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الهام محمديگروهانمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

فيفريبا رئو، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرانگار و صفحه  حروف

  سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون

  (وقف عام)چيبنياد علمي آموزشي قلم

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

  محسن اصغري، داود تالشي، هامون سبطي، كاظم كاظمي، الهام محمدي، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، حسن وسكري، سيد محمد هاشمي  فارسي
نصرآبادي، سيدمحمدعلي مرتضويايي، محمدعلي كاظميبين، حسين رضمحمد جهانولي برجي،نويد امساكي،  ، زبان قرآنعربي

كبير، فيروز نژادنجف، سيد هاديمحمدعلي عبادتي، مرتضي محسنيبقا، فردين سماقي،محمد رضاييپور، آرمان جيالردي،محمد آقاصالح، امين اسديان  دين و زندگي
هاشمي، سيداحسان هندي

، ميرحسين زاهدي، نويد مبلغي، عمران نوريناصر ابوالحسني، تيمور رحمتي  زبان انگليسي

هاي مستندسازيمسئول درس  رتبه برترگروه ويراستاريگزينشگرمسئول درسنام درس

  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
  محسن اصغري، مريم شميراني

  مرتضي منشاري
  فريبا رئوفي  پرگل رحيمي

  زادمهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي
  مرتضوي

  ، حسين رضايي،درويشعلي ابراهيمي
  پوراسماعيل يونس

  ليال ايزدي  فرهاد موسوي

  احمد منصوري  دين و زندگي
پور،امين اسديان

  سيداحسان هندي
  سكينه گلشنيمحمد آقاصالح،

عليرضا آبنوشين
  اميرحسين حيدري

  محدثه پرهيزكار

  ــــ  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبياقليت

  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
اله استيري، محدثهرحمتلو،سعيد آقچه

  يتمرآ
  سپيده جاللي  عليرضا آبنوشين



به ترتيب حروف الفباطراحان  

ترتيب حروف الفبابهو يراستارانوگزينشگران
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 )الهام محمدي(  »1«گزينة- 1

شده/ديباچه: آغاز و مقدمةشده، مجاب، قانعمعبر: محّل عبور، گذرگاه/ متقاعد: مجاب
  ، لغت، تركيبي)3فارسي(  دارنده، محافظهر نوشته/ حمايل: نگه

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

 )الهام محمدي(  »2«گزينة- 2

  است. » تفراغ«امالي صحيح كلمه
  ، امال، تركيبي)3فارسي(      

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

 )هامون سبطي(  »4«گزينة- 3

تو آدمي يـا فرشـته؟ و «گوييم: كنيم؛ مثًال ميگاهي با پرسش، تشبيهي را مطرح مي
  مهربان هستي.  ،اين است كه تو مانند فرشتهمقصودمان
رنگكه خونشفق و فلقميانةهيد)، به ماه و خورشيد در، اين (سرِ ش»1«در گزينة

  است، مانند شده است.
بينيم و سرِ شهيد بـه خورشـيد و مـاه ، نيز ادامة همان تشبيهات را مي»2«در گزينة

  فرود آمده بر كرة خاكي، مانند شده است.
  يار بهنيز، تشبيه لبان يار به لعل و دهان» 3«مقصود شاعر از طرح سؤال در گزينة

گفتنـد، امـا در آزمـون العـارف مـيقند است (قدما گاهي به اين  نوع تشبيه، تجاهـل
  )شمار آمده است و خواهدآمد.درستي، نوعي تشبيه بهسراسري به

  ، آرايه، تركيبي)3فارسي(  
----------------------------------------------    

 )ساري -نرگس موسوي(  »3«گزينة- 4

به داستان جمشيد و جام جم اشاره دارد./ تشـخيص: اللـه  :جم/ تلميحجناس: جام و
  .گرفتجام جم را در كف دست

  هاي ديگرتشريح گزينه

جناس ندارد./ تلميح: به داستان سـامري اشـاره دارد./ تشـخيص: چشـم »: 1«گزينة
  مست
جناس: جـام و جـان/ تلمـيح بـه داسـتان حضـرت خضـر و آب حيـات/ »: 2«گزينة

  ارد.تشخيص ند
شـدن جناس: جان و جهان/ تلميح ندارد./ تشخيص: دال (مورد نـدا واقـع»: 4«گزينة

  غير انسان.)
  تركيبي)، آرايه،2فارسي(

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

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة- 5

  .است» اليهمضاف«  ،»د«و» ب«ابياتنقش ضمير در
است: دوستان تو را از فتنة زمان  در امان  » مفعول« ،»الف« نقش ضمير در شمارة

  .دارند  نگه
  .است» متمم« ،»ج«بيتنقش ضمير در

  )94، دستور، صفحة3فارسي(

 )داود تالشي(  »1«گزينة- 6
تركيب وصفي 4←جهاندوجلوه،يكفتنه،اين،بدچشم»: 1«گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه
  تركيب وصفي 3←جرعهيك،غارتهمين،مستچشم»: 2«گزينة
  تركيب وصفي 1←رخشانخورشيد»: 3«گزينة
  در اين گزينه تركيب وصفي نداريم.»: 4«گزينة

   )94، دستور، صفحة3فارسي(  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »2«گزينة- 7
اي شكستگان، هر موج ناخدا (مسـند) اسـت و واژة قافيه در بيت اول، مسند است: بر

در بيت دوم نقش نهادي دارد. هرجا كه خوش نوايي (نهاد) حضور دارد، مشـتاق نالـة 
  تو است.

  هاي ديگرتشريح گزينه
در مصراع سوم بيت، پس از كلمة صائب حذف وجود دارد: صائب [بـا تـو »:1«گزينة

  هستم]
  ناخدا است.شكستگان،موج براي كشتيمصراع دوم: هر

  اضافيتركيب 4←آوارة طلب، خامة تو، مشتاق ناله، نالة تو»: 3«گزينة
  وصفيتركيب 3←هر سياهي، هر موج، هر جا

هـر سـياهي، خضـر »: نهاد+ مسـند+ فعـل «دو جمله با الگوي ،بيت اول»: 4«گزينة
  موج، ناخداست./ هر.است

  )، دستور، تركيبي3فارسي(  
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة- 8

،»2«بيانگر ارزشمندي شهادت است. در گزينة» 4و 1،3«هايمفهوم ابيات گزينه
  .شاعر، عشق يار را به شهيد مانند كرده است

  هاي ديگرتشريح گزينه
گونهست، همانبه واسطة تيغ شهادت، زندگي مادي بر من ناگوار شده ا»:1«گزينة

  كه با پيداشدن آب، تيمم باطل است.
شهادت، ننگ هستي را از وجودم دور كرد، همچو سيالب كه در پيش»: 3«گزينة

  ريزد.دريا گرد راه را از خويشتن مي
شمشير براي مشتاق شهادت، هالل عيد است. سرِ منصور حالج بدون»: 4«گزينة

رقصد.هراس در باالي دار مي
  )97صفحةمشابه، مفهوم،3فارسي( 

----------------------------------------------  
 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة- 9

مرتبط، نترسيدن  از مرگ  و جانفشاني در راه  هايگزينهال وؤمفهوم ابيات صورت س
هركه عاشق اسـت مرگـي بـراي او وجـود « :گويدمي» 4«اما بيت گزينة،عشق است

  »ندارد.
  )95، مفهوم، صفحة3رسيفا(

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »2«گزينة -10

  راه عشق (معشوق) است.فشاني درط: پاكبازي و جانمفهوم مشترك ابيات مرتب
توصيه به ترك تعلقات مادي و دنيوي براي رسيدن بـه عـالم »: 2«مفهوم بيت گزينة

  ست.معنا
   )87تا84هايوم، صفحه، مفه3فارسي(

3فارسي



  3: ةصفح                          دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                           99اسفند 8آزمون- )5( ةپروژ        
    

  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة -11
  هاي غلط:معناي درست واژه

  فرياد خواستن، طلب ياري كردن، دادخواهي كردن: فرياد خواندن»: 1«گزينة
  شمارگرفتن: حساب پس دادن»: 2«گزينة
  رستن: رهاشدن، نجات يافتن»: 3«گزينة

  )، لغت، تركيبي2فارسي(  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »3«گزينة -12
امـالي صـحيح كلمـه »: ج«اسـت./ در بيـت » فـراق«امـالي صـحيح »: ب«در بيت

  است.» سالح«
  ، امال، تركيبي)2فارسي(      

----------------------------------------------    
 )داود تالشي(  »2«گزينة -13
آمده است./ ايهام ندارد.» زدن«چون با فعل ،»سخن«مجاز از» دم«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  »انتظارداشتن«كنايه از» داشتنچشم»/ «لب لعل«تشبيه: »: 1«گزينة
تشـخيص و اسـتعاره » سركش بودن عشـق»/ «درياي آتش«پارادوكس: »: 3«گزينة
  دارد.
چوب -1معنا دارد: دو» عود«/ ايهام تناسب: »ا«آرايي: تكرار مصوتواج»: 4«گزينة

    ساز)نوعي ساز (متناسب با مطربه و پرده -2خوشبو (مورد نظر شاعر) 
  ، آرايه، تركيبي)2فارسي(          

----------------------------------------------    
 )هامون سبطي(  »2«گزينة -14
ورآمده است امـا بـه دليـل حضـ » يعرس«ايهام تناسب دارد؛ در بيت به معني» تند«

  كند.هم از آن به ذهن خطور مي» تند«شيرين در مصراع نخست، معني مزة
در مصـراع دوم » جور«آميزي است./ بهنسبت دادن مزة شيرين به جور و ستم، حس

شخصيت انساني بخشيده شده است و اين تشخيص مانند اغلب موارد، استعارة مكنيه 
  است.

  هاي ديگرتشريح گزينه

  .است »يار«تعاره ازاس» ماه«»: 1«گزينة
آميزي در كار نيست. استعاره همپيراهن و انسان داراي بو هستند و حس»: 3«گزينة

  جا در معني حقيقي خود آمده است.)در بيت آفريده نشده است. (نور بصر اين
جـا هـم آميزي در ميان نيست. اينيار مهربان بو و رايحه دارد، پس حس»: 4«گزينة

  عارة مكنيه است. ايهام تناسب در كار نيست.تشخيص از نوع است
  ، آرايه، تركيبي)3فارسي(  

---------------------------------------------    
 )مشهد -سيد محمد هاشمي(  »4«گزينة -15

بـه » ازيـرا«سـاِز ، مصراع اول جملة پايه است و با حـرف ربـط وابسـته»4«در گزينة
  ة مركب تشكيل داده است.جملة پيرو مّتصل شده است و يك جمل

  هاي ديگرتشريح گزينه

  يك جملة ساده است: دين و خرد براي من سپاه و سپر است.»: 1«گزينة
  هاي حرير درپوشند.بستان و بيابانيك جملة ساده است:»: 2«گزينة
سـازي اين بيت از پنج جملة ساده تشكيل شده است و حرف ربط وابسته»: 3«گزينة

      شود.در آن ديده نمي
  ) 90، دستور، صفحة2فارسي(

 )هامون سبطي(  »2«گزينة -16
ايچنـين پديـدهبهشود كه در گذشتهجريان الكتريسيته گفته ميبهامروزه»:برق«

  شده است.اطالق نمي
شـود كـه در گذشـته چنـين كـاربردي : امروزه به اهرمي در خودرو گفته مي»دنده«

  نداشته است.
ـ »:تماشا« هـم  ،كـاربرد داشـته اسـت » گشـت و گـذار «ه معنـاي در گذشـته هـم ب

  كردن و توجه نمودننظاره
  »سعدي«مثال: ديده شكيبد ز تماشاي باغ/ بي گل و نسرين به سرآرد دماغ

  »عراقي«تا تماشاي وصال خود كند/ نور خود در ديدة بينا نهاد
  رود.به كار مي» ديدن و نظاره كردن«امروزه نيز تماشا در معني

خـورده بـه كـار آرا و خودپسـند يـا ابلـه و فريـبدر گذشته به معني خويشـتنرعنا: 
قامـت و زيبـا رفته است اما امروزه، معناي مثبت به خود گرفته و به افراد كشـيدهمي

  شود.اطالق مي
  نفير: امروزه كاربرد ندارد.

ه؛رفتـآهنگ : عالوه بر قصد و نيت در گذشته به معني نغمه و موسيقي هم به كارمي
امـروزه » چو آهنگ بربط بود مستقيم/ كي از دست مطـرب خـورد گوشـمال «نمونه: 

  همين معاني را حفظ كرده است.
  )106، دستور، صفحة2فارسي(  

----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »1«گزينة -17

يكر و نمايندةمعناي بيت صورت سؤال: تو شاهي و نمايندة اهورامزدا يا اژدهاپ
در بيت گزينة←مورد به بحث و بررسي پرداختبايد در اينيقينًااهريمن؟

دهد.معنا مي» يقيناً و قطعًا«كاربرد و معناي قيدي دارد و» آوري«نخست نيز
  )104، دستور، صفحة2فارسي(

----------------------------------------------  
 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة -18

،»3«به جانبازي در راه وطن اشاره شده است امـا گزينـة » 4و 1،2«هايدر گزينه
گويد كه جان فدا كردن شاعر در راه معشوق عجيـب نيسـت و جـان فـداكردن و مي

  روي معشوق را نديدن عجيب است.
  هاي ديگرتشريح گزينه

نيست و بدون وطـن، جانبازي در راه حفظ آبروي وطن كار بسيار مهمي»:1«گزينة
  دارايي و وجود انسان ارزشي ندارد.

شدن در راه ميهن اسـت و ايـن خون عاشقان وطن هرلحظه آمادة ريخته»: 2«گزينة
  اي نيست اگر جاري نشود.آب از آن چشمه

  كنم؛ زيرا عهد و پيمان من با او چنين است.جان خود را فداي وطن مي»: 4«گزينة
  ) 117، مفهوم، صفحة2(فارسي

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة -19

  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: عشق با رنج و محنت همراه است.
  .مفهوم بيت از خود بي خود شدن عاشق است »3«مفهوم بيت گزينة

  )97، مفهوم، صفحة2فارسي(
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة-20
شاعر از حركت همراهان درحسرت،»3«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة

  تحركي و غفلت خود.راه سفر و نكوهش بي

  هاي ديگرتشريح گزينه

  بيان ناپايداري عمر»:1«گزينة

  شكوة شاعر از نبود فريادرس»: 2«گزينة

      ي شاعر در سخن گفتن و خاموش نماندنخودستاي»: 4«گزينة
 )88، مفهوم، صفحة2فارسي(              

 2فارسي
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كاشان) -محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة-21
»دجكلُّهـم «هـا / فرشته»: المالئكة) / «4و 1هايپس سجده كردند (رد گزينه»: فَس

) / 1جـز (رد گزينـة مگر، بـه»: إلّا)  / «3و 1هايهمگي باهم (رد گزينه»: أجمعون
و از كـافران بـود (رد »: و كان مـن الكـافرين ) / «4تكبر ورزيد (رد گزينة»: استَكبرَ«

  ها)ساير گزينه
  (ترجمه)

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

 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة-22

(جمله وصفيه مضـارع »: ريفتخ) / «3(نكره) مردي (رد گزينة»: رجل«ايستاد / »: وقف«
شود، چون فعل عبارت مرتبط قبلي ماضياست و به صورت ماضي استمراري ترجمه مي

شروع بـه صـحبت »: بدأ بِالكالم) / «3و 2هايباليد (رد گزينهكرد، مياست) افتخار مي
 )4و 2هايها (رد گزينهاما آن»: لكنّهم) / «4و 3هايكرد (رد گزينه

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

حسين رضايي)(  »2«گزينة-23
ودي« أنْ تُعـ كلَي4گزينـة(ردزبان: »اللِّسانَ«/  )1گزينة: بايد عادت دهي (رد»ع /(
ـرِّضي / « )4ة: هر موضوعي (رد گزينـ»كُلِّ موضوعٍ« ال تُعـكَـيدر: تـا اينكـه »للـتُّهِمل

  ها)(رد ساير گزينهرار ندهيها قمعرض تهمت
  (ترجمه)

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

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة-24

أن) / «1اسـتاد (رد گزينـة »: ةاألسـتاذ«موافقـت كـرد ... فقـط / »: لم توافق ... إلّـا«
نشـجويانش (رد براي دا»: لطالباتها) / «4و 3به تاخير بيفتد (رد گزينه هاي»: يؤجل
سه روز»: أيام ةثالث) / «1امتحان شيمي (رد گزينة»: إمتحان الكيمياء) / «1گزينة

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة-25

»: أدويـة مختلفـة «پزشـكان / »: األطباء) / «1كنند (رد گزينةصحبت مي»: يتحدث«
(فعـل مضــارع مجهـول) اســتفاده »: تُســتخدم) / «2وهـاي گونــاگوني (رد گزينـة دار
) / 3و 1هـاي براي درمان كرونـا (رد گزينـه»: لعالج كورونا) / «1شود (رد گزينةمي

  )3در مراحل اولية دچارشدن (رد گزينة»: اإلصابةفي المراحل األولي من«
  (ترجمه)

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

  )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة-26
آمده است كه در اين» الّذينَ«است،» ال«كه داراي» السياح«، پس از»4«در گزينة
دقّت كنيد در اين عبارت». كساني كه«كنيم، نهترجمه مي» كه«را» الّذينَ«صورت

  باشد. خبر آن مي» يتحيرون«مبتدا است و» السياح«
كننـد، بسـيار گردشگراني كه آثار تاريخي ما را مشـاهده مـي«عبارت: صحيحترجمة

  »شوند!حيران مي
  (ترجمه)

  )حسين رضايي(  »2«گزينة-27
هنگام درد و رنج،فعل مجهول است.  ترجمة صحيح عبارت: » لَن ينادي«دقت كنيد

  !شدصدا زده نخواهدهرگزانساني به جز مادر
  (ترجمه)

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-28

هديـه «إلـي صـديقي / »: به دوسـتم«كتاباً / »: كتابي)/ «4اليوم (رد گزينة»: امروز«
علـي »: در حلّ مشـكالت) / «4و 3هايمن قبل (رد گزينه»: قبًال«أهديت / »: دادم

 1هايقد ساعدني (رد گزينه»:به من كمك كرده بود) / «3حلّ المشاكل (رد گزينة
تواند به شـكل ، فعل دوم مي»فعل ماضي + فعل ماضي«) (دقت كنيد در ساختار3و

ماضي بعيد ترجمه شود.)
 )ترجمه(

  درك مطلب:متنةترجم
خريداي ميشناختند. او هر سال بندهشود كه تاجري را مردم به سنگدلي ميحكايت مي

كردند، سپس از او خالص شود. تاجر بنده را آزاد نميتا فقط يك سال تمام نزدش كار ك
انداخت. اين تاجر اعتقاد داشتهايش ميتا دنبال كار ديگري بگردد، بلكه او را براي سگ

يابند، بدين جهتها از امور بسيار و رازهاي زيادي آگاهي ميكه خدمتكاران در خانه
اش اقدام به خريدادت ساالنهخالص شدن از بنده به آن روش بهتر است. تاجر به ع

، روزها درشده بوداي جديد نمود، در حالي كه اين (بندة) جديد به باهوشي شناختهبنده
ازكه زمان شكنجه نزديك شد، تاجر بنا به عادتشخدمت سرورش بر او گذشت تا اين

ع بهها شرو، اما از آنچه ديد، تعجب كرد. سگدست كشيدها چند روزدادن به سگغذا
چرخيدن اطراف بنده و ليسيدن گردنش كردند، سپس نزد او خوابيدند! تاجر از بنده در 
مورد راز (موضوع) پرسيد، پس به او گفت: اي سرور من، يك سال كامل به تو خدمت 

هاهاي گرسنه انداختي، در حالي كه من فقط دو ماه به اين سگكردم پس مرا براي سگ
  ها بود!از (جانب) آنخدمت كردم، پس آنچه ديدي،

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة-29

ترسيد كه بنـده بـه او زيـان زيرا تاجر مي«شد؟: چرا تاجر سنگدل از بنده خالص مي
  )حي(صح »برساند!

  هاي ديگرتشريح گزينه
  (غلط) »كرد!زيرا بنده از دستورات فراوان او سرپيچي مي»: «1«نةيگز
  (غلط) »كرد!مور پنهان را آشكار ميزيرا بنده ا«»: 2«نةيگز
  (غلط)  » كند!دانست كه بنده كار ديگري پيدا نميزيرا تاجر مي«»: 4«نةيگز

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة-30

ـ ها خدمت كرد همانبنده به سگ«ترجمة عبارت:  ان دسـتور دطور كه تـاجر بـه او ب
  ؛ نادرست است.»داده بود!

  هاي ديگرتشريح گزينه
  (صحيح) » كرد!بنده فقط يك سال نزد تاجر كار مي«»: 2«نةيگز
» بندة باهوش پيش از اين كه سال به پايان برسد، نيت تاجر را دانست!«»: 3«نةيگز

  (صحيح)
بـل از عـادت داد بـه جـز ق هايش را در طول سـال غـذا مـيتاجر سگ«»: 4«نةيگز

  (صحيح)» اش!ساالنه
  (درك مطلب)

3و 2، زبان قرآنعربي
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة-31

گمان را نسبت به مردم نيكو گـردان وگرنـه گمـان تـو هـر چيـز زيبـايي را خـراب «
  عبارتي مرتبط با مفهوم متن است. » كند!مي

  هاي ديگرتشريح گزينه
  زيباست كه مردم نسبت به تو گمان خير كنند! »: 1«نةيگز
  تر است!پنهان كردن اسرار از نگهداري اموال سخت»: 2«نةيگز
بينيم!اغلب اوقات ما تنها بخشي از تصوير را مي»: 3«نةيگز

  (درك مطلب)

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة-32

  هاي ديگرتشريح گزينه
حرف نـون،  .استنادرست» ليس له مفعول ،ةالزّائدحرف النّون من حروفه«»: 2«گزينة

            مفعول اين فعل است.» ي«از نوع وقايه است و حرف زائد نيست. همچنين ضمير
  مجرور به حرف جر است.» الكالب« .استنادرست»» الكالب«مفعوله«»: 3«گزينة
ي مفرد مـذكّر فعل ماض» ألقيت« .استنادرست »للمتكّلممضارع،فعل«»: 4«گزينة

مخاطب است.
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة-33

  هاي ديگرتشريح گزينه
خبـر » أفضَل«مبتدا و» التّخلّص«است. نادرست» الطّريقةخبره: بتلك»: «1«گزينة

  آن است.
مصـدر بـاب » تخلُّص«، زيرااستنادرست» ص؛ مضارعه: يخلّصماضيه: خلَّ»: «2«گزينة

          است. »ماضيه: تَخلَّص؛ مضارعه: يتخلَّص«تفعل است، نه تفعيل! شكل صحيح آن،
است.نادرست» خبر ...»: «4«گزينة

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)

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

 )نويد امساكي(  »3«گزينة-34

» يكـونُ«چنـين به اين شكل صحيح است، زيرا اسم فاعل اسـت. هـم» المستَمعينَ«
  فعل مضارع و به اين شكل صحيح است.

  (ضبط حركات)  

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

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة-35

  در اين گزينه تضاد وجود ندارد.
  گرهاي ديتشريح گزينه

  متضاد هستند. » واثق«و» متردد»: «1«گزينة
  متضاد هستند.» يتّسع«و» يضيق»: «2«گزينة
متضاد هستند.»  أَضَرّ«و» أَنفَع»: «4«گزينة

  (مفهوم)

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة-36
كـه جمـع مـذكر » هـم«و ضمير مّتصل» المجدينَ«با توجه به معناي عبارت، كلمة

» 3«كه به آينده داللت دارد، گزينة» غدًا«مچنين با توجه به كلمةغايب هستند و ه
  كند. معناي فعل مضارع را به آيندة منفي تبديل مي» لن«صحيح است، چون

  هاي ديگرتشريح گزينه
  كند كه مناسب نيست.آيندة مثبت ميتبديل بهمعناي مضارع را» سـ»: «1«گزينة
  فعل مخاطب دارد و مناسب نيست.داللت بر» ال تندمون»: «2«گزينة
  فعل به صورت ماضي منفي به كار رفته كه مناسب نيست.»: 4«گزينة

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

 )قائنات -بينمحمد جهان(  »4«گزينة-37
خواهد كه با يك فعل توصيف شده باشـد، بنـابراين بايـد صورت سؤال، مفعولي را مي

موصـوف نكـرة ،»4«اي را بيابيم كه در نقش مفعـول باشـد؛ در گزينـة موصوف نكره
  . مفعول است» مفردات«

  ها:ه در ساير گزينههاي نكرموصوفبررسي
مجرور بـه حـرف جـر » دعاء«و» ةصال«وخبر» صديق«ب فاعل است،ئنا» ةموعظ«

كدام در نقش مفعول نيستند.هستند؛ بنابراين هيچ
  )(قواعد اسم

----------------------------------------------  
ابهر) -ولي برجي(  »3«گزينة-38

شود و قاعـده و دليلـي به صورت مضارع اخباري ترجمه مي» يسوق«،»3«در گزينة
  بر التزامي ترجمه شدن آن نيست. 

هركس كه اين مربي به او راننـدگي را بيـاموزد (آموخـت)، او بـدون «ترجمة عبارت: 
  »راند!ر خودرويي را ميشك ه

  هاي ديگرتشريح گزينه
  سازد.معناي مضارع التزامي مي» يسوق«قبل از» لـ«حرف»: 1«گزينة
معطـوف شـده اسـت و مضـارع التزامـي » أن يركـب«به فعـل » يسوق»: «2«گزينة

  شود.ترجمه مي
ومبراي جمالت وصـفيه، فعـل د » فعل مضارع + فعل مضارع«در ساختار»: 4«گزينة
تواند به صورت مضارع التزامي ترجمه شود.مي

  (قواعد فعل)
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »1«گزينة-39
  .معناي حصر وجود داردمنه نداريم ومستثنيدر اين گزينه
كند!پرواز ميشكارفقط خفاش در شب براي»: 1«ترجمة گزينة
  منه هستند.مستثني» الجميع«و» كلّ قول«،»أمينًا«ها به ترتيب: در ساير گزينه

  (استثناء)
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »4«گزينة-40
داننـد! =  فقـط هايم به جز يك نفر از ايشان، زبان فرانسوي را ميترجمه: همشاگردي
  داند!ان فرانسوي را ميهايم زبيكي از همشاگردي

  اين دو عبارت مفهوم متناسبي ندارند.
  هاي ديگرتشريح گزينه

  از حكم كلّي قبل از خود جدا شده است.» العلم«در هر دو عبارت»: 1«گزينة
تواند با فعـل نهـي (علي أن ال ...) مي» علي + اسم + فعل منفي«ساختار»: 2«گزينة

  (ال أتدخَّلْ) مترادف باشد.
  نيز بيان شود.» فقط«تواند با كلمةاسلوب حصر (فعل منفي + ...+ إلّا) مي»: 3«زينةگ

  (استثناء)
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 )پورامين اسديان(  »1«گزينة-41
ها پاك شود و اين كار با توبـه افتد كه نفس ما از آلودگينفس زماني اتفاق مي ةتزكي

  )94، صفحة8، درس3دين و زندگي(  شود.از گناهان آغاز مي
----------------------------------------------

 )مان جيالرديرآ(  »3«گزينة -42
ن اَسس بنيانَهيرٌ اَم مخاَسس بنيانَه علي تَقوي منَ اهللاِ و ِرضوانناَفَم« ةشريف ةدر آي

آيا آن كـس : القوم الظالمينديهجهنَّم و اهللاُ ال يفانهار به في نارعلي شَفا جرُف هاٍر
تقواي الهي و خشنودي خدا نهاده، بهتر اسـت؛ يـا كسـي  ةكه بنياد كار خود را بر پاي

پرتگاهي در حال سقوط سـاخته و بـا آن در آتـش دوزخ فـرو  ةكه بناي خود را بر لب
خداوند كساني را كه زنـدگي » كند.افتد؟ و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نميمي

اند، ظالم ناميده است؛ چون اين افراد حداقل به خـود ه بنا كردهخويش را بر لبه پرتگا
كنند (ظلم به نفس خويش) زيرا با انتخاب مسـيري نادرسـت، و زندگي خود ظلم مي

زنند و آخرتي تباه شده را براي خـود بـه وجـود عقوبتي دردناك را براي خود رقم مي
  آورند. مي

  هاي ديگرتشريح گزينه
غيرقابـل  ةتوبه، با طرح استفهام انكاري، نسبت به آينـد ةدر سورخداوند»:1«ةگزين

  اعتماد زندگي غيرديني به مردم هشدار داده است. 
) بنا نهادن زندگي به دور ازةسقوط در آتش دوزخ مرهون (معلول / نتيج»:2«گزينة

  باشد.احكام الهي مي
نودي خدا بنـا شـده و تقواي الهي و خش ةمنان بر دو پايؤاساس زندگي م»:4«گزينة

هاي سست و لرزان است. اساس زندگي ظالمان مبتني بر شك و تزلزل و پايه
  )95، صفحة8، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة -43

نـاسِ و لنافع لو مكبيرٌقل فيهما اثم«فرمايد:خداوند در مورد عمل شراب و قمار مي
  )98، صفحة8، درس3دين و زندگي(   .»ر من نفعهمااكباثمهما

----------------------------------------------
 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة -44

اين فرمايش خداوند به پيامبر (ص) كه: بـراي بنـدگان نيكوكـارم چيزهـايي ذخيـره 
د و اعتماد به او، هر گونه نگراني نسبت بـه با اين مطلب كه تكيه بر خداون...» امكرده

  )95، صفحة8، درس3دين و زندگي(  ارتباط دارد.  ،بردآينده را از بين مي
----------------------------------------------

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »4«گزينة -45
  )99، صفحة8درس،3دين و زندگي(  »اء سبيالسوفاحشةو ال تقربوا الزنا إنّه كان«

----------------------------------------------
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »2«گزينة -46

در ارتباط بـا ايـن مفهـوم ...» د ويدارو بسا چيزي را خوش نمي«موضوع آية مباركه: 
جا كه خداوند نصيحتگر حقيقي مردم و خواهان سعادت آنان است، بـه است كه از آن

هشدارهايي داده است. ،گيري از خطراتمنظور پيش
  )97و96هاي ه، صفح8، درس3دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )سيدهادي هاشمي(  »2«گزينة -47

هـر قـدر زنـدگي بشـر اي قابل اجراسـت ودرست است كه اسالم در هر دوره و زمانه
تواننـد احكـام يـد، فقهـا و مجتهـدين مـيتر شود و نيازهاي جديدي پديـد آپيچيده

اسالمي را متناسب با آن شرايط استخراج كنند، اما اين بـدين معنـا نيسـت كـه اگـر 
ها و تمايالت مخالف با سعادت خود پيـدا جوامع بشري دچار انحراف شدند و خواسته

در طـول تـاريخ  .ها را بپذيرد و مطـابق بـا آنهـا حكـم كنـد كردند، اسالم آن خواسته
اند، اما پيامبرشان در مقابل آن انحراف ايستاده و بـا اند كه منحرف شدهجوامعي بوده

  )97، صفحة8، درس3دين و زندگي(  آنان مبارزه كرده است.
----------------------------------------------

 )آرمان جيالردي(  »4«گزينة -48
تـرين ي و مالي، يكـي از مهـمبرخي مسئولين و فساد ادارگراييتجمل وگرياشرافي

به وجود آمدن فاصله طبقاتي است كه عالوه بـر آثـار وماندگي اقتصاديعوامل عقب
گرايـي در گرايـي و مصـرفاعتمادي عمـومي و رواج تجمـلمنفي اقتصادي، باعث بي

  )104، صفحة8، درس3دين و زندگي(  شود. ميان مردم مي

 )محمدعلي عبادتي(  »4«گزينة -49

  روح حاكم بر جامعه و نشان دهنده (عيانگر) هويت و شخصيت آن است. فرهنگ،
هاي اينترنتي، براي اشاعة فرهنگ و معارف اسالمي، براي همه مسـتحب ايجاد پايگاه

  »، واجب استافرادي كه توانايي علمي، فني و مالي آن را دارند«و براي
  )101و100هاي، صفحه8، درس3دين و زندگي(  

----------------------------------------------
 )تبريز -نجففيروز نژاد(  »2«گزينة -50

: به منظـور گسـترش معـارف هاي سينمايي و تلويزيونيج: توليد، توزيع و تبليغ فيلم
  واجب كفايي :اسالمي

حرام :هاي معموليد: شرط بندي در بازي
  )102و101هاي ه، صفح8، درس3دين و زندگي(

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

 )كبير  مرتضي محسني(  »4«گزينة -51

و«خـوانيم: شود، در ايـن آيـه مـياز اين آية شريفه موضوعات (الف و د) برداشت مي
يـاد نيست مگر رسولي كه پيش از او رسوالن ديگري بودند، پس اگـر او بميـرد حمم

گرديـد؟ و هـر كـس بـه پيشين خود) باز ميآيا شما به گذشته (و آيينكشته شود،
گذشته باز گردد به خدا هيچ گزند و زياني نرسـاند و خـدا بـه زودي سپاسـگزاران را 

  » دهد.پاداش مي
رحلت رسولازترين خطري كه جامعة اسالمي را پسمهمكهاين آيه مؤيد آن است
قـابكم) و كنـد، بازگشـت بـه جاهليـت اسـت (انقلبـتم علـي اع خدا (ص) تهديد مـي

گزاران واقعي نعمت رسالت پيامبر (ص) كساني هسـتند كـه ثابـت سپاسگزاران و ارج
  )89، صفحة7، درس2دين و زندگي(  اند و تزلزل در عقيده و عمل ندارند. قدم

----------------------------------------------
 )سيد احسان هندي(  »4«گزينة -52

  ل حكومت عدل نبوي به سلطنت تبدي←جامعه مؤمنتغيير مسير*
تحريـف در معـارف بـه←* تعليم و تفسير آيات قرآن مطابق با منافع قدرتمنـدان 

  اسالمي و جعل حديث
هاي اصيل اسالمي؛ بـه خصـوص اهـل * تالش حاكمان براي منزوي كردن شخصيت

به ارائه الگوهاي نامناسب.←بيت پيامبر (ص)
  )93و92هاي ه، صفح7، درس2دين و زندگي(

----------------------------------------------
 )سيد احسان هندي(  »1«گزينة -53

تبيين معارف اسالمي←اطهار ةائم ةهاي بزرگ در حديث و سيركتابآمدنفراهم
  متناسب با نيازهاي نو

  عدم تأييد حاكمان←ب خالفتصعباس در غاميه و بنيحاكمان بنيديدنيكسان
  تعليم و تفسير قرآن كريم←رف كتاب آسماني قرآن كريمبيان معا

تبيـين معـارف ←مسـائل  ةهمـ ةنظر اهل بيـت دربـار مندي مسلمانان از اظهاربهره
  )103و100،101هاي ه، صفح8، درس2دين و زندگي(  نواسالمي متناسب با نيازهاي

----------------------------------------------
 )لرستان -فردين سماقي(  »3«گزينة -54

خود را در قالب تقيـه انجـام  ةامامان (ع) مبارز :درست مبارزه ةانتخاب شيومرتبط با
دادند از جمله اين مـوارد، ارتبـاط ميـان امامـان و يـاران آنهـا در نقـاط مختلـف مي

امامــان (ع)  ؛ييــد حاكمــانأهــاي اســالمي بــود و در راســتاي اصــل عــدم تســرزمين
هـاي شيوهبهرسانيگرفتند. اطالعقي و رفتاري حاكمان را در نظر مياخالهايتفاوت

ييد حاكمان است. أمختلف به مردم از مصاديق عدم ت
  )104و103هاي، صفحه8، درس2دين و زندگي(

3دين و زندگي

2دين و زندگي
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 )محمدعلي عبادتي(  »2«گزينة -55

  درست است. » ج«و» ب«،»الف«موارد
مان (ع)) به شهادت رسيدند، امامـت هـ.ق، امام حسن عسگري (پدر امام ز260سال

  امام زمان (ع) شروع شد. 
سـال  5هـ.ق است، پس امام تا آن زمان255* دقت كنيد تولد امام زمان (ع)، سال

  اند. داشته
مصادف است با آغاز غيبت صغري، نه غيبت كبري.260* سال

  )111، صفحة9، درس2دين و زندگي(
 ----------------------------------------------

 )بقا ييرضامحمد(  »2«گزينة -56

مستضـعف وجـود ، طبقة مستكبر و طبقةفقيردر جامعة مهدوي، قطب مرفّه و قطب
  است.گستريندارد و اين توصيف، بيانگر عدالت

كند و از دزديكس احساس ناامني و ترس نميدر دوران ظهور امام زمان (عج)، هيچ
  . : امنيت كاملنيستاموال و ثروت ديگران خبري

هـا تعيـين كـرده، ها به هدفي كه خداوند در خلقت براي آندر جامعة مهدوي انسان
هاي رشد و كمالرسند: فراهم شدن زمينهتر ميبهتر و آسان

  )119،120هاي ه، صفح9، درس2دين و زندگي(
----------------------------------------------

 )تبريز -نجف ادفيروز نژ(  »2«گزينة -57

تشكيل حكومت اسالمي در عصر غيبت و بركنار كردن حاكمان ستمگر در ارتباط بـا 
خوشا به حال كسي كه به حضـور «هاي منتظر بوده و حديثپيروي از امام از ويژگي

بيانگر اين مفهوم است.» در حالي كه پيش از قيام او نيز پيرو او باشد.برسدقائم
  )117، صفحة9، درس2دين و زندگي(

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

 )تبريز -فيروز نژاد نجف(  »4«گزينة -58

الهـي و مـدعيان غيـركند كه مردم جهان از همـة مكاتـب امام عصر زماني ظهور مي
هـاي انـد، دلباشند، و با تبليغي كه منتظران واقعي كـردهبرقراري عدالت نااميد شده

هاي آدميانآن امام جلب شده باشد. اين دوران زمان كامل شدن عقلمردم به سوي
كند، عقل آنان كاملها مياي كه امام زمان به همة انساناست و با لطف و توجه ويژه

  )120و119هاي ه، صفح9، درس2دين و زندگي(  شود.مي
----------------------------------------------

 )پورسديانامين ا(  »1«گزينة -59

آوردقلب انسان را بـه درد مـي ،اين مطلب« :البالغهعلي (ع) در نهج ةفرمودمطابق با
ها (شاميان) در مسير باطل خود اين چنين متحدنـد و شـما در راه حـق ايـن كه آن

  )90، صفحة7، درس2دين و زندگي(   »د.ايكندهگونه متفرق و پرا
----------------------------------------------

 )محمدعلي عبادتي(  »4«گزينة -60

  همراه باشد.عمل صالحشيعه بودن تنها به اسم نيست، بلكه بايد با
»ماية زينت ما باشيد، نه ماية زشتي ما.«امام صادق (ع) خطاب به شيعيان فرمودند: 

  )105، صفحة8، درس2دين و زندگي(

  

)ميرحسين زاهدي(»4«گزينة-61
ة گذشته، چند دزد به موزة ملي دستبرد زدند و چند تابلوي ارزشمند را بههفت«ترجمة جمله: 

  »اند.ها هنوز دستگير نشدهها هستند و آنگويد كه همچنان دنبال آنسرقت بردند. پليس مي
  مهم درسي ةنكت

“yet”تواند پاسخ صحيح باشد.مي» 4«نشانة زمان حال كامل منفي است، در نتيجه تنها گزينة  
  )مرگرا(
----------------------------------------------  

)ناصر ابوالحسني(»4«گزينة-62
درخانواده و دوستان خودبااقامت در اسپانياي آفتابي تا حد ممكنمن از« :هجمل ةترجم

  »!برمفصل زمستان لذت مي
  مهم درسي ةنكت

  ر) استفاده شود. (اسم مصد ”gerund“ فعل دوم بايد به صورت  ”enjoy“بعد از فعل
  )گرامر(
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-63
منبنابراين،دوست نداردكه براي تولدش خريدمراهمسرم جواهراتي :الف«جمله: ةترجم

»شويد.مجبورم آن را پس بدهم اگر ناراحت نمي
  »نگران نباشيد. مشكلي نيست. :ب«
  ه مهم درسينكت

همچنينبه معني پس دادن مطرح است.  ”give back“ايدر اين تست فعل دو كلمه
قابل شمارش است، بـراي ارجـاع بـه آن از ضـمير غير”jewelry“دقت كنيد چون اسم
  )گرامر(    كنيم. استفاده مي”it“مفعولي مفرد يعني

----------------------------------------------  
)عمران نوري(»3«ةگزين-64

ليت داشـتند ئوتوسط افـرادي كـه در شـهر مسـ 1456آن ميزها در سال«جمله: ةترجم
 وخاطر آن ميزهاي مشهور شناخته شده بهخريداري شدند. اكنون آن شهر باستاني عمدتاً

  »شود و حتي مورد احترام است.ديده مي
  ) پيچيده2  يئ) نامر1
  )واژگان(  ) خيالي4  ) باستاني3

----------------------------------------------  
)عمران نوري(»2«گزينة-65

هاي مربوط بـه وزن را بـه هاي ده ساله نتوانستند بفهمند چگونه اندازهآن بچه«ترجمة جمله: 
  »را انجام دهند.ها كمك كند آنشان خواستند به آنكيلو تبديل كنند، بنابراين از معلم

  يل كردن) تبد2  كردنحمله) 1
  )واژگان(  ) گردآوري كردن4  كردنتجديد )3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»2«گزينة-66

ادشـانيرا بـه شـان ةگذشـتيهـاناگهان تجربـهيزيچيوقتافراديبرخ«جمله:  ةترجم
»شوند.يزده و عصبجانيآورد، ممكن است ه يم
  ادآوري كردني )2  تقاضا كردن )1
  )واژگان(  جذب كردن) 4  مصرف كردن )3

3و 2زبان انگليسي
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)عمران نوري(»4«گزينة-67
ساخت را بپردازند تا بـه آن توربين بومي ةمحلي موافقت كردند هزينمردم«جمله: ةترجم

  »نزديكش مورد استفاده قرار گيرد. ةمنظور توليد برق كافي براي منطقه و چهار همساي
  ) قدرت2  ) خالق1
  )واژگان(  ) توربين4  حرفه،تي) صنايع دس3

----------------------------------------------  
)عمران نوري(»3«گزينة-68

آخرين باري كه او به كوهنوردي رفت، از لحاظ جسمي آسـيب ديـد؛ هـوا «جمله: ةترجم
  »همراه نداشت. بهكافيلباسبسيار بد بود و او

  طور جالب به) 2  طور صحيح به) 1
  )واژگان(  طور شفاهي به) 4  ر جسمانياز نظ) 3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»1«گزينة-69

در ايـ ،دارنـديكه مشـكالت روحـ ياختالل در كودكاننيا ،اوقاتترشيب«جمله:  ةترجم
  »شود. يمديده ،برنداز افسردگي رنج ميكهيكسان

  نسبت )2  اختالل )1
  )واژگان(  وسيله )4  ژيم غذايير )3

----------------------------------------------  
)عمران نوري(»2«گزينة-70

به داليل متنـوعي بسـيار تغييـر كـرده برقراري ارتباط در دو قرن گذشته«جمله: ةترجم
برقـراري ارتبـاط نـات تواند اختراع تلفن باشد كـه بـه دنبـال آن امكا ها مياولين آناست؛
  »آمدند.فراواني

  ) تنوع2  ) مثال1
  )واژگان(  سلسله ،رديف ،) رشته4  ) منبع3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»4«گزينة-71

انتظـار داشـته توانيدميچگونه ديخور يم عيسريليخود را خيغذايوقت«جمله: ةترجم
  »د؟يكنهضمخوبيخود را بهيكه غذا ديباش
  ) آلوده كردن2  توليد كردن) 1
  )واژگان(  هضم كردن )4  ) مرتب كردن3

----------------------------------------------  
)ناصر ابوالحسني(»4«گزينة-72

يامختلـف، خانـهيهـاالـتيگوناگون در ايهااو پس از اشتغال در شغل «جمله: ةترجم
  » .از كردبوركيويدرنيو دفتر كار ديكوچك خر

  جنبشي )2  عصبي )1
  گوناگون )4  اميدوار )3

  )واژگان(
  كلوزتست:متنةترجم
احاطـه شـده اسـت. نياز آب است كه از هر طـرف توسـط زمـ يعيوس ةمنطقاچهيدريك
 نيـسـت. اا ]هـااز آن[نمونـه كيخزرياينامند. در يم ايرا اغلب در ميواقعاً عظيهااچهيدر

ياريبسـياست كه محل زندگنيدر جهان است و اعتقاد بر ايرزمآب درون ةبدننيبزرگتر
كه  يا ي، ماه ياريخاوانيباال مانند ماهيارزش اقتصادباواناتينشده و حكشفموجوداتاز
  ، غاز و قو است.نگويمانند فالميپرندگان نيآن ارزشمند است، و همچناريخاطر خاو هب

گوشـت يخزر است. آنها برايل در سراسر كشورهامتداو ]ورزش[تفريحكيپرندگانشكار
اسـت و افتـهيكـاهش اريها بس آنتي، جمعجهيشوند؛ در نت يشكار مشانيپرهانيو همچن

همـه پرنـده را شـكار  نيـايها در معرض خطر انقراض قرار دارند. اگر مردم محلاز آنيبرخ
.دينيبب ديتوانست ينطقه مم نيرا در ايباتريزاريسوحش باتيو حعتيكردند ، طب ينم

)نويد مبلغي(»2«گزينة-73
  شدهاحاطه) 2  يحاو) 1
  )كلوزتست(  شدهمعرفي) 4  شدهاجتناب) 3

----------------------------------------------  
)نويد مبلغي(»1«گزينة-74
  تركيب) 2  بدنه) 1
  )كلوزتست(  وعدة غذايي) 4  قاره) 3

----------------------------------------------  
)نويد مبلغي(»1«گزينة-75

  ضروري) 2  متداول) 1
  )كلوزتست(  جزئي) 4  مناسب) 3

----------------------------------------------  
)نويد مبلغي(»3«گزينة-76

  نكتة مهم درسي
نوع جمالت فعل عبارت شـرط نينوع دوم است. در ايساختار جمالت شرطيجمله دارا
 .است حيصح »3« ةنيگز ،جملهيشود و با توجه به معن يمانيساده ب ةذشتبا زمان گ

  )كلوزتست(
  :درك مطلبمتنةترجم

تواند باعـث شود ميگرفته ميهااند كه ويروس آنفلوانزايي كه از انساندانشمندان دريافته
بيمـاري را از د ايـن نتواننيز ميهاايجاد اين بيماري در حيوانات شود. عالوه بر اين، انسان

تعداد زيـادي از پرنـدگان وحشـي حامـل ايـن ظاهراًد. در ميان حيوانات،نحيوانات بگير
اي از بيماري داشته باشند. برخي از دانشمندان نتيجـه كه نشانهويروس هستند بدون اين

  برخي از پرندگاني راآنفلوانزا ممكن استهايبزرگي از ويروس ةگيرند كه خانوادمي
اند و حتي بدونزمين زندگي كرده ةميليون سال در كر100كه حدودرده باشندآلوده ك

هـاي كـافي هسـتند. حتـي دادههاداشتن بيماري آنفوالنزا نيز قادر به حمل آن ويروس
دهد انواع مختلف ويروس توسط پرنـدگان مسـافر از مكـاني بـه وجود دارد كه نشان مي

  شود.يگر منتقل مياي داي به قارهمكان ديگر و از قاره
توانند با هم تركيب شوند كهآنچه مسلّم است اين است كه دو ويروس آنفلوانزا زماني مي

چنين تركيبي ايجاد تنوع ةزمان در يك حيوان وجود داشته باشند. نتيجطور همهر دو به
اني باويروس آنفوالنزا است. همين مسئله، احتمال تركيب آنفوالنزاي انس ةزيادي از خانواد

دهـد. جديدي از اين ويروس را افزايش مـيويروس آنفوالنزاي حيواني و ايجاد نوع كامًال
  چگونه اين نوع جديد ويروس آنفوالنزاتحقيقاتي در حال انجام است تا مشخص شود كه

. احتمال ديگر اين اسـت كـه دو ويـروس آنفلـوانزاي حيـواني در حيـوان آيدميبه وجود
بـه پس از آنك با هم تركيب شده و نوع جديدي توليد كنند كهديگري مانند يك خو

  شود.منتقل ميهاانسان
)تيمور رحمتي(»1«گزينة-77

  »دهد؟اين متن اساساً چه موضوعي را مورد بحث قرار مي«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(  »آنفوالنزاهايانواع جديد ويروسوجود آمدن بهمحتملهايروش«

----------------------------------------------  
)تيمور رحمتي(»3«گزينة-78

»است. »پرندگان« »1«در پاراگراف”that“موصوليمرجع ضمير«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
)تيمور رحمتي(»2«گزينة-79

از نظـر معنـايي بـه » 2«فدر پـاراگرا”comes into being“عبـارت «ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(    »است.تريننزديك »كردنايجاد«

----------------------------------------------  
)تيمور رحمتي(»4«گزينة-80

 »ي در يـك انسـان تركيب دو ويـروس حيـوان «موارد زير، به استثناي ةهم«ترجمة جمله: 
».باشديد ويروس آنفوالنزاع جدانواايجادممكن برايهايروشتواند ازمي

 )درك مطلب(



اسحاقیان ثابت–روزبه سلطانی–اقلیديمحمود بهزاد

تن حاجیان–آراسعید داوطلب–علی سالمی–سجاد صمدي–حسینیمحمدحسن علیزاده–نسترن کالنتریان–حمید محسنی–یغما مرادي–محمدجواد مالرمضانی–لیال مهدي
نادري نظري–وهاب ولی–سیدجواد زادهفهیمه

آروین آیتی–علیرضا الماسی–پوریا توتونچیان–ادیب حمزه–سمانه خادم–پورسجاد دانشمندي–نژادسجاد راهواره–محمدرضا رضائیان–حمید روزبهانی–محمد محمدمهدي
زرندي صدریکتا–اشکان صفا–امیررضا فاکري–سروش فراز–ماکان محمدنشتایی–فرهنگفرید–پارسا مؤمن–حسن ندیمی–زادهمحمدحسن هاشم–کاوه زادهپیام

آذرنسب آقامحمدي–مهدي ارغوانی–زهره امارم–فردخسرو امینی–اسماعیل برادران–نسبعبدالرضا خالقی–امیرحسین خورشید–سیدابوالفضل دشتیان–بیتا رحمان–میثم س–زادهمرتضی لیمانیعلیرضا
عاقلی فارسی–علی قنبري–سیاوش کرمی–مصیب کیانی–احسان گونه–مصطفی مام–علیرضا محبی–سیدهمحمدصادق میرنوري–غالمرضا نکوئیان–سیدعلی ویسی–مجتبی شادمان

اسدي اعظمی–محمد بختیاري–رادعرفان جشانی–امیرحسین جعفري–پوراحمدرضا حاتمیانام–کامران رحمتی–یر رضوانی–کوکندهحسن سلیمانی–روزبه شیخ–رضا خیاوياالسالمیمیالد
طبرسا عابدینی–مسعود عظیمیان–زوارهرسول عیسی–زوارهمحمد مهدي–زادهحسن هاشمی–زادههادي یلمه–دهکرديسیدرحیم عبدالرشید

درس درسگزینشگرنام استادمسئول ویراستاريویراستار نهاییگروه مستندسازيفیلتر گروه
جباريشناسیزمین جباريمهدي اسحاقیانمهدي اسديروزبه فالح آرین

آزادي رامین

عباسی محیا

شریفیعلیریاضی شریفیعلیاصغر ملوندياصغر مهرداد
مرشد چینی -علی فروشانایمان

حسن حسینی–زادهفرشاد عادل
ونکیعل فراهانیی

موالبیگی مهدیه

روزبهانیشناسیزیست بهروزيمحمدمهدي فردامیرحسین
راهواره حمید
عطار مجتبی

سادات رفیعیکیارش
رمضانی   مبین

میرزایی امیرحسین
هاشمی مهساسادات

برادرانفیزیک برادرانامیرحسین عموديامیرحسین نژادمحمدامین
نیک زادمهدي

هفشجانیهاشمیاحمدرضا
ونکی گلزاري-فراهانیعلی محمدرضا

اسفندیاري آتنه

جعفريشیمی حسینمسعود معروفینژادایمان امیرحسین
محمديبیکمحبوبه

یوسفی محمدرضا
مهدي زادههادي

اسکندري سمیه

گروه غیاثیمدیر زهراالسادات
آزمون دفترچه فالحمسئول اسديآرین

و مصوباتمستندسازي مطابقت
رسولی فاطمه نسبمدیرگروه:

دفترچه: هاشمیمسئول مهساسادات
چاپ محمديناظر حمید

9999اهاهمماسفنداسفند88آزمونآزموننامۀنامۀپاسخپاسخ
دوازدهم دوازدهماختصاصی تجربیتجربیاختصاصی

به درسی مطالب و تجربی گروه اخبار دریافت اینستاگرامیبراي کنید.kanoon_12t@آدرس مراجعه
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شناسيزمین

کشور)«4»گزینة-18 از  (99خارج

پوستشکستگی نشانهةهای از یکی یةزمین، ملاة اسی م زمیین پویایی های

جادهآن ساخ  هنگام در تونلها سدها، سازهها، سایر و زییادیها اهمی  ها

آب تجمع در آن بر افزون تشیکیلداردم و گاز و نف  ذخایر و زیرزمینی های

گکانسنگ میهای اهمی  حائز باشدمرمابی

گزینییة مییی«4»نکتییهگ و دارد درزه بییه درزهاشییاره در جابییهدانیم جاییهییا

گسلسنگ به مربوط خصوصی  این نداریمم را دوطرف هاس مهای

(( زمین( صفحةزمینپویایی  (99شناسی،

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

کشو)«3»گزینة-18 از  (99رخارج

زمین هر سنگدر در شده انباشته انرژی مقدار بیهةرزه، آزادها، ناگهیانی طور

ةرزهبهوشودمی امواج بهصورت میای حرک  کندماطراف

زمین اصلی ورقهعل  حرک  سنگةرزه، اس مهای کره

(( زمین( صفحةزمینپویایی  (99شناسی،

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

سلطانی(«3»گزینة-13 )بهزاد

داییره حرکی  جهی  ریلی، موج درییادر امیواج حرکی  جهی  مخیاة  ای

گزینهمی سایر بررسی هاگباشدم

محیط«گ1»گزینة از طوةی میامواج عبور گاز و مایع جامد، کنندمهای

ال«گ2»گزینة مشترک فصل با درونی امواج برخورد از سلحی وییهامواج ها

ز میسلح ایجاد زمینمین کانون در درونی امواج اما درةیرزهشوند، و ایجیاد

می منتشر زمین شوندمداخل

دSوPامواج«گ4»گزینة کیه هسیتند درونیی زمینامواج کیانون ةیرزهر

می موجایجاد وةی اس م(L)الوشوند سلحی موج نوعی

(( زمین( صفحهزمینپویایی  (99و99هایشناسی،

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

سلطانی(«8»گزینة-14 )بهزاد

نشیان سؤال در موجود الییهدهندةشکل گسیلةغیز  سیلح امتیداد در ها

اس مباشدمی برشی تنش حاصل که

(( زمین( صفحشنازمینپویایی  (99ةسی،

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

(49)سراسری«8»گزینة-18

به که جامد آتشفشانی مواد از دسته آن برا یربه درشی  و رییز ذرات صورت

اةی  میآتشفشانف پرتاب هوا تفرابه می(Tephra)شوند، شودمگفته

متفااندازه تفراها شکل اس گو وت

کوچک قلر با ازذراتی بیینمیلی2تر خاکستر، را رامیلی22تیا2متر متیر

بزرگ اتی قل و ازالپیلی همیلی22تر قل را دوکیمتیر اگیر و شیکلسینگ

می بمب  نامندمباشند

(( زمین( صفحةزمینپویایی  (99شناسی،

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

تجربی،ر)سراس«4»گزینة-18 (49ی

زمین بهبزرگی را ةرزهةرزه اطالعات میکمک یین ت )نگار، بزرگیکنندم واحد

بزرگزمین ةگاریتم آن و اس  ریشتر درةرزه کیه اسی  میوجی دامنیه ترین

زمیین مرکیز از کیلیومتری صید یک ةیرزهفاصله دسیتگاه توسیط نگیارةیرزه

باشدم شده )پوی)(استاندارد ب  زمین( صفحةزمینایی  (99شناسی،

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

کشور«3»گزینة-18 از خارج (49)سراسری

سلحی امواج از یکی سؤال صورت )شکل الو نام اس Lبه م(

الییه مشیترک فصیل با درونی امواج برخورد درا ر سلحی سیلحامواج و ها

می ایجاد ز)شوندمزمین )پویایی صفحةزمینمین(  (49شناسی،

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

سلطانی(«3»گزینة-11 )بهزاد

محیطPامییواج میاز گییاز و مییایع جامیید، درهییای امییواج سییرع  گذرنیید،

سینگمحیط تراکم هرچه اس م متفاوت مختل ، بیشهای امیواجها باشید، تیر

میترسریع طیحرک  زمان پس کمکنندم اس مشده تر

(( زمین( صفحةزمینپویایی  (49شناسی،

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

اسحاقیان)«3»گزینة-18 (روزبه

تفتانآتشفشان و دماوند مرحلةهای آنفومروةیدر دهانیة از و دارنید هیاقیرار

گوگرد گاز و آب میبخار شودمخارج

(( زمین( صفحةزمینپویایی  (44شناسی،

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

ثابت«8»گزینة-89 (اقلیدی)محمود

دروند گرمای از آتشفشانی، مناطق زمینر انیرژی عنیوان به گرمیاییزمین

می انیرژیاستفاده از را خود نیاز مورد انرژی عمدة بخش ایسلند کشور شودم

میگرماییزمین زمینتأمین نیروگیاه اوةیین نییز میا کشور در گرمیاییکندم

مشکین در اس مخاورمیانه شده تأسیس اردبیل استان شهر

(( زمین( صفحةزمینپویایی (999شناسی،
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3ریاضي

داوطلب(«2»گزینة-19 )سجاد

بحرانی نقاط بازةfابتدا در 1را 3[ , می[ کنیم.تعیین

f (x) x x x ( , ) , x       23 6 0 0 1 3 2 

نقطة در را تابع مقدار xپس می2 انتها و ابتدا نقاط یابیم:و

f ( ) k 1 2 

f ( ) k 2 4 

f ( ) k3 

تاابع  مینایممkماکزیمم k آنو 4آنمی از کا باشاد. وجاایی مااکزیمم

همدیگرمینیمم آنقرینة مجموع پس است:ند  صفر ها

k k k    4 0 2 
مشتق( صفحه3یاضی)ر)کاربرد (661تا601های،

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

تن«4»گزینة-12 آرا()سعید

گزین  ها:بررسی

x x
y x[x]

x x

 
  

 

1 2
2 2 3

«1»:گزینة

بحرانی: xنقاط   2xو1

x x[x]
y x

x x

  
  

  

1 2
2 2 3

«2»:گزینة

بحرانی: xنقاط   2xو1

x x
y x [x]

x x

  
   

  

1 1 2
2 2 3

«3»:گزینة

بحرانی: xنقاط   2xو1

x
y [x] [ x]

x


    

 

0
1

«4»:گزینة

]در , )1 بی3 بیدر پس دارد  صفر مشتق نقط  دارد.شمار بحرانی نقطة شمار
مشتق( صفحه3)ریاضی)کاربرد (661و601تا601های،

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

صمدی(«2»گزینة-13 )نسترن

f (x) x kx k   23 2 

تابع پسfچون است  پس:fصعودی است  صفر یا مثبت همواره

2 22 12 0 4 12 0 4 3 0( k) k k k k(k )          

0 3k [ , ]
3

  
IÀïï¾zÄn

k
:

k


 



0
3

 

مشتق( صفح3)ریاضی)کاربرد (661و601تا601هایه،

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

حاجیان(«2»گزینة-14 )علی

ک می هستند نقاطی بحرانی نقاط ک  یاfدانیم باشد صفر نباشد.fبرابر موجود

ن xاطقدر a,c fنقاط در و صفر xبرابر b,d,e f.نیست موجود

دارد.5پس بحرانی نقطة

مشتق( صفحه3)ریاضی)کاربرد (661و601تا601های،

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

نظری()سیدج«4»گزینة-19 واد

عبارتمی ک  xدانیم 22 پس:1 است. مثبت همواره

f (x) | x | | x |

A B

   22 1 3 6 

A | x | x   2 22 1 2 1 

B | x | x x      3 6 3 6 0 2 

x x
| x |

x x

 
   

  

3 6 2
3 6

3 6 2
 

x x x
f (x) A B f (x)

x x x

   
     

   

22 3 5 2
22 3 7 2

دوضابط  تابع یک اینک  ابرای باشد ای نزولی استکیداً ضابط الزم از یک هاهر

از یاک هار مشاتق باید دیگر عبارت ب  باشند. نزولی اکیداً خود تعریف دامنة در

باشد.ضابط  منفی و موجود ها

3 2
4 3 04 3 2 4

4 3 2 3 2
4 3 0

4

x
x x

x x
f (x)

x x x
x x

 
       

   
        



¡ ¡ ù

¡ ¡

 

باازة در ماوردنرر تابع )بنابراین , )
3
4

ت باا و اسات نزولای با اکیاداً وجا 

)اینک  , ) ( , )  
3 3 3
4 4 4

باازة است در تاابع )بناابراین , )
3 3
4 4

نیاز

است. نزولی اکیداً

مشتق( صفحه3)ریاضی)کاربرد (601تا601های،

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

کالنتریان(«9»گزینة-19 )یغما

تابع نمودار ابتدا
x

cos


2
می رسم کنیم:را

ج جج
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تابع نمودار حاال
x[x]f(x) ( ) cos


 1
2

می رسم کنیم:را

2
4

x min

x max


 



ÂLvº

ÂLvº

 

مشتق( صفحه3)ریاضی)کاربرد (661و601تا601های،

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

کالنت«9»گزینة-19 ریان()یغما

ax a(x ) ax a( x )
y y

x (x ) (x )

  
   

  

2 2 24 2 4
2 2 2 2 24 4 4

 

a a
x y A( , )

y
a a

x y B( , )


   

   
        


2 2
2 2

8 80
2 2

2 2
8 8

 

2 2
48 8

4 32 8

a a

y a a
mAB

x




    


 

a
a a a a        

1
2 2 16 16

8 4
 

مشتق( صفحه3)ریاضی)کاربرد (661و601تا601های،

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

علیزاده(«4»گزینة-19 )حمید

ax b a bA( , )
f(x)

x

 
  

 

2 1 2
2

2 1
 

a b ( )   2 1 
22 2

22

ax(x ) ax b
f (x)

(x )

  
 


 

a a b
f ( ) a b ( )

  
      

2
1 0 0 3 0 2

1
 

دستگاه حل )از )و1( داریم:2(

21 3
3 2

a x
f(x)

b x

 
 

  
 

2 22 2 3 4 3
2 22 2

x(x ) x x x
f (x)

(x ) (x )

    
  

 
 

f (x) x ,   0 1 3 
x

f

f max min

    

1 2 3

ÂLvº ÂLvº

تابع یکmaxیکfپس و دارد.minنسبی نسبی
مشتق( صفحه3)ریاضی)کاربرد (661و601تا601های،

محسنی(«2»گزینة-11 )محمدجواد

تا آناگر برد باشد  فرد درجة از مینیمممیبع و ازمطلقشود تابع پس ندارد 

است زوج .درجة

n n nf(x) x x f(x) x (x )    1 1 
تابع ریش  xهای  xو0  1اکساترمم نقطاة طول ک  آنجا از و درهستند

ب میینحدفاصل نتیج  است  ریش  ک :دو گیریم

a  1 0 
nf(a) a (a )  1 

naو aمنفی باازة1 در عادد دو هر چون ک  است )مثبت , )1 هساتند 1

fپس: (a) [f (a)]     1 0 1 
مشتق( صفحه3)ریاضی)کاربرد (661تا601های،

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

محسنی(«3»گزینة-911 )محمدجواد

f (x) ax(x ) ax (x )     4 2 32 3 4 3 0 

x

ax(x ) (x x) x

x




      
 

3
0

2 3 3 2 0 1

3

 

نقاط )Aپس , )0 0 B( , )3 )Cو0 , a)1 بارای16 و هساتند مثلاه رس  سا 

داریم:الزاوی قائم فیثاغور  رابطة از بودن 

BC AC AB 2 2 2 

BC a

AC a

AB


 


 


 


2

2

4 256

1 256

3
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مشتق( صفحه3)ریاضی)کاربرد (661و601تا601های،

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

2ریاضي

ولی«2»گزینة-919 زاده()فهمیه

داریم: شکل طبق

1 2

6 4
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3 2
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متشاب  مثله دو داریم:اند بنابراین
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) صفحه1)ریاضی)هندسه (11تا11های،

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

تن«4»گزینة-912 آرا()سعید

ماننادمی شارطی گازارة یک عکس pدانیم qصاورت qبا  pبیاان

شود.می

گزین  ها:بررسی

از«:1»گزینة ک  است xواضح | x | 0نمی گرفت  نتیج  xزاماًالتوان 0؛

می )مثالًباتوانپس کرد رد را ادعا این نقض مثال xیک  2.)

زوج«:2»گزینة mبودناز nک نمی گرفت نتیج  فردنnوmتوان دو دهر

زوج)مثالً 2 4 6.)

xاز«:3»گزینة  ک نمی1 گرفت نتیج  xتوان x)مثال2ً / 1 5 1.)

از«:4»گزینة ک  است xواضح  1کا می گرفت نتیج  x)توان ) 41 ؛0

نمی نقض مثال دارای باشد.پس

) صفحه1)ریاضی)هندسه (16تا31های،

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

نادری(«2»گزینة-913 )وهاب

می محاسب  را مستطیل قطر طول نماییم:ابتدا

BD AB AD BD     2 2 2 2 16 9 25 

5BD  

ˆ ˆB D AB OA OB
ABO ~ DMO

ˆˆ DM OM ODM A

  
   



1 1

1 1
 

OB OB OD BD

OD OD OD

 
    
4 4 2 6
2 2 2

 

1 5
3 3

OD BD   

) صفح1)ریاضی)هندسه (11تا11و36،31هایه،

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

مرادی(«4»گزینة-914 )لیال

برابتدا عمود خط رسم می3 برای بارکمان عمود تا نقطاةزنیم از Pرا

کنیم.  رسم

نقطة خطPحاال می2روی کمان یک اول دارد. خاطقرار تا در2زنیم را

بارBوAنقاط عمود خط کشیدن برای کمان دو بعد و کند )یعنای2قطع

خط3خطدرنهایت(.3خط است.موازی

می6پسدرمجموع زنیم.کمان

) صفحه1)ریاضی)هندسه (11و12های،

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

نظری(«3»گزینة-919 )سیدجواد

داریم: تناسب و نسبت خواص ب  توج  با

¸Ãõw» IM ¸ÃÎoö ÁI] ÇÄ¼÷Ua c a b

b d c d
   

تساوی طرف دو حال
a b

c d
توا ب  رسانیم:می3نرا

 ·H¼U ¾M KwI¹U ¸ÃÎoöa b a b

c d c d
  

3 33
3 3

 

می استفاده صورت در نسبت تفضیل خاصیت از کنیم:اکنون

a b a c b d

c d c d c d

 
    

3 3 3 3 3 3 64 27
3 3 3 3 3 3

 

c c c
( ) ( ) ( )
d dd

     
3 364 4 43 3
3 27 3 3

* 

می سؤال اطالعات ب  توج  با طرفی ک از دانیم
a c

b d
:پس است.

a c a( )

b d b
  

4
3

* 

 ·H¼U ¾M KwI¹U ¸ÃÎoöa a

b b
  

24 162
23 9

 

2 9
2 16

b

a
  

) صفح1)ریاضی)هندسه (31و36هایه،

2

2

3
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ولی«2»گزینة-919 زاده()فهمیه

قطر عمودBDابتدا رسمAHو .کنیممیرا

داریم: صورت این در

BA BH.BD BD BD /     2 2 144
12 11 13 09

11
 

) صفحه1)ریاضی)هندسه (11و14های،

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

نظری(«9»گزینة-919 )سیدجواد

BC
BC AB AC

AB


    



55
5 3

4 4
tn¼üIXÃÎ 

قائم مثله دABDوABC الزاویدو برابر حادة متشاب زوایای پس وارند. اند

داریم:
2 16

3
AC AB AB

BD
AB BD AC

     

) صفحه1)ریاضی)هندسه (14و11های،

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

مالرمضانی)«2»گزینة-919  (مهدی

AN MN AN
MN || BC AN /

AC BC
     

6
4 5

6 8

NC AC AN / /     6 4 5 1 5

طرفی: از
NE NP NE

EP || AM
NA NM /

    
1 1
2 4 5 2

NE /  2 25

ECبنابراین: NE NC / / /    2 25 1 5 3 75

) صفحه1)ریاضی)هندسه (16تا36های،

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

داوطلب(«2»گزینة-911 )سجاد

نسبتمساحت اینسؤال  در میچون شده  خواست  عملکنها زیر صورت ب  یم:توانیم

قائم مثله نسبتدر ب  را مثله مساحت وتر  بر وارد ارتفاع اضالعمجذورالزاوی  

می داریم:تقسیم نتیج  در و کند

می نفاف را مسااحت وتر  بر وارد میانة طرفی طارفاز هار در نتیجا  در کناد.

می5Sمیان   همقرار با را میان  و ارتفاع اگر و کنایم گیرد رسام شاکل یک در

صورت ب  مساحت تقسیم بود:زیرآنگاه خواهد

ABC

AMH

S
S

/
S S





  
10

2 5
4

 

) صفح1)ریاضی)هندسه  (11تا11هایه،

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

حسینی(«9»گزینة-991 سالمی )محمدحسن

میانة رسAQابتدا میرا نقطةم از قطعاً ک  گذرد.میPکنیم

ب Qپسس میNرا تاوصل درKCکنیم داریم:Dرا حال کند. قطع

AM AN
MN || BC

AB AC
  

1
2

u²IU u§ø 

MN

BC

PN
PN MN ( )

QC

QC BC







   






1
2
1 1

1
2 2
1
2

 

PN PM

ˆ ˆNPD KPM

ˆ ˆNQ || AB PND PMK

 





 

 

NPD PKM ND KM ( )
 

    2
(p Æ p) 

داریم: همچنین

( )ˆˆPND DQC ND PN
PND CDQ

ˆ ˆ DQ QCQDC PDN

  
  



1 1
2

 

ND DQ ND NQ ( )   
1 1

3
2 3

 

حاال:

NP PM

ˆ ˆNPQ APM AMP PNQ AM NQ ( )

ˆ ˆPNQ AMP

 
 


     




15 4 

( ) , ( ) , ( )
MK AM MK    

2 3 4 1 15
5

3 3
 

) صفحه1)ریاضی)هندسه (11تا36های،
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3شناسيزیست

دانشمندی(«3»گزینة-111 )محمدرضا

گزینه ها:بررسی

گلیکولیز«:1»گزینة میNADHدر )نهتولید .(NADPHشود

مولکو «:2» گزینةةة بةةربل چرخةةة بةةالوی ATPهةةا در چرخةةة در و

ریبولةوزبمولکو  ریبولوزفسةفا،، فسفاته، قند فسفاته، اسید فسةفا،،ها  یل

ADPوNADP
می میتولید فسفا، دارا  به باشند.شوند

د «:3»گزینة بةرب  بةالوی ، چرخةة بةرخف  پیرووا، ابسایش ابسةیددر

می شود.تولید

آنزیمATPها مولکو «:4»گزینة میATPتوسط تولید بةهساز شةوند

نمیجزو الکترون انتقا  باشد.زنجیرة
) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (68و07،68تا56،55،56های،

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

روزبهانی(«3»گزینة-111 )محمدمهدی

چرخة طی سهبالوی در مةیبربنةیقندها  همتولیةد و تولیةدشةود چنةی 

)ریبولوز(5قندها  است.بربنی مشاهده قابل

گزینه سایر ها:بررسی

به«:1»گزینة آلی تربیب بالوی نخستی  چرخة میطی نةو یتولید شةود،

است.6تربیب ناپایدار به است بربنه

بالوی «:2»گزینة بربوبسیفز دراثر،چرخة روبیسکوفعالیت دهد.میرخآنزیم

ش«:4»گزینة انجام برا  چرخه نیازای  است.دن آنزیم مند
) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (66و86،68های،

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

زرندی)«3»گزینة-113  (اشکان

گزینه ها:بررسی

شکل«:1»گزینة مطابق بنید خروج3سیشنازیست22صفحة5دقت برا  ،

رنگیزه همة الزاماً وابنش، مربز از الکترون وابنشهر در نور  انتقةا ها  ها 

نمی درگیر شوند.انرژ 

رگبرگ«:2»گزینة ساختار خةامدر شیرة هدایت اما دارند وجود نیز فیبرها ها،

نمی دهند.انجام

یاختهیاخته«:3»گزینة و آبکش آوند گلیها  میانبرگ، درها  و دارنةد کةولیز

فسةفاتهگلیکولیز اسةید بةه فسةفاته قند تبدیل طی گلةوبز،بةهدر هةر 2ازا 

پروتونNADHمولکو  دو و الکترون( می)حامل بنند.تولید

شةده«:4»گزینة داده نشةان سةوا  شةکل در بةه گیاهی برگ در بنید دقت

یاخته نماست، فتوسنتز و ندارند بلروپفست آوند  غف  بنند.یها 
) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (66و67،68،68تا06های،

صفحه8شناسی)زیست (888و878،878های،

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

دانشمندی(«1»گزینة-111 )محمدرضا

زیر است.آزمایش سؤا  بحث مورد

ها:بررسی گزینه
میز(1 برب بیشتری  مصر  مةوجد ان طةو  حةدود در فتوسنتز، در ابسید

می454 اتفاق نور( آبی )رنگ باروتنوایةدهانانومتر مةوج، طةو  ایة  در افتةد.
دارند. را نور جذب توانایی

سبزدیسه(2 دارا  می هااسپیروژیرها دراز و جلبکباشندنوار  ای  دارا . ها،
آنیاخته هستة به هستند توسهایی غشا  واملیطها هستند.یاختهبه  متصل
موجهمان(3 طو  همة در است، مشخص شکل در به رنگةیطور طیة  ها 

مرای، رشدنور هواز  موجبندمیبابتر  طةو  ایة  تمةام در نتیجةه در هةا.
است. شده تولید ابسیژن و گرفته صور، فتوسنتز

سبزدیسه4 در اسپیروژیر رابیزه( و دارا ها ها الکتةرونخود انتقةا  زنجیرة
بابتر  هاست. یاختهزواها  تنفل دارا  هم هواز   توانةاییمیا  و باشند

ابسایشATPتولید روش زنجیةریبه دارا  پةل دارند. الکتةرونرا انتقةا  ة
هواز  تنفل میبرا  باشند.خود

) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (63تا07و07یها،
----------------------------------------------

مؤمن«3»گزینة-111 زاده()محمدحسن
هستند.«ج»و«ب»،«ال »موارد صحیح

موارد: بررسی
رونویسةةی فراینةةد در سبزدیسةةه بسةةترة در بةةه بنیةةد دقةةت )الةة (: مةةورد

می(RNA)رِنا رِتولید آنزیم درشود. آدنةی  آلةی بةاز قراردادن برا  نابسپاراز
رِنا از(RNA)رشتة ،ATPمی بند.استفاده

نوبلئیک رِناها )ب(: میمورد بةه هستند خطی سةاختاسیدها  بةرا  تواننةد
بگیرند.پروتئی  قرار الگو به نوان ها
( فتوسنجمورد ابتدا  در فتوسیستم(: در آب می2تز تجزیه شود.تیفبواید
( بةالوی دمورد چرخةة در :)،CO2می مصةر  بسةتره درون دردر )نةه شةود

.)!!! سبزدیسه بیرونی بخش

( تیفبوایةد،همورد غشةا  سةطح در به بنید دقت :)NADP
نةو ی )بةه

))!!! الکترون حامل )نه است الکترونی میپذیرندة باهش یابد.،
) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (68تا68و8،6،6،83،88،07های،

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

فراز(«1»گزینة-111 )پارسا
گیاهان تثبیتC3در راه تنها بالوی  چرخة ،CO2.است

گزینه ها:بررسی
بالوی ا مرحله اسیداز بربنیبه سه میپایدار تبدیل قند مرحلةهبه ا شود،

مصر  طی به سةهNADPHوATPاست اسةید تک، بةهبربنی فسةفاته
سه تکقند میبربنی تبدیل شود.فسفاته
بنید«:1»گزینة فسفاتها بردقت بربنه سه اسید بةهتبدیل پایةدار( )اسةید

بةیل ریبولةوز تبةدیل زمةان در امةا ندارد نقشی روبیسکو آنزیم بربنه سه قند
تربیب به ناپایدار6فسفا، روبیسکبربنی آنزیم دارد.و، نقش
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سه«:2»گزینة قند به بربنه سه اسید تبدیل مرحلة تبةدیلدر طی در و بربنه
فسفا، فسفا،،ریبولوز ریبولوزبیل میADPبه ایة تولید دو هةر در شود.

میوابنش تولید فسفا، دارا  قند شود.ها
مرحله«:3»گزینة تبةدیلدر فسةفا، ریبولةوزبیل بةه ریبولوزفسةفا، به ا 
قندمی به5شود، می5بربنه تبدیل دیگر  وابةنشبربنه ایة  طی در شود.

ATPمی مصر  انرژ ( رایج شود.)منبع
مرحله«:4»گزینة بهدر سه14ا  تکقند بةهبربنی بربنةه5قنةد6فسفاته
تبتک میفسفاته میدیل آزاد فسفا، مرحلةهشود،شود، اسةیدهماننةد بةه ا 
میسه تبةدیل بربنه سه قند به وابنشبربنه ایة  دو هةر در میةزانشةود. هةا
میفسف افزایش محیط آزاد یابد.ا،

) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (66و68های،
----------------------------------------------

فرهنگ(«1»گزینة-111 )فرید
روپوسةت، شةامل پهنةک اسةت. دمبةرگ و پهنةک دارا  دولپةه گیاهان برگ

دسته و روپوستمیانبرگ است. )رگبرگ( آوند  ترتیةبها  به زیری  و رویی
یاختةه شةامل میةانبرگ دارنةد. قةرار بةرگ پهنک زیری  و رویی سطح ها در

یاختهنرم است. نردهآبنه هةمها  بةه و دارنةد قةرار رویةی روپوسةت از بعد ا 
یاختهفشرده به حالی در دارد.اند، قةرار زیری  روپوست سمت به اسفنجی ها 

یاخ از گیاهان بعضی در است.تهمیانبرگ شده تشکیل اسفنجی ها 
شکل زیست82صفحة1طبق همانند3شناسیبتاب دولپه گیاهان برگ در ،

یاختةهتکگیاهانبرگ نرملپه، میةانآبنةهها  فضةا  اسةفنجی وا  رگبرگ
برده پر را زیری  اند.روپوست

گزینه سایر ها:بررسی
شکل«:1»گزینة زیست82صةفحة1طبق بةرگ3شناسةیبتةاب در هةم ،
بةرگتکگیاهان در هم و مجةاورگیاهةانلپه در لزومةاً آونةدها همةة دولپةه،
نگرفتهیاخته قرار آوند  غف  اند.ها 
شکل«:2»گزینة دولپةه،3شناسةیزیست82صفحة1طبق گیةاه بةرگ در ،

یاخته یاختهبیشتری  رگبرگ، مجاور نةردهمیانبرگها ها  )نةه ا  اسةفنجی
ه تکستند.!!!( گیاهان برگ میانبرگلپهضمناً فاقد است.ا نردها 
شکل«:3»گزینة زیست82صفحة1طبق بةرگ3شناسیبتاب در گیاهةان،

روپوسةت از رگبةرگ فاصةلة از بمتةر زیةری  روپوست از رگبرگ فاصلة دولپه،
برگ در است؛ فاصةلهتکگیاهانرویی در رگبرگ دولپه، از یکسةان تقریبةاً ا 

است. گرفته قرار زیری  و رویی روپوست
ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست()از (07و06های،

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

خادم«1»گزینة-111 نژاد()سجاد
است. صحیح ب مورد تنها

تولید توانایی گلیکولیز فرایند طی در گیاهان راATPهمة ابسةیژن غیاب در
مورد )درستی (بدارند

نمی فتوسنتز گلدار گیاهان همة به باشید داشته مثةا توجه بةه نةوان بنند؛
نمی فتوسنتز و است انگل جالیز گل مواردگیاه )نادرستی جبند د(وال ،

ضم  برگدر در فقط نمیفتوسنتز صةور، گیاه مثةا ها  بةه نةوان گیةرد.
سبزساقه دارند.ها  فتوسنتز توانایی گیاهان لفی

ماده به انرژی (66تا68و58،55،06هایصفحه،3شناسی)زیست()از
صفحه8شناسی)زیست (883و885های،

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

فرهنگ(«1»گزینة-111 )فرید
همةةررنگیزه فتوسةةنتز  درهةةا  پةةروتئی  انةةوا ی بةةا نةةاممانهسةةااه بةةه هایی

آنت 2و1فتوسیستم شامل فتوسیستم هر دارند. یةکقرار و نةور گیرندة ها 

رنگیزه از بةةه آنةةت  هةةر اسةةت. وابةةنش )بلروفیلمربةةز متفةةاو، وهةةا  هةةا
می را نةور انرژ  است، شده ساخته پروتئی  انوا ی و بةهباروتنوایدها( و گیةرد

می منتقل وابنش وابةمربز مربةز مولکو بند. شةامل بلروفیةلنش، aهةا 

دارند. قرار پروتئینی بستر  در به است
گزینه سایر ها:بررسی

فتوسیستم«:1»گزینة از برانگیخته انتقةا 2الکترون زنجیةرة از از بةور بعد
واب مربز به فتوسیستمنالکترون در برانگیختهمی1ش الکترون همچنی ، رود.

فتوسیستم مولکو 1از به نهایت NADPدر
انتقا می زنجیرة نوع دو رسد.

فتوسیسةتم بةی  زنجیةره یةک دارد. وجةود تیفبوایةد غشا  در و2الکترون

فتوسیستمو1فتوسیستم بی  NADPو1دیگر 
الکتر دارد. بةهقرار ونی

سبزینة فتوسیستمaاز وابنش مربز سةبزینةمی2در الکترون بمبود aآید،

فتوسیسةةتم وابةةنش مربةةز می1در جبةةران دررا آب نةةور  تجزیةةة و بنةةد
فتوسیسةتم2فتوسیستم الکترونةی بمبةود تیفبواید، داخلی سطح در را2و
می بند.جبران
ها  سبزینة«:4»و«3»گزینه جذب فتوسیسةتمaحدابثر وابنش مربز در

موج1 طو  در فتوسیسةتم844، در آن جةذب حدابثر و طةو 2نانومتر در ،
سبزینة624موج به اساس، همی  بر است. فتوسیستمaنانومتر P700،1در

د فتوسیستمو گویند.میP680،2ر
ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست()از (63و07،67،68های،

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

زرندی(«1»گزینة-111 )اشکان
بلروپفست سامانهدرون میها مشةاهده تیفبوایةدها نةام به غشایی ود.شةها 

فتوسیدر تیفبوایدها غشا  گرفتهمتسون قةرار سةامانهها بةه تبةدیلانةد ها 
می محسوب شوند.انرژ 
گزینه سایر ها:بررسی

بابتر «:3»و«1»گزینة از بابتر گروهی دارنةد. فتوسةنتز قابلیت نیز هةاها
تک تقسیمیاختهجانداران قابلیت با درونا  انةدامکی هةین بةه هسةتند شدن

ندا رند.خود
رشةةته«:2»گزینةةة سةةبز جلبةةک نةةو ی دارا اسةةپیروژیر بةةه اسةةت ا 

نوار بلروپفست جانةدارها  ایة  اسةت. نمیانآغازیةازشةکل و تةواناسةت
یاختهخصوصیا آن، به را گیاهی داد. ها  تعمیم

ماده به انرژی صفحه8شناسی)زیست()از (63و68های،
صفحه8شناسی)زیست صفحه3شناسی)زیست(886و78،75های، (68و06،07های،

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

حمزه«1»گزینة-111 پور()سجاد
گزینه ها:بررسی

وابنش«:1»گزینة دیةوارةدر در قرارگرفتةه مولکةو  هةر نةور، به وابسته ها 
آلةی اسةت، الکتةرون انتقا  زنجیرة مسیر در به مةوردمیتیفبواید در باشةد.

سه مولکو  نیز بالوی  گزینةچرخة )رد است آلی «(.1»بربنی
ADPAغلظت«:2»گزینة به تبدیل میTPبه لت گزینةتغییر )رد «(.2»بند
بةةةال«:3»گزینةةةة چرخةةة مةةورد قنةةةددر اولةةی  و فسةةفا، بةةیل ریبولةةوز وی ،
پایدارسه بستربربنی فضا  دارند.در قرار ه

می«:4»گزینة صةور، تیفبوایةد داخلةی سةطح در آب نةور  گیةردتجزیةة
گزینة «(.4»)درستی

ماده به انرژی صفحة8شناسی)زیست()از ،86)
صفحه3شناسی)زیست (66تا68های،
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آیتی(«3»گزینة-111 )پوریا
است. برده اشغا  را زیاد  حجم پوست دولپه، گیاهان ریشة معمو بهدر طور

گیاهان لپةةدر یاخC3دو در بةالوی  چرخةة انجةامتةه، آونةد  غةف  هةا 
نتیجهشودنمی در یاخته؛ مصةر ای  با سةهنمةیNADPHها قنةد تواننةد

بسازند. گزینهبربنه سایر ها:بررسی
تک«:1»گزینة گیاهان ریشة آوندهادر بیرون سمت در و،لپه، پوست پارانشیم

آن درون سمت مغزدر پارانشیم میریشهها بهدیده هةا،دیوارةشود یاخته ای 
دارند. نازبی تکنخستی  گیاهان برگ نوعدر دو غةف میانیاختةلپه و برگ

دارد. وجود هستند، فتوسنتزبننده به آوند 
تک«:2»گزینة گیاهان ساقة سةاقهدر سراسر در آوند  دستجا، پرابنةدهلپه

و روپوست با و مییاختههستند نیةز روزنةه نگهبان باشةند،ها  مجةاور تواننةد
تک گیاهان نوعبرگ دو دارد.میانیاختةلپه آوند  غف  و برگ

مشخصةی«:4»گزینة مرز آوند  استوانة و پوست بی  دولپه، گیاهان ساقة در
دارد، نردهوجود برگ دارد.ا میان قرار رویی روپوست مجاور، در نسةبتبه
میانبر اسفنجیبه داردگ قةرار زیةری  روپوسةت مجةاور، در بةی به فضةا 
بمیاخته دارد.ا  تر 

صفحه8شناسی)زیست (876و878های،
) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (66تا68و06،07های،

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

صفا(«1»گزینة-113 )سروش
مورد به«ج»تنها را می بار، بامل بند.درستی

موارد: بررسی
می مشاهده زیر، شکل به توجه با )ال (: درمورد بةه ازشود محةدودةبخشةی

سبزینة844تا644 نور جذب سبزینةbنانومتر، از باشد.میaبیشتر

)ب(: محدودةمورد سةبزینة544اتة444در بةه زمةانی حةدابثرbنةانومتر،
سبزینة از باروتنوایدها جذب میزان دارد، را نور  است.aجذب  بیشتر

( محدودةجمورد در سةبزینةنةانومتر،544تا444(: بةه بیشةتری aزمةانی
سبزینة از باروتنوایدها جذب میزان دارد، را نور  است.bجذب بیشتر

گی)دمةةورد آنةةت  در فتوسیسةةتم(: نةةور  سةةبزینهرنةةدة وbوaها ها،
محةدودة در امةا دارند. قرار باروتنوایةدهانةانومتر،644تةا544باروتنوایدها

ندارند. نور  جذب
) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (67و07های،

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

آروین(«1»گزینة-111 )علیرضا
فتوسیستم در آب تجزیة درسی، بتاب توضیحا، س2مطابق در داخلةیو طح

می صور، تیفبواید فتوسیستمغشا  بةه2گیرد. اسةت آنزیمی بخش دارا 
میمولکو  تجزیه را آب بند.ها 

گزینه سایر ها:بررسی
شکل«:1»گزینة جدا3شناسیزیست23ةصفح6مطابق الکترون به است واضح ،
ابتداهشد وابنش، مربز سبزینة بلروفیلاز وابنشaاز ومربز دیگةر  مولکو  به

می منتقل تیفبواید غشا  خارجی سطح در موجود ناقل به  شود.سپل

الکترون«:2»گزینة به فتوسیستمناقلی وابنش مربز به را خود قلمنت1ها 
دبندمی ت، غشةا  داخلی سطح بخةشر همةة بةا و دارد قةرار هةا یفبوایةد

ندارد. قرار تماس در غشا فسفولیپید 
ا2فتوسیستم«:3»گزینة را خود الکترون بمبود آب، نةور  تجزیةة وابنش ز

می میدریافت تیفبواید درونی فضا  در ابسیژن تولید با ث به شود.بند
) ماده به انرژی صفحه3یشناس)زیست)از (63و67،68تا06های،

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

الماسی(«1»گزینة-111 )ادیب
درس بتاب شکل زنج یاول،یبراساس رابرةیپمپ در الکترون فقةطزهیانتقا 

ابسا هاالکترون از درNADHشیحاصل .بندیمافتیرا
ها:گزینهسایربررسی

شکل(1 درسی،براساس فتوسیستمبخشبتاب از قبل بففاصله گرفته 1قرار
نمی و اسةت تمةاس در تیفبوایةد غشةا  داخلةی سطح با ارتبةا فقط توانةد

باشد.مس داشته بستره فضا  با تقیمی
آنزیم2 )ATPو دارد قةرار تیفبوایةد غشةا  در بةه است پروتئینی تنها ساز
پرومی غلظةتنتوتواند شةیب جهةت در را بةهجاجابةهها بنیةد دقةت بنةد.
نمیATPآنزیم محسوب تیفبواید در الکترون انتقا  زنجیرة جزء شود.ساز
زنجیره(3 از میتوبنةدر اجزایی داخلةی غشا  الکترون طةر انتقا  دو بةه

دارند قرار یونپمپ ،Hبه نمیرا منتقل غشاء دو بی  .بنندفضا 
صفحه8شناسی)زیست (883و888های،

) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (68و55،07،63های،
----------------------------------------------

آروین(«1»گزینة-111 )علیرضا
میهمان دیةده زیةر شکل در به رنگیةزةطور نةوع سةه هةر فتوسةنتز شةود،
سبزینةaسبزینة ،b طةو محةدودة در را خةود جةذب حدابثر باروتنواید و
دارند.544تا444ها موج رنگیزهنانومتر پةروتئی ای  از بستر  در درها هةا

دارند. قرار نور  گیرندة آنت  ساختار

سایر :هاگزینهبررسی
سبزینه«:1»گزینة گیاهان دوbوaها در هةر جذب بیشتری  دارند. وجود

محدوده در سبزینه و544تا444ها نوع بنفش( ة )آبی 844تا644نانومتر
می دیةده سبز رنگ به و است قرمز( ة )نارنجی باروتنوایةدهنانومتر بةهشةوند. ا

میرنگ دیةةةده قرمةةز و نةةارنجی زرد، آنهةةا  جةةةذب بیشةةتری  و درشةةوند هةةةا
است.بخش مرای نور سبز و آبی ها 
بم«:2»گزینة و روز طو  باهش با پاییز دردر سبزدیسةه سةاختار نةور، شدن

می تغییر گیاهان رنگبعضی به و میبند تبةدیل هنگةامدیسةه ایة  در شةود.
سبزینة )هم سةبزینةaسبزینه هةم میbو تجزیةه بةرگ در مقةدار( و شةود

می افزایش یابد.باروتنوایدها
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سةامانه«:3»گزینة وابةنش )فتوسیسةتممربةز انةرژ  تبةدیل شةاملها  ها(
اaسبزینة گرفته قرار پروتئینی بستر  در به اسةتاست حةالی در ایة  ست.

سبزینة آنت bبه در فتوسیستمتنها نور گیرندة میها  دیده شود.ها
صفحه8شناسی)زیست (70و75های،

) ماده به انرژی صفحه3شناسیزیست))از (67و07های،
----------------------------------------------

صدریکتا()ا«1»گزینة-111 میررضا

الکترونة انتقةا  ازیزنجیرة احیابننةدهو1فتوسیسةتمبةه NADPپةروتئی 


تولیدباشدمی به است.میNADPHمنجر الکترون حامل مولکو  نو ی به شود

یونNADPHتولید مصر  ایة Hها با نتیجةه در است؛ همراه بستره آزاد
یون غلظت از الکترون انتقا  میزنجیرة بستره آزاد هیدروژن باهد.ها 

گزینه سایر ها:بررسی
فتوسیسةةتم«:2»گزینةةة بةةی  الکتةةرون انتقةةا  بمبةةود،2و1زنجیةةرة
میP700ها الکترون جبران آنةزیمرا غلظتةیATPبند. شةیب از بةه سةاز

تولید برا  میATPپروتون هیناستفاده جزء زنجیرهبند، از انتقا بدام ها 
نیست. الکترون

الکترون«:3»گزینة الکترون، زنجیرة هر پروتئی در بمةک به غشةاییها هةا 
میجابه زنجیرةجا در فقط فتوسیستمشوند. داردیپروتئینة،1و2بی  وجةود

یون میHها به پمپ تیفبوایدها درون فضا  به بند.را
ان«:4»گزینة زنجیرة فتوسیسةتمدر بةی  الکتةرون مولکةو ،1و2تقا  سةه

آن از یکی به دارد تیفبوایةدوجود غشا  خارجی و داخلی سطح دو هر در ها
یک آنو از اسةت.ی مشةاهده قابةل تیفبوایةد غشةا  داخلی سطح در فقط ها

هینمولکو  در تیفبوایةدسةوم غشةا  خةارجی و داخلةی سةطح دو از یةک
نمی داردشودمشاهده قرار فسفولیپید  غشا  الیة دو بی  . بلکه

) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (68تا68های،
----------------------------------------------

فرهنگ(«1»گزینة-111 )فرید
مورد است.«ج»تنها مناسب تکمیل بار، برا 
چرخهساخته در قند وابنششدن از میا  رخ بةالوی  چرخةة نام به دهةد.ها،

وابنش میای  انجام سبزدیسه بسترة در بةالوی ،ها چرخة در بةاCO2شوند.
ریبولوزبیلپنجقند  نةام بةه شةشبربنی مولکةو  و تربیةب بربنیفسةفا،

می تشکیل افزودهناپایدار  پنجCO2نشدشود. مولکو  آنةزیمبه بةا بربنةی،
)ریبولوزبیل بربوبسةیفز روبیسکو فعالیت و ابسیژناز( ة بربوبسیفز فسفا،

می انجةام بربوبسةیل( گروه )تشکیل شةششةوآن مولکةو  هةر بةهد. بربنی
سه اسید مولکو  دو و تجزیه بففاصله است، میناپایدار ایجاد ایة بربنی بنةد.

سهمولکو  قندها  به نهایت در میها تبةدیل همةانبربنی درشةوند. بةه طور
زیست24صفحة8شکل برا می3شناسیبتاب قندها ای  از تعداد  بینید،
تربیبةةساخته و گلةةوبز بازسةةاز شةةدن بةةرا  نیةةز تعةةداد  و دیگةةر آلةةی ا،

میریبولوزبیل مصر  به وابنشفسفا، گرچه ازرسند. مسةتقل بةالوی  هةا 
می انجام وابنشنور ایة  انجةام اما بةهشوند. وابسةته NADPHوATPهةا

وابنش از است.حاصل نور  ها 
موارد: بررسی

مولکو مور )!!! تولیةد )نةه مصر  بالوی ، چرخة در )ال (: NADPHهةا د

مرحله در میتنها صور، پایةدارا  آلةی مولکةو  اولةی  آن از پةیش به گیرد
است. شده تولید

مولکو  مصر  بالوی ، چرخة در )ب(: صةور،ATPها مورد مرحله دو در
سةهگمی قنةدها  تولید به نهایت در مرحله یک مییرد؛ خةتم وبربنی گةردد

مولکو  تولید با نهایت در دیگر ریبولوزبیلمرحلة میها  پایان بهفسفا، یابد.
بنید.«تنها»قید دقت سؤا  در

( شکلجمورد طبق زیست24صفحة8(: بةالوی ،3شناسیبتاب چرخة در ،
مولکو  ریبولوزفستولید مرحلهها  در تنها میفا، صور، به پلا  به گیرد

آن میADPبهATPاز شود.تبدیل
( مولکو دمورد مصر  بالوی ، چرخة در سه(: مختلفةیها  مراحل در بربنی

می آنصور، از یکی در تنها و تبةدیلگیرد نتیجةة در ،ADPبةهATPهةا
می آزاد فسفا، گردد.گروه

) ماده به انرژی های3شناسی)زیست)از صفحة (66تا 68،
----------------------------------------------

صدریکتا(«1»گزینة-111 )امیررضا
بلروفیةل شامل وابنش بسةتر aمربز مولکو در اسةت.از پروتئینةی هةا 

بلروفیل هاآنت  شامل نیز نور پروتئی گیرندة از انوا ی و باروتنوایدها و هاها
پل آنت رنگیزهانواعهستند. در بیشةترها وابةنش مربةز از نةور گیرنةدة ها 

دارند. برانگیخته الکترون ایجاد توانایی وابنش مربز هم و آنت  هم است.
سایر ها:گزینهبررسی

توجه«:1»گزینة فتوسیسةتم23صفحة6شکلبهبا یةک در بةه ،مشخصاست
آنت  وابنشتوسط آنت مربز پلبرخف  است. شده احاطه نور گیرندة هةا ها 

ندارد. تماس تیفبواید غشا  فسفولیپیدها  با وابنش مربز نور گیرندة
آنت «:2»گزینة مربةزدر بةرخف  نور گیرندة بةی الکترون،وابةنشها  هةا
جابهرنگیزه نمیها آنجا انرژ  بلکه رنگیزهشوند، بی  جابهها میها شود.جا
دربلروفیل«:3»گزینة هةم و وابةنش مربز در هم نةورآنت ها گیرنةدة هةا 

و دارند آنت وجود پل دارند، باالیی جذب قرمز نور ازدر وابةنش مربةز و هةا
ندارند تفاوتی نظر .ای 

) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (63و07،67،68های،
----------------------------------------------

محمدنشتایی(«1»گزینة-131 )حسن
) بار، )دها  و صحیحال ( اند.(

سه تربیب بالوی  دوم مرحلة در تکال ( ازبربنی الکتةرون دریافةت بةا فسفاته
NADPHدریابدباهشمی مرحلةه. فراینةد،ای  ایة  وقةوع از ADPقبةل

میبه است.وجود دوفسفاته تربیبی به آید
سةةه ب( قنةةدها  بةةالوی  چرخةةة پایةةانی مراحةةل تکدر بةةهبربنة فسةةفاته

پنجمولکو  میها  تبدیل دوفسفاته دومشوند،بربنة مرحلة در آن از پیش اما

NADPوADPهةا مولکو چرخه،
شةده تولیةداند.ایجةاد بنیةد دقةت

NADP
نیست.+ فسفا، ریبولوز قند تشکیل از قبل بففاصله

شش تربیب تجزیة از پل بالوی  چرخة در تربیةبج( تولیةد و ناپایدار بربنة

تکسه مولکو بربنی بعد مرحلة در NADPوADPها فسفاته،
تولیةد

شود.می
فسفا،بفد( ریبولوز مصر  از پل )ریبولةوزفاصله فسةفاته دو تربیةب دونوع ،

و فسفا، میADPبیل تولید شوند.(
صفحة8شناسی)زیست ،886)

) ماده به انرژی صفحه3شناسی)زیست)از (66و55،68های،
----------------------------------------------

1شناسيزیست

هاشم«1»گزینة-131 زاده()پیام
میوز اولیه، می1اسپرماتوسیت انجام فامرا حربةت مضةا  هةا ت دهد. بةه 

آنافاز مرحلة در فقط یاخته قطبی  می1سمت شود.انجام
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گزینه سایر ها:بررسی
در«:1»گزینة هسته پروفازغشا  مرحلة تلوفةازانتها و1ابتدا  1مرحلةة

است. مشاهده قابل
پروفاز«:3»گزینة مراحل در دوک ها  رشته طو  متافةاز1تغییر آنافةاز1، 1و

شود. می دیده
مراحل«:4»گزینة آنافاز1متافازدر فامرشته1و به دوک هستند. ت ها  متصل ها

صفح8شناسی)زیست)ترکیبی( (77و73هایه،
----------------------------------------------

رضائیان(م)مح«1»گزینة-131 د
بروموزومپلواید پلی همة ماندن هم با نتیجه در میشدن رخ یعنةیهةا دهةد؛
.4و1ها گزینه

گزینه هم3و2ها در با خطا  است.به شده اشاره بروموزوم چند یا یک ماندن
مو ای  دربه معمو  حالت مثل تقسیم، رایج خطاها  در به بنید دقت هم رد

میةةةوز و میةةةوز2میتةةوز جةةةدا1بةةرخف  یکةةدیگر از خةةواهر  بروماتیةةدها  ،
آنمی از بعضی اما همهشوند، یا اشةتباهها سةمت بةه و مانةده هم بنار در شان

می میوزهدایت در اگر هین1شوند. بروموزوم، از نیک جةدا همتةا وند،شةها 
تنی فام و دد رفته سمت یک به میهمه تکرار مادر  شود.یاختة

گزینه سایر ها:بررسی
پلی«:1»گزینة خطا  بروز صور، دیپلوایةد،پلواید در یاختة میتوز در شدن

می یاخته سمت یک به هم از جداشدن از بعد خواهر  پلبروماتیدها  روند.
بروموزوم حتعداد و شده دوبرابر هستندها همتا چهارتا چهارتا )اال n )4 20.

بنید«:2»گزینة تعةداددقت برومةوزوم، یةک بروماتیةدها  مانةدن باهم در
یاخته از یکی است.2ها،بروموزوم دیگر  از بیشتر تا

میةةوز«:3»گزینةةة انجةةام یاختةةه،2هنگةةام ایةة  اسةةتوا  در برومةةوزوم5،
غیرهمتا بهدوبروماتید  دارند ناحیةةقرار پةروتئی  تجزیةة با معمو  مطابق

میسانترومر جدا هم رفتةهاز دیگر  سمت به اشتباهاً بروماتید دو حا  شوند.
تنیو دد سمتفام آن nدر 5 بود.2 خواهد

یاخته( صفحه8شناسی)زیست)تقسیم (76تا78و66های،
----------------------------------------------

نشتایی(«1»گزینة -133 محمد )حسن
بیضاسپرم از خروج از پل میها اپیدیدیم وارد بففاصله بةهه اپیدیةدیم شةوند.
اسپرملوله یاختهها  به است متصل بةرا ساز گیرنةده دارا  آن سرتولی ها 

هستند.FSHهورمون
گزینه سایر ها:بررسی

اسپرم«:2»گزینة ازلولة شةکمی، محوطةة بةه ورود از پل )!!! اپیدیدیم )نه بر
می میزنا  بور مجار  بند.جلو 

ا«:3»گزینة هم اپیدیدیم حربتسپرمدر توانایی دارا  اسةپرم ها  هم ها و
دارند. وجود توانایی ای  فاقد

اسپرم«:4»گزینة باسپرم،برلولة بیسة از را میها خارج بند.یضه
مثل( صفحه8شناسی)زیست)تولید (878تا77های،

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

آروین(«1»گزینة-131 )علیرضا
دموارد و هستند.ب صحیح

می ثانویه اووسیت و قطبی برخةوردگویچه رحمةی لولةة در اسةپرم بةا وتوانند
غشایی باشند.الحاق داشته

موارد:ب ررسی
)الةة (: امةةورد و ثانویةةه اووسةةیت بنیةةد دارا دقةةت قطبةةی، گویچةةة ولةةی 

هستند.بروموزوم بروماتید  دو )نادرست(ها 

تخمک فرایند در )ب(: تقسیممورد همة میوززایی، از پل سیتوپفسم و1ها 
می2 انجام نامساو  صور، یاختهبه همة بنابرای  درشوند. به هاپلواید  ها 

می تولید فرایند مادر ای  یاختة سیتوپفسم نامساو  تقسیم نتیجة در شوند،
می ایجاد )درست(.خود شوند

( برخورداووسیت(:جمورد از پل اسپرمثانویه لقةا با فرایند شروع یاختةةو ،
می ایجاد را ازتخم یکةی در رحمی، لولة در تقسیماتی انجام از پل تخم و بند

میفرورفتگی جایگزی  رحم جدار درها  به باشید داشته دقت همچنی  شود.
یاخته تودة قطبی، جسم با اسپرم لقا  بیصور، میا  ایجةاد بةهشةوشکلی د

آن لقا  از حاصل یاختة تقسیم از یاختةهناشی ای  همة پل ازهاست. پةل ها
یاخته میلقا ، وجةود به )میتوز( رشتمان تقسیم انجام توانایی با )نةها  آورنةد
آن از )نادرست(.بعضی )!!! ها

( است.(:دمورد صحیح ثانویه اووسیت برا  مورد ای 
صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (878و67،68،78،73،873ایه،

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

آروین(«1»گزینة-131 )علیرضا
مشخصبخش ازها  ترتیب به سؤا  صور، شکل در دهندةنشةان4تا1شده
تةارکتارک اسةت. )تةاژک( دم و رابیةزه هسةته، )آبةروزوم(، بیسةهت  ا ت 
آنزیمبفه از پر و آنزیممانند ای  دارد. قرار هسته جلو  در به زامةهاست به ها

می بتبمک تا الیةهبنند در حفاظتوانند گها  بنةد.بننةده نفةون مةاده امةت
میپروتئی  تولید یاخته سیتوپفسم در به سرنوشةتهایی مختلفةیشوند، ها 
می شةبکةبننةد.پیدا بةه متصةل هةا  ریبةوزوم توسةط بةه هةایی پةروتئی 
شوند،آندوپفسم می ساخته میی گلژ  دستگاه و آندوپفسمی شبکة رونةدبه

بخش به یا رفته خارج به ترشح برا  است ممک  )بُریچه(و وابواو  مثل هایی
بافنده پروتئی و بعضی بروند. میت  سیتوپفسم در نیز بةهها اینکةه یا و مانند
دیسهرابیزه یا و هسته میها، روند.ها

گزی سایر ها:نهبررسی
یاخته«:1»گزینة تنفل مرحلة اولی  بهدر قند مولکو  تجزیة )قندبافت(، ا 

مرحله د صور، و شده انجام مولکو ا  نهایت سهر پیةروها  تولیةدبربنی وا،
وابنشمی ای  زمینهشوند. مادة در میها رخ سیتوپفسم رابیةزها  )نةه دهند
ای مولکو !!!(. به است حالی در پ  ویروها  رفتةه رابیةزه به تولید از پل وا،

یاخته تنفل مراحل میسایر انجام رابیزه در شود.ا 
یاختک«:2»گزینة زام حربا، حی  لولةهدر وسةط سمت به زامهها سةازها 

آن در میتمایز  رخ یاختةهها به صور، ای  به شوند. تبدیل زامه به تا هادهد
تاژک و جدا هم میاز سدار ازشوند؛ را خةود سیتوپفسةم از زیةاد  مقدار پل

می آندست هستة قةراردهند. مجةزا صةور، بةه زامةه سةر در شده فشرده ها
میمی پیةدا بشةیده حالت یاخته و همةانگیرد شةکلبنةد. در بةه 2،3طور

می2شناسیزیستبتاب99-144صفحة فشردهدیده زامةهشود، هستة شدن
ل دیوارة از آن جداشدن از زامهولهپیش میها  رخ دهد.ساز

لوله«:3»گزینة در زامه تولید از زامهپل بةهآن ساز،ها  و خةارج بیضةه از ها
لوله میدرون منتقةل )اپیدیدیم( برخاگ نام به طویل و پیچیده ایة ا  شةوند.

حداقلزامه باید و نیستند حربت به قادر ابتدا تةا12ها بماننةد آنجا در سا ت
ح آنتوانایی در زامهربت حربت توانایی به آنجایی از شود. ایجاد ازها پةل ها

می دست به اپیدیدیم به میورود یاختةهآید، ایة  تةاژک بةه گفةت درتوان ها
آن لولهانتقا  از اسپرمها ندارد.ها  نقش اپیدیدیم به ساز

صفحه8شناسیزیست) (877و77های،
صفحه3شناسیزیست))ترکیبی( (57تا55و38های،
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زرندی(«1»گزینة-131 )اشکان
بروموزوم پروفازها همة دوبروماتید در صور، به نةور ،ها میکروسةکون بةا

رویت بروم.شوندمیقابل خواهر  یةکاتیدبروماتیدها  بةه به هستند هایی
می متصل مشترک شوند.سانترومر

گزینه سایر ها:بررسی
است«:1»گزینة تلوفازمورددرممک  نباشد.1مرحلة صحیح
آنافاز«:2»گزینة نمی1در مشاهده سانترومر تعداد شود.افزایش
رشةته«:3»گزینة نیةز اینترفةاز مراحةل در به شود مشةاهدهتوجه دوک ها 
نمینمی تشکیل نیز هسته پوشش اما شود.شود؛

یاخته( صفحه8شناسی)زیست)تقسیم (73و67،68،66،78های،
----------------------------------------------

فراز(«1»گزینة -131 )پارسا
تخمک شکل مةل مةیگةذادر را دریبینر  بةه چرخةة14روزحةدودم اُم

می رخ دهد.تخمدانی
تخمک از قبل پنجم و او  و بار، بار، بعةدگذار  چهارم و سوم دوم، ها 

تخمک میگذار از دهند.رخ
موارد: بررسی

تخمک از قبل او : طةورمورد بةه خةون، در اسةتروژن افزایش پی در و گذار 
میزان میFSHوLHناگهانی، افزایش مثبت خودتنظیمی یابد.با

پةی در دوم: رحةمگةذار تخمکمورد داخلةی الیةة رشةد مةد،سةر ت بةه
میمحدود  شود.بم
س تخمکمورد از پل یاختةهوم: اغلب پارهگذار ، فولیکةو  تمةایزهةا  شةده،
میمی تبدیل زرد جسم به و آنیابند از )برخی اووسةیتشود بةا همةراه نیةز ها

می فالون لولة وارد شوند.(.ثانویه
غدد فعالیت زرد، جسم از پروژسترون ترشح افزایش پی در چهارم: وارةدیمورد

میرحمداخلی بیشتر مینیز بیشةتر رحةم ترشةحی فعالیت و ایة شود شةود.
تخمک از پل میاتفاق رخ دهد.گذار 

طةی ثانویةه اووسةیت تةا شود پاره تخمدان و فولیکو  آنکه از قبل پنجم: مورد
بچسبد.تخمک تخمدان دیوارة به باید بالغ فولیکو  شود، خارج گذار 

مثل( صفحه8شناسی)زیست)تولید (875تا878های،
----------------------------------------------

آیتی(«1»گزینة-131 )پوریا
چنةدی  دوره، ایة  شةروع در و شةده نبر جنسی دورة شروع سؤا  صور، در

می رشد هورمةونفولیکو  تأثیر تحت همگی به گرفتهFSHبنند انةد.قةرار
فولیکو درنهای از یکی بیشت رشةد همةه از به اسةت،هایی بةرده پیةدا تةر 

می ادامه و آغاز را تخمدانی گزینهدهد.چرخة سایر ها:بررسی
می«:1»گزینة آغاز را تخمدانی چرخة به فولیکولی رشةدفقط بةه منجر بند،

می اولیه اووسیت شود.بیشتر
تخمد«4»تا«2»گزینة چرخة فولیکولیبه فقط ترشةح: اسةتروژن بةرده، آغاز را انی
مثل(بند.می صفحه8شناسی)زیست)تولید (870تا873های،

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

نشتایی(«1»گزینة-131 محمد )حسن
زام زام تقسیم حاصل )اسپرماتید( حربةتیاختک حةی  در است. ثانویه یاختة

یاختک لزام وسط سمت به زامهولهها آنها  در تمایز  میساز رخ تةاها دهةد
یاخته به صور، ای  به شوند. تبدیل زامه تاژکبه و جدا هم از میها شوند؛دار

می دست از را خود سیتوپفسم از زیاد  مقدار دهند.سپل
گزینه سایر ها:بررسی

یاختةةه«:1»گزینةةة میةةوززام در خةةود هسةةتة تقسةةیم بةةا ثانویةةه، زام،2ها 
مییاختک تولیةةةد را یاختةةةههةةةا زام ثانویةةةه،بننةةةد. nها   و23 بةةةوده

مضا  بروموزوم بنةابرای ،ها  و دارند دِنةا46شده خطةیمولکةو  دارنةد. 
یاختک زام بنید میوزدقت از حاصل تةاژک2ها  زمةان، در بلکةه نیسةتند دار

تاژک میتمایز، شوند.دار
یاختک«2»گزینة زام زامه: و بروموزومها تکها خةودها  هستة در بروماتید 

زامه یاختکدارند. زام تمایز حاصل بلکه نیستند تقسیم حاصل هستند.ها ها
یاختةه«:3»گزینة همةان زاینده، یاختة از زامةهمنظور )اسةپرماتوگونی(ها  زا

یاخته ای  لولةهاست. خارجی سطح به نزدیک اسپرمها دها  قةرار واسةاز رنةد
یاخته سایر به لولهنسبت ای  دیوارة در موجود یاختةهها  به بینةابینیها، ها 

اسپرماتوسةیتنزدیک یاختةة یةک میتوز، تقسیم با زاینده یاختة هر هستند. تر
اسپرماتوسیت )نه میاولیه تولید دیگر زایندة یاختة یک و )!!! اولیه بند.ها 

صفحه3یشناس)زیست)ترکیبی( (83و6،88های،
صفحه8شناسی)زیست (77و67،78،73های،

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

توت«1»گزینة-111 نچیان(و)سمانه
ب مت  مطابق بنید انباندقت جنسی، چرخة هر در درسی، همةهتاب از به کی

ادا و آغاز را تخمدانی چرخة است، داشته بیشتر  دهدرشد می درمه درواقع ؛
انبان چندی  دوره، چرخةةهر هنةوز زمةان ایة  بةه بنند می رشد به شروع ک

است. نشده آغاز تخمدانی
ها:گزینهسایربررسی
نمةو.«:1»گزینة و رشد هم و دارد وجود ترشحی فعالیت هم چرخه سراسر در

ترشحی. فعالیت دوم نیمة در و است بیشتر نمو و رشد او  نیمة در
دیةوارة«:3»گزینة ترشةحی فعالیت به زمانی در است واضح زیر شکل مطابق

هةا  رگ طةو  دیةواره(، ضةخامت اسةت)حدابثر خود مقدار حدابثر در رحم
باشد. می خود اندازة بیشتری  در نیز رحم داخلی دیوارة خونی

آن«:4»گزینة از پةل و شةود مةی دفةع خون بدن از قا دگی طی میةزاندر
ف هةا مصر  گویچةه بیشةتر سةاخت برا  استخوان قرمز مغز در اسید ولیک

یابد. می افزایش قرمز،
مثل( صفحه8شناسی)زیست)تولید (870تا878های،

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

ندیمی(«1»گزینة-111 )کاوه
بی یةک فقط اسپرم سر قسمت در چون است؛ نادرست سؤا ، مورد سةه بار،

جمف، همچنی  و دارد وجود آبروزوم نام به آنزیم از همگی«د»تا«ال »پر
می باشند.درست

موارد: بررسی
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زامه )ال (: بخةشمورد وارد به میAهایی اپیدیةدیم ابتةدایعنةی در شةوند،

باید حداقل و ندارند تحرک اپی12قدر، در تةایدیةدسا ت بماننةد قةدر،م

اپةی در پل بنند. پیدا زامةهیدیةدتحرک دارا م و تحةرک قةدر، فاقةد هایی

می یافت تحرک شوند.قدر،

وزیکو  )ب(: قنمورد )نو ی فروبتوز از سرشار مایعی بةه6دسمینا  را بربنی(

میزامه اضافه شةکلها مطةابق بةه بنیةد دقةت بتةاب141صةفحة4بنةد.

زامه2شناسیزیست مجراها  وزیکو بر، هةمو بةا پروسةتا، از قبةل سمینا 

می شوند.یکی

بةه و هستند قلیایی میزراهی پیاز  غدد و پروستا، ترشحا، )د(: و )ج( موارد

اسیدبردنخنثی زامه مواد حربت میمسیر بمک بنند.ها
صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (878تا76های،

صفحة3شناسی)زیست ،55)
----------------------------------------------

فاکری)«3»گزینة-111  (ماکان

تخمک مراحل تکمیل در مؤثر بنید امل اووسةیتدقت بةا اسپرم برخورد زایی،

است. لقا  فرایند آغاز و ثانویه

گزینه سایر ها:بررسی

می«:1»گزینة صور، پایان مر تا بلوغ زمان از مردان، بدن در زایی گیرداسپرم

اسپرمو مدر تقسیم شروع مةیزایی مشاهده اولیه اسپرماتوسیت دقةتیوز شةود.

رخ جنینی دوران در زنان در میوز شروع  دهد.میبنید

بنید«:2»گزینة اسپرمدقت فرایند تخمکتنظیم و بر هةدةزایی وLHزایی،

FSH.هسةتند مشةترک بننةده آزاد هورمون یک بنتر  تحت هردو به است

موضوع شکل)ای  میهم2شناسیزیست8فصل12و5ها از  شود(برداشت

اسةةپرم«:4»گزینةةة مراحةةل مةةیتمةةام صةةور، بیضةةه درون امةةازایةةی گیةةرد،

درتخمک درزایی اسپرم با برخورد میلولهصور، تکمیل رحمی شود.ها 
مثل( صفحه8شناسی)زیست)تولید (870تا76های،

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

ندیمی(«1»گزینة-113 )کاوه

میوز متافاز مرحلة می1تصویر، نشان پروفةازرا در یعنةی قبل، مرحلة در دهد.

بروموزوم1میوز می، قرار هم بنار در طو  از همتا ایجةادها  را تتراد و گیرند

میوزمی پروفاز در به شود دقت و همتا1بنند بروموزوم هر بهسانترومر فقط

میرشته متصل قطب یک از گرفته منشأ دوک میتةوز،ها  پروفاز در ولی شود

مضا   برومةةةوزوم هةةر رشةةةتهسةةانترومر بةةه قطبشةةده از بةةةه دوک هةةةا ها 

گرفته منشأ میجداگانه متصل شوند.اند،

گزینه سایر ها:بررسی

میوز«:1»گزینة آنافاز فام1در می ت ، جدا هم از همتا ازشوها  بعةد ولةی ند؛

می حربت یاخته قطبی  سمت به !!!(.جداشدن هسته )نه بنند

فامینک«:2»گزینة جداشدن و سانترومر ناحیة از اتصالی پروتئی  هةا تجزیة

میوز آنافاز در می2خواهر  صور، میتوز آنافاز در همچنی  گیرد.و

همان«:3»گزینة یک میوز پروفاز مقابدر شکل در به میطور مشاهده شود،ل

رشته از شةدهبرخی سةاخته هسةته بامل تجزیة از قبل تقسیم دوک وها  اند

آنمیانک سازماندهی حا  در هم هستند.ها ها

1پروفاز
یاخته( صفحه8شناسی)زیست)تقسیم (73و68،66،78های،

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

راهواره()حمید«3»گزینة-111
بالغFSHهورمون و بزرگ میسبب انبانک برشدن تأثیر با هورمون ای  شود.
اسپرمیاخته تمایز تسهیل و ترشحا، افزایش سبب سرتولی میها  شوند.ها
ها:بررسی گزینه سایر

اسپرمیاخته(1 لولة دیوارة در بینابینی ندارند.ها  حضور ساز
2)LHروز تخمک14در سبب قا دگی شروع از میاُم شود.گذار 
تنظیمهورمون(4 جنسیها  چرخة جةزءهسةتندFSHوLHبنندة بةه

نمیهورمون محسوب جنسی شوند.ها 
مثل( صفحه8شناسیت)زیس)تولید (870تا878و878تا77های،

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

زرندی(«1»گزینة-111 )اشکان
همگةی شده، تشکیل تازه اسپرماتید تا اسپرماتوگونی از ، زایی اسپرم مسیر در

یاخته ای  از یک هین بنید دقت هستند. متصل هم متصةلبه هةم بةه بةه ها
یاختههستند، اسپرماتید، تمایز زمان در درواقع ندارند. جداتاژک هم از ابتدا ها
میمی تاژبدار سپل و شوند.شوند

گزینه سایر ها:بررسی
یاختةه«:1»گزینة رخجداشةدن اسةپرم بةه اسةپرماتیدها تمةایز هنگةام در ها
اسپرممی از قبل تا یعنی یاختهدهد؛ اسپرها و اسپرماتوگونی )مانند ماتیدها ها

اسةپرم جداشدن از پل هستند. متصل یکدیگر به ثانویه( و یکةدیگر،اولیه از ها
آن میهاهستة قرار سر ناحیة در و شده بشةیدهفشرده حالةت یاختةه و گیةرد
می بند.پیدا
اسپرماتید«:2»گزینة بنید نمیدقت تقسیم شوند.ها
یاخته«:3»گزینة مورد اسپرماتوسیتدر مانند نیست.ها  صادق ثانویه

مثل( صفحه8شناسی)زیست)تولید (877و77های،
----------------------------------------------

دانشمندی(«1»گزینة-111 )محمدرضا
گزینه ها:بررسی

لولهد«:1»گزینة بی  اسپرمر یاختهسازها  در به، تستوسترون بینابینی ها 
مردا ثانویة صفا، ایجاد میدر ساخته دارد، نقش شود.نه

اسپرم«:2»گزینة تاژک تشکیل بنید مةیدقت صةور، بیضةه در نةهها گیةرد
دیدیم.اپی

وزیکو «:3»گزینة غةدد تربیةب از منی ةمایع پیةاز  و پروسةتا، سةمینا ،
می ایجاد درمیزراهی و برشود زامه ندارد.مجرا  وجود

درون«:4»گزینةةةة بیغةةةدد )ماننةةةد مویرگضةةةریةةز بةةةهه( دارنةةد منفةةذدار هةةا 
غشا یاخته در بسیار منافذ با پوششی دارند.یاختهها  ضخیم پایه غشا  و

صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (50و55های،
صفحه8شناسی)زیست (878تا77های،



01:ةصفحتجربيدهمدوازاختصاصيشناسیزیست–اسفند8آزمون-«5»پروژة

رضائیان(«1»گزینة-111 )محمد
مورد هورمون«ب»تنها اسةت. شةده مطر  درستی ازFSHوLHهةا به

زیرمغز غدة پیشی  میبخش اثر بیضه رو  و شده ترشح دقةت  امةا گذارنةد.
تولیةدمثلی فعالیةت بةر تنظیمةی اثةر بةه توجه با نیز پروالبتی  هورمون بنید

دارد.مردان، اثةر مةردان مثل تولید دستگاه هورمةونبر ایة  پةیهةاهمةة در
میبرون آزاد شوند.رانی

موارد: بررسی
)ال (: یاختةهFSHمورد تحریک وبا سةرتولی ترشةحLHها  تحریةک بةا

اسپرم روند تحریک با ث غیرمستقیم صور، به میتستوسترون شوند.زایی
( هورمونجمورد :)LHیاختهرو البةه  در بةه اسةت مةؤثر بینابینی ال ها 
اسپرملوله مستقرند.ها  ساز

دخالت با تستوسترون ترشح تحریک )د(: میLHمورد ورخ درFSHدهةد
نیست. مؤثر اتفاق ای 

صفحة8شناسی)زیست ،85)
صف8شناسی)زیست)ترکیبی( (878و68،65،60هایحه،

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

آیتی(«1»گزینة-111 )پوریا
گیرندهباهش اسپرمیاختهها فعالیت لولة هورمةونها  اثر به دم منجر ساز

یاختهتستوستر نتیجه در شده، ترشةحون بةرا  بیشةتر  تةفش بینابینی ها 
می میزانتستوسترون و طبیعیبنند حد از باالتر ماننةدرودمةیتستوسترون ،

نوع دیابت در به می2حالتی شود.دیده
گزینه سایر ها:بررسی

هورمةون«:1»گزینة ژن)هةا ( از رونویسی در اختف  پی تحریةکLHدر ،
نمییاخته صور، بینابینی میها  باهش تستوسترون ترشح و یابد.گیرد
آزادبنندة«:2»ینةگز هورمون ترشح باهش پی ای در غلظت هیپوتاالموسی،

تحریةکدر هورمون پی دم در و یافته باهش هیپوفیز سمت به ورود  خون
نمیLHهیپوفیز، میترشح باهش تستوسترون و یابد.شود
فعالیةةت«:3»گزینةةة در اخةةتف  یاختةةهLHها گیرنةةدهبةةا تحریةةک ها ،

می صور، بمتر گیرد.بینابینی
صفحه8شناسی)زیست (878و65،60،76های،

صفحه3شناسی)زیست)ترکیبی( (68و88،86های،
----------------------------------------------

نشتایی(«1»گزینة-111 محمد )حسن
هستند. نادرست موارد همة

موارد:ب ررسی
یاختةه تمةام )ال (: میةوزمورد بةه می1هایی آغةاز تشةکیلرا تتةراد و بننةد

میوزمی تقسیم لزوماً نمی2دهند، پایان به بةدونرا ثانویةه )اووسةیت رسةانند
)نةه شد خواهد حاصل میوز تقسیم از یاخته دو تنها صور، ای  در لقا (. انجام

.)!!! یاخته چهار
معموالً )ب(: میوزمورد پایان می1در صةور، سیتوپفسةم تقسةیم در، گیةرد.

میوز محصو  نگیرد، صور، سیتوپفسم تقسیم به )نةه1صورتی یاختةه یک ،
بروموزومیاخته با )!!! بود. هاها خواهد دوبروماتید 

)ج بروموزوممورد از منظور همةان(: مشةابه ژنتیکةی محتةوا  و طةو  با ها 
ابروموزوم همتةةا شةةروعهةةا  یاختةةه بةةه صةةورتی در تقسةةیم،سةةت. بنندة
)تتراپلواید n)4یاخته از یک هر میةوزباشد، از حاصل )دیپلوایةد2ها  n)2

بروموزوم دارا  و میبوده همتا باشند.ها 
)د آنافازمورد در بروموزوم1(: مردان، بدن شدهYوXها میوز جدا هم از

می قرار یاخته قطب دو در نیستند.و همتا هم با بروموزوم دو ای  گیرند.
صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (878و67،68،78،73های،

آروین(«1»گزینة-111 )علیرضا
یاخته در داون، به مبتف پیکر افراد فةامفةام48خوددوالدها  دارنةد. ت ت 

شمارة به مربو  یاخته21اضافی یعنی پیکةر است؛ افةراددوالدها  3ایة 
شمارةفام یاختةه21ت  از یکةی بةه اسةت آن حالت ای  بروز ها دارند. لت

فةام یةک جا  به فرد، ایجادبنندة شةمارةجنسیِ فةام21ت  دو دارا  21ت ،
ای حالت دو در است. میبوده رخ اتفاق دهد: 

آنافاز21ها  ت فام-1 نتیجةه1در در نشةوند. جةدا یکةدیگر از و مانده هم با
یاخته از حاصلیکی دیگر فام24ها  و داشت.فام22ت  خواهد ت 

فام-2 شمارةبروماتیدها  آنافاز21ت  همدیگر2در شوند.با منتقل یاخته یک به
تتراد اولیه، اووسیت میدر دارا مشاهده یاخته ای  است.46شود. بروموزوم
گزینه سایر ها:بررسی

طةییاخته«:1»گزینة در به تخمةتخمةکهایی از میزایی خةارج شةوند،دان
ثا اووسیت قطبةی،نویهشامل جسةم یاختةهاولی  فولیکةولیو اگةرها  اسةت.

ثانویه اووسیت باشد، افتاده اتفاق باال در نبرشده او  وفةام24دارا حالت ت 
دارا  قطبی جسم بود.فام22اولی  خواهد ت 

دارا «:3»گزینة تخمک لقا  از حاصل تخم سةالمفام24یاختة اسةپرم و ت 
ازفام48ت (،فام23)دارا  پةیش یاخته ای  داشت. خواهد خود هستة در ت 

می آغاز را خود تقسیم رحمی لولة در و رحم به بند.ورود
اووسیت«:4»نةگزی باشد، افتاده اتفاق باال در نبرشده او  حالت به صورتی ها در

دارا  تولیدشده یاختةهفام24ثانویة ایة  بود. خواهند شةرایطیت  هةر در مةیها
تولید آنتوانند تولید و ندارد.شوند اسپرم حضور یا دم حضور به ارتباطی ها

صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (876تا873و76تا67،68،78های،
----------------------------------------------

آشناسؤال–1شناسيزیست های

کشور77سراسری)«1»گزینة-111  (داخل

وهورمون آزادبننةده هورمون بنتر  تحت جنسی، غدد محرک هورمةونها 
دارند. قرار هیپوتاالموس از مترشحه مهاربنندة

گزینهبررسی ها:سایر
و1گزینة ثانویةه اووسةیت و اسةپرم برخورد زایی، تخمک بنندة تکمیل ( امل

است. لقا  فرایند شروع
هورمةةةون2گزینةةةة بةةی  بةةازخورد جنسةةی، چرخةةة اواسةةط در و( جنسةةةی هةةا 
است.هورمون مثبت بازخورد نوع از جنسی، غدد محرک ها 
افز3گزینة با تخمدانی، چرخة دوم نیمة در رحةم،( داخلی دیوارة ضخامت ایش

هورمون ای  میمیزان باهش یابد.ها
مثل( صفحه8شناسی)زیست)تولید (870تا873های،

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

کشور76سراسری)«3»گزینة-111  (داخل

گویچه دومی  و نخستی  سوا ، صور، میمنظور قطبی ای ها  هردو  باشد.
و23هةا،یاخته در23برومةوزوم قطبةی گویچةة نخسةتی  دارنةد. سةانترومر

گوی دومی  و تخمدان)لولهچهتخمدان خارج در قطبی تولیةدها  رحمی( ها 
شوند.می

گزینه سایر ها:بررسی
یاخته1گزینة ای  از یک هین فام( پةلها، هسةتند؛ هاپلواید و ندارند همتا ت 
داشتنمی نظر از گفت فامتوان همتا  یةکت  هةین زیرا دارند؛ شباهت هم ،به
ندارند.فام همتا ت 

مقةدار2گزینة نصة  قطبی گویچه)ها ( دومی  هستة در موجود دنا  مقدار )
است. قطبی گویچة نخستی  هستة دنا 

یاخته4گزینة هردو به بنید دقت )n=23.هستند
صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (876تا873و68،68تا67های،
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کشور76سراسری)«1»گزینة-113  (داخل

یاختةه درسةی، بتةاب شکل اسةپرممطابق مسةیر لولةةهةا  دیةوارة در زایةی
بنیةداسپرم دقةت دارنةد. سیتوپفسمی ارتبا  و هستند متصل یکدیگر به ساز

تقسیم اسپرمسیتوپفسمبه مراحل اسةدر تشةکیل زمان تا بةهزایی پرماتیدها
صور ناقص میصور، ا، بةه اسةپرماتید تبدیل زمان در و تقسةیمگیرد سةپرم،

می تکمیل شود.سیتوپفسم
گزینه سایر ها:بررسی

می2گزینة فشرده هسته اسپرم، به اسپرماتید تبدیل زمان در به بنید دقت شود.(
اسپرم3ینةگز اسپرماتید( همانند ندارند.ها حربت قابلیت تشکیل زمان در ها،

اسپر4گزینة یک( ثانویه، برومةوزومیاختةماتوسیت همراه به ودهةا هاپلواید
است. بروماتید 

صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (877تا76و67،68های،
----------------------------------------------

تغییر76سراسری)«3»گزینة-111 با کشور  (خارج

س صور، یاختهؤمنظور اولیها ، اووسیت باشد.میها 
یاخته یاختهای  توسط یاختةهها، ایة  بةه است شده احاطه فولیکولی هةا،ها 

رشته و دارند تقسیم میقدر، ایجاد را تقسیم دوک بنند.ها 
گزینه سایر با رابطه اووسةیتدر هةر به بنید دقت تقسةیماولیةهها، الزامةاً ا ،

نمی1میوز ادامه را خود ممک ، و بی دهد از مةواردبروداست صور، ای  در ؛
شةکل4و1،2ها گزینه مطةابق بنیةد دقةت چنی  هم هستند. 2نادرست
بزرگ144صفحة اسپرم از ثانویه اووسیت درسی، است.بتاب تر

صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (870و876تا68،66،878های،
----------------------------------------------

تغییر70سراسری)«1»گزینة-111 با کشور  (داخل

س صور، یاختهمنظور اسةپرمؤا  لولةة دیوارة مةیها  اپیدیةدیم و باشةد.سةاز
یاخته ای  درهردو  و دارند هواز  تنفل وابنشها، انتقةا پی زنجیةرة هةا 

بهالکترون فسفا، افزودن درونADPبا را انرژ  ،ATPمی بنند.نخیره
گزینه سایر :هابررسی

بن1گزینة دقت یاخته( به اپیدیدیمید دیوارة نمیها  تولید اسپرم بنند.،
یاخته2گزینة برا  نیست.( صادق اپیدیدیم دیوارة ها 

فقط3گزینة گلیکولیز طی در )NADHمی وساخته ساختهFADH2شود

شود.نمی
صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (878تا76های،

صفحه3شناسی)زیست (07و55های،
----------------------------------------------

تغییر73سراسری)«1»گزینة-111 با کشور  (داخل

اسپرمLHوFSHها هورمون مسیر بر هسهردو مؤثر تقسةیمزایی بر و تند
اسپرماتوسیت دارند.میوز اثر ازها یکةی فقط است، نگفته سوا  در بنید )دقت

هورمون بهای  بود(ها؛ نادرست هم گزینه ای  صور، ای  در
گزینه سایر ها:بررسی

در(1گزینة تحرک توانایی میاسپرمایجاد صةور، اپیدیةدیم در نةهها، گیةرد،
اسپرملوله سازها 
لولهیاخته(2گزینة در تستوسترون، سازندة بینابینی اسةپرمها  قةرارها  سةاز
ندارند.
آنزیم3گزینة شدن آزاد د( باها  اسپرم برخورد به آبروزوم ثانویهرون اووسیت

دارد. بستگی لقا  فرایند شروع و
صفحه8شناسی)زیست(تولیدمثل) (878تا77های،

تغییر73سراسری)«1»گزینة-111 با کشور  (داخل

میوز بی  حدفاصل بروموزوم2و1در درون ژنتیکی مادة مقدار هسته، ا ،ها 
نمی اتغییر ثابت و گزینهست.بند سایر ها:بررسی

اسپرم1گزینة در مثفً اسةپرم( از بعضی برومةوزوزایی، دارا  بعضةیYمهةا و
بروموزوم بروموزومXدارا  دنا  مقدار و اندازه ازYهستند، استXبمتر

هسته دنا  مقدار نتیجه اسپرمدر میا  باشد.ها متفاو، تواند
زنبور سل(2گزینة مثا ، مةیبه نوان تولیةد گامةت میتوز با و ةددنر بنةد

و گامت است.یاختةبروموزوم یکسان آن زایندة
میوز3گزینة طی در اگر طةی1( در نتیجةه در بگیةرد؛ صةور، اور براسینگ ،
ژنوتیپاسپرم با اسپرم چهارنوع نهایت در میزایی، ایجاد متفاو، شود.ها 

صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (73و68،68،66،78های،
صفحه3شناسی)زیست (65و87های،

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

گشور75سراسری)«1»گزینة-111  (داخل

تخمةدان درون هردو و هستند سانتریو  جفت دو دارا  ثانویه و اولیه اووسیت
شده گزینهاند.ایجاد سایر ها:بررسی

در1گزینة ثانویه اووسیت بةا( گةاه هةین اسةت ممکة  و دارد قرار رحمی لولة
نشود. تقسیم و نکند برخورد اسپرم

بروموزوم3گزینة دارا  ثانویه و اولیه اووسیت هةردو ( هسةتند؛ مضا   ها 
یاخته نشوند.ای  تقسیم است ممک  ها،
یاختةه4گزینة دارا  خةود اطةرا  در ثانویةه و اولیةه اووسةیت پیکةر ( هةا 
اماستنده دوک؛ و نشةود تقسةیم اسةت ممکة  ثانویه اووسیت به بنید دقت

نکند. ایجاد تقسیم
صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (875تا878و67،68،68،78،73های،

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

کشور76سراسری)«3»گزینة-111  (خارج

می اولیه پدیداسپرماتوسیت معرض در میوزتواند طی در اور براسینگ قةرار1ة
ندارد. ویژگی چنی  ثانویه اسپرماتوسیت اما بگیرد،

گزینه سایر ها:بررسی
و1گزینة )هاپلوایةد( ثانویةه اسپرماتوسةیت تقسةیم بةا اولیةه، اسپرماتوسةیت )

تقسیم با ثانویه، میاسپرماتوسیت اسپرماتید)هاپلواید( سازد.،
یاخته2گزینة ای  هردو  ژ( دارند.ها، را تاژک سازندة ن)ها (
بروموزوم4گزینة دارا  ثانویه و اولیه اسپرماتوسیت م( وها  است شده ضا  

پلی رشتة چهار است.از شده تشکیل نوبلئوتید 
صفحه8شناسی)زیست)ترکیبی( (877تا76و68تا67های،

صفحه3شناسی)زیست (65و8،6،33های،
----------------------------------------------

تغییر70سراسری)«1»گزینة-111 با کشور  (خارج

است. ثانویه اووسیت سوا  صور، منظور
ندارد.یاختهای  همتا بروموزوم و بوده هاپلواید ،

گزینه سایر ها:بررسی
هورمون1گزینة جنسیهیپوتاالموسی( مؤثرو است.نیز
اگر2گزینة مثفً بنید دقت باشدفرد( ناخالص هموفیلی نظر امةااز است سالم ،

م طی است باشد1یوزممک  داده رخ اور براسینگ برومةوزوم، هر نتیجه در ؛
Xرا سةفمت ژن دیگةر بروماتید در و هموفیلی بیمار  ژن بروماتید یک در ،

باشد. داشته
صفت(3گزینة برا  موضوع نیست.ای  صادق جایگاهی چند ها 

صفحه8شناسیست)زی)ترکیبی( (870تا873و67،68های،
صفحه3شناسی)زیست (65و86تا37،88های،
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آزمون آزمون نامه ماهاسفند8نکته

خدا نام به

زیستنکته اسفندنامه آزمون8 99ماه شناسی

  
سالم

باشید!یامیدوار گذاشته سر پشت رو خوبی آزمون م

بهت مرور برای آنها،رامسال بندی دسته و آزمون رانکات نکات این زیست، درس پاسخنامه انتهای عزیزاندر شما بندیبرای دسته
کردیم

بقیه به و کنید استفاده کنید!کنکوریحتما معرفی هم ها

نکات

مولکول(1 کنبد آنزیمATPدقت !ATPتوسط نیست الکترون انتقال زنجیره عضوهای از که شود می ساخته ساز

شکلکدقت(2 مطابق مر3زیستشناسی22صفحة5نید از الکترون هر خروج واک،برا رنگیزهکنز همة الزاماً واش، در ناور هااینشکاهاا
نمییانرژانتقال د.شوندرگیر

دارا(3 نوارسبزدیسهیاسپیروژیرها مییها دراز ایو داراجلبکنباشند. هستندیاختهیها، آنکهایی هساتة توساطه هباواملیعاهاا

هستندیغشا متصل .یاخته

که(4 کنید !!FADو+NADو+NADPدقت آن حامل نه اند الکترون کننده دریافت

سهیرابنیدکدقت(5 اسید پای)فسفاتهربنهکتبدیل ساههبا(داراسید تبادیلرکقناد زماان در اماا نادارد نقشای روبیساکو آنازیم بناه

فسفاتریبولوز تربیس به داردک6کیب، نقش روبیسکو آنزیم ناپایدار، .ربنی

شکل(6 زیستکت82صفحة1طبق ب3شناسیاب در تک،هم گیاهان همةرگ دولپه، گیاهان برگ در هم و دلپه لزومااً مجاآوندها اورر

غیاخته نگرفتهالها قرار آوند .اندف

یاخته(7 بیشتری دولپه، گیاه برگ یاختهدر رگبرگ، مجاور اسفنجیها میانبرگ  .هستندها

گل(8 گیاهان نمیهمة فتوسنتز بکدار فتوسنتزمثالنوانعهنند؛ و است انگل جالیز گل کند.گیاه نمی

فتوس(9 رنگیزة نوع سه سبزینةهر حدائاروتنوکو aنةسبزی،bنتز محکید در را خود جذب طثر ناانومتر500تاا400یموجهاولدودة

.دارند
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آزمون آزمون نامه ماهاسفند8نکته

های (10 آنتن و واکنش سبزینهمرکز تواننددارای می فتوسیستم سبزینهaهای اما دارد.bباشند وجود ها آنتن در تنها

کنید (11 هایp680وp700دقت سبزینه واکنشaنام مرکز در که هایاست !2و1فتوسیستم فتوسیستم خود نام نه دارند وجود

باه (12 نیاز شدن انجام برای های واکنش این اما است نور از مستقل کالوین چرخه های واکنش چه ازNADPHو ATPاگر کاه دارناد

آید. می دست به نور به وابسته های واکنش

فتوسیستم(13 بین الکترون انتقال س2و1درزنجیره دارد موقرار داردوللکه غشااکوجود خاارجی و داخلای ساط  دو هر در آنها از یکی ه
تیالکوئیتی غشا داخلی سط  در فقط آنها از یکی و قاالکوئید اسبد مشاهده هیلمولکوتل در یسوم غشچ خارجی و داخلی سط  دو از ایک
نمیالکوئیتی مشاهده بلکهد داردالدوبینشود قرار فسفولیپید غشا .یة

ن (14 ها:چند رنگیزه توسط نور جذب نمودار پیرامون کته

محدودةالف( زمانی500ات400در جذبداکح bبزینهسکهنانومتر، میزان دارد، را نور جذب سبزینةئیروتنوکاثر از است aدها .بیشتر
محدودةب( زمانی500تا400در ، جذببیشترین aةبزینسکهنانومتر میزان دارد، را نور سبزینةئیتنوروکاجذب از است bدها .بیشتر
محپ( ندارندنوئیداروتکنانومتر،500ات400دودهدر نور جذب .ها

شکل(15 دهد.مطابق می رخ تیالکوئید داخلی سط  در آب نوری تجزیه

پایه نکات

قطب(1 سمت به ها تن فام آنافازاختهینیحرکت در م1تنها شود.یانجام

طول(2 هارییتغمیتقسکیدر رشته میطول انجام آنافاز و پروفاز،متافاز در شود.یدوک

اگر(3 ها کروموزوم ماندن هم با هایکیدر رشته تخریاز ازاختهیازیکیشود،بیدوک دوکروموزوم دارد.شتریبگریداختهیها

اپ(4 دارامیدیدیدر اسپرم تواناحییتوانایهم فاقد اسپرم هم و دییرکت شود.یمدهیحرکت

آنجا(5 اپییاز به ورود قبل ها اسپرم مییتوانامیدیدیکه ندارند نقشتوانیحرکت تاژک اپیگفت به آنها انتقال ندارد!میدیدیدر

کن(6 تقسدیدقت حاصل ها تماستندینمیاسپرم حاصل هستند.دیاسپرماتزیبلکه ها

کن(7 تخمداندیدقت چرخه هر مکولیفولنیچندیدر رشد به فولیشروع اما بیکولیکنند همه از مشتریکه ادامه را چرخه کرده یرشد
دهد.

تخمدان(8 چرخه سراسر فعالیدر و نمو و نیترشحتیرشد در دارداما نمهیوجود در و نماو و رشد فعالماهیاول شاتریبیترشاحتیادوم
است.
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آزمون آزمون نامه ماهاسفند8نکته

وزیمجرا(9 و بر رسنالیسمکولیاسپرم از شوند.یمیکیپروستاتبهدنیقبل

تقس(10 دوزیممیشروع در زنان جندر است.ینیوران بلوغ دوران از بعد مردان در اما است

مس(11 اسپرماتوگونریدر اسپرماتیاز تشکدیتا همگلیتازه هیشده و اند متصل هم ندارند.چیبه تاژک کدام

دیااختهیتنهادیاسپرمات(12 داراوارهیدر که است ساز اسپرم است.یلوله تاژک بدون و دار تاژک نوع دو

کن(13 میمنعیمایینهابیترکدیدقت ندارد.یملیتشکزراهیدر وجود ساز اسپرم لوله در و شود

ط(14 گذاریدز نوعیتخمک ماختهیسه خارج تخمدان :یاز شود
یکولیفولیهااختهیپ(هیاولیقطبچهیب(گوهیثانوتی(اووسالف

کن(15 حددیدقت مدر مقدارکیوزیفاصل دو ژنتو همانندسازیکیماده و است نمیثابت شود.یانجام



71:ةصفحتجربيدوازدهماختصاصيفیزیک–اسفند8آزمون-«5»پروژة   

3فیزیک

عاقلی)«2»گزینة-161 (علی
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امواج( و صفحه3)فیزیک)نوسان  (66و67های،

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

عاقلی(«2»گزینة-162 )علی

داریم: صوت شدت رابطة به توجه با
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امواج( و صفحه3)فیزیک )نوسان  (67تا67های،
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آقامحمدی(«3»گزینة-163 )زهره
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گزینه هستند.«2»و«1»های پس نادرست
می محاسبه را صوت شدت تراز تغییرات کنیم.حال،
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می که صوتی شدت میدسی12شنودیعنی افزایش یابد.بل
امواج( و صفحه3)فیزیک )نوسان  (67تا67های،

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

نکوئیان()«3»گزینة-161 مجتبی
مطابق پس است. برابر هم با بازتاب و تابش زاویة همواره بازتاب، قانون طبق

داریم: زیر شکل

امتدا زاویة نهایت، در پرتودو امتداد با خروجی( )پرتو نهایی بازتاب پرتو
SIبه را ورودی( به)پرتو زیر میصورت آوریم:دست

امواج( و صفح3)فیزیک )نوسان  (66و67یهاه،

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

کرمی(«2»گزینة-161 )احسان

آینة به تابش جبههباید1Mپرتو موج به باشد.های عمود شده تابیده

xبنابراین: x    150 180 30

x y y    90 60

y      90 30

z y z        100 180 60 100 داخلی180 زوایای مثلثمجموع

z  20
z    90 70  

x     90 20  

امواج( و صفحه3)فیزیک )نوسان  (66و67های،

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

محبی(«3»گزینة-166 )غالمرضا

سنگ شکستن برای لیتوتریپسی دستگاه بازتابندهاز کمک با کلیه، هایهای
می استفاده شود.بیضوی

امواج( و صفحه3)فیزیک )نوسان  (67و67های،

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

برادران)«2»گزینة-161 (امیرحسین

باید صوت دو بین فاصلة دو1/0حداقل بتواند انسان گوش تا باشد ثانیه
d دیوار از شخص فاصلة اگر دهد. تمیز یکدیگر از را جدیدصوت حالت در و

d:داریم باشد

v t d v t d

v t d v t d

     
 

    

2

2

R¼Å R¼Å

R¼Å R¼Å

  

v / v , t / s

t / s,d m

/ / d

/

   

  


 

1 1 0 1

0 2 340
1 1 0 1
0 2 340

R¼Å R¼Å

d m d d m     187 153
امواج( و صفحه3)فیزیک )نوسان  (87و87های،

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

گونه()«2»گزینة-161 علیرضا

شنوند آمبوAةچون سمت به ثابت تندی مییبا زمیانالنس درمیدت رود.

شینوند با مقایسه در جبهیهنسیاکةیکسان بیشبیا میوج مواجیه های تیری

بیشمی آن احساس بسامد و میشود واقعی بسامد از شنوندتر چون و ةشود
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Bزمیان میدت در اسیت، آمبیوالنس از شیدن دور حیال در ثابت تندی با

با مقایسه در جبةشنوندیکسان با مههساکن کمهای میوج مواجه شودتری

نتیج در کمو آن احساسی بسامد میه واقعیی بسیامد از همتر و چنیینشیود

جبهیه تجمیع لی ا اسیت، ساکن آمبوالنس آنچون سیوی دو در میوج های

بود شینوندهیکسان دو از هرییک توسط دریافتی موج طول نتیجه در و بیاه

موج موجطول است.براچشمة  بر

امواج( و صفحه3)فیزیک )نوسان  (87و87های،

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

برادران(«1»گزینة-161 )امیرحسین

km m m

h / s s
  

90
90 25

3 6
vخودرو

جابه بوق زدن از زمانپس مدت در را خودرو 3/جایی به2 دستثانیه

آوریم:می

می طی صوت که مسافتی شکل با:مطابق است برابر برسد خودرو به تا کند

d x  2

t / m   25 3 2 xخودرو80 v 

t / s , x m

m
d x, v

s

t d /
   

  

    
3 2 80

2 300
2 80 300 3 vصوت2

d m  440

است برابر بوق پژواک رسیدن لحظة در صخره از ماشین فاصلة :بابنابراین

d d x m      440 80 520

امواج( و صفحه3)فیزیک )نوسان  (87و87های،

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

برادران(«2»گزینة-111 )امیرحسین

P P IP
I

A I


  

30 22 1

1
30

I

II
log log

I



   

2 30
2 1

1
10 10 30

/log log log
dB

   
  

1 330 3 10 2 115

/ dB   1 10 3 15 50

W
I

dB m
I

log I I
I


 

    

12100 2501 51
1 1 0

0
10 10

E IAt ,t s

A / m

W
I E J

m

  
 

   
207 10

1 14 22 2 5 10
10 5 10

امواج( و صفحه3)فیزیک )نوسان  (87تا 87های،

2فیزیک

رحمان«1»گزینة-111 زاده()مرتضی

V
P

R


2

P V
( ) ( )

P V P
  2 2160 220

110
ÂµwH ÂµwH

ÂÎo~¶ ÂÎo~¶ ÂÎo~¶

P W  
160

40
4ÂÎo~¶

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک)جریان  (77تا 73های،

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

رحمان«2»گزینة-112 زاده()مرتضی

eq
R

R R R R   
9

4 4
 

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 77های،

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

آقامحمدی(«2»گزینة-113 )زهره

می ساده زیر شکل به را مدار کنیم.ابتدا

سرولت دو پتانسیل اختالف همچنین و باتری سر دو پتانسیل اختالف سنج

میR3تممقاو نشان داریم:را پس دهد.

V R I V ( )* 3 3 30 

مقاومت از عبوری جریان باR2اگر دهیمiرا از،نشان عبوری جریان

ازi4برابرR1مقاومت عبوری جریان نسبتi5برابرR4و شد. خواهد

مقاومت در مصرفی با:R2بهR3توان است برابر

P R I R I

P R i i
   



2 2
3 3 3

2 22 2
3 3

10

( معادله کنی*اگر جایگزین را داریم:( Iم
I i ( )**

i
   2

2
30

3
10

پتان اختالف برابیرسچون نیز باالیی شاخه سر دو ابتیدا30یل اسیت. ولیت

مع شاخمقاومت جریانوباالةادل میiسپس محاسبه کنیم.را

صوت
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/
R

/


  12
10 2 5

2
12 5

R    124 2 4 6

( )**R i i A I A     124 5 30 1 1

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 73های،

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

آقامحمدی(«3»گزینة-111 )زهره

می ساده زیر شکل به را مدار کنیم.ابتدا

مقاومت از عبوری جریان باR2وR1هایاگر جریانiرا دهیم نشان

مقاومت از ازi2برابرR3عبوری عبوری جریان خواهدi3برابرR4و

بهشد. را باالیی شاخه مقاومت میاکنون آوریم.دست

R R R   12 1 2 8

R R
R

R R

 
   



3 12
123

3 12

8 4 8
12 3

eqR R     4
8 8 20

4
3 3 3

می قرار مساوی را پایین و باال شاخة دو پتانسیل اختالف تاسپس دهیم

مقاومت از عبوری بهR5جریان آوریم.را دست

R I i I i    5
20

3 5
3

مقاومت بیشچون هستند یکسان مقاومتها به مربوط شده تلف توان ترین

R5:داریم پس دارد. را جریان بیشترین که است
I i

V R I I I / A i / A


      
5

5 6 4 1 5 0 3

با: است برابر باتری از عبوری جریان

I i / / / A   3 1 5 0 9 2 4
مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 77های،

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

خالقی(ا)سیدابو«1»گزینة-111 لفضل

x
P R I x( )

x x xx
P P

x
P R I x( )

x x xx

  
   

 
 

  
    

 

2 2
2 2

1 1 1 2
1 22 2

2 2
2 2 2 2

2 99

4
4

4 2 936

 

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (77تا 77ایه،

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

ارغوانی«3»گزینة-116 فرد()خسرو

AB AC CBV V V 

AB AC AC CB CBV I R I R I      19 1 10 30

I / A I I I / A       0 3 0 7
مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 77های،

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

گونه(«1»گزینة-111 )علیرضا

P R I I 2 2
1 1

I I
P R ( ) I  

2
2 2

2 2
9

3 9

I I I
P R ( )  

2 2
2

3 3
3

3 9 3

I I
P R ( ) I   

2
2 2

4 4
2 4 16

4
3 9 9

I I
P R ( ) I   

2
2 2

5 5
2 4 8

2
3 9 9

 

بیش مقاوبنابراین به مربوط مصرفی توان است.R4تمترین

P W I   2
4

16
100 100

9

I / A,V R I / / V     1 17 5 1 7 5 7 5

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 73های،

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

سیده(«1»گزینة-111 مام )محمدصادق

برابر نمودار شیب است.اندازة مولد درونی مقاومت

r tan r       
12

3 3
4

شود بیشینه مولد مفید توان مقاومت،اگر باباید مولد درونی

معادل شود.بیرونیمقاومت برابر

eq
( x)

r R
x


  

 

12 6
3

12 6

x
x x x x

x


          



24 4
1 18 24 4 6 3 2

18

یابد.2بایدR2مقاومتیعنی  کاهش

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک)جریان  (76تا77های،
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کیانی(«1»گزینة-111 )مصطفی

رابطة به Vبنا rI  یعنی( مولد درون پتانسیل افت اگر ،rIبیا برابر )

ا شود، آن محرکة مینیروی صفر برابر مولد سر دو پتانسیل شود.ختالف

0rI
V rI V V


         

پتانسییل اخیتالف با برابر مولد سر دو پتانسیل اختالف چون دیگر، طرف از

مقاومت سییر سییردو دو پتانسیییل اخییتالف بنییابراین اسییت، مییوازی هییای

میمقاومت صفر موازی رابطیةهای به بنا حالت، این در eqVباشد. R I،

مقاومت معادل بود.5و1Rهایمقاومت خواهد صفر نیز
0 00 0V I

eq eq eqV R I R I R
 

     

باشید. صیفر مقاومیت دو این از یکی باید الزاماً معادل، مقاومت شدن صفر با

ل انمی5چون باشد، صفر 1تواند 0R .است

مقاومت یابد.10بایدR1بنابراین کاهش
مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 77های،

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

محبی(«1»گزینة-111 )غالمرضا

می سادگی حالتبه دو در مولد خروجی توان که صورتی در کرد اثبات توان

حاصل باشد، معادلیکسان مقاومت مربیعخارجیضرب با حالت دو در مدار

است. برابر مولد درونی 2مقاومت
eq eqR R r  

ایده آمپرسنج مقاومتچون پس است کوتیاه4آل اتصال حالت دو هر در

eq:Rشود.می / 2 کلید25 قطع اول حالت

1 2

1 2
eq

R R
: R

R R
 


کلید وصل دوم حالت

R /
eqR /

/ /
R

/ /

 

 


   



2 251
1 82

2 25 1 8
1

2 25 1 8

داخلی مقاومت محاسبة داشت:(r)برای خواهیم

eq eqR R r / r r /       2 22 25 1 1 5 

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا77های،

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

فارسی(«2»گزینة-111 )سیاوش

مقاومت سر دو پتانسیل اختالف درچون جرییان اسیت، یکسیان موازی های

مقاومتآن عکس نسبت به میها تقسیم بنها ابراین:شود.

R I I
I A

R I
    2 3 3

3
3 2

4
2

4 2
 

گرة برای را انشعاب قاعدة داریم:Aاگر بنویسیم،

1 2 3 12 2 4I I I I A      

آن3Rو2Rهایمقاومت معیادل و میوازی هیم مقاومیتبیا بیا 1Rهیا

با:به است برابر مدار باالیی شاخة معادل مقاومت است. متوالی صورت

R R
R R R

R R


      

 

2 3
123 1 123

2 3

4 4
4 6

4 4
 

معیادل5Rو4Rهایمقاومت مقاومیت بنیابراین و هسیتند موازی هم با

با: است برابر مدار پایینی شاخة

R R
R R /

R R


    

 

4 5
45 45

4 5

3 3
1 5

3 3
 

شاخه بودن موازی به توجه داریم:با پایین، و باال های

R I /
I A

R I I
    45 1

45
123 45 45

1 5 4
16

6
 

4چون 5R Rجریان 45است، 16I Aدوبه ایین بین مساوی صورت

می تقسیم شود.مقاومت

4 5 8I I A  

الکتر مستقیم()جریان جریان مدارهای و صفحه2)فیزیک یکی  (76تا 77های،

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

میرنوری(«3»گزینة-112 )سیدعلی

متغیرکاهشبا مدارRمقاومت معادل مقاومت نتیجهمیکاهش، در و یابد

تک مدار در جریان رابطة حلقهطبق
eq

I
R r

 
 
 
 

با مقاومیتکیاهش،

اصلی شاخة از عبوری جریان مدار، نتیجیهافزایشمعادل در و یافیت خواهد

المپ سر دو پتانسیل آنافزایش3Lاختالف نیور بنیابراین و یافیت خواهد

هخواهدزیاد آن سر دو پتانسیل اختالف است، آرمانی مولد چون موارهشد.

با برابر و است.ثابت

المپ سر دو پتانسیل اختالف مجموع المپL2بنابراین برابیر3Lو و ثابت

بابا نتیجه در و نتیجیهکاهش3V،V2افزایشاست در و یافیت خواهد

آن از عبوری جریان I2المپکاهش و یافت خواهیدکمL2خواهد نورتر

به توجه با کیهشد. 1،این 2I I I بیا و ،I2کیاهشوIافیزایشاسیت

المپمیافزایشI1حتماً نور نتیجه در و یافت.افزایشL1یابد خواهد

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان (76تا 77های،
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ویسی(«3»گزینة-113 )شادمان

کلید مقاومتKوقتی است، هستند3Rو2Rهایباز موازی یکدیگر با
آن معادل مقاومتو با داریم:1Rها است. متوالی

2 3
1

2 3

3
2eq eq

R R R R
R R R R R

R R R R


     

 
 

مق و مدار اصلی شاخة از عبوری اسیت1Rاومتجریان برابیر حالت این در

1با: 1
2

3 30
2

eq

I I I I
R r R

R

  
     




 

کلید بستن مقاومتKبا میدار3Rو2Rهای، از و شیده کوتیاه اتصیال
می معاح ف مقاومت حالت این در با:گردند. است برابر مدار دل

1eqR R R   

با: است برابر آن از عبوری جریان و

1 10eq

I I I I
R r R R

  
        

  
 

داریم: مقاومت، یک در مصرفی توان رابطة از استفاده با
2

2
2 1 1 1

1 1 1

9
2 4
3

P I P RP RI
P I P

R

 
    

             
 

 

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان (76تا 73های،

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

قنبری(«3»گزینة-111 )مصیب

هم نقاط نامابتدا را میپتانسیل ییاگ اری متوالی از استفاده با سپس و کنیم

مقاومت بودن نقطةموازی دو بین معادل مقاومت یابیم:میراBوAها،

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 77های،

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

برادران)«1»گزینة-111 (امیرحسین

P W P VI

I A
P P P W V V

 


     

50
2

150
3 150 75

2®¨ ®¨
  

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 73های،

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

میرنوری(«3»گزینة-116 )سیدعلی

کلید بهKوقتی مدار است، داریم:باز و است زیر   صورت

6 12
4

6 12
R


   

 
4 4 8eqR     

36
4 5

8eq

I / A
R


   

مقاومت در اینکه به توجه مقاومتبا عکیس نسبت به جریان موازی، هیاهای

می ایدهتقسیم آمپرسنج از بنابراین جریانشود، کیرد.3Aآل خواهید عبور

کلید بستن از بهKبعد مدار داریم:، و شد خواهد زیر صورت

4
2 4

2
R , R     

 
2 4 6eqR     

36
6

6eq

I A
R


   


 

به6جریان مقاوآمپر دو بیین مسیاوی میوازیصورت تقسییم4میت اُهمیی

میوازیمی مقاومیت دو از ییک هر از طرفی از و و6شود اُهمیی12اُهمیی

جریانبه بنیابراین،2Aو4Aترتیب کرد، خواهد ازعبور عبیوری جرییان

حالت این در بود1Aآمپرسنج کلیید،خواهد بسیتن از قبیل بیه نسبت که

2A.است کرده پیدا کاهش

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 77های،

R

R
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برادران)«1»گزینة-111 (امیرحسین

می ساده را مدار بهابتدا را معادل مقاومت و میکنیم :آوریمدست

eq
eq

R
R

       
1 1 1 1 1 1 3

12 9 9 9 4 2
  

eqR     
3 9

3
2 2®¨

برابر مولد سر دو پتانسیل اختالف برابرVاگر آن از عبوری جریان Iو

صورت،باشد این مقاومتدر سر دو پتانسیل ،3اختالف
V2
3

اختالف و

مقاومت سر دو برابر12پتانسیل
V

3
است.

V
( )

P

P V

    

2

12
2

13
112 12 9

2 24
99

2

®¨

  

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 73های،

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

میرنوری(«2»گزینة-111 )سیدعلی

مدار معادل مقاومت کلید، بستن دوکبا ولتاژ و مدار کل جریان و یافته اهش

مقاومت می2سر مقاومیتافزایش سیر دو ولتیاژ پس کیاهشR1یابد،

رابطة طبق ل ا است. یافته
V

P
R


2

توان کاهش، نیز مقاومت این مصرفی

کرد. خواهد پیدا
مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 73های،

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

ارغوانی«1»گزینة-111 فرد()خسرو

متغیر مقاومت افزایش م2Rبا دو معادل مقاومت افیزایش3Rو2Rقاومت،

چون:می یابد،

2 3 3
2 3 2 3

32 3
2

1
, ,

R R R
R R

RR R

R

  




افزایش کسر2Rبا ،3

2

R

R
کوچککاهشمی با و کیلیابد کسیر، مخرج شدن

می افزایش جریکسر شدت نتیجه در مییابد. کاهش مدار کل کهان عددی یابد.

ایدهولت میسنج نشان 2دهدآل 3,(V با( V)1برابر I(R r)) است،

کاهش با ولت،Iبنابراین که ایدهعددی میسنج نشان یابید.میافزایشدهدآل

ولت طرفی ماز سر دو ولتاژ می3Rقاومتسنج، نشان نیز رابطهرا طبق یدهد.

2 3 3 3,V IRافزایش با ،2 3,Vاییده آمپرسنج مقیدار، نییز راتیریبیشآل

می دهد.نشان

مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 77های،

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

امارم(«2»گزینة-111 )اسماعیل

میمدارابتدا ساده شیاخهرا بیه شیده وارد جرییان کنیم محاسبه تا هاکنیم

است. آمپر چند

این به توجه مقاومتبا 2هایکه 5/ 10وو هم 1و3با 5/ با

می موازی پتانسیلهم اختالف پس برابرباشند، داریم:،دارندهای

شکل آمپرسنجمطابق از عبوری 0جریان 4/ Aباشد.می
مستقیم( جریان مدارهای و الکتریکی صفحه2)فیزیک )جریان  (76تا 77های،

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

1فیزیک

رحمان«1»گزینة-111 زاده()مرتضی

m g
P gh P

A
    0 0

¸ü»n

PآبPروغن Pظرف کف

/
P / Pa




     

 4
0 2 10

1000 10 0 1 100000 103000
10 10

ظرف کف

kPa103

مواد(ها)ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیکی  (87تا87های،

30
3

10eq

I A
R r


  



V RI / V I /A
/


      


1

6
10 0 6 6 2 4

2 5

V RI V I A
/


     


2

3
1 3 3 2

1 5

بر را مخرج و می2Rصورت نماییمتقسیم
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رحمان«2»گزینة-112 زاده()مرتضی

A BP P

P Pمایع0 Pگاز مخزن

P /   0 102000 2400 10 0 2 

P Pa / kPa  0 97200 97 2

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87تا87های،

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

آذرنسب(«1»گزینة-113 )مهدی

جسم مکعب،برای مانند یکنواخت جامد ازهای مستطیل مکعب و استوانه

Pرابطة gh می استفاده فشار محاسبة بنابراین:برای کنیم.
P h

P h
  3

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (86و87های،

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

آقامحمدی(ه)زهر«1»گزینة-111

( شکل در میی1چون بیاالتر ظرف مایع سطح از لوله داخل مایع سطح رود(

مولکول بین دگرچسبی بیشپس شیشه و مایع هیمهای از بیینتیر چسیبی

است.مولکول مایع های

( شکل پایین2در ظرف مایع سطح از لوله داخل مایع سطح پس( است تر

مولکول بین همدگرچسبی از شیشه و مایع مولکولهای مایعچسبی های

است.کم تر

( شکل در طرفی هرچه1از بیش( لوله ستوقطر ارتفاع باشد آنتر در مایع ن

)کم شکل در و هرچه2تر بیش( لوله آنقطر در مایع ستون ارتفاع باشد تر

میبیش گزینهتر پس است.«4»یشود.  صحیح
مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87و77های،

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

آقامحمدی(ه)زهر«1»گزینة-111

ظیرف کیف بیر میایع طیرف از وارد نییروی محاسیبهدرراابتدا اول حالیت

کنیم.می

F PA ghA F / / N
         4

1 1 1 1200 10 0 2 40 10 9 6

نیرو بخواهیم داریم:00اگر یابد افزایش درصد

F F F / / N     2 1
50

9 6 4 8
100

می محاسبه را فشار تغییرات کنیم:ابتدا
F /

P
A 


  

 4
4 8

40 10

P / Pa   40 12 10 1200

P gh h h / m cm         2 2 2 21200 800 10 0 15 15

با:حج است برابر شده اضافه مایع Vم Ah

آن در است.Aکه ظرف باالیی قسمت مقطع سطح

V cm   310 15 150
مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87تا87های،

آقامحمدی(ه)زهر«2»گزینة-116

هم نقاط در است.BوAزترافشار یکسان

Mgh Pآب گازgh PجیوهA BP P 

)ghآبجیوه( گازMP P

( ) /

Pa / kPa

   

 

13600 1000 10 0 2

25200 25 2

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87تا86های،

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

نکوئیان(«3»گزینة-111 )مجتبی

ش در فشار رابطة از استفاده با و زیر شکل P)هاارهمطابق gh P )  2 1

داریم:

B AP gh gh gh P      1 1 2 2 3 3

شده مشخص مقادیر جایگ اری با داریم:درپس شکل

BP ( )( )( ) ( / )( )( )
       3 2 3 13 10 10 3 10 1 5 10 10 2 10

A A( )( )( ) P P
     3 110 10 2 10 900 3000 2000

B AP P Pa   5900

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87تا86های،

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

کرمی(«2»گزینة-111 )احسان

به توجه دربا فشار همبرابری تعادلترازنقاط حال در نوشت:میمایع توان

N MP P

gh P   ghمایعPگاز0

g / g  5 13 5 g  83 / g  32 13 5 75

/ ( )  27 13 5 83 75

استوانه

مکعب

استوانه

مکعب
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g

cm
  

3
8

4
2

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های (87تا86های،

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

محبی(«1»گزینة-111 )غالمرضا

kg

m
   3 3

3
1 10 10

m g g kg / kg    3100 500 600 10 0 6

A m    4 4 2250 10 250 10

h / m  250 10 0 5

mg /
P gh P /

A 


       

 4
0 6 10

1000 10 0 5
250 10

P / kPa
  35240 10 5 24

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87تا87های،

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

محبی()غالمر«1»گزینة-211 ضا

P P cmHg ( ) 1 2 50 1

P P / P P / P / P P cmHg      1 2 2 1 2 2 20 1 1 1 1 1 50

/ P P cmHg   2 20 1 50 500

P / cmHg  1 1 1 500 550

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87تا87های،

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

سلیمانی(«2»گزینة-211 )علیرضا

می پیدا افزایش سطحی کشش دما، کاهش مایعبا وزن صورت این در کند.

صورتبیش این در کند. غلبه مولکولی بین نیروهای بر تا است الزم تری

قطره از دیرتر میمایع ایجاد بزرگتری قطرة و شده جدا شود.چکان
مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (77و78های،

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

سیده(«3»گزینة-212 مام )محمدصادق

با: است برابر مخلوط از ناشی TPفشار gh 
ó¼±h¶ ó¼±h¶

A B

A B

m / kg m / kg

A Bg g

cm cm

  
 
 
    
 

3 3

0 2 0 3

2 3

A B A B

A BA B

A B

m m m m

m mV V

 
  




 

ó¼±h¶

/ / / g
/

/ / / cm


  


3

0 2 0 3 0 5
2 5

0 2 0 3 0 2
2 3

Th sin cm   40 40 30 20 80

TP gh 
ó¼±h¶ ó¼±h¶

P / / kPa / MPa     2 5 1000 10 0 8 20 0 02
ó¼±h¶

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های (87تا87های،

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

سیده(«3»گزینة-213 مام )محمدصادق

بازک از چپبعد طرف ظرف وارد آب مایع، دو رسیدن تعادل به و شیر ردن

مایعمی حجم اما داریم:جابهشود. و است یکسان طرف دو در شده جا

(r) h ( r) h h h    2 2
1 2 1 22 VچپVراست4

آب اگر روغنxیعنی آید، میx4پایین میباال و نوشت:رود شکل طبق توان

)غنرو gh) آبA BP P ( gh)  

( x) /    1 50 5 0 5 50

x x x cm     50 5 25 25 5 5
مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87تا87های،

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

سیده(«1»گزینة-211 مام )محمدصادق

ب توجه گزینةبا درسی کتاب متن است.«1»ه جواب
مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87تا77های،

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

سیده(«3»گزینة-211 مام )محمدصادق

گزینة درسی کتاب متن به توجه سازندة«3»با ذرات فاصلة و است جواب

تقریباً فاصلةمایع جملةبرابر بنابراین است. جامد سازندة غلط«پ»ذرات

مایع جامدها، شامل مواد تمام فیزیکی ویژگی و مقیاساست در گازها و ها

می تغییر جملةنانو نتیجه در است.«ت»کند غلط نیز
مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (77تا77های،

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

امینی«1»گزینة-216 نسب()عبدالرضا

به را مخزن داخل محبوس هوای فشار میابتدا آوریم:دست

 AP P gh  
t¼Ld¶ ÁH¼À

JA

 

160000 1000 10 3P    
t¼Ld¶ ÁH¼À

160000 30000 130000P Pa   
t¼Ld¶ ÁH¼À

 

در جایگ اری

( (1رابطة
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نقاط در فشار برابری به توجه داریم:NوMبا جیوه، از

 M N NP P P P gh    0
½¼Ã]

 

 0MP P P gh    
t¼Ld¶ ÁH¼À

½¼Ã]

 

0130000 13600 10 0 25P /     

0 130000 34000 96000P Pa    

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های (87تا87های،

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

خورشید(«1»گزینة-211 )بیتا

می محاسبه آن بر وارد نیروی از استفاده با را ظرف کف در کنیم:فشار

6
163 2

136000
1200 10

F /
P P Pa

A 
   


 

136000 13600 10 1 100P gh h h m cm         

ظرف کف در بنابراین:100cmHgفشار است.

32 48 100 32 48 20P P P cmHg       
ýoË þ¨ pI¬ pI¬

 

مواد(ه)ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک ای  (87تا87های،

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

برادران)«2»گزینة-211 (امیرحسین

مایع ارتفاع اختالف اول حالت بهAدر را لوله سمت دو میدر آوریم:دست

M M B B A AP P gh gh
     

A A/ / h h cm    1 5 20 2 5 12

مایع ریختن از میایعCبعد ارتفیاع اختالف راست، سمت شاخة درAدر را

به لوله سمت میدو آوریم:دست

y y B B A A C CP P gh gh gh
       

A A/ / h h cm        1 5 20 2 5 2 10 4

میایع سیطح اخیتالف ابتدا لولیهAدر طیرف دو ازcm12در پیس اسیت.

مایع بهCریختن ارتفاع اختالف اینمیcm4این بیه توجیه بیا کیهرسد.

مایع اگر است. یکسان طرف دو در لوله مقطع لولهAسطح راست سمت در

اندازة اندازةxبه به لوله چپ سمت در بیاید مییxپایین آنبیاال از جیارود.

اخ اولیهکه ارتفاع میایعcm12تالف بیاالرفتن مییزان بنابراین درAاست.

لوله چپ با:(x)سمت است xبرابر x cm   12 2 4 4  

نقطة در فشار میMپس با:برابر شود

M A B BP gx gh     

MP Pa       
4 2

2500 10 1500 10 4000
100 10

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87تا87های،

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

دشتیان(«3»گزینة-211 )میثم

هم نیروی کاهش باعث مایع، یک دمای میافزایش آن ذرات بین گردد.چسبی

هم نیروی کاهش دگرچسیببا نییروی کیه دارد وجود احتمال این یچسبی،

هم نیروی از دیگربیشتر و شده پخش شیشه سطح روی مایع و شود چسبی

قطرهبه نباشد.صورت ای

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (77تا77های،

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

خورشید(«1»گزینة-211 )بیتا

اختالط مایع دو حاوی شظرف مطابق اگر را توجیهناپ یر بیا کنیم، فرض کل

از پس نمودار، می46cmبه باال ظرف کف از بیاکه برابر و ثابت فشار آییم،

76cmHgرسیدهمی مایع سطح به پس بنابراین:شود، و ایم

1 2 46 1h h cm ( ) 

نمو ظرفمطابق کف در فشار بنابراین:108cmHgدار است.

1 2 76 108h h   

1 2 32 2h h ( )   

آن در سانتی2hکه به که است باالیی مایع از حاصل تبدیلفشار جیوه متر

است: شده

2
2 2 2 3

3 3
h

h h h ( )


     

است رابطهبا از )فاده )1های ،)2( و داریم:3( )

3 2 2
1 1

1 2
1 2

32 25
3

21
46

( ),( )

( )

h
h h cm

h cm
h h


    

 


  

 

بنابراین:

1108 108 25 83P h P cmHg     

مواد()ویژگی فیزیکی صفحه6)فیزیک های  (87تا87های،
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3شیمي

مهدی)«1»گزینة-122 (زادههادی
ساده یونی، ترکیب هر شیمیایی کاتیونفرمول نسبت آنیونهاترین سازندةو های

می نشان را گزینهدهد.آن نادرستهابررسی :ی
بلوریةواژ«:1»گزینة مشن شبکه و بیشدی آرایش سشه توصیف اتمبرای هشا،م
یونمولکول و بهها جامد حالت در میها رود.کار
نزدیک«:3»گزینة شمار یونبه درترین یشون هشر پیرامشون موجود ناهمنام های

می کوئوردیناسیون عدد بلور، گویند.شبکه
می«:4»گزینة نشان طبییت در یونی جامدهای جا بشهوجود نیشروی کشه دهشد

یون یونمیان میان دافیه نیروی بر ناهمنام است.های غالب همنام  های
جلوه ماندگاری()شیمی و زیبایی هنر، از صفح3شیمی)ای (77و77هایه،

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

زواره)«1»گزینة-121 عابدینی (رسول
هستند.عبارت درست )ت( و )پ( عبارتهای نادرستهابررسی :ی

2وسفیدةدانرنگ2TiOآ( 3Fe Oاست.ةدانرنگ قرمز
هوشمند آلیاژ مینیتینولب( ساخته تیتانیم و نیکل شود.از

صفح3شیمی))ترکیبی( (33و73،78،77هایه،
--------------------------------------------

کوکنده)«2»گزینة-123 رحمتی (حسن
می الکترونی دریای مدل باز توجیه برای فیزیکیتوان رفتارهای اسشتفادههافلزرخی

واکن  فلزهاکرد. شیمیایی رفتارهای جمله از  .استپذیری
جلوه ماندگاری()شیمی و زیبایی هنر، از صفح3شیمی)ای (78تا 78هایه،

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

کوکنده)«2»گزینة-122 رحمتی (حسن
مقایس درست آخر مورد است.فقط شده ه

بار- اندازه مجموع بی یونهرچه یونها شیاع مجموع و کمتر استحکامها باشد، تر
بی بلورةشبک شبکه فروپاشی آنتالپی میو نوشتمیبنابراین؛شودتر :توان

2 2MgO MgF Na O NaF   
NaCl KCl KBr  

همهایونمیاندر- )ی تیدادداراالکترون برابر(،ی اتمشییونیالکترون عدد که
باشد،بی  داشته بود.یترکمیونیشیاعدارایتری خواهد

مقایسة درست یونیترتیب 2:شیاع 2
12 11 9 8Mg Na F O

      
جلوه ماندگاری()شیمی و زیبایی هنر، از صفح3شیمی)ای (78تا77هایه،

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

سلیمانی)«2»گزینة-122 (رضا
A،کوواالنسی یونی،Bجامد وCجامد مولکولی فلزیDجامد .استجامد

گزینه ها:بررسی
مولکهیدروکربن«:1»گزینة مواد هستند.ها دستةولی عناصشرجز)بشهsعناصر

هلیم و وهیدروژن دستة همة( هستند.dعناصر فلزی مواد جزو
دی«:2»گزینة )سیلیسیم اینسیلیس است. کوواالنسی جامدهای جزو اکسید(
شیمیاییترکیب فرمول مولکشولینبردکاربهوبوده2SiOدارای فرمشول لفش 

است. غلط کوواالنسی جامدهای برای
آزادانشه«:3»گزینة حرکشت دلیشل بشه ایشن و هستند برق جریان رسانای فلزات

آنهاالکترون بلوری شبکة کنیدهاست؛در هستند.کاتیوندقت ثابت ها
گروه«:4»گزینة دوره14عناصر ساختارجدول در نوعای چهار دیشدههر جامد
است.می یونی ترکیب یک آهن زنگ و جلوهشوند ماندگاری()شیمی و زیبایی هنر، از ای

صفح3شیمی)  (77تا78و83،77،78،78،77تا 87هایه،

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

جعفری)«2»گزینة-122 (کامران
عبارت ها:بررسی

( عددوانادیم(:آعبارت از(III)اکسای با تغییر و است (V)وانادیمسبزرنگ

گرفتن(III)وانادیمبه می2با روی دهد.الکترون

)ب( کشهعبارت باالتری بار چگالی دلیل به اکسید منیزیم :Mg 2بشه نسشبت

Kاز Kدارد O2دارد.بلورشبکةفروپاشیآنتالپی باالتری
)پ(: با رهعبارت ناچیز واکن  دلیل به دریشاتیتانیم آب در موجود بشرای،های
پروان اقیانوسکشتیةساخت میهای کار به رود.پیما

یونت()عبارت 2Mgهای: 2و
O

به دو نجیبالکترونیآرای هر گاز یک

)10رسندمی Ne)برابراندازةو هردو شیاع2بابار اما 2Mgیونیاست ترکم
بی  آن بار چگالی است.و تر
جلوه ماندگاری()شیمی و زیبایی هنر، از صفح3شیمی)ای (78و78،78تا 77هایه،

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

عیسی)«2»گزینة-122 (زادهحسن
عبارت هستند.همة درست :هاعبارتبررسیها

اختالف یونآ( بشار ClوFهشایچگشالی
 ازبی میشاناخشتالفایشنتشر

Clهاییون
وBrدلیل؛است همین است.مقایسةبه درست شده  کر

در کوچششکشششیاعKFب( ازآنیششون Clتر
شششیاع و ازNaاسششت نیششز

استکوچکKشیاع دلیل،تر همین ترکیبشبکةفروپاشیلپیآنتابه دو این
نزدیکبه است.یکدیگر

محلول رنگ 2پ(
23V

الکترونی آرای  با یون این و بوده [Ar]33بنف  d،

با3دارای 2lالکترون در صورت2MnOاست. به 4Mnمنگنز با و بوده

الکترونی [Ar]33آرای  d2مانند
V

با3دارای 2lالکترون .است
استت( صحیح درسی کتاب متن .طبق

جلوه ماندگاری()شیمی و زیبایی هنر، از صفح3شیمی)ای (78تا 73و78تا 77هایه،
--------------------------------------------

حاتمیان)«2»گزینة-122 (امیر
شده داده ترکیبات گرفت:میاز نتیجه توان

3 4 2 4 3 4C (PO ) , BPO , A PO 

C ,PO B ,PO A ,PO     2 3 3 3 3
4 4 4 

:هاگزینهبررسی
ششبک«:1»گزینة فروپاشی آنتالپی مقایسة یشونیدوربلشوةدر 2ترکیشب 3B O

یون،COو 3Bچون  بی بشهبار نسبت 2تری
C

آنتشالپی،دارد نتیجشه در
اکسید بلور شبکة ازبی Bفروپاشی است.Cاکسیدتر

A  «:2»گزینة SO   2 4
2

2
1

   

  C SiO  2 4
1
2

 

یونیا«:3»گزینة شیاع یشونیبی Dگر ششیاع از نتیجشه،باششدAتشر دردر
داریم: شبکه فروپاشی آنتالپی مقایسة

: DF AFبلور شبکة فروپاشی آنتالپی
نتیجه ازبی AF وبنقطةدر .استDFتر

Cاز عنصری

2گروه

Bاز عنصری
13گروه

Aاز عنصری
1گروه

کاتیونتیداد

آنیونتیداد

ونآنیتیداد

یونکاتتیداد
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یون«:4»گزینة و دارند قرار دوره یک در عناصر که این به توجه آنبا بشههای ها

3BوAصورت 2و
C

آن،است بار چگالی ترتیب نتیجه صورتدر به :ها
B C A .است

جلوه ماندگاری()شیمی و زیبایی هنر، از صفح3شیمی)ای  (77و78تا 77هایه،

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

عظیمیان)«3»گزینة-122 (زوارهمحمد
گزینه نادرستهابررسی :ی

آالینده«:1»گزینة حاوی آلوده کشههوای اسشت وبیاغلشبهایی هسشتند رنشگ
آننمی وجود آسانی به داد.توان تشخیص را ها
رایج«:2»گزینة از روشیکی طیفترین گروههای شناسایی برای که هایسنجی

می کار به دارد.سنجیطیف،رودعاملی نام فروسرخ
گسترشصنایع«:4»گزینة فناوریو دان و رشد پاکمحدودتر،با هوای به دسترسی

است  آیند.شده سوی به راهی صفحه3)شیمیتر(روشنایه)شیمی (38تا38های،
--------------------------------------------

دهکردی)«1»گزینة-112 هاشمی (سیدرحیم
)بعبارت هستند.های نادرست )ت( و )

گازهشای بشاال، دمشای بشه رسیدن و اتومبیل موتور درون سوخت سوختن هنگام
به نیتروژن و میNOاکسیژن ازتبدیل پس که اکسیژنشوند با اگزوز از خروج

گاز قتولیدرا2NOرنگیاقهوههوا رنگ به هوا و درمیهوهکرده آید.ای
در2NOگاز را اوزون گاز هوا اکسیژن بهالیةبا میتروپوسفر باآورند.وجود

مقدار غل ت2NOکاه  هواکره کشاه 3Oدر سشپس و افشزای  ابتشدا
صفحةیابد.می نمودار به توجه دوازدهشم،کتا22با ششیمی درسی مقشدارب

بی 11تا6ساعتدرهاآالینده به میصبح خود اندازة رسد.ترین
آیند سوی به راهی صفح3شیمی)تر(روشنایه)شیمی (37و38هایه،

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

1شیمي

زواره)«3»گزینة-112 عظیمیان (محمد
:هاعبارتبررسی

می باشد آهن کمبود دچار بدن که هنگامی عدسشیآ( و اسشفناج خوردن با توان
بازگرداند. طبییی حالت به را بدن

فراورده و شیر است.ب( کلسیم ویژه به و پروتئین تأمین برای مهمی منبع آن های
یکسشان دمشای بشا خالص آب محتوی ظرف دو برای تنشدی رات،پ( میشانگین

است. پییکسان سالم()در صفح7شیمی)غذای (88تا 88و88،87هایه،
--------------------------------------------

زواره)«3»گزینة-111 عظیمیان (محمد
هستند.عبارت درست )پ( و )آ( نادرستعبارتبررسیهای :های

مصرف سرانه بی شیرب( غذایی مواد سایر از جهان است.در تر
ح(ت انرژی سوختنمقدار از برابراصل نبودهیمقدار یکسان ماکارونی و گردو از

بی  گردو برای است.و سالم(تر غذای پی صفح7شیمی))در (83تا85هایه،
--------------------------------------------

مهدی)«3»گزینة-113 (زادههادی
زیشراجنب  نیسشتند، یکسشان نیز ظرف یک در حتی نامن م رات برخشیهای

بی  جنب  برخی رات و آنکمجنب تر میانگین اما دارند است.تر یکسان ها
گزینه سایر ها:بررسی

مولکول«:1»گزینة تندی درمیانگین آب یکسشانBوAظرفهای علشت به
است. برابر دما، بودن

گرمای«:2»گزینة مشادهیکیانرژی مشادهنمونه مقشدار و)ششمار رات(بشه
دارد بستگی آن ثابت،.دمای دمای ظرفدر در )آب( ماده تشربی Bمقدار

پساست ظرف؛ در موجود آب گرمایی گرمشاییبی Bانرژی انشرژی از تشر
ظرف در موجود بود.Aآب خواهد

دمای«:4»گزینة با آب مقداری کردن اضافه 85با Cظرف تغییشریAبه دمشا ،
مولکول تندی میانگین و جنبشی انرژی میانگین و نمینکرده تغییری آب کند.های
سالم( غذای پی صفح7شیمی))در (88تا 88هایه،

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

تجربی)«2»گزینة-112 (58سراسری
گزینه ها:بررسی

سشرعت«:1»یگزینه میشانگین پس است، یکسان ظرف دو دمای که آنجایی از
مولکول است.حرکت برابر لیوان دو هر آب های

ا«:2»یگزینه مسشتقل ویژه گرمایی ظرفیت که آنجایی از مشادهدرست. جشرم ز
دارد، بستگی ماده نوع به تنها و ظرفیتبوده دارد. وجود آب لیوان دو هر در چون

است. یکسان لیوان هردو ماده ویژه گرمایی
مقدار«:3»یگزینه به هم دارد ربط ماده یک نوع به هم گرمایی ظرفیت درست.
به کردنآن، گرم برای که گرمایی مثال انشدا1طور بشه آب درجشه1یزهاستخر

می صرف اندازهسانتیگراد به آب لیوان یک کردن گرم برای که گرمایی با یشود
می1 صرف سانتیگراد دروندرجه آب گرمشایی ظرفیت پس نیست، یکسان شود

آن مقدار که این علت به لیوان بهدو دوم لیوان و نیست یکسان است، متفاوت ها
گر ظرفیت آب، بیشتری مقدار داشتن دارد.علت بیشتری مایی

پس«:4»یگزینه است، متفاوت لیوان دو درون آب جرم که آنجایی از نادرست.
اندازه به لیوان دو هر کردن گرم برای که هم میC10یگرمایی ششود،مصرف

است. سالم(متفاوت غذای پی صفح7شیمی))در (87تا 88هایه،
--------------------------------------------

بختیاری)«3»گزینة-112 (امیرحسین
)ب(فقط بررسیعبارت است. نادرستهاعبارتصحیح :ی

cal(آ / kg.m .s 2 21 4 18 
باکتری کمک به متان گاز بیپ( درهای آبهوازی میزیر شود.تولید

پیوند آنتالپی میانگین C)ت( C)پیوند3از آنتالپی میانگین C)برابر C)

است.کم سالم(تر غذای پی صفح7شیمی))در (73و87،83،88،77هایه،
--------------------------------------------

زواره)«2»گزینة-112 عابدینی (رسول
هم فرایند در گرما سعالمت و سوخت و بدن با شیر شدن آندما بدناز منفیدر
گرماده فرایند )هردو اند.(است.

مورد مولکول«:2»گزینةدر تندی دارد.میانگین بستگی آن دمای به آب های
مورد امشا«:3»گزینةدر دارد بسشتگی آن مقشدار بشه مشاده یک گرمایی ظرفیت

ندارد. بستگی ماده مقدار به ویژه گرمایی ظرفیت
سالم( غذای پی صفح7یشیم))در (83تا 88هایه،

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

جعفری)«2»گزینة-112 (کامران
توسط شده آزاد میبهیآهنگلولةگرمای جذب آب شود.وسیلة

FeQآب Q  

Fe Fe[m C ( )] m C ( )     2 1 2 1JA JA
 

Fe[m / ( )] [ / ( )]       0 45 100 1000 1000 4 2 100 25 

Fe Fem m / g  
315000

405 315000 777 7
405

 

سالم( غذای پی صفح7شیمی))در (87تا 88هایه،
--------------------------------------------
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ج)«2»گزینة-112 (پورشانیاحمدرضا
است. درست )پ( عبارت فقط

اطالعات به توجه شده،با و20داده بوده اتانول محلول، از آب60گرم آن گشرم
محلول این به 7است؛ می/5 داده گرما نهشایی؛ششودکیلوژول دمشای بنشابراین

)2محلول )می دست به آوریم:را

7کلQآبQاتانول 5 7500/ kJ J Q 

260 4 2 25/ ( )   آبmc Q آبQ

( )J  2252 Qآب6300

220 2 4 25/ ( )    اتانولmc Q اتانولQ 
( )J  248  Qاتانول1200
       2 27500 252 6300 48 1200  QآبQاتانول7500

C    2 2300 15000 50 
محلول نهایی دمای نتیجه 50در Cبر بود. موارد:خواهد رسی

( جنبشی انرژی میانگین سازندةآ( آهشن رات از محلول این دمشای( 45بشا C

است.بی  تر

محلول این دمای)ب( 50با C)اتاق در شدن وارد از دمشایپس 60با C

می گیرد.گرما
دماشمار راتپ( محلولو بی ی ن شر مورد محلول دردر مقشادیر ایشن از تشر
اتانول60 استةدرج40گرم گرمایی؛سلسیوس انرژی موردن ر محلول بنابراین

ازبی  اتانول60تری دمایگرم 40با Cدارد.

محلول اولیة دمای 25ت( Cنهایی دمای 50و Cدما تغییرات بنابراین است.
است.C25برابر سالم(درجه غذای پی صفح7شیمی))در (87تا 88هایه،

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

شیخ)«1»ةگزین-112 خیاویمیالد (االسالمی
عبارت ها:بررسی

انر سطح به توجه با باالژآ( بشهتری گرافیت، به نسبت یشکالماس سشوختن ازای
بی  گرمای آن از میمول آزاد شود.تری

صفحة نمودار به توجه با درست62ب( درسی، .استکتاب
انجام با سیستم این در محپ( از گرمشا زیر، داخلشیفرایند کشوزة داخشل تویشات

آن و شده میدریافت خنک 2شوند.ها 244 1H O(l) / kJ H O(g)  
آن انجام برای و بوده گرماگیر فرایند یک شده انجام مواد،فرایند از جشذب،گرما

میمولکول تبخیر برای آب شوند.های
ثابت،ت( دمای در فرایند، این بهدر شده آزاد بهگرمای عمده میشانطور تفاوت

واکن  مواد پتانسیل است.انرژی مربوط فراورده و دهنده
سالم( غذای پی صفح7شیمی))در (83تا 85هایه،

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

دهکردی)«3»گزینة-132 هاشمی (سیدرحیم
ساختار درهایمولکوللوویسابتدا کننده سپسشرکت و کرده رسم را واکن 

می سؤال حل پردازیم:به

   O H O O O H O OH H H H H4 2 4            

2دهگرماواکن  204 498 90 0H ( ) ( ) kJ , H        
molO kJ

?kJ / LO / kJ
/ LO molO


    2

2
2 2

1 90
5 6 22 5

22 4 1
 

میاستگرمادهواکن  داده نشان منفی عالمت با شده مبادله گرمای شود.و
سالم( غذای پی صفح7شیمی))در (87تا 83هایه،

--------------------------------------------
کوکنده)«1»گزینة-132 رحمتی (حسن

گزینه نادرست:بررسی های
بستنی،«:1»گزینة خوردن میدر جذب گرما بدن از همشوابتدا بشدن بشا تشا دمشاد

می بدن به را خود انرژی از بخشی ساز و سوخت گوارشو اثر سپسدر دهد.شود،
بشهدانشیمی«:3»گزینة را واکن ششیمیایی هر در شده آزاد یا گرمایجذب طورها

واکن  مواد پتانسیل انرژی میان تفاوت به وابسته میعمده فراورده و دانند.دهنده
کاملواکن فراوردة«:4»گزینة المشاسسوختن و امشاگرافیت اسشت یکسشان

سوختن از حاصل نیست.آنکاملگرمای یکسان ها
غذای پی صفح7شیمی)سالم()در (87تا 83هایه،

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

رضوانی)«1»گزینة-131 (روزبه
آب، چگالی به توجه اسشت11250آبجشرمبا پشسگشرم بشرای، الزم گرمشای

به جوش دمای به آب دمای زیررساندن میصورت :شودمحاسبه
Q mc ( ) J kJ       11250 4 100 20 3600000 3600 

اینکه به توجه می20با رفته، هدر به آلکان سوختن گرمای از گفت% 3600توان
میادل است80کیلوژول آلکان سوختن گرمای سوختن؛% گرمای مولیبنابراین

با: بود خواهد برابر kJآلکان kJ.mol  1100
3600 4500

80
  

سوختن است:هیدروکربنکاملفرمول زیر صورت به ها

x y
y y

C H (x )O xCO H O   2 2 24 2
 

ازای به شده آزاد گرمای مقدار به توجه دیتولیدبا کربن مول طشییک اکسشید

می آورد.واکن  دست به را آلکان در موجود کربن تیداد توان
4500

7
643

 

سالم( غذای پی صفح7شیمی))در (78و88،75تا 87،83تا 88هایه،
--------------------------------------------

ج)«3»گزینة-133 (پورشانیاحمدرضا
گزینه ها:بررسی

است«:1»گزینة گرماگیر فتوسنتز واکشن بنشابراین؛واکن  ایشن پایشداریدر
کمفراورده واکنها از ست.اهادهنده تر
Hواکن «:2»گزینة (g) N (g) NH (g) 2 2 33 گرمشاده2 واکشن  یک
کم؛است فراورده انرژی سطح واکن بنابراین از است.هادهندهتر
تبدیل«:3»گزینة 2به3NHواکن  4N H2وHگرماگیر واکن  استیک

است. همراه آنتالپی افزای  با و
تولیشد«:4»گزینة بشا و بشوده گرمشاده گرافیشت اسشت2COسوختن ؛همشراه

مولبنابراین تیداد یکسان، در شرایط کم2COو انرژی بهتریسطح نسبت
اکسیژنگرافیت سالم()در.داردو غذای صفح7شیمی)پی (78و88،78تا 85هایه،

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

مهدی)«2»گزینة-132 (زادههادی
عاملی اتم،گروه از من می خشوا آرای  آن دارای آلشی مولکول به که است ها

می فردی به منحصر شیمیایی و بخشد.فیزیکی
سالم( غذای پی صفح7یشیم))در (87ة،

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

بختیاری)«1»گزینة-132 (امیرحسین
گزینه ها:بررسی

ترکیب«:1»گزینششة مولکششولی )(1)هششایفرمششول بششه2و Cترتیب( H O10 و12

9 8C H O.است
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عاملی«:2»گزینة ترکموجودگروه )در کشهو(2یب وترکیبی طیشم عامشل
است.است،بادامبوی آلدهید نوع از
دارای1)ترکیشب«:3»گزینة کمشکبشودهگانشهدوپیونشد4( بشه مولکشول4و

درمی سیرشده حالت به آید.هیدروژن
شدههیچ«:4»گزینة داده ترکیب دو از عاملیگکدام ندارند.روه کتونی

سالم( غذای پی صفح7شیمی))در (75تا 87هایه،
--------------------------------------------

ج)«2»گزینة-132 (پورشانیاحمدرضا
هستند.«پ»و«ب»هایعبارت درست

ترتیشب بشه متشانول و اتشانول سشوختن آنتالپی که کنید 726و1368توجه
آن مولی جرم به توجه با است؛ مول بر ترتیبکیلوژول به که بر32و46ها گرم

می است، ارزشمول کشه آورد دسشت بشه را الکشل دو ایشن سشوختی ارزش توان
بی  متشانول از اتشانول اسشتسوختی سشوختنبنشابرا؛تشر از حاصشل گرمشای ین

بی جرم اتانول برای ماده، دو این از برابری بود.های خواهد تر
نادرست:هایعبارتبررسی

پروتئین چربیآ( و نمیها مستقیماًتوانندها بدن گلوکزدر شوند.تبدیلبه
سوخت ارزش کمیت( اتانول و اتان از است.متانول تر

سالم( غذای پی صفح7یشیم))در  (78و75هایه،

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

بختیاری)«1»گزینة-132 (امیرحسین

سوخت 38چربییانرژی گرم بر 38 کیلوژول 5 190
kJ

g kJ
g
  

سوخت کربوهیدراتپروتئینیانرژی 17و گرم بر  کیلوژول

17 15 255
kJ

g kJ
g
  

طی آزادشده 255دقیقه1انرژی 190 445kJ  

ازای پیاده11به kرویدقیقه J 445 10 4450 

molC H gC H
~?gC H kJ / gC H

kJ molC H
  2 6 2 6

2 6 2 6
2 6

1 30
4450 85 6

1560 1
 

سالم( غذای پی صفح7شیمی))در (78و75هایه،
--------------------------------------------

سلیمانیرض)«2»گزینة-132 (ا
پروپین آنتالپیسوختن تفاوت C)ابتدا H )3 اتین4 2و 2(C H تییینمی( کنیم.را

1938 1300( ) ( )   پروپ سوختن آنتالپی اتینیتفاوت و ن
1638kJ.mol 

بشه اختالف به توجه ازابا بشه آمشده گشروهافشزیدسشت هشر آنتشالپی2CHای 
میمنفی638kJتنسوخ شود.تر

638( ) سوختن 3آنتالپی 4C Hسوختن Cآنتالپی H4 6 
11938 638 2576( ) kJ.mol     

گرمایحالمی سوختنتوانیم از گشاز1حاصل C)بشوتین-1گرم H )4 محاسشبه6 را
کنیم.

molC H kJ
?kJ gC H / kJ

gC H molC H


   4 6

4 6
4 6 4 6

1 2576
1 47 7

54 1
 

میتوجه گزارش مثبت علمی منابع در سوختی ارزش شود.:
داریم: شده داده اطالعات به توجه با

Q mc / / C      347 7 10 3 3400 4 2 10 
سالم( غذای پی صفح7شیمی))در (78و88،87،75هایه،

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

عیسی)«2»گزینة-132 (زادهحسن
از: است عبارت ن ر مورد واکن  میادلة

NaH(s) Na (g) H (g) H ?     

تغییر، بدون اول درواکن  دوم 1واکن 
2

میکوس چهارم و سوم واکن  ضرب،

و درشده و میکوس پنجم، 1واکن 
2

می شود.ضرب

Na(s) Na(g) H kJ   1 107 

H (g) H(g) H kJ   2 2
1

218
2
 

H(g) e H (g) H kJ
     3 76 

Na(g) Na (g) e H kJ
     4 496 

2 5
1

60
2

NaH(s) Na(s) H (g) H kJ     

مجموع از ن ر مورد میادلة هس، قانون میبهبشاالةمیادلشجپنطبق آیشددسشت
آنتالپیHو مجموع با نیز است.هاواکن هایآن برابر

107 218 76 496 60 805H kJ kJ ( kJ) kJ kJ kJ        
kJ

/ gNaH kJ
gNaH

  
805

4 8 161
24

الزم  گرمای

سالم( غذای پی صفح7شیمی))در  (78تا 77هایه،

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

طبرسا)«2»گزینة-122 (مسعود
جرمxرا4CHجرم 2و 6C Hراyمشی جشرمفشر  مجمشوع 4CHکنیم،

2و 6C Hبا است4برابر داریم:.گرم بنابراین
4: x y 1میادلة

از شده تولید گرمای کاملحال میسوختن حساب را مخلوط کنیم:این
molCH kJ

:xgCH xkJ
gCH molCH


   4

4
4 4

1 896
56

16 1
تولیدی  CH4گرمای

C H
molC H kJ

:y g ykJ
gC H molC H


   2 6

2 6 2 6 2 6

1 1560
52

30 1
Cرمایتولیدیگ H2 6 

گ مجموع به توجه داریم:با تولیدی رمای
x:2میادلة y x y      56 52 212 56 52 212  

دستگاه تشکیل با مجهولحال دو و میادله میyوxمقداردو محاسبه :کنیمرا

2 6

4

34
156 52 212

y C Hx y

x CHx y

  


  
 

با: است برابر متان جرمی درصد

    
1

100 100 %25
4

متان جرمی درصد

سالم( غذای پی صفح7شیمی))در (78و88،75تا 83هایه،
--------------------------------------------

2شیمي

اسدی)«3»گزینة-122 (محمد

پشایین هلیم جوش ازنقطة هماننشدC200تر و دمشایCO2بشوده در کشه
C 78مخلشوط میاز جشششدا مخلشششوطگازهشا در بشاوهش ششود، مششایع دمشششایای
C 200.ندارد نادرستهاگزینهبررسیوجود :ی

بی «:1»گزینة زیرزمینی منابع در و کم بسیار هواکره در گاز این است.فراوانی تر
دارد.«:2»گزینة را شده کاربرد کر آرگون جوشکاریگاز در هم دارد.هلیم کاربرد

میادلهحل جرم

جرم

متان جرم

کل جرم
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دسـتجزء گـاز طبیعـی بـه بهتقطیر جزءازتوانرا میگاز هلیم»: 4«گزینۀ
 )52تا48هاي ه، صفح1شيمي(زها در زندگي)(ردپاي گاآورد. 

--------------------------------------------
 )االسالمي خياويميالد شيخ( »2«گزينة-242

هاي نادرست: بررسی عبارت
هايدستگاهقطعات الکترونیکی درترین کاربرد این گاز خنک کردنآ) اصلی

است. MRIمانندتصویربرداري
شود. صورت نور و گرما آزاد میبخشی از انرژي شیمیایی ماده به ،سوختنب) در واکنش

 )55تا53و51هاي ه، صفح1شيمي((ردپاي گازها در زندگي)
--------------------------------------------

 )حسن رحمتي كوكنده( »2«گزينة-243
نادرست است. » ت«عبارتفقط

برابر اکسیژن200بیش ازین گاز بسیار زیاد ومیل ترکیبی هموگلوبین خون با ا
 )55تا53هاي ه، صفح1شيمي((ردپاي گازها در زندگي)است. 

--------------------------------------------
 )كامران جعفري( »2«گزينة-244

درست هستند. » 4«و» 3«،»1«هايگزینهبا توجه به متن کتاب درسی
آهن با ،زدن آهن، یک واکنش اکسایش است که در آنزنگ»: 2«بررسی گزینۀ

دهد. اي رنگ تشکیل میاکسیژن در هواي مرطوب واکنش داده و زنگ آهن قهوه
)62تا60هاي ه، صفح1شيمي((ردپاي گازها در زندگي)

--------------------------------------------
 )رضا سليماني( »1«گزينة-245

: ي نادرستهاست. بررسی عبارتفقط عبارت دوم درست ا
اثر شهرت دارد. عبارت اول: گاز نیتروژن به جو بی

ـاهشعبارت سوم: در تهیۀ هواي مایع با استفاده از فشار، دماي هوا را به طور پیوسته ک
Cمی ، نیتروژن، آرگون و اکسیژن در حالت مایع هستند. 200دهند و در دماي

تقطیـرفراینـداکسـید و آب درديارم: اساس جـدا شـدن گـاز کربنعبارت چه
هاست. د آنابه ترتیب نقطۀ چگالش و نقطۀ انجمهواي مایعجزء بهجزء

 )56 و50،55تا48هاي ه، صفح1شيمي((ردپاي گازها در زندگي)
--------------------------------------------

 )كامران جعفري( »2«گزينة-246
ها: ررسی گزینهب

Al»:1«گزینۀ Fe O Al O Fe       2 3 2 32 2 2 1 1 2 6
NH»:2«گزینۀ O N H O       3 2 2 24 3 2 6 4 3 2 6 15
C»:3«گزینۀ H OH O CO H O       2 5 2 2 23 2 3 1 3 2 3 9
BaCl»:4«گزینۀ Na SO BaSO NaCl       2 2 4 4 2 1 1 1 2 5

 )60تا58هاي ه، صفح1شيمي((ردپاي گازها در زندگي)
--------------------------------------------

 )كامران جعفري( »1«گزينة-247
: خواهیم داشتهاهاي داده شده از روي نام آنمولکولساختار لوویسبا رسم

                                                          
C::و   O 

3 3 6  الکترونمجموع شمار جفت هاي پیوندي
......

....

..

:NF :F N F
|

: :F

  3

10الکترونشمار جفتNF 3هاي ناپیوندي
 )65تا63هاي ه، صفح1شيمي((ردپاي گازها در زندگي)

يلمه)عبدالرشيد( »3«گزينة-248
ها: بررسی عبارتنادرست هستند.» ت«و» آ«هايعبارت

IClآ ) ساختار لوویس
.استمقابلصورت به2

..

..

: :Cl
|

: :I
|

::Cl

 
 
 
 
 
 
  

ـــمار الکترون ـايش ــ ـــره ـــدي در آن براب 16COناپیون ـــاختار ـــت و س اس
:صورت به :C Oاست، نسبت 6هاي پیوندي آن برابرالکتروناست که تعداد

است. 7/2حدوداً برابرخواسته شده
Na)ها در سدیم اکسیدها به آنیوننسبت شمار کاتیونب)  O)2(II) و مس

(CuO) است. 1و 2ترتیب برابر با بهاکسید
گذاري ترکیبـاتهاي مولکولی و یونی، نامگذاري ترکیبه به قواعد نامبا توجپ) 

داده شده درست هستند.
XCl Xصورت به2ت) ساختار ||

ClCl
..

..

.. ..
..

..

....
X قرار دارد. 16در گروهاست که

)65تا62هاي ه، صفح1شيمي((ردپاي گازها در زندگي)(نادرست)
--------------------------------------------

 )رضا سليماني( »4«گزينة-249
ها: گزینهسایربررسی
:مولکوللوویسبا توجه به ساختار»: 1«گزینۀ :( O C )COداراي، این مولکـول

الکترون وجود دارد.  6ولی در الیۀ ظرفیت اتم کروم ،الکترون ناپیوندي است 4
الکترون پیونـديجفـت 4دارايدر ساختار لوویس خودگونه 3هر»:2«گزینۀ
د. نهاي پیوندي برابري دارالکترونشماروباشندمی

..

.... ..

.... ..

..

::O
|

::N N O::O P O

|
:  :O

 
 
 
 

   
 
 
 
 

3

الکترونجفـت10آرسنیک تري برمیـد نـام دارد و داراي ،AsBr3»:3«گزینۀ
ناپیوندي است. 

..........................

....

..

:Br As Br:
|

::Br

 

 )65تا63هاي ه، صفح1شيمي((ردپاي گازها در زندگي)
--------------------------------------------

 )محمد عظيميان زواره( »3«گزينة-250
ها: بررسی عبارتدرست هستند.» ث«و »ب«،»آ«هايعبارت

Al:صورتسه فلز بهپذیريواکنشمقایسۀآ) در شرایط یکسان Zn Fe  .است
Cuها:ب) با توجه به فرمول شیمیایی آن O22وK S

: Hپ) شمار پیوندها در هر دو یکسان است.  C N  و 
ت) کلسیم اکسید، آهک نام دارد. 

پذیر بوده وتخریبهاي معمولی زیستهاي سبز برخالف پالستیکپالستیکث) 
شوند.تري تجزیه میبا سرعت بیش

 )75و65تا61هاي ه، صفح1شيمي((ردپاي گازها در زندگي)
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کوکنده)«2»گزینة-122 رحمتی (حسن
گزینهبررس ها:ی
«: 1»گزینة  14 3 اتم11 درتفاوت Cuها O2وP O4 10 

«:2»گزینة  
4

2
2

  

سوخت«:3»گزینة سوزاندن اثر ماننددر آالینده انواع فسیلی ،CO،CO2های

2SO،NO،2NOوx yC Hمی هواکره وارد و شود.تولید
برق،«:4»گزینة تولید منابع بین یکسشانبشهاز بشرق مقشدار تولیشد ازاسشتفادهازای
بی زغال کمسنگ باد انرژی از استفاده و مقدارترین می2COترین تولید کند.را

زندگی( در گازها صفح8شیمی))ردپای (78و88،75تا 87هایه،
--------------------------------------------

طبرسا)«3»گزینة-121 (مسعود
موارد: بررسی
نادرست. لوویسدرآ( دارد.2COClساختار وجود دوگانه پیوند یک

.. .. .... ..

.. .. ..

....

: ::Cl C O Br P Br:

| |

: :: :Cl Br

   

 

جفت شمار نادرست. ناپیوندیالکترونب( باهای :. است2برابر :N N 
الکترون شمار نادرست. پیوندیپ( است.8برابرهای

2.. ..
: :[ N C N ]

  
درست. و8ت( پیوندی ساختار8الکترون در ناپیوندی دارد.2CSالکترون وجود

. . . .
::S C S  

زندگی( در گازها صفح8شیمی))ردپای (88تا83هایه،
--------------------------------------------

سلیمان)«2»گزینة-123 (یرضا
تو ردپای نیز برق تولید کربندر میدی لید دیده گزینهشود.اکسید ها:بررسیسایر

آالینده«:1»گزینة آتشفشاندر فوران از شده متصاعد نمیNO2های شود.دیده
آهک«:2»گزینة شیمیایی است.CaOفرمول
2،یتبوکس«:3»گزینة 3Al Oناخالصی همراه هماتیت،به 2و 3Fe Oهمراه به

است. زندگی(ناخالصی در گازها صفح8شیمی))ردپای (78و87،75تا85،88هایه،
--------------------------------------------

جشانی)«3»گزینة-122 (پوراحمدرضا
افزای گلخانهCO2 با گاز یک عنوان افشزای به زمین کرة دمای میانگین ای،
نیممی در بهار فصل صورت بدین زمشینیابد. ششمالی بشه،کرة سشال01نسشبت

میگذشته شروع زودتر هفته یک حدود گزینهشود.در سایر ها:بررسی
زمین«:1»گزینة افزای دمای شمالیبرفمساحت،با نیمکرة .یابدکاه میدر
وجود«:2»گزینة کم،2COبا فروسرخ میپرتوهای خارج زمین جو از شود.تری
ردپای«:4»گزینة و زمین کرة دمای افزای می2COمیانگین یابند.هردو

زندگی( در گازها صفحه8)شیمی)ردپای (78و75،77،73تا 87ایه،
--------------------------------------------

اسدی)«1»گزینة-122 (محمد
سوماولهایعبارت صحیحو درسی کتاب شکل توضیحات و متن هستند. طبق

موارد: سایر نادرستی دلیل
کوتاه موج طول با خورشیدی پرتوهای از بخشی مرئیهواکره نور از پیتر نیز  را

می بازتاب زمین سطح به رسیدن کند.از
گلخانه گازی که است آب بخار هیدروژن سوختن از حاصل است.فراورده ای

زندگی( در گازها صفح8شیمی))ردپای (73و75،77تا 87هایه،

جشانی)«1»گزینة-122 (پوراحمدرضا
ن ر مورد اسشیدیSO2اکسید خاصشیت اکسید این است. نافلزی یکاکسید و بوده

می و راpHتوانددارد باران گزینهدهد.کاه آب سایر ها:بررسی
بشه«:1»گزینة طبییی وجشودباران دارای،CO2دلیل و اسشیدی pHانشدکی

ازکم است.7تر
اکسشید«:3»گزینة داردCaOاین بشازی خاصشیت و می؛بشوده توانشدبنشابراین

دهد. کاه  را محلول یک اسیدی خاصیت
اکسید«:4»گزینة میCOاین و بابوده مجدداً و2Oتواند دهد 2COواکن 

مهم عنوان به گلخانهرا گاز نماید.ترین تولید ای
زندگی( در گازها صفح8شیمی))ردپای  (75و87تا 88،88،88هایه،

--------------------------------------------
شیخ)«2»گزینة-122 خیاویمیالد (االسالمی

گزینه نادرست:بررسی های
می«:1»گزینة جذب زمین توسط خورشیدی پرتوهای عمده  شوند.بخ 
کوتاه«:2»گزینة ورودی پرتوهای موج آنطول انرژی و بی تر نیز است.ها تر
گلخانه«:3»گزینة گازهای توسط پرتوها این از کمی میبخ  دام به وای افتشد
آنبی  بازمیتر فضا زندگی(گردد.به در گازها صفح8شیمی))ردپای (73و77هایه،

--------------------------------------------
اعظمی)«3»گزینة-122 (رادعرفان
وارتعب درست چهارم و اول وهایعبارتهای نادرستدوم هستند.سوم

عبارت نادرست:بررسی های
فرمول دوم: گالیمعبارت کروم(I)شیمیایی و صشورت(III)اکسید بشه سولفید

است:زیر
Ga O

Cr S





2

2 3
مثل اکسیدهایی شدن حل سوم: 2یا2NOعبارت 5N Oآمشدن پدیشد سشبب

می اسیدی نیتشروژنمحلول اکسشیدهای تمشام کنیشد دقشت امشا چنشینشود دار
ندارد مثالخاصیتی برای بهNO؛ آب میدر حل مولکولی تولیدشودصورت و

نمی است.کند.اسید اسیدی خاصیت دارای گازدار آب
زندگی( در گازها صفح8شیمی))ردپای (77و87تا 85،87تا 87هایه،

--------------------------------------------
حاتمیان)«2»گزینة-122 (امیر

اج اقتصادی، مالح ات براساس پایدار محیطتوسیه و می تماعی باششد.زیسشتی
پالستیک ارزانةپایباهایتولید که این با مالح شاتنفتی بشا ولی هستند قیمت

نیستند. سازگار محیطی زندگی(زیست در گازها صفح8شیمی))ردپای (77تا78هایه،
--------------------------------------------

عیسی)«3»گزینة-122 (زادهحسن
مولاابتد طولCO2مقدار در شده رایکتولید سپسمیمحاسبهسال و کنیم

به را درخت تیداد نهایت در و اکسید کلسیم کل میسهم آوریم.دست
molCO

?molCO g mol
g CO

3 3 82
2

2

1
5 10 8 10 220 2 10

44
        

2 3CaO CO CaCO  
molCOmol

?molCO gCaCO
g molCaCO

   9 2
2 3

3

11
8 10

100 1
  

CaO

molCO
7

28 10

ôw¼U ½k{ïýme

از مولی میCO2مقدار حذف درختان کنند:که

mol    8 7 72 10 8 10 12 10
7

312 10
96 10

1250


  درخت تیداد

زندگی( در گازها صفح8شیمی))ردپای (78و78،77هایه،

جفت پیوندیشمار الکترون

جفت ناپیوندیشمار الکترون


