ) منابع بوکسیت موجود در الیه2
    هاي شیلی روي هم  ) تغییر رنگ متوالی الیه3
  اعیان هاي آلی بازمانده از اسکلت شع ) چرت4

  گویند؟ در یک سنگ نمک، بلورهاي هالیت، اندازة کدام ذرة تخریبی باشند، به آن سنگ نمک، متوسط بلور می -93
  ) شن4  ) ریگ3  ) سیلت2  ) ماسه1

  شدن است؟ هاي زیر، دیاژنز از نوع متراکم یک از گزینه در کدام -94
  سنگ سیلت )4  کوارتز آرنیت )3  برش )2  کنگلومرا )1

 باشد؟ » اوپال«ي  ي اولیه د راهی براي تأمین مادهتوان کدام مورد، می -95
  سیلیس  هاي پر هاي غنی از اسید کلریدریک از روي سنگ عبور محلول )1
  هاي کلوئیدي  ها و ایجاد سیلیس محلول در اندازه هوازدگی شیمیایی گرانیت )2
  . داران که زندگی پالنکتونی دارند انحالل اسکلت سیلیسی جاندارانی چون روزن )3
  هاي رسوبی تبخیري  برابر حد طبیعی) در محیط 10باال رفتن شدید میزان شوري (حداقل  )4

  ؟نیستیک از موارد زیر صحیح  هاي مقابل کدام با توجه به شکل -96
    باشد. ) شکل (الف) نوعی سنگ رسوبی آواري با جورشدگی ضعیف می1
  باشد. ) شکل (ب) نوعی سنگ رسوبی آواري می2
  باشد. نوعی سنگ رسوبی آواري با گردشدگی ضعیف می ) شکل (الف)3
  باشد. ) شکل (ب) نوعی سنگ رسوبی شیمیایی می4

  امکان تشکیل کدام چرخه در طبیعت بسیار بعید است؟ -97
1(     2(     
3(     4(   

  شدگی نقش مؤثر دارند؟ هاي برشی و سیمان در تشکیل کدام سنگ، تنش -98
  فلینت )4  کوکینا )3  چرت )2  برش )1

 شود. سنگی با حداقل درصد کربن . . . . نام دارد و با . . . . به درصد کربن آن افزوده می غالز -99
  وجود محیطی با اکسیژن فراوان –) لیگنیت 1
  وگازهاي دیگر به آن CO2افزایش  –) آنتراسیت 2
  افزایش تدریجی فشار و گرما –) تورب 3
  هوازي هاي بی وجود باکتري –) لیگنیت 4
  هاي رسوبی شیمیایی ممکن است از طریق غیرآلی یا آلی تشکیل شوند؟  کدام سنگ -100

  سنگ ) چرت و زغال4  ) تراورتن و گل سفید3  آهک و دولومیت )2  ) آهک و چرت1

  

 93تا  81هاي  : صفحهشناسی زمین  هاي رسوبی سنگ 

 ب الف

forum.konkur.inforum.konkur.in



  5 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    ریاضی - اسفند 9آزمون  –»5«روژة پ
  

 
 

 محل انجام محاسبات

 

 

 

 

 
 

 
 

  
  

  

2رو نمودار تابع  شکل روبه -101 3
3 5
xy
x

aدهد. حاصل  را نشان می  b کدام است؟   

1 (1   2( 4
3     

3( 3
4   4 (5

4     

x تابع نمودار -102 ax by
x c

3 2
aحاصل است.  رو روبهصورت  به  b c کدام است؟  

  

1 (1     
2 (2     
3 (3    
4 (4    

21yنمودار تابع  -103 x کدام است؟  

1 (  2 (  

3 (  4 (  

fبر نمودار تابع  سمساحت ناحیۀ محدود به خط مما -104 (x) x21 کدام است؟  تابعهاي مایل  مجانب با ،نیمم آن می ۀطدر نق 
1 (1   2 (/1 5  3 (2   4 (/2 5  

 

 
  دقیقه 15وقت پیشنهادي:   کاربرد مشتق

 107تا  98هاي  ریاضی عمومی: صفحه

  ل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفعمومی ریاضیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  پاسخ صحیح بدهید؟ توانید سؤال به چند سؤال می 10از هر 
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 محل انجام محاسبات

2نمودار تابع  قابلمشکل  -105 1
xf (x)

ax bx
 اند؟  چگونه bو  aاست. مقادیر  

1 (a 0 ،b 0  
2 (a 0 ،b 0  
3 (a 0 ،b 0  
4 (a 0 ،b 0  

axاگر نمودار تابع با ضابطۀ  -106 bx cy
x d

2
a اصلح آنگاه به شکل زیر باشد، 2 b c d  کدام است؟ 

  

1 (6   
2 (8  
3 (7  
4 (9   

اگر نمودار تابع  -107
2x axf (x)
x b

a آنگاه حاصل باشد، مقابلصورت  به  b  کدام است؟ 
1 (2  
2 (2-  
3 (1  
4 (1-  

xyرو نمودار تابع  شکل روبه -108
x

22  کدام است؟  ABخط  دهد. طول پاره را نشان می 1
1 (2 10   
2 (10   

3 (1 342   

4 (34   

ضابطۀ  با اگر نمودار تابع - 109
3

2
8
9

xf(x)
x ax

 باشد؟  تواند نمیعرض ازمبدأ مجانب مایل آن کدام  آنگاه جانب قائم داشته باشد،فقط یک م 

1 (6   2 (6   3 (13
2   4 (13

2   

ax، نمودار تابع شکل زیر -110 bf (x)
x21

  کدام است؟ Aدهد. عرض نقطۀ  را نشان می Aط مماس بر آن در نقطۀ و خ 

  
1 (1   2 (/1 25   
3 (/1 5   4 (/1 75   
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 ................»همۀ اعضاي زنجیرة انتقال الکترون میتوکندري، «کند؟  درستی تکمیل می چند مورد عبارت مقابل را به -111
  باشند.  می ATPالف) قادر به ساخت مولکول 
  اند.  قرار گرفته خارجیب) در عرض دو الیۀ غشاي 

  کنند.  پمپ می اتریکسم اخلدج) یون هیدروژن را به 
  دهند. را از خود عبور می NADHآزاد شده از مولکول  هاي د) الکترون

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
  در گام ................. گلیکولیز .............. گام .............. چرخه کربس .............. -112

  شود.  امل الکترون تولید میمولکول ح –دوم  –برخالف  –) سوم 1
  شود.  ترکیب شش کربنی مصرف می –دوم  –برخالف  –) دوم 2
  شود.  اکسید کربن آزاد می مولکول دي –سوم  –همانند  –) سوم 3
  شود.  مولکول حاوي پیوندهاي پرانرژي تولید می –سوم  –همانند  –) چهارم 4

  کند؟ درستی تکمیل می کدام مورد عبارت زیر را به -113
  »شود. دیده می نیز شود، ............... اي از چرخه کربس که .............. می در هر مرحله«
   ATPقبل از  NADHخارج شدن  –) ترکیب با کربن کمتر تولید 1
2 (CO2  ترکیب شدن  –از چرخه خارجP و ADP  
3 (FADH2  ها  تغییر در تعداد کربن –تولید  
   Aجدا شدن کوآنزیم  –) افزایش تعداد کربن دیده 4
 باشد؟  می نادرستدربارة اولین مرحله تنفس سلولی در سلول پارانشیم یک گیاه  موردچند  -114

  شود.  هوازي، دو نوع ترکیب دو فسفاته تولید می الف) در گام اول این فرایند بی
  شود.  احیاء می NADکربنی، یک  3ترکیب  هردوفسفاته شدن  در ازايب) ضمن انجام این فرایند در پروتوپالسم، 

  یابند.  هاي فسفات آزاد درون سیتوپالسم کاهش می در گام چهارم، یون ATPج) براي ساخته شدن مولکول 
  شود.  فسفاته، دو یون هیدروژن تولید می د) با اکسید شدن ترکیبات سه کربنی تک

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 تواند کاهش یابد.  در پی افزایش تولید ............... در بدن، تولید ................ می -115

   کربنات خون بی –ون هیدروژن ) ی1
   اکسید کربن دي –) اسید الکتیک 2
   A – ATP) استیل کوآنزیم 3
4 (FADH2 – NADH   

 

  دقیقه 25وقت پیشنهادي:   شارش انرژي در جانداران
 203تا  193 هاي صفحه: دانشگاهی پیش شناسی زیست

  ل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفشناسی زیستهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 
  بوده است؟ 10زمون قبل چند از عملکرد شما در آ

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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اي گوش انسان، نوعی ماده شیمیایی بتواند آخرین جزء از  هدایر که در یک سلول سالم از بافت پوششی مجاري نیم با فرض این -116

  زنجیره انتقال الکترون موجود در غشا داخلی میتوکندري را مهار کند، در این صورت ابتدا ............
   شود. هاي هیدروژن به بخش خارجی میتوکندري کامًال متوقف می جایی یون ) جابه1
   سفاته متوقف خواهد شد.هاي پرانرژي سه ف ) تولید مولکول2
   یابد. ) مقدار آخرین پذیرنده الکترون در ماتریکس افزایش می3
   شود. متوقف می NAD) بازسازي مولکول4

  باشد؟ و محصول نهایی یک یون می شود نمیتولید  2COدر کدام یک از مراحل زیر،  -117
  غازکنندة چرخۀ کربس از پیرووات) تولید مولکول آ1
  چهارم چرخۀ کربس گام) 2
  ) تولید اتانول در تخمیر الکلی3
  اسید تخمیر الکتیک ) تولید الکتات در4

اکسید  +NADبه NADH اي که  مرحلههر شود، همانند  احیا می NADHبه  +NADکه سلولی اي از تنفس  مرحلههر در  -118
 . . . گردد، قطعاً . می
1 (ATP شود.  یتولید م      
   شود. ) دي اکسیدکربن آزاد می2
       شود. می مصرف) ترکیب سه کربنه 3
4 (ADP شود. تولید می   

 کند؟  تکمیل می درستی عبارت زیر را به موردکدام  -119
  .»دهد نمیشود، ................... رخ  در نوعی از تخمیر که ................. دیده می«

   CO2آزاد شدن  - NAD) بازسازي 1
  گلیکولیز –هاي اصلی  ) عدم تغییر تعداد کربن مولکول2
  با استفاده از پیوستن الکترون به اکسیژن NADبازسازي  –) تشکیل مادة نهایی مستقیما از پیرووات 3
   ATP تولید –مرحلۀ گلیکولیز دار پس از  نوع مولکول کربن 1) بیش از 4

  بیان شده است؟ نادرستکدام گزینه در مورد چرخۀ کربس  -120
  همراه است.  کربنی در این چرخه با شکسته شدن نوعی پیوند 6) تولید مولکول 1
  شود.  تولید می 3گام  مولکول در 4در چرخه،  A آنزیم کو ) به ازاي مصرف یک استیل2
  شود.  دار تولید می کربنه، مولکول اکسیژن 5کربنه همانند مولکول  6) با مصرف شدن مولکول 3
  شود.  اسید تولید می مولکول سیتریککربنه ترکیب شده و  4کربنی با مولکول  2، مولکول A) پس از جدا شدن کوآنزیم 4

 ت است؟ کدام عبارت، درس -121
  در فتوسنتز است.  جزو اولین محصوالت تولید شده) آخرین پذیرنده الکترون در تنفس هوازي سلول، 1
  کند.  ) گام چهارم چرخه کربس، کمترین انرژي را حاصل می2
   شود. می NADباعث بازسازي  مستقیماً ) در تخمیر الکلی همانند تخمیر الکتیکی پیرووات3
  طور همزمان انجام شود.  تواند به هوازي نمی ) در یک جاندار تنفس هوازي و بی4

  ؟باشد نمیچند مورد در رابطه با تنفس سلولی صحیح  -122
  الف) تنفس سلولی در تمامی جانداران وجود دارد. 

  ود. ش تبدیل می ATPب) در تنفس سلولی، همواره انرژي شیمیایی قندها به 
  وجود ندارد.  NADHهوازي تنفس سلولی، امکان تولید  ج) در فرایندهاي بی

  گیرد.  د) تولید شکل یونی نوعی اسید سه کربنۀ معدنی، همواره در سیتوپالسم انجام می
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  در فرایند تخمیر ................. تنفس هوازي .............. -123
  شود.  پیرووات اکسید نمی –) برخالف 1
  شود.  تولید می ATPمقدار زیادي مولکول  –) برخالف 2
   شود. بازسازي نمی NADمولکول  –) همانند 3
  شود.  میاستفاده  ATPهاي آزادشده از برخی نوکلئوتیدها براي ساخت مولکول  از انرژي الکترون –) همانند 4
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  .................... نیستممکن  -124
  گیرنده نهایی الکترون در زنجیرة انتقال الکترون غشاي درونی میتوکندري، یک مادة معدنی باشد. ) 1
  استفاده شود.  ATPهاي آزاد شده از برخی نوکلئوتیدها براي ساخت مولکول  ) از انرژي الکترون2
  را در جهت شیب غلظت منتقل کنند.  Hهاي  هاي موجود در غشاي داخلی میتوکندري، یون ) پروتئین3
  به فضاي بین دو غشا بفرستند.  ATPرا با مصرف مولکول  Hهاي  هاي موجود در غشاي داخلی میتوکندري، یون ) پروتئین4

 است؟  نادرست عبارت،کدام  -125

  شود.  فسفاته تولید می 2مولکول  5) در گلیکولیز، 1
  دهد.  اولین مرحله تنفس سلولی درون مادة زمینه سیتوپالسم سلول رخ می) 2
  شود.  هم تولید و هم مصرف می ADPبرخالف  ATP) در گلیکولیز، 3
  تولیدي است.  NADHبرابر تعداد  2مصرفی در فرایند گلیکولیز،  ADP) تعداد 4

 که .............. همواره .................. میتوکندري حامل الکترونی در زنجیرة انتقال الکترون -126

  شود.  هاي درون میتوکندري تولید می توسط آنزیم –دهد  خود را به اولین جزء زنجیره انتقال الکترون می هاي ) الکترون1
هاي خود را به زنجیرة انتقال الکترون  طور مستقیم الکترون به –شود  ) با اکسید کردن برخی از ترکیبات گام سوم چرخه کربس تولید می2
  . فرستد می
  الیه فسفولیپیدي عبور کند.  4هایش به زنجیرة انتقال الکترون باید از  براي ورود الکترون –شود  تولید می ATPمولکول  3) به ازاي آن 3
هاي هیدروژن را به  داخلی میتوکندري که توانایی انتقال یون يهایی از غشا توسط مولکول –شود  چرخه کربس تولید می 4) در گام 4

  یابد.  ند اکسایش میماتریکس دار
  است؟ نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت -127

  شود.  می فضاي بین دو غشا pHش افزایهاي غشایی باعث  الف) در زنجیرة انتقال الکترون میتوکندري عبور الکترون از پمپ
  تواند بازسازي شود.  می NADت نبود اکسیژن نیز ب) پس از ورود پیرووات حاصل از گلیکولیز به میتوکندري، حتی در صور

  شود.  هاي قرمز می گلبولباعث افزایش فعالیت نوعی آنزیم موجود در غشاي  در ماهیچۀ اسکلتی هوازي ج) افزایش تنفس بی
  ا نقش آنزیمی نیز دارد. ه د که یکی از آنتوکندري دو نوع پروتئین وجود دارد) در زنجیرة انتقال الکترون می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 کدام عبارت درست است؟  -128

Hهمانند  ATPبا ورود هیدروژن به فضاي بین دو غشاي میتوکندري، ) 1 O2 شود.  در بخش خارجی میتوکندري تولید می  
  کنند.  تولید می FADH2را برخالف  NADH در طی تنفس سلولی بالغ هاي قرمز ) گلبول2
  شود.  تولید می ATPگام چهارم گلیکولیز،  برخالف) در گام سوم چرخه کربس 3
  شود.  تامین می ATPدار در گلیکولیز، از  هاي کربن هاي اضافه شده به مولکول ) همۀ فسفات4

پوششی بدن بافت ي  کندريِ یک سلول زنده  کدام گزینه، در ارتباط با زنجیرة انتقال الکترون موجود در غشاي درونی میتو -129
  است؟ نادرستانسان 

   شود. هاي پر انرژي تأمین می ها از الکترون ) انرژي الزم براي پمپ کردن پروتون1
   کندري، عبور از نوعی کانال پروتئینی است. به بخش داخلی میتوها  ) تنها راه ورود پروتون2

   کند. را به فضاي بین دو غشا پمپ می Hهاي  ي الکترون، یون کننده ) هر ترکیب دریافت3
   آورند. وجود می ههاي آب را ب کندري، مولکول هاي موجود در بخش درونی میتو هاي اکسیژن در ترکیب با پروتون ) مولکول4
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ي این  شود. کدام عبارت، درباره طور مستقیم توسط مولکولی پر انرژي احیا می در پی مصرف گلوکز در نوعی سلول، پیرووات به -130
  نوع تنفس صحیح است؟ 

  گردد.  مصرف می NAD، یک مولکول CO2به دنبال آزاد شدن  )1
  یابد.  به ترکیب دو کربنی انتقال می NADHهاي یک مولکول  الکترون )2
  گیرد.  هاي پر انرژي سه فسفاته در غیاب اکسیژن صورت می تولید مولکول )3
   شود. تولید می NADHزمان با تولید اگزالواستات از ترکیب چهار کربنی،  هم )4

شود، توانایی تولید و مصرف کدام دو ماده را  استخوان ایجاد می هاي بنیادي مغز هر سلول موجود در خون که از تقسیم سلول -131
   دارد؟

  2FADH و NADH    2( NADHپیرووات و  )1
  و گلوکز 2FADH )4    و الکتات Aاستیل کوانزیم  )3

  .شود نمیي انسان، ..............  اي موجود در شبکیه در یک سلول استوانه -132
  در غشاي داخلی میتوکندري، بازسازي NAD )2    ، احیاءNADHپیرووات به کمک )1
  ي سیتوپالسم تولید ي زمینه درون ماده ATP   4( NADHصرف تولید  NADHانرژي ذخیره شده در )3

  توانند ............. هاي بافت آوند آبکش، می ي گیاه نرگس، بعضی از سلول در ساقه -133
  ، اگزالواستات را به اسیدسیتریک تبدیل نمایند.ATPبا تولید )1
  ي کالوین را انجام دهند. هاي چرخه اي از واکنش ، مرحلهNADPHبا کمک )2
  بسازند. NADHدار به دو پیرووات، در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات )3
4( H ري وارد نمایند.را بدون صرف انرژي به فضاي بین دو غشاي میتوکند  

  شود.  ي چهار سر ران، به دنبال افزایش ... در سلول، از ... کاسته می در یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضله -134
  میزان بیکربنات خون -تولید الکتیک اسید )2  غلظت یون هیدروژن خون - Aتولید استیل کوآنزیم  )1
  تولید اسید کربنیک خون -ژنمصرف اکسی )ATP  4میزان تولید  - اکسید کربن تولید دي )3

 اي دارد؟  شود، چه مشخصه دهندة الکترون که در غشاي داخلی میتوکندري یافت می هر ترکیب انتقال -135
  سازد.  می ADP ،ATP) با افزودن گروه فسفات به 1
  گریز غشا در تماس است.  دوست و آب هاي آب ) با بخش2
  در خالف جهت شیب غلظت آن) مؤثر است. ) در تأمین انرژي الزم، جهت انتقال نوعی یون (3
  کند.  هاي هیدروژن را به فضاي بین دو غشاي میتوکندري وارد می ، یون ATP) بدون مصرف 4

محصول  هر سلول غدة تیروئید انسان، به منظور تغییر محصول نهایی گلیکولیز و ورود آن به چرخۀ کربس الزم است تا این  در -136
  ابتدا .........

  از دست بدهد.    NADH) در سیتوپالسم،2     تولید کند. CO2در میتوکندري، ) 1
  تولید نماید.    ATP) در غشاي خارجی میتوکندري،4  متصل شود.    Aدر درون میتوکندري، به کوانزیم) 3

، 5............... گام  2الزم است تا در گام  ي مخروطی چشم انسان، توسط گیرنده Aبه منظور مصرف یک مولکول استیل کوآنزیم  -137
  ............... شود.

    تولید  NADH –همانند  )2    آزاد CO22 -برخالف  )1
  مصرف NAD2 - همانند  )4    ساخته ATP –برخالف  )3

   س در یک سلول میان برگ اطلسی، درست است؟هوازي تنف ي بی هاي مرحله ي واکنش کدام عبارت، درباره -138
   گردد. مصرف می ATPدار دو فسفاته، دو مولکول  هر ترکیب کربن تولیدبا  )1
   شود. ایجاد می ATPمولکول  دودار بدون فسفات،  هر ترکیب کربن تولیدبا  )2
   شود. تولید می NADHار دو فسفاته، یک مولکول د هر ترکیب کربن تولیدبا  )3
   گردد. مصرف می NADدار یک فسفاته، یک مولکول  هر ترکیب کربن تولیدبا  )4
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م واکنش انجام ي لوبیا، کدا غشایی یک سلول پارانشیم مغز ساقه هاي دو هاي پرانرژي در اندامک به منظور تولید مولکول -139
   شود؟ می
   شود. تولید میNADHزمان با پیدایش هر ترکیب چهارکربنی، هم )1
   گردد. ي تولید ترکیب پنج کربنی، نوعی مولکول پرانرژي تولید می در مرحله )2
   شود. اکسید کربن محیط افزوده می کربنی، بر مقدار دي زمان با تشکیل ترکیب شش هم )3
   گردد. مصرف میATP2کربنی یک فسفاته، شدن ترکیب شش کربنی دو فسفاته به دو ترکیب سه با شکسته )4

  ؟افتد نمیهاي خونی اتفاق  کدام مورد زیر در هیچ یک از سلول -140
   هاي پیرووات ) تولید و مصرف مولکول1
  هوازي  بیصورت  به NAD) بازسازي 2
   کربنه هاي آلی دوکربنه و سه زمان از پذیرنده تنها با استفادة هم NAD) بازسازي 3
   ADPبه  ATPدار شدن گلوکز با تبدیل  ) فسفات4
  
  

  
  آورد که . . . .  وجود می ي زندگی خود اسپوروفیتی را به خههر گیاهی که بتواند از طریق . . . . تکثیر شود، در چر -141

  در ابتداي رویش به گامتوفیت وابستگی دارد. –دانه  )1
  ي مواد غذایی براي گامتوفیت است. تأمین کننده - پیوند زدن )2
  ماند. همواره به گامتوفیت متصل باقی می -یافته ي تغییر شکل ساقه )3
  فاقد عناصر آوندي است. -اند مثل رویشی تخصص نیافته هایی که براي تولید بخش )4

 در یک نارون سه ساله ................  -142
  شود.  اي است که در ریشه و ساقه یافت می نوعی مریستم استوانه) چوب ساقه حاصل فعالیت 1
  ترین الیه به پوست درخت، آبکش سال سوم است.  ) نزدیک2
  افتد.  ها اتفاق می قط از طریق افزایش غیرقابل بازگشت ابعاد سلولترین الیه پوست، رشد ف ) در خارجی3
  به علت نرسیدن مواد مورد نیاز به آن از بین رفته است.  روپوست) 4

 .................»هورمونی که  نیستممکن «کند؟  چند مورد در ارتباط با گیاهان، جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می -143
  ها دارد، در روزهاي گرم و خشک بیشتر تولید شود.  نالف) نقشی مخالف ژیبرلی

  ها را کاهش دهد. رود، پیر شدن بسیاري از اندام ب) در کشت بافت براي تشکیل ساقه به کار می
  ها تاثیر بگذارد.  شود، بر میزان سنتز پروتئین هاي گیاهی تولید می ج) در اغلب بافت

  پدیدة نورگرایی فاقد نقش باشد. هاي جانبی است، در  د) بازدارندة رشد جوانه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 هر گیاهی که ................. قطعاً .................. . -144

  کند.  زا را شناسایی می گامت نر، مولکول سطحی تخم –رکگن است آ) فاقد 1
  کند.  ا منتقل میفاده از عناصر آوندي شیره خام ربا است –) رشد پسین دارد 2
  هایی داراي توانایی میوز است.  داراي پارانشیم خورش با سلول –ها است  توانایی پراکنده کردن هاگ) فاقد 3
  براي تولید گامتوفیت خود به بیش از یک تقسیم میتوزي نیازمند است.  –تواند به اندازه یک درخت باشد  ) می4

رود در جمعیتی از این گیاه، چند  مفروض است. انتظار می a4و  a1 ،a2 ،a3در گیاه شبدر، ژن خود ناسازگاري با چهار الل  -145
  یافت شود؟ a3نوع آلبومنِ داراي الل 

1( 6  2( 9  3( 12  4( 16  

 

 
  دقیقه 15وقت پیشنهادي:  .  رشد و نمو گیاهان+  تولیدمثل گیاهان

  227تا  179هاي  صفحه: 2و آزمایشگاه  یشناس زیست
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 کننده رشد گیاهی که ................... هر تنظیم -146
  اي شود.  تواند باعث تحریک تقسیم یاخته گیرد، می ) در فرایند کشت بافت مورد استفاده قرار می1
  دهد.  اهان را در پاسخ به شرایط نامساعد، کاهش میگذارد، رشد گی ) بر روي رویش دانه تاثیر می2
  زنی دانه نیز نقش دارد.  شود، در جوانه دار ساقه به سمت نور یک جانبه می ) باعث رشد جهت3
  تواند در افزایش طول ساقه موثر باشد.  رود، می ها به کار می هاي بدون دانه و درشت کردن بعضی میوه ) براي تشکیل میوه4

 ه درست است؟ کدام گزین -147
  است.  آرکگنگی داراي د) گیاه جعفري در پایان سال اول زن1
  تر است.  ساز نزدیک ) کامبیوم آوندي نسبت به آبکش پسین، به کامبیوم چوب پنبه2
  تر است.  ) در ساقه چوبی جوان، آبکش سال اول نسبت به چوب سال چهارم به مغز نزدیک3
  شود.  اصلۀ بین آبکش نخستین و آبکش پسین، بیشتر نمی) در یک درخت چوبی با گذشت زمان، ف4

 چند مورد زیر در رابطه با تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه به درستی بیان شده است؟  -148
  گیرد.  هاي گامتوفیت خزه برخالف اسپوروفیت آن عمل فتوسنتز صورت می الف) در تمام قسمت

  باشد.  هاي تولیدکننده گامت دیپلوئیدي می گ برخالف جایگاه سلولهاي تولیدکننده ها ب) در سرخس جایگاه سلول
  باشند.  کروموزومی حاصل تقسیم میوز یا میتوز می nهاي  ج) در خزه همانند سرخس سلول

هاي پرسلولی هاي حاصل از میوز، با انجام تقسیمات میتوزي ساختار د) در خزه همانند سرخس پس از آزاد شدن سلول
  شود.  فتوسنتزکننده ساخته می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ها متفاوت است؟  با سایر گزینه یا نادرستی کدام گزینه از نظر درستی -149

  جنسی هستند.  ) همۀ گیاهان ناکامل، تک1
  ) گل نخودفرنگی فاقد چهارمین حلقه گل کامل است. 2
  ماده زنبق بیشتر است.  هاي گامتوفیت نر کاج از گامتوفیت ) تعداد سلول3
  هاي تشکیل دهنده یکسان است.  ) در دانه بالغ لوبیا، عدد کروموزومی تمام سلول4

 است؟  نادرستچند مورد از جمالت زیر در رابطه با تولید مثل جنسی در گیاهان  -150
   کروموزومی داریم. n2الف) در مرحلۀ اسپوروفیتی، فقط ساختارهاي 

  تر از ساختار اسپوروفیت است.  ) همواره ساختار گامتوفیت کوچکب
  آیند.  ها همواره در اثر تقسیم میتوز بوجود می ج) در تمامی گیاهان، گامت

  د) تمامی گیاهان براي تولیدمثل، به آب نیاز دارند. 
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

 شود ...................  گیاه میها باعث تنظیم تعادل آب در  هورمونی که با جذب آب توسط ریشه -151

  شود.  از خفتگی می ها شود، باعث بیدار شدن دانه می ها استفاده ت کردن برخی از میوهش) برخالف هورمونی که براي در1
   ها نقش ندارد. ها و جوانه گی دانهتشود، در خف هاي گیاهی می ) همانند هورمونی که باعث کاهش سرعت پیرشدن برخی از اندام2
  ها را در شرایط نامساعد محیطی کنترل کند.  تواند انتقال یون شود، نمی ها می ) همانند هورمونی که باعث رسیدگی میوه3
  آورد.  ها ممانعت به عمل می طویل شدن ساقه شود از ی ساقه به سمت نور می) برخالف هورمونی که باعث خمیدگ4

  کند؟ چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می -152

   »دانگان معادل .................. است. در مقایسۀ تولیدمثل گیاهان، ................... در نهان«
   مخروط ماده در بازدانگان –ب) کیسۀ رویانی   ها آنتریدي در سرخس –الف) لولۀ گرده 

   ها پروتال در سرخس –د) میلۀ پرچم   ها گامتوفیت نر در خزه –ج) دانۀ گردة نارس 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
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 هاي زیر درست است؟  کدام یک از گزینه ،دار گیاهان دانه همۀ با توجه به چرخه زندگی -153
  سازد.  میوز بخشی از تخمک در نهایت یک سلول، گامتوفیت ماده را می ) از1
  آورد.  هاي خود پراکنده شده و پس از رشد، اسپوروفیت جوان را بوجود می ) دانه به کمک بال2
  آورد.  ز قرار گرفتن دانه گرده رسیده در اتاق دانه گرده تخمک، سلول رویشی رشد کرده و ساختاري معادل آنتریدي بوجود می) پس ا3
  آورند.  وز خود ساختار معادل هاگ بوجود میتهاي کیسه گرده با می ) برخی سلول4

 ست؟ زنی گیاهان صحیح ا با فرایند جوانههاي زیر در ارتباط  چند مورد از عبارت -154
  الف) غالف برخالف قالب بخشی از ساقه نیست. 

  شوند.  پس از خروج از خاك باز می ،اي گیاهان دولپه همۀ هاي ب) لپه
  هنگام تشکیل اولین برگ، پوسته دانه وجود ندارد.  گیاه لوبیاج) در 

  چه است.  زنی همۀ گیاهان ظهور ریشه د) نخستین عالمت جوانه
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  گفت: توان نمیرد گیاه کاج در مو -155
  تواند همانند پروتال سرخس گامت ماده تولید کند.  ) آندوسپرم آن برخالف کیسه رویانی ذرت می1
  باشد.  ها می هاي تولید شده در مخروط ماده همانند مخروط نر بیش از تعداد گامتوفیت ) تعداد گامت2
  کند.  از گامتوفیت نسل قبل تغذیه میجدید ها اسپوروفیت  آید و همانند سرخس ود میها گامتوفیت بر روي اسپوروفیت به وج ) برخالف خزه3
  کند.  هاي گرده با تقسیم میوز تولید هاگ می کروموزومی درون کیسه n2هاي  ) سلول پارانشیم خورش در تخمک همانند سلول4

  ست؟کدام مورد صحیح ا یگدور نوربا توجه به انواع  -156
  گیرد.  ها تحت تاثیر طول روز قرار نمی تفاوت در همۀ فصول گلدهی کرده و گلدهی آن ) گیاهان بی1
  شود.  ت قنسول میبنی گیاهان روزکوتاه مانند دهشب با یک فالش نوري منجر به گل ) شکستن نیمه2
  هی کند. گلد اوایل تابستانتواند در  ) نوعی گیاه چندساله علفی که داراي ریزوم است می3
  گیرند.  تفاوت قرار می ) همۀ گیاهان از نظر نوردورگی در یکی از سه دستۀ روزبلند، روزکوتاه و بی4

 است؟ نشدهشود به درستی بیان  اي که موجب کسب یک ویژگی جدید در یک یا تعدادي سلول می در رابطه با پدیدهکدام گزینه  - 157
  چرخه سلولی همراه است.  G1) این پدیده اغلب با مرحلۀ 1
  با تغییرات ساختاري و بیوشیمیایی همراه است. ) این پدیده 2
  ها در ساقه و برگ گیاهان در اثر این پدیده است.  کرك ) ایجاد3
  هاي جدید همراه است.  ا تشکیل بخشب) این پدیده همواره 4

   گیاه بنت قنسول ............. -158
  باشد. ي علفی می اهان چند سالهبرخالف زنبق، از گی )1
  هاي آبی دارد. هاي خود روزنه برخالف گندم، در انتهاي برگ )2
  تواند تحت تأثیر یک شب بسیار گرم گل دهد. فرنگی، می همانند گوجه )3
  ي خود، سه بخش متمایز دارد. همانند نرگس زرد، در برش عرضی ساقه )4

 است؟  نادرستکدام گزینه  -159
  اله کاج، گامتوفیت ماده وجود ندارد. ) در تخمک یک س1
  تولید کند.  را تواند هر دو نوع گامت نر و ماده دانه آوندي می ) گامتوفیت گیاهان بی2
  ) همۀ گیاهانی که براي انجام تولیدمثل جنسی نیازمند آب سطحی هستند، سانتریول دارند. 3
  شود.  گرده قرار دارد دو گرده نارس تشکیل می هایی که در کیسه ) در گیاه گندم، از میتوز هر یک از سلول4

 رو کدام مورد صحیح است؟  در رابطه با تصویر روبه -160

  شود.  در دانه گیاهانی همچون لوبیا و نخود هیچگاه مشاهده نمی A) بخش 1
  گیرد.  یک غالف محافظتی آن را فرا می D) با رشد بخش 2
  باشد.  اي است و منشأ آن از کیسۀ رویانی می دوالیه B) بخش 3
  شود.  کروموزومی است که در بخشی از رویان گندم دیده می A ،n3) بخش 4

A

B
C

D

E
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   ؟آیندیک از پرتوهاي زیر به حساب  ي تولید کدام چشمهبه عنوان  توانند نمی هاي گرم و داغ جسم -161
   ) پرتوي ایکس4   ) نورمرئی3   ) فرابنفش2   ) امواج فروسرخ1

سـی در یـک   این موج الکترومغناطینمودارهاي میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی برحسب مکان و میدان الکتریکی  -162
کـدام اسـت؟    انتشـار ایـن مـوج    هاي زیـر هسـتند. ضـریب شکسـت محـیط      برحسب زمان، مطابق شکل xنقطه از محور 

m(c )
s

83 10   
  

1 (5
4    2 (3

2  

3 (4
3    4 (5

3  

Wصـورت   موج نور به کار رفته در آزمـایش بـه   طول برحسب (W)پهناي نوارها  ۀدر یک آزمایش یانگ، رابط -163 . اسـت  600
  موج نور مورد آزمایش است؟ نوار تاریک پنجم از نوار روشن مرکزي چند برابر طول ۀفاصل

1 (3000  2 (5400  3 (6000  4 (7200  
بنفش استفاده کنیم، چه تغییري در پهنـاي نوارهـاي روشـن و     رنگ تک از نور ،سبز رنگ تک اگر در آزمایش یانگ به جاي نور -164

   شود؟ تاریک ایجاد می
   شود. کم می ) پهناي نوارها1
   شود. ) پهناي نوارها زیاد می2
   شود. تاریک کم می پهناي نوارهاي ) پهناي نوارهاي روشن زیاد و3
   شود. تاریک زیاد می پهناي نوارهاي ) پهناي نوارهاي روشن کم و4
برابر پهناي  3آن از نوار روشن مرکزي  ۀی که فاصلاستفاده شده است. در محل fنوري با بسامد  يدر یک آزمایش یانگ از پرتو -165

   کدام است؟ fنوارهاست، اختالف زمانی دو موج رسیده از محل دو شکاف برحسب 

1( 
f
2
3  2 (

f
3
2  3( 

f
1
3  4 (

f
3  

  دقیقه 15هادي: وقت پیشن  هاي الکترومغناطیسی موج
 151تا  134هاي  دانشگاهی: صفحه فیزیک پیش

  ل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنویسید: 10چند از  گذاري ، هدففیزیکهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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43زمایش یانگ، طول موج نور مورد آزمایش آدر  -166  m2دو شـکاف   ۀپرده از صفح ۀدو شکاف است. اگر فاصل ۀبرابر فاصل 10
 سومین نوار تاریک یک طرف نوار روشن مرکزي از پنجمین نوار روشن طرف دیگـر نـوار روشـن مرکـزي چنـد      ۀباشد، فاصل

   متر است؟ میلی
1 (/1 5  2 (3  3 (/4 5  4 (6  

0یکاي کمیت  اگر -167 ضـریب   0، جـرم واحـد طـول    کـدام اسـت؟ (   با یکاي توان یکسان باشد، حاصل  0
  هستند.) SIتراوایی مغناطیسی خأل در  0و  گذردهی الکتریکی در خأل

1 (3  2 (2   3 (2-   4 (1-   

 تواند فاصلۀ دو نوار روشـن متـوالی از نـوار روشـن مرکـزي      میاند،  متر بیان شده هاي زیر که برحسب میلی یک از گزینه کدام -168
  در یک آزمایش یانگ باشد؟  متر برحسب میلی

1 (1 2و  /5 5/      

2( 0       2و  /5
3 (4       6و  /5
4( 3 4و  /5 5/      

nاگر آزمایش یانگ را به جاي هوا در محیط شفافی به ضریب شکست  -169 4
انجام دهیم، اختالف زمانی امواج رسیده از محـل   3

  شود؟  ر میدو شکاف به محل تشکیل پنجمین نوار روشن چند براب

1 (1  2( 3
4   3( 2   4( 43    

146اگر در آزمایش یانگ بسامد نور مورد آزمایش  -170 10 Hz نـوار   باشد، اختالف راه پرتوهاي نوري که از محل دو شکاف به وسط
83رسند، چند میکرومتر است؟  تاریک سوم می 10 m(c )

s
   

1 (/0 625   2( /1 25   3 (/1 5   4( /2 5    
 
 
 
 

 طور متوسـط  به اول، ۀثانی 10ابق شکل زیر است. در مدت نمودار شدت جریان عبوري از هر مقطع یک سیم برحسب زمان، مط -171
191 کند؟ چند الکترون از هر مقطع این سیم عبور می 6 10(e / C)  

1(202 10      
2( 2010      
3(192 10      
4(1910      

  دقیقه 35وقت پیشنهادي:   جریان الکتریکی
  76تا  57هاي  : صفحه1+ فیزیک  (تا ابتداي توان در مدارهاي الکتریکی) 64تا  48هاي  : صفحه3فیزیک 

  .ها پاسخ دهید به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 3فیزیک و  1 فیزیکتوجه:   
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   ؟است SIچند واحد رسانااین  ةویژوجه به نمودار مقاومت الکتریکی یک سیم برحسب دما، ضریب دمایی مقاومت با ت -172
1( 410      

2( 310    

3( 42 10      

4( 32 10  
است. سیم را ذوب کرده و از آن سـیم همگنـی بـا     100 و مقاومت الکتریکی آن برابر با cm40 طول یک سیم فلزي همگن -173

  ) ها در دو حالت، برابر است. دماي سیم( متر است؟ سازیم. طول این سیم جدید چند سانتی می 4 مقاومت الکتریکی
1 (4  2 (16   3 (8  4 (12  
 R0 هاي ترتیب داراي مقاومت ي سلسیوس به در دماي صفر درجه 2 و  ةدو رساناي الکتریکی با ضریب دمایی مقاومت ویژ -174

 چند برابر مقاومت الکتریکی R هستند. مقاومت الکتریکی R و 03R هاي ترتیب داراي مقاومت به 0C و در دماي 02R و
0R است؟   
1(12  2(10  3(6  4(5  
آل نشـان   سـنج ایـده   رئوستا به سمت راست، چه تغییري در اعدادي که آمپرسنج و ولـت  ةکل زیر، با حرکت لغزنددر مدار ش -175

  آید؟  به وجود می ترتیب از راست به چپ، به دهند، می
   یابد. افزایش می -یابد  ) کاهش می1
   یابد. کاهش می -یابد  ) کاهش می2
   یابد. کاهش می -یابد  ) افزایش می3
   یابد. افزایش می -یابد  ایش می) افز4
ها است؟ (دما ثابـت   گزینه سایرتر از  ، مقاومت الکتریکی یک قطعه مس با طول و قطر مقطع مشخص شده، بیشگزینه  در کدام -176

  فرض شود.)

Lطول )1
Dو قطر مقطع2

  D2و قطر مقطعL2طول )2  2

Lطول )3
Dو قطر مقطعL2طول )D2   4و قطر مقطع2

2  

 آمپر است؟  چند میلی تقریباً کند، در مدار الکتریکی شکل زیر، شدت جریانی که از مقاومت کربنی عبور می -177
  
1 (2    
2 (2/0    
3 (75    
4 (5/7     

0r 

  عدد  رنگ
  3  نارنجی
  5  سبز
  7  بنفش
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   هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام -178
   ها است. ) جهت جریان الکتریکی در جهت شارش الکترون1
     حرکتی ندارند. هیچ هاي آزاد آن ) وقتی اختالف پتانسیل الکتریکی به دو سر رسانایی اعمال نشده باشد، الکترون2
   کنند. اي حرکت می طور کاتوره ي یکسان و بهها هاي آزاد در رساناهاي فلزي با سرعت ) الکترون3
هـاي میـدان الکتریکـی در داخـل      هاي آزاد آن در خالف جهت خط ) اگر به دو سر رسانایی اختالف پتانسیل الکتریکی اعمال شود، الکترون4

  کنند.  رسانا حرکت می
n(t)صورت به SIهاي عبوري از هر مقطع یک مدار برحسب زمان در الکترون خالص اگر تعداد -179 (t t )2 156 1 باشـد،   10

t ۀدر لحظ s2آمپر است؟ ، شدت جریان الکتریکی عبوري از هر مقطع مدار چند میلی(e / C)191 6 10    
1(/ 31 6 10  2(/1 6  3(/ 32 72 10  4(/2 72  
تر باشد، در  برابر طول سیم کوتاه 2هاي مساوي، دو سیم همگن ساخته شده است. اگر طول سیم بلندتر  از دو قطعه مس با جرم -180

    تر است؟ دماي یکسان، مقاومت الکتریکی سیم بلندتر چند برابر مقاومت الکتریکی سیم کوتاه
1 (2  2 (4  3 (8  4 (16  

/ برابر با R ساناي فلزير ویژة اگر ضریب دمایی مقاومت -181
C0
10 ـ  Rباشد، دماي رساناي فلزي 005 سلسـیوس   ۀرا چنـد درج

   % تغییر کند؟25افزایش دهیم تا مقاومت آن 
1 (20  2 (25  3 (50  4 (100   
ـ  20در مدار شکل مقابل، افت پتانسیل در مولد،  -182 مولـد اسـت.    ۀدرصد نیروي محرک

   چند اهم است؟ rمقاومت
1 (4/0    2 (2    
3 (5/2    4 (5   
اختالف پتانسیل دو سر یـک مولـد برحسـب شـدت      ةدر شکل مقابل، نمودار انداز -183

صورت مجزا به یک مقاومت  جریان عبوري از آن رسم شده است. اگر این مولد را به
    بوري از آن چند آمپر است؟اهمی وصل کنیم، جریان الکتریکی ع 5
1 (1    2 (2    
3 (4/2    4 (3   
ترتیب از راست به  دهند، به آل نشان می سنج ایده و ولت ، اعدادي که آمپرسنجRدر مدار شکل مقابل، با افزایش مقاومت متغیر -184

   کند؟ چگونه تغییر می ،چپ
   یابد. افزایش می -یابد  ) کاهش می1
     یابد. کاهش می -یابد  ش می) افزای2
     ماند. ثابت می -یابد  ) کاهش می3
  ماند.  ثابت می -یابد  ) افزایش می4
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 جریان عبوري از یک رساناي اهمی برحسب ولتاژ دو سر آن و ولتاژ دو سر همان رسانا برحسب جریان عبوري از آن نمودارهاي -185
  چند آمپر است؟ I و حالت یکسان باشد، شدت جریانرسم شده است. اگر دما در هر د زیرهاي  صورت شکل به
1 (10      
2 (17    
3 (5/2      
4 (5   
6 مکعب مستطیل رسانا و همگنی را به ابعاد -186 4 2cm cm cm توان از هر یک از دو  در نظر بگیرید. این مکعب مستطیل را می

(دمـا ثابـت   ، کدام است؟ الکتریکیترین مقاومت  مقاومت الکتریکی به کوچک ترین وجه موازي در مدار قرار داد. نسبت بزرگ
  است.)

1( 36  2( 18   3( 9  4( 14  
، نشوددهد حاصل  آل نشان می سنج ایده اي در عددي که ولت ، تغییر قابل مالحظهkاگر در شکل زیر، با باز و بسته کردن کلید -187

   گیریم که . . . نتیجه می
1 (R .ناچیز است      
   ناچیز است. R ) مقاومت درونی مولد در مقایسه با2
     برابر است.  R ) مقاومت درونی مولد با3
   کند. سنج تغییري نمی ) در هر حالتی عدد ولت4
ها مطابق شکل زیر است. مقاومـت   بر حسب شدت جریان عبوري از آن Bو  Aي نمودار اختالف پتانسیل دو سر مولدهاي مجزا -188

   است؟ Aچند برابر مقاومت درونی مولد  Bدرونی مولد 
1 (1    2 (2  

3(1
2    4 (10  

را  اهمی 3یک مقاومت ر آمپر ساعت بار الکتریکی در مدار ایجاد کند. اگ 24تواند  ولتی با مقاومت درونی ناچیز می 12یک مولد  -189
شود؟ (مقاومت الکتریکی ثابت است و فرض کنیـد ولتـاژ دو سـر     مولد وصل کنیم، پس از چند ساعت مولد خالی می دو سر به

  ماند.)  ثابت باقی می آن اتمام مولد تا
1 (6  2 (12  3 (24  4 (48   
1در مدار شکل زیر،  -190 2و2 1r r ت. مقاومتاس R صفر شود؟ 2 چه قدر باشد تا اختالف پتانسیل دو سر مولد    

  

1(r r2 1    2(r
r
2
1

    

3(r r1 2    4(r
r
1
2
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. اگر تصویر حاصل از ایـن جسـم مجـازي باشـد، کـدام گزینـه در مـورد        محور یک عدسی همگرا قرار دارد جسمی عمود بر -191
  هاي تصویر جسم صحیح است؟  ویژگی

    وارونه، بزرگتر) 2    مستقیم، بزرگتر) 1
  وارونه، کوچکتر) 4    مستقیم، کوچکتر) 3

5متري مایع شفافی به ضریب شکست  2نورانی در عمق  ۀیک نقط -192
روشنی که در سـطح مـایع تشـکیل     ةقطر دایرقرار دارد.  3

   شود، چند متر است؟ می
1 (/1 5  2 (/1 66  3 (2  4 (3   
برابر  4متر و طول جسم  سانتی 45 اش تا تصویر مجازي ی که عمود بر محور اصلی عدسی قرار داردجسم ۀدر یک عدسی، فاصل -193

   طول تصویر است. توان این عدسی چند دیوپتر است؟
1( 5-   2 (5/2-   3 (5/2+  4 (5+  
ر انحـراف از مسـی   015 کند. اگر این پرتـو بـا   به سطح مایع شفافی برخورد می 045تابش ۀرنگی از هوا و با زاوی نور تک يپرتو -194

83شود، سرعت نور در مایع چند متر بر ثانیه است؟ اش وارد مایع  اولیه 10 mc )
s

  n)1 هواو  

1(83 2 104    2(83 2 102  

3(83 10    4(83 102  
باالتر از محل واقعی خود بـه نظـر    cm5/7تر وجود دارد. از دید قائم، کف ظرف م سانتی 30درون ظرفی، مایعی شفاف به ارتفاع -195

    اش به نظر برسد؟  متر باالتر از محل واقعی سانتی 5متر از عمق مایع کم کنیم تا کف ظرف  رسد. چند سانتی می
1( 6  2( 10  3( 12  4( 15   
    …و براي دیدن اشیاء نزدیک  …اشیاء دور ی، ضخامت عدسی چشم براي دیدن کمژ ۀبه کمک ماهیچ ،در عمل تطابق -196

  یابد. کاهش می -) افزایش2  یابد. افزایش می -) کاهش1
  یابد. افزایش می -ماند ) ثابت می4  ماند. ثابت می -یابد می ) کاهش3
ـ  درصد کم 30اگر سرعت نور در یک محیط شفاف  -197  حـد ایـن محـیط چنـد درجـه اسـت؟       ۀتر از سرعت نور در هوا باشد، زاوی

/ )2 1    n)1 هواو  4
1 (30  2 (37  3 (45  4 (60   

نشور     از منشور خارج شـود؟ ACنور مماس بر وجه يچند درجه باشد تا پرتو  ۀدر شکل مقابل، زاوی -198 2n م n)1 هواو  (

  1 (30      
2 (45    
3 (60      
4 (90   

  
  

  دقیقه 35وقت پیشنهادي:   شکست نور
  146تا  106هاي  : صفحه1 فیزیک

.ها پاسخ دهید به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 3فیزیک  و 1 فیزیکتوجه: 
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قـدر   نمـایی عدسـی چـه    کانونی عدسی است. در این حالت بزرگ ۀبرابر فاصل 4جسم از عدسی،  ۀدر یک عدسی همگرا، فاصل -199
   است؟

1(2
3   2(1

4  3(1
3  4(1

2   

موازي با محور اصـلی کـه بـه     پرتوي ۀدستمحور هستند. اگر  دیوپتر هم -10و  5 هاي توان اترتیب ب  هرا بدو عدسی همگرا و واگ -200
چنـد  دیگـر   از یـک ي دو عدسـی   د، فاصـله ند، از عدسی دیگر نیز موازي با محور اصلی خارج شـو نتاب یکی از دو عدسی می

   متر است؟ سانتی
1 (10  2 (20  3 (30  4 (40  
تابد، در نهایـت   ي محدب به عدسی می توي نوري که موازي با محور مشترك یک عدسی همگرا و یک آینهمطابق شکل زیر، پر -201

کانونی عدسی  ۀباشد، فاصل 20cm عدسی از آینه ۀو فاصل15cmمحدب  ۀکانونی آین ۀگردد. اگر فاصل روي خودش بازتاب می
 متر است؟  تیهمگرا چند سان

1( 10      
2( 20    
3( 35      
4( 50    
Aکه در مقابل آن قرار دارد، تصویر  ABاز جسم  MNنوري  ۀمطابق شکل زیر، وسیل -202 B ترتیـب از   را تشکیل داده است. به

 ه و تصویر تشکیل شده از جسم، . . . . . . . . . است.نوري . . . . . . . . . بود ۀراست به چپ این وسیل

  
  
    ) عدسی همگرا ـ حقیقی1
    مقعر ـ مجازي ۀ) آین2
    ) عدسی همگرا ـ مجازي3
    مقعر ـ حقیقی ۀ) آین4
ها با  سطح جدایی آنرنگی را در عبور از سه محیط شفاف که  نور تک يشکل مقابل، مسیر پرتو -203

و BوAپرتو در عبـور از مـرز دو محـیط    انحراف این ۀزاویدهد.  هم موازي هستند، نشان می

1Anترتیب از راست به چپ کدام است؟ ، بهC ضریب شکست محیط 3 و (
2B(n    

1(, 03 30    2(, 02 30    

3(, 03 15    4(, 02 15  
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2 و 2ترتیب  به BوAضریب شکست دو محیط شفاف مجاور -204 رنگ از درون کدام محیط و با چـه   یک پرتوي نور تک .است 2
 بازتاب کلی رخ دهد؟  ةبد تا پدیدها بتا آن ةتابشی به مرز جداکنند ۀزاوی

1(A 2  درجه 45تر از  و بیش(A درجه 45تر از   و کم  
3(B 4  درجه 45تر از  و بیش(B درجه  45تر از   و کم  
  است؟ نادرستیک از عبارات زیر  تابانیم. کدام یک منشور می طور مایل به سطح اي از نور سفید را به باریکه -205

      نامند. نورهاي رنگی حاصل از پاشیدگی نور در عبور از منشور را طیف آن نور میمجموعۀ  )1
     تر از نور قرمز است. ضریب شکست منشور براي نور بنفش، بیش )2
     ور بنفش است.تر از ن شکست براي نور قرمز، بیش ۀدر داخل منشور، زاوی )3
  تر از نور قرمز است.  انحراف براي نور بنفش، کم ۀدر داخل منشور، زاوی )4
 2از عدسـی   را جسم ۀاز یک عدسی واگرا و عمود بر محور اصلی آن قرار دارد. اگر فاصل 3fۀ در فاصل cm28جسمی به طول -206

  کند؟  ونه تغییر میبرابر کنیم، طول تصویر آن چگ
1(cm6 2   یابد. کاهش می(cm6 یابد. افزایش می   
3(cm3 4   یابد. افزایش می(cm3 یابد کاهش می .  
 و عمود بر محور اصلی آن قرار دارد از تصویرش برابر با عدسیبل جسمی که مقا ۀ، فاصلfکانونی ۀیک عدسی واگرا با فاصل در -207

6
f جسم تا عدسی چند برابر  ۀاست. فاصلf ؟ باشد می  

1(1
2  2(1

3  3(2
3  4(3

4   

از عدسـی دور   vوي محور اصلی یک عدسی همگرا و بین عدسی و کانون آن قرار دارد. اگر جسم با سـرعت ثابـت   جسمی ر -208
   کند؟ شود، تصویر جسم چگونه حرکت می

   ) پیوسته حرکت آن کُندشونده است.1
   ) پیوسته حرکت آن تندشونده است.2
   ندشونده است.) ابتدا حرکت آن تندشونده و سپس ک3ُ
   ) ابتدا حرکت آن کُندشونده و سپس تندشونده است.4
4/ ۀجسمی در فاصل -209 نمـایی عدسـی    متري عدسی شیئی میکروسکوپی عمود بر محور اصلی آن قرار دارد. اگـر بـزرگ   میلی 1

  متر است؟ یئی چند میلیکانونی عدسی ش ۀباشد، فاصل 600نمایی میکروسکوپ  و بزرگ 15چشمی میکروسکوپ 
1 (40  2 (30  3 (3  4 (4  
تـرین   که نزدیک است طوري قرار گرفته cm4کانونی  ۀمنطبق بر محور اصلی یک عدسی واگرا به فاصل cm8جسمی به طول  -210

  متر است؟ تصویر جسم چند سانتی فاصله دارد. طول cm4عدسی  ازقسمت آن جسم 
1 (1    
2 (4  
3 (6    
4 (8  
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  کدام مطلب درست است؟ -211

   شد. ارز با گرفتن هیدروژن تعریف می ارز با گرفتن اکسیژن و اکسایش، هم در گذشته، کاهش هم )1
   کنیم، کاربرد دارند. هاي غیرآبی، مانند استون هم استفاده می که از حالل هاي الکترودي استاندارد، در هنگامی ) پتانسیل2
   شود. اي تشکیل می یک اسید تولید شده و آینه نقرهئاکسید، متانو در واکنش با نقره ) براثر اکسایش متانال3
   اکسید، تهیه کرد. ي اکسیژن، درحضور کاتالیزگر نقره وسیله توان از اکسایش متانول به ) متانال را می4

  :به جزها درست هستند  ي زیر تمام گزینه نشده با توجه به واکنش موازنه -212
MnO H NO Mn NO H O2

4 2 3 2 
  باشد.  می 10هاي مبادله شده در آن برابر  الکتروناین واکنش از نوع اکسایش و کاهش بوده و تعداد  )1
   ) در این واکنش یون پرمنگنات نقش اکسنده و یون نیتریت نقش کاهنده را دارد.2
   ها است. دهنده تر از مجموع ضرایب واکنش واحد کم 3ها  مجموع ضرایب فراورده  از موازنه پس) 3
   کربوکسیلیک اسیدها است. یش کربن گروه عاملی کربوکسیل، دري کاهنده در این واکنش برابر عدد اکسا ) تغییر عدد اکسایش گونه4

 در واکنش فلز مس در داخل محلول نقره نیترات . . . -213
   گراید. رنگی می رنگ محلول به مرور از آبی به بی )1
   شود. مثبت در عدد اکسایش می ) طی واکنش، نقره دچار تغییر2
   شود. شدن محلول واکنش می ) فنول فتالئین به مرور زمان باعث رنگی3
   هاي تماشاگر محلول فاقد رنگ هستند. ) یون4

226اگر در شرایط استاندارد در شکل زیر از آند  -214 022  است؟الکترون خارج شده باشد، چند لیتر گاز هیدروژن تولید شده  /10
  

1 (112    

2 (12/1    

3 (224    

4 (24/2  

  دقیقه 10 وقت پیشنهادي:    الکتروشیمی 
 104تا  91هاي  شگاهی: صفحهدان شیمی پیش

  ل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤالگذاري قب هدف
  بنویسید: خود را 10گذاري چند از  ، هدفشیمیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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  است؟ نادرست زیر هاي یک از عبارت کدام IIوIهاي  با توجه به شکل -215
شود و  ي الکترون انجام می در هر دو شکل مبادله )آ

  شود. جریان برق تولید می

ي روي،   هاي تیغه تعدادي از اتم Iب) در شکل
ي ظرفیت خود را در سطح تیغه  هاي الیه الکترون

   شوند. وارد محلول می 2Znصورت  گذاشته و به

   .شود میجایی یگانه در شرایط کامالً کنترل شده انجام  جابه  پ) در هر دو شکل یک واکنش
ي روي که قطب منفی سلول الکتروشیمیایی است، به مرور کاهش  جرم تیغه IIت) در شکل 

   یابد. می
 پ   –ب  –) آ 4  ت  –) ب 3  پ  –) آ 2  ب  –) آ 1

هایی از فلزات . . . و . . . در محلولی از . . . یا . . . دستگاه تبدیل انرژي شیمیایی به الکتریکی  ایرانیان باستان با قراردادن قطعه -216
  خته بودند.سا
1(2Zn Ag Zn Ag    

2(3CH COOH NaCl Cu Fe  
3(3 2 4Zn(NO ) CuSO Zn Cu 

4(2 5C H OH AgCl Fe Ag  
   کدام عبارت درست است؟ -217

2در  نیتروژن هاي اتم اکسایش عدد) 1 3N O  است. (دو اتم 3یکسان و برابر +N (به هم متصل هستند   
3در متیل استات  کربن هاي اتم عدد اکسایش مجموع) 2 3(CH COOCH    ها در اتانال برابر است. با مجموع عدد اکسایش کربن (
   ي نافلزها به حالت آزاد فقط اکسنده هستند. ي فلزها به حالت آزاد فقط کاهنده و همه همه )3
    تواند کاهنده باشد. فقط می 3NOواحد بوده و نیتروژن در  8ترین عدد اکسایش نیتروژن  کمترین و  اختالف بیش )4

   اند.) ها موازنه نشده است؟ (واکنش نادرستهاي زیرکدام گزینه  با توجه به واکنش -218
2 3 2I)Cl (g) NaOH(aq) NaCl(aq) NaClO (aq) H O(l)  

2 2 2II)Fe(s) H O(l) O (g) Fe(OH) (s)  
3 2 2 2

AgIII)CH OH(g) O (g) H CO(g) H O(g)  
   باشد. می 9ها در آن  کلر هم نقش کاهنده دارد هم نقش اکسنده و مجموع ضرایب فراورده I) در واکنش 1
   خودي است. خودي و در جهت برگشت غیرخودبه در جهت رفت خودبه II) واکنش 2
   ها است. تغییر عدد اکسایش کربن برابر عدد اکسایش کربن گروه عاملی در کتون III) در واکنش 3
   برابر نیست. IIIو  IIشده در واکنش   هاي مبادله ) تعداد الکترون4
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 ناپذیر باشد، . . .  انجام (II)پذیر ولی واکنش  انجام (I)واکنش  اگر -219
2 2I) A (aq) B(s) A(s) B (aq)  

2 2II)B(s) D (aq) B (aq) D(s)  
    است. Bتر از پتانسیل الکترودي  بزرگ Dپتانسیل الکترودي ) 1
Aصورت:  ترتیب کاهندگی این فلزها، به) 2 D B .است    

2صورت:  هاي سه فلز به ترتیب اکسندگی کاتیون) 3 2 2B A D .است    
     نگهداري نمود. Dتوان در ظروف ساخته شده از فلز  را نمی Aهاي  محلول نمک) 4

0هاي زیر اگر با توجه به واکنش - 220
ــلول 0تر از  ولت بیش a ،7/0مربوط به واکنش  E س

ــلول بوده و  bواکنش  مربوط به E س
0 2 0 28E (M M) / V  0و 2 0 04E (N N) / V ي  باشد. پتانسیل کاهشی گونهX برابر کدام گزینه است؟  

   2 2a : M N N M  
22 2b : X M X M  

1 (22/1+  2 (74/0+  3 (74/0 -  4 (22/1 -  
  
  
  

16زیر، اگر  ةنشد  ي موازنه توجه به معادله با -221 7/ g  2پتاسیم برمات با مقدار کافی هیدرازین 4(N H واکنش دهد، تقریباً چند  (
10لیتر گاز نیتروژن با چگالی  9/ g.L 139 کند؟ تولید می 80 16 14(K ,Br ,O ,N :g.mol )  

3 2 4 2 2KBrO (aq) N H (l) N (g) KBr(aq) H O(l)  
1 (/5 67  2 (/5 33  3 (/4 67  4 (/4 33  

تر استفاده شود، براي  درصد بیش 20که اتانول  درصد انجام شود، در صورتی 80  اتانول با بازده اتیل اتر از ي دي اگر واکنش تهیه -222
1ي  تهیه 112اتر تقریباً چند گرم اتانول الزم است؟  اتیل گرم دي /85 1 16(C , H ,O : g.mol ) 

2 43 2 3 2 2 3 22 H SOCH CH OH CH CH OCH CH H O 

1 (/2 875  2 (/3 45  3 (/1 84  4 (/2 208  
گردد؟ (دماي واکنش  شود و چند لیتر گازتولید می ترتیب از راست به چپ چند لیتر هوا مصرف می گرم گلوکز به 9از سوختن  -223

112است.  125L.molسوختن باال ولی دما و فشار ثابت است) حجم مولی گازها در شرایط واکنش  1 16(C ,H ,O : g.mol ) 

1 (15 37 5/  2 (7 5 75/  3 (15 75  4 (7 5 37 5/ /  
0در یک ظرف در بسته،  -224 3مول پروپان /5 8(C H (g))2درصد 20ه مول مخلوط گازي ک20همراه  ، بهO ،75 2درصدN  درصد 5و

2CO ها، در حالت گاز  نجام شده و همه فراوردهطور کامل ا دارد، قرار گرفته است. پس از زدن جرقه، واکنش سوختن پروپان، به
 دهد؟ باشند. تقریباً چند درصد حجمی گازهاي نهایی را بخار آب تشکیل می می

1 (10 5/  2 (10 0/  3 (9 5/  4 (12 0/  

 
 
 

  دقیقه 20وقت پیشنهادي:   هاي شیمیایی و استوکیومتري واکنش
  ها پاسخ دهید. به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 2و شیمی  3شیمی توجه:   38تا  24هاي  : صفحه3شیمی 
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 اند؟ مواره درستچند مورد از مطالب زیر ه -225

  یک مول از گازهاي مختلف، حجم ثابت و برابر دارند. یکسان،دماي  هاي ترکیبی گازها در فشار و بر اساس قانون نسبت ●
22یک مول از گازهاي مختلف در فشار و دماي ثابت، حجمی ثابت و برابر  ●   لیتر دارند. /4
ها در واکنش موازنه شده برابر  واکنش در دما و فشار ثابت با نسبت ضرایب استوکیومتري آنهاي حجمی گازها در یک  نسبت ●

  است.
  است. Aاز دو برابر گ Bهاي گاز  باشد، تعداد مول Bدو برابر حجم گاز  Aدر دما و فشار ثابت اگر حجم گاز  ●
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 68از واکنش درصد باشد،  70ي آن)، برابر  ي معادله درصدي واکنش زیر (پس از موازنه  چه در شرایط مناسب بازده چنان -226
114دست می آید؟  درصد به 92اکسید با خلوص  کیلوگرم آمونیاك، چند گرم نیتروژن دي 16 1(N ,O ,H : g.mol ) 

3 2 2 2NH (g) O (g) NO (g) H O(g)  
1 (51 4 10/  2 (31 4 10/  3 (51 1 10/  4 (31 1 10/  

 اند. نادرستي . . .  جز گزینه هاي زیر به ي گزینه همه -227

  توان تهیه کرد. دي اکسید و گاز حاصل از واکنش قلع با هیدروکلریک اسید می ) سوخت تمیز را از واکنش گاز کربن1
  کند. ري نمیجاي فریک اکسید از کوپریک اکسید استفاده شود، مجموع ضرایب واکنش تغیی ) اگر در واکنش ترمیت به2
  سنگ داغ با آب، گاز متان تهیه خواهد شد. ) از واکنش زغال3
2و  LiOHي هواي فضاپیما توسط  ) در تصفیه4 2Li O  شود. مشاهده میثابت، کاهش حجم یکسانی در هر دو واکنش  مايدو  ارشفدر  

228- 0 2/ mL  0برم و 2/ mL کنیم تا واکنش  جیوه را مخلوط میHg(l) Br (l) HgBr (s)2 انجام شود. اگر چگالی برم و جیوه  2
ماند؟  جیوه باقی میدر نظر بگیریم، در پایان واکنش چند گرم از  لیتر گرم بر میلی 5/13و  3/3ابر ترتیب بر را به

180 200(Br , Hg : g.mol )  
1( 564/1 2( 875/1  3( 578/1 4( 456/1  

درصد انجام شود،  60 ةدهد، اگر این واکنش با بازد  اکسید واکنش می(II)واکنش زیر، در دماي باال، گاز آمونیاك با مس  مطابق -229
دهد؟  با مقدار کافی آمونیاك واکنش می 80با خلوص % CuO گرم فلز مس، چند گرم 68/7 ۀبراي تهی

164 16(Cu ,O : g.mol ) 

3 2 23 2 3 3CuO(s) NH (g) Cu(s) H O(g) N (g) 

1 (20  2 (8/12   3 (15  4 (2/7   
مانده برابر  ي باقی دهدهن تقریب چند درصد تجزیه شود تا جرم گاز آزاد شده با جرم واکنش مول کلسیم کربنات، باید به نیم  -230

140شود؟ 12 16(Ca ,C ,O : g.mol ) 

1 (44/69 2 (37/56  3 (82/21 4 (57/39  
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2مطابق واکنش   فلز آلومینیم، -231 4 22 2 6 2 3Al(s) NaOH(aq) H O(l) NaAl(OH) (aq) H (g)  با محلول آبی سدیم
 9/0با مقداري فلز آلومینیم ترکیب کنیم،  را NaOHگرم  12گرم آب و  8/19دهد. اگر در این واکنش،  هیدروکسید واکنش می

ها پس از انجام  دهنده واکنش  ي مانده ي جرم باقی دهنده نشان تواند نمییک از اعداد زیر،  شود. کدام گرم گاز هیدروژن تولید می
127واکنش باشد؟  23 16 1(Al ,Na ,O , H : g.mol ) 

1 (5/3 2 (6/3  3( 7/3 4(8/3  
 است؟ نادرستهواي خودروها   رد کیسههاي زیر در مو یک از عبارت کدام -232

  ي هوا با حجم مشخص، به چگالی وابسته است که آن هم به دما بستگی دارد. ) حجم گاز مورد نیاز براي پرکردن کیسه1
تغییر  ي سر راننده تا فرمان خودرو ها برحسب شدت تصادف، قد و وزن راننده و فاصله هاي هواي هوشمند، سرعت باز شدن کیسه ) در کیسه2

  کند. می
  کند، گاز نیتروژن است. هاي هوا را پر می ) گازي که به سرعت کیسه3
 (II)ي فعال و خطرناك است که براي حذف آن از واکنش بسیار سریع آن با آهن ) سدیم فلزي تولیدشده در واکنش مولد گاز، یک ماده4 

  شود. اکسید استفاده می
 لیتر گاز نیتروژن 80گرم بر لیتر باشد، براي تولید  7/0اگر چگالی گاز نیتروژن در شرایط واکنش   ،3NaNي تجزیهدر واکنش  -233

123باشد.)  % می80درصدي این واکنش   % نیاز داریم؟ (بازده65با خلوص  3NaNبه چند گرم  تقریب به 14(Na ,N : g.mol ) 

1 (5/119  2 (67/166  3 (87/78  4 (381  
توان بنزین را ایزواوکتان با ساختار . . . در نظر گرفت و اگر نسبت مولی بنزین به اکسیژن . . . باشد  طور میانگین می به -234

 محدودکننده . . . است.

1(3 3 3 2 3(CH ) CCH(CH )CH CH - 1  اکسیژن - 16به  

2(3 3 3 2 3(CH ) CCH(CH )CH CH - 1  اکسیژن -  12به  

3(3 2 2 3 3(CH ) CHCH C(CH   بنزین - 16به  1 - (
4(3 3 2 3 3(CH ) CHCH C(CH  بنزین -  12به  1 - (

 کدام مطلب درست است؟ -235

  تر است. ها بزرگ هاي فراورده ها از مجموع ضریب دهنده هاي واکنش ي واکنش سوختن بنزین، مجموع ضریب ) در معادله1
  شود. عنوان یک سوخت تمیز براي خودروها استفاده می ی از کشورها به) اتانول، به تازگی در برخ2
  شود. مول گازتولید می 2/0سنگ،  مول بخار آب بسیار داغ با مقدار کافی زغال 2/0) در واکنش، 3
  است. 4هاي کربن و هیدروژن، برابر  ) در فرمول تجربی ایزواوکتان، اختالف شمار اتم4

) اکسید III% واکنش دهد و آهن(80) اکسید  با خلوص II(گرم مس 16تواند با  مید درص 60آهن با خلوص چند گرم تقریباً  -236
156 تولید کند؟ 64 16(Fe ,Cu ,O : g.mol )  

1(/17 56  2(/13 35  3(/11 11  4 (96/9   
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با محلول هیدرویدیک اسید، همان اندازه گاز آزاد شود که در واکنش %x گرم آهن ناخالص با خلوص 4/1اگر در واکنش کامل  -237
y ، نسبت شود آزاد می  با آب%yگرم سدیم ناخالص با خلوص  6/4کامل 

x
کنند.)  ها در واکنش شرکت نمی کدام است؟ (ناخالصی

156 23(Fe ,Na : g.mol )   
1( 2  2(5/0  3 (25/0  4 (4  

گرم متانول تولید شده است، مجموع  56دست آورد. در یک واکنش  توان از واکنش کربن مونوکسید و هیدروژن به متانول را می -238
  اقل چند لیتر است؟ (واکنش را کامل فرض کنید.)دهنده در شرایط استاندارد، حد حجم گازهاي واکنش

2 32CO(g) H (g) CH OH(g) 
112 1 16(C ,H ,O : g.mol ) 

1(4/78  2 (6/117  3 (2/39  4( 8/58  
خالصی نیز هست، با محلول به عنوان نا (Zn) رويکه فقط حاوي مقداري  (ZnO)گرم از یک سنگ معدن روي اکسید  250 -239

کدام است؟  ZnOلیتر است. درصد خلوص  24شود. حجم گاز هیدروژن آزادشده  سولفوریک اسید مطابق زیر واکنش داده می
10چگالی گاز هیدروژن را   (در شرایط آزمایش، 12/ g.L (.165درنظر بگیرید 16 1(Zn ,O ,H : g.mol ) 

  2 4 4 2Zn(s) H SO (aq) ZnSO (aq) H (g)    
2 4 4 2ZnO(s) H SO (aq) ZnSO (aq) H O(l)  

1( 44/37  2 (63/40  3 (56/62  4( 37/59  
شده  در واکنش فرضی و موازنه B ةگرم ماد 32را با  A هندهد لیتر واکنش 2/11در شرایط استاندارد  -240

5 4 6aA(g) B(g) C(g) D(l)  که جرم مولیA ،B ،C  وD دهیم.  باشد، واکنش می گرم بر مول می 18و  30، 32، 17ترتیب  به
  حجم گاز تولید شده در شرایط استاندارد چند لیتر است؟

1( 4/13  2 (4/22  3 (2/11  4( 6/5  
  
  

 است؟ نشده درستی بیان چند مورد از مطالب زیر به -241
هاي موجود در جدول مندلیف، در این  نظمی الف) هرگاه عناصر برحسب افزایش عدد اتمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند بی

  گیرند. اي که تمام عناصر سنگین بعد از عناصر سبک قرار می رود به گونه جدول از بین می
  هاي جدول خود را خالی بگذارد. از خانه  و خواص عناصر مجبور بود بعضی  دلیل مشخص نبودن جرم اتمی ب) مندلیف به

  باشد. ج) خواص عناصر تغییرات گسترده و منظمی دارد از این رو در هر خانواده خواص عناصر کامالً یکسان می
   آن را در ستون دوم جدول خود قرار داده بود.د) مندلیف با قلیایی خاکی در نظرگرفتن عنصر طال

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
 خوانی دارد؟ هاي بیان شده با عنصر مورد نظر هم یک از مولکول با توجه به جدول زیر، کدام -242

1(53 W  39صورت دو اتمی وجود داشته، با عنصر بهA 17تناوب و با عنصر  همB عنصر گازي دارد. 2باشد. در گروه خود  گروه می هم  
2(85Y  سازد. ي ناپایدار و با فلزات نمک میا است داراي هسته  پذیري کم نافلزي با واکنش  
3(42Z  0الکترون با  10عنصري واسطه بوده که دارايl  ي ظرفیت است. الکترون در الیه 6و  
4(20X  تري نسبت به عنصر زیرین خود دارد. عنصر اصلی بعد از آن  پذیري کم باالتري از عنصر قبل خود دارد واکنش دماي ذوب

  باشد. می 30داراي عدد اتمی 

 
 

    دقیقه 20 وقت پیشنهادي:  هاي یونی خواص تناوبی عنصرها + ترکیب
  ها پاسخ دهید. به یکی از این کتاب بایدکتاب هستند و شما  زوج 2و شیمی  3شیمی توجه:   64تا  29هاي  : صفحه2 شیمی
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 است؟ نادرستي زیر  با توجه به عناصر موجود در جدول تناوبی عناصر، کدام گزینه  -243

  در دماي اتاق مایع هستند. عنصر موجود در جدول تناوبی 2) 1
  شکل در دماي اتاق در جدول تناوبی عناصر وجود دارد. عنصر گازي 11) 2
  ترین تناوب جدول است. عنصر بزرگ 32) تناوب ششم جدول تناوبی با 3
)57ترتیب عناصر بعد از النتان  ي داخلی، النتانیدها و آکتنیدها نام دارند که به ) عناصر واسطه4 La)  89و آکتنیم( Ac) شوند. را شامل می  

1و 1lmو  1lو  4n، آخرین الکترون داراي عددهاي کوانتومی Xدر اتم  -244
2smي آن  ست. کدام مطلب دربارها

  درست است؟

   فلز وجود دارد. تناوب با این عنصر، سه عنصر شبه ) در عناصر هم1
36در  2lmهاي داراي  در این عنصر، چهار برابر شمار الکترون 1lmهاي داراي  ) شمار الکترون2 Kr .است   
   باشد. می 7فلزي برابر  ) در تناوب بعدي این عنصر، نسبت شمار عنصرهاي فلزي به شمار عنصرهاي شبه3
   ي این عنصر، یک الکترون وجود دارد. آخرین الیه در) 4

 کدام گزینه درست است؟ -245

شود، با آب واکنش داده و گاز هیدروژن  ختم می sي  ها به زیرالیه هاي اصلی جدول قرار دارند و آرایش آن ) تمام عناصري که در گروه1
  کنند. تولید می

  باشد. ها مانند گازهاي نجیب می هالوژن  پذیري عناصر گروه ) تغییرات واکنش2
  باشد. می 2) تفاوت جمع جبري اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین در عنصري از گروه هفت با عنصري از گروه هفده برابر 3
  صورت گاز هستند. و دماي اتاق به atm1) درصد کمی از نافلزها در فشار 4

  اند، تفاوت شعاع واندروالسی با طول پیوند کوواالنسی، کدام است؟ در شکل زیر که پنج اتم یکسان در پیوند شرکت نموده -246
1 (85  

2 (75  

3 (70  

4 (65  

تري را احساس  ي بیش هاي آن، بار مؤثر هسته یک از الکترون چهارم جدول تناوبی است. کدامو تناوب  16عنصري در گروه  -247
 کند؟ می

1 (4 1 1ln , l ,m  

2 (4 0 0ln , l ,m  

3 (3 1 1ln ,l ,m  

4 (2 1 0ln ,l ,m  

forum.konkur.inforum.konkur.in



  29 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی -  اسفند 9آزمون  –» 5«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

ترتیب از چپ به راست (با افزایش عدد اتمی) چهار عنصر متوالی جدول تناوبی هستند. اگر عنصر  بهDو  A ،B،C عنصرهاي -248

A 1ي ظرفیت خود چهار الکترون با  در الیه
2sm  1و دو الکترون با

2sm ترین انرژي  داشته باشد، کدام عنصر بیش

 نخستین یونش را دارد؟

1 (A  2 (B  3 (C  4 (D  
 هاي زیر را به طور صحیح بیان نموده است؟ ي افزایش انرژي یونش در یون نحوه هاي زیر یک از گزینه کدام -249

1 (2 3 4 5
2 3 4 5 6 7He Li Be B C N  

2 (2 3 5 4
3 5 4 6 8 7Li B Be C O N  

3 (2 4 3 5
1 2 3 5 4 6H He Li B Be C  

4 (2 3 4 5
2 1 3 4 5 6He H Li Be B C  

ها  در مورد آن اوبی که در زیر آمده است، کدام عبارت زیربا توجه به نمودار نخستین انرژي یونش چند عنصر متوالی جدول تن -250
 از تناوب دوم است) Aصحیح است؟(

  

n) مجموع 1 l است. 20ترین الکترونگاتیوي،  عنصر، با بیش  هاي ظرفیتی الکترون  

  ترین الکترونگاتیوي را دارد. نرژي یونش را دارد، از این رو بیشترین ا بیش E ) عنصر 2

  اند.Fو  Dترتیب،  ترین فلز به ترین نافلز و قوي ) قوي3

   است. Fو  Aترتیب مربوط به ترین شعاع اتمی به ترین و بزرگ ) کوچک4

 داده شده است. 1kJ.molصورت زیر برحسب  سوم به دورةهاي یونش متوالی چهار عنصر  انرژي -251

578 1102 2750 11600 12300 14750 15600A :  

1012 1900 2910 4960 6270 22200 23100 23750B :  

1251 2300 3820 5160 6540 9490 11000 54800C :  

738 1450 7730 8210 8890 9450 10201 13100D :  
  درستی بیان شده است؟ ها به هاي پایدار حاصل از آن بطه با شعاع یونکدام مقایسه در را

1 (A B C D    2 (A D C B  

3 (D A B C    4 (D C B A  
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 محل انجام محاسبات 

داراي  Aي سوم جدول تناوبی (که عنصر  در دوره Bو  Aهاي زیر در مورد دو عنصر متوالی  گیري یک از نتیجه کدام -252
 است؟ نادرستالکترونگاتیوي باالتري است)، 

    تري است. داراي جرم کم B) اتم 1
  باالتري است. 1IEي قطعاً داراA) اتم 2
    تري دارد. خصلت نافلزي کم B) اتم 3
 باالتر است. Aي اتم  ) بار مؤثر هسته4

 است؟ نادرستي سدیم کلرید  کدام مطلب درباره -253

     باشد. یکسان و برابر شش می هاي سدیم و کلرید در آن عدد کوئوردیناسیون یون) 1

   تنهاست. Clو  Naمیان یک جفت یون   برابر نیروي جاذبه 76/1حدود   ي بلور آن در مجموع، ها در شبکه ي بین یون نیروي جاذبه) 2

Clبه صورت  ها هاي پایدار آن هاي سدیم و کلر و یون ي شعاع اتم مقایسه) 3 Cl ،Na Na .است   
  در آنیون آن است.1lها با  آن، نصف شمار الکترون  در کاتیون 1lها با  شمار الکترون) 4

 ؟اند نادرستهاي زیر،  چه تعداد از عبارت -254

 ختم شود، یون پایدار آن ممکن است فاقد آرایش گاز نجیب باشد. 14sبه   Aالکترونی اتماگر آرایش  ●

  اند. هاي متداول همگی جزو یون 3Alو  2O ،3N ،2Srهاي  یون ●
  .ها برابر است ها و آنیون در یک ترکیب یونی که از نظر بار الکتریکی خنثی است، شمار کاتیون ●
2Naو  MgO ،CaOي بلور سه ترکیب  انرژي شبکه ي مقایسه ● O 2صورت   بهNa O CaO MgO .است  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 کدام عبارت درست است؟ -255

2سولفیت  فرمول شیمیایی سدیم )1 4Na SO باشد. می  

3کاتیون  3dي  ها در زیرالیه ) شمار الکترون2
24Cr  است. 4برابر  

  اند. گویند که از بیش از دو عنصر تشکیل شده یمهایی  یونبه ند اتمی، هاي چ ) یون3

 باشد. می LiFمربوط به   ترین انرژي شبکه ها بیش هاي یونی حاصل از فلزهاي قلیایی و هالوژن ) در ترکیب4

  است؟ نادرستهاي یونی جامد  هاي زیر در مورد ترکیب یک از عبارت کدام -256
  ها در جاهاي به نسبت ثابتی قرار دارند. ي آن دهنده هاي تشکیل ذره )1
  ها به جز حرکت انتقالی حرکت دیگري ندارند. ي آن دهنده هاي تشکیل ) ذره2
  ) جامدهاي یونی رساناي الکتریکی نیستند.3
  شکنند. ها، در راستاي معینی می ) بر اثر وارد شدن ضربه به آن4
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  31 : ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی    شیمی -  اسفند 9آزمون  –» 5«پروژة 
  

 محل انجام محاسبات 

  تر است؟ هاي دو ترکیب، بیش مدر کدام گزینه تفاوت شمار ات -257
    نقره پرمنگنات –منیزیم هیدروکسید  )1
  استانیک کلرید –) فریک سولفات 2
    نیتریت (I)مس  –) آمونیوم سولفیت 3
  پتاسیم کرومات –) آمونیوم فسفات 4

 کند؟ تی تکمیل میدرس را به» با افزایش عدد اتمی عناصر اصلی در . . . «کدام گزینه عبارت  -258

  یابد. طور پیوسته افزایش می انرژي نخستین یونش مانند بار مؤثر هسته به  ) یک تناوب،1
  یابد. پذیري، برخالف شعاع اتمی افزایش می ) یک گروه، واکنش2
  یابد. برخالف الکترونگاتیوي، افزایش می  ) یک تناوب، تمایل به دریافت الکترون،3
  یابد. ، افزایش می1IEبرخالف ) یک گروه، خصلت فلزي 4

 دهد؟ شان میدرستی ن را به 16Eو  12A ،13B ،14C ،15Dنمودار تغییرات انرژي نخستین یونش عنصرهاي  کدام -259

1( 2( 3( 4(  

2nMClدار  نمک آب -260 .nH O  ًشود.  آب تبدیل می دهد و به نمک بی درصد از جرم خود را از دست می 5/24در اثر حرارت تقریبا
140ها کدام است؟  مجموع شمار اتم Mدر فرمول فسفات فلز  35 5(M ,Cl / : g.mol ) 

1 (13  2 (6  3 (8  4 (12 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  آموزان گرامی لطفاً در پایان آزمون به این دو سؤال پاسخ دهید. دانش
  

  هاي کدام درس عمومی در آزمون امروز بهتر بود؟ کیفیت سؤال - 261
  ) زبان4  و زندگی ) دین3  ) عربی2  ) فارسی 1

  در آزمون امروز بهتر بود؟ اختصاصیهاي کدام درس  کیفیت سؤال - 262
 ) شیمی4  فیزیک) 3  شناسی زیست) 2   ریاضی) 1
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  13913988ماه ماه   اسفنداسفند  99
  نظام قديمنظام قديمعمومي عمومي 

  و تجربيو تجربي  رياضيرياضية ة رشترشت
  
  

 

  
  
  
  

  
  

  

  
  

 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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 )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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 )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

forum.konkur.in
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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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  8: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي   98 اسفند 9 آزمون -)5( ةپروژ          
    

 )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

  
  فرشید رسولی –ناصر خوارزمی  –ملیحه جعفري  –محسن پیگان  –امیرحسین برادران  –اسماعیل امارم  –محمد اکبري  –مهران اسماعیلی  –بابک اسالمی  –زاده  حسن اسحاق –فرد  خسرو ارغوانی

  احسان هادوي –نیما نوروزي  –محمد نادري  –سعید منبري  –پیام مرادي  –امیر محمودي انزابی  –غالمرضا محبی  –مصطفی کیانی  –بهادر کامران  –قاسمی  آرش –کاظم شاهملکی 

   

  مصـطفی سـاالري   –آبـادي   مصطفی رستم –حسن ذاکري  – کیش مرتضی خوش –محسن خوشدل  –مسعود جعفري  –نظر  حامد پویان –محمدرضا پورجاوید  –عبدالحمید امینی  –نتاج  اکبر ابراهیم
زاده   علی نـوري  –امیر میرزانژاد  –علی مؤیدي  –محمدطاها مصطفوي  –امیر قاسمی  –علی فرزادتبار  –مهدي فائق  –زاده  حسن عیسی –سید رضا عمادي  –اهللا علیزاده  روح –محمد عظیمیان زواره 

  محمدرضا وسگري
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  فرزانه دانایی  ساز هانیه نشاسته –محمدامین روانبخش  –علی مرشد   مهرداد ملوندي  حسین حاجیلو  حسین حاجیلو  ریاضی
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  دانیال بهارفصل  محمد وزیري  پور مبینا شرافتی  نژاد ایمان حسین  نژاد ایمان حسین  شیمی
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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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  5:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی - اسفند  9 آزمون - »5«پروژة         

    
  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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  6:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     ریاضی - اسفند  9 آزمون - »5«پروژة         

    
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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  7:  ۀصفح  تجربی نظام قدیماختصاصی     شناسی زیست –اسفند  9آزمون  - »5«پروژة       

    
  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(
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  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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qm q mp
p

   

m p
p q f p mp f m f
1 1 1 1 1 1 1   

p f p fm
m f m f f p
1 11   

4
1

3 11
31

1
1 m

ff
fm

fp
fm fp  

cm)BA(
)BA(

AB
)BA(

m cmAB 7284
1

1
1281

1  

7
1

6 22
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

 ق قغ 
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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) (( 

350 4 30 80
160 95 65

3080 952

c c

w

r r

r

 طول پیوند کوواالنسی160
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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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