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طراحان به ترتيب حروف الفبا  

به ترتيب حروف الفباو يراستارانوگزينشگران
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 )داوود تالشي(  »2« ةگزين- 1

  گردغل: مكر، حيله، تباهي، مكار، حيله
  :هاتشريح ساير گزينه

  .سازندميو زين اسبخدنگ: درختي كه با چوب سختش تير و نيزه»: 1«گزينة
  خلنگ: علف جارومانند 

  بنان: انگشت، سرانگشت »: 3«گزينة
  شدهيشستوه: درمانده، خسته، ملول / ستوده: ستا»: 4«گزينة

  )تركيبيلغت، ،2ادبيات فارسي(
----------------------------------------------  

 )ممقدابراهيم رضايي(  »3«گزينة- 2

  هايي كه نادرست معني شده است:معني درست واژه
  خير: بيهودهخيره

  جرز: ديوار اتاق و ايوان
  )تركيبي، لغت،2ادبيات فارسي(

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

 )حسين پرهيزگار(  »3«گزينة- 3

شود.هايي كه از دور ديدهها، سياهياشباح: جمع شبح، كالبدها، سايه /سماط: سفره
اي از پارچـــة تنـك و لطيـف كـــه آن را همچـون خانـــه ه: خيمـهكلّـــ /هيمـه: هيـزم  /

  بند، حجلة عروسيدوزند؛ پشهمي
  )نامهلغت، واژه،2ادبيات فارسي(

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

 )عيتشياسماعيل(  »1«گزينة- 4

  درست است.» شايعات، جمع شايعه«غلط و» شايئات«امالي واژة
  )تركيبي،، امال2فارسيادبيات(

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

 )حسين پرهيزگار(  »3«گزينة- 5

  صواب نديدن تأخير /وضع عرض و لهجه
  )، امال، تركيبي2ادبيات فارسي(

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

 )داوود تالشي(  »3«گزينة- 6

، بيعت باان، سفر پنجموباز و، سدطنين در دلتا ،صفارزاده: رهگذر مهتاب هآثار طاهر
  بيداري، ديدار صبح

ودن، از زبان برگ، مثل درخت در شب باران،آثار دكتر شفيعي كدكني: از بودن و سر
    شابور (عالمت: بامشاد)يهاي نشبخواني، بوي جوي موليان، در كوچه باغ

  هاي زندانها، ورق پارهساالري، ميرزا،، چمدانهايشآثار بزرگ علوي: چشم
  هاها و آدمهاي خشم، موشبك: مراتع بهشتي، خوشهآثار جان اشتاين

  )تركيبي،تاريخ ادبيات،2ادبيات فارسي(

 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة- 7

الصبيان، مثل درخت در شب باران، سايةكارنامة بلخ، چمن الله، ارغنون، نصاب«آثار

  منثورند. در صورت سؤالو بقية آثار نوشته شدهاندمنظوم» عمر

علـي سـيد «ترتيـب بـه» چمن الله، مثل درخت در شب باران، ساية عمر«خالق آثار

  هستند. » موسوي گرمارودي، محمدرضا شفيعي كدكني، رهي معيري

  هاي خشم، جان اشتاين بك است.كه نويسندة كتاب خوشهكنيدتوجه

  )، تركيبيتاريخ ادبيات،2ادبيات فارسي(

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

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة- 8

  به كار نرفته است.» بايهام تناس«در اين بيت آراية

حسن تعليل: شاعر دليل سوختن و خاكسترشدن شمع را ناراحتي او (شمع) از رفـتن 

  و هجران پروانه دانسته است.

  هاي ديگرتشريح گزينه

حضرت يوسف (ع)/ تلميح: اشـاره دارد بـه استعاره از »ماه مصر«استعاره: » 1«گزينة

  .شدن حضرت يوسفزنداني

  آميزي: زهد خشك/ حس.ابوت همانند مهد (گهواره) دانسته شده استتشبيه: ت» 2«گزينة

»قبر، گور«در مصراع دوم مجاز از» خاك«تضاد: خاستم، افتادم/ مجاز: » 3«گزينة

  ، آرايه، تركيبي)2ادبيات فارسي(

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

 )مريم شميراني(  »1«گزينة- 9

آرايـي: تناقض / واج» شدناز تشنگي سيراب» / «باليدن آسمان«استعاره و تشخيص:

  »م«و صامت» ا«تكرار مصوت

  ، آرايه ، تركيبي)2فارسيادبيات(

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

 )محمدجواد قورچيان(  »1«گزينة -10

ت ادعايشها، عذرخواهي گل از معشوق بابحسن تعليل: بيت (ج): علت وجود گلبرگ

  در مورد خوبي دانسته شده است.

(معناي موردنظر» مزة شيريني«ـ1دو معنا دارد: » شيرين«: )الف(بيتايهام تناسب: 

  )شاعر

  (متناسب با فرهاد) » بانوي ارمني«ـ2

  »ك«و» ش«آراييآرايي: بيت (د): واجواج

  تآب حيا ةتلميح: بيت (ب): اشاره به داستان خضر و ظُلُمات و چشم

  ، آرايه، تركيبي)2فارسيادبيات(

3و زبان فارسي2ادبيات
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 )محسن اصغري(  »2«گزينة -11

هـا، همـين رشـته، هاي وصفي: تجربة غنـايي، بـارزترين جنبـه، ديگـر جنبـهتركيب

  چيز، يك تجربه، تجربة شخصي (هفت مورد)هيچ

هاي تفكر، تفكّر او، رشتة مضـمون، هاي اضافي: جنبة تفكر، تفكّر حافظ، جنبهتركيب

مورد)صداي او (شش

  )تركيبيزبان فارسي، ،3فارسيزبان(

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

 )ساري -حسن وسكري(  »1«گزينة -12

، جملة هسته»منه از دست«، مصراع دوم يك جملة مركب دارد. »1«در بيت گزينة

، جملة وابسته است كه مفعـول جملـة هسـتة آن چـون در »سيل غم از جا ببرد«و

براي بار دوم حذف شده است. در حقيقت جملـه ايـن  ،بار آمده استمصراع اول يك

  »برد.ست منه كه سيل غم تو را از جا ميمي را از د ]جام مينايي[«گونه است كه

  )تركيبي، زبان فارسي،3فارسيزبان(  

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

 )حسين پرهيزگار(  »4«گزينة -13

  حشو است. ،پس بنابراين»: 1«گزينةدر

  آمده است.» ات«دستور با عالمت جمع عربي»: 2«در گزينة

صورت معلـوم نوشـته شـود: نماينـدگان مجلـس اليحـة جمله بايد به»: 3«در گزينة

  بودجة امسال را به تصويب رساندند.

  )، تركيبيزبان فارسي،3فارسيزبان(

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

 )عيتشياسماعيل(  »3«گزينة -14

 -كـه مشـتق » خـوابِرخـت«جز واژةمركب است به» 3«ها در گزينةساختمان واژه

  .وند) + خوابِ (ميان-رخت + مركب است:

هـا مـالك (پيشـينة تـاريخي آنهستندهمگي ساده» 1«ها در گزينةساختمان واژه

  نيست).

  مركب است. -مشتق» 2«ها در گزينةساختمان واژه

  مشتق است.» 4«ها در گزينةساختمان واژه

  تركيبي) ،زبان فارسي،3فارسيزبان(

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

 )عبدالحميد رزاقي(  »4«گزينة -15

  اشاره به عجز انسان از درك و وصف خداوند دارد. » 3و 1،2«هايگزينه

كـس بـه مـا يشگي خداوند در كنار مـا و ايـن كـه از همـه، به حضور هم»4«گزينة

تر است، اشاره دارد.نزديك

  )1صفحةمشابه، مفهوم، 2فارسيادبيات(

 )ممقدابراهيم رضايي(  »2«گزينة -16

 ،در تقابل عقل و عشق است »4و 1،3«هايگزينهتابياوسؤالصورتمفهوم بيت

  ست.اما مفهوم بيت دوم در ستايش فكر و عقل ا

  )173 ةصفحمشابه،مفهوم،2فارسيادبيات(  

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

 )محسن فدايي ـ شيراز(  »2«گزينة -17

  اعتقاد به قضا و قدر است.» الف و د«هايمفهوم بيت

  هاي ديگرتشريح گزينه

  يشتر است.تأثير نويسندگي و آثاِر اهلِ قلم از قضا و قدر ب»: ب«مفهوم بيت

اعتقاد به اختيار»: ج«مفهوم بيت

  )113صفحةمشابه، مفهوم،2فارسيادبيات(

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

 )د تالشيوداو(  »1«گزينة -18

گويد: در حراج عشق معرفت را زياد كن زيـرا اوليـاي عشـق تـو را بـه مي» 1«گزينة

  خرند.شرط آشنايي مي

شناختي كه قبـل آن فهـم و ها بيانگر اين است كهسؤال و ساير گزينهمفهوم صورت

  درك نباشد، بيهوده است.

  فهمد كه دردآشام باشد.مستي و شور عاشقي را كسي مي :»2«زينةگ

  فهمد.كسي كه پخته و عاشق باشد بوي عشق را مي»: 3«گزينة

  فهمد.مينكسي كه محرم نباشد سماع عشق را»: 4«گزينة

  )87صفحة،مفهوم،2دبيات فارسيا(

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

 )ممقدابراهيم رضايي(  »4«گزينة -19

  ورزي و پرهيز از طمع است.قناعت» ب، د، هـ«مفهوم بيت

  بيان زيبايي معشوق» الف«مفهوم بيت

  صبر و شكيبايي كردن» ج«مفهوم بيت

  )169صفحةابهمش، مفهوم،2ادبيات فارسي(

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

 )يعياسماعيل تشّ(  »2«گزينة -20

غـم «يـا » از عزت بـه ذلـت رسـيدن «،»4و 1،3«هايمفهوم عبارت سؤال و گزينه

آبـادي «يا» مژدة پايان غم«اما بيت دوم ،است» افتادن از اوج عزت در قعر چاه ذلت

است.» پس از ويراني

  )27، مفهوم، صفحة2ادبيات فارسي(
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(فاطمه منصورخاكي)  »2«گزينة -21

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  نادرست است.» دهدمي»: «1«گزينة
  ترجمه نشده است.» إلّا«اند ونادرست» است«و» كه«،»هر»: «3«گزينة
  است.ترجمه نشده» إلّا«اند ونادرست» است«و» كه«،»هر«،»روزيِ»: «4«گزينة

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

 )پوراسماعيل يونس(  »1«گزينة -22

انسان / »: اإلنسانَ«خداوند / »: اهللا«امر كرده است (ماضي نقلي) / »: قد أمر«
طبيعتي / »: طبيعٍة«از / »: من«به استفاده كردن، به بهرمند شدن / »: باالنتفاع«
») العين«ها (جمعچشم»: العيون«شوند (جملة وصفيه) / دمان ميكه شا»: تبتهج«
  به آن»: إليها«نگاه كردن / »: النّظرة«هنگام / »: حين/«

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

پور)(اسماعيل يونس  »3«گزينة -23

به»: إلي«: رفتن / »الذّهاب«هنگام، وقت / »: وقت«فرا رسيد (فعل ماضي) / »: حان«
»: كنت هيأت«از وطن / »: عن الوطن«براي دفاع / »: للدفاع«جنگ / »: الحرب/ «

  براي آن»: لها«خودم / »: نفسي«آماده كرده بودم (ماضي بعيد) / 
  )ترجمه(  

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

 )حسين رضايي(  »1«گزينة -24

واقعيت زندگي مانند دريايي ژرف است كه امواجي ازترجمة درست اين عبارت:
  پوشاند! (فعلِ جمله، معلوم است نه مجهول).تاريكي آن را مي

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

 )حسين رضايي(  »4«گزينة -25

اوسقد نَ»: اندفراموش كرده«نّا / م»: از ما/ «فئة،جماعًة»:گروهي/ «كأنَّ»:انگار«
/ البِرّ»:نيكوكاري/ «أيضاً»:نيز/ «أنْفُسهم»:خود را/ «أنْ»: كه«(ماضي نقلي) / 

  يأمروا»:فرمان دهند«
  )تعريب(  
----------------------------------------------  

(فاطمه منصورخاكي)    »4«گزينة -26

(به ميل تو) و روزي ضد توعبارت صورت سؤال (روزگار دو روز است: روزي براي تو
اند و به يكسان نبودنهوممفهم» 3و 1،2«هايهاي گزينه(خالف ميل تو)!) با بيت

به اين نكته اشاره دارد كه اگر كسي» 4«روزگار داللت دارند، اما بيت گزينةاوضاعِ
  اش را گم كند سزاوار جفاي روزگار است.دهندهراه آموزگار و تعليم

  )و مفهومدرك مطلب(  

  درك مطلب:ترجمة متن
رفت، وشود كه پيرمردي با پسر جوانش در قطاري به سفر ميحكايت مي

رفتارهايش شبيه رفتارهاي كودكان بود، دستانش را از پنجره بيرون آورده است و 
گذر هوا را بر صورتش احساس كرده است و ناگهان فرياد زد: پدرم، آيا همة اين 

پيرمرد با شادماني لبخند !بيني؟كنند، ميسر ما حركت ميدرختاني را كه پشت
زد. در كنار ايشان يك زن و شوهر نشسته بودند كه با تعجب بسيار به سخن جاري 

چون كودكيدادند: چگونه جواني در اين سن همميان پدر و پسرش گوش مي
هايگلكند؟! جوان يك بار ديگر شروع به فرياد كرد: پدرم، بهكوچك رفتار مي

كنند، نگاه كن! رنگارنگ و گياهان نگاه كن، به ابرهايي كه با قطار حركت مي
تعجب زن و شوهر از سخن جوان بيشتر شد. سپس بارش باران آغاز شد و جوان 

ريزد. در اين لحظه زن و شوهرهايم فرو ميبارد، و آب بر دستفرياد زد: باران مي
كني وپرسيدند: چرا به پزشك مراجعه نمينتوانستند سكوت كنند، و از پيرمرد

آييم،آوري؟، پس پاسخ داد: ما از بيمارستان ميدرماني براي پسرت به دست نمي
  كه پسرم توانسته است براي بار اول ببيند!حال آن

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -27

  د كه...ترجمه: در پايان، چه چيزي براي زن و شوهر آشكار شد؟ برايشان آشكار ش
  جوان از زمان تولّدش قادر به ديدن اشياء نبود!»:3«نةيگزترجمة

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  پسر جوان به بيماري عجيبي دچار است! : ة عبارتترجم»: 1«نةيگز
   !شناسدپيرمرد بيماري پسرش را نمية عبارت:ترجم»: 2«نةيگز
را براي نخستين بار در زندگيشتواند چيزهاپيرمرد مي: ة عبارتترجم»: 4«نةيگز

  ببيند!
  )درك مطلب و مفهوم(  

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -28

د!؛زهاي طبيعي فرياد ميپسر جوان ترسان از پديده»: 3«ترجمة عبارت گزينة
  نادرست است.

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  رفتار جوان واقعاً زن و شوهر را متعجب ساخت!عبارت: ةترجم»: 1«نةيگز
پدر پير و پسرش براي درمان به پزشك مراجعه كردهة عبارت:ترجم»: 2«نةيگز

  بودند!
  زن و شوهر در ابتداي امر سكوت اختيار كردند!: ة عبارتترجم»: 4«نةيگز

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة -29

  .»!در قضاوت ديگران عجله مكن«ترين عبارت به مفهوم متن: نزديك
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  !مفهوم عبارت: ديد من به مسائل و دنيا، متفاوت از ديگران است»: 1«نةيگز
  !مفهوم عبارت: جهان خلقت را خوب ببين و درس بگير»: 3«نةيگز
  !ها است، نه به ظاهرشانة عبارت: به راستي كارها به عاقبت آن: ترجم»4«نةيگز

  )درك مطلب و مفهوم(  

2عربي
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -30

  هاي ديگر  تشريح گزينه
يك مصدر و اسم است، نه» تَفعل«بر وزن» تعجب«موارد نادرست است،»: 1«نةيگز

  رت مشخّص است.فعل. اين موضوع از ساختار جمله و ترجمة عبا
  جا فاعل است.در اين» تعجب«نادرست است،» به و منصوبمفعولٌ«»: 2«نةيگز
  ، موارد نادرست است.»1«با همان توضيح گزينة»: 4«نةيگز

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة -31

  ديگرهاي  تشريح گزينه
مصدر فعل مجرد ثالثي است،» سقوط«نادرست است.» مصدره: سقوط»: «1«نةيگز

  نه مزيد.
و از باب» يتَفاعلُ«بر وزن» يتساقط«نادرست است. » ماضيه: ساقَط ....»: «3«نةيگز

  تفاعل است.
گيرد. گاه قبل از فعل قرار نميفاعل هيچنادرست است.»» الماء«فاعله»: «4«نةيگز
  خبر آن است.» يتَساقط«مبتداي جملة اسميه و» لماءا«

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

(سيدمحمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة -32
كانَت تَصرُّفاتُه تُشْبِه تَصرُّفات األطْفالِ، فَقَد أخْرَج يديه«گذاري كامل عبارت: حركت

  !»، و شَعرَ بِمرورِ الهواء علَى وجهِهنّافذَةِالمنَ
    صحيح است.» شَعرَ«فعل ماضي است و حركت آن به شكل» شعر«،»3«در گزينة

  )گذاريحركت(
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »3«گزينة -33

معرّف به اضافه و» إرضاء(«رفته استدو نوع از انواع معارف به كار» 3«در گزينة
  معرّف به ال).» النّاس«

  هاي ديگر  تشريح گزينه
»: القرآن«اسم اشاره/ »: هذا«چهار نوع از انواع معارف به كار رفته است: »: 1«گزينة

  ضمير»: هي«موصول/ »: الّتي«معرّف به ال / 
معرّف به»: حديقة«و» حةرائ«سه نوع از انواع معارف به كار رفته است: »: 2«گزينة

  ضمير»: نا«معرّف به ال / »: الملونة«و» األزهار«اضافه / 
معرّف به»: العلم«و» النّبي«چهار نوع از انواع معارف به كار رفته است: »: 4«گزينة
    علَم»: علي«معرّف به اضافه / »: باب«و» مدينة«ضمير / »: ها«و» أنا«ال / 

  )قواعد اسم(
----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(  »1«گزينة -34

هاي مثني و جمع مذكر فعل مضارع حرف نون، عالمت اعراب است، ولي دردر صيغه
اعراب نيست، بلكه ضميرعالمتدو صيغة جمع مؤنث (للمخاطبات، للغائبات)، نون

،»4«و در گزينة» يترجمان«،»3«ينة، در گز»ال يجتهدونَ«،»2«است. در گزينة
  نون آخر افعال مضارع نون اعراب هستند.» تعملونَ -تأمروَن«

  )قواعد اسم(  

 )فاطمه منصورخاكي(  »1«گزينة -35

  كند.را توصيف مي» …صدقوا«اسم نكره است كه جملة فعلية» رجالٌ«
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  است.» رضاًق«صفت مفرد براي» حسناً»: «2«گزينة
است.» اللّباس«صفت مفرد براي» األخضر»: «3«گزينة
  در اين گزينه، هيچ صفتي (جمله و مفرد) به كار نرفته است.»: 4«گزينة

  )قواعد اسم(  
----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(  »2«گزينة -36

داند، معموًال با آنآنچه هر كسي نميي شرط است (»ما«،»2«در گزينة» ما«كلمة
، حرف نفي و در»4و 1«هايدر گزينه» ما«كند و آن را دوست ندارد!). مخالفت مي

  ، اسم موصول است.»3«گزينة
  )انواع اعراب(  

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

 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(  »4«گزينة -37

آموزند تاآموزانشان ميها به دانشاز حروف ناصبه است (معلّم» 4«در گزينة» الم«
  درس را خوب بفهمند!).

از حروف جازمة فعل مضارع است (ليستمع: بايد گوش كنند / » الم«هادر ساير گزينه
  ليعتمدن: بايد اعتماد كنند / ليحاولن: بايد تالش كنند).

  )انواع اعراب(  
----------------------------------------------  

(درويشعلي ابراهيمي)  »3«گزينة -38
،»1«در گزينة» من«نقش خبر را دارد و مرفوع است. » من«، كلمة»3«در گزينة

اليه است.، مضاف»4«به و در گزينة، مفعولٌ»2«مجرور به حرف جر، در گزينة
  )قواعد اسم(

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

 )سيدمحمدعلي مرتضوي(  »4«زينةگ -39

بايد به صورت ماضي و به صيغة ضميرِ متصل به آن» أرسلناك«مجهول فعل
  صحيح است.» اُرسلت«(للمخاطب) باشد، پس

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  فاعل فعلِ معلوم است و بايد حذف شود.» التّالميذ»: «1«گزينة
اعل مذكّر (خبرٌ مهم) است و بايد بهفعل مجهول براي نايب ف» تُسمع»: «2«گزينة

  صورت مذكّر بيايد (يسمع).
  به عنوان نايب فاعل بايد مرفوع شود (صديقتاها).» صديقتيها»: «3«گزينة

  )جمالتانواع(  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(  »3«گزينة -40

اقصه به كار رفته است كه اسمشان مرفوع وافعال ن» 4و1،2«هايدر گزينه
ي نفي جنس به كار رفته كه اسم آن»ال«،»3«خبرشان منصوب است، اما در گزينة

هاي معرب استنكره و مبني بر فتح است. توجه داشته باشيد كه تنوين، مختص اسم
  گيرند.هاي مبني تنوين نميو اسم

  )جمالتانواع(  
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 )بقا يمحمد رضاي(  » 4«گزينة-41

از بدن زن نامحرممقدارديدن چه«امام كاظم (ع) در جواب برادرش كه پرسيد: 
  ».چهره و دست تا مچ«، فرمود: »جايز است؟

پيشوايان در چنين احاديثي، در شرح و تفسير آيات قرآن كريم، حدود پوشش را
  اند.اند و ما را به رعايت عفاف دعوت كردهمشخص كرده

 )137ةصفح ،13، درس2دگي(دين و زن         
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  » 4«گزينة-42

  نفخ صور اولناگهاني ةغافلگيركنند
  هاشدن همة انسان  زندههاحيات مجدد انسان
  نوراني شدن زمينآشكار شدن حقايق

 )80و79هاي هصفح ،8، درس2(دين و زندگي         
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  » 4«گزينة-43

كند وروز، آراستگي و پاكي انسان را در طول روز حفظ ميتكرار دائمي نماز در شبانه
دو ركعت نماز كه با بوي خوش«سازد. حديث شريفميزندگي را پاك و باصفا

به آن اشاره دارد و» گزارده شود، بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون بوي خوش است
بلكه ،مؤيد اين نكته است كه آراستگي اختصاص به زمان حضور در اجتماع ندارد

  شود.ت نيز ميدر خانواده و زمان عبادحضورشامل
 )128ةصفح ،12، درس2دگي(دين و زن           

----------------------------------------------  
 )وحيده كاغذي(  » 3«گزينة-44

دارد و قطعاً يادو نماز را برپا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند بازمي«فرمايد: قرآن مي
دراگر در ركوع و سجود عظمت خدا را .»كنيدداند چه ميخدا باالتر است و خدا مي

  در مقابل مستكبران خضوع و خشوع نخواهيم كرد. ،نظر داشته باشيم
 )179و176هاي هصفح ،16، درس2(دين و زندگي       

----------------------------------------------  
 )پورامين اسديان(  » 4«گزينة-45

گوييم و انجامنشماريم و نسبت به آن چه در نماز مي(سخيف)اگر نماز را كوچك
تنها از گناهان كه، نهو با توجه، نماز بخوانيمدرك صحيح داشته باشيم ،دهيممي

  تدريج دور خواهيد شد.حتي از برخي مكروهات هم به
 )179ةصفح ،16، درس2(دين و زندگي          

----------------------------------------------  
 )ابوالفضل احدزاده(  » 1«گزينة-46

قُل إِن كُنتُم تُحبونَ اهللاَ فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اهللاُ و«فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي
يمحر اهللاُ غَفُور كُم ور لَكُم ذُنُوبغفي:  

نتان رابگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناها
  »ببخشد و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است.

  امام صادق (ع) فرمودند:
  »كند، او (خدا) را دوست ندارد.كسي كه از فرمان خدا سرپيچي مي«

  )117و113هاي هصفح ،11، درس2(دين و زندگي    
----------------------------------------------  

 )وحيده كاغذي(  » 2«گزينة-47

و بناتك (دختران پيامبر) و )زواجِك (زنان پيامبريا اَيها النَّبي قُل لاَ«فرمايد: قرآن مي
هاي خود را بهپوشش(هِنَّبن جالبييدنينَ عليهِنَّ منساء المؤمنينَ (زنان مؤمنين) 

  )»تر كنند.خود نزديك
  )136و135هاي هصفح ،13، درس2(دين و زندگي      

 )كبيرمرتضي محسني(     »4«ينةگز-48

بايد مسلمانان فضاي سراسر عالم را از«فرمايد: سخن امام خميني (ره) كه مي
واستاز آثار محبت به خدا» مبارزه با دشمنان خدا«مؤيد» …محبت و عشق

مشهود» …في ابراهيمحسنةاسوةقد كانت لكم«اين موضوع در آية شريفة
 )120و114،115 ةصفح ،11درس،2(دين و زندگي   .است

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

هم ينسلونور فاذا هم من االجداث الي ربو نفخ في الص« :سورة يس52و51آيات
و (چونحمن و صدق المرسلون:قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرّ

شتابند وسوي خداي خود ميار دوم) در صور دميده شود به ناگاه همه از قبرها بهب
گويند اين وعدةمي .، چه كسي ما را از قبرمان برانگيختبر ماوايگويند:مي

  (ثبوت راستگويي پيامبران)» .خداي رحمان است و پيامبران راست گفتند
 )83 ةصفح ،8، درس2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )مرتضي محسني كبير(     »2«گزينة-50

خداوند به» …و البحرآدم و حملناهم في البرّمنا بنيلقد كرّو«بر اساس آية
چه را كه درانسان كرامت بخشيده و بر بسياري از مخلوقات برتري داده است و آن

وجودشها را درمندي از آنوانايي بهرهبراي او آفريده و ت ،ها و زمين استآسمان
  قرار داده است.

 ،خوشبختي انسان استخدا كه راهخداوند وعده داده است كه هركس در راه
مند سازد و در رسيدن به مقصد يارياو را از امدادهاي غيبي خود بهره ،تالش كند

» …سبلناهمو الّذين جاهدوا فينا لنهدينّ«كند كه اين موضوع در آية شريفة
 )38و33،34،36هاي هصفح ،3، درس2(دين و زندگي  تجلي دارد.

----------------------------------------------  
 )مرتضي محسني كبير(     »4«گزينة-51

بنابر آيات قرآن، جهان به بهترين شكل و در بهترين نظم آفريده شده است
  ).ندارد (من تفاوتنظمي در آن راه بيگونه(فاحسن صوركم) و هيچ

 )24و18و17هاي هصفح ،2، درس2(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

 )هادي ناصري(     »4«گزينة-52

  عدل الهيبراساسضرورت معاد» ارقين كالفجأم نجعل المتّ… «
  امكان معاد، نظام مرگ و زندگي در طبيعت »فاحيينا به االرض بعد موتها«
»ي بنانهبلي قادرين ان نسو «امكان معاد، قدرت نامحدود خداوند  
بر اساسضرورت معاد» ماء و االرض و ما بينهما باطًالخلقنا السما و«

  )67و61،62هاي هصفح ،6، درس2ين و زندگي(د  الهيحكمت
----------------------------------------------  

 )كبيرمرتضي محسني(     »1«گزينة-53

بما كسبت و همنفسٍو لتجزي كلّماوات و االرض بالحقّخلق اهللا الس«آية
چهد بدانها و زمين را به حق آفريد و تا هركس پاداش ياباليظلمون: و خدا آسمان

حق بودن خلقت جهان است كه به انسانبيانگر» شودكرده است و به آن ظلم نمي
  )55و49،50هاي هصفح ،5، درس2(دين و زندگي  شود.مربوط مي

----------------------------------------------  
 )ابوالفضل احدزاده(     »4«گزينة-54

و جايگاه خود در نظام آفرينشارزش هركس به درك و فهم وي از حقيقت هستي
فرمايد: كند و ميامام علي (ع) در سخني به اين موضوع اشاره مي .بستگي دارد

خدا رحمت كند كسي را كه بداند از كجا آمده، در كجا قرار دارد و به كجا«
كه دربارة مقام و »…منا بني آدملقد كرّو«و اين موضوع در آية» رود.مي

    متجلي است.نيز ،منزلت انسان است
  )35و33هاي هصفح ،3، درس2(دين و زندگي  

2دين و زندگي
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 )بقامحمد رضايي(     »2«گزينة-55

الدنيا وبالحياةا و رضوانذين ال يرجون لقاءالّانّ«سورة يونس:  8و 7بنابر آيات
» ار بما كانو يكسبونذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم الّنبها و الّاطمأنّوا

كه آن را كسباستدگي دنيايي بدون توجه به آخرت جايگاه آتشينتيجة زن
الحياةسعيهم فيلّذين ضالّ…«سورة كهف: 105تا103اند و بنابر آياتكرده
نيا و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعاً اولئك الّذين كفروا بالدĤهم و لقائهيات رب

  يي تباه شده است.سعي و تالش آنان در زندگي دنيا ،»…فحبطت اعمالهم
 )53و50،51هاي هصفح ،5، درس2(دين و زندگي

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

 )ابوالفضل احدزاده(     »1«گزينة-56

دربارة زنداني آزادشده است و با توجه بهة اولآي ،»خمراً«با توجه به كليدواژة
محكوم به اعدام است كه هر دو خواب رادربارة زنداني، آية دوم»خبزاً«كليدواژة

حضرت يوسف (ع) تعبير كرده است و اين رؤياهاي صادقه اشاره به غيرمادي بودن 
    ها)(صحيح بودن بخش آخر همة گزينه .روح دارد

 )46 ةصفح ،4، درس2(دين و زندگي

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

 )بيركمرتضي محسني(     »2«گزينة-57

ايعدكم انكم اذا متم و…«ولي آية ،همة آيات اشاره به امكان معاد جسماني دارند
  كار معاد جسماني است.نناظر بر ا» …كنتم ترابًا و عظامًا اّنكم مخرجون

 )67و59هاي هصفح ،6و 5، درس2(دين و زندگي

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

 )مدرضا فرهنگيانمح(     »3«گزينة-58

دعوتمؤيد »هاخوبيتشويق و ترغيب ديگران به«و »دوام سالمت جامعهمفاهيم«
كننده است و مفاهيمبه خير و نيكي است كه همان وظيفة اول است و پيشگيري

به وظيفة دوم كه همان امر به معروف» تأمين حقوق افراد«و »انتقام از دشمنان«
  دارد.و نهي از منكر است، اشاره

 )150و149 ةصفح ،14، درس2(دين و زندگي

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

 )مرتضي محسني كبير(     »2«گزينة-59

دقات و اقرضوا اهللا قرضاً حسنًا يضاعفصقين و المدالمصانّ«سورة حديد: 18آية
كهكساني[و ]كنندهنفاقا[دهنده: همانا مردان و زنان صدقهلهم و لهم اجرٌ كريم[ 

شود و آنانها داده ميدادند، چند برابر به آن )الحسنهقرض(به خداوند قرضي نيكو
  ».دارندارزشمنداجر و پاداشي

دو بخش سؤال مربوط به همين آيه است و اين آيه هم به انفاق و هم وامهر
سنه در اين آيهالحو نتيجة انفاق و قرضالحسنه) اشاره داردغيرمشروط (قرض

    افزايش سرمايه و پاداش ارزشمند (با كرامت) عنوان شده است.
 )173 ةصفح ،15، درس2(دين و زندگي

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

 )بقامحمد رضايي(     »2«گزينة-60

بايد روزة آن روز را بگيرد و كسي ،و بعدازظهر مسافرت كنداستاگر كسي روزه
  نبايد روزه بگيرد. ،بعدازظهر به وطنش برسدكه

  )187 و184هاي هصفح ،16، درس2(دين و زندگي

  

)زاهديميرحسين(»3« ةگزين -61
كرد تا از ديگرانآموزانش را نصيحت ميمعلم داشت دانش«ترجمة جمله: 

  »ها انتظار كمك نداشته باشند.مخصوصًا از غريبه
  نكتة مهم درسي

”to“فعل دوم به شكل مصدر با» نصيحت كردن«به معني”advise“بعد از
(گرامر)  كنيم.استفاده مي”not“رود و اگر منفي باشد، قبل از آن ازكار مي به

----------------------------------------------
)ميرحسين زاهدي(»1« ةگزين -62

در هفتهاي بودم،وقتي بچه مدرسهكهرمآونميخاطرمن واقعاً به«ترجمة جمله: 
  »كردم.چند بار مادربزرگم را مالقات مي

  نكتة مهم درسي
پرسشي است. جملة اسميه با كلمة ةاين تست در مورد كاربرد جمالت اسمي

شود و بعد از آن همشروع مي”how many times a week“پرسشي
  )گرامر(  ترتيب كلمات به صورت جملة خبري است.

----------------------------------------------
)ميرحسين زاهدي(»2« ةگزين -63

ها راكرد آناش را بيرون آورد و اصرارهاي تازهبرادر كوچكم لباس«ترجمة جمله: 
  »بپوشد.

  نكتة مهم درسي
اي هـرود  و فعل دو كلمكار مي به”on“ ةرف اضافـح”insist“لـد از فعـبع

on”“putضمير مفعوليبنابراين ،دني استجداش“them” كه به لباس اشاره
  )گرامر(  رود.كار مي به”on“ ةقبل از حرف اضاف ،كندمي

----------------------------------------------
)ميرحسين زاهدي(»4« ةگزين -64

درراهنگام پركردن قبض جريمه، پليس به من سرعت متوسط«جمله: ةترجم
  »رناك در مناطق كوهستاني يادآوري كرد.هاي خطجاده

  فشار )2  دوره )1
  (واژگان)  متوسط )4  انتخاب )3

----------------------------------------------
)ميرحسين زاهدي(»3« ةگزين -65

نويسنده مشكالت روانشناختي حافظه را با جزئيات بيشتر در كتاب«ترجمة جمله: 
  »حث كرده است.ب ،اخيرش كه ماه گذشته منتشر شد

  ، صحنهمنظره )2  ) ثبت1
  ) عالقه4  ) جزء3

  نكتة مهم درسي
  (واژگان)  است.» با جزئيات«معناي به”in detail“عبارت

----------------------------------------------
)علي شكوهي(»1« ةگزين -66

خواهند حافظه و تفكرخواندن اين كتاب به تمام كساني كه مي«ترجمة جمله: 
  »شود.منطقي خود را بهبود ببخشند، توصيه مي

  ) آموزش دادن2  ) بهبود بخشيدن1
  (واژگان)  ) ترغيب كردن4  ) شامل شدن3

----------------------------------------------
)علي شكوهي(»3« ةگزين -67

كه آن دو برادر بعد ازدگاه حاضر بودند، هنگاميمردمي كه در فرو«ترجمة جمله: 
  »ديگر را ديدند، همگي اندكي احساساتي شدند.يكي زياداهسال

  رواني) ذهني،2  پوش) شيك1
  (واژگان)  ) مسئول4  ) احساساتي3

  ترجمة متن كلوزتست:
هايي ازسفمونيشنويد،را مييك آهنگهر وقت كهيا ،توانيد طعم صداها را بچشيدآيا مي

(وضعيت)است، احتماًال از يك بيماري »بله«هارنگ را ببينيد؟ اگر جواب شما به اين
اختالط”synesthesia“بريد. افراد مبتال بهرنج مي”synesthesia“نام بهانگيزشگفت

وجود”synesthesia“اگرچه انواع متفاوتي ازكنند. دو حس را تجربه ميفردمنحصر به
در واكنش به يك حرفافتد كه يك شخص هموارهترين نوع آن زماني اتفاق ميدارد، شايع

مثال، ممكنبرايكند. يك رنگ خاص را مشاهده مي ،خصوصبهيا يك عددالفباي خاص
رنگمعناي دشت) را به(به”plain“كلمة”synesthesia“است كه يك شخص مبتال به

وجودنيز”synesthesia“ديگري ازهايشكلببيند. ايرا به رنگ قهوه» 4«سبز و يا عدد
يا احساس ،در واكنش به لمسبوييدن چيزيشنيدن صداها در واكنش به بو،رند كه شاملدا

شود. برخي محققان باور دارند كه در آينده مطالعةكردن يك چيز در واكنش به ديدن مي
شناسي فراهماطالعات بسيار ارزشمندي براي تحقيقات ذهن”synesthesia“هايسازوكار

كه مغزهايمانبفهميمين ممكن است در آينده به ما اجازه دهد تا بهترخواهد كرد. اين امرهمچن
تر با جهان خود مواجه شويم.شكلي سادهكنند و به ما كمك كند تا بهچگونه ما را راهنمايي مي

3زبان انگليسي
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  8: ةصفح  نظام قديم (تجربي و رياضي)عمومي  98بهمن11آزمون -)4( ةپروژ         
    

)شهاب مهرانفر  (»4«گزينة -68
  ) در معرض خطر2  كنندهخسته) 1
  انگيز    ) شگفت4  زده    ، خجالت) شرمسار3

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

)شهاب مهرانفر  (»2«گزينة -69
  متفاوت) 2  متوسط )1
  روزانه) 4                        نگران )3

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

)شهاب مهرانفر  (»4«گزينة -70
نكتة مهم درسي

”s“است، در نتيجه فعل بعد از آن بايد بهمفرد”form“اسم سومصورت مفرد و همراه با
”take place“بيايد. شخص   است. »اتفاق افتادن«معني بهعبارت

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

)شهاب مهرانفر  (»3«گزينة -71
  نابود كردن         )2  شكستن )1
  ) اختراع كردن4             قد بودنباور داشتن، معت )3

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

)شهاب مهرانفر  (»2«گزينة -72
نكتة مهم درسي

”studying“  ال، بهؤفعل مورد استفاده در اين س كـه يـك اسـم مفـرد اسـت كلمـة
”is“به ،گرددميبر در»). 1«نـيم (رد گزينـة استفاده كهمين دليل بايد از فعل مفرد

”will“   » 3«گزينة چنـين، شـد. هـماسـتفاده مـي”be“ازبايد بعد از فعـل كمكـي
”provide“خاطر اين هب صـورت سـاده آمـده اسـت، در بهكه بعد از جاي خالي، فعل

”be“» 4«گزينة   استفاده كنيم.نبايد از
  )كلوزتست(  

  :درك مطلب اولترجمة متن
شبكة«اصطالحن،ي. بنابراكنند يعنوان غذا استفاده مگونه بهكيازشترياز بواناتياكثر ح

كياست.  »ييغذارةيزنج«نسبت به اصطالحيياز رابطة غذايبهترفيتوصكي »ييغذا
است. ييغذارةيزنجنيچندياست كه حاودهيچيپيا هيتغذستميسكي »ييشبكة غذا«
ها راجغدها گوشت و خرگوشخورند، يماهيها گها و گوزنخرگوش ،هاعنوان مثال، موش به
ازييهاپنج گونه بخشني. اخورند يها را مها و گوزنخرگوشيكوهيرهايو شخورند يم

  . دهند يرا شكل مييغذا ةشبككيهستند كه با همييغذايها رهيزنج
ل،يبا كلروفييهاسبز است. تنها سازوارهاهيگكيشهيهمييغذارةيزنجكيدرونديپنياول

يآبزيها رهيدر زنجونديپنيعنوان مثال، اولغذا بسازند. بهتوانند يسبز، ماهانيمانند گ
 ديهستند كه با فوتوسنتز غذا توليكروسكوپيسبز ماهانيها گجلبكشتريها هستند. بجلبك

كرو آب را به شدكربنياكس يدديحاصل از نور خورشيكه در آن انرژيروندكنند، يم
. بهخورند يها را مجلبكهاانوسيرودها و اقها،اچهيكوچك در دريها ي. ماهكند يمليتبد

بزرگتر توسطيها يماه ني. اشوند يبزرگتر خورده ميها يها توسط ماهنوبة خود، آن
ليرا تشكها يماهيبراييغذارةيها ذخ. جلبكشوند يخورده مترباز هم بزرگيها يماه
رايگريد ،وانيحكيكه يزمانييغذايها رهيزنجقيغذا سپس از طرني. ادهند يم
  .شود يمنتقل مخورد، يم

 ميممكن است به سه گروه تقسآورند، يدست مچگونه غذا بهكه نيبر اساس اهاسازواره
كهييهاها هستند. سازوارهكنندهو مصرفهاكننده هيتجزها،دكنندهيها تولگروهنيشوند. ا

هادكنندهيسبز تولاهانيگن،ي. بنابراهستندهادكنندهيهستند، تولليردارندة كلروفدرب
ها هستند. كنندهمصرفخورند، يرا ماهانيو گگريدواناتيكه حيواناتيهستند. ح

شوند، يماهانيمرده و گواناتيحدنيكه موجب پوسيسلولتكيهاسازوارهها،كروبيم
هاكنند، آن ديرا  تولشانيغذاتوانند ينمهاكننده هيتجزكهييجا آنهستند. ازهاكننده هيتجز

كننده هستند.مصرفنيهمچن

)اميرحسين مراد  (»1«گزينة -73
  »چيست؟متنايناصليهدف: «جملهترجمة

  )درك مطلب(  »كردن شبكة غذايي بين گياهان و جانورانفيتوص«

)اميرحسين مراد  (»2«گزينة -74
  »چيست؟» شبكة غذايي«طبق گفتة نويسنده،بر«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(  »اي از چندين زنجيرة غذاييسيستم پيچيده«
----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد  (»4«گزينة -75
دسـت هـا چگونـه غـذا بـهآنكـه نيـها را بر طبـق انويسنده سازواره«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(  .»كندتقسيم مي ،آورند يم
----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد  (»2«گزينة -76
  »ست؟ين حيكدام جمله صح ،بر طبق متن«ترجمة جمله: 

  »هستند. زينهادكنندهيتولها،كروبيمانند مها،كننده هيتجز«
  )درك مطلب(  

  :درك مطلب دومترجمة متن
يك زها با استفاده اترين عكسعكس وجود دارد. رايجهاي متعددي براي خلق يك راه

كند. بسياري از جهات، دوربين همچون چشم انسان كار ميدرشوند.ميگرفتهدوربين
آنسپس .كندرا جذب مي ءشييكهاي نور بازتابي از سوياشعه ،دوربين مانند چشم

تر، تصوير را بر رويقديميهايسازد. دوربينصورت يك تصوير متمركز مي هها را باشعه
هاي ديجيتال جديدتر، تصوير را بر روي دستگاهكنند. دوربينهاي واردشده ثبت ميفيلم

كنند. وقتي تصوير ثبت شود، افرادسازي الكترونيكي همچون كارت حافظه ثبت ميذخيره
  توانند آن را ببينند و از آن لذت ببرند.زيادي مي

، فرايند عكاسي نيازمند توجه و صبوري است. ايجاد تصاوير چاپيهنگام استفاده از دوربين
تمركز) 2) يافتن يك سوژه، (1تر نيازمند پنج مرحله است: (هاي قديميالعاده توسط دوربينفوق

. بسياري ازعكس) توليد5فيلم و (ظاهركردن) 4فيلم، (نوردهي به) 3بر روي سوژه، (كردن
خانهنام تاريكها از اتاقي بهدهند. آنحله را خودشان انجام ميتمام پنج مرايحرفهعكاسان

  را از بين نبرد.عكاسينگاتيواست تا نور،» تاريك«اين اتاق .كننداستفاده مي
توانيم دربارةها ميكند. از طريق عكستر ميبسياري از جهات زندگي ما را غنياسي درعك

توانيممي ،چنينكنند. همم مردم چگونه زندگي ميهاي دنيا ياد بگيريم و ببينيديگر بخش
كه دوربين اختراع شد،زمانيهجدهمقرناواسطهاي ديگر ازتصور كنيم كه زندگي در دوره

توانند تصاوير را در جاهايي ثبت كنند كه اكثرميخاصهايچگونه بوده است. دوربين
اما، از همه بهتر،هاي عميق. يانوستوانند بروند، همچون سيارات دور يا اقها نميانسان
ها نفر ازميليونكنند. هاي خاصي در زندگيمان را به ما يادآوري ميها افراد و زمانعكس

عكسخودهاي خاص، دوستان و مناسبتشانخانوادهكنند تا ازاستفاده ميهادوربين
  .تندهسالعاده ارزشمندفوقگيرندهايي كه ميها عكس آنبرايگيرند.ب

)اميرحسين مراد  (»3«گزينة -77
  »؟شوندساخته ميبه وسيلة چه چيزيهاترين عكسبنا به متن، رايج« :جملهترجمة

  »يك دوربين«
  )درك مطلب(  

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

  »؟رداشمبرميچه چيزي رامتن« :جملهترجمة
   »ترهاي قديميهاي چاپي با استفاده از دوربينتوليد عكسپنج مرحلة«

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

)اميرحسين مراد  (»3«گزينة -79
 »؟اسـتچگونـهتـر هاي قديميبا دوربينترهاي جديدتفاوت دوربين« :جملهترجمة

سـازي الكترونيكـي ثبـت ذخيـرهدسـتگاه روي، تصـاوير را بـر ترهاي جديددوربين«
»كنند.تر تصاوير را بر روي يك فيلم واردشده ثبت ميهاي قديميدوربين .كنندمي

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

)اميرحسين مراد  (»4«گزينة -80
  » متن عمدتاً دربارة چيست؟« :جملهترجمة

  ».كنندها در زندگي ما ايفا مي نها و نقشي كه آنحوة ساخت عكس«
  )درك مطلب(  
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  (وقف عام)چیبنیاد علمی آموزشی قلم
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قدیم  شناسیزمین –بهمن11آزمون -»4«پروژة      نظام   3:  ۀصفح  تجربی  اختصاصی
    
  شناسیزمین

  

 )97(سراسري داخل کشور  »2« ۀگزین- 81
هايشناسی است که رفتار و ویژگیاي از زمینشناسی مهندسی شاخهزمین

پذیري ومواد سطحی زمین را از نظر مقاومت در برابر فشارهاي وارده، نفوذ
  کند.امکان ساخت یک سازه در محلی خاص از زمین بررسی می

  )10 ۀصفح،شناسیزمینهاي آن) (شناسی و شاخهعلم زمین(
 --------------------------------------------  

  اسدي)(آرین فالح  »2«گزینۀ-82
  دستۀ کلی ابرها:  3
  اي (استراتوس)) الیه1
  اي (کومولوس)) توده2
  ) پرمانند (سیروس)3

اگر ارتفاع تشکیل ابر بیش از ارتفاع معمولی ابرها باشد، در جلوي نام آن
  دهند.ند آلتو قرار میپیشو

اگر ابر قدرت بارندگی داشته باشد، در جلوي نام آن کلمه نیمبوس را به کار
  )20و19هايشناسی، صفحه(آب در هوا) (زمین  برند.می

 --------------------------------------------  
  )96 –(سراسري خارج از کشور  »4«گزینۀ- 83

(F شود،آبی که از اطراف پارچه تبخیر می(در دماسنج تر یا مرطوب
Fمقداري گرما از مخزن می دمايگیرد. (لذا در این شرایط دماسنج

(H) دهد.) اما در صورتنشان میکمتري را نسبت به دماسنج خشک
شدن پارچه را خواسته که در اینسؤال دماي دو دماسنج بعد از خشک

. در نتیجه اختالفدهندهر دو دماسنج، دماي یکسانی را نشان میحالت
  دهند.دمایی ندارند و هر دو یک دما را نشان می

  )17تا14هايشناسی، صفحه(آب در هوا) (زمین
 --------------------------------------------  

  (زهرا مهرابی)  »3«گزینۀ-84
اند (تأییدهاي آبدار موجود در رسوبات آبرفتی معموالً حاوي آب شیرین یهال

هاي بسته، که محلی براياما آب زیرزمینی موجود در حوضه») 3«گزینۀ
در»). 1«هاي محلول باالیی دارند (رد گزینۀخروج آب وجود ندارد، نمک

ننواحی خشک مثل مناطق کویري ایران، در برخی نقاط شوري آب چنا
(ردبراي بسیاري از مصارف از جمله کشاورزي نامناسب هستندباالست که

هاي تبخیري نیز عمومًا نمک زیادي داردآب موجود در سنگ»). 2« گزینۀ
  »)4«و براي کشاورزي نامناسب است. (رد گزینۀ

  )39شناسی، صفحۀ(آب در خشکی) (زمین
 --------------------------------------------  

 )88 –(سراسري  »2« ۀزینگ-85
گرم بر کیلوگرم است. اگر جریان عمیق بین39شوري فعلی دریاي مدیترانه

الطـارق دریاي مدیترانه و اقیانوس اطلس از بین بـرود و مسـیر تنگـۀ جبـل
  شود.مسدود شود، دریاي مدیترانه به دریاچۀ کوچک نمکی تبدیل می

  )27 ۀشناسی، صفحزمینآب در دریا) ((

 )بهاره خیرخواه(  »1«زینۀگ-86

آبـدهی کنـد،حجم آبی که در واحد زمان از مقطع عرضی یک رودخانه عبور مـی
  کنند.نام دارد که معموالً برحسب مترمکعب در ثانیه بیان می(دبی)

  602 5 150
1

s/ min s
min

    

3
  600 4150

m( )
s

  دهیآب
  )34شناسی، صفحۀ(زمین(آب در خشکی) 

 --------------------------------------------  
 )روزبه اسحاقیان(  » 4« ۀگزین- 87

الطارق (بین مدیترانه و اقیانوس اطلس) هاي تنگۀ جبل: جریان1نکتۀ
هاي حاصل از اختالف چگالی است. اختالف چگالی آببهترین نمونۀ جریان

هاي قائمجایی آب و تشکیل جریانجابهها در نقاط مختلف، موجباقیانوس
  شود. می
هاي اقیانوسی خط ساحلی نیست؛ بلکه: حد زمین شناسی حوضه2نکتۀ

تر از بستر اقیانوس که از فالت قارهشیب قاره است. (به بخش نسبتًا پرشیب
  گویند.)تا خیز قاره ادامه دارد شیب قاره می

اي با شیب نسبتًاود دارد که منطقه: خیز قاره در دامنۀ شیب قاره وج3نکتۀ
  کند.آرام است و شیب قاره را به دشت مغاکی وصل می

: بخشی از ذخایر نفتی دنیا که در دریاها قرار دارند، در فالت قاره4نکتۀ
  است. 

  )31و27،30ي هاشناسی، صفحهزمینآب در دریا) ((
 --------------------------------------------  

 )93 -(سراسري خارج از کشور  »2«ۀگزین- 88
راه شناسایی مانیتیت از هماتیت، رنگ خاکه این دو کانی است. اثر مانیتیت بر

که ظاهر هراي است، در حالیروي چینی بدون لعاب سیاه و اثر هماتیت قهوه
دو کانی معموالً سیاه است.

  )56شناسی، صفحۀها) (زمین(کانی     
-------------------- ------------------------  

  (بهزاد سلطانی)  »4«گزینۀ- 89
ها است. گلوکوفانشکل مربوط به ساختمان زنجیري مضاعف در آمفیبول

نوعی آمفیبول است.
  )65و60هايشناسی، صفحهها) (زمین(کانی

 --------------------------------------------  
 )96 -(سراسري خارج از کشور  »1«گزینۀ- 90

ا راه تشخیص دولومیت با کلسیت اثر اسیدکلریدریک بر این دو است، کهتنه
واکنش نشانتنها پودر دولومیت با این اسیدکلسیت به سرعت جوشیده ولی

دهد. کلسیت با اسید کلریدریک سرد و رقیق و دولومیت با اسید کلریدریکمی
صفحۀ 5-15کنند. (به شکلمیآزاد2COگرم و غلیظ ترکیب شده و گاز

  دقت کنید.63
  )63و56هايشناسی، صفحهها) (زمین(کانی  

  حجم آب
زمان            
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  4:  ۀصفح  تجربینظام قدیماختصاصی    ریاضی -بهمن11آزمون -»4«پروژة        
    

  پایهریاضی

  )سروش موئینی(    »2«گزینۀ- 91
x ( x)

x x ( x)( x)
1 1 2 10 01 2 1 2  

x
( x)( x)

1 0 1 21 2  

 )31تا28هاي، صفحه3ریاضیمعادالت و نامعادالت گویا) ( –تابع(  
--------------------------------------------  

  )مصطفی کرمی(    »3«گزینۀ- 92
  کنیم:ه میابتدا از اتحاد مزدوج استفاد

a a (a a )(a a ) d d
d a

12 2 300 15021 11 21 11 21 11 2
10 2 3016

  

a a d2 15 1 1618 16  
 )10تا 6هاي ه، صفح2ریاضیالگو و دنباله) ((  

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

  )رضا سیدنجفی(    »3«گزینۀ- 93
3 3432 250S  

  کنیم:ساده میعبارت را
S 3 33 33 3 3 3 3216 2 125 2 6 2 5 2 6 2 5 2 2  
S a a a2 2 3 62 2  

a aبرابر باطول قطر مربع به طول ضلع   است، پس: 2
6 62 2   طول قطر مربع16

 )21تا17هاي، صفحه2ریاضیگیري اعداد حقیقی) (ریشه –الگو و دنباله(  
--------------------------------------------  

  )سید رضا مرتضوي(    »2«گزینۀ- 94
  کنیم: ها را به یک طرف نامعادله منتقل میهمۀ جمله

4 2 2 4 24 4 0 3 4 0x x x x x  

(x )(x ) x x2 2 21 4 0 4 2 2  
x ( , ) max(b a)2 2 4  

 )83تا73هاي، صفحه2ریاضینامعادله و تعیین عالمت) ((  
--------------------------------------------  

  )میالد منصوري(    »2«گزینۀ- 95
  کنیم: ابتدا نامساوي را به صورت زیر تبدیل می

sintan sin sin
cos

0 0  
همــواره نــامنفی

( cos )sin ( ) sin
cos cos
1 11 0 0  

sin tan
cos

0 0  

  منفی هستند. 0110و091فقط تانژانت زوایاي
 )134تا128هاي، صفحه2ریاضیمثلثات) ((  

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

  )فردآرمان جاللی(    »3«گزینۀ- 96
10 5 3
6 4 2 6 4
5 2
6 3 6 3

cos( ) sin( ) cos( ) sin( )

sin( ) cos( ) sin( ) cos( )
  

1 2
16 4 2 2 1 21 1 2

6 3 2 2

sin( ) sin( )
( )

sin( ) ( cos( ))
  

 )139تا134هاي، صفحه2ریاضیمثلثات) ((  
--------------------------------------------  

  )محمدرضا میرجلیلی(    »2«گزینۀ- 97
yترین مقدار تابعکم acosبا فرضa )برابر0 a) است، پس بـا

aتوجه به نمودار تابع، داریم:  5
2

.   

x ،چنین نمودار تابعهم 7باها رامحور طـول 
18

قطـع کـرده اسـت، لـذا 
  داریم:

f ( ) cos( b) cos( b)7 5 7 70 3 0 0
18 2 18 6

  

b k7
6 2

  
bb k b f (x) cos( x )

k
2 50 313 3 2 3

  

5 5 1 50 0 1 250 2 3 2 2 4
f ( ) cos( ) /

x
  

 )152تا142هاي، صفحه2ریاضیمثلثات) ((  
--------------------------------------------  

  )امیر زراندوز(    »3«گزینۀ- 98
1 1 10
2 2 3

S AB BC sinB AB sinABC   

AB AB35 20 3 82  

AC AB BC AB BC cosB2 2 2 2  
AC cos2 64 100 2 8 10 64 100 80 84

3
  

AC 84  
8 10 84 18 84ABC   محیط مثلث

 )155تا152هاي، صفحه2ریاضیمثلثات) ((  

همواره مثبت

y هاتالقی با محور
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  5:  ۀصفح  تجربینظام قدیماختصاصی    ریاضی -بهمن11آزمون -»4«پروژة        
    

  )سینا نادري(    »2«گزینۀ- 99

ــیممـــی 4دانـ 4 2 2 2 2
1

sin x cos x (sin x cos x)(sin x cos x)؛ 

sin  بنابراین:  x cos x cos x4 4 2  
  و داریم: 

sin x cos x (sin x cos x) sin xcos x4 4 2 2 2 2 22  

( sin x) sin x1 12 21 2 2 1 2
2 2

  

به ازايپس عبارت داده شده
12

x :برابر است با  

cos( )cos x

sin x sin ( ) ( )

3 3
2 4 36 2 2

1 1 1 1 7 72 2 21 2 1 12 2 6 2 2 8

  

 )34و33هاي، صفحه3ریاضیمثلثات) ((  

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

(مرتضی بهجت)  »2«گزینۀ- 100

  

C B ( )2 MBالساقینمتساوي1 MC BMCMDمنصفعمود  

BMC : BMC A B1ABM   زاویۀ خارجی
( )BMC A (B B ) BMC A B C1

2  
  )27و14 يها  صفحه،1هندسه) (هندسه و استدالل(  

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

(محمد خندان)  »3«گزینۀ- 101
    ه به شکل داریم:با توج

S(OAB) OA
OCS(OBC)

S(OAD) OA
OCS(OCD)

  

S(OAB) S(OAD)

S(OBC) S(OCD)
  

1 24 2
S(OAD) S(OAD)  

  )53ۀصفح،1هندسهمساحت و قضیۀ فیثاغورس) ((  

  )حسین حاجیلو(  »2«گزینۀ- 102
  گیریم، داریم:در نظر می2xو x ، xمثلث اول راهايزاویه

0 0 02 180 4 180 45x x x x x  
0زاویهیعنی الزاویۀمثلث، قائمپساست،090و45،045هاي این مثلث

ت که در آن طول دواي قابل قبول اسالساقین است؛ بنابراین گزینهمتساوي
ضلع برابر و رابطۀ فیثاغورس بین طول اضالع برقرار باشد که تنها در گزینۀ 

  افتد.این اتفاق می» 2«
  )86و57،85 يها  صفحه،1هندسه( )ترکیبی(  

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

  )حاجیلوحسین(  »1«گزینۀ- 103
x BCDبا توجه به شکل، زاویۀ در دو مثلث

BDبرابر است وDEFو CD
DE DF

، پس این

؛ DEFاند. بنابرایندو مثلث با هم متشابه
ACEحال در   داریم:مثلث

  
  
  

AEC ( )0 0 0180 180 180  
  

  )88ۀصفح،1هندسهتشابه) ((  
--------------------------------------------  

  )پویان طهرانیان(    »2«گزینۀ- 104
ABCبا دوران مثلث قائم Lالزاویۀ ارتفاع، دو مخروط یکی بهحول محور

BHAH CHو شعاع قاعدة AH   و دیگري به ارتفاع و شـعاع قاعـدة
  آید. پس داریم:مطابق شکل زیر به وجود می

  
1 12 21 2 3 3

V V V AH .BH AH .CH  
1 12 2
3 3

V AH .(BH CH) AH .BC   

AHBدر مثلـث قــائم AHدانــیم، مــیالزاویــه BH AB2 2 . پــس 2

BH 21 334 ABC، از طرفی در مثلث قائم2   دانیم:میالزاویۀ

AB BH BC BC BC21 3 72
4 2 2
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  6:  ۀصفح  تجربینظام قدیماختصاصی    ریاضی -بهمن11آزمون -»4«پروژة        
    

  حال خواهیم داشت: 
  V ( ) ( )1 7 723

3 2 2
  

 )134ۀ، صفح1هندسههاي فضایی) (شکل(  

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

  )91سراسري تجربی(    »4«گزینۀ- 105

هـاي عنوان روشروش به 4سازي،کتاب درسی آمار و مدل27يدر صفحه
آوري داده مطرح شده است:جمع

  هاي از پیش تهیه شدهاستفاده از داده -1
ــش -2 ــق پرس ــاحبه)، از طری ــفاهی، مص ــخاص (ش ــتقیماً از اش ــه: مس نام

  ي کتبینامهپرسش
  مشاهده و ثبت وقایعطریقاز -3
  انجام آزمایشطریقاز -4

هـا نامـههمان کتاب، نکاتی در مورد طراحی پرسش29و28هايدر صفحه
شـاره بـه آن ا28يآورده شده است؛ یکی از این نکات که در انتهاي صفحه

 ."کننده استفاده نکنیداز سؤاالت هدایت "شده، آن است که
 )29تا27هايسازي، صفحهآمار و مدل) (جامعه و نمونه(  

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

  )فروشانایمان چینی(    »3«گزینۀ- 106
ي بدن کمیتی است که از تقسیم وزن شخص بر مجذور قـد او شاخص توده

تواند اختیـار کنـد، بنـابراین متغیـر کمـی آید و هر مقدار را میست میدبه
پیوسته است. شغل افراد یک جامعه، مقدار ندارد و فقط داراي نوع هستند و 

هـاي ترتیب خاصی نیز ندارند. بنابراین متغیـر کیفـی اسـمی اسـت. درجـه
اشخاص در ارتش نیز داراي ترتیب خاصی است، پس متغیر کیفـی ترتیبـی 

  ست.ا
 )38تا36هاي، صفحهسازيآمار و مدلمتغیرهاي تصادفی) ((  

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

 )محمدمصطفی ابراهیمی(  » 4«گزینۀ- 107
1ها برابرفرض کنید داده 2 10x ,x ,.. .,x10ترین داده راهستند. بزرگx

  درنظر بگیرید.

  x .. . x x
x ... x x1 9 10 1 9 1011 110

10
  

  
101 9 101 92 9 5 95

10 2

x
x .. . x x

/ x ... x   

  داریم: ،کنیمهاي باال را از هم کم میعبارت

  10 1010 10110 95 15 15 30
2 2

x x
x x  

  )126و125هاي، صفحهسازيآمار و مدل) (مرکزيهايشاخص(  

  )امیر زراندوز(    »4«گزینۀ- 108

  است، لذا: 1جدول فراوانی برابرهاي نسبی در یکدانیم مجموع فراوانیمی
K / / / / K / K /0 1 0 2 0 25 0 35 1 0 9 1 0 1  
x ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / )8 0 1 10 0 1 12 0 2 14 0 25 16 0 35  

x /13 3  
 )134و133هاي، صفحهسازيآمار و مدلهاي مرکزي) (شاخص(  

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

 )حمید علیزاده(  » 2«گزینۀ- 109

  (x ) (x ) (x )2 2 22 1 2 315 15 150 0
3

  

x x x 151 2 3  
  داریم: ،میانگین تغییر نکرده است ،هابه دادهaو b  نچون با اضافه شد

  a b a b (*)15 30
2

  

  (x ) .. . (x ) (a ) (b )

0
2 2 2 22 1 315 15 15 15 8

5 5
  

  (*)
b a

(a ) ( a) (a )2 2 2
30 15 15 8 2 15 8  

2   15 4(a )  

  a b
a a b

a b
17 1315 2 413 17  

  )152تا148هاي، صفحهسازيآمار و مدلهاي پراکندگی) (شاخص(  

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

  )نژادیانمهدي حاجی(    »2«گزینۀ- 110

84 4 220

4042 2 2404 4 2
20

2 22

:x /

: x ( / )i

xi: x
n

  

/ /2 2 56 1 6  
1/هـر داده رایعنـیاضـافه کنـیم، 40%هـا به هر یـک از داده برابـر 4

  : کنیم، پسمی
جدید     / جدید     قــدیم  / / /1 4 1 6 1 4 2 24  

 )156تا148هاي، صفحهسازيآمار و مدلهاي پراکندگی) (شاخص(  

مجموع مجذورات

میانگین
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  پایهشناسیزیست

  

  (محمدرضا دانشمندي)    »4«گزینۀ- 111
  ها:بررسی گزینه

یابد وحجم ادرار شخص افزایش میدر هر دو نوع دیابت شیرین»: 1«گزینۀ
  شود. نیز تشنگی ایجاد می

ها وها انرژي خود را از چربیدر هر دو نوع دیابت شیرین سلول»: 2«گزینۀ
  گیرند.ها میپروتئین
پذیريشود؛ نه اینکه واکنشها کم می، تعداد گیرنده2در دیابت»: 3«گزینۀ
  هاي موجود کم شود!گیرنده
I»: 4«گزینۀ غلظت گلوکز در پالسما افزایش و غلظـت انسـولین در دیابت نوع

یابـد؛هاي سازندة انسولین در جزایر النگرهانس کاهش مـیدلیل تخریب سلولبه
II   یابد.غلظت انسولین و گلوکز هر دو افزایش میاما در دیابت نوع

 )97تا95هاي، صفحه2و آزمایشگاهشناسیزیستریز) (ها و دستگاه درونهورمون(  
--------------------------------------------  

  (سینا نادري)    »3«گزینۀ- 112
از غـدة تیروئیـد کـه شـکلی شـبیه بـه سـپر دارد، شـده هاي ترشحهورمون
ورمـون بـر تونین. هـر سـه ه و کلسی4Tو3Tهاياند از: هورمونعبارت

سم نقش دارند،در متابولیT4وT3هاي(هورمونگذارنداستخوان اثر می
  ها:بررسی سایر گزینه. هاي زندة بدن، موثرند.)پس بر همۀ سلول

وریـزلوزالمعده کـه در زیـر معـده قـرار دارد، دو بخـش درون»: 1«گزینۀ
کند کهریز هورمون انسولین و گلوکاگون تولید میدارد. بخش درونریزبرون

دهنـد. ایش و کاهش میترتیب افزمیزان گلیکوژن ذخیره شده در کبد را به
هـاي اما در صورت سؤال ترشحات غدة ذکر شده است. لوزالمعده انواع آنزیم

  کند.کربنات نیز ترشح میگوارشی و بی
ریـز اسـت کـه توسـط سـاقۀ کوتـاه، از هیپوفیز یک غدة درون»: 2«گزینۀ

هـاي فراوانـی رسد. غـده هیپـوفیز هورمـونهیپوتاالموس آویزان به نظر می
ریـز بـدن را هاي درونها فعالیت برخی از غدهکند که بعضی از آنمیترشح

  کند. تنظیم می
شود، برآلدوسترون که از بخش قشري غدة فوق کلیه ترشح می»: 4«گزینۀ

  میزان گلوکز خون اثري ندارد.
 )95و89،91،92،94هاي، صفحه2و آزمایشگاهشناسیزیستریز) (ها و دستگاه درونهورمون(  

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

  (رضا خورسندي)  »4«گزینۀ- 113
  اختالل دستگاه ایمنی همراه با پاسخ بیش از حد، آلرژي نام دارد.

در پاسخ التهابی به علـت آزاد شـدن هیسـتامین، تـورم و قرمـزي مشـاهده 
  ها: گزینهباشد. بررسی سایرشود که عالئم مشابه در این اختالل نیز میمی

ت نوعی سلول بافتی است که آلـرژن بـه آن متصـل سماستوسی»: 1«گزینۀ
  شود. می

بـه عنـوان گیرنـدة هاي موجود در سـطح ماستوسیسـت، پادتن»: 2«گزینۀ
  اند. ت ساخته نشدهسکه توسط سلول ماستوسی ،دنکنآلرژن عمل می

هـاي سـطح دقت کنید که در اولین برخـورد آلـرژن بـه پـادتن»: 3«گزینۀ
کند. شود و عالئم آلرژي بروز میت هیستامین آزاد میسماستوسی

 )21و7،8،12هاي، صفحه2و آزمایشگاهشناسیزیستایمنی بدن) ((  
--------------------------------------------  

  زاده)(پیام هاشم  »1«گزینۀ- 114
DNA باشند کـه در آغاز همانندسازي میخطی داراي چندین جایگاههاي

استر، دو گروه فسفاتاسیدها هنگام تشکیل پیوند فسفو ديتمامی نوکلئیک
  ها: بررسی سایر گزینهشوند.نوکلئوتید از آن جدا می

  سلول پروکاریوتی فاقد هسته است. »: 2«گزینۀ
DNAسلولدر»: 3«گزینۀ ي خطی در هستهگلبول سفید انسان مولکول

DNA ــول DNAو مولک ــود دارد. در  ــدري وج ــوي در میتوکن يي حلق
  باشد. باز می –استر برابر پیوندهاي قندحلقوي تعداد پیوند فسفو دي

باشدالریه باکتري استرپتوکوکوس نومونیا میعامل بیماري ذات»: 4«گزینۀ
DNA اسـتر هنگـام حلقـوي اسـت. شکسـتن پیونـد فسـفو ديکه داراي

وسـیلۀ آنـزیم ویرایش و ایجاد این پیوند در هنگـام اتصـال نوکلئوتیـدها بـه
DNAشود. پلیمراز انجام می

 )117و112،116 ،109،111هاي، صفحه2و آزمایشگاهشناسیزیستمادة ژنتیک) ((  
--------------------------------------------  

پور)(فرزاد کرم  » 4«گزینۀ-115
   :1و آزمایشگاهشناسیکتاب زیست25صفحۀبا توجه به شکل

هاي انسان هم پروتئین سراسري وجود دارد وطور معمول در غشاي یاخته به
ناقلصورت کانال یا بهتوانندهاي سراسري میهم پروتئین سطحی، پروتئین

هاي سطحی که در سطح داخلی یا خارجی غشاي یاختهعمل کنند. پروتئین
توانند به عنوان گیرنده عمل کنند. پس هر پروتئین موجود درقرار دارند می
چنین باعث انتقال مـواد بـه داخـل سراسري نبوده و هم، الزاماًغشاي یاخته
هـاي غشـاي عضی از پروتئینب»). 2«و» 1«هايشود (رد گزینهیاخته نمی

ولی هر پروتئین غشـاي ») 3«اند (رد گزینۀ طیاخته با کربوهیدرات در ارتبا
  »)4«تواند با فسفولیپیدهاي غشا در ارتباط باشد (تأیید گزینۀیاختۀ انسان می

 )26و25هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستسفري به درون سلول) ((  
----------------------------------------------  

  منش)(رضا آرین  »2«گزینۀ- 116
  گردد. خ خون از طریق چند منفذ به قلب باز میالف) در حشرات مانند مل

  ب) در حشرات در هر قطعه از بدن، گره عصبی وجود دارد. 
  گیرد. ج) در حشرات تبادل گازها مستقل از دستگاه گردش مواد صورت می

ان مختلـف، از نظـر نحـوه عمـل بسـیار شـبیه هاي عصـبی جـانور د) سلول
یکدیگرند. 

  )75و68هاي، صفحه1شناسی و آزمایشگاهزیستترکیبی) ((  
 )74و52هاي ه، صفح2شناسی و آزمایشگاه(زیست
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  (ماکان فاکري)  »4«گزینۀ- 117
  کنند. کلسیم را ذخیره میاستخوان ها در مادة زمینه اي خودهمۀ

  ها:بررسی سایر گزینه
ها بافت اسفنجی و فشرده را دارند. از طرفی بسیاريهمۀ استخوان )1ینۀگز

هـاي دانـیم اسـتخوانو همچنین مـیها داراي مغز قرمز هستنداز استخوان
  سازند. کوتاه، گلبول قرمز نمی

و زنـد زبـرین زردپی هاي ماهیچۀ دوسر بـازو بـه اسـتخوان کتـف  )2گزینۀ
ن بازو متصل نیستند. اسـتخوان کتـف متصل هستند و هیچ کدام به استخوا

  دهد. نیز با استخوان هاي ساعد مفصل تشکیل نمی
اسـت و بـا اسـتخوان جنـاغ مفصـل شانه) استخوان ترقوه جزئی از3گزینۀ

کند و با استخواندهد. این استخوان با کتف نیز مفصل ایجاد میتشکیل می
  دهد.بازو مفصل تشکیل نمی

 )121و45،119،120هاي، صفحه1مایشگاهو آزشناسیزیستحرکت) ((  

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

  )97(سراسري خارج از کشور  »3«گزینۀ- 118
دستگاه گوارش نشخوارکنندگان (معدة چند قسـمتی محـل فعالیـت آنـزیم 

هـاي تـري کـه بـراي زنـدگی بـاکتريبه علت سازگاري بیشسلوالز است) 
خوارانة سلولز و گوارش کامل غذا پیدا کرده است، نسبت به علفکنندتجزیه

  ها: تري دارد. بررسی سایر گزینهدیگر، مانند اسب و فیل کارایی بیش
در انسان رودة باریک محل اصلی جذب موادغـذایی اسـت، امـا »: 1«گزینۀ

  دهد. فرآیند گوارش میکروبی در رودة بزرگ رخ می
ور به صـورت طویـل و پـرپیچ و خـم در دسـتگاه وجود رودة ک»: 2«گزینۀ

  خواران است نه گوشتخواران.گوارش گیاه
هـاي سـاکن رودة هاي سلولز توسـط بـاکتريدر انسان مولکول»: 4«گزینۀ

  دهد. شوند اما جذب مواد غذایی در رودة باریک رخ میبزرگ تجزیه می
 )65و64هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستگوارش) ((  

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

  )96سراسري خارج از کشور(  »2«گزینۀ- 119
بعد از آماده شـدن پـروتئین در جسـم گلـژي (پـس از آخـرین تغییـرات)، 
پروتئین درون وزیکول قرار گرفته و پس از جدا شدن از دسـتگاه گلـژي بـه 

  کند (براي ترشح).سوي غشاي پالسمایی حرکت می
 )92ۀ، صفح1شناسی و آزمایشگاهزیستبه درون سلول) (سفري(  

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

  (علیرضا رهبر)  »3«گزینۀ- 120
هاانقباض ماهیچۀ صاف دیوارة رگ شرکت دارد که مویرگ ،در فرایند انعقاد

  ها: بررسی عبارت. هستندفاقد ماهیچۀ صاف

هاها و پالکتهاي آسیب دیده جدار رگافتترومبوپالستین از ب»: 1«گزینۀ
  هایی سالم هستند. ها سلولشود. پالکتترشح می

K»: 2«گزینۀ در روند انعقاد خون الزم است. این ویتامینوجود ویتامین
شـود. هـاي لنفـی جـذب مـیمحلول در چربـی اسـت و از طریـق مـویرگ

توجـه شـود کـه هسـتند. ديریاسـاالکه پلـیهـاي لنفـی فاقـد الیـ مویرگ
  شوند. بزرگ به مقدار کم جذب خون می ة، در رودKو B هايویتامین
کنـد کـه پالکـت مـوادي ترشـح مـیدر فراینـد انعقـاد خـون »:4«گزینۀ
کند. هاي دیگر را چسبنده میپالکت

 )91و81،90 ،63هاي، صفحه1اهشناسی و آزمایشگزیستگردش مواد) ((  
--------------------------------------------  

  )94(سراسري داخل کشور  » 2«گزینۀ- 121
 ةهدف استفراغ خالی کردن محتویات معده و بخش بـاالیی رود»: 1«گزینه

هاي سـطح باریک است. پس به دنبال تخلیه محتویات معده، چین خوردگی
  اهد یافت.داخلی معده افزایش خو

براي خروج مواد از معده به سمت دهان، انقباض عضالت بخـش »:2«گزینه
انتهایی مري یعنی کاردیا ابتدا باید متوقف شود و پس از آن به علت خـروج 

  شود.ي معده کاسته میمواد موجود در معده از میزان کشیدگی دیواره
ند و با افـزایش شوهاي شکم منقبض میهنگام استفراغ ماهیچه»: 3«گزینه

کنند، لذا حجم کیمـوس را از راه دهان خالی میفشار بر معده، محتویات آن
  معده کاهش خواهد یافت.

هاي معده متوقـف نخواهـد شـد ولـی انقبـاض تحریک گیرنده»: 4«گزینه
ي کاردیا کاهش خواهد یافت یا متوقف خواهد شد.هاي ناحیهماهیچه

 )60تا58هاي، صفحه1شگاهو آزمایشناسیزیستگوارش) ((  
--------------------------------------------  

  پور)(امیررضا جشانی  »4«گزینۀ- 122
  باشد.منظور صورت سؤال شته است که نوعی حشره می

  ها:بررسی همۀ گزینه
همۀ حشرات اسکلت بیرونی و توانایی دفع اوریک اسـید دارنـد. »: 1«گزینۀ

  (نادرست)
مـــویرگحشـــرات داراي ســـامانۀ گـــردش بـــاز هســـتند و فاقـــد»: 2«گزینـــۀ

گردش خون بسته است و خون و مـویرگ دارد. باشند. کرم خاکی دارايمی
  (نادرست)

در هر چشم مرکب حشرات، تعداد زیادي واحـد بینـایی وجـود »: 3«گزینۀ
دارد و هر واحد بینایی یک قرنیه، یک عدسی و تعدادي گیرندة نـوري دارد. 

  ت)(نادرس
ها توانایی پرواز دارند که سطح مبادلۀحشرات، پرندگان و خفاش»: 4«گزینۀ

  اکسید در همگی به درون بدن منتقل شده است. اکسیژن و کربن دي
  )112و68،100،104هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستترکیبی) ((  

 )74، صفحۀ2شناسی و آزمایشگاه(زیست
--------------------------------------------  

  )95سراسري داخل کشور(  »1«گزینۀ-123
NaClدر بخش باالرو هنله که به آب نفود به صـورت غیرفعـال ناپذیر است،

  ها:شود. بررسی سایرگزینهباز جذب می
  ي ادراري متفاوت است.  ها در نقاط مختلف لوله) شکل و کار سلول2
  ي ادرار جزء نفرون نیست.کنندهي جمع) لوله3
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ــه) انشــعابات ســرخرگ کلیــوي از فواصــل بــین هــرم4 هــا عبــور کــرده ب
هـاي قوسـی، سـپس تر تقسیم شده و ابتـدا سـرخرگهاي کوچکسرخرگ
  سازد.ها را میهاي شعاعی و در نهایت گلومرولسرخرگ

 )107تا105هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستتنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید) ((  
--------------------------------------------  

  زاده)(پیام هاشم  »2«گزینۀ- 124
  ها: بررسی عبارتصحیح است.» ب«و» الف«موارد
بعضی از جانوران به تناسب زیستگاه خـود، آمونیـاك یـا اوره »: الف«عبارت

تند آمونیاك و وقتیها هنگامی که در آب هسکنند. مثال بعضی وزغدفع می
توانـد کنند. هـیچ جـانوري نمـیبرند، اوره دفع میکه در خشکی به سر می

  آمونیاك و اوریک اسید دفع کند.همزمان
اسید، انرژيجانوران باید براي تبدیل آمونیاك به اوره یا اوریک»: ب«عبارت

  مصرف کنند.
شکل بلورهاي جامد ازاسید را بهتوانند اوریکهمۀ پرندگان می»: ج«عبارت

  خود دفع کنند. 
پالناریا آبشش ندارد. »: د«عبارت

 )104و103هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستتنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید) ((  
--------------------------------------------  

  (امیررضا مرادي)  »1«گزینۀ- 125
  بررسی عبارات:

  تواند به وسیلۀ مواد شیمیایی انجام شود.ز میالف) حرکت تاکتیکی نی
  ب) نوك برگ برخی گیاهان واجد حرکت پیچش است. 

  شوند. هاي بعضی گیاهان هنگام روز باز و در شب بسته میج) گل
د) آنتروزوئید خزه و سرخس میان آب و رطوبت که گیاه را پوشانده است به

ی نیز یک حرکت فعال ازگرایدر ضمن، آبکند. طرف گامت ماده حرکت می
گرایشی است.نوع

  )126تا124هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستحرکت) ((  
 )188، صفحۀ2شناسی و آزمایشگاه(زیست

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

  (محمدرضا دانشمندي)  »3«گزینۀ- 126
  ها:بررسی گزینه

به همراه هورمون آلدوسترون توسط قسمتهورمون کورتیزول»: 1«گزینۀ
  شوند.غیرعصبی آن) ترشح میقشري غدة فوق کلیه (قسمت

توسـط نتونیکلسیبه همراه هورمون4Tو3Tهايهورمون»: 2«گزینۀ
  شوند.غدة تیروئید ترشح می

به همـراه هورمـون ضـد ادراري، توسـط توسینهورمون اکسی»: 3«گزینۀ
ها در هیپوتاالموس قرار داردشوند که جسم سلولی آنهایی ساخته مینورون

  باشند. و متعلق به هیپوتاالموس می
هورمون پروالکتین به همـراه هورمـون رشـد توسـط هیپـوفیز »: 4«گزینۀ

  شود.پیشین ترشح می
 )94تا89هاي، صفحه2و آزمایشگاهیشناسزیستریز) (ها و دستگاه درونهورمون(  

  (دانیال شاکري)  »4«گزینۀ- 127
اي کـه در قسـمت اول در مورد این سوال، باید دقت کنید که فعالیت مـاده

ین مادةاشود که ادامۀ سؤال بااي میسوال ذکر شده است، باعث ایجاد ماده
A Bتولید شده حل خواهد شد. براي مثال فعالیت مادة را ایجادمولکول

B   می در آنکند ودر ادامۀ سوال، هدف، برسی واکنشی است کـه مولکـول
  ها: بررسی همۀ گزینهکند.شرکت می

درکند. پپسـین،با اثر بر پپسینوژن، پپسین را ایجاد میHCl»: 1«گزینۀ
کنـد تري ایجاد مـیهاي کوچککند و پروتئینشرکت می زواکنش هیدرولی
  باشند.ترین نوع ترکیب آلی بدن میکه جزء فراوان

شـوند کـه در پروتئازها باعث ایجاد آمینواسیدها و پپتیدها مـی»: 2«گزینۀ
  شود.دهی، پروتئین ایجاد میصورت شرکت در واکنش سنتز آب

شـود. آب در واکـنش کاتاالز، باعـث تولیـد آب و اکسـیژن مـی»: 3«گزینۀ
شود کهکند و باعث تولید گلوکز و فروکتوز میهیدرولیز ساکارز شرکت می
  باشد، ولی فروکتوز نیست.گلوکز، مونومر نشاسته می

ATP»: 4«گزینۀ درشـود کـه میپروتئین کانالی تیالکوئید، باعث تولید
توانـد انـرژي الزم بـراي اش، مـیصورت هیدرولیز شدن پیوندهاي پرانـرژي

کلسترول یک مادة آلی است و با واکنشهاي سنتزي را تامین کند. واکنش
شود. سنتزي در سلول ساخته می

  )59و9،11،23هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستترکیبی) ((  
 )183دانشگاهی، صفحۀشناسی پیش(زیست

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

  (سروش صفا)  »1«گزینۀ- 128
اش کـم پـذیريدر پیرچشمی، در اثر افزایش سن عدسـی سـفت و انعطـاف

  شود. شود، در آب مروارید نیز افزایش سن موجب کدر شدن عدسی میمی
  ها: بررسی سایر گزینه

ـ دوربینی و نزدیک»: 2«گزینۀ ه علـت اخـتالل در کـار بینی ممکن اسـت ب
  عدسی نیز ایجاد شوند. 

در آستیگماتیسم، پرتوهاي نور به صـورت نـامنظم بـه شـبکیه »: 3«گزینۀ
  رسند نه در پیرچشمی.می

کند. در هیچ کدام انحناي قرنیه تغییر نمی»: 4«گزینۀ
 )64و63هاي، صفحه2شناسی و آزمایشگاهزیست) (حواس(  

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

  (سروش صفا)  »3«گزینۀ- 129
  هاي نوري در شبکیه قرار دارند.مشیمیه رنگدانه دارد و گیرنده

  ها: بررسی سایر گزینه
هـاي خـونی باشد، داراي مویرگاي و شفاف میزجاجیه که ژله»: 1«گزینۀ

  الیه است. فرشی تکها، پوششی سنگاست که بافت تشکیل دهندة مویرگ
د و با مایع زاللیه درنشوموجب همگرایی نور میو عدسیقرنیه»: 2«ۀگزین
  هستند.تماس
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هایش، میزان نور ورودي بهعنبیه با تنگ و گشاد کردن ماهیچه»: 4«گزینۀ

کنـد کـه ایـن امـر در کنتـرل اعصـاب سـمپاتیک و عدسـی را تنظـیم مـی
پاراسمپاتیک (دستگاه عصبی خودمختار) است. 

 )60و58هاي، صفحه2شناسی و آزمایشگاه تزیسحواس) ((  
--------------------------------------------  

  )95(سراسري داخل کشور  » 3«گزینۀ- 130
 ۀهاسـت نـه ظرفیـت حیـاتی. بقیـ مانده جزء ظرفیت کلی شـشهواي باقی

  اند.هواهاي مطرح شده همگی بخشی از ظرفیت حیاتی

  
 )70ۀ، صفح1آزمایشگاهوشناسیزیست) (تبادل گازها(  

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

  (حسن قائمی)  »2«گزینۀ- 131
  دربارة همۀ مفاصل بدن انسان صحیح است.» ج«فقط مورد

  بررسی همۀ موارد:
  استخوان شرکت دارند.الف) در مفصل آرنج سه

هـاي بـهشود و لهاي جمجمه رباطی دیده نمیب) در مفاصل بین استخوان
  اند.ها در هم فرورفته و محکم شدهدار استخواندندانه

  شوند.ج) همۀ مفاصل نقاط ضعف اسکلت بدن انسان محسوب می
تر مفاصل (مفاصل متحرك) غضروف مفصلی و مایع بین مفصلید) در بیش
در ضمن توجه کنید کـه مفاصـل ثابـت، اصـطکاك ندارنـد کـه وجود دارد.

  اهش آن باشند. نیازمند مایعی براي ک
 )122تا120هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستحرکت) ((  

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

  (امیررضا جوانمرد)  »4«گزینۀ-132
  ها:بررسی سایر گزینه

  هاي هوایی انسان، موکوزي نیست. بافت خانه»: 1«گزینۀ
  ن صادق نیست. در مورد بافت پوششی کلیه انسا»: 2«گزینۀ
کند. ها صدق نمیمورد لوله فالوپ در خانم»: 3«گزینۀ

  )106و63،70هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیست) (سفري در دنیاي جانداران(  
 )239، صفحۀ2شناسی و آزمایشگاه(زیست

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

  (علیرضا رهبر)  »1«گزینۀ- 133
سمزي در مسیر غیرپروتوپالستی نقش ندارند و در این مسیر مواد باقوانین ا

  شوند.چسبی منتقل میاستفاده از نیروي هم

  ها:بررسی سایر گزینه
شود، اماهاي هوایی انجام میقسمت اعظم تعرق از طریق روزنه»: 2«گزینۀ
  ها نیز در تعرق نقش دارند. و عدسککهاي دیگر گیاه مثل پوستبخش
بارگیري آبکشی و باربرداري آبکشی به روش انتقـال فعـال و بـا »: 3«ینۀگز

ATP وسـیلۀ شـوند. امـا ایـن انـرژي بـه) انجام میمصرف انرژي زیستی (
هـاي غربـالی فاقـد انـدامک و شود چون سلولهاي همراه مصرف میسلول

  هسته هستند.
طور مستقیم از آوندهاي چوبیآب را بههاي نگهبان روزنهسلول»: 4«گزینۀ

هاي مجاور داده شدههاي چوبی به سلولکنند، بلکه آب از آونددریافت نمی
هـاي شـود. تورژسـانس سـلولهاي نگهبان روزنه داده میو سپس به سلول

هـاي نگهبـان روزنـه و مجاور نگهبـان روزنـه بـه معنـی پالسـمولیز سـلول
هـاي نگهبـان روزنـه معنی تورژسانس سلولهاي مجاور بهپالسمولیز سلول

هـا و افـزایش هاي نگهبان روزنه باعث باز شدن روزنهاست. تورژسانس سلول
شود. تعرق می

  )97تا94هاي، صفحه1شناسی و آزمایشگاهزیستگردش مواد) ((  
 )51و50هاي، صفحه2شناسی و آزمایشگاه(زیست

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

  زاده)(پیام هاشم  »1«گزینۀ-134
  ها: فقط عبارت اول صحیح است. بررسی عبارت

  کتاب درسی این مورد صحیح است. 3-10عبارت اول) با توجه به شکل
شود. بلکه ارتعاشـات از عبارت دوم) پیام عصبی به گوش داخلی منتقل نمی

  شوند. استخوان رکابی به گوش داخلی منتقل می
 3-1دار است و با توجه به شکلگیرندة لمس پوششم) در پوستعبارت سو

  فرشی چند الیه قرار دارد. کتاب درسی زیر بافت پوششی سنگ
را هم دارندهاي نگهبانهاي جوانه چشایی سلولعبارت چهارم) اغلب سلول

)3-9که فاقد توانایی تولید پیام عصبی هستند. (شکل
 )70تا65هاي، صفحه2اهو آزمایشگشناسیزیستحواس) ((  

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

  (علیرضا آروین)  »1«گزینۀ- 135
ترشـح هورمـون ن، در پاسخ به افزایش کلسیم خـونطور معمول در انسابه

  یابد.تونین افزایش میپاراتیروئیدي کاهش و ترشح هورمون کلسی
این کند. بهاي استخوان جدا میمینههورمون پاراتیروئیدي کلسیم را از مادة ز

ترتیب باعث کاهش تراکم تودة استخوانی شده و شانس پـوکی اسـتخوان را 
  ها:بررسی سایر گزینهدهد.افزایش می

هاي(ســلول)تــونین تنهــا در یاختــهگیرنــدة هورمــون کلســی»: 2«گزینــۀ
کنـد. ها جلوگیري میاستخوانی قرار داشته و از برداشت کلسیم از استخوان

  این هورمون در افزایش جذب کلسیم در روده نقشی ندارد.
دهد، افزایشیکی از کارهایی که هورمون پاراتیروئیدي انجام می»: 3«گزینۀ

امـا طریق افزایش بازجذب کلسیم در کلیه است. از(پالسما)کلسیم خوناب
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D شتوسط این هورمون، باعث افـزایدقت داشته باشید که اثر بر ویتامین
  شود نه افزایش بازجذب کلسیم در کلیه.جذب کلسیم در روده می

سـاخته ست که توسط غـدة تیروئیـدي تونین هورمونی اکلسی»: 4«گزینۀ
هـاي ا در سـاخت هورمـونشود. دقت داشته باشید که غدة تیروئید تنهـمی

4تیروئیـدي  3(T ,T کنــد و یـد در ســاخت هورمــونفاده مــیاز یــد اسـت(
  تونین نقشی ندارد.کلسی

 )92ۀ، صفح2و آزمایشگاهشناسیزیستریز) (ها و دستگاه درونهورمون(  
--------------------------------------------  

  )97رج از کشور(سراسري خا  » 4«گزینۀ-136
، سـگ 1مایشگاهو آزشناسیکتاب زیست39صفحۀ 3-1با توجه به شکل،

  تعلق دارند. Canisو گرگ هر دو به سردة
» 3«راستۀ گوشتخواران و» 2«شاخۀ طنابداران،» 1«ها: بررسی سایر گزینه

ردة پستانداران صحیح است. 
 )39ۀ، صفح1گاهو آزمایششناسیزیستسفري در دنیاي جانداران) ((  

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

  (امیررضا مرادي)  »2«گزینۀ- 137
  توجه کنید. 1شناسی و آزمایشگاهزیست 3-4به شکل

توجه: در بافت پیوندي خون عالوه بر گلبول سفید و گلبول قرمز، پالکت هم
نیز یافتهاي زندهدر ضمن در داخل خون ممکن است میکروب ؛وجود دارد

شوند. 
 )86و44،45هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستسفري در دنیاي جانداران) ((  

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

  زاده)(پیام هاشم  »3«گزینۀ-138
DNA پیوند هیدروژنی بین بازهاي مکمل نسبتطی مراحل همانندسازي

  افتد. موارد ذکر شده دیرتر اتفاق میبه سایر
  ها: بررسی سایر گزینه

کاهش مقدار نوکلئوتیدهاي آزاد سیتوپالسم هنگـام قرارگیـري »: 1«گزینۀ
افتد کـه ایـن اتفـاق قبـل از نوکلئوتیدي اتفاق مینوکلئوتیدها در رشته پلی
  گیرد. جفت شدن بازها انجام می

وجودي ابتدا دوراهی همانندسازي بهدر هنگام شروع همانندساز»: 2«گزینۀ
  آید. می

DNA»: 4«گزینۀ پلیمراز صورتDNAطتوسویرایش در همانندسازي
گیرد. می

 )117تا115هاي، صفحه2و آزمایشگاهشناسیزیستمادة ژنتیک) ((  
--------------------------------------------  

  )مهدي جباري(  »2«گزینۀ- 139
با انقباض ماهیچه از طول ماهیچه کاسته و با توقف انقباض بر طول ماهیچه

هـاي شود. هنگام انقباض طول نوار روشن برخالف طول پـروتئینافزوده می
  شود. میوزین و اکتین کوتاه می

 )117تا115هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستحرکت) ((  

  (سروش صفا)  »4«ۀگزین- 140
کننـده ، بازجـذب اوره در لولـۀ جمـع107صـفحۀ  7-5با توجه بـه شـکل 

NaCl به   در این لوله فعال است.صورت غیرفعال و بازجذب
  ها: بررسی سایر گزینه

NaClبباشد، اما بازجذترشح مواد همواره به صورت فعال می»: 1«گزینۀ
  صورت غیرفعال است. در بخش نازك باالروي هنله، به

خـوردة دور هماننـد بازجـذب کربنات در لولـۀ پـیچبازجذب بی»: 2«گزینۀ
  گیرد. صورت فعال انجام می بهخوردة نزدیک،آمینواسیدها در لولۀ پیچ

و گلوکز، همـواره بـه واد، همانند بازجذب آمینواسیدهاترشح م»: 3«گزینۀ
  باشد. شکل فعال می
 )107، صفحۀ1شناسی و آزمایشگاهزیست) (تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید(  

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

  (امیررضا مرادي)  »4«گزینۀ- 141
رود. کـار مـیکلسترول نوعی اسـتروئید اسـت کـه در سـاخت هورمـون بـه

  رب ندارد.کلسترول اسید چ
  ها: سایر گزینه

هـا و شـود. مـوممـوم توسـط بسـیاري از جـانوران تولیـد مـی»: 1«گزینۀ
  فسفولیپیدها اسید چرب دارند. 

فسفولیپیدها و کلسترول در ساختار غشاي سلولی وجود دارنـد. »: 2«گزینۀ
  ها گروه فسفات ندارند.کلسترول و موم

ا گلیسرول دارند. گلیسریدها و فسفولیپیدهتري»: 3«گزینۀ
 )7و 6هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستهاي زیستی) (مولکول(  

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

  (سارا رضایی)  »3«گزینۀ- 142
پس از خارجکیاسماي بینایی حاصل خم شدن عصب بینایی به سمت مقابل

 .باشدمیشدن از چشم
 )63تا61هاي، صفحه2مایشگاهشناسی و آززیستحواس) ((  

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

  پور)(امیررضا جشانی  »3«گزینۀ-143
ریزریز و غدة درونترتیب غدة برونمشخص شده در شکل، بهBو A هايبخش

  :هادهند. بررسی گزینهرا نشان می
پوست، ترشـحات خـود را بـه سـطح پوسـت وارد بی و عرقرغدد چ»: 1«گزینۀ
  بدن. (نادرست)داخلکنند نه به حفراتمی

ریـز فیز و هیپوتاالموس کـه جـز غـدد درونبه عنوان مثال اپی»: 2«گزینۀ
اي انـدك فضاي بین یاختهشوند. ویژگیهستند، از بافت عصبی تشکیل می

  است. (نادرست)مربوط به بافت پوششی
اکسید را بـه خـون وارد هر دو نوع غده، موادي مانند کربن دي»: 3«گزینۀ
  آیند. (درست)کنند. این مواد توسط خون به گردش درمیمی

ریز مانند غدد بزاقی یـا عـدد عـرق، پیـک شـیمیایی غدد برون»: 4«گزینۀ
  کنند. (نادرست)ترشح نمی

 )89و81،82،88هاي، صفحه2و آزمایشگاهشناسیزیست(ریز)ها و دستگاه درون(هورمون  
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  (سروش صفا)  »1«گزینۀ- 144
باشندبافت استخوانی اسفنجی می 3اي و بخشبافت پیوندي رشته 1بخش

شـود) وتئینـی کـه سـبب اسـتحکام مـیرکه هر دو داراي کـالژن (رشـتۀ پ 
  ها:باشند. بررسی سایر گزینهمی

  ) وجود ندارد. 4مجاري هاورس (بخشمغز استخوان درون»: 2«گزینۀ
سـاکاریدهاي اي و پلـیهاي رشـتهاي از پروتئینمنظور از شبکه»: 3«گزینۀ

باشد که مخصـوص بافـت پوششـی اسـت و فقـط چسبناك، غشاي پایه می
به بافـت اسـتخوانی  2ت و بخشس(رگ خونی) داراي غشاي پایه ا 5شمارة

  شود. ندي محسوب میکند که نوعی بافت پیوفشرده اشاره می
هاتین در مواقع کاهش اکسیژن، از کبد و کلیههورمون اریتروپوی»:4«گزینۀ

هـاي ترشح شده و با تاثیر بر مغز قرمز استخوان موجب افزایش تولید گلبول
تواننـد بافـت ، هر دو بافت استخوانی بوده و نمی2و 3شود. بخشقرمز می

هدف این هورمون باشند. 
 )119و45،88هاي ه، صفح1شناسی و آزمایشگاهزیست(ترکیبی)(  

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

  (حسن قائمی)  »3«گزینۀ- 145
تواننـد و گاهی مـیدیوارة دوم چوبی و لیگنین دارندهاي اسکلرئیديیاخته

ها در طی حیات خود قبل از چوبی شـدن دیـواره، این یاخته .منشعب باشند
  ها: انند زنده و داراي پالسمودسم نیز باشند. بررسی سایر گزینهتومی

  تري نسبت به فیبرها دارند. ها اندازة کوتاهاسکلرئید»: 1«گزینۀ
  شوند. هاي اسکلرئید در سامانۀ بافت آوندي مشاهده نمییاخته»: 2«گزینۀ
  کند. ها رسوب میلیگنین در دیوارة پسین یاخته»: 4«گزینۀ

 )50و49هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیست) (در دنیاي جاندارانسفري(  
--------------------------------------------  

  (امیرحسین میرزایی)  »4«گزینۀ- 146
هـا) و هـاي عصـبی (نـورونهاي موجود در بافت عصبی شامل سـلولسلول
هايسلولهاي غیرعصبی (نوروگلیا یا پشتیبان) هستند. بعضی از اینسلول

کنند. بعضـی ها کمک میها و بعضی به حفاظت آننوروگلیا به تغذیه نورون
کننـد، ها را عایق میپیچند و آنها میها و دندریتدیگر در پیرامون آکسون
  ها با نوروگلیاها داراي ارتباط زیستی هستند. در نتیجه تمامی نورون

  ها: تشریح سایر گزینه
هاي حسی و رابط هـر کـدام بـا دو نـورون ند نوروندر این فرای»: 1«گزینۀ

اي که هـدایت جریـان عصـبی را بـه دهند. رشتهدیگر سیناپس تشکیل می
دهد، دندریت است کـه در نـورون رابـط فاقـد سمت جسم سلولی انجام می

  شود. میلین بوده و هدایت جهشی در آن دیده نمی
ون اسـت. آکسـون در بخش دورکننده پیام از جسم سلولی آکس»: 2«گزینۀ
هاي حسی و حرکتی داراي گره رانویه است، اما توجه داشته باشید کهنورون

  باشد. نورون حسی جزو دستگاه عصبی پیکري نمی
هـاي اسـکلتی ماهیچـه او حرکتی در ارتباط بحسیهاينورون»: 3«گزینۀ

هـاي خـود داراي ها حداقل در یکـی از رشـتهران هستند؛ هر دو این نورون

MS هاي مغز و، میلین نورونمیلین هستند اما توجه کنید در طی بیماري
روند. ایـن دو نـورون حسـی و حرکـت مربـوط بـه دسـتگاه نخاع از بین می

محیطی هستند، نه خود مغز و نخاع. 
 )47و31،46هاي، صفحه2و آزمایشگاهشناسیزیست) (دستگاه عصبی(  
--------------------------------------------  

  (سروش صفا)  »4«گزینۀ- 147
سرم پادتن آماده است اما واکسن میکروب ضعیف شده و کشـته شـده و یـا 

هاسـت کـه موجـب بـروز پاسـخ ایمنـی و تکثیـر سم خنثی شدة میکـروب
  شود. ها در بدن میلنفوسیت

  ها: بررسی سایر گزینه
زیادي دستگاه گلژي و شبکۀ آندوپالسمیها تعدادپالسموسیت»: 1«گزینۀ

  زبر دارند. 
هاي پوششی رودههاي مکمل توسط ماکروفاژها و سلولپروتئین»: 2«گزینۀ
فعالیـت ماکروفاژهـا در طـی ایمنـی شود که از ایـن بـین،ترشح میو کبد

  یابد. افزایش میهومورال
کننـد کـه ایـن هاي آلوده به ویروس اینترفرون ترشح میسلول»: 3«گزینۀ
روند. کشنده به صورت مستقیم از بین میTهايها توسط سلولسلول

 )19و14،18تا10هاي، صفحه2شناسی و آزمایشگاهازیستایمنی بدن) ((  
--------------------------------------------  

  (اسفندیار طاهري)  »4«گزینۀ- 148
کربنات مترشحهمنفردي است که در زیر معده قرار دارد. بیلوزالمعده، غدة

  کند. معده را خنثی و درون دوازدهه را قلیایی می داز لوزالمعده اثر اسی
بـه ورود کیمـوس، بـه خـون مون سکرتین از دوازدهه و در پاسـخ) هورالف

(نـه کربنـاتبـیشـود ترشـح ود و با اثر بر لوزالمعده موجب میشترشح می
  هاي گوارشی) افزایش یابد. آنزیم

بـه ابتـداي توانند از مجرایی مشـتركمیب) شیرة پانکراس و صفرا، هر دو
  شوند. دوازدهه وارد می

هاي تجزیـه تواند با ترشح آنزیمج) دقت کنید بخش برون ریز لوزالمعده می
نقش داشته باشـد. هـم مواد غذاییگلیکوژنهیدرولیزکننده گلیکوژن، در

  اي گلیکوژن نقش دارد.همولکولهیدرولیزچنین هورمون گلوکاگون نیز در
  شوند. د) دقت کنید که پروتئازهاي لوزالمعده به صورت غیرفعال ترشح می

  )63تا61هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیست) (گوارش(  
--------------------------------------------  

  (مهدي فالح)  »3«گزینۀ- 149
  ا را دارند. هها توانایی عبور از دیوارة مویرگهمۀ لنفوسیت

  ها: بررسی سایر گزینه
  کند.   هاي خاطره صدق میاین مورد براي سلول»: 1«گزینۀ
  کند. کشنده صدق میTهاياین مورد براي سلول»: 2«گزینۀ
کند. صدق میBهاياین مورد براي سلول»: 4«گزینۀ

 )14تا10هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیست) (ایمنی بدن(  
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  (امیرحسین میرزایی)  »3«گزینۀ- 150
دستگاه –مخچه –هاي مخمراکز مغزي که در یادگیري نقش دارند: نیمکره

  لیمبیک
  دستگاه لیمبیک –هاي مخمراکز مغزي که در حافظه نقش دارند: نیمکره
اي را درنـد، قطعـًا وظیفـهکهر یک از مراکزي که در حافظه نقش ایفا مـی

  ها: یادگیري برعهده دارد. تشریح سایر گزینه
هاي بـدنی نقـش هاي ساقه مغز در تنظیم فعالیتتمامی بخش»: 1«گزینۀ

النخاع است که تنظیم تـنفس و نیـز ضـربان دارند، اما از این بین تنها بصل
  برعهده دارد.قلب را
هـاي عصـبی کز مهم تقویت و انتقال پیاممرادر باالي ساقۀ مغز،»: 2«گزینۀ

کنـد، هاي مختلف مغـز رد و بـدل مـیوجود دارد که اطالعات را بین بخش
اي ازوسـیلۀ شـبکۀ گسـتردهتاالموس یکی از این مراکـز اسـت. اتصـال بـه

هایی از قشر مخ تنهـا در تـاالموس ها به نام دستگاه لیمبیک به بخشنورون
  ن مراکز.شود نه در تمامی ایدیده می
از بین مراکزي که در یادگیري نقش دارند، لیمبیک در تمـاس »: 4«گزینۀ

شامه پرده مننژ قرار ندارد. باالیه نرم
 )42تا40هاي، صفحه2و آزمایشگاهشناسیزیست) (دستگاه عصبی(  

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

  (محمدرضا صدیقی)    »3«گزینۀ-151

  
اختالف پتانسیل مربوط به پتانسـیل آرامـش و کمتـرین آن صـفر بیشترین

  باشد. می
هاي سدیم و پتاسیم همواره بـه سـلول وارد و از آن خـارج یون»: 1«گزینۀ
  شوند.می

  گاه باهم باز نیستند.این دو کانال هیچ»: 2«گزینۀ
صفر است. برابراختالف پتانسیلترینکم»:4«گزینۀ

 )34تا32هاي، صفحه2و آزمایشگاهسیشنازیستدستگاه عصبی) ((  

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

  (علیرضا آروین)    »3«گزینۀ- 152

همزمـان بـا انقبـاض دهلیزهـا ثبـت شـده اسـت. در ایـن زمـان، Bنقطۀ
بطنی (دریچۀ میان دهلیز چپ و بطن چپ) باز بـوده –هاي دهلیزيدریچه

هـا شود. در این زمان بطنو خون روشن از دهلیز چپ به بطن چپ وارد می
تارهاي بطنیازايها از طریق دستهاند اما پیام انقباض آندر حال استراحت

باشد تا کمـی پـس از ایـن نقطـه (در قلـۀ مـوج درحال هدایت و انتشار می
QRSها آغاز شود. ) انقباض بطن  

  ها: ایر گزینهبررسی س
در زمان اسـتراحت عمـومی قلـب ثبـت Dو A نقاط»: 2«و» 1«گزینۀ
بطنـی  –هـاي دهلیـزي اند که در این مرحله از چرخـۀ قلبـی، دریچـهشده

هـاي سـینی بسـته (دریچۀ بین دهلیز راست و بطـن راسـت) بـاز و دریچـه
  هستند.

ها ثبت شده است. در این هنگامدر زمان انقباض بطنCنقطۀ»: 4«ینۀگز
هاي سینی (دریچۀ بین بطن راست و سرخرگ ششـی) بـاز اسـت. در دریچه

هـااز رگطی چرخۀ فعالیت قلبی، در این زمان مانعی بر سر راه ورود خون
  شود. رد میها وابه دهلیزها وجود ندارد و خون به آن

 )80تا78هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستگردش مواد) ((  
--------------------------------------------  

  شایق)(علی پناهی  »3« ۀگزین- 153
مقدار آدنـین بـا تیمـین و همچنـین مقـدار DNAچارگف دریافت که در

  سیتوزین با گوانین برابر است. 
  ها:بررسی سایر گزینه

هـا را . گریفیت نتوانست عامل تغییر شـکل (ترانسفورماسـیون) بـاکتري )1(
  شناسایی کند.

  مارپیچی از دو یا سه رشته است.DNAها نتیجه گرفتند که). آن2(
يهـا) مـاده). واقعیت این است که در برخی موارد (مثالً برخـی ویـروس 4(

  .هاي ایوري نیستاست، اما این جزء یافتهRNAژنتیک از نوع
  )110و105،106هاي، صفحه2شناسی و آزمایشگاهزیستمادة ژنتیک) ((

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

  مهدي روزبهانی)(محمد  »2«گزینۀ- 154

معده بخش کیسه اي شکل لولۀ گوارش می باشد کـه در پـی خـوردن غـذا 
اي چـین چین خوردگی دیـوارة آن از بـین مـی رونـد. در نتیجـه معـده دار 

خوردگی هاي غیر دائمی است. دقـت کنیـد رودة باریـک نیـز داراي چـین 
ها با خوردن غذا از بین نمی روند وخوردگیچینخوردگی می باشد اما این

  دائمی هستند.
الف) دقت کنید محیط درونی معده اسیدي است و پپسینوژن ها درون معده

  فعال می شوند.(نادرست)
بـه درون معـده وارد مـی شـود. مرکـز عصـبی ب) در پی انعکاس بلع ، غذا

  انعکاس بلع در بصل النخاع می باشد.(درست)
ج) اندام هاي لولۀ گوارش تحت تنظیم عوامل عصبی (پیک هاي کوتاه بـرد) 

  و عوامل هورمونی ( پیک هاي دوربرد) قرار دارند.(درست)
  د) دقت کنید سلول هاي معده هیچ کدام ریزپرز ندارند.(نادرست)

  )61تا59هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستارش) (گو(  
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قدیم  شناسییستز –بهمن11آزمون -»4«پروژة        14:  ۀصفح  تجربینظام  اختصاصی
  

(علی کرامت)  »3« ۀگزین- 155

خون روشن و تیره در هر سه نوع رگ خونی، یعنـی سـرخرگ، سـیاهرگ و 
شـود. بـا توجـه بـه اطالعـات کتـاب درسـی، تعـداد زیـاد مویرگ دیده می

سويها ازهاي پالسما از یک سو و کمی قطر رگهاي قرمز و پروتئینگلبول

هاشوند حرکت خون در رگکنند و موجب میدیگر، نوعی مقاومت ایجاد می
  (هر سه نوع رگ) به فشار نسبتاً زیادي نیاز داشته باشد.

  )83تا81و77هاي، صفحه1شناسی و آزمایشگاهزیست) (گردش مواد(

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

  ي)(امیررضا مراد  »2«گزینۀ- 156

pH . کلیـه شـودمحیط داخلی بدن اسیدي میبا مصرف غذاهاي جانوري
  دهد.براي جبران این امر میزان ترشح یون هیدروژن را افزایش می

  ها:بررسی سایر گزینه

pH»: 1«گزینۀ شـوند و بـراي خـون مـیغذاهاي گیاهی باعـث افـزایش 
  دهند. کربنات را کاهش میها میزان بازجذب بیان، کلیهجبر

غـذاهاي حـاوي آمینواسـید زیـاد باعـث اسـیدي شـدن خـون »: 3«گزینۀ

شوند. اما یون هیدروژن در کلیـه بازجـذب نـدارد و ترشـح آن در کلیـه می
  یابد. افزایش می

شـود نـه در خـورده ترشـح مـیهاي پـیچیون هیدروژن در لوله»: 4«گزینۀ
هاي هنله. لهلو

 )111و107،108هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستتنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید) ((  
--------------------------------------------  

  زاده)(پیام هاشم  »2«گزینۀ- 157
هـاي شـود رشـتههنگامی که یون کلسیم از شبکه سارکوپالسـمی آزاد مـی

  نند در تماس مستقیم با آن قرار گیرد.توااکتین و میوزین می
  ها: بررسی سایر گزینه

  کند. ها تغییر نمیطی انقباض ایزومتریک طول ماهیچه»: 1«گزینۀ
  آیند. اي تارها به نوبت به انقباض در میدر تونوس ماهیچه»: 3«گزینۀ
بخـش روشـن در سـارکومر دیـده ایزوتونیکدر حین انقباض،»: 4«گزینۀ
شود. نمی

 )117و116هاي، صفحه1و آزمایشگاهشناسیزیستحرکت) ((  

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

  (سروش صفا)  »3«گزینۀ- 158
 2شامه داراي)، سخت2-13کتاب درسی (شکل45با توجه به شکل صفحۀ

کـرة مـخ نفـوذ اش به داخل شیار بین دو نـیمالیه است که فقط الیۀ درونی
  کند. می

  ها: ایر گزینهبررسی س

تـرین شامه قرار دارد کـه درونـیمغزي در الیۀ نرم –سد خونی»: 1«گزینۀ
اي تشـکیل شامه که از بافت پیوندي رشـتهالیه است و اتصالی با الیۀ سخت

  شده، ندارد. 
شـامه را پـر شامه و نـرمنخاعی فضاي بین سخت –مایع مغزي»: 2«گزینۀ
  کند. می

تـرین الیـۀ پـردة مننـژ بـوده کـه بـا مـادة امه درونیشالیۀ نرم»: 4«گزینۀ
هـایی کـه در ایـن خاکستري مخ و مادة سفید نخاع در ارتباط است. مویرگ

الیه قرار دارند از نوع پیوسته بوده و نفوذپذیري اندکی دارند. 
 )45و44هاي، صفحه2شناسی و آزمایشگاهزیستدستگاه عصبی) ((  

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

  (سروش صفا)  »3«گزینۀ- 159

HIV کشـد تـا آزمـایش به بدن، چند هفته طول میپس از ورود ویروس
  پادتن مثبت شود. 
  ها:بررسی سایر گزینه

  بزاق و اشک چشم در انتقال ویروس نقشی ندارند. »: 1«گزینۀ
کشد تا عالئـم سال طول می10تاماه6 پس از ابتال به ویروس،»: 2«گزینۀ

  بیماري ظاهر شود. 
در حـین بـارداري و هنگـام ممکـن اسـت  مادر مبتال به ایدز»: 4«گزینۀ

زایمان و شیردهی، ویروس را به فرزند خویش منتقل کند. 
 )24تا22هاي، صفحه2شناسی و آزمایشگاهزیستایمنی بدن) ((  

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

  (علی کرامت)  »2« ۀگزین- 160

هاي کالهک هستندهاي حافظت کننده از مریستم رأسی ریشه، سلولسلول
  باشند.اند و فاقد پروتوپالسم زنده و فعال میکه مرده

  ها:بررسی سایر گزینه
سلولی که در حال ساخت لیگنین اسـت، هنـوز پروتوپالسـم »: 1«يگزینه

  زنده و فعال دارد.
انـد، در کننـد زنـدههاي روپوستی که کوتین ترشح میسلول»: 3«يگزینه

انـد کـه ي خـام، آونـدهاي چـوبیي شیرهکنندههاي هدایتحالی که سلول
  اند.پروتوپالسم خود را از دست داده

انـد و ي دومـین مـردههاي اسکلرانشیمی داراي دیـوارهسلول»: 4«يگزینه
  اند.یل فاقد پروتوپالسم زنده و فعالي کلروفهاي تولیدکنندهبرخالف سلول

  )51تا48هاي، صفحه1شناسی و آزمایشگاهزیستسفري در دنیاي جانداران) ((
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قدیم  فیزیک –بهمن11آزمون -»4«پروژة         نظام   15:  ۀصفح  تجربی  اختصاصی
    

  2و1فیزیک
  زاده)(مهدي میراب  »3« ۀگزین- 161

 ۀبراي قرار گرفتن تصویر جسم روي سطح افـق بایـد زاویـ 
 ۀباشـد، بنـابراین زاویـ 110بین راستاي جسم و تصـویر 

  باشد.55آینه با سطح شیبدار باید
  )82و81 ياه، صفحه1فیزیکنور و بازتاب نور) ((

--------------------------------------------
 )(مصطفی کیانی  »1«گزینۀ- 162

9pمطابق شکل زیر، فاصلۀ جسم تا آینه برابر f (cm)است. بنابراین
کنیم و سپس فاصلۀ تصویر تا آینـه را ابتدا فاصلۀ جسم تا آینه را حساب می

  آوریم.دست می به
  9 9p f f p  

f   m
p f

  

  
1
3 1 9 18 3 63 9

m p p p cm
p p

  

fm
p f f cm

m
31

3

  

  
m

p cm
q qm q cm | f q | cm
p

1
3

6
1 2 13 6  

  )100تا94 يها، صفحه1فیزیکنور و بازتاب نور) ((
--------------------------------------------  

  )محمدابراهیم اسدي(  »2« ۀگزین-163
  توان نوشت:تر از جسم است، پس آینه محدب است و میچون تصویر مجازي و کوچک

  
p q cm

p cm,q cmA B q q p q
AB p p

45
30 151 22

  

  
  
  

    توان نوشت:هاي محدب میاکنون با توجه به رابطۀ آینه
f cm r cm

p q f f
1 1 1 1 1 1 30 6030 15  

  )100تا94 يها، صفحه1فیزیک) (نور و بازتاب نور(
--------------------------------------------  

 )محسن پیگان(  »3« ۀگزین- 164
تغییر90تا تابش در محیط رقیق از ۀاگر زاوی

ic    ۀکند، زاوی شکست در محیط غلیظ از صـفر تـا
  کند.ي حد) تغییر می(زاویه

    

  
c

i r

i r i

0 0
90

  
  کنیم:ي حد را حساب میبنابراین ابتدا زاویه

  c csini i r
n
1 1 30 302  

  )111تا107 يها، صفحه1فیزیکشکست نور) ((  

  )سیدابوالفضل خالقی(  »2« ۀگزین- 165
F  بـه مـوازات محـور اصـلی بـه عدسـی Aۀپرتویی که از نقطـ بتابـد از

هـا سازد. بـا اسـتفاده از تشـابه مثلـثرا میAۀگذرد و امتداد آن نقطمی

y  توان نوشت:می ABA B F A B m
y F AB

3 3  
  
  
  
  

  )133تا130 يها، صفحه1فیزیکشکست نور) ((
--------------------------------------------  

  )د اکبريحمم(  »2« ۀگزین- 166
  همگرا در حالتی که تصویر مجازي است داریم:براي عدسی

qm q m p
p p ( )f

p q f p m p f m

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 11  
  همگرا در حالتی که تصویر حقیقی است داریم:براي عدسی

qm q m p
p p ( )f

p q f p m p f m

2 2

2 2

1 1 1 1 1 1 11  

p p ( )f ( )f f cm / m
m m2 1

2 1

1 1 1 116 30 0 33 5  

1  بنابراین توان عدسی برابر است با: 1 10
0 3 3D D d

f /
  )133تا130هاي، صفحه1فیزیکشکست نور) ((

--------------------------------------------
  )علی عباسیمحمد(  »4«گزینۀ- 167

  با توجه به رابطۀ کار داریم:
1 1cos  

Fd Fdcos Fd  
600 600FJ W J  

600هاي داده شده مقداردر گزینه   .نداردژول در این محدوده قرار2
 )80تا77هاي ه، صفح2فیزیککار و انرژي) ((

--------------------------------------------
  )میثم دشتیان(  »1«گزینۀ- 168

ابتدا انرژي مکـانیکی را در نقطـۀ پرتـاب و 
آوریم. باست میدنقطۀ برخورد به زمین به

در نظر گرفتن سطح زمین به عنوان مبـدأ 
  توان نوشت:انرژي پتانسیل گرانشی، می

  
2

1 1 1 1 1

1

1
2

1 100 10 40 4502

g,E K U mv mgh

E [ m ] [m ] m(J)

g,E K U mv E m m(J)2
2 2 2 2 2

1 10 400 200
2 2

  داریم: ،اکنون اگر قانون پایستگی انرژي بین این دو نقطه را بنویسیم
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قدیم  فیزیک –بهمن11آزمون -»4«پروژة         نظام   16:  ۀصفح  تجربی  اختصاصی
    

E E W2 1   مقاومت هوا
200 450m m W مقاومت هوا  W مقاومت هوا  m250  

400 0 4m g / kg W هوا مقاومت 100J  
 )88تا84 ي ها ه، صفح2فیزیککار و انرژي) ((

--------------------------------------------  
  )میثم دشتیان(  »3«زینۀگ- 169

) و بـار دیگـر در 1را یک بار در فشرده شدن به فنـر (  هانرژي مکانیکی گلول
) برخورد نمـوده و انـرژي پتانسـیل کشسـانی معـادل 2اي که به فنر (نقطه

2 75/ J کنیم. اگر نقطـۀ اول را در این فنر ذخیره شده است، محاسبه می
AB بنامیم و سطح زمین را مبدأ انرژي پتانسیل گرانشیو نقطۀ دوم را

  داریم: ،درنظر بگیریم

0
A A g,A e,AE K U U  

A AE mgh ( / ) J20 0 4 10 10 20 60  

B B g,B e,B BE K U U mv mgh /21 2 75
2

21 0 4 0 4 10 14 2 75
2

[ / v ] [ / ] /  
20 2 58 75B BE / v / (J)  

  جا که اتالف انرژي نداریم، انرژي مکانیکی در دو نقطه برابر است و داریم:از آن

B A B B

B B

E E / v / / v /
mv / v /
s

2 2

2
0 2 58 75 60 0 2 1 25

6 25 2 5
 )88تا84 ي ها ه، صفح2فیزیککار و انرژي) ((

--------------------------------------------  
  )پور علیهللاروح(  »2« ۀگزین- 170

  انرژي با اتالف انرژي، داریم:با استفاده از قانون پایستگی
  k kf fE E W (U K ) (U K ) W2 1 2 2 1 1  

  
kf( mv ) (mgh mv ) W2 2

2 1
1 10 2 2

  

  / v ( / / / )2 2
2

1 10 2 0 2 10 12 5 0 2 10 52 2
  

mv
s2 10 3  

  )88تا84 يها، صفحه2فیزیک) (کار و انرژي(
--------------------------------------------  

  )سیعلی عبامحمد(    »1«گزینۀ- 171
tW  طبق قضیۀ کار و انرژي جنبشی داریم: K  

0K , W Umg
F f mgW W W K  

  بنابراین: 
0

0 0
U

f F F fW , WF f
W W U W U,W U  

  )84تا80هاي ه، صفح2فیزیککار و انرژي) ((
 --------------------------------------------  

  )علی عاقلی(  »1«گزینۀ- 172

mسرعتابتدا را بر حسب
s

  آوریم: دست می به
108108 30
3 6

km m mv
h / s s

 

اکنون با توجه به قضیۀ کار و انرژي جنبشی، کار برایند نیروهاي وارد بر
  آوریم:دست میاتومبیل را به

2 2 41 1000 30 0 45 10 450
2t tW K W ( ) J kJ  

10
450 4510

WtP
t

t s
P kW  

  )90تا89و84تا80هاي ه، صفح2زیکفیو انرژي) (کار(
--------------------------------------------  

  )میثم دشتیان(    »4«گزینۀ- 173
بابرابرروي جسم، اندازة کار آنکندحرکت میطور یکنواخت بهچون آسانسور

mgh.خواهد بود  
P خروجی

5 80 10 18 2000
36

W mgh W
t t

P کل / kW W2 5 2500  

بازده بر حسب درصد P
P

2000100 100 802500 %  
  )90و84،89هاي ه، صفح2فیزیککار و انرژي) ((

--------------------------------------------  
  سیدعلی میرنوري)(    »3«گزینۀ- 174

هاي سطح یـک بین مولکولچسبیهمناشی از وجود نیرويکشش سطحی
بـه دلیـل را با نیروهاي بین مولکـولی توضـیح داد.   توان آنمایع است و می

سـطح کننـد،هاي سطح مایع به یکدیگر  وارد مینیروي ربایشی که مولکول
کند و پدیـدة کشـش سـطحی مایع مانند یک پوستۀ تحت کشش رفتار می

  . گرددمشاهده می
  )105تا102هاي هصفح ،2فیزیککار و انرژي) ((

--------------------------------------------  
  )عباس اصغري(    »4«گزینۀ- 175

A   کنیم:را محاسبه میBوابتدا نسبت چگالی دو مادة
0 0
0 0

00
00

3 3 1
3

A
A
B

B

m m
V V

mm
VV

mتوجه به رابطۀحال با V:داریم  
A A A A A A
B B B B B B

m V m V
m V m V

 

300 1 1 9003
V VA B

B
B

m g
m

 
 )101تا98 ي ها هصفح ،2فیزیکهاي مواد) (ویژگی(

--------------------------------------------  
  )امیرحسین برادران(    »2«گزینۀ- 176

  آوریم:دست میا بهابتدا چگالی مکعب مستطیل ر
3 6

3 6 3240 240 10
m / kg

V cm m

m
V

 

/ kg/
m

4 4
6 3

3 6 36 10 1 5 1024240 10

آسانسور

  خروجی
کل     
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قدیم  فیزیک –بهمن11آزمون -»4«پروژة         نظام   17:  ۀصفح  تجربی  اختصاصی
    

ترین ضلعترین ضلع و کوچکاکنون با توجه به رابطۀ فشار، اختالف بزرگ
  آوریم:دست میمکعب مستطیل را به

max min max minP P g(L L )   
41 5 10 3

10 4500

44500 1 5 10 10

kg/
m

Ng , P P Pamax minkg

max min/ (L L )

  

0 03 3max minL L / m cm   
  )109تا106و101تا98هاي ه، صفح2فیزیکهاي مواد) (ویژگی(

 --------------------------------------------  
  )علی مرادخان(  »2«گزینۀ-177

دستمتر جیوه بههاي مایع را بر حسب سانتیفشار ناشی از هر یک از ستون
  آوریم.می

h4 4 جیوه h جیوه

gh cm , /
cm

g/
cm

16 13 64 3

1 74 3
 

1 7 16 13 6/ / h جیوه h جیوه cm2  

h3 3 جیوه h جیوه

gh cm , /
cm

g/
cm

12 13 63 3

3 43 3
 

3 4 12 13 6/ / h جیوه h جیوه 3cm  

h2 2 جیوه h جیوه

gh cm , /
cm

g/
cm

6 6 82 2 3

13 6 3
6 8 6 13 6/ / h جیوه h جیوه 3cm  

  اي در کف ظرف برابر است با:ار پیمانهبنابراین فش
gP h جیوه  h جیوه  h جیوه  h  جیوه

12 3 3 2 20gP cmHg  
  )114تا106هاي ه، صفح2فیزیکهاي مواد) (ویژگی(

-------------- ------------------------------  
  )فاروق مردانی(  »1«گزینۀ- 178

A a ( ) m2 2 2 2 220 10 4 10  

P P gh

F F P A P A
F F A(P P )

FF F A( gh) gh
A

/

2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1

2
20010 0 2

4 10

3 32 5000 2500 2 5kg g
/

m cm
 

  )113تا106هاي ه، صفح2فیزیکهاي مواد) (ویژگی(
 --------------------------------------------  

)بیغالمرضا مح(  »3« ۀگزین-179
دست آوردن ارتفاع آب اضافه شده به جیوه داریم:براي بهبا توجه به شکل

  
cm/hh/

Vm

cm

g,AhV

g/m

22712454
31

454

  

2يبا اضافه کردن آب، جیوه به اندازه
hاش در هـر دو نسبت به حالت اولیـه

hشاخه تغییر ارتفاع می شود. میدهد که اختالف سطح جیوه در دو طرف
  بعد از ایجاد تعادل داریم:

  

cmh/h/

h)h(PP AB

22271613
  جیوهآبآب

  

  )113تا106هاي ه، صفح2فیزیکهاي مواد) (ویژگی(
--------------------------------------------  

  )فاروق مردانی(  »3«گزینۀ- 180
ابتدا ارتفاع سـتون مـایع درون 

ها را بر حسب ستون جیوهلوله
  کنیم:محاسبه می

  
1
  مایعhمایعجیوهhجیوه5

1 20 4 45
1 50 10 10
5

h h cm P cmHg

h h cm P cmHg
  

  اریم:تراز یک مایع ساکن، دحال با توجه به برابري فشار در نقاط هم
E F AP P P مخزن P مایع P0   

cm   Hg794مخزن 75 APA   Pمخزن
Z FP P P مایع BP مخزن P مایع P0  
10 BP مخزن 4 75  

BP مخزن cmHg69  
  )113تا106هاي ه، صفح2فیزیکهاي مواد) (ویژگی(

----------------------------------- ---------  
  )مصطفی کیانی(  »3«گزینۀ- 181

(F )(با استفاده از رابطۀ بین دماي فارنهایت کـه بـه صـورت (و سلسـیوس  
9 32
5

Fکنیمصورت زیر دما را بر حسب درجۀ فارنهایت پیدا می به ،است :  

FF F (F )89 932 8 32
5 5

  

F F F F9 72 9 7232 32
5 5 5 5

  

4 72 160 4 88 22
5 5
F F F F  

  )120و119هاي ه، صفح2فیزیکگرما و قانون گازها) ((

جیوه

جیوه

جیوه

مایع

جیوه جیوه

جیوه جیوه

جیوه

cm2/27h=
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قدیم  فیزیک –بهمن11آزمون -»4«پروژة         نظام   18:  ۀصفح  تجربی  اختصاصی
    

  )مصطفی کیانی(  »2«گزینۀ- 182
گرماي ویژة هر جسمی مقدار ثابتی است و به جرم آن بستگی ندارد؛ بنابراین

840بااي برابرگرماي ویژة میلۀ شیشه J
kg.K

چنین بنا به رابطۀاست. هم
C mcچون گرماي ویژة جسم ثابت است، ظرفیت گرمایی آن متناسب با ،

باشد، لذا با نصف شدن جرم جسم، ظرفیت گرمایی آن نیز نصفجرم جسم می
  خواهد شد. بنابراین، ظرفیت گرمایی جسم برابر است با:

J mCC m C Jc KC mc C
C m m Km m

1
1680

2 8401 1680
2

  )126تا122هاي ه، صفح2فیزیک) (گرما و قانون گازها(
--------------------------------------------  

  )اسماعیل امارم(  »3«گزینۀ-183
  آوریم.دست میابتدا تغییر دما را بر حسب درجۀ سلسیوس به

F FF F C
054 09 9 54 532 305 5 9

  
ل بر اثر تغییر دما، ضریب انبساط طولیاکنون با استفاده از رابطۀ تغییر طو

  آوریم.دست میرا بهفلز
L / L

C
L L T / L L

20 015 10 400 0 0030
1 5 10 30

/ /
C

4 5
0

1 5 10 10 5 1030

ضریب انبساط سطحی  
C

5
0
12 10  

  )138تا136و120ايه ه، صفح2فیزیکگرما و قانون گازها) ((
--------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »1«گزینۀ- 184
با برقراري تعادل گرمایی دماي مایع افزایش و دماي قطعۀ فلزي کاهش

دست آوریم. بنابراین ابتدا دمايیابد. باید حجم مایع را در دماي تعادل بهمی
  کنیم.تعادل را محاسبه می

Q مایع  Q فلز  C0 مایع  e( مایع ) C فلز  e( فلز  ) 0  
C C

e e
C, C

( ) ( )2
0 020 170

2 20 170  

e C070  

V مایع 

1310 00
0 0 0 370 20 200 0

, e
C

C, C, V cme
V  

V مایع  3 310 20 50 1cm  
آید مجموع تغییر حجم مایع در اثر انبساط ومیزان حجمی از مایع که باال می

  شود با:ع مایع در استوانه برابر میفلز است. بنابراین تغییر ارتفاقطعهحجم
V cm , V cm

A cm

V V
h

A

3 31 10
21

h cm cm mm11 11 110
1

  )142و126،141تا122هاي ه، صفح2فیزیکگرما و قانون گازها) ((

  (امیرحسین برادران)  »3«گزینۀ- 185
گرم شدن آب درون قابلمه و گرم شدن دست هنگام نزدیک شدن به یک

همرفتهایی از انتقال گرما به روشترتیب از راست به چپ مثال بهشوفاژ گرم
است. تابش گرماییو روشطبیعی

  )149تا147هاي  ، صفحه2فیزیکگرما و قانون گازها) ((
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(    »4«گزینۀ- 186
نامیم. با توجه به رابطۀ رسانش گرماییمیcدماي محل اتصال دو میله را

  داریم: 
A B

A A B B
A B

k A k A
L L

  
2 30
2 2 120

k k , ( ) C,L LA B B c A B
A R ,R R , ( ) CA B A c

  

2 2120 302 4 c c
B B B Bk R k R

L L
 

c c c( ) C
0120 8 308 120 30 110

9
 

B   ریم:دااکنون با نوشتن مجدد رابطۀ رسانش گرمایی براي میلۀ
01102

030

LL L , CB B cB B
B B B B

, CB B c M MB B
k A k A

L L

M M M C0110 30110 30 70
2

 
  )147تا144هاي ه، صفح2فیزیکگرما و قانون گازها) ((

 --------------------------------------------  
  سیدعلی میرنوري)(  »3«گزینۀ- 187

 ۀآب، به آب صفر درجهمۀکه نیمی از آب یخ بزند، در ابتدا بایدبراي آن
  یوس تبدیل شود و سپس نیمی از آن یخ بزند، لذا داریم:سلس

  

kJm kg,c /
kg C

F kJL , CF kg

Q mc mL
2 4 2

336 10
1
2  

  Q / Q kJ12 4 2 10 2 336 4202  

  )131تا122هاي ه، صفح2فیزیکگرما و قانون گازها) ((
 --------------------------------------------  

  )امیرحسین برادران(  »2«گزینۀ- 188
0اتمسفر با افزایش دما ازچگالی آب در فشار یک C4تا Cافزایش

1یابد. بنابراینمی زدن آب حجم آن افزایش و، از طرفی با یخ2
3یابد. پسدرنتیجه چگالی آن کاهش می 1  

  )143ۀ، صفح2فیزیک(گرما و قانون گازها)(
--------------------------------------------  

)بهادر کامران(  »2« ۀگزین- 189
PVي حالت گازهاي کامل،طبق معادله nRT در دماي ثابت، با افزایش ،

  حجم مقدار معینی گاز کامل، فشار آن کاهش خواهد یافت. بنابراین داریم:
121121 802020 P/PP/PPP/|P|  

  توان نوشت:حال می

ثابت

مایع قطعه مایع قطعه

مایع فلز
مایع فلز

مایع

آب
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قدیم  فیزیک –بهمن11آزمون -»4«پروژة         نظام   19:  ۀصفح  تجربی  اختصاصی
    

)V(P/VPVPVP 480 11112211  
litV/V/ 162320 11  

litVV 20412  

%2510016
1620100

1V
V:درصد تغییرات حجم گاز  

  % افزایش یافته است.25یعنی حجم گاز
  )154تا152هاي ه، صفح2فیزیکگرما و قانون گازها) ((

----------------------------------- ---------  
  )مصطفی کیانی(  »4«گزینۀ- 190

Vقبل از وارد کردن لوله درون جیوه حجم هواي داخل آن AL1و فشار
cmHg است. بعد از وارد کردن لوله درون جیوه76آن برابر فشار هوا یعنی

Vحجم هواي داخل آن (L )A2 ر آن که از فشار هواي محیطو فشا30
Pتر است برابر بابیش cmHg2 76 38 است. بنابراین چون دما114

Pثابت است، با استفاده از رابطۀ V P V1 1 2 یابیم. دقتطول لوله را می2
A   ست.اکنید سطح مقطع لوله در تمام نقاط آن ثابت و برابر

حالت اول 1
1 0 76

V LA
P P cmHg

حالت دوم P P cmHg
V (L )A
2 0
2

38 76 38 114
30

1 1 2 2 76 114 30
76 114 114 30 38 114 30

90

P V P V LA (L )A
L L L

L cm

  
  )154تا152هاي ه، صفح2فیزیکگرما و قانون گازها) ((

--------------------------------------------  
  3فیزیک

  )غالمرضا محبی(  »4«گزینۀ- 191
q اي تقسیم کنیم که نیرويگونهرا بین دو ذرة خنثی بهاگر بخواهیم بار

q الکتریکی بین دو ذره بیشینه شود، باید بار هر ذره
2

  باشد.

q 1qحالت اول: اگر با برداشتن مقداري بار از 2و دادن آن مقـدار بـار بـه 
  یابد.اندازه بارها یکسان شود، نیروي الکتریکی بین دو بار افزایش می

q C
q

q C q C F
q Cq C F

21 11
2 22

12 10 100
108 96  

q 1qحالت دوم: اگر با برداشتن مقداري بار از اندازة2و دادن آن مقدار بار به
  ماند.میها تغییر نکند، نیروي الکتریکی بین دو بار ثابتحاصل ضرب بار

q C
q

q C q C F
q Cq C F

41 11
2 22

12 8 1128

q 1qحالت سوم: اگر با برداشتن مقداري بار از 2و دادن آن مقدار بـار بـه 
Fحاصلاندازة یابد. بنـابراین هـر کاهش میضرب بارها کاهش یابد، نیروي

  پذیر است.سه حالت امکان
  

q C
q

q C q C F
q Cq C F

21 11
2 22

10 8 96
1210 100

  )10تا 2هاي ه، صفح3فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((
--------------------------------------------  

  )عبدالرضا امینی نسب(  »3«گزینۀ- 192
q3Oوq1هايابتدا میدان الکتریکی حاصل از بار محاسـبه را در نقطۀ

  کنیم. داریم:می
| q | NE k

Cr

99 211 2 2
1

8 109 10 8 10 800
9 10

| q | NE k
Cr

9933 2 2
3

2 109 10 1800
10

 

tEOو  1E ،3Eهاياکنون جهت میدان   کنیم.رسم میرا در نقطۀ

  برابر است با: 3Eو  1Eبرایند
N| E | E E
C3 1 1800 800 1000  

Nگاه داریم: آن   E i( )
C

1000  
iکه میدان بربراي آن qایند در جهت 2باشد، باید میدان ناشی از بار

N Eبرابر با i ( )
C2 1100q   مثبت خواهد بود. داریم:2باشد. در نتیجه

t tE E E E E E2 2  

2 1000 100 1100t
N| E | | E | | E |
C

k | q | | q |
E

r

| q | nC q nC

92 22 2 2
2

9
2 2

1100 9 10
4 10

44 44 44109 9 9
  )17تا10هاي ه، صفح3فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((

--------------------------------------------  
  )(امیرحسین برادران  »2«گزینۀ- 193

چون بار کره منفی است، بنابراین مطابق شکل زیر خطوط میدان الکتریکی
خطوط میدان الکتریکیشوند. با حرکت در خالف جهتبه کره وارد می

پتانسیل الکتریکی نقاط افزایش می
همچنین جهت نیروي وارد بر بار

یابد. 
q در خالف جهت خطوط میدان0

  الکتریکی است.
 

جایی بار منفی از نقطۀبنابراین با جابه
AB ، چون نیروي میدانتا نقطۀ

جاییالکتریکی وارد بر بار و جابه
  است.Wمیدان0هستند،جهتهم

  )24تا19هاي ه، صفح3فیزیکالکتریسیته ساکن) ((

  داریمبار از      برمی
دهیم.و به     می

  داریمبار از      برمی
دهیم.و به      می

  داریمبار از      برمی
دهیم.و به      می
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قدیم  فیزیک –بهمن11آزمون -»4«پروژة         نظام   20:  ۀصفح  تجربی  اختصاصی
    

  )فریبرز موقوفه(    »4«گزینۀ- 194
رسانا، پتانسیل الکتریکی یکسانیدر یک رساناي باردار و منزوي تمام نقاط

  دارند.
  )28تا21هاي ه، صفح3فیزیک) (اکتریسیتۀ ساکن(

--------------------------------------------
  )فردخسرو ارغوانی(  »4«گزینۀ- 195

d از یکدیگر، که خطبراي محاسبۀ اختالف پتانسیل بین دو نقطه به فاصلۀ
Eراستا با خطها همل آنواص   است، رابطۀ زیر برقرار است:هاي میدان الکتریکی

V kV V

d cm m

| V || V | Ed E
d

3324 24 10
2 28 8 10

24 10
8 10

  
NE
C

53 10  
     q در میـدان اکنون با توجه به رابطۀ اندازة نیـروي الکتریکـی وارد بـر بـار

  داریم:الکتریکی،
53 10 2

70 2 2 10
6 10 0 06

NE
C

q / C C
F q E F / N  

  )21تا17هاي ه، صفح3فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((
--------------------------------------------

  )وحید مجدآبادي(  »2«گزینۀ- 196
r   داریم:qاياز بار نقطهبا استفاده از رابطۀ بزرگی میدان الکتریکی در فاصلۀ

221 2 1 2 1
2 1 2 6 175001 2 1

r (r )cm
Nr cm ,E (E )
C

| q | E r
E k ( )

E rr
 

E
( ) (E ) E

E
21 1 1

1
17500 6 16 17500 98  

NE
C1

16 17500 40000
7

 

26 6 10 400001 1
1 22 91 9 10 2

Nr cm m ,E
C

N.mk
C

| q |
E k

r
 

q
| q | C C9 9 3

440000 9 10 16 10 16 10
36 10

  )12تا10هاي  ، صفحه3فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((
--------------------------------------------

  )(امیرحسین برادران  »4«گزینۀ-197
qجا کهاز ان q1 3q از طرف هر یک از4است. بنابراین نیروي وارد بر بار

4qاین دو بار با یکدیگر برابر است. با توجه به شکل، اندازة نیروي وارد بر بار
  است.F24در راستايF34وF14برابر برایند نیروي1qف باراز طر
qاز آن 14Fبرابر با4جا که اندازة برایند نیروي وارد بر بار F است، 

F14,وF24گیریمنتیجه می خالف جهت34
q یکدیگرند. حداقل بزرگی
q
1
2

مربوط به حالتی

q بیشینه باشد. با توجه به شکل زمانی2است که
q2بیشینه است که| F | | F |24 باشد،142

  در این صورت داریم:

|q ||q |
|F | k

( a)
|q ||q |

|F | F k
a

F F F F ( )F

2 424 22
24 24 1 414 2

2 2 1  

| q | | q | | q |
( )

| q |a a
2 1 1
2 2 2

2 12 1 22
 

  )10تا 2هاي ه، صفح3فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((
--------------------------------------------

  )(امیرحسین برادران  »1«گزینۀ- 198
اختالف پتانسیل دو سر آن ثابته خازن به مولد متصل است،در حالتی ک

است با توجه رابطۀ ظرفیت خازن تخت، اگر فاصلۀ بین صفحات خازن نصف 
  شود.شود، ظرفیت خازن دو برابر می

122 11 2 20 2 111 2 1 2
2

d
dA A C dA

C C C
d C d

 
  با دو برابر شدن ظرفیت خازن، مطابق رابطۀ بار ذخیره شده در خازن داریم:

V V
C C

Q C V
Q CV Q Q

Q C V
2 2 2 1 2 2 122 11 1 1

2  
با قرار دادنکند.با قطع کردن کلید بار ذخیره شده در خازن تغییر نمی

  عایق بین صفحات ظرفیت جدید خازن برابر است با:
23 2 13 2 3 2 3 13 6C CC C C C C C

  اکنون با توجه به رابطۀ انرژي ذخیره شده در خازن داریم:

C C
Q Q Q

U Q C UQU
C U C UQ

22 63 3 1 33 1
2 23 2 11 3 11

14
2 6  

U U
U U

U
U

3
1

2
3

 
  )38تا28هاي ه، صفح3فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((

--------------------------------------------  
  )مهدي طالبی(  »2«گزینۀ-199

انرژي خازن را از رابطۀکه ولتاژ و ظرفیت خازن را داریم،با توجه به این
U CV21

2
  آوریم:دست می به

2 6 21 1 300 10 200 6
2 2

U CV U ( ) J  
  حال با توجه به تعریف توان داریم:

U
P / W kW

t
4

4
6 1 2 10 12

5 10
  )38و37هاي ه، صفح3فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((

--------------------------------------------  
  )مهدي طالبی(  »2«گزینۀ- 200

C Q ابتدا ظرفیت خازن را با استفاده از رابطۀ
V

  کنیم:محاسبه می
9 110 2 10 2 1010

Q /C C F
V

 
A Cاکنون با توجه به رابطۀ
d0:داریم ،  

d

411 12 2 102 10 5 9 10  
545 10 0 45d m / mm  
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قدیم  فیزیک –بهمن11آزمون -»4«پروژة         نظام   21:  ۀصفح  تجربی  اختصاصی
    

q ثبتباشد، به این معناست که بار صفحه منکته: اگر بار خازن برابر با
q qبرابر با   است.و بار صفحه منفی برابر با

  )35تا30هاي ه، صفح3فیزیکالکتریسیتۀ ساکن) ((
--------------------------------------------  

  )امیر حسین برادران(  »4«گزینۀ- 201
  آوریم:دست میوري از باتري را بهبا استفاده از قانون اُهم، جریان عب

V / V
R

/V RI I / A1 5
3

1 5 0 5
3

  
  اکنون با استفاده از رابطۀ بار الکتریکی و جریان الکتریکی متوسط داریم:

2500 2 5
2 5 0 5 5 300

0 5
q mA.h / Ah

q I t / / t t h min
I / A  

  )51تا49هاي  ، صفحه3فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((
--------------------------------------------  

  )سینا بگی(  »1«گزینۀ- 202
با توجه به رابطۀ مقاومت الکتریکی با ابعاد هندسی و جنس سیم، ابتدا

  آوریم:دست میمقاومت سیم را به
L / m,

A r ,r mm m, / .m

L
R

A
1 8 3

2 3 83 3 10 2 4 10
 

/ /R /
( )

8 3
3 2

2 4 10 1 8 1 6 10
3 3 10

  آوریم:دست میاکنون با توجه به قانون اُهم جریان عبوري از سیم را به
3 401 6 10 3 34 10 1 6 10 2 53 164 4 10

R /
V RI / I I / A

V mV V
  

  )53تا51هاي ه، صفح3فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((
--------------------------------------------  

  )محمد اکبري(  »3«گزینۀ-203
زیادنسبتاًرئوستا نوعی مقاومت متغیر است که از سیمی با مقاومت ویژة

نقشپتانسیومتراي به نامرهاي الکترونیکی وسیلهساخته شده است. در مدا
  )57ۀ، صفح3فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((رئوستا را دارد.

--------------------------------------------  
  )منشکیانوش کیان(  »3«گزینۀ- 204

طبق قانون اهم مقاومت یک رساناي اهمی در دماي ثابت به اختالف
  تانسیل دو سر آن و جریان عبوري از آن بستگی ندارد.پ

V VVII I R RI I R RR
V V V,V VI I I
R

2 1
2 1 2 1 2 1

30 201 2 11 1 1
1

  

Iدرصد
I

30 20100 100 50201
  درصد تغییرات

  )51ۀ، صفح3فیزیک) (جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم(
--------------------------------------------  

  )عبدالرضا امینی نسب(  »1«گزینۀ- 205
کند. بنابراینسنج عبور نمیشامل ولتدانیم جریان الکتریکی از شاخهمی

  داریم:
I A

R r
12 2
0 6

  
V Ir ( )12 2 6 0  

  )64تا59هاي ه، صفح3فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((

  )پیمانمحمدعلی راست(  »1«گزینۀ- 206
الف پتانسیل دو سر مولد، انـدازة شـیب خـط برابـر بـا با توجه به رابطۀ اخت

  مقاومت روي مولد است. 
C| شیب خــط شیب خــط شیب خــط | |B | |A |V rI

A B C
  

r r rC B A   
  اکنون با توجه به رابطۀ جریان عبوري از مولد داریم: 

R R RA B CI I I IA B Cr r rR r C B A
  

قاومت برابر است،با توجه به اینکه توان خروجی باتري با توان مصرفی م
  داریم: 

R R RA B CP RI P P PA B CI I IA B C
2  

  )66تا59هاي ه، صفح3فیزیک) (جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم(
--------------------------------------------  

  )غالمرضا محبی(  »2«گزینۀ- 207
k   :قبل از بستن کلید

V rI I V6 0 6  
12 12 24eqR   

P مصرفی
2 26 3

24 2eq

V ( )P W
R

  

k شوند واهمی با هم موازي می12و 6، مقاومتبعد از بستن کلید
لیاهمی (مقاومت متوالی با باتري) متوا12ها با مقاومتمقاومت معادل آن

  است:

eqR 12 6 12 16
12 6

  

eq

( )
R

2 26 9
16   Pمصرفی4

  محاسبه درصد تغییرات:

درصد تغییرات توان مصرفی P P
P

9 3
4 2100 100 503
2

%  

  یابد.درصد افزایش می50
  )74تا64هاي ه، صفح3فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((

--------------------------------------------  
  )سیدهصادق ماممحمد(  »2«گزینۀ- 208

  توان گفت:با توجه به ثابت بودن جرم می
d d

d
m m d V d V 1 21 2 1 1 2 2  

A L
V V A L A L

A L
1 21 2 1 1 2 2
2 1

 

R L A R A AL
R

A R L A R A A
R A

( )
R A

2 2 2 1 2 1 1
1 1 1 2 1 2 2
22 1

1 2

1
  

جنس سیم ثابت
چگالی سیم
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قدیم  فیزیک –بهمن11آزمون -»4«پروژة         نظام   22:  ۀصفح  تجربی  اختصاصی
    

R A R
( )

R RA

22 1 2
1 11

25
80 16
100

 

  رسانا داریم:طبق رابطۀ توان مصرفی
V P R PVP

R P R P

2 2 1 2
1 2 1

16
25  

درصد تغییرات توان مصرفی
P PP P

P P

1 12 1
1 1

16
25100 100  

9 100 36
25

%  
  یابد.درصد کاهش می36

  جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) (
  )66تا64و52،53هاي ه، صفح3فیزیک(

--------------------------------------------  
  )غالمرضا محبی(  »3«گزینۀ- 209

  ها با هم برابرند و داریم:که دو سیم مسی هستند، چگالیبا توجه به این
2 22 2 2B A

A B A B A A B Bm m V V r L r L  
r rA B

B A B B B A( r ) L r L L L
2 2 22 2 2  

  داریم: BRبر حسبARبراي محاسبۀ 
2A A B A B

B B A B A

R L A L rLR ( )
A R L A L r

 

2 2
2

1 1 1 82 2 8
L L AB A

B Ar rA B B

R
( ) R R

R
 

A Aسهم جریان عبوري از مقاومت   ) برابر است با:(سیم رساناي
B

A B A A B B A B
A

R
V V R I R I I I

R
 

I I I B B BA B
A A A

A A A

R R R
I (I I ) ( )I I

R R R
1

A B B B
A A

A A A B

R R R I R
( )I I I

R R R R
 

B A
A

A B A A

R R
I I A

R R R R
8 818 9

  )74تا64و52،53هاي ه، صفح3فیزیکجریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم) ((
--------------------------------------------  

  )سیاوش فارسی(  »1«گزینۀ- 210
اگر شست دست راسـت خـود را روي سـیم در 
ارجهت جریان قرار دهیم، جهت خم شدن چهـ

انگشت، جهت میدان مغناطیسی درون حلقه را 
Nنشان می عقربۀ مغناطیسـی در دهد. قطب

  جهت خطوط میدان است.
  )94ۀ، صفح3فیزیک(میدان مغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی) (

--------------------------------------------  
  )سیاوش فارسی(  »2«گزینۀ- 211

توانبدون فاصله کنار هم قرار دارند میتقریبًاهاسیملوله چون حلقهدر این
  وشت: ن

N . d

N Nn
N.d d

1  
I

B nI T
d

7 300 3
204 10 2 10

4 10
  )96ۀ، صفح3(فیزیک(میدان مغناطیسی و نیروهاي مغناطیس) 

--------------------------------------------  
  )امیر حسین برادران(  »3«گزینۀ- 212

  کنیم.با استفاده از قاعدة دست راست جهت نیروي وارد بر بارها را تعیین می
هاي زیر نیروي وارد بر هر دو بار درونسو است. (با فرضبا توجه به شکل

  بار مثبت باشد.)q1که آن

  

وي وارد بر بار الکتریکی در میدان مغناطیسیاکنون با استفاده از رابطۀ نیر
  داریم:

B v v
|q | |q |

q v B
F (*)

F | q | vBsin

0 1 11 1
20 2 12 22 1

30 2
120

  

(*)q v B
F F F1 12 2 1

2 2 3 4 32  
  اند، داریم:جهتبا یکدیگر همF2وF1کهبنابراین با توجه به این

F F2 14 3  
  )91و90هاي ه، صفح3فیزیکغناطیسی و نیروهاي مغناطیسی) (میدان م(

--------------------------------------------  
 )زادهحسن اسحاق(  »3«گزینۀ-213

میدان مغناطیسی درون سیملوله حامل جریان، یکنواخت و در امتداد محور
هاي میدان مغناطیسیآن است. پس زاویه بین راستاي حرکت ذره با خط

  بنابراین:شود.میsinاست و در نتیجه180صفر یا
F | q | vBsin sin F0  

  )96و90،91هاي ه، صفح3فیزیکمیدان مغناطیسی و نیروهاي مغاطیسی) ((
--------------------------------------------  

  )یارمحمديعلیرضا(  »4«گزینۀ- 214
  آوریم:دست میابتدا مقاومت حلقه را به

R
R L ( r) ( / )

L
2 2 2 2 2 2 3 0 1  

R /1 2  
  داریم:يالکترومغناطیسی فارادبا استفاده از قانون القاي

N
t t

 

q | |I | | | | q
R R t t R t R

0 6 0 5 500
1 2

/q / C mC
/

 

  )115تا108هاي ه، صفح3فیزیکمغناطیسی) (القاي الکترو(

استثابت

تعداد حلقه     طول سیملوله       قطر سیم
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قدیم  فیزیک –بهمن11آزمون -»4«پروژة         نظام   23:  ۀصفح  تجربی  اختصاصی
    

  )نیما نوروزي(  »4«گزینۀ- 215
تی در حلقه القاشود، جریان در جهوقتی آهنربا به حلقۀ رسانا نزدیک می

مغناطیسی ناشی از آن با افزایش شار مغناطیسی حلقهشود که میدانمی
R   خواهد بود.aبهbازمخالفت کند. پس ابتدا جریان در مقاومت

شود کهبا دور شدن آهنربا از حلقۀ رسانا، جریان در جهتی در حلقه القا می
میدان مغناطیسی ناشی از آن با کاهش شار مغناطیسی حلقه مخالفت کند. 

Rبنابراین در این حالت،   خواهد بود.bبهaازجریان در مقاومت

  
  )117ۀ، صفح3فیزیکالقاي الکترومغناطیسی) ((

--------------------------------------------  
  )زهره آقا محمدي(  »3«گزینۀ- 216

  پیچه داریم:با توجه به رابطۀ جریان متوسط القایی در یک
NI | |

R R t
  

کهرا در این رابطه قرار دهیم با توجه به این ABcosاگر
0

1 0و  60 0
2 180   است. داریم:60

B G T I | ( cos
4410 1

23
1 20 10 1
5 10 10

cos

1
2

1 ) |

1
2

  

| ( ) | A2 21 14 10 4 10
2 2

  
  )115تا108هاي ه، صفح3فیزیکرومغناطیسی) (القاي الکت(

 --------------------------------------------
  )بیتا خورشیدي(  »4«گزینۀ- 217

Bبا توجه به رابطۀ t t2 3 ، میـدان مغناطیسـی بـر حسـب زمـان 2
  مطابق نمودار زیر، به شکل سهمی است.

  طبق این نمودار:

tاز s0تاt s1یابـد  : عالمت میدان مثبـت اسـت و کـاهش مـی
جریـان القـایی یابـد  سـو اسـت و انـدازة آن کـاهش مـی نمیدان بـرو

  پادساعتگرد است.
tي زمانیدر بازه s1تاt / s1 : عالمت میدان منفی اسـت و انـدازة 5

یابـد سو است و اندازة آن افـزایش مـیمیدان درونیابدآن افزایش می
  جریان القایی پادساعتگرد است.

tاز / s1 tتا5 s2 عالمت میـدان منفـی اسـت و انـدازة آن کـاهش
جریـان یابـد  سو است و اندازة آن کاهش مـیمیدان درونیابدمی

  القایی ساعتگرد است.
tاز s2تاt s5یابدمیافزایشیدان مثبت است و اندازة آنعالمت م

جریـان القـایی یابـد  سو است و اندازة آن افزایش مـی نمیدان برو
  ساعتگرد است.

  )117تا108هاي ه، صفح3فیزیکالقاي الکترومغناطیسی) ((
--------------------------------------------  

  )سیاوش فارسی(  »3«گزینۀ- 218
k جریان عبوري از مدار کاهش یافته و شار مغناطیسیبا باز شدن کلید

یابد. بنا به قانون لنز، جهتنیز کاهش میbوaهايعبوري از حلقه
ایجاد شده در حلقه چنان است که میدان مغناطیسی ناشی ازجریان القایی

A جریان القایی درقطب مثبت وآن با کاهش شار مخالفت کند. در نتیجه
  پادساعتگرد است. bحلقۀ

  
  )117ۀ، صفح3فیزیکالقاي الکترومغناطیسی) ((

------------------ --------------------------
  )زهره آقا محمدي(  »3«گزینۀ- 219

I   کنیم.را محاسبه میابتدا با توجه به انرژي ذخیره شده در القاگر، جریان
2 2 3 2

1 1 1 1
1 18 10 40 10 2
2 2

U LI I I A  
0اگر انرژي ذخیره شده در القاگر 1/ J18/0نهایی برابرافزایش یابد، انرژي 

  ژول خواهد شد.
3 2

2 2
10 18 40 10 3
2

/ I I A  

I I I A2 1 1  
  )124و123هاي ه، صفح3فیزیکالقاي الکترومغناطیسی) ((

--------------------------------------------  
  )بیتا خورشید(  »3«گزینۀ- 220

هستند و موردصحیح» ج«و» ب«،»الف«طبق متن کتاب درسی موارد
  نادرست است.» د«

  بررسی مورد نادرست:
آن است کهdcبرacهاي مهم توزیع توان الکتریکید) یکی از مزیت

  است.dcتر از، بسیار آسانacافزایش و کاهش ولتاژ
  )129تا127و123هاي ه، صفح3فیزیکالقاي الکترومغناطیسی) ((
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  2شیمی  
  

  امامی)(مسعود علوي  »2« ۀگزین- 221
  ها:تشریح سایر گزینه

سال پـیش2500دموکریت هم عصر تالس بود و هر دو حدود»: 1« ۀگزین
  زیست.سال پس از آن دو می200کردند و ارسطو حدودزندگی می

ترین ذرات یک عنصر است کهها کوچکامروزه معتقدیم که اتم»: 3« ۀگزین
  هاي آن بستگی دارد.ی و شیمیایی عنصر یاد شده به ویژگیخواص فیزیک

اجراي آزمایش برقکافت توسط فارادي به کشف الکترون منجـر »: 4« ۀگزین
ي جریان برق رادر واقع جورج استونی ذرات حمل کننده .شد. (موفق نشد)

  الکترون نامید.
  )7و 4،6تا 2هاي  ، صفحه2(ساختار اتم) (شیمی

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

  (سیدرحیم هاشمی)  »2« ۀگزین- 222
X   واحد است.10تفاوت نوترون و الکتروندر اتم

  36 35X : e X : Z e  
X : N e X : N P N9 10 10 35 45  

35 45 80A Z N  
  )13تا11هاي  ، صفحه2(ساختار اتم) (شیمی

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

  پور)(فرزاد کرم  »4« ۀگزین- 223
شود، این آزمـایش بـا دیـدگاه از جرم اتم کاسته میچون با تابش پرتوي

خوانی ندارد. هر موضـوعی دالتون که بیان داشت اتم قابل تجزیه نیست، هم
هاي زیر اتمـی باشـد بـا دیـدگاه تون و سایر ذرهکه در رابطه با الکترون، پرو

  دالتون مغایرت دارد.
  )8و 3،4،7هاي  ، صفحه2(ساختار اتم) (شیمی

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

  زاده)(حسن عیسی  »1« ۀگزین- 224

  آوریم.دست میرا بهB وAهايابتدا عدد اتمی هر یک از اتم

2 2 8 64 2 8 2964
e z

A n e z z z
n z

  

5 5 16 93 5 16 4193
e z

B n e z z z
n z

  

A  مالحظه می 10کنیـد اتـم 13بـا آرایـش الکترونـی   4Ar d s18داراي
11Bروهبوده و در تناوب چهارم و گ3nالکترون با بـا قرار دارد. اتـم

3آرایش الکترونی 24 5Kr d s5در گروه B قرار دارد. اما اتم بعد از اتم

425یعنی عنصر 14جدول تناوبی با آرایـش الکترونـی   5Kr d s9داراي 
  اوربیتال اشغال شده دارد.24بوده وlالکترون با

  )28تا20هاي  ، صفحه2(ساختار اتم) (شیمی  

  کیش)(مرتضی خوش  »2« ۀگزین- 225
33 3 4 2 5 14 4 5 4 5eX : d X : d s X : d s  

ون موجــود در آناسـت و الکتــرX ،15sاتــم ۀمـورد اول: آخــرین زیرالیـ 
nترین الکترون میبیرونی 5   است (نادرست)0mlوباشد که داراي

5)ي اتممورد دوم: آخرین زیرالیه 1s ) Xداراي یک الکترون بوده و درنتیجه
1   است. (درست)2مجموع اعداد کوانتومی اسپینی آن برابر

X 5ي ظرفیتدر الیهمورد سوم: در اتم 14 5( d s پر وجود دارداوربیتال نیمه(
  است. (نادرست) 6که تعداد آن برابر

5ي ظرفیتمورد چهارم: با توجه به آرایش الیه 14 5( d s کترونی کهاولین ال،(
بـوده و داراي اعـداد 15sيشود مربوط بـه الکتـرون زیرالیـهاز اتم جدا می

l 0 1و0ml،کوانتومی
2ms.(درست) است  

  )28تا20هاي  ، صفحه2(ساختار اتم) (شیمی  
--------------------------------------------  

  زاده)(حسن عیسی  »2« ۀگزین- 226
  کنیم:هر یک از موارد را جداگانه بررسی می

1ns1مورد ( تـرین فلـزات ي ظرفیـت، فعـالدر الیـه): گروه اول با آرایش
  هستند.
هـا) شـعاع تعـداد الیـه): در گروه اول با افزایش عدد اتمی (افزایش2مورد (
ي ظرفیـت هسـته برالکتـرون الیـه ۀخاطر کاهش اثر جاذبتر شده و بهبیش

  شود.تر میفعالیت شیمیایی بیش
ها وجود دارد،که عناصر با حالت گاز و مایع در دوره): با توجه به این3مورد (

تـرین انـرژي نخسـتین اما در یک دوره این عناصر کـماین گزاره غلط است.
  ونش را دارند.ی

4lمورد ( یکسـان msوmlو): آخرین الکترون در عناصر یک گروه داراي
  متفاوت هستند.nو

51مورد ( 2): مطابق واکـنش   22M H O MOH H ی)، از(فلـز قلیـای
2Hها در شرایط دما و فشار یکسان حجم یکسانی گازهاي مساوي آنمول

  شود.تولید می
  درستند. 5و 2،4نادرست بوده و موارد 3و 1بنابراین موارد

  )35و34هاي  ، صفحه2(خواص تناوبی عنصرها) (شیمی
--------------------------------------------  

  امامی)(مسعود علوي  »2« ۀگزین- 227
Dاز آن ي زیادي وجـود دارد، فاصلهEوجا که بین انرژي نخستین یونش
Dمی E  توان نتیجه گرفت که . درنتیجـه فلـز قلیـایی اسـت گاز نجیـب و

  صورت زیر است:ي گروه عناصر بهشماره
15 16 17 18 1 2 13 14A : B : C : D : E : F : G : H :  

3IEFدرنتیجه ، مربوط به برداشتن الکترون از یک گاز نجیببراي اتم
تر است.ششده بیسایر عناصر مشخص3IEاست و طبیعتاً از
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  ها:تشریح سایر گزینه
A»: 1«يگزینه A3بهیون عنصر F   صورت صـورت بـهو یـون عنصـر
2F3باشد و درنتیجه ترکیب یونی حاصلهمی 2F Aست.ا  

C»: 3«يگزینه اصلی جدول تناوبی قرار دارد و درنتیجه 7در گروهعنصر
  دهد.رخ می8IEهاي یونش آن درنخستین جهش بزرگ در نمودار انرژي

E  باشد:صورت مقابل میي صحیح بهمقایسه»: 4«يگزینه G F  
  )58و45،46،57هاي  ، صفحه2)(شیمیترکیبی(

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

  (مسعود جعفري)  »3« ۀگزین- 228
  هاي (الف) و (ت) نادرست است. عبارت

در یک گروه از جدول تناوبی، از باال به پایین، با افزایش عدد اتمی، خصـلت 
  یابد.فلزي و شعاع اتمی افزایش می

جاکه اتم موردنظر، داراي سه جهش اسـت، در تنـاوب چهـارم جـدول از آن
ي ظرفیـت در الیه، چهار الکترون32Geتناوبی قرار دارد. از طرفی، در اتم

10  قرار دارند.4pو 4s هايزیرالیه 2 23 4 432Ge :[Ar] d s p  
  ها:بررسی عبارت

، دو32Geشـده، در اتـم عبارت (ب): با توجه به آرایـش الکترونـی نوشـته
mاوربیتال تک ها، برابر یکالکترونsالکترونی وجود دارد. بنابراین مجموع

12شودمی 12( ) .  
تـر بزرگ16از گروه15یونش عنصر گروهچهارم، انرژي نخستیندر تناوب

  است.
جـدول 14یونش عناصر گـروه الکترونگاتیوي و انرژي نخستینعبارت (پ):

  تر است.، کم15شان در گروهدورهتناوبی از عناصر هم
Ca ، Ti،عبارت (ت): در تناوب چهارم جدول تناوبی، در عناصر فلزي

Cr ،Mn ،Fe ،Co ،Ni ،CuوZn+) مشاهده) 2، بار متداول
  است. 9شود که تعداد این عناصر، برابرمی

  )52و47،51تا27،42تا20هاي  ، صفحه2)(شیمیترکیبی(  
--------------------------------------------  

  کرمی)(فرزاد نجفی  »4« ۀگزین- 229
Aالکترونیآرایش 1صورت بهاتم خنثی 2

18 3 4[ Ar] d sاست. این عنصر در
Bجدول تناوبی می 3ي چهارم و گروهدوره داراي آرایشباشد. از سویی اتم

2الکترونی 4
2 2 2[ He] s pجدول تناوبی16ي دوم و گروهبوده و در دوره

Cمی 2الکترونینیز داراي آرایشباشد. اتم 1
10 3 3[ Ne] s pبوده و در

  جدول تناوبی قرار دارد.13ي سوم و گروهدوره
A 21Bبرابرعدد اتمی C 8برابرو عدد اتمی 13ربرابو عدد اتمی

  باشد.می
  )46و27،33تا25هاي،صفحه2(خواص تناوبی عنصرها) (شیمی

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

 )94(سراسري ریاضی  »3« ۀگزین-230
  بایست نیتروژن باشد:ها، عنصر میباتوجه به یونش

32 2 21 2 ps s
  

  + است، پس:5و باالترین آن -3ترین عدد اکسایشپایین
1 4ظرفیت هم ۀاست. در الی 8اختالف الکترون با

2
ms.وجود دارد  

  )46و26،45تا20،21،23هاي  ،صفحه2(شیمی(خواص تناوبی عنصرها)
 ----------------------------------------------  

  (عبدالرشید یلمه)  »2« ۀگزین-231
  بررسی موارد:

با آنیون 3Xیونیدهد. فرمول ترکیبرا تشکیل می3XیونXفلز»: آ«
3XFصورتي دوم از چپ به راست بهنافلزهاي دوره »، 

2 3X O،«XNاشد. بمی  
ي عکسها رابطهي مستقیم و با شعاع یونها رابطهانرژي شبکه با بار یون

  دارد.
2  رو است:پس مقایسه انرژي شبکه به صورت روبه 3 3XN X O XF   

  هاي یونی به حالت جامد رساناي جریان برق نیستند.ترکیب»: ب«
Li): لیتیم در تبدیل به یون لیتیم »پ«   رسد.به آرایش هلیم می(
  »:ت«

3 4
17

Sn(ClO 3استانیک کلرات( 3
16

Fe(HCO   فریک هیدروژن کربنات(

  باشد.می 1پس تفاوت مجموع شمار اتم ها در دو ترکیب برابر
  )60تا58و56ات33،48،49،52،54ي ها، صفحه2هاي یونی)(شیمیترکیب وپیوند یونی(

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

  دوالبی)(علیرضا نجف  »2«گزینۀ- 232

  

1(3 1
2 4 3 2 22 2Fe (MnO ) : Mg(NO )  

2(2 23 2 2 4Cr(HCO ) : Cu SO  
3(3 3

2 2 7 3 3 42 1Al (Cr O ) : K PO  

4(3 23 3 2 41 Co(ClO ) : Na CrO  
  ) 3ۀ، صفح3) (شیمی60تا57و52،54تا50هاي  ، صفحه2نی)(شیمیهاي یوترکیبپیوند یونی و(

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

  (مسعود جعفري)  »1«گزینۀ- 233
  Fe با توجه به توضیحات داده شده در صورت سؤال، اگر فلز مورد نظر را بـا

A  نمــایش دهــیم، ترکیــب 2ترتیــب بــهCو B ،هــاي 3Fe(NO )،
3 2Fe(HCO 3و( 4 2Fe (PO برابر و هرCو B هايهستند. بار کاتیون(

  ها: + است. بررسی سایر گزینه2دو معادل
3در ترکیب»: 2«يگزینه 2Fe(HCO ، عدد کوئوردیناسـیون کـاتیون، از (

  تر است.عدد کوئوردیناسیون آنیون، بیش

هامجموع اتم هامجموع اتم

  تعداد آنیون
تعداد کاتیون

  وردیناسیون کاتیونعدد کوئ
  عدد کوئوردیناسیون آنیون
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3ي ترکیبهاي سازندهبار یون»: 3«يگزینه 4 2Fe (PO هـاي از بـار یـون(
2ي هسازند 3Fe(NO 3تر است، بنـابراین انـرژي شـبکه بزرگ( 4 2Fe (PO )

  تر است.بیش
جامدهاي یونی در حالت جامد هادي جریان برق نیستند، اما»: 4«يگزینه

  توانند رساناي جریان برق باشند.در حالت مذاب، می
  )60و56،59تا51،54هاي  ، صفحه2هاي یونی)(شیمیترکیبهاي یونی وپیوند(

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

  زاده)(حسن عیسی  »1« ۀگزین- 234
  جرم آب موجود در نمونه اولیه برابر است با:

126 25 2278 55 6
g y y / g

g / g
  

شدن آب از نمک متبلور است. جرم آبکاهش وزن نمک مربوط به خارج
  خارج شده برابر است با:

25 955 6 14 4100
// g / gجرم آب خارج شده  

14 4 100 57%25 2
/ g
/ g

  درصد آب خارج شده
  مانده است.ي اولیه باقیدرصد از آب موجود در نمونه43بنابراین حدود
55در ضمن از 6/ gمـول آب خـارج شـده  8/0مـول زاج سـبز،  2/0یعنی

مول آب خارج شـده و فرمـول نمـک  4بزاست. بنابراین از یک مول زاج س
34ماندهمتبلور باقی 2FeSO . H Ox   است. 3برابراست. پس

  )63تا60هاي  ، صفحه2هاي یونی)(شیمیترکیبپیوند یونی و(
--------------------------------------------  

  (طاها جدیدي)  »3«يگزینه- 235
  :بررسی موارد

الف) غلط است. زیرا طول پیوند کوواالنسی بین دو اتم به علت نوسان
  شود.دو اتم حول محور پیوند، کم و زیاد می

ي، انرژي پتانسیل با کاهش فاصله1ب) غلط است. زیرا پس از حالت
  یابد.، افزایش میB وAهاياتم

  کتاب درسی68 ۀي صفحح است، حاشیهپ) صحی
  ها را نیز در نظر گرفت.ي بین پروتونت) غلط است. باید دافعه

  )69تا67هاي  ، صفحه2) (شیمیهاي مولکولییوند کوواالنسی و ترکیبپ(
--------------------------------------------  

  (علی مؤیدي)  »2« ۀگزین- 236
هايي اطراف هر اتم، الکترونهاگونه باري ندارد و خنثی است پس الکتروناین

ي گروه عنصر است. هاي ظرفیتی همان یکان شمارهظرفیتی آن است. الکترون
X Yدر اطراف عنصر ، شـش الکتـرون ، چهار الکترون و در اطراف عنصر

سـان بـین دو اتـم طور یکشود. (هر جفت الکترون پیوندي را بهمشاهده می
ترتیـب در کنیم.) پـس ایـن دو عنصـر بـهکننده در پیوند تقسیم میشرکت
هاي گونـه، جدول تناوبی قرار دارند. با شمارش الکترون16و14هايگروه

الکترون ظرفیتی دارد. (هر خط پیونـدي، دو الکتـرون 14شویممتوجه می
  شود.)محسوب می

  
  )79تا72هاي  ، صفحه2) (شیمیهاي مولکولیوواالنسی و ترکیبیوند کپ(

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

  زواره)(محمد عظیمیان  »2« ۀگزین- 237

هـا برابر شمار آن 6هاي پیوندي در گلوکزالکترونشمار جفت»: 1«يگزینه
  در فرمالدهید است.

فرمول تجربی فرمالدهید، استیک اسـید و گلـوکز یکسـان و »: 2«يگزینه
2CHصورت به Oباشد، اما در گلوکز پیوندمیC O.وجود ندارد  

  
CH)2فرمالدهید»: 3«يگزینه O)ی و سرطانزاسـت و گلـوکز نـوعی سم

  باشد:ضلعی میي ششقند ساده است که داراي یک حلقه
هاي اکسیژني اتمهمه »:4«يگزینه

جفت الکترون 2در گلوکز داراي
هستند.ناپیوندي

  
  )83و77،82هاي  صفحه ،2شیمی) (هاي مولکولیپیوند کوواالنسی و ترکیب(

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

  زواره)(محمد عظیمیان  »1« ۀگزین- 238
  با توجه به ساختارهاي رزونانسی دو اتم ذکرشده:

  

  
  و عدد اکسایش اتم مرکزي:

6 0 63
2 6 2 43

SO x x

CO x x
  

اکسـایش اتـم باشند (شباهت). عددپیوند می 4هر دو داراي»: 1«يگزینه
  ها متفاوت است.مرکزي در آن

3SO2»: 2«يگزینه فاقد پیوند داتیو است. 3COداراي دو پیوند داتیو و
  اند.ساختار رزونانسی 3هر دو داراي

هـاي الکتـرونباشند و تعـداد جفـتپیوند می 4هر دو داراي»: 3«يگزینه
  باشد.می 8ها یکسان و برابریوندي آنناپ

آب       
نمک متبلور نمک متبلور
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باCو S هايپیوندها به دلیل تفاوت در شعاع اتمی اتمطول»: 4«يگزینه

هم متفاوت است.
  )81تا72و60،69تا58هاي  ، صفحه2شیمیترکیبی) ((

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

  کیش)(مرتضی خوش  »4« ۀگزین- 239

2N Oداراي ساختار لوویس: N N O است که به دلیل یکسان نبـودن :
قطبی است و نیروي بین مولکولی یشده به اتم مرکزي، مولکولهاي متصلاتم

باشد. الکترون پیوندي میجفت 4دوقطبی است و داراي –آن از نوع دوقطبی
  ها:بررسی سایر ردیف

دوقطبـی  –قطبی و داراي نیروي بین مولکولی دوقطبـی 1:3ClFردیف
  است.

الکترون پیونديجفت 3ساختار لوویس:
  

دوقطبی –قطبی و داراي نیروي بین مولکولی دوقطبی2:3POClردیف
  است.

  الکترون پیونديجفت 4ار لوویس:ساخت

3CH: 3ردیف OH.قطبی و داراي پیوند هیدروژنی است  

  الکترون پیونديجفت 5ساختار لوویس:

  )92تا89 و78تا72هاي  ، صفحه2شیمیهاي مولکولی) (پیوندکوواالنسی و ترکیب(
--------------------------------------------  

  علیمحمدي)(موسی خیاط  »1« ۀگزین- 240
تـر از پیونـد دروالس است که ضـعیفي وانپیوند هیدروژنی نوعی جاذبه●

  ».نادرست« تر است. کوواالنسی بوده و طول پیوند آن بیش
دلیـل بـه همـینمولکول دو اتمی عناصر، متقارن بوده و ناقطبی هستند.●

  ».درست«ها از نوع لوندون است. ي بین مولکولی آنجاذبه
ها پیوند هیدروژنیکدام از مولکولهیچ14دار گروهدر ترکیبات هیدروژن ●

  ».درست«دهند. تشکیل نمی
يتر از جاذبـهاز نوع هیدروژنی است اما ضعیف3NHکه جاذبه دربا این●
  ».نادرست«است. 3SbHدوقطبی مولکول حجیم –طبیدوق

  )92و91هاي  ، صفحه2شیمیهاي مولکولی) (پیوند کوواالنسی و ترکیب(  
--------------------------------------------  

امامی)(مسعود علوي  »4« ۀگزین- 241
2NOي پیونديزاویه Cl120دحدوNOCl درجه و120تر ازکمدرجه،
2 2SO Clها:درجه است. رد سایر گزینه5/109حدود  

  گیري اتم دور از بیننده است.چین نمادي براي جهت) مدل خط1
  باشد.می180ي پیوند حداکثر) زاویه2

S(4SFبه ساختار لوویس) با توجه3 قلمروي 5 ،) در اطراف

صورت چهاروجهی منتظمالکترونی وجود دارد و درنتیجه آرایش آن به
  نیست.

  )89تا84هاي  ، صفحه2) (شیمیهاي مولکولیپیوند کوواالنسی و ترکیب(
--------------------------------------------  

نظر)(حامد پویان  »2« ۀگزین- 242
  

4 7 1   Xاتمي گروهیکان شماره32
  Xاتمي گروهیکان شماره3باشدمی13گروهدرXاتم

  
  

4 7 1   Yاتمگروه ةیکان شمار32
  Yاتمگروه ةیکان شمار5باشدمی15گروهدرYاتم

ضلعی مسـطح و داراي شکل هندسی سهبه فرم3XHبنابراین

و داراي سه قلمرو الکترونی اطراف اتمبه فرم3YOبوده و

  باشد.مرکزي می
  )89تا84هاي  ، صفحه2) (شیمیهاي مولکولیپیوند کوواالنسی و ترکیب(

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

کیش)(مرتضی خوش  »4« ۀگزین- 243
4CFو2CO،6SF ،5PCl ،3SO ،3AlCl ،5PFهايمولکول

هر» 4«يها قطبی هستند. بنابراین فقط در گزینهناقطبی و سایر مولکول
  باشند.ناقطبی میسه مولکول

  )91و90هاي  ، صفحه2) (شیمیهاي مولکولیپیوند کوواالنسی و ترکیب(  
--------------------------------------------  

نظر)(حامد پویان  »2« ۀگزین- 244
ي پیونديصورت آرایش هندسی چهاروجهی (با زاویه) کربن در الماس به1

109 يصورت آرایش هندسی سه ضلعی (با زاویهگرافیت به) و در/5
  باشد.) می120پیوندي

دلیل وجود رزونانس و ایجاد پیوندباشد که به) گرافیت، آلوتروپ کربن می2
  باشد.الیه رساناي جریان برق میدوگانه در یک

اردها اتم کربن باآسا متشکل از میلی) هر بلور الماس یک مولکول غول3
  پیوندهاي کوواالنسی یکپارچه است و کاربرد صنعتی دارد.

کربن، بین –ي طول پیوند کربندلیل وجود رزونانس در گرافیت اندازه) به4
  کربن قرار دارد. –کربن ۀطول پیوند یگانه و دوگان

  )96و95هاي  ، صفحه2آلی) (شیمیهايترکیبکربن و(
--------------------------------------------  

(مسعود جعفري)  »3« ۀگزین- 245
  ها:هاي (ب) و (پ) صحیح هستند. بررسی سایر عبارتعبارت
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Znعبارت (الف): ولر با گرم ، موفق شد کهCaوکردن کربن و آلیاژي از
CaC)2کلسیم کاربید   را کشف کند.(

ي گرافیت، پیوندهاي کوواالنسیود در هر الیههاي موجبین اتمعبارت (ت):
رو،ها نیروي بین مولکولی ضعیفی وجود دارد، از اینوجود دارد، اما بین الیه

لغزند.ها به آسانی روي یکدیگر میالیه
  )102و100تا95،96،98هاي  ، صفحه2آلی) (شیمیهايترکیبکربن و(  

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

زوراه)(محمد عظیمیان  »3« ۀگزین- 246
  با توجه به ساختار گسترده این هیدروکربن:

  
گذاري از سمتیباشد و شمارهاتم کربن می7ترین زنجیر دارايطوالنی

تر باشد (در نوشتن نامهاي فرعی نزدیکشود که به شاخهانجام می
  است.)» متیل«تر ازمقدم» اتیل«هاي فرعیشاخه

  )100تا97هاي  ، صفحه2آلی) (شیمیهايیبترککربن و(  
--------------------------------------------  

زواره)(محمد عظیمیان  »2« ۀگزین- 247
هـا اتـم شود که در ساختار آنهایی تشکیل میپیوند هیدروژنی بین مولکول

HبهOیاNیاFمتصل باشد. ترکیبات داده شده در هر چهار گزینه
ها آسپارتام عالوه بر پیونددار هستند و در بین آنجزو ترکیبات آلی اکسیژن

O HپیوندN H نیز دارد. ایبوبروفن، آسپرین و اتانول داراي پیونـد
O Hمتیل اتر فاقـد : اتیل بوتانوات و دي4و 1،3هايهستند. درگزینه

Oپیوند Hجواب است. (فرمیک اسـید داراي  2يباشند پس گزینهمی
)گروه عاملی COOH)باشد. بنابراین پیوندمیO H(.دارد  

  )108تا106هاي  ، صفحه2آلی) (شیمیهايترکیبو. کربن(
--------------------------------------------  

  زواره)(محمد عظیمیان  »2« ۀگزین- 248
  »: 1«يگزینه

با توجه به نام ترکیب، ساختار
 

  پذیر است.امکان
  با توجه به نام ترکیب، ساختاري مانند ساختار زیر وجود ندارد:»: 2«يزینهگ

  
  »: 3«يگزینه

  با توجه به نام ترکیب، ساختار

پذیر است.امکان
  

بودن اتیل بر متیل در نوشتن،با توجه به ساختار زیر و مقدم»: 4«يگزینه
  پذیر است.ترکیبی با نام ذکرشده امکان

  

  )104تا99هاي، صفحه2(شیمیهاي آلی)رکیب(کربن و ت
--------------------------------------------  

  (مسعود جعفري)  »1« ۀگزین- 249
  ها:بررسی عبارتها درست هستند.ي عبارتهمه

قابلممتیل آمین داراي ساختارعبارت (الف): تري
  تواند با خود پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.بوده و نمی

ت (ب): مصرف آسپرین براي افرادي که به بیماري زخم معده مبتالعبار
  شود.شود؛ زیرا آسپرین، سبب خونریزي معده میهستند، توصیه نمی

شود. اگر از اینعبارت (پ): براثر انجام این واکنش، وینیل کلرید تولید می
کلریدوینیلتوانیم به پلیعنوان مونومر استفاده کنیم، در نهایت میماده به
  برسیم.

عبارت (ت): ایبوبروفن داراي هجده اتم هیدروژن و استون داراي سه اتم کربن
18است 6

3
( )C   وجود دارد.C. در سیکلوهگزان، شش پیوند 

  
  )107و91،92،104،106هاي  ،صفحه2(شیمیهاي آلی)(کربن و ترکیب

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

  (فرشید عطایی)  »2« ۀگزین- 250
این ترکیب آروماتیک نیست و داراي گروه عاملی آمیدي است که با گروه

8عاملی پلیمر کوالر مشترك است. فرمول مولکولی آن 13C H NOباشدمی
ا یک اتم کربن وجوداتم از چهار عنصر است. در این ترکیب تنه23که داراي

O   کوواالنسی ندارد.هیدروژنی پیوند) که با هیچدارد (متصل به
  )108تا104هاي، صفحه2(شیمیهاي آلی)(کربن و ترکیب

 --------------------------------------------  
  3شیمی  

  
 )زادهنیما حسن(  » 4« ۀگزین- 251
  :موارد غلطصحیحت

    اتانول) متانول1
  متیل سالیسیالت) سالیسیلیک اسید2
25) دماي3 C0دماي C  

  )25و10،15،22هاي  ، صفحه3(شیمیاستوکیومتري)شیمیایی وهايواکنش(
------------- -------------------------------  

 )علیمحمديموسی خیاط(  » 2« ۀگزین- 252
Al Cuبا توجه به فعالیت شیمیایی زیاد جاییواکنش جابهنسبت به

  پذیر است:یگانه زیر امکان
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4 2 4 32 3 1 3
A B

Al(s) CuSO (aq) Al (SO ) (aq) Cu(s)  

2
4SOناظرچون تغییر نکرده  

  9استوکیومتريمجموع ضرایب
  تر خواهد بود:ي جامد موجود در ظرف بیشدو علت جرم ماده به
  کند.رسوب میCuمول 3شود،در آب حل میکهAlمول 2ازاي به -1

64جرم مولی -2 gCu
mol

27ولی جرم مولی gAl
mol

  است.
  )9و 5تا 3هاي  ، صفحه3(شیمیاستوکیومتري)هاي شیمیایی وواکنش(

---------------------------------------- ----  
 )مهدي فائق(  » 1« ۀگزین- 253

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)  
3 22 3
3 3

1 140 100 1
molCaCO molCO

?LCO gCaCO
gCaCO molCaCO

  

2(مقدار نظري) 2
2

22 4 8 961
/ LCO

/ LCO
molCO

  

  درصديبازده100

2(مقدار عملی)
80 7 17

100 8 96
x x / LCO
/

  
  )33و7،25،32ي ها، صفحه3(شیمیاستوکیومتري)هاي شیمیایی وواکنش(

 --------------------------------------------  
 )علی مؤیدي(    »3« ۀگزین- 254

Xفرض: خلوص زغال   روش اول:درصد است.سنگ،
شوندبراساس واکنش، دو گاز حاصل با نسبت مولی و حجمی برابر تولید می

حجم متان و نیم دیگر حجم کربنلیتر گاز تولید شده160پس نیمی از
  توان به پاسخ رسید:اکسید است. از هرکدام میدي

1
100 12
XgC molC

gC gC
  حجم متان400gCناخالص

4 4 4
4

1 22 4 80 21 432 1
molCH / LCH

LCH X /
molC molCH

  

  روش دوم:
1 1 1

100 12 2
XgC molC ( )mol

gC gC molC
  حجم گازها400gCناخالص

21 43X 22گاز/ 4 1601
/ L L
mol

  
  )28تا23هاي  ، صفحه3(شیمیاستوکیومتري)هاي شیمیایی وواکنش(

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

  رضا پورجاوید)(محمد  »3« ۀگزین-255
2الکل میوه (یا اتانول) داراي فرمول تجربی و مولکولی 6C H Oباشد.می  

هـاي آن را تـوان تعـداد واقعـی اتـمبا استفاده از فرمول تجربی یک ترکیب نمـی
هاي یگانـه) هاي راست زنجیر سیرشده (فقط داراي پیوندمشخص کرد. براي الکل

ترتیـب توان فرمول تجربی یکسانی را در نظر گرفت. مثالً متانول و اتانول بـهنمی
4CHتجربیداراي فرمول O2 و 6C H Oباشـند. از طرفـی در گلیسـرین مـی

3فرمول مولکولی 8 3(C H O هـا و فرمول تجربی یکسان بوده و نسبت جرم آن(
  به هم برابر با یک است.

  )16تا14هاي  ، صفحه3شیمی) (هاي شیمیایی و استوکیومتريواکنش(
 --------------------------------------------  

  (علی مؤیدي)  »1« ۀگزین- 256
1  شده:هاي موازنهواکنش 2 22 2 2 2) H O (aq) H O(l) O (g)  

2 5 3 43 8 2 2 2)C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  
mol H O molO molCO

H O
N H O molH O molOA

1 1 32 2 2 22 2 ــول مولک  2 52 2 2 2 2
25 3مولکول 10  

2COمولکولN COA
molCO
242 مولکــــول 9 101 2

  

  )19و6،12،18هاي  ، صفحه3شیمیهاي شیمیایی و استوکیومتري) (شواکن(
 --------------------------------------------  

  (فرشید عطایی)  »2« ۀگزین- 257
6 3 23 2 2 2 3

3 2 22 2 2
2 3 4

Mg N H O Mg(OH) NH
Mg(OH) HCl MgCl H O
NH HCl NH Cl

  

1 53 22 3 2 100 13 2 3 2
molMg N molgMg N

gMg N molMg N
   

8 36 5 5 845 1
molHCl / gHCl / gHCl

mol molHCl
  

  )22تا18و11تا 3هاي  ، صفحه3شیمیهاي شیمیایی و استوکیومتري) (واکنش(
 --------------------------------------------  

  (امیرحسین اجریان)  »1« ۀگزین- 258

2 3 2 32 2Fe O (s) Al(s) Al O (s) Fe(l)واکنش ترمیت:  
1

2 3 160Fe O g.mol   
2 3

2 3
2 3 2 3

1 240 160 1
molFe O molFegFe O

gFe O molFe O
  Fe?اتم

اتم
23

236 022 10 3 011 101
/ Fe / Fe

molFe
  

  ها:بررسی سایر گزینه
يهـاي دوگانـهو تعداد پیوند 5ي آسپرینهاي دوگانهتعداد پیوند»: 2«يگزینه

  باشد.می 4سالیسیلیک اسید
  باشد.هاي زیر عبارت نادرست میبا توجه به واکنش»: 3«يگزینه

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)

3 2 22 2NaNO (s) NaNO (s) O (g)

3 2CdCO (s) CdO(s) CO (g)  
  ي سیلیسیم خالص:واکنش تهیه»: 4«يگزینه

4 21 2 2 1SiCl (l) Mg(s) MgCl (s) Si(s)  
  .4باشد نهمی 3هادهندهبا توجه به واکنش فوق مجموع ضرایب واکنش

  )32و22تا14،18تا 5،7تا 3هاي  ، صفحه3یشیمترکیبی) ((
  )107تا105هاي  ، صفحه2(شیمی

شکل شکل

  مقدار عملی
مقدار نظري

  گاز
  گاز

  گاز

  خالص  
ناخالص

خالص  
  ناخالص

فراورده

فراورده

اتم
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  زاده)(نیما حسن  »1« ۀگزین- 259
  تشریح موارد: 
طـور هـاي خورشـیدي بـهیلیسیم که یک شبه فلز اسـت در سـلولمورد الف) س

  رود و فاقد هرگونه ناخالصی است. (درست است)خالص به کار می
2مورد ب) واکنش به صورت:  32CO(g) H (g) CH OH(l) است که در

  آن حالت فیزیکی متانول مایع است نه گاز. (نادرست است.)
آهـن مـذاب واکـنش ترمیـت ) اکسـید IIIمورد پ) از واکنش آلومینیم با آهن(

  کنند. (نادرست است.)شود که از آن در جوشکاري استفاده میتولید می
  )32و23،24هاي  ، صفحه3شیمی) (هاي شیمیایی و استوکیومتريواکنش(  

 --------------------------------------------  
  (مسعود جعفري)  »1« ۀگزین- 260

  صورت زیر است:نجام شده بههاي اي واکنشمعادله
2 2 2 2 3 2

0 4 0 2 0 1
2 2 2

( / / ) ( / )

: Li O (aq) CO (g) Li CO (aq) O (g))1واکنش(  

2 2 3 2
0 4 0 2

2
( / / )

: LiOH(aq) CO (g) Li CO (aq) H O(l))2واکنش(  

0 4 0 2 0 1 0 3: ( / / ) / / mol1گاز در واکنش (تعداد مول(  
0 4 0 2 0 2: / / / mol2گاز در واکنش (تعداد مول(  

) انجام شـده 1که ابتدا واکنش (شویمبا توجه به محاسبات انجام شده، متوجه می
LiOH   را تعیین کنیم.2COمول 2/0الزم براي جذباست. اکنون باید جرم

2
2

2 240 2 1 1
molLiOH gLiOH/ molCO
molCO molLiOH

?gLiOH   ناخالص

100ناخالص 1660
gLiOH gLiOH
gLiOH

  
  )28و24تا20هاي  ، صفحه3شیمیو استوکیومتري) (هاي شیمیاییواکنش(

 --------------------------------------------  
 )زوارهمحمد عظیمیان(     »1« ۀگزین- 261
آنتالپی استاندارد تشکیل گرافیت برخالف الماس صفر در نظـر  -نادرست●

  شود.گرفته می
  باشد.آنتالپی استاندارد تشکیل عنصرها صفر می -نادرست●
2Hزیرا -نادرست● O.عنصر نیست  
  طبق واکنش زیر: -درست●

1000
2 2

t CC(s) H O(g) CO(g) H (g)  
0 0V w  

  )62و54،55 ،48،49 يها  ، صفحه3(شیمی(ترمودینامیک شیمیایی)  
 --------------------------------------------  

 )شهرام محمدزاده(    »4« ۀگزین- 262

44
4 4

1 8881 6 16 1
molCH kJ

/ gCH
gCH molCH

  2CaClآنتالپی انحالل

88 8/ kJ  
2 1

2 2 88 8CaCl (s) Ca (aq) Cl (aq) , H / kJ.mol  
2 2

11132 40
88 8
gCaCl

kJ gCaCl
/ kJ

  رم کلسیم کلرید حل شدهج
  )82و55،81ي ها، صفحه3(شیمی(ترمودینامیک شیمیایی)  

(مسعود علوي امامی)  »4«گزینۀ- 263
اي واقعـاً توان آن را سامانهاي تقریباً منزوي است و نمیچاي سامانهفالسک

  ها:سایر گزینهتشریح. )46يحساب آورد. (مطابق فکر کنید صفحهمنزوي به
  این عبارت درست است.کتاب درسی48يصفحهمطابق) 1
   .این عبارت درست استکتاب درسی53يفکر کنید صفحهمطابق) 2
3( qو wH Vتابع مسیر و   باشند.تابع حالت می، انرژي درونی و

  )53و51تا45،46،48ي ها، صفحه3(ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی
 --------------------------------------------  

(موسی خیاط علیمحمدي)  »3«زینۀگ- 264
1000 4 2 10 42000 42q m.c. q / J kJ   

3
3

3 3

80 421 1321 25 5
gSO kJ

H molSO kJ
molSO / gSO

   

  )43تا41ي ها، صفحه3(ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی
 --------------------------------------------  

دوالبی)رضا نجف(علی  »2« ۀگزین- 265
Hشـده و کـار هـم عالمـت نبا هرگاه گرمـاي مبادلـه تـر بـزرگشـند، 

  است.Eاز
pEالف) H w ,q H  
Eب) H w , H  
Eج) H w , H  
Eد) H w , H  

  )50تا48ي ها، صفحه3(ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی
----- ---------------------------------------  

  کوکنده)(حسن رحمتی  »3« ۀگزین- 266
گرماي آزادشده از سوختن ساکاروز صرف بـاالرفتن دمـاي آب و گرماسـنج 

  QکلQآبQگرماسنج  دست آورید:ي زیر بهتوان از رابطهشود که میمی
) TگرماسنجCآبcآب(mکلQ  

500 4 2 1200 10 33000 33( / ) J kJکلQ  
1 34212 22 11 12 22 113312 22 11 5650 1 12 22 11
molC H O gC H O

?gC H O kJ
kJ molC H O

  

2 12 22 11gC H O  
  )58و41،42،55هاي  ، صفحه3(ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی

 --------------------------------------------  
  (عبدالرشید یلمه)  »1« ۀگزین- 267

  صورت زیر است:واکنش تشکیل هیدروژن پراکسید مایع به
12 2 2 2H (g) O (g) H O (l) H ?kJ.mol  

1براي این منظور واکنش اول را معکوس و در
2

  کنیم.ضرب می
1 واکنش دوم را در
2

  کنیم.ضرب می
  ماند.واکنش سوم بدون تغییر باقی می

ناخالص
خالص

انحالل
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1 2 3
818 622 285

2 2 2 2
H H

H H  
1187kJ.mol  

2 22 2
2 2 2 2

1 1878 5 46 7534 1
molH O kJ

?kJ / gH O / kJ
gH O molH O

  

  )63تا59و54هاي  ، صفحه3(ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی
 --------------------------------------------  

  پرویزي)(شهرام شاه  »2« ۀگزین- 268
1

2 2 2 226) H (g) C H (g) H kJ.mol2گرافیتC(s,  
0 226000 3427 273G H T S J ( )K S  

1 161S J.mol .K  

2HS 2گرافیت( 2 2C HS S ( S  

2 2 2 2
1 161 2 25 200 311C H C HS ( ) S J.mol .K  

  )72تا69و54هاي  ، صفحه3(ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی
 --------------------------------------------  

  )94 -(سراسري تجربی  »2« ۀگزین- 269
الت ابتدا و انتهاي واکنشیک تابع حالت است، در نتیجه تنها به حSدانیممی

S هـا را دهندهکافی است مجموع آنتروپی واکنشوابسته است. براي محاسبه
ها کم کنیم، یعنی:از مجموع آنتروپی فراورده

  Sهامجموع آنتروپی فراورده –هادهندهمجموع آنتروپی واکنش  
2    بنابراین: 2 3

1 3
2 2

K(s) Cl (g) O (g) KClO (s)  

  0 1 11 3143 65 223 205 341
2 2

S ( ( ) ( )) J.mol .K   

  )68تا64هاي  ، صفحه3(ترمودینامیک شیمیایی) (شیمی
 --------------------------------------------  

 )فرشید عطایی(    »3« ۀگزین- 270
G   بت است.همواره مثدر واکنش اول هر دو عامل نامساعد است و
G   همواره منفی است.در واکنش دوم هر دو عامل مساعد است و

جا که ایندر واکنش سوم یک عامل مساعد و عامل دیگر نامساعد است. از آن
G واکنش گرماده است و با کاهش آنتروپی همراه است، با افزایش دما

  شود.ناپذیر میواکنش انجاممثبت شده و
خودياست. این واکنش تنها در دماهاي باال خودبه0Hدر واکنش چهارم

  شود. می
  )72تا69هاي  ، صفحه3(شیمی(ترمودینامیک شیمیایی)   

 ----------------------------------------------  
 )اهللا علیزادهروح(    »2« ۀگزین- 271

  عبارت اول نادرست است زیرا:
2Dداراي آب ۀسامان O2و آبH Oفازي است.یک سامانه تک  

  عبارت دوم درست است:

A پروپانول و استون به هر-1شود ولی) در آب حل نمیرتینول (ویتامین
  فاز و یک فصل مشترك داریم. 2شوند. بنابرایننسبتی در آب حل می

  عبارت سوم نادرست است زیرا:
CH)3اي متانولکنش بین ذرهبرهم OH)3و کلروفرم(CHCl از نوع(

NH) 3اي آمونیاكکنش بین ذرهدوقطبی است اما برهم -دوقطبی و (

  عبارت چهارم درست است:دوقطبی القایی است. -از نوع دوقطبیئنتولو

کلسیم ونامحلول در آب ،هیدروکسید(III)آهنومحلول در آب ،شکر
  محلول در آب است.کم ،سولفات

  )80تا73و11،15هاي  ، صفحه3(شیمیها)(محلول   
--------------------------------- -------------  

 )حامد رواز(    »3« ۀگزین- 272

AB(s) A (aq) B (aq)  

4 1 1 233 26 10 58 5 1 1
molAB molA gA?gA / gAB

/ gAB molAB molA
  

41 28 10/ gA  
  پوشی است.شونده قابل چشمهاي بسیار رقیق، جرم حلبراي محلول

46 61 28 1010 10 1 28100
/ppm / ppm

g
  

 )89و77،82هاي  ، صفحه3(شیمیها)(محلول    
 ----------------------------------------------  

 )مسعود جعفري(    »2« ۀگزین- 273
  آوریم:دست میگرم ازمحلول اولیه را به125ابتدا جرم سدیم سولفات موجود در

2 41429 2
100 46

gNa SO/ gNa
g gNa

2محلول 4 125?gNa SO g  

2 435 5/ gNa SO  
2125 35 5 89 5/ / gH Oجرم آب اولیه  
260 5 89 5 150/ / gH Oجرم آب نهایی  

2 42 4 2 4 2 4
2 4

135 5 0 25142
molNa SO

?molNa SO / gNa SO / molNa SO
gNa SO

  

12 4
2

0 25 1 670 15
/ molNa SO

m / mol.kg
/ kgH O

  (مواللیته)

  )92تا87ي ها، صفحه3(شیمیها)(محلول    
 ----------------------------------------------  

  (مسعود جعفري)  »3« ۀگزین- 274
  درست هستند. » ت«و» الف«هايعبارت
  ها:عبارتسایربررسی
BaSO)4باریم سولفات(ب):عبارت ي نـامحلول در آب اسـت، ، یک ماده(

  گرم آب می باشد.100گرم در 01/0تر ازپذیري آن، کمبنابراین انحالل
2عبارت (پ): اتانول 5(C H OH)صنعتی است.ترین حاللپس از آب، مهم  

  )78تا76هاي  ، صفحه3ها) (شیمی(محلول

  شوندهجرم حل
رم محلولج

محلول

ww
w.
ka
no
on
.ir



  32:  ۀصفح  تجربینظام قدیماختصاصی    شیمی  -بهمن11آزمون -»4«پروژة        
    

  (سیدطاها مصطفوي)  »4« ۀگزین- 275
) در یک ترکیب یونی ذرات مستقلی به نام مولکـول وجـود نـدارد. اولـین 1

هـاي از یکدیگر است نـه مولکـولها)شونده (یونمرحله جداشدن ذرات حل
  شونده.حل

تري ایجادهاي القایی قويتر، دوقطبیدلیل جرم مولی بیشبه2Cl) گاز2
  تر است.پذیري آن در آب بیشدلیل انحاللکند و به همینمی
پذیري گازها در دماي معـین و ثابـت بـا فشـار ) طبق قانون هنري انحالل3 

کتاب درسی تأثیر فشار87يي مستقیم دارد. در نمودار صفحهرابطهگازها
20گازهاي در دمايپذیريبر انحالل C.بررسی شده است  

|) بزرگ4 |فروپاشیتر بودن H| |پوشیآبنسبت به H به معناي گرمـاگیر
  یابد.یند انحالل دماي محلول کاهش میاست و طی فرابودن فرایند انحالل

  )87و81،82،86هاي  ، صفحه3ها) (شیمی(محلول
 ----------------------------------------------  

زواره)(محمد عظیمیان  » 3« ۀگزین- 276
40با توجه به درصد جرمی محلول در دماهاي C  50و C:داریم  

344 44
55 56

/ gKNO
/ g

50در دماي C  

337 5
62 5

/ gKNO
/ g

40در دماي C  

3
3

37 5 33 3462 5
/ gKNO

/ gKNO
/ g

55آب 56/ g  

344 44 33 34 11 1/ / / gKNO  
3KNO50سیر شدةگرم محلول100ازايپس به C ،1/11گرم

  شود.رسوب ایجاد می
  گرم محلول: 200نیترات حاصل از سرد کردنجرم پتاسیم

11 1 2 22 2/ / g  
2 3

2 3

62 5 37 5
100 60

/ gH O / gKNO
gH O x gKNO

  

2 3
2 3

55 56 44 44
100 80

/ gH O / gKNO
gH O y gKNO

  

40در دماهاي3KNOپذیريتفاوت انحالل C  50و: C  
80 60 20y x g

  )88و85،86هاي  ، صفحه3شیمیها) (محلول(
 ----------------------------------------------  

زاده)(علی نوري  » 1« ۀگزین- 277
فسـفات را گـرم رسـوب کلسـیم  1/3الزم براي تولیـد 4CaSOابتدا جرم

  کنیم.محاسبه می
4 3 4 3 4 2 2 43 2 3CaSO H PO Ca (PO ) (s) H SO (aq)

(A) (B)
  

مقدار کلسیم سولفات
1موجود 3 1363 1 4 08310 1 1

molB molA g/ g B / g
gB molB molA

  

دیگر در4CaSOکنیم چند گرمپذیري محاسبه میحال با توجه به انحالل
  توانست حل کرد.گرم آب می500

1 02
100 500
/ g x

g  

5ر کلسیم سولفات قابل حلحداکث 1 02 5 1x / / g  
5شدنمقدار اضافی قابل حل 1 4 08 1 02/ / g / g  

  )92و3،85،86،91هاي  ، صفحه3شیمی) (هامحلول(
 ----------------------------------------------  

(شهرام محمدزاده)  » 4« ۀگزین- 278
طور کامـل شدن در آب بهست وهنگام حلهیدروژن کلرید الکترولیت قوي ا

صـورت مولکـولی در آب هگزانول غیرالکترولیت بوده و به -1یابد. یونش می
شود و محلول آن نارسانا است. ترکیبات یونی هر مقداري کـه در آب حل می

پـذیري علت انحـاللشوند. بنابراین کلسیم سولفات بهحل شوند، تفکیک می
  باشد.سولفات، داراي محلول رساناتري میتر نسبت به باریمبیش

  )94تا92هاي  ، صفحه3شیمیها) (محلول(
 ----------------------------------------------  

زواره)(محمد عظیمیان  » 3« ۀگزین- 279
مـوالل  1/0ي غیرفـرار در محلـول شـوندهزیرا شمار ذرات حـل –آ) درست

2 4 3Al (SO   تر است.ت. بنابراین فشار بخار آن بیشتر اسکم(
2 4 3 0 1 5 0 5Al (SO ) / /  
3 4 0 2 4 0 8Na PO / /  

هـایی نـاهمگن هسـتند و هـا، مخلـوطکلویید برخالف محلول –درستب)
نـام هسـتند ها داراي بارهاي الکتریکی هـمي آنکه ذرات سازندهدلیل آنبه

  شوند. نشین نمیاندگاري تهیکدیگر را دفع کرده و پس از مدتی م
و سوسپانسـیون درنظـر توان پلی بـین محلـولکلویید را می –پ) نادرست

  گرفت.
ي کلویید حرکـت هاي سازندهبه حرکت دائمی و نامنظم ذره –ت) نادرست
  گویند. براونی می
دلیـل نوع بار الکتریکی ذرات سازنده کلویید یکسان است اما به –ث) درست
توانـد بـا ي ذرات کلویید، مقدار بارالکتریکی ذرات کلویید میاندازهتفاوت در

  هم متفاوت است.
  )101و94،98،100هاي  ، صفحه3شیمیها) ( 0محلول(

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

زواره)(محمد عظیمیان  » 1« ۀگزین- 280

)دلیــل وجــود گــروه کربوکســیالتبــه COO کننــده یــکایــن پــاك(
A   ي صابونی مـیکنندهپاك ، بخـش قطبـی و آبدوسـت ایـن باشـد. بخـش
هـا هنگـام کننـدهشود. پـاكهاي قطبی حل میکننده است و در حاللپاك

  نمایند.تولید کف یعنی کلویید گاز در مایع می ،و شوشست
  )103و99،102يها  ، صفحه3شیمیها) (محلول(

  آب

  آب

  آب

  آب
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