
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (به ترتيب حروف الفبا) ويراستاري علميگروه 

 سجاد احمدي ـ مهدي اخباري ـ محمد امين توكلي ـ سيد سعيد مؤذني 

 به ترتيب حروف الفبا) گروه تايپ، ويراستاري  (

 مهشيد محمودي  محمد حسن اميرگاني ـآزاده احدي ـ 

 (به ترتيب حروف الفبا) احي و بازنگريگروه طر نام درس رديف

 قشمي مرتضي ـ علي طهوري ادبيات 1

 عباسي  ـ مهدي مصطفي خاكبازان    عربي 2

 زاده محمد حسن فضلعلي ـ جواد عباس دين و زندگي  3

 ـ اميرحسين نصرآبادي ماژالن حاج ملكي  زبان انگليسي 4

 عليرضا رفيعي   رياضي تجربي 5

 مجيد سرودي  زيست شناسي 6

  مجيد طباخيان  مجيد زرگر ـ فيزيك 7

    ـ سيد طبايي  مسعود جعفري شيمي 8



 

 
0 
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 ادبياتت
 
 صحيح است. 1گزينه  -1

 ) كتم به معني نيستي به كار نرفته است.2گزينه (
 ) آخته به معني چاالك به كار نرفته است.3گزينه (
 ) دستور به معني حاكم به كار نرفته است.4گزينه (

 است.ساير معاني درست 

 صحيح است. 2گزينه  -2

 مالهي : آالت لهو / غضنفر : شير

 صحيح است. 1گزينه  -3

 ضاللظالل

 صحيح است. 2گزينه  -4

 صولتحميت / سولتهميت

 صحيح است.4گزينه -5

 مرهم  سندروس / مرحم  صندروس / هزيمت حزيمت ذرع / زرع 

 صحيح است. 1گزينه  -6

 صحيح است. 3گزينه  -7

 به حماسه ي مصنوع است.باز آفريني حماسه مربوط 

 صحيح است.4گزينه  -8

اسلوب معادله : مصرع دوم در حكم مصداقي براي مصرع اول است / بيت گزينه 
 ) نيز اسلوب معادله دارد.1(

 و خود خواهي را ترك كردن است. غرور كنايه از» از خود بيرون آمدن« كنايه:
 آغوش كمانكمان                     تشخيص :  –مراعات نظير: تير 

 صحيح است. 3گزينه  -9

) : سر پنجه خورشيد : تشخيص ( استعاره) / در دامان كسي آويختن: 1گزينه (
 كنايه از متوسل شدن

) تلميح : اشاره دارد به داستان حضرت موسي (كليم) و معجزه ي يد 2گزينه (
سر پنجه كليم ( دستي كه  بيضاي او / تشبيه : دستي كه از آستين ........

 )مثل دست حضرت موسي (ع) است. يدآصادقانه از آستين در مي 
 صبح / اين بيت متناقض نما ندارد. ) : تضاد: شام 3گزينه (
،   ) : حسن تعليل : صبح به دليل اين كه از فتنه ي ايام خبر دارد4گزينه (

صبح ، تيغ و آفتاب را هم چون شمشير و سپر در دست گرفته / تشخيص : 
 سپر در كف دارد.

 صحيح است. 1گزينه  -10

 است  "شيوه  "هسته ي گروه نهادي در جمله ي وابسته  
 ِ -شيوه : ش + ي + و + 
 واج دارد. 4ص + م + ص + م      

 صحيح است.4گزينه  -11

ِ + شاعر + -ايران + در + روح +   ِ +ـ  روشن+ِ + گذشت + ه + ي +-ياد +  -1
  تكواژ) 19موج + ها+ يي + بر + مي + انگيز + ـَ د (

ِ -ِ + شاعر+ ان+ -ِ ش + ي + از + سر + گذشت + -اينك + بهار + گزار +  -2
 تكواژ) 19َد +( -+ ايران +ي + به + دست + مي + ده + 

ِ + سر + گذشت + -+ بهار + در + آثار+ـِ  + خود + از + فراز + و + نشيب  -3
 تكواژ) 19+( ِ + ايران + سخن + گفت + ه + است + -
ِ + به + روز + ي + ها + است + -او + ياد + آور + ي +  ِ+-چون + مقصود + -4

 تكواژ) 20+ شكست + ها + را + كنار + نهاد + ه ( 
 صحيح است. 3گزينه  -12

 خوبي : حشو استمتفاوت با / الشه ي بي جان آن را / حسن متفاوت از 

 صحيح است. 3گزينه  -13

ِ + سپهري + او + را + از + چهره ها + ي + -ِ + شعر + -واژه ها: ستايشگران + 
 واژه) 16دانند ( ِ + نوين + مي-ِ + روزگار + -درخشان + 

 ِ ش + گر + ي + ان + گار + ين -تكواژهاي وابسته اشتقاقي: 

 صحيح است. 2گزينه  -14

 صحيح است.2گزينه  -15

 همه ي اجزاي عالم هستي عاشق هستند.  4و  3و  1ه هاي گزين

 صحيح است.2گزينه  -16

 صحيح است. 3گزينه  -17

 تقابل عشق و هوس آشكار است. 3ها به جز گزينه  ي گزينه در همه
 پرداخته است. "عشق"و "عقل  "شاعر به بيان تقابل 3در حالي كه در گزينه 

 صحيح است. 3گزينه  -18

گذشتن عمر در راه عشق اندوهگين نيست ولي  در بيت صورت سوال شاعر از
 خورد. ) شاعر بر گذشت عمر افسوس مي3در گزينه (

 صحيح است. 2گزينه  -19

شرط تفاهم را سنخيت و هم سويي مي داند در حالي  4و 3و 1در گزينه هاي 
مي گويد هر كس از عشق بي بهره باشد گرفتار آتش جهنم مي  2كه گزينه ي 

 شود.

 است.صحيح  2گزينه  -20

سخن بر سر اين است كه حسن خداوندي سبب  4و  3و  1در گزينه هاي 
) حسن جمال حضرت 2آفرينش هستي شده است، در حالي كه در گزينه (

 حق ، هستي را ، عدم كرده است.
 عربي

 صحيح است. 2گزينه  -21

أخرج: بيرون آورد.خارج كرد(ماضي است) / ظلمات : تاريكي ها ( جمع است ) 
 مرا گرامي داشت .( أكرم : ماضي است )/ أكرمني : 

 صحيح است. 3گزينه  -22

رسيد ( الفأرتَينِ ، مفعولٌ به است )  /   من : چه پسأل الفأرتَينِ : از دو موش 
آويزد( مضارع است )                                                كسي  /يعلِّقُ : مي

: اين زنگ را  هذاالجرس 

 است.صحيح  4گزينه  -23

) بچه هاي 2)امام (ع) از آن غذاها به او داد.1ترجمه صحيح ساير گزينه ها: 
 ) من در تهيه نان از آن ها تواناترم .3يتيمي دارم و چيزي ندارم 
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نامهپاسخ
 صحيح است.3گزينه  -24

: درماده اوليه جهان/  في المادة األولي للعالَمحدثَ : رخ داد ، به وقوع پيوست./ 

: جدا شد (الزم)   / تشكّلت: تشكيل شد انفجار شديد : انفجار شديدي / انفصلت
 شكل گرفت (الزم)، صورت گرفت (الزم)

 صحيح است.1گزينه  -25

: غير منصرف است لذا درحالت جرّي با  في ليلةٍ ظَلماءدرشبي تاريك :  ظَلماء ):

(جراب ، مذكر است ) /از درهم ها : مملوأً   كيسه اي پر:جِراباً آيد.) /  فتحه مي
.( اگر چه كلمه ، غير منصرف است اما به دليل داشتن "دراهم "ي  منَ الدراهمِ

 عالمت كسره مي پذيرد ) "ال"

 صحيح است.2گزينه -26

:  -عندما  / ديد : رأي -)هنگامي كه : لما2 لَماءلعالمكانةَ الرفيعةَ ل   / شاهد
اگر چه غيرمنصرف است ، اما به دليل "العلماء "مند را (كلمه جايگاه بلند دانش

پذيرد) ضمناً كلمه هاي محافل ، مدارس ،  عالمت كسره را مي "ال "داشتن
 آيند. خوارزم، غير منصرف هستند لذا در حالت جرّي با فتحه مي

 صحيح است.4گزينه -27

بارت اين ع» آدمي بر آيين دوست و رفيق خود است.:« ترجمه جمله اصلي 
و اين موضوع در » پذيرد انسان از دوست خود تأثير مي«بدان معني است كه 

 آمده است. 4گزينه 
) دوست تو كسي است كه هنگام سختي ها تو را تنها 1ترجمه گزينه ها:

) دوستت 3) هيچ خيري در دوستي انسان دو رنگ (منافق) نيست.2نگذارد.
) انسان از 4را تصديق نمايد.كسي است كه به تو راست بگويد نه كسي كه تو 

 پذيرد. اخالق دوستش تأثير مي

 صحيح است.3گزينه -28

 بيش از بقيه تناسب دارد. 3مفهوم كلي متن با گزينه 

 صحيح است. 4گزينه -29

 صحيح است.2گزينه -30
 صحيح است.1گزينه -31

إنَّ النّملَ إذا هاجمه عدو و لَم يقْدر أنْ « حركت گذاري صحيح به صورت  

الي داخلِ عشِّه بحنْسي هاست.                                »يواجِه 

 صحيح است.2گزينه -32

 موارد نادرست در ساير گزينه ها: 
رد جم) 3من باب تفعيل، متعد ، مبني علي الضم، فاعلُه اسم ظاهر (داخل) / ) 1

 »داخل«د/ مفعوله ) بزيادة حرف واح4ثالثي / 

 ت.صحيح اس4گزينه -33

 موارد نادرست در ساير گزينه ها: 
) مبني علي الفتح، 3) منصرف  2معرّف باالضافة          جمع السالم للمذكّر،) 1

 منصوب بالكسرة

 صحيح است.1گزينه -34

 شش معرفه ولي در ساير گزينه ها پنج معرفه است به ترتيب: 1درگزينه 

ه-وفاة-بعد-المساكين-الفقراء-)ه1

 هم                         -صالة -هم -الّذين –المؤمنون ) 2
 هم                  -عجب  -مر األ  -هذا –) الحاضرون 3
 اليتامي -المساكينَ  -من  -جزاء  -) هذا4 

  صحيح است.4گزينه -35

 -مدينة -أنا«، شش معرفه به شرح زير آمده است كه عبارتند از :  4در گزينه 

 »                       ها -باب -علي -العلم

  صحيح است.1گزينه -36

به و منصوب نياز است و اسماء خمسه در حالت  در هر دو جاي خالي به مفعولٌ
آموز پدرش را  دانش«شود:  آيند. ترجمه عبارت مي مي» الف«نصبي با 

 »كند. كند و برادرش را سرزنش نمي خوشحال مي

  يح است.صح1گزينه -37

: منصوب با اعراب اصلي فتحه است اين كلمه، جمع مكسر "المساكينَ  "
در مجرور با اعراب اصلي است  "ال"نيز به دليل داشتن  "المساجد"باشد.  مي

اعراب فرعي  "مظلومون"  "درأبينا"أبي "  "ذو "ساير گزينه ها كلمه هاي
 دارند.

  صحيح است.2گزينه -38

ه در آن اسم غير منصرف آمده است تعيين گويد جمله اي را ك سوال مي
 "أربع"غير منصرف است ضمناً 2در گزينه  "شيراز "نماييد.فقط كلمه ي

 منصرف زيرا نه اسم تفصيل است نه صفت مشبهه.

  صحيح است.3گزينه -39

با توجه به اينكه جمع مونث سالم در حالت نصبي اعراب فرعي دارد ، گزينه   
باشد در ساير  مفعولٌ به مي "التلميذات "ه صحيح است زيرا در اين گزين 3

 در حالت نصبي قرار ندارد.                              "التلميذات  "گزينه ها كلمه

  صحيح است.4گزينه -40

 مصباح منصرف هستند. 3آخر و اُم، در گزينه 2مقاتل، در گزينه  1در گزينه 
 دين و زندگي  

 

 صحيح است. 4گزينه  -41

 صحيح است. 1گزينه  -42
 صحيح است.3گزينه -43

زماني كه انسان با دوري از گناه و انجام عمل نيك مسير معرفت راپيش گيرد 
يابد كه :اين همه عكس مي و نقش نگارين كه نمود/ يك فروغ  به تدريج در مي

 رخ ساقي است كه در جام افتاد

 صحيح است. 1گزينه  -44

 ارتباطي با سخن امام علي (ع) ندارد.

 ح است.صحي 3گزينه  -45

 صحيح است. 2گزينه  -46
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1آزمون 
دغدغه و درد متعالي نشانه ي بيداري و هوشياري ورود به وادي انسانيت است 

 باشند. و نيازها زمينه ساز هدف ها مي

 صحيح است. 2گزينه -47
 صحيح است. 4گزينه  -48

نشان  "چگونه زيستن "نياز به كشف راه درست زندگي خود را در قالب سوال 
شود ، بايد جامع و  نيازهاي بنيادين انسان داده ميدهد و هر پاسخي كه به  مي

شامل باشد به طوري كه راه رسيدن به يك نياز ، نه تنها با راه رسيدن به نياز 
 هاي ديگر متضاد نباشد ، بلكه مكمل و سهل كننده ي آن ها هم باشد.

 صحيح است. 1گزينه  -49

كه در تفكر و حكم، كساني  طبق فرمايش امام كاظم (ع) به شاگرد خود هشابن
 تعقل برترند (علّت) ، نسبت به فرمان هاي الهي داناترند.(معلول)

 صحيح است. 4گزينه  -50

تواند پاسخ برخي از مسائل  شود كه نمي انسان با كمك عقل خود متوجه مي
 باشد. بنيادين را به طور كامل و درست بدهد. عقل همان حجت نهان انسان مي

 صحيح است. 2گزينه  -51

 صحيح است. 2گزينه  -52
 .صحيح است. 3گزينه  -53

پيامبران با بهره مندي از الطاف الهي چنان مرتبه اي از ايمان و تقوي را 
رفتند و از چنان بينش عميقي برخوردار  داشتند كه هيچ گاه به سوي گناه نمي
آمدند هم چنين اگر پيامبري در مقام  بودند كه به خطا و اشتباه گرفتار نمي

رسد و  معصوم نباشد ، دين الهي به درستي به مردم نمي دريافت و ابالغ وحي
 شود. امكان هدايت از مردم سلب مي

 صحيح است.4گزينه -54
 صحيح است. 4گزينه  -55

خواهيم كه صراط مستقيم  از خداوند مي "اهدنا الصراطَ المستقيم  "در آيه ي  
آل سوره ي  101را به ما نشان دهد كه يكي از مصديق راه راست در آيه ي 

) مطابق اين آيه ،  3ديني  3عمران بيان شده است.( انديشه و تحقيق درس 
 باشد.  شرط هدايت شدن به راه راست ، تمسك جستن به خداوند مي

 صحيح است. 3گزينه  -56
 صحيح است. 3گزينه  -57

سخن گفتند در رابطه با موضوع هايي هم چون عدالت خواهي ، علم دوستي ، 
ها كه جزو آرمان هاي مقدس انسان ها به شمار  معنويت و حقوق برابر انسان

روند ، مربوط به تأثير ناپذيري  و تبعيت نكردن از فرهنگ و عقايد زمانه  مي
 است.

 صحيح است. 2گزينه  -58

 صحيح است. 2گزينه  -59
 صحيح است. 4گزينه  -60

 زبان  

 صحيح است.  3گزينه  -61

 شكل صحيح جمله: 

She doesn’t Know who answered the telephone. 
  صحيح است.  1گزينه  -62

با توجه به اينكه  بيان دو عمل همزمان مورد نظر است و جاي خالي قبل از  
صحيح  1ي  عملي است كه نسبت به عمل ديگر فراگيرتر است پس گزينه

 است.
 صحيح است.  4گزينه  -63

ي تناسب  به معناي (هرچه،همانطوريكه) به عنوان ربط دهندهas كاربرد
)Proportion .( 

 شود.  شود، بيماري من شديدتر مي هوا سرد مي هرچهمعني جمله: 
 as هاي كابرد تواند يكي از عالمت در جمله مي worseكاربرد صفت تفضيلي 

 تناسب باشد.
 صحيح است.  4گزينه  -64

 من بايد از همه براي حمايت عاليشان در طول تحقيقم  تشكر كنم. 
 ) تمركز2 ) روش1
 حمايت )4 ) عادت3

 صحيح است. 3گزينه  -65

اي است كه كبرن ذخيره شده در  معني جمله: اين يك حقيقت شناخته شده 
  شود. آزاد مياكسيد كربن  درختان به عنوان دي

 :  releaseهاي ديگري از فعل  كاربرد
release sb from sth   release = set free 

release sth in to sth release خالص شدن از چيزي  
release from hospital release       فشرده  انتشار فيلم، لوح 

release a bird 
 صحيح است.  1گزينه  -66

 توانيد تمام كشور را در مدت كوتاهي بازديد كنيد. شما نمي 
 ) فشار4) قسمت               3) تمرين         2) مدت     1

 صحيح است.  4گزينه  -67

هاي احتمالي  ها را از آسيب ن پوشند تا آ هاي خاصي مي ها لباس نشان آتش 
 محافظت كنند.

 ) آسيب4        ) نتيجه3) عالمت        2) رخداد    1

 صحيح است.  3گزينه  -68

 شما مجاز نيستيد از خيابان رد شويد وقتي كه چراغ راهنمايي قرمز است. 
  داشتن ) نياز2) مجبور كردن                1
 ) تأثير گذاشتن4) اجازه دادن                  3

 صحيح است.  1گزينه  -69

 من مطمئنم كه او تمام وقت در بيمارستان تحت نظر خواهد بود. 
 ) سؤال4) بيان          3 ) استثناء2) مشاهده ، نظر         1

   Cloze testترجمه 
جنايت در تعداد در حال  جنايت در حال افزايش است. نه تنهاقطعاً امروزه 

ترين  افزايش است بلكه تنوع جنايت هم در حال گسترش است. البته مهم
ها معموالً شخصا ديوانه به حساب  جنايت قتل(كشتن يك انسان) است. قاتل
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نامهپاسخ
ي خفه كردن  ها ممكن است كشته شوند در خواب به وسيله آيند. قرباني مي

كردن از خود در مواجه با يك  (قطع كردن اكسيژن). عموم مردم به مراقبت
 اند. مورد غير معمول توصيه شده

 صحيح است.  2گزينه  -70

 صحيح است.  4گزينه  -71

 صحيح است. 3گزينه   -72

 صحيح است.  1گزينه  -73

  1Readingترجمه 

هاي تاريخي دنيا  اهرام ثالثه بزرگ در غزه يكي از شگفت انگيز ترين مكان 
در منطقه غزه در شمال مصر قرار دارد. اهرام  Saharaاست. در باالي صحراي 

جريب را پوشانده است. آب  13اي به حدود  پا ارتفاع دارد و منطقه 450ثالثه 
پا از ارتفاع  30باعث شد كه اهرام ثالثه  Saharaو هواي خشك و طوفاني 

انگيز مهندسي بود كه براي  اش كاسته شود. اهرام ثالثه موفقيت شگفت اصلي
ثالثه اساسا با  ترين بناي جهان قرار گرفت. كل اهرام سال بلند 3800از   بيش
شد كه به روشني در خورشيد  يقل داده شده باعث ميهاي سيماني ص سنگ

بدرخشد. اكثر دانشمندان مصر شناس باستان اتفاق نظر دارند كه اهرام ثالثه 
سال پيش  4500تر از  سال قبل از ميالد مسيح كمي بيش 2500حدود 

سال براي ساختن آن كار  20كارگر به مدت  10000اخته شده است. كه س
 2ها  اند. اهرام ثالثه شامل دو ميليون بلوك سنگي است اگر چه اكثر بلوك كرده

 تن هم وزن دارند. 80ها تا  تن وزن دارند اما بعضي از آن 3يا 

 صحيح است.  2گزينه  -74

 صحيح است.  4گزينه  -75

 صحيح است.  4گزينه  -76

 صحيح است.  3گزينه  -77

   2Reading ترجمه

كنيم. پول به عنوان ارزيابي كاال، و ارزش  ما پول را به داليل زيادي استفاده مي
چنين براي خريد و فروش اجناس. درست  شود و هم دارايي افراد استفاده مي

گيري وزن  مثل متر كه براي اندازه گرفتن قد افراد و كيلوگرم كه براي اندازه
شود، بنابراين پول براي ارزيابي ارزش يك كت، كتاب و دوچرخه  استفاده مي
سنجد به اين  گوييم پول ارزش يك شي را مي كه ما مي رود. زماني به كار مي

كند ارزش ديگري را، به اين منظور، در شرايطي  گيري مي معنا است كه اندازه
 تواند قابل تبديل هم باشد. مي

 صحيح است.  4گزينه  -78

 ح است.صحي  3گزينه  -79

 صحيح است.  1گزينه  -80

 رياضي تجربي  

 صحيح است.  1گزينه  -81

 توان نوشت:  با توجه به نمودار درختي زير مي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحيح است.  1گزينه  -82

ها باشد با احتمال آنكه  ها بيش از تعداد دختر دانيم احتمال آنكه تعداد پسر مي 
  ها بيش از تعداد پسرها باشد، برابر است. بنابراين: تعداد دختر

پسر تعداد دختر تعداد دختر تعداد پسر تعداد 1

2 پسر تعداد دختر تعداد 1

پسر تعداد دختر تعداد
1
2 

 است. صحيح  3گزينه  -83

 دانيم :  مي 
0 1

1
8

1
16 1

13
16 
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6 كه اعداد رو شده متمايز هستند: با توجه به اين  5 4 3  
 4و  3، 2، 1است. بنابراين عدد رو شده  10چون مجموع اعداد رو شده برابر 

  جايي دارند بنابراين: حالت جابه 4هستند كه به 
4

6 5 4 3
1
15 
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 كيسه 

 كيسه 
1
2

2
2
5
2

1
2

1
10 

1
2

3
2
5
2

1
2

3
10 
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پسر تعداد آنكه احتمال دختريم تعداد از بيش آنكهها احتمال با باشد ها

جواب
1
20

3
20

4
20

1
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1آزمون 
 دانيم:  مي 

0 1 2 3 2  
 توان نوشت:  بنابراين مي

2 1 2047 2 2048 211 11 
  از طرفي :

1 11 
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 جواب مسأله دو حالت دارد:  
اول حالت 4 3 1

صفر

12

دوم حالت 3 3 2
4 يا 2

18
جواب 12 18 30 

 صحيح است. 3گزينه   -89

 12ها پياده شود بنابراين هر مسافر  تواند در هر كدام از ايستگاه هر مسافر مي 
  انتخاب دارد. بنابراين تعداد حاالت مطلوب برابر است با :

12 12 12
تا 8

128 

 صحيح است. 1گزينه   -90

 است. به  فقط مورد (الف) تابعي از  
 صحيح است. 2گزينه   -91

 3 1 3 4
3 1 0 1  

بنابراين  4. 
 صحيح است.  3گزينه  -92

0
1

1
0

1
1 1

1
1

1 1 0
1

1 1 1 1
1

1
1
2

0 1
1
2  

 
 صحيح است.2گزينه   -93

2 8 1 2 9 3 3 
1باعث ايجاد زوج مرتب  3ولي   را از  شود كه تابع بودن  مي 7

 قابل قبول است. 3برد. بنابراين فقط  بين مي
 صحيح است. 1گزينه   -94

  توان نوشت: بنابراين مي 1دانيم  مي 
1 3 2 1 1 2 1

2 1  
 صحيح است.  3گزينه  -95

 4 4 0
4 2 4 2 4

1 2 4 ، 1 يا

1 2 4 ، 0  

 صحيح است.  2گزينه  -96

4ي  با توجه به رابطه  2 1، عدد  0 ي  ي معادله ريشه 2
  مورد نظر است. از طرفي:

1 2 2 2 2 2  

 صحيح است.  1گزينه  -97

2ي  ي معادله ريشه   5 1   است بنابراين: 0
 2 5 1 0 5 1 2

2 5 1 2 2 1 1 
 صحيح است.  2گزينه  -98

 . كه سمت چپ معادله عددي صحيح است، بايستي  با توجه به آن 
2و در نتيجه  2بنابراين  2:  

2 7 7  
 

 را دارد. 7يعني معادله فقط جواب 
 

 صحيح است. 1گزينه   -99

 صحيح است.  2گزينه  -100

  بنابراين : دانيم  مي 
2 1 1 2 9 1 2

2 1 1 3 1  
1 2
1 2

1 2
3
1 
 است. 2ها برابر  بنابراين مجموع ريشه

 
 زيست شناسيي

 
 صحيح است.  2گزينه  -101

وقتي كه ژن تنظيمي دچار جهش شود، بيان ژن (ترجمه) بر هم خواهد خورد 
شود). در حاليكه  (يعني ژن خاموش ميگردد نميو اصالً پروتئيني ساخته 

گردد، كه  هاي غير طبيعي مي جهش در ژنهاي ساختاري باعث توليد پروتئين
م تجزيه كننده مورد اولّي در بيماران آلكاپتونوريا صادق است. يعني اصالً آنزي

 سازند. اسيد همو جنتيسيك را نمي
 صحيح است.  3گزينه  -102

 "نور و سپوراكراسا" وجود ويتامين بيوتين در محيط كشت حداقل كپك 
بيوتين را  تواند نميسالم نيز    دهد كه حتّي كپك ضروري است و اين نشان مي

 بسازد.
 صحيح است.  4گزينه  -103

كنيم كه فقط با نوكلئوتيدهاي  گوانين را حساب مي فاقدهاي  ابتدا تعداد كدون
33شوند يعني  ساخته مي  و آنگاه به تعداد بقيه آنها  27

64يعني 27 كدونِ واجد گوانين داريم كه دو تا از  37
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نامهپاسخ
، پس در نهايت شوند نميكدون پايان بوده و ترجمه  آنها

37 2  خواهيم داشت. دار واجد كدون معني 35

 صحيح است.  2گزينه  -104

شود، به دليل جا به  ريبوزوم مي آُم وارد جايگاهكه آنتي كدونِ  هنگامي
از  2واجد آنتي كدونِ ، مولكول جايي ريبوزوم روي

(مربوط به  شود. پس ورود آنتي كدون خارج مي جايگاه
(مربوط به  پس از خروج آنتي كدونِ ريبوزوم  )به جايگاهكدونِ
 ريبوزوم خواهد بود.) از جايگاه كدونِ
 صحيح است.  4گزينه  -105

آنتي را  و ضّد رمزهاي روي كدونرا  رمزهاي وراثتي روي
شويد كه قند پِنتوز موجود در هر دوي آنها  نامند. پس متوجه مي مي كدون

 ها) ولي ساير موارد صحيح نيستند. (بررسي ساير گزينهاست  "ريبوز"
 فسفودي استر دارند. هر دوـ كدون و آنتي كدون  1گزينه 
 سه حرفي هستند. هر دوـ كدون و آنتي كدون  3گزينه 
ولي آنتي كدون  پلي مراز ـ در يوكاريوتها، كدون توسط 2گزينه 
 شوند. رونويسي مي پلي مراز توسط
 صحيح است.  2گزينه  -106

عامل پايان ترجمه، پيوند كوواالن بين زنجيره پلي پپتيدي تازه ساز و 
در  4و  1كند ولي موارد  را هيدروليز مي جايگاهموجود در  آخرين
 هم هرگز به آنتي كدون وصل دهند و كدونِ ريبوزوم روي ميجايگاه
 هاي پايان ترجمه نخواهند شد. ، چون كدونشود نمي

 صحيح است.  1گزينه  -107

نوعي ليپيد صفراوي است و بر خالف سه مورد ديگر (كه همگي  "لسيتين"
 .شود نمي پروتئين هستند)، اصالً از روي ژن ساخته

 صحيح است.  3گزينه  -108

را رونويسي  از روي ژن، پيش ساز مولكولِ پلي مراز آنزيم
 همه انواعكند كه پس از كوتاه شدن، الگوي ساخته شدن و ترجمه  مي

باشد ولي ساير  ) ميپلي مراز ها (و از جمله خود آنزيم پروتئين
 ها) موارد همگي غلط هستند.              (بررسي گزينه

 سازد. را مي مولكول پيش ساز، ابتدا پلي مراز ـ آنزيم1گزينه
ساخته و در  سيتوپالسمپلي مراز درون  ـ در يوكاريوتها آنزيم2گزينه
 كند. مي كارهسته 
 ندارند. ـ پروكاريوتها، هسته و هستك4گزينه

 صحيح است.  1گزينه  -109

 كند: پلي مراز طي سه مرحله رونويسي مي آنزيم
 شود. متصل مي انداز روي مولكول ابتدا به راه

 كند. را از هم باز مي سپس خودش دو رشته 
در نهايت خودش با استفاده از ريبونوكلئوتيدهاي آزاد و از روي  

 سازد. را مي ، رشتهالگوي
 صحيح است.  3گزينه  -110

ي پيوندهاي فسفودي استر (ويرايش)  پلي مراز قادر به به تجزيه آنزيم
 گيرند. ولي هر سه مورد ديگر هنگام انجام فرآيند رونويسي صورت مي باشد نمي

 صحيح است.  4گزينه  -111

دو پيوند »  رونوشت اينترون«به ازاي  وجود هر  هنگام كوتاه شدنِ
شود. پس تخريب و تشكيل  فسفودي استر تجزيه شده و يكي هم تشكيل مي

 ]پيوند تشكيل شوند 5ند تجزيه و پيو 10يعني  [پيوند فسفودي استر  15
است و از آنجا كه  رونوشت اينترون در اين 5نشان دهنده وجود 

شويم كه  ها به طور معمول يكي بيشتر از اينترونهاست متوجه مي تعداد اگزون
 باشد. مي رونوشت اگزون 6حداكثر داراي اين 
 صحيح است.  2گزينه  -112

(آلوالكتوز) به پروتئين مهار كننده(كه محصولِ ژنِ  اتصال عامل تنظيم كننده
از  ممانعتتنظيم كننده پروكاريوتهاست) در آن، تغيير شكل ايجاد كرده و با 

 گردد. اتصالش به اپراتور، سبب روشن شدنِ اپران لك مي
 صحيح است.  2گزينه  -113

آغازگر باشد، آنگاه فقط به  اگر مربوط به آنتي كدون
شود و اين عالمت شروع ترجمه است، اما آنتي  ريبوزوم وارد مياهجايگ
توان يافت كه در آن  هم مي هاي را در ساير مولكول كدونِ

شوند و  ريبوزوم مي ابتدا وارد جايگاه كدونِ معمولي آنتيصورت مانند يك    
 اين به معني ادامه ترجمه خواهد بود!

 صحيح است.  4گزينه  -114

باشد كه  همان كپك نوروسپوراكراسا مي "بيدل و تيتم "گونه مورد مطالعه
هاي خود دارد. اين توالي قبل  جانداري يوكاريوت است و توالي افزاينده در ژن

 شود. نمياي دورتر قرار داشته و رونويسي  از راه انداز و در فاصله
 صحيح است.  1گزينه  -115

 اي) دو مدل دارند: هاي ژني(نقطه جهش
 ب)جهش كاهش و افزايش لف) جهش جانشيني ا

شود ولي ساير  اي هم محسوب مي پس هر نوع جهش جانشيني، جهش نقطه
 ها: موارد غلط هستند. بررسي سايرگزينه

 از آمينو اسيدها بيشتر از يك رمز دارند. بسياريـ  2گزينه 
 اي از نوع كاهش و افزايش هستند. هاي نقطه جهش برخيـ  3گزينه 
 ها بيشتر از يك زنجيره دارند. از پروتئين بسياريـ  4گزينه 

 صحيح است.  3گزينه  -116

يد "اي گياهان است كه در اثر تماس با محلول  نشاسته پلي ساكاريد ذخيره
به رنگ آبي در ميآيد و اين، روشِ شناسايي نشاسته است! كه در فعاليت  "دار

 به آن اشاره شده است. 1پاياني فصل اول كتابِ زيست و آزمايشگاه 
 صحيح است.  2گزينه  -117

كه ساختاري خميده و پيوندهاي دو  "سير نشده"هاي  هضم و گوارش چربي
ها عموماً در  است.اين چربي تر گانه و سه گانه دارند. از انواع سير شده، ساده

هاي سير شده دارند و  تري از چربي اند چون نقطه ذوب پايين دماي اتاق مايع
از مقدار حداكثري است و البته پيوند ساده نيز حتماً  كمترتعداد هيدروژن آنها 

 دارند.
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1آزمون 
 صحيح است.  1گزينه  -118

ش خارجي غشاي سلولي و متصل به در بخ فقطكربوهيدرات را 
 توان ديد. پيد) يا به پروتئين (گليكو پروتئين) مي يدها(گليكو ليپليي

 ها:  ولي ساير موارد غلط هستند.بررسي ساير گزينه
 است.جانوري هاي  ـ كلسترول، تنها استروئيد موجود در غشاي سلول2گزينه
 غشا وجود دارند. خارجيهاي پذيرنده به ويژه در سطح  ـ پروتئين3گزينه
 كنند. عمل مي تخصصيهاي كانالي غشا به طور  ـ پروتئين4گزينه
 صحيح است.  4گزينه  -119

               در واقع فضاي سيال درونِ اندامك كلروپالست "بستره "يا "استروما"
 قسمت د) است. (

 صحيح است.  4گزينه  -120

اطراف هسته به صورت منفذدار است(يعني دو غشاي  اليه 4پوششِ 
ماده ژنتيكي درونِ هسته است  بيشتر كنند) ولي ه را احاطه ميسوراخدار، هست

 باشد. هستك مي چند ياو هسته نيز داراي يك 
 صحيح است.  3گزينه  -121

ها را متالشي  آنزيم ضّد عفوني كننده ليزوزيم كه ديواره سلولي باكتري
 شود. كند، درون مايع مخاطي و اشك و عرق و بزاق  يافت مي مي

 . صحيح است 1گزينه  -122

هاي فاگوسيت(نوتروفيل  در دومين خط دفاع غير اختصاصي بدن، نقش سلول
و ماكروفاژ) از همه مهمتر است كه ذرات خارجي و ميكروبها را به روش 

 نمايند. منهدم مي "ليزوزومي"هاي  فاگوسيتوز بلعيده و به كمك آنزيم
 صحيح است.  3گزينه  -123

نابالغ، فعال شده و تقسيم  هاي در برخورد اول با آنتي ژن، لنفوسيت
خاطره و پالسموسيت بسازند و در برخورد دوم با همان   شوند تا لنفوسيت مي

ها را توليد  شده و به سرعت پالسموسيت تقسيماي  هاي خاطره ، سلول ژن آنتي
 ولي هر سه مورد ديگر صحيح هستند.

 صحيح است. 1گزينه  -124

ها( نوعي  دن توسط پالسموسيتها در اولين برخورد با آلرژن در ب پادتن
چسبند. در دومين  ها مي ) توليد شده و به روي سطح ماستوسيتلنفوسيت 

 بافتها در  هاي روي سطح ما ستوسيت برخورد با همان آلرژنع آلرژن به پادتن
شود. در هر حال توجه  چسبند و هيستامين آزاد مي مي خونها در  يا بازوفيل

ر حال و در هر برخوردي با آنتي ژن در بدن ادامه كنيد كه توليد پادتن به ه
 دوم به بعدها از برخورد  خواهد يافت. ولي اتصال پادتن به سطح ماستوسيت

 دهد. روي مي
 صحيح است.  2گزينه  -125

اختصاصي( پرفورين در ايمني سلولي يا پالسموسيت در ايمني  يايمن
، شود نميمهرگان يافت  است و در بي مهره دارانهومورال) اساساً مربوط به 

شود ولي وجود آنزيم  پپتيد كوچك ضد قارچ هم در گياه يونجه ديده مي
 مهرگان مشترك است. ليزوزيم در دفاع غير اختصاصي بين مهره داران و بي

 

 
 فيزيكك

 
 صحيح است.  4گزينه  -126

10ها به ترتيب:  دقت گزينه  3 و 1 و 10 4 و 10 2 
 با دقت ترازو هم خواني دارد. 4ي  باشد كه فقط گزينه مي

 صحيح است.  4گزينه  -127

ضرب برابر يكاي كميت حاصل 
3

گر حجم آبي  تواند بيان است كه اين يكا مي 
 كند. باشد كه در واحد زمان از لوله عبور مي

 صحيح است.  2گزينه  -128

واحد است. اگر  70ها برابر  آن ي بين اين دو بردار صفر باشد برآيند اگر زاويه 
واحد است. حال كه  50ها برابر  ي برآيند آن دو بردار بر هم عمود باشند اندازه

و  50ها نيز بين  ي برآيند آن است، اندازه 90ي بين دو بردار بين صفر و  زاويه
 صحيح است. 2ي  واحد است بنابراين گزينه 70

 صحيح است. 3گزينه   -129

  پايستگي بار الكتريكي:بنا به اصل 
كل 1 2 24 10 14  

ها به يكديگر بار الكتريكي هر كره  اند و پس از اتصال آن ها مشابه كره
14
2

رسيده است  7به  24از  خواهد شد. بار الكتريكي كره  7
د و يا انتقال يافته باش به كره  بار الكتريكي منفي از كره  17پس بايد 
به  10توان گفت براي آنكه بارالكتريكي اين كره از  مي  ي   براي كره

 بار الكتريكي منفي از دست داده باشد.  17برسد، بايد  7
 

 .صحيح است 4ينه  گز -130

 
 
 

و1 3 10 2 14  

و2 4 2 2
1
2 2

1
2 10 5

14 5 19  

 .صحيح است  2گزينه  -131

 برابر شود  4بدون تغيير جهت  براي آنكه ميدان الكتريكي در نقطه 
برابر  3، ي منفي بوده و ميدان ناشي از آن در نقطه بايد بار الكتريكي

 باشد:  ميدان ناشي از بار الكتريكي
 
 
 

3 3 2
3

2 27  

 

3

1

2 3

4

3

1

1 3
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نامهپاسخ
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نيوتن

كولن

ولت

متر
 

 صحيح است. 2گزينه   -133

180
 

105 10 10 6 5
100 0 05  

 صحيح است.  1گزينه  -134

 جايي مثبت است: جابهاين توجه داشته باشيد كه كار ميدان الكتريكي در  

100
4 10 4

10 6

100 4 102 500   
 صحيح است.  4گزينه  -135

ي رسانا را به زمين وصل كنيم بار الكتريكي منفي از آن به زمين  اگر كره 
دهد كه پتانسيل الكتريكي كره رسانا  يابد كه اين مطلب نشان مي انتقال مي

منفي است زيرا بار الكتريكي منفي از پتانسيل كم به پتانسيل زياد انتقال 
شود پتانسيل  ض مييابد و چون اندازه پتانسيل الكتريكي زمين صفر فر مي

ي  الكتريكي كره رسانا كه از آن كمتر است بايد منفي باشد. در ضمن اگر ميله
صورت بار الكتريكي منفي ميله به كره  باردار را به كره رسانا وصل كنيم در اين

دهد پتانسيل الكتريكي كره بيشتر از ميله باردار  يابد كه نشان مي انتقال مي
گونه كه گفته  ميله به آن انتقال يافته است زيرا همان باشد كه بار منفي از مي

 يابد. شده بار الكتريكي منفي از پتانسيل كم به زياد انتقال مي
 صحيح است. 4گزينه   -136

1
2

2 2

1

2

1

2 1
2 1

1

2
1
4

2
1
4 1 

باشد و انرژي الكتريكي  انرژي اوليه خازن مي٪ 25مانده در خازن  انرژي باقي
 انرژي اوليه است.٪ 75تخليه شده برابر 

 
 صحيح است.  1گزينه  -137

2اتصال خازن  و 1بصورت موازي است.  1 و 2 2 1 3 
2هاي  ظرفيت معادل خازن و صورت سري متصل شده  به 3با خازن  1

 است:
1

1 2 3

1
1 2

1
3

1
3

1
6 1 2 3 2  

 بصورت موازي بسته شده است: 4خازن با خازن  3ظرفيت معادل 
2 3 5  

 صحيح است. 4گزينه   -138

، براي  و ثابت بودن ولتاژ دو سر مجموعه ي  با توجه به رابطه 
ها به كمترين مقدار خود برسد بايد ظرفيت  كه بار معادل مجموعه خازن آن

ها بايد بطور سري  معادل كمترين مقدار را داشته باشد، بنابراين اتصال خازن
 صورت گيرد.

1 1
6

1
6

1
6 2  

 صحيح است.  2گزينه  -139

باشند و داراي بارهاي  است هر سه خازن متوالي ميدر حالتي كه كليد باز  
  الكتريكي برابر:

1 2 1 1 2 2 40 1 20 10
1 5 3

كل 1 2 3 20   
3شود و  تخليه شده و از مدار حذف مي 2وقتي كليد بسته شود خازن  و 1 

  ، متوالي خواهند بود:
1 3
1 3

1 3
كل

2 10  

 .صحيح است  1گزينه  -140

 است  پنج برابر سرعت متحرك  سرعت متحرك  
 باشد. مي برابر طول مسير  5كند  بنابراين طول مسيري كه طي مي

 توان نوشت: با توجه به شكل مي 
 
 
 
 
 

5 1 10
6 1

12  

 .صحيح است  4گزينه  -141

 
 
 
 
 
 

1
2 2 2 30

1
2 1 2 10 350

1
2

2 40 350 0 2 80 700 0
40 1600 700

1
1 70
2 10  
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1

2
2 30 2 1

2 30

2 0 2

1 5 1

102

5

350

1030
2 2

1 2

 مبدا
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1آزمون 
2 30 5 2

2
30 2

2 100 10  
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 سرعت هر گلوله هنگام عبور از كنار هم 
 است : 20برابر  

2 1
2 2 20

10 4  
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 شود: ي سنگ محسوب مي سرعت بالني در ارتفاع مورد نظر سرعت اوليه 

بالن 10 0 10 سنگ  

بالن ارتفاع
1
2

2 1
2 10 2 0 50

سنگ
1
2

2

50
1
2 10 8 2 10 8

50 320 80
32
13 2 
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كه سرعت در  20ي  تا لحظه 0ي  جايي متحرك از لحظه جابه 
 آن صفر شده است برابر است با: 

2
0 20

2 20 200  

دهد، اين اتفاق روي  كه متحرك تغيير جهت مي 20ي  پس تا لحظه
 نداده است.

ي  جايي از لحظه جابه 0 ي  تا لحظه  30   آوريم: را به دست مي 

1 2
10 20

2 30 150  

2بايد برابر  ي  تا لحظه 30ي  جايي از لحظه جابه 

 اش قرار بگيرد. متر از مكان اوليه 250ي  شود تا متحرك در فاصله 400
30 10 400 ٧٠  

 .صحيح است 3گزينه   -146

براي يافتن جهت بردار حاصل از تفاضل برداري دو بردار حتماً از يك نقطه  
 كنيم: بردارهاي مورد نظر را رسم مي

2
20

4 2
20

2
5 2 

 
 
 
 
 
 

 
 صحيح است. 1گزينه   -147

 مراجعه شود 1-6فعاليت  25به كتاب درسي صفحه  

 .صحيح است 2گزينه   -148

 ي بين بردارهاي سرعت و  با توجه به نمودار مقابل مشخص است كه زاويه  
 باشد. با توجه به شتاب منفرجه بوده كه دليل بر كند شونده بودن حركت مي

 راستا نيستند راستاي بردار سرعت در  اين كه بردارهاي شتاب و سرعت هم 
 باشد. بنابراين حركت بر روي منحني خواهد بود. حال تغيير مي

 
 
 
 
 
 
 

 صحيح است. 4گزينه   -149

 
2 8 2  
ي نقطه در مسير بر مماس خط شيب 2 3 6 

6 12

2 2 22 122 148
 

 صحيح است.  1گزينه  -150

توجه داشته باشيد كه سطح زير نمودار شتاب ـ زمان معرف تغييرات سرعت  
 است:

1
2

2

1
1
2 4 2 2 4 2 16

2 4 4 12  
سرعت اوليه مرحله بعدي حركت متحرك است: 2سرعت بدست آمده بعد از 

2
1
2 2 3 2 12 3 27

1 2 16 27
5

43
5 8 6  

  
 شيمي

 
 صحيح است.  3گزينه  -151

4 5 2 4 10
ها دهنده واكنش استوكيومتري هاي ضريب مجموع 1 5 6 

  صحيح است.  1گزينه  -152

10

4

10

4

 شرق

 جنوب

10

4

4
45

ني خواهد بو
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نامهپاسخ
باشد  مي 4و حالت فيزيكي  2حالت فيزيكي  3و 2در گزينه  

 است. 3محصول واكنش  4  و در گزينه
 

 صحيح است. 4گزينه   -153

4داراي يون كرومات   ، از محلولبراي شناسايي يون  
2 

2كنيم. مشاهده رنگ رسوب  استفاده مي نشان دهنده حضور يون  4
 خواهد بود.در محلول مورد نظر  

مثال 2 3 2 4  
2 4 2 3  

 صحيح است.  1گزينه  -154

 كنيم. گرم فرض مي را  جرم مولي عنصر

24 088 1023 1
6 022 1023 4

160
1 160

است 2 نظر مورد تركيب تجربي فرمول
2
1 

4
160

2
1

320
4

320
4 80 1  

 صحيح است.  2گزينه  -155

شده انجام واكنش معادله 2  
2 2

5 2
1
65 0 08

400 محلول
0 2

1000 محلول
0 08  

كنيم تا  ها تقسيم مي ها را بر ضريب استوكيومتري آن دهنده هاي واكنش مول
 ي محدود كننده راپيدا كنيم. دهنده واكنش

0 08
1 0 08

0 08
2 0 04

0 04 0 08

است كننده محدود ي دهنده واكنش

0 08
1 2
2

22 4 2
1 2

0 896 2  
 صحيح است.  2گزينه  -156

2
2 2 2

1000 محلول2
1 2

1000 محلول2
3 يون 2 2

1 2
3  يون

 
 صحيح است.   1گزينه  -157

 تري متيل پنتان -4  ، 2  ،2ايزواوكتان : 
 
 

  ها: بررسي ساير گزينه
 شود. دار توليد مي هاي سوختن اغلب تركيبات اكسيژن : در واكنش2ي  گزينه

 دهد. از حجم هوا را اكسيژن تشكيل مي٪ 20: تنها در حدود 3ي  گزينه
 شود. : متانول، در غياب اكسيژن توليد مي4ي  گزينه
 صحيح است.  2گزينه  -158

1 2 2 2 2 2 2 2 3 2
2 2 2 2 3 2  

مصرف شده  در دو واكنش يكسان و برابر يك مول باشد، در  2چه  چنان
2) يك مول 1معادله ( شود  مصرف مي ) دو مول 2ي ( و در معادله 2

 است. 2ها در دو اتم هيدروژن يعني  كه اختالف آن
 صحيح است.  4گزينه  -159

ي  باشد. سه گزينه هاي جرمي نمي گر نسبت نسبت ضرايب استوكيومتري بيان 
 كتاب درسي آورده شده است. 24ي  ديگر در صفحه

 صحيح است.  1گزينه  -160

  ير است:هاي انجام شده به صورت ز ي واكنش مجموعه 
2 3 2 3 2
6 2 3 3 2 2

2 2 2 2 2 3
3 2 2 

13 3
1 3
65 3

2
2 3

3 2
6  

2 3
1 2

1
1 3

1 محلول
0 2

1000 محلول

1 محلول
1000  محلول

 صحيح است.  2گزينه  -161

هاي شيميايي همواره با سرعت ثابتي پيشرفت  شمار اندكي از واكنش 
ها،  دهنده نگامي كه غلظت واكنشها در آغاز يعني ه تر واكنش كنند. بيش مي

ها،  دهنده زياد است، سريع هستند ولي بازگشت زمان و با مصرف واكنش
 يابد. ها رفته رفته كاهش مي سرعت آن

 صحيح است. 4گزينه   -162

 كنيم. تقسيم مي 12است هر يك را بر  12برابر  6،4،2،3مخرج مشترك اعداد 
6

12
4

12
2
12

3
12  

 :رابطه به  صورت 

2 3 6 4  
 تواند مربوط به واكنش آيد كه مي در مي

 6 4 2 3 
2يا واكنش معكوس آن  3 6 4 

 باشد.
 صحيح است.  4گزينه  -163

 با توجه به روابط زير :  

3

4
2

5 4
2

6
3 2 3

ا
3

3 3
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1آزمون 
3

4

2

5 4

2

6  

2كه    توان نتيجه گرفت مي
بنابراين گزينه چهارم  2

 نادرست است.
  ها: بررسي ساير گزينه

گزينه1 3
3

3

2 گزينه 2
5 4 2

5
4

1 25

3 گزينه 2

6
2

5 2

6
5 2 1 2 2 

 صحيح است.  3گزينه  -164

با گذشت زمان موالريته افزايش يافته، پس در ميان محصوالت حداقل يك  
حذف  2و  1ي گازي يا محلول بايد وجود داشته باشد، بنابراين گزينه  ماده
 شوند. مي

0 2 1

4
60

3 1 1 

 ثانيه است. 4ن انجام واكنش زما
:  3ي  در گزينه  

واكنش
2

3
3
3 1 1 1 

  :4ي  در گزينه

واكنش
2

1
3
1 3 1 1 

 است. 3پس جواب گزينه 
 صحيح است.  1گزينه  -165

شويم كه مرتبه واكنش نسبت  ،متوجه  مي3و 1هاي  با مقايسه سرعت آزمايش 
برابر  9، سرعت واكنش 2برابر شدن غلظت  3باشد، چون با  مي 2برابر  2به 

، به اين نتيجه 2و1هاي  شده است. همچنين با مقايسه سرعت آزمايش
 برابر صفر است.  2رسيم كه مرتبه واكنش نسبت به  مي

٢
٢  

باشد، پس با تغيير غلظت اين ماده،  صفر مي 2مرتبه واكنش نسبت به  
 با يكديگر برابر است. 4و1هاي  كند و سرعت آزمايش سرعت واكنش تغيير نمي

 صحيح است.  4گزينه  -166

2 2 2
20 90
90 20 110

1
110

2 55  
 

 صحيح است.  3گزينه  -167

شود كه در  هايي مي افزايش سرعت موجب افزايش سرعت واكنش 
 ها حداقل يك ماده گازي شكل وجود داشته باشد. هاي آن دهنده واكنش

 صحيح است. 4گزينه  -168

گرم در ليتر آن معادل  60گرم،است پس محلول  60جرم مولي استيك اسيد 
 محلول يك موالر است. 

60 3

1 محلول
1 3

60 3
1  

چون استيك اسيد(جوهر سركه) اسيد ضعيفي نسبت به سولفوريك اسيد، 
 باشد. است سرعت واكنش آن كمتر مي

 صحيح است.  4گزينه  -169

 صحيح است.  2گزينه  -170

) يك واكنش گرماده است. 2) يك واكنش گرماگير و واكنش (1واكنش ( 
) بيشتر است، پس حالت 1) از واكنش (2سطح انرژي حالت گذار در واكنش (

 باشد. با توجه به شكل،  ) ناپايدارتر  مي1)  از واكنش (2گذار در واكنش (
 ) بيشتر است.2سازي واكنش برگشت) در واكنش (  (انرژي فعال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


